
 
 
 
 
 

 تفسیر نور

 

 
 
 

 :نویسنده
 مصطفی خرمدل



 
 تفسیر نور :کتاب عنوان

 مصطفی خرمدل نویسنده: 

 ترجمه معانی قرآن موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷شمسی جمادی االول  ۱۳۹۴اسفند (حوت)  تاریخ انتشار: 

 احساننشر  منبع: 
  

 
 
 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

  

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بمطال فهرست

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ .................................................................. ۀفاتح سوره

 ٥ .................................................................... بقره سوره

 ١٧١ ............................................................. عمران آل سوره

 ٢٦٥ ................................................................ نساء سوره

 ٣٦٣ ................................................................ ۀمائد سوره

 ٤٣١ ................................................................ انعام سوره

 ٥٢٥ ............................................................... اعراف سوره

 ٦٢٥ ................................................................ أنفال سوره

 ٦٦٣ ................................................................. ۀتوب سوره

 ٧٣٧ ............................................................... ونسی سوره

 ٧٩٣ ................................................................. هود سوره

 ٨٥٩ ............................................................... وسفی سوره

 ٩١٥................................................................... رعد سوره

 ٩٤٥ .............................................................. میإبراه سوره



 تفسیر نور    ب 

 

 ٩٧١ ................................................................ حجر سوره

 ١٠٠٧ ................................................................ نحل سوره

 ١٠٧٣ ............................................................... إسراء سوره

 ١١٣١................................................................ کهف سوره

 ١١٨٣ ............................................................... میمر سوره

 ١٢٢٣ ................................................................. طه سوره

 ١٢٧٩ ............................................................... اءیأنب سوره

 ١٣٢٩ ................................................................. حج سوره

 ١٣٧٥ ............................................................ مؤمنون سوره

 ١٤٢١ ................................................................. نور سوره

 ١٤٦٥ .............................................................. فرقان سوره

 ١٥٠٣ .............................................................. عراءش سوره

 ١٥٧٧ ................................................................. نمل سوره

 ١٦١٩ ............................................................. قصص سوره

 ١٦٦٣ ............................................................ عنکبوت سوره

 ١٦٩٥ .................................................................روم سوره

 ١٧٢٥ .............................................................. لقمان سوره

 ١٧٤١ .............................................................. ۀسجد سوره

 ١٧٥٥ .............................................................. أحزاب سوره



 ج  فهرست مطالب

 

 ١٧٩٥ ................................................................. سبأ سوره

 ١٨٢٣ ............................................................... فاطر سوره

 ١٨٤٧ ................................................................. سی سوره

 ١٨٨١ ............................................................. صافات سوره

 ١٩٤١ ................................................................. ص سوره

 ١٩٧٩ ................................................................ زمر سوره

 ٢٠١٧ ............................................................... غافر سوره

 ٢٠٥٧ .............................................................. فصلت سوره

 ٢٠٨٧ ............................................................. یشور سوره

 ٢١١٥ .............................................................. زخرف سوره

 ٢١٥٣ ............................................................... دخان سوره

 ٢١٧٥ .............................................................. یۀجاث سوره

 ٢١٩٣ ............................................................. أحقاف سوره

 ٢٢١٣ .............................................................. محمد سوره

 ٢٢٣١ ................................................................ فتح سوره

 ٢٢٤٧ ............................................................. حجرات سوره

 ٢٢٥٧ ................................................................... ق سوره

 ٢٢٧٧ ............................................................ اتیذار سوره

 ٢٢٩٩ ................................................................ طور سوره



 تفسیر نور    د 

 

 ٢٣١٧ ................................................................ نجم سوره

 ٢٣٣٩ ................................................................ قمر سوره

 ٢٣٦١ .............................................................. رحمن سوره

 ٢٣٨٧ .............................................................. واقعه سوره

 ٢٤١٩ ............................................................... دیحد سوره

 ٢٤٣٧ ............................................................. ۀمجادل سوره

 ٢٤٤٩ ............................................................... حشر سوره

 ٢٤٦١ ............................................................ ۀممتحن سوره

 ٢٤٧١ ................................................................ صف سوره

 ٢٤٧٩ .............................................................. ۀجمع سوره

 ٢٤٨٥ ........................................................... منافقون سوره

 ٢٤٩١ ............................................................... تغابن سوره

 ٢٤٩٩ ............................................................... طالق سوره

 ٢٥٠٧ .............................................................. میتحر سوره

 ٢٥١٥ ................................................................ ملک سوره

 ٢٥٢٧ ................................................................. قلم سوره

 ٢٥٤٥ ............................................................... ۀحاق سوره

 ٢٥٦٣ ............................................................. معارج سوره

 ٢٥٧٩ ................................................................ نوح سوره



 ه  فهرست مطالب

 

 ٢٥٩١ ................................................................. جن سوره

 ٢٦٠٣ ............................................................... مزمل سوره

 ٢٦١١ ................................................................مدثر سوره

 ٢٦٢٩ .............................................................. امةیق سوره

 ٢٦٤٣ .............................................................. إنسان سوره

 ٢٦٥٧ ............................................................ مرسالت سوره

 ٢٦٧٣ ................................................................. نبأ سوره

 ٢٦٨٩ ............................................................. نازعات سوره

 ٢٧٠٥ ............................................................... عبس سوره

 ٢٧١٩ ............................................................. إنفطار سوره

 ٢٧٢٧ .......................................................... نیمطفف سوره

 ٢٧٤١ ............................................................ انشقاق سوره

 ٢٧٥١ ............................................................... بروج سوره

 ٢٧٦١ .............................................................. طارق سوره

 ٢٧٦٩ ................................................................ یأعل سوره

 ٢٧٧٧ ............................................................ یۀغاش سوره

 ٢٧٨٧ ............................................................... فجر سوره

 ٢٧٩٩ .................................................................. بلد سوره

 ٢٨٠٧ .............................................................. شمس سوره



 تفسیر نور    و 

 

 ٢٨١٥ ................................................................. لیل سوره

 ٢٨٢٣.............................................................. یضح سوره

 ٢٨٢٧ .............................................................. شرح سوره

 ٢٨٣١ ................................................................. نیت سوره

 ٢٨٣٥ ................................................................ علق سوره

 ٢٨٤٣ ................................................................. قدر سوره

 ٢٨٤٧................................................................ ۀنیب سوره

 ٢٨٥١ ............................................................... زلزلة سوره

 ٢٨٥٥ ............................................................. اتیعاد سوره

 ٢٨٥٩ .............................................................. ۀقارع سوره

 ٢٨٦٣ .............................................................. تکاثر سوره

 ٢٨٦٦............................................................. عصر ی سوره

 ٢٨٦٧ .............................................................. همزه سوره

 ٢٨٧١ ................................................................. لیف سوره

 ٢٨٧٥ ............................................................. شیقر سوره

 ٢٨٧٧ ............................................................ ماعون سوره

 ٢٨٨١ ................................................................کوثر سوره

 ٢٨٨٣ ........................................................... کافرون سوره

 ٢٨٨٥ ............................................................... نصر سوره



 ز  فهرست مطالب

 

 ٢٨٨٧ ............................................................... مسد سوره

 ٢٨٩١ ............................................................. إخالص سوره

 ٢٨٩٣................................................................. فلق سوره 

 ٢٨٩٧ ............................................................... ناس سوره





 
 

  ۀسوره فاتح

 ۱ آیه ۀسوره فاتح
  : هیمتن آ 

ِ ٱ�      لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
  ترجمه:  
  .مھربانبه نام خداوند بخشنده  
   :توضیحات 
مِ «  مِ فراھم آمده است از (ِب) و (»: بِسْ نه به  ؛ نمک یارم را با نام خدا آغاز مک: یعنی). اِسْ

م. واژه (یگریس دکا یو نه به فرمان دل  ی،گریز دینام چ  ،ُعُلوّ  ی) از ماده (ُسُمّو) به معناِسْ

) إِالهخدا. اصل آن ( یاست برا اسم خاّص »: اهللاِ«عالمت و نشانه است.  یا (وسم) به معنی

أْلُوه( یعنی ،مفعول ی) به معنفِعالاست بر وزن ( یبوده و مصدر معبود  ی) به معنمَ

لْقه مصدر (کگونه  ھمان باشد. یم نِ ). «۱۱/   مخلوق است (نگا: لقمان ی) به معنخَ محْ »: الرَّ
حِ ). «۱۵۶مھر فراوان (نگا: أعراف /  یدارا   .یشگیممھر ھ یدارا»: ِم یالرَّ

 ۲ آیه ۀسوره فاتح
   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿     ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ
   ترجمه: 
  .ان استیه پروردگار جھانکرا سزا است  یش خداوندیستا 
   توضیحات: 

بِّ «   ،اسم فاعل ینجا در معنیو در ا ،تیترب یاست به معن یمصدر .پروردگار :»رَ

الَ . «باشد یم )الله(و صفت  ،ار رفته استکبه  یمربّ  یعنی عَ  .جھانھا ،انیجھان :»نيَ ـِمـالْ
 .آنچه خدا بدان شناخته شود یاسم آلت است و به معن .دگانیصناف آفرااز  یھر صنف

  .جمع بسته شده است )نی(ر سالم با کب به صورت جمع مذیاز راه تغل
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 ۳ آیه ۀسوره فاتح
   ه:یمتن آ 

   ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  .بخشنده مھربان است 
   توضیحات: 

نِ ا«  محْ يمِ «: و »لرَّ حِ   .باشند یم )الله(اند و صفت  غه مبالغهیھر دو ص .»الرَّ
 ۴ هیآ ۀسوره فاتح

   ه:یمتن آ 

   ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِِك َ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .روز سزا و جزا است کمال 
   توضیحات: 
 .جزا :»ِن یالِدّ . «ا صفت بشمار استیبدل  .خداوند .صاحب .متصّرف :»کَمالِ « 

  .نیآئ .یداور
 ۵ آیه ۀسوره فاتح

   ه:یمتن آ 

   ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میطلب یم یاریم و تنھا از تو یپرست یتنھا تو را م 
   توضیحات: 

اكَ «    .تو را :»إيَّ
 ۶ آیه ۀسوره فاتح

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿  ۡ ٱ َط لّصِ   ﴾٦ تَقِيمَ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
  .فرما یما را به راه راست راھنمائ 
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   توضیحات: 
َراَط «    ).۶۴و  ۶۱/   زخرف ،۶۱/   سی ،۳۶/   میمر :نگا(راه  :»الِصّ

 ۷ آیه ۀسوره فاتح
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ ﴿  َّ�  ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ � آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل    ﴾٧ ّلِ�َ لضَّ

   ترجمه: 
، و نه یا گرفته شان خشمیه بر اکه آنان ؛ نه را یا ه بدانان نعمت دادهک یسانکه را 

  .راه گمراھان و سرگشتگان
   توضیحات: 

اطَ «  َ اطَ (بدل از  :»رصِ َ ِينَ ٱ﴿ .ن استیشیپ )الرصِّ َّ�  ۡ�
َ
 یسانکمراد  :﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

ِ . «از آنان سخن رفته است )۶۹نساء / (ه در کاست  ريْ مْ (ر یبدل از ضم :»غَ ا از ی )هِ

ينَ ( ذِ مْ ـَمـالْ . «است )الَّ يْهِ لَ وبِ عَ از آنان سخن  )۶فتح / (ه در کاست  یسانکمراد  :»غْضُ

آلِّنيَ . «رفته است  ۴۱/   واقعه ،۹۰/   عمران  آل(ه در کاست  یسانکمراد  .گمراھان :»الضَّ
  .شان صحبت شده استیاز ا )۵۶ -





 
 

 سوره بقره

 ۱ آیه بقرۀسوره 
  متن آیه:  

 ﴿ ٓ    ﴾١مٓ ال
  ترجمه:  
  .میم .الم .الف 
   توضیحات: 

ه ک ...)ق .ن .المر .المص(ھستند ھمانند  یا حروف مقّطعه .میم ،الم ،الف :» الم«
آغاز   ھا بدان ھا را از سوره یپروردگار متعال برخ .اند ھا آمده از سوره یدر اوائل برخ

ن ین قرآن با وجود ایه اکاند و نشان دھد یله اعجاز قرآن را بنماین وسیرده است تا بدک
ش را از آنھا فراھم یسخن خوھا  عرب هکفراھم آمده است  یه از ھمان حروفک
درمانده و  ،ھمانند آن یا سوره یو حت ،چون قرآن یتابکن از ارائه کیل ند وینما یم

  .ناتوانند
 ۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ُهٗدى �ِيهِ�  َبۛ َ� َر�ۡ  ِكَ�ُٰب لۡ ٱَ�ٰلَِك ﴿ 
   ترجمه: 
  .زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یچ گمانیتاب ھکن یا 
   توضیحات: 

مراد از  .نوشته :»الْكِتَابَ . «باشد )نیا( یتواند به معن ینجا میدر ا .آن :»ذلِكَ «
باشد و خدا آن را  یه قرآن مکغمبر است یپ یتاب معروف معھود براکنجا یتاب در اک

«  .شود یم یء است به نام آنچه سرانجام بدان منتھ یه شیتسم .بدو وعده فرموده بود

ديً . «گمان .و شبھه کش :»َب یَر   یتواند به معن ینجا میدر ا .یراھنمائ .تیھدا :»هُ

وَ (مانند  یمحذوف یخبر مبتدا .و راھنما ھم باشد یھاد «  .است )ذلِكَ ( ا خبر دومی )هُ
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نيَ ـُمـالْ    .زگارانیپرھ :»تَّقِ
 ۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  لَٰوةَ ٱَو�ُقِيُموَن  َغۡيبِ لۡ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ ا َرزَقۡ  لصَّ    ﴾٣يُنفُِقونَ  َ�ُٰهمۡ َوِممَّ
   ترجمه: 
و  ،خوانند یسته میو نماز را به گونه شا ،دارند یده باور میناد یایه به دنک یسانکآن  

  .بخشند یم میا از آنچه بھره آنان ساخته
   توضیحات: 

يْبِ « غَ دائره دانش انسان ده و نھان از حواّس و فراتر از یه پوشک یزھائیآن چ :»الْ
، ز، بھشتی، رستاخفرشتگان، جّن  :لیاز قب .اند است و خدا و رسول بدان خبر داده

آنچه فراتر از دائره دانش و خرد و روح  .تاب در آخرتکحساب و  یچگونگ ،دوزخ

الة« انسان است   .نماز :»الصَّ
 ۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ٓ ِمنُ يُؤۡ  �َّ نزَِل  وَن بَِما
ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
  ﴾٤يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �َو�ِٱ َ�ۡبلَِك  مِن أ

   ترجمه: 
 ،ش از تو فرو آمدهیدارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پ یه باور مک یسانکآن  

  .نان دارندیز اطمیو به روز رستاخ
   توضیحات: 

 ﴿ ٓ نزَِل  َما
ُ
ٓ ﴿ .مراد قرآن است :﴾إَِ�َۡك  أ نزَِل  َما

ُ
ھای  کتاب گری: مراد د﴾َ�ۡبلَِك  ِمن أ

ِ ﴿ .یقیل حقیتورات و انج :لیاز قب .است یح آسمانیصح آخرت داخل در  :﴾ِخَرةِ �ٱَو�
  .ر شده استکت فراوان ذیب متقّدم است و به خاطر اھّم یغ

 ۵ هیآ ۀسوره بقر
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ  �َِك أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ُهٗدى َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك  رَّ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  َوأ    ﴾٥ُمۡفلُِحونَ ل

   ترجمه: 
  رده و حتمًا رستگارند.کافت یش را دریخو یت و رھنمود خدایھدا ی،سانکن ین چنیا 



 ٧ سوره بقر

 

   توضیحات: 

ۡ ٱ﴿    .افتگانی نجات .رستگاران : ﴾ُمۡفلُِحونَ ل
 ۶ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َّ�  ٓ نَذۡرَ�ُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ءٌ َ�َفُرواْ َسَوا
َ
مۡ  َءأ

َ
  ﴾٦يُۡؤِمُنونَ  َ�  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ

   ترجمه: 
 ی،م ندھیو چه ب یم دھیسان است چه آنان را بکیشان  برای شگانیفرپکگمان  یب 

  .آورند یمان نمیا
   توضیحات: 

آءٌ « وَ تَ . «برابر .سانکی :»سَ رْ   .یترساند .یم دادیب :»أنذَ
 ۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَخَتَم ﴿  ٰ قُلُو�ِِهمۡ  �َّ َ�َ  ٰ ٰٓ  َسۡمعِِهۡمۖ  َوَ�َ بَۡ�ٰرِهِمۡ  َوَ�َ
َ
�  ۖٞ   ﴾٧َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِغَ�َٰوة

   ترجمه: 
و  ،است یا پردهشان  چشمان و بر ،شان را مھر زده استیھا و گوشھا  دل خداوند 

  .در انتظارشان است یعذاب بزرگ
   توضیحات: 

تَمَ «  کمان و عدم دریرش ایپذ یشان برایاستعداد ا  ه از عدمیناک .مھر زده است :»خَ

ةٌ ) «۵۹روم /  ،۲۳ه / یجاث :نگا(آنان است  اوَ شَ   .پرده :»غِ
 ۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب َّ�  ِ    ﴾٨َوَما ُهم بُِمۡؤِمنِ�َ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱَو�
   ترجمه: 
 .میز باور داریما به خدا و روز رستاخ :ندیگو یه مکھستند   ھای دست ان مردمیدر م 

  .ندیآ یه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمک یدر صورت
   توضیحات: 

نْ « نَ النَّاسِ مَ ه تا ین آیاز ا .افران و منافقانکمؤمنان و  :سه گروھندھا  انسان :»...مِ
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  .گردد یستم از گروه سوم صحبت میه بیآخر آ
 ۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿  ِينَ ٱوَ  �َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  �َّ
َ
ٓ أ    ﴾٩َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

   ترجمه: 
ه ک یدر صورت ،اند آوردهمان یه اکزنند  یرا گول م یسانکخدا و  )نان به نظرشانیا( 

  .فھمند ینم یبند ولیفر یجز خود را نم
   توضیحات: 

ونَ « َادِعُ  یبه معن ،از مصدر ُمخادعه و ِخداع .دھند یب میفر .زنند یگول م :»خيُ

ونَ « گرانیب دیفر یاظھار خالف آنچه در دل است برا عُ ْدَ ا خيَ گول  .بندیفر ینم :»مَ
  .زنند ینم

 ۱۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َرٞض ﴿  ُ ٱ فََزاَدُهمُ  ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ِ�ُمۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُونَ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا
َ
   ﴾١٠أ

   ترجمه: 
ز با ین(است و خداوند  )با مؤمنان یتوز نهیکو  یحسود( یماریب  ھایشان دل در 

 یکو عذاب دردنا ،بخشد یم یشان را فزونیا یماریب )روز گرداندن حقیدادن و پ یاری
  .باشد یارشان در انتظارشان مکو ان یبه سبب دروغگوئ )ا و آخرتیدر دن(

   توضیحات: 

ضٌ « رَ ُ ٱفََزاَدُهُم ﴿.نفاق است یمعنو یماریمراد ب :»مَ ۖ َمَرٗض  �َّ ن ی: مراد از ا﴾ا
و  ۱۲۴/   توبه :نگا(دل ھستند  یماریه بکاست  ینه و اندوھیکحقد و  یماریب ی،ماریب

  .کدردنا :»أَلِيمٌ ). «۱۲۵
 ۱۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�ِض ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ﴿ 
َ
َما َ�ُۡن ُمۡصلُِحونَ  ۡ�   ﴾١١قَالُٓواْ إِ�َّ

   ترجمه: 
ما  :ندیگو .دینکن ین فساد و تباھیدر زم :گفته شودشان  بدی هک یھنگام 
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  .میستین شیب یاصالحگران
   توضیحات: 

ونَ « لِحُ صْ   .گران اصالح :»مُ
 ۱۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُهۡم ُهُم ﴿  َ�ٓ إِ�َّ
َ
   ﴾١٢َوَ�ِٰ�ن �َّ �َۡشُعُرونَ  لُۡمۡفِسُدونَ ٱ�

   ترجمه: 
به سبب غرور و (ن کیشگانند ولیپ ی نندگان و تباھکفسادگمان  بی شانیا !ھان 
  .برند ینم یپ )خود به فسادشان یخوردگ بیفر

   توضیحات: 

  .!ھان :»أَال«
 ۱۳ آیه بقرۀسوره 

  : متن آیه 

نُۡؤمُِن َكَمآ َءاَمَن  �َّاُس ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ﴿ 
َ
ۗ ٱقَالُٓواْ � َفَهآُء ُهۡم ُهُم  لسُّ َ�ٓ إِ�َّ

َ
�

َفَهآءُ ٱ    ﴾١٣َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡعلَُمونَ  لسُّ
   ترجمه: 
مان یه توده مردم اکگونه  ھمان دیاوریمان بیا :ه بدانان گفته شودک یو ھنگام 

ن کیخردانند ول یشان بیا !ھان ؟ میاوریمان بیخردان ا یا ھمانند بیآ :ندیگو ،اند آورده
  ).و محدود بدانان استشان  بدی منحصر یخرد یو ب یه نادانک(دانند  ینم

   توضیحات: 

آءُ « هَ فَ جھالت و  :یبه معن ،از مصدر سفاھت .نادانان .خردان یب ،هیجمع سف :»السُّ
  .یعقل یب

 ۱۴ هیآ بقرۀسوره 
  متن آیه:  

 ﴿ ْ ِينَ ٱ�َذا لَُقوا َما  �َّ ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�َّ ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا َءاَمُنوا
  ﴾١٤َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 
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   ترجمه: 
و  .میا مان آوردهیما ھم ا :ندیگو یم ،گردند یبا مؤمنان روبرو م )منافقان(ه ک یوقت 

م یما با شمائ :ندیگو یم ،نندینش یبه خلوت م صفت خود طانیش یه با رؤساک یھنگام
  .مینمائ یمسخره م )مؤمنان را(و 

   :توضیحات 

وا« قُ ا« .ردند. مالقات نمودندک: برخورد »لَ لَوْ . به خلوت نشستند .ردندکخلوت  :»خَ

مْ . «با :» إيل« ردندکاجتماع  يَاطِينِهِ دوستان  ،نیاطیمراد از ش .منان خودیبا اھر :»شَ

ءُون« .شان استیطان صفت ایش یو رؤساشه یفرپک زِ تَهْ سْ چه یباز .نندگانک مسخره :»مُ
  .قراردھندگان

 ۱۵ هیآ بقرۀسوره 
   متن آیه: 

ُ ٱ﴿  ُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهونَ  �َّ    ﴾١٥�َۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َوَ�ُمدُّ
  ترجمه:  
 یشکورانه به سرکورکد و آنان را رھا ساخته تا ینما یشان را مسخره میخداوند ا 
  .ش ادامه دھندیخو
   :توضیحات 

ئ« زِ تَهْ صنعت  ،۱۵و  ۱۴ یھا هیدھد. در آ یند. مورد استھزاء قرار مک یمسخره م»:  ُ يَسْ
 ،ریاست. مثًال در شعر ز یه اّتفاق در لفظ و اختالف در معنکار رفته است کله به کُمشا

ار رفته است: کپاداش به  یبه معن ،و در مصرع دوم ،ستم یبه معن ،، در مصرع اّول»ظلم«

مْ « شیندیم ین بر وکشتو ھم آن ظلم ین بداندیکند گر بر تو ظلم از ک هُ دُّ   شان یاری »:يَمُ

ونَ «دھد.  یمھلت و فرصت مشان  بدی :ینجا به معنیدھد. در ا یم هُ مَ سرگردان و »: يَعْ
  .یو سرگشتگ یوردلک یران شوند. از ماده (عّمه) به معنیح

 ۱۶ هیآ بقرۀسوره 
  ه: یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ ۡشَ�َ ِ  لضَّ    ﴾١٦َ�َما َر�َِحت تَِّ�َٰرُ�ُهۡم َوَما َ�نُواْ ُمۡهتَِدينَ  لُۡهَدىٰ ٱب

   ترجمه: 
و  ین بازرگانیاند و چن فروخته یگمراھ )یبھا(را به  )پروردگار( ینان رھنمودھایا 
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  .ندیآ یبشمار نم )قتیق حق و حقیطر(افتگان ی و راه ،در بر ندارد یمعامله آنان سود
   توضیحات: 

ا« وْ َ رتَ ينَ « .ردندکعوض  :ینجا به معنیدر ا .دندیخر :»اشْ تَدِ هْ  .افتگانی راه :»مُ

ْ ٱ﴿ .ابانیراھ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ ۡشَ�َ ِ  لضَّ   .اند ردهکت را رھا یاند و ھدا دهیرا برگز یگمراھ : ﴾لُۡهَدىٰ ٱب
 ۱۷ هیآ بقرۀسوره 

  ه: یمتن آ 

ِيٱَمَثلُُهۡم َكَمَثِل ﴿  ٓ  �نَارٗ  ۡسَتۡوقَدَ ٱ �َّ ا َضآَءۡت  فَلَمَّ
َ
ُ ٱذََهَب  َحۡوَ�ُۥ َما أ بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهۡم  �َّ

ونَ  �َّ  ِ� ُظلَُ�ٰٖت     ﴾١٧ُ�ۡبِ�ُ
  ترجمه:  
تا (فروزد یوشش فراوان بکرا با  یه آتشکاست  یسکھمانند داستان  ،نانیداستان ا 

 ،ه آتش دورو بر او را روشن گرداندکو آن گاه  )نندکخود و ھمراھانش از آن استفاده 
ھا رھا  یکیاز تار یشان را در انبوھیو ا ،دیپروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نما

  .ندینب )یزیچ(شان  چشمان هک یا به گونه ،سازد
   توضیحات: 

مْ « ثَلُهُ ي. «صفت و وضع حال یبه معن ،مثل :»مَ  موصول است وصله آن :» الَّذِ

مْ ( ریپس از آن ضم یول .و مفرد است )اْسَتْوَقَد ( ونَ (و فعل  )هُ ُ بْرصِ ه کشود  یر مکذ )ال يُ
ھمان فرد  ،هیو در بخش دوم آ ،نفر کی ،هیآ نخستعّلت آن در بخش  !جمع است

دَ ( ،گریبه عبارت د .ھمراه قوم و ھمراھانش مورد نظر است قَ تَوْ هُ (و  )اسْ لَ وْ ا حَ به  )مَ

ُ ٱَذَهَب ﴿سپس  ،صورت مفرد  ،عّلت آن .به صورت جمع آمده است ﴾بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهمۡ  �َّ

ي( هکن است یا نْ (به منزله  )الَّذِ نْ (ه به ک یریگرفته شده و ضم )مَ  ،گردد یبرم )مَ

دَ « ).۳۳زمر /  :نگا(ا جمع باشد یتواند به صورت مفرد  یم قَ تَوْ تالش  .برافروخت :»اسْ

تْ . «ش سازدک ور و زبانه ه آتش را شعلهکرد ک آءَ  .۱۸ هیآ بقرۀسوره  .ردکروشن  :»أَضَ
   ه:یمتن آ 

ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ ﴿     ﴾١٨يَرِۡجُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  ُصمُّ
   ترجمه: 
  قت) راه بازگشت ندارند.یحق و حق یورانند و (به سوکران و الالن و ک(آنان ھمچون)  
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   توضیحات: 

مٌ . «رانک ،جمع َاَصّم  :»ُصمٌّ « ي. «الالن ،مکجمع أبْ  :»بُكْ مْ ْعم :»عُ
َ
  .ورانک ی،جمع أ

 ۱۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡو َكَصّيِبٖ ﴿ 
َ
َمآءِ ٱ ّمِنَ  أ َ�ٰبَِعُهمۡ  َ�َۡعلُونَ  َوَ�ۡرقٞ  َورَۡعدٞ  �ِيهِ ُظلَُ�ٰتٞ  لسَّ

َ
ِ�ٓ َءاَذانِِهم ّمَِن  أ

َ�ِٰعقِ ٱ ُ ٱوَ  لَۡمۡوِت� ٱَحَذَر  لصَّ َّ�  ِ    ﴾١٩ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱُ�ِي� ب
   ترجمه: 
گرفتار  یا ه به باران توفندهکاست  یسانکداستان آنان ھمچون داستان  یا گوئی 

و از  ،ھا و رعد و برق بوده باشد یکیبوه تاران ،و در آن ،زدیه از آسمان فرو رکآمده باشند 
 .صاعقه در امان بمانند یشان فرو برند تا از صدایھا م مرگ انگشتان خود را در گوشیب
و ھر وقت و ھر جا (افران را فرا گرفته است کخدا از ھر سو دور  )هکدانند  ینم(

  ).دینما یبخواھد نابودشان م
  توضیحات:  

يِّبٍ « يِّبٍ « در عبارت .رگبار باران .باران تند :»صَ صَ و  ،مضاف حذف شده است :»كَ

ْصَحاِب صَ ک :ن استیاصل آن چن
َ
آءِ ... «ٍب یَقْوِم أ مَ  .مراد ابر آسمان است .آسمان :»السَّ

مْ . «ره استیھا و غیکیه ھمراه با تارکن است یمراد ا :» ...اتٌ ـَفِيهِ ظُلُم« هُ ابِعَ اصابع  :»أَصَ

انِ « .انگشتان ،جمع إْصَبع اذَ مْ ـءَ اذَان« :»هِ ُذن »ءَ
ُ
  .ھا گوش ،جمع أ

 ۲۰ هیآ بقرۀسوره 
   متن آیه: 

ُق ٱيََ�اُد ﴿  ْۚ  ۡلَ�ۡ ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا
َ
ٓ أ ْ �ِيهِ �َذا َشۡوا َضآَء لَُهم مَّ

َ
ٓ أ بَۡ�ٰرَُهۡمۖ ُ�ََّما

َ
َ�َۡطُف �

ُ ٱَولَۡو َشآَء  بَۡ�ٰرِهِۡمۚ إِنَّ  �َّ
َ
َهَب �َِسۡمعِِهۡم َو� َ ٱَ�َ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ    ﴾٢٠قَِديرٞ  َ�َ
  ترجمه:  
ھرگاه  .دیرا برباشان  چشمان )نور(خواھد    یآذرخش آسمان م یه گوئکچنان است  

شان یا )طیمح(و چون  .روند یش میبه پ ،دارد یروشن م )شان رایا یش پایپ(ه ک
شان را از یخواست گوش و چشمان ا یو اگر خدا م .مانند یخود م یبرجا ،شود کیتار
  .توانا است یزیچه خدا بر ھر چ .برد یان میم
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  توضیحات:  

ادُ « ادَ (آن  یماض .است کینزد :»يَكَ مفھوم جمله را  ،ن فعلیصورت مثبت ا .است )كَ
مفھوم جمله را مثبت  ،ن فعلیا یو صورت منف )۴۳و  ۳۵نور /  :نگا(سازد  یم یمنف

ْطَفُ ). «۴۰نور /  ،۷۱/   بقره :نگا(د ینما یم ارَ أ. «دیربا یم :»خيَ «  .دگانید ،چشمھا :» َبْصَ

لَّمَ  آءَ « هک یوقت ،ھر زمان :»اـكُ ة(از مصدر  .ردکروشن  .دیروشن گرد :»أَضَ اءَ از  )إضَ

وا. «ره شدیت .دیگرد کیتار :»أَظْلَمَ « ن استیافعال ذووجھ امُ  .ردندکتوّقف  :»قَ

عِ . «ستادندیا مْ   .گوش است یعنی ی،عضو شنوائ ینجا به معنیدر ا .یشنوائ یروین :»سَ
 ۲۱ هیآ بقرۀسوره 

  متن آیه:  

َها ﴿  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�ُبُدوا ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  �َّ

  ﴾٢١َ�تَُّقونَ 
  ترجمه:  
ش از یه پکده است یرا آفر یسانکه شما را و کآن  ،دیخود را بپرست یخدا !مردم یا 

  .دیریگ یزگاریراه پرھ )د ویساز کله پاین وسیخود را بد(تا  ،اند شما بوده
  توضیحات:  

لَّ «   .هکن ید ایشا .هکن یتا ا :»لَعَ
 ۲۲ هیآ بقرۀسوره 

  متن آیه:  

ِيٱ﴿  �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
َمآءَ َوٱ افَِ�ٰشٗ  ۡ� نَزَل  بَِنآءٗ  لسَّ

َ
َمآءِ ٱ ِمنَ  َوأ ۡخَرجَ  َمآءٗ  لسَّ

َ
 بِهِۦ فَأ

ْ  فََ�  لَُّ�ۡمۖ  ارِۡزقٗ  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ِ  َ�َۡعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
  ﴾٢٢َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

   ترجمه: 
و  و آن را در خور اقامت(تان بگسترد ین را برایه زمکاست  یسکشما  یخدا 

د و از آسمان یافریب یاخک )بسان ،با تمام اجرام و ستارگان(و آسمان را  )ردکونت کس
 یثمرات را به وجود آورد تا روز )اھان و درختان ویگ(انواع  ،آب فرو فرستاد و با آن

از (ه شما ک یدر حال ،دیاوریخدا به وجود ن یبرا یاء و ھمانندھائکپس شر .شما گردند
  ).ستیدرست ن یارکن یه چنک(د یدان یم )فطرت یرو
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   توضیحات: 
اشاً « اداً « .یگستردن .فرش :»فِرَ   .ھا ھمگون .ھمتاھا ،انبازھا ،جمع ِنّد  :»أَندَ

 ۲۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یآ متن 

ا �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�بٖ ﴿  ۡ�َا ّمِمَّ ٰ  نَزَّ ْ  َ�ۡبِدنَا َ�َ تُوا
ۡ
ْ ٱوَ  ۦّمِۡثلِهِ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  فَ�  ۡدُعوا

ِ ٱُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن     ﴾٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  �َّ
  ترجمه:  
 یا سوره ،دیھست یو دودل کدچار ش ،میا ردهکاگر درباره آنچه بر بنده خود نازل  

ه بر صدق قرآن ک(و گواھان خود را بجز خدا  )دیو ارائه دھ(د یھمانند آن را بساز
 ،دیدان ید و ھمسان قرآنش میا ه آوردهک یزیا بر صدق چت(د یفرا خوان )دھد یم یگواھ

  .دیارکاگر راستگو و درست )شھادت دھند
   توضیحات: 

يْبَ « نَا« و گمان ک: ش»رَ بْدِ ُشَھَدآء  :﴾ُشَهَدآَءُ�م﴿ .ه محّمد استکبنده ما  :»عَ
ه کدھند  یه گواھک یسانک .ھمدمان .گواھان :یعنی ،شاِھد است یِد به معنیجمع شھ

ن دُونِ . «دیشما برحق ھست   .ر ازیغ .بجز :»مِ
 ۲۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ فَ ﴿  ْ َولَن َ�ۡفَعلُوا ْ ٱفَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا ۖ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ۡت  ۡ�َِجاَرةُ ِعدَّ
ُ
أ

   ﴾٢٤لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
   ترجمه: 
ه با کپس (الزم است  -  د توانستیھرگز نخواھو  -د ینکن یه چنکد یو اگر نتوانست 

نه آن انسان و یاز) افروز یه (بخشک یھا) خود را از آتش یاز بد یو و دورکین یارھاکانجام 
  افران آماده گشته است.کنجه) ک(ش یه براک ید. آتشیبه دور دار ،سنگ (اصنام) است

  توضیحات:  

قُودُ « تْ . «نهیافروز .مه آتشیھ ،»وَ دَّ   .آماده شده است :»اُعِ
 ۲۵ هیآ بقرۀسوره 

  متن آیه:  



 ١٥ سوره بقر

 

 ﴿ ِ ِينَ ٱَو�َّ�ِ ٰلَِ�ِٰت ٱ�ْ اَءاَمُنواْ وََعِملُو �َّ ٰٖت  ل�َّ نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ۖ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي أ نَۡ�ُٰر

َ
ُ�ََّما  ۡ�

ْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ  ْ  ّرِۡزٗقا ُرزِقُوا ِيٱ َ�َٰذا قَالُوا ْ بِهِ  �َّ تُوا
ُ
ۖ ُمتََ�ٰبِهٗ  ۦُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو� ٓ  َولَُهمۡ  ا  �ِيَها

ۡزَ�ٰجٞ 
َ
ٞۖ  أ َرة َطهَّ ونَ  �ِيَها وَُهمۡ  مُّ ُ�ِٰ�َ٢٥﴾   

   ترجمه: 
شان را یه اکن یا ،اند و انجام دادهکیردار نکاند و  مان آوردهیه اک یسانکمژده بده به  

 یھا وهیاز م یرودھا روان است. ھرگاه بعض ر درختان آنیه در زک) ی(بھشتھای  باغ است
 اند. و ھمسان آن را آورده ،بمان گشته بودین نصیشتر ایند: پیگو ،عطاء شودشان  بدی آنھا

دارند). و در  یا طعم و مزه جداگانه یول ،بوده یکیل کدر جنس و ش یھائ وهین می(چه چن
  ھند ماند.دان خوایداشته و در آنجا جاو یبیع یو ب کآنجا ھمسران پا

   توضیحات: 
نَّاتٍ « ة :»جَ بْلُ . «مراد بھشت است ،ھا باغ ،جمع َجنَّ ن قَ ا در ی ،ایدر دن ،تر شیپ :»مِ

ابِ . «بھشت تَشَ  ) استهِ (ر یحال ضم .یبائیو مزه و ز یھمانند و ھمگون در خوب :»هاً ـمُ

اجٌ « وَ ةٌ « : ھمسران»أَزْ رَ طَهَّ  ض و ِنفاسیحل یاز قب ،ایوب زنان دنیزه از عیکپا :»مُ

ونَ « الِدُ   .انیسرمد .دانانیجاو :»خَ
 ۲۶ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

َ ٱإِنَّ ﴿   ن يَۡ�َِب َمَثٗ�  ۦٓ َ� �َۡستَۡ�ِ  �َّ
َ
ا أ ۚ  َ�َما َ�ُعوَضةٗ  مَّ ا فَۡوَ�َها مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َءاَمُنواْ  �َّ

نَُّه 
َ
ا  ۡ�َقُّ ٱَ�َيۡعلَُموَن � مَّ

َ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ِينَ ٱِمن رَّ َراَد  �َّ

َ
ٓ أ ْ َ�يَُقولُوَن َماَذا ُ ٱَ�َفُروا  بَِ�َٰذا َمثَٗ�ۘ  �َّ

ِ  يُِضلُّ     ﴾٢٦ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱإِ�َّ  بِهِۦٓ  يُِضلُّ  َوَما �ۚ َكثِ�ٗ  بِهِۦ َو�َۡهِدي �َكثِ�ٗ  ۦهِ ب
  ترجمه:  
متر کا ی یا پّشه ،)ن موجوداتیتر کوچک(ه مثال بزند به کن یخداوند شرم ندارد از ا 

ح و ین صحیا )ست ویل چین تمثیھدف از ا(دانند  یمانند میه اھل اک یسانک .از آن
ار را کفر و انکه راه ک یسانکو اّما  .باشد یمشان  خدای درست است و از جانب

ن یان ایخدا با ب )د بدانندیبا( ؟ ستین مثل چیخواست خدا از ا :ندیگو یم ،اند دهیبرگز
 یراھنمائ )حق یبه سو(را  یو بس ،سازد یالن میرا سرگردان و و یاری، بسنوع مثل

  .گرداند یران نمیجروان و منحرفان را با آن گمراه و حکو اّما خدا جز  .دینما یم
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  توضیحات:  

يي« تَحْ «  ورزد یند و امتناع نمک ینم کتر :هکن است یمراد ا .ندک یشرم نم :» ال يَسْ

ا ةً ( ما در آن زائد است و :»َمَثًال مَّ ثَالً « بدل از )بَعُوضَ ةً « .است» مَ ا. «پّشه :»بَعُوضَ هَ قَ  :»فَوْ

لُّ بِهِ . «تر از آن نیمتر و پائک :یعنی .است یکوچکمراد  یدر معن .باالتر از آن  :»...يُضِ
 یبرا ،است یپرچرب یه قرآن ھمچون غذاکن است یمراد ا .ن مثلیسازد بد یگمراه م

  ).۳۴غافر /  ،۲۷م / یابراھ :نگا(مار مضّر یشخص ب ید است و برایشخص سالم مف
 ۲۷ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

ِينَ ٱ﴿  ِ ٱيَنُقُضوَن َ�ۡهَد  �َّ َمَر  ۦمِۢن َ�ۡعِد ِميَ�ٰقِهِ  �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱَو�َۡقَطُعوَن َما ن يُوَصَل  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
أ

�ِض� ٱَوُ�ۡفِسُدوَن ِ� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�

ُ
ونَ ٱأ    ﴾٢٧لَۡ�ِٰ�ُ

  ترجمه:  
م کمح )غمبرانیبه واسطه فطرت و عقل و پ(ه قبًال با خدا کرا  یمانیه پک یسانکآن  

 :لیاز قب(خته نشود یه گسکه خدا دستور داده است کنند و آنچه را کش ی، ماند بسته
 یو در رو ،گسلند یآن را م )رهی، و غیت حقوق انسانی، رعایصله رحم، موّدت، مھربان

  .انبارانندیزگمان  بی نانیا ،ازندی یدست م ین به فساد و تباھیزم
  توضیحات:  

ونَ « ضُ نقُ دَ اهللاِ. «نندکش یم :»يَ هْ . ور استکمذ )۱۷۲اعراف / (ه در کمان خدا یپ :»عَ

يثَاقِ « مصدر ا ی .شود یمان بدان بسته میآنچه عھد و پ :یبه معن ،اسم آلت است :»مِ

ونَ « .بستن ،ردنک: استواریت و به معناس یمیم ُ ارسِ   .ارانکانیز .انبارانیز :»خَ
 ۲۸ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

 ﴿ ِ ِ ٱَكۡيَف تَۡ�ُفُروَن ب ۡمَ�ٰتٗ  �َّ
َ
ۡحَ�ُٰ�ۡمۖ  اَوُ�نُتۡم أ

َ
 إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  ُ�ۡيِيُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  فَأ

  ﴾٢٨تُرَۡجُعونَ 
  ترجمه:  
ه ک یدر صورت ؟دیورز یفر مکار و نسبت بدو کچگونه خدا را ان )تعّجب است یجا( 

بردن به وجود خدا  یپ یبرا ،دیه دارک یخودتان و اوضاع یھست یبه چگونگ ینگاھ(
د و جانتان یافریه خدا شما را بکد یبود یمردگان )جان و یب یزھایچ(شما  )است یافک



 ١٧ سوره بقر

 

او سوی  به آن گاه .گرداند یتان م و بعد از آن زنده ،راندیم یسپس شما را م .دیبخش
  .دیشو یبرگردانده م

  توضیحات:  

يْفَ « اتاً . «چگونه :»كَ وَ . ستیات نیه در آن حکاست  یکمراد خا .مردگان :»أَمْ

مْ « يَاكُ  کنش انسان از خایمراد آفر .دیرتان دمکیجان به پ .دیتان بخش یزندگ :»أَحْ

مْ « .است يتُكُ مِ مْ « .ان عمر استیمراد بعد از پا .راندیم یسپس شما را م :»ثُمَّ يُ يِيكُ ْ  :»ثُمَّ حيُ
  .ز استیمراد ھنگام رستاخ .گرداند یسپس شما را زنده م

 ۲۹ آیه بقرۀسوره 
  متن آیه:  

ِيٱُهَو ﴿  ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
َمآءِ ٱإَِ�  ۡسَتَوىٰٓ ٱ ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ۡ� ٮُٰهنَّ َسۡبَع  لسَّ فََسوَّ

ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َسَ�َٰ�ٰٖت�     ﴾٢٩َعلِيمٞ  َ�ۡ
  ترجمه:  
 ،دیشما آفر ین را برایزم یرو یھا دهیه ھمه موجودات و پدکاست  یسکخدا آن  

خدا دانا و آشنا به ھر  .ب دادیآن گاه به آسمان پرداخت و از آن ھفت آسمان منّظم ترت
  .است یزیچ

  توضیحات:  

ه در شعر کگونه  ھمان .رساند یرا نم یب زمانینجا ترتین واژه در ایا .سپس :»ثُمَّ «

نْ سادَ ثُمَّ سادَ أَبُوهُ « :ن استیز چنیر نیز هُ  اِنَّ مَ دُّ بْلَ ذلِكَ جَ ن است یمراد ا ... »ثُمَّ قَدْ سادَ قَ
 و بعداً ده است ینده آفرکپرا ین را قبًال به صورت گازھایو زمھا  آسمان خداوند :هک

ست باشد در آورده است یه قابل زک یا ن را به گونهیرا ھفت تا نموده و زمھا  آسمان

تَوي« .د آمده باشدیپدھا  آسمان ن قبل ازیلذا تصّور نشود زم ).۱۱فّصلت /  :نگا(  :» اسْ

ي. «ردکقصد  .اش بر آن قرار گرفت اراده وّ متناسب و بجا  .ردکراسته یآراسته و پ :» سَ

لِيمٌ « ).۳/  کمل :نگا(د یآفر گاه :»عَ   .بس آ
 ۳۰ هیآ بقرۀسوره 

  متن آیه:  
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�ِض ٱ ِ�  �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعلٞ ﴿  
َ
�ۡ  ۖ ْ  َخلِيَفٗة َ�َۡعُل  قَالُٓوا

َ
 ُ�ۡفِسدُ  َمن �ِيَها �

ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�َِمآءَ ٱ َو�َۡسفُِك  �ِيَها
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ    ﴾٣٠َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ

  ترجمه:  
 ینین جانشیه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمکن) ک یادآوری(را  یزمان 

ن یمعن یزم یه براکرا  یو نوآور یبانگارین بپردازد و آن زیزم ینم (تا به آبادانیافریب
 یھا زهیه انسان بنا به انگکافتند یام به اتمام رساند و آن انسان است. فرشتگان در داشته
ردن از خدا کدانستن نه اعتراض  یدارد. پس برا یبرپا م یاش فساد و تباھ ینیزم یسرشت

ا یست و) گفتند: آیچ ینیامر جانش یشان برایدادن انسان بر ا یمت برترکه حکدند یپرس
ھا  خون اندازد و یراه م یند و تباھک یه فساد مک یآور یرا به وجود م یسکن یدر زم

؟  میش و طاعت و عبادت تو مشغولیتاوسته) به حمد و سیه ما (پکو حال آن  ،ختیخواھد ر
  د.یدان یه شما نمکدانم  یرا م یگفت: من حقائق

   توضیحات: 
ر(مانند  یمحذوفبه فعل  ٌ◌  مفعول .هکرا  یزمان .هکآن گاه را  :»إِذْ « كُ . است )اُذْ

لٌ « اعِ ةً « .دآورندهیپد .سازنده :»جَ لِيفَ ن خدا یفه را جانشیواژه خل یبرخ .نیجانش :»خَ
گر یدکین یآن را جانش یو برخ ،زند یبه دل نم یه چندان چنگک ،اند ردهک یمعن

كُ . «ده استیمقبول و پسند یه سخنکاند  مردمان گرفته فِ  .ندک یم یزیخونر :»يَسْ

آءَ « مَ بِّحُ . «ھا خون ،جمع َدم :»الدِّ بِّحُ . «میستائ یم یکبه پا .میگوئ یح میتسب :»نُسَ نُسَ

كَ  دِ مْ حال را  ینجا معنیحرف باء در ا .میپرداز یتو م یکه و پایگرانه به تنز شیستا :»بِحَ

سُ ). «۶۱مائده /  :نگا(رساند  یم دِّ   .میستائ یم یکبه پا :»نُقَ
 ۳۱ آیه بقرۀسوره 

  آیه:  متن 

ۡسَمآءَ ٱوََعلََّم َءاَدَم ﴿  
َ
�ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ  ۡ�

َ
ُؤَ�ٓءِ  ُٔ َ�َقاَل أ ۡسَمآءِ َ�ٰٓ

َ
وِ� بِأ

  ﴾٣١إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
  ترجمه:  
ه نوع انسان از لحاظ کرا  یزھائیاء و خواّص و اسرار چیاش(ھای  نام سپس به آدم 

ھمه  )رد و بدوکبه دل او الھام  ،آنھا را داشت یریفراگ یآمادگ یو معنو یشرفت مادیپ
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و (د یگوئ یاگر راست م :سپس آنھا را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود .را آموخت
 )و خواّص و اسرار( یاسام )دینیب یتر م ستهیاز انسان با ینیامر جانش یخود را برا

  .دیرا برشمارھا  این
  توضیحات:  

آءَ «  مَ مْ . «ھا است دهینجا مراد نامیدر ا .ھا نام :»األَسْ هُ ضَ رَ ر یضم .آنھا را نمود :»عَ

مْ ( ْسَمآءَ  )هُ
َ
ات است و در یسمَّ ، مُ نجا چون منظور از اسماءیدر ا .گردد یبرم )به (األ

م(ر ی، ضمبیاز راه تغل ،شود یافته میز ینالعقول  ی، ذواتیان ُمسمَّ یم ار رفته کبه  )هُ

ينِ . «است   .دینکمرا باخبر  :» أَنبِؤُ
 ۳۲ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

نَت ﴿ 
َ
  ﴾٣٢ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱقَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلَم َ�َآ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

  ترجمه:  
 یو توانائ(م یدان ینم یا جز آنچه به ما آموخته یزیما چ ،تو یمنّزھ :فرشتگان گفتند 

ه آدم کم یم و معترفیرا ندار ین و استعداد اشتغال به امور مادیرا در زم ینیجانش
  .یمیکتو دانا و ح )تر از ما است و ستهیشا یموجود

  توضیحات:  

انَكَ « بْحَ مصدر است و مفعول مطلق ا اسم یُسْبحاَن مصدر  .یو منّزھ کتو پا :»سُ

كِيم« است   ند کمت نکح یرا جز از رو ارھاکه ک یسک :» حَ
 ۳۳ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

 ﴿ 
َ
ٓ أ قُل لَُّ�ۡم إِّ�ِ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآ�ِهِۡم قَاَل �

َ
ُهم بِأ

َ
�َبأ

َ
آ أ ۡسَمآ�ِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
�بِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ ۡعلَُم قَاَل َ�ٰٓ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيَب  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡ�ُتُمونَ  ۡ�

َ
   ﴾٣٣َوأ

  ترجمه:  
گاه  دهیپد )نیو خواّص و اسرار ا(ھا  آنان را از نام !آدم یا :فرمود   یھنگام .نکھا آ

ھا  دهیپد )اء ویخواّص و اسرار اش(فرشتگان را از  )گفت و کیفرمان خدا را لبّ (ه آدم ک
گاه  ن را یو زمھا  آسمان )و راز(ب یه من غکبه شما نگفتم  :خداوند فرمود ،ردکآ

گاھمین ،دیداشت یا پنھان مید ینک یار مکدانم و از آنچه شما آش یم   ؟ ز آ
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  توضیحات:  

گاه نمود .ردکباخبر  :»أَنبَأَ « ونَ « آ   .دیساز یان مینما .دینک یدار میپد :»تُبْدُ
 ۳۴ آیه بقرۀسوره 

  متن آیه:  

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿  َ�ٰ وَ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ َوَ�َن مَِن  ۡستَۡكَ�َ ٱ�َدَم فََسَجُدٓوا

   ﴾٣٤ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
   ترجمه: 
داشت و  بزرگ(آدم سجده  یبرا :میه به فرشتگان گفتک )نک یادآوریرا ( یو ھنگام 

ه سر باز زد و کس یسجده بردند جز ابل یھمگ .دیببر )نه عبادت و پرستش ،خضوع
  .افران شدکاز زمره  )ّبرکو ت یبه خاطر نافرمان(و  ،دیّبر ورزکت

   توضیحات: 
مَ « وا ِآلدَ دُ جُ او به  د و در راه مصلحتینکه در برابر آدم خضوع کن است یمراد ا :»أُسْ

لِيسَ « دیار بپردازک لِيسَ . «منیاھر :»إبْ استثناء منقطع است و  .منیمگر اھر :»إِالّ إِبْ

يا). «۵۰ھف / ک :نگا(ان است یه از زمره جنّ کست و بلیس از جنس فرشتگان نیابل  :» أَبَ

َ . «سر باز زد .ردک یخوددار ربَ تَكْ   .دیاز آن دتر  بزرگ شتن رایخو .ردک یشکسر :»اسْ
 ۳۵ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ـَٔاَدُم ﴿   نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱَوقُۡلَنا َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَر�َا  ۡ�َنَّةَ ٱأ

َجَرةَ ٱَ�ِٰذهِ  ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ    ﴾٣٥ل�َّ
   ترجمه: 
فراوان و  ینعمتھا(ن و از کونت کتو با ھمسرت در بھشت س !آدم یا :میو گفت 

ن یا کین نزدکید ولیخوش و آسوده بخور ،دیخواھ یه مکجا کھرچه و ھر  ،آن )یگوارا
  .د شدیاز ستمگران خواھ )دینکن یاگر چن(چه  .دید و از آن نخوریدرخت نشو

   توضیحات: 

داً « غَ  :ن استیر آن چنیه تقدکاست  یصفت مصدر محذوف .یبه فراوان .به وفور :»رَ

 
َ
يْثُ . «ا حال بشمار استی .ًال َرَغداً کأ ئْتُمْ « .ھرجا :»حَ ةَ « دی: خواست»شِ رَ جَ  .درخت :» الشَّ
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  .نوع آن را خداوند روشن نفرموده است
 ۳۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َُّهَما ﴿  َزل
َ
ۡيَ�ٰنُ ٱفَأ ا َ�نَا �ِيهِ� َوقُۡلَنا  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
ْ ٱَ�ۡنَها فَأ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض  ۡهبُِطوا

 ۖ �ِض ٱ ِ�  َولَُ�مۡ  َعُدّوٞ
َ
   ﴾٣٦ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  ُمۡسَتَقرّٞ  ۡ�

   ترجمه: 
 )ه بھشت بودک(شان را از آنچه در آن بودند یطان ُموِجب لغزش آنان شد و ایاّما ش 

 یدر حال ،دیفرود آئ )نیبه زم( یھمگ :میبه آنان گفت )ن ھنگامیدر ا(خارج ساخت و 
ن جا و قرارگاه و یدر زم یشما تا مّدت یو برا ،د بودیخواھ یدشمن بعض یه بعضک

  .است یریگ ند و بھرهیفرا
   توضیحات: 

لَّ « بِطُوا« ردک. دچار لغزش دیلغزان :»أَزَ مراد آدم و  .دین افتیپائ .دیفرود آئ :»إِهْ

رٌّ . «س استیحّواء و ابل تَقَ سْ تَاعٌ « .قرارگاه .یگاه زندگیجا :»مُ . آنچه از آن االک :»مَ

نيٍ « مند شوند بھره   .امت استینجا مراد قیدر ا .روزگار .زمان :»حِ
 ۳۷ هیآ بقرۀسوره 

  ه: یمتن آ 

ّ�ِهِ ﴿  ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ    ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱُهَو  إِنَُّهۥ َعلَۡيهِ�  َ�َتاَب  َ�َِ�ٰتٖ  ۦَ�َتلَ�َّ
   ترجمه: 
و  )ردکو با گفتن آنھا توبه (افت داشت یرا در یلماتکسپس آدم از پروردگار خود  

  .ر و مھربان استیپذ ار توبهیخداوند بس .رفتیخداوند توبه او را پذ
   توضیحات: 

يا« لَقَّ لِمَ « .اموختیب .افت داشتیدر :»تَ آمده  )۲۳أعراف / (ه در ک یسخنان :»اتٍ ـكَ

اُب ٱ﴿ .دیرفت و او را بخشیاش را پذ : توبه﴾تَاَب َعلَۡيه﴿.است   .ریپذ ار توبهی: بس﴾�َّوَّ
 ۳۸ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
 



 تفسیر نور    ٢٢

 

ْ ٱقُۡلَنا ﴿  ۖ ِمۡنَها َ�ِيعٗ  ۡهبُِطوا ا ا تِيَنَُّ�م فَإِمَّ
ۡ
 َخوٌۡف  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ُهٗدى ّمِّ�ِ  يَأ

  ﴾٣٨َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ 
   ترجمه: 
شما  یاز طرف من برا یتید و چنانچه ھدایفرود آئ )نیبه زم(از آنجا  یھمگ :میگفت 

بر آنان خواھد  ینه ترس ،نندک یرویه از من پک یسانک )ه حتمًا ھم خواھد آمدک(آمد 
  .ن خواھند شدیبود و نه غمگ

   توضیحات: 
ا« ا(ه و یشرط )(إِنْ ب از کمر .هکاگر  :»إِمَّ ز یه آن را مسّلطه نکد است یکتأ ی )مَ

َّ . «نامند یم أْتِنيَ بِعَ . «دیآ یمگمان  بی :»يَ   .ردک یرویپ :»تَ
 ۳۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَ�ٰتَِنآ أ   ﴾٣٩ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
اھل دوزخند  )رندیده گیو ناد(نند کب یذکما را ت یھا هیافر شوند و آکه ک یسانکو  

  .خواھند ماندشه در آنجا یو ھم
   توضیحات: 

ايَاتِ «   .یتاب جھانک یدنید یھا و نشانه ی،آسمانھای  کتاب یخواندن یھا هیآ :»ءَ
 ۴۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰٓءِيَل ﴿  ْ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� وِف بَِعۡهِدُ�ۡم  لَِّ�ٓ ٱنِۡعَمِ�َ  ۡذُكُروا
ُ
ْ بَِعۡهِدٓي أ ۡوفُوا

َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َوأ

َ
�

َٰي فَ     ﴾٤٠رَۡهُبونِ ٱ��َّ
   ترجمه: 
دن یشیبا اند(ام  داشته یه بر شما ارزانکرا  ید نعمتیاد آوریبه  !لیاسرائ یبن یا 

و باور به  کیردار نکمان و یه اک(مان من یو به پ ،)ر الزمکش یدرباره آن و ادا
و و کیه پاداش نک(مان شما ید تا به پینکوفا  )اند آمده یه بعد از موسکاست  یغمبرانیپ

  ).یگریس دکنه از (د یو تنھا از من بترس ،نمکوفا  )ن استیبھشت بر
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   توضیحات: 
آئِيلَ  بَنِي« َ فُوا« .عقوب استیل لقب یاسرائ .لیپسران اسرائ :» إِرسْ به تمام و  :»أَوْ

بُونِ « : از من»إِيَّايَ . «نمک یوفا م :»أُوفِ « .دینکمال وفا ک هَ اء ی .دیاز من بترس :»إرْ

بُوينِ (ر حذف شده و در اصل یضم هَ   .است )إرْ
 ۴۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

قٗ ﴿  نَزلُۡت ُمَصّدِ
َ
ٓ أ ْ بَِما ْ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  لَِّما اَوَءاِمُنوا َل  تَُ�ونُوٓا وَّ

َ
ِۢ  أ واْ  بِهِۦۖ  َ�فِر َوَ� �َۡشَ�ُ

ٰيَ  قَلِيٗ�  اَ�ِٰ� َ�َمنٗ �    ﴾٤١�َُّقونِ فَٱ ��َّ
   ترجمه: 
است  یزیننده چکق یو تصد )ه قرآن استک(ام  د به آنچه فرو فرستادهیمان آوریو ا 

در  ید و عبادت خدا و دادگریو توح یآسمانھای  کتاب و آن(ش شما است یه در پک
ن مؤمنان یه نخستکن یا یبه جا(د یافران به آن نباشکن یو نخست ،)ان مردم استیم

تا  ،دیندازیو آنھا را پشت گوش ن(د یز مفروشیناچ یمرا به بھا یھا هیو آ ،)دیبه آن باش
ش یو راه مرا در پ(د یو تنھا از من بترس )دیافت داریا را دریز دنیناچ یبھا ،در برابر آن

  ).دیزید و از عذاب من بپرھیریگ
   توضیحات: 

لْتُ « آ أَنزَ قًا «  .مراد قرآن است .ام آنچه فرستاده :»مَ حال  .نندهکق یتصد :»ُمَصِدّ

ْنَزْلُت ( محذوف بعد از فعل )هُ (ر یا ضمی )َما(
َ
ْ ﴿ ).۵۳/ عمران  آل :نگا(است  )أ وا  ﴾َ� �َۡشَ�ُ

وا« ُ رتَ   .بھا .پول :»َثَمناً . «دینکه عوض نکن است یمراد ا .دیمفروش :»ال تَشْ
 ۴۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ  ۡ�َقَّ ٱَوَ� تَۡلبُِسواْ ﴿  نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُمواْ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
َ
   ﴾٤٢َوأ

   ترجمه: 
ه خودتان آن را به ک(با باطل  )ه از جانب خدا فرو فرستاده شده استک(و حق را  

و  .دینکپنھان ن )آن صدق محّمد استه از جمله ک(و حق را  ،دیزیامین )دیا ھم بافته
  ).راست است ،او یغمبریپ(د یدان یه مکحال آن 
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   توضیحات: 
وا« بِسُ لْ  ).۷۸عمران /  آل ،۷۹بقره /  :نگا(د یزیآم یم .دینکخته نیآم :»ال تَ

﴿ ْ وا« ﴾تَۡ�ُتُموا تُمُ وا(ن فعل عطف بر یا :»تَكْ بِسُ لْ نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ ﴿.و مجزوم است )ال تَ
َ
 :﴾َوأ

  .ه استیحال ،واو آن .دیدان یه مکحال آن 
 ۴۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�ِيُمواْ ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ْ ٱوَ  لزَّ ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا    ﴾٤٣ل�َّ

   ترجمه: 
  د.ید و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز بخوانیات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار 
   توضیحات: 

وا« وا« .دید بخوانیه باکچنان  .دیدار یبرپا :»أَقِيمُ عُ كَ وع و کبه ر .دیوع روکبه ر :»إرْ

اكِعِنيَ « .دید و خم شویرنش برکفروتنانه  .دیسجود رو  .روندگان وعکبه ر :»الرَّ

ْ ٱ﴿ .متواضعان ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا د ینکبه ھمراه خاشعان در برابر اوامر خدا خشوع  :﴾ل�َّ
  ).۵۵مائده /  :نگا(

 ۴۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ُمُروَن ﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ� ِ ٱب ّ�ِ

نُتۡم َ�ۡتلُوَن  لۡ
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
فََ� َ�ۡعقِلُونَ  لِۡكَ�َٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ

َ
  ﴾٤٤أ

   ترجمه: 
طاعت و شتر به یه بکد یخواھ یشان مید (و از ایدھ یفرمان م یارکوکیا مردم را به نیآ 

د (و به آنچه به ینک یھا بپردازند و از گناھان دست بردارند) و خود را فراموش م یکین
د (و تورات را یخوان یتاب مکه شما ک ی) در حال؟دینک یخودتان عمل نم ،دیگوئ یگران مید

مطالعه  ،ردارش مخالف گفتار استکه کد خدا را درباره آن ید و در آن تھدیار داریدر اخت
  .؟ردار زشت بازدارد)کن ید تا شما را از اید (و عقل نداریفھم یا نمی). آ؟دینک یم

   توضیحات: 
» ِّ نَ « ).۱۷۷بقره /  :نگا(باشد  یھر آنچه در آن خوب .یر و خوبیخ :»الْربِ وْ  :»تَنسَ

نَ « .دینک یفراموش م لوُ قِ   ).۴۳بوت / کعن ،۷۳بقره /  :نگا(د یفھم ینم :»ال تَعْ
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 ۴۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿   ِ  ۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة َها لََكبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  لصَّ    ﴾٤٥لَۡ�ِٰشعِ�َ ٱ��َّ
   ترجمه: 
ه دل ک(و نماز  )از جمله روزه ،و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد( یبائیکو از ش 
و نماز سخت  ،دیجوئ یاری )دارد یھا به دور م یدیزه و انسان را از گناھان و پلیکرا پا

  ).دوستدار طاعت و عبادت(فروتنان  یدشوار و گران است مگر برا
   توضیحات: 

ينُوا« تَعِ ا(ر یمرجع ضم .ه آنکن یا :»اـَ هـإنَّ « .دیمدد بطلب .دیبجوئ یاری :»اسْ  واژه )هَ

الةِ (   .نیسنگ .سخت :»َرةٌ یبِ ک« .است )الْصَّ
 ۴۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  �َّ َّ�
َ
َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهۡم َو� �َُّهم مُّ

َ
  ﴾٤٦َ�ُظنُّوَن �

   ترجمه: 
مالقات  )پس از دوباره زنده شدن(ش را یخو یدانند خدا ین میقیه به ک یسانکآن  

تاب پس کتا حساب و (او باز خواھند گشت سوی  به شانیه اکن یو ا ،ردکخواھند 
  ).افت دارندیو پادافره خود را در بدھند و پاداش

   توضیحات: 
 ).۲۰حاّقه/ ،۲۴۹بقره/ :نگا(ن دارند یقی ینجا به معنیدر ا .برند یگمان م :»يَظُنُّونَ «

القُوا«   .نندگانک مالقات :»مُ
 ۴۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰٓءِيَل ﴿  ْ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ۡلُتُ�ۡم َ�َ  لَِّ�ٓ ٱنِۡعَمِ�َ  ۡذُكُروا ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
�

  ﴾٤٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
   ترجمه: 
ه من شما کن یو ا ،داشتم یه بر شما ارزانکد نعمت مرا یاد آوریبه  !لیاسرائ یبن یا 
  .دادم یان برتریبر جھان )گوناگونھای  نعمت از نظر(را 
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   توضیحات: 
مْ « تُكُ لْ ل پدران به حساب ینجا تفضیدر ا .دمیافزونتان بخشلت و نعمت یفض :»فَضَّ

اّما افتخار آباء  .ه افتخار ابناء استیه افتخار آباء ماکرا یز ؛ پسران گرفته شده است
بوده  یخداشناس یرذائل و استقامت بر راستا کبه فضائل و تر کان در تمّس یھودی

در صورت  یول .دارندل را یاستحقاق تفض ،ن باشندیز چنیان نیھودیاگر ابناء  .است
شان یتواند باالتر و برتر از ا یم یگریس دکھر  ،اءیروش انب کانحراف از راه خدا و تر

الَ «  .باشد عَ نيَ ـالْ چه آنان اھل  .مراد اھل زمان معاصر پدرانشان است .انیجھان :»مِ
گانشان یو ھمسا ،خته شده بودندیبرانگشان  میان از یادیغمبران زیتاب بوده و پک

  .بردند یفر و ضاللت بسر مکپرست بوده و در  بت
 ۴۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا  ِمۡنَها يُۡؤَخذُ  َوَ�  َشَ�َٰعةٞ  ِمۡنَها ُ�ۡقَبُل  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّۡفٖس  َعن َ�ۡفٌس  َ�ۡزِي �َّ  ايَۡومٗ  �َّ
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعۡدلٞ     ﴾٤٨يُنَ�ُ

   ترجمه: 
 یسکاز دست  )شود و یم یدگیدر آن به حساب ھمگان رس(ه ک یروز د ازیو بترس 
و از  ،گردد یرفته نمیپذ یگریانجیو از او م ،ستیساخته ن یزیچ ی،گریس دک یبرا
زد و یخ یبرنم یسک یاریبه  یسکو  ،شود ین قبول نمیگزیبالگردان و جا یسک

  .نندک کمکتوانند  یگر را نمیھمد
   توضیحات: 

ماً « وْ وا(به فعل  مفعوٌل  .یروز :»يَ نْ « .است )إِتَّقُ ي... عَ زِ ْ رد و یگ یبر عھده نم :»ال جتَ

ةٌ « ).۱۲۳بقره /  :نگا(ند ک یاو اداء نم یبه جا اعَ فَ لٌ « .یگریانجیم :»شَ دْ  .بدل .هیفد :»عَ
  .متیق .ھمتا .تاوان

 ۴۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡ�َنآَءُ�ۡم  ۡلَعَذاِب ٱ�ۡذ َ�َّۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن �َُسوُمونَُ�ۡم ُسوَٓء ﴿ 
َ
ُوَن � يَُذّ�ِ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َو�َۡسَتۡحُيوَن �َِسآَءُ�ۡمۚ َوِ� َ�ٰلُِ�م بََ�ٓءٞ     ﴾٤٩َعِظيمٞ  رَّ
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   ترجمه: 
آنان  ،میان رھا ساختیفرعونه شما را از دست فرعون و کآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

ن یاز ترس ا(دند یبر یپسرانتان را سر م .دندیرسان یھا را به شما م نجهکن شیه بدترک
 )زد و سلطنت و قدرت را از دست فرعون خارج سازدیان آنان برخیاز م یسکند که نک

نجه و کش(ن یو در ا ،)مر بندندکتا به خدمت آنان (گذاشتند  یو زنانتان را زنده م
  .تان بودیبرا ،از جانب خدا یش بزرگیآزما )ید به نابودیتھد
   توضیحات: 

يْنَا« مْ « .میدیرھان :»نَجَّ ونَكُ ومُ تان یبرا .رسانند یبه شما م .آورند یبر سرتان م :»يَسُ

يُونَ « .خواھند یم تَحْ اعراف /  :نگا(آزمون  .شیآزما :»بَآلءٌ « .گذارند یم یزنده باق :»يَسْ
  ).۳۵ اء /یأنب ،۱۶۸

 ۵۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

نُتۡم تَنُظُرونَ  ۡ�َۡحرَ ٱ�ۡذ فََرۡ�َنا بُِ�ُم ﴿  
َ
ۡغَرۡ�َنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
�َۡيَ�ُٰ�ۡم َوأ

َ
   ﴾٥٠فَأ

   ترجمه: 
و (م یافتکا را از ھم شیشما در یه به خاطر شما و براکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

م و خاندان فرعون یدیو شما را رھان )دینکم تا از آنجا عبور یفاصله انداخت ،ان آب آنیم
رون یه بعد از بکد یدید یو م(د یستینگر یم و شما میردکغرق  )دگانتانیدر جلو د(را 

  ).دیآ یا چگونه بر آنان بھم میدر ،رفتنتان
   توضیحات: 

نَا« قْ مْ « .میافتکاز ھم ش .میفاصله انداخت :»فَرَ حرف  .شما و به خاطر شما یبرا :»بِكُ
  .ل استیباء در آن به منزله الم تعل

 ۵۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡرَ�عَِ� َ�ۡلَةٗ ﴿
َ
َۡذُ�مُ ٱ ُ�مَّ  �ۡذ َ�َٰعۡدنَا ُموَ�ٰٓ أ ِ  ۡلعِۡجَل ٱ �َّ نُتۡم َ�ٰلُِمونَ  ۦمِۢن َ�ۡعِده

َ
   ﴾٥١َوأ

   ترجمه: 
ه به ک(م یوعده گذاشت )و روز(چھل شب  یموسه با کآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

د ید ،و برگشت ،دیان رسیاز به پایعادگاه رفت و راز و نیه به مک یھنگام .مناجات پردازد
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 یه سامرک یا گوساله( ،دیا ش گرفتهیپ یپرست پس از او گوساله )د ویا ه منحرف گشتهک
خدا  یچون برا(د یا و بر خود ستمگر شده )رده بودکآن را ساخته بود و معبودتان 

  ).دیا و انباز ساخته کیشر
   توضیحات: 

نَا« دْ اعَ تُمْ « .میوعده داد :»وَ َذْ از دارد و یبه دو مفعول ن ین فعل گاھیا .دیگرفت :»اِختَّ

بُوداً (ا ی )هاً ـإِل(ه کنجا مفعول دوم محذوف است یدر ا .ندک یتفاء مکا یکیبه  یگاھ عْ  )مَ

لَ إِل« :ن استیر چنیتقد .است تُمُ الْعِجْ َذْ لَ « .»هاً ـإِختَّ   .گوساله :»الْعِجْ
 ۵۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

   ﴾٥٢ُ�مَّ َ�َفۡونَا َعنُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ ﴿ 
   ترجمه: 
د یشا )میدید و شما را آمرزیردکتوبه (م و بعد از آن یسپس از شما در گذشت 

  ).دیتنھا به عبادت او بپرداز ،و در برابر عفو و فضل خدا(د ینک یگزار سپاس
   توضیحات: 

  .میگذشت نمود .میردکعفو  :»َعَفْونا«
 ۵۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

   ﴾٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۡلُفۡرقَانَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱ�ۡذ َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿  
   ترجمه: 
انداز  یه جدائکم یردکعطاء  )تورات(تاب ک یه به موسکآن گاه را  )دیآوراد یبه (و  

 ،شه ژرفیو با اند ،به نور آن(د یابیه راه کن یتا ا ،است )و حالل و حرام ،حق و باطل(
  ).دیت را از ضاللت باز شناسیھدا
   توضیحات: 

يْنَا« اتَ انَ « .مراد تورات است :»الْكِتَابَ . «میداد :»ءَ قَ رْ فُ و  ،ننده حق از باطلکجدا :»الْ
ار رفته کفارق به  :یعنی ،اسم فاعل یمجّرد است و در معن یمصدر ثالث .حالل از حرام

د ھم یشا .عطف صفت بر موصوف شده است یعنی .است )الْكِتَابَ ( فرقان صفت .است
ا ی .ن استیدروغ ین از اّدعایراست یه جداسازنده اّدعاکاست  یمراد از فرقان معجزات
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عطف  ،ن صورتیدر ا .ننده حالل از حرام استکه جداکاست  یه مراد شرعکن یا

انَ ( قَ رْ فُ   .ل عطف خاّص بر عام استیاز قب )الْكِتَابَ ( بر )الْ
 ۵۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ  ۦ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿  نُفَسُ�م ب
َ
َاذُِ�مُ ٱَ�َٰقۡوِم إِنَُّ�ۡم َظلَۡمُتۡم أ َ�تُوُ�وٓاْ  ۡلعِۡجَل ٱ ّ�ِ

ْ ٱإَِ�ٰ بَارِ�ُِ�ۡم فَ  نُفَسُ�ۡم َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ  ۡ�ُتلُٓوا
َ
 إِنَُّهۥ َعلَۡيُ�مۚۡ  َ�َتاَب  بَارِ�ُِ�مۡ  ِعندَ  لَُّ�مۡ  أ

اُب ٱُهَو    ﴾٥٤لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
   ترجمه: 
دن یشما با پرست !قوم من یا :به قوم خود گفت یه موسکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

 .دینکد و توبه یش برگردیدگار خویآفرسوی  به پس ،دیا ردهکبر خود ستم  ،گوساله
ش یالبد خوکرا به  یکو جان تازه و پا(د یشکخود را ب )شکسر(ه نفس کگونه  بدین

لطف  ،دیردکن یو چون چن( .شما بھتر است یدگارتان برایشگاه آفرین در پیو ا )دیبدم
  .ر و مھربان استیپذ ار توبهیچه او بس .رفتیو توبه شما را پذ )خدا شما را در برگرفت

   توضیحات: 
ئ« مْ « .بخش یھست .نندهیآفر :»بَارِ كُ سَ تُلُوا أَنفُ خود را با زدودن  یھا نفس :»أُقْ

  .شندکاران شما را بک گناه ،گناھان شمایب .دیزه داریکد و آنھا را پاینکشھوات مھار 
 ۵۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ نََرى ﴿  َ ٱ�ۡذ قُۡلُتۡم َ�ُٰموَ�ٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ َخَذتُۡ�مُ  َجۡهَرةٗ  �َّ
َ
ٰعَِقةُ ٱ فَأ نتُۡم  ل�َّ

َ
َوأ

ْؤِمَن لَ یَوِإْذ ُقْلُتْم  ﴾٥٥تَنُظُرونَ  َخَذتْ  کا ُموَسی َلن نُّ
َ
َه َجْھَرًة َفأ ی َنَری اللَّ اِعَقُة کَحتَّ ُم الصَّ

نُتْم 
َ
  َتنُظُروَن َوأ

   ترجمه: 
 ،م آوردیمان نخواھیھرگز به تو ا !یموس یا :دیه گفتکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

ه ک یدر حال ،شما را فرا گرفت یپس صاعقه آسمان .مینیارا ببکه خدا را آشکمگر آن 
دچار  یبت بزرگیبه چه مص ،و درخواست ناروا یشکه به سبب سرک(د یدید یم

  ).دیا آمده
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   توضیحات: 
ةً « رَ هْ ةً  .انیع .اراکآش :»جَ رَ هْ  :ن استیر آن چنیاست و تقد یصفت مصدر محذوف جَ

ةً  رَ هْ ةً جَ يَ ؤْ  اهللاَ رُ تّى نَرَ   .حَ
 ۵۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٦ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َمۡوتُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ ﴿ 
   ترجمه: 
ن یتا ا )میدیبخش یداریب(م و یختیشما را برانگ ،)شکنفس سر(سپس بعد از مرِگ  

  .دینکگزاری  سپاس هک
   توضیحات: 

مْ « ثْنَاكُ تِ « .میردکشما را زنده  .میردکار یدار و ھوشیشما را ب :»بَعَ وْ غفلت و  :»مَ
  .مرگ .جھالت

 ۵۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ُم  ۡلَغَمامَ ٱَوَظلَّۡلَنا َعلَۡيُ�ُم ﴿ 
َ
ۡلَوٰىۖ ٱوَ  لَۡمنَّ ٱَوأ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما  لسَّ ُ�ُوا

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ 
َ
   ﴾٥٧َرَزۡقَ�ُٰ�ۡمۚ َوَما َظلَُمونَا َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ

   ترجمه: 
 ی،بان هیابر را چون سا )هکن یا ،میه در حق شما روا داشتکھائی  نیکی از جمله(و  
از  ):میو گفت(م ین فرستادین و بلدرچیشما ترنجب یم و برایگاه داشتسرتان ن یباال
ردند و کفران نعمت کشان یا یول( .میا ردهکشما  یه روزکد یبخور یکپا یزھایچ

  .ه بر خود ستم نمودندکبل ،ردندکو بر ما ستم ن )دندیورز یناسپاس
   توضیحات: 

نَا« لْ مَ « .میردکبان  هیسا :»ظَلَّ غَ يا. «نیگزنگب .نیترنجب :»نَّ ـَمـالْ « .ابر :»امَ ـالْ لْوَ  :»الْسَّ
  .یُسمان .نیپرنده بلدرچ

 ۵۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 
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ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا ﴿  ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغدٗ  لَۡقۡر�َةَ ٱَ�ِٰذهِ  ۡدُخلُوا ْ َوٱ افَُ�ُوا دٗ  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا  اُسجَّ
 ْ ةٞ  َوقُولُوا   ﴾٥٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ وََسَ�ِ�دُ  َخَ�َٰ�ُٰ�مۚۡ  لَُ�مۡ  �َّۡغفِرۡ  ِحطَّ

   ترجمه: 
 یغمبرتان موسیه پک یبزرگ(ن شھر یبه ا :میه گفتکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  
د یه الزم دارکد و ھر چه یخواھ یه مکد و ھرگونه یوارد شو )تان نام برده استیبرا

 :دید و بگوئیبا خشوع و خضوع وارد شو )آن شھر(د و از دروازه یفراوان و آسوده بخور
از عفو و (اران کوکیما به ن .میامرزیتا گناھان شما را ب ،از گناھان ما درگذر !ایخدا

  .میبخش یفزونتر م )مغفرت
   توضیحات: 

يَةَ « رْ قرآن نام شھر را  یدانند. ول یحا میار یو برخ ،المقّدس تیآن را ب یشھر. برخ»: الْقَ

يْثُ « مشخص نفرموده است. داً « ھرگونه. ھرجا.»: حَ غَ زه. حال یکفراوان. گوارا و پا»: رَ

 یر آن چنیه تقدکاست  یمصدر محذوف
َ
داً «ًال َرَغدًا. کن است: أ جَّ  ،فروتنانه. جمع ساِجد»: سُ

لُوا( ر (و) دریحال ضم طَّةٌ «) است. أُدْخُ است چون خبر ردن. مرفوع ک زدودن. برطرف»: حِ

طَّةٌ ن است: یر چنیمحذوف است. تقد یمبتدا تُناحِ ألَ سْ ا و ی: درخواست ما اسقاط خطایعنی. مَ
  زدودن گناھان است.

 ۵۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َل ﴿  ِينَ ٱَ�َبدَّ ْ قَۡوً� َ�ۡ�َ  �َّ ِيٱَظلَُموا نَزۡ�َا َ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ�ِيَل لَُهۡم فَأ ْ رِۡجزٗ  �َّ  ّمِنَ  �َظلَُموا

َمآءِ ٱ    ﴾٥٩بَِما َ�نُواْ َ�ۡفُسُقونَ  لسَّ
   ترجمه: 
ه به آنان کرا  یو گفتار )ردندک یچیسرپشان  خدای از فرمان(سپس ستمگران  

از  ،و تمّردشان یچیپس در برابر سرپ .گرگون گفتندیردند و دکگر یم دیگفته بود
  .میردکنازل  یآسمان بر آنان عذاب

   توضیحات: 

» َ ريْ لَ ( ه مفعول دوم فعلکن یا ای .منصوب به نزع خافض است :»غَ  .است )بَدَّ

زاً « جْ   .هکبدان سبب  :»اـَ بِم« .عقوبت .عذاب :»رِ
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 ۶۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۖ ٱّ�َِعَصاَك  ۡ�ِبٱَ�ُقۡلَنا  ۦُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ  ۡستَۡسَ�ٰ ٱ�ذِ ﴿   ثۡنَتَاٱِمۡنُه  نَفَجَرۡت ٱفَ  ۡ�ََجَر
ةَ َ�ۡينٗ  ۖ َعۡ�َ نَاٖس  ُ�ُّ  َعلِمَ  قَدۡ  ا

ُ
َ�ُهۡمۖ  � َ�ۡ ْ  مَّ ْ َوٱ ُ�ُوا �ُوا ِ ٱِمن ّرِۡزِق  ۡ�َ �ِض ٱَوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ�  �َّ

َ
�ۡ 

  ﴾٦٠ُمۡفِسِدينَ 
   ترجمه: 
ه در ک یوقت(رد کقوم خود طلب آب  یبرا یه موسکرا  یھنگام )دیاد آوریبه (و  

 .ش را بر سنگ بزنیخو یعصا :میپس گفت ).ره شده بودیبر ھمگان چ یتشنگ ،ابانیب
آبشخور خود را  ،از مردم یا رهیھر ت .دن گرفتیآن گاه دوازده چشمه از سنگ جوش

ن به یارانه در زمکد و تباھید و بنوشیخدا بخور یاز روز :)گفتمشان  بدی و(دانست 
  .دینپرداز یالف و گزاف و تجاوز و تعّد 

   ضیحات:تو 

يا« قَ تَسْ يْناً « .آب خواست :»إِسْ بَ « .مردم :»أُنَاسٍ « .چشمه :»عَ َ ال « .آبشخور :»مَرشْ

ا ثَوْ عْ ينَ . «دینکن یرو ادهیدر فساد ز .دینکن یتباھ :»تَ دِ سِ فْ  .ارانکتباھ .شگانیفسادپ :»مُ

ا( در )و(ر یده ضمکحال مؤ ثَوْ عْ �ِض ٱَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ� ﴿.است )ال تَ
َ
 یمنظور نھ :﴾ُمۡفِسِدينَ  ۡ�

 یه ھر ربائکگونه  ھمان .ناپسند است یواّال ھر فساد ،ور شدن در فساد است از غوطه

افاً « :وه خداوند فرموده استین شیبه ھم یول ،حرام و زشت است عَ بَآ أَضْ لُوا الرِّ ال تَأْكُ

ةً  فَ اعَ ضَ   .»مُّ
 ۶۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ َطَعا�ٖ �ۡذ قُۡلُتۡم ﴿  ا تُ�بُِت  ۡدعُ فَٱ َ�ِٰحدٖ  َ�ُٰموَ�ٰ لَن نَّۡصِ�َ َ�َ َ�َا َر�ََّك ُ�ۡرِۡج َ�َا مِمَّ
�ُض ٱ

َ
�َۡستَۡبِدلُوَن  ۡ�

َ
ِيٱِمۢن َ�ۡقلَِها َوقِثَّآ�َِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوَ�َصلَِهاۖ قَاَل � َّ�  ِ ۡدَ�ٰ ب

َ
ِيٱُهَو أ َّ� 

ۚ ُهَو خَ  ْ ٱ ۡ�ٌ ا لَُ�م فَإِنَّ  �ِمۡ�ٗ  ۡهبُِطوا ۡ�ُۡمۗ  مَّ
َ
َوَ�آُءو  لَۡمۡسَكنَةُ ٱوَ  ّ�ِلَّةُ ٱ َعلَۡيِهمُ  َوُ�ِ�َۡت  َس�

ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ْ يَۡ�ُفُروَن � �َّ ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
ِ ٱَ�ِٰت َ�ٰلَِك بِ� � ٱبَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَوَ�ۡقُتلُوَن  �َّ  ۡ�َّقِ

َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ  َ�ٰلَِك     ﴾٦١بَِما َعَصواْ وَّ
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   ترجمه: 
ن و یترنجب( کخورا کی! ما بر یموس یا :دیه گفتکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

و  ین از سبزیما آنچه را زم یه براکخود بخواه  یاز خدا .میندار یبائیکش )نیبلدرچ
ه کد یا برآنیآ :گفت یموس .رون آوردیب ،اندیرو یاز میر و عدس و پیار و گندم و سیخ
از ( یبه شھر )ناءین سیاز سرزم(؟ پس دیز بھتر سازین چیتر را جانش ز پستیچ

ن غرور و یبه سبب ا(و  ،افتید ید خواھیا ه در آنجا آنچه را خواستهکد ییفرود آ )شھرھا
 .دندیشدند و در خور خشم خدا گرد یو تنگدست یگرفتار خوار )یشکو سر یسرمست

غمبران را بدون سبب و تنھا به یباور شدند و پ یات خدا بیه به آکن ھم بدان عّلت بود یا
رار کبر اثر ت ،امبرانیشتن پکات و یر آیفکت(ن یا .شتندک یزه مخالفت با حق میانگ

نند و ک یشکسر )هکجرأت داده بود شان  بدی هکبود  یگناھان و غرق شدن در معاص
  .ازندیدست  یبه تجاوز و تعّد 

   توضیحات: 

عُ « لِ « .فراخوان :»أُدْ  .اریخ :»قِثَّآء« .رفس و ترهکنعناع و  :لیاز قب .جاتیسبز :»بَقْ

ل« .ریس :» فُوم« .ار چنبریخ يا. «ازیپ :» بَصَ نَ ٌ « .زیناچ :» أَدْ ريْ اً « .خوب :»خَ  :»مِرصْ

نَةُ ـالْ « .یشھر كَ سْ ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ بَآُءو ﴿ .برگشتند :»َبآُءوا« .یچارگیو ب یخوار :»مَ َّ�﴾: 
ا. «مورد خشم خدا قرار گرفتند .خشم خدا را با خود آوردند وْ صَ   .ردندک یچیسرپ :»عَ

 ۶۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِٰ� ٱوَ  �ََّ�َٰرىٰ ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ِ  �َ  ِٔل�َّ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡجرُُهمۡ  فَلَُهمۡ  اوََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

َ
  ﴾٦٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

   ترجمه: 
 )ه به محّمد باور دارندکو آنان  ،غمبرانین به پیش از ایپ(مان داشتند یه اک یسانک 
امت یه به خدا و روز قکھر  ،پرستان پرستان و فرشته و ستاره ،انیحیو مس ،انیھودیو 

شگاه خدا یدر پشان  پاداش ین افرادیچن ،انجام داده باشد کیردار نکمان داشته و یا
  .دست نخواھد دادشان  بدی یست و غم و اندوھیبر آنان ن یمحفوظ بوده و ترس

   توضیحات: 

وا« ادُ ينَ هَ ذِ «  .است یروان موسیان و پیھودیمراد  .اند شده یھودیه ک یسانک :»الَّ
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يا ارَ ابِئِنيَ « .انیحیمس :»النَّصَ ن یه از ھر دکآنان  .پرستان دیخورش .پرستان ستاره :»الصَّ
ه کبل .ستین  ھا گروه نیھمه ا یرستگارگر  بیان هین آیا .اند را برگرفته یقسمت ینیو آئ

ن اسالم را یه دکھر  .باشد ینم یمان در انحصار نژاد و گروه خاصّ یه اکرساند  یم
 ،۱۵۱و  ۱۵۰نساء /  :نگا(اھل نجات است  ،آن را مراعات دارد یرد و اوامر و نواھیبپذ

توان به چھار گروه  یا مرھا  انسان ج رمکپس از بعثت رسول ا ).۶نه / یب ،۳۸أنفال / 
ه ک یسانک - ۱ :و آنان عبارتند از ،ھستند یسه گروه اھل نجات و رستگار .ردکم یتقس

 - ۲ .رسد یدعوت اسالم نم ینند و اصًال بدانان نداک یم ینار جھان زندگکدر گوشه و 
و  ،نندهکرقانع یبه صورت ناقص و غ یرسد ول یدعوت اسالم م یه بدانان نداک یسانک

 دعوت اسالم یه نداک یسانک - ۳ .ستندیق و پژوھش نیخودشان ھم اھل تحق
ن اسالم یابر قوانردار برکرند و در پندار و گفتار و یپذ یرسد و آن را م یمشان  بدی
افتند  ینند و به دوزخ درمک یدا نمیه نجات پکگروه چھارم  .نندک یم یرا سپر یزندگ

رش یحاضر به پذ یگردند ول یشنوند و قانع ھم م یدعوت اسالم را م یه نداکند یسانک
  ...شوند یاسالم نم

 ۶۳ هیآ بقرۀسوره 
 ه:یمتن آ 

َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َوَرَ�ۡعَنا فَۡوقَُ�ُم ﴿ 
َ
ورَ ٱ�ۡذ أ �ٖ  لطُّ ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ ْ َما ْ َوٱ ُخُذوا  ۡذُكُروا

  ﴾٦٣َما �ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
   ترجمه: 
 ،ه بدانچه در تورات استک(م یمان گرفتیه از شما پکآن زمان را  )دیاد آوریبه (و  

د یریم برگکمح :)میو به شما گفت(م یسرتان نگاه داشت یرا باالوه طور کو  )دینکعمل 
د و آنچه را در آن یباش یو در عمل بدان جّد  )ه تورات استک(م یا آنچه را به شما داده

ام کشتن را با مواظبت احیو خو(د یزگار شوید تا پرھیرید و در مّدنظر گینک یاست بررس
  ).دیاز عذاب به دور دار ،و دستورات آن

   توضیحات: 

نَا« عْ فَ آن با خدا مناجات  یباال یه موسکاست  یوھکاسم  :»الطُّورَ « .میردکبلند  :»رَ

ا« .ردک وا مَ ذُ نَا لَ « :ن استیر چنیو تقد ،نجا حذف قول شده استیدر ا :»....خُ لْ مْ ـقُ هُ

ا وا مَ ذُ   ).۴۱فرقان /  ،۳زمر /  :نگا(الم عرب فراوان است کوه در ین شی، ا»...خُ
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 ۶۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ُۡتم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۖ فَلَۡوَ� فَۡضُل ﴿   ِ ٱُ�مَّ تََو�َّ لَُكنُتم ّمَِن  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ
   ﴾٦٤ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

   ترجمه: 
و اگر لطف خدا  ،دیروگردان شد )از طاعت و عبادت( ،ھا نیبعد از ھمه ا ،سپس شما 

ر یداد و عذاب را به تأخ یو به شما مھلت نم(شد  یو رحمت او شامل شما نم
  .دیبود یانباران میجزو ز )انداخت ینم

   توضیحات: 

يْتُمْ « لَّ   .دیردکپشت  .دیگرداند یرو :»تَوَ
 ۶۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَولََقۡد َعلِۡمُتُم ﴿  ْ ٱ �َّ ۡبتِ ٱِمنُ�ۡم ِ�  ۡ�َتَدۡوا    ﴾٦٥�َ  َِٔ�ُقۡلَنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َ�ِٰ�  لسَّ
   ترجمه: 
از (ه از شما در روز شنبه کآنان را  )خبر و سرگذشت(د یا دانستهگمان  بی شما 

  .دیل شوینگان رانده شده تبدیبه بوز :میگفتشان  بدی پس .ردندکتجاوز  )یحدود الھ
   توضیحات: 

ا« وْ تَدَ بْتِ « .ردندکتجاوز  :»إعْ ةً « .شنبه :»السَّ دَ  .ھا نهیبوز .ھا مونیم ،جمع ِقْرد :»قِرَ

ئِنيَ « اسِ ن را از رحمت خود به یخدا متجاوز .شدگان و مطرودان بسان سگان رانده :»خَ
زان یشان گریا ینیه مردم از ھمنشک یا به گونه ،دور داشت و آنان را خوار و پست نمود

  .ردندکخود طرد  ینگان از اجتماع انسانیآنان را ھمچون بوزشدند و 
 ۶۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

   ﴾٦٦ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٗ  َخۡلَفَها َوَما يََدۡ�َها َ�ۡ�َ  لَِّما فََجَعۡلَ�َٰها نََ�ٰٗ� ﴿  
   ترجمه: 
 یبرا یو پند ،میردکندگان یمعاصران واقعه و آ یبرا یرا عبرت )عقوبت(پس آن  
  .میزگاران نمودیپرھ



 تفسیر نور    ٣٦

 

   توضیحات: 

ا« نَاهَ لْ عَ ة ،حال )َھا( ریمرجع ضم ،میآن را گرداند :»جَ ورَ ُ ريْ يْنُونَة، صَ ةكَ خَ سْ ا یو  ،، مَ

االً « .ِقَرَدة است يْ « .پند و اندرز .عبرت :»نَكَ دَ َ يَ ا بَنيْ  .شان استیمراد معاصران ا :»اـَ هـمَ

ا« هَ لْفَ ا خَ   .ندگان استیمراد آ :»مَ
 ۶۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ  ۦٓ �ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿   ن تَذۡ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
ۖ َ�ُواْ يَأ ْ  َ�َقَرٗة َ�تَِّخُذنَا قَالُٓوا

َ
 قَاَل  ُهُزٗو�ۖ  �

ُعوذُ 
َ
ِ بِٱ أ ُ�وَن ِمَن  �َّ

َ
ۡن أ

َ
   ﴾٦٧لَۡ�ِٰهلِ�َ ٱأ

   ترجمه: 
رخ  یقتلشان  میان ه درک(به قوم خود  یه موسکرا  یآن ھنگام )دیاد آوریبه (و  

را سر  یه گاوکدھد  یخدا به شما دستور م :گفت )شد یداده بود و قاتل شناخته نم
ا یآ :گفتند )ب پنداشتند ویار را عجکن یشان ایا یول .د شناخت قتل شودیلکتا (د یببر

و مردم را (ه جزو نادانان باشم کن یاز ابرم  یبه خدا پناه م :گفت ؟ ینک یما را مسخره م
  ).رمیم و به مسخره گیشخند نمایر

   توضیحات: 

واً « ).۷۰بقره /  :نگا(ه اسم جنس است کواحد َبَقر است  ،بقرۀ .گاو :»ۀبقر« زُ  :»هُ
 یمانند َخْلق به معن .َمْھُزوًء است یعنی ،اسم مفعول یمصدر و به معن .چهیباز .هیسخر

  ).۹۵و  ۹۴مائده /  :نگا(د یَمص ید به معنیو صَ  )۱۱لقمان /  :نگا(َمْخُلوق 
 ۶۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

﴿ ْ ۚ قَاَل إِنَّهُ  ۡدعُ ٱقَالُوا َا َما ِ�َ ٞ  ۥَ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ َها َ�َقَرة  بِۡ�رٌ  َوَ�  فَارِٞض  �َّ  َ�ُقوُل إِ�َّ
ْ ٱُنۢ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۖ فَ َعَوا  ﴾٦٨َما تُۡؤَمُرونَ  ۡ�َعلُوا
   ترجمه: 
 گفت: ؟ (مورد نظر) است یند چه گاوکمان روشن یه براکخود بخواه  یگفتند: از خدا 

ه کبل ،ر و نه جوانیاست نه پ یگاو ،د: آنیگو یان به من خبر داده و) می(پروردگار جھان
  د.یدھن دو. پس آنچه به شما فرمان داده شده است انجام یان ایاست م یسال انهیم



 ٣٧ سوره بقر

 

   توضیحات: 

ضٌ « رٌ « .سالخورده .ھنسالک .ریپ :»فَارِ انٌ « .دهینورس .ُخردسال :»بِكْ وَ  :»عَ

َ ذلِكَ « .وسط .سال انهیم   .ر شدکه ذک یزیان آن چیم :»بَنيْ
 ۶۹ آیه بقرۀسوره 

 ه:یمتن آ 

﴿ ْ ۚ قَاَل إِنَّهُ  ۡدعُ ٱقَالُوا َا َما لَۡوُ�َها ٞ  ۥَ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ َها َ�َقَرة  لَّۡوُ�َها فَاقِعٞ  َصۡفَرآءُ  َ�ُقوُل إِ�َّ
ِٰظرِ�نَ ٱ �َُ�ُّ    ﴾٦٩ل�َّ
   ترجمه:   
 :گفت ؟ رنگ آن چگونه است ،ان داردیمان بیه براکخود بخواه  یاز خدا :گفتند 

ه نگاه کاست  یگاو زرد پررنگ ،آن گاو :دیگو یم )ان به من خبر داده ویپروردگار جھان(
  .بخشد یم یرا شادمان )بدو(نندگان ک

   توضیحات: 

آءُ « رَ فْ اقِعٌ « .زردرنگ :»صَ نُ « .خوشرنگ .»فَ وْ  مرفوع است چون فاعل .رنگ :»لَ

اقِعٌ ( ُّ . «است )فَ   .سازد یمسرور م .ندک یشاد م :»تَرسُ
 ۷۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

  ﴿ ْ َا َما ِ�َ إِنَّ  ۡدعُ ٱقَالُوا ٓ إِن َشآَء  ۡ�ََقرَ ٱَ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ ا ُ ٱ�ََ�َٰبَه َعلَۡيَنا ��َّ َّ� 
   ﴾٧٠لَُمۡهَتُدونَ 

   ترجمه: 
 یبه راست .است یند چگونه گاوکمان فراخوان تا بر ما روشن یت را برایخدا :گفتند 

و ما اگر خدا خواسته باشد راه  )و ناشناخته مانده است(ن گاو بر ما مشتبه است یا
  ).م شناختیم و آن را خواھید سر ببریه باک یگاو یبه سو(م برد یخواھ

   توضیحات: 

ابَهَ «   .خته استیھمگون شده و بھم آم .مشتبه شده است :»تَشَ
 ۷۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٣٨

 

ٞ  ۥقَاَل إِنَّهُ ﴿ َها َ�َقَرة �َض ٱ تُثِ�ُ  َذلُولٞ  �َّ  َ�ُقوُل إِ�َّ
َ
 ِشيَةَ  �َّ  ُمَسلََّمةٞ  ۡ�َۡرَث ٱَوَ� �َۡسِ�  ۡ�

 ۚ ْ  �ِيَها ِ  ۡل�نَ ٱ قَالُوا � ٱِجۡئَت ب   ﴾٧١فََذَ�ُوَها َوَما َ�ُدواْ َ�ۡفَعلُونَ  ۡ�َّقِ
   ترجمه: 
ار گرفته نشده است و رام که ھنوز به کاست  یگاو ،ه آنکد یفرما یخدا م :گفت 

و  کپا یبیاز ھر ع .دینما یاریند و زراعت را آبکار یرا شن ینگشته است تا بتواند زم
پس گاو را  .یردکحق مطلب را اداء  کنیا :گفتند .ه استکدست و بدون لکیرنگش 

  .نندکن نیه چنکبود  کیگرچه نزد ،دندیسر بر
   توضیحات: 

 .شت و زرعک :»اْلَحْرَث « .ندک یر و رو میز :»ُر یُتثِ « .شتهکار ک .رام :»َذُلوٌل «

ةٌ « لَّمَ سَ  :﴾َما َ�ُدواْ َ�ۡفَعلُونَ ﴿ ).یوش(از ماده  .رنگ مخالف :»ةَ یِش « .بیع یب .سالم :»مُ
  .نندکن یارکن یه چنکبود  کینزد

 ۷۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٰ�ُ�مۡ فَٱ ا�ۡذ َ�َتۡلُتۡم َ�ۡفٗس ﴿  ُ ٱ�ِيَهاۖ وَ  �َّ ا ُ�ۡرِجٞ  �َّ    ﴾٧٢تَۡ�تُُمونَ  ُكنُتمۡ  مَّ
   ترجمه: 
د و ید و درباره آن به نزاع برخاستیشتکرا  یسکه کآن گاه را  )دیاوریاد بیبه (و  

ه پنھان کدانست و آنچه را  یقت امر را میو خدا حق ،دیردکگر را بدان مّتھم یدکی
  .نمود یان میار و نماکآش ،دیردک یم

   توضیحات: 

تُمْ « ءْ ارَ گناه را از خود دور و به گردن  .دیدیاختالف ورز .دیردکش کشمک :»إدَّ

تُمْ (باب تفاعل است و اصل آن  یفعل ماض .دیانداخت یگرید ءْ ارَ ء(از ماده  )تَدَ رْ به  )دَ

جٌ « ..دْفع است یمعن ْرِ   .نندهکارکآش .رون آورندهیب :»خمُ
 ۷۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۚ َكَ�ٰلَِك يُۡ�ِ  ۡ�ُِ�وهُ ٱَ�ُقۡلَنا ﴿  ُ ٱبَِبۡعِضَها لََعلَُّ�ۡم  ۦَوُ�رِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ �َّ
   ﴾٧٣َ�ۡعقِلُونَ 
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   ترجمه: 
د و یردکار را کن یو ا( .دیبزن )شتهک(را به آن  )یقربان(از آن  یا پاره :میپس گفت 

ند و ک ین زنده میچن )امتیدر روز ق(خداوند مردگان را  ).ردکشته را زنده کخدا 
  ).عت رایقت و اسرار شریحق(د یابیه درکن یاند تا اینما یخود را به شما م )قدرت(دالئل 

   توضیحات: 

ذلِكَ « .هکت .برخ .بخش :»بَعْضِ « تَياـَمـال« .ن منوالیبد .آن چنان :»كَ  .مردگان :»وْ

اتِهِ «  ايَ   .ھا و دالئل خود نشانه :»ءَ
 ۷۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَِ�َ كَ  ُ�مَّ قََسۡت قُلُوُ�ُ�م﴿  ۚ  ۡ�َِجاَرة َشدُّ قَۡسَوٗة
َ
ۡو أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  �نَّ  أ  ۡ�َِجاَرة

ُر ِمۡنُه  ۚ ٱلََما َ�َتَفجَّ نَۡ�ُٰر
َ
ُق َ�َيۡخُرُج ِمۡنُه  ۡ� قَّ ۚ ٱ�نَّ مِۡنَها لََما �َشَّ �نَّ ِمۡنَها لََما َ�ۡهبُِط مِۡن  لَۡمآُء

ِۗ ٱ ۡشَيةِ خَ  ُ ٱَوَما  �َّ ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ    ﴾٧٤بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
   ترجمه: 
از  یا و پاره .تر از سنگ ا سختیھمچون سنگ  ،شما سخت شد  ھای دل ،پس از آن 

افد و آب از آن کش یه مکاز آنھا است  یا و پاره ،جوشد یه از آن نھرھا مکھا است  سنگ
و خدا از آنچه  .زدیر یم ه از ترس خدا فروکاز آنھا است  یا و پاره ،دیآ یرون میب
  .ستیخبر ن ید بینک یم

   توضیحات: 

ت« ةِ « .سخت شد :»قَسَ ارَ جَ ةً « .سنگ :»احلِْ وَ دُ قَسْ  واژه .تر تر و سخت سفت :»أَشَ

دُّ ( ةِ ( مرفوع است چون عطف بر )أَشَ ارَ جَ احلِْ را خبر یز ؛ ه در محّل رفع استکاست  )كَ

يَ ( ةً ( .است )هِ وَ از الم  ،هیدر ھر سه مورد آ» اـَ مـلَ . «ز استییمنصوب است چون تم )قَسْ

ا(موصول فراھم آمده است و  ید و مایکتأ «  .است )إِنَّ (مرفوع است چون خبر  )مَ

قُ  قَّ   .از باب تفّعل است .شود یافته مکاز ھم ش :»يَشَّ
 ۷۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ْ ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
ِ ٱ َكَ�ٰمَ  �َۡسَمُعونَ  ّمِۡنُهمۡ  لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�قٞ أ  ۥُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ

   ﴾٧٥ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ 
   ترجمه: 
 یه گروھکن یاورند با ایمان بیبه شما ا )ن اسالم ویان به آئیھودی(ه کد یدواریا امیآ 

دند و پس از یشن یم )در تورات(سخنان خدا را  )بودندشان یه احبار اک(از آنان 
ه ک(ه علم و اّطالع داشتند کو حال آن  ؟زدند یفش میدست به تحر ،امل آنکدن یفھم

  ).دست برد یآسمانھای  کتاب ست بهیدرست ن
   توضیحات: 

ونَ « عُ يقٌ . «دیدواریام :»تَطْمَ لُوهُ « دسته .گروه :»فَرِ قَ بدان آشنا دند و یآن را فھم :»عَ

فُونَ در فعل  )َو (ر یضم یه است برایجمله حال :﴾َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ ﴿ .شدند َرِّ « ). (حيُ

فُونَ  َرِّ   .دادند یر مییتغ .ردندک یل میتبد :»حيُ
 ۷۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ�َذا لَُقواْ ﴿  ْ  َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا �َذا َخَ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  �َّ ثُوَ�ُهم قَالُٓوا ُ�َّدِ
َ
 بَِما �

ُ ٱ َ�َتحَ  وُ�م بِهِ  �َّ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  ۦَعلَۡيُ�ۡم ِ�َُحآجُّ
َ
   ﴾٧٦ِعنَد َرّ�ُِ�ۡمۚ أ

   ترجمه: 
به (م یا مان آوردهیا :ندیگو یم ،شوند یاند روبرو م مان آوردهیه اک یسانکو چون با  

 )ه در تورات وصف او آمده استکاست  یغمبرید و محّمد پیباش یه شما بر حق مکن یا
و  )ندینما یاعتراض مشان  بدی یا دسته(نند ک یگر خلوت میدکیه با ک یو ھنگام

 یرده براکان یشما ب یبرا )درباره صفات محّمد(ه خداوند کرا  یا مطالبیآ :ندیگو یم
شگاه خدا بر یدر پ )زیروز رستاخ(تا  ،دیران ید و از آن سخن مینک یمسلمانان بازگو م

  ؟دید و عقل نداریفھم یمگر نم ؟نندکه شما بدان استدالل یرند و علیشما حّجت گ
   توضیحات: 

وا« ال«دند. یردند. رسکبرخورد »: لَقُ ُ ٱَما َ�تََح ﴿رفت. به خلوت نشست. »: خَ َّ� 
وُ�م بِهِ ﴿تورات به شما آموخته است.  یتاب آسمانک: آنچه خداوند در ﴾َعلَۡيُ�مۡ   :﴾ِ�َُحآجُّ

  .رندیزند و آن را بر شما حّجت گیتا با شما بست



 ٤١ سوره بقر

 

 ۷۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
َو َ� َ�ۡعلَُموَن أ

َ
َ ٱأ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ  �َّ    ﴾٧٧َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ

   ترجمه: 
  ؟داند یخدا ھمه را م ،سازند یار مکنند و آنچه را آشک یه آنچه را پنھان مکدانند  یا نمیآ 
   توضیحات: 

ونَ ي« ُّ لِنُونَ ي« .نندک یپنھان و نھان م :»رسِ   .نندک یار مکو آش یعلن :»عْ
 ۷۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿  
ُ
َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوِمۡنُهۡم أ

َ
ٓ أ   ﴾٧٨إِ�َّ

   ترجمه: 
مشت  کی(جز  )خدا تورات(تاب ک )از(ه کھستند  یسوادیاز آنان افراد ب یا و پاره 

 )آنان سازگار است( یآرزوھا )اند و با ه احبارشان به ھم بافتهکھائی  دروغ خرافات و
  .اند بستهشان دل یو تنھا به پندارھا ،دانند ینم

   توضیحات: 

يُّونَ « مراد  :»الكِتَابَ « .سوادانیب .سندیتوانند بخوانند و بنو یه نمک یسانک :»أُمِّ

َّ « .تورات است اينِ ْمنِ  :»أمَ
ُ
نيا(ة از ماده یجمع أ به   ھای دروغ .ناروا و نادرست یآرزوھا )مُ

  .است یحرف نف :»إِنْ ). «۱۴د / یحد ،۱۲۳نساء /  ،۱۱۱بقره /  :نگا(ھم بافته 
 ۷۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ  فََوۡ�لٞ ﴿   يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  لِۡكَ�َٰب ٱ يَۡ�ُتُبونَ  ّلِ�َّ
َ
ِ ٱبِ� واْ  �َّ لِيَۡشَ�ُ

َُّهم فََوۡ�لٞ  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  ا ل يِۡديِهمۡ  َكَتَبۡت  ّمِمَّ
َ
َُّهم َوَوۡ�لٞ  � ا ل    ﴾٧٩يَۡ�ِسُبونَ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
ند یگو یسند و آن گاه مینو یتاب را با دست خود مکه ک )از احبار( یسانکبر  یوا 

آن  یمک یاز جانب خدا آمده است تا به بھا )هکاست  یتورات(ن یا ):سوادانیبه ب(
و  !سندینو یرا با دست خود م یزھائیبر آنان چه چ یوا !را بفروشند )ھا ف شدهیتحر(

 شان رایا ،ارھاکھا و  ن گونه نوشتهیا( !آورند یرا به چنگ م یزھائیبر آنان چه چ یوا



 تفسیر نور    ٤٢

 

  ).شاندک یو عذاب م کھالسوی  به
   توضیحات: 

يْلٌ « ناً « !مرگ بر !بر یوا :»وَ   .بھا .پول :»ثَمَ
 ۸۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َنا ﴿   ْ لَن َ�َمسَّ يَّامٗ  �َّارُ ٱَوقَالُوا
َ
� ٓ ۚ  اإِ�َّ ۡعُدوَدٗة َۡذُ�مۡ  قُۡل  مَّ َّ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  �  ُ�ۡلَِف  فَلَن اَ�ۡهدٗ  �َّ

ُ ٱ ۡم َ�ُقولُوَن َ�َ  ۥٓۖ َ�ۡهَدهُ  �َّ
َ
ِ ٱأ    ﴾٨٠َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

   ترجمه: 
رمان یبانگیگر یآتش جز چند روز معدود )میار باشکھر چند ھم گناھ( :ندیگو یم 
اش  خدا ھرگز خالف وعده )چون(د و یا مان گرفتهیخدا پا از جانب یآ :بگو !گردد ینم

ه از آن کد یدھ یبه خدا نسبت م یزیه چکن یا ای ؟)دیا افتهینان یاطم(د ینما یعمل نم
  ؟)ستیش نیب یو دروغ(د یخبر یب

   توضیحات: 

نَاـلَن تَ « سَّ ةً « .رسد یھرگز به ما نم :»مَ ودَ دُ عْ اماً مَّ   .یمکمّدت  .چند روز قابل شمار :»أَيَّ
 ۸۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

� َمن َكَسَب َسّيَِئةٗ ﴿  َ�َٰطۡت  بََ�ٰ
َ
ۡصَ�ُٰب  ۥُتهُ  َٔ َخِطٓ�  بِهِۦ َوأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم �ِيَها  �َّارِ� ٱفَأ

ونَ  ُ�ِٰ�َ٨١﴾   
   ترجمه: 
او را  )احساس و وجدان و سراسر وجود(و گناه  ،ب گناه شودکس مرتکھر  !یآر 

  .اران آتش بوده و جاودانه در آن خواھند ماندی ین افرادین چنیا ،ندکاحاطه 
   توضیحات: 

لَيا« و افاده اثبات مفھوم بعد  ،متقّدم یابطال نف یحرف جواب است و برا .یآر :»بَ

يِّئَةً « .دیآ یاز خود م طِيئَةُ « .گناه .حیزشت و قب :»سَ قصد و  یه از روک یگناھ .بزه :»خَ

نَّارِ « .ردیعمد انجام پذ ابُ الْ حَ   .انیدوزخ :»أَصْ
 



 ٤٣ سوره بقر

 

 ۸۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡصَ�ُٰب  ل�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ۡ�َنَّةِ� ٱأ    ﴾٨٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
نان اھل یداده استه انجام یده و افعال شایردار پسندکاند و  مان آوردهیه اک یسانکو  

  .بھشت بوده و جاودانه در آن خواھند ماند
   توضیحات: 

َاتِ « احلِ َنَّةِ « .ستهیده و شایردار پسندکگفتار و  :»الصَّ ابُ اجلْ حَ   .انیبھشت :« أَصْ
 ۸۳ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ﴿   َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َ ٱ�ۡذ أ َّ�  ِ يۡنِ ٱَو�  لُۡقۡرَ�ٰ ٱ َوذِي اإِۡحَسا�ٗ  ۡلَ�ِٰ�َ

ْ لِلنَّاِس ُحۡسنٗ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ْ  اَوقُولُوا �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ُۡتۡم إِ  لزَّ  �َّ ُ�مَّ تََو�َّ

نُتم ّمِنُ�مۡ  قَلِيٗ� 
َ
ۡعرُِضونَ  َوأ   ﴾٨٣مُّ

   ترجمه: 
د یه جز خدا را نپرستکم یمان گرفتیل پیاسرائ یه از بنکآن زمان را  )دیوراد آیبه (و  

 کیو به مردم ن ،دینک یکیان نینوایمان و بیتیان و کیو نسبت به پدر و مادر و نزد
د یبرتافت یرو یمکسپس شما جز عّده  .دیات را بپردازکو ز ،دیو نماز را برپا دار ،دیبگوئ

  .دیگردان شد یرو )دیه با خدا بسته بودک یمانیبه پ یو از وفا(د یردک یچیو سرپ
   توضیحات: 

يثَاقَ « اناً « .دکعھد مؤ .مان استواریپ :»مِ سَ يا ذِي« .ردنک یوئکین :»إِحْ بَ رْ قُ  :»الْ

ياا. «شاوندانیخو يَتَامَ ناً « .مانیتی :»لْ سْ يْتُمْ « .دهیبا و پسندیسخن ز :»حُ لَّ د یردکپشت » تَوَ

ونَ « .دیگرداند یو رو ضُ عرِ ونَ « .سر باز زنندگان .نندگانک اعراض :»مُ ضُ عرِ  :»وَ أَنتُم مُّ
  .گرداندن آمده است یردن و روک  د پشتیکتأ یه است و برایجمله حال

 
 
 
 



 تفسیر نور    ٤٤

 

 ۸۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 

نُفَسُ�م﴿  
َ
َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َ� �َۡسفُِكوَن دَِمآَءُ�ۡم َوَ� ُ�ۡرُِجوَن أ

َ
ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم  �ۡذ أ

نُتۡم �َۡشَهُدونَ 
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
   ﴾٨٤ُ�مَّ أ
   ترجمه: 
د و یزیگر را نریدکیه خون کم یمان گرفتیه از شما پکرا  یھنگام )دیاد آوریبه (و  

اقرار  )شما ،مانین پیبر ا( .دینکرون نیش بیاشانه خوکن و خانه و یگر را از سرزمیھمد
 )بر صّحت آن(و شما  )تابتان موجود استکه در کد یباور دار کنیو ھم ا(د یردک

  .دیدھ یم یگواھ
   توضیحات: 

ونَ « كُ فِ آءَ « .دیزیر ینم :»ال تَسْ  .ھا خانه ،جمع دار :»دِيَار. «ھا خون ،جمع َدم :»دِمَ
  .ھا نیسرزم

 ۸۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

نُفَسُ�ۡم ﴿  
َ
ُؤَ�ٓءِ َ�ۡقُتلُوَن أ نُتۡم َ�ٰٓ

َ
 تََ�َٰهُرونَ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ّمِن ّمِنُ�م اَوُ�ۡرُِجوَن فَرِ�قٗ ُ�مَّ أ

ثۡمِ بِٱ َعلَۡيِهم َ�َٰرٰى تَُ�ُٰدوُهۡم وَُهَو ُ�َرٌَّم َعلَۡيُ�ۡم إِۡخَراُجُهۡمۚ  ۡلُعۡدَ�ٰنِ ٱوَ  ۡ�ِ
ُ
تُوُ�ۡم أ

ۡ
�ن يَ�

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ 
َ
 إِ�َّ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعُل  َمن َجَزآءُ  َ�َما َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض�  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِض أ

ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ ِ�  ِخۡزيٞ  ۡ�َيا َشّدِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �ُّ
َ
ُ ٱَوَما  لَۡعَذاِب� ٱيَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ ا  �َّ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

   ﴾٨٥َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
ھا  از خودتان را از خانه ید و گروھیشک یگر را میدکیه کد ین شما ھستیا ،پس از آن 

د و یدھ یم یارید و یشوران یگران را بر ضّد آنان برمیو د( ،دیران یرون مینتان بیو سرزم
اگر  یول .دینک یم یبانیو پشت یھمپشت ی،از راه گناه و دشمنانگ )ه آنانیشان را علیا
نجاتشان  یبرا(ند یایب )مانانتانیپ و ھم(ران نزد شما یاس )از آنان به صورت یبعض(
چه  ،ده شودیاگر از شما پرس .دیساز یشان را آزاد میو ا(د یدھ یه میفد )د ویوشک یم
 هکد یگوئ یم ؟دید و آزادشان سازیه آنان را بپردازیه فدکدارد  یز شما را وامیچ



 ٤٥ سوره بقر

 

م و یل را بپردازیاسرائ یران بنیه اسیه فدکدھد  یمان به ما دستور میآسمانھای  کتاب
ه خون آنان را کدھند  یبه شما دستور نم یآسمانھای  کتاب مگر .میسازشان را آزاد یا

و (شان یرون راندن ایه بک؟ و حال آن )دیاشانه آواره نسازکشان را از خانه و ید و ایزینر
مان یا )یآسمان(تاب ک )دستورات(از  یا به بخشیآ .بر شما حرام است )شتن آنانک
ن یه از شما چنک یسک یبرا ؟دیورز یفر مک )دستورات آن(گر ید و به بخش دیآور یم
به  )یسانکن یچن(ز یو در روز رستاخ ،ستین جھان نیدر ا یو رسوائ یجز خوار ،ندک

  .ستیخبر ن ید بینک یو خداوند از آنچه م ،شوند یھا برگشت داده م نجهکن شیتر سخت
   توضیحات: 

انِ « .دینک یم کمکو  یبانیگر را پشتیدکیه آنان یعل :﴾تََ�َٰهُروَن َعلَۡيِهم﴿  وَ دْ  :»الْعُ

ان(عطف  .در ستم یرو ادهیز .یظلم و تعّد  وَ دْ «  .عطف خاّص بر عام است )إِثْم(بر  )عُ

ياأ ارَ مْ (در فعل  )و(ر یضم یحال است برا .انیزندان ،ریسجمع ا :» ُسَ أْتُوكُ مْ «). يَ ادُوهُ تُفَ

اجُ « .دینک یدشان میبازخر .دیپرداز یآنان را م یه آزادیفد :» رَ وَ (بدل  :»إِخْ ا یو  )هُ

مٌ (خبر مقّدم  یمؤّخر برا یمبتدا َرَّ م(ا نائب فاعل اسم مفعول یو  )حمُ َرَّ . « است )حمُ

يٌ  زْ دُّونَ « .یرسوائ .یخوار :»خِ   .شوند یده میبرگردان .شوند یبرگشت داده م :»يُرَ
 ۸۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ُوا ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ ۡشَ�َ ُّ�  ِ ُف َ�ۡنُهُم  �ِخَرةِ� ٱب َوَ� ُهۡم  ۡلَعَذاُب ٱفََ� ُ�َفَّ

ونَ     ﴾٨٦يُنَ�ُ
   ترجمه: 
نجه آنان کلذا ش .اند ا فروختهیدن یه آخرت را به زندگکند یسانکنان ھمان یا 
نخواھند  ینندگانک کمکاوران و یو (نخواھند شد  یاریشان یشود و ا یف داده نمیتخف

  ).وشندکنجاتشان ب یافت تا برای
   توضیحات: 

ا« وْ َ رتَ   .فروختند .دندیخر :»إِشْ
 
 



 تفسیر نور    ٤٦

 

 ۸۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿   ۡيَنا ِمۢن َ�ۡعِده ِ  ۦَوَ�فَّ َمۡر�ََم  ۡ�نَ ٱَوَءاتَۡيَنا ِعيَ�  لرُُّسِل� ٱب
يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱ

َ
نُفُسُ�ُم  ۡلُقُدِس� ٱَو�

َ
فَُ�ََّما َجآَءُ�ۡم رَُسوُلۢ بَِما َ� َ�ۡهَوىٰٓ أ

َ
أ

ُ�مۡ ٱ ۡ�ُتمۡ كَ  اَ�َفرِ�قٗ  ۡسَتۡكَ�ۡ    ﴾٨٧َ�ۡقُتلُونَ  اَوفَرِ�قٗ  ذَّ
   ترجمه: 
 م ویداد )تورات(تاب ک یما به موس )هکد آن گاه را یاوریاد بیبه  !انیھودیگروه  یا( 

ھا و  م معجزهیپسر مر یسیبه ع )از جمله آنان(و  ،میفرستاد یغمبرانیپ یو یدر پ
م و ید نمودییتأ )ل استیه جبرئک(القدس  له روحیم و او را به وسیدیدالئل روشن بخش

ل و یبرخالف م )نانیاز ا( یغمبریھر زمان پ )هکن است یجز ا(ا یآ .میش دادیروین
ه از کد یاز آن دانستتر  بزرگ و خود را(د یگردن افراخت ،را آورد یزینفس شما چ یآرزو
د و دروغگو یب نمودیذکرا ت یا ه عّدهکبل )دیردکن ھم بسنده نیو به ا ،دینک یرویاو پ

  .دیشتکرا  یو جمع ،دیخواند
   توضیحات: 

يْنَا« فَّ  )قفو(از ماده  .میگر آوردیگر و پشت سر ھمدیدکیبه دنبال  .میآورد یاپیپ :»قَ

بَيِّنَاتِ « ).۴۴مؤمنون /  :نگا(است   ). «۴۹عمران /  آل :نگا(معجزات روشن  :»الْ
َ
 :»ْدَناهُ یأ

يـْهـال تَ « قّوت و قدرت یبه معن )دیأ(از ماده  .میردکد ییت و تأیاو را تقو  :» وِ

تُمْ « .داشت یدوست نم .خواست ینم ْ ربَ تَكْ از تر  بزرگ شتن رایخو .دیفروخت یبزرگ :»إسْ
 .یگروھ .یا دسته :»قاً یَفرِ . «دینکرنش کد و در برابر آن یریه حق را بپذکد یدیآن د

بْتُمْ ( افعال یمفعول مقّدم برا ذَّ تُلُونَ ( و )كَ قْ   .است )تَ
 ۸۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَوقَالُواْ قُلُوُ�َنا ُغلُۡفۚۢ� بَل لََّعَنُهُم ﴿   ا بُِ�ۡفرِهِۡم َ�َقلِيٗ�  �َّ    ﴾٨٨يُۡؤِمُنونَ  مَّ
   ترجمه: 
 )شخندیر ین است و از رویز چنین نیغمبر خاتم محّمد امیموضع آنان در برابر پ(و  

 !و گفته نو دعوت تو بدان راه ندارد(ده و در غالف است یما سرپوش  ھای دل :گفتند



 ٤٧ سوره بقر

 

ش یو از رحمت خو(ن نموده یفرشان نفرکه خداوند آنان را به خاطر کبل )ستین نیچن
  .آورند یمان میمتر اکو  )دور داشته استبه 
   توضیحات: 

لْفٌ « ْغَلف»: غُ
َ
مْ « ).۵/   ده. در پرده (نگا: فّصلتیبسته و پوش ،جمع أ نَهُ شان را یا»: لَعَ

نُونَ «ش به دورشان داشت. یرد. بر آنان خشم گرفت و از رحمت خوکن ینفر مِ ا يُؤْ »: قَلِيالً مَّ

لِيالً «دارند.  یفیز و ضعیمان ناچی). ا۸۳بقره / آورند (نگا:  یمان میا یکاند منصوب است  »قَ

نُونَ إيم«است:  یچون صفت مصدر محذوف مِ ر (و) در یضم یا حال است برای. و »اناً قَلِيالً ـَيُؤْ

نُونَ فعل ( مِ   ِقّلت آمده است. ید معنیکتأ ی). حرف (َما) زائد است و برايُؤْ
 ۸۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ا َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ﴿  ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َولَمَّ قٞ  �َّ ْ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِ َ�ۡبُل �َۡستَۡفتُِحوَن َ�َ  ِمن َوَ�نُوا
ِينَ ٱ ا َعَرفُواْ َ�َفُرواْ بِهِ  �َّ ا َجآَءُهم مَّ ِ ٱفَلَۡعَنُة  ۦۚ َ�َفُرواْ فَلَمَّ   ﴾٨٩لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َ  �َّ

   ترجمه: 
به آنان  )غمبر اسالمیبه نام قرآن توّسط پ( یتابکه از طرف خداوند ک یو ھنگام 
ه با کبود  )ن و مقاصد آنید و اصول دیھمچون توح( یزھائیننده چک قیه تصدکد یرس

 یپ )شیبه صدق محتوا(آن را شناختند و  )تورات یاز رو(و  ،داشتند )از تورات(خود 
آن را آورده  یغمبریپ ،رایز(دند یورزفر کبدان  )به سبب حسادت و عناد( یول ،بردند
ا نزاع یان به جنگ و که با مشرک یھنگام(قبًال  )گرچه .ل نبودیاسرائ یه از بنکبود 
ه ک یامبرین پیشان را با فرستادن آخریه خدا اکگفتند  یم ،خاستند یبرم یلفظ

افران را کبر  یروزید فتح و پیام )خواھد داد و یاری ،د داده استیتابشان بدان نوک
  .باد )شانیچون ا(افران کپس لعنت خداوند بر  .داشتند

   توضیحات: 

ونَ « .مراد قرآن است :»كِتَابٌ « تِحُ تَفْ ا ﴿ .ردندک یم یروزیطلب فتح و پ :»يَسْ فَلَمَّ
ا َعَرفُوا وا بِهِ (در  )هِ (ر یو ضم )َما(مراد از  :﴾َجآَءُهم مَّ رُ فَ مرجع  یبرخ .محّمد است )كَ

فُوا« .اند قرآن دانسته یعنی )تابک(آن دو را  رَ گاھ .شناختند :»عَ   .افتندی یآ
 



 تفسیر نور    ٤٨

 

 ۹۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱبِۡئَسَما ﴿  ۡوا نَزَل  ۦٓ بِهِ  ۡشَ�َ
َ
ٓ أ ْ بَِما ن يَۡ�ُفُروا

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ُ ٱأ َِل  �َّ ن ُ�َ�ّ

َ
ُ ٱَ�ۡغًيا أ مِن  �َّ

ِ  ۦفَۡضلِهِ  ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ٰ َغَضٖب�  ۦۖ َ�َ  َعَذابٞ  َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َبآُءو بَِغَضٍب َ�َ
ِه�ٞ     ﴾٩٠مُّ
 
   ترجمه: 
و به دنبال  یروینفس پ یچه از ھوا(زھا فروختند ین چیشتن را به بدتریخو 

دند و یفر ورزکم یو به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بود )روان شدند یا لهیتعّصبات قب
ن یاز ا یو ناخوشنود )گران و انتقام از مؤمنانیبا د( یدشمنانگفرشان تنھا به خاطر ک
ه بخواھد کش بر ھر یفضل و مرحمت پروردگار یاز رو )شتن رایخو یوح(ه خداوند ک

و (آنان را فرا گرفت  یگریپس از د یکیلذا خشم خدا  .ند بودک یاز بندگانش نازل م
غمبر اسالم روا یمحّمد په نسبت به ک یفرکبر اثر  یکی :مستوجب دو خشم شدند

 ).داشتند یروا م یه درباره موسک یفر و آزارکه بر اثر ک یخشم یگریو د ،داشتند
  .است یکننده و دردناکعذاب خوار )شانیھمانند ا(ّفار ک یبرا

   توضیحات: 

م« ا« .چه زشت است :»اـَ بِئْسَ وْ َ رتَ وا« .فروختند :»إِشْ رُ فُ ل به مصدر یتأو :»أَن يَكْ

مْ (ر آن یتقد شود و یم هُ رُ فْ و  ،است و مخصوص به ذّم و محال مرفوع و مبتدا است )كُ

ن یر آن چنیو تقد ،است )هو(محذوف  یه خبر مبتداکن یا ایو  ،ن خبر آنیشیعبارت پ

وا :است رُ فُ وَ أَن يَّكْ ياً ). «(هُ غْ چون حسد از فساد  .نجا مراد حسد استیدر ا .فساد :»بَ

وا( یله برا ٌل مفعو .ردیگ ینفس سرچشمه م رُ فُ لَ اهللاُ. «است )أَن يَّكْ نَزِّ له و  مفعوٌل  :»أَن يُّ

الِ اهللاِ« :ن استیر آن چنیتقد .محال منصوب است نزَ لَ اهللاُ. يعني: إلِ نَزِّ ن يُّ وا« .»ألِ  :»بَآءُ

ٰ َغَضبٖ ﴿ .برگشتند  .خدا را با خود آوردند یاپیبرگشتند و خشم پ :﴾�َآُءو بَِغَضٍب َ�َ
نيٌ « هِ   .نندهکخوار :»مُ

 
 



 ٤٩ سوره بقر

 

 ۹۱ آیه بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

نَزَل ﴿ 
َ
ُ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َءامِنُواْ بَِمآ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَ�ۡ�ُفُروَن بَِما َوَرآَءهُ  �َّ

ُ
 ۥقَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ أ

قٗ  ۡ�َقُّ ٱوَُهَو  �بَِيآءَ  َ�ۡقتُلُونَ  فَلِمَ  قُۡل  َمَعُهۡمۗ  لَِّما اُمَصّدِ
َ
ِ ٱ أ ۡؤمِنِ�َ  �َّ   ﴾٩١ِمن َ�ۡبُل إِن ُكنُتم مُّ

   ترجمه: 
 )ه قرآن استک(به آنچه خداوند فرو فرستاده است  :ه به آنان گفته شودک یھنگام 

نه (ه بر خود ما نازل شده باشد کم یآور یمان میا یزیما به چ :ندیگو یم ،دیاوریمان بیا
ننده ک قیه حق بوده و تصدکورزند و حال آن  یفر مکر آن یو به غ ،)گریبر اقوام د

مان یه به تورات اکد یگوئ یو راست م(د یاگر مؤمن :بگو .ه با خود دارندکاست  یزیچ
  د؟یشتک ین میش از ایامبران خدا را پیپس چرا پ )دینک یم یروید و از آن پیدار
   توضیحات: 

هُ « آءَ رَ َقُّ « ).۷مؤمنون /  ،۲۴نساء /  :نگا(بجز آن  .ر آنیغ :»وَ وَ احلْ هُ ه یجمله حال :»وَ

قاً « .است دِّ صَ بْلُ « .است )حق(حال  .نندهک قیتصد :»مُ ن قَ در  .در گذشته .قبالً  :»مِ
  .نیشیروزگار پ

 ۹۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ وَ�ٰ ب َۡذُ�مُ ٱُ�مَّ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَولََقۡد َجآَءُ�م مُّ ِ  ۡلعِۡجَل ٱ �َّ نُتۡم َ�ٰلُِمونَ  ۦمِۢن َ�ۡعِده
َ
  ﴾٩٢َوأ

   ترجمه: 
پس از آن  یول(شما آورد  یآن ھمه دالئل روشن و معجزات را برا یموس یبه راست 

د یدیبعد از او گوساله را برگز )ده شما نھان گشت و به مناجات پروردگار رفتیه از دک
سابق  یپرست بتو به (د یردکستم  )بر خود(ار کن یو با ا )دینشست یپرست و به گوساله(

  ).دیش برگشتیخو
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «  هِ ). «۳۶قصص /  ،۳۹بوت / کا (نگا: عنیدالئل روشن. معجزات گو»: الْ دِ نم بَعْ »: مِ
  ).۱۵۳نساء /  ،۵۱بقره /  :نگا(وه طور کبه  یبعد از رفتن موس

 
 



 تفسیر نور    ٥٠

 

 ۹۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َوَرَ�ۡعَنا فَۡوقَُ�ُم ﴿ 
َ
ورَ ٱ�ۡذ أ �ٖ  لطُّ ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ ْ َما ْۖ َوٱ ُخُذوا  ۡسَمُعوا

ْ ِ� قُلُو�ِهُِم  ۡ�ُِ�وا
ُ
ْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوأ ُمرُُ�م بِهِ  ۡلعِۡجَل ٱقَالُوا

ۡ
 ۦٓ بُِ�ۡفرِهِۡمۚ قُۡل بِۡئَسَما يَأ

ۡؤِمنِ�َ إِيَ�ُٰنُ�ۡم إِن ُكنُتم     ﴾٩٣مُّ
   ترجمه: 
د یدیاورد و دیتورات را ب یموس(م و یمان گرفتیه از شما پکآن گاه را  )دیاد آوریبه ( 

نشان  یما برا .دیدربر دارد و شما از انجام آنھا سر باز زد یف و وظائف دشواریالکه تک
نگاه  )یبان هیھمچون سا(سرتان  یوه طور را باالک )م آنیدادن صدق تورات و فوائد تعال

ن ھنگام به شما یبد .زدیر یوه بر سرتان فرو مکه کد ین انگاشتیو شما چن(م یداشت
شتر بدان عمل ید و با قدرت ھرچه بیریم برگکمح ،میا آنچه را به شما داده :)میگفت

به زبان عمل ( یول ،میدیشن :گفتند )ردند وک ین ھنگام اعالن آمادگیدر ا( .دینک
بر اثر   ھایشان دل )رایز .ننشسته بود  ھایشان دل مان بهیا( !میردک ینافرمان :)گفتند

ز ین چیمانتان شما را به انجام بدتریا :بگو .شده بود یاریگوساله آب )محّبت(با  ،فرک
  .دیشما مؤمن ھست )هکد ینک یگمان م(دھد اگر  یدستور م

   توضیحات: 

را با زبان اداء  ین سخنیالبّته چن !میم و فرمان نبردیدیشن :﴾َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا﴿ 
خالصه  .اند ن گفتهیه چنکاند انگار  چون به عھد خود وفا ننموده یول ،اند ردهکن
. رده استکب یذکرا ت  شان شان اقوال اعمال ردارشان خالف گفتارشان بوده است وک

لُوبِ « بُوا يفِ قُ ِ لَ ـِهـوَ أُرشْ نجا یدر ا .ده بودیز گردیاز عشق گوساله لبر  ھایشان دل :»مُ الْعِجْ
ن یر چنیتقد .ار رفته استکمضاف به  یه در جایال  حذف مضاف شده است و مضاٌف 

لِ  :است بَّ الْعِجْ مْ « .حُ هِ رِ فْ   .فرشانکبه سبب  :»بِكُ
 ۹۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ارُ ٱقُۡل إِن َ�نَۡت لَُ�ُم ﴿ ِ ٱِعنَد  �ِخَرةُ ٱ �َّ  لَۡموَۡت ٱَ�َتَمنَُّواْ  �َّاِس ٱ ُدونِ  ّمِن َخالَِصةٗ  �َّ
    ﴾٩٤إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

 



 ٥١ سوره بقر

 

   ترجمه: 
ان ھمه مردم تنھا یگر را از میجھان د ،د) خداوندیبر یبگو اگر (چنانچه گمان م 

د اگر ینکمرگ  یپس (عمًال با جھاد در راه خدا) آرزو ،به شما اختصاص داده است
  د.یراستگوئ

   توضیحات: 

ارُ « ةِ «خانه. سرا. »: الدَّ رَ ارُ اآلخِ دَّ ةً « گرید یسرا»: الْ الِصَ مخصوص. خاّص. حال »: خَ

ار( یاست برا مْ ) است و خبر آن (كانَتْ ه اسم (ک) الدّ ن دُونِ ). «لَكُ  یا بدون. واژه»: مِ
  ).۱۱۱رود (نگا: بقره /  یار مکگران به یت دکاختصاص و قطع شر یه براکاست 

 ۹۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

يِۡديِهۡمۚ وَ ﴿ 
َ
َمۡت � بََدۢ� بَِما قَدَّ

َ
ُ ٱَولَن َ�َتَمنَّۡوهُ � َّ�  ِ ٰلِِم�َ ٱَعلِيُمۢ ب   ﴾٩٥ل�َّ

   ترجمه: 
 ،اند ش از خود فرستادهیآنچه پ )اند و ه انجام دادهک یاعمال بد(آنان به خاطر  یول 

گاه است  )شانیچون ا(و خداوند از حال ستمگران  ،نندک یمرگ نم یھرگز آرزو و (آ
  ).شان ھمسان ینه خاّص افراد ؛ زگاران استیبھشت از آن پرھ

   توضیحات: 

تْ « .هک یزیبه سبب چ :»اـَبِم« مَ دَّ . « ش فرستاده استیشاپیپ .انجام داده است :»قَ

يأ   .ز باشدیا قدرت او نیه از خود شخص یناکتواند  یه مک )دی(جمع  .دستھا :»  َيْدِ
 ۹۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡحَرَص ﴿ 
َ
ُهۡم أ ٰ َحَيٰو�ٖ  �َّاِس ٱَوَ�َِجَد�َّ ِينَ ٱ َوِمنَ  َ�َ لَۡف  �َّ

َ
ُر � َحُدُهۡم لَۡو ُ�َعمَّ

َ
ْۚ يََودُّ أ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

َرۗ وَ  لَۡعَذابِ ٱِمَن  بُِمزَۡحزِِحهِۦ ُهوَ  َوَما َسَنةٖ  ن ُ�َعمَّ
َ
ُ ٱأ    ﴾٩٦بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

   ترجمه: 
ارتر از کطمع یحتّ  ،افتی یخواھ )این دنیا( ین مردم بر زندگیتر صیو آنان را حر 

از آنان  کیھر  )لذا .مان ندارندیدوباره و بھشت و دوزخ ا یه به زندگک(ان کمشر
او  ،بدو داده شود )یطوالن(ن عمر یه اگر اک یدر حال ،ندکدوست دارد ھزار سال عمر 

و (نا است یب ،دھند یو خداوند نسبت بدانچه انجام م .دارد یرا از عذاب به دور نم
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  ).رساند یشان م ستیناشا یارھاکستمگران را به پاداش 
   توضیحات: 

ُمْ « هنَّ دَ تَجِ يَاةٍ « .افتی یشان را خواھینه ایھر آ ،»لَ  یآمدن آن برا رهکن .یزندگ :»حَ

نَ « ...و .رذالنها یمحترمانه  ،ا بدیخوب  ،ه باشدک یا یھر زندگ یعنی .اطالق است وَ مِ

وا كُ َ ينَ أَرشْ ذِ صَ در  .یعطف بر ماقبل است بر حسب معن :»الَّ رَ مقّدر  )ِمْن (حرف  )(أَحْ

صَ (توان واژه  ین میھمچن .است رَ وا(ش از یرا پ )أَحْ كُ َ ينَ أَرشْ ذِ نَ الَّ  .محذوف دانست )مِ
ا یدن یبر زندگان یھودید حرص یکتأگر  بیان ر خاّص بعد از عام است وکدر ھر حال ذ

رُ . «شان را در برداردید ایو سرزنش و تھد ،است مَّ . ندکست یز .عمر داده شود :»يُعَ

ْلَف «
َ
ح. «ھزار :»أ زِ حْ زَ   .نندهکدور :» مُ

 
 ۹۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�ُ  فَإِنَُّهۥ لِّـِجۡ�ِ�َل  �قُۡل َمن َ�َن َعُدوّٗ ﴿  ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن  ۥنَزَّ ِ ٱَ�َ قٗ  �َّ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ
ىٰ  َوُهٗدى    ﴾٩٧لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َو�ُۡ�َ

   ترجمه: 
محّمد  یقرآن را برا ،شانیدشمن ا ،لیچون جبرئ :هکند یگو یاز آنان م یبعض( 

 :بگو )شانیبد !غمبریپ یا .تابش را قبول ندارندکورزند و  یم یآنان با او دشمن ،آورد یم
ه او به فرمان خدا کرا یز )قت دشمن خدا استیدر حق(ل باشد یجبرئ ه دشمنک یسک

زده  ین امریه خودسرانه دست به چنکن ینه ا(رده است کقرآن را بر قلب تو نازل 
 یت و بشارت برایو ھدا ،ندک یق مین را تصدیشیپ یآسمانھای  کتاب هک یقرآن ).باشد

  .مؤمنان است
   توضیحات: 

هُ «  لَ لَ (مرجع  .رده استکآن را نازل  :»نَزَّ «  .قرآن است )هُ (و مرجع  ،لیجبرئ )نَزَّ

لْبِ  با  :»ِبِإْذِن اللهِ « .ّل به اسم جزء است و مراد وجود انسان استکه یتسم .دل :»قَ

قاً . «به فرمان خدا .اجازه خدا دِّ صَ هُ ن(در  )هُ ( یر مفعولیحال ضم .نندهک قیتصد :»مُ لَ  ) َزَّ
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َ « .است ا بَنيْ يْهِ مَ دَ يا« .بوده است یآسمانھای  کتاب ش از آنیآنچه پ :»يَ َ ديً وَ بُرشْ  :»هُ

يا( .رسان راھنما و مژده .ت و بشارتیھدا َ ديً و بُرشْ قاً (عطف بر  )هُ دِّ صَ   .باشند یم )مُ
 ۹۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ  �َمن َ�َن َعُدوّٗ ﴿  َّ َ ٱوَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  ّ�ِ  َعُدوّٞ  �َّ
   ﴾٩٨ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

   ترجمه: 
ل باشد یائکیل و میه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئک یسک 

  .افران استکچه خداوند دشمن  ).خداوند دشمن او است(
   توضیحات: 

نْ « افِرٌ (ه است و جواب آن یشرط ۹۸و  ۹۷ یھا هیدر آ» مَ وَ كَ ا ی .محذوف است )فَهُ

لْبِكَ (ه جمله کن یا يل قَ هُ عَ لَ إِنَّهُ نَزَّ ينَ (و  ،)فَ افِرِ لْكَ وٌّ لِّ دُ إِنَّ اهللاَ عَ   .جواب شرط بشمارند )فَ
 ۹۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� ﴿ 
َ
ٓ  يَۡ�ُفرُ  َوَما َولََقۡد أ    ﴾٩٩ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ إِ�َّ  بَِها

   ترجمه: 
تو  یبرا )م ویردکل بر قلب تو القاء یله جبرئیبه وس( یروشن یھا هیگمان ما آ یب 

رون یو جز ب )آورند یم فرود میدر برابر آنھا سرتعظ ،ندگان راه حقیه جوک(م یفرستاد
  .ورزد یفر نمک  ھا بدان یسک )قتیاز دائره قانون فطرت و دشمنان حق و حق(روندگان 

   توضیحات: 

يِّنَاتٍ « ايَاتٍ بَ ونَ « .واضح و روشن یھا هیآ :»ءَ قُ اسِ فَ رون روندگان از ربقه یب :»الْ
 ،۵۵و  ۴نور /  ،۶۷توبه /  ،۴۷مائده /  ،۱۱۰و  ۸۲عمران /  آل :نگا(افران ک .عتیشر

  ).۱۹حشر /  ،۳۵احقاف / 
 ۱۰۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َو ُ�ََّما ﴿ 
َ
َبَذهُۥ اَ�َٰهُدواْ َ�ۡهدٗ أ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ّمِۡنُهم�  فَرِ�قٞ  �َّ

َ
  ﴾١٠٠يُۡؤِمُنونَ  َ�  أ
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   ترجمه: 
ه ک یدر عھدھائ ،باشند یمان متزلزل میده و ایه در امر عقکگونه  ھمان شانیا( 

 )غمبر و مسلمانانیبا خدا و پ( یه عھدکمگر ھر بار  )ز متزلزل ھستندیبندند ن یم
 .؟)دندیو با آن مخالفت نورز( ؟ندندکفیستند و دور نکاز آنان آن را نش یجمع ،بستند

  .مان ندارندیا )مانیبه حرمت عھد و قداست پ(شتر آنان یه بکن بدان سبب است یا
   توضیحات: 

نجا معطوٌف یدر ا .حرف عطف است )وَ (و  ،د استیتھد یحرف استفھام و برا :»أَوَ «

رُ « :استن یر چنیه محذوف است و تقدیعل فَ بَيِّنَاتِ أَكَ لَّم، وَ وا بِاآلياتِ الْ داً ـَكُ هْ وا عَ دُ اهَ  .»ا عَ

بَذَ « .اند واو عطف را زائد دانسته یبرخ   .بھم زد .ندکدور اف ،»نَ
 ۱۰۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ا َجآَءُهۡم رَُسولٞ ﴿  ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َولَمَّ قٞ  �َّ ِينَ ٱ ّمِنَ  فَرِ�قٞ  َ�َبذَ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِ وتُواْ  �َّ
ُ
أ

ِ ٱكَِ�َٰب  ۡلِكَ�َٰب ٱ ُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ َّ�
َ
  ﴾١٠١َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َك�

   ترجمه: 
گرچه  ،از جانب خدا به سراغ آنان آمد )محّمد نام( یا ه فرستادهک یو ھنگام 

مطابقت  ،با آنچه با خود داشتند )بود وھایشان  کتاب ه درک یھائ اوصافش با نشانه(
 و اوصاف محّمد را از(ندند کتاب خدا را پشت سر افک ،تابکاز اھل  یجمع ،داشت
 یگوئ )امده است ویدرباره او ن یزیچھایشان  کتاب انگار در .خود زدودندھای  کتاب
  .دانند ینم )یغمبرین پیاز اوصاف چن یزیچ(آنان 
   توضیحات: 

ولٌ « سُ م یتعظ یبرا )رسول(ر یکاست و تن(مراد محّمد  .یغمبریپ .یا فرستاده :»رَ

آءَ . «است رَ ورِ « .پشت سر .فراسو :»وَ أَنَّ « .پشتھا ،جمع َظْھر :»ظُهُ ونَ ـُهـكَ لَمُ عْ  :»مْ ال يَ

يقٌ (ا حال یصفت  .دانند یشان نمیه اک یگوئ   .است )فَرِ
 ۱۰۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َبُعوا َّ�  ْ َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُوا ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ  لشَّ َ�َ
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َ�ِٰط�َ ٱ ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ نزَِل َ�َ  لّسِ
ُ
بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَمآ أ

حَ 
َ
ٰ َ�قُ  دٍ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ ۖ  فََ�  وَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ َح�َّ  َما ِمۡنُهَما َ�َيَتَعلَُّمونَ  تَۡ�ُفۡر

َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ  ۦۚ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرءِ ٱَ�ۡ�َ  بِهِۦ ُ�َفّرِقُونَ 
َ
ِۚ ٱِمۡن أ َوَ�َتَعلَُّموَن  �َّ

ٮٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن  مۚۡ َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعهُ  ِ ٱِ�  ۥَما َ�ُ  ۡشَ�َ  َما َوَ�ِۡئَس  ِمۡن َخَ�ٰٖق�  �ِخَرة
 ْ ۡوا نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  بِهِۦٓ  َ�َ

َ
   ﴾١٠٢أ

   ترجمه: 
شگانشان درباره ین صفتان و گناه پیاطیبه آنچه ش )ھودیاز احبار  یگروھ(و  

 یرویباور داشتند و از آن پ ،خواندند یم )بافتند و بر مردم یبه ھم م(مان یسلطنت سل
ه جادوگر بوده است و با کغمبر نبوده و بلیمان پیه سلکبردند  یچه گمان م( .نمودند

ش در آورده است و لذا شاه یر فرمان خویو پرندگان و بادھا را به زھا  پری ،سحر یروین
الوده یدست به سحر ن(مان ھرگز یسله کو حال آن  ).ش نبوده استیب یافرکجادوگر 

را یز( .اند دهیفر ورزک ،شهیپ ن صفتان گناهیاطیش )نیا(ه کو بل ،ده استیفر نورزک )و
 یمان افتراء بسته و به جایغمبر خدا سلیرا به ھم بافته و به پ ین سخنانیچن

آنچه در بابل بر دو  )خرافات و از آثار بجا مانده(جادو و  )به مردم ی،دستورات آسمان
ردن کق سحریه طرک یا دو فرشته( .آموزند یده بود میفرشته ھاروت و ماروت نازل گرد

 یزیس چکچ یو به ھ )دادند یاد میبه طرز ابطال آن به مردم  یآشنائ یرا برا
افر نشو کم یش ھستیله آزمایما وس :گفتند یش بدو میشاپیه پکن یمگر ا ،آموختند ینم
شتن را یآن را بشناس و خو .گردد یم یفر منتھکبه آشوب و  ،میآموز یم و آنچه به تو(

شان سوء استفاده یھا رفتند و از آموختهیحت نپذین مردم نصکیل .از آن به دور دار
ان یه با آن مک )ردندکاز آن استفاده  یو در راھ(آموختند  یزھائیشان چیاز ا ).ردندک

 ،دندیفر ورزک ،شهیپ طان صفتان گناهین شیا یآر( .ندندکاف یم یمرد و ھمسرش جدائ
له یگذشتگان را بھم بافتند و آن را وس یھا یسرائ ھا و افسانه یگوئ اوهیگونه  این چون

توانند به  ینم )شیخو( ین جادویه با چنکو حال آن  )ردندکان یھودیآموزش جادو به 
را فرا  یو آنان قسمتھائ .ه با اجازه و خواست خدا باشدکن یان برسانند مگر ایز یسک
 یسودشان  بدی ان داشت ویز )ا و آخرتیاز لحاظ دن(شان  برای هکگرفتند  یم

در  یا بھره ،متاع باشدگونه  این داریخر یسکدانستند ھر  یو مسّلمًا م .رساند ینم
و آن را (و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته  .آخرت نخواھد داشت
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  ).داشتند یم یو علم و دانش(دانستند  یاگر م )اند ساختهشتن یشه خویپ
   توضیحات: 

وا« بَعُ تْلُو« .گردن نھادند .ردندک یرویپ :»إِتَّ به دنبال  .دادند یخبر م .گفتند یم :»تَ

تْلُو(فعل  .ردندک یم یرویاز آن پ .افتادند یآن راه م به  یالف یالخّط قرآن در رسم )تَ

يَاطِنيُ « .دنبال دارد انعام /  ،۱۴بقره /  :نگا(است  کناپا یھا مراد انسان .منانیاھر :»الشَ

نَ « ).۱۱۲ يْامَ لَ لْكِ سُ يل مُ ِ ـالْ « .مانیدرباره سلطنت سل :»عَ نيْ لَكَ نْ « .دو فرشته :»مَ مِ

دٍ  نُ فِتْنَةٌ ـَ إِنَّم« .شیآزما :»ِفْتَنةٌ « .یسکبه  :»أَحَ ش یله امتحان و آزمایما وس :»ا نَحْ

ءِ ـالْ « .میھست رْ ينَ « .مرد :»مَ آرِّ يا« .رسانندگان انیز :»ضَ َ رتَ رفت و بدان یپذ .دیخر :»إِشْ

القٍ « .ردکعمل  ا« .زشت است :»بِئْسَ « .بینص .بھره :»خَ وْ َ   .فروختند :»رشَ
 ۱۰۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�َُّهۡم َءاَمُنواْ وَ ﴿ 
َ
ْ ٱَولَۡو � َقۡوا ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  لََمثُو�َةٞ  �َّ َّ�  ۚ ْ  لَّوۡ  َخۡ�ٞ    ﴾١٠٣َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا

   ترجمه: 
بدانان  یکیپروردگار پاداش ن(ردند ک یم یزگاریآوردند و پرھ یمان میو اگر آنان ا 

 )ھا یھا و بد نھاد از افسانه(است بھتر  )محفوظ(ه نزد خدا ک یپاداشت )نیداد و چن یم
  .دانستند یم )داشتند و یم یعلم و دانش(اگر  ،است
   توضیحات: 

ثُوبَةٌ «    .اجر و پاداش .ثواب :»مَ
 ۱۰۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ْ َ� َ�ُقولُوا ْۗ ٱوَ  نُظۡرنَاٱَءاَمُنوا َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب  ۡسَمُعوا

ِ�مٞ 
َ
 ﴾١٠٤أ

   ترجمه: 
شتر یمراعات و توّجه ب یغمبر تقاضایه از پک یھنگام( !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

نَا« :دیمگوئ )دینک یات قرآن میافت آیحفظ و در یبرا ،خود اعِ ن و ما را کتمان یرعا( :»رَ
ان نتوانند از آن کان و مشریھودید تا یار برکرا به  یگرید یمعن ھم یھا ه واژهکبل !یبپا



 ٥٧ سوره بقر

 

نَا« :دیو بگوئ )ارش ببرندکز به یآم دشنامنند و در مفھوم زشت و کسوءاستفاده   »أُنظُرْ
خواند  یغمبر بر شما فرو میو خوب بدانچه پ .نکتمان یرعا ،در ما نگر ،بر ما نظر انداز(

 )شانیچون ا یا نندهکشخند یر(ان کمشر ید و براید و بشنویگوش فرا دھ )دیگو یو م
  .است یکعذاب دردنا

   توضیحات: 

نَا« اعِ ان آن یھودی یت ولیرعا یبه معن )یرع(از ماده  .نکما را مراعات  .ما را بپا :»رَ

نَا« .گرفتند یحماقت م یعنی ،رعونت یبه معن )رعن(را از ماده   .نکمالحظه ما  :»أُنظُرْ

وا« .نکبر ما شتاب م .به حال ما بنگر عُ مَ   .دیریبپذ .دیبشنو» إسْ
 ۱۰۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
 

ا يََودُّ ﴿  ِينَ ٱمَّ ۡهِل  �َّ
َ
َل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ�  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ ِمۡن أ ن ُ�َ�َّ

َ
 أ

ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن ُ َوٱ رَّ ُ ٱَمن �ََشآُءۚ وَ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ  �َّ    ﴾١٠٥ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡفۡضلِ ٱُذو  �َّ
   ترجمه: 
از جانب  یتکر و بریدارند خ یدوست نم ،انکمشرن یتاب و ھمچنکافران اھل ک 
به خواست و (ه خداوند ک یدر حال ،تان بر شما نازل گردد و به شما دست دھدیخدا
ش را اختصاص یه بخواھد رحمت خوکس کبه ھر )ند وک ینم یشان توّجھیا یآرزو

  .فضل سترگ و بخشش بزرگ است یو خدا دارا ،دھد یم
   توضیحات: 

دُّ «  ا يَوَ ٍ . «دارد یدوست نم :»مَ ريْ ل. «یخوب .آنچه در آن نفع و صالح باشد :»خَ  :» فَضْ
  .ریخ

 ۱۰۶ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ�ۡ
ِت ِ�َ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ٓ  َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ وۡ  ّمِۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ لَمۡ  ِمۡثلَِها

َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ ٱ أ َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ    ﴾١٠٦قَِديرٌ  َ�ۡ

   ترجمه: 
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 یا اثر معجزه(ه کن یا ایو  ،)میسپار یو به دست فراموش(م یه رھا سازکرا  یا هیھر آ 
ا ھمسان آن را یبھتر از آن  ،میفراموشش گردان )م وینه دل مردمان بزدائیرا از آئ

  ؟ توانا است یزیه خداوند بر ھر چک یدان یمگر نم .میساز ینش میگزیم و جایآور یم
   توضیحات: 

خْ « ا نَنسَ ر ییه تغکآنچه را  .میه باطل گردانکآنچه را  .مینکه زائل کآنچه را  :»مَ
 .مجزوم بدان است )َننَسْخ (است و  )َننَسْخ (ه و محّالً منصوب به یشرط )َما(واژه  .میدھ

ةٍ « ايَ  .عتیشر .ینشانه جھان .یه قرآنیآ .نیشیغمبران پیاز معجزات پ یا ھر معجزه ،» ءَ

ا«  هَ اءاز مصدر  .میبر یگرانش میاد دیاز  .میاز خاطر مردم آن را بزدائ :»نُنسِ   .است )(إنسَ
 ۱۰۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َرٞض ﴿  ُ ٱُم فََزاَدهُ  ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ   ﴾١٠يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا

   ترجمه: 
و حق دارد ( ؟ ن از آن او استیو زمھا  آسمان یو فرمانروائ که ملک یدان یا نمیآ 

 یاوریو جز خدا سرپرست و  )ات و معجزات خود بدھدیدر آ یلیر و تبدییھرگونه تغ
  .ستیشما ن یبرا

   توضیحات: 

لْكُ « ن دُونِ اهللاِ« .ومتکح .تکممل :»مُ ٍّ « .بجز خدا .ر از خدایغ :»مِ يلِ  .سرور :»وَ

ريٍ « .اوری .سرپرست   .نندهک کمک .دھنده یاری .ارکمدد :»نَصِ
 ۱۰۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن �َۡ� ﴿  
َ
ۡم تُرِ�ُدوَن أ

َ
ِل  َٔ أ ۗ َوَمن يَتََبدَّ ْ رَُسولَُ�ۡم َكَما ُس�َِل ُموَ�ٰ مِن َ�ۡبُل  لُۡ�ۡفرَ ٱلُوا

 ِ يَ�ٰنِ ٱب بِيلِ ٱَ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء  ۡ�ِ   ﴾١٠٨لسَّ
   ترجمه: 
ن ینامعقول و نابجا و معجزات مع یھمان تقاضاھا(غمبر خود ید از پیخواھ ید میشا 

ش و یآزما یل برایاسرائ یاز جانب بن( ،نیش از ایه پکد ینکدرخواست  )را یو ناروائ
و  یجوئ بھانه ی،ن درخواستیدر پشت سر چن( .شد یخواسته م یاز موس )عناد

رده کراه راست را گم  ،ندکفر معاوضه کمان را با یه اکو ھر  )نھفته است یفرگرائک
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  ).منحرف گشته است یم خداشناسیو از صراط مستق(است 
   توضیحات: 

ِل ﴿.هکبل .هکن یا ای :»أَمْ « ِ  ۡلُ�ۡفرَ ٱيَتََبدَّ يَ�ٰنِ ٱب ح دھد و آن یمان ترجیفر را بر اک :﴾ۡ�ِ

لَّ . «ردین برگیا یرا به جا آءَ « .رده استکگم  .رده استکعدول  :»ضَ وَ  .راستا :»سَ

بِيلِ ٱَسَوآَء ﴿ ).۱ممتحنه /  ،۲۲قصص /  ،۷۷و  ۶۰و  ۱۲مائده /  :نگا(وسط  مراد  :﴾لسَّ
  .اضافه صفت به موصوف خود است .ب استیراه راست و بدون فراز و نش

 ۱۰۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡهِل  ّمِنۡ  َودَّ َكثِ�ٞ ﴿ 
َ
اًرا َحَسدٗ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ  ِعندِ  ّمِنۡ  الَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

نُفِسِهم
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ ۖ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ ْ ٱفَ  ۡ�َقُّ ْ ٱوَ  ۡ�ُفوا ِ�َ  ۡصَفُحوا

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ بِأ َّ�  ٰ َ�َ

ءٖ  ُ�ِّ     ﴾١٠٩قَِديرٞ  َ�ۡ
   ترجمه: 
 ،شه دوانده استیه در وجودشان رک یو حسد کرش یاز رو ،تابکاز اھل  یاریبس 

فر و به حال کبه جانب (مان بازگردانند یرش ایآرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذ
 یاز رو ،دیا دهیه برگزک یراھ یاسالم و درست(ت یه حّقانکن یبا ا )!دیه داشتک یسابق
د و یپس گذشت نمائ .امًال روشن گشته استکشان  برای )شان یآسمانھای  کتاب خود

خداوند گمان  بی ).دینکار که در برابرشان چه ک(د تا خدا فرمان دھد ینک یپوش چشم
  .توانا است یزیبر ھر چ

   توضیحات: 

دَّ « اراً « .ردکآرزو  .دوست داشت :»وَ فَّ مْ ( یر مفعولیحال ضم :»كُ می(در  )كُ دُّونَكُ  ) َرُ

داً « .دوم استا مفعول ی سَ َ « .له است مفعوٌل  :»حَ وا« .دیروشن گرد :»تَبَنيَّ فُ عفو  :»أُعْ

وا« .دینکد و عقوبت نینک فَحُ   .دینکد و سرزنش نیببخش :»إصْ
 ۱۱۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�ِيُمواْ ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۚ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ َكٰوةَ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ  لزَّ

َ
ُمواْ ِ� ِۗ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َوَما ُ�َقّدِ إِنَّ  �َّ

َ ٱ    ﴾١١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ
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   ترجمه: 
د و یات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار )دیتان ماندگار باشینیپس بر شعائر د( 

و (افت ید یآن را در نزد خدا خواھ ،دیخود بفرست یشتر برایه پک یکیار نکھر  )دیبدان(
گاه و بینک یو خدا به ھرچه م )دید دیخواھپاداش آن را    .نا استید آ

   توضیحات: 

وا«   اتُوا« .دیسته بخوانیبه طور با .دیآور یبه جا :»أَقِيمُ وهُ « .دیبپرداز :»ءَ ِدُ آن را  :»جتَ
  .افتید یخواھ

 ۱۱۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ لَن يَۡدُخَل ﴿  َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُوا
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

  ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
   ترجمه: 
به بھشت در  )یگریس دک(باشد ھرگز  یحیا مسی یھودیه ک یسکجز  :ندیو گو 
سخنان ناروا اوه و ی یو جز مشت(شان است یا یھا ین آرزو و دلخوشیا .دیآ ینم
  .دیاوریش را بیل خوید دلیگوئ یاگر راست م :بگو ).باشد ینم

   توضیحات: 

وداً « يا« .یروان موسیان. پیھودی ،نندهک توبه یجمع ھائد به معن»: هُ ارَ جمع »: نَصَ

ّ . «یسیروان عیپ ،انیحیمس ،نصران و نصرانة اينِ نادرست  یآرزوھا. آرزوھا ،ةیجمع ُاْمنِ »: أمَ

اتُوا«و ناروا.  انَ «الفعل است.  د. اسمیاورید. بینکحاضر »: هَ هَ   ل.یحّجت. دل»: بُرْ
 ۱۱۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡسلََم وَۡجَههُ ﴿ 
َ
� َمۡن أ ِ وَُهَو ُ�ِۡسنٞ  ۥبََ�ٰ ۥٓ  ِ�َّ ۡجُرهُ  فَلَُه

َ
َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ�  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥأ

   ﴾١١٢ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
   ترجمه:

ش یش خدایپاداش او در پ ،ار باشدکوکیند و نکس خالصانه روبه خدا کھر !یآر 
و بھشت و (د ین خواھند گردیبر آنان است و نه اندوھگ یمیو نه ب ،محفوظ است
  ).ستین یچ طائفه و نژاد خاصّ یدر انحصار ھ یسعادت اخرو
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   توضیحات: 

لَيا« لَمَ « .هکبل ،ندیگو یشان میه اکست یار آن چنان نک ی،آر :»بَ خالص و  :»أَسْ

هُ « .ردکم یتسل .رنگ شدکی هَ جْ لَمَ وَ ه« .ردکم یشتن را خالصانه تسلیخو :»أَسْ جْ  :» وَ
 .باشد یّل به اسم جزء مکه یشتن است و تسمیخود و خو ینجا به معنیدر ا .چھره

نٌ « ْسِ   .ارکوکین :»حمُ
 ۱۱۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ءٖ  �ََّ�َٰرىٰ ٱلَۡيَسِت  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿  ۡ�َ ٰ ٰ  ۡ�َُهودُ ٱلَۡيَسِت  �ََّ�َٰرىٰ ٱ َوقَالَتِ  َ�َ َ�َ
ءٖ  ِينَ ٱَكَ�ٰلَِك قَاَل  لِۡكَ�َٰبۗ ٱ َ�ۡتلُونَ  وَُهمۡ  َ�ۡ ُ ٱَ� َ�ۡعلَُموَن مِۡثَل قَۡولِِهۡمۚ فَ  �َّ َ�ُۡ�ُم بَۡينَُهۡم  �َّ
   ﴾١١٣َ�ۡتَلُِفونَ َ�نُواْ �ِيهِ  يَما�ِ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم 
   ترجمه: 
ز یگر نیدکیبا  ،ورزند یم یه با اسالم دشمنکگونه  ھمان ه آنانکشگفت است  یجا( 

 یزینبوده و بر چ یقتیحق و حق یان دارایحیمس :ندیگو یان میھودیو  )دارند یدشمن
نبوده و بر  یقتیحق و حق یان دارایھودی :ندیگو یز میان نیحیو مس ،ستندیبند ن

 و به گمان خود به(خوانند  یتاب مکه ھر دو دسته ک یدر حال .ستندیبند ن یزیچ
ه از تورات و ک یکمشر(و افراد نادان  ).!ندیجو یش استدالل میخو یآسمانھای  کتاب

 امتیپس خدا در روز ق .ندیگو یھمانند سخن آنان را م یز سخنین )خبرند یل بیانج
  .ردکخواھد  یداور ،دارند گر اختالفیدکیدرباره آنچه با شان  میان

   توضیحات: 

تْلُونَ « ِينَ ٱقَاَل ﴿ .خوانند یم :»يَ ان عرب کپرستان و مشر مراد بت :﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

مُ « .است ْكُ   .ندک یم یقضاوت و داور :»حيَ
 ۱۱۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َنَع َمَ�ِٰجَد ﴿  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ ن يُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥۡسُمهُ ٱأ

ُ
ۚٓ أ وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِها

ٓ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم ِ�  ن يَۡدُخلُوَها
َ
ۡ�َياٱَما َ�َن لَُهۡم أ َعَذاٌب  �ِخَرةِ ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ِخۡزيٞ  �ُّ

   ﴾١١٤َعِظيمٞ 
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   ترجمه:
از  یه بعضکن است یو نسبت به مسلمانان ا ،گریدکیشان نسبت به یا ی(از جمله دشمن 

گر را خراب نمودند و مسلمانان را از ورود به مسجدالحرام باز ید یھا لهیھا معابد قب لهیقب
 ،ن عبادت خداکه نگذارند در مساجد و اماکاست  یسانکستمگرتر از  یسکداشتند) و چه 

را  ین (گناه بزرگیه چنکنان نبود یسته ایشا ؟وشندکآنھا ب یرانیو در و ،نام خدا برده شود
ست (حرمت معابد را نگھدارند و) جز یبا یه مکبل ،نندکارھا را) بکن یب شوند و اکمرت

  است. یو در آخرت عذاب بزرگ ی،و رسوائ یا زبونیخاشعانه وارد آنھا نشوند. بھره آنان در دن
   توضیحات: 

نَعَ « .ارترکستم ،تر ظالم :»أَظْلَمُ « دَ « .بازداشت .مانع شد :»مَ اجِ سَ  .معابد :»مَ

نيَ « .ھا پرستشگاه آئِفِ لُوها(در فعل  )و(ر یحال ضم :»خَ خُ دْ يٌ « .است )يَ زْ  .یخوار :»خِ
  .یرسوائ

 ۱۱۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

  ﴿ ِ ۡ�نََما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه  لَۡمۡغرُِبۚ ٱوَ  لَۡمۡ�ُِق ٱَوِ�َّ
َ
ِۚ ٱفَ� َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾١١٥َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ

   ترجمه: 
خدا  ،دینکپس به ھر سو رو  ،از آن خدا است )گریو ھمه جھات د(خاور و باختر  

دانا است  یو بس )ردیگ یو بر مردم تنگ نم(گر است  شیخدا گشاگمان  بی .آنجا است
  ).آورد یم یه بدو روک یسکت یبه قصد و ن(

   توضیحات: 

نَم« لُّوا. «ھرجا :»اـَأَيْ ه« .آنجا :»ثَمَّ « .دینکرو  :»تُوَ جْ رعد  ،۲۷۲بقره /  :نگا(ذات  :» وَ

عٌ « ).۳۹و  ۳۸روم /  ،۲۲/  اسِ  یدارا :یاز اسماء خدا است و به معن .رندهیدر برگ :»وَ
  .اندازد یش مردم را به تنگنا نمین خویه در قوانکو آن  ،ریانعام و رحمت فراگ

 ۱۱۶ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿  ُ ٱ �َّ ۥۖ  �ۗ َوَ�ٗ  �َّ ُ  ُسۡبَ�َٰنُه َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥبَل �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُۥ ُ�ّٞ  ۡ�   ﴾١١٦َ�ٰنُِتونَ  �َّ

   ترجمه: 
ش یخو یبرا یخداوند فرزند :ندیگو یم )ان ھر سهکان و مشریحیان و مسیھودی(و  
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ازمند زاد و ولد و نسل و فرزند یه نک( -  زھا استین چیخدا برتر از ا - !ده استیبرگز
فروتن  )و یبنده و(ن است از آن او است و ھمگان یو زمھا  آسمان ه آنچه درکبل )باشد

  .ندیدر برابر او
   توضیحات: 

انَهُ « بْحَ  یاست برا یا واژه .ھا و نارواھا ستین ناشایو منّزه است از چن کاو پا :»سُ

انِتُونَ « .ر اللهکح خدا و ذیتسب  ،ج اراده خداکفرمانبرداران گردن  .عانیمط .خاشعان :»قَ
  .ت اللهیو ُمِقّران به الوھ

 ۱۱۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع ﴿  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۡمرٗ  ۡ�

َ
َما ��َذا قََ�ٰٓ أ    ﴾١١٧ُ�ن َ�يَُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

   ترجمه: 
را صادر  یزیه فرمان وجود چک یو ھنگام .او است ،نیو زمھا  آسمان بخش یھست 

  .شود یپس م !باش :دیگو یتنھا بدو م ،ندک
   توضیحات: 

يعُ « ن یا .نینوآفر .آورد ید میپد یزھا را بدون ُمدل و نمونه قبلیه چک یسک :»بَدِ

يا« .ار رفته استکُمْبِدع به  یو در معن ،ُمْفِعل است یل به معنیواژه َفع  .خواست :»قَضَ

راً « .اش بر آن تعّلق گرفت اراده نْ « .ارک :»اَمْ نْ (افعال  .ید آیپد .بشو .باش :»كُ و  )كُ

ونُ (   .اند نجا تاّمهیدر ا )يَكُ
 ۱۱۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿  ُ ٱَ� َ�ۡعلَُموَن لَۡوَ� يَُ�ّلُِمَنا  �َّ َّ�  ۗ ٓ َءايَةٞ تِيَنا
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِينَ ٱ قَاَل  َكَ�ٰلَِك  أ مِن  �َّ

   ﴾١١٨يُوقُِنونَ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱَ�ۡبلِِهم ّمِۡثَل قَۡولِِهۡمۘ �ََ�َٰبَهۡت قُلُوُ�ُهۡمۗ قَۡد بَيَّنَّا 
   ترجمه: 
شود اگر خدا با ما سخن  یچه م :ندیگو یم )انندکو از زمره مشر(دانند  یه نمکآنان  
گر  ارا جلوهکو آش(د یایما ب یبرا )یشنھادیاز معجزات پ( یا ه معجزهکن یا ایو  ،دیگو

  ھایشان دل .گفتند یشان را مین سخنان ایز بودند ھمیش از آنان نیه پک یسانک ).شود
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 یھا را برا هیما آ ).شه آنان ھمسان استیار و اندکو اف(با ھم ھمانند است 
  .میا ردهکان یار و بکان آشیجو قتیحق
   توضیحات: 

نَا اهللاُ« لِّمُ وْ ال يُكَ ه بر کاست  یحرف .چرا نه :»لَوْ ال« .چرا خدا با ما حرف نزند :»لَ

ةٌ « .طلب حصول ما بعد خود داللت دارد ايَ إسراء  :نگا( یشنھادیمعجزه پ .یه قرآنیآ :»ءَ

ابَ « ).۹۳ - ۹۰/  يَّنَّا. «گر بوده استیھمگون ھمد .به ھم مانده است .»تْ ـَ هـتَشَ ان یب :»بَ

 .ن ھستندیقی یایجو :»يُوقِنُونَ . «میا حّجت فرو فرستادهنه و یبا ب .میا ردهکو روشن 
  .دانش قاطعانه و باور صادقانه دارند

 
 ۱۱۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ رَۡسۡلَ�َٰك ب
َ
آ أ ۡصَ�ٰبِ  َ�نۡ  ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َونَِذيٗر�ۖ  ��َِش�ٗ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

َ
   ﴾١١٩ۡ�َِحيمِ ٱ أ

   ترجمه: 
دھنده  میو ب )مؤمنان(رسان  م تا مژدهیفرستاد ینیقیما تو را ھمراه با حقائق  

ه بر کبل(شود  ینم ده یان پرسیدوزخ )مانیعدم ا(و از تو درباره  .یباش )افرانک(
  ).ام باشد و بسیرسوالن پ

 توضیحات: 

َقِّ « نساء /  :گان(ا اسالم است یقرآن  )حق(مراد از  .د با حقیمؤ .ھمراه با حق :»بِاحلْ

رياً « ).۱۹۰بقره /  ،۱۷۰ يراً « .رسان مژده :»بَشِ َحيمِ « .دھنده میب .ترساننده :»نَذِ  :»اجلْ
  .از اسماء دوزخ است یاسم .آتش برافروخته و فروزان

 ۱۲۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ۡ�َُهودُ ٱَولَن تَۡرَ�ٰ َعنَك ﴿  ِ ٱَح�َّ ُهَو  �َّ
َبۡعَت ٱَولَ�ِِن  لُۡهَدٰىۗ ٱ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �َّ

َ
ِيٱأ ِ ٱَما لََك ِمَن  ۡلعِۡلمِ ٱَجآَءَك ِمَن  �َّ  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  �َّ

   ﴾١٢٠نَِص�ٍ 
   ترجمه: 
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ف یتحر(ن یه از آئکن یمگر ا ،دان ھرگز از تو خوشنود نخواھند شیحیان و مسیھودی 
و  .ت استیھدا یت الھیتنھا ھدا :بگو .ینک یرویشان پیا )نادرست یھا شده و خواست
گاھکبعد از آن  ی،نک یرویشان پیا یھا و آرزوھا اگر از خواست و ( یا افتهی یه علم و آ

 یاوریچ سرپرست و یھ ،)نان به تو دست داده استین و اطمیقی ی،الھ یافت وحیبا در
  ).ردکنخواھد  یاریو  کمکو خدا تو را (تو نخواھد بود  یاز جانب خدا برا

   توضیحات: 

لَّة« يا« .نید :» َمِ دَ ِ ٱَما لََك ِمَن ﴿ .رھنمود .تیھدا :»هُ تو  یخدا برا یاز سو :﴾�َّ

ٍّ « .ستین يلِ  ،نجا ھر چند مخاطب مفرد و شخص رسول استیدر ا .ارکمدد .اوری :»وَ
  .است یدر ھر عصر و زمان یدر اصل خطاب متوّجه اّمت محّمد یول

 
 ۱۲۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ  ۦٓ َحقَّ تَِ�َوتِهِ  ۥَ�ۡتلُونَهُ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ُ
َوَمن يَۡ�ُفۡر  ۦۗ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦبِهِ 
ُ
ونَ ٱفَأ    ﴾١٢١لَۡ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
دّقت و  یم و آن را از رویا به آنان داده یتاب آسمانکه ک یسانک )از یا دسته( 

ند و سره را از ینما یم یل را محّققانه وارسیو تورات و انج(خوانند  ید میچنانچه با
ه بدان ک یسانکو  ،آورند یمان میبه قرآن ا ین افرادین چنیا )سازند یناسره جدا م

  .ارانندکانیشان زیاگمان  بی اورندیمان نیا
   توضیحات: 

يْنَا« اتَ قَّ « .قرآن .لیانج .تورات :»الْكِتَابَ « .میا فرستاده .میا داده :»ءَ ن یاملترکبه  :»حَ

ةِ (منصوب است چون به مصدر  .دیه باکچنان  .وجه اضافه شده و مفعول مطلق  )تِالوَ
ر یه حال ضمکن یا ایو  .است یه صفت مصدر محذوفکا بدان عّلت است ی .بشمار است

)(در فعل  )و( تْلُونَ   .ن استیِمِحّق  یو به معن يَ
 ۱۲۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰٓءِيَل ﴿  ْ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ۡلُتُ�ۡم َ�َ  لَِّ�ٓ ٱنِۡعَمِ�َ  ۡذُكُروا ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
�
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  ﴾١٢٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
   ترجمه: 
ه شما کبدان گاه (داشتم  یه بر شما ارزانکرا  ید نعمتیاد آوریبه  !لیاسرائ یبن یا 

ن ین و بلدرچیو ترنجب ،دم و او را در آب غرق نمودمیبخش یر ستم فرعون رھائیرا از ز
 یبزرگ ،از زمان یا دوره یختم و برایانتان برانگیرا در م یادیغمبران زیبه شما دادم و پ
  .دمیبخش یان برتریانو شما را بر جھ )بھره شما نمودم

   توضیحات: 

مْ « تُكُ لْ الَ « .دمیتان بخشیبرتر :»فَضَّ عَ نيَ ـالْ مراد مردمان آن دوره از  .انیجھان :»مِ
  .زمان است

 
 ۱۲۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا  تَنَفُعَها َوَ�  َعۡدلٞ  ِمۡنَها ُ�ۡقَبُل  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّۡفٖس  َعن َ�ۡفٌس  َ�ۡزِي �َّ  ايَۡومٗ  �َّ
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َشَ�َٰعةٞ     ﴾١٢٣يُنَ�ُ

   ترجمه: 
 یگریس دک یبرا یسکه از دست کد یخود را در امان دار یروز )عذاب(و از  

و  ،گردد یرفته نمیپذ یھمانند و بالگردان یسک یو به جا ،ستیساخته ن یزیچ
زد و یخ یبر نم یسک یاریبه  یسکو  ،رساند ینم یبدو سود یگریانجیشفاعت و م

  .شوند ینم یاوری
   توضیحات: 

ي« ْزِ  :﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس ﴿ .ندک یدفع نم .ندک یبرآورده نم :» ال جتَ
. « پردازد یرا نم یزیچ یسک یبه جا یسک .دارد یرا به دور نم یزیچ یسکاز  یسک

لٌ  دْ ةٌ « .بالگردان .هیفد .ھمتا :»عَ اعَ فَ   .یگریانجیم :»شَ
 ۱۲۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۖ  بَِ�لَِ�ٰٖت  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿  ُهنَّ َ�مَّ
َ
ۖ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل  فَ�  َوِمن قَاَل  إَِماٗما

ٰلِِم�َ ٱ َ�ۡهِدي َ�َناُل  َ�  قَاَل  ُذّرِ�َِّ��     ﴾١٢٤ل�َّ
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   ترجمه: 
مشتمل بر اوامر و ( یاو را با سخنان ،میابراھ یه خداکآن گاه را  )دیبه خاطر آور(و  
به (ازمود و او یب )مختلف و با وسائل گوناگونھای  راه و از ،ف و وظائفیالکو ت ینواھ
 .ن وجه انجام دادیمال و به بھترکآنھا را به تمام و  )ش برآمد ویاز عھده آزما یخوب

ا از دودمان یآ :گفت )میابراھ( .ردکمردم خواھم  یشوایمن تو را پ :گفت )خداوند بدو(
درخواست تو را ( :گفت )خداوند ؟ردک یغمبر خواھیشوا و پیرا پ یسانکز ین(من 

ار تو را در بر کوکیه تنھا فرزندان نکبل(رسد  یاران نمکمان من به ستمیپ )یول ،رفتمیپذ
  ).ردیگ یم

   توضیحات: 

تَلَيا« لِم« .ردکامتحان  .آزمود :»إبْ فرزند  کتر :از آن جمله .ف و اوامریالکت :»اتٍ ـَكَ
و فرمان دادن  ،نه حجازکاز س یابان برھوت و خالیگانه و دلبندش به ھمراه مادر در بی

 ).۱۱۳ - ۱۰۲صاّفات /  :نگا(ند ک یل را قربانیگانه خود اسماعیه فرزند کن یبدو به ا

نَّ ـ َتَ أ« هُ لٌ « ).۳۷نجم /  :نگا(مال انجام داد کآنھا را به تمام و  :»مَّ اعِ   .سازنده :»جَ
 ۱۲۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡمٗنا ّلِلنَّاِس  َمَثابَةٗ  ۡ�َۡيَت ٱ�ۡذ َجَعۡلَنا ﴿ 
َ
ْ َوٱ َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �َّ �  ِۧمن مَّ

ٓ  َم ُمَصّ�ٗ  إَِ�ٰٓ  وََعهِۡدنَا
ن �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ� 

َ
آ�ِفِ�َ  بَيِۡ�َ  َطّهَِرا أ عِ ٱوَ  لَۡ�ِٰكفِ�َ َوٱ لِلطَّ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ    ﴾١٢٥لسُّ

   ترجمه: 
امن و امان مردم  یرا پناھگاه و مأوا )عبهک(ه خانه کآن گاه را  )دیاد آوریو به ( 

عبه بر کخانه  ین خاطره بازسازید ھمیتجد یه براکم یدستور دادشان  بدی و(م یردک
م یه ابراھک یو در جائ(د یریخود برگ یبرا یم نمازگاھیاز مقام ابراھ )غمبرانیدست پ

و به  )دیش بپردازیاید و به نماز و نیستیبا ،ستادیا یم یسنگ یعبه باالکساختن  یبرا
 یه خانه ما را براک )میشان گذاشتیو بر عھده ا(م یردکل سفارش یم و اسماعیابراھ

نندگان ک وع و سجدهکو ر )ماندگاران در آنو (نندگان ک افکنندگان و اعتک طواف
ھمانند  یحّس  یھا یو پلشت ی،پرست و بت کھمانند شر یثافات معنوکاز  ،نمازگزار(
  .دینکزه یکو پا کپا )یجوئ زهیو گناه و ست یگوئ اوهی

   توضیحات: 
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بَيْتَ « ثَابَةً َ« ).۹۷مائده /  :نگا(عبه ک .خانه خدا :»الْ  .یمحّل مراجعت و گردھمآئ :»مَ

يمَ « .گاه اجر و ثوابیجا اهِ امِ إِبْرَ قَ آن  یباال ،عبهکساختن  یم برایه ابراھک یسنگ :»مَ
ه ک یمسجد .گذاشته شده است یم امروزیر مقام ابراھیه زکند یگو یم .ستادیا یم

ً « .عبه استکرامون یپ يلّ صَ يا« .گاه نمازیجا :»مُ ا إِلَ نَ دْ هِ امر  .م بهیردکسفارش  .»...عَ

ا. «م بهیردک رَ نيَ « .ھا ھا و وجود بت ثافتکد از ینک کپا :»طَهِّ  .نندگانک طواف :»الطَّآئِفِ

نيَ « اكِفِ عَ  :»ِع کالرُّ « .مانند یعبادت م یبرا یه در مسجد مّدتک یسانک .فانکمعت :»الْ

ودِ . «نندگانک وعکر .عکجمع را جُ ودِ « .نندگانک سجده ،جمع ساجد :»الْسُّ جُ عِ السُّ كَّ  :»الرُّ
  .مراد نمازگزاران است

 
 ۱۲۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ا َءاِمنٗ  ۡجَعۡل ٱُم َرّبِ  ۧ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ� ﴿  ۡهلَهُ  ۡرُزۡق َوٱ اَ�َٰذا بََ�ً
َ
َمۡن َءاَمَن  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ۥأ

 ِ ِ ٱِمۡنُهم ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َمّتُِعهُ  �ِخرِ
ُ
ۥٓ  ُ�مَّ  قَلِيٗ�  ۥقَاَل َوَمن َ�َفَر فَأ هُ ۡضَطرُّ

َ
 �َّارِ� ٱإَِ�ٰ َعَذاِب  أ

  ﴾١٢٦لَۡمِص�ُ ٱَو�ِۡئَس 
   ترجمه: 
را شھر پر  )نیسرزم(ن یا !من یخدا :م گفتیه ابراھکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

مان ین ایخدا و روز بازپسشان به یه از اک یسانک -و اھل آن را  ،گردان یامن و امان
گر یو د ،ا بدان آورده شودیه در آن پرورده شود ک یگوناگون( یھا وهیاز م -آورده باشند 

 )خدا پاسخ داد و( .مندشان گردان شان رسان و بھره یروز )نیات زمکرات و بریخ
غما چه دشمن ین خوان یبر ا ،ایوتاه دنکن عمر یدر ا یول ،رفتمیتو را پذ یدعا( :گفت

 )ن جھانیرات ایاز ثمرات و خ( یوتاھکمّدت  ،فر ورزدکه کرا  یسکو  )چه دوست
ناچار  )دوزخ گرفتار و(به عذاب آتش  )زیروز رستاخ(گردانم و سپس او را  یمند م بھره

 . !است یچه بد سرانجام و سرنوشت )افرادگونه  این سرانجام و سرنوشت(و  ،سازم یم
   توضیحات: 

ن« .ه استکمراد م .شھر :»بَلَداً « امِ نْ « .محّل امن و امان :» ءَ ّل کبدل جزء از  :»مَ

تِّعُ « .است )اهل( یبرا هُ . «گردانم یور م بھره .سازم یمتمّتع م :»أُمَ طَرُّ وادارش  :»أضْ



 ٦٩ سوره بقر

 

ريُ ـَمـالْ « .گردانم یمجبورش م .سازم یم   .سرنوشت .عاقبت .یمنزل و مأو :»صِ
 ۱۲۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

نَت  ۡ�َۡيِت ٱِمَن  لَۡقَواِعدَ ٱُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿ 
َ
ٓۖ إِنََّك أ ِميعُ ٱ�ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا  لسَّ

   ﴾١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ
   ترجمه: 
را باال  )عبهک(خانه  یھا هیل پایم و اسماعیه ابراھکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  

 !پروردگار ما یا :)گفتند یخدا برداشته و مسوی  به آن دست دعا یو در اثنا(بردند  یم
  .یھست )ات مایبه گفتار و ن(تو شنوا و دانا گمان  بی ،ریاز ما بپذ )ن عمل رایا(

   توضیحات: 

فَعُ « رْ دَ « .ندک یبلند م .برد یباال م :»يَ اعِ وَ قَ بَّلْ « .ھا هیپا ،جمع قاعدة :»الْ قَ  .ریبپذ :»تَ

يعُ « مِ لِيمُ « .شنوا :»السَ عَ گاه .باخبر :»الْ   .آ
 ۱۲۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ةٗ  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ ﴿  مَّ
ُ
ٓ أ ۡسلَِمةٗ  ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا رِنَا لََّك  مُّ

َ
 َوتُۡب  َمَناِسَكَنا َوأ

 ۖٓ نَت إِ  َعلَۡيَنا
َ
اُب ٱنََّك أ    ﴾١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

   ترجمه: 
و از  ،میتو باش )فرمان(ه ما دو نفر مخلص و منقاد کن کچنان  !پروردگار ما یا 

و طرز عبادات  ،تو باشند )فرمان(م یه تسلکد آور یپد یفرزندان ما مّلت و جماعت
 )از ما سر زد یان و لغزشیاگر نس(به ما نشان بده و  )عبه و اطراف آنکدر (ش را یخو

  .یر و مھربانیپذ تو بس توبهگمان  بی ،)مان باز گذاریو در توبه را بر رو( یبر ما ببخشا
   توضیحات: 

لِ « سْ ِ ـمَ ـمُ لِم( یمثنّ  :»نيْ سْ  یعتھایع خدا و شریمط .فرمانبردار .مخلص :یبه معن )مُ

ةً . «الله نَا. «جماعت .مّلت :»أُمَّ كَ « .به ما نشان بده :»أَرِ نَاسِ  ،آداب و رسوم عبادت :»مَ

ابُ « ).۶۷حّج /  ،۴۸مائده /  :نگا(ره یاعم از مراسم حّج و غ   .ریپذ بس توبه :»التَّوَّ
 ۱۲۹ هیآ بقرۀسوره 



 تفسیر نور    ٧٠

 

   ه:یمتن آ 

ْ  ّمِۡنُهمۡ  �ِيِهۡم رَُسوٗ�  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ ﴿   ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ َو�َُعّلُِمُهمُ  َءاَ�ٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا
نَت 

َ
   ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

   ترجمه: 
از  یغمبریپ )ندیه از دودمان ما و منقاد فرمان توک(ان آنان یدر م !پروردگار ما یا 

اسرار (مت کو ح )قرآن(تاب کشان فرو خواند و یات تو را بر ایز تا آیخودشان برانگ
زه یکپا )و اخالق ناپسند کاز شر(اموزد و آنان را یبشان  بدی را )عت و مقاصد آنیشر
ه کرا  یارکو ھر  ی،روزیتوانا و پ یزیو بر ھر چ( یمیکو ح یزیتو عزگمان  بی ،دینما

  ).است یمتکو برابر ح یبنابر مصلحت ینک یم
   توضیحات: 

تْلُو«ز. بفرست. یبرانگ»: إِبْعَثْ « در آخر  یالف زائد ی،الخّط قرآن بخواند. در رسم»: يَ

ايَاتِ « دارد. عمران /  تابت (نگا: آلکقرآن. خّط و »: الْكِتَابَ «است.  یقرآن یھا هیمراد آ»: ءَ

ةَ ). «۲جمعه /  ،۴۸ مَ كْ اطالق  یردارکبر ھر نوع گفتار و  ،متکاء. حیمعرفت اسرار اش»: احلِْ
به  یزیخود و نھادن ھر چ یدر جا یارکرد. انجام ھر یه صواب بدان تحّقق پذکشود  یم

مْ «عت. ید شرو شناخت مقاص ینیام دکخود. اسرار اح یجا يهِ كِّ و  یآنان را از معاص»: يُزَ

يزُ «دارد.  یم کده پایوھکاخالق ن زِ   ر.یناپذ ستکره شیچ»: الْعَ
 ۱۳۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۖ ٱِ�  ۡصَطَفۡيَ�ٰهُ ٱَولََقِد  ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  َۧوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿  ۡ�َيا  ۥ�نَّهُ  �ُّ
ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  �ِخَرةِ ٱِ�     ﴾١٣٠ل�َّ
   ترجمه: 
ه خود را خوار و ک )ینادان(گردان خواھد شد مگر آن یم روین ابراھیاز آئ یسکچه  

ما او را در  ؟)ز داردیرد و ناچیچه گیش را به بازیت و عقل خویانسان(داشته و  کوچک
از زمره  ،گریو او در جھان د )میردکگران یو سمبل و رھبر د(م یدین جھان برگزیا

  .است )یمقّرب درگاه الھ(ستگان یشا
 



 ٧١ سوره بقر

 

   توضیحات: 

نْ « بُ عَ غَ رْ لَّةِ « .ندیگز یم یدور .شود یزار میب :»...يَ هَ « .نیآئ .نید :»مِ فِ  کسب :»سَ

يْنَا« .خود :»نَفْسَ . «چه گرفتیبه باز .خوار داشت .شمرد طَفَ  .میدیبرگز :»إصْ

يْنَاهُ « طَفَ اِلحِ « .میدیبرگز یغمبریپ یاو را برا :»إصْ   .ستگانیبا .ستگانیشا :»َن یالصَّ
 ۱۳۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َ�ُ ﴿ 
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
   ﴾١٣١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱأ

   ترجمه: 
 :بدو گفت )یو نفس یونکات یھا و آ ھمراه با نمودن نشانه(ه پروردگارش کآن گاه  

ردم و سر بر آستان تو کاقرار ( :گفت .اخالص داشته باش )ن وکخدا اقرار  یگانگیبه (
  .ان گشتمیم پروردگار جھانیخالصانه تسل )دم ویسائ
   توضیحات: 

  .مخلص شو .ع شویمط :»َاْسِلْم «
 ۱۳۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ� ﴿  َ ٱُم بَنِيهِ َو�َۡعُقوُب َ�ٰبَِ�َّ إِنَّ  َۧوَو�َّ فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ  ّ�ِينَ ٱلَُ�ُم  ۡصَطَ�ٰ ٱ �َّ
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
   ﴾١٣٢َوأ

   ترجمه: 
 .ردکن یز چنینوه او ن(عقوب یو  ،ردکن سفارش ین آئیم فرزندان خود را به ایو ابراھ 
را  )اسالم یدیتوح(ن یآئ ،خداوند !فرزندان من یا :)ش گفتندیفرزندان خودام به کھر 
و  )دینکن یلحظه ھم از آن دور کیه کد یپس به ما قول بدھ( .ده استیشما برگز یبرا
  .دیه مسلمان باشکن ید جز ایرینم

   توضیحات: 

يا« صَّ ا(ر یمرجع ضم .به آن :»اـَهـبِ « .ردکارشاد  .سفارش نمود .ردکه یتوص :»وَ  )هَ

لّة(واژه  ۡسلُِمونَ ﴿ .است ۱۳۰ه یدر آ )مِ نُتم مُّ
َ
ه کن است یمراد ا :﴾فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ع یمسلمان و مط ،تا اگر مرگ شما را در ربود ،دیندار و فرمانبردار خدا باشیشه دیھم
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  .دیجھان را بدرود گوئ ،زدانیفرمان 
 ۱۳۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب ﴿ 
َ
إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعِدي� قَالُواْ  لَۡموُۡت ٱأ

   ﴾١٣٣ُمۡسلُِمونَ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  َ�ِٰحٗدا اَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰهٗ  َۧ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه َءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ� 
   ترجمه: 
ن یه بر آئکد ید و اّدعاء دارینمائ یب میذکه محّمد را تکان یحیان و مسیھودیا (شما یآ 

را  ینید (تا آئیشما حاضر بود ،دیعقوب فرا رسیه مرگ ک ید) ھنگامیعقوب ھستی
ز را یه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چک ی). آن ھنگام؟ه بر آن مردکد یبشناس

ه خداوند کل و اسحاق را یم و اسماعیپدرانت ابراھ یخدا ،تو یگفتند: خدا ؟دیپرست یم
  م).یسائ یبر آستانش م یم (و سر عبادت و بندگیم (فرمان) او ھستیگانه است و ما تسلی

   توضیحات: 

آءَ « دَ هَ يمَ « .حاضران ،شاھد ید به معنیجمع شھ :»شُ اهِ ابَآءِ (ّل کبدل جزء از  :»إِبْرَ  )ءَ

داً ـإِل« .است احِ  )إِهلَكَ (ه بدل کن یا یکی :تواند باشد یز میدو چ )هاً ـإِل(عّلت نصب  :»هاً وَ
  .دیه حال آن بشمار آکن یدوم ا ،باشد

 ۱۳۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ةٞ ﴿  مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  تِۡلَك أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

   ﴾١٣٤َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
ه مردند و سر کبودند  یشان قومیا ؟!)جنگ و جدل درباره آنان چرا ،به ھر حال( 

و آنچه شما فراچنگ  ،آنچه به چنگ آوردند متعّلق به خودشان است .خود گرفتند
چ یو ھ(شود  یده نمیاند از شما پرس ردهک یو درباره آنچه م ،از آن شما است ،دیا آورده

  ).رندیگ ینم یگریرا به گناه د یسکست و ین یگرید س مسؤول اعمالک
   توضیحات: 

لَتْ «   .رفته است .گذشته است :»خَ
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 ۱۳۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْۗ قُۡل بَۡل ِملََّة إِبَۡ�ِٰ� ﴿  ۡو نََ�َٰرٰى َ�ۡهَتُدوا
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا ۖ َم َحنِيفٗ  َۧوقَالُوا  مِنَ  َ�نَ  َوَما ا

  ﴾١٣٥لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ
   ترجمه: 
د تا یبشو یحیا مسی یھودی :ندیگو یم )نند وک یم یش پافشارین بر گفته خوکیل(و  

 )ف شده نبوده ویتحر یھا نین آئیم ھرگز بر ایابراھ( :بگو .دیرھنمود شو )به راه راست(
م ینک یم میابراھ کن راست و پاید )از یرویو ما پ ،داشته است یدین توحید(ه کبل
  .ان نبوده استکو جزو مشر )رده استکه اسالم آن را دوباره زنده ک(

   توضیحات: 

ةَ « لَّ يمَ « :ن استیاست و آن چن یمفعول فعل مقّدر :»مِ اهِ ةَ إِبْرَ لَّ تَّبِعُ مِ نِيفاً « .»بَلْ نَ  :»حَ
 .راستگرا .قتیت و حقیھداسوی  به ندهیو گرا ،ننده از ضاللت و بطالتک یدور .حّقگرا

يمَ (منصوب است چون حال  اهِ لَّة( یتواند به جا یه مکاست  )اِبْرَ ا مفعول ی .ردیقرار گ )مِ

نِي(فعل    .مقّدر است )أَعْ
 ۱۳۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ ٱقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  َۧوَمآ أ

ۡسَباِط ٱوَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
َحدٖ  �َّبِيُّونَ ٱَوَمآ أ

َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  ّمِۡنُهمۡ  ِمن رَّ

   ﴾١٣٦نَ ُمۡسلُِمو َ�ُۥ َوَ�ۡنُ 
   ترجمه: 
و آنچه بر  ،بر ما نازل گشته )به نام قرآن(م به خدا و آنچه یمان داریا :دیبگوئ 

و  ،نازل شده است )عقوبینوادگان  یعنی(و اسباط  ،عقوبی ،اسحاق ،لیاسماع ،میابراھ
غمبران از طرف یپ )ھمه( یو به آنچه برا ،آمده است یسیو ع یموس یبه آنچه برا

ه مثل کن ینه ا(م یانداز ینم یاز آنان جدائ کیچ یان ھیم .آمده استپروردگارشان 
غمبران را یه ھمه پکبل .میریھا را نپذ یم و بعضیریھا را بپذیبعض ،انیسویا عیان یھودی

و  )میریپذ یرا به طور اجمال مھایشان  کتاب م ویدان یت در عصر خود میبشر یراھنما
  .میخدا ھست )فرمان(م یما تسل
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   توضیحات: 

بَاطِ « گانه  قبائل دوازده ،نجا مراد از اسباطیدر ا .قبائل .نوادگان ،جمع ِسبط :»أَسْ

َحدٖ ﴿ ).۱۶۰اعراف /  :نگا(عقوب بودند یه از نژاد کل است یاسرائ یبن
َ
 َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

 ،جمله .میگذار ینم یفرق ،اند غمبر بودهیه پکن یاز آنان در ا کیچ یان ھیم :﴾ّمِۡنُهمۡ 
ا(در فعل  )َنا(ر یضم یحال برا   .است )الله(واژه  )ه(ر یمرجع ضم :»َلُه «  .است )َءاَمنَّ

 ۱۳۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ َءاَمنُتم بِهِ ﴿  ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنوا َما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ�  ۡهَتَدوا ْ فَإِ�َّ  �ن تََولَّۡوا
ۚ ٱ فََسَيۡكفِيَكُهمُ  ُ ِميعُ ٱوَُهَو  �َّ    ﴾١٣٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

   ترجمه: 
ه شما ک یزھائیو بدان چ ،دیا مان آوردهیه شما اکھمچنان  ،اورندیمان بیاگر آنان ا 

رھنمود  )یبه راه درست خدائ(گمان  بی ،مان داشته باشندیز ایشان نیا ،دیمان داریا
ند و دوباره به رسوم و آداب ینما یچیقت سرپیاز حقو (نند کو اگر پشت  ،اند گشته
و خدا  ،اند ش گرفتهیدر پ )با شما(را  یپس راه اختالف و دشمنانگ )چنگ زنند یموروث

شان نجات یا )یھا سهیرنگ و دسیت و آزار و نیاذ(تو را بسنده خواھد بود و او تو را از 
  ).ندیب یردار آنان را مکشنود و  یمشان را یو گفتار ا(نا است یو او شنوا و ب ،خواھد داد

   توضیحات: 

ٓ َءاَمنتُم بِهِ ﴿  ْ بِِمۡثِل َما مان یه شما اکگونه  ھمان اورندیمان بیاگر ا :﴾ۦفَإِۡن َءاَمُنوا
ه یه در آک یلّ کغمبران به طور یو پ یآسمانھای  کتاب مان به خدا ویا یعنی .دیا آورده

ا(واژه  .ور استکمذ یقبل . الله است ،)ِبهِ (در  )هِ (ر یو مرجع ضم ،است یمصدر )مَ

اقٍ « قَ يكَ « .یریگ جبھه .مخالفت .زیجنگ و ست :»شِ فِ يَكْ   .تو را بسنده خواھد بود :»سَ
 ۱۳۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱِصۡبَغَة ﴿  ۡحَسُن مَِن  �َّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ َّ�  ۖ    ﴾١٣٨َ�ٰبُِدونَ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  ِصۡبَغٗة

   ترجمه: 
نت ین رنگ و زینت داده است و) این زیمان راستیو ا یدین توحی(خداوند ما را با آئ 
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  م.یپرست یو ما تنھا او را م ؟دیراید و بپیارایباتر بیتواند) ز یاز خدا (م یسکخدا است و چه 
   توضیحات: 

ةَ « بْغَ ةَ اهللا«رد. یگ یز رنگ شده به خود میه چک یئت. حالتیرنگ. ھ»: صِ بْغَ ن ید»: صِ
است و اشاره به غسل  یریله تقدکل مشاین واژه از قبیمان است. ایه اک ،عت خدایخدا. شر

 یکه پایما ی،دن آب بر سر و رویا پاشیفرو رفتن در آب  یعنیان دارد. یحید مسیتعم
صبغة الله  یعنی ،ن خدایشود د یر مؤمنان میله تطھیه آنچه وسکگردد. بل ینم یمعنو

ةً «است:  یمفعول فعل مقّدر ،نیاست. واژه صبغة نخست بْغَ نَا اهللاُ صِ بَغَ ا به صورت ی. »صَ

ةَ اهللاِ«اغراء:  بْغَ وا صِ مُ يمَ ) در (ملّةَ ا بدل از (ی. »إلْزَ اهِ لَّةَ إبْرَ   ز است.یی) است. صبغه دوم تممِ
 ۱۳۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

وَ�َنا ِ� ﴿  ُ�َآجُّ
َ
ِ ٱقُۡل � ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ُۡن َ�ُ  �َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
 ۥَوُهَو َر�َُّنا َوَر�ُُّ�ۡم َوَ�َآ أ

   ﴾١٣٩ُ�ۡلُِصونَ 
   ترجمه: 
ه خدا کد یبر یو گمان م( ؟دیپرداز یخدا با ما به مجادله م )نید(ا درباره یآ :بگو 

و (ه او پروردگار ما و شما است کو حال آن  )ندیگز یان شما بر نمیغمبران را جز از میپ
ردار ک )جهینت(و  )ندک یه بخواھد مک یب ھر قومیسان نصکیش را به طور یرحمت خو
ش است یس در گرو اعمال خوکو ھر(ردار شما از آن شما است ک )جهینت(و  ،ما از آن ما

  .مینک یو ما با اخالص او را پرستش م )ستیاز نیو حسب و نسب باعث امت
   توضیحات: 

نَا« ونَ آجُّ َ نَا يفِ اهللاِ« .دینک یبا ما مجادله م :»حتُ ونَ َآجُّ رد خدا کا با ما درباره عملیآ :؟»أَحتُ
  ؟دینمائ یمجادله م
 ۱۴۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡم َ�ُقولُوَن إِنَّ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ 
َ
ۡسَباَط ٱَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ  ۧأ

َ
ۡو  ۡ�

َ
ْ ُهوًدا أ َ�نُوا

ِم 
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۗ ٱنََ�َٰرٰىۗ قُۡل َءأ ُ ن َكَتَم َشَ�َٰدةً ِعنَدهُ  �َّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِۗ ٱِمَن  ۥَوَمۡن أ ُ ٱَوَما  �َّ َّ� 

ا �َ     ﴾١٤٠ۡعَملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
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   ترجمه: 
 یحیا مسی یھودی ،عقوب و اسباطیل و اسحاق و یم و اسماعیابراھ :دیگوئ یا می 

ت و یھودیاند و  نان نازل شدهیل بعد از ایه تورات و انجک یدر صورت( ؟اند بوده
چرا آنچه را ( ؟ا خداید یدان یا شما بھتر میآ :بگو !)اند دا آمدهیشان پیت پس از ایحیمس

 یسکو چه  ؟)دیدار یتان آمده است پنھان م یآسمانھای  کتاب ن باره دریه در اک
و  ؟ه نزد او است پنھان داردکرا  یو شھادت الھ یه گواھکس است کستمگرتر از آن 

  .ستیخبر ن ید غافل و بینک یخدا از آنچه م
   توضیحات: 

تَمَ « .ارترکستم :»أَظْلَمُ « .هکن یا ای :»أَمْ « نَ اهللاِ« .ردکپنھان  :»كَ  .خدا یاز سو :»مِ
  .خدا یواصله از سو

 ۱۴۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ةٞ ﴿  مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  تِۡلَك أ ا َ�نُواْ  َٔ َوَ� �ُۡ�  َكَسۡبُتۡمۖ  مَّ لُوَن َ�مَّ

   ﴾١٤١َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
آنچه به چنگ آوردند  .ه مردند و سر خود گرفتندکبودند  یآنان قوم )به ھر حال( 

و درباره آنچه  ،د از آن شما استیا و آنچه شما فراچنگ آورده ،متعّلق به خودشان است
 یسکست و ین یگریس مسؤول اعمال دکچ یو ھ(شود  یده نمیاند از شما پرس ردهک یم

  ).رندیگ ینم یگریرا به گناه د
   توضیحات: 

لَتْ «   .سرخود گرفته است .رفته است :»خَ
 ۱۴۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َفَهآءُ ٱَسَيُقوُل ﴿  ِ  لَِّ� ٱَما َولَّٮُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم  �َّاِس ٱِمَن  لسُّ َّ  لَۡمۡ�ُِق ٱَ�نُواْ َعلَۡيَهاۚ قُل ّ�ِ
ۡستَقِي�ٖ  َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  لَۡمۡغرُِبۚ ٱوَ    ﴾١٤٢مُّ

   ترجمه: 
ه بر آن بودند کشان را از قبله خود یز ایچه چ :نابخردان مردم خواھند گفت 
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ه را بخواھد به کھر  .از آن خدا است )گریو ھمه جھات د(خاور و باختر  :بگو ؟برگرداند
  .دینما یم یراه راست رھبر

   توضیحات: 

آءُ « هَ فَ مْ « .نابخردان .خردان مک ،هیجمع سف :»السُّ الّهُ منصرف  .ردکروگردان  :»وَ
  .ساخت

 ۱۴۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ةٗ ﴿  مَّ
ُ
ْ  وََسٗطا َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ َُكونُوا  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

ٓ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ ۡلقِۡبلَةَ ٱ َجَعۡلَنا َوَما �ۗ َعلَۡيُ�ۡم َشِهيدٗ  ِممَّن  لرَُّسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَها
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ  ِينَ ٱيَنَقلُِب َ�َ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ ِ�ُِضيَع  �َّ

َ ٱإِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  َّ�  ِ    ﴾١٤٣رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب
   ترجمه: 
و نه  ،دیورز یم ین افراط و غلوینه در د(م یا ردهک یرو انهیشما را مّلت مگمان  بی و 

د و یدار یحق روح و حق جسم را مراعات م .دیشناس یم یلیط و تعطیدر آن تفر
اِن لذائذ یگرایط مادیو بر تفر(د یبر مردم باش یتا گواھان )دیا وان و فرشتهیاز ح یا زهیآم

 ،ردهک یلذائذ جسمان کا و تریاِن دنکو بر افراط تار ،ت باختهیطلب و روحان یجسمان
بر  )زین(غمبر یو پ )دیناظر بوده و خروج ھر دو دسته را از جاده اعتدال مشاھده نمائ

از شما از جاده  یا گروھیو  ،ردیاز شما راه او گ  ھای دست تا چنانچه(شما گواه باشد 
و  ).شان حّجت و گواه باشدیش بر ایردار خوکن و یبا آئ ،رون رودیعت او بیرت و شریس

فرمان  کنیو ھم ا یا آن نماز خواندهسوی  به نونکو تا ( یا ه بر آن بودهکرا  یا ما قبله
م چه یه بدانکن یم مگر ایقبله ننموده بود )عبه صادره شده استکردن به جھت کرو
و به عقب بر (چرخد  یخود م یھا بر پاشنه یسکد و چه ینما یم یرویغمبر پیاز پ یسک
مان از ھم روشن و جدا یا یطلبان ب و فرصت ،مانیقدمان بر ا گردد تا صف ثابت یم

بس بزرگ و  )ندکه الفت گرفته است بدان رو ک یسک یر قبله براییتغ(و اگرچه  ).شود
ن و راز یام دکبه اح(رده باشد کشان را رھنمون یه خدا اک یسانکدشوار است مگر بر 

ان خدا است نه ا آن سو اطاعت فرمین سو یردن به اکه ھدف از روکو بداند  یقانونگذار
 )غمبر استیاز پ یرویزه پیه انگک(مان شما را یو خدا ا )به خاطر تقّدس خود جھات
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گمان  بی )چه ،دھد یشما را ھدر نم یو اجر و پاداش عبادات قبل(گرداند  یع نمیضا
  .خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مھربان است

   توضیحات: 

طاً «   سَ ةً وَ طاً « .دیط و افراط نپویه راه تفرک یا دهیمّلت دادگر گز :»أُمَّ سَ مّتصف به  :»وَ
ر و مؤّنث در آن کو جمع و مذ یمفرد و مثنّ  .دادگر .ز فضائل و حسناتکمر .فضائل

آءَ « .اطالق حاّل بر محّل است .است یمساو دَ هَ  :﴾�َّاِس ٱُشَهَدآَء َ�َ ﴿.گواھان :»شُ

غمبر بر شما یپ :﴾�ۗ َعلَۡيُ�ۡم َشِهيدٗ  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن ﴿ .زیگواھان بر مردم در روز رستاخ

لَمَ « ).۴۱نساء /  :نگا(ز یگواه باشد در روز رستاخ خدا  .میتا روشن و معلوم گردان :»لِنَعْ
گاه است و گذشته و حال و آیھم لذا مراد  .سان استکینده در برابر علم او یشه عالم و آ

لَمَ (چون  یھائ از واژه عْ لَمُ (و  )نَ عْ  یبیه علم غکن است یا ،لین قبیاز ا یو عبارات )اهللاُيَ
مردم به صحنه  یبرا ،ب نھان بودیل شود و آنچه در پس پرده غیتبد ینیخدا به علم ع

ٰ َعقَِبۡيهِ� ﴿ ).۱۶توبه /  ،۱۴۰عمران /  آل :نگا(ان گردد یظھور برسد و ع بر  :﴾يَنَقلُِب َ�َ

 :»إِنْ . «پاشنه :» َعِقب« .گردد ین برمیز دشود و ا یمرتّد م .گردد یخود م یھا پاشنه

انَتْ « .مخّفف از مثّقله است يَ (اسم آن  :»كَ ةً . «است )قِبْلَة(ه مرجع آن کاست  )هِ بِريَ  :»كَ
  .دشوار .نیسنگ

 ۱۴۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َمآءِ� ٱقَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ﴿  َنََّك قِۡبلَةٗ  لسَّ ۚ  فَلَُنَوّ�ِ  َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  تَۡرَضٮَٰها
ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ ِينَ ٱ�نَّ  ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 لِۡكَ�َٰب ٱأ

نَُّه 
َ
ّ�ِِهۡمۗ َوَما  ۡ�َقُّ ٱَ�َۡعلَُموَن � ُ ٱِمن رَّ ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ    ﴾١٤٤بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

   ترجمه: 
تو را  یقلب یام آرزویو پ(م ینیب یآسمان مسوی  به یما روگرداندن تو را گاھگاھ 

 یا قبلهسوی  به پس تو را )میدار یافت میر قبله درییدر مورد تغ یجھت نزول وح
و  ،نکمسجدالحرام سوی  به و لذا رو ،شد یه از آن خوشنود خواھکم یساز یمتوّجه م

به جانب آن  )به ھنگام نماز(شتن را یخو ید روھایبود هک! در ھر جا )مؤمنان یا(
 کین )انیحیان و مسیھودی یعنی(داده شده است شان  بدی تابکه ک یسانک .دینک
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حق است و به فرمان پروردگارتان  )به جانب مسجدالحرام( یشین گرایه چنکدانند  یم
نند ک یو خدا از آنچه م )دارند یدست بر نم یزیانگ ن از فتنهیبا وجود ا یول(باشد  یم
  .ستیخبر ن یب

   توضیحات: 

لُّبَ « هِ « .چرخش .ن سو و آن سو گرداندنیبه ا یرو :»تَقَ جْ يلِّ « .چھره :»وَ  :» نُوَ

طْرَ « .مینک یمتوّجه م .میگردان یم ا« .جانب .سو :»شَ يْثُ مَ مرجع  :»أَنَّهُ « .جاکھر  :»حَ

  .استعبه کردن به کا رویر قبله ییتغ ،)هُ (ر یضم
 ۱۴۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�ۡيَت ﴿ 
َ
ِينَ ٱَولَ�ِۡن � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ا بُِ�ّلِ َءايَةٖ  لِۡكَ�َٰب ٱأ ْ  مَّ ٓ  قِۡبلََتَكۚ  تَبُِعوا نَت  َوَما

َ
 بَِتابِعٖ  أ

َبۡعَت ٱ َولَ�ِنِ  َ�ۡعٖض�  قِۡبلَةَ  بَِتابِعٖ  َ�ۡعُضُهم َوَما قِۡبلََتُهمۚۡ  ۡهَوآَءُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك مَِن  �َّ
َ
أ

َِّمَن  اذٗ إِنََّك إِ  ۡلعِۡلمِ ٱ ٰلِِم�َ ٱل    ﴾١٤٥ل�َّ
   ترجمه: 
 یعنی(داده شده است شان  بدی تابکه کآنان  یبرا یو اگر ھر نوع برھان و حّجت 

ر قبله از یین را بر صدق تغیو آن ادّله و براھ( یاوریب )انیحیان و مسیھودی
 یرویاز قبله تو پ )دارند و یتو را باور نم ی،المقّدس به مسجدالحرام ارائه نمائ تیب

از  )گرید ی،ا م را باز شناختهین ابراھیقبله راست ی،ه در پرتو وحکز ین(و تو  ،ندینما ینم
 یرویگر پید یاز آنان ھم از قبله برخ یو برخ ،ردک ینخواھ یرویشان پیقبله ا

ان به جانب یحیو مس ،مشِرقسوی  به انیھودی ،ورانهکورکد یاثر تقله بر کبل(ند ینما ینم
ھا و  و اگر از خواست )ستندین یل و برھانیرش دلینند و آماده پذک یمغرب رو م

بعد از آن  )یشان شویسازش با آنان رو به قبله ا یو برا( ینک یرویشان پیا یآرزوھا
ن صورت یدر ا )یا امر آشنا گشته قتیو به حق(به تو دست داده است  یه علم و دانائک
 ین اندرزیه اکبل .ینکن یه چنکو حاشا (بود  یاران خواھکاز زمره ستمگمان  بی تو

حق را رھا نسازد و از  یسکبه خاطر  یسکو  ،نندکن نیه ھرگز چنکمؤمنان  یاست برا
  ).ندکن یرویباطل پ

   توضیحات: 

ةٍ « ايَ  یه توّسط وحکپس از آن  ، ﴾ۡلعِۡلمِ ٱّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ﴿ .لیدل .حّجت :»ءَ
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گاھ   .تو روشن شده است یو حق برا یا افتهی یاز باطل آ
 ۱۴۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ۡ�َنآَءُهۡمۖ �نَّ فَرِ�قٗ  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
َ
 َ�َۡكُتُمونَ  ّمِۡنُهمۡ  اَكَما َ�ۡعرِفُوَن �

   ﴾١٤٦َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َقَّ ٱ
   ترجمه: 
 ،غمبر خاتم استیه محّمد نام و پکاو را ( ،میا ) دادهیتاب (آسمانکشان  بدی هکآنان  

حق گمان  بی از آنان یو برخ ،شناسند یه پسران خود را مکبدان گونه  ،شناسند یخوب) م
  دانند. یه مک یدر حال ،دارند یعبه را) پنھان مک یمحّمد و قبلگ یغمبریرا (از جمله پ

   توضیحات: 

فُونَهُ « گاھ یاو را م»: يَعرِ غمبر (است (نگا: ی) پهُ ر (یدارند. مرجع ضم یشناسند. از او آ

يق« ).۲۳ه / یجاث ونَ « : فرقه. دسته. گروه.» فَرِ لَمُ مْ يَعْ   دانند. یه آنان مکو حال آن »: وهُ
 ۱۴۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ّ�َِك فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡ�َقُّ ٱ﴿     ﴾١٤٧لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱِمن رَّ
   ترجمه: 
ان و یھودینه آنچه  ،ت آمده استیبرا(از جانب پروردگارت  )هکھمان است (حق  
  .نندگان مباشک کو جزو ش )ندیگو یان میحیمس
   توضیحات: 

ينَ ـالْ « ِ رتَ مْ   ).یمر(و از ماده  )إمتراء(از مصدر  .نندگانک کش :»مُ
 ۱۴۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ ۖ  ُهوَ  وِۡجَهةٌ  َولُِ�ّ َها ْ فَٱ ُمَوّ�ِ ِت بُِ�ُم  ۡ�َۡيَ�ِٰت� ٱ ۡستَبُِقوا
ۡ
ْ يَأ ۡ�َن َما تَُ�ونُوا

َ
ُ ٱ� َ�ِيًعاۚ  �َّ

َ ٱإِنَّ  ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ    ﴾١٤٨قَِديرٞ  َ�َ

   ترجمه: 
ل یم و اسماعیابراھ( .ندک یبدانجا رو م )ه به ھنگام نمازک(است  یرا جھت یھر مّلت 

ان روبه مشِرق یحیو مس ،المقّدس تیل رو به صخره بیاسرائ یو بن ،عبهکرو به 
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تاب کز و حساب و یمان به رستاخید و این سو و جھت ھمچون توحکیل .ردندک یم
 ،اتکعات نماز و مقدار واجب زکتعداد ره مانند کبل .ستین نیان دکاز اصول و ار ی،اخرو

گر یدکیرات بر ید و در انواع خیھا بشتابیکینسوی  به پس ).بود یآسمان یم وحید تسلیبا
و به حساب ھمگان (آورد  یشما را گرد م ید خدا ھمگیه باشکھر جا  .دیریسبقت بگ

ھا یکیرات و نیه خکبل .ارزش است ین بیند و بالد و جھات در امر دک یم یدگیرس
  .توانا است یزیخدا بر ھر چ ).ارزشمند است

   توضیحات: 

ةٌ « هَ جْ وَ « .قبله .شود یم یه بدان روک یانکم .سو .جھت :»وِ  .آن گروه نمازگزار :»هُ

ا«  يهَ لِّ وَ اتِ « .نندهک رو بدان جھت :»مُ َ َريْ وا اخلْ تَبِقُ د و یھا با ھم مسابقه بدھ یکیدر ن :»إسْ
  .دیریبگ یشیگر پیبر ھمد

 
 ۱۴۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ّ�َِكۗ َوَما  ۥ�نَّهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿  لَۡلَحقُّ مِن رَّ
ُ ٱ ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ    ﴾١٤٩بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

   ترجمه: 
و در ھر زمان  ،در سفر و حضر ی،دیه رسکو به ھرجا ( یرون شدیه بک یانکاز ھر م 
از ھمه نقاط (ردنت کن روین و اکمسجدالحرام سوی  به نماز رو )به ھنگام ی،انکو م
است و از جانب  )ثابت و موافق مصلحت(حق گمان  بی )مسجدالحرامسوی  به نیزم

مؤمنان از  یرویو پاداش پ(ست یخبر ن ید بینک یو خدا از آنچه م ،باشد یپروردگارت م
  ).شان را خواھد دادیاعمال و اخالص ا یغمبر و جزایپ

   توضیحات: 

تَ « جْ رَ يْثُ خَ نْ حَ ه کھرگاه  .یو رفت یه بودکھر جا  .یرون رفتیه بکاز ھر جا  :»مِ

  .عبهکردن به کن عمل رویا :»إِنَّهُ « .یرون رفتیب
 ۱۵۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿ 
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ٌة إِ�َّ  ۥوُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ِينَ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ ْ ِمۡنُهۡم فََ�  �َّ َظلَُموا
تِمَّ نِعۡ  ۡخَشۡوِ� ٱَ�َۡشوُۡهۡم وَ 

ُ
  ﴾١٥٠َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ِ� مَ َوِ�

   ترجمه: 
به ھنگام نماز در ھمه نقاط  ی،دیه رسک(و به ھر جا  یرون رفتیه بکو از ھرجا  

در ھمه  ،چه در سفر و چه در حضر !مؤمنان یو (ا ،نکمسجدالحرام سوی  به جھان) رو
 یتا مردم بر شما حّجت ،دینکآن سوی  به رو ،دیه بودکبه ھنگام نماز) ھر جا  ،نیاقطار زم

خته یغمبر برانگیه پکاند  افتهیدرھایشان  کتاب یه از بررسکتاب کنداشته باشند (و اھل 
المقّدس و رو  تیقبله موّقت ب کبا تر ،عبه خواھد بودک یعنی ،ل بر قبله اویاز نسل اسماع

 یسانک) مگر یلیاز نژاد اسماعن و یغمبر راستیعبه نمازگزاردنتان بدانند تو ھمان پکبه 
گران) ستم ینند و بر خود و دکصدا شده و منافقانه رفتار  ان ھمکشان (با مشریه از اک

ش به یبه عّلت گرا ،عبهکالمقّدس به  تیر قبله محّمد از بییند: تغیند (و مزّورانه بگوینما
د (و به یان مترسش است). پس از آنیار و زادگاه خویخود و عشق به د ین آباء و اجدادید

رفتار  یه اگر مخالف وحکد (ید) و از من بترسینکعبه کفرمان خدا به ھنگام نماز رو به 
د. پس گوش به فرمان خدا ید دید و پادافره خود را خواھیا د جانب حق را رھا ساختهینک

و  یفوائد ماد ینم (و با اعطاء قبله مستقلّ کل یمکش را بر شما تید) تا نعمت خویباش
 یشتر برایب یآمادگ ی،شگین ھمیز با شناخت قبله راستیو شما ن ،به شما بخشم یمعنو

  د.ید رھنمود شوید) و شایافت حق را فراھم آریدر
   توضیحات: 

ٌة إِ�َّ ﴿  ِينَ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ ْ ِمۡنُهمۡ  �َّ ه مردم بر کن یتا ا :﴾َظلَُموا
ه کماند  ین سخن بدان میا .ندیاوه بگویه ستم و کن یمگر ا ،نداشته باشند یشما حّجت

 .ینمائ یسرائ اوهیو  ینکه ستم کن یمگر ا یبر من ندار یتو حق :یبگوئ یسکبه 

ةٌ « جَّ به  .مگر :»إِالّ « ).۱۶/  یشور :نگا(ل باطل است ینجا مراد دلیدر ا .لیدل :»حُ

وا« :ن استیر چنین است و تقدکا لیواو عطف  یمعن ينَ ظَلَمُ الَ الَّذِ لكِنِ « :هکن یا ای. »وَ

وا ينَ ظَلَمُ ذِ   .»الَّ
 ۱۵۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ﴿ 
َ
ٓ أ ْ  ّمِنُ�مۡ  َكَما  َوُ�َعّلُِمُ�مُ  َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ  َءاَ�ٰتِنَا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡتلُوا
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ا لَۡم تَُ�ونُواْ َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ   ﴾١٥١َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ
   ترجمه: 
انتان یرا از خودتان در م یغمبریپ )ل نعمت خود بر شمایمکت یبرا(ن یو ھمچن 

ت و عظمت یوحدان یھا و نشانه(خواند  یما را بر شما فرو م )قرآن(ات یه آکختم یبرانگ
ھمچون  یاز رذائل(دارد  یزه میکو شما را پا )اندینما یخدا را در گستره جھان به شما م

و  .رهیشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و غکھا و  یزیردن دختران و خونرکبگور  زنده
و به  )سازد یگران میشما را سرور و سرمشق د ،اشتن نھال فضائل در اندرونتانکبا 

با حفظ نظم و لفظ تا (آموزد  یرا م )امکاسرار و منافع اح(مت کو ح )قرآن(تاب کشما 
د و با استفاده از یبخش کات و تحّر یش حیخو یبه زندگ ،از نور آن یمند قرآن و بھره

تاب و کبه ھمراه (و به شما  ).دیعت آشنا گردیام شرکبه اح ی،رت نبویو س یسّنت عمل
 ،له آموزش آنیچون وس(د یاموزید آن را بیتوانست یه نمکدھد  یاد می یزیچ )متکح

ب و یھمانند اخبار عالم غ .آموخته شود ید از راه وحیه باکبل ،ستیاه نشه و نگیاند
اعراب  یه نه تنھا براک ،انینیشیغمبران و احوال پیان سرگذشت پیو ب یاشارات علم

  ).ز مجھول بودیتاب نکاھل  یه براکبل
   توضیحات: 

م« تْلُو« .انیاز م یه رسولکگرمان ین انعام دیمانند ا .هکگونه  ھمان :»اـَ كَ فرو  :»يَ

«  .مراد قرآن است :»الْكِتَابَ « .در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .خواند یم

ةَ  مَ كْ   .عتیشناخت اسرار شر .یسّنت نبو :»احلِْ
 ۱۵۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ ﴿ 
َ
ْ ٱأ   ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ  ۡشُكُروا

   ترجمه: 
 ،به دل و زبان و قلم و قدم ی،از معاص یبا طاعت و عبادت و دور(د ینکاد یپس مرا  
با (نم کاد یز شما را یتا من ن )شف عظمت و قدرت منکجھت  ،ر در آفاق و انفسیو س

و از  )و قدرت و نعمت یروزیرات و ادامه پیش ابواب سعادت و خیاعطاء ثواب و گشا
و از من  )دیرگزار انعام و احسان من باشکش ،ردارکو با گفتار و (د ینک یمن سپاسگزار

  ).دیریده مگیمرا نادھای  نعمت و(د ینکم یناسپاس
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   توضیحات: 

ونِ « رُ فُ اء ی .دیردن از آنھا نشوکن یمن بر خود با سپاسگزارھای  نعمت رکمن :»ال تَكْ
  .ف و تناسب فواصل حذف شده استیتخف یّلم براکمت

 ۱۵۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿   ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ِ  ۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة َ ٱإِنَّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع  �َّ    ﴾١٥٣ل�َّ

   ترجمه: 
 )یدر برابر حوادث سخت زندگ(و نماز  یاز بردبار !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

  ).شان استیاور ایار و یو (خدا با بردباران است  )هکد یو بدان(د یریبگ کمک
   توضیحات: 

ينُوا« تَعِ   .دیجوئ یاری :»إسْ
 ۱۵۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوَ� َ�ُقولُواْ لَِمن ُ�ۡقَتُل ِ� َسبِيِل ﴿  ۡحَيآءٞ  �َّ
َ
ۡمَ�ٰتُۚۢ� بَۡل أ

َ
  ﴾١٥٤�َۡشُعُرونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن أ

   ترجمه: 
ن کیول ،اند ه آنان زندهکبل ،دیشوند مرده مگوئ یشته مکه در راه خدا ک یسانکو به  

  .دیفھم ینم )شان رایا یزندگ یچگونگ(شما 
   توضیحات: 

اتٌ « وَ يَآءٌ « .مردگان :»أَمْ  یخبر مبتدا ،اءیاموات و اح یھا واژه .زندگان :»أَحْ

مْ « :ن استیر چنیمحذوف بوده و تقد اتٌ بَلْ هُ وَ مْ أَمْ يَآءٌ هُ ونَ « .»أَحْ رُ عُ احساس  :»ال تَشْ
  .دیبر ینم یپ .دیفھم ینم .دینک ینم

 ۱۵۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ءٖ ﴿  ۡمَ�ٰلِ ٱ ّمِنَ  َوَ�ۡقٖص  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱ ّمِنَ  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
 �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ�

 ِ ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ    ﴾١٥٥ل�َّ
   ترجمه: 
و  یو جان یان مالیو ز یترس و گرسنگ )امور ھمچون(از  یو قطعًا شما را با برخ 
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  .و مژده بده به بردباران ،مینک یش میآزما ،ھا وهیمبود مک
   توضیحات: 

مْ « نَّكُ نَبْلُوَ   .اشخاص .سانک .ھا جان :»األَنفُسِ « .میآزمائ یشما را مگمان  بی :»لَ
 ۱۵۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِصيَبةٞ  �َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ْ  إِذَآ أ ِ  إِنَّا قَالُٓوا َّ�ِ  ٓ ا    ﴾١٥٦َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ

   ترجمه: 
سوی  به م ویند: ما از آِن خدائیگو یم ،رسد یبدانان م یه بالئک یه ھنگامک یسانکآن  

  م.یگرد یاو بازم
   توضیحات: 

مْ « تْهُ ابَ ا« .بر سر آنان آمد .دیرسشان  بدی :»أَصَ ونَ « .ه ماکن یا :»إِنَّ عُ اجِ  :»رَ
  .نندگانک رجوع .َبرگشتگان
 ۱۵۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰتٞ ﴿ 
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن أ ۖ  رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَۡ�َةٞ

ُ
   ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱ ُهمُ  َوأ

   ترجمه: 
 الطاف و رحمت و احسان و مغفرت )هکھستند  یمانیھمان بردباران با ا(آنان  

به جاده حق و (افتگان ی شان راهیو مسّلمًا ا ،گردد یشامل حال آنان مشان  خدای
  .ھستند )ر و سعادتیق خیقت و طریحق
   توضیحات: 

اتٌ « لَوَ ونَ ـالْ « .رأفت .مغفرت .تیعنا ،جمع َصالة :»صَ تَدُ هْ   .افتگانی راه :»مُ
 ۱۵۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َفاٱإِنَّ ﴿ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
ن  ۡ�َتَمرَ ٱأ

َ
فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َع َخۡ�ٗ  وََّف بِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ َ ٱ فَإِنَّ  �َ�طَّ    ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
 )نید( یھا از نشانه )ان آن دویم یھفت بار سعو (صفا و مروه  )وهکدو (گمان  یب 



 تفسیر نور    ٨٦

 

ا ی )الحرام الله(ت یحّج ب )ضهیخواھد فر یم(ه کپس ھر  .خدا و عبادات الله ھستند
و (ند کرا بارھا طواف  )وهک(ه آن دو کنخواھد بود  یبر او گناھ ،آورد یعمره را به جا

و (را انجام دھد  یکینار که به دلخواه کھر  ).آورد یان صفا و مروه را به جایم یسع
گمان  بی )چه ،دھد یخدا پاداش او را م ،به طاعت و عبادت پردازد ،ش از واجباتیب

گاه    .است )نندگانک ات عبادتیاز اعمال و ن(خدا سپاسگزار و آ
   توضیحات: 

ا« فَ ةَ ـَمـالْ «است.  یوھکاسم »: الصَّ وَ آئِرِ «است.  یوھکاسم »: رْ عَ  ،َرةیجمع َشع»: شَ

بَيْتَ «نه عبادت اطالق شده است. کنجا شعائر بر امیھا. در ا ھا. نشانه عالمت جَّ الْ قصد »: حَ

رَ «رد. کدر موسم حّج  کمناس یادا یعبه براک تَمَ نَاح«رد. کقصد ُعمره »: إعْ گناه. »:  َجُ

فَ « فَ ند. فعل مضارع باب تفّعل است و اصل آن ک یند. سعکطواف »: يَطَّوَّ تَطَوَّ ) (يَ

عَ «باشد.  یم . اعم از حّج یو. خوبکیار نک»: راً یَخ «آزادانه و راغبانه به عھده گرفت. »: تَطَوَّ

اكِرٌ « و عمره و طواف و... مبالغه احسان خدا در حق گر  بیان ن واژهیگزار. ا سپاس»: شَ
  سته را دارد.یردار شاکجزا دھنده طاعت و  یخدا معن یبندگان است و برا

 ۱۵۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  نَزۡ�َا ِمَن  �َّ
َ
ٓ أ ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱيَۡ�ُتُموَن َما ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ    ﴾١٥٩ل�َّ

   ترجمه: 
ت فرو یاز دالئل روشن و ھداه کدارند آنچه را  یه پنھان مک یسانکگمان  یب 

ان و روشن یب )لیتورات و انج(تاب کمردم در  یه آن را براکبعد از آن  ،میا فرستاده
ان مؤمنان انس و یان فرشتگان و چه از میچه از م(نندگان ک نیخدا و نفر ،میا نموده

  ).و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواھند شد(نند ک ین میشان را نفریا ،)جان
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ « ياـالْ « .اءیاالنب ات داّل بر صدق خاتمیآ .دالئل روشن :»الْ دَ  .رھنمود :»هُ

انعام /  :نگا(تواند تورات باشد  یمراد م :»الْكِتَابِ « .قتیحق و حقسوی  به یراھنما

نُونَ « .ل و قرآنیاعم از تورات و انج ی،آسمانھای  کتاب عیا جمی ،)۹۱  :»الالّعِ



 ٨٧ سوره بقر

 

  .و آنان عبارتند از مؤمنان و فرشتگان ،نندگانک نینفر
 ۱۶۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  نَا  �َّ
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ۡصلَُحواْ َوَ�يَُّنواْ فَأ

َ
اُب ٱتَابُواْ َوأ   ﴾١٦٠لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

   ترجمه: 
تمان حق) و به اصالح (حال خود و جبران مافات) کنند (از که توبه ک یسانکمگر  

دانستند و پنھان  یگر حقائق میغمبر و اسالم و دیه از اوصاف پکبپردازند و (آنچه را 
  ر و مھربانم.یپذ توبه یرم و من بسیپذ یرا م یسانکن یار سازند. چه توبه چنکردند) آشک یم

   توضیحات: 

يَّنُوا« مْ « .ار نمودندکپنھان را آش .ردندک یگر روشن :»بَ يْهِ لَ شان را یتوبه ا :»أَتُوبُ عَ
  .گردم یبرمسویشان  به با فضل و مغفرت خود .رمیپذ یم

 ۱۶۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم لَۡعنَُة  �َّ
ُ
اٌر أ ْ وَُهۡم ُكفَّ ْ َوَماتُوا ِ ٱَ�َفُروا  �َّاِس ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �َّ

ۡ�َعِ�َ 
َ
   ﴾١٦١أ

   ترجمه: 
فر و بدون کافر بودند مردند (و با استمرار که ک یدند و در حالیفر ورزکه ک یسانک 

  ن خدا و فرشتگان و ھمه مردمان بر آنان خواھد بود.یا رفتند) نفریاز دن ی،مانیتوبه و پش
   توضیحات: 

ارٌ وَ « فَّ مْ كُ َعِنيَ « .افر باشندکه کو حال آن  :»هُ د یکن واژه تأیا .یھمگ .یجملگ :»أَمجْ
ن یگر را نفریدکیافران ھم کامت یه در روز قکرا یز ،گردد یز میافران نکاست و شامل 

  ).۶۸احزاب /  ،۲۵بوت / کعن :نگا(نند ک یم
 ۱۶۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُف َ�ۡنُهُم ﴿     ﴾١٦٢َوَ� ُهۡم يُنَظُرونَ  لَۡعَذاُب ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ
   ترجمه: 
و نه  )برند یشه در آتش دوزخ بسر میو ھم(مانند  یم ین باقیجاودانه در آن نفر 
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  .شود یداده مشان  بدی یشود و نه مھلت یم کعذاب آنان سب
   توضیحات: 

َفَّفُ « ونَ وَ « .شود یداده نم یاستک .گردد ینم کسب :»ال خيُ نظَرُ مْ يُ مھلت و  :»الهُ
  .شود یداده نمشان  بدی فرصت

 ۱۶۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿     ﴾١٦٣لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ
   ترجمه: 
م یه رحمان و رحکجز او  یچ خدائیگانه است و ھیتا و کیخداوند  ،خداوند شما 

  .است وجود ندارد
   توضیحات: 

دٌ « .معبود :»إلهٌ « احِ   .گانهی .تاکی :»وَ
 ۱۶۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱإِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� َ�ۡرِي ِ�  لَِّ� ٱ ۡلُفۡلكِ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

نَزَل  �َّاَس ٱبَِما يَنَفُع  ۡ�َۡحرِ ٱ
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما َمآءِ ٱِمَن  �َّ آءٖ  لسَّ ۡحَيا مِن مَّ

َ
�َض ٱ بِهِ  فَأ

َ
َ�ۡعَد َمۡوتَِها  ۡ�

ِ َدآبَّةٖ 
َحابِ ٱوَ  لّرَِ�ٰحِ ٱ َوتَۡ�ِ�ِف  َوَ�ثَّ �ِيَها ِمن ُ�ّ رِ ٱ لسَّ َمآءِ ٱَ�ۡ�َ  لُۡمَسخَّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

   ﴾١٦٤َ�ۡعقِلُونَ  لَِّقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت 
   ترجمه: 
و اختالف آن دو در (ن و آمد و شد شب و روز یو زمھا  آسمان نشیمسّلمًا در آفر 
ا در یه به سود مردم در درک یھائیشتکو  )شمار آنھایو منافع ب یوتاھکو  یدراز
ره یو غ ،و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و باد و بخار و برق(تند کحر

ه ک(رده کن نازل ه خداوند از آسماک یو آب )انندیپروردگارند در جر یھا ه از ساختهک
ه خدا خواسته ک یل و بر پشت بادھا به جاھائیبخارھا به ابرھا تبد ین منّظمیبرابر قوان

ن یبه صورت برف و تگرگ و باران مجّددًا بر زم ،حیگردند و پس از تلق یباشد رھسپار م
ن را پس از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن یو با آن زم )زندیر یفرو م

باشند  ین معّلق میان آسمان و زمیه در مک یر بادھا و ابرھائیر مسییو در تغ ،گسترده
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 ،)روند یگردند و ھدر نم ینده نمکدر پھنه فضا پرا یا ژهین و ضوابط ویو برابر قوان(
است  )خداوندگار یگانگیپروردگار و  کبردن به ذات پا یپ یبرا( یھائ نشانهگمان  بی
  .رزنده تعّقل وک یمردم یبرا

   توضیحات: 

لْقِ « تِالفِ . «موجودات .نشیآفر :»خَ از  یدگرگون ).۶۲فرقان /  :نگا(آمد و شد  :» إخْ

لْكِ « .رهیادت و نقصان و غیلحاظ ز فُ ار کمفرد و جمع به  ین واژه برایا .ھا یشتک :»الْ

 .رساند یه سود مک یزیبه چ .به سود :»اـَبِم« ).۲۲ونس / ی ،۳۷ھود /  :نگا(رود  یم

آءِ « .ا موصول استیه یمصدر )َما(واژه  مَ ن السَّ ابر آسمان  ،مراد از آسمان .از آسمان :»مِ

آبَّةٍ « ).۱نساء /  :نگا(رد کاد یز .ردکپخش  :»بَثَّ « ).۶۹واقعه /  ،۴۳نور /  :نگا(است  دَ
 یو گاھ ).۵۶و  ۶ھود /  :نگا(رانسان است یشامل انسان و غ ین واژه گاھیا .رونده :»

شامل ھمه جانداران  یو زمان ).۳۸انعام /  :نگا(شامل جانداران بجز انسان و پرندگان 

يفِ « .رانسان استینجا شامل انسان و غیدر ا ).۶۰بوت / کعن :نگا(بجز انسان  ِ  :»تَرصْ

يَاحِ « .ت دادنکن سو بدان سو حریاز ا .وزاندن َحاب« .بادھا :»الرِّ رِ ـالْ « .ابر :»السَّ خَّ سَ  :»مُ
  .مقھور .نبردارفرما

 ۱۶۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿  نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ َشدُّ  �َّ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ِۗ  اُحبّٗ  َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ إِۡذ يََرۡوَن  �َّ نَّ  ۡلَعَذاَب ٱَظلَُمٓوا
َ
ِ َ�ِيعٗ  لُۡقوَّةَ ٱأ نَّ  اِ�َّ

َ
َ ٱ َوأ َشِديُد  �َّ

   ﴾١٦٥ۡلَعَذاِب ٱ
   ترجمه: 
نند و آنان را ھمچون یگز یبرم یھائ خدا گونه ،ر از خدایه غکاز مردم ھستند  یبرخ 

و (دارند  یاند خدا را سخت دوست م مان آوردهیه اک یسانکو  ،دارند یخدا دوست م
را  یشد عذاب ینند اگر مک یه ستم مکآنان  ).ورزند یز بدو عشق میباالتر از ھر چ

قدرت و عظمت ھمه از  )هکفھمند  یم( ،نندیب یم )زیرستاخ(ه ھنگام کند یمشاھده نما
  .است یعذاب سخت یآن خدا است و خدا دارا

 



 تفسیر نور    ٩٠

 

   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ« اداً « .خدا یبه جا .ر از خدایغ :»مِ  .ھمگونھا .ھمتاھا ،جمع ِنّد  :»أَندَ

ِبُّونَ « .انبازھا ر مستتر در یضم یه است برایجمله حال .دارند یمشان  دوست :»مْ ـُهـحيُ

ذُ ( فعل تَّخِ نْ (ه به لفظ ک )يَ ذُ (فعل  .گردد یبرم )مَ تَّخِ نْ (با توّجه به لفظ  )يَ ر کمفرد ذ )مَ

ُمْ (و فعل  ،گشته است ِبُّوهنَ نْ ( یبا توّجه به معن )حيُ َولَۡو يََرى ﴿ .جمع آورده شده است )مَ
ِينَ ٱ َّ�  ْ ه بر ک یسانکاگر  .دندید یاند م دهیشتن ستم روا دیه بر خوک یسانکاگر  :﴾َظلَُمٓوا

وْ (جواب  .دانستند یاند م دهیشتن ستم روا دیخو  :ن استیه چنکمحذوف است  )لَ

ةِ فِيم« امَ ةِ وَ النَّدَ َ َرسْ نَ احلْ وا مِ قَعُ وَ فُ ا ال ـَلَ ادُ يُوصَ ِيعاً « .»يَكَ ةَ ِهللاِ مجَ وَّ قُ از  یقدرت جملگ :»أَنَّ الْ
  .است )یری(ن دو مفعول ین جمله جانشیا .آن خدا است

 ۱۶۶ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
َ
أ ِينَ ٱإِۡذ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱِمَن  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا ُواْ  �َّ

َ
َعۡت بِِهُم  ۡلَعَذاَب ٱَوَرأ ۡسَباُب ٱَوَ�َقطَّ

َ
�ۡ١٦٦﴾   

   ترجمه: 
ننده ک روان سرگشته از رھبران گمراهیرسد و پ یز فرا میرستاخ(ه کدر آن ھنگام  

و نسبت (ند یجو یم یزاریروان خود بیرھبران از پ )ه رستگارشان سازند وکخواھند  یم
و (و روابط  ،ندینما یو عذاب را مشاھده م )نندک یم یگانگیو ب یبه آنان اظھار ناشناس

و دستشان از (گردد  یخته میگس )بودشان  میان ایه در دنک یموّدت و محّبت یوندھایپ
  ).شود یوتاه مکھمه جا 

   توضیحات: 

أَ « َّ وا« .نمود یزاریب :»تَربَ بِعُ وا« .شدند یرویپ :»أُتُّ بَعُ طَّعَتْ « .ردندک یرویپ :»إِتَّ تَقَ

بَابُ ــِهـبِ  بَابُ « .ختیوندھا و روابطشان گسیپ :»مُ األسْ   .وسائل نجات ،جمع َسَبب :»األسْ
 ۱۶۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿  ْ ٱ �َّ َبُعوا ةٗ  �َّ نَّ َ�َا َكرَّ
َ
  لَۡو أ

َ
أ ْ  َكَما ِمۡنُهمۡ  َ�َنتََ�َّ ۗ  َ�َ�َُّءوا ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  َكَ�ٰلَِك  ِمنَّا َّ� 

ۡعَ�ٰلَُهۡم َحَسَ�ٍٰت َعلَۡيِهۡمۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمَن 
َ
  ﴾١٦٧�َّارِ ٱأ

   ترجمه: 



 ٩١ سوره بقر

 

م تا از آنان یداشت یم )ایبه دن( یاش بازگشتک :ندیگو یروان میپ )ن موقعیدر ا(و  
مان یو ناآشنا(جستند  یزاریاز ما ب )امروزه(ه آنان کگونه  ھمان ،میجوئ یزاریب

نشان  یزا و اندوھبار شان را به گونه حسرتیردارھاکن خداوند ین چنیا )یآر .دندینام
  .رون نخواھند آمدیب )دوزخ(و آنان ھرگز از آتش  ،دھد یشان میا

   توضیحات: 

ةً « رَّ ذلِكَ « ).۵۸زمر /  :نگا(ا یعودت و رجوع به دن .برگشت :»كَ  .نین چنیا :»كَ

ي« رِ مْ (ر یضم .ندک یم یحالشان  بدی .دھد ینشان مشان  بدی :» مْ ـِ هـيُ ي(در  )هِ رِ  )مْ ـِهـيُ

م(و واژه  ،مفعول اّول اتٍ (و  ،مفعول دوم )الَ ـَأَعْ رسَ مْ (ا حال یمفعول سوم  )حَ  )هِ

اتٍ « .باشد یم َ رسَ   .ھا افسوس .ھا ھا و ناله آه :»حَ
 ۱۶۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ا ِ�  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ْ ِممَّ �ِض ٱُ�ُوا

َ
ْ  َوَ�  َطّيِٗبا َحَ�ٰٗ�  ۡ� ۡيَ�ِٰن� ٱ ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا  ۥإِنَّهُ  لشَّ

بِ�ٌ  لَُ�ۡم َعُدوّٞ     ﴾١٦٨مُّ
   ترجمه: 
رده و کم نیو خدا آن را تحر(زه است یکن است و حالل و پایاز آنچه در زم !مردم یا 

و به (د یفتیمن راه نیاھر یو پا به پا ،دیبخور )داند یندش مینفس انسان گوارا و خوشا
  .ار شما استکاو دشمن آشگمان  بی ).دیطان روان نشویدنبال ش

   توضیحات: 

الالً « لُوا(ا مفعول ی )ما(حال  :»حَ ر آن یه تقدکاست  یا صفت مفعول محذوفی )كُ

الالً « :ن استیچن يْئاً حَ لُوا شَ ن یر آن چنیاست و تقد یا صفت مصدر محذوفی :»كُ

الً « :شود یم لُوا أَكْ الالً كُ يِّباً « .»حَ الالً (صفت  ،زهیکپا :»طَ اتِ « .است )حَ طُوَ جمع  :»خُ
ه به صورت الزم و ک )إبانة(از مصدر  .نندهکارکآش .ارکآش :»نیُمبِ « .ھا گام ،ُخْطَوةَ 

ةِ « :یعنی .رود یار مکبه  یمتعّد  اوَ دَ رُ الْعَ ةِ  :ای ،ظَاهِ اوَ دَ عَ رُ الْ ظْهِ   .»مُ
 ۱۶۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ُمرُُ�م ب
ۡ
َما يَأ وٓءِ ٱإِ�َّ ن َ�ُقولُواْ َ�َ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱوَ  لسُّ

َ
ِ ٱَوأ    ﴾١٦٩َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ



 تفسیر نور    ٩٢

 

   ترجمه: 
ھا را در نظرتان  یو بد(دھد  یفرمان م یارکو گناھ یارکزشتسوی  به او تنھا شما را 

و با (د یبه خدا نسبت دھد یدان یه آنچه را نمکن یا )دارد بر ید و شما را وا میآرا یم
د و حالل را یباطل روان شو یاز اوھام و خرافات نادانسته به دنبال معبودھا یرویپ

  ).دیو حرام را حالل بشمار آور ،حرام
   توضیحات: 

وءِ « آءِ « .حیقب .داشته باشد یه سرانجام ناپسندک یھر گناھ .یبد :»السُّ شَ حْ فَ  :»الْ

ونَ « .لمانند زنا و قت ی،ن معاصیتر زشت لَمُ ا ال تَعْ مفعول فعل  .دیدان یه نمکآنچه را  :»مَ

ونَ ( لَمُ عْ نَ اهللاِ« :ن استیر آن چنیمحذوف و تقد )ال تَ نَ فِيهِ مِ ذْ ونَ اإلِ لَمُ عْ ا ال تَ  ». ...مَ
 ۱۷۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿  نَزَل  تَّبُِعوا
َ
ٓ أ ُ ٱَما َولَۡو َ�َن  �َّ

َ
ٓۚ أ لَۡفۡينَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما قَالُوا

   ﴾١٧٠َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ا ٔٗ َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 
   ترجمه: 
و راه (د ینک یرویاز آنچه خدا فرو فرستاده است پ :ه به آنان گفته شودک یو ھنگام 

ه ما از آنچه پدران خود را بر آن کبل :ندیگو یم ،)طان رایش نه راه ،دیریش گیرحمان را پ
از عقائد و ( یزیا اگر پدرانشان چیآ ).یگریز دینه از چ(م ینک یم یرویم پیا افتهی

باز ھم (راه نبرده باشند  )مانیت و ایبه ھدا(ده باشند و یرا نفھم )نیعبادات د
  .؟)نندک یم یروید و پیشان تقلیورانه از اکورک

   توضیحات: 

يْنَا« لُونَ ). «لفيم. از ماده (یا دهیم. دیا افتهی»: أَلْفَ قِ عْ   نند.ک ینم کفھمند. در ینم»: ال يَ
 ۱۷۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿  ْ َكَمثَِل  �َّ ِيٱَ�َفُروا ۚ  َ�ۡنعُِق بَِما َ� �َۡسَمُع إِ�َّ ُدَ�ٓءٗ  �َّ ۢ  َونَِداٗٓء  بُۡ�مٌ  ُصمُّ
   ﴾١٧١َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ 
   ترجمه: 
 کت را تریقت و ھدایو راه حق(اند  دهیفر ورزکه ک یسانک )نندهک دعوت(مثل  



 ٩٣ سوره بقر

 

ه کاست  یسکھمچون مثل  )اند ورانه به دنبال آباء و اجدادشان افتادهکورکاند و  گفته
و (جز سر و صدا نشنوند  یزیآنھا چ یول ،آنھا را صدا بزند )باشد و یچوپان گوسفندان(

ر یاراده سر به ز یبا اشاره او ب ،نندک کقت و مفھوم گفتار او را دریه حقکن یبدون ا
ورانند و لذا کران و الالن و ک )زیافران نک .ن طرف و آن طرف بروندیاندازند و به ا

  .فھمند ینند و نمک یخرد عمل نم یشان از رویا
   توضیحات: 

ينَ « ثَلُ الَّذِ آءِ « :ن استیر چنیمضاف محذوف است و تقد :»مَ عَ ثَلُ دُ . مَ ينَ ي الَّذِ اعِ ثَلُ دَ مَ

نْعِقُ بِم ي يَ آءِ الَّذِ عَ ثَلِ دُ مَ وا كَ رُ فَ ينَ كَ ذِ آءً ـالَّ آءً وَ نِدَ عَ عُ إِالّ دُ مَ نْعِقُ « .»ا ال يَسْ  .زند یاد میفر :»يَ

ا. «زند یب مینھ نْعِقُ بِم« .ستاد ایا صدا و فری ،انیمراد چھارپا .آنچه» مَ بر  :»اـَيَ

آءً « .زند یب میان نھیچھارپا عَ آءً « .فراخواندن .زدن بانگ :»دُ  .زدن بانگ :»نِدَ

مٌّ « .مصدر باب مفاعله است .فراخواندن صّم  :»صُ
َ
مٌ « .رانک ،جمع أ بْ  :»بُكْ

َ
 ،مکجمع أ

يٌ « .الالن مْ ْعم :»عُ
َ
  .ورانک ی،جمع أ

 ۱۷۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  �َّ ْ ُ�ُوا ْ ٱَءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  ۡشُكُروا َّ�ِ
  ﴾١٧٢َ�ۡعُبُدونَ 

   ترجمه: 
شما  یه روزکد یبخور یا زهیکپا یزھایاز چ !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

  .دینک یاگر او را پرستش م ،دیرا بجا آور یو سپاس خدا ،میا ساخته
   توضیحات: 

يِّبَاتِ «   .ا رزق حالل استیذ یلذ یھا یکمراد خورا .کپا یزھایچ :»طَ
 ۱۷۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َما َحرََّم َعلَۡيُ�ُم ﴿  مَ ٱوَ  لَۡمۡيَتةَ ٱإِ�َّ َم  �َّ هِلَّ بِهِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ۡ
ُ
ِۖ ٱلَِغۡ�ِ  ۦَوَمآ أ  ۡضُطرَّ ٱَ�َمِن  �َّ

َ ٱإِنَّ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  َ�دٖ  َوَ�  َ�ۡ�َ بَاغٖ     ﴾١٧٣رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٩٤

 

 )ه خداوندکبل ،ستیحرام ن ،دانند یگران حرام میان و دیھودیان و که مشرکآنچه را ( 
بر آن گفته شده  )به ھنگام ذبح(رخدا یو آنچه نام غ کتنھا مردار و خون و گوشت خو

س کآن  یول .رده استکبر شما حرام  )ده شودیه آنھا سر بریو به نام بتان و شب(باشد 
مند  ه عالقهک یدر صورت )اء حرام بخوردیبه خاطر حفظ جان از آن اش(ه مجبور شود ک
 )از حّد سّدجوع ھم(و متجاوز  )نبوده یزھائین چیبه خوردن و لّذت بردن از چن(

  .خداوند بخشنده و مھربان استگمان  بی .ستیبر او ن یگناھ ،نباشد
   توضیحات: 

يْتَةَ ـالْ « مَ . «مردار :»مَ ْمَ « .خون :»الدَّ يرِ « .گوشت :»حلَ نزِ ِ هِلَّ بِهِ ﴿ .کخو :»اخلْ
ُ
ٓ أ  ۦَما

ِۖ ٱلَِغۡ�ِ  به  ی،به نام عزّ  ،به نام الت :لیاز قب .جز خدا ذبح شود یزیآنچه به نام چ :﴾�َّ

لَّ . «ر خدا باشدیوان تقّرب به غیمقصود از ذبح آن ح یعنی .نام فالن از مصدر  :»أُهِ

طُرَّ « .ردنکصدا بلند یبه معن )إهالل( اغٍ « .مجبور شد .دیوادار گرد :»اُضْ خواستار و  :»بَ

ادٍ . «مند عالقه نه طالب و راغب آن  :﴾َ�دٖ  َوَ�  َ�ۡ�َ بَاغٖ ﴿.متجاوز از اندازه ضرورت :»عَ

َ واژه  .ندکباشد و نه از حد ضرورت تجاوز  ريْ طُرَّ (ر مستتر در فعل یحال ضم )(غَ  )أُضْ

  .گناه :»إِثْمَ « .است
 ۱۷۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  نَزَل  �َّ
َ
ُ ٱيَۡ�ُتُموَن َمآ أ وَن بِهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمَن  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  ۦَو�َۡشَ�ُ

ُ
 َما أ

ُ�لُونَ 
ۡ
ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �َّارَ ٱ إِ�َّ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  �َّ

ِ�مٌ 
َ
   ﴾١٧٤أ

   ترجمه: 
ا ی(دارند  یپنھان م ،رده استکنازل  )یآسمان(تاب که آنچه را خدا از ک یسانک 

 ،فروشند یم )ایز دنیو ناچ(م ک یو آن را به بھا )ازندی یف میناروا و تحرل یدست به تأو
و  یات آسمانیتمان آکه از رھگذر ک یرا اموالیز( .خورند ینم یزیآنان جز آتش چ

سبب نزول آنان به آتش دوزخ  ،دیآ یبه دست م یحقائق رحمان یل ناروایف و تأویتحر
د و یگو یشان سخن نمیبا ا )روگردان بوده واز آنان (ز خدا یو روز رستاخ )خواھد شد

شان را عذاب یو ا .دارد یزه نمیکپا )شیثافت گناھان با عفو و گذشت خوکاز (آنان را 



 ٩٥ سوره بقر

 

  .است یکدردنا
   توضیحات: 

ونَ « تُمُ ونَ بِهِ « .نندک یپنھان م :»يَكْ ُ رتَ  .آورند بدان یفراچنگ م .خورند بدان یم :»يَشْ

 ،جمع بطن :» بُطُون« .تمان استکا عمل ی )َما(ا ی )تَابالْكِ (واژه  )هِ (ر یمرجع ضم

مُ اهللاُ « .مھاکش هُ لِّمُ ه یه ماکاست  یمراد سخن .دیگو یشان سخن نمیخدا با ا :»ال يُكَ
افران و منافقان صحبت کواال خداوند با  .رحمت خدا باشدگر  بیان شان شود ویسرور ا

مْ « ).۹۲حجر /  ،۲۸ونس / ی ،۲۲أنعام /  :نگا(د یفرما یم يهِ كِّ زَ ثافات کآنان را از  :»ال يُ
  .دارد یزه نمیکگناھان با مغفرت و گذشت خود پا

 ۱۷۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ ۡشَ�َ ِ  لضَّ ِ  لَۡعَذاَب ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱب ِ� ٱب ۡصَ�َُهۡم َ�َ  لَۡمۡغفَِرة

َ
ٓ أ َ�َما

  ﴾١٧٥�َّارِ ٱ
   ترجمه: 
 یداریخر )مبادله و(و عذاب را با آمرزش  ،تیرا با ھدا یه گمراھکاند  یسانکآنان  

ه شخص کشگفت است  یبس یجا( !بردبارند )دوزخ(چقدر در برابر آتش  .اند ردهک
ه انسان را به کھا  یوسته در انجام زشتیعاقل از موجبات عذاب خوشحال بوده و پ

  ).باشداپو کدر ت ،شانندک یدوزخ م
   توضیحات: 

يلَ النَّارِ « مْ عَ هُ َ ربَ آ أَصْ   !ند؟یبایکبر آتش چه ش ،شگفتا :!؟»مَ
 ۱۷۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ َل  �َّ ِ  لِۡكَ�َٰب ٱنَزَّ � ٱب ِينَ ٱ�نَّ  ۡ�َّقِ ْ ٱ �َّ لَِ� ِشَقاقِۢ  لِۡكَ�ٰبِ ٱِ�  ۡخَتلَُفوا

  ﴾١٧٦بَعِيدٖ 
   ترجمه: 
ه نسبت به کاست  یفرکبه خاطر  ،مشّخص گشته استشان  برای هک یعذاب(آن  

تاب که خدا کن یبه سبب ا )وشندک یفش میتمان و تحرکدارند و در  یتاب روا مک
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و اصًال شائبه بطالن بدان راه (را توأم با حق فرو فرستاده  )ا توراتیقرآن  یآسمان(
 یو به راست )دارند یا پنھانش میوشند ک یب آن میذکشان به دروغ در تیندارد و ا

دور  یو دو دستگ یورزند به دشمنانگ یاختالف م )یآسمان(تاب که درباره ک یسانک
  .دچارند )یقتیاز صداقت و حق(

   توضیحات: 

و  ،هیکو تز ،و سخن نگفتن به رحمت ،ھمه آنچه از خوردن آتش یعنی .آن :»ذلِكَ «

اقٍ « ...تمان گذشتکعذاب مترّتب بر  قَ يدٍ « .یدشمنانگ :»شِ عِ   .دور از حق :»بَ
 ۱۷۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  لِۡ�َّ ٱلَّيَۡس ﴿ 
َ
ِ  لِۡ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِِب ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب َّ� 

ٰ ُحّبِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ   ۡلُقۡرَ�ٰ ٱذَوِي  ۦَ�َ
بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  آ�ِلِ�َ ٱوَ  لسَّ قَاَم  لّرِقَابِ ٱَوِ�  لسَّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لُۡموفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا َسآءِ ٱ ِ�  ل�َّ
ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ِس� ٱوَِحَ�  ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َأ

ُ
أ

ِينَ ٱ ْۖ َصدَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  قُوا
ُ
   ﴾١٧٧لُۡمتَُّقونَ ٱَوأ

   ترجمه: 
تنھا ( یکین ،دینکتان را به جانب مشِرق و مغرب یھا چھره )به ھنگام نماز(ه کن یا 
 یکیه نکبل ).دیآ یبشمار نم یکین ،ردن به خاور و باخترکا ذاتًا رویو (ست ین )نیھم

غمبران یو پ )یآسمان(تاب کن و فرشتگان و یه به خدا و روز واپسکاست  یسک )ردارک(
ا به سبب دوست یو (ه بدان دارد ک یا را با وجود عالقه )خود(و مال  ،مان آورده باشدیا

واماندگان در مان و درماندگان و یتیشاوندان و یبه خو )ب خاطریا با طیو  ،داشت خدا
ات را کو ز ،و نماز را برپا دارد ،ندکبردگان صرف  یو در راه آزادساز ،ان دھدیراه و گدا

ه ک یمان خود بوده ھنگامینندگان به پکوفا )هکاست  یسانکردار ک یکین(و  ،بپردازد
و (در برابر فقر  )هکشند یسته ستایند و شاکین یسانکژه یبه و(و  ،مان بندندیپ

و استقامت (ند یبایکش ،و به ھنگام نبرد )ان و ضررھایو ز( یماریو ب )تھایمحروم
ن و یمان راستیا یدر اّدعا(ند یگو یه راست مکھستند  یسانکنان یا ).ورزند یم
 یگرفتن از معاص یاز عذاب خدا با دور(اران کزیپرھ یو به راست )کیاعمال ن یجوئیپ

  .نانندیا )یو امتثال اوامر الھ
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   توضیحات: 

» َّ يْسَ الْربِ يْسَ (خبر مقدم  )بِرَّ (واژه  :»...لَ لُّوا(و  )لَ َّ « .اسم مؤّخر آن است )أَن تُوَ  :»الْربِ

 .سو .جھت »: قِبَل« .ر فراوانیخ .است کیرنده ھمه صفات نیه در برگکاست  یا واژه

َّ كل« ن یر چنیتقده کخبر آن است  ،دوم محذوف )ِبرُّ (نَّ است و کاسم ل )ِبّر (واژه  :»نَّ الْربِ
 .اند را خبر آن گرفته )َمْن (نَّ و کرا اسم ل )ِبرَّ ( یبرخ .نَّ اْلِبرَّ ِبرُّ َمْن کل :شود یم

 ).۱۲۱بقره /  :نگا(مراد است  یآسمانھای  کتاب ھمه یعنی ،تابکجنس  :»الْكِتَابِ «

بِّهِ « يا حُ لَ ر یمرجع ضم .اِر صدقه و احسانکبا عشق به  .با وجود دوست داشت خدا :»عَ

بَيا« .اند نفس عمل گرفته یعنی ،را خدا و مال و مصدر مفھوم از فعل )ه( رْ قُ ي الْ وِ  :»ذَ

ا« .شاوندانیخو بقره  :نگا(نند ک یدرخواست نم یسکاز  یزیه چک یازمندانین :»نيَ كاملَْسَ

بِ « ).۲۷۳/  آئِلِنيَ « .از خانواده یازمند به سبب دوریمسافر ن :»لِ يإبْنَ الْسَّ  .انیگدا :»السَّ

قَابِ « قَاب(نجا مراد از یدر ا .ردن بندگانکدر راه آزاد :»يفِ الرِّ  یبه معن ،جمع َرَقَبة )رِ

وفُونَ ـالْ « .خوِد اشخاص است ،گردن نَ (عطف بر  .نندگانکوفا :»مُ امَ نْ ءَ ا خبر ی ،است )مَ

مُ الْ « :ن استیر آن چنیه تقدکمحذوف است  یمبتدا هُ وا« .»وفُونَ ـُمـوَ دُ اهَ  عھد :»عَ

ينَ « .بستند ابِرِ صُّ (منصوب است به  .انیبایکش :»الْصَّ حُ (ا ی )أَخُ دَ آءِ ا« ).أَمْ بَأْسَ بال و  :»لْ
 .مرگ فرزندان ی،ان مالیز ی،تنگدست :لیاز قب .بت خارج از جسم شخصیمص

آءِ « َّ  :»َن یحِ . «یرنجور ی،ماریب :لیاز قب .بت مربوط به جسم شخصیبال و مص :»الْرضَّ

بَأْسِ « .وقت .زمان   ).۱۸احزاب /  :نگا(جھاد با دشمنان  .جنگ :»الْ
 ۱۷۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ  ۡ�ُرُّ ٱ لَۡقۡتَ�� ٱِ�  ۡلقَِصاُص ٱَءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ ِ  ۡلَعۡبدُ ٱوَ  ۡ�ُّرِ ٱب  ۡلَعۡبدِ ٱب

نَ�ٰ ٱوَ 
ُ
�ۡ  ِ � ٱب نَ�ٰ

ُ
ءٞ  ۥَ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُ  ۡ� ِخيهِ َ�ۡ

َ
ۢ فَٱ ِمۡن أ ِ  ّ�َِباُع َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  لَۡمۡعُروِف ٱب

َ
 َوأ

 ِ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َ�ۡفِيٞف  َك َ�ٰل ۗ  رَّ ِ�مٞ  ۥَ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَلَهُ  ۡ�تََدىٰ ٱ َ�َمنِ  َورَۡ�َةٞ
َ
   ﴾١٧٨َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
قصاص  )یمساوات و دادگرقانون ( ،شتگانکدرباره  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
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آزاد در  ):هکو بل ،نگرفت یگریرا به گناه د یسکد در آن یو با(بر شما فرض شده است 
از  )تشیاز جنا( یسکپس اگر  .و زن در برابر زن است ،و برده در برابر برده ،برابر آزاد

و  ،دیشنده را بخشکبھا  از صاحبان خون یکیو (شد  یگذشت ،خود )ینید(ه برادر یناح
شود و  یرفتار کید نیبا )نندهکعفو  یاز سو ،دیبھا گرد ل به خونیم قصاص تبدکا حی
با  )هید(پرداخت  )مقتول یز به ولیقاتل ن یو از سو ،نشود یو بدرفتار یریگ سخت(
گذشت از قاتل و (ن یا ).نباشد یانگار است و سھلکم و کو در آن (رد یانجام گ یکین
بعد  یسکپس اگر  .پروردگارتان یاست از سو یو رحمت فیتخف )ه مناسبیتفاء به دکا

او را عذاب  )ردیو از قاتل انتقام بگ(ند کتجاوز  )هیاز د یگذشت و خوشنود(از آن 
  .خواھد بود یکدردنا
 
   توضیحات: 

تِبَ « يا« .واجب شده است :»كُ تْلَ قَ ُرُّ « .شتگانک ،لیجمع قت :»الْ بْدُ « .آزاد :»احلْ عَ  :»الْ

يَ « .زن .ماده :»األُنثَيا« .برده فِ بَاعٌ « .ده شدیبخش :»عُ يا« .ردنکدنبال  :» إتِّ تَدَ  :»إعْ
  .فراتر رفت .ردکتجاوز 

 ۱۷۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٞ  ۡلقَِصاِص ٱَولَُ�ۡم ِ� ﴿  ْوِ�  َحَيٰوة
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ

َ
   ﴾١٧٩لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۡ�

   ترجمه: 
 یمتکاست (بنابر مصلحت و ح یات و زندگیح ،شما در قصاص یبرا !صاحبان خرد یا 

 یه قانون قصاص را براکن است یام است. اکه در ھمه احک یاتکو دقائق و ن ،ه در آنک
  د.ینکشه یه تقوا پکد.) باشد یزیبپرھ یزیم تا از تجاوز و خونریردکشما وضع 

   توضیحات: 

يَاةٌ « بَابِ « .م استیتعظا یع یتنو یر آن برایکتن .یزندگ :»حَ يلِ األَلْ  .افراد باشعور :»أُوْ

يلِ « .خردمندان بَابِ « .است )ذُو(مفرد آن  .دارندگان .صاحبان :»أُوْ  ،جمع ُلّب  :»أَلْ
  .ھا خردھا و عقل .مغزھا
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 ۱۸۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َحَدُ�ُم ﴿ 
َ
يِۡن  لۡوَِصيَّةُ ٱإِن تََرَك َخۡ�ًا  لَۡموُۡت ٱُكتَِب َعلَۡيُ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ لِۡلَ�ِٰ�َ

ۡقَر�ِ�َ ٱوَ 
َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لَۡمۡعُروِف� ٱب    ﴾١٨٠لُۡمتَّقِ�َ ٱَحقًّ
   ترجمه: 
اگر  ،مرگ فرا رسد )امراض مخوف و اسباب و علل(از شما را  یکیه ک یھنگام 

 )خدا قانون یسو از( ،گذاشت یاز خود به جا )با توّجه به عرف محّل ( یفراوان یدارائ
سته یان به طور شاکیپدر و مادر و نزد یبرا )دیو با(ت بر شما واجب شده است یوص
  ).تاب خداکمؤمن به (اران کزیاست بر پرھ )یواجب(ن حق یا .ندکت یوص
   توضیحات: 

اً « ريْ ه برابر عرف کاست  یو مال ینجا مراد دارائیه در اک ،ه سود و صالح حالیما :»خَ

يَّةُ « .دیفراوان بشمار آمحّل  صِ تِبَ (نائب فاعل  :»الْوَ يْنِ « .است )كُ الِدَ وَ  ،پدر و مادر :»الْ
اھا و یا مراد پدربزرگ و نی .بدانان داد یشتریتوان سھم ب یم یسوم دارائ کیه از ک

اإلرث محروم  گران از سھمیا به سبب وجود دیو  ،افرندکه کاست  یھائ مادربزرگ و ننه

بِنيَ « .شود یداده م یسوم دارائ کیز فقط از ین دسته نیبه ا .گردند یم رَ  :»األقْ

يْنِ (ه در ک یروارث به شرحیا غیشاوندان وارث یخو الِدَ وفِ ـبِالْ « .گذشت )وَ رُ عْ به  :»مَ

اً « .بایز .دادگرانه .ان مردمیگونه متعارف م قّ قَّ (مفعول مطلق فعل  :»حَ ه کاست  )حَ

اً « :ن استیر آن چنیه تقدکاست  یمحذوفا صفت مصدر ی .محذوف است قّ اءً حَ   .»إيصَ
 ۱۸۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُ�َ ٓ إِۡ�ُمهُ  ۥَ�ۡعَد َما َسِمَعهُ  ۥَ�َمۢن بَدَّ َما ِينَ ٱَ�َ  ۥفَإِ�َّ لُونَهُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ ُ�َبّدِ َسِميٌع  �َّ
   ﴾١٨١َعلِيمٞ 

   ترجمه: 
تنھا گناه آن بر  ،ر دھدییدن تغیآن را بعد از شن )یاعم از شاھد و وص(ه کپس ھر  

شگاه خدا پاداش یننده در پکت یو وص(دھند  یر مییرا تغ )تیوص(ه آن کاست  یسانک
ات ھمگان را یشنود و ن یو گفتار ھمگان را م(خدا شنوا و دانا است  ).ردیگ یخود را م
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  ).داند یم
   توضیحات: 

لَ «   .گناه :»إِثْمَ « .ردکدگرگون  .ر دادییتغ :»بَدَّ
 ۱۸۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

وٖص ﴿  وۡ  َجَنًفا َ�َمۡن َخاَف ِمن مُّ
َ
ۡصلَحَ  إِثٗۡما أ

َ
َ ٱنَّ إِ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  بَۡيَنُهمۡ  فَأ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ﴾١٨٢رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
قانون  کتربه سبب (ا از گناه او ی )از جاده عدالت(ننده ک تیه از انحراف وصک یسک 
ان ورثه درگرفته ین عّلت میه بدکرا  یو آن انحراف و گناه و نزاع(بترسد  )عتیشر

ا یشده شان  برای تیه وصک(ان آنان یو صلح و صفا را م )ر دھدییل و تغیتبد ،است
ت یل وصیو مشمول قانون تبد(ست یبر او ن یگناھ ،ندازدیراه ب )وارثان مرده ھستند

سازد و  یو مغفرت خود را شامل او م(خدا آمرزنده و مھربان است گمان  بی ).باشد ینم
  ).دھد یش را میارکوکیپاداش ن

   توضیحات: 

افَ «  :»مُوصٍ « .باشد یم ،رد و دانستکدا یاّطالع پ ،نجا مرادیدر ا .دیترس :»خَ

نَفاً « .نندهک تیوص  .گناه :« إثْم« .خطا یو عدول از رو ،از حق یریگ نارهک :»جَ

مْ « .عمد یاز حق و عدول از عدل از رو یریگ نارهک لَحَ بَيْنَهُ ه کان ورثه و آنان یم :»أَصْ
  .صلح و صفا راه انداخت ،شده استشان  برای تیوص

 ۱۸۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  �َّ

   ﴾١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
   ترجمه: 
ه بر کگونه  ھمان ،بر شما روزه واجب شده است !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

  .دیزگار شویه پرھکتا باشد  ،اند واجب بوده است ش از شما بودهیه پک یسانک
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   توضیحات: 

يَامُ «   .روزه :»الصِّ
 ۱۸۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

يَّامٗ ﴿ 
َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  ا� رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن مَّ وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۚ َخَر

ُ
 َوَ�َ  أ

ِينَ ٱ عَ  َ�َمن مِۡسِكٖ��  َطَعامُ  فِۡديَةٞ  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ � َ�َطوَّ ۥۚ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  َخۡ�ٗ ُ ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ  �َّ
َ
 َوأ

   ﴾١٨٤َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
ا مسافر باشند یمار یه از شما بک یسانکو  ،است یکن و اندیچند روز مع )روزه در( 

را روزه  یگریچند روز د )به اندازه آن روزھا ،ردند و روزه نگرفتندکاگر افطار (
ماران یو بف یران ضعیھمچون پ(انجام آن را ندارند  یه توانائک یسانکو بر  ،دارند یم

سنگ  مانند استخراج زغال ی،سخت یارھاکوسته به یانه پیه سالک یارگرانکو  یشگیھم
ن وادار یار سنگکوسته به یه پک یا وم به اعمال شاقهکان محیو زندان ،اشتغال دارند

 یمتوّسط کاز خورا(است  ینیکمس کو آن خورا ،ّفاره بدھندکالزم است  )گردند یم
ه بتواند کمتوّسط  کخورا کی ید در برابر ھر روزید و بایخوران یه به خانواده خود مک

و بر (را شود یر را پذیار خکه کو ھر  )دیند بپردازکر یرا س ینیکبه طور معتدل مس
 .او بھتر است یبرا )ردیز بگیروزه سّنت ن ،ا عالوه از روزه فرضیو  ،دیفزایه بیمقدار فد

  .دیبدان )ات عبادات راکئق و نحقا(شما خوب است اگر  یداشتن برا و روزه
   توضیحات: 

اتٍ « ودَ دُ عْ اماً مَّ اماً (واژه  .نیمع یروزھا .کاند یروزھا :»أَيَّ منصوب است چون  )أَيَّ

وا(ا مفعول فعل محذوف یظرف  ومُ اتٍ (واژه  .است )صُ ودَ دُ عْ ةٌ « .صفت است )مَ دَّ  :»عِ

ةٌ یَعلَ  :ن استیر آن چنیتقد .محذوف است )هِ یَعلَ (مبتدا است و خبر آن  رَ « ...ِه ِعدَّ  :»أُخَ
ْخر

ُ
 ،رانیل پیاز قب .رندیتوانند آن را بگ یبا رنج و مشّقت م :»ُقوَنهُ یِط ی« .گرید ی،جمع أ

«  .ندیفرسا سخت و طاقت یارھاکه مجبور به انجام ک یارگرانک ،ردهیزنان حامله و ش

ن واژه مبتدا یا .متوّسط خانواده خود به فقراء کوعده غذا از خورا کیدادن  :»ٌة یْ◌  ِدف

ونَهُ (است و خبر آن  ينَ يُطِيقُ ذِ يلَ الَّ امُ . «باشد یم )عَ يَة(بدل از  .کخورا :»طَعَ  .است )فِدْ
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اً « ريْ عَ خَ را طعام  یکیش از یا بیو  ،ه افزودیبر مقدار فد یعنی .ردکشه یو پکیار نک :»تَطَوَّ

ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ ﴿ .ه دادیگرفت و ھم فده ھم روزه کن یا ایو  ،داد
َ
اگر روزه  :﴾لَُّ�مۡ  َوأ

ٌ (واژه  .ه استیشما بھتر از دادن فد ید برایریبگ ريْ وا(خبر است و  )خَ ومُ محًال  )أَن تَصُ
  .مبتدا است ،مرفوع

 ۱۸۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿  نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱ ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰٖت  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  لُۡقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشهَِد ِمنُ�ُم  ٰ َسَفرٖ  لشَّ ۡو َ�َ
َ
ٞ  فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۗ َخَر

ُ
 أ

ُ ٱ يُرِ�دُ  ْ  ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ ةَ ٱ َوِ�ُۡكِملُوا ْ  ۡلعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما  �َّ َ�َ
   ﴾١٨٥َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

   ترجمه: 
ه قرآن در آن فرو فرستاده شده است ک) ماه رمضان است کن و اندی(آن چند روز مع 

ده است) تا یجًا به دست مردم رسیسال تدر ۲۳(و آغاز به نزول نموده است ودر مّدت 
قت) باشد و یاز ارشاد (به حق و حق یات روشنیھا و آ ند و نشانهک یرا راھنمائمردم 

ن ماه یدن) ایه از شما (فرا رسکند. پس ھر کاف یان حق و باطل در ھمه ادوار) جدائی(م
دن رمضان ثابت یگران فرا رسیدن دیند و چه با دکت ی(چه خودش ھالل را رؤ ،ابدیرا در

تواند از رخصت  یا مسافر باشد (میمار یب یسکرد. و اگر ه آن را روزه بداکد یشود) با
گر را (به اندازه آن روزھا روزه بدارد). ید یاز روزھا یند و روزه ندارد و) چندکاستفاده 

و (خداوند ماه رمضان و  ،ستیخواھد و خواھان زحمت شما ن یش شما را میخداوند آسا
د یامل گردانکرمضان) را  ی(روزھاشما روشن داشته است) تا تعداد  یرخصت آن را برا

 ،رده استکت یه سعادتتان در آن است) ھداکن یام دکه شما را (به احکن یو خدا را بر ا
  د.ینک یگزار او) سپاسھای  نعمت ه (از ھمهکن ید و تا ایبزرگ دار

   توضیحات: 

رُ « هْ ديً «ماه. »: شَ انُ ت بخش. راھنما. حال (یھدا»: هُ ءَ رْ قُ منصوب رًا ی) و تقدالْ

يِّنَاتٍ «است.  انِ « دالئل واضح و روشن.»: بَ قَ رْ فُ جداسازنده حق از باطل. مصدر »: الْ

دَ « ار رفته است.کاسم فاعل به  یمجّرد است و در معن یثالث هِ د. یحاضر گرد»: شَ
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رواژه ( ی،ن معنید. با توّجه بدیبدان رس هْ رد. دانست. که است. مشاھده یف ) مفعوٌل شَ

رن صورت (یدر ا هْ ن یر چنیه تقدکو در اصل مضاف محذوف شده  ،به است ) مفعوٌل شَ

رِ «است:  هْ اللَ الْشَّ مْ هِ نْكُ لِمَ مِ نْ عَ رِ ، مَ هْ اللَ الشَّ مْ هِ نْكُ أَيا مِ نْ رَ َ . «»مَ يُرسْ . یآسودگ»: الْ

َ . «یآسان رسْ عُ لُوا. «یرنج. سخت»: الْ مِ د. فعل مضارع ینکل یمکه تکن یتا ا»: لِتُكْ

مْ است مثل ( یه مقّدریعل و عطف بر معطوٌف  منصوب است يْكُ لَ لَ عَ هِّ ر ی) و تقدلِيُسَ

ةَ «ن است: یچن دَّ عِ لُوا الْ مِّ مْ وَ لِتُكَ يْكُ لَ لَ عَ هِّ َ لِيُسَ يُرسْ مُ الْ يدُ اهللاُ بِكُ رِ   .»يُ
 ۱۸۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ 
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ�  �َّ

   ﴾١٨٦َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
   ترجمه: 
من  :)بگو .ا دوریم کیه من نزدک(ه بندگانم از تو درباره من بپرسند ک یو ھنگام 
از او را برآورده یو ن(م یگو یپاسخ م ،ه مرا بخواندک یننده را ھنگامکدعا یو دعا مکینزد

 )اتکھمچون نماز و روزه و ز یمان و عباداتیبا ا(پس آنان ھم دعوت مرا  ).سازم یم
  ).مان به مقصد برسندیو با نور ا(ابند یاورند تا آنان راه یمان بیرند و به من ایبپذ
   توضیحات: 

ةَ « وَ عْ اعِ « .درخواست .دعا :»دَ انِ « .نندهکدرخواست  .نندهکدعا :»الدَّ عَ مرا به  :»دَ

يبُوا يلِ « .اد خواندیمرا به فر .خواست یاری تَجِ يَسْ لْ  یھنگام .اجابت مرا با دعا بخواھند :» فَ

ونَ « .رندیدعوت مرا بپذ ،ردمکمان و اطاعت دعوت یاسوی  به ه آنان راک دُ شُ رْ ت یھدا :»يَ
  .ا و آخرت خودیرھنمود شوند به مصالح دن .ابندی

 ۱۸۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿ 
ُ
َيامِ ٱأ فَُث ٱ لّصِ نُتمۡ  لَُّ�مۡ  إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�ۡمۚ ُهنَّ ِ�َاٞس  لرَّ

َ
ۗ  ِ�َاٞس  َوأ َُّهنَّ  ل

ُ ٱ َعلِمَ  نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَ  �َّ
َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
 ۡل�نَ ٱ�
وُهنَّ وَ  ْ ٱَ�ِٰ�ُ ُ ٱ َتَب َما كَ  ۡ�َتُغوا ْ ٱلَُ�ۡمۚ َوُ�ُواْ وَ  �َّ ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�يَُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ

َ
�ۡ 
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ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن 
َ
ْ  رِ� ۡلَفجۡ ٱِمَن  ۡ� وا تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ نُتۡم َ�ِٰكُفوَن  �َّ

َ
وُهنَّ َوأ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

ِ ٱتِۡلَك ُحُدوُد  لَۡمَ�ِٰجِد� ٱِ�  َّ�  ُ ۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ُ ٱفََ� َ�ۡقَر�ُوَها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم  ۦَءاَ�ٰتِهِ  �َّ
   ﴾١٨٧َ�تَُّقونَ 

   ترجمه: 
آنان لباس  .ده استیحالل گرد یدار با ھمسرانتان در شب روزه یکیزش و نزدیآم 
 ).آور است رنج یتان بسیگر برایدکیزش با یاز آم یو دور(د یند و شما لباس آنانیشما

بعد از ھا  شب هکد ید و معتقد بودیاستک یم یاز لذائذ نفسان(ه شما کدانست  یخداوند م
خداوند  .دیردک یانت میبر خود خ )وبا ھمسران حرام است  یھمخوابگ ،بخواب رفتن

آزاد  یھمخوابگ ،حیه با نّص صرک(نون کا پس ھم .دیرفت و شما را بخشیتوبه شما را پذ
تان الزم دانسته است یه خدا براکد یرا بخواھ یزید و چینکزش یبا آنان آم )است

د تا آن یاشامید و بیو بخور ،)ین و آبرو و پاداش اخروینسل و حفظ د یھمچون بقا(
سپس روزه  .ار گرددکتان از ھم جدا و آشیبرا )شب(اه یه رشته بامداد از رشته سکگاه 

 .حالل است یدار روزهھای  شب با ھمسران در تمام یھمخوابگ( .دیرا تا شب ادامه دھ
 .دینکن یبا آنان ھمخوابگ ،دیاف مشغولکاعت )عبادت(ه در مساجد به ک یوقت )نکیل
 .دینشو کینزد  ھا بدان است و یالھ یحدود و مرزھا )افکاعتام روزه و کاح(ن یا

  .زگار شوندیه پرھکباشد  ،سازد یمردم روشن م یات خود را براین آین چنیخداوند ا
   توضیحات: 

فَثُ « نَّ « .ِجماع :»الرَّ وهُ ُ وا. «دینک یزش و زناشوئیشان آمیبا ا :»بَارشِ تَغُ  :»إِبْ

تَبَ « .دیبطلب .دیبخواھ ا كَ  .است یه زناشوئکرده است که خدا مقّرر ک یزیچ :»اهللاُمَ

َيْطُ األَبْيَضُ « شب  یاھینار سکه در کده فجر است یمراد سپ .دیرشته و تار سف :»اخلْ

رِ « .شود یان مینما جْ فَ ل یمکت .دینکمال اداء کبه تمام و  :»واـُّمـأَتِ « .پگاه .بامدادان :»الْ

ونَ « .دینک اكِفُ ود« .ماندگاران .نندگانک افکاعت :»عَ دُ ام کمراد اح .مرزھا ،جمع حّد  :»حُ
  .ن خدا استیو قوان

 ۱۸۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡمَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
مِ ٱَوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِ�  ۡلَ�ِٰطلِ ٱَوَ� تَأ ُ�لُواْ فَرِ�قٗ  ۡ�ُ�َّ

ۡ
 ّمِنۡ  اِ�َأ



 ١٠٥ سوره بقر

 

ۡمَ�ٰلِ 
َ
ِ  �َّاِس ٱ أ ثۡمِ ٱب نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�ِ

َ
   ﴾١٨٨َوأ

   ترجمه: 
در  ...)یھمچون رشوه و ربا و غصب و دزد ،و ناحق(و اموال خودتان را به باطل  

از اموال  یبخش ،گناه ید تا از روینکم نید و آن را به امراء و قضات تقدیان خود نخوریم
گاه باشیمردم را بخور ب کد و مرتیا داده یاریار را که ستمکد یو بدان(د ید و شما بر آن آ

  ).دیا گناه شده
   توضیحات: 

لُوا بِ « د و ینکبر سر آن منازعه ن .دیبه عنوان رشوه نپرداز .دینکش نکشیپ :»اـَهـتُدْ

لُوا(ن فعل عطف بر یا .دیشانکمان بدسرشت نکش حایار آن را به پک أْكُ ن یو بنابرا )تَ

  .مقّدر است )أَنْ (ا منصوب به ی .مجزوم است
 

 ۱۸۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

هِلَّةِ� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
ۗ ٱقُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ۡ� ّجِ تُواْ  لِۡ�ُّ ٱَولَيَۡس  ۡ�َ

ۡ
ن تَ�

َ
 ۡ�ُُيوَت ٱبِأ

� ٱَمِن  ۡلِ�َّ ٱِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ٰ�ََّ�  ْ تُوا
ۡ
ۚ وَ  ۡ�ُُيوَت ٱَو� بَۡ�ٰبَِها

َ
ْ ٱِمۡن � ُقوا َ ٱ �َّ لََعلَُّ�ۡم  �َّ

   ﴾١٨٩ُ�ۡفلُِحونَ 
   ترجمه: 
 ).؟شود یدار میپد یلکه چرا ھر دم به شک(پرسند  یماه از تو م یھا درباره ھالل 
ن ییتع(مردم و  )ینظام زندگ( یبرا )یعیم طبیو تقو( یزمان یھا آنھا شناسه :بگو

ا یبه ھنگام حّج  ،تیھمچون زمان جاھل(ه کست یآن ن یوئکین .حّج ھستند )وقت
ه تقوا کرا است  یسک یکین نکیول ،دیھا به منازل درآئ از پشت خانه )برگشت از سفر

 )مخالفت با پروردگار و خشم(و از  ،دیھا به منازل وارد شو خانه یو از درھا ،ندکشه یپ
  .دیه رستگار گردکباشد  ،دیزیخدا بپرھ

   توضیحات: 

لَّةِ « اقِيتُ « .لکش یمانکماه  .ماه نو ،جمع ھالل :»األَهِ وَ  .سنج زمان ،قاتیجمع م :»مَ
 .شود یآنچه بدان وقت شناخته م یعنی .است )وقت(اسم آلت و از ماده  )قاتیم(واژه 
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ورِ « يا« .ھا بام  پشت ،جمع َظْھر :»ظُهُ ابِ « .ردک یزگاریپرھ .ردکشه یتقوا پ :»إتَّقَ  :»أَبْوَ
  .درھا ،جمع باب
 ۱۹۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یآمتن  

ِ ٱَوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ﴿  ِينَ ٱ �َّ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا   ﴾١٩٠لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
   ترجمه:  
شما ( .دینکن یو تجاوز و تعّد  .جنگند یه با شما مک یسانکد با یو در راه خدا بجنگ 

ان و کودکو  ،جنگند یه نمک یخبران و زنان یگناھان و بید و بینکن یافروز جنگ
 ).دیران نسازیشتزارھا را وکھا و  د و خانهیشکخواھان را ن ماران و امانیرمردان و بیپ
  .دارد یرا خداوند تجاوزگران را دوست نمیز

   توضیحات: 

اتِلُوا« وا« .دیبجنگ :»قَ تَدُ ران ید و زنان و پینکعت تجاوز نیاز قانون شر :»ال تَعْ

تَدينَ ـُمـالْ « .دیشکطرف را ن یھنسال و افراد بک   .نیمتجاوز :»عْ
 ۱۹۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ  ۡ�ُتلُوُهمۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َشدُّ ِمَن  لۡفِۡتَنةُ ٱَحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
أ

ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن َ�َٰتلُوُ�ۡم فَ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَوَ� تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد  ۡلَقۡتِل� ٱ  ۡ�ُتلُوُهۡمۗ ٱَح�َّ
   ﴾١٩١َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَكَ�ٰلَِك َجَزآُء 

   ترجمه: 
د یافتیدر )اند نندگان جنگ بودهکه آغازک(ھرجا آنان را  )چون جنگ درگرفت(و  

و  ،دیرون سازیاند ب ردهکرون یه شما را از آنجا بک )هکاز م(و آنان را  ،دیشکشان را بیا
نجه و آزار و انواع فتنه کشان با شیرا ایز ،دیداشته باش کد بایه نباکاز جنگ در حرم م(

دو جھان شما است  یه خوشبختیه ماکنتان برگردانند یخواستند شما را از د یو فساد م
 )است و یخود باق ین احترام مسجدالحرام به جاکیل(و  .شتن بدتر استکفتنه از  )و

شان در آنجا با شما یه اکمگر آن گاه  ،دینکارزار نکنار مسجدالحرام کبا آنان در 
شان را یدند ایپس اگر با شما جنگ ).و حرمت مسجدالحرام را محفوظ ندارند(زند یبست

  .ن استیافران چنک )آن گونه( یسزا .دیشکب



 ١٠٧ سوره بقر

 

   توضیحات: 

يْثُ « مْ « .هک یجائ .ھرجا :»حَ وهُ تُمُ فْ . دیره شدیبر آنان چ .دیافتیرا درشان یا :»ثَقِ

تْنَةُ « فِ َكَ�ٰلَِك َجَزآُء ﴿ ).۲۱۷بقره /  :نگا(ن یبرگرداندن از د .کفر و شرک :»الْ
  .ھمه آنان است یرد و سزایگ یافران را در بر مکھمه  ،مکن حیا :﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

 ۱۹۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَإِِن ﴿   َ ٱفَإِنَّ  نَتَهۡوا    ﴾١٩٢رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
خداوند گناھانشان را به آب توبه  ،رفتندیو اسالم را پذ ،فرکاز (دند یشکو اگر دست  

خدا آمرزنده و گمان  بی چه )ردیگ یده میشان را نادیگذشته ا ینید ید و بیشو یم
  .مھربان است

 
   توضیحات: 

ا« وْ   .ان دادندیپا .دندیشکدست  :»انتَهَ
 ۱۹۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ ﴿  ِۖ فَإِِن  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ ْ ٱِ�َّ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  نَتَهۡوا
ٰلِِم�َ ٱ    ﴾١٩٣ل�َّ

   ترجمه: 
بتوانند  ه با آنکنداشته باشند  یروئیو ن(نماند  یباق یا د تا فتنهینکار کیو با آنان پ 

و مؤمنان جز از خدا (از آن خدا گردد  )خالصانه(ن یو د )نتان برگردانندیشما را از د
 )از روش نادرست خود(پس اگر  ).نندکست یش زین خوینترسند و آزادانه به دستور آئ

تجاوز  )را حمله بردن ویز .دیدست از آنان بدار ،رفتندیو اسالم را پذ(دست برداشتند 
  .ستین )روا ،کفر و شرکشتن به سبب یبه خو(اران کردن جز بر ستمک

   توضیحات: 

ان« .کفر و شرک :»فِتْنَةٌ « وَ دْ ٰلِِم�َ ٱفََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ ﴿ .و تجاوز یتعّد  :» عُ  :﴾ل�َّ
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ن یر چنیو تقد ،آن قرار گرفته است یعّلت جزاء محذوف است و در جا ،ن جملهیا

ا وَ « :است وْ إِنِ انتَهَ الِ فَ يلَ الظَّ انَ عَ وَ دْ َنَّ الْعُ مْ ، ألِ يْهِ لَ وا عَ تَدُ وا فَال تَعْ لَمُ ونَ ـْالنيَ ، وَ ـِمـأَسْ نتَهُ مُ

وا بِالظَّالِ  يْسُ نيَ ـلَ   »....مِ
 ۱۹۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡهرُ ٱ﴿  ِ  ۡ�ََرامُ ٱ لشَّ ۡهرِ ٱب ْ ٱَعلَۡيُ�ۡم فَ  ۡ�َتَدىٰ ٱ َ�َمنِ  قَِصاٞصۚ  ۡ�ُُرَ�ُٰت ٱوَ  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ  ۡ�َتُدوا
ْ ٱَعلَۡيُ�ۡمۚ وَ  ۡ�َتَدىٰ ٱَعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ    ﴾١٩٤لُۡمتَّقِ�َ ٱَمَع  �َّ

   ترجمه: 
و در  ،و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند(ماه حرام در برابر ماه حرام است  

و  )ستین یکد و بایشما حق دفاع و مقابله با آنان را دار ،ردندکآن با شما جنگ 
پاداش  ،نادرست یھا یارکو تجاوز( ،قصاص است یمقّدسات دارا )یھا ینکش حرمت(

بر او  ،ش گرفتیو تجاوز بر شما را در پ یه راه تعّد کھر  )یلّ کبه طور  .به مثل دارد
ن در کیل ،جاوز ممنوع استو ت یردن تعّد کچه آغاز(د ینکو تجاوز  یتعّد  ،ھمانند آن

و از خشم خدا  ،)اخذ قصاص آزاد است یشتن و مبارزه برایبرابر آن دفاع از خو
  .زگاران استیه خدا با پرھکد ید و بدانیزیبپرھ
   توضیحات: 

امُ « َرَ رُ احلْ هْ  ،ذوالحّجه ،ذوالقعده :حرام چھارتا و عبارتند از یھا ماه .ماه حرام :»الشَّ
ه خداوند جنگ در آنھا کن بابت است یاز ا ،ه آنھا به واژه حرامیعّلت تسم .رجب ،محّرم

اتُ « ).۳۶توبه /  :نگا(را حرام فرموده است  مَ ُرُ ه حفظ و ک یزھائیچ ،جمع ُحْرَمت :»احلْ

يا « .مقّدسات .یت و دارائیناموس و شخص :لیاز قب .انت آنھا الزم استیص تَدَ نِ اعْ فَمَ

وا  تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ يْهِ عَ لَ ده شده یتجاوز نام ،لهکگران از باب مشاینجا دفع تجاوز دیدر ا :»...عَ
  ).۴۰و  ۹/  یشور ،۶۷توبه /  :نگا(است 

 ۱۹۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ِ� َسبِيِل ﴿  نفُِقوا
َ
ِ ٱَوأ يِۡديُ�ۡم إَِ�  �َّ

َ
ْ بِ� ْۚ إِنَّ  �َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقوا ۡحِسُنٓوا

َ
َ ٱَوأ ُ�ِبُّ  �َّ

   ﴾١٩٥لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ
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   ترجمه: 
ش به یخود را با دست خو ،)انفاق کبا تر(د و ینک )و بذل مال(و در راه خدا انفاق  
ھمانا خداوند  ...)ده و جنگ ویستمد یاریشتن و کدر (د ینک یکیو ن ،دینکفیت نکھال

  .دارد یاران را دوست مکوکین
   توضیحات: 

وا« قُ وا« .دینکصرف مال  .دینکبذل و بخشش  .دیببخش :»أَنفِ لْقُ  .دیندازیم :»ال تُ

ي. «دینکفیم يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿ .ھا نفس .ھا دست ،دیجمع  :»أَيْدِ
َ
ْ بِ� با  :﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَ� تُۡلُقوا

 )بِ (حرف  .دیندازیت مکخود را به ھال .دیندازیت مکشتن را به ھالیخو ،دست خود

ةِ « .دیبشمار آرزائد یا غی ،تواند زائد یم لُكَ  یه منتھک یزیھر چ .یو نابود کھال :»التَّهْ

نُوا« .به مرگ شود سِ  یاریران و یوه عبادت و معامله با اسیدر ش ،دینکرفتار  کین :»أَحْ
  .دینک یارکوکین ،رهیمستمندان و غ

 
 ۱۹۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱَوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوَ� َ�ۡلُِقواْ  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ۡو بِهِ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱرُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
َ
رِ�ًضا أ ذٗ  ۦٓ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

َ
ِسهِۦ ّمِن ىأ

ۡ
أ  رَّ

وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن فَفِۡديَةٞ 
َ
ۡو �ُُسٖك�  أ

َ
ٓ  َصَدقٍَة أ ِمنُتمۡ  فَإِذَا

َ
ِ بِٱ َ�َمتَّعَ  َ�َمن أ َ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرة

يَّا�ٖ  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱ
َ
وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِلَۡك  ۡ�َجِّ ٱ ِ�  َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

 ٞ ة ۗ  َعَ�َ ۡهلُُهۥ يَُ�نۡ  لَّمۡ  لَِمن َ�ٰلَِك  َ�ِملَةٞ
َ
ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ ۡسِجدِ لۡمَ ٱَحاِ�ِي  أ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡعلَُموٓا

نَّ 
َ
َ ٱأ    ﴾١٩٦لۡعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

   ترجمه: 
 کو مراسم و مناس(د یخدا انجام دھ یمال خالصانه براکو حّج و عمره را به تمام و  

از  یبعض یاز برگزار(و اگر  )خدا نباشد ید و ھدفتان جز رضایان بریرا به پا یظاھر
د از احرام به یو خواست(د یبازداشته شد )رهیو غ یماریا بیله دشمن یبه وس ،کمناس
 ،ھمچون شتر و گاو و گوسفند(فراھم شود  یھر آنچه از قربان )هکبر شما است  ،دیدر آئ
به قربانگاه  ید تا قربانیخود را نتراش یو سرھا )دید و آن گاه از احرام به در آئینکذبح 
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عبه کا یو  ،در آن از انجام مراسم حّج بازمانده یه حاجک یھمان جائ(خود برسد 
ا یبودن  یبه سبب زخم(در سر داشت  یا ناراحتی ،مار شدیاز شما ب یسکو اگر  ،)است

از  ،ه بدھدیفد )هکد یبا ،سر را بتراشد یو محتاج شد مو ،گرید یھایماریا بیسردرد و 
ا یو  )روزه شش نفر ندار است کی کخوراه دادن ک(ا صدقه یروزه  )سه روز(ل یقب

 )یماریا بیاز دشمن (ه ک یو وقت ).م شودیان فقراء تقسید ذبح و میه باک( یگوسفند
مند گردد سپس  از عمره بھره یسک )د و نخستیو به حّج و عمره رفت(د یدر امان بود
و  ).دھد یمآنجا  یند و به فقراک یذبح م(ّسر شد یم یآنچه از قربان ،ندکحّج را آغاز 

 یو ھفت روز ھنگام ،حّج  )امیا(سه روز در  ،ابدین )را یقربان یا بھای یقربان(ه ک یسک
ه ک(است  یاملکن ده روز یا ).ردید روزه بگیبا ،اشانه خودکبه خانه و (ه بازگشت ک

از آن  )یدار ا روزهیو  یا قربانی ،و آغاز از عمره یمند بھره(ن یا )د از آنھا غفلت شودینبا
 .نباشد )ه و دوروبر آنکنان مکسا یعنی(ه خانواده او اھل مسجدالحرام کاست  یسک
  .است یفر سختیک یه خدا داراکد ید و بدانیو از خدا بترس )دیتقوا داشته باش(

 
   توضیحات: 

تُمْ « .دیمال انجام دھکبه تمام و  :»واـُّمـأَتِ « ْ رصِ  .دیبازداشته شد .دیمحاصره شد :»أُحْ

» َ تَيْرسَ يِ ـالْ « .دست داد .ن شدکمم :»إسْ دْ در موسم حّج  یقربان یه براک یانیچھارپا :»هَ

وا« .گردند یل میه گسکبه م لِقُ ْ لَّ « .دینتراش :»ال حتَ ِ وان یه در آن ذبح حک یانکم :»حمَ

ةٍ « .ده استیمشروع گرد یقربان قَ دَ كٍ « .اطعام شش نفر از فقراء .طعام دادن :»صَ  :»نُسُ
  .است یو اقّل آن گوسفند ،شود یه ذبح مک یوانیح

 ۱۹۷ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡشُهرٞ  ۡ�َجُّ ٱ﴿ 
َ
ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  أ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ�  ۡ�َجَّ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن مَّ

ۗ ٱ ّجِ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ  ۡ�َ ۗ ٱ َ�ۡعلَۡمهُ  َوَما َ�ۡفَعلُوا ُ ْ فَإِنَّ َخۡ�َ  �َّ ُدوا ادِ ٱَوتََزوَّ ْوِ�  �َُّقونِ ٱوَ  �َّۡقَوٰىۖ ٱ لزَّ
ُ
َ�ٰٓأ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
�ۡ١٩٧﴾   

   ترجمه: 
شّوال و ذوالقعده و  :ه عبارتند ازک(رد یپذ یانجام م ینیمع یھا حّج در ماه 

و  یوان قربانیا سوق دادن حیه یا تلبیھا با احرام  ن ماهیدر ا(ه ک یسکپس  ).ذوالحّجه
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و حّج را آغاز نموده (رده باشد کشتن واجب یحّج را بر خو ،)گر حّج ید کشروع مناس
با  یزش جنسیدر حّج آم )هکد آداب آن را مراعات دارد و توّجه داشته باشد یبا ،باشد

ه ک یکیار نکو ھر  ).شود ین اعمالیب چنکد مرتیو نبا(ست ین یزنان و گناه و جدال
گاهینک یم  یسرا یسفر حّج و ھم برا یھم برا(د یریو توشه برگ .است د خداوند از آن آ
خشم و (از  !خردمندان یو ا ،است یزگارین توشه پرھیه بھترک )دیگرتان و بدانید
  .دیزیمن بپرھ )فریک

   توضیحات: 

حّج را بر خود واجب  ،ردن اعمال حّج که با آغازک یسک :﴾ۡ�َجَّ ٱَمن فََرَض �ِيِهنَّ ﴿ 

فَثَ . «ردک وقَ « .جماع :» رَ الَ « .تیگناه و معص .یو نافرمان یشکسر :»فُسُ دَ  :» جِ

يلِ « .زهیست .مشاجره بَابِ أُوْ   .خردمندان :» األلْ
 ۱۹۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ فَۡضٗ� ﴿  ن تَۡبَتُغوا
َ
ّ�ِ�ُ  ّمِن لَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰتٖ رَّ

َ
ٓ أ  ۡمۚ فَإَِذا

ْ فَٱ َ ٱ ۡذُكُروا لَِمَن  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  ۡذُكُروهُ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡشَعرِ ٱِعنَد  �َّ
آّلِ�َ ٱ    ﴾١٩٨لضَّ

   ترجمه: 
ام حّج یو در ا(د یه از فضل پروردگار خود برخوردار شوکن یست ایبر شما ن یگناھ 
خدا  ،دیروان شد )مزدلفه یسو به(ه از عرفات ک یو ھنگام ).دیسب و تجارت بپردازکبه 
ه شما را کگونه  ھمان و ،دینکاد یدر نزد مشعرالحرام  )هیر و تلبیبکل و تیبا تھل(را 

 یه گوئکن ید و ایم و امیو ب یو با تضّرع و زار(د ینکاد یرا  یرده است خداکرھنمون 
  .دیبوده باشش از آن جزو گمراھان یاگرچه پ )دیرش بپردازکد به ذینیب یه او را مک

   توضیحات: 

نَاحٌ « وا« .گناه :» جُ بْتَغُ مادام  ،دیسود از راه معامله و تجارت گرد یایه جوکن یا :»اَن تَ

تُمْ « .حّج باشد یه ھدف اصلک «  .دیر شدیسراز کد و چست و چابیدیبرجوش :»أَفَضْ

فَاتٍ  رَ در آن ان یحاج ،الحّجه ینھم ذ یعنی ،ه روز عرفهکاست  یانکعرفات م :»عَ
گزارند و بعد از  یمانند و نماز ظھر و عصر را در آنجا م یخوانان م هیان و ادعیگو کیلبّ 
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امِ ـالْ « .گردند یآن رھسپار مزدلفه م َرَ رِ احلْ عَ شْ ان عرفات و یاست در مزدلفه م یوھک :»مَ

مَ « .ایِمن مْ ـكَ اكُ دَ   .رده استکه رھنمودتان کگونه  ھمان :»ا هَ
 ۱۹۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

فَاَض ﴿ 
َ
�ِيُضواْ مِۡن َحۡيُث أ

َ
ْ ٱوَ  �َّاُس ٱُ�مَّ أ ۚ ٱ ۡسَتۡغفُِروا َ َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾١٩٩رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
سوی  به به نام عرفات یان واحدکو از م(شوند  یه مردم روان مکسپس از ھمان جا  

 یھا یجروکگناھان و (و از خداوند آمرزش  ،دیروان شو )وچندک یا مین ِمنیسرزم
و توبه (خداوند آمرزنده و مھربان است گمان  بی )هکد یو بدان(د یبخواھ )ن خود رایشیپ

  ).ردیپذ یو بازگشت بندگان مخلص را م
   توضیحات: 

وا« يْثُ « .دیروان شو :»اَفِيضُ نْ حَ   .هک یاز ھمان جائ :»مِ
 ۲۰۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�ِٰسَكُ�ۡم فَ ﴿  ْ ٱفَإَِذا قََضۡيُتم مَّ َ ٱ ۡذُكُروا َشدَّ ذِۡكرٗ  �َّ
َ
ۡو أ

َ
 فَِمنَ  �ۗ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ

ۡ�َياٱَمن َ�ُقوُل َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ�  �َّاِس ٱ    ﴾٢٠٠مِۡن َخَ�ٰقٖ  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥَوَما َ�ُ  �ُّ
   ترجمه: 
د و یان بردیو مراسم آن را به پا(د یخود را انجام داد )حّج ( که مناسک یو ھنگام 
ان کایو به افتخارات ن(د ینک یاد میش را یه پدران خوکگونه  ھمان )دینده شدکپرا

و عظمت در پرتو  یرا بزرگیز( ،شتر از آنیه بکد و بلینکاد یخدا را  )دینمائ یمباھات م
به ما  !خداوندا :ندیگو یه مکھستند  یسانک :)مردمان دو گروھند .ارتباط با خدا است

در آخرت  یسانکن یچن )و لذا( .نکعطاء  )رسان و سعادت و نعمت یکین(ا یدر دن
  .ندارند )یت الھیاز سعادت و نعمت و رضا( یا بھره
   توضیحات: 

يْتُمْ « كَ « .دیان بردیمال به پاکد و به تمام و یآورد یبه جا :»قَضَ نَاسِ عبادات  :» مَ

مْ « .اعمال حّج  .مختّص حّج  كُ ابَآءَ مْ ءَ كُ رِ كْ ذِ اد یه پدران خود را کگونه  ھمان :»كَ
ا ِگرد یدر ِمن ،بعد از انجام اعمال حّج و اتمام مراسم آنھا  عرب ندیگو .دیردک یم
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القٍ « .ستودند یردند و مک یاد میآمدند و مفاخر آباء و محاسن اجدادشان را  یم  :»خَ
  .از نعمت یبیبھره و نص
 ۲۰۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن َ�ُقوُل َر�َّنَآ َءاتِنَا ِ� ﴿  ۡ�يَاٱَومِۡنُهم مَّ    ﴾٢٠١�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةٗ  �ِخَرةِ ٱ َوِ�  َحَسنَةٗ  �ُّ
   ترجمه: 
ما ز به یرسان و در آخرت ن یکیا به ما نیدر دن !پروردگارا :ندیگو یاز آنان م یو برخ 

و ما را از عذاب آتش  )آجل و عاجل ما را خوش و خّرم گردان یو سرا(عطاء فرما  یکین
  .نگاھدار )دوزخ محفوظ(

   توضیحات: 

  ).وقي(از ماده  .ما را به دور دار :»قِنَا«
 

 ۲۰۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم نَِصيٞب ﴿ 
ُ
ا أ ْۚ  ّمِمَّ ُ َوٱ َكَسُبوا    ﴾٢٠٢ۡ�َِساِب ٱَ�ِ�ُع  �َّ

   ترجمه: 
از  )ندیھر دو سرا یخوشبخت یا و آخرتند و در پیسعادت دن یایه جوک(نان یا 

 یاپوئکورزند و ت یا میدن یه براک یوششکو برابر (مند خواھند شد  دسترنج خود بھره
و  برند یرده خود سود مکدر ھر دو جھان از  ،دھند یه در راه آخرت از خود نشان مک

و به اعمال (الحساب است  عیو خدا سر ،)دیخواھد گردشان  نصیب نیسعادت دار
  ).ھمگان آشنا است و ھر چه زودتر پاداش و پادافره بندگان را خواھد داد

   توضیحات: 

لئِكَ «   .ا اشاره به گروه دوم استی ،اشاره به ھر دو گروه :»أُوْ
 ۲۰۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َ ٱ ۡذُكُروا يَّا�ٖ  �َّ
َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  ِ�ٓ � َل  َ�َمن مَّ رَ  َوَمن َعلَۡيهِ  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َ�َعجَّ خَّ

َ
 فََ�ٓ  تَأ

� ٱ لَِمنِ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  ْ ٱوَ  �ََّ�ٰ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ ونَ  ۡعلَُمٓوا نَُّ�ۡم إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
َ
�٢٠٣﴾   



 تفسیر نور    ١١٤

 

   ترجمه: 
ازدھم و دوازدھم و ی یعنی ،قیام التشریه سه روز اک( یمشّخص یو در روزھا 

و با (د ینکاد یخدا را  )برند یا بسر میان در ِمنیالحّجه است و حاج یزدھم ماه ذیس
عبادت سه روزه را در دو ( یسکو اگر  ).دیه به عبادت و پرستش او بپردازیار و ادعکاذ

نخواھد  یو مانع(ست یبر او ن یگناھ ،دیشتاب نما )ق انجام دھد ویام التشریروز اّول ا
از رخصت (ه ماندگار شود و ک یسکو  ،)جمرات نباشد یرم یه روز سوم براکبود 

ا یل ین رخصت تعجیو ا( ،نخواھد داشت یگناھ )بھتر ھم خواھد بود و ،ندکاستفاده ن
و از (شه سازد یتقوا په کاست  یسکاز آِن  )تنھا ،گناه از شتابنده و ماندگار یر و نفیتأخ
د ید و بدانیزیخدا بپرھ )خشم و انتقام(از  ).شتن را به دور داردیات و محّرمات خویمنھ

د و یخواھد گرد یدگیو به اعمال و اقوالتان رس(د شد یشگاه او جمع خواھیه در پک
  ).ان و پادافره بدان داده خواھد شدکیپاداش ن

 
   توضیحات: 

وا اهللاَ« رُ كُ  ،ه پس از نمازکح است ید و تسبیل و تحمیر و تھلیبکت ،رکود از ذمقص :»أُذْ

ودَاتٍ « .شود یگفته م یو در وقت ذبح قربان ،جمرات یو ھنگام رم دُ عْ امٍ مَّ  یروزھا :»أَيَّ
ان یق نام دارد و حاجیام التشرید قربان است و ایه سه روز بعد از عک ،معلوم و مشّخص

لَ « .گردند یجمرات مشغول م ین ھنگام به رمیا بدیدر ِمن جَّ ن تَعَ جمرات  یاگر رم :»فَمَ

ونَ « .بالمانع است ،ا در خود سه روز انجام شودیدر دو روز اّول  ُ ْرشَ جمع آورده  :»حتُ
  ).۳۸انعام /  ،۱۵۸و  ۱۲عمران /  آل :نگا(د یشو یم

 ۲۰۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۥَمن ُ�ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿  َ ٱَو�ُۡشِهُد  �ُّ ٰ َما ِ� قَۡلبِهِ  �َّ َوُهَو  ۦَ�َ
 ُّ�َ

َ
   ﴾٢٠٤ۡ�َِصامِ ٱ�

   ترجمه: 
 )باره امور و اسباب معاش(ه سخن او در کشود  یافته می یسکان مردم یدر م 

ه اعجاب تو یما ،الم اوکو فصاحت و حالوت (اندازد  یتو را به شگفت م ،ایدن یزندگ
ه آنچه کو اّدعاء دارد (رد یگ یو خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه م )شود یم



 ١١٥ سوره بقر

 

 یکیردارش کو گفتار و  ،دارد یه در درون پنھان مکاست  یزیموافق با چ ،دیگو یم
  .ن دشمنان استیتر ه او سرسختکو حال آن  ).است
   توضیحات: 

بُكَ « جِ َيَاةِ « .ندک یتوّجه تو را به خود جلب م .آورد یتو را به شگفت م :»يُعْ يفِ احلْ

نْيَا دُ اهللاَ« .ایدن یدرباره امور زندگ .ایدن یدر زندگ :»الدُّ هِ  .ردیگ یخدا را گواه م :»يُشْ

دُّ «  یل و به معنیه اسم تفضکن یا ای ،د استیسخت و شد یصفت مشّبھه و به معن :»أَلَ

امِ « .ن استیتر شکن و گردنیتر سرسخت صَ ِ خصومت  یمصدر باب مفاعله و به معن :»اخلْ
  .دشمنان است یبه معن ،ّسر َخْصمکه جمع مکن یا ایو  ،است یو دشمن

 ۲۰۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 

ٰ َسَ�ٰ ِ� ﴿  �ِض ٱ�َذا تََو�َّ
َ
ۚ ٱوَ  ۡ�َۡرَث ٱِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك  ۡ� ُ ٱوَ  لنَّۡسَل َ� ُ�ِبُّ  �َّ

   ﴾٢٠٥ۡلَفَسادَ ٱ
   ترجمه: 
ن یدر زم ،)رسد یم یومتکاست و حیا به ریو (رود  یند و مک یه پشت مک یو ھنگام 

را  )واناتیھا و ح انسان(ورزد و زرع و نسل  یافتد تا در آن فساد و تباھ یبه تالش م
و خداوند  ،)ان ببردیاقوات و اموال و ارواح را از م ،خود یو با فساد و تباھ(ند کنابود 

  .دارد یرا دوست نم یفساد و تباھ
   توضیحات: 

يا« لَّ ثَ « .رد و رفتکپشت  .و سرور شد یوال :»تَوَ َرْ لَ « .شت و زرعک :»احلْ  :»النَّسْ
 ،ار رفته استکاسم مفعول به  ینسل مصدر است و در معن .وانیا حینژاد انسان 

  .ھمچون خلق و مخلوق
 ۲۰۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ ٱ تَّقِ ٱ�َذا �ِيَل َ�ُ ﴿  َخَذتُۡه  �َّ
َ
ةُ ٱأ ِ  ۡلعِزَّ ثِۡم� ٱب    ﴾٢٠٦لِۡمَهادُ ٱَجَهنَُّمۖ َوَ�ِۡئَس  ۥفََحۡسُبهُ  ۡ�ِ

   ترجمه: 
 یجا و اقوال و افعال برابر دار و به(از خدا بترس  :شود یه بدو گفته مک یو ھنگام 
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او را به (گناه  )غرور(رد و یگ یاو را فرا م )یسراپا ،و نخوت(عظمت  ،)نکافساد اصالح 
  .است یگاھیپس دوزخ او را بسنده است و چه بد جا .ندک یم )وادار یارکبزھ
   توضیحات: 

َخَذتُۡه ﴿ .از خدا بترس :»إتَّقِ اهللاَ«
َ
ِ  ۡلعِزَّةُ ٱأ ثِۡم� ٱب گناه او را ارانه و غرور کعّزت بزھ :﴾ۡ�ِ

بُهُ . «شاندک یشتر مین او را به انجام گناه بیا و نخوت دروغیبرک .ردیگ یفرا م سْ او را  :»حَ

ادُ ـِمـالْ « .و بسنده است یافکاو را  .بس است   .بستر .قرارگاه .آرامگاه :»هَ
 ۲۰۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿  ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ   ﴾٢٠٧ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب
 
   ترجمه: 
ه کاست  یزین چیزتریه عزک(ه جان خود را کشود  یافته می یسکان مردم یو در م 

ھا  یا و مافیت الله را باالتر از دنیو رضا(فروشد  یخدا م یدر برابر خوشنود )دارد
و خداوندگار نسبت به  )دارد یم میآن تقدسب کز خود را در راه یشمارد و ھمه چ یم

ش از یبخشد و ب ید مینعمت جاو ،کار اندکو بدانان در برابر (بندگان بس مھربان است 
  ).دارد یف و وظائف مقّرر نمیالکتشان  برای یانسان یتوانائ
   توضیحات: 

ي« ِ آءَ « ).۷۴نساء /  :نگا(فروشد  یم :» يَرشْ تِغَ  .له است مفعوٌل  .دنیطلب .خواستن :»إبْ

اةِ « ضَ رْ با  یالخّط قرآن است و برابر رسم  یمیَمْرضاة مصدر م .یخوشنود .تیرضا :»مَ
  .نوشته شده است )ت(

 ۲۰۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا ْ  َوَ�  َكآفَّةٗ  لّسِ ۡيَ�ِٰن� ٱ ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا  ۥإِنَّهُ  لشَّ

بِ�ٞ  لَُ�ۡم َعُدوّٞ     ﴾٢٠٨مُّ
   ترجمه: 
به صلح  )د ویریمال بپذکاسالم را به تمام و ( یھمگ !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
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و به دنبال او (د ینکن یرویپ )یو یھا و وسوسه(من یاھر یھا و از گام ،دیدرآئ یو آشت
  .است ار شماکاو دشمن آشگمان  بی ).دیراه نرو

   توضیحات: 

لْمِ « ةً « .میتسل .اسالم .صلح و صفا :»السِّ آفَّ در  )و(ر یحال ضم .یھمگ .یجملگ :»كَ

لُوا(فعل  خُ ْ ٱ﴿ .ا مصدر استی )أُدْ ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا  .دیبه صلح گردن نھ یجملگ :﴾َكآفَّةٗ  لّسِ
 .دیریمال بپذکاسالم را به تمام و  .دید و با تمام وجود بدان بگرویبه اسالم درآئ یجملگ

اتِ « .دیاسالم درآئ یعت واحده ھمگانیبه شر طُوَ ات« .ھا گام ،جمع ُخْطَوة :»خُ طُوَ  :» خُ
  .من استیاھر یزیانگ و وسوسه یگر شیمنظور آرا
 ۲۰۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱفَإِن َزلَۡلُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡ�ُم ﴿  نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ    ﴾٢٠٩َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
ق ید و طریاز راه خدا دور گشت ،باھر یھا و حّجت(و اگر بعد از آمدن دالئل واضح  

من یو به دام اھر(د یمنحرف و دچار لغزش شد )د و از جاده حقیش گرفتیطان پیش
خدا توانا و گمان  بی هک )ردکد یدگار فرار نتوانیاز دست عدالت آفر(د یبدان )دیافتاد

  ).مت استکش مطابق حیارھاکره و ھمه یز چیو بر ھمه چ(م است یکح
   توضیحات: 

لْتُمْ « لَ بَيِّنَاتُ « .دید و منحرف گشتیراھه رفتیب .دیدیلغز :»زَ . دالئل روشن :»الْ

يزٌ « زِ كِيمٌ « .رهیچ .غالب :»عَ   .دھد یمت انجام مکح یارھا را به مقتضاکه کآن  :»حَ
 ۲۱۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�َِيُهُم ﴿ 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ ۚ ٱَوقُِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۡلَغَمامِ ٱَن مِّ  ِ� ُظلَلٖ  �َّ ۡمُر

َ
�ۡ  �َ�

ِ ٱ ُمورُ ٱتُرَۡجُع  �َّ
ُ
�ۡ٢١٠﴾   

   ترجمه: 
ه کند انتظار دارند یجو ینمن اسالم را یند و دیپو ینم یه راه صلح و آشتکا آنان یآ 

 ابر یھا بان هیر سایدر ز )دگانشان ظاھر گردند ویارا در برابر دکآش(خدا و فرشتگان 
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بر (ه فرمان کو حال آن  .؟!)ندیو رو در رو با آنان به سخن درآ(ند یایشان بیاسوی  به
 ارھاکو ھمه  )دھد یرخ نم یارکن یو چن(رفته است یانجام پذ )شانید محال ایقطع ام

  .شود یخدا برگشت داده مسوی  به
   توضیحات:

ونَ « نظُرُ لْ يَ انتظار  :یاست و به معن یارکاستفھام ان ؟شندک یا انتظار میآ :»هَ

ة :»ظُلَلٍ . «شندک ینم م« .بانھا هیسا ،جمع ُظلَّ غَ رُ « .دیابر سف .ابر :»امِ ـَالْ َ األَمْ ار از ک :»قُيضِ
ن یا .فرمان خدا بر آن رفته است .ده استیان رسیار انجام و به پاک .ار گذشته استک
عبارت  یگرید ).۱۵۸انعام /  :نگا(در باال گذشت  یکی :فه دو مفھوم عمده داردیه شریآ

رسد و عذاب خدا و  یامت فرا میه قکشند ک ینم ینان چندان انتظاریا :است از
 یبرا یول ،ه نشانه سرعت و نعمت استکد یابر سف یھا بان هیفرشتگان عذاب در سا

خدا باز سوی  به گذرد و ھمه امور یار مکار از کرسند و  یسر م ،نان نقمت استیا
  ).۶۶زخرف /  :نگا(شود  یگردانده م
 ۲۱۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِۢ بَّيَِنةٖ� ﴿  ٰٓءِيَل َ�ۡم َءاَ�ۡيَ�ُٰهم ّمِۡن َءايَة ۡل  َوَمن َسۡل بَِ�ٓ إِۡسَ� ِ ٱ نِۡعَمةَ  ُ�َبّدِ ِمۢن َ�ۡعِد َما  �َّ
َ ٱَجآَءتُۡه فَإِنَّ     ﴾٢١١لۡعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ

   ترجمه: 
به آنان  یبزرگ و دالئل روشن یھا ل بپرس: چقدر معجزهیاسرائ یغمبر)! از بنیپ ی(ا 

ه نعمت کاند) و ھر  ردهک یده گرفته و ناسپاسیخدا را نادھای  نعمت شانین اکی(ل ؟ میا داده
فر ورزد و کنسبت بدان  ،ر بر آنکمان بدان و شیا یند (و به جاکرا دگرگونه  یخدا

خدا  ،افتید و بر آن اّطالع یش آمد (و به دستش رسیه به سوکند) پس از آن ک یناسپاس
  دالعقاب است.یخداوند شدگمان  بی رد) چهکخواھد  یرا دچار عذاب سخت یسکن یچن

   توضیحات: 

لْ « مْ « .بپرس :»سَ يِّنَةٍ « .ادیچه ز .چه اندازه :»كَ َ ٱفَإِنَّ ﴿ .روشن :»بَ َشِديُد  �َّ
هُ (ر یتواند با تقد ین عبارت میا :﴾ۡلعَِقاِب ٱ ل یه تعلکن یا ای .جواب شرط باشد ،در آخر )لَ

َو َمن  :ن خواھد بودیر آن چنیه تقدک ،آن آورده شده باشد یجواب شرط بوده و به جا



 ١١٩ سوره بقر

 

ْل ی ةَ اهللاِ«َبِدّ مَ وبَةِ ، نِعْ قُ دَّ عُ بَةُ أَشَ ابِ عاقَ قَ عِ يدُ الْ دِ نَّهُ شَ   .»، الِ
 ۲۱۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِيَن َ�َفُرواْ ﴿  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱُزّ�َِن لِ�َّ ِينَ ٱَو�َۡسَخُروَن ِمَن  �ُّ ْۘ وَ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنوا ْ ٱ �َّ َقۡوا فَۡوَ�ُهۡم  �َّ
ُ ٱوَ  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم     ﴾٢١٢يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  �َّ
   ترجمه: 
و  ینت عارضین غرور زیراسته شده است (و ھمیافران آراسته و پک یا برایدن یزندگ 

فته یه شکرده است) و مؤمنان را (کخبر  یشان را گول زده است و از خدا بیا ی،نعمت فان
است) مسخره  یانًا دستشان تھیو اح شتر به امر آخرت مشغولندیا نشده و بیدلباخته دن

د بدان پرداخت یا پل آخرت است و به آن اندازه بایه دنکاند  ردهکنان فراموش ی(ا ،نندک یم
ه داشتن کد بدانند یشانند (و بایزگاران باالتر از ایز پرھیّسر گردد) و روز رستاخیه عبور مک

 ،ستین یفرد یو پست یکوچکو نداشتن آن نشانه  یسک یو برتر یا نشانه بزرگیمال دن
ه کس کله آزمون و امتحان ھمگان است) و خداوند به ھریا وسیه بود و نبود نعمت دنکبل

اد عطاء یرساند (و مال ز یم یمان) روزیا ایفر کبخواھد بدون (در نظر داشتن) حساب (
  رسد). یفرا م یو پاسخگوئ یو دادرس یدارد و سرانجام وقت بازپرس یم

   توضیحات: 

يِّنَ « ِينَ ٱ�َۡسَخُروَن مَِن ﴿.ده استیآراسته گرد :»زُ مورد  .نندک یَمسخره م :﴾�َّ
  .دھند یاستھزاء قرار م

 ۲۱۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ةٗ  �َّاُس ٱَ�َن ﴿  مَّ
ُ
ُ ٱ َ�بََعَث  َ�ِٰحَدةٗ  أ نَزَل َمَعُهُم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ُمبَّ�ِ

ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱ ْ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  ۡخَتلََف ٱ�ِيهِ� َوَما  ۡخَتلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
أ

ُ ٱَ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ ۡ�ُهمُ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآءَ  ِينَ ٱ �َّ ْ لَِما  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا �ِيهِ مَِن  ۡخَتلَُفوا
ُ ٱوَ  ۦۗ �ِإِۡذنِهِ  ۡ�َقِّ ٱ ۡسَتقِي�ٍ  َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  �َّ    ﴾٢١٣مُّ

   ترجمه: 
 کی )گونه و کی یشه و صورت اجتماعیبرابر فطرت در آغاز از نظر اند(مردمان  

د آمدند و ید و جوامع و طبقات پدیان رسیبه پا یم دوره ِصرف فطرک مک( .دسته بودند
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به وجود آمد و  یاختالفات و تضادھائ ی،و شرائط اجتماع یعقل یبنا به استعدادھا
مردمان (خت تا یغمبران را برانگیپس خداوند پ )دیت فرا رسیبشر یداریمرحله بلوغ و ب

ه مشتمل بر حق ک )یآسمان(تاب کو  .بشارت دھند و بترسانند )را به بھشت و دوزخ
ان مردمان یرد تا در مکن نازل بر آنا ،ردک یدعوت م )و عدالت(قت یحقسوی  به بود و

آن  .دیله مرحله نبّوت فرا رسین وسیو بد(ند ک یدند داوریورز یراجع بدانچه اختالف م
ه در کدند یاختالف ورز یسانکتنھا  )یآسمان(تاب ک )تیمطالب و حّقان(در  )گاه

و  یستمگر یاز رو ،افت دالئل روشنیو به دنبال در ،دسترسشان قرار داده شده بود
اختالف  )تابکرش و فھم و ابالغ و اجرا یدر پذ ی،و ھواپرست یو خودخواھ( یتوز نهیک

د و یفرا رس یا سازان حرفه نینداران و دین و ظھور دیو مرحله اختالف در د(نمودند 
با  ،مان آورده بودندیه اکرا  یسانکپس خداوند  ).نه بروز و سلطه طاغوت فراھم شدیزم

و  ینفسان یھا زهینه رستن از انگیو زم کمان پایو ا یرکه رشد فیه ماک(ش یاجازه خو
ده یه حق بود و در آن اختالف ورزکبه آنچه  )است یتاب آسمانکامل به ک کتمّس 

ه ھمان راه حق ک(ه بخواھد به راه راست کرا  یسکو خداوند ھر  ،رھنمون شد ،بودند
و مرحله  ،ابندیھا در و اختالفھا  انحراف انیتا حق را از م(د ینما یرھنمود م )است

  ).عت فرا رسدیتاب و شرکت یمکن و حاین راستیبرگشت به د
   توضیحات: 

ةً « تَلَفَ فِيهِ «خت. فرستاد. یبرانگ»: بَعَثَ «مّلت. دسته. »: اُمَّ ا اخْ مَ ه کو حال آن »: وَ

ياً «مگر...  ،ردندکدا نیا درباره آن حق اختالف پی ،تابکدرباره آن  ستم. از  یاز رو»: بَغْ

نِهِ «له است.  حسادت. مفعوٌل  ه: یگر آید یق و مرحمت او. معنیبه فرمان او. به توف»: بِإِذْ
ت و ضاللت را یاستعداد ھدا ،ن سرشتیو ا ،بودند یبر سرشت واحد یمردمان جملگ
گر ضاللت غالب آمد. به ید یو بر برخ ،ره گشتیت چیاسباب ھدا ،از آنان یداشت. بر برخ

را به عنوان  یغمبرانیافت و پیردند و خداوند آنان را درکدا یاختالف پھا  انسان ن عّلتیھم
ھای  کتاب و به ھمراھشان ،ردکروانه سویشان  به شانیدھنده ا میرسان و ب و مژده یھاد

ش با کشمکم و داور گردند و کان مردمان َح یھا م تابکن یتا ا ،مشتمل بر حق فرستاد
مان یغمبران سود بردند ایت پیه از ھداکن تنھا آنان کیزد. ولیان برخیاز م  ھا بدان رجوع
ن خدا یرد. و اکحق رھنمودشان سوی  به ،ه خداوند به ھنگام اختالفک یسانکآن  ،آوردند
  رالمنتخب).یگرداند (نگا: تفس یموّفق م -اگر مخلص باشند  -ه طرفداران حق را کاست 
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 ۲۱۴ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َثُل  ۡ�َنَّةَ ٱأ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ ٱَولَمَّ ۡتُهُم  �َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ ٱ
ۡ
آءُ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ل�َّ ْ َح�َّ ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱَوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  �َّ ِۗ ٱَمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َ�ٓ إِنَّ  �َّ

َ
�

ِ ٱ ۡ�َ نَ     ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  �َّ
   ترجمه: 
ه به که به شما ھمان برسد کد بدون آن یشو یه داخل بھشت مکد یا ا گمان بردهیآ 

ن رنجھا و یه ھنوز چنکشما ( ؟اند ش از شما درگذشتهیه پکده است یرس یسانک
د یردگار باشکد چشم به راه تحّمل حوادث تلخ و ناگوار در راه ید و بایا دهیرا ند یدردھائ
آن  ،التکو شدائد و مش( یو جان یمالھای  زیان ).نخست رنج سپس گنج :دیو بدان
شان یبه آنان دست داده است و پر )رده است وکن را احاطه یشیپھای  مّلت چنان
 :اند گفته یم )صدا شده و ھم(اند  مان آورده بودهیه با او اک یسانکغمبر و یه پکاند  گشته
ن خدا ھرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و کیل( ؟! است )جاکو ( یکخدا  یاریپس 

به وعده خود  ،امل استکه رمز تکشان یا یدگیبه مؤمنان و آبد یارکم فدایپس از تعل
  .است کیخدا نزد یاریگمان  بی :)هکپاسخ گفته است شان  بدی رده وکوفا 
   توضیحات: 

لَ « .ایه آکبل :»اَمْ « مْ ـَّمـوَ أْتِكُ  :نگا(ده است یه ھنوز به شما نرسکو حال آن  :»ا يَ

ثَلُ « ):۱۴حجرات /  ا. «وضع .حال :»مَ لَوْ آءُ « .اند درگذشته .اند رفته :»خَ بَأْسَ  .فقر :»الْ

آءُ « .یشّدت و سخت .جنگ رَّ لُوا« .انیضرر و ز .یتنگدست .یماریب :»الضَّ زِ لْ ان کبه ت :»زُ

ُ اهللاِ « .اند شان و آشفته گشته یپر .اند افتاده تَيا نَرصْ البّته  ؟خواھد بود یکخدا  یاری :؟»مَ
ان شده است و جنبه یب یردگارکو حصول مدد  یارین سخن به صورت درخواست یا

 . !ھان :»أَال« .تمّنا و تقاضا را داشته است
 ۲۱۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

نَفۡقُتم ّمِنۡ  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
ٓ أ يۡنِ  َخۡ�ٖ  لُونََك َماذَا يُنفُِقوَنۖ قُۡل َما ۡقَر�ِ�َ َوٱ فَلِۡلَ�ِٰ�َ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡ�

بِيِل� ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  َ ٱ فَإِنَّ  َوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ  لسَّ    ﴾٢١٥َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
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   ترجمه: 
زه یکپا یمال و دارائ(آنچه از  :بگو ؟نندکز را صدقه و انفاق یچه چ :پرسند یاز تو م 

مان و یتیشاوندان و ینند از آن پدر و مادر و خوک یده صدقه و انفاق میپسند )و
ه ک یکیار نکو ھر  .است )شیخو یده از مال و دارائیو بر(چارگان و واماندگان در راه یب
گاه استینک یم   .د خداوند از آن آ

   توضیحات: 

ا« اذَ ٍ « ؟زیچه چ :»مَ ريْ اكِنيِ ـالْ « .مراد مال و ثروت است :»خَ سَ درماندگان و  :»مَ

بِيلِ « ).۷۹ھف / ک :نگا(ند ک یشان را نم فاف خرجکه درآمدشان ک یچارگانیب  :»إبْنِ السَّ
  .ال و مال و منال خود نداردیبه اھل و ع یه دسترسک یدستیمسافر تھ

 ۲۱۶ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 

ٞ  ۡلقَِتاُل ٱُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿  ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  وَُهَو ُكۡره
َ
ْ  أ  لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٗٔ َشۡ�  تَۡ�رَُهوا

ن وََعَ�ٰٓ 
َ
ْ  أ ُ َوٱ لَُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
   ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

   ترجمه: 
از  )یبنابه سرشت انسان(ه کو حال آن  ،گشته است )یفائک(جنگ بر شما واجب  
و  ،باشد کیشما ن یز براید و آن چیدار یرا دوست نم یزین چه بسا چکیل ،دیزاریآن ب

به رموز (و خدا  ،شما بد باشد یز براید و آن چیرا دوست داشته باش یزیچه بسا چ
د و یخبر یاز اسرار امور ب(داند و شما  یم )ارھا آشنا است و از جمله مصلحت شما راک

  .دیدان ینم )دید و بایه شاکمصلحت خود را چنان 
   توضیحات: 

هٌ « رْ يا« .ندیناخوشا .ناپسند :»كُ سَ   .چه بسا :»عَ
 ۲۱۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡهرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿  ۚ  �ِيهِ  قَِتالٞ  قُۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدٌّ  َكبِ�ٞ َّ� 
ۢ بِهِ  ۡهلِهِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ۦَوُ�ۡفُر

َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ٱِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ مَِن  ۡلفِۡتَنةُ ٱوَ  �َّ

َ
أ

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ  ۡلَقۡتِل� ٱ ْۚ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ َوَمن يَۡرتَِدۡد  ۡسَتَ�ُٰعوا
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ْوَ�ٰٓ�ِ  َ�يَُمۡت وَُهَو َ�فِرٞ  ۦِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 
ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  َك فَأ

َ
ۡ�َياٱ ِ�  أ  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَوأ    ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
بزرگ  )یگناھ(جنگ در آن  :بگو .پرسند یردن در ماه حرام مک  از تو درباره جنگ 

و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و  )ه اسالم استک(از راه خدا  یریجلوگ یول .است
شگاه خداوند مھمتر از آن یدر پ ،دن نسبت به خدایفر ورزکنانش از آن و کاخراج سا

نجه کمسلمانان و ش  ھای دل ھا در جاد شبھهیبا ا(ن یو برگرداندن مردم از د ،است
اگر د تا یوسته با شما خواھند جنگیپ )انکمشر( .شتن استکبدتر از  )رهیشان و غیا

ن خود برگردد و در حال یه از شما از آئک یسک یول ،نتان برگردانندیبتوانند شما را از آئ
اران آتش یشان یو ا ،رود یا و آخرت بر باد میدر دنشان  اعمال یسانکن یچن ،ردیفر بمک
  .مانند یدان میباشند و در آن جاو یم )دوزخ(

 
   توضیحات: 

امِ « َرَ احلْ رِ هْ رِ (بدل از  .دنیجنگ :»ِقَتاٍل « ).۱۹۴بقره /  :نگا( :»الْشَّ هْ  .است )الْشَّ

دٌّ « دٌّ (واژه  .ممانعت .بازداشتن :»صَ رٌ (لمات کمبتدا است و  )صَ فْ عطف بر  )ِإْخَراٌج (و  )كُ

ُ (آن بوده و واژه  ربَ رٌ بِهِ « .خبر است )أَكْ فْ امِ ـالْ « .افرشدن به خدا استک :»كُ َرَ دِ احلْ جِ سْ  :»مَ

 ).۱۹۱بقره /  :نگا(ن یبرگرداندن از د .کفر و شرک :»فِتْنَةُ « .است )ِل اللهِ یَسبِ (عطف بر 

دْ « تَدِ رْ ن يَ   .باطل و تباه گشته و ھدر رفته است :»َحِبَطْت « .ه برگرددکھر  :»مَ
 ۲۱۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِ ٱَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَرُۡجوَن رَۡ�ََت  �َّ
ُ
ِۚ ٱأ َّ� 

ُ ٱوَ    ﴾٢١٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
اند و در راه خدا جھاد  ه ھجرت نمودهک یسانکاند و  مان آوردهیه اک یسانک 

  .و خداوند آمرزنده و مھربان است ،دارند یآنان رحمت خدا را چشم م ،اند ردهک
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   توضیحات: 

ونَ « جُ رْ   .انتظار دارند .دوارندیام :»يَ
 ۲۱۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ٓ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  قُۡل �ِيِهَمآ إِثۡمٞ  لَۡميِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿  ۡ�َ�ُ  �ۡ�ُمُهَما
َ
 أ

ۗ ٱلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل  َٔ عِِهَماۗ َو�َۡ� �َّفۡ  ِمن ُ  ۡلَعۡفَو ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ لََعلَُّ�ۡم  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ
ُرونَ َ�َتفَ     ﴾٢١٩كَّ
   ترجمه: 
 یاست و منافع ینند. بگو: در آنھا گناه بزرگک یدرباره باده و قمار از تو سؤال م 

پرسند:  یش از نفع آنھا است. و از تو میگناه آنھا ب یول ،مردم دربر دارند یھم برا
ن خداوند ین چنیخود). ا یازمندیبگو: مازاد (ن ؟نندکز را صدقه و انفاق یچه چ

ا و آخرت ید (درباره مصالح دنیشا ،سازد یشما روشن م یام) را براکات (و احیآ
  د.یشیندیخود) ب

   توضیحات: 

رِ « َمْ ِ ـالْ « .یم :»اخلْ يْرسِ وَ « .قمار با ھمه انواع آن :»مَ فْ عَ مازاد بر  .ازیاضافه بر ن :»الْ

وا(به فعل محذوف  مفعوٌل  ).۱۹۹اعراف /  :نگا(ندازد یآنچه به رنج ن .نفقه قُ  .است )أَنفِ

» ُ بَنيِّ   .گرداند یروشن م :»يُ
 ۲۲۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡ�َياٱِ� ﴿  � ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ�  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ َُّهمۡ  قُۡل إِۡصَ�حٞ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ۖ  ل  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن َخۡ�ٞ
ُ َوٱ فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۚۡ  ُ ٱَولَۡو َشآَء  لُۡمۡصلِِح� ٱِمَن  لُۡمۡفِسدَ ٱَ�ۡعلَُم  �َّ ۡ�َنَتُ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱَ� َعزِ�ٌز  �َّ

   ﴾٢٢٠َحِكيمٞ 
   ترجمه: 
و  ).دینکشه یاند(ا و آخرت یدر دن )خود یو جسم یروح یازھایتا راجع به ن( 

 .؟) ستیشان چیه نظر اسالم راجع به معامله و مخالطه با اک(پرسند  یمان میتیدرباره 
 یزندگ(و اگر با آنان  ،ده استیو پسند کین ،شان در آن باشدیه صالح اکز یھر چ :بگو
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شما  )ینید(شان برادران یا ).ندارد یمانع(د یزیامیب )خود را به قصد اصالح نه افساد
ان یموجود در م(و خداوند مفسد را از مصلح  ،)رود یم یکمکن یو انتظار چن(ھستند 

ف و وظائف یالکن تییبا تع(خواست  یو اگر خدا م ،شناسد یم )سازد و یجدا م ،شما
 رهیخداوند چگمان  بی .انداخت یشما را به زحمت م )مانیتی یسخت در امر سرپرست

  ).ندک یوضع نم ،جز آنچه مصالح بندگان در آن باشد یو قانون(م است یکو ح
   توضیحات: 

ۡ�َياٱِ� ﴿   ،نجا مضاف محذوف استیدر ا .ا و آخرتیار و بار دنکدرباره  :﴾�ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

ُ (و جار و مجرور متعّلق به  ).شؤون .امور(ل یاز قب بَنيِّ ونَ (ا ی )يُ رُ كَّ تَفَ ن یشیپه یدر آ )تَ

مْ « .است َالِطُوهُ إِن ختُ ن و کدن و مسید در خوردن و نوشینک یستیو اگر با آنان ھمز :»وَ

نَتَ « .ن استیسته است و از شما انتظار ھمیشا ،گرفتن دادن و زن زن به رنج  :»أَعْ

نَت(از ماده  .انداخت   .مشّقت یبه معن )عَ
 ۲۲۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َمةٞ  لُۡمۡ�َِ�ٰتِ ٱَوَ� تَنِكُحوا
َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤِمنَّ ۡؤِمنَةٌ  َح�َّ ۡ�َِ�ةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  مُّ  َولَوۡ  مُّ

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ 
َ
ْ  َوَ�  أ ْۚ َولََعۡبدٞ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ تُنِكُحوا ٰ يُۡؤِمُنوا ۡؤِمنٌ  َح�َّ ۡ�ِكٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  مُّ  َولَوۡ  مُّ

ۡعَجَبُ�ۡمۗ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱإَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ ْ إَِ�  �َّ ُ  ۦۖ �ِإِۡذنِهِ  لَۡمۡغفَِرةِ ٱوَ  ۡ�َنَّةِ ٱيَۡدُعٓوا َو�ُبَّ�ِ

ُرونَ  ۦَءاَ�ٰتِهِ     ﴾٢٢١لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
ز ینگمان ک بی و ،دینکاورند ازدواج نیمان نیتاب) تا اکر اھل ی(غ کو با زنان مشر 

ت او) شما را به یا موقعیا ثروت ی یبائیاگرچه (ز ،بھتر است یکاز زن (آزاد) مشر یمؤمن
و (زنان و دختران خود را) به ازدواج  ،د)یانداخته باشد (و دلباخته او بوده باش یشگفت

از مرد  یغالم مؤمنگمان  بی اورند. ویمان نیه اک یمادام ،دیاوریدر ن کمردان مشر
انداخته باشد  یت او) شما را به شگفتیقعا مویا ثروت ی یبائیبھتر است اگرچه (ز یکمشر

آتش (دوزخ) سوی  به )کا مردان مشریفتان ربوده باشد). آنان (اعم از زنان ک(و دل از 
بھشت و آمرزش به فرمان سوی  به گردند) و خدا ینند (و سبب شقاوت مک یدعوت م

و  ،شود) یله سعادت میوس ،از دستور او یرویند (و پک یش دعوت میق خویخود و توف
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م یعت را با دالئل واضح تفھیام شرکسازد (و اح یمردم روشن م یات خود را برایخدا آ
  ادآور شوند.یش را بشناسند و) یه (راه صالح و سعادت خوکن ید) تا اینما یم

   توضیحات: 

 ﴿ ْ ةٌ «د. ینکازدواج ن ک: با زنان مشر﴾لُۡمۡ�َِ�ِٰت ٱَ� تَنِكُحوا َ� ﴿برده. بنده.  « أَمَ
بْدٌ «د. یاوریافران درنک: زنان را به ازدواج ﴾لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱتُنِكُحواْ  ونَ «برده. بنده. »: عَ عُ »: يَدْ

و«نند. ک یخوانند. دعوت م یفرا م عُ الخّط  ند. در رسمک یخواند. دعوت م یفرا م»: يَدْ

نِهِ «در آخر دارد.  یالف یقرآن ونَ «ق خود. یبه اراده و توف»: بِإِذْ رُ كَّ تَذَ ر شوند. پند و کمتذ»: يَ
  رند.یعبرت گ

 ۲۲۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ذٗ  لَۡمِحيِض� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ 
َ
ْ فَٱ ىقُۡل ُهَو أ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ  لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

َمَرُ�ُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإِذَا َ�َطهَّ ۚ ٱَح�َّ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َو�ُِحبُّ  �َّ�َّ

   ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱ
   ترجمه: 
رر است (و ان و ضیپرسند. بگو: ز یض میزش با زنان به ھنگام) حیو از تو درباره (آم 

با) زنان  یاز (ھمبستر یبه دنبال دارد). پس در حالت قاعدگ یھائیماریب ی،عالوه از نافرمان
 که پاک یشوند. ھنگام یم که پاکد تا آن گاه ینکن یکیشان نزدیو با ا ،دینمائ یریگ نارهک

له حفظ یو وس یزناشوئ یعیه خدا به شما فرمان داده است (و راه طبک یانکاز م ،شوند
  دارد. یان را دوست مکاران و پاک خداوند توبهگمان  بی د.ینک یکینسل است) با آنان نزد

   توضیحات: 

يضِ ـالْ « حِ ن واژه مصدر یا .یموضع قاعدگ .یموقع قاعدگ .خون ماھانه .یقاعدگ :»مَ

 .ان و ضرریز .ت و آزاریاذ :»أَذيً « .تواند باشد یا اسم زمان میان و کا اسم می یمیم

لُوا« .یو پلشت یدیپل تَزِ نَّ « .دینک یریگ نارهک :»إعْ بُوهُ رَ  یکیشان نزدیبا ا :»ال تَقْ

نَ « .دینکن یزناشوئ رْ تَّيا يَطْهُ ان یخون ماھانه پا یعنی .گردند یم که پاک یتا وقت :»حَ

نْ « .رد و بسیگ یان میه خون ماھانه پاکن یا ای .ردیپذ یرد و غسل انجام میگ یم مِ
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يْثُ  ينَ ـالْ « .هک یدر ھمان جائ .هک یاز ھمان جائ :»حَ رِ تَطَهِّ   .دارندگان زهیکپا :»مُ
 ۲۲۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ  لَُّ�مۡ  �َِسآؤُُ�ۡم َحۡرثٞ ﴿  تُوا
ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
نُفِسُ�ۡمۚ وَ شِ  �

َ
�ِ ْ ُموا ْ ٱۡئُتۡمۖ َوقَّدِ ُقوا َ ٱ �َّ َّ� 

ْ ٱوَ  ِ  ۡعلَُمٓوا َ�ُٰقوهُۗ َو�َّ�ِ نَُّ�م مُّ
َ
   ﴾٢٢٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�

   ترجمه: 
د به آن یخواھ یه مک یپس از ھر راھ ،شما ھستند یزنان شما محّل بذرافشان 

 یو برا ،د)ینکه از موضع نسل تجاوز نکد به شرط آن ینمائ ید (و زناشوئیمحّل درآئ
) یا توشه ،ستهیصالح و باسته و پرورش فرزندان یخود (با انتخاب ھمسران شا

ض با زنان ید (و به ھنگام حیشتن را برحذر داریو از خدا خو ،دیش بفرستیشاپیپ
د ید) و بدانیننمائ یشان زناشوئینوع بشر با ا یجز راه بقا ید و از راھینکن یکینزد

ده خواھد یرد (و از شما درباره اعمال و اقوالتان پرسکد یه شما او را مالقات خواھک
ت یو رضا یسعادت اخرو ،نیت حدود دیه با رعاکو مژده بده به مؤمنان ( ،شد)

  پروردگار را به دست خواھند آورد).
   توضیحات: 

ثٌ « رْ ئْتُمْ « .شتزارک :»حَ  ،بر رو افتاده ،ستادهیا ،نشسته .دیه خواستکھرگونه  :»أَنَّيا شِ

مْ « .ه در ُقُبل باشد نه ُدُبرکبه شرط آن  .رهیو غ ،بر پشت افتاده كُ سِ َنفُ وا ألِ مُ دِّ  یبرا :»قَ
 یا آخرت توشه یسته برایبا انجام اعمال شا یعنی .دیش بفرستیشاپیشتن پیخو

القُوهُ « .دیندوزیب   .نندگان اوک مالقات :»مُ
 ۲۲۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َ ٱَوَ� َ�َۡعلُوا   ُعۡرَضةٗ  �َّ
َ
ِ�ّ َ�ۡ�َ ْ ْ َوتُۡصلُِحوا ْ َوَ�تَُّقوا وا ن َ�َ�ُّ

َ
ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱيَۡ�ٰنُِ�ۡم أ َّ� 

   ﴾٢٢٤َسِميٌع َعلِيمٞ 
   ترجمه: 
م نام یبا تعظ یثرت سوگند منافکرا یز( ،دینکشتن نیخو یو خدا را آماج سوگندھا 

 )دیبتوان(د و یزگار شویار و پرھکوکیه نکن یتا ا )دیاد سوگند نخوریپس ز .خداوند است
  .د و خدا شنوا و دانا استیان مردمان به اصالح بپردازیم
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   توضیحات: 

ةً « ضَ رْ ن واژه مصدر است و در ینصب شده. در معرض قرار گرفته. مانع. سّد راه. ا»: عُ

ةً «ار رفته است. کمعروض به  یعنیاسم مفعول  یمعن ضَ رْ لُوا اهللاَ عُ عَ ْ نام خدا را آماج »: ال جتَ
د. سوگند خوردنتان به خدا یشو کیه نکن ید تا ایا دروغ خود نسازیراست  یگندھار سویت

ه بر ک یزھائیسوگندھا. چ ،نیمِ یجمع »: انِ ـَأَيْم«د و... ینک یکیه نکد مانع از آن بشود ینبا

وا«شود.  یاد میآنھا سوگند  ُّ د. فعل مضارع ینک یکیه نکن ید. ایباش کیه نکن یتا ا»: أَن تَربَ

اً «ن است: یر چنیو تقد ،است یو جواب نھمجزوم  ونُوا بِرّ ه فعل مضارع کن یا ای. و »لِتَكُ

وا ی: فِ ن استیر چنیاست و تقد یمنصوب و عّلت نھ ُّ واھم ( ی. برخأَن تَربَ ُّ ) را مبتدا و أَن تَربَ

)خبر آن ( يلَ ثَلُ ا (ی أَوْ   اند. ) محذوف دانستهأَمْ
 ۲۲۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ�َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿  َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َكَسَبۡت قُلُوُ�ُ�ۡمۗ  للَّۡغوِ ٱب
َ
� ٓ�ِ

ُ ٱوَ     ﴾٢٢٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
 ،عادت یو از رو(د ینک یاد میه بدون توّجه ک یخداوند شما را به خاطر سوگندھائ 

ا عقاب بر آن یّفاره کو (رد کمؤاخذه نخواھد  )پرد یت از دھان میقصد و ن ینه از رو
اراده  یو از رو(رده است کسب کھایتان  دل ن شما را در برابر آنچهکیول )ستیمترّتب ن

و خداوند  ،)ا عقاب بر آن مترّتب استیّفاره کو (ند ک یمؤاخذه م )ار بوده استیو اخت
رد و در یگ یده میرا نادا ھ لغزش بخشد و یو گناھان را م(آمرزنده و بردبار است 
  ).ورزد یرساندن عقاب شتاب نم

   توضیحات: 

مْ « كُ ذُ اخِ ؤَ وِ « .دھد یمورد بازخواستتان قرار نم :»ال يُ لغو در  .پوچ .اوهی :»اللَّغْ
 .شود یعادت بر زبان رانده م یه بدون قصد و اراده و از روک یسوگند یعنی ،سوگند

 یُعرف و عادت بر زبان جار یاز رو ،بدون قصد سوگنده ک .والله نه .والله یآر :مانند

د و با قصد و یآ یه از دل بر مکآنچه  :﴾َما َكَسَبۡت قُلُو�ُُ�م﴿ .ّفاره نداردکگردد و  یم
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لِيمٌ « .گردد یاراده اداء م   .بایکش :»حَ
 ۲۲۶ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِيَن يُۡؤلُوَن مِن �َِّسآ�ِِهۡم تََر�ُُّص ﴿  ۡشُهرٖ� ّلِ�َّ
َ
ۡرَ�َعةِ أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  فَآُءو فَإِن أ    ﴾٢٢٦رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
زش یشان آمیه با اکنند ک یاد میسوگند  یعنیند (ینما یالء میش را ایه زنان خوک یسانک 

 ین سوگندیه خدا از چنکد بدانند یشند (و باکند) حق دارند چھار ماه انتظار بیننما یجنس
و  یش از نظر زندگید وضع خود را با ھمسر خوین چھار ماه بایو در ضمن ا ،ستیخوشنود ن

ده گرفتند یش را نادیردند (و سوگند خوکن فرصت) اگر بازگشت یطالق روشن سازند. در ا
پردازند و ازدواج به حالت خود  یّفاره سوگند را مک ،چه بھتر ،و با زنان خود ھمبستر شدند

  آمرزنده و مھربان است. یاست). چه خداوند بس یباق
   توضیحات: 

لُونَ «   ة) و از ماده (إيالءخورند. از مصدر ( یسوگند م»: يُؤْ يَةا (ی) أَلْوَ  ی) به معنأَلْ
ه با ھمسرش که مرد سوگند بخورد کن است یا یالء در اصطالح شرع به معنیسوگند. إ

بُّصُ « ند.کن یکینزد وا« دن. منتظر ماندن.یشکانتظار »: تَرَ   ردند.کبرگشتند. رجوع »: فَآءُ
 ۲۲۷ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�ٰقَ ٱ�ۡن َعَزُمواْ ﴿  َ ٱفَإِنَّ  لطَّ    ﴾٢٢٧َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
از  یکی ،آن یپس از انقضا ،ن مّدت بازنگشتندیگرفتند (و در ا یم بر جدائیو اگر تصم 

ا به اجبار. و یار یا طالق به اختی ی،عاد یزناشوئ یش است: برگشت به زندگیدو راه در پ
  ماند) چه خداوند شنوا و دانا است. ید خدا پنھان نمیردارشان از دکه گفتار و کد بدانند یبا

   توضیحات: 

وا« مُ زَ   .ردندکعزم خود را جزم  .م گرفتندیتصم» عَ
 ۲۲۸ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

�  لُۡمَطلََّ�ُٰت ٱوَ ﴿  نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ ن لَُهنَّ  َ�ِلُّ  َوَ�  َ�َ�َ

َ
ُ ٱ َخلَقَ  َما يَۡ�تُۡمنَ  أ َّ� 
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 ِ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤمِنَّ ب
َ
ِ ٱِ�ٓ أ � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك إِۡن  �ِخرِ

َ
َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

رَ 
َ
ْ أ ۚ إِۡصَ�ٰحٗ  اُدٓوا ِيٱ ِمۡثُل  َولَُهنَّ  ا َّ�  ِ ۗ  لَۡمۡعُروِف� ٱَعلَۡيِهنَّ ب ُ َوٱ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ َعزِ�ٌز  �َّ

   ﴾٢٢٨َحِكيمٌ 
   ترجمه: 
شدن  کبار پا ا سهیو (به مّدت سه بار عادت ماھانه  )بعد از طالق(د یو زنان مطّلقه با 

در (و اگر  ،)ستندیه حامله نکتا روشن شود  ،و عّده نگھدارند(شند کانتظار ب )ضیاز ح
 ،ز باور دارندیبه خدا و روز رستاخ )هکند یگو یمان خود صادق ھستند و راست میا

شان یدر رحم ا )ا خون ماھانهین یاعم از جن(ه خدا آنچه را کست یآنان حالل ن یبرا
و از  یزناشوئ یبه زندگ(برگرداندنشان  یو شوھران آنان برا ،نندکده است پنھان یآفر

شوھران به (ه ک یدر صورت ،سزاوارترند )گرانیاز د ،مّدت عّده(ن یدر ا )سرگرفتن آن
انت یان برسانند و خیو نخواھند به ھمسران خود ز(خواھان اصالح باشند  )یراست

 )یحقوق و واجبات(ھمسران  یو برا )ارشان با خدا استکن صورت سرویه در اک ،ندینما
ه کاست  )یحقوق و واجبات(ه بر آنان کگونه  ھمان )نندکشوھران اداء بد یه باک(است 

ه برابر عرف مردمان و موافق با ک( یا ستهیبه گونه شا )نندکد ھمسران اداء بیبا(
 )یت و حفاظت در امور خانوادگیرعا( یو مردان را بر زنان برتر ).عت اسالم باشدیشر

ه با کند ک یوضع م ینیآنان قوان یو برا(مت است کو خداوند باعّزت و باح .است
  ).مت سازگار استکح

   توضیحات: 

اتُ ـالْ « طَلَّقَ وءٍ « .زنان طالق داده شده :»مُ رُ شدن از  کا پایض یح ،جمع ُقْرء :»قُ

ام« .ضیح حَ ولَة« .ھا دان بّچه ،ھا زھدان ،جمع َرِحم :» أَرْ  .شوھران ،جمع َبْعل :« بُعُ

قُّ « قُّ (واژه  .سزاوارسته و یشا یبس :»أَحَ ل یتفض ینجا معنیل است و در ایاسم تفض )أَحَ

وفِ ـالْ « .مبالغه است یه براکندارد و بل رُ عْ ه خداوند بدان ک یوئکیار نک .دهیپسند :»مَ

لِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ ﴿ ...رهیان نرساندن و غیل حسن معاشرت و زیاز قب .دستور داده است
 ۗ و مراقبت از  یمنظور درجه و منزلت سرپرست .مردان را بر زنان منزلت است :﴾َدرََجةٞ

  ).۳۴نساء /  :نگا(شان است یا
 



 ١٣١ سوره بقر

 

 ۲۲۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َ�ٰقُ ٱ﴿  ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  لطَّ
َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ�  َمرَّ

َ
ْ  أ ُخُذوا

ۡ
 تَأ

 ٓ ا ٓ  ا ًٔ َشۡ�  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  ِممَّ ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ �َّ  َ�َافَا

َ
ِۖ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما � �َّ يُقِيَما ُحُدوَد  �َّ

َ
ِ ٱفَإِۡن ِخۡفُتۡم � َّ� 

ِ ٱتِۡلَك ُحُدوُد  ۦۗ بِهِ  ۡ�تََدۡت ٱُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما  فََ�  ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  �َّ فََ� َ�ۡعَتُدوَها
ِ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم فَ  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱأ    ﴾٢٢٩ل�َّ

   ترجمه: 
ه حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه ک یطالق دو بار است (آن طالق 

ا یسته (و عادالنه) ی(زن) به گونه شا یرد:) نگاھدارکد یار را باکاز دو  یکی ،طالق
حق  ،و به دور از ظلم و جور. بعد از طالق سوم یستگی(و با یکیردن (او) با نکرھا

ان او یو وقوع طالق م یگرین با شوھر دیشود مگر بعد از ازدواج راست یمراجعت سلب م
 ا)ید یا ردهکشان یاز آنچه (مھر ا یزیه چکست یشما حالل ن یر). و برایو شوھر اخ

ه نتوانند حدود که (شوھر و ھمسر) بترسند کن یمگر ا ،دیرید بازپس بگیا دادهشان  بدی
ت یرا رعا یه حدود الھکد یم داشتیگروه مؤمنان) ب یخدا را پابرجا دارند. پس اگر (ا

بپردازد (و در برابر آن طالق  یه و عوضیه زن فدکست یشان نیبر ا یگناھ ،نندکن
س کو ھر ،دینکن است و از آنھا تجاوز ی) الھیام شرعک(اح یحدود و مرزھاھا  این رد).یبگ

ن ین چنیاگمان  بی ند (ستمگر بوده و)کتجاوز  ی) الھی(اوامر و نواھ یاز حدود و مرزھا
  ند).ینما ینند ستم مک یم یه در آن زندگک یا ستمگرند (و به خود و به جامعه یسانک

   توضیحات: 

تَانِ «   رَّ اك«دوبار. دو دفعه. »: مَ سَ يحٌ «ردن. ک یدار : نگاه» إمْ ِ ردن. ک رھا»: تَرسْ

تَانِ «دادن.   طالق رَّ دو بار  ،آزاد است یاز سرگرفتن زناشوئ ،ه بعد از آنک یطالق»: أَلطَّالقُ مَ

انٍ «است و بس.  سَ مْ «ردن. کبا رفتاریز»: إِحْ ِلُّ لَكُ ال حيَ ه. کست یشما حالل ن یبرا... ». وَ

ودَ ). «۲۰ساء / رد (نگا: نیل و رغبت مرد انجام بگیبه م یه جدائکاست  ین ھنگامیا دُ حُ

نَاح« ام و شرائع خدا.کاح»: اهللاِ تْ بِهِ « گناه. بزه.»: جُ شتن یخو یرھائ یزن آن را برا»: إفْتَدَ
  داد.

 ۲۳۰ آیه بقرۀسوره 



 تفسیر نور    ١٣٢

 

   ه:یمتن آ 

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿  فَإِن َطلََّقَها فََ� ُجَناَح  ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
ن يُقِيَما ُحُدوَد 

َ
ٓ أ ٓ إِن َظنَّا ن َ�َ�َاَجَعا

َ
ٓ أ ِۗ ٱَعلَۡيِهَما ِ ٱَوتِلَۡك ُحُدوُد  �َّ  يُبَّيُِنَها لَِقۡو�ٖ  �َّ

   ﴾٢٣٠َ�ۡعلَُمونَ 
   ترجمه: 
از آن به بعد زن بر  ،گر باز ھم) او را طالق دادیبار د ،پس اگر (بعد از دو طالق و رجوع 

د ینما یزش جنسیند (و با او آمکازدواج  یگریه با شوھر دکن یمگر ا ،او حالل نخواھد بود
ن صورت اگر (شوھر یارانه). در اکبیو فر ینه موّقت ؛ردیصورت گ یو جّد  یو ازدواج واقع

 یون زندگانکه (به کبر آن دو (زن و شوھر اّول) نخواھد بود  یگناھ ،دوم) او را طالق داد
ه کدوار باشند یه امک ید) در صورتی) برگردند (و زن با شوھر اّول مجّددا ازدواج نمایزناشوئ

ه خدا کاست  یحدود الھھا  این را (محترم بشمارند و) پابرجا دارند. و یتوانند حدود الھ یم
گاھند (و به شرع اسالم اک یسانک یآنھا را برا   د.ینما یان میمان دارند) بیه آ

   توضیحات: 

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ ﴿  جز او به طور دائم و به روال  یه با شوھرک: تا آن گاه ﴾ۥۗ َح�َّ

ٓ ﴿و...  ،ندک یازدواج م یعاد : بر شوھر نخست و ھمسر نخست ﴾فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما
 .ستین یگناھ

 ۲۳۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف�  لّنَِسآءَ ٱ�َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ 
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
 َ�َبلَۡغَن أ

اٗر� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ  َوَ�  َ�ِ  ْۚ َۡعَتُدوا ۥۚ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن ّ�ِ ْ َءاَ�ِٰت  َ�ۡفَسُه َوَ� َ�تَِّخُذٓوا
ِ ٱ ْ َوٱ �ۚ ُهُزوٗ  �َّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن عَ  �َّ

َ
ٓ أ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱلَۡيُ�ۡم َوَما

ْ ٱوَ  ۦۚ يَعُِظُ�م بِهِ  ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ ٍء َعلِيمٞ  �َّ   ﴾٢٣١بُِ�ّلِ َ�ۡ

   ترجمه: 
ا به ی ،دندیعّده خود رس )ین روزھایآخر(و به  ،دیه زنان را طالق دادک یو ھنگام 

ا آنان را به طرز ی )دینک یشان آشتیو با ا(د یآنان را نگاه دار یا عادالنهح و یطرز صح
ردن بر ک یو تعّد شان  بدی دنیان رسانیو به خاطر ز ،دیرھا ساز یا ده و دادگرانهیپسند



 ١٣٣ سوره بقر

 

 ،ندکن یه چنک یسکو  ،دیشان را نگاه نداریا )د وینکن یبا آنان آشت(چ گاه یھ ،شانیا
ردن از کاعمال و سوءاستفاده گونه  این با(و  ،است ردهکشتن ستم یبه خوگمان  بی
و نعمت خدا را بر خود  ،دیریخدا را به باد استھزاء نگ )ام و حدودکاح( یھا هیآ )نیقوان

و آنچه را  )است یخانوادگ یم امور زندگیان شوھر و ھمسر و تنظیه از جمله الفت مک(
رده است و کبر شما نازل  )عت اسالمیقرآن و اسرار شر یعنی(مت کتاب و حکه از ک

 هکد ید و بدانیزیخدا بپرھ )خشم(د و از یاوریبه خاطر ب ،دھد یشما را با آن پند م
گاه است یزیخداوند از ھر چگمان  بی   .آ

   توضیحات: 

نَّ « لَهُ نَ أَجَ لَغْ ل« .شدند کیبه انقضاء عّده خود نزد :»بَ نجا مراد یدر ا .مّدت :» أَجَ

نَّ « .عّده است ین روزھایشدن آخر یسپر وهُ حُ ِّ آنان را طالق  .دیآنان را رھا ساز :»رسَ

اراً « .دیدھ َ واً « .له است مفعوٌل  .رساندن انیز :»رضِ زُ است  یمصدر .مسخره .چهیباز :»هُ

وا(مفعول دوم  .َمْھُزوء یعنی ،اسم مفعول یبه معن ذُ تَّخِ ةكاحلِْ « .است )ال تَ ا یگفتار  :»مَ
  ).۳۴احزاب /  :نگا(عطف صفت بر موصوف است  .ردار درست و بجاک

 ۲۳۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ  لّنَِسآءَ ٱ�َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ِ ِ  ۦَ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِ  لَۡمۡعُروِف� ٱبَۡيَنُهم ب ِ ٱَمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤمُِن ب َ�ٰلُِ�ۡم  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡطَهُرۚ وَ 

َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
ُ ٱأ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
   ﴾٢٣٢َ�ۡعلَُم َوأ

   ترجمه: 
مانع آنان  ،دندیان رسانید و مّدت عّده خود را به پایه زنان را طالق دادک یو ھنگام 
به طرز شان  میان اگر در ،نندکازدواج  )یگریسان دکا با یسابق (ان ه با شوھرکد ینشو

به راه  یا آبرومندانه یخانوادگ یو خواسته باشند زندگ(برقرار گردد  یتراض یا دهیپسند
 یزیھمان چ )ه گذشتک یبیب و ترھیمانه ھمراه با ترغیکام حکاح(ن یا ،)اندازند
 .مان دارندیز ایه به خدا و روز رستاخکشوند  یاز شما بدان پند داده م یسانکه کاست 

ر یو تطھ یاز نظر رشد عالئق و روابط اجتماع(شما  یبرا )یالھ یاوامر و نواھ(ن یا
از ممانعت زنان (تر  زهیکتر و پا تکپربر )طیمح یھا یھا و آلودگ ینفوس از زنگ بدگمان

ن یو فوائد نھفته در ا یبشر یمصالح اجتماع(و خدا  ،است )رهیگران و غیاز ازدواج با د



 تفسیر نور    ١٣٤

 

  .دیدان ینم )دید و بایه شاکرا چنان  ین اوامر و نواھیاسرار ا(داند و شما  یم )ام راکاح
   توضیحات: 

نَّ « لُوهُ ضُ يا« .دیاورید و از آنان ممانعت به عمل نیشان را باز نداریا :»ال تَعْ كَ  :»اَزْ

رُ . «تر و سودمندتر بالنده   .زترییتر و تم زهیکپا :»أَطْهَ
 ۲۳۳ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن يُتِمَّ  ۡلَ�ٰلَِ�ُٰت ٱوَ ﴿
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
ۚ ٱيُۡرِضۡعَن أ  لَۡمۡولُودِ ٱَوَ�َ  لرََّضاَعَة

ِ  ۥَ�ُ  ةُۢ بَِوَ�َِها  لَۡمۡعُروِف� ٱرِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ ب  َوَ� َ� تَُ�لَُّف َ�ۡفٌس إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ َ� تَُضآرَّ َ�ِٰ�َ
ُۥ َمۡولُودٞ  َّ�  ِ َراَدا فَِصاً� َعن تََراٖض  لَۡوارِثِ ٱَوَ�َ  ۦۚ بَِوَ�ِه

َ
 فََ�  َو�ََشاُورٖ  ّمِۡنُهَما ِمۡثُل َ�ٰلَِكۗ فَإِۡن أ

ۗ  ُجَناحَ  َرد�ُّمۡ  �نۡ  َعلَۡيِهَما
َ
ن أ

َ
ْ  أ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  �َۡسَ�ِۡضُعوٓا

َ
ٓ مَّ  َسلَّۡمُتم إَِذا َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  فََ�  أ  ا

 ِ ْ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف� ٱَءاتَۡيُتم ب َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ    ﴾٢٣٣بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

   ترجمه: 
 ،دھند یر میرا ش رمطّلقه) دو سال تمام فرزندان خودیمادران (اعم از مطّلقه و غ 

بر آن  ،شوند یرخوارگیل دوران شیمکشان خواستار تیا یا ھر دوین یاز والد یکیھرگاه 
مادران را (در  کو پوشا کپدر) الزم است خورا یعنیاو متوّلد شده ( یه فرزند براکس ک

ش از مقدار یس موّظف به بکچ یسته بپردازد. ھی) به گونه شایآن مّدت به اندازه توانائ
ند یان ببید زیاش با و نه پدر به سبب بّچه ،نه مادر به خاطر فرزندش ،ستیخود ن یانائتو
و بر مادر  ،ھر دو محفوظ است و بر پدر پرداخت عادالنه یدار از فرزند برایه حق دک(بل

ا به سبب فقر از پرداخت حق حضانت یرد یپرورش مسلمانانه الزم است. چنانچه پدر بم
د آنچه بر یبا ،الزم است (و در صورت دارا بودن یزین چیفرزند چنعاجز باشد) بر وارث 

الزم بوده است بپردازد) و اگر  یرخوارگیو اجرت ش کو پوشا کل خورایاز قب ،پدر فرزند
ر یرا زودتر از دو سال) از ش کودکگر (یت و مشورت ھمدین) خواستند با رضای(والد

فرزندان خود  یبرا یگانید داین) خواستپدرا یست. و اگر (ایبر آنان ن یرند گناھیبازگ
و  ،دیسته بپردازیه حقوق آنان را به طور شاکن یبه شرط ا ،ستیبر شما ن یگناھ ،دیریبگ

نا است (لذا پدران و ید بیدھ یه خدا بدانچه انجام مکد ید و بدانیزیاز (خشم) خدا بپرھ
  ند).یت نمایت اوالد عنایمادران خدا را در نظر دارند و به ترب
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   توضیحات: 

نَ « عْ ضِ ِ « .ر بدھندید شیبا :»يُرْ لَنيْ وْ ة« .مّدت دو سال :»حَ ضاعَ  .ردادنیش :»رَ

هُ « لُودِ لَ قُ « .پدر :»املَْوْ زْ ة« .نفقه :»رِ وَ وفِ ـبِالْ « .جامه :»كِسْ رُ عْ سته و یبه گونه شا :»مَ

آرَّ « .ندک یم یه زن در آن زندگک یطیبرحسب ُعرف مح خورده  انید زینبا :»ال تُضَ

آرَّ (است و  یحرف نھ )ال( .بشود جزمه  یفعل مضارع مجزوم است و فتحه به جا )تُضَ

ال« .آمده است اضٍ « .ر بازگرفتن طفلیاز ش :» فِصَ رٍ . «یخوشنود :»تَرَ اوُ  .یزنیرا :»تَشَ

وا « عُ ْضِ رتَ يْتُ « .دیریه بگیه داکن یا :»أَن تَسْ اتَ ا ءَ مقّرر  هیدا یآنچه به عنوان مزد برا :»ْم مَ

يْتُمْ ( .دیدھ ید و بدو میا داشته اتَ يْتُمْ (به منزله  )ءَ طَ ازمند است یاست و به دو مفعول ن )أَعْ

وهُ الْ ( :ن استیر چنیتقد .نجا محذوفندیه ھر دو در اک يْتُمُ اتَ عَ ـءَ اضِ رَ   ).مَ
 ۲۳۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ۡزَ�ٰجٗ  �َّ
َ
�َّۡصنَ  اُ�َتَوفَّۡوَن مِنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ نُفِسِهنَّ  َ�َ�َ

َ
ۡرَ�َعةَ  بِأ

َ
ۡشُهرٖ  أ

َ
�ۖ وََعۡ�ٗ  أ

 ِ نُفِسِهنَّ ب
َ
َجلَُهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ

َ
ُ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف� ٱفَإَِذا بَلَۡغَن أ بَِما  �َّ

  ﴾٢٣٤َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ 
 
   ترجمه: 
 ،گذارند یم یاز پس خود به جا یرند و ھمسرانیم یم )مردان(ه از شما ک یسانکو  

 یو ھنگام ،)و عّده نگاه دارند(شند کروز انتظار ب د چھار ماه و ده شبانهیشان با ھمسران
ه ھر چه کست یبر شما ن یگناھ ،ان بردندیدند و آن را به پایرسشان  مّدت ه به آخرک
موافق با شرع از  یو اعمال(سته انجام دھند یاره خودشان به طور شاخواھند درب یم
گاه استینک یو خدا از آنچه م ،)نندکشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج یا   .د آ

   توضیحات: 

نَ « فَّوْ تَوَ ونَ « .رندیم یم :»يُ رُ  ).وذر(از ماده  .گذارند یم یند و به جایگو یم کتر :»يَذَ

نَ «  بَّصْ َ د یبا ،ه زن شوھر مردهک ین معنیبد .دارند یِعّده نگاه م .شندک یانتظار م :»يَرتَ
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 یدور - یمگر با بودن عذر شرع -و ازدواج و خروج از منزل  یش و خواستگاریاز آرا

ۡشُهرٖ ﴿ .ندک
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
�ۖ  أ نَّ « .یروز قمر چھار ماه و ده شبانه :﴾وََعۡ�ٗ هِ سِ درباره خود  :»يفِ أَنفُ

وفِ ـَمـبِالْ « .نسبت به خود رُ   .ه معھود شرافتمندان و پسند اسالم استک یارک :»عْ
 ۲۳۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

نُفِسُ�ۡمۚ  لنَِّسآءِ ٱِمۡن ِخۡطَبةِ  ۦَوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َعرَّۡضُتم بِهِ ﴿ 
َ
ۡ�نَنُتۡم ِ�ٓ أ

َ
ۡو أ

َ
أ

ُ ٱَعلَِم  ْ قَۡوٗ�  �َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ا إِ�َّ نَُّ�ۡم َستَۡذُكُروَ�ُهنَّ َوَ�ِٰ�ن �َّ تَُواِعُدوُهنَّ ِ�ًّ

َ
�  ۚ ۡعُروٗفا  مَّ

ْ  َوَ�  ٰ َ�ۡبلَُغ  �َِّ�حِ ٱ ۡقَدةَ �ُ  َ�ۡعزُِموا َجلَهُ  ۡلِكَ�ُٰب ٱَح�َّ
َ
ْ ٱوَ  ۥۚ أ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ  �َّ

نُفِسُ�ۡم فَ 
َ
ۚ ٱأ ْ ٱوَ  ۡحَذُروهُ نَّ  ۡعلَُموٓا

َ
َ ٱأ    ﴾٢٣٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

   ترجمه: 
فوت شان  شوھران هک( یه از زنانیناکه به طور کست ین )مردان(بر شما  یو گناھ 

ار کن یم بر ایا در دل خود تصمیو  ،دینک یخواستگار )برند یاند و در عّده بسر م ردهک
د یاد خواھیدانست شما آنان را  یخداوند م ،)دیاظھار نمائه آن را کن یبدون ا(د یریرا بگ

شما  یعیمردان نسبت به زنان است و خداوند با خواسته طب یش فطرین گرایو ا(رد ک
ه کن یمگر ا ،دیندھ یوعده زناشوئ یبه آنان پنھان یول )ستیل معقول مخالف نکبه ش

اقدام به ازدواج  )در ھمه حالاّما (د ینکاظھار  )هیناکو به طور ( یا دهیبه طرز پسند
پس از  ،داند ید میه خداوند آنچه را در دل دارکد یو بدان ،دید تا عّده آنان بسر آیننمائ

خداوند بس آمرزنده گمان  بی هکد ید و بدانیشتن را برحذر داریاو خو )مخالفت فرمان(
  ).ندک یو در مجازات بندگان شتاب نم(با است یکو ش
   توضیحات: 

تُم بِهِ « ضْ رَّ تو  :دیه بگوئکن یل ایاز قب .دیه گفتیناکآن را با  .دیبدان گوشه زد :»عَ
بم گرداند یچون تو را نص یدوارم خداوند زن خوبیام .یھست ینداریسته و دیشا یبانو

نَنتُمْ « .یخواستگار :»ِخْطَبةِ ... « و مْ « .دیپنھان داشت :»أَكْ كُ سِ نَنتُمْ يفِ أَنفُ به دل خود  :»أَكْ

ْ قَۡوٗ� ﴿ .دیشه خود راه دادیبه اند .دیداد یجا ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ۚ  إِ�َّ ۡعُروٗفا جز گفتار  :﴾مَّ

وا. «دیار نبرکه خود به یناکده و بزرگوارانه در یپسند مُ زِ عْ قصد  .دیریم نگیتصم :»ال تَ

ه در کچرا  .دینکاح نکدر مّدت عّده اقدام به عقد ن :﴾�َِّ�حِ ٱَ� َ�ۡعزُِمواْ ُ�ۡقَدةَ ﴿ .دینکن
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«  .و عقد ازدواج در آن باطل است ،پرده حرام است یار و بکآش یمّدت عّده خواستگار

ه کمفروض  یتوب به معنکم :یعنیاسم مفعول  یاست به معن یمصدر :»الْكِتَابُ 
  .ملبوس یلباس به معن :مانند .منظور عّده است

 ۲۳۶ آیه بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۚ  لّنَِسآءَ ٱ�َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ﴿  ْ لَُهنَّ فَرِ�َضٗة ۡو َ�ۡفرُِضوا
َ
وُهنَّ أ  َما لَۡم َ�َمسُّ

ِ  ۥقََدُرهُ  لُۡمۡقِ�ِ ٱَوَ�َ  ۥقََدُرهُ  لُۡموِسعِ ٱ َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ  ا َ�َ  لَۡمۡعُروِف� ٱَمَ�َٰعۢ� ب َحقًّ
  ﴾٢٣٦لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ

   ترجمه: 
بر  یگناھ ،دیطالق دھ )یبه علل(ن َمھر ییو تع یزش جنسیاگر زنان را قبل از آم 

آن  .دیمند ساز بھره )مناسب حال خود یا هیبا ھد(آنان را  )ن موقعیو در ا(ست یشما ن
 ،به اندازه خودش ،ندارد )یمال( یه توانائکس کو آن  ،دارد )یمال( یه توانائکس ک

بر  )هیپرداخت ھد(ن یو ا ،پردازد یم )رندهیو مناسب حال دھنده و گ(سته یشا یا هیھد
  .است یاران الزامکوکین

   توضیحات: 

ا لَ « نَّ ـَمـَمْ تـمَ وهُ واژه  .دیانجام نداده باش یزش جنسیه با آنان آمکا مادام یاگر  :»سُّ

ا( نَّ ـمْ تَ ـإِن لَّ « :یعنی .ه باشدیتواند شرط یم )مَ وهُ سُّ ةَ لَ « :یعنی .ه باشدیزمانا ی .»مَ دَّ مْ ـمُ

نَّ ـتَ  وهُ سُّ ةً « .»مَ يضَ نَّ « .هیمھر .صداق :»فَرِ وهُ تِّعُ به  ،متاع و ُمتعه .دیبدانان متاع دھ :»مَ
دادن آن به  .دھد یه شوھر بعد از طالق به ھمسر مطّلقه خود مکاست  یا هیھد یمعن

ن نگشته یقبًال مع یو یبرا یا هینشده و مھر یزناشوئ یکیه با او نزدک یا ھمسر مطّلقه

عِ « .گر مستحّب استیو دادن آن به زنان مطّلقه د ،است واجب است وسِ  .دارا :»مُ

رتِ « .ثروتمند قْ ر« .تنگدست .نادار :»مُ دَ تَاعاً « .اندازه توان :»قَ اسم  .مند ساختن بھره :»مَ
ن یآن چنر یتقد .ار رفته است و مفعول مطلق استکع به یتمت یمصدر است و به جا

تَاعاً « :است نَّ مَ وهُ تِّعُ اً « :»مَ قّ وفِ ـبِالْ ( .ثابت و پابرجا :»حَ رُ عْ تَاعاً (صفت اّول  )مَ و  ،است )مَ

اً ( قّ ن یر آن چنیمفعول مطلق بشمار است و تقد )َحّقاً (ه کن یا ای .صفت دوم آن است )حَ
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اً « :است قّ قَّ ذلِكَ حَ   .»حَ
 ۲۳۷ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

وُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِ�َضةٗ �ن ﴿  ن َ�َمسُّ
َ
 فََرۡضُتمۡ  َما فَنِۡصُف  َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

 ٓ ن إِ�َّ
َ
وۡ  َ�ۡعُفونَ  أ

َ
ْ  أ ِيٱ َ�ۡعُفَوا َّ�  ِ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَ� تَنَسُواْ  �َِّ�ِح� ٱُ�ۡقَدةُ  ۦ�َِيِده

َ
ْ أ ن َ�ۡعُفٓوا

َ
َوأ

َ ٱُ�ۡمۚ إِنَّ بَۡينَ  ۡلَفۡضَل ٱ    ﴾٢٣٧بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  �َّ
   ترجمه: 
طالق  )دیبنمائ یزش جنسیو آم(د یریه با آنان تماس بگکش از آن یو اگر زنان را پ 
ه کنصف آنچه را  )الزم است( ،دیا ن نمودهییآنان تع یبرا یا هیه مھرک یدر حال ،دیداد

ر یاگر صغ(ا یببخشند و  )حق خود را(ه آنان کن یمگر ا )دیبه آنان بدھ(د یا ردهکن ییتع
آن را  ،ه عقد ازدواج در دست او استکس کآن  )یعنی ،آنان یول ،ه ھستندیا سفیو 

به  )دیه را به زنان بپردازیو تمام مھر(د ینکگذشت  )مردان(و اگر شما  ،ببخشد
 .دینکان خود فراموش میرا در م یارکوکیو گذشت و ن ،تر است کینزد یزگاریپرھ
  .نا استید بیدھ یخداوند به آنچه انجام مگمان  بی
   توضیحات: 

فُ « محذوف  یا خبر مبتدایو  ،خبر محذوف یتواند مبتدا ین واژه میا .مین :»نِصْ

تُمْ «: ن استیر چنیتقد و ،باشد ضْ ا فَرَ فُ مَ مْ نِصْ يْكُ لَ عَ تُمْ  ؛فَ ضْ ا فَرَ فُ مَ بُ نِصْ اجِ وَ  .»فَالْ

ونَ « فُ عْ فُو« .نندکزنان گذشت  :»يَ عْ  یالف زائد ی،الخّط قرآن در رسم .ندکاو گذشت  :»يَ

ِيٱ﴿ .ن فعل موجود استیدر آخر ا َّ�  ِ ل« .شوھر است :﴾�َِّ�ِح� ٱُ�ۡقَدةُ  ۦ�َِيِده  :» فَضْ
  .یرفتار کیو ن یبزرگوار

 ۲۳۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿  لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ  لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ    ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
   ترجمه: 
د یمحافظت ورز )د ویوشا باشک ،عصر یعنی(انه ینماز م )ژهیبه و(در انجام نمازھا و  

بت و یھ ،دگان خودیدر برابر د ،و با خشوع و خضوع(د یزیخدا بپا خ یو فروتنانه برا
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  ).دیعظمت خدا را مجّسم دار
 
   توضیحات: 

ات« لَوَ طَيا« .نمازھا :» صَ سْ لوةِ الْوُ طَيا(واژه  .ن نمازیبھتر .انهینماز م :»الصَّ سْ به  )وُ
از نمازھا را  کیھر  یدانشمندان اسالم .ن آمده استیده و بھتریوسط و گز یمعن

طَيا( سْ الةِ الْوُ انِتِنيَ « .ن ارجح اقوال داّل بر نماز عصر استکیول ،اند دانسته )الصَّ  :»قَ

وا(در فعل  )و(ر یحال ضم .فروتنانه و متواضعانه .نیخاشع از مصدر  .است )قُومُ

نُوت( ر و کزدان و اشتغال به ذیدن از امور جھان و پرداختن به مناجات یبر یبه معن )قُ
  .خداوند مّنان است یدعا

 ۲۳۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡو ﴿ 
َ
ۖ ُرۡكَبا�ٗ فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ ٓ  ا ِمنُتمۡ  فَإَِذا

َ
ْ فَٱ أ َ ٱ ۡذُكُروا ا لَۡم تَُ�ونُواْ  �َّ َكَما َعلََّمُ�م مَّ

  ﴾٢٣٩َ�ۡعلَُمونَ 
   ترجمه: 
د با خشوع و خضوع یو نتوانست(د یدیترس )یگریا خطر دیبه خاطر جنگ (و اگر  

سواره انجام ا یاده یدر حال پ )ه آن راکبل ،دینکن کنماز را تر ،دیستیالزم به نماز با
و به تمام و  ینماز را به صورت معمول(د یافتیت خود را باز یه امنک یاّما ھنگام .دیدھ
 یخدا ،د و خدا به شما آموختیدانست یه نمک یزھائیبرابر آن چ )د ویآور یمال به جاک

  ).دیش بپردازیایو به عبادت و ن(د ینکاد یرا 
   توضیحات: 

االً « جَ بَاناً « .ادگانیپ ،جمع راجل :»رِ كْ بَاناً ( .سواران ،بکجمع را :»رُ كْ االً وَ رُ جَ  )رِ

تُمْ « :ن استیر آن چنیه تقدکدر جواب شرط محذوف است  )و(ر یحال ضم فْ إِنْ خِ فَ

اكِبِنيَ  لِنيَ أَوْ رَ اجِ لُّوا رَ   .هکگونه  ھمان :»َماک« .»فَصَ
 

 ۲۴۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱوَ ﴿  ۡزَ�ٰجٗ  �َّ
َ
ۡزَ�ِٰجِهم َوِصيَّةٗ  اُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ

َ
َ�ًٰعا ّ�ِ َ�ۡ�َ  ۡ�َۡولِ ٱ إَِ�  مَّ

نُفِسِهنَّ  ِ�ٓ  َ�َعۡلنَ  َما ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  ُجنَاحَ  فََ�  َخرَۡجنَ  فَإِنۡ  إِۡخَراٖج� 
َ
ۡعُروٖف�  ِمن أ ُ َوٱ مَّ َّ� 

  ﴾٢٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
   ترجمه: 
 یرا از خود به جا یرند و ھمسرانیگ یه از شما در آستانه مرگ قرار مک یسانکو  

 کیه تا کنند کت یھمسران خود وص ید برایه) باکن است ی(فرمان خدا ا ،گذارند یم
ه آنان (خودشان از کن یبه شرط ا ،مند سازند ) بھرهینه زندگیسال آنان را (با پرداخت ھز

ه نسبت به خود ک یا دهیار پسندکرون روند ھر یپس اگر ب ،رون نروندیخانه شوھر) ب
  م است.یکو خداوند توانا و ح ،ستیبر شما ن یل ازدواج مجّدد) گناھیانجام دھند (از قب

   توضیحات: 

يَّةً « صِ ر آن یاست و تقد یبه فعل محذوف ا مفعوٌل یمفعول مطلق  ،سفارش ،هیتوص :» وَ

يَّةً «:ن استیچن صِ ونَ وَ يَّةً « :هکن یا ای .»يُوصُ صِ مْ وَ يْهِ لَ تَبَ اهللاُ عَ تَاعاً « .»كَ به  مفعوٌل  :»مَ

ونَ (فعل محذوف  يَّةً (ا ی )يُوصُ صِ يَةً ( یه به معنکاست  )وَ صِ اجٍ « .باشد یم )تَوْ رَ َ إِخْ ريْ  :»غَ

تَاعاً (بدل  ينَ (ا حال ی ،)مَ ذِ اجاً (ا ی )ألَّ وَ ه یآ .تواند باشد یا منصوب به نزع خافض میو  ،)أَزْ
است  یحقگر  بیان هین آیو ا ،ستیاز آن ن یزیر و گریه گزکاست  یحق واجب )۲۳۴(
  .ه زن در استفاده و عدم استفاده از آن آزاد استک

 ۲۴۱ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ا َ�َ  لَۡمۡعُروِف� ٱَولِۡلُمَطلََّ�ِٰت َمَ�ُٰعۢ ب    ﴾٢٤١لُۡمتَّقِ�َ ٱَحقًّ
   ترجمه: 
 )گردد و یه از طرف شوھر پرداخت مک(است  یه مناسبیھد ،زنان مطّلقه یو برا 

  .زگاریاست بر مردان پرھ ین حقیا
   توضیحات: 

اً «   قّ اً «ن است: یر آن چنیاست. تقد یمفعول مطلق فعل محذوف»: حَ قّ قَّ ذلِكَ حَ . با »حَ
 زشیه با او آمک یا زن مطّلقه -زنان مطّلقه چھارگروھند: الف  ،ام گذشتهکتوجه به اح

دارد  یعّده نگاه م ی،ن زنیمعلوم گشته است. چن یو یبرا یا هیشده است و مھر یجنس
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زش یه با او آمک یا زن مطّلقه -د. ب ینما یافت میمال درکه خود را به تمام و یو مھر
دارد  یعّده نگاه م ی،ن زنیمعلوم نگشته است. چن یو یبرا یا هیشده است و مھر یجنس

 یعنید. ینما یافت میش دریشاوندان و زنان خانواده خویه خویمثل مھر یا هیو مھر
نشده است و  یزش جنسیه با او آمک یا زن مطّلقه -رد. ج یگ یمھرالمثل بدو تعلق م

دارد و  یافت میه خود را درینصف مھر ین زنیاو معلوم گشته است. چن یه برایمھر
 یھم برا یا هینشده است و مھر یزش جنسیه با او آمک یا زن مطّلقه -ندارد. د  یا عّده

افت یشوھر در یوجوبًا حق متاع به اندازه قدرت مال ین زنیاو معلوم نگشته است. چن
و » ب«و » الف[ « ی: دادن حق متاع به زنان بندھایادآوریندارد.  یا و عّده ،دارد یم
ر ین پرداخت آن به زنان گروه [د] واجب است. [نگا: تفسکیل ،مستحّب است» ] ج«

  ].۴۸صفحه  ،ّسریر المصحف المی. تفس۲۰۵و  ۱۹۷صفحه  ،جزء دوم ی،مراغ
 ۲۴۲ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُ ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ    ﴾٢٤٢لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ
   ترجمه: 
 امکدرباره اح(ه کن یدھد تا ا یشما شرح م یات خود را براین آین چنیخداوند ا 
  .دیشیندیب )جھان یھا دهیو ھمه پد یالھ

   توضیحات: 

الِكَ « ذَ   .رخواھانهین خیانات خردپسندانه و قوانین بیبا چن .نسانیبد :»كَ
 

 ۲۴۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� لُوٌف َحَذَر  �َّ

ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوُهۡم � ُ ٱَ�َقاَل لَُهُم  لَۡموۡتِ ٱَخرَُجوا ُموتُواْ  �َّ

ۡحَ�ُٰهۡمۚ إِنَّ 
َ
َ ٱُ�مَّ أ و فَۡضٍل َ�َ  �َّ ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱَ�ُ

َ
   ﴾٢٤٣َ� �َۡشُكُرونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

   ترجمه: 
گاھیآ  ه ھزاران ک یدر حال ،شیخو یھا ه از خانهک یسانک )از داستان شگفت( یا آ

نمودند و از جھاد با دشمن سر باز  یو سست(رون رفتند یاز ترس مرگ ب ،نفر بودند
خداوند عوامل مرگ آنان را فراھم  یعنی( .دیریبم :گفتشان  بدی پس خداوند ؟)زدند

سپس  )شدند یشتن و ذّلت و خوارکگرفتار  ،شانیشدن دشمن بر ا رهیساخت و با چ
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گاھ(خداوند آنان را  مگر ( .ردکزنده  )شانیاز ا یار قھرمانانه افرادکیو پ یداریو ب یبا آ
شان از یاز ا یو ھرگاه گروھ ؟! استھا  مّلت مرگ ،رش ظلم و جوریه پذکن است ینه ا

و  یگران را با جبران مافات از نو زندگیخود و د ،دار شدند و بپاخاستندیش بیغفلت خو
 ینعمت سترگ ،بار ذّلت یپس از زندگ یا بزرگوارانه ین زندگیو چن ؟!بخشند یات میح

سازد  یش را شامل مردم میخداوند فضل خوگمان  بی )ست واست و از فضل خدا ا
  .نندک ینم یرگزارکشتر مردم شین بکیول )ر و سپاس استکه موجب شک یفضل(

   توضیحات: 

إِيلـأَلَ « گاھیآ :؟» مْ تَرَ غمبر است و مراد مّلت یمخاطب پ .؟ هک یدان یمگر نم ؟از یا آ
گاھ یآنان برا کیو ھدِف پرسش تحر ،او ار کاز  یریو پندگ یسانکن ین چنیاز ا یآ

وا« .شان استیا جُ رَ ينَ خَ ذِ ن یخداوند نژاد و شماره و سرزم .رون رفتندیه بک یسانک :»الَّ
المثل داشته باشد و  و چه بسا تنھا جنبه ضرب ،را روشن نفرموده است یسانکن یچن

ْلف :»أُلُوفٌ « .ان نباشدیدر م یپند و اندرز بوده و اصًال داستان یبرا
َ
. ھزاران ،جمع أ

رَ « ذَ مْ « .له است مفعوٌل  .از ترس :»حَ يَاهُ وتُوا... أَحْ  ینابود ،اتیمراد از موت و ح :»مُ
ات یشجاعانه و بزرگوارانه ح یه زندگکن یو ا ،است  ھای دست یو ماندگار  ھای دست
نجا سخن از موت و یپس در ا .مرگ بشمار است ،انه و پستانهیترسو یو زندگ ،است

  ).۲۴انفال /  ،۱۲۲أنعام /  ،۵۶/   بقره :نگا(است  یات معنویح
 ۲۴۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ﴿  ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ    ﴾٢٤٤َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

   ترجمه: 
  .ه خداوند شنوا و دانا استکد ید و بدانیو در راه خدا بجنگ 
   توضیحات: 

يعٌ « مِ لِيمٌ « .شنود یرا م یسکشنوا است و گفتار ھر :»سَ ردار و کدانا است و از  :»عَ
گاه است یسکپندار ھر    .آ
 ۲۴۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن ذَا ﴿ ِيٱمَّ َ ٱُ�ۡقرُِض  �َّ ۚ وَ  ۥٓ َ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  �َّ ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة
َ
ُ ٱأ َ�ۡقبُِض  �َّ
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ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ    ﴾٢٤٥َوَ�ۡبۜصُ
   ترجمه: 
و خداوند  ؟ندکن برابر یاو چند یدھد تا آن را برا یوئکیه به خدا قرض نکست یک 

  .دیشو یاو بازگردانده مسوی  به سازد و یمحدود و گسترده م )بندگان را یروز(
   توضیحات: 

ي« ا الَّذِ ن ذَ نْ ( ؟ هکاست  یسکچه  :»مَ ا( ،مبتدا ):مَ ي( ،خبر ):ذَ  .صفت ):الَّذِ

ضاً «  )مقروض( یبه و به معن ا مفعوٌل ی ،است )إقراض( یمفعول مطلق و به معن :»قَرْ

ناً « .است سَ ضاً حَ  .به خاطر باشدیه از مال حالل و با طکاست  یو آن وقت .وکیوام ن :»قَرْ

هُ « فَ اعِ يُضَ افاً « .ن برابرش گرداندیتا چند :»فَ عَ عْف(جمع  :»أَضْ  .ن برابریچند )ضِ

اعِفَ (به دوم فعل  مفعوٌل  هُ (در  )ه(ر یا حال ضمی )يُضَ فَ اعِ بِضُ « .است )يُضَ قْ باز  :»يَ

طُ « .ندک یم مک .ردیگ یم بْسُ   .گرداند یفراوان م .دھد یگسترش م :»يَ
 ۲۴۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ٰٓءِيَل ِمۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰٓ إِۡذ قَالُواْ ِ�َِ�ّٖ  لَۡمَ�ِ ٱ� َُّهمُ  ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�  َ�َا َملِٗ�  ۡ�َعۡث ٱ ل
ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نَُّ�ٰتِۡل  ْۖ قَالُواْ َوَما َ�َ  لۡقَِتاُل ٱقَاَل َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ �َّ تَُ�ٰتِلُوا

َ
� ٓ  ا

�َّ نَُ�ٰتَِل ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱ� ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم  �َّ ۡ�َنآ�َِناۖ فَلَمَّ

َ
ۡخرِۡجَنا ِمن دَِ�ٰرِنَا َو�

ُ
تََولَّۡواْ  ۡلقَِتاُل ٱَوقَۡد أ

ُ َوٱ ّمِۡنُهمۚۡ  إِ�َّ قَلِيٗ�  َّ�  ِ ٰلِِم�َ ٱَعلِيُمۢ ب    ﴾٢٤٦ل�َّ
   ترجمه: 
گاھیآ  ستند یز یم یه بعد از موسکل یاسرائ یناز ب یجماعت )داستان شگفت(از  یا آ

 )او یتحت فرماندھ(ن تا کما انتخاب  یبرا یشاھ :غمبر خود گفتندیو در آن وقت به پ
 :گفت )شانیمشان بدینان از تصمیاطم یغمبرشان برایپ( .مینکدر راه خدا جنگ 

ار کیپ )د و در راه خدا جھاد وینک یچیسرپ(ار به شما داده شود کید اگر دستور پیشا
ه از خانه و ک یدر حال ،مینکار نکین است در راه خدا پکچگونه مم :گفتند .دینکن

ھمه جز عده  ،ار به آنان داده شدکیه دستور پک یاّما ھنگام ؟ میا فرزندانمان رانده شده
و  )نشان ستم نمودندیغمبرشان و دیو به خود و پ(ردند ک یچیشان سرپیاز ا یمک

گاه کخداوند از ستم   .استاران آ
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   توضیحات: 

الَ « اتِلْ «ل است. ی. منظور َسموئیغمبریپ»: نَبِيٍّ «بزرگان قوم. »: مَ م. یتا بجنگ»: نُقَ

يْتُمْ «) است. إِبْعَثْ مجزوم است چون جواب فعل امر ( سَ د شما. از افعال ناقصه یشا»: عَ

اتِلُوا) و خبر آن جمله (تُمْ ر (یاست و اسم آن ضم ا «) است. أَالّ تُقَ نَامَ شود ما  یچه م»: لَ

ا( ؟چرا ما ؟را نَا( ،): مبتدامَ  ھن.یاشانه. شھر و مکخانه و  ،جمع دار»: دِيَار«) خبر است. لَ

تِبَ « ا«د. یواجب گرد»: كُ لَّوْ   ردند.کردند. پشت نمودند و خلف وعده ک یچیسرپ»: تَوَ
 ۲۴۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ ٱَوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ ﴿  ْ  قَۡد َ�َعَث لَُ�ۡم َطالُوَت َملِٗ�ۚ  �َّ ٰ  قَالُٓوا َّ�
َ
 لُۡمۡلُك ٱ َ�ُ  يَُ�ونُ  �

 ِ َحقُّ ب
َ
َ ٱقَاَل إِنَّ  لَۡماِل� ٱ ّمِنَ  مِۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعةٗ  لُۡمۡلكِ ٱَعلَۡيَنا َوَ�ُۡن أ َعلَۡيُ�ۡم  ۡصَطَفٮٰهُ ٱ �َّ

ۡسِم� ٱوَ  ۡلعِۡلمِ ٱ ِ�  �َۡسَطةٗ  ۥَوَزاَدهُ  ُ ٱوَ  ۡ�ِ ُ ٱَمن �ََشآُءۚ وَ  ۥيُۡؤِ� ُملَۡكهُ  �َّ    ﴾٢٤٧َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
 .رده استکشما روانه  یزمامدار یخداوند طالوت را برا :غمبرشان به آنان گفتیو پ 

 یه ما از او براکن یومت داشته باشد با اکچگونه او بر ما ح :بزرگان قوم گفتند
خدا او را بر شما  :گفت ؟ندارد یادیز یه مال و دارائکم و او یسزاوارتر یزمامدار

خود  کده است و خداوند ملیجسم او را وسعت بخش )قدرت(ده است و دانش و یبرگز
گاه  ،خداوند فراخ )احسان و تصّرف و قدرت(و  .بخشد یه بخواھد مکس کرا به ھر و آ

  .است )ھا منصب یاقت افراد برایاز ل(
   ات:توضیح 

تَ ـلَ « ؟جاکاز  ؟ چگونه»: أنَّيا« ةً «داده نشده است. »: مْ يُؤْ عَ . ی. فراوانیفزون»: سَ

مْ « يْكُ لَ اهُ عَ طَفَ عٌ . «یگسترش. فراخ»: َبْسَطةً « ده است.یاو را بر شما برگز»: إصْ اسِ به »: وَ

ةٍ ( یمعن عَ ع( یا به معنی ،: دارا استیعنی) ذُوسَ وسِ شگر یبخشادھنده و  : توسعهیعنی) مُ
  است.

 ۲۴۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

�َِيُ�ُم  ۦٓ َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِ ﴿ 
ۡ
ن يَأ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن �ِيهِ َسِكيَنةٞ  �َّابُوُت ٱأ  رَّ



 ١٤٥ سوره بقر

 

ا َوَ�قِيَّةٞ  ۚ ٱوَن َ�ِۡملُُه َ�ٰرُ  وََءاُل  ُموَ�ٰ  َءاُل  تََركَ  ّمِمَّ  إِن لَُّ�مۡ  إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَةٗ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكُة
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم    ﴾٢٤٨مُّ

   ترجمه: 
سوی  به )عھد(ه صندوق کن است یومت او اکنشانه ح :غمبرشان به آنان گفتیو پ 

پروردگارتان و  یاز سو یآرامش )و یه دلگرمک یھمان صندوق عھد(شما خواھد آمد 
در  .نندک یو فرشتگان آن را حمل م ،و ھارون در آن است یخاندان موس یادگارھای
دارد  یشما را بر آن م ین رھنمودیو چن(شما است  یبرا یا نشانهگمان  بی ارکن یا

  ).دید و به دنبال حق روان شویبدو بگرو(د یاگر مؤمن ھست )هک
   توضیحات: 

ةَ « ايَ لْك« .نشانه :»ءَ ابُوتُ « .ومتکح .سلطنت :» مُ  .صندوق تورات .صندوق عھد :» تَ
ل یاسرائ یَعماِلقه آن را از بن .ه تورات در آن گذاشته شده بودکبوده است  یصندوق

عصا و  ،ستهکالواح ش ،ا در آنیگو .بعدھا مجّددا به دستشان افتاد یول ،گرفته بودند

كِينَةٌ « .بوده است یگرید یزھایو چ ،و عمامه ھارون ی،جامه موس ا یگو .آرامش :»سَ
له ین وسیداد و بد یت مکان حریرکرا در جلو لش ین صندوقیچن یموس ،ھنگام جنگ

لُهُ ال«ختند. یگر یدان رزم نمیردند و از مک یدا میت قلب پیل تقویاسرائ یبن مِ ْ ةُ ـْحتَ آلئِكَ  »:مَ
ده یار پسندک .نندک یم یفرشتگان آن را نگھدار .دارند یفرشتگان آن را برم

عادًة به فرشتگان نسبت  ،ردیانجام نگھا  انسان دست و تصّرفه با ک یا العاده خاِرق
  .ور استکنجا مذیه در اکگونه  ھمان ،شود یداده م

 ۲۴۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ا فََصَل َطالُوُت ب َ ٱقَاَل إِنَّ  ۡ�ُنُودِ ٱفَلَمَّ  فَلَۡيَس  ِمۡنهُ  َ�َِب  َ�َمن ُمۡبَتلِيُ�م بَِنَهرٖ  �َّ
ٓ إِ�َّ َمِن  ۥَ�ۡطَعۡمُه فَإِنَّهُ  لَّمۡ  َوَمن ِمّ�ِ  ِ  ۡ�َ�ََف ٱمِّ�ِ  ّمِۡنُهمۚۡ  فََ�ُِ�واْ ِمۡنُه إِ�َّ قَلِيٗ�  ۦۚ ُغۡرفَ� �َِيِده
ا ِينَ ٱُهَو وَ  َجاَوَزهُۥ فَلَمَّ ِ  ۡ�َۡومَ ٱقَالُواْ َ� َطاقََة َ�َا  ۥَءاَمنُواْ َمَعهُ  �َّ ِ ٱقَاَل  ۦۚ ِ�َالُوَت وَُجُنودِه  ينَ �َّ

 ْ َ�ُٰقوا �َُّهم مُّ
َ
ِ ٱَ�ُظنُّوَن � ۢ  فِئَةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  َ�م ّمِن فِئَةٖ  �َّ ِۗ ٱ �ِإِۡذنِ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ َمَع  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ    ﴾٢٤٩ل�َّ
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ١٤٦

 

ان را با یو سپاھ )ل منصوب شدیاسرائ یر بنکلش یبه فرماندھ(ه طالوت ک یو ھنگام 
 .ندک یش میآزما یا له رودخانهیخداوند شما را به وس :گفتشان  بدی ،رون بردیخود ب
از آن ننوشند از  یه جز مشتکو آنان  ،ستندیمن ن )روانیپ(ه از آن بنوشند از کآنان 

ه ک یه او و افرادک یپس وقت .دندیاز آن نوش یمکجز عّده  یھمگ .من ھستند )ارانی(
از آن رودخانه گذشتند  )سالم به در آمده بودندش یو از بوته آزما(مان آورده بودند یا
مقابله با جالوت و  یامروز ما توانائ :گفتند )یا افراد خود ناراحت شدند و عّده یمکاز (

ش مالقات خواھند یخو یه با خداکن داشتند یقیه کاّما آنان  .میان او را نداریسپاھ
ارند یچه بس :گفتند )دافت خواھند نمویز پاداش خود را دریو در روز رستاخ(رد ک

 یبر گروھھا )شده است وشان  نصیب قیتوف(ه به فرمان خدا ک یکاند یھا گروه
  .است )نندگانک و در صف استقامت(و خداوند با بردباران  .اند ره شدهیچ یفراوان

   توضیحات: 

لَ « رٍ ن« .ت دادکحر .ردکاز محّل اقامت دور  :»فَصَ هُ ـلَ « .رودخانه :» َهَ مْ آن  :»مْ يَطْعَ

فَةً « .دید و ننوشیرا نچش رْ هُ « .یمشت :»غُ زَ اوَ الُوتَ « .ردکاز آن عبور  :»جَ اسم  :»جَ

  .گروه :»فِئَةٍ « .ن پھلوانان دشمن بودیمشھورتر
 ۲۵۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ْ ِ�َالُوَت وَُجُنودِه ا بََرُزوا ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ  ۦَولَمَّ
َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا قَۡداَمَنا َوَ�ّبِۡت  �قَالُوا

َ
نَاَوٱ أ  نُ�ۡ

   ﴾٢٥٠لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ 
   ترجمه: 
ان فراوان و ساز و یرکو لش(ان او قرار گرفتند یه در برابر جالوت و سپاھک یو ھنگام 

 !پروردگارا :گفتند )ش پناه بردند ویدگار خویبه آفر ،دندیشان را دیا یبرگ مجّھز جنگ
مان را ثابت و استوار بدار و ما را بر یھا ز و گامیبر یبائیکصبر و ش )مان آبیھا بر دل(

  .روز گردانیافران پکت یجمع
   توضیحات: 

وا« زُ غْ «مبارزه آماده شدند.  یرون رفتند و برایب»: بَرَ ام«ز. یبر»: أَفْرِ  ،: جمع َقَدم» اَقْدَ
  ھا. گام

 



 ١٤٧ سوره بقر

 

 
 ۲۵۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَ�َهَزُموُهم �ِإِۡذِن ﴿  ُ ٱَجالُوَت َوَءاتَٮُٰه  دُ ۥَوَ�َتَل َداوُ  �َّ ا  ۥوََعلََّمهُ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لُۡملَۡك ٱ �َّ مِمَّ
ِ ٱ�ََشآُءۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  �ُض ٱ لََّفَسَدتِ  َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض  �َّاَس ٱ �َّ

َ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ� ُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ

   ﴾٢٥١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
   ترجمه: 
از  یکی(و داود  ،دادند یفرار )ردند وکمغلوب (شان را یسپس به فرمان خدا ا 
د و از آنچه یمت بدو بخشکومت و حکو خداوند ح ،شتک، جالوت را )ان طالوتیرکلش
 ،ندکگر دفع نید یله برخیاز مردم را به وس یو اگر خداوند برخ ،اد دادیخواست بدو  یم

  .ان لطف و احسان داردیخداوند نسبت به جھان یول ،ردیگ یمن را فرا یفساد زم
   توضیحات: 

مْ « وهُ مُ زَ اهُ « .دادند یستند و فرارکشان را شیا :»هَ اتَ ة« .بدو داد :»ءَ مَ كْ مراد  :»حِ
  ).۱۶۳نساء /  :نگا(آن است گر  بیان ه انزال توراتکنبّوت است 

 ۲۵۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱتِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿  َّ�  ِ � ٱَ�ۡتلُوَها َعلَۡيَك ب    ﴾٢٥٢لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ�نََّك لَِمَن  ۡ�َّقِ
   ترجمه: 
م و تو از زمره فرستادگان یخوان یه آنھا را به حق بر تو مکات خدا است یھا آ نیا 

  .یھست )خداوند(
   توضیحات: 

َقِّ «  .نماند یدر آن باق یکتاب شکاھل  یه براک یا به گونه ،نیبه گونه راست :»بِاحلْ

َقِّ ( نُ (حال فاعل  )بِاحلْ ا(ا مفعول ی )نَحْ ا(در فعل  )هَ تْلُوهَ َقِّ « :یعنی ،است )نَ نيَ بِاحلْ بِّسِ تَلَ مُ

نيِ  يَقِ ةً بِالْ بِّسَ تَلَ ابِ ، أَوْ مُ وَ   .»وَ الْصَّ
 
 
 



 تفسیر نور    ١٤٨

 

 
 ۲۵۳ آیه بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
 

ٰ َ�ۡعٖض�  لرُُّسُل ٱتِۡلَك ﴿  ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ن ّمِۡنُهم فَضَّ ۖ ٱ َ�َّمَ  مَّ ُ  َورََ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  �َّ
يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَمۡرَ�َم  ۡ�نَ ٱ ِعيَ�  َوَءاتَۡيَنا

َ
ُ ٱَولَۡو َشآَء  لُۡقُدِس� ٱَو� ِينَ ٱ ۡ�َتَتَل ٱَما  �َّ َّ� 

ْ ٱَوَ�ِٰ�ِن  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم  ِدهِمِمۢن َ�عۡ  ن  ۡخَتلَُفوا ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ فَِمۡنُهم مَّ
ُ ٱَ�َفَرۚ َولَۡو َشآَء  ْ ٱَما  �َّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َتَتلُوا    ﴾٢٥٣َ�ۡفَعُل َما يُرِ�دُ  �َّ

   ترجمه: 
گر ید یشان را بر بعضیاز ا یبعض )از آنان گذشت یه نام برخک(غمبران ین پیا 
و به  ،برتر داد یرا درجات یو بعض ،از آنان سخن گفت یخداوند با برخ .میداد یبرتر

د ییت و تأیتقو )لیجبرئ یعنی(القدس  م و او را با روحیداد یم معجزاتیپسر مر یسیع
به دنبال  ،آمدند یغمبران مین پیه بعد از اک یسانکخواست  یاگر خداوند م .مینمود
ه کرا  ین حقین و دیت راستیو ھدا(د یرس یآنان م )دست(ه به ک یروشن یھا نشانه

آوردند و  یمان میشان ایھمه ا ی،نیت و دین ھدایچن ینمودند به مقتضا یافت میدر
اختالف  )بنا به خواست خدا(ن کیول .دندیجنگ یگر نمیدکیبا  )دند ویورز ینم یاختالف

خواست با ھم  یو اگر خدا م .افر شدندک یبرخمان آوردند و یا یدند و بعضیورز
 یمتکح یاز رو(خواھد  یخداوند آنچه را م یول ،خاستند یز نمیدند و به ستیجنگ ینم
  .دھد یانجام م )داند یه خود مک

   توضیحات: 

لَّمَ اهللاُ«  ،محذوف است )ه(ر یضم یعنی ،عائد موصول .خدا با او سخن گفته است :»كَ

ةُ اهللاُ« :ن استیر چنیو تقد لِمَ اتٍ « ...»كَ جَ رَ منصوب است چون  .مراتب و منازل :»دَ

فَعَ (مفعول دوم  لَّغَ در مفھوم  )رَ مْ (ا حال ی ،است )(بَ هِ ضِ ن بَعْ اتٍ (و در مفھوم  )مِ جَ رَ ا دَ  ،)ذَ
منصوب به نزع خافض است و  ،است )رفعات(ا مفعول مطلق است و درجات در مفھوم ی

يل يا إِيل يا يف(حرف جّر  يِّنَات« .محذوف است )عَ ور در کمعجزات مذ .دالئل روشن :» بَ

نَاهُ « ).۴۹عمران /  آل( دْ سِ « .میش دادیو توانائ یاری :»أَيَّ دُ قُ وحِ الْ  :یعنی .کروح پا :»رُ



 ١٤٩ سوره بقر

 

  .اضافه موصوف به صفت است .لیجبرئ
 ۲۵۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ�َ يَۡومٞ  �َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرَزقَۡ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ  َوَ�  �ِيهِ  َ�ۡيعٞ  �َّ  َءاَمُنٓوا

ۗ  َوَ�  ُخلَّةٞ  ٰلُِمونَ ٱُهُم  لَۡ�ٰفُِرونَ َوٱ َشَ�َٰعةٞ    ﴾٢٥٤ل�َّ
   ترجمه: 
 )در راه خدا(م یا ردهکاز آنچه بھره شما  )یبرخ( !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

و  یو نه دوست یه در آن نه داد و ستدکفرا رسد  یه روزکش از آن یپ ،دینکصرف 
و به خود و جامعه خود (افران ستمگرند کو  ،است یو شفاعت یگریانجیو نه م یرفاقت

  ).جه ظلم آنان در آن روز ظاھر خواھد شدیو نت ،نندک یظلم م
   توضیحات: 

وا« قُ يْعٌ « .دینکخرج  .دیببخش :»أَنفِ لَّةٌ « .د و فروشیخر :»بَ  .رفاقت .یدوست :»خُ
 ).۱۹انفطار /  :نگا(ه نجات گردد یه سودمند شود و ماکاست  یو رفاقت یمراد دوست

ةٌ « ).۶۷زخرف /  :نگا(گر خواھند بود یواّال مؤمنان در آخرت دوست ھمد اعَ فَ  :»شَ
گر ید یھا هید به آین مقکیول ،ه به طور مطلق استین آیشفاعت در ا ینف .یگریانجیم

الً «از جمله  ،است وْ هُ قَ َ لَ يضِ نُ وَ رَ محْ نْ أَذِنَ لَهُ الرَّ ونَ إِالّ وَ «).۱۰۹طه / ( »إِالّ مَ عُ فَ ال يَشْ

تَيضـَمـلِ    ).۲۸اء / یانب( »نِ ارْ
 ۲۵۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ءٖ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ِعلِۡمهِۦٓ  ّمِنۡ  �َِ�ۡ �َضۖ ٱوَ  َ�َٰ�ٰتِ لسَّ ٱإِ�َّ بَِما َشآَء
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�

   ﴾٢٥٥ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو 
   ترجمه: 
را) نگھدار است. او را نه  یدار (و جھان ھستیبجز الله وجود ندارد و او زنده پا یخدائ 
و رخوت بدو راه ندارد). از  یدار است و سستیرد (و ھمواره بیگ یفرا نم یو نه خواب یچرت
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 یاو را انباز ،ائناتک کن است (و در ملیو آنچه در زمھا  آسمان آِن او است آنچه در
ه کداند آنچه را  یم ؟ند مگر با اجازه اوک یگریانجیشگاه او میه در پکست آن یکست). ین

و حال  ه در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشتهکمردمان است و آنچه را  یش رویدر پ
گاه بر بود و نبود جھان است و اصًال ھمه زمانھا و م ،ندهیو آ شگاه علم او یانھا در پکو آ

 یه وکرا  یآورند جز آن مقدار یاز علم او را فراچنگ نم یزیسان است. مردمان) چکی
ران او است). ک یان و بیپا یاز علم ب یپرتو ،گرانی(علم و دانش محدود د بخواھد.
 یآن دو (برا یو نگاھدار ،ن را دربر گرفته استیو زمھا  آسمان او یو فرمانروائ یفرماندھ

  سازد و او بلندمرتبه و سترگ است. یرا درمانده نم یست و) ویاو گران ن
   توضیحات: 

يّ « يُّوم« .داریپا ید و باقیزنده جاو :»حَ َيُّ ( .نگھدار جھان و گرداننده امور آن :» قَ  )احلْ

يُّومُ (و  قَ نَةٌ « .باشد یمحذوف م یا خبر مبتدایو  ،ا بدلیصفت  ):الْ از ماده  .چرت :»سِ

هيِمْ « ).وسن( َ أَيْدِ ا بَنيْ ن جھان یه امور مربوط به اکآنان است  یش رویآنچه در پ :»مَ

مْ « .است هُ لْفَ ا خَ  یعنیه امور مربوط به آن جھان کآنچه در پشت سر آنان است  :»مَ

ِ « .آخرت است ُّ « .آورند یفراچنگ نم .نندک یاحاطه نم :»يطُونَ ال حيُ يسِ رْ تخت  :»كُ

هُ « .نجا مراد علم و عظمت و قدرت خدا استیدر ا .عرش .سلطنت ودُ ؤُ او را  :»ال يَ
  ).أود(از ماده  .ندک ینم ینیسازد و بر او سنگ یدرمانده و ناتوان نم

 ۲۵۶ آیه بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َ  ّ�ِيِن� ٱَ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿  ۚ ٱِمَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَّبَ�َّ ِ ِ  ۡلَ�ّ ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَو�ُۡؤِمۢن ب َّ� 
ِ  ۡستَۡمَسَك ٱَ�َقِد  ِ ٱب ُ ٱلََهاۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوة    ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
و ضالل  یمال از گمراھکت و یه ھداکچرا  ،ستین نید )قبول(در  یراھکاجبار و ا 

و  یپوشال یطان و بتھا و معبودھایش(ه از طاغوت ک یسکن یبنابرا ،مشّخص شده است
ند و به خدا ک ینافرمان )ندکه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف ک یھر موجود

ت کو او را از سقوط و ھال(خته است یز درآوین دستاویتر مکبه مح ،اوردیمان بیا
ار کو سخنان پنھان و آش(و خداوند شنوا و دانا است  .اصًال گسستن ندارد )رھاند و یم
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گاھ کوچکردار کشنود و از  یمردمان را م   ).دارد یو بزرگ ھمگان آ
   توضیحات: 

اهَ « رَ د« .واداشتن .ردنکوادار  :»إِكْ شْ يّ « .راه درست .تیھدا :»رُ راه  .ضاللت :»غَ

وت«  .جک  ،ه اطاعت از آنک یزیس و ھر چکھر  .طانیش .جز خدا یھر معبود :» طَاغُ
 یو چه فرماندھ ،ده شودیه پرستک یا دهیچه آفر ،از راه حق شود یان و دوریه طغیما
ه انسان را از راه به در کباشد  یمنیو چه اھر ،گردد یاز او فرمانبردار یه در شّر و بدک

ةِ « .سان استکیر و مؤّنث در آن کمفرد و جمع و مذ .برد وَ رْ يا« .زیدستاو :»عُ ثْقَ  :»وُ

ثَق) مؤّنث  ام« .م و استوارکبس مح(أَوْ صَ   .گسستن :» إِنفِ
 ۲۵۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ ۡوِ�َآؤُُهُم  �َّ
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ُٰغوُت ٱ لَُ�ِٰت� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ل�َّ ۡصَ�ُٰب  لظُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم �ِيَها  �َّارِ� ٱأ

ونَ  ُ�ِٰ�َ٢٥٧﴾  
   ترجمه: 
 شان را ازیا .اند مان آوردهیه اکاست  یسانک )امور(دار  و عھده یخداوند متولّ  

حق و (نور سوی  به آورد و یرون میب )رتیو ح کش یزمخت گمراھ(ھای  تاریکی
ن و یاطیش(طاغوت  ،اند دهیفر ورزکه ک یسانک )اّما(و  .شود یرھنمون م )نانیاطم
 )کمان و فطرت پایا(آنان را از نور  .شانندیو سرپرست ا یمتولّ  )ان شّر و ضاللیداع

نان اھل آتشند و یا .شانندک یم )فر و فسادکزمخت (ھای  تاریکی سوی به رون آوردهیب
  .مانند یمدانه یدر آنجا جاو

   توضیحات: 

» ّ يلِ  یر و خوبیمؤمنان است و آنان را به راه خ یخداوند ول .اوری .دوست :»وَ
 یافران است و آنان را به راه پلشتک یطان ولیش .دینما یم  شان یاری شود و یرھنمون م

سود شان  بدی رخواه آنان است ویه خکاند ینما ین میچنشان  بدی خواند و یم یو زشت

ونَ « .ھا یکیتار :» اتـَظُلُم« .رساند یم الِدُ   .دانانیجاو :»خَ
 ۲۵۸ آیه بقرۀسوره 
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   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِيٱ� ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ

َ
ُ ٱأ َ  ۧإِۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  لُۡمۡلَك ٱ �َّ ُم َرّ�ِ

ِيٱ ۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  �َّ
ُ
۠ أ نَا

َ
ِميُتۖ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ۦَوُ�ِميُت قَاَل �

ُ
َ ٱُم فَإِنَّ  َۧوأ َّ�  ِ ِ� ب

ۡ
ۡمِس ٱيَأ مَِن  لشَّ

ِت بَِها ِمَن  لَۡمۡ�ِقِ ٱ
ۡ
ِيٱَ�ُبِهَت  لَۡمۡغرِبِ ٱفَأ ُ ٱَ�َفَرۗ وَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ   ﴾٢٥٨ل�َّ

   ترجمه: 
پروردگارش راه  )یگانگیت و یالوھ(م درباره یبا ابراھه ک یسکاز  یا با خبریآ 

و (داده بود  یومت و شاھکه خداوند بدو حکبدان عّلت  ،ش گرفتیز در پیمجادله و ست
 :م گفتیه ابراھک یھنگام ؟)ت از باده غرور سرمست شده بودیظرف یمکبر اثر 

زنده  )دن روح در بدن و بازپس گرفتن آنیبا دم(ه کاست  یسکپروردگار من 
 .رانمیم یگردانم و م یزنده م )شتنکبا عفو و (من  :او گفت .راندیم یگرداند و م یم

پس آن  .تو آن را از مغرب برآور ،آورد ید را از مشِرق برمیخداوند خورش :م گفتیابراھ
و دشمن  ی،ارک ُمصّر بر تبه(ار کو خداوند مردم ستم .افر واماند و مبھوت شدکمرد 
  .ندک یت نمیرا ھدا )حق
   توضیحات: 

ياـأَلَ « گاھیآ :»مْ تَرَ إِلَ گاه باشیبا ؟از یا آ آجَّ « ؟از ید آ به  .ردکمجادله و منازعه  :»حَ

ُ ٱَءاتَٮُٰه ﴿ .نشست یو حّجت خواھ یگوئ حّجت ومت که خدا بدو حکچون  :﴾لُۡمۡلَك ٱ �َّ
خدا واداشته  ارکرده بود و به انکسلطنت و قدرت او را مغرور  یعنی .داده بود یو شاھ

تَ ـبُ « .بود   .برھان شد یخاموش و درمانده و سرگردان و ب .دیمبھوت گرد :»هِ
 ۲۵۹ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡو كَ ﴿ 
َ
ِيٱأ ٰ قَۡر�َةٖ  �َّ ٰ  َخاوِ�َةٌ  َوِ�َ  َمرَّ َ�َ ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َ�َ َّ�

َ
ۦ � ِ  يُۡ�ِ ُ ٱَ�ِٰذه َ�ۡعَد  �َّ

َماتَُه 
َ
ُ ٱَمۡوتَِهاۖ فَأ ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ�  ۥۖ هُ َ�َعثَ  ُ�مَّ  ِماْئََة َ��ٖ  �َّ

َ
 قَاَل  قَاَل َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَاَل َ�ِۡثُت يَۡوًما أ

ِ  بَل
ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ وَ  نُظرۡ فَٱ ِماْئََة َ��ٖ  ۡثَت �َّ إَِ�ٰ ِ�َارَِك َوِ�َۡجَعلََك  نُظرۡ ٱإَِ�ٰ َطَعاِمَك َوَ�َ
ۚ َكۡيَف نُنِ�َُها ُ�مَّ نَۡ�ُسوَها َ�ۡمٗ  ۡلعَِظامِ ٱإَِ�  نُظرۡ َوٱ ّلِلنَّاِس�  َءايَةٗ  ا ا َ  فَلَمَّ ۡعلَُم  َ�ُۥ تَبَ�َّ

َ
قَاَل أ

نَّ 
َ
َ ٱ أ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ﴾٢٥٩قَِديرٞ  َ�َ
   ترجمه: 
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گاھیآ(ا ی  ه سقف ک یدر حال ،ردکگذر  یا دهکنار دھکه از ک یسکھمچون  )از یا آ
چگونه  :گفت ؛خته بودیھا فرو ر سقف یآنھا بر رو یوارھایده بود و دیھا فرو تپ خانه

را پس از مرگ آنان زنده  )نجایده مردمان ایاجساد فرسوده و از ھم پاش(ن یخدا ا
چه  :گفت )به او(اش گرداند و  راند و سپس زندهیپس خدا او را صد سال م ؟ندک یم

 )نه( :فرمود .روز کیاز  یا قسمتی یروز )دیشا ،دانم ینم( :گفت ؟ یا ردهکمّدت درنگ 
ن کنگاه  )یه ھمراه داشتک(خود  یدنیو نوش یبه خوردن .یا ردهکه صد سال درنگ کبل
و بنگر به االغ  .افته استیر نییتغ )به اراده خدا ین زمان طوالنیه با گذشت اکن یو بب(

از  یائیگو(تا تو را نشانه  )میردکن یما چن .شده است یه چگونه از ھم متالشک(خود 
ه چگونه آنھا را کھا بنگر  به استخوان )نونکا( .میمردمان قرار دھ یبرا )زیرستاخ

ن یا(ه ک یھنگام .میپوشان یم و سپس بر آنھا گوشت میدھ یوند میم و بھم پیدار یبرم
  .توانا است یزیه خدا بر ھر چکدانم  یم :گفت ،ار شدکاو آش یبرا )حقائق

   توضیحات: 

ي« الَّذِ گاھی :» أَوْ كَ ن یر چنیو تقد ،اف زائد استکحرف  .هک یسکاز داستان آن  یا آ

رَّ ـأَلَ « :است ي مَ ن صورت یدر ا .ه استیتشب یِمثل و برا یاف به معنکا ی .»مْ تَرَ إِيلَ الَّذِ

آجَّ ـأَلَ (ه کچرا  .الم سابق استک یعطف بر معن ي حَ ي ـأَلَ (ھمسان  )مْ تَرَ إِيلَ الَّذِ الَّذِ مْ تَرَ كَ

آجَّ  رَّ (و  ،است )حَ ي مَ الَّذِ ةٌ « .عطف بر آن است )أَوْ كَ يَ اوِ . ختهیفرو ر .دهیفرو تپ :»خَ

وش« رُ يا« .ھا سقف ،جمع َعْرش :»عُ اتَ « ؟ چگونه :»أَنَّ بِثْتَ « .راندیم :»أَمَ درنگ  :»لَ

نَّهْ ـلَ « .یا مانده .یا ردهک تَسَ ھا فاسد و تباه نگشته  با گذشت سال .استرده کر نییتغ :»مْ يَ
و ھاء  )سنو(ا از ماده ی ،است )سنه(از ماده  .بر آن نگذشته است یھائ سال یگوئ .است

زُ « .و عالمت جزم حذف حرف عله است )كِتابِيَهْ (مانند  ،ته استکس یآن برا  :»نُنشِ

و« .میوندیپ یم و بھم مینیچ یفراھم م سُ   .میپوشان یم :»نَكْ
 ۲۶۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ  ۧ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ� ﴿ 
َ
� ٱُم رَّبِ أ َو لَۡم تُۡؤمِن� قَاَل بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن  لَۡمۡوَ�ٰ

َ
قَاَل أ

ۡر�ََعةٗ 
َ
َۡطَم�ِنَّ قَۡلِ�� قَاَل فَُخۡذ أ ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  ّ�ِ ِ َجَبلٖ  ۡجَعۡل ٱفَُ�ُۡهنَّ إَِ�َۡك ُ�مَّ  لطَّ

ّ�ُ ٰ  ّمِۡنُهنَّ  َ�َ
تِيَنَك َسۡعيٗ  ۡدُ�ُهنَّ ٱ مَّ �ُ  ُجزٗۡء�

ۡ
ۚ يَأ نَّ  ۡعلَمۡ َوٱ ا

َ
َ ٱأ    ﴾٢٦٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ
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   ترجمه: 
به من نشان بده چگونه  !م گفت: پروردگارایه ابراھکرا  یاور) ھنگامیو (به خاطر ب 

نان قلب یتا اطم یول !گفت: چرا ؟! یا اوردهیمان نی. گفت: مگر اینک یمردگان را زنده م
گاھکدا یپ ن صورت) چھار تا یابد). گفت: پس (در ایدلم آرامش  ،شتریب ینم (و با افزودن آ

. یابیزات آنھا را دریگردان (تا مشّخصات و مم کیر و آنھا را به خود نزدیاز پرندگان را بگ
از آنھا را بگذار. بعد  یقسمت یوھکھر  سپس بر سر ،ز)یامین و در ھم بکآن گاه آنھا را ذبح 

  مت است.کره و باحیه خداوند چکو بدان  ،تو خواھند آمدسوی  به به سرعت ،آنھا را بخوان
   توضیحات: 

تَيا« وْ يا« .مردگان ،تیجمع م :»مَ لَ  یابطال نف یبرا .حرف جواب است .یآر :»بَ

نَّ « .دیآ یمتقّدم و افاده اثبات مفھوم بعد از خود م هُ ْ  .نک کیآنھا را به خود نزد :»رصُ

ءاً « .ا قطعیل یم یبه معن )َصور(از ماده  .نکآنھا را پاره پاره  .زیامیآنھا را بھم ب زْ  :»جُ

نَّ « .هکقطعه و پاره و ت هُ عُ ياً « .آنھا را صدا بزن :»أُدْ عْ  یاست به معن یمصدر .شتابان :»سَ

يْدٌ « :ن استیر چنیاسم فاعل و حال بشمار است و تقد آءَ زَ . مهچون: جَ يَاتٍ اعِ أْتِينَكَ سَ يَ

ضاً  كْ اكِضاً  ؛رَ   .باشد یه مفعول مطلق است و ھمچون َقَعْدُت ُجُلوسًا مکن یا ای .»أَيْ رَ
 ۲۶۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َثُل ﴿  ِينَ ٱمَّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ِ ٱيُنفُِقوَن أ َّ�  ِ

�بََتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ
َ
َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ُ َوٱ َحبَّةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُس�ُبلَةٖ  ُ ٱيَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ   ﴾٢٦١َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
ه کاست  یا ھمانند دانه ،نندک یخود را در راه خدا صرف م یه دارائک یسانکمثل  

ه بخواھد آن را کھر  یو خداوند برا ،ھر خوشه صد دانه باشد ھفت خوشه برآرد و در
گاه است )زیو از ھمه چ(فراخ  )قدرت و نعمتش(و خدا  ،گرداند ین برابر میچند   .آ
   توضیحات: 

نَابِلَ « اعِفُ « .ھا خوشه ،جمع ُسنُبلة :»سَ عٌ « .گرداند ین برابر میچند :»يُضَ اسِ  :»وَ
  .ریانعام و رحمت فراگ یدارا
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 ۲۶۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ِ ٱيُنفُِقوَن أ ْ َمنّٗ  �َّ نَفُقوا

َ
ٓ أ ذٗ  اُ�مَّ َ� يُۡتبُِعوَن َما

َ
َُّهمۡ  ىَوَ�ٓ أ  ل

ۡجُرُهمۡ 
َ
  ﴾٢٦٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

   ترجمه: 
 ینند و به دنبال آن مّنتک یخود را در راه خدا صرف م یدارائه ک یسانک 
و اندازه اجرشان (نزد پروردگارشان است شان  پاداش ،رسانند ینم یگذارند و آزار ینم
  .ن خواھند شدیبر آنان خواھد بود و نه اندوھگ یو نه ترس ،)داند یجز خدا نم یسکرا 

   توضیحات: 

ونَ « تْبِعُ نّاً «سازند.  یآورند. ملحق نم یبه دنبال نم»: ال يُ   ت و آزار.یاذ»: أَذيً « مّنت.»: مَ
 ۲۶۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡعُروٞف  قَۡولٞ ﴿  ٓ  َصَدقَةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  َوَمۡغفَِرةٌ  مَّ ٗذىۗ  يَۡتَبُعَها
َ
ُ َوٱ أ   ﴾٢٦٣َغِ�ٌّ َحلِيمٞ  �َّ

   ترجمه: 
به دنبال  یت و آزاریه اذکاست  یبھتر از بذل و بخشش ،و گذشت کیگفتار ن 

  .از و بردبار استین یو خداوند ب .داشته باشد
   توضیحات: 

لٌ « وْ وفٌ « .سخن .گفتار :»قَ رُ عْ ا« .دهیپسند .کین :»مَ هَ تْبَعُ   .دیایبه دنبال آن ب :»يَ
 ۲۶۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ذَىٰ ٱوَ  لَۡمنِّ ٱَءاَمُنواْ َ� ُ�ۡبِطلُواْ َصَدَ�ٰتُِ�م ب

َ
ِيٱكَ  ۡ� رِئَآَء  ۥيُنفُِق َماَ�ُ  �َّ

ِ  �َّاِس ٱ ِ ٱَوَ� يُۡؤِمُن ب َصابَُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُرابٞ  ۥَ�َمَثلُهُ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
َ
 َوابِلٞ  فَأ

 َ� ٰ  َ�ۡقِدُرونَ  �َّ  �ۖ َصۡ�ٗ  ۥهُ َ�َ�َ ءٖ  َ�َ ا َ�ۡ ْۗ  ّمِمَّ ُ َوٱ َكَسُبوا    ﴾٢٦٤لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
   ترجمه: 
پوچ و تباه  ،خود را با مّنت و آزار یھا ! بذل و بخششدیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ند و ک یمارانه صرف کایر ،نمودن به مردم یخود را برا یه دارائک یسکھمانند  ،دینساز
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ھمچون َمَثل قطعه سنگ صاف و  یسکن یَمَثل چن .مان نداردیز ایبه خدا و روز رستاخ
بر  یدیو باران شد ،)شود یو بذرافشان(باشد  کخا )از یقشر(ه بر آن کاست  یا لغزنده

 یو خال(صاف  یو آن را به صورت سنگ )دیھا و بذّرھا را فرو شو کو ھمه خا(آن ببارد 
 یا اند سود و بھره ه انجام دادهک یارکاز  )یارانکاین ریچن( .گذارد یبرجا )زیاز ھر چ

  .دینما یرھنمود نم )ر و صالحیخ یسو به(شه را یفرپکو خداوند گروه  ،رندیگ یبرنم
   توضیحات: 

قَاتِ « دَ آءَ « .ھا یکیاحسان و ن .ھا بذل و بخشش :» صَ ئَ منصوب  .یبیظاھرفر .ایر :»رِ

ان« .یُمرائ :یحال است و به معنا ی ،له است چون مفعوٌل  وَ فْ سنگ بزرگ صاف و  :»صَ

ابِلٌ « .لغزنده لْداً « .رگبار باران .باران تند :»وَ   .سخت و لغزنده وبدون گرد و غبار :»صَ
 ۲۶۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿  ۡمَ�ٰلَُهُم  �َّ
َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱيُنفُِقوَن أ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  اَوتَۡثبِيتٗ  �َّ

َ
ِۢ  َكَمَثلِ  أ  َجنَّة

َصاَ�َها بَِرۡ�َو�ٍ 
َ
ُ�لََها اتَۡت  َٔ َ�  َوابِلٞ  أ

ُ
ۗ  َوابِلٞ  يُِصۡبَها لَّمۡ  فَإِن ِضۡعَفۡ�ِ  أ ُ َوٱ َ�َطّلٞ بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ

   ﴾٢٦٥�ٌ بَِص 
   ترجمه: 
خود  یھا ردن جانکخدا و استوار  یخوشنود یخود را برا یه دارائک یسانکمثل  

و (باشد  یا پشته یه روکاست  یھمچون مثل باغ ،نندک یصرف م )مان و احسانیبر ا(
بر آن ببارد و در  یدیو باران شد )ردیبھره گ یافکآزاد و نور آفتاب به حّد  یاز ھوا

بر آن  یفیباران خف ،بر آن نبارد یدیو اگر ھم باران شد ،وه دھدین برابر میجه چندینت
و آنچه را  ،)ندیباز ھم ببار نش ،آزاد یخوب و آفتاب مناسب و ھوا کخابه سبب ( ،ببارد

  .ندیب ید خدا میدھ یانجام م
   توضیحات: 

آءَ « تِغَ اتِ « .نیطالب یا حال است و به معنیله  مفعوٌل  .دنیطلب .خواستن :»إبْ ضَ رْ  :»مَ
نوشته  )ت(با  یالخّط قرآن است و برابر رسم یمیَمْرضاة مصدر م .یخوشنود .تیرضا

مْ « .شده است هِ سِ نْ أَنفُ ثْبِيتاً مِّ  یبرا .مان و احسانیشان بر ایھا ردن جانکاستوار یبرا :»تَ
ن و یقیبه خاطر  .مانیشتن بر ایردن خوکداریعادت دادن خود به بذل و بخشش و پا



 ١٥٧ سوره بقر

 

 یا حال است و به معنی ،له است مفعوٌل  .ه از ته دل به پاداش خدا دارندک یباور

ثَبِّتِنيَ « نَّةٍ « .»مُ ةٍ « .باغ :» جَ بْوَ ِ « .وهیم .محصول :» أُكُل« .پشته .ن مرتفعیزم :»رَ نيْ فَ عْ  :»ضِ

ه بذل و کن است یمنظور ا .فیباران خف :»طَلٌّ . «ن برابریچند .چھار برابر .دوچندان
شگاه خدا یدھد و در پ یجه و ثمره خود را میه باشد نتکھرگونه  یسانکن یبخشش چن

  .ش خواھد بودیوسته در حال افزایو پ محفوظ
 ۲۶۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ن تَُ�وَن َ�ُ ﴿ 
َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  ۥ� ۡ�َنابٖ  �َّ

َ
نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َوأ

َ
 ۥَ�ُ  ۡ�

 ِ
َصابَُه  �ََّمَ�ٰتِ ٱ�ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
ٓ  ُضَعَفآءُ  ُذّرِ�َّةٞ  ۥَوَ�ُ  ۡلِكَ�ُ ٱَوأ َصاَ�َها

َ
 نَارٞ  �ِيهِ  إِۡعَصارٞ  فَأ

ُ  َكَ�ٰلَِك  ۡحَ�َقَۡتۗ فَٱ ُ ٱيُبَّ�ِ ُرونَ  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ    ﴾٢٦٦لََعلَُّ�ۡم َ�تََفكَّ
   ترجمه: 
ه از کاز درختان خرما و انگور داشته باشد  یه باغکدارد  یاز شما دوست م یسکا یآ 

 یھا وهیاز م( یا وهیاو در آن ھرگونه م یباشد و برا بارھا روانیجو ،ر درختان آنیز
ف داشته یضع )و کوچک( یده و فرزندانیرس یریه به سن پک یو در حال ،باشد )گرید

به باغ  ،باشد )یسوزان(ه در آن آتش ک )وبندهک( یگردباد )ن ھنگامیدر ا( ،باشد
ار کان و آشیتان بیات خود را براین خداوند آین چنیا ؟!ند و آن را بسوزاندکبرخورد 

  ).دیابیشه راه حق را بیاند یرویو با ن(د یشیندید بیشا ،سازد یم
   توضیحات: 

دُّ « يلٍ «دارد.  یدوست م»: يَوَ نَابٍ «خرما. نخلستان. »: نَخِ انگورھا.  ،جمع ِعَنب»: أَعْ

ارٌ . «یھنسالک. یریپ»: كِربَ «ستان. کتا صَ سموم است. آتش. منظور باد »: نَارٌ «گردباد. »: إِعْ
ن یگردباِد چن ،نندک یت و آزار ھمراه میا و اذیه بذل و بخشش خود را با رک یسانکجه: ینت
در  یو وقت ،برد یان میرات آنان را از میخرمن عمر و حاصِل به ظاھر خ ی،ردار و رفتارک

  نمانده است.شان  برای یزیه چکنند یب یم ،شوند یگر آماده مید یسرا
 ۲۶۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن  �َّ

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
�ِض� ٱَءاَمُنٓواْ أ

َ
�ۡ 
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 ْ ُموا ْ �ِيهِ� وَ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ۡ�َبِيَث ٱَوَ� َ�َيمَّ ن ُ�ۡغِمُضوا
َ
ٓ أ ْ ٱِخِذيهِ إِ�َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱ أ َّ� 

   ﴾٢٦٧َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ 
   ترجمه: 
به  )ق تجارتیاز طر(ه ک یزه اموالیکپا یھا از قسمت !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ل منابع و معادن یاز قب(م یا رون آوردهیشما ب ین براید و از آنچه از زمیا دست آورده
ه خود ک ی؛ در حالدیببخشد تا از آن ینرو کناپا یزھاید و به سراغ چیببخش )ینیرزمیز

در  یپوش د مگر با اغماض و چشمینکافت ید را دریپل یزھاید آن چیستیشما حاضر ن
  .ش استیسته ستایاز و شاین یه خداوند بکد یو بدان ،آن

   توضیحات: 

وا« مُ يَمَّ بِيثَ « .دیاورین یرو .دینکقصد ن :»ال تَ مقدار و  یز بیچ ،مراد از آن .کناپا :» خَ

ِيدٌ « .دیدن را نشایا بخشیاندوختن  ،ز حرامیرا چیز .ز حرامینه چ ؛ است بدردنخور  :»محَ
  .َمْفُعول است یل به معنیَفعِ  .ستوده

 ۲۶۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡيَ�ٰنُ ٱ﴿  ِ  لَۡفۡقرَ ٱيَعُِدُ�ُم  لشَّ ُمرُُ�م ب
ۡ
ُ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ� ٱَو�َأ ۡغفَِرةٗ  �َّ ۗ  ّمِۡنهُ  يَعُِدُ�م مَّ  َوفَۡضٗ�

ُ َوٱ    ﴾٢٦٨َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
دھد و به انجام  یم یدستیوعده تھ )ترساند و یبه ھنگام انفاق م(من شما را یاھر 

 )نعمت( یش و فزونیخداوند به شما وعده آمرزش خو یول ،دھد یگناه شما را دستور م
گاه است )زیو از ھمه چ(ع یوس )فضل و مرحمتش(و خداوند  .دھد یم   .آ

   توضیحات: 

آء« شَ  ،قتل ،زنا :لیر باشد از قبیاد و چشمگیآن ز یه قبح و زشتک یبزه و گناھ :»فَحْ

ةً « ...و ،بخل ،نماز کتر ،اتکندادن ز رَ فِ غْ  .گردد یان مکیه در آخرت بھره نک ،آمرزش :»مَ

الً « اران کوکیب نیا نصیه در دنک ،ده شدهیز بخشیچ یردن جاکنعمت و پر یفزون :»فَضْ
  )۳۹سبأ /  :نگا( .شود یم

 



 ١٥٩ سوره بقر

 

 
 

 ۲۶۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ۚ َوَمن يُۡؤَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱيُۡؤِ� ﴿  وِ�َ َخۡ�ٗ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱَمن �ََشآُء
ُ
رُ  َوَما َكثِٗ��ۗ  �َ�َقۡد أ كَّ ٓ  يَذَّ  إِ�َّ

 ْ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ أ

َ
�ۡ٢٦٩﴾   

   ترجمه: 
 یه فرزانگکس کو به ھر ،دھد یم )ندیسته بیشا و(ه بخواھد کس کرا به ھر یفرزانگ 

ن حقائق را یا(و جز خردمندان  ،بدو داده شده است یر فراوانیخگمان  بی ،داده شود
  .گردند یر نمکمتذ )نند وک ینم کدر

   توضیحات: 

ةَ « مَ كْ مناسب  یدر جا یزیو انجام ھر چ ،ردار و گفتارکاصابت در  .یفرزانگ :»حِ

لُوا« .مراد معرفت اسرار قرآن استنجا یدر ا .خود بَابِ « .صاحبان :»أُوْ  ،جمع ُلّب  :» أَلْ

بَابِ « .ِخردھا لُوا األلْ   .عاقالن :» أُوْ
 ۲۷۰ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ ﴿ 
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
ٓ أ َ ٱ فَإِنَّ  َوَما ٰلِِمَ� ِمۡن  ۥۗ َ�ۡعلَُمهُ  �َّ َوَما لِل�َّ

نَصارٍ 
َ
   ﴾٢٧٠أ

   ترجمه: 
در راه (ه کرا  یا ھر نذری ،دیشو یمتحّمل م )ا شریر یدر راه خ(ه کرا  یا نهیو ھر ھز 

و ستمگران را  ،داند یخداوند آن را مگمان  بی ،دیریگ یبه گردن م )تیا معصیطاعت 
  .ستین یاوری

   توضیحات: 

ة« قَ ار« .صرف مال .بذل و بخشش :» نَفَ   .ارانکمدد .اورانی :»أَنصَ
 ۲۷۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َدَ�ِٰت ٱإِن ُ�ۡبُدوا ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  لصَّ ا ِ�َ  لَُّ�مۚۡ  َ�ُهَو َخۡ�ٞ  ۡلُفَقَرآءَ ٱفَنِعِمَّ



 تفسیر نور    ١٦٠

 

ُ َوٱ اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َوُ�َ�ّفِرُ    ﴾٢٧١بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
   ترجمه: 
د و به یو اگر آنھا را پنھان دار ،چه خوب ،دینکار کھا را آش اگر بذل و بخشش 

و  ،دیزدا یاز گناھان شما را م یشما بھتر خواھد بود و برخ یبرا ،دیازمندان بپردازین
گاه از ھر آن چ   .دیدھ یه انجام مکاست  یزیخداوند آ

   توضیحات: 

وا« قَات« دیار سازکاگر آش»: إِن تُبْدُ دَ يَ ـَّفَنِعِم«ھا.  : بذل و بخشش» صَ  !چه خوب»: ا هِ

رُ «ده است. یھا پسند ار ساختن بذل و بخششکه آشکن است یمراد ا فِّ محو و نابود »: يُكَ

يِّئَات«د. یزدا یند. مک یم   و بزرگ است. کوچکھا. مراد گناھان  یھا. زشت یارک: ناب» سَ
 ۲۷۲ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

َ ٱلَّيَۡس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ﴿  ْ ِمۡن َخۡ�ٖ  �َّ ۗ َوَما تُنفُِقوا  َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء
ِۚ ٱوَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱ إِ�َّ  تُنفُِقونَ  َوَما فَِ�َنُفِسُ�مۚۡ  نُتمۡ  إَِ�ُۡ�مۡ  يُوَفَّ  َوَما تُنفُِقواْ مِۡن َخۡ�ٖ  �َّ

َ
 َ�  َوأ

   ﴾٢٧٢ُ�ۡظلَُمونَ 
   ترجمه: 
و  ،ندک یت میه را بخواھد ھداکن خداوند ھر کیول ،ستیت آنان بر تو واجب نیھدا 

و سود آن عائد خودتان (خودتان است  ید برایبخش یه مک یا ستهیو با کیز نیھر چ
و  کیز نیو ھر چ .دیت خدا نبخشیرضا یجز برا )هکخواھد بود  ین وقتیا(و  )گردد یم
شود و  یامل به خود شما بازپس داده مکد به طور یببخش )ن گونهیبد(ه ک یا ستهیبا
  .به شما نخواھد شد یستم )نیتر کوچک(

   توضیحات: 

غ است و یه بر تو تبلکبل ،ستیت آنان بر تو واجب نیھدا :﴾لَّيَۡس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهمۡ ﴿ 

ريْ . «بس ونَ « .است یمراد مال و دارائ :»خَ قُ نفِ  .دید ببخشینبا .دیبخش ینم :»ما تُ

ِۚ ٱوَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱ﴿ .ّل استکاطالق جزء بر  .ذات :» َوْجه« هِ اهللاِ« ﴾�َّ جْ آءَ وَ تِغَ طلب  :»إبْ

فَّ « .خدا یرضا   .شود یمال داده مکبه تمام و  :»يُوَ
 



 ١٦١ سوره بقر

 

 
 ۲۷۳ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿  ْ ِ� َسبِيِل  �َّ وا ۡحِ�ُ
ُ
ِ ٱأ َّ�  ٗ� �ِض ٱ ِ�  اَ� �َۡسَتِطيُعوَن َ�ۡ

َ
َ�َۡسُبُهُم  ۡ�

ۡغنَِيآَء ِمَن  ۡ�َاهُِل ٱ
َ
ِف ٱأ ۗ إِۡ�َا�ٗ  �َّاَس ٱلُوَن  َٔ َ�ۡعرُِ�ُهم �ِِسيَ�ُٰهۡم َ� �َۡ�  �ََّعفُّ ْ  َوَما ا  مِنۡ  تُنفُِقوا

َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ     ﴾٢٧٣َعلِيمٌ  ۦبِهِ  �َّ
   ترجمه: 
ه در راه خدا کباشد  یازمندانین یبرا )دیمخصوصًا با ین بذل و بخششیچن( 

و از راه (ن به مسافرت پردازند یتوانند در زم یاند و نم اند و به تنگنا افتاده درمانده
و  یبه خاطر آبرومند )فراھم سازند و ینه زندگیخود ھز یار براکسب و کتجارت و 

 یشان را از رویاّما ا ،ازندین ینان دارا و بیه اکپندارد  یشخص نادان م ی،شتنداریخو
با  )دا و نمودارند ویچه از لحن گفتار و طرز رفتار پ( ی،شناس یشان میمایرخساره و س

ه کرا  یا ستهیو با کیز نیو ھر چ .خواھند یاز مردم نم )یزیچ(الحاح و اصرار 
گاه استگمان  بی ،دیببخش   .خدا از آن آ

   توضیحات: 

آءِ «   رَ قَ واوَ (جار و مجرور متعّلق است به  .به مستمندان :»لِلْفُ قُ نفِ ا تُ  ی،ه قبلیدر آ )مَ

وا(ھمچون  یا به فعل محذوفی دُ مَ لُواإِعْ عَ آءِ « :یعنی .)؛ إِجْ رَ قَ وا لِلْفُ دُ مَ ا إِعْ لُوا مَ عَ ؛ إِجْ

ونَ  قُ نفِ آءِ « »تُ رَ قَ آءِ  ؛لِلْفُ رَ قَ مْ لِلْفُ اتُكُ قَ دَ وا« .»صَ ُ رصِ جلو آنان گرفته  .اند بازداشته شده :»أُحْ

ب« .سب علم شده استکا یشان وقف جھاد  ھمه اوقات .شده است ْ  .راه رفتن :» رضَ
معاش  یسب و تالِش در پکار تجارت و کدر  یاپوکمراد جستجو و ت .ردنکمسافرت 

فُّف« .است يم« .ایشرم و ح .قناعت :» تَعَ َافاً إ« .دارید .رخساره :»اـَسِ  .اصرار .الحاح :» ِحلْ
ه کن یا ای؛ و  درخواست است یعنیاز سؤال  یرا الحاف خود نوعی؛ ز مفعول مطلق است

ۗ إِۡ�َا�ٗ  �َّاَس ٱلُوَن  َٔ َ� �َۡ� ﴿ .َن و حال بشمار استیُمْلِحف یبه معن از  یزیپافشارانه چ :﴾ا

ريْ « .خواھند ینم یزیاز مردم اصًال چ .خواھند یمردم نم   .است یمراد مال و دارائ :»خَ
 ۲۷۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ﴿  َّ�  ِ ۡمَ�ٰلَُهم ب
َ
ۡلِ ٱيُنفُِقوَن أ ۡجرُُهمۡ  فَلَُهمۡ  �َِيةٗ وََعَ�  �ِ�ّٗ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
 َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  أ

   ﴾٢٧٤َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف 
   ترجمه: 
و به گونه پنھان  )و در ھمه اوضاع و احوال(خود را در شب و روز  یه دارائک یسانک 

بر آنان است  یاست و نه ترس )محفوظ(مزدشان نزد پروردگارشان  ،بخشند یار مکو آش
  .ن خواھند شدیشان اندوھگیو نه ا

   توضیحات: 

النِيَةً « عَ اً وَ ّ ونَ ر (و) در فعل (یارا. حال ضمکپنھان و آش»: رسِ قُ نفِ : یو به معن ) بودهيُ

لِنِنيَ « عْ ينَ ومُ ِّ النِيَةش از (َنھار) و (ِسّر) قبل از (ی) پلَيْلر (کاند. ذ ار رفتهکبه  »مُرسِ  )عَ
  ارا است.کمقّدم بر بذل و بخشش آش ی،ه بذل و بخشش نھانکت است ین واقعیاگر  بیان

 ۲۷۵ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ُ�لُوَن  �َّ
ۡ
ْ ٱيَأ ِيٱَ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  لّرَِ�ٰوا ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َتَخبَُّطُه  �َّ ۚ ٱِمَن  لشَّ  لَۡمّسِ

ُهۡم قَالُٓواْ إِ�ََّما  َّ�
َ
ْۗ ٱمِۡثُل  ۡ�َۡيعُ ٱَ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  لّرَِ�ٰوا

َ
ُ ٱَوأ َم  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوََحرَّ  َموِۡعَظةٞ  ۥَ�َمن َجآَءهُ  لّرَِ�ٰوا

ّ�ِهِۦ ّمِن ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  رَّ
َ
ِۖ ٱإَِ�  ۥٓ َما َسلََف َوأ ۡصَ�ُٰب  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم  �َّارِ� ٱَوَمۡن َ�َد فَأ

ونَ     ﴾٢٧٥�ِيَها َ�ِٰ�ُ
   ترجمه: 
 یا از مشی ،خود به ھنگام دوباره زنده شدن یخورند (از گورھا یه ربا مک یسانک 

) -ھا  عرب بنا به گمان -ه (ک یسکزند مگر ھمچون یخ یا) برنمیخود در دن یاجتماع
رو  ن از آنیا ؛ند)کسازد (و نتواند تعادل خود را حفظ  یوانگیطان او را سخت دچار دیش

د و یه خداوند خرکز مانند ربا است. و حال آن ید و فروش نیند: خریگو یشان میه اکاست 
پروردگارش به او ه اندرز کرده است و ربا را حرام نموده است. پس ھر کفروش را حالل 

افت یه قبًال درک یشتر بوده (و سود و نزولیآنچه پ ،دیشک) دست ید و (از رباخواریرس
ه برگردد (و مجّددا ک یسکاّما  ؛ ارش با خدا استکنموده است) از آن او است و سرو

  مانند. یاھل آتشند و جاودانه در آن م یسانکگونه  این شود) یب رباخوارکمرت
   توضیحات: 
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لُونَ يَ « ال « .ندینما یدارند و در آن تصّرف م یافت میمراد در .خورند یم :»أْكُ

ونَ  ومُ قُ وار خود  وانهید یاجتماع یاز مش .زندیخ یشدن از گورھا برنم به ھنگام زنده :»يَ

بَّطُهُ « .گردند یخاطر نم آسوده یدارند و آن یا دست برنمیدر دن تَخَ و  یاپیاو را پ :»يَ

نَ الْ . «یوانگید .جنون :»مَسّ « .ناھنجارانه بزند سِّ ـمِ از  یناش یوانگیبه سبب د .»مَ

ومُ يجار و مجرور متعّلق به  .ا ھراسی یخودباختگ بَّطُهُ يا يقُ نجا رباخواران یدر ا .است تَخَ
آنان  .ه بنا بر اسلوب عرب استین تشبیو ا ،اند ه شدهیوانگان تشبیان و دیبه صرع

وسف ی :نگا(نند ک یه میند را به فرشته تشبیقشنگ و خوشااء یاران و اشکوکیان و نیبایز
 :نگا(طان و غول یند را به شیخت و ناخوشایاء بدریرداران و اشکھا و بد و زشت )۳۱/ 

يْع« ).۶۵صاّفات /  لَفَ « .د و فروشیخر .معامله :» بَ ا سَ م یش از تحریآنچه از ربا پ :»مَ

ر« .بوده است و گذشته است   .ارک :»أَمْ
 ۲۷۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ�ۡمَحُق ﴿  ْ ٱ �َّ َدَ�ِٰت� ٱَوُ�ۡرِ�  لّرِ�َٰوا ُ ٱوَ  لصَّ �ِي�ٍ  �َّ
َ
اٍر أ   ﴾٢٧٦َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ

   ترجمه: 
 )ثواب(ند و ک ینابود م )زدیامیه ربا با آن بکرا  یو اموال(ربا را  )تکبر(خداوند  

چ یو خداوند ھ ،بخشد یم یفزون )بخشش شوده از آن بذل و کرا  یو اموال(صدقات را 
  .دارد یرا دوست نم یارک انسان ناسپاس گنه

   توضیحات: 

قُ « حَ يبِ « .برد یم یاستکرو به  .گرداند یمحو م .ندک ینابود م :»يَمْ رْ ش یافزا :» يُ

ارٍ « .بخشد یم یفزون .دھد یم فَّ فرو رفته در  :»أَثِيمٍ . «م بر آنیفر و مقکمعتاد به  :»كَ

ار( یھا واژه .گناه فَّ  یارکو ناب یان رسوائیب ینجا برایاند و در ا غه مبالغهیص )أَثِيم(و  )كَ
نه  .دارد یار را دوست مکافر گناھکه خداوند کد گمان برد یو نبا ،اند ار رفتهکرباخوار به 

  .ستیرمبالغه نیفرق با غ یبرا ،غه مبالغهیار رفتن صکبه  !ھرگز
 ۲۷۷ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ قَاُمواْ  ل�َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ ۡجرُُهۡم ِعنَد  لزَّ

َ
لَُهۡم أ

   ﴾٢٧٧َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
   ترجمه: 
د یه باکسته انجام بدھند و نماز را چنان یار شاکاورند و یمان بیه اک یسانکگمان  یب 
بر آنان  یمیمزدشان نزد پروردگارشان است و نه ب ،ات را بپردازندکدارند و ز یبرپا

  .شوند ین میاست و نه اندوھگ
   توضیحات: 

 ﴿ ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا ات مال بدر کخوانند و ز ید میه باکنماز را چنان  :﴾لزَّ

ده یسته و پسندیشا یارھاک یعنی )صاِلحات(جزو  ،دادن اتکنمازخواندن و ز .نندک یم
  .لت سترگ آنھا استیفضگر  بیان ،ر مجّدد آن دوکن ذکیل ،باشد یم

 ۲۷۸ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱَوذَُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ا ۡؤمِنِ�َ  لّرَِ�وٰٓ   ﴾٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ

   ترجمه: 
 )مطالبات(د و آنچه از یزیخدا بپرھ )عذاب و عقاب(! از دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
  .دیاگر مؤمن ھست ،دیمانده است فروگذار یباق )ش مردمیدر پ(ربا 
   توضیحات: 

وا اهللاَ« ابَ اهللاِ« :ن استیر چنیو تقد ،نجا مضاف محذوف استیدر ا :»إِتَّقُ قَ وا عِ  .»إِتَّقُ

وا« .دیزیشتن را از عقاب و عذاب خدا بپرھیخو :یعنی رُ از  .دیرھا ساز .دینک کتر :»ذَ
  ).وذر(ماده 

 ۲۷۹ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ِ�َۡربٖ ﴿  َذنُوا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱ ّمِنَ  فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا ۡمَ�ٰلُِ�ۡم  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
�ن تُۡبُتۡم فَلَُ�ۡم رُُءوُس أ

   ﴾٢٧٩َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُمونَ 
   ترجمه: 
و اگر  ،دیا غمبرش برخاستهیه به جنگ با خدا و پکد یبدان ،دیردکن نیپس اگر چن 

اصل  )دین را گردن نھادید و اوامر دیدیشکدست  یو از رباخوار(د یردکتوبه 
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  .دینیب ید و نه ستم مینک ینه ستم م ،تان از آن شما استیھا هیسرما
 
   توضیحات: 

نُوا« أْذَ بْتُمْ « .دیپس بدان .دین داشته باشیقیپس  :»فَ د و یمان شدیپش .دیردکتوبه  :»تُ

وس« .دیدیشکدست  ؤُ س :» رُ
ْ
  .اصل اموال .ھا هیسرما ،جمع َرأ

 ۲۸۰ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ� �ٖ�  إَِ�ٰ  َ�نَِظَرةٌ  �ن َ�َن ذُو ُعۡ�َ ن َميَۡ�َ
َ
ْ  َوأ قُوا    ﴾٢٨٠َ�ۡعلَُمونَ  ُكنتُمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تََصدَّ

   ترجمه: 
 ،فرا رسد یشیشود تا گشا یم )بدو داده(پس مھلت  ،تنگدست باشد )ارکبدھ(و اگر  

 )از آن را بدو یا برخی ،قدرت پرداخت نداشته باشد و شما ھمه وام خود را(و اگر 
  .دیتان بھتر خواھد بود اگر دانسته باشیبرا ،دیببخش
 
   توضیحات: 

ةٍ « َ رسْ ةٌ «تنگدست. نادار. »: ذُو عُ ةٍ « دادن. مھلت. فرصت»: نَظِرَ َ يْرسَ ش. فراخ یگشا»: مَ

قُوا. «یدست دَّ ن فعل حذف ید. تاء مضارعه از اّول اینکنظر  د و صرفیاگر ببخش»: أَن تَصَ
  شده است.
 ۲۸۱ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا ِۖ ٱ إَِ�  �ِيهِ  تُرَۡجُعونَ  ايَۡومٗ  �َّ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس  �َّ ا ُ�مَّ تَُو�َّ  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
   ﴾٢٨١ُ�ۡظلَُمونَ 

   ترجمه: 
 ؛دیشو یخدا بازگردانده مسوی  به ه در آنکد یزیبپرھ یروز )عذاب و عقاب(و از  

و به آنان  ،شود یبازپس داده م یآنچه را فراچنگ آورده است به تمام یسکسپس به ھر
  .ستم نخواھد شد

   توضیحات: 

ونَ « عُ جَ عي(از مصدر  .دیشو یبازگشت داده م :»تُرْ جْ ع وَ رُ جْ إعاده و  :یبه معن )رَ
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وع(نه از مصدر  ؛ برگشت دادن جُ لُّ نَفْسٍ « .برگشتن :یبه معن )رُ يا كُ فَّ  یسکبه ھر  :»تُوَ
  .شود یمال داده مکاجر و پاداش اعمالش به تمام و 

 ۲۸۲ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َجلٖ  �َّ

َ
َسّ�ٗ  َءاَمُنٓواْ إِذَا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ ۚ فَٱ مُّ َوۡ�َۡكُتب بَّۡيَنُ�ۡم  ۡ�ُتُبوهُ

 ِ ن يَۡ�تَُب َكَما َعلََّمُه  لَۡعۡدِل� ٱَ�تُِبۢ ب
َ
َب َ�تٌِب أ

ۡ
ۚ ٱَوَ� يَأ ُ ِيٱفَۡلَيۡكُتۡب َوۡ�ُۡملِِل  �َّ َعلَيۡهِ  �َّ

َ ٱَوۡ�َتَِّق  ۡ�َقُّ ٱ ۚ  ٔٗ َوَ� َ�ۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡ�  ۥَر�َّهُ  �َّ ِيٱ َ�نَ  فَإِن ا ۡو  ۡ�َقُّ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
َ
َسفِيًها أ

 
َ
ۡو َ� �َۡسَتِطيُع أ

َ
ِ  ۥن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِ�ُّهُ َضعِيًفا أ ْ ٱوَ  ۡلَعۡدِل� ٱب َشِهيَديِۡن مِن  ۡستَۡشِهُدوا

تَانِ َوٱ يَُ�ونَا رَُجلَۡ�ِ فَرَُجلٞ  مۡ رَِّجالُِ�ۡمۖ فَإِن لَّ 
َ
ن تَۡرَضۡوَن ِمَن  ۡمَر� َهَدآءِ ٱمِمَّ ن تَِضلَّ  لشُّ

َ
أ

ۡخَرىٰۚ ٱإِۡحَدٮُٰهَما َ�تَُذّكَِر إِۡحَدٮُٰهَما 
ُ
َب  ۡ�

ۡ
َهَدآءُ ٱَوَ� يَأ ْۚ َوَ� �َۡ�  لشُّ ن  َٔ إَِذا َما ُدُعوا

َ
ْ أ ُمٓوا

ۡو َكبًِ�ا 
َ
َجلِهِ  إَِ�ٰٓ تَۡ�ُتُبوهُ َصغًِ�ا أ

َ
ۡقَسُط ِعنَد  ۦۚ أ

َ
ِ ٱَ�ٰلُِ�ۡم أ َّ�  َّ�

َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
َ�َٰدةِ َوأ قَۡوُم لِلشَّ

َ
َوأ

ةٗ  ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َحاِ�َ
َ
ٓ أ ْ إِ�َّ �َّ  ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  فَلَۡيَس  بَۡيَنُ�مۡ  تُِديُروَ�َها تَۡرتَابُٓوا

َ
� 

 ۗ ْ  تَۡ�ُتُبوَها ۡشهُِدٓوا
َ
ْ  �ن يدۚٞ َشهِ  َوَ�  َوَ� يَُضآرَّ َ�تِبٞ  مۚۡ َ�َباَ�ۡعتُ  إِذَا َوأ فُُسوُقۢ  فَإِنَُّهۥ َ�ۡفَعلُوا

ْ ٱبُِ�ۡمۗ وَ  ۖ ٱ �َُّقوا َ ۗ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ ُ ُ ٱوَ  �َّ ٍء َعلِيمٞ  �َّ    ﴾٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ
   ترجمه: 
از لحاظ روز و ماه و ( ینیگر تا مّدت معیھرگاه به ھمد !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

چ یو ھ ،سدیدادگرانه آن را بنو یا سندهید نویو با ،دیسیآن را بنو ،دیداد یوام )سال
پس  .ندکن یچیسرپ ،استه خدا بدو آموخته کبدان گونه  )سند(از نوشتن  یا سندهینو
ند و از پروردگارش کد امالء یبا ،ه حق بر ذّمه او استکس کسد و آن ید بنویسنده باینو

به سبب (ا یخرد  مکه حق بر ذّمه او است ک یسکو اگر  ،اھدکاز آن ن یزیبترسد و چ
 )با زبان یا ناآشنائی یا گنگی یبه سبب الل(ا ی ،ناتوان باشد )یریا پی یماریا بی یکوچک

 )رده استکن ییتع یو یم براکا حایه شرع ک(او  ید ولیبا ،ندکه امالء کاو نتواند 
 ،و اگر دو مرد نبودند ،دیریگ یو دو نفر از مردان خود را به گواھ .ندکدادگرانه امالء 

 .نان شما ھستندیت و اطمیه مورد رضاکد ینکگواه  یسانکان یاز م ،مرد و دو زن کی
 ،ردکدا یپ یانحراف یکیتا اگر  )رندید شاھد قرار گیگر بایدکین دو زن به ھمراه یا( -
ار کن یه از اکد یخوانند با یو چون گواھان را به گواھ -ند ک یادآوریبدو  یگرید
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ر ید آن دلگیتا سررس -اد یا زیم باشد کخواه  -و از نوشتن وام  .نورزند یخوددار
 )و صّحت شھادت( یگواھ یتر و برا خدا دادگرانه )عتیشر(شگاه ین در پیا .دینشو

ه داد و کن یمگر ا .باشد یبھتر م ،دید نشویو ترد که دچار شکآن  یو برا ،استوارتر
ن صورت یپس در ا ،دینک یان خود دست به دست میه در مکباشد  یستد حاضر و نقد

د ینک یم )یدنق(د و فروش یه خرک یو ھنگام .دیسیست اگر آن را ننوین یکبر شما با
ه کد ینند و نبایان ببیه زکد یسنده و گواه نبایو نو ،دیریگ یرا به گواھ یسانک )باز ھم(
 ).دیا دهیم او شورکو بر ح(د یا رون رفتهید از فرمان خدا بینکن یو اگر چن ،ان برسانندیز

ه به نفع کآنچه را (و خداوند  )دیش چشم داریاو را پ یو اوامر و نواھ(د یو از خدا بترس
گاه استینک یو خداوند به آنچه م ،آموزد یبه شما م )ان شما استیا به زیشما    .د آ
   توضیحات: 

نتُمْ « ايَ لٍ « .دیگر وام دادیبه ھمد :»تَدَ أْبَ « .مّدت :»أَجَ  .ندکن یخوددار :»ال يَ

لِلْ « مْ سْ « .ندکان یب .ندکامالء  :»يُ بْخَ يْنِ « .اھدکن :»ال يَ يدَ هِ ل به ید فعیشھ .دو گواه :»شَ

وا« .فاعل است و جمع آن شھداء است یمعن عُ وا« .فرا خوانده شدند :»دُ أَمُ  :»ال تَسْ

ط« .دینکن یمباالت یو ب یحوصلگ مک .دینکن یسست مُ . «تر دادگرانه :»أَقْسَ وَ  .پابرجاتر :»أَقْ

نيا« .استوارتر ونَ « .ترکینزد .اقرب :»أَدْ يرُ نقدًا دست به دست  .دینک یمبادله م :»تُدِ

تُمْ « .دینک یم عْ بَايَ آرَّ « .دیردکد و فروش یگر خریبا ھمد :»تَ  .ان رسانده نشودیز :»ال يُضَ

اتِبٌ (ا معلوم باشد و یتواند مجھول  ین فعل میا .ان نرساندیز يدٌ (و  )كَ هِ ا ینائب فاعل  )شَ

مْ « .ینافرمان .یچیسرپ :»ُفُسوق« .دیفاعل بشمار آ وقٌ بِكُ  ینافرمانگر  بیان ارکن یا :»فُسُ

مُ اهللاُ« .برد یرون میار شما را از راه حق و صالح بکن یا .شما است كُ لِّمُ عَ خدا به شما  :»يُ
  .محذوف است ،مفعول فعل .باشند یه متضّمن مصالح شما مکآموزد  یام خود را مکاح

 ۲۸۳ هیآ بقرۀسوره 
   ه:یمتن آ 

ٰ َسَفرٖ ﴿  ْ  َولَمۡ  �ن ُكنُتۡم َ�َ ۖ  فَرَِ�ٰنٞ  َ�تِٗبا َ�ُِدوا ۡقُبوَضةٞ ِمنَ  فَإِنۡ  مَّ
َ
 َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م أ

ِيٱ فَۡلُيَؤّدِ  َ�َٰنَتهُ  ۡؤتُِمنَ ٱ �َّ
َ
َ ٱَوۡ�َتَِّق  ۥأ ْ  ۥۗ َر�َّهُ  �َّ ۚ ٱَوَ� تَۡ�ُتُموا َ�َٰدةَ  ۥٓ َوَمن يَۡ�تُۡمَها فَإِنَّهُ  لشَّ

ُ ٱوَ  ۥۗ ۡلُبهُ قَ  َءاثِمٞ     ﴾٢٨٣َعلِيمٞ  بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ
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   ترجمه: 
و اگر  .دیریگروگان بگ یزھائیپس چ ،دیافتین یا سندهید و نویو اگر در سفر بود 
 ،ن شمرده شده استیه امک یسکد یبا ،ردکنان یگر اطمید یاز شما به برخ یبرخ

انت روا یمحسوب است خ یه امانتکار در گروگان کو بستان(امانت او را بازپس دھد 
ه ک یو از خدائ )به موقع بپردازد ،بشمار است یا عهیه ودکار وام را کو بدھ ،ندارد

س آن را پنھان دارد قلبش کد و ھرینکرا پنھان ن یو گواھ ،پروردگار او است بترسد
گاه استیدھ یو خدا بدانچه انجام م ،ار استکبزھ   .د آ
   توضیحات: 

انٌ « هَ انٌ « .ھا گروگان ،مرھون یجمع َرْھن به معن :»رِ هَ مبتدا است و خبر آن  :»رِ

فِي« :ن استیر چنیمحذوف است و تقد ةٌ تَكْ بُوضَ قْ انٌ مَّ هَ آن  یا خبر است و مبتدای .»فَرِ

ةٌ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد بُوضَ قْ انٌ مَّ هَ مْ رِ يْكُ لَ اثِمٌ « .»فَعَ اثِمٌ « .ارکگناھ :»ءَ ءَ

بُهُ  لْ  ،مبالغه و وضوح جرم است یبرا ،نسبت دادن گناه به دل .ار استکدل او بزھ :»قَ
چشمم آن را  .ده استیگوشم آن را شن :میگوئ یم یارکد یکتأ یه براکگونه  ھمان

اثِمٌ (ل کا بدل بعض از یتواند فاعل  یم )قلب(واژه  .ده استید  )ه(ر یو ضم ،باشد )ءَ

نْ (ا مرجع آن یو  ،ر شأنیضم   .است )مَ
 ۲۸۴ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
�ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ

ۖ ٱبِهِ  ُ ُب َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ ُ ٱَ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ﴾٢٨٤قَِديرٌ  َ�َ

   ترجمه: 
اگر آنچه را  )لذا(و  ،از آن خدا است ،ن استیت و آنچه در زماسھا  آسمان آنچه در 

 ،ندک یخداوند شما را طبق آن محاسبه م ،دیا پنھان دارید یار سازکد آشیه در دل دارک
و (س را بخواھد کبخشد و ھر  یم )داشته باشد یستگیو شا(ه را بخواھد کسپس ھر 

  .توانا است یزیو خدا بر ھر چ ،ندک یعذاب م )مستحق باشد
   توضیحات: 

وا« وهُ « .دیار سازکاگر آش :»إِن تُبْدُ ْفُ ُ�َاِسۡبُ�م ﴿ .دیه آن را پنھان دارکن یا ای :»أَوْ ختُ
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ۖ ٱبِهِ  ُ ار کت بد خود را چه آشین :یعنی .ندک یخداوند برابر آن شما را بازخواست م :﴾�َّ
 ،دیانجام دھ یارا و چه نھانکش را چه آشیا اعمال زشت خوی ؛دید و چه پنھان داریساز

  .دھد یخدا در برابر آن شما را مورد بازخواست قرار م
 ۲۸۵ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿  نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

َحدٖ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  رُُّسلِهۦِۚ  ّمِن َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َ
َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

   ﴾٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱ
   ترجمه: 
پروردگارش بر او نازل شده  یمعتقد است بدانچه از سو )محّمد ،خدا(فرستاده  

 یھمگ .بدان باور دارند )زین(و مؤمنان  )خود ندارد یدر رسالت آسمان یکو ش(است 
ان یم :)ندیگو یو م(مان داشته یغمبرانش ایو پ یوھای  کتاب به خدا و فرشتگان او و

 ).میدان یم یکیشان را یو سرچشمه رسالت ا(م یگذار یغمبران او فرق نمیاز پ کیچ یھ
! پروردگارا .میردکم و اطاعت یدیشن )را توّسط محّمد یرّبان یاوامر و نواھ( :ندیگو یو م

  .تو استسوی  به و بازگشت ،میآمرزش تو را خواھان
   توضیحات: 

لَ « آ أُنزِ َحدٖ ﴿ .مراد قرآن است :»مَ
َ
ه ما کمراد آن است  :﴾رُُّسلِهِۦ ّمِن َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

غمبران را از آدم تا خاتم فرستاده خدا یم و ھمه پیستیان نیحیان و مسیھودیمثل 

انَكَ « .میدان یم رَ فْ م و رحمت و لطف تو را یاز تو بخشش گناھانمان را خواستار :»غُ

رْ (مفعول مطلق فعل محذوف  ،واژه غفران .میدار یچشم م فِ به فعل  ا مفعوٌل ی )إِغْ

أَلُكَ محذوف  بَّ « .است )(نَسْ ري« .منادا است به حذف حرف ندا :»رَ  .رجوع :»مَصِ

ة(از  یمیمصدر م .برگشت ورَ ُ ريْ   .است )صَ
 ۲۸۶ هیآ بقرۀسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿  ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  �َّ َر�ََّنا َ�  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱَ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
ٓ إِۡ�ٗ  ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � ِينَ ٱَ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما �تَُؤاِخۡذنَا مِن  �َّ
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ۚ َر�َّنَ  ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اَ�ۡبلَِنا نَت َمۡولَٮٰنَا  رَۡ�َۡنا
َ
أ

نَاٱفَ    ﴾٢٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
   ترجمه: 
گاه باالتر از  چیو ھ(ند ک یف نمیلکش تیتوانائس جز به اندازه کچ یخداوند به ھ 

انجام  )هک یکین(ار کھر  )انسان .خواھد یف نمیالکزان قدرت شخص از او وظائف و تیم
 !پروردگارا .رده استکان خود یند به زکب )هک یبد(ار کخود انجام داده و ھر  یدھد برا

و مورد مؤاخذه و پرس و جو (ر یمگ )بدان(ما را  ،میا به خطا رفتیم یردکاگر ما فراموش 
ه کما مگذار آن چنان  )دوش(را بر  )ف دشواریالکت(ن یبار سنگ !پروردگارا ،)قرار مده

 !پروردگارا .یش از ما بودند گذاشتیه پک یسانک )دوش(بر  )انیبه خاطر گناه و طغ(
و  )تار مسازھا گرف و ما را به بالھا و محنت(ن کم بر ما بار میآن را ندار یارایه کآنچه را 

اور یتو  .یو به ما رحم فرما یو ما را ببخشا )شکقلم عفو بر گناھانمان (از ما درگذر و 
  .روز گردانیافران پکت یپس ما را بر جمع ی،و سرور مائ

   توضیحات: 

ع« سْ بَتْ «: تاب و توان. »وُ سَ بَتْ «فراچنگ آورد. »: كَ تَسَ فراچنگ آورد. اغلب »: إِكْ
ار کھا به یانجام بد ید برایمز یو ثالث ،ھایانجام خوب یسب) براکمجّرد ماده ( یثالث

ينَا«رود.  یم ). ۵۲و طه  ۲۴ھف / کم (نگا: یردک یوتاھکدر انجام وظائف غفلت و »: نَسِ

طَأْنَا« فرسا  ف سخت و طاقتیالکت»: إِرصْ ). «۷۳م (نگا: طه / یدچار خطا و گناه شد»: أَخْ

يل). «۱۵۷(نگا: اعراف /  وْ   اور.ی: َسرور و » مَ



 
 

 سوره آل عمران
 

 ۱ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

   ﴾١الٓمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .الم .الف 
   توضیحات: 

  .به سرآغاز سوره بقره مراجعه شود :» الم«
 ۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿     ﴾٢ۡلَقيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
   ترجمه: 
  .است )ار و بار جھانکدر (و متصّرف  )به خود(ست و او زنده ین یخدائ ،جز خدا 
   توضیحات: 

َيُّ « يُّومُ « .داریپا ید و باقیزنده جاو :»احلْ قَ واژه  .نگھدار جھان و گرداننده امور آن :»الْ

)( َيُّ يُّومُ (و  احلْ قَ   .باشند یمحذوف م یا خبر مبتدایو  ،ا بدلیصفت  )الْ
 ۳ هیآ عمرانسوره آل 

   ه:یمتن آ 

َل َعلَۡيَك ﴿  ِ  لِۡكَ�َٰب ٱنَزَّ قٗ  ۡ�َقِّ ٱب نَزَل  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ
َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱ َوأ ِ�ۡ٣﴾   

   ترجمه: 
و (ه مشتمل بر حق است کرده است کرا بر تو نازل  )قرآن(تاب ک )هک یسکھمان ( 

ه قبل از کاست  یھائ تابکننده ک قیتصد )و ،نیشیپ یآسمان یھا متضّمن اصول رسالت
 یبرا(تورات را  ،ش از آنیو خداوند پ .اند بوده )اند و غمبران فرستاده شدهیپ یبرا(آن 
  .رده استکنازل  )یسیع یبرا(ل را یو انج )یموس
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   توضیحات: 

َقِّ « جار و مجرور در موضع  .ح ثابتیام و عقائد و اخبار صحکمشتمل بر اح :»بِاحلْ

قاً « .تاب استکنصب بوده و حال  دِّ صَ ر یتقد .تاب استکحال دوم  .نندهک قیتصد :»مُ

قاً لِ « :ن خواھد بودیچن دِّ قاً مُصَ َقِّ لَيْكَ الْكِتَابَ حمُ لَ عَ يْهِ ـَمـنَزَّ دَ َ يَ هِ « .»ا بَنيْ يْ دَ َ يَ ا بَنيْ  مراد :»مَ

نَزَل ﴿ ).۳۱سبأ /  :نگا(ن است یشیپ یآسمانھای  کتاب
َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَوأ ن یا :﴾ۡ�ِ

هِ (از  یبعضگر  بیان جمله يْ دَ َ يَ ا بَنيْ   .برخوردارند یشتریه از شھرت بکاست  )مَ
 ۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نَزَل  ّلِلنَّاِس  ىِمن َ�ۡبُل ُهدٗ ﴿ 
َ
ِينَ ٱإِنَّ  ۡلُفۡرقَاَنۗ ٱ َوأ َّ� � ْ ِ ٱَ�ِٰت َ�َفُروا  لَُهۡم َعَذابٞ  �َّ

ُ َوٱ َشِديٞدۗ     ﴾٤نتَِقا�ٍ ٱ ُذو َعزِ�زٞ  �َّ
   ترجمه: 
چون (و  ،جھت رھنمود مردمان )رده استکل را نازل یتورات و انج ،قرآن(ش از یپ 

گمان  بی .را فرو فرستاده است )باطلحق از (جدا سازنده  )یعنیقرآن  ،منحرف گشتند
و خداوند توانا و انتقام  ،دارند یعذاب سخت ،فر ورزندکات خدا یه نسبت به آک یسانک
  .رنده استیگ

   توضیحات: 

بْلُ « ن قَ لَ تر. جار و مجرور متعّلق به ( شیپ»: مِ ديً «) است. أَنزَ ا حال یو  ،له مفعوٌل »: هُ

قَان«ل است. یتورات و انج ت از ضاللت و حق از باطل و حالل از یجداسازنده ھدا :» فُرْ

امٍ ). «۱فرقان /  ،۴۸اء / یانب ،۱۸۵و  ۵۳حرام (نگا: بقره /    رنده.یگ انتقام»: ذُوانتِقَ
 ۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ءٞ  �َّ �ِض ٱ ِ�  َ� َ�َۡ�ٰ َعلَۡيهِ َ�ۡ
َ
َمآءِ ٱَوَ� ِ�  ۡ�    ﴾٥لسَّ

   ترجمه: 
ماند  ین و نه در آسمان بر خدا پنھان نمیز نه در زمیچ چیه ھکست ین یکش 

  ).کیا نزدیدور باشد  ،ا پنھانیدار باشد یپد ،ا بزرگیباشد  کوچک(
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   توضیحات: 
 ۶ سوره آل عمران آیه 
   ه:یمتن آ 

ِيٱُهَو ﴿  رَۡحامِ ٱيَُصّوِرُُ�ۡم ِ�  �َّ
َ
  ﴾٦ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَكۡيَف �ََشآُءۚ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ۡ�

   ترجمه: 
و (بخشد  یل مکه بخواھد شکھر آن گونه  )مادران( یھا ه شما را در رحمکاو است  

  .م استیکز و حیعز )ھمو(وست ین یجز او خدائ ).ندیآفر یمختلف م یھا به صورت
   توضیحات: 

مْ « كُ رُ وِّ  .بخشد یل مکش یو جسمان یند و از لحاظ عقالنیآفر یشما را م :»يُصَ

ام« حَ   .نین جنیوکمحّل ت ،جمع َرِحم :» أَرْ
 ۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱُهَو ﴿  نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
َۡكَ�ٌٰت  ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ  لِۡكَ�َٰب ٱأ مُّ  ُهنَّ  �ُّ

ُ
َخُر  لِۡكَ�ٰبِ ٱ أ

ُ
َوأ

ا ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  لۡفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰبََه ِمۡنُه َ�يَ  ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�غٞ  �َّ

وِ�لِهِ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ

 ۗ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
لَۡ�ٰبِ ٱ أ

َ
�ۡ٧﴾   

   ترجمه: 
 یھا هیآ ،از آن یبخش .رده استکرا بر تو نازل  )قرآن(تاب که کاو است  

مَ « ْكَ ن یآنھا اصل و اساس ا )دارند و یمشّخص و اھداف روشن یو معان(است  » اتـحمُ

ابِ « یھا هیاز آن آ یو بخش ،ھستند تابک تَشَ دارند و  یقیدق یو معان( ،است » اتـَ هـمُ
ز یو گر(است  یژک  ھایشان دل ه درک یسانکو اّما  ).رود یدر آنھا م یاحتماالت مختلف

به  )نادرست(ل یو تأو یزیانگ فتنه یبرا )وجودشان را فرا گرفته است یایزوا ،از حق
 یسانکآنھا را جز خدا و  )درست(ل یه تأوک یدر حال .افتند یدنبال متشابھات م

ن وارستگان و ین چنیا( .در دانش ھستند )قدمان و ثابت(ه راسخان کدانند  ینم
ه کم یدان یو در پرتو دانش م(م یمان داریما به ھمه آنھا ا :ندیگو یم )یفرزانگان

جز صاحبان عقل  )ن رایا(و  .ما است یخدا یھمه از سو )مات و متشابھاتکمح
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  .شوند یر نمکمتذ )دانند و ینم ،برند یو ھوس فرمان نم یه از ھوک یمیسل(
   توضیحات: 

م« ْكَ  یر آنھا پیو تفس یتوانند به معان یه ھمگان مک یمتقن و واضح یھا هیآ :» اتٌ ـَحمُ

اصل و اساس قرآن و  :»أُمُّ الْكِتَابِ « .ببرند و در فھم آنھا دچار اشتباه و التباس نشوند

ابِ « .الت و مجمالتکد مشیلکام حالل و حرام و کمرجع اح تَشَ ه ک یاتیآ :» اتٌ ـَهـمُ
م یندارند و چون محتمل مفاھ یامًال واضح و روشنک یل بوده و معانیل و قابل تأوکمش

حروف  :لیاز قب .ردکن ییر و تبیتوان آنھا را تفس یقاطعانه نم ،ھستند یادیو اوجه ز

يْغٌ « ...و ،زدانی صفات ،مجمالت قرآن ،روح یچگونگ ،زیھنگامه رستاخ ،مقّطعه  :»زَ

فر و ک .نیبرگرداندن از د :» فِتْنَة« .دنیطلب .خواستن :»إِبْتِغاء« .یرو جک .انحراف از حق

يل« ). ...۲۱۷و  ۱۹۱بقره /  :نگا( کشر أْوِ ف و یتحر ین به معنینخست )تأويلِ (واژه  :» تَ
ن متشابھات در حدود توان ییو تبح یر صحیتفس یبه معن یو دوم ،ر نادرستیتفس

ِٰسُخونَ ٱ﴿ .است یبشر ونَ « .دانشمندان زبردست و فرزانه :﴾ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ خُ اسِ عطف  :»رَ

أْويلَهُ در  )هُ (ر یاست و ضم )اللهُ (بر  ندِ « .گردد یمتشابه برم یعنی )َما(به  )(تَ نْ عِ لٌّ مِّ كُ

نَا بِّ ست ین نکپروردگارمان نازل شده است و مم یاز سو ،م و متشابهکاز مح کیھر  :»رَ
  .گر باشدید یاز آن مخالف برخ یبرخ

 ۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ اُب ٱَر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ   ﴾٨لۡوَهَّ

   ترجمه:  
 )از راه حق(ما را   ھای دل !پروردگارا :)ندیگو یم یخردمندن فرزانگان یچن( 

رھنمود  )قتیحقسوی  به ت چشانده ویحالوت ھدا(ه ما را کمنحرف مگردان بعد از آن 
  .تو یگر توئ شیبخشاگمان  بی .نکبه ما عطاء  یو از جانب خود رحمت ی،ا نموده

   توضیحات: 

غْ « بْ « .منحرف مگردان :»ال تُزِ نكَ « .ببخش .نکعطاء  :»هَ ن لَّدُ  .خود یاز سو :»مِ

اب« هَّ   .بس بخشنده :»الْوَ
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 ۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ  �ِيهِ�  َرۡ�َب  �َّ  ِ�َۡو�ٖ  �َّاِس ٱَر�ََّنآ إِنََّك َجاِمُع ﴿    ﴾٩لِۡميَعادَ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ
   ترجمه: 
تا (رد ک یست جمع خواھیدر آن ن یدیه تردک یتو مردمان را در روز !پروردگارا 

خدا گمان  بی )و یا ن امر وعده دادهیو بد یارشان پاداش دھکھمگان را در برابر 
  .ندک یخالف وعده نم

   توضیحات: 

مٍ « ر آن یو تقد ،مضاف محذوف است .امت استیه قک یحساب روز یبرا :»لِيَوْ

مٍ « :ن استیچن ابِ يَوْ سَ ادـالْ « .»حلِِ يعَ   .است یمیمصدر م .وعده :»مِ
 ۱۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِ ٱَ�َفُرواْ لَن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
 ُهمۡ  َوأ

   ﴾١٠�َّارِ ٱ َوقُودُ 
   ترجمه: 
 )عذاب(تواند از  یآنان را نم ،افرانکچ وجه اموال و اوالد یبه ھ )ین روزیدر چن( 

نه آتش یشان افروزیو ا )شان از عذاب خدا گرددیا یه رھائیو ما(خدا نجات دھد 
  .ھستند )دوزخ(

   توضیحات: 

مْ « نْهُ نِيَ عَ نَ اهللاِ. «گرداند یشان دفع نمیاز ا .رساند ینفع نمشان  بدی :»لَن تُغْ از  :»مِ

قُود« .عذاب خدا   .زمیھ .سازند یه آتش را با آن روشن مک یا مهیھ .نهیافروز :»وَ
 ۱۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن وَ ﴿ 
ۡ
ِينَ ٱَكَدأ َّ� � ْ بُوا َخَذُهُم ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َكذَّ

َ
ُ ٱَ�ٰتَِنا فَأ ُ ٱبُِذنُو�ِِهۡمۗ وَ  �َّ َّ� 

   ﴾١١ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد 
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   ترجمه: 
ه ک یسانکردار قوم فرعون و کھمچون رفتار و  )دارند یردار زشتکنان رفتار و یا( 

پس خدا آنان را  ،ردندک یب میذکت )یبا وجود روشن(ات ما را یشان بودند و آیش از ایپ
  .دالعقاب استیو خداوند شد ،گناھانشان گرفت )فریک(به 
   توضیحات: 

أْبِ « جار و مجرور .ارک .عادت :»دَأب« دَ ر یمحذوف و تقد )دَأْب(متعّلق است به  :»كَ

أْبِ « :ن استیآن چن دَ ُمْ كَ أْهبُ الِ . «»دَ ن« .دار و دسته .روانیپ .اھل :» ءَ وْ عَ لقب  :» فِرْ
  .است به نام رامسس دوم ینجا مراد فرعون معاصر موسیدر ا .شاھان مصر

 ۱۲ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

وَن إَِ�ٰ َجَهنََّمۖ َو�ِۡئَس ﴿  ِيَن َ�َفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُ�َۡ�ُ   ﴾١٢لِۡمَهادُ ٱقُل لِّ�َّ
   ترجمه: 
در (د خورد و یست خواھکش )ایدر دن(شما  :بگو ،افرندکه ک یسانک! به )غمبریپ یا( 

 یگاھیچه بد جا )دوزخ(و  ،دیشو ینده مکد و به دوزخ افیشو یگردآورده م )آخرت
 . !است
   توضیحات: 

ونَ  « ُ ْرشَ اد« .دیشو یگردآورده م :»حتُ هَ   بستر .قرارگاه .آرامگاه :»مِ
 ۱۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۖ ٱ فِئَتَۡ�ِ  ِ�  قَۡد َ�َن لَُ�ۡم َءايَةٞ ﴿  ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تَُ�ٰتُِل  فِئَةٞ  ۡ�ََقَتا َّ�  ٞ ۡخَرٰى َ�فَِرة
ُ
 يََرۡوَ�ُهم َوأ

يَ  ّمِۡثلَۡيِهمۡ 
ۡ
� ٱ َرأ ُ ٱوَ  ۡلَعۡ�ِ َّ�  ِ ْوِ�  َمن �ََشآُءۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َةٗ  ۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِه

ُ
بَۡ�ٰرِ ٱ ّ�ِ

َ
�ۡ١٣﴾   

   ترجمه: 
و درس ( یا نشانه ،با ھم روبرو شدند )دان جنگ بدریدر م(ه ک  ھای دست در دو 

اعالء فرمان خدا و  یو برا(د یجنگ یخدا مدر راه   ھای دست .شما است یبرا )یعبرت
و ھوس  یمن ھویو در راه اھر(افر بود کگر ید  ھای دست و )دیرزم ین حق میانتشار د

تعداد (ش دو برابر یباچشم خو )بخواست خدا(مؤمنان را  )یافرانکن یچن .ردک ینبرد م
و  )ختندیره شد و گریسبب ترس و ھراس بر آنان چ نیو بد(دند ید یخود م )یواقع
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 ).گرداند یب او میرا نص یروزیو پ(ند ک ید مییخود تأ یاریس را بخواھد با کخداوند ھر
  .است )نینش راستینا و بیب(صاحبان چشم  یبرا ین امر عبرتیدر اگمان  بی

   توضیحات: 

تَا« تَقَ  .دسته :» فِئَةٌ « ).۴۴ - ۴۱انفال /  :نگا(شدند  یارویبا ھم در جنگ بدر رو :»إِلْ

دند ید یشماره گروه مؤمنان را دو برابر خود م ،افرانکدسته  :﴾يََرۡوَ�ُهم ّمِۡثلَۡيِهمۡ ﴿ .گروه

مْ ( ).۴۳أنفال /  :نگا( يْهِ ثْلَ مْ (ر یحال ضم )مِ ِ « .است )هِ نيْ أْيَ الْعَ دن روشن و ید :»رَ

أْيَ ( .ارکآش نَ (مفعول مطلق  )رَ وْ ارِ « .است )مْ ـُهـيَرَ يلِ األبْصَ صاحبان  .دارندگان چشم :»أُوْ
  .نشیب

 ۱۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َهَ�ٰتِ ٱُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿  َهبِ ٱِمَن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ لَۡقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡ�َۡيلِ ٱوَ  ۡلفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱَ�ٰلَِك َمَ�ُٰع  ۡ�َۡرِث� ٱوَ  ۡ� ۡ�َيا ُ ٱوَ  �ُّ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ

   ﴾١٤اِب  َٔ لَۡ� ٱ
   ترجمه: 
از  ،جلوه داده شده است )یبه امور ماد یو دلبستگ(محّبت شھوات  ،انسان یبرا 

 یعشق به زنان و فرزندان و ثروت ھنگفت و آالف و الوف طال و نقره و اسبھا :لیقب
و  ...)شتر و گاو و بز و گوسفند :ھمچون(ان یو چھارپا )ممتاز یبھاکو مر(نشاندار 

 کیاست و سرانجام ن )یفعل(پست  یایدن یاالک )ھمه(ھا  این .شت و زرعک
اران کوکیه در آخرت به نکو ھمو داند (شگاه خدا است یدر پ )گران در راه حق تالش(

  ).ردکعطاء خواھد  یزھائیچه چ
   توضیحات: 

نَ « آءِ وَ مِ نْ (حرف  ...دوست داشت زنان و ....ل عشق به زنان ویاز قب :» ...النِّسَ  )مِ

بَنِنيَ « .ه باشدیانیا بیتواند مفّسره  یم  :»ر یاْلَقَناطِ «  .مراد فرزندان است .پسران :»الْ

ةِ ـالْ « .آالف و الوف .ھنگفت یدارائ ،جمع ِقنطار نطَرَ قَ  .ومهک .شماریب .انباشته :»مُ

بِ « هَ ةِ « .طال :»الذَّ ضَّ فِ َيْلِ «  .نقره :»الْ ةِ ـْال« .رمه اسبان :» اخلْ مَ وَّ سَ سر داده شده  :»مُ
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امِ . «با و برازندهیز .و دست و پا یشانید پینشاندار سف .َچرا یبرا شتر  .انیچھارپا :»األنْعَ

ثِ « .و گاو و بز و گوسفند َرْ ار کاسم مفعول به  یمصدر است و به معن .شتزارک :»احلْ

ئَابِ ـالْ « .رفته است نُ الْ « .بازگشت .مرجع :»مَ سْ ئَابِ ـحُ  .و در بھشتکیبازگشتگاه ن :»مَ
  .صفت به موصوف خود اضافه شده است

 ۱۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ�ۡ
ُؤنَّبِئُُ�م ِ�َ

َ
ِينَ  َ�ٰلُِ�ۡمۖ  ّمِن قُۡل أ ْ ٱ لِ�َّ َقۡوا ٰتٞ  �َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
ۡزَ�ٰجٞ  ۡ�

َ
ٞ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ َرة َطهَّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  مُّ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ    ﴾١٥ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

   ترجمه: 
ھا آراسته و  دهیه در دک یزھائیچ(ن یه از اکبا خبر سازم  یزیا شما را از چیآ :بگو 

نند در نزد کشه یپ یزگاریه پرھک یسانک یبرا ؟ بھتر است )جلوه داده شده است
آنھا  )درختان( یھا از پا ه رودخانهکاست  )گریدر جھان د(ھائی  باغ پروردگارشان

زه یکھمسران پا )شان راین ایھمچن( .دانه خواھند بودیآنان در آنجاھا جاو ،گذرد یم
بندگان را  )ردارکرفتار و (و خداوند  .خدا است یو خوشنود )یو نقص یدیاز ھر پل(
  ).داند یشان را میا یت درونیو ن(ند یب یم

   توضیحات: 

مْ « بِّئُكُ گاھتان  :»أُنَ مْ « .نمکآ ان« ...آنچه گذشت از زنان و :»ذلِكُ وَ ضْ  یخوشنود :» رِ
  .فراوان

 ۱۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َنآ َءاَمنَّا فَ  �َّ    ﴾١٦�َّارِ ٱَ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنآ إِ�َّ
   ترجمه: 
 )آورند و یاد برمیسازد و فر یز میدل آنان را لبر ،مانیا(ه ک یسانکو ھمان  

پس گناھان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش  ،میا مان آوردهیما ا !پرودگارا :ندیگو یم
  .به دور دار )دوزخ(

   توضیحات: 
  ).یوق(از ماده  .ما را محفوظ و مصون دار :»ِقَنا«
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 ۱۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِٰ�ِ�نَ ٱ﴿  ِٰد�ِ�َ ٱوَ  ل�َّ ِ  لُۡمۡستَۡغفِرِ�نَ ٱوَ  لُۡمنفِقِ�َ ٱوَ  ۡلَ�ٰنِتِ�َ ٱوَ  ل�َّ ۡسَحارِ ٱب
َ
�ۡ١٧﴾   

   ترجمه: 
و تحّمل  ،تیاز گناه و معص یو دور ،در راه طاعت و عبادت(ه ک یسانکو ھمان  

با خشوع و (و  ،ارکدرست )ردار و گفتارکت و یدر ن(و  ،بردبار )ماتیمشّقات و نامال
 یتوانند و بدان دسترس یاز آنچه م(و  ،مداوم و ماندگار )خضوع بر طاعت و عبادت

  .و در سحرگاھان آمرزش خواھند ،ندهیبخشا )دارند
   توضیحات: 

ينَ « ابِرِ ينَ ( .انیبایکش :»الصَّ ابِرِ ينَ (ا صفت یتواند مجرور باشد و بدل  یم )الصَّ و  )الَّذِ

بَادِ (ا صفت ی عِ  .ا منصوب باشد و مخصوص به مدح قلمداد شودیو  ،دیبشمار آ )الْ

انِتِنيَ « قَ   .مداومان بر طاعت و عبادت .عان خاشع و خاضعیمط :»الْ
 ۱۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَشِهَد ﴿  نَّهُ  �َّ
َ
ْولُواْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

ُ
ِ  ۡلعِۡلمِ ٱَوأ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  لۡقِۡسِط� ٱقَآ�َِمۢ� ب

  ﴾١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ
   ترجمه: 
گانه ینظام  کیوسته و یواحد بھم پ کیبه گونه  یخداوند (با نشان دادن جھان ھست 

 یارھاکه او (در کن یو ا ،ستیجز او ن یه معبودکن یدھد ا یم یعمًال) گواھ ،و ناگسسته
ن یدر ا یا به گونه کیو فرشتگان و صاحبان دانش (ھر  ،ندک یم یدگان خود) دادگریآفر

  م.یکه ھم توانا است و ھم حکست ین یدھند. جز او معبود یم یباره) گواھ
   توضیحات: 

طِ ـقَآئِم« سْ   ) حال (ُھَو) است.اً ـقَآئِم( ند.ک یدادگرانه رفتار مان بندگانش یدر م»: اً بِالْقِ
 ۱۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِينَ ٱ ۡخَتلََف ٱَوَما  ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما  ۡلِكَ�َٰب ٱأ
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ِ ٱَ�ِٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر � ۡلعِۡلمُ ٱَجآَءُهُم  َ ٱفَإِنَّ  �َّ    ﴾١٩ۡ�َِساِب ٱَ�ِ�ُع  �َّ
   ترجمه: 
م فرمان الله یخالصانه تسل یعنیشگاه خدا اسالم (یده) در پین (حق و پسندیگمان د یب 

اختالف تاب (در آن) به کغمبران بوده است) و اھل ین ھمه پیآئ ،نیشدن) است (و ا
گاھ و  یار ھم) به سبب ستمگرکن یا ؛ قت و صّحت آنی(بر حق یبرنخاستند مگر بعد از آ

نداشت). و  یو انحصارطلب یخواھ استیجز ر یا زهیان خودشان بود (و انگیم یشکسر
ھای  کتاب در یات خواندنیا آی ،در آفاق و انفس یدنیات دیات خدا (اعم از آیه به آک یسک

  ند.ک یم یخدا زود حسابرسگمان  بی ه)کفر ورزد (بداند ک ند و)کپشت  یآسمان
   توضیحات: 

الم« سْ ه ھمه کن اسالم یآئ .یام آسمانکن و احیاز خدا و قوان یفرمانبردار :» اإلِ
 ،۱۳۲بقره /  :نگا(اند  دهیوشکغ آن یاند و در تبل اء از آدم تا خاتم بر آن بودهیانب

ياً « ).۱۶۳ - ۱۶۱انعام  ،۶۷عمران /  آل ا حال یله  مفعوٌل  .یشکو سر یستمگر :»بَغْ
  .است

 ۲۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِ َوَمِن ﴿  ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ َبَعِن� ٱفَإِۡن َحآجُّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِيَن أ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوقُل ّلِ�َّ

ّمِّ�ِ ٱوَ 
ُ
ْ َ�َقِد  نَ  ۧۡ� ۡسلَُموا

َ
ۡسلَۡمتُۡمۚ فَإِۡن أ

َ
ْۖ ٱَءأ ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك  ۡهَتَدوا ُ ٱوَ  ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱ�ن تََولَّۡوا بَِصُ�ۢ  �َّ

 ِ   ﴾٢٠ۡلعَِبادِ ٱب
   ترجمه: 
 ،اند نموده یرویه از من پک یسانکمن و  :بگو ،ز پرداختندیپس اگر با تو به ست 
ان یھودی یعنی(تاب کو بگو به اھل  .میا م و رو بدو نمودهیا ردهکم خدا یشتن را تسلیخو

م یاگر تسل ؟دیا م شدهیا شما تسلیآ ):ان عربکمشر یعنی(سوادان یو به ب )انیحیو مس
نند ک یچیو اگر سرپ )اند و راه را از چاه باز شناخته(اند  افتهیت یھداگمان  بی ،شوند

 )اعمال و عقائد(نا به یو خدا ب ،است و بس )رسالت(بر تو ابالغ  )رایز ؛ نگران مباش(
  .بندگان است

   توضیحات: 

وكَ « آجُّ ِ ﴿ .ردندکزه یبا تو جدال و ست :»حَ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
با تمام وجود  :﴾أ
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ه« .گردانم یرا انباز او نم یسکم و یخدا یفرمانبردار اوامر و نواھ جْ مراد ذات و  :» وَ

نْ « .وجود است يِّنيَ « .است )ُت (ر یعطف بر ضم :»مَ توانند  یه نمک یسانک :»األُمِّ

تُمْ « .است کمشر یھا نجا مراد عربیدر ا .سوادانیب .سندیبخوانند و بنو لَمْ أَسْ ن یا :»ءَ

وا :ن استیر چنیمراد امر است و تقد یول ؛است یو استفھام یواژه ماض لِمُ  :نگا( أَسْ

بَالغ« ).۹۱مائده /    .غیتبل :» الْ
 ۲۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِ ٱَ�ِٰت يَۡ�ُفُروَن � �َّ ِينَ ٱ َو�َۡقُتلُونَ  بَِغۡ�ِ َحقّٖ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَوَ�ۡقُتلُوَن  �َّ َّ� 
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ِ��ٍ  �َّاِس ٱِمَن  لۡقِۡسِط ٱيَأ

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ   ﴾٢١فَبَّ�ِ

   ترجمه: 
ناحق غمبران را به یو پ ،ورزند یفر مکخدا  )یو خواندن یدنید(ات یه به آک یسانک 

فرمان  یه به عدالت و دادگرکشند ک یاز مردمان را م یسانکو  ،رسانند یبه قتل م
  بشارت بده. یکپس آنان را به عذاب دردنا ،خوانند) یخدا مسوی  به شان رایدھند (و ا یم

   توضیحات: 

ط« سْ   .یدادگر :» الْقِ
 ۲۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  �َّ

َ
ۡ�َياٱَحبَِطۡت أ ِٰ�ِ�نَ  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ    ﴾٢٢َوَما لَُهم ّمِن �َّ

   ترجمه: 
ھم  یکیردار نکو اگر (ا و آخرت تباه شده یدر دنشان  اعمال هکھستند  یسانکآنان  

تا آنان را (ست ین یارکاور و مددیشان را یو ا )ثمر خواھد بود یباطل و ب ،داشته باشند
  ).نجات دھد یو عذاب اخرو یویان دنیز از

   توضیحات: 

بِطَتْ «   .ثمر شده است یباطل و ب .تباه و ھدر رفته است :»حَ
 ۲۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 
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لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� وتُواْ نَِصيبٗ  �َّ

ُ
ِ ٱيُۡدَعۡوَن إَِ�ٰ كَِ�ِٰب  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ّمِنَ  اأ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم  �َّ

ٰ فَرِ�قٞ  ۡعرُِضونَ  وَُهم ّمِۡنُهمۡ  ُ�مَّ َ�َتَو�َّ    ﴾٢٣مُّ
   ترجمه: 
گاھیآ   ؛ ) داده شده استیتاب (آسمانکاز  یا بھرهشان  بدی هک یسانکاز حال  یا آ

 یداورشان  میان شوند تا در یتاب خدا (قرآن) دعوت مکسوی  به شانیه) اک ی(ھنگام
شان یاز ا یرند) سپس گروھیپذ یآنان دعوت را نم یول ،از باطل جدا سازدند (و حق را ک

  گردانند. یقت) رویاز حق و حق یسانکن یشه چنیه (ھمکو حال آن  ،نندک یم یچیسرپ
   توضیحات: 

ْ نَِصيبٗ ﴿  وتُوا
ُ
داده شده است و بدان شان  بدی تابکاز  یا بھره :﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ّمِنَ  اأ

ِ ٱإَِ�ٰ كَِ�ِٰب ﴿.تورات است ،تابکو از  ،ھودی یرؤسا ی،سانکن یمراد از چن .ندیآشنا َّ�﴾ 
ونَ « .ا قرآن استیتاب خدا تورات کمراد از  : ضُ عرِ   .نندگانک پشت .گردانانیرو :»مُ

 ۲۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َنا ﴿  ْ لَن َ�َمسَّ ُهۡم قَالُوا َّ�
َ
يَّامٗ  �َّارُ ٱَ�ٰلَِك بِ�

َ
� ٓ ۡعُدوَ�ٰٖت�  اإِ�َّ ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ  مَّ ْ  مَّ  َ�نُوا

ونَ     ﴾٢٤َ�ۡفَ�ُ
   ترجمه: 
 )دوزخ(آتش  ی،کجز چند روز اند :گفتند یه مکبدان خاطر است  )عمل آنان(ن یا 

ه در ک یو افتراھائ )!میا دهیه از قوم گزکچرا  .میدار یو مجازات محدود(رسد  یبه ما نم
  .شان را گول زده استیا ،بافتند یبه ھم م )وستهیپ(بستند و  یم ینشان به خداید

   توضیحات: 

الُوا لَن (مبتدا و عبارت  :»ذلِكَ « .و اعراض یور افتاد از تولّ کآنچه مذ :»ذلِكَ « ُمْ قَ بِأَهنَّ

اتٍ ـَمـتَ  ودَ دُ عْ اماً مَّ نَا النَّارُ إِالّ أَيَّ نَاـَمـلَن تَ « .خبر است )سَّ رسد و ما را  یبه ما نم :»سَّ

ودَاتٍ « .سوزاند ینم دُ عْ اماً مَّ ه در کمنظورشان تنھا چھل روز است  .کچند روز اند :»أيَّ

رَّ « .اند ردهک یپرست آن گوساله   .ب دادیفر .گول زد :»غَ
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 ۲۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت  �ِيهِ  َرۡ�َب  �َّ  فََكۡيَف إِذَا َ�َۡعَ�ُٰهۡم ِ�َۡو�ٖ ﴿   َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
  ﴾٢٥ُ�ۡظلَُمونَ 

   ترجمه: 
شان را در یه اک یرد) وقتکار خواھند کپس (حال آنان) چگونه خواھد بود (و چه  
(پاداش و  یسکم و به ھر یآور یجمع م ،ستیدر (وقوع) آن ن یکچ شیه ھک یروز

  مال داده شود و بر آنان ستم نرود.کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کپادافره) آنچه 
   توضیحات: 

يْفَ « يَتْ « .؟نندک یدا میپ یچه وضع ؟حال آنان چگونه خواھد بود :»كَ فِّ به تمام  :»وُ
  .مال داده شدکو 

 ۲۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿  ِممَّ
ۖ ٱ�ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ    ﴾٢٦قَِديرٞ  إِنََّك َ�َ
   ترجمه: 
 یومت و دارائکح یه را بخواھکتو ھر  !ز از آن تویھمه چ یا !پروردگارا :بگو 

س را کو ھر  ی،ریگ یرا بازپس م یومت و دارائکح یه بخواھکو از ھر  یبخش یم
در دست تو  یخوب ی،دار یخوار م یس را بخواھکو ھر یدھ یعّزت و قدرت م یبخواھ

  .یتوانائ یزیتو بر ھر چگمان  بی است و
   توضیحات: 

الِكَ «  عُ « ).الله(ا صفت یمنادا است  :»مَ   .ینک یسلب م .یریگ یبازپس م :»تَنزِ
 ۲۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َۡل ٱتُولُِج ﴿  ِۡل� ٱِ�  �ََّهارَ ٱَوتُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  �َّ  لَۡميَِّت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِتِ ٱمَِن  لَۡ�َّ ٱَوُ�ۡرُِج  �َّ
ۖ ٱِمَن  ِّ�َ

  ﴾٢٧َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  لۡ
   ترجمه: 
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وتاه و روزھا دراز کھا  شب ن سببیو بد( یگردان یشب را جزو روز م )از یبخش( 
دراز ھا  شب وتاه وکو لذا روزھا ( یگردان یروز را جزو شب م )از یبخش(و  )گردند یم
 یه بخواھکس کو به ھر  ،و مرده را از زنده یآور ید میو زنده را از مرده پد )شوند یم

  .یبخش یم یبدون حساب روز
   توضیحات: 

...« .ینک یوارد م .یگردان یداخل م :»تُولِجُ «   نْ َيَّ مِ جُ احلْ ْرِ و  ،زنده را از مرده :»ختُ
خزد و روز از شب  یه شب به داخل روز مکگونه  ھمان .یساز یدار میمرده را از زنده پد

وسته یپ .موجود زنده برقرار استھای  سلول ِزش درین َخِزش و خین ایع ،زدیخ یم
ات و موت یه حو چرخ ،ندیآ یبه وجود م یگریدھای  سلول رند ویم یم یسلولھائ

  .گردد یمتوّقف نم یا لحظه
 ۲۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ 
َ
َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ

ِ ٱِمَن  َّ�  ۗ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ رُُ�مُ  ِ� َ�ۡ ُ ٱ َوُ�َحّذِ ِ ٱ�َ�  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  �َّ   ﴾٢٨لَۡمِص�ُ ٱ �َّ

   ترجمه:  
و ھر  ،رندیگ یشان به دوستیا یافران را به جاکنند و کد مؤمنان را رھا یمؤمنان نبا 

 )رحمت(از  یزیرا در چ یو )یا رابطه او با خدا گسسته است و بھره(ند کن یه چنک
شان مصون یا )ت و آزاریاذ(شتن را از یخو )د ویناچار شو(ه کمگر آن  -ست یخدا ن

خود  )ینافرمان(و خداوند شما را از  - )دینکه یبه خاطر حفظ جان خود تق(د و یدار
  .او استسوی  به )ھمگان(دارد و بازگشت  یبرحذر م

   توضیحات: 

ن دُونِ «   ِ ٱفَلَيَۡس ِمَن ﴿ .یبه جا :»مِ ءٍ  �َّ و  ،ن خدا نداردیاز د یا بھره :﴾ِ� َ�ۡ
حذف  )اللهِ (ش از ینجا مضاف پیدر ا ).۵۱مائده /  :نگا(دور از رحمت او است  یبس

َة(ا ی )ثَواب(ا ی )نید(ه کشده است  محْ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ ﴿.است )رَ
َ
ه از کن یمگر ا :﴾أ

 ،دیورز یدوستد با آنان در ظاھر یتوان ین صورت میه در اکد یت و آزارشان بترسیاذ

اة« ).۱۰۶نحل /  :نگا(ه دفع ضرر گردد کبدان اندازه  شتن را یردن و خوکز یپرھ :»تُقَ
 .ل شده استیاء به الف تبدیو  ،است و واو به تاء )ةیُوقَ (اصل آن  .محفوظ داشتن
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رُُ�ُم ﴿ .مفعول مطلق است ُ ٱ�َُ�َّذِ خدا شما را از عقاب و عذاب خود  :﴾ۥۗ َ�ۡفَسهُ  �َّ

هُ (ش از یمضاف پ .دارد یبرحذر م سَ اب(ه کحذف شده است  )نَفْ قَ   .است )عِ
 ۲۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡو ُ�ۡبُدوهُ َ�ۡعلَۡمُه ﴿ 
َ
ْ َما ِ� ُصُدورُِ�ۡم أ ۗ ٱقُۡل إِن ُ�ُۡفوا ُ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ُ ٱوَ  ۡ� ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ    ﴾٢٩قَِديرٞ  َ�َ
   ترجمه: 
خداوند آن را  ،دینکار کا آشید ید پنھان سازیتان داریھا نهیه در سکاگر آنچه را  :بگو 

گاه از ھر چ یم و خداوند بر ھر  ،ن استیو زمھا  آسمان ه درکاست  یزیداند و خداوند آ
  .توانا است یزیچ

   توضیحات: 

ور« دُ   .نجا مراد دل و درون استیدر ا .ھا نهیس :»صُ
 ۳۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ا يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿  � َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعِملَۡت  مَّ ٗ�َۡ نَّ  لَوۡ  تََودُّ  ُسوٓءٖ  ِمن َعِملَۡت  َوَما �ُّ
َ
 بَۡيَنَها أ

ۥٓ  َمَدۢ� بَعِيدٗ  َوَ�ۡيَنُه
َ
رُُ�مُ  �ۗ أ ُ ٱ َو�َُحّذِ ُ ٱوَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  �َّ َّ�  ِ    ﴾٣٠لۡعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب

   ترجمه: 
ه ھر ک یروز )بترسند از ،نندک یم یچیه از فرمان پروردگارشان سرپک یسانک( 

 )شود یه سرور او میو ما(ند یب یانجام داده است حاضر و آماده م یکیآنچه را از ن یسک
تا (بود  یم یادیانجام داده است فاصله ز یان او و آنچه از بدیاش مکدارد  یو دوست م

و خداوند  ،)دچار عقاب و عذاب نشود ،آن کند و به فرجام نامباریدار زشت آن را نبید
و خداوند نسبت به بندگان مھربان است  ،دارد یخودش برحذر م )ینافرمان(شما را از 

  ).دینکنل یو نعمت را به نقمت تبد ،رحمت را به زحمت ،از او یو با نافرمان(
   توضیحات: 

اً «  ْرضَ يداً « .است )ما(حال  ).۴۹ھف / ک :نگا(حاضر و آماده  :»حمُ داً بَعِ فاصله  :»أَمَ
  .ادیز

 ۳۱ هیسوره آل عمران آ
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   ه:یمتن آ 

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿  ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
  ﴾٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

   ترجمه: 
د تا خدا شما را دوست بدارد و ینک یرویاز من پ ،دیدار یاگر خدا را دوست م :بگو 

  .و خداوند آمرزنده مھربان است ،دیگناھانتان را ببخشا
  توضیحات:  

 ۳۲ سوره آل عمران آیه 
   ه:یمتن آ 

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱقُۡل أ ۖ ٱوَ  �َّ َ ٱفَإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ  لرَُّسوَل   ﴾٣٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ

   ترجمه: 
شان به یا(نند ک یچیو اگر سرپ ،دینک یغمبر اطاعت و فرمانبرداریاز خدا و از پ :بگو 

  .دارد یافران را دوست نمکخداوند  )افرند وکمان ندارند و یغمبر ایخدا و پ
   توضیحات: 

ا« لَّوْ   .نمودند یچیسرپ .ردندکپشت  :»تَوَ
 ۳۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿    ﴾٣٣ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َ�َ  ِعۡمَ�ٰنَ  َوَءاَل  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َوَءاَل  اَءاَدَم َونُوحٗ  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ
   ترجمه: 
عقوب) و خاندان یل و اسحاق و یل: اسماعیم (از قبیخداوند آدم و نوح و خاندان ابراھ 

  د.یان برگزیان جھانیم) را از میو مادرش مر یسیو ھارون و ع یل: موسیِعمران (از قب
   توضیحات: 

طَفي«   ).صفو(از ماده  .دیبخش ید و برتریبرگز :» إصْ
 ۳۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ َوٱ ُذّرِ�َّ� َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� ﴿     ﴾٣٤َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
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   ترجمه: 
 )و چه از نظر دودمان ،لتیو تقوا و فض یکچه از نظر پا(ه کبودند  یآنان فرزندان 
شانند یل و اسحاق و فرزندان ایه اسماعکم یرا خاندان ابراھیز(گرند ید یاز برخ یبرخ

ه کو خاندان عمران  ،و نوح از آدم است ،م از نسل نوحیو ابراھ ،م ھستندیاز نسل ابراھ
و  ،)م و نوح و آدم ھستندیاز نژاد ابراھ ،باشند یمادرش مو  یسیو ھارون و ع یموس

گاه استیو از گفتار بندگان و افعال ا(خداوند شنوا و دانا است    ).شان آ
   توضیحات: 

ةً « يَّ رِّ الَ (بدل  .دودمان .نسل :»ذُ   .است )ءَ
 ۳۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُت ٱإِۡذ قَالَِت ﴿ 
َ
رٗ  ۡمَرأ �  َ�َتَقبَّۡل  �ِعۡمَ�َٰن َرّبِ إِّ�ِ نََذۡرُت لََك َما ِ� َ�ۡطِ� ُ�َرَّ ٓ نَت  إِنََّك  ِمّ�ِ

َ
 أ

ِميعُ ٱ    ﴾٣٥ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
م دارم کمن آنچه را در ش !ه ھمسر عمران گفت: پروردگاراک ید) ھنگامی(خداوند شن 

ر یالمقّدس باشد.) پس (آن را) از من بپذ تیارش تنھا خدمت به بکردم (تا کخالصانه نذر تو 
  ).یدان یو اخالص و ھدف مرا م یشنو یمرا م یه و زاری(و گر یه تو شنوا و دانائک

   توضیحات: 

راً « َرَّ  )ما(حال  .المقّدس تیو مختّص عبادت تو و خدمت ب ،ایار و بار دنکآزاد از  :»حمُ
  .است

 ۳۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

نَ�ٰ وَ ﴿ 
ُ
ٓ أ ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِّ�ِ َوَضۡعُتَها ُ ٱفَلَمَّ ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت َولَۡيَس  �َّ

َ
َكرُ ٱأ َّ� 

� ٱكَ  نَ�ٰ
ُ
ِ�يُذَها بَِك َوذُّرِ�ََّتَها ِمَن  ۡ�

ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡر�ََم �ّ�ِ ۡيَ�ٰنِ ٱ�ّ�ِ َسمَّ    ﴾٣٦لرَِّجيمِ ٱ لشَّ

   ترجمه: 
ه دختر است و به درگاه پروردگار دست مناجات کد ید( ،دیه او را زائک یپس ھنگام 

خدا بدانچه او به  یول -دم یمن او را دختر زائ !خداوندا :گفت )برداشت و عذر خواھان
گاهیدن ست یپسر مانند دختر ن )هکدانست  یو بھتر م ،میاز خود مر(تر بود  ا آورده بود آ



 تفسیر نور    ١٨٨

 

من  :)و گفت -سودمندتر خواھد بود  ،او بود یه آرزوک ین دختر به مراتب از پسریو ا(
از (من مطرود یاھر )یساز وسوسه و گمراه(م نام گذاردم و او و فرزندانش را از یاو را مر

  .دارم یدر پناه تو م )سپارم و یبه تو م ،رمتکدرگاه فضل و 
   توضیحات: 

نَ�ٰ ﴿ 
ُ
ه او کن ینه ا ،م استیافسوس مادر مرگر  بیان ن جملهیا :﴾َرّبِ إِّ�ِ َوَضۡعُتَهآ أ

گاه سازد ا(ر یحال ضم )أُنثَيا( .خدا را آ َكرُ ٱلَۡيَس ﴿ .است )هَ � ٱكَ  �َّ نَ�ٰ
ُ
ن سخن یا :﴾ۡ�

خدمت به  یبرا :دیگو یه با افسوس مکم یا گفته مادر مریتواند گفته خدا باشد و  یم

ا بِكَ « .د باشدیتواند مف یدختر ھمچون پسر نم ،المقّدس تیب هَ يذُ او را در پناه تو  :»أُعِ

يمِ « .سپارم یدارم و به تو م یم جِ   .مطرود :» الرَّ
 ۳۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

�َبَتَها َ�َتَقبَّلََها َر�َُّها بَِقُبوٍل َحَسنٖ ﴿ 
َ
لََها َحَسٗنا َ�َباتًا َوأ ۖ  َوَ�فَّ  َعلَۡيَها َدَخَل  ُ�ََّما َزَ�رِ�َّا

ۖ وََجَد ِعنَدَها رِۡزقٗ  لِۡمۡحَراَب ٱرِ�َّا َز�َ  ٰ  َ�َٰمۡر�َمُ  قَاَل  ا َّ�
َ
ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ�َٰذ�ۖ  لَكِ  � إِنَّ  �َّ

َ ٱ    ﴾٣٧يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٍب  �َّ
   ترجمه: 
نھال ( یا ستهیو به طرز شا ،رفتیپذ یوئکیرا به طرز ن )میمر یعنی(او  ،خداوند 

ھر  .ردکرا سرپرست او  )شوھر خاله او(ا یرکو ز ،)و پرورشش داد(د یانیاو را رو )وجود
 .افتی یش او میرا در پ )یادیز و زییتم( یغذا ،شد یا وارد عبادتگاه او میرکه زکزمان 

 .دیآ یخدا م ین از سویا :گفت ؟!دیآ یتو م یجا براکن از یا :م گفتیبه مر )یبار(
  .رساند یم یشمار روز یحساب و ب یب ه بخواھدکس کخداوند به ھر

   توضیحات: 

بَّلَ « قَ �َبَتَها َ�َباتًا َحَسنٗ ﴿ .رفتیپذ :»تَ
َ
رد و به کت ین وجه تربیباتریاو را به ز :﴾اأ

بَاتاً ( .ن صورت محافظت و مراقبت نمودیبھتر ا« .مفعول مطلق است )نَ يَّ رِ كَ ا زَ لَهَ فَّ  :»كَ

يا« .ردکم یا را سرپرست مریرکز   ؟جاکاز  :»أَنَّ
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 ۳۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

نَك ُذّرِ�َّةٗ  ۥۖ ُهَنالَِك َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َّهُ ﴿  ُ ۖ  قَاَل رَّبِ َهۡب ِ� مِن �َّ  َسِميعُ  إِنََّك  َطّيِبًَة
َ�ٓءِ ٱ ُّ�٣٨﴾   

   ترجمه: 
خاشعانه  ،دیم دیا آن ھمه مرحمت و محّبت خدا را در حق مریرکه زک(بدان ھنگام  

اد یش را به فریپروردگار خو )رد وکآسمان سوی  به در عبادتگاه به پا خاست و رو
از  یا ستهیفرزند شا )رم و ھمسرم نازایه خود پکھر چند ( !پروردگارا :گفت ،خواند

رنده یو پذ( یتو شنونده دعائگمان  بی ،ش به من عطاء فرمایخو )رمکلطف و (جانب 
  ).یتمّنائ
   توضیحات: 

نَالِكَ « ا«نار عبادتگاه. کم و در یش مریپ ،آنجا»: هُ   اد خواند.ید. به فریطلب کمکبه »: دَعَ
 ۳۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نَّ  لِۡمۡحَرابِ ٱ ِ�  يَُصّ�ِ  وَُهَو قَآ�ِمٞ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َناَدتُۡه ﴿ 
َ
َ ٱأ قَۢ�  �َّ َُك �َِيۡحَيٰ ُمَصّدِ يُبَّ�ِ

ِ ٱ ّمِنَ  بَِ�لَِمةٖ  ا وََحُصوٗر� اوََسّيِدٗ  �َّ ٰلِِح�َ ٱ ّمِنَ  َونَبِّيٗ    ﴾٣٩ل�َّ
   ترجمه: 
 ،ستاده بودیش ایایه در عبادتگاه به نک یدر حال )رفت ویاو را پذ یخداوند دعا(پس  

ننده کق یو او تصد ،دھد یمژده م ییحیه خداوند تو را به کفرشتگان او را ندا در دادند 

 نار ازکشوا و بریو پ )د آمده استیپد » كُن«لمه کچون با  ی،سیع یعنی(لمه خدا ک
  .صالحان خواھد بود )تبار(از  یغمبریو پ ،شکسرھای  ھوس

   توضیحات: 

ةُ « آلئِكَ قاً « .ل باشدینجا چه بسا مراد تنھا جبرئیدر ا .فرشتگان :»مَ دِّ صَ  :»مُ

ْيي(حال  .نندهک قیتصد ةٍ « .است )حيَ لِمَ «  ).۴۵عمران /  آل :نگا(است  یسیمراد ع :»كَ

يِّداً   یو آقائ یه دارد بر قوم خود سرورک یه با دانش و فضلکن است یمراد ا .َسرور :»سَ

وراً « .ندک یم صُ  یه با وجود قدرت ازدواج براک یسک .شکسرھای  ھوس نار ازکبر :»حَ
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 ؛ ستیازدواج ن کل بر فضِل ترین امر دلیالبّته ا .پوشد یاز آن چشم م یزھد و پارسائ

نَ « .لیم خلیخود ابراھ یاینه از پدر خود برتر بوده است و نه از ن ییحیه کچرا  مِ

نيَ  احلِِ   .از نژاد صالحان :»الصَّ
 

 ۴۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰمٞ ﴿  َّ�
َ
ِ� ٱوَ  لِۡكَ�ُ ٱ بَلََغِ�َ  َوقَدۡ  قَاَل رَّبِ �

َ
ۖ  ۡمَرأ ُ ٱ َكَ�ٰلَِك  قَاَل  َ�قِٞر َ�ۡفَعُل  �َّ

   ﴾٤٠َما �ََشآءُ 
   ترجمه: 
العاده  ن امر خارقیت وقوع ایفیکرانه و مضطربانه یا متحیرکز ،ن مژدهیدن ایبا رس( 

به  یریه پک یدر حال ،مرا خواھد بود یچگونه فرزند !پروردگارا :گفت )ا شد ویرا جو
ن یھم :فرمود )توّسط فرشتگان بدوخداوند ( ؟ سراغ من آمده است و ھمسرم نازا است

  .دھد یرا بخواھد انجام م یارکخداوند ھر  ،طور است
 توضیحات: 

الم« ؟ چگونه :»أَنَّيا« ُ « .فرزند :» غُ اقِرٌ « .یھنسالک .یریپ :»الْكِربَ   .نازا :»عَ
 ۴۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۖ  ۡجَعلٱقَاَل رَّبِ ﴿  ٓ َءايَٗة �َّ تَُ�ّلَِم قَ  ّ�ِ
َ
يَّاٍ� إِ�َّ َرۡمزٗ  �َّاَس ٱاَل َءاَ�ُتَك �

َ
 ۡذُكرَوٱ �ۗ ثََ�َٰثَة �

�ََّك َكثِ�ٗ  بَۡ�ٰرِ ٱوَ  لَۡعِ�ِّ بِٱ وََسّبِحۡ  �رَّ ِ�ۡ٤١﴾   
   ترجمه: 
 ).ھمسرم را برساند یه حاملگک(من قرار بده  یبرا یا ! نشانهپروردگارا :گفت 

 ،مگر با رمز و اشاره یسه روز با مردم حرف بزن یتوان یه نمکنشانه تو آن است  :فرمود
ن و سحرگاھان و شامگاھان کاد ی یپروردگارت را بس )رانه نعمتکن مّدت به شیدر ا(و 

  .یبستا یکو به پا یح گویاو را تسب
   توضیحات: 

ةً « ايَ �َّ تَُ�ّلَِم ﴿ .عالمت .نشانه :»ءَ
َ
با مردم سخن  یتوان یه نمکن یا :﴾�َّاَس ٱ�
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زاً « .یبگوئ مْ ِّ « .رهیا سر و غیاشاره با دست  :»رَ ار« .شامگاھان :»الْعَيشِ بْكَ  :»اإلِ
  ).۱۱م / یمر :نگا(سحرگاھان 

 ۴۲ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َ ٱَ�َٰمۡر�َُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ�ۡذ قَالَِت ﴿  َرِك وَ  ۡصَطَفٮِٰك ٱ �َّ ٰ �َِسآءِ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱَوَطهَّ َ�َ
   ﴾٤٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

   ترجمه: 
ده و یخدا تو را برگز !میمر یا :ه فرشتگان گفتندک یھنگام )یتو حضور نداشت( 

  .داده است یو تو را بر ھمه زنان جھان برتر ،ات داشته است زهیکپا
   توضیحات: 

كِ «   رَ  .زه داشته استیکان پایھودیزدوده است و از اّتھامات ھا  ناپاکی تو را از :»طَهَّ

ٰ �َِسآءِ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱ﴿ ه تو کن یدر ا ؛داد یان برتریتو را بر سائر زنان جھان :﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ
صاحب نوزاد  ،رفته شده و بدون شوھریسا پذیلکخدمت در  یه براک یھست یگانه زنی

  .گشته است
 ۴۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكِ� ٱوَ  ۡسُجِديٱلَِرّ�ِِك وَ  ۡ�ُنِ� ٱَ�َٰمۡر�َُم ﴿     ﴾٤٣ل�َّ
   ترجمه: 
شه خاشعانه به اطاعت و عبادت یھم )ن نعمت بزرگیرانه اکبه ش( !میمر یا 

  ).و با آنان نماز بخوان(وع بپرداز کپروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و ر
   توضیحات: 

بِّكِ « نُتِي لِرَ َمَع  ۡرَكِ� ٱوَ  ۡسُجِديٱ﴿ .فروتنانه به پرستش پروردگارت بپرداز :»أُقْ
ٰكِعِ�َ ٱ   .با نمازگزاران نماز بخوان :﴾ل�َّ

 ۴۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

�َبآءِ ﴿ 
َ
ُهۡم  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلَِك ِمۡن أ ُّ�

َ
ۡقَ�َٰمُهۡم �

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ نُوِحيهِ إَِ�َۡكۚ َوَما ُكنَت َ�َ



 تفسیر نور    ١٩٢

 

يِۡهۡم إِۡذ َ�َۡتِصُمونَ     ﴾٤٤يَۡ�ُفُل َمۡر�ََم َوَما ُكنَت َ�َ
   ترجمه: 
 یه آن را به تو وحکاست  یبیغ یاز جمله خبرھا )ه گفته شدک یزھائیچ(ن یا 

ا یبه درون آب  یشک قرعه یبرا(خود را  یقلمھاه کم و تو در آن ھنگام ینک یم
م را بر یمر یسرپرست کیدام ک )روشن شود بر طبق قرعه(ندند تا کاف یم ...)و یا سهیک

ش داشتند حضور کشمک )او یبر سر سرپرست(ان خود یه مکو بدان ھنگام  ،ردیعھده گ
  ).رسد یبه تو م یاز راه وحھا  این و ھمه( ینداشت

   توضیحات: 

ُهۡم يَۡ�ُفُل َمۡرَ�مَ ﴿ .رھایت .ھا قلم :» أَقْالم« اخبار ،جمع َنَبأ :»أَنبَآءِ « ُّ�
َ
نند یتا بب :﴾�

و  ،خبر است یمبتدا و جمله بعد )أَيُّ ( .ردیگ یم را به عھده میمر یسرپرست کیدام ک

ونَ (مانند  یفعل نظُرُ ونَ ی(ا ی )يَ لَمُ ونَ « .قبل از آن مقّدر است ) َعْ مُ ْتَصِ ه کآن گاه  :»إِذْ خيَ
  .ردندک یش مکشمکمنازعه و 

 ۴۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱإِۡذ قَالَِت ﴿  ُِك بَِ�لَِمةٖ  �َّ  ۡ�نُ ٱِعيَ�  لَۡمِسيحُ ٱ ۡسُمهُ ٱ ّمِۡنهُ  يُبَّ�ِ
ۡ�َياٱ ِ�  اَمۡرَ�َم وَِجيهٗ  ِ ٱوَ  �ُّ �ِ�َ ٱَوِمَن  �ِخَرة   ﴾٤٥لُۡمَقرَّ

   ترجمه: 
لمه کخداوند تو را به  !میمر یا :ه فرشتگان گفتندکآن گاه  )یتو حضور نداشت( 

ن جھان و آن یو او در ا ،دھد یم است مژده میپسر مر یسیح عیه نامش مسکخود 
  .جھان بلندمرتبه و بزرگوار و از زمره مقّربان است

   توضیحات: 

يحُ «    یه در تورات آمده است و به معنکخا) یمعّرب (مش ،است یسیلقب ع»: مَسِ

يهاً «د شده است. یمدھون و تعم جِ   است. یسیرامت. محترم. حال عکوجاھت و  یدارا»: وَ
 ۴۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ٰلِِح�َ ٱ َوِمنَ  َوَ�ۡهٗ�  لَۡمۡهدِ ٱِ�  �َّاَس ٱَوُ�َ�ّلُِم ﴿    ﴾٤٦ل�َّ
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   ترجمه: 
 کیسال تا پنجاه و  یه از سک ی،سال انیم یعنی(ھولت کو در گھواره و در حالت  

  .با مردم سخن خواھد گفت و از زمره صالحان بشمار است )سال است
   توضیحات: 

د«   هْ الً « .گھواره :»مَ هْ لِّمُ النَّاسَ ( .یسال انیھولت و مک :»كَ الً و  )يُكَ هْ حالند و  )(كَ

جيهاً (عطف بر  نيَ « .باشند یم یه قبلیدر آ )وَ احلِِ   .امالن در تقوا و صالحک :»صَ
 ۴۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ٰ يَُ�وُن ِ� َوَ�ٞ ﴿  َّ�
َ
ۖ  َ�ۡمَسۡسِ�  َولَمۡ  قَالَۡت َرّبِ � ُ ٱ َكَ�ٰلِِك  قَاَل  �ََ�ٞ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ إِذَا  �َّ

ۡمرٗ 
َ
َما �قََ�ٰٓ أ    ﴾٤٧ُ�ن َ�يَُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

   ترجمه: 
 :گفت )زده شده بود شگفت ی،عیرطبیه از توّلد فرزند از راه غک یم در حالیمر( 

رده کن یکیبا من نزد یه انسانک یدر حال ،خواھد بود یچگونه مرا فرزند !پروردگارا
و (ند ک یزیه اراده چک یو ھنگام ،ندیآفر یھر چه را بخواھد مگونه  این :فرمود ؟! است

  .دیآ ید میپد )درنگ یب(پس  !ید آیپد :دیگو یفقط بدان م )دید آیبخواھد پد
   توضیحات: 

نِيـْمـمْ يَ ـلَ «   سْ يا« .رده استکن یکیزش و نزدیبا من آم :» سَ مقّدر  .ردکاراده  :»قَضَ
  .فرمود

 ۴۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َعّلُِمُه ﴿  ِ�ۡ٤٨﴾   
   ترجمه: 
  .آموزد یل میو تورات و انج ،ن و سودمندیو دانش راست ،تابتکو بدو خّط و  
   توضیحات: 

هُ الْكِتَابَ « .تابتکخّط و  :» كِتَابَ «   لِّمُ باسواد خواھد  یسیه عکن است یمراد ا :»يُعَ
  .سواد ی؛ نه ببود
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 ۴۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یآ متن 

ّ�ِ قَۡد ِجۡئُتُ�م �﴿ 
َ
ٰٓءِيَل � ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ َورَُسوً� إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�   رَّ

َ
ۡخلُُق لَُ�م ّمَِن �

َ
ٓ أ ِ�ّ

ۡ�ِ ٱةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ ۢ� �ِإِۡذِن  لطَّ نُفُخ �ِيهِ َ�َيُكوُن َطۡ�َ
َ
ِۖ ٱفَأ بۡرُِئ  �َّ

ُ
ۡ�َمهَ ٱَو�

َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ  ِ�ۡ

ُ
 َوأ

ِۖ ٱ�ِإِۡذِن  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ ِخُروَن ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَةٗ  �َّ ُ�لُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
نَّبِئُُ�م بَِما تَأ

ُ
 َو�

ۡؤمِنِ�َ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ     ﴾٤٩مُّ
 
   ترجمه: 
خبر شان  بدی و(دارد  یل روانه میاسرائ یبنسوی  به یغمبریو او را به عنوان پ 

 ،ام تان آوردهیپروردگارتان برا یرا از سو یا نشانه )بر صدق نبّوت خود(ه من ک )دھد یم
دمم  یسپس در آن م ،سازم یتان میبرا ل پرنده کرا به ش یزیمن از ِگل چ :هکن یو آن ا

را  یسیپ یماریبه ب یور مادرزاد و مبتالکو  ؛گردد یم )زنده( یا و به فرمان خدا پرنده
د و از آنچه در یخور ینم و از آنچه مک یرا به فرمان خدا زنده مدھم و مردگان  یشفا م
 یبرا یا نشانهھا  این درگمان  بی !دھم ید به شما خبر مینک یره میخود ذخ یھا خانه

  .دیمان داشته باشیا )رشیاراده پذ(شما است اگر 
   توضیحات: 

والً «   سُ والً «ن است: یر چنیحال و تقد»: رَ سُ م رَ هُ لِّمُ يُكَ به فعل  ه مفعوٌل کن یا ای. »وَ

والً «شود:  ین میر چنیاست و تقد یمحذوف سُ لُهُ رَ عَ نَجْ والً معمول ( » أَينِّ . «»وَ سُ ) است و رَ

والً ناطِقاً بِأَينِّ «ن است: یر چنیتقد سُ لُقُ . «»رَ ئُ أ«ِگل. »: طِنيِ «بخشم.  یل مکش»: أَخْ »:  ُبْرِ

هَ أ«دھم.  یِشفا م مَ صَ «ور مادرزاد. ک»:  َكْ تَيا«س. یپ»: أَبْرَ وْ   مردگان. ،تی: جمع م» مَ
 ۵۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

قٗ ﴿  ِحلَّ لَُ�م َ�ۡعَض  �َّۡوَرٮٰةِ ٱ مِنَ  يََديَّ  َ�ۡ�َ  لَِّما اَوُمَصّدِ
ُ
ِيٱَوِ� ُحّرَِم َعلَۡيُ�ۡمۚ  �َّ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ وَِجۡئُتُ�م � ْ فَٱ رَّ ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ
َ
   ﴾٥٠َوأ

   ترجمه: 
ش از من از تورات بوده است یه پکھستم  یزیننده آن چک قیه) تصدکم یغمبریو (من پ 
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ه (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده است (به کرا  یزھائیاز چ یا ام) تا پاره و (آمده
تان ی) را برایا (به دنبال نشانه یا و نشانه ،نمکتان حالل یخدا) برا یاز سو یفیعنوان تخف

  د.ینکد و از من اطاعت ی) از خدا بترسیاپیپ یھا ھا و نشانه ن (معجزهیبنابرا ؛ ام آورده
   توضیحات: 

قاً «   دِّ صَ مْ (حال فعل محذوف  :»مُ ئْتُكُ يَّ « .است )جِ َ يَدَ ا بَنيْ ش از من بوده یآنچه پ :»مَ

ةً « .است ايَ   .معجزه :»ءَ
 

 ۵۱ هیآ سوره آل عمران
   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ۚ ٱَرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم فَ  �َّ ۡستَقِيمٞ  َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط  ۡ�ُبُدوهُ   ﴾٥١مُّ
   ترجمه: 
ن راه یا ؛دیپس او را بپرست ،گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شما است یب 

  ).رساند یو انسان را به سعادت ھر دو جھان م(راست است 
   توضیحات: 

يمٌ « تَقِ سْ اطٌ مُّ َ   ).۲۱۳و  ۱۴۲بقره /  ،۶فاتحه /  :نگا( :»رصِ
 ۵۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َحسَّ ِعيَ�ٰ ِمۡنُهُم ﴿ 
َ
ٓ أ ا نَصارِٓي إَِ�  لُۡ�ۡفرَ ٱفَلَمَّ

َ
ِۖ ٱقَاَل َمۡن أ َ�ُۡن  ۡ�ََوارِ�ُّونَ ٱقَاَل  �َّ

نَصاُر 
َ
ِ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱَءاَمنَّا ب نَّا ُمۡسلُِمونَ  ۡشَهدۡ ٱوَ  �َّ

َ
   ﴾٥٢بِ�

   ترجمه: 
 :گفت ،ردک )یو نافرمان یشکو سر(فر کشان احساس یاز ا یسیه عک یھنگام یول 

ما  :ون گفتندیحوار ؟گردد )ن اویغ آئیتبل یو برا(خدا سوی  به اور منیه کست یک
ه ما مخلص کگواه باش  )زیتو ن(و  ؛ میا مان آوردهیبه او ا )را مایز( ؛ میخدائ )نید(اوران ی

  .میھست )اوامر او(و منقاد 
   توضیحات: 

نَصارِٓي إَِ� ﴿ 
َ
ِۖ ٱَمۡن أ  ؟ردکخواھند  یاریخدا مرا سوی  به در دعوت یسانکچه  :﴾�َّ

يُّونَ « .است )يف(ا ی )ِل ( یبه معن )إِيل( ارِ وَ ن یا .دهیاران گزی .خاّصگان ی،جمع َحوار :»حَ
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ونَ « .رود یار مکاء به یرنگ انبکیاران ی یشتر برایواژه ب لِمُ سْ   .عان اوامر خدایمط :»مُ
 ۵۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نَزلَۡت وَ ﴿ 
َ
َبۡعَناٱَر�ََّنآ َءاَمنَّا بَِمآ أ ٰهِِدينَ ٱَمَع  ۡ�تُۡبَناٱفَ  لرَُّسوَل ٱ �َّ    ﴾٥٣ل�َّ

   ترجمه: 
 ،میا نموده یرویغمبر پیو از پ میا مان آوردهیا یا ما بدانچه نازل فرموده !پرودرگارا 

  .سیبنو )لیاسرائ یار بنکغمبر و انیغ پیبر تبل(پس ما را از زمره گواھان 
   توضیحات: 

ينَ « دِ اهِ   .خدا یگانگینندگان به کاقرار .گواھان :»شَ
 ۵۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۖ ٱَوَمَكُرواْ َوَمَكَر ﴿  ُ ُ ٱوَ  �َّ   ﴾٥٤ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
   ترجمه: 
و  ،دندیشکنقشه  )ین آسمانیاو و آئ ینابود یح برایان و دشمنان مسیھودی(و  

ِن یو خداوند بھتر ؛ردک یجوئ چاره )ین آسمانیحفظ او و آئ یھم برا(خداوند 
  .ان استیجو چاره
   توضیحات: 

وا«   رُ كَ رَ اهللاُ« .ردندک یگر لهیح .نمودند یجوئ دند و چارهیشکنقشه  :»مَ كَ  :»مَ

وا(ان یم .ردک یجوئ شان چارهیله و نقشه ایابطال ح یخداوند برا رُ كَ  )َر کمَ (و  )مَ
  .یاّتفاق در لفظ و اختالف در معن یعنی ؛ له استکُمشا

 ۵۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ُ ٱإِۡذ قَاَل ﴿  ِينَ ٱَ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك مَِن  �َّ َ�َفُرواْ وََجاِعُل  �َّ
ِينَ ٱ ِينَ ٱفَۡوَق  �ََّبُعوكَ ٱ �َّ ْ إَِ�ٰ يَۡوِم  �َّ ۡحُ�ُم بَۡيَنُ�ۡم  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱَ�َفُرٓوا

َ
ُ�مَّ إَِ�َّ َمرِۡجُعُ�ۡم فَأ

   ﴾٥٥لُِفونَ �ِيهِ َ�ۡتَ  نُتمۡ �ِيَما كُ 
   ترجمه: 
در وقت  یعیفرمود: من تو را (با مرگ طب یسیه خدا به عکرا  ید) ھنگامیاد آوری(به  
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ش فرا یخوسوی  به )یعیبرم و بعد از مرگ طب یرانم و (مقام تو را باال میم ین) میمع
روز  نند تاک یم یرویه از تو پکرا  یسانکرھانم و  یافران مکو تو را از (دست)  ،برم یم

 سپس برگشت (ھمه) شما ،ورزند یفر مکه کخواھم ساخت  یسانکز برتر از یرستاخ
  رد.کخواھم  ید داوریه اختالف دارکان شما درباره آنچه یمن خواھد بود و در مسوی  به

   توضیحات: 

فِّيكَ « تَوَ َّ « ).۱۱۷مائده /  :نگا(رانم یم یتو را در وقت خود م :»مُ كَ إِيلَ افِعُ تو را  :»رَ
 ).۵۷م / یمر :نگا(گردانم  یس ھمدم میچون ادر یسانکبخشم و با  یمنزلت و رفعت م

ر« طَهِّ ينَ « .رھاننده :»مُ قَ الَّذِ فضائل و قّوت  یعنی ی،معنو یت و برتریمراد فوق :»فَوْ

ع« .حّجت است جِ رْ   .برگشت :» مَ
 ۵۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ ُ�ُهۡم َعَذابٗ  �َّ َعّذِ

ُ
ْ فَأ ۡ�يَاٱ ِ�  َشِديٗدا اَ�َفُروا َوَما لَُهم ّمِن  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ

ِٰ�ِ�نَ  َّ�٥٦﴾   
   ترجمه: 
در  یبا جاودانگ(و در آخرت  )بر آنانھا  مّلت ردنکبا مسّلط (ا یافران را در دنکاّما  

 یاورانیگونه  ھیچ و ،ردکگرفتار و مجازات خواھم  یبه عذاب سخت )آتش دوزخ
  ).شان را از عذاب خدا برھانندیه اک(نخواھند داشت 

   توضیحات: 
 ۵۷ سوره آل عمران آیه 
   ه:یمتن آ 

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ُجورَُهۡمۗ وَ  ل�َّ

ُ
ُ ٱَ�ُيَوّفِيِهۡم أ َ� ُ�ِبُّ  �َّ

ٰلِِم�َ ٱ   ﴾٥٧ل�َّ
   ترجمه: 
خداوند پاداش  ،دھند یسته انجام میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکو اّما  

  .دارد یاران را دوست نمکو خداوند ستم ،امل خواھد دادکآنان را به طور 
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   توضیحات: 
 ۵۸ سوره آل عمران آیه 
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٨ۡ�َِكيمِ ٱ ّ�ِۡكرِ ٱوَ  �َ�ِٰت ٱَ�ٰلَِك َ�ۡتلُوهُ َعلَۡيَك ِمَن ﴿ 
   ترجمه: 
و از قرآن  )خدا در قرآن است(ات یم از آیخوان یبر تو م )محّمد یه اک یاخبار(ن یا 

  .مشتمل بر علم نافع است
   توضیحات: 

ر« .گذشت یسیار و بار عکآنچه راجع به  :»ذلِكَ «  ).۹و  ۶حجر /  :نگا(قرآن  :»ذِكْ

كِيم«   .م و متقنکمح .متکح یدارا :» حَ
 ۵۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ ٱإِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿  ۖ َخلََقهُ  �َّ ُ�ن  َ�ُۥ قَاَل  ُ�مَّ  ِمن تَُراٖب  ۥَكَمَثِل َءاَدَم
  ﴾٥٩َ�َيُكونُ 

   ترجمه: 
ه او را از کآدم است  )نشیآفر(ھمچون مسأله  ،خدا یبرا یسیع )نشیآفر(مسأله  
  .د آمدیپد )درنگ یب(و  !ید آیپد :سپس بدو گفت ،دیافریب کخا

   توضیحات: 

يا... الخ«   يسَ ثَلَ عِ بدون پدر در نظرتان  یسینش عیه اگر آفرکمراد آن است  :»مَ
  .تر از آن است نش آدم بدون پدر و مادر شگفتیه آفرکد یبدان ،دینما ید میبع

 ۶۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ّ�َِك فََ� تَُ�ن ّمَِن  ۡ�َقُّ ٱ﴿    ﴾٦٠لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱِمن رَّ
   ترجمه: 
پس از  ؛ است از جانب پروردگارت یقتیحق )یسینش عیان درباره آفرین بیا( 
  .نندگان مباشکدیترد

 



 ١٩٩ سوره آل عمران     

 

   توضیحات: 

َقُّ «   َقُّ « :ن استیر آن چنیه تقدکمحذوف است  یخبر مبتدا :»أَحلْ وَ احلْ  .»هُ

ينَ ـمُ « ِ رتَ يَة(از ماده  .نندگانک کش :»مْ رْ   .کش :یبه معن )مِ
 ۶۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َك �ِيهِ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك مَِن ﴿  ۡ�نَآَءُ�ۡم  لۡعِلۡمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ۡ�نَآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَبۡتَهِۡل َ�نَۡجَعل لَّۡعنََت 
َ
نُفَسنَا َوأ

َ
ِ ٱَو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ   ﴾٦١لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَ�َ  �َّ

   ترجمه: 
ز یبا تو به ست )باز(ده است یبه تو رس )حیدرباره مس(ه ک یھرگاه بعد از علم و دانش 

م و شما ھم فرزندان ینک ید ما فرزندان خود را دعوت میائیب :بگوشان  بدی ،پرداختند
 ،دیزنان خود را فرا خوان م و شما ھمینک یو ما زنان خود را دعوت م ،دیخود را فرا خوان

سوی  به سپس دست دعا ،دیم و شما ھم خود را آماده سازیساز یو ما خود را آماده م
  .مینمائ یان تمّنا میدروغگو ین خدا را برایم و نفریدار یخدا برم

   توضیحات: 

كَ فِيهِ « آجَّ نْ حَ ل مجادله یبا تو بدون دل یسیدرباره مسأله ع یسکپس اگر  :»فَمَ

ا«  .ردک وْ الَ لْ « .دیائیب :»تَعَ بْتَهِ از  یم و به زاریفروتنانه دست دعا به درگاه خدا بردار :»نَ
  .مینکمباھله  .هکم یاو بخواھ

 ۶۲ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ۚ ٱ لَۡقَصُص ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿  ۚ ٱَوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ  ۡ�َقُّ ُ َ ٱ�نَّ  �َّ   ﴾٦٢ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱلَُهَو  �َّ
   ترجمه: 
 )حیمس( یسرگذشت واقع )میخوان یبر تو م یسیه درباره عک یزیچ(ن یگمان ا یب 

چ یو ھ )اساس است یب ،و فرزند خدا بودن او یسیت عیھمچون الوھ یو اّدعاھائ(است 
  .مت استکعّزت و ح یست و خداوند دارایگانه نیجز خداوند  یمعبود

   توضیحات: 

صُ « صَ وَ الْقَ وَ ( :»هُ ص(ر فصل است و یضم )هُ   ).إِنَّ (خبر  )قَصَ
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 ۶۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َ ٱفَإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ ﴿  َّ�  ِ    ﴾٦٣لُۡمۡفِسِدينَ ٱَعلِيُمۢ ب
   ترجمه: 
ه کبدان (بگردانند  یرو )رش حقیباز ھم از پذ ،ن ھمه شواھد روشنیبا ا(اگر  

گاه استکخداوند از تبھ )ستند وینقت یخواھان حق   .اران آ
   توضیحات: 

ا«   وْ لَّ   .اعراض نمودند :»تَوَ
 ۶۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ِۢ  َ�َعالَۡوا �َّ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء

َ
َ ٱإِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  � َوَ�  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ ْ ٱفَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  �َّ  ۡشَهُدوا

 ِ نَّاب
َ
  ﴾٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

   ترجمه: 
 کان ما و شما مشتریه مک یا سخن دادگرانهسوی  به دیائیب !تابکاھل  یا :بگو 

ه جز خداوند ک )نیو آن ا ،مینکد بدان عمل یائیب ،میران یو ھمه آن را بر زبان م(است 
 یبه جا ،گر راید یاز ما برخ یو برخ ،مینکاو ن کیرا شر یزیو چ ،میگانه را نپرستی

گواه  :دیبگوئ ،سر بر تابند )ن دعوتیاز ا(پس ھرگاه  .ردینپذ یبه خدائ ،گانهیخداوند 
  .میھست )خدا یاوامر و نواھ(ه ما منقاد کد یباش
   توضیحات: 

ةٍ «   لِمَ آءٍ « .سخن .المک :»كَ وَ ةٍ (صفت  .سانکی .دادگرانه :»سَ لِمَ يْنَنَا « .است )كَ آءٍ بَ وَ سَ

مْ  يْنَكُ ل و یح از جمله تورات و انجیصح یآسمانھای  کتاب ه ھمهکن است یمراد ا :»وَ بَ

ن دُونِ اهللاِ« .قرآن در آن اختالف ندارند   .ر از خدایغ .خدا یبه جا :»مِ
 ۶۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ نزِلَِت  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

ُ
وَن ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َوَمآ أ ِ�يُل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةُ ٱلَِم ُ�َآجُّ ِ�ۡ  ِ  ۦٓۚ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِده



 ٢٠١ سوره آل عمران     

 

فََ� َ�ۡعقِلُونَ 
َ
   ﴾٦٥أ

   ترجمه: 
و (د یپرداز یز میو ستگر به مجادله یدکیم با یابراھ )نید(چرا درباره  !تابکاھل  یا 
ل نازل یه تورات و انجکو حال آن  )دیپندار یش مین خویاز شما او را بر آئ کیھر 

  ؟)ن باشدیرو َپسیشود پ ین نمیشیه پک(د یفھم یا نمیآ ؟اند مگر بعد از او نشده
   توضیحات: 

ونَ « .چرا :»مَ ـلِ « َآجُّ   .دینک یز میمجادله و ست :»حتُ
 ۶۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُؤَ�ٓءِ َ�َٰجۡجُتۡم �ِيَما لَُ�م بِهِ ﴿  نُتۡم َ�ٰٓ
َ
أ وَن �ِيَما لَۡيَس لَُ�م بِهِ فَلِ  ِعۡلمٞ  ۦَ�ٰٓ  ۦَم ُ�َآجُّ

ُ َوٱ ِعۡلمۚٞ  نتُۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
َ
   ﴾٦٦َ�ۡعلَُم َوأ

   ترجمه: 
گمان به (ه ک یزیه درباره چک یگروھ یا )انیحیان و مسیھودی یا(شما  !ھان 

گاھ )خود چرا درباره  یول ،دیردکمجادله و مناظره  ،دیدار یو اّطالع ینسبت بدان آ
گاھک یزیچ  یچگونگ(و خدا  ؟دینمائ ید مجادله و مناظره میاز آن ندار یو اّطالع یه آ
  .دیدان یداند و شما نم یم )م راین ابراھید

   توضیحات: 

ُؤَ�ٓءِ ﴿  نُتۡم َ�ٰٓ
َ
أ و  ،ه است و به اّول اسماء اشارهیحرف تنب )ھا( .هکشما  !ھان :﴾َ�ٰٓ

َناذا .ھذا :مانند .گردد یاضافه م ،ه با اسم اشاره از آن خبر دھندک یر مرفوعیضم
َ
  .ھاأ

 ۶۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ا َوَ�  اَما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗ ﴿  ا�ِّيٗ ۡسلِٗما َحنِيٗفا َ�نَ  َوَ�ِٰ�ن نَۡ�َ  ِمنَ  َ�نَ  َوَما مُّ
   ﴾٦٧لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

   ترجمه: 
بر  )زار و منصرف ویان باطله بیاز اد(ن کیل و ی،حیبود و نه مس یھودیم نه یابراھ 

ش و یچون قر یافرانکو (ان کو از زمره مشر ،خدا بود )فرمان(حق و منقاد  )نید(
  .نبود )شانیھمگنان ا
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   توضیحات: 

نِيفاً « م فرمان خدا یشتن را تسلیه خوک یمخلص .نده به حقیدور از باطل و گرا :»حَ
  .چدین او نپیز سر از فرمان دیچ چیرده و در ھک

 ۶۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ۡوَ� ﴿ 
َ
ِيَن  �َّاِس ٱإِنَّ أ َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱَءاَمُنوا َوِ�ُّ  �َّ

  ﴾٦٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
   ترجمه: 
در زمان (ه کھستند  یسانک )ن اویو د(م یبه ابراھ )انتساب یبرا(ن مردم یسزاوارتر 

و  )محّمد(غمبر ین پیز اینمودند و ن یرویاز او پ )ردند وکم دعوت او را اجابت یابراھ
ن یه دکد خالصند یارانش اھل توحیرا محّمد و یز(اند  مان آوردهیا )با او(ه کاند  یسانک

  .اور مؤمنان استیو خداوند سرپرست و  )م استیابراھ
   توضیحات: 

ْولَ «
َ
ا النَّبِيُّ « .نیسزاوارتر :»ایأ   .مراد محّمد است :»هذَ

 ۶۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

آ�َِفةٞ ﴿  ۡهلِ  ّمِنۡ  َودَّت طَّ
َ
نُفَسُهۡم َوَما  لِۡكَ�ٰبِ ٱ أ

َ
ٓ أ لَۡو يُِضلُّونَُ�ۡم َوَما يُِضلُّوَن إِ�َّ

   ﴾٦٩�َۡشُعُرونَ 
   ترجمه: 
با القاء (و  !نندکشد شما را گمراه  یاش مکتاب آرزو داشتند کاز اھل  یگروھ 

شتن را یجز خو )ارھاکن یبا ا یول ،شما را از اسالم برگردانند ،نتانیدر د یھائ شبھه
  .فھمند یسازند و نم یگمراه نم

  توضیحات: 
 ۷۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ نُتۡم �َۡشَهُدونَ  �َّ

َ
   ﴾٧٠َوأ
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   ترجمه: 
ده یخداوند را ناد )فرستاده ،داّل بر صدق نبّوت محّمد( یھا هیچرا آ !تابکاھل  یا 

 نبّوت محّمد را در یھا صّحت آنھا و نشانه(ه کو حال آن  ،دیدار یب میذکد و تیریگ یم
  ؟دینیب یم )خودھای  کتاب

   توضیحات: 

ونَ « دُ هَ   ).۱۴۶بقره /  :نگا(د یدان یمگمان  بی .دینیب یم :»تَشْ
 ۷۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ِ  ۡ�َقَّ ٱلَِم تَلۡبُِسوَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب

َ
   ﴾٧١َوأ

   ترجمه: 
ه شما کو حال آن  ،دینک یتمانش مکد و یزیآم یچرا حق را با باطل م !تابکاھل  یا 

  ؟)ستیچ یارکن یه عقاب و عذاب خدا در برابر چنک(د یدان یم
   توضیحات: 

ونَ « بِسُ لْ   .دیدار یزه ھم میآم :»تَ
 ۷۲ هیعمران آ سوره آل

   ه:یمتن آ 

آ�َِفةٞ ﴿  ۡهلِ  ّمِنۡ  َوقَالَت طَّ
َ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ أ  ب

ْ ِيٓ ٱَءاِمُنوا نزَِل َ�َ  �َّ
ُ
ِينَ ٱأ ْ وَۡجَه  �َّ  �ََّهارِ ٱَءاَمُنوا

ْ ٱوَ     ﴾٧٢لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ۥَءاِخَرهُ  ۡ�ُفُرٓوا
   ترجمه: 
بدانچه بر مسلمانان نازل شده  :گفتند )شان خود یکبه ھم(تاب کاز اھل  یجمع 

از قرآن (د یتا شا ،دیافر شوکان روز بدان یو در پا ،دیاوریمان بیدر آغاز روز ا ،است
  .برگردند )نند و از آنکن یرویپ

   توضیحات: 

ي« ارِ « .آنچه :» أَلَّذِ نَّهَ هَ الْ جْ  ؛ از زمان است یمّدت ،مراد از اّول و آخر روز .آغاز روز :»وَ

داً «: واژه نگا(روز  کی ینه آغاز و انجام اصطالح   ).۳۴و لقمان /  ۲۳ھف / کدر » غَ
 
 



 تفسیر نور    ٢٠٤

 

 ۷۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ْ إِ�َّ لَِمن تَبَِع دِينَُ�ۡم قُۡل إِنَّ ﴿  ِ ٱُهَدى  لُۡهَدىٰ ٱَوَ� تُۡؤِمُنٓوا َحدٞ  �َّ
َ
ن يُۡؤَ�ٰٓ أ

َ
ٓ  ّمِۡثَل  أ  َما

وتِيُتمۡ 
ُ
وۡ  أ

َ
وُ�مۡ  أ ِ ٱ�َِيِد  لَۡفۡضَل ٱ إِنَّ  قُۡل  َرّ�ُِ�ۡمۗ  ِعندَ  ُ�َآجُّ ۗ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء َ�ِٰسٌع  �َّ

   ﴾٧٣َعلِيمٞ 
   ترجمه: 
گمان  بی :بگو -رده باشد کن شما یاز آئ یرویه پک یسکد مگر به ینکو باور م 
ه کرا  یآسمانھای  کتاب گران آن افتخارات وید(ه کن یا -  ت خدا استیھدا ،تیھدا
ه به کداده شود  یزیھمان چ یسکبه  )یعنی .ب شما شده است به دست آورندینص

 یشگاه پروردگارتان با شما به داوریگران بتوانند در پیه دکن یو ا ،شما داده شده است
س کدر دست خدا است و آن را به ھر یفضل و بزرگ :بگو .نندکنند و اقامه حّجت یبنش

گاه  ،فراخ )عطاء و نعمتش(و خداوند  .دھد یم ه بخواھدک  یستگیت و شایاز اھل(و آ
  .است )شیو رسالِت خو یمستحّق وح

   توضیحات: 

نُوا«   مِ نُوا إِالّ لِ « .دینکق نیتصد .دیرینپذ :»ال تُؤْ مِ نْ ـال تُؤْ به  یھودیاران کناب :»....مَ
گران ین را از دیلذا امور دھود است و ینبّوت منحصر به قوم  :گفتند یروان خود میپ

بتواند  یسکامت ید در روز قیو قبول نداشته باش ،دیریمحّمد را نپذ یغمبریپ ،دینشنو

ع« .ندکه شما اقامه حّجت یعل اسِ   .رحمت و قدرت فراوان یدارا :»وَ
 ۷۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَمن �ََشآُءۗ وَ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ ﴿     ﴾٧٤ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡفۡضلِ ٱذُو  �َّ
   ترجمه: 
فضل  یخداوند دارا .گرداند یه بخواھد به رحمت خود مخصوص مکس را کھر  
  .م استیم و لطف عمیعظ
   توضیحات: 
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 ۷۵ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ۡهِل ﴿  
َ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَوِمۡن أ َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤّدِه

ۡ
َمۡنُه بِِديَنارٖ  ۦٓ َمۡن إِن تَأ

ۡ
ۡن إِن تَأ إَِ�َۡك َومِۡنُهم مَّ

 ِ ُهۡم قَالُواْ لَيَۡس َعلَۡيَنا ِ�  ۦٓ �َّ يَُؤّدِه َّ�
َ
ّمِّ�ِ ٱإَِ�َۡك إِ�َّ َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآ�ِٗماۗ َ�ٰلَِك بِ�

ُ
 لٞ َسبِي نَ  ۧۡ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ     ﴾٧٥وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  لَۡكِذَب ٱ �َّ
   ه:ترجم 
شان  بدی به رسم امانت یفراوان یه اگر دارائکھستند  یسانکتاب کان اھل یو در م 

به  یناریه اگر دکھستند  یسانکان آنان یو در م .دھند یآن را به تو بازپس م ی،بسپار
 یوسته باالیه پکمگر آن  ،دھند یآن را به تو بازپس نم ی،بسپارشان  بدی رسم امانت

ھا یما در برابر امّ  :ندیگو یشان میه اکن بدان خاطر است یا .یستاده باشیسرشان ا
ن یو چن(بندند  یو بر خدا دروغ م !میندار یمسؤول نبوده و بازخواست )ھودیر یغ یعنی(
  .دانند یم )ن رایا(شان یه اکو حال آن  )ستیم خدا نکح یزیچ

   توضیحات: 

نْهُ «  أْمَ عمران  آل :نگا(ھنگفت است  یمراد دارائ :»قِنطَارٍ . «ین بدانیاگر او را ام :»إِن تَ

آئِم. «است کاند یمراد دارائ :»دِينَارٍ ). «۲۰و نساء /  ۱۴/  يْهِ قَ لَ ا دُمْتَ عَ مگر آن  :»اً ـإِالّ مَ

يِّنيَ . «ینکوسته مطالبه یو پ یستیسر او با یه باالک  .ھودیر یغھای  مّلت .ھا عرب :»أُمِّ

م(ا ی )أُمّ (منسوب است به  ة(ه مفردش ک )أُمَ اء نسبت بعد از حذف حرف تاء یاست و  )أُمَّ

بِيل. «شود یبه آخر آن افزوده م   .مراد عتاب و ِعقاب است .راه :» سَ
 ۷۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡوَ�ٰ بَِعۡهِده
َ
� َمۡن أ َ ٱفَإِنَّ  �ََّ�ٰ ٱوَ  ۦبََ�ٰ    ﴾٧٦لُۡمتَّقِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

   ترجمه: 
محّبت و (د یشه نمایپ یزگاریند و پرھکمان خود وفا یه به عھد و پک یسک !یآر 
  .دارد یزگاران را دوست میرا خداوند پرھیز )ت خدا را فراچنگ آورده استیرضا
   توضیحات: 

لَيا« فَيا« ).۸۱بقره /  :نگا( :»بَ يا« ردکوفا  :»أَوْ   .ردک یزگاریپرھ :»إِتَّقَ
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 ۷۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  وَن بَِعۡهِد  �َّ ِ ٱ�َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهۡم َ�َمنٗ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�  اَو�

ُ
ِ ٱ ِ�  لَُهمۡ  َخَ�ٰقَ  َ�  أ  �ِخَرة

ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  ِ�مٞ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ� يَنُظُر إَِ�ِۡهۡم يَۡوَم  �َّ
َ
  ﴾٧٧َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
ات و مقامات یاز ماد( یمک یخود را به بھا یمان خدا و سوگندھایه پک یسانک 

در  یا بھره ،بفروشند )گر شود ھر اندازه ھم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه یویدن
و به  ،دیگو یسخن نم )با مرحمت(شان در آخرت یآخرت نخواھند داشت و خداوند با ا

و  ،سازد ینم کپا )ثافات گناهکاز (شان را یو ا ،نگرد ینم )با محّبت(امت یآنان در ق
  .دارند یکعذاب دردنا

   توضیحات: 

وَن بَِعۡهِد ﴿  ِ ٱ�َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهمۡ  �َّ
َ
 .فروشند یخود را م یعھد خدا و سوگندھا :﴾َو�

الّق« ُ ٱَ� يَُ�ّلُِمُهُم ﴿.ر و نعمتیب از خیبھره و نص :»خَ مراد آن  : ﴾َوَ� يَنُظُر إَِ�ِۡهمۡ  �َّ

مْ « .نظر لطف نداردشان  بدی است و یه خداوند از آنان ناراضکاست  يهِ كِّ با  :»ال يُزَ
  .دارد یزه نمیکمغفرت خود آنان را از گناھان پا

 ۷۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِ  نَ يَۡلوُۥ ا�نَّ ِمۡنُهۡم لََفرِ�قٗ ﴿  لِۡسنََتُهم ب
َ
َوَما ُهَو مَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱِ�َۡحَسُبوهُ مَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ِ ٱَوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  �َّ ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ  �َّ وَُهۡم  لَۡكِذَب ٱ �َّ
   ﴾٧٨َ�ۡعلَُمونَ 

   ترجمه: 
زبان خود را  )خدا(تاب که به ھنگام خواندن کھستند  یسانکان آنان یو در م 

تاب کاز  )خوانند یه مکآنچه را (د ینند تا شما گمان برک یچند و آن را دگرگون میپ یم
نازل (آن از نزد خدا  :هکند یگو یو م .ستین )خدا(تاب که از ک یدر حال !است )خدا(

 هکبندند و حال آن  یامده است و به خدا دروغ میخدا ن یه از سوکن یاست و با ا )شده
  ).ندیگو یه دروغ مک(دانند  یم

 



 ٢٠٧ سوره آل عمران     

 

   توضیحات: 

يق« ونَ « .گروه .دسته :»فَرِ لْوُ  .نندک یح اداء نمیبه گونه صح .دھند یچ میپ :»يَ

ِ  نَ ۥيَۡلوُ ﴿ لِۡسنََتُهم ب
َ
ان ینند و درست بک یفش میخوانند تحر یآنچه م :﴾لِۡكَ�ٰبٱ�

 :نگا(ر آن برابر خواست خودشان است یه و تفسیف تورات و توجیمراد تحر .دارند ینم
  ).۴۶نساء / 

 ۷۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ن يُۡؤ�َِيُه ﴿ 
َ
ُ ٱَما َ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱ ُدونِ  مِن ّ�ِ  اِعَبادٗ  ٰنِّ�ِ  �َّ ْ َر�َّ َو�َِما ُكنُتۡم  لِۡكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
   ﴾٧٩تَۡدرُُسونَ 

   ترجمه: 
آن  ،مت و نبّوت بخشدکتاب و حکه خدا بدو کرا نسزد  )غمبرانیاز پ( یسکچ یھ 

به (ه کبل .دیمن باش )نندگانک و پرستش(بندگان  ،خدا یبه جا :دیگاه او به مردمان بگو
ه ک ید و درسیا اد دادهید و یا ه آموختهک یتابکبا  :)هکد یگو ین مین چنیمردمان ا

  ).دید و نپرستینکن یو جز او را بندگ(د یباش یخدائ یمردمان ،دیا خوانده
 
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ « بَّانِيِّنيَ « .خدا یبه جا :»مِ   .ان و خداپرستانیخداجو :»رَ
 ۸۰ هیآسوره آل عمران 

   ه:یمتن آ 

ن َ�تَِّخُذواْ ﴿ 
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱَوَ� يَأ ُمرُُ�م ب

ۡ
يَأ

َ
ۡرَ�ابًاۗ �

َ
نُتم  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡسلُِمونَ     ﴾٨٠مُّ
   ترجمه: 
غمبران را به یه فرشتگان و پکدھد  یبه شما فرمان نم )غمبرانیاز پ یسکچ یھ(و  

ه کبعد از آن  ،فر فرمان دھدکشما را به  )هکمعقول است (مگر  .دیریخود گ یپروردگار
  ؟!دیا مسلمان شده )د ویا ردهکمخلصانه رو به خدا (

   توضیحات: 
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بَاب«   .پروردگاران ،جمع َرّب  :» أَرْ
 ۸۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َخَذ ﴿ 
َ
ُ ٱ�ۡذ أ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  ُ�مَّ  وَِحۡكَمةٖ  لََمآ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰبٖ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ

قٞ  َصّدِ نَّهُ  بِهِۦ َ�ُۡؤمُِنَّ  َمَعُ�مۡ  لَِّما مُّ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي�  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ َخۡذُ�ۡم َ�َ
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

قۡ 
َ
ۚ قَالُٓواْ أ ْ ٱقَاَل فَ  َرۡرنَا نَا۠ َمَعُ�م ّمَِن  ۡشَهُدوا

َ
ٰهِِدينَ ٱَو�    ﴾٨١ل�َّ

   ترجمه: 
روان یغمبران (و پی) پکیاکید از (کمان مؤیه خداوند پکرا  ید) ھنگامیاوری(به خاطر ب 

د و (دعوت او یآ یغمبریبه شما دھم و پس از آن پ یتاب و فرزانگکه چون کآنان) گرفت 
د یاوریمان بید بدو ایبا ،دیق نماید تصدیداره با خود کموافق با دعوت شما بوده و) آنچه را 

ن یمان مرا بر اید و پین موضوع) اقرار داریا (بدیشان) گفت: آ ی(و بد د.یدھ یاریرا  یو و
شان) گفت: پس  یم. خداوند بدیرائیم (و فرمان را پذیگفتند: اقرار دار ؟دیرفتیارتان پذک

  از زمره گواھانم.د و من ھم با شما یاز خود) گواه باش یبر برخ ی(برخ
   توضیحات: 

يثَاق«  .شما فرستادم یتاب براکاگر  :﴾لََمآ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰبٖ ﴿ .مان استواریپ :»مِ

ا(د است و یکحرف تأ )لَ ( مْ (ه و فعل یشرط )مَ يْتُكُ اتَ نُنَّ (شرط و فعل  )ءَ مِ تُؤْ جواب  )لَ
 :»ِإْصر« .ا موصول باشدیه یشرطتواند  یم )َما(واژه  .آنچه .اگر :»َما« .باشد یشرط م

ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� ﴿.عھد َخۡذُ�ۡم َ�َ
َ
روان یا از پیآ ؟دیرفتیارتان پذکن یمان مرا بر ایا پیآ :﴾أ

وا« ؟دیمان گرفتیار پکن یخود بر ا دُ هَ   .روان خودید بر خود و پیگواه باش :»إشْ
 ۸۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ 
ُ
ٰ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ   ﴾٨٢ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَ�َمن تََو�َّ

   ترجمه: 
از  ،بگرداند یرو )غمبر اسالمیمان به پیاز ا ،مکمان محیپ(ن یه بعد از اکپس ھر  

  .است )اء از اّول تا آخریافران به انبکروندگان از شرع خدا و  رونیو ب(زمره فاسقان 
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   توضیحات: 

يا« لَّ   .نمود ینکرد و عھدشکپشت  :»تَوَ
 ۸۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َ�َغۡ�َ دِيِن ﴿ 
َ
ِ ٱأ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  �َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 �َ�ۡهِ  َوَ�ۡرٗها َطوٗۡ�  ۡ�

   ﴾٨٣يُرَۡجُعونَ 
   ترجمه: 
نند یو زمھا  آسمان ه درکآنان  یول ؟)ه اسالم استک(ند یجو ین خدا را میا جز دیآ 

  .شوند یاو بازگردانده مسوی  به مند ویاجبار در برابر او تسل یا از رویار یاخت یاز رو
   توضیحات: 

ونَ « بْغُ هاً « .ندیجو یم .نندک یطلب م :»يَ رْ عاً وَ كَ عانه با یمط .خواه و ناخواه :»طَوْ
 ،اسم فاعل ین دو مصدر در معنیا .شیداینش و پیو مجبورانه در آفر ،اریاراده و اخت

  .ار رفته و حالندکَن به یاِرھِ کَن و یَطآِئع یعنی
 ۸۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ ٱقُۡل َءاَمنَّا ب ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  �َّ نزَِل َ�َ
ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

ۡسَباِط ٱوَ 
َ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ  ۡ�

ُ
َحدٖ  �َّبِيُّونَ ٱَوَمآ أ

َ
ّ�ِهِۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  ّمِۡنُهمۡ  مِن رَّ

  ﴾٨٤ُمۡسلُِمونَ 
   ترجمه: 
عقوب و یل و اسحاق و یم و اسماعیم به خدا و بدانچه بر ما و بر ابراھیمان داریا :بگو 

و بدانچه به  ،نازل شده است )عقوبیگانه  فرزندان و نوادگان دوازده یعنی(اسباط 
 کیچ یان ھیم .پروردگارشان داده شده است یغمبران از سویو سائر پ یسیو ع یموس
خالصانه و  )لهین وسیبد(م و ما یگذار یتفاوت نم )شانیمان بدیدر ا(غمبرانش یاز پ

  .میم اوئیخاشعانه تسل
   توضیحات: 

بَاط«  :نگا(ل است یاسرائ یگانه بن قبائل دوازده ،مراد از قبائل .قبائل .نوادگان :» أَسْ
  ).۱۶۰/   و اعراف ،۶۰و  ۱۳۶بقره / 
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 ۸۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

   ﴾٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱ ِ�  وَُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ادِينٗ  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ 
   ترجمه: 
و  ،شود یرفته نمیاز او پذ ،ندیبرگز ینیآئ ،اسالم )عتین و شریآئ(ر از یه غک یسکو  

  .اران خواھد بودکانیاو در آخرت از زمره ز
   توضیحات: 

بْتَغِ « الم« .ندکطلب  .بخواھد :»يَ   .ن اسالمیآئ .ادید و انقیتوح :» إِسْ
 ۸۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَكۡيَف َ�ۡهِدي ﴿  ْ  اقَۡومٗ  �َّ نَّ وََشِهدُ  إِيَ�ٰنِِهمۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفُروا
َ
ْ أ  وََجآَءُهمُ  َحقّٞ  لرَُّسوَل ٱٓوا

ُ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ    ﴾٨٦ل�َّ
   ترجمه: 
ه کو بعد از آن شان  ایمان ه بعد ازکند ک یم یرا رھنمون یچگونه خداوند گروھ 

بر (آنان  یبرا یغمبر بر حق است و معجزات و دالئل روشنیه پکن یدادند به ا یگواھ
  .ردکت نخواھد یاران را ھداکو خدا گروه ستم ؟افر شدندک ،امدیب )ت محّمدیحّقان
   توضیحات: 

يِّنَات«   .معجزات .دالئل روشن :» بَ
 ۸۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نَّ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ﴿ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
ِ ٱأ ۡ�َعِ�َ  �َّاِس ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �َّ

َ
   ﴾٨٧أ

   ترجمه: 
بر  ،ه لعنت خدا و فرشتگان و مردمان ھمهکن است یفرشان ایک ی،سانکن ین چنیا 

  آنان باشد.
   توضیحات: 

مْ « هُ آؤُ زَ   .دوم است یمبتدا :»جَ
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 ۸۸ هیعمران آسوره آل 
   ه:یمتن آ 

ُف َ�ۡنُهُم ﴿     ﴾٨٨َوَ� ُهۡم يُنَظُرونَ  لَۡعَذاُب ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ
   ترجمه: 
 یگردد و مھلت یف نمیشان تخف مانند و عذاب یجاودانه م ،نین لعن و نفریدر ا 

  .داده نخواھد شدشان  بدی
   توضیحات: 

ونَ « نظَرُ مْ يُ الهُ ر یشود و دخول آنان به دوزخ به تأخ یداده نمشان  بدی یمھلت :»وَ
  .شان بالانقطاع خواھد بودیافتد و عذاب ا ینم

 ۸۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ۡصلَُحواْ فَإِنَّ  �َّ
َ
َ ٱتَابُواْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ    ﴾٨٩رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
خدا سوی  به یعنی(نند و به اصالح بپردازند کتوبه  ،از آنه بعد ک یسانکمگر  

را خداوند یز )است یرفتنیه توبه آنان پذک ،ندیبرگردند و در مقام جبران گذشته برآ
  .آمرزنده و مھربان است

 
   توضیحات: 
 ۹۰ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ َ�ۡعَد إِيَ�ٰنِِهۡم ُ�مَّ  �َّ ْ ٱَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  تَۡوَ�ُتُهمۡ  ُ�ۡقَبَل  لَّن �ُ�ۡفرٗ  ۡزَداُدوا
ُ
 ُهمُ  َوأ

آلُّونَ ٱ    ﴾٩٠لضَّ
   ترجمه: 
ن راه یو در ا(ند یافزا یفر مکشوند و آن گاه بر  یافر مکشان  ایمان ه بعد ازک یسانک 

ا در ی یناچار یه از روکبعد از گذشت فرصت (چ گاه توبه آنان یھ )ورزند یاصرار م
  .قت گمراھندیشان به حقیشود و ا یقبول نم )ردیگ یآستانه مرگ صورت م
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   توضیحات: 

آلُّونَ «   .گمراھان :»ضَ
 ۹۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ارٞ  �َّ َحِدهِم ِمنۡ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن َ�َفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفَّ
َ
�ِض ٱ ّمِۡلءُ  أ

َ
 َولَوِ  اَذَهبٗ  ۡ�

ِ�مٞ  ۦٓۗ بِهِ  ۡ�َتَدىٰ ٱ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِٰ�ِ  ّمِن لَُهم َوَما أ    ﴾٩١�نَ �َّ

   ترجمه: 
ن پر از طال باشد یاگر زم ،بندند یا رخت برمیفر از دنکورزند و با  یفر مکه ک یسانک 

آنان دام از کچ یھرگز از ھ ،ه بپردازندیآن را به عنوان فد )د خودیبازخر یبتوانند برا(و 
  .ندارند یاوریاست و  یکشان عذاب دردنایا یبرا .رفته نخواھد شدیپذ

   توضیحات: 

ضِ « ءُ األرْ لْ باً « .نیپِر زم :»مِ هَ يا بِهِ « .طال :»ذَ تَدَ خود و  یرھائ یاگر آن را برا :»لَوِ افْ
  .نجات از عذاب بدھد
 ۹۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ءٖ  ۡلِ�َّ ٱلَن َ�َنالُواْ ﴿  ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ مِن َ�ۡ ٰ تُنفُِقواْ مِمَّ َ ٱ فَإِنَّ  َح�َّ   ﴾٩٢َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
   ترجمه:  
مگر آن  ،دیابی یدست نم )د و مورد پسند خدا استیآن یایه جوک یاملک( یکیبه ن 

 ،ادیزا یم ک(د یو ھر چه را ببخش .دیببخش )در راه خدا(د یدار یه از آنچه دوست مک
گاه است )ا باارزشیارزش  یب   .خدا بر آن آ

   توضیحات: 

نَالُوا« وا« .ریثکر یخ .یخوب :»بِرَّ « .دیابی یدست نم .دیگرد ینائل نم :»لَن تَ قُ ا تُنفِ  :»مَ
  .دیبخش یه مکآنچه را 

 ۹۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َعامِ ٱُ�ُّ ﴿  َِ�ٓ  َ�َن ِحّ�ٗ  لطَّ ٰٓءِيَل  ّ�ِ ٰٓءِيُل  َحرَّمَ  َما إِ�َّ  إِۡسَ� ٰ  إِۡسَ� ن  َ�ۡفِسهِۦ َ�َ
َ
مِن َ�ۡبِل أ

َل  ۚ ٱُ�َ�َّ ِ  �َّۡوَرٮُٰة تُواْ ب
ۡ
ٓ ٱفَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱقُۡل فَ�   ﴾٩٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  تۡلُوَها
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   ترجمه: 
ا ی ،یعقوب به عللی یعنی(ل یجز آنچه اسرائ ،ل حالل بودیاسرائ یھمه غذاھا بر بن 

 :بگو .رده بودکش از نزول تورات بر خود حرام یپ )اب گناھانکل به سبب ارتیقوم اسرائ
 یبرا ،را حرام نموده است یزھائین چیم چنیعت ابراھیه شرک(د یگوئ یاگر راست م

  .دید و آن را بخوانیاوریتورات را ب )شیخو یاثبات اّدعا
   توضیحات: 

لّ « آئِيلُ « ).۵مائده /  :نگا( .حالل :»حِ َ   .لیقوم اسرائ .عقوبی :« إِرسْ
 ۹۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�َمِن ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
ُ
ٰلُِمونَ ٱِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَأ    ﴾٩٤ل�َّ

   ترجمه: 
غمبران یر پیم و سایو به ابراھ(ن به خدا دروغ بندند یه بعد از اک یسانکن یبنابرا 

  .نان ستمگرندیا )ناروا دھندھای  نسبت ،نیشیپ
   توضیحات: 

يا«   َ   .نسبت ناروا داد .دروغ بست .بھم بافت :»إِفْرتَ
 ۹۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۗ ٱقُۡل َصَدَق ﴿  ُ ْ ٱفَ  �َّ ۖ ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيفٗ  تَّبُِعوا    ﴾٩٥لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ِمنَ  َ�نَ  َوَما ا
   ترجمه: 
 )ل حالل بوده استیاسرائ یھا بر بن یکو ھمه خورا(خدا راست گفته است  :بگو 

ش داشت و جزو یبه حق گرا )ش بود ویآال یب(ه کد ینک یرویم پین ابراھین از آئیبنابرا
  .ان نبودکمشر
   توضیحات: 

لَّةَ « نِيفاً « .نین و آئید :» مِ   ).۱۳۵بقره /  :نگا(حقگرا  :»حَ
 ۹۶ هیعمران آسوره آل 

   ه:یمتن آ 

َل َ�ۡيٖت ﴿  وَّ
َ
ِي لِلنَّاِس  ُوِضعَ  إِنَّ أ ةَ  لَ�َّ   ﴾٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َوُهٗدى ُمَباَرٗ�  بَِبكَّ
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   ترجمه: 
اء جھت پرستش و یه با دست انبکث قدمت و حرمت یاز ح( یا ن خانهینخست 

ه در کاست  یا خانه ،گشته است یگذار انیمردم بن یبرا )گانهیح خداوند یش صحیاین
ه کاز آنجا (ت و نعمت است و کپربر )عبه نام و از لحاظ ظاھر و باطنکو (ه قرار دارد کم

 )هیما ،شان استینگره بزرگ ساالنه اک یعنیان حّج آنان کگاه نماز مسلمانان و م قبله
  .ان استیت جھانیھدا
   توضیحات: 

يْتٍ « لَ بَ عبادت با  یه براک یا ن خانهینخستن است یمراد ا .ن خانهینخست :»أوَّ
اند و  ل آن را ساختهیم و اسماعیه ابراھکعبه است کغمبران ساخته شده است یدست پ

مان ساخته یالد توّسط سلیش از میپ ۱۰۰۵در سال  یبعد از آن قرنھا بعد مسجداالقص

ةَ « .شد كاً « .ه استکم یاز اسام یاسم :» بَكَّ بَارَ ان و یحاج یت است براکر و بریپرخ :»مُ

عَ ر مستتر در یحال ضم ).۱۲۶بقره /  :نگا(نان آنجا کسا ضِ   .است )(وُ
 ۹۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َقامُ  �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰتٞ ﴿  ۗ َ�َن َءاِمنٗ  َدَخلَُهۥ َوَمن إِبَۡ�ٰهِيَمۖ  مَّ ِ  ا  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن     ﴾٩٧لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ
   ترجمه: 
ان نماز و عبادت او از جمله کم یعنی(م یمقام ابراھ ،است یروشن یھا در آن نشانه 

 ین خانه واجب الھیو حّج ا .شود در امان است )حرم(س داخل آن کو ھر ).آنھا است
حّج (س کو ھر .رفتن بدانجا را دارند یبرا )یو بدن یمال( یتوانائ هک یسانکاست بر 

به خود (فر ورزد ک )لهین وسیو بد ،ردیا اصًال حّج را نپذی ،اوردین یخانه خدا را به جا
  .از استین یان بیچه خداوند از ھمه جھان )ان رسانده نه به خدایز

   توضیحات: 

يمَ «  اهِ امُ إِبْرَ قَ امُ ( ).۱۲۵بقره /  :نگا( :»مَ قَ ا یو  ،محذوف یمبتدا یخبر است برا )مَ

ايَاتٌ (بدل از  جُّ . «است )ءَ در آنجا  کانجام مناس یالله شدن و برا تیرھسپار ب :»حِ

تَطَاعَ « .ماندن نِ اسْ نْ ( :»مَ   .بدل است )مَ
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 ۹۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ُ ٱوَ  �َّ ٰ َما َ�ۡعَملُونَ  �َّ   ﴾٩٨َشِهيٌد َ�َ

   ترجمه: 
 )ه داّل بر صدق نبّوت محّمد استک(ات خدا یچرا نسبت به آ !تابکاھل  یا :بگو 

  ؟ ه خدا گواه بر اعماِل شما استکبا آن  )دینک یب میذکآنھا را ت(د و یورز یفر مک
   توضیحات: 

يدٌ « هِ گاه :»شَ   .دانا و آ
 ۹۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
وَن َعن َسبِيِل  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓأ ِ ٱلَِم تَُصدُّ نُتمۡ  اَمۡن َءاَمَن َ�ۡبُغوَ�َها ِعوَجٗ  �َّ

َ
 َوأ

 ۗ ُ ٱ َوَما ُشَهَدآُء ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ    ﴾٩٩بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
   ترجمه: 
د و یدار یاز راه خدا باز م ،مان آورده استیه اکرا  یسکچرا  !تابکاھل  یا :بگو 

 )ن راهیا یو درست یاز راست(ه شما کو حال آن  ،دیج نشان دھکن راه را ید ایخواھ یم
گاھ   ).دھد یو پاداش شما را م(ست یخبر ن ید بینک یو خدا از آنچه م ؟دیآ
   توضیحات: 

ونَ « دُّ ونَ « .دیدار یباز م :»تَصُ بْغُ جاً ـَهـتَ وَ ن است یمراد ا .دیخواھ یج مکآن راه را  :»ا عِ

جاً « .دیدھ یج نشان مکه راه خدا را در نظر مردم ک وَ آءُ « .جک :»عِ دَ هَ أَنتُمْ شُ  :»وَ
گاھندیقت قضیه گواھان از حقکگونه  ھمان خود از راه ھای  کتاب یز از رویشما ن ،ه آ

گاھ   .دیخدا قاطعانه آ
 ۱۰۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یآ متن 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ فَرِ�قٗ  �َّ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱ ّمِنَ  اَءاَمُنوٓا َّ�  ْ وتُوا

ُ
يَُردُّوُ�م َ�ۡعَد  لِۡكَ�َٰب ٱأ

   ﴾١٠٠إِيَ�ٰنُِ�ۡم َ�ٰفِرِ�نَ 
   ترجمه: 
داده شده شان  بدی تابکه ک یسانکاز  یاگر از گروھ ،دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
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  .گردانند یفر باز مکمان آوردنتان به یشما را پس از ا ،دینک یرویاست پ
   توضیحات: 

ينَ « افِرِ ... كَ مْ دُّوكُ رُ ينَ « .فر برگردانندکشما را به  .افر سازندکشما را  :»يَ افِرِ  :»كَ
  .ا حال استی ،مفعول دوم

 ۱۰۱ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

نُتۡم ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ُٰت ﴿ 
َ
ِ ٱَوَ�ۡيَف تَۡ�ُفُروَن َوأ َوَمن َ�ۡعَتِصم  ۥۗ َو�ِيُ�ۡم رَُسوُ�ُ  �َّ

 ِ ِ ٱب ۡسَتقِي�ٖ  َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  �َّ    ﴾١٠١مُّ
   ترجمه: 
شود و  یات خدا بر شما فرو خوانده میه آکد و حال آن یافر شوکد شما یو چگونه با 

فرستاده خدا  یو نور قرآن راه را تابان و رھنمودھا(ان شما است یاو در م غمبریپ
به راه راست و گمان  بی ،دیجو کس به خدا تمّس کو ھر )!دارد یان میقت را عیحق

  .رھنمود شده است )یرستگار(درست 
   توضیحات: 

مْ « تَصِ عْ   .متوّسل گردد .چنگ بزند :»يَ
 ۱۰۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

   ترجمه: 
و با (د ید از خدا بترسید از خدا ترسیه باکد آن چنان یا مان آوردهیه اک یسانک یا 

د ینک یسع(و شما  )دیریدامان گ ات گوھر تقوا را بهیاز منھ یانجام واجبات و دور
  .دیه مسلمان باشکد مگر آن یرینم )تان به ناگاه در رسد د تا چون مرگیغافل نباش

   توضیحات: 

ۡسلُِمونَ ﴿  نتُم مُّ
َ
به  کوسته متمّس ید پیه انسان باکن است یمراد ا :﴾َ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

مان استوار یبا ا ،دیاجل در رس کیاسالم و مراقب اعمال خود باشد تا به ناگاه چون پ
  .دیرا وداع گو یدار فان
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 ۱۰۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ْ َوٱ َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡعَدآءٗ 

َ
لََّف  أ

َ
ۡصَبۡحُتم قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
ٰ  َوُ�نتُمۡ  اإِۡخَ�ٰنٗ  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  فَأ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  ُحۡفَر�ٖ  َشَفا َ�َ

نَقَذُ�م 
َ
ۗ فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ    ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

   ترجمه: 
د و نعمت خدا ینده نشوکد و پرایخدا چنگ زن )قرآن یناگسستن(به رشته  یو ھمگ 

 انید و خدا میبود یدشمنان )گریھمد یبرا(ه که بدان گاه کد یاد آوریرا بر خود به 
 یدر پرتو نعمت او برا(پس  ،وند دادیپ )انس و الفت برقرار و آنھا را به ھم(ھایتان  دل
 یبر لبه گودال )دیه داشتک یکو شر یپرست ن شما با بتیھمچن(و  ،دیشد یبرادران )ھم

 )رفت یم فرو افتادنتان در آن میدن مرگتان بیو ھر آن با فرا رس(د یبود )دوزخ(از آتش 
ات یتان آین براین چنیخداوند ا ،)دیمان رسانیو به ساحل ا(د یشما را از آن رھان یول

  .دیت شویه ھداکد یشا ،سازد یار مکخود را آش
   توضیحات: 

بْل« بْلِ اهللا« .رشته .سمانیر :» حَ ان« .مراد قرآن است :»حَ وَ  .برادران ،جمع َاخ :» إِخْ

ا« فَ مْ « .لبه :»شَ كُ ذَ   .شما را نجات داد :»أَنقَ
 ۱۰۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ةٞ ﴿  مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ إَِ�  يَۡدُعونَ  َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
� ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَو�َأ  لُۡمنَكرِ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
   ﴾١٠٤لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

   ترجمه: 
ام کنند و قرآن و سّنت و احیت الزم را ببیترب(ه کباشند  یان شما گروھید از میبا 
ر کاز من ینند و امر به معروف و نھک یکیدعوت به ن )اموزند و مردمان رایعت را بیشر
  .و آنان خود رستگارند ،ندینما
   توضیحات: 

ةٞ ﴿  مَّ
ُ
 .هکد یباش ید مّلتیبا .هکباشد  یان شما جماعتید در میبا :﴾َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ
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ةٌ «   .مّلت .جماعت :»أُمَّ
 ۱۰۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْ كَ ﴿  ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ُ
َوأ

   ﴾١٠٥َعَذاٌب َعِظيمٞ 
   ترجمه: 
نده شدند و کپرا )رکاز من یامر به معروف و نھ کبا تر(ه کد ینشو یسانکو مانند  

 ،دیبه آنان رس )پروردگارشان(روشن  یھا ه نشانهکپس از آن  )آن ھم(دند یاختالف ورز
  .است یشان را عذاب بزرگیو ا

   توضیحات: 

يِّنَاتُ «   .دالئل روشن :» بَ
 ۱۰۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ٞۚ  َو�َۡسَودُّ  يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

َ
وُُجوُهُهۡم أ

   ﴾١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُرونَ  ۡلَعَذاَب ٱفَُذوقُواْ 
   ترجمه: 
گردند. و  یاه میس ید و روھائیسف یروھائ ی،ن) روزیه در چنکرا  ید روزیآوراد ی(به  

نده و بر اثر کشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافیبد در پ یارھاکه (به سبب انجام کاّما آنان 
و  یمان (فطریا بعد از ایشود:) آ یشان گفته م یاه است (بدیشان سیغم و اندوه) روھا

 . !دید عذاب را بچشیا دهیورز یه مک یفرکپس به سبب  ؟!دیا شدهافر کاذعان به حق) خود 
   توضیحات: 

مَ « وْ رْ (چون  یبه فعل محذوف مفعوٌل  :»يَ كُ ظِيمٌ ـلَ وَ (ه یف ا مفعوٌل ی )أُذْ ابٌ عَ ذَ مْ عَ  )هُ

بْيَضُّ «  .است دُّ « .مؤمنان است یمراد بّشاشت و شاد .گردد ید میسف :»تَ وَ اه یس :»تَسْ

وقُوا« .افران استک یمراد اندوه و ناراحت .گردد یم دَ إِيم« .دیبچش :»ذُ مْ ـَبَعْ مراد  :»انِكُ
  .غمبران استیغ پیاز تبل یمان ناشیا ای یمان فطریا
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 ۱۰۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ۡت ٱ �َّ ِۖ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�َيضَّ ونَ  �َّ    ﴾١٠٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
دگارشان سرافرازند و یشگاه آفریسته در پیشا یارھاکبه سبب انجام (ه کو اّما آنان  

در رحمت  ،د استیشان سفیروھا )و سرور یشناسند و بر اثر شاد ینم یسر از پا
 . !ورند و جاودانه در آن ماندگارند غوطه یخدا
   توضیحات: 

تْ « يَضَّ   .دید گردیسف :»إِبْ
 ۱۰۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ ٱتِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿  َّ�  ِ � ٱَ�ۡتلُوَها َعلَۡيَك ب ُ ٱَوَما  ۡ�َّقِ    ﴾١٠٨ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ايُرِ�ُد ُظۡلمٗ  �َّ
   ترجمه: 
اند  اران نازل شدهکاران و پادافره بدکوکیدرباره پاداش ن(ه کات خدا ھستند یھا آ نیا 

  .خواھد یان نمیجھان یبرا یستم )چ گاهیھ(و خداوند  ،قتندیمشتمل بر حق و حق )و
   توضیحات: 

 ۱۰۹ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِ ٱ�َ�  ۡ� ُمورُ ٱتُرَۡجُع  �َّ

ُ
�ۡ١٠٩﴾  

   ترجمه: 
و تصّرف  ینش و فرمانروائیه آفرک یدر حالند کن است خدا ستم کچگونه مم(و  
مردمان  ی(ارھا کن است از آن خدا است و یو آنچه در زمھا  آسمان آنچه در )امور

  ).را خواھد داد کیو پاداش و پادافره ھر (شود  یخدا برگردانده مسوی  به )سرانجام
   توضیحات: 
 ۱۱۰ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ِ ُكنُتۡم َخۡ�َ ﴿  ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱأ
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 ِ ِۗ ٱب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم�  �لََ�َن َخۡ�ٗ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ ۡ�َ�ُُهُم  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ ّمِۡنُهمُ  ل

َ
   ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ

   ترجمه: 
د یا ده شدهیآفرھا  انسان ه به سودکد یھست ین اّمتیبھتر )دروان محّم یپ یا(شما  

و اگر اھل  .دیمان دارید و به خدا اینمائ یر مکاز من یامر به معروف و نھ )هکمادام (
شان بھتر یا یبرا ،اورندیمان بیا )ین درخشانین برنامه و آئیمثل شما به چن(تاب ک

شان یشتر ایمانند و بیاز آنان با ا )یمکتنھا عّده  یول .ه برآنندک ینیاز باور و آئ(است 
  .ھستند )مان و وظائف آنیو خارج از حدود ا(فاسق 

   توضیحات: 

ةٍ « َ أُمَّ ريْ نتُمْ خَ ر داشته کاز من ید اگر امر به معروف و نھین مّلت ھستیشما بھتر :»...كُ
  .دیوشکن راه بید و با جان و مال در ایباش

 ۱۱۱ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ذٗ ﴿ 
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ ۡدبَارَ ٱ يَُولُّوُ�مُ  يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  �ن ىۖ لَن يَُ�ُّ

َ
ونَ  ۡ�   ﴾١١١ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

   ترجمه: 
ه ک( یبرسانند مگر آزار مختصر )ژرف و پردامنه( یانیتوانند به شما ز یآنان ھرگز نم 

 ،نھند یبه فرار م یرده و پاکو اگر با شما بجنگند پشت  )گذارد ینم یبر جا یاثر چندان
ه شما امر به کمادام  ،آورند یرا فراچنگ نم یروزیو نصرت و پ(شوند  ینم یاریسپس 

  ).دیر داشته باشکاز من یمعروف و نھ
   توضیحات: 

بَارَ « مُ األدْ لُّوكُ وَ   .زندیگر ینند و مک یبه شما پشت م :»يُ
 ۱۱۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْ إِ�َّ ِ�َۡبلٖ  ّ�ِلَّةُ ٱُ�ِ�َۡت َعلَۡيِهُم ﴿  ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا
َ
ِ ٱ ّمِنَ  � َو�َآُءو  �َّاِس ٱ ّمِنَ  وََحۡبلٖ  �َّ

ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ۚ ٱَوُ�ِ�َۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ْ يَۡ�ُفُروَن � لَۡمۡسَكَنُة ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
ِ ٱَ�ِٰت َ�ٰلَِك بِ� َّ� 

�بَِيآءَ ٱَوَ�ۡقُتلُوَن 
َ
�ۡ  � ْ  بَِما َ�ٰلَِك  بَِغۡ�ِ َحّقٖ ْ  َعَصوا َ�نُوا    ﴾١١٢َ�ۡعَتُدونَ  وَّ

   ترجمه: 
ه از روش کن یمگر (ا ؛ شان خورده استیبر ا ی(ُمھر) خوار ،افته شوندیجا کآنان ھر 



 ٢٢١ سوره آل عمران     

 

 یعنیمان خدا (ینند و) با پکدنظر یش تجدیناپسند خود دست بردارند و در اعمال خو
 ،زیآم مسالمت یستیت مقّررات ھمزیرعا یعنیمان مردم (یعت) و پین شریت قوانیرعا
برخوردار گردند) و  یو قضائ یت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقیشتن را از اذیخو

ه آنان به کشان خورده است. چرا یبر ا یچارگیاند و (ُمھر) ب سته خشم خدا شدهیآنان شا
س ھم در ھر عصر و کاند (و ھر شتهک یغمبران را به ناحق میاند و پ دهیورز یفر مکات خدا یآ

ن یاو ھم یجزا ،ن گذشتگان را بپسنددیازد و اعمال ننگیدست  یارھائکن یبه چن یزمان
بود و) به سبب  کوچکاز استمرار گناھان  یناش ،ن (جرأت بر گناھان بزرگیخواھد بود). ا

  باشد. یزدان) میعت ی(از حدود شر(از فرمان خدا) و تجاوز  یشکسر
   توضیحات: 

لَّةُ « مُ الذِّ لَيْهِ بَتْ عَ ِ بر  یسر آنان برافراشته شده است. ُمھر خوار یمه ذّلت باالیخ»: رضُ

وا«ھرجا. »: اـأَيْنَمَ «شان خورده است. یا فُ بْلِ « افته شوند و فراچنگ آورده شوند. ی»: ثُقِ حَ

ه کتاب روا دارند بدان گاه که در حق اھل کرده است کآنچه خدا بر مسلمانان واجب »: اهللاِ

بْلِ النَّاسِ «رند. یگ یشان قرار میتحت ذّمه ا  .یمسلمانان با افراد ذمّ  یاریو ھم یارکھم»: حَ

نَ اهللاِ« بٍ مِّ وا بِغَضَ  برگشتند و خشم خدا را با خود آوردند. مستحّق خشم خدا گشتند.»: بَآؤُ

نَةُ « كَ ا«و مذّلت.  یخوار»: مَسْ وْ صَ ونَ «ردند. ک یشکسر»: عَ تَدُ عْ انُوا يَ   ردند.ک یتجاوز م»: كَ
 ۱۱۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۗ ْ َسَواٗٓء ۡهلِ  ّمِنۡ  لَيُۡسوا
َ
ةٞ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ أ مَّ

ُ
ِ ٱ َءاَ�ِٰت  َ�ۡتلُونَ  قَآ�َِمةٞ  أ ۡلِ ٱَءانَآَء  �َّ وَُهۡم  �َّ

   ﴾١١٣�َۡسُجُدونَ 
   ترجمه: 
 )اند و برحق خاسته یبه دادگر(تاب کاز اھل  یگروھ ،ستندیسان نکیآنان ھمه  

ات خدا را یآ -اند  ستادهیه به نماز اک یدر حال -از شب ھائی  بخش ند و دریپابرجا
  .خوانند یم

   توضیحات: 

آءً « وَ ةٌ « .سانکیبرابر و  :»سَ ةٌ « .جماعت .دسته :»أُمَّ آئِمَ ن خدا ماندگار و یبر د :»قَ

انَآءَ « .استوار   .از شب یپاس .از شب یساعات ،)إِينْ (ا ی )(إِنْوجمع  :»ءَ
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 ۱۱۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ِ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ُمُروَن ب
ۡ
َو�َُ�ٰرُِعوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ِمَن  ۡ�َۡيَ�ِٰت� ٱِ� 
ُ
ٰلِِح�َ ٱَوأ   ﴾١١٤ل�َّ

   ترجمه: 
ار کخوانند و از  یم کیار نکبه  )مردمان را(مان دارند و یز ایبه خدا و روز رستاخ 

و  ،رندیگ یگر سبقت میدکیسته بر یسته و بایدارند و در انجام اعمال شا یزشت باز م
  .آنان از زمره صالحانند

   توضیحات: 

ونَ « عُ ارِ   .ندیجو یم یشیگر پیبر ھمد :»يُسَ
 ۱۱۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۗ  فَلَن َوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ ﴿  ُ َوٱ يُۡ�َفُروهُ َّ�  ِ   ﴾١١٥لُۡمتَّقِ�َ ٱَعلِيُمۢ ب
   ترجمه: 
از ثواب آن  )ماند و یپاداش نم یرود و ب یھدر نم(انجام دھند  کیو آنچه از اعمال ن 

گاه از  ،گردند یمحروم نم   .زگاران استیپرھ )حال و احوال(و خداوند آ
   توضیحات: 

وهُ « رُ فَ ارشان کشوند و  یچ وجه از اجر آن محروم نمیشگاه خدا به ھیدر پ :»لَن يُكْ
  .ماند یمزد نم یب

 ۱۱۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ْ لَن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ ِ ٱَ�َفُروا ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
 َوأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ونَ  �َّارِ� ٱ أ    ﴾١١٦ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

   ترجمه: 
فر و یک(چ وجه از یشان را به ھیا ،اند دهیفر ورزکه ک یسانکگمان اموال و اوالد  یب 

انند و در یو آنان دوزخ )شان ندارد به حال یسودترین  کوچک و(رھاند  یخدا نم )عذاب
  .مانند یآنجا جاودانه م
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   توضیحات: 

نِيَ «   .گرداند یھرگز دفع نم .رھاند یھرگز نم :»لَن تُغْ
 ۱۱۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَمَثُل َما يُنفُِقوَن ِ� َ�ِٰذه َصابَۡت  ِ�ٌّ  �ِيَها َكَمَثِل رِ�حٖ  �ُّ
َ
 قَۡو�ٖ  َحۡرَث  أ

 ْ نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا
َ
ۡهلََكۡتهُۚ  أ

َ
ُ ٱ َظلََمُهمُ  َوَما فَأ نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ  �َّ

َ
   ﴾١١٧َوَ�ِٰ�ۡن أ

   ترجمه: 
سب قدرت و کو  یطلب و جاه ین جھان (در راه خوشگذرانیافران در اکَمَثل آنچه  

ھمانند  ،نندک یرات و حسنات) بذل و بخشش میه در راه خکآنچه  یو حتّ  ،شھرت
) بر خود ستم یفر و معاصکه (با کند کاصابت  یشتزار قومکه به کاست  یسخت یسرما

شان) بر آنان ستم ننموده  و آن را نابود سازد. و خداوند (با ھدر دادن اعمال ،اند ردهک
  دارند. یشتن ستم روا میھا) به خو یتھا و زش یاب پلشتکه خودشان (با ارتکاست و بل

   توضیحات: 

يحٍ « ٌّ « .باد :»رِ ُّ « .سخت یسرما :»رصِ ا رصِ يحٍ فِيهَ  :نگا(مراد باد صرصر است  :»رِ

ثَ « ).۱۶و فّصلت  ،۶حاّقه /  رْ مْ « .شتزارک :»حَ هُ سَ ونَ (مفعول مقّدم  :»أَنفُ   .است )يَظْلِمُ
 ۱۱۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ بَِطانَةٗ  �َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا لُونَُ�مۡ  َ�  ُدونُِ�مۡ  ّمِن َءاَمُنوا

ۡ
ْ  َخَباٗ�  يَ� وا  َما َودُّ

ۚ قَۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ۡ�َۡغَضآءُ ٱ بََدتِ  قَدۡ  َعنِتُّمۡ  ُ�َ�ۡ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
 �َ�ِٰت� ٱِمۡن أ

   ﴾١١٨قِلُونَ عۡ إِن ُكنُتۡم �َ 
   ترجمه: 
آنان از ھرگونه شر و  ،دینیر خود محرم اسرار برنگزیاز غ !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

رنج و زحمت شما را (در دل) دارند (و  ینند. آنان آرزوک ینم یوتاھکدر حق شما  یفساد
 و آنچه در دل دارند ،ار استکاز دھان آنان آشی) دشمنانگیھا وسته در انتظار آنند. نشانهیپ

ه بتوان با آنھا کرا ( یھائ سازند). ما نشانه یه ظاھر مک یھائ یاست (از بدسگالتر  بزرگ
  د.یت ھستیم اگر اھل عقل و درایردکان یشما ب یدشمن را از دوست باز شناخت) برا
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   توضیحات: 

مْ « .َمحرم َاسرار :»بِطَانَةً « ن دُونِكُ أْ « .ر خودیاز غ :»مِ مْ ال يَ  یوتاھکر و یتقص :»لُونَكُ

أْ لُوأَال(از ماده  .نندک ینم بَاالً « ).، يَ مْ خَ أْ لُونَكُ  یوتاھکارتان ک یتباھ یبرا :»ال يَ

أْ لُونَ « .ستندیا یه به تالش مکنند و بلک ینم «  .نندک ینم کتر .نندک یقصور نم :»ال يَ

بَاالً  أْ لُونَ (اّول  یبنا به معنز است ییا تمیمنصوب به نزع خافض  .یتباھ .فساد :»خَ  ،)ال يَ

نِتُّمْ « .دوم آن یبه است بنا به معن و مفعوٌل  ا عَ ه یمصدر )َما( .رنج و مشّقت شما را :»مَ

نِتُّمْ (است و  نَت(از ماده  )عَ ُ « .مشّقت است یبه معن )عَ ربَ   .شتریو بتر  بزرگ :»أَكْ
 ۱۱۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نُتۡم ﴿ 
َ
أ ٰٓ�َ ِ ْوَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َوَ� ُ�ِبُّونَُ�ۡم َوتُۡؤِمُنوَن ب

ُ
�َذا لَُقوُ�ۡم قَالُٓواْ  ۦُ�ِّهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ

واْ َعلَۡيُ�ُم  نَاِمَل ٱَءاَمنَّا �ذَا َخلَۡواْ َعضُّ
َ
ْ بَِغۡيِظُ�ۡمۗ إِنَّ  ۡلَغۡيِظ� ٱِمَن  ۡ� َ ٱقُۡل ُموتُوا َعلِيُمۢ  �َّ

ُدورِ ٱ تِ بَِذا   ﴾١١٩لصُّ
   ترجمه: 
 )ا موّدتیا صداقت یبه خاطر قرابت (ه آنان را کد ین شمائیا )!مؤمنان یا( !ھان 

و شما  ،دارند یدوست نم )خود ینیبه خاطر تعّصب د(شان شما را یو ا ،دیدار یدوست م
 ).مان ندارندیشما ا یتاب آسمانکاّما آنان به (د یمان داریا )یآسمان(ھای  کتاب به ھمه

مان یا :ندیگو یم )به دروغ ،زدنتان گول یبرا(نند ک یه با شما برخورد مک یو وقت
سرانگشتان خود را به  ،از شّدت خشم بر شما ،دیشو یه تنھا مک یاّما ھنگام .میا آورده

خداوند از آنچه گمان  بی ،دیریبم ،دیه دارک یخشم )نیدرد ھم(با  :بگو ،گزند یدندان م
گاه استگذرد  یھا م نهیدر درون س   .آ

   توضیحات: 

ا« لَوْ وا« .رفتند .شد یار خالیشان از اغ تنھا ماندند و مجلس :»خَ ضُّ  .گاز گرفتند :»عَ

ْنُمَلة :» أَنَامِل«
ُ
  .سرانگشتان ،جمع أ

 ۱۲۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ْ  َسيَِّئةٞ  تُِصۡبُ�مۡ  �ن �َُسۡؤُهمۡ  إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم َحَسَنةٞ ﴿  ۖ  َ�ۡفرَُحوا ْ  �ن بَِها وا ْ  تَۡصِ�ُ  َوَ�تَُّقوا
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ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َ ٱ إِنَّ  ا    ﴾١٢٠بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط  �َّ
   ترجمه: 
مت بھره شما گردد) یو غن یروزیھمچون پ یبه شما دست دھد (و نعمت یکیاگر ن 

ت و یو اگر (در برابر اذ شوند. یشادمان م ،برسد یو اگر به شما بد ،شوند یناراحت م
خائنانه)  ی(و دشمنانگ یگر لهیح ،دیزیشان) بپرھیبا ا ید و (از دوستینک یآزارشان) بردبار

دھند احاطه  یست خداوند بدانچه انجام مین یک(چه) ش ،رساند ینم یانیچ زیآنان به شما ھ
  شما است). شان ازیمنانه ایاھر یھا رنگیخائنانه و ن یھا دارد (و قادر به دفع نقشه

   توضیحات: 

مْ « كُ سْ ْسَ ۗ  ًٔ َ� يَُ�ُُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ� ﴿.اگر به شما برسد :»إِن متَ شان به یر اکاصًال م :﴾ا

يْئاً  .رساند ینم یانیشما ز ال « :ن فرموده استیه چنکانگار  .مفعول مطلق است )(شَ

ا ًّ مْ رضُ هُ يْدُ مْ كَ كُ ُّ   ).۳۶و نساء /  ،۱۴۴عمران /  آل :نگا( ».يَرضُ
 ۱۲۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۡهلَِك ُ�َبّوُِئ ﴿ 
َ
ُ ٱَمَ�ٰعَِد لِۡلقَِتاِل� وَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ   ﴾١٢١َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
رون یان خانواده خود بیه سحرگاھان از مکرا  یزمان )اد مؤمنان آوری! به غمبریپ یا( 
 یراندازان و جایت یو جا( یردکمسلمانان آماده  یجنگ را برا یھا گاهیو پا یرفت

و (و خداوند شنوا و دانا است  )یسائر مؤمنان را مشّخص نمود یسواران و جا
  ).دانست یتان را میھا شهید و اندیشن یتان را میگفتگوھا

   توضیحات: 

تَ «  وْ دَ ة)(از واژه  ی،رون رفتیسحرگاھان ب :»غَ وَ دْ ئ« .آغاز روز :یبه معن غُ بَوِّ  :» ُ تُ

دَ « .یدھ یب میترت .ینک ین میگزیجا اعِ قَ   .مفعول دوم است .ھا گاهیجا :»مَ
 ۱۲۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡفَشَ� وَ ﴿ 
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ ُ ٱإِۡذ َهمَّت طَّ ۗ َوَ�َ  �َّ ِ ٱَوِ�ُُّهَما َّ�  ِ

فَۡلَيَتَو�َّ
   ﴾١٢٢لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ
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   ترجمه: 
ْوس ،َبُنوَسَلمه از َخْزَرج یعنی(ه دو طائفه از شما کآن گاه  

َ
آھنگ آن  )و َبُنوحاِرثه از أ

ار یخداوند  یول ،)و از وسط راه بازگردند و به جھاد نپردازند(ورزند  یه سستکردند ک
د تنھا بر خدا یو مؤمنان با ،)شه برگشتندین اندیرد تا از اک کمکشان یو به ا(آنان بود 

  .نند و بسکل کتو
   توضیحات: 

ال« .ردکقصد  .خواست :»تْ ـَّمـَه« شَ   .نندک یتنبل .نندک یه سستک :»أَن تَفْ
 ۱۲۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ�ُم ﴿  ُ ٱَولََقۡد نََ�َ نتُمۡ  بِبَۡدرٖ  �َّ
َ
ۖ  َوأ ذِلَّةٞ

َ
ْ فَٱ أ ُقوا َ ٱ �َّ    ﴾١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ

   ترجمه: 
و از (ز یناچ )افرانکنسبت به (ه کد و حال آن یروز گردانیخداوند شما را در بدر پ 

به  )دینعمت او را بتوان(ر کد تا شیپس از خدا بترس ،دیبود )برخوردار یکساز و برگ اند
  .دیآور یجا

   توضیحات: 

و از  که از لحاظ شماره اندکن است ینجا مراد ایدر ا .خواران ،لیجمع ذل :»أَذِلَّة«
  .دیف بودینظر توشه ضع

 ۱۲۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�َٰثةِ َءاَ�ٰٖف ﴿  ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فَِيُ�ۡم أ

َ
 ّمِنَ  إِۡذ َ�ُقوُل لِۡلُمۡؤمِنَِ� �

  ﴾١٢٤ُمَ�لِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ
   ترجمه: 
ه پروردگارتان با سه کست یا شما را بسنده نیآ :یگفت یه تو به مؤمنان مکبدان گاه  

  ؟ردکتان یاری )آرامش خاطرتان یش برایخو یاز سو(ھزار از فرشتگاِن فرستاده 
   توضیحات: 

لِنيَ « نزَ االفٍ (صفت  .شدگان روانه :»مُ ةِ ـالْ (ا حال ی )ثَالثَةِ ءَ آلئِكَ   .است )مَ
 



 ٢٢٧ سوره آل عمران     

 

 ۱۲۵ هیآ سوره آل عمران
   ه:یمتن آ 

تُوُ�م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�ُُّ�م ِ�َۡمَسةِ َءاَ�ٰٖف ﴿ 
ۡ
ْ َوَ�� ْ َوَ�تَُّقوا وا ۚ إِن تَۡصِ�ُ  بََ�ٰٓ

   ﴾١٢٥ُمَسّوِمِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ ّمِنَ 
   ترجمه: 
د و یداشته باش )ارزارکدر ( یاگر بردبار )و عالوه از آن .شما را بسنده است( !یآر 
 )کدشمنان مشر یعنی(و آنان  ،)غمبریت خدا و مخالفت با پیاز معص(د ینک یزگاریپرھ

با پنج ھزار  )د ویفزایبر تعداد فرشتگان ب(پروردگارتان  ،بر شما تاخت آرند کنیھم ا
  .ندک یاریشما را  ،گذار گر و نشان ورشیفرشته 

   توضیحات: 

مْ هذا« هِ رِ ن فَوْ نيَ « .اآلن با سرعتن یھم :»مِ مِ وِّ سَ گذاران بر  نشان .گران ورشی :»مُ
  .افرانکنندگان مؤمنان بر ک مسّلط .شیب خوکا بر مریبدن خود 

 ۱۲۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ُ ٱَوَما َجَعلَُه ﴿  ٰى لَُ�ۡم َوِ�َۡطَم�ِنَّ قُلُو�ُُ�م بِهِ  �َّ إِ�َّ مِۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱَوَما  ۦۗ إِ�َّ �ُۡ�َ
ِ ٱ   ﴾١٢٦ۡ�َِكيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ

   ترجمه: 
آن  یو برا ،) شما نساختیروزی(پ یبرا یا با فرشتگان) را جز مژده یاریو خداوند آن ( 

  ست.یدانا ن یجز از جانب خداوند توانا یروزیو پ ،ردیشما بدان آرام گ  ھای دل هکرد ک
 تحایتوض 

يا« َ   .مژده :»بُرشْ
 ۱۲۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ّمِنَ  اِ�َۡقَطَع َطَرفٗ ﴿  ۡو يَۡ�بَِتُهۡم َ�َينَقلُِبواْ َخآ�ِبِ�َ  �َّ
َ
  ﴾١٢٧َ�َفُرٓواْ أ

   ترجمه: 
افران را نابود کاز بزرگان  یتا گروھ )هکتان توّسط فرشتگان آن است یاریھدف از ( 

د یشان سازد و ناام نیست و ننگ خشمگکبا ش د ویوب و خوار نماکا آنان را سریند و ک
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  ).در سر نپرورانند یروزیپ یگر بار آرزویو د(برگردند 
   توضیحات: 

طَعَ « فاً « .ندک کتا ھال :»لِيَقْ مْ « .از رؤساء و اشراف یجماعت :»طَرَ بِتَهُ خوار و  :»يَكْ

آئِبِنيَ « .ندکوبشان کسر   .دانیناام :»خَ
 ۱۲۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یآمتن  

ۡمرِ ٱلَيَۡس لََك ِمَن ﴿ 
َ
َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِمونَ  ۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡ�َ١٢٨﴾  

   ترجمه: 
ه ھمه امور در کبل(ست یدر دست تو ن )زدانیبندگان جز اجرا فرمان (ار کاز  یزیچ 

مان یرا با آب ا  ھایشان دل و(رد یپذ یا توبه آنان را می )هکن او است یا .دست خدا است
نجه کش )و عذاب آخرت ،ایشتن و خوار داشتن در دنکبا (شان را یا ای )دیشو یم
  .ه آنان ستمگرندکچرا  ،دھد یم

   توضیحات: 

ۡمرِ ٱلَيَۡس لََك ِمَن ﴿ 
َ
ءٌ  ۡ� و  ،ان سابق و الحق خودیاست م یا جمله معترضه :﴾َ�ۡ

 .ان ِبْئِرَمُعونه نازل شده استیا قاتالن قاری ،ُاُحدافران کبر (ن رسول یدرباره لعن و نفر

مْ « يْهِ لَ تُوبَ عَ مْ (عطف بر  :»يَ بِتَهُ   .است )يَكْ
 ۱۲۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ُب َمن �ََشآُءۚ وَ  ۡ� ُ ٱَ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ﴾١٢٩رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
و ھر  ،آمرزد یه را بخواھد مکھر  .ن استیو زمھا  آسمان و از آن خدا است آنچه در 

  .و خدا بخشنده و مھربان است ،دھد یه را بخواھد عذاب مک
   توضیحات: 

 ۱۳۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تَأ ْ ٱَءاَمُنوا ا ۡضَ�ٰفٗ  لّرَِ�وٰٓ

َ
ۖ  اأ َ�َٰعَفٗة ْ َوٱ مُّ َ ٱ �َُّقوا لََعلَُّ�ۡم  �َّ
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  ﴾١٣٠ُ�ۡفلُِحونَ 
   ترجمه: 
باشد  ،دیو از خدا بترس ،دیربا را دو و چند برابر مخور !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

  .دیه رستگار شوک
   توضیحات: 

افاً « عَ ةً أَضْ فَ اعَ ان یه بکبل ،ستیم نیتحر یبرا یدیق ،ن گفتهیا .دو و چند برابر :»مُّضَ
ا یمضاعف  -ه باشد ک یتیفیکت بوده است و اّال ِربا به ھر یه در جاھلکاست  یتیواقع

و  ۲۷۵بقره /  :نگا(ح قرآن حرام و مبغوض است یبا نّص صر -اد یا زیم ک ،رمضاعفیغ

عافاً  ).۲۷۶   .حال ِربا است )(أَضْ
 ۱۳۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا ۡت لِلَۡ�ٰفِرِ�نَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّارَ ٱ �َّ ِعدَّ
ُ
   ﴾١٣١أ

   ترجمه: 
  .آماده شده است )نه مؤمنان(افران ک یه براکد یزیبپرھ یو از آتش 
   توضیحات: 

تْ « دَّ   .آماده گشته است :»أُعِ
 ۱۳۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ    ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

   ترجمه: 
مورد رحمت و مرحمت قرار  )ا و آخرتیدر دن(ه کد تا ینکغمبر اطاعت یو از خدا و پ 

  .دیریگ
   توضیحات: 
 ۱۳۳ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ﴿  ّ�ُِ�مۡ  ّمِن وََسارُِعٓوا َ�َٰ�ُٰت ٱ َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

   ﴾١٣٣لِۡلُمتَّقِ�َ 
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   ترجمه: 
د یبشتاب یو بھشت ،آمرزش پروردگارتانسوی  به )ستهیسته و بایبا انجام اعمال شا(و  

ن یو زمھا  آسمان )یھمچون بھا ،مثال یبرا(آن  یه بھاکد یریگ یشیگر پیو بر ھمد
  .ده شده استیه دیزگاران تھیپرھ یبرا )یز با ارزشین چیو چن( ؛ است

   توضیحات: 

ةٍ «  رَ فِ غْ يا مَ وا إِلَ عُ ارِ ل توبه و عبادت. یاسباب مغفرت. از قبسوی  به دیبشتاب»: سَ

ض« رْ  یبھا و ارزش معنو یعنیعوض و بدل  یبھا و ارزش. پھنا. اگر عْرض به معن«:   عَ
ِن یو زمھا  آسمان د مرادیبا ،مخالف طول باشد ه عرضکبھشت گرفته نشود و بل

ونس / یرات (نگا: کو  کنه ھمه افال ؛از جھان ناشناخته باشد یا بخشی یمنظومه شمس
  ).۲۱د / یحد ،۱۰۱

 ۱۳۴ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿ آءِ ٱيُنفُِقوَن ِ�  �َّ َّ آءِ ٱوَ  ل�َّ َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱَعِن  ۡلَعا�ِ�َ ٱوَ  ۡلَغۡيَظ ٱ ۡلَ�ِٰظِم�َ ٱوَ  ل�َّ َّ� 
  ﴾١٣٤لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ 

   ترجمه: 
به احسان و بذل و  ی،و تندست یو ثروتمند یو ناخوش یه در حال خوشک یسانکآن  

ن یو (بد ،نندک یو از مردم گذشت م ،خورند یو خشم خود را فرو م ،ازندی یبخشش دست م
  دارد. یاران را دوست مکوکیشوند و) خداوند (ھم) ن ین میگزیاران جاکوکیله در صف نیوس
   توضیحات: 

آءِ «  َّ آءِ . «یو فراخ دست یتوانگر :»رسَ َّ نيَ . «یو تنگدست ینادار :»رضَ اظِمِ  :»كَ

ينَ (عطف بر  .فروخورندگان خشم و غضب افِنيَ . «است )ألَّذِ  .نندگانکعفو :»عَ
  .درگذرندگان

 ۱۳۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإَِذا َ�َعلُوا ْ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهۡم َوَمن  ۡسَتۡغَفُروا ُ�ِ

نُوَب ٱَ�ۡغفُِر  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ َما َ�َعلُواْ َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  �َّ واْ َ�َ   ﴾١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ
 



 ٢٣١ سوره آل عمران     

 

   ترجمه:
بر  )یا رهیبا انجام گناه صغ(ا ی ،شدند )یا رهیبک(ه چون دچار گناه ک یسانکو  
د و عقاب و ثواب و جاللت و یو وعده و وع(افتند  یاد خدا میبه  ،ردندکشتن ستم یخو

و آمرزش گناھانشان را  )گردند یمان میدارند و پش یش چشم میعظمت او را پ
گاھ - ؟امرزدیه گناھان را بکست یکو بجز خدا  -شوند  یخواستار م بر  یو با علم و آ

و به (نند ک ینم یاند پافشار ه انجام دادهک یزیچ )د خدا از آنیو وع یار و نھک یزشت(
  ).ازندی یرار گناه دست نمکت

   توضیحات: 

ةً « شَ ونَ « .مانند زنا و قتل ،رهیبکگناه  :»فَاحِ لَمُ عْ مْ يَ هُ ارشان را کآنان قبح  :»وَ
رد و بندگان خود را یپذ یاران را مک ه خداوند توبه توبهکدانند  یآنان م .دانند یم
  .بخشد یم

 ۱۳۶ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ۡغفَِرة ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم مَّ
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن أ ٰتٞ  رَّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي وََج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ  ۡ�

ۡجُر 
َ
   ﴾١٣٦ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱَونِۡعَم أ

   ترجمه: 
ه در ک) است ی(بھشتھای  باغ وشان  خدای آمرزششان  پاداش یزگارانیآن چنان پرھ 

ن چه پاداش یو ا ،بارھا روان است و جاودانه در آنجاھا ماندگارندیر (درختان) آنھا جویز
  نند).ک یار مکه اھل عملند (و برابر فرمان خدا کد دگر یم یسانکه بھره کاست  یکین

   توضیحات: 

ينَ « الِدِ لئِكَ (حال  .جاودانگان :»خَ لِنيَ « .است )أوْ امِ عَ رُ الْ مَ اَجْ ن پاداش یبھتر :»نِعْ
 یعنی ،مخصوص به مدح .بھشت است ،نندک یار مکه برابر فرمان خدا ک یسانک یبرا

َنَّةُ (   .محذوف است )اجلْ
 ۱۳۷ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ْ  َ�ۡبلُِ�ۡم ُسَنٞ قَۡد َخلَۡت ِمن ﴿  �ِض ٱ ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  نُظُروا

�ِ�َ ٱ    ﴾١٣٧لُۡمَكّذِ
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   ترجمه: 
ه ثابت و ک(بوده است  یقواعد و ضوابط )درباره گذشتگان ،مؤمنان یا(ش از شما یپ 

و  دهیبشر برابر آن چرخ یر به مرحله اجرا درآمده است و امور اجتماعیرناپذییتغ
د و ین به گردش بپردازیپس در زم )ن خواھد بودیچن شه ھمیده است و ھمیگرد
چگونه  )وسته با باطل در جنگ استیه پکحق (نندگان ک بیذکه فرجام تکد یبنگر

  .گشته است
   توضیحات: 

لَتْ « نَن«رفته است. گذشته است. »: خَ نَّة«: جمع » سُ ھا. وقائع و  و روشھا  راه ،»سُ
ةالله و اّمتھا  مّلت رخدادھا. د آورده یه خداوند آن را پدکاست  ینظام یعنی ،ھا. مراد ُسنَّ

وا« نش در گردش و چرخش است.یاست و بر طبق آن آفر د. یشیندید. بیبنگر»: أُنظُرُ

�ِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة ﴿ يْفَ ( :﴾لُۡمَكّذِ   ) اسم آن است.عاقِبَة) و (كانَ ) خبر مقّدم (كَ
 ۱۳۸ هیعمران آسوره آل 

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣٨ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٞ  وَُهٗدى ّلِلنَّاِس  َ�َٰذا َ�َيانٞ ﴿ 
   ترجمه: 
 )ه درباره صفات مؤمنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان گذشتک(ن یا 

  .زگاران استیپرھ یبرا یریه رھنمود و پندپذیو ما ،مردمان یاست برا یروشنگر
   توضیحات: 

يَانٌ «   .یگر روشن :»بَ
 ۱۳۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نُتُم ﴿ 
َ
ۡعلَۡونَ ٱَوَ� تَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنِ�َ  ۡ�   ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

   ترجمه: 
 ید و (براید) سست و زبون نشویآ یو (از جھاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان م 

ن و یمان راستیو قّوه ا یدات خداوندییو شما (با تأ ،دین و افسرده نگردیغمگشتگانتان) ک
از آن  یو بھروز یروزید (و پیگران) ھستید) برتر (از دینک یه از آن دفاع مک یحق یروین

  د).یمان دوام داشته باشید (و بر ایمؤمن باش یه به راستکشما است) اگر 
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   توضیحات: 

نُواـال تَ « ن(از ماده  .دیسست و زبون نشو :»هِ هْ نَ « ).وَ لَوْ   .رگانیچ .برتران :»أَعْ
 ۱۴۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ۥۚ  قَۡرحٞ  لَۡقۡومَ ٱ َمسَّ  َ�َقدۡ  إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرحٞ ﴿  يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ّمِۡثلُُه
َ
 �َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

ُ ٱَوِ�َۡعلََم  ِينَ ٱ �َّ ُ ٱَءاَمُنواْ َوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآَءۗ وَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ    ﴾١٤٠ل�َّ
   ترجمه: 
و به  یو به جانتان گزند(ده است یرس یجراحت )در جنگ احد(اگر به شما  

در جنگ (ز یت نیبه آن جمع )دیشان نشوینگران و پر ،وارد آمده است یانیتان ز یدارائ
را در  )ستکو ش یروزیپ ی(ن روزھا یو ما ا ،ده استیھمانند آن رس یجراحت )بدر

ب آنان ینص ینان و گاھیبھره ا یو گاھ(م یگردان یان مردم دست به دست میم
جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و  )نیاز سائر(مان را یقدمان بر ا تا ثابت )مینمائ یم

و خداوند  .گرداندشان  نصیب شھادترد و افتخار یبرگ یانیان شما قربانیخداوند از م
  .دارد یاران را دوست نمکستم
   توضیحات: 

حٌ «   رْ حِ (مراد از  .جراحت .زخم :»قَ رْ  ،ن سورهیھم ۱۷۲ه یه و آین آیاّول در ا )قَ
و  .دیر مسلمانان گردیبانگیه در جنگ احد گرکاست  یانھائیست و زکت و آزار و شیاذ

حِ مراد از  رْ ه در جنگ کاست  یانھائیشتار و درد و آزار و بالھا و زکشت و ک ،دوم )(قَ

لُ « ).۱۶۵عمران /  آل :نگا(د یافران رسکبدر به  اوِ َ النَّاسِ ـنُدَ ا بَنيْ ان مردم دست به یم :»هَ

ام. «میسپار یبدانان م ینان و گاھیبد یو گاھ ،میگردان یدست م مراد ازمنه  .روزھا :» أيَّ

لَمَ اهللاُ « .یمعمول ینه روزھا ؛ و اوقات است د توّجه داشت یبا .تا خدا معلوم گرداند :»لِيَعْ

گاه بوده و ھستیه خدا ھمک لَمَ اهللاُي(لذا منظور از  .شه آ ن یا ،لین قبیاز ا یو عبارات )عْ

مُ « .گردد یجل یل شود و خفیتبد ینیبه علم ع یبیه علم غکاست  نكُ ذْ مِ تَّخِ يَ

آءَ  دَ هَ از  یتا به برخ .ندکاز شما را مفتخر به درجه شھادت در راه خود  یتا برخ :»الشُّ
  ).۱۴۳بقره /  :نگا(ز بخشد یدادن بر مردم در روز رستاخ یشما افتخار گواھ
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 ۱۴۱ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َص ﴿  ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ   ﴾١٤١لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنواْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ
   ترجمه: 
  .افران را نابود و تباه سازدکه خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند و کن یا و تا 
   توضیحات: 

صَ « حِّ قَ « .داردشان  پاک یبیتا از ھر ع .گرداندشان  خالص تا سره و :»لِيُمَ حَ  :»يَمْ
  .ندکو تباه  کھال

 ۱۴۲ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ا َ�ۡعلَِم  ۡ�َنَّةَ ٱأ ُ ٱَولَمَّ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعلََم  �َّ َ�َٰهُدوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ    ﴾١٤٢ل�َّ
   ترجمه: 
ه کبدون آن  ،د آمدیبه بھشت درخواھ )مانیا یتنھا با اّدعا(ه شما کد یا ا پنداشتهیآ 

ه کو بدون آن  ،اند ار برخاستهکیه به تالش و پکاز شما را مشّخص سازد  یسانکخداوند 
رده کده یزه و آبدیکآنان را پا ،ھا یھا و سخت ه رنجک(ز گرداند یرا متما یخداوند بردباران

  ).باشد
   توضیحات: 

بْتُمْ « .ایآ :»أَمْ « سِ لَمِ اهللاُ ـَّمـلَ « .دیا گمان برده :»حَ عْ خداوند ھنوز نشناخته باشد و  :»ا يَ

ينَ « ).۱۴۰عمران /  و آل ۱۴۳بقره /  :نگا(جدا نساخته باشد  ابِرِ لَمَ الصَّ عْ لَمَ (فعل  :»يَ عْ  )يَ

د یبه بھشت دست نخواھ :هکن است یه ایآ یده معنیکچ .مقّدر )(أَنْ منصوب است به 
د و خداوند جھاد در راه خود و استقامت با یش خود را بدھیه آزماکافت مگر آن گاه ی

  ).۲بوت / کعن :نگا(ند کن را از شما مشاھده یدشمنان د
 ۱۴۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نُتۡم تَنُظُرونَ  لَۡموَۡت ٱَولََقۡد ُكنُتۡم َ�َمنَّۡوَن ﴿ 
َ
ۡ�ُتُموهُ َوأ

َ
ن تَۡلَقۡوهُ َ�َقۡد َر�

َ
  ﴾١٤٣مِن َ�ۡبِل أ
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   ترجمه: 
ه با آن روبرو کش از آن ید پیرا داشت )و شھادت در راه خدا(مرگ  یه تمّناکشما  
د و ینیب یمرگ را م )ارانید و با شھادت یا دان نبرد ُاُحد آمادهیدر م کنیا ھم( ،دیشو

د زبون یردک یدن آنچه آرزو مید و با دیا پس چرا به دھشت افتاده( ،دینگر یشما بدان م
  .!؟)دیا ن گشتهیو غمگ

   توضیحات: 

نتُمْ تَ « نَ ـَمـكُ   .دیخواست ید و میردک یآرزو م :»نَّوْ
 ۱۴۴ هیعمران آسوره آل 

   ه:یمتن آ 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿  ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ وََسَيۡجزِي ا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ    ﴾١٤٤ل�َّ

   ترجمه: 
در (ا اگر او یآ ؛اند بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحّمد جز پ 

ا چرخ یآ ،شته شودکا یرد یبم )یوقت یگریا مثل ھر انسان دی ،شد یشته مکجنگ ُاُحد 
 یپرست بت فر وکد و به یساز یو با مرگ او اسالم را رھا م(د یگرد ید و به عقب برمیزن یم

 )ندیفر را برگزکرده و کمان را رھا یو ا(س به عقب بازگردد کو ھر ؟!)دینک یبازگشت م
و خدا به  )زند یه به خود ضرر مکبل( ،رساند یبه خدا نم یانیزترین  کوچک ھرگز

  .گزاران پاداش خواھد داد سپاس
   توضیحات: 

لَتْ « يا « .رفته است :»خَ لَ بْتُمْ عَ لَ مْ إِنقَ ابِكُ قَ د و ینک یگرد م خود عقب یھا بر پاشنه :»أَعْ

اب« .دیگرد یفر برمکبه  :هکن یمراد ا .دیزن یچرخ م قَ   .پا یھا پاشنه ،جمع َعِقْب  :» أَعْ
 ۱۴۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ن َ�ُموَت إِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿ 
َ
ِ ٱَوَما َ�َن ِ�َۡفٍس أ ٗ�ۗ  اكَِ�ٰبٗ  �َّ َؤجَّ ۡ�َياٱ ثََواَب  يُرِدۡ  َوَمن مُّ  ۦنُۡؤتِهِ  �ُّ

ِٰكرِ�نَ ٱِمۡنَهاۚ وََسَنۡجزِي  ۦنُۡؤتِهِ  �ِخَرةِ ٱِمۡنَها َوَمن يُرِۡد ثََواَب     ﴾١٤٥ل�َّ
   ترجمه: 
قًا در یو خداوند وقت آن را دق ،رد مگر به فرمان خدایه بمکرا نسزد  یسکچ یو ھ 
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ه مشتمل بر مرگ و ک یتابکو در (رده است کثبت و ضبط  یمّدت مشّخص و محدود
ا را خواستار شود از آن بدو یدن )یاالکو (س پاداش کو ھر ).رھا است نوشته استیم
و ما  ،میدھ یآخرت را خواھان باشد از آن بدو م )و متاع(ه پاداش کو ھر  ،میدھ یم

  .م دادیپاداش سپاسگزاران را خواھ
   توضیحات: 

وتَ ـأَن تَ « الً « .خبر آن )إِالّ بِإِذْنِ اهللاِ(است و  )كانَ (اسم  :»مُ جَّ ؤَ  یتابکدر  :»كِتَاباً مُّ
و انعام /  ۹۳رالمنتخب / یتفس :نگا( .رھا استیه مشتمل بر مرگ و مکنوشته است 

 ،۱۱فاطر /  :نگا(رده است کن ییتع یقًا در وقت مشّخص و محدودیوقت آن را دق ).۵۹

ر یتقد .ا مفعول مطلق استیمنصوب به نزع خافض  ):كِتَاباً ( ).۱۰۴ھود /  ،۲انعام / 

تَبَ اهللاُ ذلِكَ يفِ كِتَ « :شود ین میچن الِ كَ يلَ اْآلجَ لٍ عَ تَمِ شْ تاً  :، ياابٍ مُّ قَّ وَ تَبَ اهللاُ ذلِكَ كِتَاباً مُّ كَ

لُومٍ  عْ قْتٍ مَّ الً « .»بِوَ جَّ ؤَ   .ن و محدودیوقت مع یدارا .رھایمشتمل بر مرگ و م :»مُ
 ۱۴۶ هیعمران آسوره آل 

   ه:یمتن آ 

يِّن ّمِن نَِّ�ّٖ ﴿ 
َ
ْ  َ�َما رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ  َمَعُهۥ َ�َٰتَل  َوَ�� ٓ  وََهُنوا َصاَ�ُهمۡ  لَِما

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  أ َوَما  �َّ

ْۗ ٱَضُعُفواْ َوَما  ُ ٱوَ  ۡسَتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ    ﴾١٤٦ل�َّ
   ترجمه: 
اند و  ردهک یارزار مکبه ھمراه آنان  یفراوان یمردان خداه ک یغمبرانیار پیو چه بس 

از  یشدن برخ شتهک :لیاز قب(ده است یرس یه در راه خدا بدانان مک یزیبه سبب چ
نشان  یاند و زبون شده یف نمیسست و ضع )شدن خود و دوستان اران و مجروحی

  .دارد یرا دوست مان یبایکو خداوند ش )اند ردهک یم یبائیکه شکو بل(اند  داده ینم
   توضیحات: 

أَيِّنْ « يُّونَ « .اریچه بس :»كَ بِّ يبّ (جمع  :»رِ  .مردان خدا .ینیعاِلمان راسخ در علوم د ،)رِ

هُ « .مؤمنان مخلص عَ اتَلَ مَ انُوا« .اند دهیآنان جنگ کیاکیاب کدر ر :»قَ تَكَ ا اسْ  یخوار :»مَ

نيْ (از ماده  .رنش نبردندکگران ید یننمودند و برا ن(ا از ی )كَ وْ   ).كَ
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 ۱۴۷ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ن قَالُواْ َر�ََّنا ﴿ 
َ
ٓ أ ۡقَداَمَنا  ۡغفِرۡ ٱَوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�نَا ِ�ٓ أ َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ

نَاٱوَ     ﴾١٤٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
   ترجمه: 
ه کن نبود یگفتارشان جز ا )ن وقتیو در ا ،بود یشان به ھنگام سختیعمل ان یا(و  

مان صرف یھا یھا و تندرو یرو ادهیو از ز یگناھانمان را ببخشا !پروردگارا :گفتند یم
  .روز بگردانیافران پکمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه یھا و گام ینظر فرما

   توضیحات: 
نَا « افَ َ نَاإِرسْ رِ  .است ین و مقّررات الھیمراد تجاوز از حدود و ثغور قوان :»يفِ أَمْ

 ۱۴۸ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ� ﴿  ۡ�َياٱثََواَب  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةِ� ٱوَُحۡسَن ثََواِب  �ُّ    ﴾١٤٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
   ترجمه: 
و فراچنگ آوردن  ،شان بر دشمنان ردنکروز یبا پ(ن جھان را یپس خداوند پاداش ا 
ن یآنان تضم یبرا(آخرت را  یوکیو پاداش ن ،دادشان  بدی )رامت و عّزتکمت و یغن
  .دارد یاران را دوست مکوکیو خداوند ن )ردک

   توضیحات: 

  .صفت به موصوف اضافه شده است .آخرت یوکیپاداش ن :﴾�ِخَرةِ ٱُحۡسَن ثََواِب ﴿ 
 ۱۴۹ هیآل عمران آسوره 

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا ۡعَ�ٰبُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبواْ  �َّ

َ
ٰٓ أ ْ يَُردُّوُ�ۡم َ�َ َ�َفُروا

  ﴾١٤٩َ�ِٰ�ِ�نَ 
   ترجمه: 
فر کشما را به  ،دینک یفرمانبردار ،افرانکاگر از  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
  .دیگرد یبرم )فر و حرمانکسوی  به مانین و اید یاز سو(ده یان دیگردانند و ز یبرم
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   توضیحات: 

ينَ « ِ ارسِ   .است )و(ر یحال ضم .انبارانیز :»خَ
 ۱۵۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱبَِل ﴿  ِٰ�ِ�نَ ٱَمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو َخۡ�ُ  �َّ    ﴾١٥٠ل�َّ
   ترجمه: 
تریِن  بزرگ و(اوران یِن یاور شما است و او بھتریه خدا کبل )ستندیشما ناور یافران ک( 
  .است )ارانکمدد
   توضیحات: 

يل« وْ   .سروِر ُمتصّرف :» مَ
 ۱۵۱ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَسُنۡلِ� ِ� قُلُوِب ﴿  َّ�  ْ ِ  لرُّۡعَب ٱَ�َفُروا  ب
ْ ُ�وا َ�ۡ

َ
ٓ أ ِ ٱبَِما ِۡل بِهِ  �َّ ۖ ُسۡلَ�ٰنٗ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ  ا

َوٮُٰهمُ 
ۡ
ۖ ٱ َوَمأ ٰلِِم�َ ٱَو�ِۡئَس َمۡثَوى  �َّاُر    ﴾١٥١ل�َّ
   ترجمه: 
را انباز خدا  یزھائیه چکرو  از آن ،م انداختیافران ُرْعب و ھراس خواھک  ھای دل در 

گاه یو جا ،فرو نفرستاده است )ت آنھایبر حّقان( یل و برھانیه خداوند دلکاند  ساخته
  .است یگاھیاران چه بد جاکگاه ستمیو جا ،است )دوزخ(آنان آتش 

   توضیحات: 

لْطَان« حّج /  ،۳۳اعراف /  ،۸۱/   انعام ،۱۵۳ ،۱۴۴ ،۹۱: حّجت و برھان (نگا: نساء / » سُ

ثْوي). «۳۵روم /  ،۷۱   : اقامتگاه.» مَ
 ۱۵۲ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَولََقۡد َصَدقَُ�ُم ﴿  وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َمآ أ ن يُرِ�ُد  �ُّ َوِمنُ�م مَّ

ۚ ٱ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ  �ِخَرةَ ُ ٱُ�مَّ َ�َ ُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ
   ﴾١٥٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
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   ترجمه: 
در  یاو از پا یاریو  کمکبا  )در آغاز جنگ ُاُحد(ه آنان را کو در آن ھنگام  

با شما  )غمبر رفته بودیبود و بر زبان پ یروزیه پک(خداوند به وعده خود  ،دیآورد یم
به  )ردن آنجاھاکماندن در سنگرھا و رھا(د و در امر یردک یه سستکتا آن گاه  ،ردکوفا 

د به یداشت یه آنچه را دوست مکو پس از آن  ،دیدید و اختالف ورزیش پرداختکشمک
  ھای دست :)دیو دو دسته شد(د یردک ینافرمان )ه غلبه بر دشمن بودک(شما نشان داد 

 :یعنی(خواستار آخرت   ھای دست و )غنائم جنگ شد یعنی(ا یدن یاالکشما خواھان از 
شما را از آنان بازداشت و  )دست ،بر اثر فرار(پس  .دیگرد )یالله و پاداش اخرو تیرضا
تا شما را  )دیست انجامکشما به ش یروزیله پین وسیو بد(د یشان منصرفتان گردانیاز ا

 )دیمان شدیه پشک یو ھنگام .گران ممتاز و جدا شوندیاز د ،مؤمنان مخلص(د و یازمایب
  .و خداوند را بر مؤمنان نعمت و مّنت است ،دیشما را بخش

   توضیحات: 

ونَ « ُسُّ ت ی: مش» إِذْن«د. ینمائ یشان م د و مستأصلیآور یدر م یشان را از پایا»: مْ ـُهـحتَ

لْتُمْ «و فرمان.  يْتُمْ «د. یف و پست ھمت ُشدیضع»: فَشِ صَ د. یردک یشکو سر ینافرمان»: عَ

مْ « اكُ مْ «نشانتان داد. »: أَرَ نْهُ مْ عَ فَكُ َ ه خداوند کن یشان بازداشت. مراد ایشما را از ا»: رصَ
  رد.کست را بھره شما کشان منصرف و معونت خود را بازگرفت و شیشما را از جنگ ا

 ۱۵۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َحدٖ  نَ ۥَوَ� تَۡلوُ  إِۡذ تُۡصعُِدونَ ﴿ 
َ
ٰٓ أ ۢ�  لرَُّسوُل َوٱ َ�َ َ�َٰبُ�ۡم َ�مَّ

َ
ۡخَرٮُٰ�ۡم فَأ

ُ
يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ٓ أ

ْ  ّلَِكۡيَ�  بَِغ�ّٖ  ٰ  َ�َۡزنُوا ٓ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ َ�َٰبُ�ۡمۗ  َما
َ
ُ َوٱ أ    ﴾١٥٣َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

   ترجمه: 
د و یختیگر ید و میشد ینده مکن پرایه در زمکآن گاه را  )دیاد آوریمؤمنان به  یا( 

و  ،دینبود )جز نجات خود( یسکر کدر ف )م و ھراسیاز شّدت ب(د و یگشت یدور م
 ،دیائیمن بسوی  به !بندگان خدا یا :گفت یو م(زد  یغمبر از پشت سر شما را صدا میپ

پس در برابر غم  ...).بھشت از آن او است ،س بر دشمن بتازدکو ھر ،میغمبر خدایمن پ
و (به شما رساند  )یو اندوھ(غم  )دیغمبر چشاندیبه پ ی،ه به سبب نافرمانک یو اندوھ(

ه کن بدان خاطر بود یا )آورد یم یشما روسوی  به یگریپس از د یکیھا  غم و اندوه
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ده یبه شما رس )متیاز ھز(د و بر آنچه یا از دست داده )متیاز غن(آنچه  یگر براید
گاه استیدھ یو خداوند از آنچه انجام م ،دین نشویاست غمگ   .د آ

   توضیحات: 

ونَ « دُ عِ از مصدر  .دیگرد ید و دور میزیگر ید و میشو ینده مکن پرایدر زم :»تُصْ

عاد( عادفرق  ).إِصْ عود(با  )(إِصْ ن صاف انجام یه اصعاد در زمکن است یدر ا )صُ

ونَ . «ھا وهکھا و  صعود در تپه یول ،ردیپذ یم لْوُ  .دینگر ید و نمیگردان یبرنم یرو :»ال تَ

مْ « اكُ رَ مّ « .در پشت سرتان :»يفِ أُخْ مْ غَ أَثَابَكُ مٍّ ـفَ ه با مخالفت کرا  یغم یخدا سزا :»اً بِغَ
خداوند غم  :ای .ست به شما رساندکه بر اثر شکداد  یبا غم ،دیدیغمبر رسانیخود به پ

  .بر غم جراحت شما افزودمت را یھز
 ۱۵۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

نَزَل َعلَۡيُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد ﴿ 
َ
َمَنةٗ  ۡلَغمِّ ٱُ�مَّ أ

َ
 قَدۡ  َوَطآ�َِفةٞ  ّمِنُ�ۡمۖ  َطآ�َِفةٗ  َ�ۡغَ�ٰ  �َُّعاٗسا أ

ۡتُهمۡ  َهمَّ
َ
نُفُسُهمۡ  أ

َ
ِ بِٱ َ�ُظنُّونَ  أ َا مَِن  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ� ٱَظنَّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ ۡمرِ ٱَ�ُقولُوَن َهل �َّ

َ
مِن  ۡ�

ءٖ�  ۡمرَ ٱ نَّ إِ  قُۡل  َ�ۡ
َ
ا َ� ُ�ۡبُدوَن لََكۖ َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن  ۥُ�َّهُ  ۡ� نُفِسِهم مَّ

َ
ِۗ ُ�ُۡفوَن ِ�ٓ أ َّ�ِ

ۡمرِ ٱ
َ
ءٞ  ۡ� ا َ�ۡ ۗ  قُتِۡلَنا مَّ زَ  وتُِ�مۡ ُ�يُ  ِ�  ُكنُتمۡ  لَّوۡ  قُل َ�ُٰهَنا ِينَ ٱ لََ�َ إَِ�ٰ  لَۡقۡتُل ٱُكتَِب َعلَۡيِهُم  �َّ

ُ ٱَوِ�َۡبَتِ�َ  ِهۡمۖ َمَضاِجعِ  َص َما ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۚ وَ  �َّ ُ ٱَما ِ� ُصُدورُِ�ۡم َوِ�َُمّحِ ۢ بَِذاِت  �َّ َعلِيُم
ُدورِ ٱ   ﴾١٥٤لصُّ

   ترجمه: 
ه کرد کره یبر شما چ یکبه گونه خواب سب یآرامش ،ن غم و اندوهیسپس به دنبال ا 

تنھا در بند خود بودند و  یگریو گروه د ،شما را فرا گرفت )نیمؤمنان راست(از  یگروھ
 )ارکل انیو بر سب(ت داشتند یزمان جاھل یچون پندارھا ینادرست یدرباره خدا پندارھا

ب ما ینص )وعده داده بودغمبر به ما یه پک یو نصرت یروزیپ(ار کاز  یزیا چیآ :گفتند یم
آنان در ( .در دست خدا است )ستکو ش یروزیاعم از پ(ارھا کھمه  :بگو ؟شود یم
ار کتو آش یه براکدارند  یرا پنھان م یزھائیدر دل خود چ )ن سخنین گفتن ایح
 ،اگر برابر وعده محّمد :ایو (ار به دست ما بود کاگر  :ندیگو یم )به خود( .سازند ینم

رون یجنگ ب یبرا(اگر  :بگو .میشد یشته نمکنجا یدر ا )،میداشت یروزیاز پ یسھم
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به  ،شدن در سرنوشتشان بود شتهکه کآنان  ،دیخود ھم بود یھا در خانه )د ویآمد ینم
بنا به  -آنچه خدا خواست  .شدند یشته مکدر مسلخ مرگ (آمدند و  یقتلگاه خود م

ھا  نهیه در سکخداوند آنچه را  تا )در جنگ احد شد -  دانست یه خود مک یمصلحت
و خداوند بدانچه در  ،د خالص و سره گرداندیدارھا  دل ه درکد و تا آنچه را یازماید بیدار
گاه است )از اسرار و رازھا(ھا  نهیس   .است آ

   توضیحات: 

نَةً «    .بدل است .چرت :»ُنَعاساً « .له است ا مفعٌولیبه  مفعوٌل  .آرامش .امن :»أَمَ

مْ « هُ سُ مْ أَنفُ تْهُ َّ  .ند و بسیپا یشتن را میت دارند و خویخودشان اھّم  یخودشان برا :»أَمهَ

لِيَّةِ « َاهِ بدل  )ظَنَّ ( .تیھمچون گمان اھل جاھل :ای .تیھمچون گمان جاھل :»ظَنَّ اجلْ

َا ِمَن ﴿ .است ۡمرِ ٱَهل �َّ
َ
ءٖ�  ۡ� مگر  !ھرگز ؟شود یب ما مینص یروزیمگر فتح و پ :﴾ِمن َ�ۡ

ونَ «  ...م ویردک ین و چنان میم چنیاگر داشت ؟ میندار یاریار و بار خود اختکدر  ْفُ  :»خيُ

ونَ « .دارند یپنھان م بْدُ زَ « .نندک یار نمکآش :»ال يُ  ).۲۵۰بقره /  :نگا(رون آمد یب :»بَرَ

ع« اجِ ضَ مراد  .افتد یشد و بر پھلو مک یه انسان در آن دراز مکآنجا  ،جمع َمْضَجع :» مَ

َ « .خوابگاه مرگ و قتلگاه است صَ « .دیازمایتا ب :»لِيَبْتَيلِ حِّ تا سره و خالص سازد  :»لِيُمَ
  ).۱۴۱عمران /  و آل ۱۴۳بقره /  :نگا(

 ۱۵۵ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ مِنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ َُّهمُ ٱإِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَولََقۡد َ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ    ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

   ترجمه: 
 ،ردندکافران در جنگ احد) فرار کدو گروه (مسلمانان و  یاروئیه در روز روکآنان  
از فرمان خدا بود) آنان  یشکه سرکرده بودند (کاز آنچه  یا من به سبب پارهیاھرگمان  بی

  با است.یکه خداوند آمرزنده و شکچرا  ،دیشان را بخشیرا به لغزش انداخت و خداوند ا
   توضیحات: 

ا« لَّوْ انِ « .گرداندند یرو .ردندکپشت  :»تَوَ عَ َمْ  .انکدو گروه مؤمنان و مشر :»اجلْ
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لَّ « تَزَ مْ ـإِسْ   .ردکگناه دچار آنان را به خطا و  .آنان را به لغزش انداخت :»هُ
 ۱۵۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كَ  �َّ ْ َ� تَُ�ونُوا ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ�  �ِ ْ �ُوا ْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم إَِذا َ�َ ْ َوقَالُوا َ�َفُروا

�ِض ٱ
َ
ْ ُغزّٗ  ۡ� ۡو َ�نُوا

َ
ْ  لَّوۡ  ىأ ْ  َما ِعنَدنَا َ�نُوا ْ  َوَما َماتُوا ُ ٱ ِ�َۡجَعَل  قُتِلُوا ةٗ  �َّ  ِ�  َ�ٰلَِك َحۡ�َ

ُ ٱوَ  قُلُو�ِِهۡمۗ  ُ ٱَو�ُِميُتۗ وَ  ۦيُۡ�ِ  �َّ    ﴾١٥٦بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ
   ترجمه: 
ه چون برادرانشان به کد یافران نباشکشما ھمانند  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ا یخود  یشورھاکدر (ا ی )مردند یو م(رفتند  یم )ارکسب و کتجارت و  یبرا( یمسافرت
اگر نزد ما  :گفتند یم )شدند یشته مکو (پرداختند  یبه جنگ م )یگرید یجا
 )دیرا نگوئ ین سخنانیچن !مؤمنان یشما ا( .شدند یشته نمکمردند و  ینم ،ماندند یم

ند ک یه زنده مکو خدا است  .ندکبر دل آنان  یرا حسرت )گفتار و گمان(ن یتا خداوند ا
چه خوب (د ینک یه مکو خدا آنچه را  )و مرگ در دست او است یو زندگ(راند یم یم و

  .ندیب یم )باشد و چه بد
   توضیحات: 

ضِ « بُوا يفِ األرْ َ يً « .ردندکن مسافرت یدر زم :»رضَ زّ  .انیجنگجو ی،جمع غاز :»غُ

ُ ٱِ�َۡجَعَل ﴿ .جھادگران ةٗ  �َّ ده و باور نادرست یتا خداوند آن عق :﴾قُلُو�ِِهۡمۗ  ِ�  َ�ٰلَِك َحۡ�َ
مت و یبه غن یابیتا خداوند جھاد مؤمنان و دست .در دل آنان گرداند یشان را حسرتیا

لَ (الم  .افران گرداندکه حسرت یشان را مایفوز شھادت ا عَ  :نگا(الم عاقبت است  )لِيَجْ
  ).۸قصص / 

 ۱۵۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِ ٱَولَ�ِن قُتِۡلُتۡم ِ� َسبِيِل ﴿  َّ�  ٞ ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرة
َ
ِ ٱ ّمِنَ  أ ا َورَۡ�ٌَة َخۡ�ٞ  �َّ    ﴾١٥٧َ�َۡمُعونَ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
ه شما را در ک( یمغفرت و مرحمت ،دیریا بمید یشته شوکو اگر در راه خدا  
  .نندک یم یآور جمع )آنان در طول عمر(ه کاست  یزھائیبھتر از چ )ردیگ یبرم
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   توضیحات: 

ئِنْ « تُمْ « .اگر :»لَ تِلْ ةٌ ـلَ (ه کو جواب شرط محذوف است  ،فعل شرط است :»...قُ رَ فِ غْ مَ

نَ اهللاِ   .آن است ین و در معنیجانش ...)مِّ
 ۱۵۸ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ ۡو قُتِۡلُتۡم َ�ِ
َ
تُّۡم أ ِ ٱَولَ�ِن مُّ ونَ  �َّ ُ�َۡ�ُ١٥٨﴾  

   ترجمه: 
 )د و در ھر دو صورتیشو ینم یه فانکن است یمگر نه ا(د یشته شوکا ید یریو اگر بم 
  ).شود یا بدتان داده میو پاداش اعمال خوب (د یشو یخدا بازگردانده مسوی  به

   توضیحات: 

ونَ «   ُ ْرشَ   .دیشو یم یآور جمع :»حتُ
 ۱۵۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ّمِنَ  فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿  ا َغلِيَظ  �َّ ْ َ�  ۡلَقلۡبِ ٱِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا مِۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
ۡمرِ� ٱلَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ�  ۡستَۡغفِرۡ ٱَ�ۡنُهۡم وَ  ۡ�ُف ٱفَ 

َ
�ۡ  َ�َ ۡ ِۚ ٱفَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ُ�ِبُّ  �َّ

ِ�َ ٱ    ﴾١٥٩لُۡمَتَوّ�ِ
   ترجمه: 
نرمش  )ده بودندیشکه سر از خّط فرمان ک(ه تو با آنان کاست  یاز پرتو رحمت الھ 

پس از آنان  .شدند ینده مکرامون تو پرایاز پ یدل بود و سنگ یو اگر درشتخو .ینمود
 یو ھنگام .نک یزنیارھا با آنان مشورت و راکطلب آمرزش نما و در شان  برای درگذر و

ار شو کقاطعانه دست به ( یگرفت یارکم به انجام یتصم )پس از شور و تبادل آراء(ه ک
  .دارد ینندگان را دوست مک لکه خدا توکچرا  ؛ نکل کبر خدا تو )و

   توضیحات: 

ِ ٱ ّمِنَ  فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿  عت نھاده یه خدا آن را در دل تو به ودک یبه سبب رحمت :﴾�َّ
 یعنیبه مسّبب  ،)رحمت( یعنید ربط سبب یکتأ یه براکاست  یحرف زائد )َما( .است

لِيظَ « .تندخو :»فَظّاً « .ینرمش نمود .ینرم شد :»لِنتَ « .ار رفته استکبه  )ِلنَت ( غَ

لْبِ  قَ وا« .نامھربان .سنگدل :»الْ ضُّ   .شدند ینده مکپرا :»إنفَ
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 ۱۶۰ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ُ ٱإِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿  ِيٱفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذلُۡ�ۡم َ�َمن ذَا  �َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  �َّ
 ِ ِ ٱَوَ�َ  ۦۗ َ�ۡعِده َّ�  ِ

  ﴾١٦٠لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
   ترجمه: 
س بر کچ یھ )ردک یاریه در جنگ بدر کھمان گونه (ند ک یاریاگر خداوند شما را  

ه کگونه  ھمان ،تان برداردیاریو دست از (و اگر خوارتان گرداند  ،نخواھد شدره یشما چ
د تنھا بر یو مؤمنان با ؟دھد یاریه پس از او شما را کست یک )ن شدیدر جنگ احد چن

  .نند و بسکل کخدا تو
   توضیحات: 
 ۱۶۱ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ِت بَِما َغلَّ يَوَۡم ﴿ 
ۡ
ۚ َوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ ن َ�ُغلَّ

َ
� ٱَوَما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس  لۡقَِ�َٰمةِ ا ُ�مَّ تَُو�َّ  مَّ

  ﴾١٦١ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت 
   ترجمه: 
چ یھ )هک یدر حال !ندکانت یغمبر به شما خین است پکد ممیردکشما گمان ( 

ه کز آنچه را یدر روز رستاخ ،انت ورزدیس خکو ھر  ،ندکانت یخ هکرا نسزد  یغمبریپ
پاداش و  یسکسپس به ھر ،آورد یم )به صحنه محشر(رده است با خود کانت یدر آن خ

  .و بدانان ستم نخواھد شد ،شود یمال داده مکرده است به تمام و کپادافره آنچه 
   توضیحات: 

لَّ « لَّ « .ندکمت یانت در غنیخ :»يَغُ فَّيا« .ردکمت یانت در غنیخ :»غَ به تمام و  :»تُوَ
  .شود یمال داده مک

 ۱۶۲ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

َ�َمِن ﴿ 
َ
ِ ٱرِۡضَ�َٰن  �َّبَعَ ٱأ ِ ٱ ّمِنَ  َكَمۢن بَآَء �َِسَخٖط  �َّ َوٮُٰه َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  �َّ

ۡ
  ﴾١٦٢لَۡمِص�ُ ٱَوَمأ

   ترجمه: 
ه کاست  یسکمانند  ،خدا است یخوشنود یدر پ )عبادتبا طاعت و (ه ک یسکا یآ 
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گاه او دوزخ خواھد یو جا ،ندک یب خود میخشم خدا را نص )یت و نافرمانیبا معص(
  .ن بازگشتگاه استیو دوزخ بدتر !؟بود
   توضیحات: 

بَعَ « ان« .ردکدنبال  .ردک یرویپ :»إِتَّ وَ ضْ ط« .برگشت :»بَآءَ « .یخوشنود :» رِ خَ  :» سَ

ِ ٱ ّمِنَ  بَآَء �َِسَخٖط ﴿ .خشم ه مورد کن یمراد ا .از خشم خدا برگشت یبار ولهکبا  :﴾�َّ

ري« .خشم خدا قرار گرفت   .بازگشتگاه :»مَصِ
 ۱۶۳ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِۗ ٱُهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد ﴿  ُ ٱوَ  �َّ   ﴾١٦٣بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ
   ترجمه: 
 یانکو جا و م ،خود جاه و مقام یبرا )نانید ینداران و چه بیچه د(آنان  )از کیھر ( 
ه انجام کند آنچه را یب یو خداوند م )ستندیسان نکیو برابر و (شگاه خدا دارند یدر پ

د و به ینما ین مییردار و رفتارشان تعکرا برابر  کیات ھر کلذا درجات و در(دھند  یم
  ).ه سزدکس آن دھد کھر

   توضیحات: 
اتٌ « جَ رَ مْ دَ نجا مضاف محذوف است و یدر ا .ھستند یمنازل و مراتب یآنان دارا :»هُ

ندَ اهللاِ « :ن استیر چنیتقد .آن قرار گرفته است یه به جایال مضاٌف  اتٍ عِ جَ رَ و دَ وُ مْ ذَ   .»هُ
 ۱۶۴ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿  نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
ْ  أ  ۦِهۡم َءاَ�ٰتِهِ َعلَيۡ  َ�ۡتلُوا

بِ�ٍ  �ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰلٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم     ﴾١٦٤مُّ
   ترجمه: 
 ه درکرد بدان گاه کمّنت نھاد و تفّضل  )صدر اسالم(نًا خداوند بر مؤمنان یقی 

تاب ک(ات یبر آنان آ )هک یغمبریپ( .ختیاز جنس خودشان برانگ یغمبریپشان  میان
از عقائد نادرست و (شان را یو ا ،خواند یاو را م )جھان یدنیتاب دکقرآن و  یخواندن

 )نوشتن قرآن و به تبع آن خواندن و(تاب کشان  بدی داشت و یزه میکپا )اخالق زشت
ش از آن در یو آنان پ ،آموخت یم )عتیام شرکاسرار سّنت و اح یعنی( یو فرزانگ
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  .بودند )ور غوطه( یارکآش یگمراھ
   توضیحات: 

تْلُو« .فرستاد .ختیبرانگ :»بَعَثَ « به  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .خواند یم :»يَ

مْ « .دنبال دارد يهِ كِّ زَ  :» الْكِتَاب« .دارد یمشان  پاک نابھنجار یاز عقائد تباه و رفتارھا :»يُ

ة« .دیقرآن مج مَ كْ   .سّنت مطّھره :»احلِْ
 ۱۶۵ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِصيَبةٞ ﴿  َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
َصۡبُتم قَدۡ  أ

َ
ٰ  قُۡلُتمۡ  ّمِۡثلَۡيَها أ َّ�

َ
 ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قُۡل  َ�َٰذ�ۖ  �

نُفِسُ�ۡمۗ 
َ
َ ٱ إِنَّ  أ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ﴾١٦٥قَِديرٞ  َ�َ
   ترجمه: 
در ( یبتیه مصک یھنگام )دیا حال و زبون شده ید و بیا به ناله و افغان افتاده(ا یآ 

و  ؟! جا استکاز  )شتار و فرارک(ن یا :)دیگوئ یو م(به شما دست داده است  )جنگ احد
شته و کو از طرف (د یا ردهکسب ک )یروزیپ( ،دو برابر آن )در جنگ بدر(ه کحال آن 

جه یو نت(ه خودتان یاز ناح )شدن شتهکست خوردن و کش(ن یا :بگو )؟!دیا ر گرفتهیاس
خداوند گمان  بی .است )او حرص و آزتان یرویرسول خدا و پ یمخالفت با رھنمودھا

  ).ار او استیطه اختیست در حکو ش یروزیو پ(توانا است  یزیبر ھر چ
   توضیحات: 

لَ « ) ظرف زمان اـَمّ ـلَ و ( ،) حرف عطف(وَ  ،) حرف استفھام(أَ  .یا ھنگامیآ»: اـَمّ ـأَوَ

يبَةٌ « است. صِ م مُّ تْكُ ابَ شدن ھفتاد   شتهکه عبارت است از کد یه به شما رسک یبالئ :»أَصَ

ا« .نفر از مسلمانان در جنگ احد يْهَ ثْلَ بْتُم مِّ ه کد یا گران رساندهیدو برابرش به د :»أَصَ

يا « .افران در جنگ بدرکر نمودن ھفتاد نفر از یشتن ھفتاد نفر و اسکعبارت است از  أَنَّ

ا   ؟ جا استکن از یا :»هذَ
 ۱۶۶ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

َ�َٰبُ�ۡم يَۡوَم ﴿ 
َ
ِ ٱفَبِإِۡذِن  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱَوَمآ أ    ﴾١٦٦لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�َۡعلََم  �َّ
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   ترجمه: 
ردند کبا ھم نبرد  )افرانکمؤمنان و (ه دو دسته ک یدر روز )،در جنگ احد(و آنچه  

ن بود یا یو برا ،بود )و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار(به فرمان خدا  ،دیبه شما رس
  .اندیبنما )به مردم(مؤمنان را  )مانیا(ه خداوند ک

   :توضیحات 

يا« تَقَ لَمَ الْ « ).۱۵۵عمران /  آل :نگا(دند یدند و جنگیبھم رس :»إِلْ ننيَ ـلِيَعْ مِ ؤْ تا  :»مُ
  .ن جدا سازدین را از مؤمنان دروغیمؤمنان راست

 ۱۶۷ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم ﴿  ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َ�ٰتِلُوا ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ِ ٱنَاَ�ُقوا وِ  �َّ
َ
ْۖ ٱأ ْ لَۡو َ�ۡعلَُم  ۡدَ�ُعوا قَالُوا

َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ �َّ  قَِتاٗ�  ا لَۡيَس ِ�  �َّ ۡفَ�ٰهِِهم مَّ
َ
يَ�ِٰن� َ�ُقولُوَن بِأ ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡ�ِ

َ
ُهۡم لِۡلُ�ۡفرِ يَۡوَم�ٍِذ أ

ُ ٱقُلُو�ِِهۡمۚ وَ  ۡعلَُم بَِما يَۡ�ُتُمونَ  �َّ
َ
   ﴾١٦٧أ

   ترجمه: 
شان  بدی ه چونک ین را ظاھر گرداند. منافقانه (نفاق) منافقاکن بود یا یز برایو ن 

گفتند: اگر  ،دیدفاع (از خود) برزم یم) براک ا (دستید ید در راه خدا بجنگیائیگفته شد: ب
م (و شما را تنھا یردک یم یرویاز شما پگمان  بی ،واقع خواھد شد یه جنگکم یدانست یم

مان. یتر بودند تا به اکیفر نزدکگفتند) به  ین میه چنکم)! آنان در آن روز (یگذاشت ینم
ردارشان با ھم کست (و گفتار و ینشان  دل ه درکند یگو یم یزیشان با دھان چیا

  دارند. یه پنھانش مکاست  یزی) داناتر بدان چیگریِس دکخواند) و خداوند (از ھر  ینم
   توضیحات: 

وا« افَقُ وا« .فر را به دل گرفتندکردند و کمان یاظھار ا :»نَ فَعُ د و شّر ینکدفاع  :»إِدْ
  .دینکوتاه کھن خود یدشمن را از سر خانواده و م

 ۱۶۸ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْۗ قُۡل فَ  �َّ َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
ْ ٱقَالُواْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َوَ�َعُدواْ لَۡو أ نُفِسُ�ُم  ۡدرَُءوا

َ
 لَۡموَۡت ٱَ�ۡن أ

   ﴾١٦٨إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
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   ترجمه: 
به برادران  )ردند و نسبتک یریگ نارهکاز جنگ (ه نشستند و کھستند  یسانکآنان  

 .شدند یشته نمک )دندیشن یو حرف ما را م(ردند ک یاگر از ما اطاعت م :خود گفتند
ز و حذر یبا پرھتوان  یه مک(د یگوئ ید اگر راست میپس مرگ را از خود به دور دار :بگو

  ).ختیاز دست قضا و قدر گر
   توضیحات: 

وا« دُ عَ وا« .نشستند :»قَ ءُ رَ   .دینکدفع  .دیبه دور دار :»إِدْ
 ۱۶۹ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿  ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
  ﴾١٦٩أ

   ترجمه: 
 اند و ه آنان زندهکبل ،مرده مشمار ،شوند یشته مکه در راه خدا کرا  یسانکو  

 کو نوع خورا یزندگ یو چگونگ(شود  یداده م ینزد پروردگارشان روزشان  بدی
  ).داند و بس یشان را خدا میا

   توضیحات: 

بَنَّ « سَ ْ اتاً « .اوریبه حساب م .گمان مبر :»ال حتَ وَ ال (مفعول دوم فعل  .مردگان :»أَمْ

بَنَّ  سَ ْ يَآءٌ « .است )حتَ   .محذوف است یخبر مبتدا .زندگان :»أَحْ
 ۱۷۰ هیسوره آل عمران آ

   ه:یمتن آ 

ُ ٱفَرِِحَ� بَِمآ َءاتَٮُٰهُم ﴿  ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡسَتبِۡ�ُ لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم ّمِۡن َخلۡفِِهۡم  �َّ
�َّ َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

َ
�١٧٠﴾   

   ترجمه: 
و  ،داده استشان  بدی رم خودکآنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و  

و به رزمند  یو ھنوز در راه خدا م(اند  ه بعد از آنان ماندهک یسانکخوشحالند به خاطر 
ن بابت یو سرور آنان از ا یشاد( .اند وستهینپشان  بدی )اند و فوز شھادت نائل نشده

شان است و مقامات برجسته آنان را یشان ایک ا شھادت در انتظار ھمی یروزیه پکاست 
ست و آنان یشان نیبر ا یه ترس و ھراسکن یا )دانند یو م ،نندیب یدر آن جھان م



 ٢٤٩ سوره آل عمران     

 

و نه بر  ،است یباق یبر سر راه آنان در سرا یروھکنه م چه( .ن نخواھند شدیاندوھگ
  ).مانندیپش ،اند گفته که ترکرا  یزانیو عز یاند و دارائ ردهک یفان یه در سراک یارک

   توضیحات: 

نيَ « حِ قُونَ (در  )و(ر یحال ضم .شادمانان :»فَرِ زَ رْ ونَ « .است )يُ ُ تَبْرشِ شادمان و  :»يَسْ
  ).طیالمح طیو مح ،العرب فرھنگ لسان :نگا(دھند  ید میمژده و نو .خوشحالند

 ۱۷۱ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

وَن بِنِۡعَمةٖ ﴿  ِ ٱ ّمِنَ  �َۡسَتبِۡ�ُ نَّ  َوفَۡضلٖ  �َّ
َ
َ ٱ َوأ ۡجَر  �َّ

َ
  ﴾١٧١لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ� يُِضيُع أ

   ترجمه: 
 ه اوک یرمکه خدا بدانان داده است و فضل و ک یشاد و خوشحالند به خاطر نعمت 

خداوند اجر و  )نندیب یم(ه کن یو خوشوقت و مسرورند از ا ،ده استیروا دشان  بدی
  .دھد یرده و ھدر نمکپاداش مؤمنان را ضائع ن

   توضیحات: 
 ۱۷۲ هیسوره آل عمران آ 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما ْ ِمۡنُهۡم  لَۡقۡرُح ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ لِ�َّ

ْ ٱوَ  َقۡوا ۡجٌر َعِظيمٌ  �َّ
َ
   ﴾١٧٢أ

   ترجمه: 
 ،ه برداشتندکھائی  جراحت ه خوردند وکھائی  زخم )آن ھمه(ه پس از ک یسانک 

افته به یام نیجنگ احد الت یو ھنوز زخمھا(ردند کغمبر را اجابت یفرمان خدا و پ
ار یار بسکله ین وسیحْمراُء ْاُالُسد شتافتند و بدسوی  به ان پرداختند وکب مشریتعق

خدا و  یاز نافرمان(ردند و ک یکین )ارکن یچن(ه کاز آنان  یسانک یبرا )،ردندک یوئکین
  .است یاجر و پاداش بس بزرگ ،ز نمودندیپرھ )دند ویرسول ترس

   توضیحات: 

ابُوا« تَجَ ح« .ردندکاجابت و اطاعت  :»إسْ   .زخم :» قَرْ
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 ۱۷۳ هیسوره آل عمران آ
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ ْ  افََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ ٱ َحۡسبَُنا    ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

   ترجمه: 
تاختن بر شما دست  یش برایقر(مردمان  :گفتندشان  بدی ه مردمانک یسانکآن  

 ؛دیشان بترسیپس از ا ،اند گر فراھم آمدهیدکیبر ضّد شما گرد  )اند و به دست ھم داده
شان یمان ایبر ا )سکه برعکبل ؛انداختینشان  ھراس به یمید و بین تھدیچن( یول

  .و سرپرست است ین حامیخدا ما را بس و او بھتر :افزود و گفتند
   توضیحات: 

بُنَا« سْ كِيلُ « .است یافکما  یبرا .ما را بس است :»حَ ل به یَفع .و سرپرست یحام :»وَ
  .باشد یول مکمو یل به معنیکو یعنی ،َمْفعول است یمعن

 ۱۷۴ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  ِ ٱ ّمِنَ  بِنِۡعَمةٖ  نَقلَُبوا ْ َوٱ ُسوٓءٞ  َ�ۡمَسۡسُهمۡ  لَّمۡ  َوفَۡضلٖ  �َّ ِۗ ٱرِۡضَ�َٰن  �َّبَُعوا ُ ٱوَ  �َّ ذُو  �َّ
   ﴾١٧٤فَۡضٍل َعِظي�ٍ 

   ترجمه: 
ن دشمنانشان را خوف و ھراس برداشت کیل و ،رون رفتندیجھاد ب یسپس آنان (برا 

و مسلمانان) با نعمت بزرگ (شھامت  ،دندیورز یخوددار ین مؤمنانیبا چن یاروئیو از رو
ه با رعب و کو استقامت و بردن ثواب جھاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند ( تیو عاف

شتار و آزار کشان را از دست یرد و اکب مسلمانان ینص ،وحشت انداختن به دل دشمنان
 ،دینرسشان  بدی یبیآسگونه  ھیچ هکو حال آن  ،نه) برگشتندیبه مد ،ردکافران رستگار ک

او را  یبزرگوار یستگیپروردگار بودند و شا یخرسند یت خدا را خواستند (و در پیو رضا
  است. یرم سترگکفضل و  یردند) و خداوند داراکدا یپ

   توضیحات: 

بُوا« لَ نَ اهللاِ« .برگشتند» إِنقَ ةٍ مِّ مَ . « مان استیه قّوت اکاز خدا  یبه ھمراه نعمت :»بِنِعْ

لٍ  مْ مْ ـلَ « .م استیه اجر عظک یفضل و مرحمت بزرگ :»فَضْ هُ سْ سَ   .دینرسشان  بدی :»يَمْ
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 ۱۷۵ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

َما َ�ٰلُِ�ُم ﴿  ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�َّ ۡوِ�َآَءهُ  لشَّ
َ
ۡؤمِنِ�َ  ۥُ�َوُِّف أ    ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

   ترجمه: 
سخنان  عات ویبا پخش شا(ه شما را از دوستان خود کمن است ین تنھا اھریا 

 )د ویر باشیو دل کبایب ،دیمان داریه شما به خدا اکاز آنجا (پس  ،ترساند یم )اساس یب
  .دیھست )نیراست(د اگر مؤمنان ید و از من بترسیاز آنان مترس

   توضیحات: 

يْطَانُ « ن حرف را یه اکاست  یصفت طانیانسان منافق ش ،مراد از آن .منیاھر :»الشَّ

فُ « .زد َوِّ هُ خيُ لِيَآءَ شما را با دوستان خود  .ترساند یشما را از دوستان خود م :»أَوْ

فُ (مفعول اّول  .ترساند یم َوِّ . يا: « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )خيُ هُ لِيَآءَ مْ أوْ فُكُ َوِّ خيُ

لِيَآئِهِ  م بِأوْ فُكُ َوِّ   .»خيُ
 ۱۷۶ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� َ�ُۡزنَك ﴿  � ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ْ  لُۡ�ۡفرِ وا ُهۡم لَن يَُ�ُّ َ ٱإِ�َّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  ا َّ�  َّ�
َ
�

   ﴾١٧٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ  �ِخَرةِ� ٱ ِ�  اَ�َۡعَل لَُهۡم َحّظٗ 
   ترجمه: 
ند و یافزا یفرشان مکشه بر یرند (و ھمیگ یم یشیگر پیفر بر ھمدکه در (راه) ک یسانک 

رسانند.  یبه خدا نم یانیچ زیه آنان ھکچرا  ؛ن نسازندیند) تو را غمگیگرا یاز بد به بدتر م
آنان  ی(از ثواب) برا یا شان را به حال خود واگذارد و) در آخرت بھرهیخواھد (ا یخداوند م

  است. یشان را عذاب بزرگیت از ثواب) ایو (عالوه از محروم ،نگذارد یبرجا
   توضیحات: 

ونَ « عُ ارِ يْئاً « .ندیجو یرند و سبقت میگ یگر شتاب میبر ھمد :»يُسَ  .چ وجهیبه ھ :»شَ

وا اهللاَ « :ن استیر چنیا منصوب به نزع خافض است و تقدیمفعول مطلق  .اصالً  ُّ لَن يَرضُ

الً  ا أَصْ ءٍ مَّ ْ وا اهللاَ بِيشَ ُّ راً ما. يا: لَن يَرضُ َ ظّاً . «»رضَ   .بینص .بھره :»حَ
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 ۱۷۷ عمران آیهسوره آل 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ ٱ �َّ ُوا ِ  لُۡ�ۡفرَ ٱ ۡشَ�َ يَ�ٰنِ ٱب واْ  ۡ�ِ َ ٱلَن يَُ�ُّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا
َ
   ﴾١٧٧أ

   ترجمه: 
چ یھ ،خرند یفر را مک )یاالک(دھند و  یمان را میا )یبھا(ه ک یسانکگمان  یب 

  .است یکشان را عذاب دردنایو ا ،رسانند یبه خدا نم یانیز
   توضیحات: 

ْ ٱ﴿  ُوا ِ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ ۡشَ�َ يَ�ٰنِ ٱب   .نندیگز یمان برمیا یفر را به جاکه کن است یمراد ا :﴾ۡ�ِ
 ۱۷۸ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿  َما ُ�ۡمِ� لَُهۡم َخۡ�ٞ  �َّ َّ�
َ
� ْ نُفِسِهمۚۡ  َ�َفُرٓوا

َ
َما ّ�ِ ْ  لَُهمۡ  ُ�ۡمِ�  إِ�َّ  لَِ�َۡداُدٓوا

 ۖ هِ�ٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  إِثٗۡما    ﴾١٧٨مُّ
   ترجمه: 
ه کگمان نبرند  )اند ردهک یداریفر را خرکمان را داده و یه اک ینانید یو ب(افران ک 
م و بر یدار یا میمھشان  برای یویو وسائل رفاه دن(م یدھ یمھلت مشان  بدی اگر

م تا بر یدھ یفرصت مشان  بدی ه ماکبل ،به صالح آنان است )میافزائ یعمرشان م
آنان  یبرا )گمانیب .ندیدچار آ یدیدر آخرت به عذاب شد(ند و یفزایگناھان خود ب

  .است یا نندهکعذاب خوار
   توضیحات: 

يلِ « نيٌ « ).۵۶و  ۵۵مؤمنون /  :نگا(م یدھ یفرصت و مجال م :» نُمْ هِ   .نندهکخوار :»مُ
 ۱۷۹ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ا َ�َن ﴿  ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ ۖ َ�  ۦَ�َۡتِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ ِ  َٔ َمن �ََشآُء ْ ب ِ ٱاِمُنوا َّ� 
ۡجٌر َعِظيمٞ  ۦۚ لِهِ َورُسُ 

َ
  ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ

   ترجمه: 
ه شما ک یه مؤمنان را به ھمان صورتکن نبوده است یخدا بر ا )سّنت !مؤمنان یا( 
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نامسلمان جدا نگشته گر شده است و مسلمان از یدکیزه یو مؤمن با منافق آم(د یھست
 و فرازھا وھا  دشواری وھا  سختی کبا مح(ه خداوند کبل .به حال خود واگذارد )است

و  .سازد یجدا م کپا )مؤمن(را از  کناپا )منافق ،از جمله جھاد ی،زندگھای  نشیب
شما را  )و از جمله ،دگان خودیرا از آفر یسک(ه کن نبوده است یبر ا )ن سّنتیھمچن(

ن یرا ایز .دیب بشناسیق علم غیتا مؤمنان و منافقان را از طر(لع سازد ب مّط یبر غ
ه را بخواھد کھر  ،غمبران خودیان پیخداوند از م یول ).است یبرخالف سّنت الھ

مقام  یه براکالبّته بدان اندازه  ،سازد یب مّطلع میاز غ یو بر قسمت(ند یگز یبرم
مان یو اگر ا ،دیاوریمان بیغمبرانش ایپس به خدا و پ )باشد یاو الزم و ضرور یرھبر

  .د داشتیخواھ یپاداش بزرگ ،دیزگار شوید و پرھیاوریب
   توضیحات: 

رَ « تَبي« ).وذر(از ماده  .رھا سازد .ندک کتر :»لِيَذَ ْ   .ندیگز یبرم :» جيَ
 ۱۸۰ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿  ٓ َءاتَٮُٰهُم  �َّ ُ ٱَ�ۡبَخلُوَن بَِما َُّهم�  �ُهَو َخۡ�ٗ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  ل
َُّهۡمۖ  ْ  َما َسُيَطوَّقُونَ  ل ِ ِميَ�ُٰث  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم  بِهِۦ َ�ِلُوا َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� بَِما  �َّ

   ﴾١٨٠َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
رده است بخل کعطاء شان  بدی ه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خودکنان آ 

نند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست ک یات مال بدرنمکو ز(ورزند  یم
ه کبل ،شان استیآنان خوب است و به سود ا یار براکن یه اکنند کگمان ن )ازندی ینم

 یزیامت ھمان چیدر روز ق .شود یشان تمام میان ایآنان بد است و به ز یار براکن یا
اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به  و سخت بدان دل بسته(اند  دهیه بدان بخل ورزک

ن اسارت بر یسنگ(طوق  )گردد و عذاب آن یوبال آنان م ،اند ار نبردهکاجتماع به 
 ،ا نشودین اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یو ا( .گردد یشان میا )گردن

ن است از آن یو زمھا  آسمان و ھمه آنچه در )باالخره از صاحبان آن جدا خواھد شد
خدا  یاصل کقت مالیدر حق :چه( ،خدا است و سرانجام ھم ھمه را به ارث خواھد برد

گاه استینک یم و خداوند از آنچه )ش ما استیپ ین امانت چند روزیو ا ،است   .د آ
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   توضیحات: 

اً « ريْ وَ خَ وَ ( :»هُ اً ( .ر فصل استیضم )هُ ريْ بَنَّ (مفعول دوم  )خَ ْسَ و مفعول اّول آن  )ال حيَ

لَ ( بُخْ مُ اهللاُ « :ن استیر چنیو محذوف است و تقد )الْ اتَاهُ آ ءَ لُونَ بِمَ بْخَ ينَ يَ ذِ بَنَّ الَّ ْسَ ال حيَ وَ

لَ  بُخْ لِهِ الْ ن فَضْ ُمْ مِ اً هلَّ ريْ نَ « .»خَ قوُ يُطَوَّ   .گردد یشان میطوق گردن ا :»سَ
 ۱۸۱ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱلََّقۡد َسِمَع ﴿  ِينَ ٱقَۡوَل  �َّ َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ ۡغنِ  َوَ�ۡنُ  فَقِ�ٞ  �َّ
َ
َيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما قَالُواْ َوَ�ۡتلَُهُم أ

�بَِيآءَ ٱ
َ
ْ  َوَ�ُقوُل  بَِغۡ�ِ َحقّٖ  ۡ�   ﴾١٨١ۡ�َرِ�قِ ٱ َعَذاَب  ذُوقُوا

   ترجمه: 
ز را ھمو به ارث ین از آن او است و ھمه چیو زمھا  آسمان که ملکن یبا وجود ا( 

ر است و از ما یتو فق یخدا !محّمد یا :شخند گفتندیر یان از رویھودیاز  یبرخ ،برد یم
خدا  :ه گفتندکد یرا شن یسانکخداوند سخن گمان  بی :)بگو !ندک یدرخواست قرض م

و به قتل رساندن  ،م نوشتیخواھ )شانیبر ا(آنچه را گفتند  !میازین یر است و ما بیفق
و بدانان  )ھم ثبت و ضبط خواھد شد(شان یا )توّسط گذشتگان(امبران را به ناحق یپ

  .سوزان را )آتش(د عذاب یبچش :م گفتیخواھ
   توضیحات: 

ريٌ « گرفتند و با توّجه به  یه قرآن را به استھزاء مکاست  یانیھودیسخن  :»إِنَّ اهللاَ فَقِ

ضاً (بقره  ۲۴۵ه یآ ضُ اهللاَ قَرْ رِ ي يُقْ ا الَّذِ ن ذَ  :» َقْتَلُھم« .زدند یادبانه دم م ین بیچن ...)مَ

اعطف به  تْلَ (به مصدر  مفعوٌل  :»األنبِيَآءَ « .است )(مَ يقِ « .است )قَ َرِ  .سوزاندن :»احلْ
ُمْحِرق  یعنیفاعل  یل به معنیا فعیإحراق  یاست به معن یاسم مصدر .سوزاننده

  .در ھر صورت مراد دوزخ است .است
 ۱۸۲ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
يِۡديُ�ۡم َوأ

َ
َمۡت � َ ٱَ�ٰلَِك بَِما قَدَّ َّ�  ٖ�    ﴾١٨٢ّلِۡلَعبِيدِ  لَۡيَس بَِظ�َّ

   ترجمه: 
ب آن کمرت(خودتان   ھای دست هکاست  یزیبه خاطر چ )عذاب آتش سوزان(ن یا 



 ٢٥٥ سوره آل عمران     

 

و خداوند به  ،ش فرستاده استیشاپیپ )ستیتان با انجام اعمال ناشایگشته است و برا
  .دارد یروا نم یستم )نیمترکھرگز (بندگان 

   توضیحات: 

بِامَ (جمله دارد و مبتدا است و خبر آن  )نیا( ینجا معنیدر ا .آن عذاب :»ذلِكَ «

مْ  يكُ تْ أَيْدِ مَ دَّ مْ « .به سبب آنچه :»بِامَ « .است )قَ يكُ تْ أَيْدِ مَ دَّ م داشته یتقد  ھایتان دست :»قَ

يْسَ « .دیا ش فرستادهیشاپید و پیا ردهکخودتان  :ّل با جزء است و مرادکر یتعب .است لَ

 )ظَالّم(واژه  .ستینشه یپ ستم ).۴۰نساء /  :نگا(دارد  یروا نم ین ستمیمترک :»بِظَالّمٍ 
 ،)ظالم( یغه نسبت است و به معنیا صی ،تیفیکنه  ؛ ت استیمکغه مبالغه در یص

  .و َعّطار منسوب به ِعْطر ،و َحّداد منسوب به ِحداَدة ،ھمچون نّجار منسوب به نّجارة
 ۱۸۳ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُٓوا تِيََنا بُِقۡرَ�انٖ  �َّ
ۡ
ٰ يَأ �َّ نُۡؤِمَن لِرَُسوٍل َح�َّ

َ
� ٓ ُ�لُهُ  َعِهَد إَِ�َۡنا

ۡ
ۗ ٱ تَأ  �َّاُر

ِ  ۡ�َّيَِ�ِٰت بِٱ َ�ۡبِ�  ّمِن قُۡل قَۡد َجآَءُ�ۡم رُُسلٞ  ِيٱَو� قُۡلُتۡم فَلَِم َ�َتۡلُتُموُهۡم إِن ُكنتُۡم  �َّ
   ﴾١٨٣َ�ِٰد�ِ�َ 

   ترجمه: 
و به ما سفارش ( مان گرفته استیخداوند از ما پ :ه گفتندکھستند  یسانکآنان  

اورد یب یما قربان یه براک یمگر ھنگام ،میاوریمان نیا یغمبریچ پیه به ھک )رده استک
 یغمبرانیپ :بگو !آن را بخورد )دگانمانیدا شود و در برابر دیپ یآذرخش آسمان(و آتش 

 )اند و به شما نموده(اند  د با خود آوردهیه گفتکرا  یزیش از من دالئل روشن و چیپ
  ؟!دیاگر راستگوئ ،دیا شتهکپس چرا آنان را 

   توضیحات: 

بَان« رْ  یمصدر .ندیه با انجام آن به خدا تقّرب جوک یا یو خوب یکیھر نوع ن :»قُ

ب بِهِ ـُمـالْ « :یعنی ،رود یار مکاسم مفعول به  یاست مانند ُغفران و ُرجحان و به معن تقرّ

يِّنَات« ).۲۷مائده /  :نگا( »إِيلَ اهللاِ    .معجزات :» بَ
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 ۱۸۴ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

بُوَك َ�َقۡد ُكّذَِب رُُسلٞ ﴿  �ُرِ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت بِٱ َجآُءو َ�ۡبلَِك  ّمِن فَإِن َكذَّ    ﴾١٨٤لُۡمنِ�ِ ٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  لزُّ
   ترجمه: 
 )ن مباشیست و غمگین یا ز تازهیچ(ردند کب یذکتو را ت )انیجو ن بھانهیا(پس اگر  

ھای  کتاب ه معجزات و دالئل روشن وکاند  ب شدهیذکش از تو تیپ یادیغمبران زیچه پ
  .اند با خود آورده )راه نجات(گر  روشن تابکمتقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و 

   توضیحات: 

بُر« و  ۱۶۳داود (نگا: نساء /  یآسمانتاب کتاب مشتمل بر مواعظ. ک ،جمع َزُبور»: زُ

م یل و ُصُحف ابراھیتاب است و شامل تورات و انجک: مراد جنس » كِتَاب« ).۱۰۵اء / یانب

نِري«عطف عاّم بر خاّص است.  ،گردد. عطف آن بر ما قبل خود یم   راه حق.گر  روشن »:مُ
 ۱۸۵ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ُجوَرُ�ۡم يَۡوَم  لَۡمۡوِت� ٱ َذآ�َِقةُ  ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿ 
ُ
 �َّارِ ٱَ�َمن زُۡحزَِح َعِن  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱ��ََّما تَُوفَّۡوَن أ

ۡدِخَل 
ُ
ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَ�َقۡد فَاَزۗ َوَما  ۡ�َنَّةَ ٱَوأ ۡ�َيا   ﴾١٨٥ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ

   ترجمه: 
به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام گمان  بی و ،چشد یمزه مرگ را م یسکھر  

ه از آتش دوزخ به دور گردد و به بھشت کو ھر .شود یز داده میمال در روز رستاخکو 
ا یدن یو زندگ .رده استکدا یواقعًا سعادت را فراچنگ آورده و نجات پ ،برده شود

  .ستیب نیفر یاالکجز  یزیچ
   توضیحات: 

ة« .شخص .سک :»نَفْسٍ « آئِقَ نَ « .چشنده :»ذَ فَّوْ مال به شما داده کبه تمام و  :»تُوَ

حَ « .شود یم زِ حْ ازَ « .رده شدکدور  :»زُ تَاع« .دیبه مراد رس .اب شدیامک :»فَ  .االک :» مَ

ور« رُ   .بیخدعه و فر :»غُ
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 ۱۸۶ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

نُفِسُ�ۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ﴿ 
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِينَ ٱَ�ُۡبلَُونَّ ِ�ٓ أ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ِينَ ٱَوِمَن  ذٗ  �َّ
َ
ُ�ٓواْ أ َ�ۡ

َ
ْ  �ن َكثِٗ��ۚ  ىأ وا ْ  تَۡصِ�ُ ُمورِ ٱ َعۡزمِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا

ُ
�ۡ١٨٦﴾   

   ترجمه: 
 یسانکد و حتمًا از یریگ یش قرار میم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمابه طور مسلّ  

ت و آزار یاذ ،اند دهیفر ورزکه ک یسانکو از  ،تاب داده شده استکشان  بدی ش از شمایه پک
ش ید) و اگر (در برابر آزمایشنو یم یستیو سخنان نابا یستید (و اعمال ناشاینیب یم یفراوان

ن یسته ھمیشا یارھاک( ،دیزیرد) بپرھکز ید پرھید و (از آنچه باینک ی) بردباریو جان یمال
  د.یوشکآنھا  یرد و در اجراکد بر انجام آنھا عزم را جزم یه باکاست  ین اموریاست و) ا

   توضیحات: 

نَّ « تُبْلَوُ نَّ « ).۳۵اء / یو انب ۱۵۵بقره /  :نگا(د یشو یمسّلمًا آزموده م :»لَ عُ مَ تَسْ  :»لَ

ينَ أُوتُوا « .افتن استیدن و درینجا دیدن در ایمراد از شن .دید شنیمسّلمًا خواھ ذِ نَ الَّ مِ

وا« .ان استیحیان و مسیھودیمراد  :»الْكِتَابَ  كُ َ ينَ أَرشْ نَ الَّذِ  .ّفار استکمراد سائر  :»مِ

م« زْ راه د در یآنچه با یبه معن ،َمْعُزوم یعنیاسم مفعول  یمصدر است و در معن :» عَ
  .ار رفته استکبه  ،بود یستاد و جّد یدن بدان به تالش ایرس

 ۱۸۷ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

َخَذ ﴿ 
َ
ُ ٱ�ۡذ أ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
َ�َنَبُذوهُ  ۥلِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَهُ  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ْ ٱَوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ  ۡوا ونَ  َما فَبِۡئَس  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  ۡشَ�َ    ﴾١٨٧�َۡشَ�ُ
   ترجمه: 
از اھل  )اءیبر زبان انب(د کمان مؤیه خداوند پک! آن گاه را )غمبریپ یاور ایاد بیبه (و  

د و آن را یح دھید و توضیار سازکمردمان آش یرا برا )خود(تاب کد یه باکتاب گرفت ک
آن را  یکاند یندند و به بھاکاّما آنان آن را پشت سر اف .دیتمان و پنھان نسازک

  .!)ردندکمعاوضه  یرا با فان یآنان باق( !دندیرا خر یزیچه بد چ !فروختند
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   توضیحات: 

يثَاق« تُبَيِّنُنَّهُ « .مانیعھد و پ :»مِ م ید و تفھیح دھید و توضیان دارید بیقطعًا آن را با :»لَ

وهُ « .دینک م یردند و تعالک یانگار آن را دور انداختند و نسبت بدان اھمال و سھل :»نَبَذُ

آء« .ار نبستندکآن را به  رَ ور« .یفراسو :»وَ   .ھا پشت ،جمع َظْھر :»ظُهُ
 ۱۸۸ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿  ن ُ�َۡمُدواْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُواْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم  �َّ
َ
�ُِحبُّوَن أ تَواْ وَّ

َ
َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ �

ِ�مٞ  ۡلَعَذاِب� ٱ ّمِنَ  بَِمَفاَز�ٖ 
َ
   ﴾١٨٨َولَُهۡم َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
و  ،شوند یدھند خوشحال م یه انجام مک )یستیناشا( یارھاکه از کگمان مبر آنان  

از عذاب  ،ش شوندیاند ستا ه انجام ندادهک )یکین( یارھاکه در برابر کدارند  یدوست م
  .است یکشان عذاب دردنایا یه براکبل .ابند و رستگار شوندینجات  )یالھ(

   توضیحات: 

ةٍ « ازَ فَ ان است و به کا اسم می .ینجات و رستگار یاست و بمعن یمیمصدر م :»مَ
  .نارکبر .یان نجات و رستگارکم یمعن

 ۱۸۹ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ُمۡلُك ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱوَ  ۡ� ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ    ﴾١٨٩قَِديرٌ  َ�َ
   ترجمه: 
  .توانا است یزیو خدا بر ھر چ ،ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان کو مل 
   توضیحات: 

لْك«   .شورک .یسلطنت و شاھ :» مُ
 ۱۹۰ عمران آیهسوره آل 

   ه:یمتن آ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱإِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �َ�ٰٖت  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ ّ�ِ

َ
�ۡ١٩٠﴾   
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   ترجمه: 
و آمد و  ،نیو زمھا  آسمان )ب و منّظم و مرّتبیب و غریعج(نش یمسّلمًا در آفر 

 یھا و دالئل نشانه ،شب و روز )یو دراز یوتاھکو  ی،و روشن یکیو تار ی،اپیپ(رفت 
  .خردمندان است یبرا )مال و دانش و قدرت اوکدگار و یشناخت آفر یار براکآش(

   توضیحات: 

لْق« تِالف« .دهیآفر .نشیآفر :» خَ ايَات« .یدگرگون .آمد و شد :» إِخْ ادّله و  :» ءَ

يلِ « .داّل بر قدرت خدا یھا نشانه بَاب أُوْ   .صاحبان عقل و خرد :» األلْ
 ۱۹۱ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ٰ  َوُ�ُعوٗدا اقَِ�ٰمٗ  �َّ ُرونَ  ُجنُو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخۡلقِ  ِ�  َو�َتََفكَّ  لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
   ﴾١٩١�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ�  ۡ�
   ترجمه: 
شان افتاده (و در ھمه اوضاع و احوال یستاده و نشسته و بر پھلوھایه خدا را اک یسانک 

و ھا  آسمان ز)یز و اسرارآمیانگ ز و دلھرهیانگ نش (شگفتینند و درباره آفرک یاد میخود) 
در آنان  یشور و غوغائ ،آن یرتزایشند (و نقشه دلربا و ساختار حیاند ین میزم

ائنات) را کن (دستگاه شگفت یا !ند:) پروردگارایگو یو به زبان حال و قال م ،زدیانگ یبرم
پس ما را (با  ،)!ار باطلکدن به یازی(از دست  یکتو منّزه و پا ؛ یا دهیافریھوده و عبث نیب

  دار.سته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ یسته و بایشا یارھاکق بر انجام یتوف
   توضیحات: 

وداً . «ستادگانیا ،جمع قائم :»قِيَاماً « عُ ... « .نشستگان ،جمع قاعد :»قُ وداً وَ عُ قِيَاماً وَ قُ

ضِ  ونَ « )و(ر یحال ضم :»األرْ رُ كُ نُوب« .اند گر عطف شدهیبوده و بر ھمد »يَذْ جمع  :» جُ

ن یر چنیاست و تقد یصفت مصدر محذوف .ھوده و عبثیب :»بَاطِالً « .پھلوھا ،جْنب

لْقاً باطِالً « :است انَكَ « .است )هذا(ا حال ی .»خَ بْحَ مفعول مطلق  .تو یو منّزھ کپا :»سُ

بَّحَ (فعل محذوف    ).وقي(از ماده  .ما را محفوظ و مصون دار :»قِنَا« ).سَ
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 ۱۹۲ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱَر�ََّنآ إِنََّك َمن تُۡدِخِل ﴿ 
َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ   ﴾١٩٢َوَما لِل�َّ

   ترجمه: 
 یبه راست ی،به آتش درآر )به خاطر اعمال زشتش(ه را کتو ھر گمان  بی !پروردگارا 

 یاوریاران را کستم )اند و ردهکگران ستم ینان بر خود و دیا(و  .یا ردهکخوار و زبونش 
  .ستین

   توضیحات: 

تَهُ أ« يْ زَ   .یا ردهکخوار و زبونش  :» َخْ
 ۱۹۳ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِيٗ ﴿  ٓ إِ�َّ �ََّنا ِ  ُ�َناِدي ارَّ ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ� ل ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ ۡ�ِ َ�َا  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا

َنا َمَع  َٔ ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
�ۡ١٩٣﴾   

   ترجمه: 
مردم (ه کم یدیشن )محّمد پسر عبداّلله یعنی ،دیبزرگوار توح( یما از مناد !پروردگارا 

 .میگفت کیاو را لبّ  یو ندا(م یمان آوردیخواند و ما ا یمان به پروردگارشان میبه ا )را
مان را بپوشان و ما را یھا یامرز و بدیگناھانمان را ب !پروردگارا )ن استیه چنکنون کا

  .رانیبم )شانیر ایدر مس(ان و کیبا ن
   توضیحات: 

ياً « نَادِ . ه به ارمغان آورده استکاست  یا قرآنیغمبر اسالم یمراد پ .ندادھنده :»مُ

نُوب« يِّئَات« .رهیبکگناھان  :» ذُ ار« .رهیگناھان صغ :»سَ  .انکین ،جمع َبّر و باّر  :»أَبْرَ

ار« عَ األبْرَ نَا مَ فَّ م یستین کیه ھر چند ما نکن است یمراد ا .رانیان بمکیما را با ن :»تَوَ
  .شان قلمداد فرمایان قرار و از زمره اکین کن وجود ما را در سلیبا ا یول

 ۱۹۴ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَوَۡم ﴿     ﴾١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱَر�َّنَا وََءاتِنَا َما وََعد�َّنَا َ�َ
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   ترجمه: 
 یرویشان و پیق ایو به پاداش تصد(غمبران خود یپ )زبان(ه بر کآنچه را  !پروردگارا 

و  ،نکبه ما عطاء  )ا و نعمت آخرتیدن یروزیپ :لیاز قب( ی،ا به ما وعده داده )از آنان
تو خلف گمان  بی .خوار و زبون مگردان )با درآوردن به دوزخ(ز ما را یدر روز رستاخ

  .ردک یوعده نخواھ
   توضیحات: 

لِكَ « سُ يا رُ لَ لَيا « :ن استیر چنیمضاف محذوف است و تقد .غمبرانتیبر زبان پ :»عَ عَ

لِكَ  سُ نَةِ رُ ْ « .»أَلْسِ نَاال ختُ اد« .خوارمان مدار و زبونمان مگردان :»زِ يعَ  یمیمصدر م :»مِ
  .ز استیزمان وعده است و مراد رستاخ یا به معنی .وعده یاست و به معن

 ۱۹۵ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰملٖ  ۡستََجاَب ٱفَ ﴿ 
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 َ�ۡعُضُ�م أ

ِينَ فَٱ َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  ْ َوقُتِلُواْ  �َّ ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا
ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
ٰٖت  َٔ َ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي اتِِهۡم َوَ�

َ
 ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  ۡ�

ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾١٩٥�ََّواِب ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ
   ترجمه: 
 یسکچ یه من عمل ھکرفت و پاسخشان داد یشان را پذیا یپس پروردگارشان دعا 

 یا پاره .ردکضائع نخواھم  -ا مرد یخواه زن باشد  -ار پرداخته باشد که به کاز شما را 
ه ھجرت کآنان  ).دیباش یھمنوع و ھمجنس م یو ھمگ(د یگر ھستیاز شما از پاره د

و  ،ت و آزارشان رساندندیو در راه من اذ ،خود رانده شدند یھا و از خانه ،ردندک
 .آورم یدرمشان  بھشت بخشم و به ینه گناھانشان را میھر آ ،شته شدندکدند و یجنگ

 ،خدا یاز سو ین پاداشیا .آن روان است )درختان(ر یھا در ز ه رودخانهک یبھشت
  .و تنھا نزد خدا استکیو پاداش ن ،است )شان رایا(

   توضیحات: 

ابَ « تَجَ فتحه ھمزه با توّجه به حرف جّر  .ه منک :»أَينِّ « .پاسخ داد .رفتیپذ :»إِسْ

يعُ « :ن استیر چنیه تقدکاست  یمحذوف ُمْ بِأَينِّ آل أُضِ هبُّ ُمْ رَ ابَ هلَ تَجَ ن کَبْعُض « .»فَاسْ م ِمّ
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آنان  یجنس بوده و برتر کیه مرد و زن از کن یمراد ا .دیگرید یاز برخ یبرخ :»َبْعٍض 

نَّ « .با عمل صالح است رَ فِّ اباً « .میزدا یگردانم و م یمحو مگمان  بی :»الُكَ مفعول  :»ثَوَ

مْ مطلق فعل محذوف  نَّات(ا حال یز و ییا تمیاست  )(ألُثِيبَنَّهُ ابِ « ...و )جَ نُ الثَّوَ سْ  :»حُ
  .اضافه صفت به موصوف است .وکیپاداش ن

 ۱۹۶ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

نََّك َ�َقلُُّب ﴿ ِينَ ٱَ� َ�ُغرَّ   ﴾١٩٦َ�ٰدِ ۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ِ�  �َّ
   ترجمه: 
ار و تجارت و بسر بردن در ناز و کسب و کو اشتغال به  ،روزمندانهیپ(رفت و آمد  

  .بدیتو را نفر ،افران در شھرھاک )نعمت

نََّك َ�َقلُُّب ﴿ ِينَ ٱَ� َ�ُغرَّ   ﴾١٩٦ۡ�َِ�ٰدِ ٱَ�َفُرواْ ِ�  �َّ
   توضیحات: 

نَّكَ « رَّ غُ لُّبُ « .تو را گول نزند :»ال يَ  ).۴۶نحل /  :نگا(آمد و شد  .گشت و گذار :»تَقَ

  .ھا نیجاھا و سرزم .شھرھا ،جمع بلد :»بِالد« .غْلط خوردن در ثروت و نعمت
 ۱۹۷ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

َوٮُٰهمۡ  ُ�مَّ  قَلِيلٞ  َمَ�ٰعٞ ﴿ 
ۡ
   ﴾١٩٧لِۡمَهادُ ٱ َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َمأ

   ترجمه: 
 )یز ظاھرین نعمت و قدرت ناچیبه دنبال ا(سپس  ،است یزیمتاع ناچ )نیا( 
 . !است یگاھیو چه بد جا ،شان دوزخ است گاهیجا

   توضیحات: 

تَاعٌ «  وَ (چون  یمحذوف یخبر مبتدا .یمند تمّتع و بھره .اال و نعمتک :»مَ است  )هُ

لُّب(ه مرجع آن ک يا« .است )تَقَ أْوَ  :نگا(برند  یه سرانجام بدان پناه مک یانکم :»مَ

اد« ).۱۵۱عمران /  آل هَ   .ِبستر .آرامگاه :»مِ
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 ۱۹۸ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَ�ِٰ�ِن ﴿  ْ ٱ �َّ َقۡوا ٰتٞ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ
َ
 ّمِنۡ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ�  ۡ�

ِۗ ٱ ِعندِ  ِ ٱَوَما ِعنَد  �َّ    ﴾١٩٨لِّۡ�َبَۡرارِ  َخۡ�ٞ  �َّ
   ترجمه: 
 ،زندیپرھ یم )اتیمنھ کبا انجام طاعات و تر(پروردگارشان  )خشم(ه از کآنان  یول 

و جاودانه در  ،ھا روان است آن رودخانه )درختان(ر یه در زکشان است یبھشت از آن ا
از  )نینخست( یرائیو پذ یبه عنوان مھمان )ین لذائذ جسمانیا ،تازه( .مانند یآن م

زدان یشگاه یدر پ )یران صمدانکیو الطاف ب یاز لذائذ روحان(و آنچه  ،جانب خدا است
  .است )جھان یاز متاع فان(تر بھ )و ،واالتر از آن یبس(ان کین یاست برا

   توضیحات: 

الً « زاد  .نندک یم یرائیبدان پذ ،ه از مھمان در آغاز نزولک یکو خورا یدنینوش :»نُزُ

نَّات)(حال  .و توشه   .است جَ
 ۱۹۹ سوره آل عمران آیه

   ه:یمتن آ 

ۡهِل ﴿ 
َ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ�نَّ ِمۡن أ ِ ٱلََمن يُۡؤِمُن ب نزَِل إَِ�ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ�  �َّ

ُ
نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

وَن � ِ َ� �َۡشَ�ُ ِ ٱَ�ِٰت ِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  �َّ
ُ
ۡجرُُهمۡ  لَُهمۡ  أ

َ
َ ٱِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ إِنَّ  أ َ�ِ�ُع  �َّ

   ﴾١٩٩ۡ�َِساِب ٱ
   ترجمه: 
و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود  ه به خداکتاب ھستند کاز اھل  یبرخ 

 یات خدا را به بھایدر برابر خدا فروتن بوده و آ .مان دارندیا ،ده استیآنان نازل گرد
گمان  بی .است )محفوظ(شان در نزد پروردگارشان یپاداش ا .فروشند ینم )ایدن(ز یناچ

به حساب اعمال ھمگان  کاند یو به سرعت تمام در مّدت(الحساب است  عیخداوند سر
  ).است خواھد دادکم و کان و بدان را بدون کیرده و پاداش و پادافره نک یدگیرس
   توضیحات: 

عِنيَ « اشِ   .حال است .فروتنان :»خَ
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 ۲۰۰ سوره آل عمران آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ وا ْ ٱَوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ وَ  ۡصِ�ُ َ ٱ �َُّقوا    ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  �َّ

   ترجمه: 
در (د و یورز ییبایکش )ماتیدر برابر شدائد و نامال( !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

مراقبت به  )شیت خوکممل یاز مرزھا(د و ینک یداریاستقامت و پا )مقابل دشمنان
  .دیرستگار شوه کن یتا ا ،دیزیخدا بپرھ )خشم(د و از یعمل آور

   توضیحات: 

وا« ابِرُ    .دیباتر باشیکد و از آنان شیروز شویردن پک گران در صبریبر د :»صَ

ابِطُوا«  .دیخود مراقبت به عمل آور ین اسالمیاز سرزم د وینک یمرزدار :»رَ



 
 

 نساء سوره

 ۱ آیه سوره نساء
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ُقوا ِيٱَر�َُّ�ُم  �َّ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َوَ�ثَّ  ْ َوٱ َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َ�َن  �َّ

   ﴾١ا�ِيبٗ َعلَۡيُ�ۡم رَ 
   ترجمه: 
انسان  کیه شما را از ک یپروردگار .دیزیپروردگارتان بپرھ )خشم(از  !مردمان یا 

بر ( یو از آن دو نفر مردان و زنان فراوان ،دیھمسرش را از نوع او آفر )سپس(د و یافریب
را بدو سوگند گر یه ھمدکد یزیبپرھ یخدائ )خشم(و از  .منتشر ساخت )نیزم یرو
و صله رحم را (د یخته داریرا گس یشاوندیوند خویه پکن ید از ایزیو بپرھ ؛دیدھ یم

ده یردار و رفتار شما از دکو (خداوند مراقب شما است گمان  بی هکرا یز ،)دیریده گیناد
  ).ماند یاو پنھان نم

   توضیحات: 

ةٍ « .توده مردم :» نَاس« دَ ا« .مراد آدم است :»نَفْسٍ واحِ هَ جَ وْ نْها زَ لَقَ مِ ھمسر او را  :»خَ
د و بعد از او حّواء را یافریب که خداوند نخست آدم را از خاکن یمراد ا .دیاز نوع او آفر

روم /  ،۱۹۰و  ۱۸۹اعراف /  :نگا(گر مردمان را یخلق فرمود و از آن دو د کز از خاین

لُونَ بِهِ « .ردکنده کپرا :»بَثَّ « ).۲۱ ام. «دیدھ یبدو سوگند م گر رایھمد :»تَسآءَ حَ  :» أَرْ

قِيباً . «است )هللاَا(عطف بر واژه  .یشاوندیقرابت و خو ،جمع َرِحم مراقب و مواظب  :»رَ
  ).۵۲احزاب /  :نگا(

 ۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰٓ ٱَوَءاتُوا لُوا ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوَ� تَتََبدَّ
َ
ِ  ۡ�َبِيَث ٱأ ّيِِب� ٱب ۡمَ�ٰلَُهۡم إَِ�ٰٓ  لطَّ

َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
َوَ� تَأ

ۡمَ�ٰلُِ�ۡمۚ إِنَّهُ 
َ
   ﴾٢َكبِٗ�� اَ�َن ُحو�ٗ  ۥأ



 تفسیر نور    ٢٦٦

 

   ترجمه: 
 )دندیه پا به رشد گذاشتند و به حّد بلوغ رسکبدان گاه (را شان  اموال مانیتیو به  

جابجا  )مانیتیو خوب ( کرا با اموال پا )و بد خود( کو اموال ناپا ،دیبازپس بدھ
 .دینخور )ردنک ضیا تعویختن و یله آمیبه وس(و اموال آنان را با اموال خودتان  ،دینکن

  .است یگناه بزرگ ی،ارکن یچنگمان  بی
   توضیحات: 

اتُوا« يا« .دیبدھ :»ءَ تَامَ بِيثَ « .مانیتی ،میتیجمع  :»يَ مراد بد و حرام  .کناپا :»خَ

ْ ﴿ .است ُ�لُٓوا
ۡ
لُوا« .مراد خوب و حالل است .کپا :»طَيِّبِ « ﴾َ� تَأ أْكُ  .دیمخور :»ال تَ

 ،فروختن ،دنیپوش ،خوردن ،دنیبه صورت نوش ،دیمند نشو ه از آن بھرهکن است یمراد ا

يا« .ه باشدک یگریل دکو ھر ش وباً « .با .به ھمراه :»إِلَ   .گناه :»حُ
 ۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ ْ �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم � َمۡثَ�ٰ  لنَِّسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا

 َّ�
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
 َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ    ﴾٣َ�ُعولُوا
   ترجمه: 
از  ،دیو دچار گناه بزرگ شو(د ینک ید دادگریمان نتوانیتیه درباره کد یدیو اگر ترس 

ن بابت ھم دچار ید و از اینک یان زنان متعّدد خود دادگرید میه نتوانکد ین ھم بترسیا
ان زنان ید میتوان یه مکد ینان داشتیه به خود اطمک یوقت یول .دیگناه بزرگ شو

 یه براک یگریبا زنان د )ا بودیظروف خاّص تعّدد ازواج مھ د و شرائط وینک یدادگر
ه کد یترس یاگر ھم م .دینکا چھار تا ازدواج یا سه یبا دو  ،دیشما حاللند و دوست دار

زان خود ینکا با ید ینکتفاء کزن ا کیبه  ،دیرا مراعات دار یان زنان دادگرید مینتوان
تفاء به کا یعنی ،ارک(ن یا .دیازدواج نمائ )دارند یتر کّلفات سبکو ت یمترکنه یه ھزک(
د و یو ستم شو یجروکمتر دچار که کشود  یسبب م )زانینکا ازدواج با ی ،زن کی

  .دیداشته باش یمترکفرزندان 
   توضیحات: 

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ﴿ 
َ
مان تحت یتیه در ازدواج با کد یدیو اگر ترس :﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم �



  ٢٦٧ سوره نساء     

 

 ی،ن معنیبا توّجه بد ...هک یگریپس با زنان د ،دینک ید دادگریخود نتوان یسرپرست

يا(ش از یپ يَتَامَ يا« :ن استیر چنیه تقدکمضاف محذوف است  )الْ يَتَامَ احِ الْ أَالّ . «»يفِ نِكَ

طُوا سِ ا طَابَ « .دینکن یه دادگرکن یا :»تُقْ ه کرا  یزنان .ه حالل باشندک یزنان :»مَ

بَاعَ « .دیبپسند رُ ثُالثَ وَ ثْنَيا وَ ا یحال است و مراد دو  .و چھار چھار ،و سه سه ،دو دو :»مَ

لُوا« ).۱فاطر /  :نگا(ا چھار است یسه  دِ عْ البّته  .دینکه عدالت را مراعات نکن یا :»أَالّ تَ
ه انسان بر آن ک یرونیب یارھاکگر یو توّجه و نگاه و د یدر نفقه و زناشوئ یدادگر
ه از قدرت شخص خارج کل عشق و محّبت یاز قب یو درون ینه امور قلب ؛دارد یتوانائ

ة). «۱۲۹نساء /  :نگا(است  دَ احِ ا « .است )ُحواکِإن(ھمچون  یمفعول فعل محذوف :»وَ مَ

تْ أَيْم لَكَ مْ ـَ مَ ولُوا« .ّسر شودیتان میه براکزان ینکھر اندازه از  :»انُكُ ه ستم کن یا :»أَالّ تَعُ
  .دیر گردین سبب فقید و بدیالمند نشویه عکن یا .دینورز یژکد و ینکن

 ۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۚ  لنَِّسآءَ ٱَوَءاتُوا ءٖ  َعن لَُ�مۡ  ِطۡ�َ  فَإِن َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَٗة  ا ٔٗ َهنِٓ�  فَُ�ُوهُ  َ�ۡفٗسا ّمِۡنهُ  َ�ۡ
رِٓ�     ﴾٤ا ٔٗ مَّ

   ترجمه: 
پس  .دیانه بپردازیخدا یا ضهیخالصانه و فر یا هیزنان را به عنوان ھد یھا هیو مھر 

 )د ویافت داریدر(آن را  ،دندیه خود را به شما بخشیاز مھر یزیت خاطر چیاگر با رضا
  .دینکحالل و گوارا مصرف 

   توضیحات: 

قَات« دُ لَةً « .ھا هیمھر ،جمع َصُدقة :» صَ قات(حال  .ه بالعوضیعط .ضهیفر :»نِحْ دُ  )صَ
. له است ن صورت مفعوٌل یدر ا .ز آمده استین یندارین و دیتد ین واژه به معنیا .است

ساً « نِيئاً « .ز استییتم :»نَفْ يئاً « .ندیگوارا و خوشا :»هَ رِ نِيئاً ( .خوشمزه و خوش ھضم :»مَ هَ

يئاً  رِ لُوهُ (در فعل  )هُ (ر یھر دو حال ضم ):مَ قَات« )هُ (بوده و مرجع  )كُ دُ به  .است» صَ

ن یگزیه جاکاست » ذلك«ا ی» ورکءمذیش«ر به سبب برگشت به یضمرآمدن کصورت مذ
  ).ریر و التنویالتحر ی،قاسم :نگا(صدقات است 
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 ۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َفَهآءَ ٱَوَ� تُۡؤتُوا ۡمَ�ٰلَُ�ُم  لسُّ
َ
ُ ٱَجَعَل  لَِّ� ٱأ �ِيَها  ۡرُزقُوُهمۡ َوٱ الَُ�ۡم قَِ�ٰمٗ  �َّ

ۡعُروٗفا َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوٗ�  ۡ�ُسوُهمۡ ٱوَ     ﴾٥مَّ
   ترجمه: 
ه کچرا  .دیل ندھیه در اصل اموال شما است به خود آنان تحوکخردان را  مکاموال  

 کو پوشا کآن خورا )ثمرات(از  .گردانده است یتان قوام زندگیخداوند اموال را برا
د و با یازاریشان را نیو ا(د ینکسته با آنان گفتگو ید و با سخنان شاینکه یشان را تھیا
  ).دینکن یشان بدرفتاریا

   توضیحات: 

مْ « الَكُ وَ ه کاست  یانکودکخردان و  مک یعنیشان یا یمراد دارائ .تان یدارائ :»أَمْ
مورد  ینجا ضمانت اجتماعیدر ا .نندکسته تصّرف یخود به نحو شا یتوانند در دارائ ینم

له یوس :»قِيَاماً « .محافظت اموال ھمه مّلت است ،ھانینظر است و محافظت اموال سف
  .یه پابرجائیو ما یداریپا

 ۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�َتلُوا ٰٓ إِذَا بَلَُغوا ْ فَٱ افَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشدٗ  �َِّ�حَ ٱَح�َّ إَِ�ِۡهۡم  ۡدَ�ُعٓوا
افٗ  ُ�لُوَهآ إِۡ�َ

ۡ
ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوَ� تَأ

َ
ن َو�َِداًرا اأ

َ
ْۚ  أ وا ا َ�نَ  َوَمن يَۡ�َ�ُ  َ�نَ  َوَمن فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ  َغنِّيٗ

ِ  �فَقِ�ٗ  ُ�ۡل ب
ۡ
ِ  لَۡمۡعُروِف� ٱفَۡلَيأ ْ َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َ�ٰ ب ۡشِهُدوا

َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم فَأ

َ
ِ ٱفَإَِذا َدَ�ۡعُتۡم إَِ�ِۡهۡم أ َّ� 

   ﴾٦اَحِسيبٗ 
   ترجمه: 
از مال و نظارت بر نحوه  یار قراردادن مقداریش از بلوغ با در اختیپ(مان را یتی 

ه به سن ازدواج کد تا آن گاه یازمائیب )وستهیپ ی،دان زندگیشان در میا یارآئکمعامله و 
 ،دیبرگردانشان  بدی راشان  اموال ،دیدیت و حسن تصّرف دیاگر از آنان صالح .رسند یم

 )هکد یو به خود بگوئ(د یر و با عجله و شتاب نخوریمان را با اسراف و تبذیتیو اموال 
ه کرند آن را ھرگونه یو اموال را از دست ما بازپس بگ(ه بزرگ شوند کش از آن یپ

افت یاز در(ه ثروثمند است کس کھر )و از سرپرستان آنان !مینک یم خرج میبخواھ



  ٢٦٩ سوره نساء     

 

ازمند باشد یه نکس کو ھر ،ندک یخوددار )شانیزدن به مال ا و دست یسرپرستاجرت 
 هک یو ھنگام .بخورد )از آن ی،از عرفیالزحمه خود و ن و به اندازه حّق (سته یبه طرز شا

اگرچه (و  ،دیریبر آنان شاھد بگ ،دیبازپس داد )بعد از بلوغ(را به خودشان شان  اموال
  .است خدا حسابرس و مراقب باشد یافک )خدا گواه است و ،عالوه از گواھان

   توضیحات: 

تَلُوا« تُمْ « .دیازمائیب :»إِبْ انَسْ داً « .دیدید و فھمیردک کدر :»ءَ شْ شعور ضبط اموال و  :»رُ

اراً « .یارآئکاقت و یل .حسن تصّرف اراً  .شتابگرانه :»بِدَ افاً وَ بِدَ َ ا یله بوده و  مفعوٌل  ):(إِرسْ

مْ « :یعنی ،بشمارندحال  هُ َ ينَ كِربَ بَادِرِ فِنيَ وَ مُ ِ ا مُرسْ لُوهَ أْكُ ف« .»ال تَ فِ تَعْ يَسْ لْ  یدامنکپا :»فَ

وفِ . «ندک یخوددار .ندکقناعت  کند و به مقدار اندک رُ برابر  .ستهیبه گونه شا :»بِاملَْعْ

وأ. «عرف محّل  دُ هِ يباً « .دیریگواه بگ :»ا َشْ سِ يا بِاهللاِ حَ فَ زائد است و الله فاعل  حرف باء :»كَ

يباً . «ز استییا تمیبًا حال یو َحس سِ   .مراقب .حسابرس :»حَ
 ۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ا ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ﴿  انِ ٱ تََركَ  ّمِمَّ ۡقَر�ُونَ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
ا َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب  ۡ� انِ ٱ تََركَ  ّمِمَّ  ۡلَ�ِٰ�َ

ۡقَرُ�ونَ ٱوَ 
َ
ۚ نَِصيبٗ  ۡ� ۡو َكُ�َ

َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ ۡفُروٗضا اِممَّ    ﴾٧مَّ

   ترجمه: 
 یشاوندان از خود به جایزنان از آنچه پدر و مادر و خو یمردان و برا یبرا 

را خداوند  کیسھم ھر  .ادیا زیم باشد و که کخواه آن تر ،است یگذارند سھم یم
  ).ر استیرناپذییو تغ(مشّخص و واجب گردانده است 

   توضیحات: 

بُونَ أ« رَ يباً « .شانیان و خوکینزد :» َقْ  ،است یمفعول فعل مقّدر .بھره .سھم :»نَصِ

لَ اهللاُ لَ « :یعنی عَ وضاً ـجَ رُ فْ يباً مَّ مْ نصِ وضاً « .»هُ رُ فْ   .واجب و مشّخص :»مَ
 ۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ۡلقِۡسَمةَ ٱ�َذا َحَ�َ ﴿  ْولُوا
ُ
ْ لَُهۡم  ۡرُزقُوُهمٱفَ  لَۡمَ�ِٰك�ُ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱأ ّمِۡنُه َوقُولُوا

ۡعُروٗفا قَۡوٗ�     ﴾٨مَّ
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   ترجمه: 
بر  )شاوندیر خویغ(مان و مستمندان یتیو  )ر شخص مردهیفق(شاوندان یو ھرگاه خو 
با و ید و به گونه زیاز آن اموال را بدانان بدھ یزیچ ،ردندکدا یحضور پ )ارث(م یتقس
  ).دینک یخواھ و معذرت یو از آنان دلجوئ(د یشان سخن بگوئیسته با ایشا

   توضیحات: 

نْهُ « م مِّ قُوهُ زُ بار و کو اگر  ،میش از تقسیپ ،بارندکه اگر ورثه ھمه کن است یمراد ا»: فَارْ

وفاً «د. یبدھشان  بدی یزیبار چکاز قسمت  ،میپس از تقس ،ِصغارند رُ عْ   با.یده. زیپسند»: مَ
 ۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوۡ�َۡخَش ﴿   ْ ِمۡن َخۡلفِِهۡم ُذّرِ�َّةٗ  �َّ ْ  ِضَ�ًٰفا لَۡو تََرُ�وا ْ  َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا َ ٱ فَۡلَيتَُّقوا َّ� 
   ﴾٩َسِديًدا َوۡ�َُقولُواْ قَۡوٗ� 

   ترجمه: 
انگار خودشان ه کن یبترسند از ا )نند وکمان ستم نیتیه بر ک(بر مردم الزم است  

گذارند و نگران حال  یم یاز پس خود برجا یرند و فرزندان درمانده و ناتوانیم یدارند م
آنچه از  کنیپس ھم ا ؟دارند یگران درباره آنان چه روا میا دیه آک(باشند  یشان میا

مان مردم یتیخودشان در حق  ،انجام دھندشان  فرزندان ه در حقکمردم انتظار دارند 
پس از خدا بترسند و با  ).شندکپناه ب یدارند و باِل مھر و محّبت بر سر نوباوگان بروا 

  .ندیمان با متانت و محّبت سخن بگویتی
   توضیحات: 

مْ « هِ لْفِ نْ خَ افاً « .از پس خود :»مِ عَ   .و درمانده کوچک ،فیجمع ضع :»ضِ
 ۱۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ۡمَ�َٰل  �َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَارٗ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيَأ

ۡ
َما يَأ  وََسَيۡصلَۡونَ  �ۖ ُظۡلًما إِ�َّ

   ﴾١٠َسعِٗ��
   ترجمه: 
 انگار آتش در ،خورند یمان را به ناحق و ستمگرانه میتیه اموال ک یسانکگمان  یب 

شان به یخورند سبب دخول ا یه آنچه مکچرا ( .خورند یم )زند ویر یم(خود ھای  شکم
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  .خواھند سوخت  یبا آتش سوزان )امتیدر روز ق(و  )شود یدوزخ م
   توضیحات: 

نَ « .تواند باشد یو مفعول مطلق م ،له مفعوٌل  ،زییتم ،حال :»اً ـظُلْم« لَوْ يَصْ  :»سَ
 .است ین فعل با حرف باء و بدون آن متعّد یا .داخل خواھند شد .خواھند سوخت

عِرياً «   .َمْفعول است یل به معنیَفع .آتش برافروخته :»سَ
 ۱۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿  َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  �َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
� ٱِ�ٓ أ نثََيۡ�ِ

ُ
 ثۡنَتَۡ�ِ ٱ فَۡوَق  فَإِن ُ�نَّ �َِسآءٗ  ۡ�

ِ َ�ِٰحدٖ  �ِّۡصُفۚ ٱ فَلََها فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدةٗ 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُدُس ٱ ّمِۡنُهَما َوِ�  لسُّ

ا تَرَ  ۚ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ ُۥ يَُ�ن لَّمۡ  فَإِن َوَ�ٞ ۥٓ  َوَ�ٞ  �َّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  َوَورِثَُه
َ
 ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱ�

 ٞ ُدُسۚ ٱ فَِ�ُّمِهِ  إِۡخَوة ٓ  يُوِ�  ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ  لسُّ ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن  بَِها
َ
ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
أ

 ُّ�
َ
قَۡرُب لَُ�ۡم َ�ۡفعٗ  ُهمۡ �

َ
ۚ أ ِۗ ٱ ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  ا َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾١١اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

   ترجمه: 
دھد  یبه شما فرمان م )و پدران و مادرانتان(فرزندانتان  )ارث بردن(خداوند درباره  

 یاز خود به جا یو پسران ید و دخترانیچون ُمرد(ه کگرداند  یو بر شما واجب م
اگر فرزندانتان ھمه دختر بودند و  .مرد به اندازه بھره دو زن است کیبھره  )دیگذاشت

و اگر ورثه تنھا  ،شان استیه بھره اکدو سوم تر ،شتر از دو بودیب )ایدو و (تعدادشان 
 ،شتر باشندیدختر و چه ب کیو چه ورثه ( ،ه از آن او استکنصف تر ،دختر باشد کی

فرزند و  یاگر مرده دارا ).ر ورثه بر حسب استحقاق استیه متعّلق به ساکمانده تریباق
ن یمانده بیو باق(رسد  یه مکششم تر کیاز پدر و مادر  کیبه ھر  ،پدر و مادر باشد
نباشد و  )ا نوهی(فرزند  یو اگر مرده دارا ).گردد یم میب سابق تقسیفرزندان او به ترت

مانده از آن پدر یو باق(رسد  یه به مادر مکسوم تر کی ،تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند
ا از یاز پدر و مادر  ی،ا خواھرانی( یبرادران )عالوه از پدر و مادر(اگر مرده  ).خواھد بود

پس  )ورکن سھام مذیھمه ا( .سدر یششم م کیبه مادرش  ،داشته باشد )از آن دو یکی
و (ه بر عھده دارد کاست  یند و بعد از پرداخت وامک یه مرده مکاست  یتیاز انجام وص

د پدران و مادران و فرزندانتان یدان یشما نم ).ت استیپرداخت وام مقّدم بر انجام وص
ه خدا بدان کاست  یزیر و صالح در آن چیخ( .شما سودمندترند یبرا کیدام ک
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م است یکو ح )به مصالح شما(است و خداوند دانا  یضه الھین فریا ).دستور داده است
  ).در آنچه بر شما واجب نموده است(

   توضیحات: 

ظّ « ونَ « .سھم .بھره :»حَ رُ ة« .دیفھم ینم .دیدان ینم :»ال تَدْ وَ  ،جمع اخ :» إِخْ

ة(واژه  .برادران وَ و حجرات /  ،۱۰۰ ،۵۸ ،۷ ،۵ وسف /ی ،۱۷۶نساء / (نجا و در یدر ا )إِخْ

وات(ب بر یاز راه تغل )۱۰ عاً « .ز اطالق شده استیخواھران ن یعنی )أَخَ ز ییتم :»نَفْ

ةً « :ن استیر چنیمفعول مطلق است و تقد :»َضةً یَفرِ « .است ضَ اهللاُ ذلِكَ فَريضَ ا ی .»فَرَ

ة( یعنیاسم مفعول  یحال است و مصدر به معن وضَ رُ فْ   .آمده است )مَ
 ۱۲ نساء آیه سوره

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۚ َُّهنَّ َوَ�ٞ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
 فَلَُ�مُ  َوَ�ٞ  لَُهنَّ  َ�نَ  فَإِن َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ُ�عُ ٱ ا تََرۡ�َنۚ مِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ  لرُّ ۡو َديٖۡن� يُ  ِممَّ
َ
ُ�عُ ٱ َولَُهنَّ  وِصَ� بَِهآ أ ا تََرۡ�تُۡم إِن لَّۡم يَُ�ن  لرُّ ِممَّ

 ۚ ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ  �ُُّمنُ ٱ فَلَُهنَّ  فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َوَ�ٞ  لَُّ�ۡم َوَ�ٞ ٓ  تُوُصونَ  ِممَّ وۡ  بَِها
َ
 أ

وِ  َكَ�ٰلَةً  يُورَُث  رَُجلٞ  َ�نَ  �ن َديٖۡن� 
َ
ٞ ٱ أ ة

َ
ۡختٞ  ۥٓ َوَ�ُ  ۡمَرأ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُدُسۚ ٱ ّمِۡنُهَما ِحدٖ َ�ٰ  فَلُِ�ِّ  أ  لسُّ

 
َ
َ�ُٓء ِ�  ۡ�َ�َ فَإِن َ�نُٓواْ أ ٓ  يُوَ�ٰ  ِمۢن َ�ۡعِد وَِصيَّةٖ  �ُّلُِث� ٱِمن َ�ٰلَِك َ�ُهۡم ُ�َ وۡ  بَِها

َ
 َ�ۡ�َ  َديۡنٍ  أ

 ۚ ِۗ ٱ ّمِنَ  َوِصيَّةٗ  ُمَضآّرٖ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾١٢َعلِيٌم َحلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
ا از یاز شما ( یاگر فرزند ،مانده ھمسرانتان است یبه جا یشما نصف دارائ یو برا 

شان  فرزندان به ی،ه قبلیبرابر آ ،هکتر یو باق(نداشته باشند  )یا نوادگانیا نوه یگران و ید
 کیسھم شما  ،داشته باشند یو اگر فرزند )ردیگ یتعّلق مشان  مادران و پدران و
ا یاالرحام  یا ذوی ،الفروض و عصبه یه به ذوکمانده تریو باق(ه است کچھارم تر

 ،داشته باشند ینداشته باشند و چه فرزند یبه ھرحال چه فرزند .رسد یالمال م تیب
ه بر عھده کاست  یاند و پرداخت وام ردهکه کاست  یتیپس از انجام وص )سھم شما

 هکچھارم تر کیزنان شما  یو برا ).ت مقّدم استیو پرداخت وام بر انجام وص(دارند 
اگر ( .دینداشته باش )گرانیا از دیاز آنان  یا نوه و نوادگانی( یشما است اگر فرزند

شتر یو اگر دو ھمسر و ب ،دارد یافت میچھارم را تنھا در کی ،نفر باشد کیھمسر 



  ٢٧٣ سوره نساء     

 

ه به کمانده تریباق .گردد یم میتقسشان  میان یچھارم به طور مساو کی ،باشند
ا نوه و ی( یو اگر شما فرزند ).رسد یستحقاق مب ایشاوندان و وابستگان به ترتیخو

ه به فرزندانتان که تریو بق(ه بوده کھشتم تر کیه ھمسرانتان یسھم ،دیداشت )ینوادگان
 یتیپس از انجام وص )البّته .رسد یم -ر شد که ذکگونه  ھمان -و پدران و مادرانتان 

به گونه  یا زنی یو اگر مرد .دیه بر عھده دارکاست  ید و بعد از وامینک یه مکاست 
ا خواھر ی )یمادر(و برادر  )نداشتند یو فرزند و پدر(الَله ارث از آنان برده شد ک
ان آن دو یم یو فرق(ه است کششم تر کی ،از آن دو کیسھم ھر  ،داشتند )یمادر(
 ،بودند )یخواھر مادر کیو  یبرادر مادر کی یعنی ،تعداد(ش از آن یو اگر ب )ستین

م یان خود تقسیسوم را م کیسان کیو به طور (ند کیسوم با ھم شر کیآنان در 
ا یه شده است و یه بدان توصکاست  یتیپس از انجام وص )ن ھمیالبّته ا .نندک یم

ان یز )به بازماندگان(ه ک یت و وامیوص .ه بر عھده مرده استکاست  یپرداخت وام
 یغرض اقرار به وام یسوم نباشد و مرده از رو کیش از یت از بیوص یعنی(نرساند 

ن یا ...).و .گران داردیه بر دکند کن یا صرف نظر از وامیو  ،ستیه بر عھده او نکند کن
گاه از نکاست  یزیبه آن چ(سفارش خدا است و خدا دانا  ات یه به نفع شما است و آ

ه چه بسا کچرا  ؛رددر عقاب شما ندا یو شتاب(با است یکو ش )باشد ینندگان مک تیوص
  ).دیش برگردید و به سویمان شویپش

   توضیحات: 

ثُ « نْ (به  یمجّرد است و متعّد  یثالث .شود یاز او ارث برده م :»يُورَ محذوف  )مِ

ةً « :ن استیر آن چنیاست و تقد اللَ . كَ نْهُ ثُ مِ  یرد و پدر و فرزندیه بمک یسک :»يُورَ

ثُ ر فعل یضم یحال برا .مرده نباشدا فرزند یه پدر ک یوارث .نداشته باشد  .است )(يُورَ

أَة« رَ لٌ (عطف بر  .زن :»إِمْ جُ هُ « .است )رَ ر شده است کبه صورت مفرد ذ )هُ (ر یضم :»لَ

 .از دو طرف است یکی یبرا )أَوْ (قرار گرفته است و  )أَوْ (چون معطوف بعد از حرف 
ر را با یتوان ضم یان است میه در میعل ه معطوف و معطوٌف ک ین در مواردیھمچن

ه یعل ب و با توّجه به معطوٌف ینجا از راه تغلید و در ایاز آن دو برگز کیتوّجه به ھر 

آرٍّ « .ار رفته استکر غائب به کر مفرد مذیضم ضَ َ مُ ريْ  )ریغ(واژه  .رسان انیر زیغ :»غَ

تٌ « .است )يُويص(حال نائب فاعل مستتر در فعل  ا ی یمراد برادر مادر :»أَخٌ أَوْ أُخْ
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يَّةً « .است یخواھر مادر صِ مُ اهللاُ « :ن استیر چنیمفعول مطلق است و تقد :»وَ يكُ يُوصِ

يَّةً  صِ لِيمٌ « .»بِذلِكَ وَ خداوند در عقوبت  :یعنیاز زمره اسماء الله است و  .بایکش :»حَ
  .دارد یشتاب روا نم

 ۱۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ُقوا ِيٱَر�َُّ�ُم  �َّ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َوَ�ثَّ  ْ َوٱ َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َ�َن  �َّ

   ﴾١ا�ِيبٗ َعلَۡيُ�ۡم رَ 
   ترجمه: 
ان حق و یدر م(حدود خدا  )ثیت و سھام مواریمان و وصیتیام راجع به کاح(ن یا 

س از خدا و کھر )هکد ید و بدانید و از آنھا درنگذریآنھا را محترم شمار(است و  )باطل
 )بھشت(ھای  باغ خدا او را به ،ندکاطاعت  )اند در آنچه بدان دستور داده(غمبرش یپ

مانند و  یجاودانه در آن م )یسانکن یچن(است و  ه در آنھا رودبارھا روانکند ک یوارد م
  .است یبزرگ یروزین پیا

   توضیحات: 

ا« ينَ فِيهَ الِدِ لْهُ (در فعل  )هُ (ر یضم یحال است برا .جاودانگانند در بھشت :»خَ خِ  )يُدْ

نْ ه مرجع آن ک ينَ (است و  )(مَ الِدِ نْ ( یبا توّجه به معن )خَ   .جمع آمده است )مَ
 ۱۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱَوَمن َ�ۡعِص ﴿   َعَذابٞ  َوَ�ُۥ �ِيَها ايُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ِه�ٞ     ﴾١٤مُّ

   ترجمه: 
 ،خدا درگذرد )نیقوان( یند و از مرزھاک یغمبرش نافرمانیه از خدا و پکس کو آن  

عالوه (ماند و  یه جاودانه در آن مکگرداند  یوارد م )م دوزخیعظ(خداوند او را به آتش 
  .است یا نندهکاو را عذاب خوار )از آن
 
 



  ٢٧٥ سوره نساء     

 

   توضیحات: 

الِداً « لْهُ (در  )هُ (ر یضم یحال است برا .جاودانه :»خَ خِ دْ نْ (ه با توّجه به لفظ ک )يُ  )مَ

نيٌ « .ان شده استیمفرد ب هِ   .نندهکخوار :»مُ
 ۱۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِٰ� ٱوَ ﴿  َّ�  �َِ�
ۡ
ْ ٱِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم فَ  لَۡ�ِٰحَشةَ ٱيَأ ۡرَ�َعةٗ  ۡستَۡشِهُدوا

َ
ْ  فَإِن ّمِنُ�ۡمۖ  َعلَۡيِهنَّ أ  َشِهُدوا

ۡمِسُكوُهنَّ 
َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهنَّ  ۡ�ُُيوتِ ٱ ِ�  فَأ ۡو َ�َۡعَل  لَۡمۡوُت ٱَح�َّ

َ
ُ ٱأ    ﴾١٥لَُهنَّ َسبِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
خودتان را  )مردان عادل(چھار نفر از  ،شوند یب زنا مکاز زنان شما مرته ک یسانکو  

 یھا آنان را در خانه ،دادند یپس اگر گواھ ،دیطلب یبه عنوان شاھد بر آنان به گواھ
رسد  یفرا مشان  مرگ د تاینگاه دار )یشان و دفع ھرگونه شّر و فسادیحفظ ا یخود برا(
ا یبا ازدواج (آنان  )ا عقوبتی ،و درست کپا یدگزن( یرا برا یه خداوند راھکن یا ای

  .ندک یباز م )یگریم دکا وضع حی ،توبه
   توضیحات: 

ةً « شَ اند و آن عبارت  ِسحاق دانسته ینجا به معنیفاحشه را در ا یبرخ .زنا :»فَاحِ
ل یعبدالجل :ّسریالمصحف الم :نگا(ه دو زن فرج خود را به ھم بمالند کن یاست از ا

نَّ الْ « ).۱۰۱صفحه  ی،سیع فَّاهُ تَوَ تُ ـَمـيَ بِيالً « .ابدی یمرگ آنان را در م :»وْ ... سَ لَ ْعَ  :»أَوْ جيَ
  .رده استکمشّخص  ،ه دوین راه را سوره نور آیا

 ۱۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

انِ ٱوَ ﴿  َ تَِ�ٰنَِها ِمنُ�ۡم َ�  �َّ
ۡ
ٓۗ إِنَّ  َٔ يَأ ْ َ�ۡنُهَما ۡعرُِضوا

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ۖ فَإِن تَابَا َوأ َ ٱاُذوُهَما َ�َن  �َّ

ابٗ    ﴾١٦رَِّحيًما اتَوَّ
   ترجمه: 
و بعد از (د یازاریآنان را ب )باشند یو متزّوج نم(نند ک یه از شما زنا مک یو مرد و زن 

رده خود کو از (ردند کاگر توبه  یول ).دیشان نمائ خیتوب ،شھادت چھار نفر مرد عادل
د یدست از آنان بدار ،پرداختند )ر احوال خودییحال و تغ(و به اصالح  )مان شدندیپش

د و گذشته یازارینجه الزم نکشان را به دنبال عقوبت و شیا ،ردارکو نه با گفتار و نه با (



 تفسیر نور    ٢٧٦

 

  .ر و مھربان استیپذ ار توبهیبسخداوند گمان  بی )هکچرا  ؛دیاریادشان نیرا به 
   توضیحات: 

انِ «  .ار رفته استکر به کب موصول مذینجا از راه تغلیدر ا .هک یمرد و زن :»أَللَّذَ

اذُوهُ « .اند ردهک یمعن )اند ه باھم عمل لواط انجام دادهک یدو مرد( :آن را یبرخ  :»اـَمـءَ
واگذار  یر به اّمت اسالمیتعز تیفیکت و یمک ،در آغاز اسالم .دینکنجه کآن دو را ش

مشّخص  یث نبویه دوم سوره نور و با حدیبعدھا حدود و ثغور آن با آ یول ،شده بود
د یسال تبع کیانه و یو عقاب پسر و دختر صد تاز ،و عقاب زن و مرد سنگسار ،دیگرد

م« ).۲۰۶صفحه  ،جلد دوم ی،رالمراغیتفس :نگا(ن شد ییتع نْهُ وا عَ ضُ رِ آنان از  :»اـَأَعْ
سوره نساء را منسوخ  ۱۶و  ۱۵ یھا هیآ ،از محّققان یگروھ :یادآوری .دیدست بردار

م ِسحاق و کرا مربوط به ح ۱۵ه یدانند و آ یآنھا را منسوخ نم یگریو گروه د ،دانند یم
 :نگا(دانند  یم زنا مکسوره نور را مربوط به ح ۲ه یم لواط و آکرا مربوط به ح ۱۶ه یآ

  ).۷۲۵ - ۷۱۸صفحات  ،جلد دوم ،بیم خطیرکعبدال :للقرآن یرالقرآنیالتفس
 ۱۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َما ﴿  ِ ٱَ�َ  �َّۡو�َةُ ٱإِ�َّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّ وٓءَ ٱلِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَرِ�بٖ  ِمن َ�تُوُ�ونَ  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  لسُّ
ُ
 فَأ

ُ ٱ َ�ُتوُب  ُ ٱَعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن  �َّ   ﴾١٧اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
و سفاھت و ( ینادان یه از روکرد یپذ یرا م یسانکگمان خداوند تنھا توبه  یب 

 ،ازندی یار زشت دست مکبه  )از شّدت خشم و غلبه شھوت بر نفس یحماقت ناش
مان یرده خود پشکو از (گردند  یبرم )خداسوی  به ،ش از مرگیپ(سپس ھرچه زودتر 

گاه  .ردیپذ یخداوند توبه و برگشت آنان را م ،)گردند یم از مصالح بندگان و (و خداوند آ
 یمت درگاه توبه را بر روکح یو از رو(م است یکح )نندگان است وک ت توبهیصدق ن

  ).نندگان باز گذاشته استک توبه
   توضیحات: 

يلَ اهللاِ ـَإِنَّم« بَةُ عَ يل(واژه  .رش توبه بر خدا استیپذ :»ا التَّوْ و  )ِمْن ( یرا به معن )عَ

ندَ ( ةٍ « .اند ز گرفتهین )عِ هالَ ن قَريبٍ « .به سبب حماقت و سفاھت :»بِجَ و  ی،به زود :»مِ
  .ار استکبزھ یریگ ا دستی ،دن مرگیش از فرارسیآن پ
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 ۱۸ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّۡو�َةُ ٱَولَيَۡسِت ﴿  ّ�ِ ٱلِ�َّ َحَدُهُم  اتِ  َٔ لسَّ
َ
ٰٓ إِذَا َحَ�َ أ قَاَل إِّ�ِ  لَۡموُۡت ٱَح�َّ

ِينَ ٱَوَ�  ۡل�نَ ٱُ�ۡبُت  ِ�مٗ  �َّ
َ
ۡ�تَۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
اٌرۚ أ    ﴾١٨اَ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ

   ترجمه: 
و به دنبال انجام آنھا (گردند  یب گناھان مکه مرتکست یرفته نیپذ یسانکتوبه  

ه مرگ کتا آن گاه  )گردند یمان نمیش پشیرده خوکند و بر ینما یمبادرت به توبه نم
ش را اعالم یخو یمانیو پش(نم ک یتوبه م کنیھم ا :دیگو یرسد و م یاز آنان فرا م یکی
افرانه کو جھان را (رند یم یفر مکه بر کست یرفته نیپذ یسانکن توبه یھمچن ).دارم یم

  .میا دهیه دیرا تھ یکنان و ھم آنان عذاب دردنایا یھم برا ).ندیگو یم کتر
   توضیحات: 

ا« نَ تَدْ   .میا فراھم آورده .میا ردهکآماده  :»أَعْ
 ۱۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن تَرِثُواْ  �َّ

َ
ْ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ ۖ َكۡرهٗ  لّنَِسآءَ ٱَءاَمُنوا ْ  َ�ۡعُضلُوُهنَّ  َوَ�  ا  ِ�َۡذَهُبوا

ٓ  بَِبۡعِض  ٓ  َءاتَيۡتُُموُهنَّ  َما ن إِ�َّ
َ
�ِ�َ  أ

ۡ
�  بَِ�ِٰحَشةٖ  يَأ َبّيَِنةٖ وُهنَّ  مُّ فَإِن  لَۡمۡعُروِف� بِٱ وََ�ِ�ُ

ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ�  َكرِۡهُتُموُهنَّ 
َ
ُ ٱ َوَ�ۡجَعَل  ا ٔٗ َ�َعَ�ٰٓ أ    ﴾١٩َكثِٗ�� ��ِيهِ َخۡ�ٗ  �َّ

   ترجمه: 
ه زنان را (ھمچون کست یشما درست ن یبرا !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

و)  ،دیبه ازدواج خود در آور ،تیه و رضایشان را بدون مھرید (و ای) به ارث بریاالئک
گردند. و آنان را تحت  یپسندند و وادار بدان م یرا نم یارکن یه آنان چنکحال آن 

ه یاز مھر یاز قسمت یپوش چشمشان را وادار به یله (این وسید تا بدیفشار قرار ندھ
ه آنان (با کن ید. مگر اید فراچنگ آریا دادهشان  بدی هکاز آنچه را  ید و) برخینک

ن صورت یه در اکشوند ( یارکنشوز و سوءخلق و فسق و فجور) دچار گناه آش
ه را بازپس یاز مھر یا به ھنگام طالق قسمتی ،دینک یریگ د بر آنان سختیتوان یم
و اگر  ،دینکردار) معاشرت کسته (در گفتار و در یزنان خود به طور شا د). و بایریگ

 یم به جدائید و زود تصمینکد (شتاب نیراھت داشتک) یھم از آنان (به جھات
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 یفراوان یر و خوبید و خداوند در آن خیایبدتان ب یزیه چه بسا از چکرا ید) زیرینگ
  قرار بدھد.

   توضیحات: 

ثُوا « آءَ أَن تَرِ ت رواج یه در جاھلکھمان گونه (د یه زنان را به ارث ببرکن یا :»النِّسَ
ھمچون شان  اموال ه آنان را به خاطر ثروت وکن گونه یبد(د یاز زنان ارث ببر ).داشت

هاً « ).دیشان را به ارث ببرید تا دارائیش خود نگاه داریدر پ یانیزندان رْ  .ناپسندانه :»كَ
ح اعمال مردان یتقب ید براین قیا .َرھات استکا مُ یاِرھات ک یحال نساء است و به معن

ال « .دیایحرام بشمار ن ین عملیچن ،ان باشدیت در میه اگر رضاکن ینه ا ؛ است

نَّ  لُوهُ ضُ  ید و زندانیآنان را تحت فشار قرار ندھ .دیزنان را از ازدواج باز ندار :»تَعْ

ثُوا« عطف برتواند منصوب بوده و  ین فعل میا .دینکشتن نیخو ا مجزوم به یو  ،باشد» تَرِ

بَيِّنَةٍ « .دیحساب آ ةٍ مُّ شَ   .ار ھمچون زنا و نشوزکگناه آش ،»فَاحِ
 ۲۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َرد�ُُّم ﴿ 
َ
َ�نَ  َزۡوٖج  ۡستِۡبَداَل ٱ�ۡن أ ْ  فََ�  قِنَطاٗر� إِۡحَدٮُٰهنَّ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوٖج  مَّ ُخُذوا

ۡ
 ِمۡنهُ  تَأ

ۚ  ًٔ َشۡ�  ُخُذونَُهۥ ا
ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا �ثٗۡما اُ�ۡهَ�ٰنٗ  �    ﴾٢٠مُّ

   ترجمه: 
ھم مھر  یھر چند مال فراوان ،دینیبرگز یھمسر یرا به جا ید ھمسریو اگر خواست 

 .دیافت داریاز آن مال در یزیه چکست یشما درست ن یبرا ،دیرده باشکاز آنان  یکی
 یارکن یمگر مؤمنان را چن( ؟!دیدار یافت میآن را در ،ارکا با بھتان و گناه آشیآ

  .!؟)سزد
   توضیحات: 

ال« تِبْدَ اد یه زیمراد مھر .مال فراوان :»قِنطَاراً « .ردنکجابجا  .ردنک عوض :» إِسْ

مصدرند  )اً ـإِثْمتَاناً وَ ـْهـبُ (واژه  .با توّسل به بھتان .به بطالت .از راه ظلم :»اناً ُبْھتَ «  .است

ونَهُ (در  )و(ر یاند و حال ضم ار رفتهکو به عنوان وصف به  ذُ ر یباشند و تقد یم )تَأْخُ

نيَ « :ن استیچن اثِمِ تِنيَ وَ ءَ اهِ ونَهُ بَ ذُ بِيناً « .»أَتَأْخُ   .ارکروشن و آش :»مُ



  ٢٧٩ سوره نساء     

 

 ۲۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ُخُذونَهُ ﴿ 
ۡ
فَۡ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ۥَوَ�ۡيَف تَأ

َ
َخۡذنَ  َوقَۡد أ

َ
 ّمِيَ�ًٰقا ِمنُ�م َوأ

  ﴾٢١َغلِيٗظا
   ترجمه: 
گر یدکیه با کو حال آن  ؟دیریآن را بازپس بگ )هکسزاوار شما است (و چگونه  

زنان  )نیگذشته از ا(د و یا ردهکدا یاّطالع پ یگریبر عورت د کید و ھر یا زش داشتهیآم
را  یامر زناشوئ ،و خداوند برابر آن(اند  از شما گرفته )ھنگام ازدواج( یمکمان محیپ

  ).حالل نموده است
   توضیحات: 

ۡفَ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض ﴿ 
َ
«  .دیا ام گرفتهکاز ھم  .دیا زش نمودهیگر آمیدکیبا  :﴾أ

لِيظاً  يثَاقاً غَ شان به یردن اکرھا ایسته یزنان به صورت شا یه نگاھدارک ،مان استواریپ :»مِ
  ).۲۲۹بقره /  :نگا(سته است یگونه با

 ۲۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن ﴿   َ�َن َ�ِٰحَشةٗ  ۥإِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ إِنَّهُ  لّنَِسآءِ ٱَوَ� تَنِكُحوا
   ﴾٢٢َسبِيً�  وََسآءَ  َوَمۡقٗتا

   ترجمه: 
عمل  ،ارکن یه اکاند. چرا  ردهکه پدران شما با آنان ازدواج کد ینکازدواج ن یو با زنان 
 ؛ است یار نادرستیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیاست و (در پ یار زشتیبس

  رد).یگ یه مورد عفو خدا قرار مکت بوده است یمگر آنچه گذشته است (و در زمان جاھل
   توضیحات: 

لَفَ « ةٌ « .گذشت :»سَ شَ تاً « .ار زشت و ناپسندیار بسک :»فَاحِ قْ در  .دیخشم شد :»مَ
 .ٌد َعْدٌل یَز  :ندیگو یه مکگونه  ھمان ،ار رفته استکوصف به  ینجا مصدر به جایا

بِيالً «   .ز استییتم :»سَ
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 ۲۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰتُُ�ۡم َوَ�َٰ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناُت ﴿  َخَ�ٰتُُ�ۡم وََع�َّ
َ
َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�ۡم َوأ مَّ

ُ
ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

خِ ٱ
َ
ۡختِ ٱَوَ�َناُت  ۡ�

ُ
َ�ُٰتُ�ُم  ۡ� مَّ

ُ
ِٰ�ٓ ٱَوأ َخَ�ٰتُُ�م ّمَِن  �َّ

َ
�َضۡعَنُ�ۡم َوأ

َ
َ�َٰعةِ ٱأ َ�ُٰت  لرَّ مَّ

ُ
َوأ

�ُِبُ�ُم  ِٰ� ٱ�َِسآ�ُِ�ۡم َوَرَ�ٰٓ ِٰ� ٱِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسآ�ُِ�ُم  �َّ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن لَّۡم  �َّ
ۡ�َنآ�ُِ�ُم 

َ
ْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم وََحَ�ٰٓ�ُِل � ِينَ ٱتَُ�ونُوا ن  �َّ

َ
ۡصَ�ٰبُِ�ۡم َوأ

َ
ِمۡن أ

ۡخَتۡ�ِ ٱَ�َۡمُعواْ َ�ۡ�َ 
ُ
َ ٱ نَّ إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۗ إِ  ۡ�    ﴾٢٣رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ

   ترجمه: 
 ،خواھرانتان ،دخترانتان ،خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان 
 ،اند ر دادهیه به شما شک یمادران ،خواھرزادگانتان ،برادرزادگانتان ،تانیھا خاله ،تانیھا عّمه

ه تحت کگر یدختران ھمسرانتان از مردان د ،مادران ھمسرانتان ،تانیخواھران رضاع
شان  مادران اگر با یول ،دیا ھمبستر شدهشان  مادران افته و بایت شما پرورش یفالت و رعاک

ھمسران  ،ستی) بر شما نین دخترانی(در ازدواج با چن یگناھ ،دیھمبستر نشده باش
مگر آنچه گذشته  ،دیه) دو خواھر را با ھم جمع آورکن یو (باالخره ا ،خود یپسران صلب

ت واقع شده یه در زمان جاھلکار کن یقلم عفو بر ا ،از آن دو خواھر یکی که با ترکاست (
ده یآمرزنده است (و گذشته را ناد یخداوند بسگمان  بی ده خواھد شد).یشک ،است

  دارد). یند حال شما را مراعات مک یتان وضع میو) مھربان است (و در آنچه برا ،ردیگ یم
   توضیحات: 

مْ «   آئِبُكُ بَ گر یمراد دختران ھمسرانتان از شوھران د .افتگانی تیترب ،بةیجمع رب :»رَ

ِٰ� ٱ﴿ .است فالت شما کت و یتحت رعاشان  مادران ه غالبًا باکآنان  :﴾ِ� ُحُجورُِ�م �َّ
ت یفالت و رعاکچه تحت  ،باشند یمطلقًا حرام م ین دخترانیواّال چن ،رندیگ یقرار م

ور« .گران پرورده شوندیر نظر و تحت مراقبت دیانسان باشند و چه ز جُ جمع  :»حُ

آلئِل« .ت و پرورش استیمراد رعا .آغوش ،حجر نْ « .ھمسران ،َلةیجمع َحل :» حَ ينَ مِ أَلَّذِ

مْ  البِكُ   .نه پسر خواندگانتان ؛شما یپسران صلب :»أَصْ
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 ۲۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب  لنَِّسآءِ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱوَ ﴿ 
َ
ِ ٱإِ�َّ َما َملََكۡت � ِحلَّ  �َّ

ُ
َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ن تَبۡتَُغواْ بِأ

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱلَُ�م مَّ

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ� 
ُ
ۚ  أ ِمۢن َ�ۡعِد  بِهِۦ تََ�َٰضۡيُتم �ِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

� ٱ َ ٱإِنَّ  ۡلَفرِ�َضةِ   ﴾٢٤اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
 ینیآنان را در جنگ د(ه ک یمگر زنان )اند بر شما حرام شده(و زنان شوھردار  

افرشان با کاح شوھران کن صورت نیدر ا(ه ک ،دیباشرده کر یاس )افرانکمسلمانان با 
ن یا .باشند یشما حالل م یبرا )،شانیگردد و بعد از زدوده شدن رحم ا یاسارت لغو م

ه او بر شما حرام نموده است حرام کپس آنچه را (را خدا بر شما واجب گردانده است 
جز  یعنی(نان یجز ا یرگیشما ازدواج با زنان د یبرا ).دید و آن را مراعات داریبدان

را  یزنان )یاز راه شرع(د با اموال خود یتوان یحالل گشته است و م )زنان مؤمن حرام
نباشد  یباز ه منظورتان زنا و دوستکبدان شرط (د ینکشان ازدواج ید و با ایا شویجو

ام کد و از او یردکاز زنان ازدواج  یپس اگر با زن .دیشتندار باشیدامن و از زنا خوکپا )و
 )است و در موعد خودکم و که مقّرر است بدون کچنان (ه او را یه مھرکد یبا ،دیگرفت

بر شما  یگناھ ،هین مھرییو بعد از تع .است )یاز واجبات الھ( ین واجبیو ا ،دیبپرداز
ه ھمسر با رضا و رغبت از کن یمثًال ا(د ینمائ یان خود بر آن توافق میست در آنچه مین

ه یبر اندازه مھر یا شوھر مشتاقانه مقداریند و ک یپوش خود چشمه یاز مھر یمقدار
گاه  )وسته بر مصالح بندگان خودیپ(خداوند گمان  بی ).دیفزایب ه ک یامکو در اح(آ

  ).باشد یو م(م بوده یکح )دینما یآنان وضع م یبرا
   توضیحات: 

نَات« ْصَ تْ أَيْم« .زنان شوھردار :» حمُ لَكَ ا مَ مْ ـَمَ  ینیه در جنگ دک یافرانکزنان  :»انُكُ
ر یاسشان  شوھران اّما اگر با .باشند یشوند و حامله نم یر میاسشان  شوھران بدون

است و  یمفعول مطلق فعل محذوف :»كِتَابَ اهللاِ « .مانند یشان میاح اکدر حباله ن ،شوند

هِ الْ « :ن استیر چنیتقد ريمَ هذِ ْ مْ حتَ يْكُ لَ تَبَ اهللاُ عَ اـكَ مَ رَّ حَ اتِ كِتاباً ، وَ ـْتِ المُ ورَ كُ ذْ هُ مَ ضَ فَرَ
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ةً  يضَ  یبه فعل محذوف را مفعوٌل  )كِتابَ ( یبرخ .اضافه مصدر به فاعل خود است .»فَرِ

وا(مانند  مُ زَ وا كِتَابَ اهللاِ« :یعنی ؛دانند یم )إِلْ مُ زَ وا« .»إِلْ بْتَغُ له  مفعوٌل  .دیا شویتا جو :»أَن تَ

نِنيَ « .است ْصِ در فعل  )و(ر یحال ضم .و عّفت خود و ھمسرانشان یدامنکطالبان پا :»حمُ

نيَ « .است )َتْبَتُغوا( افِحِ سَ َ مُ ريْ ا « .است )و(ر یحال دوم ضم .ندگان از زنایجو یدور :»غَ مَ

تُمْ  تَعْ تَمْ ور« .دیام گرفتکه از آنان ک یزنان :»اسْ  .ه استیمراد مھر ،جمع اجر :»أُجُ

ةً « يضَ نَاح« .حال است .واجب :»فَرِ   .گناه :» جُ
 ۲۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ن يَنِكَح ﴿ 
َ
ا َملََكۡت  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱَوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم 
َ
ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱ� ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض�  �َّ

َ
 أ

ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ  نِ�ُحوُهنَّ فَٱ
َ
ِ  �ِإِۡذِن أ ُجورَُهنَّ ب

ُ
 َوَ�  ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت  لَۡمۡعُروِف ٱأ

خۡ  ُمتَِّخَ�ٰتِ 
َ
ٓ  َداٖن� أ ۡحِصنَّ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  أ

َ
مَِن  لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱ َ�َ  َما نِۡصُف  َ�َعلَۡيِهنَّ  بَِ�ِٰحَشةٖ  �

ن تَۡصِ�ُ  ۡلَعنََت ٱلَِمۡن َخِ�َ  َ�ٰلَِك  ۡلَعَذاِب� ٱ
َ
ْ ِمنُ�ۡمۚ َوأ ُ َوٱ لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  وا   ﴾٢٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه:  
زان ینکتواند با  یم ،ندکاز شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج  یسکو اگر  

گاه از ا .دیازدواج نما یمؤمن زان مؤمن ینکاز ازدواج با ( .مان شما استیخداوند آ
سان کین یشان در برابر دیو شما و ا(د یھست یاز برخ یبرخ )هکچرا  ،دینکن یچیسرپ

با و یشان را زیه ایرده و مھرکشان ازدواج یلذا با اجازه صاحبان آنان با ا ،)دیباش یم
ه با کد ینیرا برگز یزانینک .دیبپرداز )مالکبه تمام و (ده و برابر عرف و عادت یپسند

 ،اگر پس از ازدواج .نندیبرنگز )نامشروع( یخود دوستان یدامن باشند و براکعّفت و پا
 .است )انهیپنجاه تاز :یعنی(شان نصف عقوبت زنان آزاده یعقوبت ا ،شان زنا سر زدیاز ا

ه ترس از فساد کاز شما آزاد است  یسک یزان به ھنگام عدم قدرت براینکازدواج با 
 یبائیکو اگر ش ).گردد یه به زنا منتھکدچار شود  یو بترسد به مشّقت(داشته باشد 

 )دید عّفت خود را مراعات دارید و بتوانینک یزان خوددارینکو از ازدواج با (د یورز
  .مغفرت و مرحمت فراوان است یو خداوند دارا .شما بھتر است یبرا
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   توضیحات: 

الً « تَيَات« .یو معنو یقدرت ماد .و بضاعت یدارائ :»طَوْ دختران  ،جمع َفتاة :» فَ

ن بَعْضٍ « .زان استینکمراد  .نوجوان م مِّ كُ د و ھمگان یھست یاز برخ یبرخ :»بَعْضُ

نَات). «۷۱توبه /  ،۱۰حجرات /  :نگا(د یباش یم یمانیبرادران و خواھران ا ْصَ زنان  :» حمُ

ات« .حال است .دامنکف و پایعف افِحَ سَ َ مُ ريْ م حال دو .دامنکف و پایزنان عف :» غَ

ان. «بشمار است دَ ه به گونه ک یا مردیدوستان زن  .قهیق و رفیرف ،جمع ِخْدن :» أَخْ

نَّ « .ردیا نھان با آنان معاشرت نامشروع انجام گیار کآش صِ به ازدواج درآورده  :»أُحْ

نَت« .شدند   .فسق و فجور .یفساد و تباھ :» عَ
 ۲۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  �َّ ِينَ ٱِ�ُبَّ�ِ ُ ٱِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  �َّ َّ� 
  ﴾٢٦َعلِيٌم َحِكيمٞ 

   ترجمه: 
ند و شما را به راه کتان روشن یبرا )ن و مصالح امور راین دیقوان(خواھد  یخداوند م 

ھا  لغزش(و توبه  ،اند از شما بودهش یه پکند کرھنمود  )غمبران و صالحانیاز پ( یسانک
گاه  ،ردیشما را بپذ )نیشیپ یھا یارکو بزھ از احوال بندگان است و (و خداوند آ

م یکو ح )ه مصلحت و منفعت شما را در بر داردکد ینما یتان وضع میرا برا ینیقوان
  ).دینما یعت را صادر میام شرکاح ،متکو برابر ح(است 

   توضیحات: 

نَن«   .قهیطر .روش ،جمع سّنت :» سُ
 ۲۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ن َ�تُوَب َعلَۡيُ�ۡم َو�ُرِ�ُد  �َّ
َ
ِينَ ٱيُرِ�ُد أ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ْ َمۡيً�  لشَّ ن تَِميلُوا

َ
أ

   ﴾٢٧اَعِظيمٗ 
   ترجمه: 
و از لوث د یطاعت و عبادت برگردسوی  به و(رد یخواھد توبه شما را بپذ یخداوند م 
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خواھند  یم ،افتند یه به دنبال شھوات راه مک یسانکو  )دیزه گردیکو پا کگناھان پا
تا (د یمنحرف گرد یلیخ )د و از راه راستیباطل بگرائسوی  به د ویاز حق دور شو(ه ک

  ).دیشان شویھمچون ا
   توضیحات: 

يلُواـأَن تَ «   .دیه دور گردکن یا .دیه منحرف شوکن یا :»مِ
 ۲۸ نساء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ    ﴾٢٨اَضعِيفٗ  ۡ�ِ

   ترجمه: 
ه او کچرا (ند کار را بر شما آسان ک )ام سھل و سادهکبا وضع اح(خواھد  یخداوند م 

ده شده یآفرف یو انسان ضع )ال خود ناتوان استیه انسان در برابر غرائز و امکداند  یم
  ).ش به زنان تاب مقاومت نداردیو در امر گرا(است 

   توضیحات: 

يفاً « عِ   .حال است :»ضَ
 ۲۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب

َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً  لَۡ�ِٰطلِ ٱَءاَمُنوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ  َوَ�  ّمِنُ�مۚۡ  َعن تََراٖض  نُفَسُ�مۚۡ  َ�ۡقُتلُٓوا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ   ﴾٢٩اَ�َن بُِ�ۡم رَِحيمٗ  �َّ

   ترجمه: 
ھای  راه از یعنی(گر را به ناحق یاموال ھمد !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

تصّرف (ه کن ید مگر اینخور ...)و ،قمار ،ربا ،غصب ،انتیخ ی،دزد :ھمچون ینامشروع
 )دو طرف یباطن(ت یه از رضاکباشد  یداد و ستد )قیگران از طریشما در اموال د

خداوند گمان  بی .دیزیگر را نرید و خون ھمدینکم یشکو خود ،ردیسرچشمه بگ
  ).و خواھد بود(نسبت به شما مھربان بوده  )وستهیپ(

   توضیحات: 

بَاطِلِ « ن تَُ�وَن ﴿ .از راه نامشروع .به ناحق :»بِالْ
َ
ٓ أ ن یمگر ا :﴾تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض إِ�َّ

 .منقطع است ینجا مستثنیدر ا .ردیت انجام پذیه با رضاکباشد  یه اموال از راه تجارتک
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ونَ اسم  .ن و مگر استکیل یحرف ِإّال به معن يَ ( )(تَكُ اسم  .گردد یبرم )اموال(و به  )هِ

ونَ ( ة(تواند  یم )تَكُ ارَ الُ « :شود ین میر چنیتقد .محذوف باشد )التِّجَ وَ ونَ ا ألمْ إِالّ أَن تَكُ

ةً  ارَ َ ةُ جتِ ارَ ونَ التِّجَ ةٍ. يا: إِالّ أَن تَكُ ارَ َ الَ جتِ وَ مْ « .»أَمْ كُ سَ تُلُوا أَنفُ قْ با  .دینکن یشکخود :»ال تَ
  .دیندازیت مکشتن را به ھالیمخالفت اوامر خدا خو

 ۳۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  �ۚ يهِ نَارٗ نُۡصلِ  فََسوَۡف  َوُظلۡٗما اُعۡدَ�ٰنٗ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ﴿     ﴾٣٠�َِسً�ا �َّ
   ترجمه: 
را  )گرانیا خوردن به ناحق اموال دی یشکخود یعنی( یارکن یه چنک یسکو  

 )عمل ھم(ن یو ا ،میسوزان یاو را با آتش دوزخ م ،ب شودکتجاوزگرانه و ستمگرانه مرت
  .خدا آسان است یبرا

   توضیحات: 

واناً « دْ اناً وَ ( .ستمگرانه :»اً ـظُلْم« .تجاوزگرانه :»عُ وَ دْ مصدرند و حال واقع  )اً ـظُلْمعُ

ياً وَ « :ن استیر چنیاند و تقد شده دِّ تَعَ رياً « .»اً ـمـظالِ مُ   .آسان :»يَسِ
 ۳۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َكَبآ�َِر َما ﴿  ۡدَخٗ�  َٔ ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ إِن َ�َۡتنُِبوا  اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
   ﴾٣١َكرِ�ٗما

   ترجمه: 
با (ره شما را یگناھان صغ ،دیا شده یه از آن نھکد یزیبپرھ یا رهیبکاگر از گناھان  

بائر و عدم اصرار بر کبه شرط استغفار از (م و یزدائ یاز شما م )فضل و رحمت خود
  .میگردان یوارد م )ن استیه بھشت برک( یگاه ارزشمندیشما را به جا )صغائر

   توضیحات: 

بَآئِرَ « ن یمع یا حّد یآمده  یدید شدیه در برابر آنھا تھدک یگناھان .گناھان بزرگ :»كَ
 ،میتیخوردن مال  ،سحر و جادو ،قتل ،خدا یانباز قراردادن برا :لیاز قب .شده است

الً «  .فرار از جھاد ،شھادت دروغ و ناروا ،نیعقوق والد ،تھمت زنا ،زنا ی،رباخوار خَ دْ  :»مُ
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  .ان باب افعال استکاسم م .یمنزل و مأو
 ۳۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َل ﴿  ُ ٱَوَ� َ�َتَمنَّۡواْ َما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض�  ۦبِهِ  �َّ ا نَِصيٞب  ّلِلرَِّجالِ  َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ ْۖ ٱ ّمِمَّ  ۡ�تََسُبوا
ا َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب  ۚ ٱ ّمِمَّ ْ  َٔ َوۡ�  ۡ�تََسۡ�َ َ ٱلُوا َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ ٍء  �َّ َ�َن بُِ�ّلِ َ�ۡ

   ﴾٣٢اَعلِيمٗ 
   ترجمه: 
 یگر برترید ی) آن بر برخیاز شما را با (اعطا یه خداوند برخکد ینکن یزیچ یآرزو 

زھا بر مردان یاز چ یو زنان را در بعض ،بر زنانزھا یاز چ یداده است (و مردان را در بعض
آورند و  یدارند از آنچه فراچنگ م یبیده است). مردان نصیلت داده و مرحمت روا دیفض

 یاز زنان و مردان دارا کیآورند (و ھر  یدارند از آنچه به دست م یبیزنان (ھم) نص
رحمت  یروز شبانه وششکباشند. پس با تالش و  یفراخور حال خود م یو حقوق یسرشت

گاه از ھر چکخداوند (گمان  بی د.ینکد) و طلب فضل او یرا بجوئ یت خداکو بر  یزیامًال) آ
  اش بوده است). ستهیه شاکده است یبخش یزیچ ی،بوده (و به ھر نوع

   توضیحات: 
 ۳۳ سوره نساء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ انِ ٱا تََرَك ِممَّ  َمَ�ِٰ�َ  َجَعۡلَنا َولُِ�ّ ۡقَرُ�ونَۚ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� يَۡ�ُٰنُ�ۡم َ�  �َّ

َ
اتُوُهۡم  َٔ َ�َقَدۡت �

َ ٱنَِصيَبُهۡمۚ إِنَّ  ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ    ﴾٣٣َشِهيًدا َ�َن َ�َ

   ترجمه: 
راث پدر و مادر و یم تا از میردکن ییتع یوارثان )از مردان و زنان( کیھر  یبرا 
مان یه با آنان پک یسانکو به  )ابندیالء یشان استیه اکبر تر و(ان برخوردار شوند کینزد

به (بھره خودشان را  )دیا رفتهیپذ یا ھمسری یشان را به شوھریو ا(د یا بسته )یزناشوئ(
و مراقب (حاضر و ناظر  یزیخدا بر ھر چگمان  بی )هکد یو بدان(د یبدھ )مالکتمام و 
  ).باشد یو م(بوده است  )ردار شماکرفتار و 

   توضیحات: 

ايلِ « وَ ت یه حق والکنجا مراد ُوّراث است یدر ا .روانیپ .سرپرستان ی،جمع َمْول :» مَ



  ٢٨٧ سوره نساء     

 

ا. «الء بر آن را دارندیه و استکافت تریاستحقاق در یعنی ينَ « .بر آنچه .از آنچه :»ِممَّ ألَّذِ

تْ أَيْم دَ قَ مْ ـَ عَ  .باشد یمانان میپ سوگندان و ھم ا ھمیا ھمسران و یمراد شوھران  :»انُكُ
ه به ھنگام معاھده دست راست خود کرا یز .دست راست .َقَسم ،نیمیجمع  :» َمانیاَ «

يداً « .شدند یمان میپ سوگند و ھم ھم یارکدادند و بر انجام  یرا به ھم م هِ مّطلع و  :»شَ
گاه   .حاضر و ناظر .آ

 ۳۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ُٰموَن َ�َ  لرَِّجاُل ٱ﴿  َل  لّنَِسآءِ ٱقَ�َّ ُ ٱبَِما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض  �َّ ٓ  َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ْ  َو�َِما نَفُقوا
َ
 ِمنۡ  أ

ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ 
َ
ٰلَِ�ُٰت فَٱ أ ۚ ٱ َحفَِظ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰنَِ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰتٞ  ل�َّ ُ ِٰ� ٱوَ  �َّ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ  �َّ

ۖ ۡ�ِ ٱوَ  لَۡمَضاِجعِ ٱِ�  ۡهُجُروُهنَّ ٱفَعُِظوُهنَّ وَ  ْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيً�ۗ  ُ�وُهنَّ َطۡعَنُ�ۡم فََ� َ�ۡبُغوا
َ
فَإِۡن أ

َ ٱإِنَّ     ﴾٣٤َكبِٗ�� اَ�َن َعلِيّٗ  �َّ
   ترجمه: 
انت یدارند و ص یحق رھبر ،خانواده کوچکو در جامعه (مردان بر زنان سرپرستند  

مردان  ،نظام اجتماع یبرا(ه خداوند کبدان خاطر  )شان استیت زنان بر عھده ایو رعا
لت یفض یرا بر بعض یبعض )ده است ویبخش یھائیاز صفات برتر یرا بر زنان در برخ

آورند  یشند و پول به دست مک یمعموًال مردان رنج م(ه کز بدان خاطر یو ن ،داده است
ه کھستند  یپس زنان صالحه آنان .نندک یخرج م )خانواده یبرا(از اموال خود  )و

شتن را از زنا به دور و یو خو(بوده  )ع دستور شوھران خودیاوامر خدا و مط(فرمانبردار 
ه خداوند کچرا  ؛دارند یرا نگاه م )یزناشوئ(و َاسرار  )ر محفوظیاموال شوھران را از تبذ

 ین زنان ناصالح آنانکین بودند ولیزنان صالح چن( .دستور داده است )آنھا(به حفظ 
پند  ،دیم داریشان بیا یچیو سرپ یشکه از سرکرا  یو زنان )باشند یش مکه سرکھستند 

د و بستر ینک یبا آنان خوددار یاز ھمبستر )اگر مؤّثر واقع نشد(د و یو اندرزشان دھ
جز  یو اگر باز ھم مؤّثر واقع نشد و راھ .دیشان سخن نگوئیو با ا(د ینکش را جدا یخو

پس اگر از شما اطاعت  .دیبزن )یمناسب کتکد و ینکه یتنب(آنان را  )شّدت عمل نبود
 یراھ )نید و جز اید و از اخّف به اشّد نرویگانه را مراعات دار ه سهیب تنبیترت(ردند ک

خداوند بلندمرتبه و بزرگ گمان  بی )هکد ید و بدانیو نپوئ(د یشان نجوئیا )هیتنب( یبرا
  ).ردیگ ینان را از شما مانتقام آ ،دینکت و آزار یش از حّد اذیشان را بیو اگر ا(است 
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   توضیحات: 

ونَ « امُ ار کروز به  ه شبانهکند یگو یرا م یسکغه مبالغه قاِئم است و یص ،جمع َقّوام»: قَوَّ
شان در تالش باشد. سرپرست خدمتگزار. یوسته در راه مصالح ایند و پکام یو بار خانواده ق

انِتَاتٌ « افِظَاتٌ «عان. یخاشعان. مط»: قَ يْبِ حَ  یزیب ھر آن چیراز نگھداران. مراد از غ»: لِّلْغَ
ل: ناموس و اوالد و اموال. آنچه در خلوت یاز قب ،ماند یده شوھر به دور میه از دکاست 

ظَ اهللاُـَبِم«گذرد.  یان زن و شوھر میم فِ ه کن حفظ. چنان یبه سبب فرمان خدا بد»: ا حَ
ه درباره زنان که خدا فرمان داده است کخداوند َاسرار را حفظ فرموده است. بدان خاطر 

وز«شان در جامعه مراعات شود. یظلم و جور نشود و حقوق ا . یچیو سرپ یشکسر»: نُشُ

ع« اجِ وا«ِفراش.  ،ِبستر ،: جمع َمْضَجع» مَضَ   د.ید. خواستار نشوینخواھ»: فَال تَبْغُ
 ۳۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ ﴿  ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  اَحَكمٗ  ۡ�َعُثوا
َ
ٓ إِن يُرِ�َدآ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  أ ۡهلَِها

َ
أ

ُ ٱ يُوَّ�ِقِ  اإِۡصَ�ٰحٗ  َ ٱبَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ  �َّ    ﴾٣٥�َ�َن َعلِيًما َخبِ�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
ان یم یجدائ )ار باعثکن یه اک(د یدیترس )افتاد و یان زن و شوھر اختالفیم(و اگر  

 ید و براینکانتخاب (از خانواده ھمسر  یو داور ،از خانواده شوھر یداور ،آنان شود
خداوند آن دو را  ،اصالح باشند یاین دو داور جویاگر ا .دیبفرست )رفع و رجوع اختالف

با و یز یا جدائی ،و خداپسندانه کیسازش ن :ارکاز دو  یکینموده و در  کمک(
گاه  )بر ظاھر و باطن مردمان و(خداوند مّطلع گمان  بی .گرداند یموّفق م )معقوالنه آ

  .است )ات ھمگانیاز ن(
   توضیحات: 

اق« قَ م« .یجدائ .اختالف :»شِ كَ فِّقِ اهللاُ« .داور :»اً ـحَ وَ ار کق خدا در یمراد از توف :»يُ
 .د به حال زن و شوھریمف یه در جدائکن یا ایو  ،سازش و الفت و محّبت مجّدد است

ثُوا«   .دیبفرست :»إِبْعَ
 
 



  ٢٨٩ سوره نساء     

 

 ۳۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ َو�ِٱ ا  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱ َو�ِِذي اإِۡحَ�ٰنٗ  ۡلَ�ِٰ�َ
اِحبِ ٱوَ  ۡ�ُُنبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱذِي  ۡ�َارِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لصَّ بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب َوَما  لسَّ

يَۡ�ُٰن�ُ 
َ
َ ٱإِنَّ  ۡمۗ َملََكۡت �    ﴾٣٦فَُخوًرا َ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن ُ�َۡتاٗ�  �َّ

   ترجمه: 
و  .دینکاو م کیرا شر یزیچ چیھ )س وکچ یو ھ .بس(د و ینکخدا را عبادت  )تنھا( 

گاِن یھمسا ،چارگانیدرماندگان و ب ،مانیتی ،شانیخو ،پدر و مادرد به ینک یکین
 ،)ارانکو ھمراھان و ھم ،در سفر و در حضر(ھمدمان  ،گانه یگاِن بیھمسا ،شاوندیخو

 .زانینکو بندگان و  ،)اقامت ندارند ینیان معکه در شھر و مک یازمندین(مسافران 
  .خودخواه و خودستا باشده کدارد  یرا دوست نم یسکخداوند گمان  بی

   توضیحات: 

اناً « سَ نُوا(فعل محذوف  یمفعول مطلق برا .ردنک یکین :»إِحْ سِ  یاست و برا )أَحْ

بَيا« .ار رفته استکد به یکتأ رْ قُ َارِ ذِي الْ ُنُبِ « .کیه نزدیھمسا :»اجلْ َارِ اجلْ ه یھمسا :»اجلْ

ُنُب« .ه دوریھمسا .گانهیب َنبِ « .دور .گانهیب :» اجلْ بِ بِاجلْ احِ  .نیھمنش .ھمدم :»الصَّ

ْتَاالً « .ھمسفر .ھمراه ،ارکھم اسم فاعل باب افتعال از واژه  .ّبرکمت .خودخواه :»خمُ

يَالء( وراً « .است )خُ   .خودستا .فخرفروش :»فَخُ
 ۳۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ُمُروَن  �َّ
ۡ
ِ  �َّاَس ٱَ�ۡبَخلُوَن َوَ�أ ٓ َءاتَٮُٰهُم  ۡ�ُۡخلِ ٱب ُ ٱَو�َۡ�ُتُموَن َما  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابٗ 

َ
ِهي اَوأ    ﴾٣٧انٗ مُّ

   ترجمه: 
و  ،خوانند یز به بخل میورزند و مردمان را ن یه خود بخل مکند یسانک )آنان( 

آن استفاده  نه خودشان از(دارند و  یداده است پنھان مشان  بدی ه خداوندکرا  ینعمت
 یفران نعمت مادکدر  یوسته سعیو پ ،سازند یمند م گران را از آن بھرهینند و نه دک یم

فران نعمت ک )شانیھمچون ا(ه ک یسانک یما برا )هکنان بدانند یا ،دارند یو معنو
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  .میا ردهکآماده  یا نندهکعذاب خوار ،نندک یم
   توضیحات: 

ا« نَ تَدْ ينَ « .میا دهیه دیتھ .میا ردهکآماده  :»أَعْ افِرِ انگاران  دهینندگان و نادک پنھان :»كَ
  .شگانیفرپک .نعمت

 ۳۸ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ۡمَ�ٰلَُهۡم رِئَآَء  �َّ
َ
ِ  �َّاِس ٱيُنفُِقوَن أ ِ ٱَوَ� يُۡؤِمُنوَن ب َّ�  ِ َوَمن  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱَوَ� ب

ۡيَ�ٰنُ ٱيَُ�ِن     ﴾٣٨قَرِ�ٗنا فََسآءَ  اقَرِ�نٗ  ۥَ�ُ  لشَّ
   ترجمه: 
بخشند  یانه مینند و خودنماک یارانه صرف مکایه اموال خود را رکند یسانکو (آنان)  

مان و نه به آخرت ینند) و نه به خدا اکدشان یف و تمجینند و تعریشان را ببی(تا مردم ا
شان را از راه بدر برده است) و ھر یطان ایرده و شک یرویطان پیه از شک(چرا  ،باور دارند

  ن ھمدم است.یطان بدتریده است و) شیبرگز یطان ھمدم او باشد (چه بد ھمدمیه شک
   توضیحات: 

آءَ « ئَ در  )و(ر یا حال ضمیو  ،له است مصدر باب مفاعله و مفعوٌل  .یخودنمائ .ایر :»رِ

ونَ ( قُ نفِ آئِنيَ « :شود ین میر چنیبشمار است و تقد )يُ رَ يناً « .»النَّاسَ مُ رِ  .ھمدم :»قَ
  .ھمصحبت .نیھمنش

 ۳۹ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ  ب
ْ ِ ٱَوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنوا ا َرزََ�ُهُم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ْ ِممَّ نَفُقوا

َ
ۚ ٱَوأ ُ ُ ٱَوَ�َن  �َّ بِِهۡم  �َّ

   ﴾٣٩َعلِيًما
   ترجمه: 
 ،مانین ایزه ایبه انگ(آوردند و  یمان میز ایخدا و روز رستاخشد اگر آنان به  یچه م 

و اجر (ردند ک یداده است بذل و بخشش مشان  بدی از آنچه خدا )خالصانه در راه خدا
گاه از آنان است )؟داشتند یافت میخود را از او در   .و خداوند آ

   توضیحات: 

مْ « يْهِ لَ ا عَ اذَ   .ردند اگرک یم یانیچه ز .شد اگر یچه م :»مَ



  ٢٩١ سوره نساء     

 

 ۴۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  َّ�  �ٖ� نۡهُ  ِمن َوُ�ۡؤتِ  يَُ�ٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  �ن َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل ذَرَّ ُ ۡجًرا �َّ
َ
 أ

   ﴾٤٠َعِظيٗما
   ترجمه: 
ار کاگر  )یول ،اھدک ینم یسکاز اجر (دارد و  یظلم روا نم یا ذّره )یسکبه (خداوند  

به شخص (خود  یو از سو ،گرداند ین برابر میآن را چند ،سر زند )یسکاز ( یکین
  .ندک یعطاء م یپاداش بزرگ )ن برابر اجر عملشیاز چند یجدا ،ارکوکین

   توضیحات: 

الَ « ثْقَ ةٍ « .اندازه .وزن :» مِ رَّ ه به ھنگام تابش ک یا از آن گرد و غبار گونه یا دانه :»ذَ

ةٍ « .شود یده میان پرتو نور دیبه درون منزل در م ید از سوراخیخورش رَّ الَ ذَ ثْقَ  :»مِ
  .ز استین چیترکن و سبیمترکمراد  .یا به اندازه ذّره .یا وزن ذّره ھم

 ۴ ۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِۢ �َِشِهيدٖ ﴿  ة مَّ
ُ
ِ أ

ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا فََكۡيَف إِذَا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ ُؤَ�ٓءِ  َ�َ    ﴾٤١َشِهيٗدا َ�ٰٓ
   ترجمه: 
از ( یگواھ یه از ھر مّلتکچگونه خواھد بود بدان گاه  )نانیحال ا !محّمد یا( 

قوم (بر  یشاھد )ز به عنوانین(م و تو را یاوریب )شھادت بر قوم خود یغمبران برایپ
  ؟ میاوریب )انیتنگچشمان و نافرما یعنی(نان یا )از جمله ،خود
   توضیحات: 

يْفَ « يداً « ؟ردکدا خواھند یپ یچه حال ؟چگونه خواھد بود :»كَ هِ بقره  :نگا(گواه  :»شَ
 /۱۴۳.(  

 ۴۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يََودُّ  يَۡوَم�ِذٖ ﴿  ٰى بِِهُم  لرَُّسوَل ٱَ�َفُرواْ وََعَصُواْ  �َّ �ُض ٱلَۡو �َُسوَّ
َ
َ ٱَوَ� يَۡ�ُتُموَن  ۡ� َّ� 

  ﴾٤٢اَحِديثٗ 
 



 تفسیر نور    ٢٩٢

 

   ترجمه: 
ده و از یفر را برگزکه ک یسانک )ونددیبه وقوع پ یارھائکن یه چنک(در آن روز  

ه مردگان را در کھمان گونه (اش که کدارند  یدوست م ،اند غمبر سر بر تافتهیفرمان پ
دفن  کز در دل خایشان را نیا ،زندیر یرشان مکیبر پ کنند و خاک یدفن م کخا
و ھمچون مردگان در (ردند ک یآنان صاف م یرا بر رو )شانیمزار ا(ن یزم )ردند وک یم

 )در آن روز آنان .دندید یرا نم یو درد و رنج ین شرمندگیشدند و چن یپنھان م کخا
  .را از خدا پنھان سازند یگفتار )ایردار ک(توانند  ینم

   توضیحات: 

ٰى بِِهُم ﴿  �ُض ٱلَۡو �َُسوَّ
َ
شد  یاش مک !شد یآنان صاف م ین بر رویاش زمک : ﴾ۡ�

 کن خایاش ھمچون زمک !دیافد و آنان را ببلعد و دوباره به ھم برآکن از ھم بشیزم
 . !رستند یبودند و از عقاب و عذاب م

 ۴۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقَر�ُوا لَٰوةَ ٱَءاَمُنوا ْ مَ  لصَّ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
ا َ�ُقولُوَن َوَ� َوأ

َحدٞ 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنُتم مَّ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا  ّمِنُ�م ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱ ّمِنَ 
َ
ْ َمآءٗ  لنَِّسآءَ ٱۡلَغآ�ِِط أ ْ  فَلَۡم َ�ُِدوا ُموا ْ فَٱ َطّيِٗبا َصعِيٗدا َ�َتَيمَّ  ۡمَسُحوا

يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ 
َ
َ ٱبِوُُجوهُِ�ۡم َو�    ﴾٤٣َ�َن َ�ُفوًّا َ�ُفوًرا �َّ

   ترجمه: 
د تا آن گاه یستید به نماز نایه مست ھستک یدر حال !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ه کد تا آن گاه یه جنب ھستک ید در حالیستیو به نماز نا ،دیگوئ ید چه میدان یه مک
ه از کن یا اید و یا مسافر بودیض یو اگر مر .دیه مسافر باشکن یمگر ا ،دینک یغسل م

 ،دیافتین یآب )ن احوالیدر ھمه ا(د و یردک یکیه با زنان نزدکن یا ایو  ،دیشاب برگشتیپ
را مسح   ھایتان دست چھره و )کبا خا ،ن منظوریا یبرا(د و ینکّمم یت کپا کبا خا

  .آمرزنده است ننده وکخداوند عفوگمان  بی .دینک
   توضیحات: 

 ﴿ ْ لَٰوةَ ٱَ� َ�ۡقَرُ�وا نُتۡم ُسَ�َٰرىٰ  لصَّ
َ
 ،ن فرمانیا .دینماز نخوان یدر حال مست :﴾َوأ

 یھا هیو سوره مائده آ ۲۱۹ه یبود و سپس برابر سوره بقره آ یخوارگیم میمقّدمه تحر



  ٢٩٣ سوره نساء     

 

الةَ ال « گرید یمعن .افتیم شرف نزول یم تحرکح یبه طور قطع ۹۱و  ۹۰ بُوا الصَّ رَ  ،»تَقْ

الةِ «ه کن است یا عَ الصَّ واضِ بُوا مَ رَ يا« .دیبه مساجد نرو :یعنی .»ال تَقْ ارَ كَ جمع  :» سُ

د به مساجد یه جنب ھستک یدر حال :﴾َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيلٍ ﴿ .مستان ،رانکَس 
د مگر ینماز نخواند یه جنب ھستک یدر حال .دینکه از آنجا عبور کن ید مگر اینرو

يا« .دیمسافر باش ضَ رْ آئِطِ « .مارانیب ،ضیجمع مر :»مَ غَ شاب و یمراد پ .ن گودیزم :»الْ

تُمْ « .حاجت است یقضا سْ عِيداً « .دیلمس نمود .دیردک یزش جنسیآم :»المَ سطح  :»صَ

موا(به  مفعوٌل  .کخا .نیزم .نیزم  یعنی .ا منصوب به نزع خافض استیاست  )تيمّ

موا « اً « .»بِصَ ِعيدٍ فَتيمّ وّ فُ   .نده گناھانیار زدایبس .نندهکار عفویبس :»عَ
 ۴۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
وَن  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ّمِنَ  اأ َ�ٰلَةَ ٱ�َۡشَ�ُ ن تَِضلُّواْ  لضَّ

َ
َوُ�رِ�ُدوَن أ

بِيَل ٱ    ﴾٤٤لسَّ
   ترجمه: 
داده شده شان  بدی )سابق یآسمان یھا(تاب کاز  یا ه بھرهک یسانک ینیب یمگر نم 

 )شانیز ھمچون این(ه شما کخواھند  یخرند و م یضاللت را م ،)تیھدا یبا بھا( ،است
  ؟دیگمراه شو

   توضیحات: 

ياـأَلَ «  رَ إِلَ   ؟ یخبر یمگر ب ؟ ینیب یمگر نم :»مْ تَ
 ۴۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  َّ�  ِ ۡعَدآ�ُِ�ۡمۚ َوَ�َ�ٰ ب
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ِ ٱأ ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  اَوِ�ّٗ  �َّ    ﴾٤٥�نَِص�ٗ  �َّ

   ترجمه: 
و (ه خدا سرپرست کاست  یافکو  ،شناسد یبھتر دشمنانتان را م )از شما(خداوند  

  .باشد )ارتانکو مدد(اور یه خدا کاست  یافکو  ،باشد )نگھدارتان
   توضیحات: 

يا« فَ   .بسنده است .است یافک :»كَ



 تفسیر نور    ٢٩٤

 

 ۴۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱّمَِن ﴿  ْ ُ�َّرِفُوَن  �َّ َواِضعِهِ  لَۡ�ِمَ ٱَهاُدوا  ۡسَمعۡ ٱَوَ�ُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا وَ  ۦَعن مَّ
لِۡسنَتِِهمۡ  َ�َّۢ� َوَ�ِٰعَنا َ�ۡ�َ ُمۡسَمعٖ 

َ
َطۡعَنا وَ  ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َوَطۡعٗنا بِ�

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ �َُّهۡم قَالُوا

َ
 ۡسَمعۡ ٱَولَۡو �

َُّهمۡ  �لََ�َن َخۡ�ٗ  نُظۡرنَاٱوَ  ۡقوَمَ  ل
َ
ُ ٱَعَنُهُم لَّ  َوَ�ِٰ�ن َوأ   ﴾٤٦بُِ�ۡفرِهِۡم فََ� يُۡؤِمُنوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
 یالم را از معانکو (گردانند  یخود منحرف م یان سخنان را از جاھایھودیاز  یبرخ 
 :ندیگو یو م )نندک یدارند و وارونه و چندگونه و چند پھلو صحبت م یبه دور م یاصل
بشنو  )!میفزودیان نیو جز عص(م یو فرمان نبرد )!میار نگرفتکسخن تو را و به (م یدیشن

زبان را  )یول( یما را بپا :)گفتند یم(و  .را یدنیناشن )جز یاش نشنوکسخنان ناروا و (
 ،بایناز :یعنی ،ا راِعناً ی ،چوپان ما یعنی ،نایراع ،راِعنا :یو به جا(دادند  یچ میپ
 یبه جا(اگر آنان  یول )!ن رسولیو نفر(ن بود یشخند دیر )شان ھدف(و  ...)گفتند یم
سخنان (م و یردکم و اطاعت یدیشن :گفتند یم )بایناز یارھاکن ھمه سخنان ناروا و یا

با (شان بود و یبه نفع و صالح ا )مینک کتا حقائق را در(بشنو و به ما مھلت بده  )ما را
ن نموده یفرشان نفرکن خداوند آنان را به سبب کیول ،تر درست )ت سازگارتر ویواقع

مان یا یکو لذا جز شمار اند )و از رحمت خود مطرود و محروم فرموده است(است 
  ).ندیگو ینم کیحق را لبّ  یو داع(آورند  ینم

   توضیحات: 

لِمَ « عٍ «الم. سخن. ک»: الْكَ مَ سْ َ مُ ريْ . گوش شنوا نداشته ی. حرف بد نشنویدنیناشن»: غَ

َ . واژه (ینشنو کی. جز نی. جز بد نشنویباش ريْ يّاً «) حال است. غَ دادن. از ماده  چیپ»: لَ

(نگا: آل عمران /  باشد. یار رفته است و حال مک) به (الوينَ  ی). مصدر است و به معنی(لو

ناً ). «۷۸ ناً ( ردن. مورد استھزاء قراردادن.کتمسخر»: طَعْ يّاً ) عطف بر (طَعْ  ی) است و به معنلَ

نِنيَ ( م). «۵۹ - ۵۷) است (نگا: مائده / طَاعِ تر.  کیتر و به صواب نزد : دادگرانه» أَقْوَ
  تر. ستهیشا
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 ۴۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ وتُوا

ُ
قٗ  لِۡكَ�َٰب ٱأ ۡ�َا ُمَصّدِ ْ بَِما نَزَّ ن َ�ۡبلِ  ّمِن َمَعُ�م لَِّما اَءاِمُنوا

َ
 أ

ٰٓ  َ�َ�ُدََّها وُُجوٗها �َّۡطِمَس  َ�َ  ٓ ۡدبَارَِها
َ
وۡ  أ

َ
ٓ  َكَما نَۡلَعَنُهمۡ  أ ۡصَ�َٰب  لََعنَّا

َ
ۡبِت� ٱ أ ۡمُر  لسَّ

َ
ِ ٱَوَ�َن أ َّ� 

   ﴾٤٧َمۡفُعوً� 
 
   ترجمه: 
از (د بدانچه یاوریمان بیا !به شما داده شده است )یآسمان(تاب که ک یسانک یا 

با  )یتاب آسمانکاز (ه کاست  یزیننده چک قیم و تصدیا ردهکنازل  )قرآن بر محّمد
را  یھائ چھره )له آثاریم و بدان وسینکب شما ینص یعذاب(ه کش از آن یپ ،دیخود دار

و آنھا را  )مینگذار یبر جا یو لب ینیگوش و ابرو و بو در آنھا چشم و (م ینکمحو 
شان یه اکش از آن یا پی ،)و ھمچون قسمت پشت خود صاف و زشت گردند(م یبرگردان

ه در روز ک یآنان یعنی(اران شنبه را یه کگونه  ھمان میبھره ساز یرا از رحمت خود ب
  .است یشدن و فرمان خدا انجام .میرده و نابود نمودکن ینفر )گرفتند یم یشنبه ماھ

   توضیحات: 

سَ « وهاً « .مینکوارونه و دگرگون  .میبزدائ .مینکمحو  :»نَطْمِ جُ  .ھا چھره :»وُ

مْ «  .اشخاص نَهُ لْعَ بْتِ « .میشان سازکھال .مینکنشان ینفر :»نَ ابَ السَّ حَ روان یپ :»أَصْ
نمودند و مورد  یریگ یردند و در روز شنبه ماھکخدا  یه نافرمانک یانیھودی .شنبه

  ).۱۶۶ - ۱۶۳اعراف /  :نگا(خشم او قرار گرفتند 
 ۴۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
ِ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ ٱَوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء َّ� 

   ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�َقِد 
   ترجمه: 
گناھان جز آن را از  یول ،بخشد یبه خود را نم کشر )ھرگز(گمان خداوند  یب 
را  یگناه بزرگ ،قائل گردد یکیخدا شر یه براکو ھر  .بخشد یه خود بخواھد مکس کھر
  .ب شده استکمرت



 تفسیر نور    ٢٩٦

 

   توضیحات: 

ا دُونَ « يا« .از یجدا .متر ازک :»مَ َ  ،زنان و دروغنان ک بھتان .به ھم بافته است :»إِفْرتَ
  .ده استیب گردکمرت

 ۴۹ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� نُفَسُهم� بَِل  �َّ

َ
وَن أ ُ ٱيَُز�ُّ   ﴾٤٩يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  �َّ

   ترجمه: 
گاه ن  گزاف خود را و با الف و (شمارند  یم کشتن را پایه خوک یسانکاز  یستیمگر آ
ان کان و ناپاکد پایه باکچنان (ه کخدا است  )ن تنھایا(ه کبل ).؟ندینما یقلمداد م یمّتق

شمارد و به راه  یو م(دارد  یم که خود بخواھد پاکرا  یسانک )شناسد و یرا از ھم م
به اندازه نخ شان  بدی و )دارد یروا نم ین ستمیمترک یسکد و به ینما یت میراست ھدا

  .شود یخرما ھم ظلم و جور نمھسته 
   توضیحات: 

ونَ « كُّ زَ ف خود ید و تعریند و در تمجیستا یھوده میخود را ب .شمارند یم کپا :»يُ

تِيالً « ).۱۸و مائده /  ۱۱۱بقره /  :نگا(وشند ک یم ه در ک یکیگونه و رشته بار نخ :»فَ
ن یا .زنند یالمثل م بدان ضرب یزیو ناچ یمکه در کاف ھسته خرما وجود دارد کش

  .ز باشدییا تمیتواند مفعول دوم  یواژه م
 ۵۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

وَن َ�َ  نُظرۡ ٱ﴿  ِ ٱَكۡيَف َ�ۡفَ�ُ بِيًنا اإِثۡمٗ  ۦٓ َوَ�َ�ٰ بِهِ  لَۡكِذَبۖ ٱ �َّ    ﴾٥٠مُّ
   ترجمه: 
زان او یخدا و عز شتن را فرزندانیو خو(بندند  یه چگونه به خدا دروغ مکبنگر  

بقره /  :نگا( .)رود یبه بھشت نم یسکان یحیان و مسیھودیه جز کند یگو یدانند و م یم
ت ینگر  بیان و(باشد  یارکه گناه آشکاست  یافکن دروغ یو ھم )۱۸و مائده /  ۱۱۱

  ).شان گرددیف و عمل زشت ایثک
   توضیحات: 

يا بِهِ « فَ بِيناً « .ز استییتم .گناه :»اً ـإِثْم« .است یافکن دروغ و بھتان یا :»كَ  .ارکآش :»مُ



  ٢٩٧ سوره نساء     

 

ار کنجا به صورت الزم به یدر ا .یمتعّد  یالزم است و گاھ یه گاھک )إِبانَه(از مصدر 
  .رفته است

 ۵۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ّمِنَ  اأ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ َو�َُقولُوَن  ل�َّ

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ِيَن َ�َفُرواْ َ�ٰٓ ِينَ ٱلِ�َّ    ﴾٥١َءاَمُنواْ َسبِيً�  �َّ

   ترجمه: 
شان  بدی )یآسمان(تاب ک )دانش(از  یا ه بھرهک یسانکاز  یستیا در شگفت نیآ 
خرد و فطرت و  یزدان و راھنمائیھای  کتاب تیشتن را از ھدایچگونه خو(ده است یرس
و به دنبال اوھام و (آورند  یمان میطان ایبه بتان و ش )اند و وجدان به دور داشته یندا

افران کو درباره  )پردازند یباطل م یافتند و به پرستش معبودھا یخرافات راه م
ه اسالم را قبول و ک(ترند  افتهی تر و راه برحّق  ینان از مسلمانانیه اکند یگو یم )شیقر(

  .!)اند رفتهیپذ یشوائید را به پمحّم 
   توضیحات: 

بْت« بگو یا غیا جادوگر یطان یاعم از ش ،ده شودیه جز خدا پرستک یزیھر چ :» جِ

وت« ...و ه یما ،ه اطاعت از آنک یزیس و ھر چکھر  .جز خدا یھر معبود :» طَاغُ
ه در ک یو چه فرماندھ ،ده شودیه پرستک یا دهیچه آفر ،از راه حق شود یان و دوریطغ

 .ه انسان را از راه بدر بردکباشد  یمنیو چه اھر ،گردد یاز او فرمانبردار یشّر و بد

ُؤَ�ٓءِ ﴿ .سان استکیر و مؤّنث در آن کمفرد و جمع و مذ ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا  :﴾َ�ُقولُوَن لِ�َّ
  ).۱۱و ۷احقاف /  :نگا(است  )يفِ ( یحرف الم به معن .گفتند یان مکدرباره مشر

 ۵۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱلََعَنُهُم  �َّ ُ ُ ٱَوَمن يَۡلَعِن  �َّ    ﴾٥٢نَِصً�ا ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

   ترجمه: 
و از رحمت خود محروم (ن نموده است یشان را نفریه خداوند اکند یسانکآنان  

و از درگاه (ند کن یه را خداوند نفرکو ھر  )استشان داشته یرده است و رسواک



 تفسیر نور    ٢٩٨

 

را از خشم  یو و(اور او گردد یه کافت ی یرا نخواھ یسک )مرحمت و محّبت خود براند
  ).خدا پناه دھد و برھاند

   توضیحات: 
  .است )ناصر(غه مبالغه یص .ارکمدد .اوری :»راً یَنصِ «

 ۵۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡم لَُهۡم ﴿ 
َ
   ﴾٥٣نَقًِ�ا �َّاَس ٱ يُۡؤتُونَ  �َّ  افَإِذٗ  لُۡمۡلكِ ٱ ّمِنَ  نَِصيٞب أ

   ترجمه: 
ن یدر ا )شان بودیو قدرت در دست ا کاگر مل( ؟ است کاز مل یا ا آنان را بھرهیآ 

ه از آن خرما ک(اندازه سوراخ ھسته خرما  )به یو حتّ  یو سرسوزن یزیپش(صورت 
  .دادند یبه مردم نم )بشمار استء  ین شیزتریزند و ناچ یجوانه م

   توضیحات: 

لْك« .ایه آکبل .ایآ :»أَمْ « رياً « .سلطه و قدرت .ومت و سلطنتکح :» مُ در  یا نقطه :»نَقِ
ارزش را  یم و بکز یچ .در پشت ھسته خرما یا گونه سوراخ یگود .پشت ھسته خرما

  .زنند یمثل مز و سرسوزن یبه پش یه در فارسکگونه  ھمان ،زنند یبدان مثل م
 ۵۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿ 
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱأ ُ ٱَ�َ  لِۡكَ�َٰب ٱَ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ

ۡلً� َعِظيمٗ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ     ﴾٥٤اَوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ
   ترجمه: 
با (فضل و رحمت خود  یه خداوند از روکبرند  یحسد م یزیا آنان بر چیآ 

 یایم نیه ابراھک(م یه به آل ابراھکما  ؟ داده است )عرب(به مردم  )ختن محّمدیبرانگ
 :مانند( .میداد یمیعظ یو پادشاھ یغمبریو پ )یآسمان(تاب ک )شان استیشما و ا
  ).مان در شامیداود و سل یو شاھ ،وسف در مصریسلطنت 

   توضیحات: 

 .ا مّلت عرب استیو  ،ا او و مؤمنانی ،غمبرینجا مراد پیدر ا .توده مردم :»النَّاس«

ة« مَ كْ  .یتاب آسمانکفھم اسرار موجود در  .اءیعت و رموز اشیشناخت اسرار شر :»احلِْ



  ٢٩٩ سوره نساء     

 

ظِيم« .نبّوت لْكاً عَ از  یبرخ یاز سو کا سلطنت بر ممالیھا  دل ومت برکمراد ح :»اً ـمُ
  .است یمیغمبران ابراھیپ

 ۵۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡن َءاَمَن بِهِ ﴿  ن َصدَّ َ�ۡنُهۚ َوَ�َ�ٰ ِ�ََهنََّم َسعًِ�ا ۦفَِمۡنُهم مَّ    ﴾٥٥َوِمۡنُهم مَّ
   ترجمه: 
به  )مبعوث شده بودندشان  میان م دریم و آل ابراھیابراھ(ه کاز آنان  یجمع یول 

گران یه دکاند  بوده یسانکشان  میان و در ،آوردندمان یا )ُمنَزل بر خود یآسمان(تاب ک
آتش فروزان و  ،اند گردان شدهیز از آن رویاند و خود ن بازداشته یتاب آسمانکرا از 
  .بسنده است )ن افراد روگردان و بازدارندهیچن یبرا(شان دوزخ ک زبانه
   توضیحات: 

 .تواند باشد یم میو آل ابراھ ،میابراھ ،غمبر اسالمیپ ،تابک )ه(ر یمرجع ضم :»بِهِ «

نْهُ « دَّ عَ عِرياً « .رد و بدان پشت نمودکدا یاز آن انصراف پ .ردک یریاز آن جلوگ :»صَ  :»سَ
  .سوزان و فروزان

 ۵۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َّ� � ْ ۡلَ�ُٰهمۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما �َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَارٗ َ�َفُروا  بَدَّ
ْ  َ�ۡ�ََها ُجلُوًدا َ ٱإِنَّ  ۡلَعَذاَبۗ ٱ ِ�َُذوقُوا    ﴾٥٦اَ�َن َعزِ�ًزا َحِكيمٗ  �َّ

   ترجمه: 
 ،اند ب نمودهیذکاء ما را تیرده و انبکار کات و دالئل ما را انیه آک یسانکگمان  یب 

ه کھر زمان  .میسوزان یمم و بدان یگردان یوارد م یشان را به آتش شگفتیباالخره ا
آنھا قرار  یبه جا یگرید یھا پوست ،ان و سوخته شودیآنان بر )بدن( یھا پوست

بر عذاب (توانا  ،خداوند .مزه عذاب را بچشند )مستمر باشد و ،چشش درد(م تا یدھ یم
  ).دھد یفر میکمت کح یو از رو(م است یکح )افران وکران و کمن

   توضیحات: 

تْ « جَ   .سوخت .ان شدیبر :»نَضِ
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 ۵۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰتٖ  ل�َّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ
َ
�ۡ 

بَدٗ 
َ
َُّهمۡ  �ۖ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ٓ  ل زۡ  �ِيَها

َ
ٞۖ  َ�ٰجٞ أ َرة َطهَّ    ﴾٥٧َظلِيً�  ِظّ�ٗ  َونُۡدِخلُُهمۡ  مُّ

   ترجمه: 
سته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیا )آمده استسویشان  به بدانچه(ه کرا  یسانکو اّما  

ر یه رودبارھا در زکم ساخت یوارد خواھ )نیاز بھشت بر(ھائی  باغ اند به ردهک
جاودانه تا  )رد ویگ یان نمیشان ھرگز پایزندگان(در آنجاھا  .است یآنھا جار )درختان(

و  .دارند )ھا بیھا و ع یو به دور از آلودگ( یا زهیکدر آنجاھا ھمسران پا .مانند یبه ابد م
داخل  یا گسترده )تیعّزت و رفاھ(ه یبه سا )م ویدھ یم یپرناز و نعمت یزندگ(آنان را 

  .میگردان یم
   توضیحات: 

» ظِالًّ « .دائم .دار هیسا :»ظَلِيال« .است یشگیت ھمیمراد نعمت و رفاھ .هیسا :»ِظال

ه بخواھند در ک یوقتھا  عرب .دان استیت جاویمراد ناز و نعمت فراوان و رفاھ :»ظَلِيالً 
 :ندیگو یمثًال م .سازند یلمه مک یبرا یاز لفظ واژه مورد نظر صفت ،نندکمبالغه  یزیچ

يَلُ ، « يْلٌ أَلْ رٌ لَ رٌ شاعِ عْ مُ ، شِ وَ مٌ أَيْ   .»، ظِلٌّ ظَليلٌ يَوْ
 ۵۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن َ�ُۡكُمواْ  �َّاِس ٱإَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ ٱإِنَّ  ۡلَعۡدِل� ٱب ا يَعُِظُ�م بِهِ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ    ﴾٥٨�َ�َن َسِميَعۢ� بَِص�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
اعم از آنچه خدا (ھا را  ه امانتکدھد  یدستور م )مؤمنان(گمان خداوند به شما  یب 

ه مردم آنھا را به دست شما سپرده و شما ک یزھائیو چه چ ،ن شمردهیشما را در آن ام
ان مردم به یه در مک یو ھنگام ،دیبه صاحبان امانت برسان )اند ن دانستهیرا در آنھا ام

زه گوش ین اندرز خدا است و آن را آویا( .دینک یدادگرانه داوره کن ید اینشست یداور
و شما را به انجام (دھد  ین اندرز پند میخداوند شما را به بھتر )هکد ید و بدانیخود ساز

بوده و  )ردارتانک ی(نا یب )سخنان و( یخداوند دائمًا شنواگمان  بی ).خواند یھا میکین



  ٣٠١ سوره نساء     

 

 یسکو چه  ،دارد یا نمیدارد  یانت روا میخ در امانت یسکداند چه  یو م(باشد  یم
  ).ندک یا نمیند ک یم یدادگر

   توضیحات: 

انَاتِ « دادن  و پس یرد و نگھداریگران بدان تعّلق گیه حق دکز یھا. ھر چ امانت»: األمَ
ف خدا و ودائع یالکآن به صاحب آن واجب باشد. دانش امانت است. مال امانت است. ت

تُمْ «مردم امانت است.  مْ كَ   ز. اصل آن: ِنْعَم ما است.ین چیبھتر»: اـَنِعِمّ «د. یردک یداور»: حَ
 ۵۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

ءٖ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  �ِخرِ
َ
 نُ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
  ﴾٥٩تَأ

   ترجمه: 
خدا محّمد (غمبر یو از پ )از قرآن یرویبا پ(از خدا  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ارداران و فرماندھان مسلمان خود کو از  ،دینکاطاعت  )به سّنت او کبا تمّس  یمصطف
عت اسالم یام شرکاح یه دادگر و حّقگرا بوده و مجرکمادام (د ینمائ یفرمانبردار

آن را  )دیردکدا یش پکشمکاز امور  یو در امر(د یاختالف داشت یزیو اگر در چ )باشند
تا در پرتو (د ینبرگردا )یبا رجوع به سّنت نبو(غمبر او یو پ )با عرضه به قرآن(به خدا 

ان و یغمبر آن را بیو پ ،ه خدا قرآن را نازلکچرا  .دیم آن را بدانکح ،قرآن و سّنت
ن یا .دیمان داریز ایاگر به خدا و روز رستاخ )دینکن عمل ید چنیبا .روشن داشته است

  .تر است شما بھتر و خوش فرجام یبرا )رجوع به قرآن و سّنت یعنی(ار ک
   توضیحات: 

يلِ « رِ  أُوْ مْ . «انیامراء و فرمانروا .ارگزارانک .اردارانک :»األمْ نكُ  یعنی .از خودتان :»مِ
 .ت گام بردارندیو نه معص ،عتید مسلمان باشند و در راه شریام باکارداران و حک

يالً « أْوِ   .ث عاقبت و سرانجامیاز ح :»تَ
 ۶۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن  �َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
�َُّهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
يَزُۡ�ُموَن �



 تفسیر نور    ٣٠٢

 

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
ُٰغوتِ ٱأ ْ بِهِ  ل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ۡيَ�ٰنُ ٱَوُ�رِ�ُد  ۦۖ َوقَۡد أ ن يُِضلَُّهۡم  لشَّ

َ
أ

  ﴾٦٠ايدٗ َضَ�َٰ�ۢ بَعِ 
   ترجمه: 
ه آنان بدانچه بر تو نازل کند یگو یه مک یسانکاز  ینک یا تعّجب نمی! آ)غمبریپ یا( 

ھای  کتاب قیبا وجود تصد یول(مان دارند یش از تو نازل شده ایشده و بدانچه پ
م او را به کو ح(ش طاغوت ببرند یرا به پ یخواھند داور یم )به ھنگام اختالف ی،آسمان

به خدا (ه کفرمان داده شده است شان  بدی هکو حال آن  .!؟)رندیم خدا بپذکح یجا
 یشان را بسیه اکخواھد  یمن میو اھر .مان نداشته باشندیبه طاغوت ا )مان داشته ویا

  .ندک )قت بدریو از راه حق و حق(گمراه 
   توضیحات: 

ونَ « مُ عُ زْ وا« .ندیگو یم .اند شهین اندیبر ا .برند یگمان م :»يَ مُ تَحاكَ ه کن یا :»أَن يَ

وت« .نندکطلب  یداور از حق  یان و دوریش طغیه افزایآنچه اطاعت از او ما :»الطَّاغُ

عِيداً « ).۲۵۶بقره /  :نگا(قت گردد یو حق   .فراوان :»بَ
 ۶۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

نَزَل ﴿ 
َ
ُ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َمآ أ يَۡت  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
وَن َعنَك  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَر� يَُصدُّ

   ﴾٦١اُصُدودٗ 
   ترجمه: 
 )بر محّمد(ه خداوند آن را کد یائیب یزیچسوی  به :گفته شودشان  بدی هک یو زمان 

شما بخواند و  یتا قرآن را برا(د یآور یغمبر رویپسوی  به و ،رده استکنازل 
و از تو (نند ک یسخت به تو پشت مه کد ید یمنافقان را خواھ ،)رھنمودتان دارد

  ).دارند یز از تو باز میگران را نیزند و دیگر یم
   توضیحات: 

ا« الَوْ وداً « .دیائیب :»تَعَ دُ   .بازداشتن .ردنک پشت :»صُ
 
 
 



  ٣٠٣ سوره نساء     

 

 ۶۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

يِۡديِهۡم ُ�مَّ ﴿ 
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ِ فََكۡيَف إِذَآ أ ِ ٱَجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن ب َرۡدنَآ  �َّ

َ
إِۡن أ

ٓ إِۡحَ�ٰنٗ     ﴾٦٢َوتَۡو�ِيًقا اإِ�َّ
   ترجمه: 
بدانان  یبالئشان  اعمال )خبث نفوس و سوء(ه چون به سبب کاّما چگونه است  

ه کخورند  یند و به خدا سوگند میآ یش تو میبه پ )جز تو نداشته باشند یو پناھ(رسد 
 )مّلت(و اّتحاد  )مردم( یرخواھیجز خ یمقصود )و یو اعمال خود منظوراز اقوال (ما 

  .میا نداشته
   توضیحات: 

نَا« دْ «  .است )ما( یو به معن یحرف نف )إِنْ ( .میا نخواسته .میا ردهکاراده ن :»إِنْ أَرَ

اناً  سَ فِيقاً « .یارکوکین .یرخواھیخ :»إِحْ اّتحاد و اّتفاق  .انداختن صلح و صفا راه :»تَوْ
  .دنیبخش

 ۶۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱَ�ۡعلَُم  �َّ نُفِسهِۡم  �َّ

َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

   ﴾٦٣اقَۡوَ�ۢ بَلِيغٗ 
   ترجمه: 
و پندارشان بر چه روال و (ست یچ  ھایشان دل داند در یه خداوند مکند یسانکآنان  

شان توّجه  و به سخنان(ن ک یریگ نارهکشان یپس از ا ).است یریگفتارشان در چه مس
 )اعماق(ه به ک یو اندرزشان بده و با گفتار رسائ )شان نما حق دعوتسوی  به ن وکم

  ).گوشزد نماشان  بدی راشان  اعمال و نتائج( یند با آنان سخن بگوکشان رسوخ  درون
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ ضْ عَ رِ از  یمراد عدم توّجه به منافقان و خوددار .بگردان یشان رویاز ا :»أَعْ

لِيغاً . «معاقبه آنان به خاطر مصلحت در آن زمان و اوان است   .مؤّثر .رسا :»بَ
 
 



 تفسیر نور    ٣٠٤

 

 ۶۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿ 
َ
ٓ أ ِۚ ٱَوَما نُفَسُهۡم َجآُءوَك  �َّ

َ
ْ أ لَُمٓوا �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
َولَۡو �

ْ ٱفَ  َ ٱ ۡسَتۡغَفُروا َ ٱلَوََجُدواْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  ۡسَتۡغَفرَ ٱوَ  �َّ ابٗ  �َّ   ﴾٦٤رَِّحيٗما اتَوَّ
   ترجمه: 
ه به فرمان خدا از او اطاعت کن منظور یم مگر بدیا را نفرستاده یغمبریچ پیو ھ 

از دستور خدا  یشکسر ،از دستور او یشکو سر ،اطاعت از خدا ،پس اطاعت از او(شود 
ر پاگذاشتن فرمان یو ز یبا نفاق و دروغگوئ(ه کو اگر آنان بدان ھنگام  ).بوده است

نمودند و  یو از خدا طلب آمرزش م آمدند یبه نزد تو م ،ردندک یبه خود ستم م )خدا
ر و یپذ خدا را بس توبهگمان  بی ،ردک یآنان درخواست بخشش م یغمبر ھم برایپ

  .افتندی یمھربان م
   توضیحات: 
 ۶۵ سوره نساء آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ِ ﴿  نُفِسهِۡم فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ ُدوا

ا اَحرَجٗ  ْ  قََضۡيَت  ّمِمَّ    ﴾٦٥�َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
   ترجمه: 
ند تا تو را در اختالفات و یآ یه آنان مؤمن بشمار نمکبه پروردگارت سوگند  !نه ،اّما 
تو نداشته و  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور یھایریدرگ

  .باشند )قضاوت تو(م یامًال تسلک
   توضیحات: 

رَ « جَ جاً « .ش و اختالف شدکشمک .درگرفت :»شَ رَ يْتَ « .یناراحت ی،دلتنگ :»حَ  :»قَضَ
  .یردک یداور

 ۶۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِن ﴿ 
َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ْ ٱَولَۡو � وِ  ۡ�ُتلُٓوا

َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ْ ٱأ ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيلٞ  ۡخرُُجوا  مِن دَِ�ٰرُِ�م مَّ

�َُّهمۡ  َولَوۡ  ّمِۡنُهۡمۖ 
َ
�  ْ َُّهمۡ  �لََ�َن َخۡ�ٗ  بِهِۦ يُوَ�ُظونَ  َما َ�َعلُوا َشدَّ  ل

َ
   ﴾٦٦تَۡثبِيٗتا َوأ



  ٣٠٥ سوره نساء     

 

   ترجمه: 
بر آنان واجب  )ھمچون جھاد مستمر یفرسائ فات طاقتیلکن تییبا تع(و اگر ما  

ا یو  ،دیشکشتن را بیخو )خود را در معرض تلف قرار داده و ،خدادر راه (ه کم یردک یم
ار را کن یا ،دیرون روین خود بیاز سرزم )د وینکارتان یار و دی کجھاد تر یبرا(ه کن یا

 یو اگر اندرزھائ ).ردندک یو اطاعت فرمان نم(دادند  یاز آنان انجام نم یکجز گروه اند
ا و یدر دن ،بستند یار مکو دستور را به (ادند د یشد انجام م یه به آنان داده مکرا 

  .ردک یشان را پابرجاتر میا )مانیا(آنان بھتر بود و  یبرا )آخرت
   توضیحات: 

مْ « كُ سَ تُلُوا أَنفُ د و خود را ینکه در راه خدا جھاد کن یمراد ا .دیشکشتن را بیخو :»أُقْ

ثْبِيتاً « .دیشکد و دشمنان ھمنوع خود را بیشتن دھکبه    .ردنکپابرجا و استوار  :»تَ
 ۶۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِن �َ�ۡيَ�ُٰهم ا�ذٗ ﴿  ا َّ� ُ ۡجًرا �َّ
َ
   ﴾٦٧َعِظيٗما أ

   ترجمه: 
  .میداد یمشان  بدی یخود پاداش بزرگ یاز سو ،ن صورتیو در ا 
   توضیحات: 

نَّا« دُ ن لَّ   .از جانب خود :»مِ
 ۶۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡسَتقِيٗما اَولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰطٗ ﴿     ﴾٦٨مُّ
   ترجمه: 
باشد و به بھشت  یدر آن نم یطیه افراط و تفرک( ینه آنان را به راه راستیو ھر آ 

  .میردک یرھنمود م )شود یم یمنتھ
   توضیحات: 
 ۶۹ سوره نساء آیه 
   ه:یمتن آ 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ



 تفسیر نور    ٣٠٦

 

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيقٗ  ل�َّ
ُ
   ﴾٦٩اوََحُسَن أ

   ترجمه: 
 )شانیم اکم در برابر فرمان آنان و رضا به حیبا تسل(غمبر یه از خدا و پک یسکو  

خواھد بود  یسانکن یھمنش )ز به بھشت رود و ھمراه ویدر روز رستاخ(او  ،ندکاطاعت 
و مشمول الطاف (داده است  )تیھدا(نعمت شان  بدی خداوند )مقّربان درگاھند و(ه ک

ه او ک یآن مقّربان .رده استکش را بر آنان تمام یخو یخود نموده است و بزرگوار
غمبران را یه پک یانیو راستگو(غمبران و راستروان یاز پ )عبارتند ،ھمدمشان خواھد بود

ه خود را در راه خدا فدا کآنان  یعنی(دان یو شھ )ردند و بر راه آنان رفتندکق یتصد
ور طاعت و عبادت یرونشان به زیه درون و بک یر بندگانیسا یعنی(ستگان یو شا )ردندک

 . !ھستند یو آنان چه اندازه دوستان خوب ،)آراسته شد
   توضیحات: 

فِيقاً « لئِكَ رَ نَ أُوْ سُ حَ فِيقاً (واژه  .ندیو و خوبکیآنان چه دوستان ن :»وَ ا حال یز ییتم )رَ

نِ «ِمن ِجَھِة  :هکن است یر چنیو تقد ،است وْ طِيعِنيَ ـكَ آءَ لِلْمُ فَقَ مْ رُ حاَل  :هکن یا ای ؛»هِ

نِ « وْ طِيعِنيَ ـكَ آءَ لِلْمُ فَقَ مْ رُ مفرد و  )لیَفع(ه در وزن کن است یا قیعّلت مفرد آمدن رف .»هِ
  ...و ،تفاء شده استکز به مفرد اییا در باب تمی .سان استکیرمفرد یغ

 ۷۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِۚ ٱِمَن  لَۡفۡضُل ٱَ�ٰلَِك ﴿  َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب   ﴾٧٠اَعلِيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
از  یموھبت )شود یداده مغمبر یعان فرمان خدا و پیه به مطک یمنزلت بزرگ(ن یا 
شان یخداوند باخبر از اعمال بندگان است و پاداش ا(است و  )شانیا یبرا(خدا  یسو

 یو یند و رضایپو یه راه طاعت او مک یبندگان یو برا ،دھد ین وجه میرا به بھتر
گاه باشدکاست  یافک )ندیجو یم   .ه خدا آ

   توضیحات: 

نَ اهللاِ « لُ مِ ل ،مبتدا ذلِكَ : »ذلِكَ الْفَضْ ن یا ای .و ِمَن اللِه خبر است ،انیعطف ب وفَضْ
  .ه َفْضل خبر اّول و ِمَن اللِه خبر دوم استک

 



  ٣٠٧ سوره نساء     

 

 ۷۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�ۡم فَ  �َّ وِ  نفُِروا

َ
ْ ٱُ�َباٍت أ   ﴾٧١اَ�ِيعٗ  نفُِروا

   ترجمه: 
مقابله با  یبرا(خود را  ید و آمادگیاط نمائیاحت !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

با ھم  یا ھمگیدسته دسته  )انکزمان و م کیتکبرابر تا(و  ،دینکحفظ  )دشمنان
  .دیرون رویب )جنگ یسو به(

   توضیحات: 

ر«  ذْ وا« .سالح و ابزار .آماده باش .اطیاحت :»حِ رُ جمع  :» ثُبَات« .دیرون رویب :»إِنفِ

وا)(در  )و(ر یحال ضم .ھا گروه ،ھا دسته ،)ثَبْي(مؤّنث سالم ُثَبة از ماده  رُ  .اّول است إِنفِ

وا(در  )و(ر یحال ضم ی،ھمگ :»يعاً ـِمجَ « رُ   .دوم است )إِنفِ
 ۷۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِصيَبةٞ ﴿  َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
َ�َّ فَإِۡن أ َُبّطِ ۡ�َعمَ  قَدۡ  قَاَل  �نَّ ِمنُ�ۡم لََمن �َّ

َ
ُ ٱ � ُ�ن  �َّ

َ
َّ إِۡذ لَۡم أ َ�َ

َعُهۡم َشِهيدٗ     ﴾٧٢امَّ
   ترجمه: 
ند ینما یشتن را جزو شما قلمداد میمنافقند و خو(ه کھستند  یان شما گروھیدر م 

ند و از جنگ ینما یز سست میگران را نینند و دک یم یسست )روند و یو به جھاد نم
خداوند  یبه راست :ندیگو یم )زنان طعنه(د یبه شما رس یبتیپس اگر مص .دارند یبازم

  .میت نداشتکشر )در جنگ(ه جزو آنان کبه ما لطف فرمود 
   توضیحات: 

نْ «  خود را مسلمان  ،ه به زبانکاست  ینجا مراد گروه منافقانیدر ا .هک یسک :»مَ

مْ (و  ،دانستند یم نكُ بَطِّئَنَّ « .آنان است یمحتوا ین گفته بیاگر  بیان )مِ و  یسست :»يُ

يداً « .سازند یند مکگران را سست و ید .نندک یم یندک هِ   .حاضر :»شَ
 
 



 تفسیر نور    ٣٠٨

 

 ۷۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َٰبُ�ۡم فَۡضلٞ ﴿ 
َ
ِ ٱ ّمِنَ  َولَ�ِۡن أ ن لَّۡم تَُ�ۢن بَيۡنَُ�ۡم َو�َۡيَنهُ  �َّ

َ
ٞ  ۥَ�َُقولَنَّ َكأ ة  َ�ٰلَۡيتَِ�  َمَودَّ

فُوزَ  َمَعُهمۡ  ُكنُت 
َ
   ﴾٧٣َعِظيٗما فَۡوًزا فَأ

   ترجمه: 
درست  )به شما دست داد یمتیو غن یروزیو پ(و اگر رحمت خدا دربرتان گرفت  

ما ھم  !اشک یا :ندیگو یم ،نبوده یشان موّدت و دوستیان شما و ایه ھرگز مکن یمثل ا
  .میبرد یبھره م یبس )متیو دستاورد فراواِن غن یروزین پیاز ا(م و یبود یبا آنان م

   توضیحات: 

شان به خاطر  بودن یالبّته آرزو !میبود یاش با آنان مک یا :﴾َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت َمَعُهمۡ ﴿ 
  .ا بودیطلب مال دن یه براکبل ،عّزت اسالم نبود

 ۷۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱفَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ﴿  ِينَ ٱ �َّ وَن  �َّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ�َۡ�ُ ُّ�  ِ ِ� ٱب َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل  �ِخَرة
ِ ٱ ۡجًرا َعِظيمٗ  �َّ

َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
   ﴾٧٤اَ�يُۡقَتۡل أ

   ترجمه: 
 یو فان(فروشند  یا را به آخرت میدن یه زندگکنند کجنگ  یسانکد در راه خدا یبا 

ه کن یا ایشته شود و کس در راه خدا بجنگد و کو ھر  ).نندک یمعاوضه م یرا با باق
  .میدھ یبدو م یپاداش بزرگ )در ھر دو صورت در آخرت( ،روز گرددیپ

   توضیحات: 

اتِلْ « يُقَ لْ ينَ « .ار پردازدکیند و به پکد جنگ یبا :»فَ ذِ لْ فاعل  :»الَّ  .است قاتِلْ يفَ

ونَ « ُ   .مجّرد و از باب دوم است یفعل ثالث .فروشند یم :»يَرشْ
 ۷۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ﴿   لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لنَِّسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱوَ  �َّ
ِينَ ٱ َّ�  ِ ۡخرِۡجَنا مِۡن َ�ِٰذه

َ
ٓ أ الِمِ ٱ لَۡقۡرَ�ةِ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا هۡ  لظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗ  ۡجَعلٱلَُها وَ أ ُ َا ِمن �َّ  ا�َّ



  ٣٠٩ سوره نساء     

 

َ  ۡجَعلَوٱ نَك نَِصً�ا ا�َّ ُ    ﴾٧٥ِمن �َّ
   ترجمه: 
د ینجنگ یا چارهیان درمانده و بکودکمردان و زنان و  )نجات(د در راه خدا و یچرا با 

آن نان که ساک یارین شھر و دیما را از ا !پروردگارا :ندیگو یم )آورند و یاد برمیفر(ه ک
و از جانب خود سرپرست و  ،خارج ساز )دارند یچارگان ستم روا میو بر ما ب(ارند کستم
ند ک یاریتا ما را (مان قرار بده یبرا یاوریخود  یو از سو ،د آوریما پد یبرا یگر تیحما

  ).و از دست ظالمان برھاند
   توضیحات: 

مْ « ا لَكُ نيَ ـالْ « ؟ سزاوار شما است یک ؟ ده استیشما را چه رس :»مَ فِ عَ تَضْ سْ  یسانک :»مُ
ف یره تضعیو غ ی،اجتماع ی،اقتصاد ی،از نظر فرھنگ ،گرانیا فشار دیه بر اثر ستم ک

ان« .نمانده باشدشان  برای یشده باشند و تاب و توان مبارزه آن چنان دَ لْ وِ جمع  :» الْ

يَة« .بندگان .انکودک :دیَول رْ قَ  یاریھرگونه شھر و ده به طور خاّص و کمراد م .شھر :» الْ

اـالظَّالِ « .به طور عام است هَ لُ و با  )ةیقر(صفت  )ظالم(واژه  .اھل آنجا ستمگرند :»مِ أَهْ

  .است )ظالم(فاعل  )اهل(و واژه  .ر آمده استکتوّجه به اھل مذ
 ۷۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ِۖ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ُٰغوتِ ٱَ�َفُروا  ل�َّ
ۡوِ�َآَء 

َ
ۡيَ�ِٰن� ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ ۡيَ�ٰنِ ٱإِنَّ َكۡيَد  لشَّ    ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا لشَّ

   ترجمه: 
در راه  ،اند شهیفرپکه ک یسانکو  ،جنگند یزدان میدر راه  ،اند مان آوردهیه اک یسانک 

شه یطان ھمیرنگ شینگمان  بی .دیطان بجنگیاران شیپس با  .جنگند یطان میش
  .ف بوده استیضع
   توضیحات: 

وتا«   .خواند یان میفر و طغکه انسان را به کطان است ینجا مراد شیدر ا :» لطَّاغُ
 
 



 تفسیر نور    ٣١٠

 

 ۷۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

لَۡم تََر إَِ� ﴿ 
َ
ِينَ ٱ� �ِيُمواْ  �َّ

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
ٓواْ � لَٰوةَ ٱ�ِيَل لَُهۡم ُكفُّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ا ُكتَِب  لزَّ فَلَمَّ

ِ ٱَكَخۡشَيةِ  �َّاَس ٱ َ�َۡشۡونَ  ّمِۡنُهمۡ  إَِذا فَرِ�قٞ  لۡقَِتاُل ٱَعلَۡيِهُم  َّ�  ۚ َشدَّ َخۡشَيٗة
َ
ۡو أ

َ
ْ  أ  لِمَ  َر�ََّنا َوقَالُوا

َجلٖ  قَِتاَل لۡ ٱ َعلَۡيَنا َكَتۡبَت 
َ
ۡرَ�َنآ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
ۡ�َياٱ َمَ�ٰعُ  قُۡل  قَرِ�ٖب�  لَۡوَ�ٓ أ  لَِّمنِ  َخۡ�ٞ  �ِخَرةُ َوٱ قَلِيلٞ  �ُّ

   ﴾٧٧َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  �ََّ�ٰ ٱ
   ترجمه: 
ه اجازه کش از آن یپ(ه ک یسانک )از ینک یمحّمد و تعّجب نم یا( ینیب یا نمیآ 

گفته شان  بدی )دادند و ھر چند ینسبت به جنگ عالقه نشان م ،جنگ صادر شود
د و ید و نماز را برپا داریدست از جنگ بدار )؛ ده استیوقت جھاد فرا نرس( :شد یم
اّما  ).ار نبودکبدھ یسکردند و گوششان به ک یدر ظاھر شتاب م(د ینکات مال بدر کز

  ھای دست ن ھنگامیبد )داده شدو فرمان جھاد (د یه جنگ بر آنان واجب گردک یوقت
ه از خدا ترس و ھراس کدند و ھراس برداشتند یترسگونه  ھمان شان از مردمیاز ا

ن یبد(چرا  !پروردگارا :و گفتند !شتر ھم دچار خوف و وحشت شدندیه بکو بل !داشتند
تا ( یداد یم یشتریشد اگر به ما فرصت ب یچه م ؟ یردکجنگ را بر ما واجب  )یزود
ه ک یسک یاست و آخرت برا کا اندیدن یاالک :بگو ).؟ میگرفت یا بھره میلذائذ دناز 
  .به شما نشود ین ستمیمترکو  )شما داده شود یو جزا( ،زگار باشد بھتر استیپرھ
   توضیحات: 

م« يَكُ وا أَيْدِ فُّ يق« .دیشکدست ب .دیدست نگاه دار :» كُ دَّ « .دسته .گروه :» فَرِ أَشَ

يَةً  شْ دَّ ( .یشتریه ترس بکبل :»خَ رمنصرف است فتحه به یمجرور است و چون غ )أَشَ

يَةً (و  .است )اللهِ (ار رفته است و عطف بر کسره به ک یجا شْ ل« .ز استییتم )خَ  :» أَجَ

تِيالً « .مّدت   ).۴۹نساء /  :نگا(اف ھسته خرما وجود دارد که در شک یا گونه رشته :»فَ
 ۷۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُم ﴿  ْ يُۡدرِ��ُّ ۡ�َنَما تَُ�ونُوا
َ
َشيََّدةٖ�  َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج  لَۡمۡوُت ٱ�  َحَسنَةٞ  تُِصۡبُهمۡ  �ن مُّ

ِ َ�قُ  ِۖ ٱِمۡن ِعنِد  ۦولُواْ َ�ِٰذه ْ  �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ  �َّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ِمۡن ِعنِدَكۚ قُۡل ُ�ّٞ  َ�ِٰذهِۦ َ�ُقولُوا



  ٣١١ سوره نساء     

 

ِۖ ٱ    ﴾٧٨اَ� يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديثٗ  لَۡقۡومِ ٱُؤَ�ٓءِ َ�َماِل َ�ٰٓ  �َّ
   ترجمه: 
ن یگزیم و استوار جاکمح یاگرچه در برجھا ،ابدی یمرگ شما را در م ،دیجا باشکھر 
شان  بدی )متیو غن یروزیل پیاز قب( یر و خوبیاگر خ )ان منافقین ترسویا( .دیباش

و  یسالکل خشیاز قب( یبتیو مص یو اگر بد ؛ خدا است ین از سویا :ندیگو یم ،رسد
 :بگو )بدانان( !تو است )یکشوم و نامبار(ن از یا :ندیگو یم ،رسدشان  بدی )ستکش

و برابر قضا و قدر حق (خدا است  یاز سو )رسد یبه شما م یو بد یآنچه از خوب(ھمه 
ه کن مردمان را چه شده است یا ).ردیپذ یه نظام عّلت و معلول انجام میو بر پا یتعال

  ؟)شود یو منطق سرشان نم(فھمند  یسخن نم
   توضیحات: 

وج« ة« .باروھا .ُبرجھا :» بُرُ يَّدَ شَ ونَ « .بلند .مکمح :»مُ هُ قَ فْ ادُونَ يَ  .فھمند ینم :»ال يَكَ

يثاً « ).۷۱بقره /  :نگا(نند ک یمطلب نم کدر دِ   .سخن :»حَ
 ۷۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َصابََك ِمۡن َحَسنَةٖ ﴿ 
َ
ٓ أ ا ِۖ ٱ فَِمنَ  مَّ َصابََك ِمن َسّيِئَةٖ  �َّ

َ
ٓ أ رَۡسۡلَ�َٰك  �َّۡفِسَكۚ  فَِمن َوَما

َ
 َوأ

ِ بِٱ َوَ�َ�ٰ  رَُسوٗ�ۚ  لِلنَّاِس     ﴾٧٩اَشهِيدٗ  �َّ
   ترجمه: 
به تو  )ت و سالمتیرفاه و نعمت و عاف :لیاز قب( یر و خوبیآنچه از خ !)غمبریپ یا( 

و  یماریو ب یسخت :لیاز قب( یو آنچه بال و بد ؛ است )بر تو(خدا  )فضل(از  ،رسد یم
ب که مرتکاست  یو به سبب قصور و گناھ(رسد از خود تو است  یبه تو م )درد و رنج

 یافکو  ،میا مردم فرستاده )ت ھمهیھدا( یبرا یغمبریما شما را به عنوان پ ).یا شده
  .باشد )رش آنانیا عدم پذیرش یتو و پذ غیبر تبل(ه خداوند گواه کاست 

   توضیحات: 

كَ « سِ ن نَّفْ ر نفس یغمبر است و مراد تصوینجا به پیخطاب در ا .از خود تو است :»فَمِ
و اّال از آن  ،ده نشده استیتفاوت آفر یب» بد«و  » خوب«ه نسبت به کاست  یبشر

  .وسته استیبه وقوع نپ ،ئه و گناه باشدیه سک یزیحضرت چ
 



 تفسیر نور    ٣١٢

 

 ۸۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ن يُِطِع ﴿  َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيظٗ  �َّ

َ
ٰ َ�َمآ أ    ﴾٨٠اَوَمن تََو�َّ

   ترجمه: 
غمبر یه پکچرا (رده است کقت از خدا اطاعت یدر حق ،ندکغمبر اطاعت یه از پکھر  

 ینھ یزیو جز از چ ،بدان دستور داده باشده خدا کدھد  یدستور نم یزیجز به چ
ند کپشت  )تو یبه اوامر و نواھ(ه کو ھر  )رده باشدک یه خدا از آن نھکند ک ینم
و  )احوال(ما شما را به عنوان مراقب  )نداشته باش کخودش مسؤول است و با(

  ).ام باشد و بسیه بر رسوالن پکبل(م یا آنان نفرستاده )اعمال(نگھبان 
   توضیحات: 

يا« لَّ يظاً « .بتافت یرو .ردکپشت  :»تَوَ فِ   .مراقب .محافظ :»حَ
 ۸۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  فَإِذَا َوَ�ُقولُوَن َطاَعةٞ ﴿  ِيٱَ�ۡ�َ  ّمِۡنُهمۡ  َطآ�َِفةٞ  َ�يََّت  ِعنِدكَ  ِمنۡ  بََرُزوا ۖ وَ  �َّ ُ ٱَ�ُقوُل َّ� 
 َ�َ ۡ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم َوتََو�َّ

َ
ِۚ ٱيَۡ�ُتُب َما يُبَّيُِتوَنۖ فَأ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب    ﴾٨١َو�ِيً�  �َّ

   ترجمه: 
اطاعت  )و یتو فرمانبردار یاز اوامر و نواھ( :ندیگو یم )ن گروه مترّددیا( 

آنان در خفاء از   ھای دست ،ش تو برخاستند و رفتندیه از پک یھنگام یول ).شود یم(
ه تو کاست  یزھائیچ )و یاوامر و نواھ(ه مخالف آن کنند یب یم کرا تدار یزیچ
 که در خفاء تدارکرا  یزھائیخداوند چ !)ینمائ یگوشزد م  ھا بدان شان رایو ا( یگوئ یم
 ی،و روز(سد ینو یم )فه اعمالشانیدر صح(نند بر آنان ینش یم یجوئ نند و به چارهیب یم

شان یو از نقشه خائنانه ا(ن کم یپس بدانان اعتنائ ).دھد یشان را میپادافره و جزا
و  )ض نمایش را بدو تفویار و بار خوکو (ن کل کو به خدا تو )به خود راه مده یکبا
  .باشد )تو(ل و حافظ یکه خدا وکاست  یافک

   توضیحات: 

ةٌ « ن یر آن چنیاست و تقد یمحذوف یخبر مبتدا .میفرمانبردار .سمعًا و طاعةً  :»طَاعَ

ة :است ا طَاعَ نَ رُ وا« .أَمْ زُ يَّتَ « .خارج شدند .رون رفتندیب :»بَرَ  یجوئ در خفاء چاره :»بَ



  ٣١٣ سوره نساء     

 

مْ « .ردک یشیاند ر و چارهیدر شب تدب .ردک نْهُ ضْ عَ رِ   .نکاعتناء مشان  بدی :»أَعْ
 ۸۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  لُۡقۡرَءانَۚ ٱأ   ﴾٨٢�َكثِ�ٗ  اۡختَِ�ٰفٗ ٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

   ترجمه: 
و  یم آن را بررسیو مفاھ یو معان(شند یاند یدرباره قرآن نم )ن منافقانیا(ا یآ 

ن یه اکببرند و بدانند  یامر تو پ یروینند تا به وجوب طاعت خدا و پک ینم یوارس
د یاز آن مؤ یه بخشکن یه در بر دارد و اک یامکو اح یتاب به سبب ائتالف معانک

رخدا آمده بود در یغ یو اگر از سو )؟ خدا نازل شده است یاز سو ،است یگریبخش د
  .ردندک یدا میپ یآن تناقضات و اختالفات فراوان

   توضیحات: 

ونَ « بَّرُ تَدَ   ؟شندیاند ینند و نمک ینم یا بررسیآ :»أَفَال يَ
 ۸۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡمرٞ ﴿ 
َ
ۡمنِ ٱ ّمِنَ  �َذا َجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ْ بِهِ  ۡ�َوِۡف ٱأ َذاُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسولِ ٱَولَۡو َردُّوهُ إَِ�  ۦۖ أ

ُ
�َ�ٰٓ أ

ۡمرِ ٱ
َ
ِينَ ٱِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡ� ِ ٱِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  �َّ َبۡعتُمُ َ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ َّ� 

ۡيَ�ٰنَ ٱ    ﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  لشَّ
   ترجمه: 
قّوت و  :لیاز قب(دن است یا ترسیدن یه موجب نترسک یارک )خبر(ه ک یو ھنگام 

به آنان  )لهیله و گسستن از آن قبین قبیمان بستن با ایو پ ،ستکو ش یروزیو پ ،ضعف
پخش و  )ان مردمیم(آن را  ،رسد یم )مانیاال فیمسلمانان ضعا یمنافقان  یعنی(

سخن  ،افرادگونه  این اگر ).رسانند یو اخبار را به گوش دشمنان م(نند ک ینده مکپرا
شنوند  یه مکرا  یو خبرھائ(غمبر و فرماندھان خود واگذارند یباره را به پ نیگفتن در ا

نند ک یدا میشان اّطالع پین خبر ایاز ا یسانکتنھا  )فقط به مسؤوالن امور گزارش دھند
اگر فضل و رحمت  .ندینما یو فھم م کست از آن دریه اھل حّل و عقدند و آنچه باک

و برگشت امور به  ،غمبرشیو شما را به اطاعت از خود و پ(گرفت  یخدا شما را در بر نم
ا ھمه از شم یکجز اند )ردک یت نمیش ھدایخو یرکو لش یشورکغمبر و مسؤوالن یپ



 تفسیر نور    ٣١٤

 

  .دیردک یم یرویمن پیاز اھر
   توضیحات: 

فِ «  َوْ نِ وَ اخلْ دن یه موجب ترسکاست  یزھائینجا مراد از امن و خوف چیدر ا :»األَمْ

وا« ...و ،ستکو ش یروزیپ ،صلح و جنگ :لیاز قب .گردند یدن میو نترس اعُ پخش  :»أَذَ
وُه « .شائع نمودند .ردندک آن را گزارش  .آن را ارجاع دادند .ردندکض یآن را تفو :»َردُّ

فھمند و از آن  یآن را م .نندک یآن را استخراج و استنباط م :»ْسَتنِبُطُوَنهُ ی« .نمودند

مْ . «ندینما یاستفاده م نْهُ مْ (ر یمرجع ضم .شانیاز ا :»مِ مْ « :در عبارت )هُ نْهُ تَنبِطُونَهُ مِ  ،»يَسْ
  .االمر است یغمبر و اولیپ

 ۸۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱفََ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ﴿  ُ ٱَعَ�  لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱَ� تَُ�لَُّف إِ�َّ َ�ۡفَسَكۚ وََحّرِِض  �َّ ن  �َّ
َ
أ

َس 
ۡ
ِينَ ٱيَُ�فَّ بَأ ْۚ وَ  �َّ ُ ٱَ�َفُروا سٗ  �َّ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
َشدُّ  اأ

َ
   ﴾٨٤تَنِكيٗ�  َوأ

   ترجمه: 
ه وعده نصرت و کنداشته باش. چرا  کو با یاگر ھم تنھا باش یدر راه خدا بجنگ (حت 

. و مؤمنان را (ھم به یستیبه تو داده شده است). تو جز مسؤول (اعمال) خود ن یروزیپ
ه خداوند (در پرتو شجاعت تو و کن ینما. تا ا کیب و تحرین و بدان) ترغکجنگ دعوت 

د گرداند. از یروز و مؤین وعده پیرد و (شما را برابر ایافران را باز گک شجاعت مؤمنان) قدرت
  تر است. شتر و مجازات او سختیه) قدرت خدا بکد ید و بدانیافران نترسکنجه کقدرت و ش

   توضیحات: 

ضْ « رِّ يا« .نکع یتشج .نکب یترغ :»حَ سَ . قّوت و قدرت :»بَأْساً « .هکن یتا ا :»عَ

  .عذاب :یال به معنکاز ماده ن .مجازات .هیتنب :»تَنكِيالً «
 ۸۵ نساء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعًة َحَسَنةٗ ﴿  ُۥ يَُ�ن مَّ ۖ  نَِصيبٞ  �َّ  يَُ�ن َسّيِئَةٗ  َشَ�َٰعةٗ  �َۡشَفعۡ  َوَمن ّمِۡنَها
ُۥ ۗ  كِۡفلٞ  �َّ ُ ٱ َوَ�نَ  ّمِۡنَها ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ قِيٗتا َ�َ    ﴾٨٥مُّ
 



  ٣١٥ سوره نساء     

 

   ترجمه: 
 ،باشد )شرع(ده یاو پسند یگریانجیمند و ک یگریانجیم )ان مردمیدر م(ه ک یسک 
او  یگریانجیند و مک یگریانجیه مک یسکو  ،آن خواھد داشت )پاداش(از  یبینص

از حق  یبانیپشت(و  ،آن خواھد داشت )پادافره(از  یا بھره ،باشد )شرع(ناپسند 
 یزیخداوند بر ھر چ )پادافره نخواھد بود یاز باطل ب یبانیو پشت ،ماند یپاداش نم یب

  ).دیپا یز را میو ھمه چ(ره است یچ
   توضیحات: 

عْ « فَ يب« .ندک کمکو  یاری .ندک یگریانجیم :»يَشْ  :نگا(پاداش مضاعف  .بھره :»نَصِ

لٌ « ).۱۶۰انعام /  يتاً « .پادافره .پاداش برابر .بھره :»كِفْ قِ  .نگھبان .مقتدر .رهیچ :»مُ
  .حاضر و ناظر

 ۸۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ ﴿  ۡحَسنَ  فََحيُّوا
َ
ٓ  بِأ وۡ  ِمۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ َ ٱ إِنَّ  ُردُّوَها ٍء  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َن َ�َ
   ﴾٨٦َحِسيًبا

   ترجمه: 
به  )ردن و دعا نمودن و احترام گذاردنکاعم از سالم (دادند  یھرگاه شما را درود 

خداوند گمان  بی .دیآن را پاسخ گوئ ،ھمانند آن )مکدست (ا یباتر و بھتر از آن یگونه ز
  ).را دارد یزیو حساب ھر چ(است  یزیحسابرس ھر چ

   توضیحات: 

يِّيتُمْ « يباً « .بر شما سالم شد :»حُ سِ   .حسابرس .ُمحاسب :»حَ
 ۸۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ۡصَدُق ِمَن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم  �َّ
َ
ِ ٱَ� َرۡ�َب �ِيهِ� َوَمۡن أ َّ� 

   ﴾٨٧اَحِديثٗ 
   ترجمه: 
ه ک یدر روز )گرداند و یبعد از مرگ زنده م(حتمًا شما را  .ستین یخدائ ،جز خدا 

از  یسکو چه  )دیگو ین را میه اکخدا است ( .آورد یگرد م ستیآن ن )وقوع(در  یکش
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  ؟! خدا راستگوتر است
   توضیحات: 

يثاً « دِ   .ز استییتم .سخن :»حَ
 ۸۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱفَِئتَۡ�ِ وَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿  ْ َمۡن  �َّ ن َ�ۡهُدوا
َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
� ْۚ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبوٓا

َ
أ

َضلَّ 
َ
ۖ ٱأ ُ ُ ٱَوَمن يُۡضلِِل  �َّ    ﴾٨٨َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

   ترجمه: 
ا آنان جزو یآ :دیگوئ یو م(د یا چرا درباره منافقان دو دسته شده )مؤمنان یا(شما  

ا یتند یقابل ھدا ؟ میا نجنگیم یح است با آنان بجنگیصح ؟افرانندکا از زمره یمؤمنان 
رده کآنان را واژگونه  )ارکاف(شان  اعمال ه خداوند به سببکو حال آن  )؟اھل شقاوتند

فرود طائر  یخراب گشته است و آمادگشان  دل و فرودگاه(و به قھقراء برگردانده است 
ه خداوند کد یت نمائیرا ھدا یسکد یخواھ یا میآ ).مان را از دست داده استیا یقدس

ھر  ؟)ت را از او گرفته استیو نعمت ھدا(رده است کگمراھش  )ردار زشتشکبر اثر (
  .افتی ینخواھ )تیھدا یبه سو(او  یبرا یراھ ،ندکه را خدا گمراه ک

   توضیحات: 

» ِ مْ (ر یحال ضم .دو دسته :»فِئَتَنيْ تُمْ (ا خبر ی ،است )كُ بَحْ ر یمحذوف است و تقد )أَصْ

تُمْ يفِ الْ ـَ فَم« :ن استیچن بَحْ مْ أَصْ ِ ـا لَكُ نيَ فِئَتَنيْ نَافِقِ مْ « .»مُ هُ سَ كَ آنان را واژگون و  :»أَرْ
  .فر برگشت داده استکسوی  به شان را بر اثر نفاقیا .دگرگون نموده است

 ۸۹ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ْ َ�َتُكونُوَن َسَواٗٓء ْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن َكَما َ�َفُروا وا ْ  فََ�  َودُّ ۡوِ�َآءَ  ِمۡنُهمۡ  َ�تَِّخُذوا
َ
ٰ  أ  َح�َّ

 ْ ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُ�َهاِجُروا ْ فَُخُذوُهۡم وَ  �َّ ُموُهۡمۖ َوَ� َ�تَِّخُذواْ  ۡ�ُتلُوُهمۡ ٱفَإِن تََولَّۡوا َحۡيُث وََجد�ُّ
   ﴾٨٩نَِصً�ا َ� وَ  اِمۡنُهۡم َوِ�ّٗ 

   ترجمه: 
افر که شما کدارند  یآنان دوست م )ابند ویت یھدا ین منافقانید چنیخواھ یشما م( 
ن یپس در ا .دیشو یمساو )شانیفر با اکدر (اند و  افر شدهکه خود کگونه  ھمان دیشو



  ٣١٧ سوره نساء     

 

 )آورند و یمان میا(ه کتا آن گاه  )دیو آنان را از خود ندان(د یریشان نگیاز ا یارانیصورت 
مان آوردن خود را با جھاد در راه اسالم ثابت یو ا(نند ک یدر راه خدا ھجرت م

افرانه کو اقدامات  یو ھمچنان به دشمنانگ(ار سر باز زدند ک نیاگر از ا یول ).دارند یم
و در صورت  ،دینکر یاس(د و یرید بگیافتیجا کآنان را ھر  )خود بر ضّد شما ادامه دادند

  ).دینیبرنگز یاوریار و یشان یان ایو از م ،دیشکلزوم ب
   توضیحات: 

وا« دُّ آءً « .اند ردهکاند و آرزو  دوست داشته :»وَ وَ يْثُ « .ھمگون .برابر :»سَ ھر  :»حَ

لِيّاً « .جاک رياً « .اری .دوست :»وَ   .اوری .ارکمدد :»نَصِ
 ۹۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ۡو َجآُءوُ�ۡم َحِ�َۡت ُصُدورُُهۡم  �َّ
َ
يَِصلُوَن إَِ�ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َو�َۡيَنُهم ّمِيَ�ٌٰق أ

ۡو يَُ�ٰتِلُواْ قَۡوَمُهۡمۚ َولَۡو َشآَء 
َ
ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم أ

َ
ُ ٱأ لُوُ�مۡ ٱلََسلََّطُهۡم َعلَۡيُ�ۡم فَلََ�َٰتلُوُ�ۡمۚ فَإِِن  �َّ َ�َ�ۡ 

لَۡقۡواْ إَِ�ُۡ�ُم فَلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم وَ 
َ
لَمَ ٱ� ُ ٱَ�َما َجَعَل  لسَّ   ﴾٩٠لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
 و(نند ک یدا میوند پیپ یه با گروھک یسانکمگر  )دیشکرا ب ین منافقانیچن( 

پناھندگان به شما  ،و برابر آن(مان است یان شما و آنان پیه مک )برند یپناه مشان  بدی
ند و نه سر جنگ با یآ یش شما میه به پک یسانکا یو  ،)مصون از تعّرض باشندشان یو ا

شان را بر یخواست ا یو اگر خداوند م .خواھند با قوم خود بجنگند یشما دارند و نه م
ردند و ک یریگ نارهکن اگر از شما یبنابرا .دندیجنگ یرد و آنان با شما مک یره میشما چ

ه کدھد  یخداوند به شما اجازه نم ،ردندکشنھاد صلح یپ )هکبل(دند و یبا شما نجنگ
شما دراز سوی  به صلح یه براکد یرا بفشار ید دستیه موّظفکو بل(د یمتعّرض آنان شو

  ).است  شده
   توضیحات: 

لُونَ   يثَاق« .وندندیپ یم .برند یپناه م :»يَصِ مْ « .مانیپ :»مِ هُ ورُ دُ تْ صُ َ رصِ  :»حَ

مْ . «مانند یا آن در مین یان انتخاب ایمگردد و  یشان تنگ میھا نهیس لُوكُ تَزَ از شما  :» إعْ

لَمَ « .ردندک یو دور یریگ نارهک   .میو تسل یفرمانبردار .صلح :»السَّ
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 ۹۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ إَِ� ﴿  ٓوا ْ قَۡوَمُهۡم ُ�َّ َما ُردُّ َمُنوا
ۡ
َمُنوُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ن يَأ

َ
 ۡلفِۡتنَةِ ٱَسَتِجُدوَن َءاَخرِ�َن يُرِ�ُدوَن أ

ْ إَِ�ُۡ�ُم  ۚ فَإِن لَّۡم َ�ۡعَ�ِلُوُ�ۡم َو�ُلُۡقٓوا ْ �ِيَها ۡركُِسوا
ُ
لَمَ ٱأ يِۡدَ�ُهۡم فَُخُذوُهۡم  لسَّ

َ
� ْ ٓوا َوَ�ُ�فُّ

ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم َجَعۡلَنا لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰنٗ  ُث َحيۡ  ۡ�ُتلُوُهمۡ ٱوَ 
ُ
بِيٗنا اثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ   ﴾٩١مُّ

   ترجمه: 
ه یاز ناح )ش شمایمان در پیبا اظھار ا(خواھند  یه مکافت ید یرا خواھ یگریگروه د 

ه قوم خود در امان بمانند یاز ناح )افرانکش یفر در پکبا اظھار (شما در امان باشند و 
ھر  ).نندکارانه جزو آن دسته قلمداد کبیشتن را فریو در زمان قدرت ھر گروه خو(

 !روند یخوانده شوند با سر در آن فرو م )ا جنگ با مسلمانانی(فر کسوی  به هکزمان 
شنھاد ینگفتند و به شما پ یجنگ و دشمن کدند و به تریشکپس اگر از شما دست ن

 )د و در صورت لزومینکر یاس(د و یریآنان را بگ ،بردار نشدند ند و دستصلح ننمود
ل یدل )شان انتیبه سبب غدر و خ(ه ما کند یسانکآنان  .دیشکد بیافتیجا کشان را ھر یا

  .میا شان به دست شما دادهیا )شتنکا یردن کر یاس( یبرا یار و برھان واضحکآش
   توضیحات: 

ينَ « رِ اخَ ن﴿ .گرانید :»ءَ
َ
ْ قَۡوَمُهمۡ  أ َمُنوا

ۡ
َمُنوُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ه از شما و قوم خود کن یا :﴾يَأ

وا« .مانند یه در امان مکنند کنان حاصل یاطم دُّ ه از کن یمراد ا .برگردانده شدند :»رُ

تْنَةِ « .دعوت شدند یپرست فر و بتکبه  ،انکمشر یسو فِ فر و کنجا یمراد از فتنه در ا :»الْ

ا« .است یارکجنگ با مسلمانان و بزھ وا فِيهَ كِسُ نده کن وجه بدان افیبه بدتر :»أُرْ

مْ « .دوند یشوند و بدان م یآن باز گردانده مسوی  به با سر .شوند یم وهُ تُمُ فْ شان یا :»ثَقِ

لْطَاناً « .دیافتیبر آنان ظفر  .دیافتیرا در بِيناً « .حّجت و برھان :»سُ   .ارکواضح و آش :»مُ
 ۹۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿ 
َ
ۚ  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٍن أ  َرَ�بَةٖ  َ�َتۡحرِ�رُ  ا ٔٗ َخَ�  ُمۡؤِمًنا َ�َتَل  َوَمن ا

ۡؤِمَنةٖ  َسلََّمةٌ  َودِيَةٞ  مُّ ۡهلِهِ  مُّ
َ
ْۚ فَإِن َ�َن مِن قَۡوٍ� َعُدّوٖ  ۦٓ إَِ�ٰٓ أ قُوا دَّ ن يَصَّ

َ
ٓ أ  ُمۡؤمِنٞ  وَُهوَ  لَُّ�مۡ  إِ�َّ

ۡؤِمَنةٖ�  َرَ�َبةٖ  ۡحرِ�رُ َ�تَ  َسلََّمةٌ  فَِديَةٞ  ّمِيَ�ٰقٞ  َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  قَۡو� ِمن َ�نَ  �ن مُّ ۡهلِهِۦ إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
 أ
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ِۗ ٱ ّمِنَ  تَۡو�َةٗ  ُمَتَتابَِعۡ�ِ  َشۡهَرۡ�نِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن ۡؤِمنَةٖ� مُّ  َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ  ُ ٱَوَ�َن  �َّ َّ� 
   ﴾٩٢اَعلِيًما َحِكيمٗ 

   ترجمه: 
 یه مؤمنک یسک .خطا یشد مگر از روکرا ب یگریه مؤمن دکرا نسزد  یچ مؤمنیھ 

شته کسان کھم به  یبھائ ند و خونکرا آزاد  یه برده مؤمنکد یشت باکرا به خطا 
 یپوش چشم ،ه صد شتر استکبھا  افت خونیو از در(ه آنان درگذرند کن یبپردازد مگر ا

شان جنگ و یان شما و ایه مکبود  یافرانکمؤمن و متعّلق به  ،شتهکاگر ھم  ).نندک
شته داده کبه ورثه  یگر خونبھائیو د(ه او است ید یردن برده مؤمنکآزاد  ،بود یدشمن

 یمانیشان پیان شما و ایم )افر بودند وک(ه کبود  یاز زمره قوم ،شتهکو اگر  ).شود ینم
سان مقتول کپرداخت خونبھا به  )مانان مسلمانانیپ اھل ذّمه و ھمھمچون (برقرار بود 

نداشت  )ردن بردهکبه آزاد ( یاگر ھم دسترس .ه او استید یردن بنده مؤمنکو آزاد
 )شما(توبه  )ین را برایا(خداوند  .ردیو بدون فاصله روزه بگ یاپیپ )قاتل(د دو ماه یبا

گاه  ،مقّرر داشته است در آنچه مقّرر (م است یکح )بندگان خود واز (و خداوند آ
  ).دارد یم

   توضیحات: 

ير« رِ ْ بَةٍ « .ردنکآزاد  .دنیت بخشیحّر  :»حتَ قَ ّل که یمراد نْفس است و تسم .گردن :»رَ

بَة(ه کن یا ای .به اسم جزء است قَ  :ھمچون ،ر از تعداد بردگان بوده استیتعب یبرا )رَ

ةٌ ... «و .باب .نفر .دست .قبضه .رأس يَ ةٌ « ).یود(از ماده  .بھا خون :»دِ لَّمَ سَ پرداخت  :»مُ

قُوا« .شده دَّ بَةً « .فعل مضارع باب تفّعل است .نندکعفو  .نندک تصّدق :»يَصَّ  .قبول :»تَوْ

يْهِ (در  )ه(ر یا حال ضمیا مفعول مطلق یله  مفعوٌل  .یمانیپش .فیتخف لَ   .محذوف است )عَ
 ۹۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َتَعّمِٗدا اَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمنٗ ﴿  ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  �َّ
َعدَّ َ�ُ 

َ
   ﴾٩٣اَعَذابًا َعِظيمٗ  ۥَوأ

   ترجمه: 
ارانه او را کمان او باخبر بوده و تجاوزیو از ا(شد کعمد ب یرا از رو یه مؤمنک یسکو  
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فر او دوزخ است و یک )د ویآ یافر بشمار مک ،را حالل بداند ین قتلیبرساند و چنبه قتل 
رد و او را از رحمت خود محروم یگ یماند و خداوند بر او خشم م یجاودانه در آنجا م

  .ندیب یه میتھ یو یبرا یمیسازد و عذاب عظ یم
   توضیحات: 

الِداً «  ه قتل ک یوقت( ،فراوان یماندگار ).ه قتل را حالل بداندک یوقت( ،جاودانه :»خَ
در آتش  یاریا زمان بسیجاودانه  ،قتل عمد یفر اخرویک :یادآوری ).را حالل نداند

عالوه از  .امت استیم قیو عذاب عظ ،از رحمت الله یو دور ،و خشم خدا ،دوزخ ماندن
  ).۴۵و مائده /  ۱۷۸بقره /  :نگا(است  یقاتل به قّوت خود باق یویفر دنیک ،ھا نیا

 ۹۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم  �َّ

َ
َ�َتبَيَُّنواْ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن �

َ�ٰمَ ٱ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ َعَرَض  تَۡبَتُغونَ  الَۡسَت ُمۡؤِمنٗ  لسَّ ِ ٱفَعِنَد  �ُّ َّ�  ۚٞ  ُكنتُم َكَ�ٰلَِك  َمَغانُِم َكثَِ�ة
ُ ٱ َ�َمنَّ  َ�ۡبُل  ّمِن ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َ�تَبَيَُّنٓوا    ﴾٩٤�َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
در راه خدا به مسافرت  )جھاد یبرا(ه ک یھنگام !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
ه به ک یسکو به  )افرکا یا مسلمانند یآ .دیجنگ یم یسانکه با چه ک(د ینکق ید تحقیرفت

 یایو جو یستید تو مؤمن نیمگوئ )رش اسالم استیو سالم نشانه پذ(رد کشما سالم 
ش یه در پک )دید و بدانید و پاسخ گوئیریه سالم آنان را بپذکبل( .دیباش )او( یایمال دن

بھتر از ثروت و  یده است و بسیه دیتھشما  یو آن را برا(است  یخدا غنائم فراوان
د یفر را گردن نھاده بودکو (د ین بودیچن ،نیش از ایشما پ ).است یفان یایمت دنیغن

و نعمت (خداوند بر شما مّنت نھاد  یول .)داشت یزه غارتگریشما تنھا انگ یھا و جنگ
گمان  بی .دینکق یتحق )ن نعمت بزرگیرانه اکبه ش(پس  )ردکبتان یاسالم را نص

  .د باخبر استینک یخداوند از آنچه م
   توضیحات: 

تُمْ « بْ َ بَيَّنُوا. «دیبه مسافرت رفت .دیگام برداشت :»رضَ  .دینکق یتحق .دینکروشن  :»تَ

ونَ « بْتَغُ ض« .دیخواھ یم :»تَ رَ بْلُ « .ایدن یاال و متاع فانک .ُحطام :» عَ ن قَ نتُم مِّ ذلِكَ كُ  :»كَ
رش اسالم یش از پذیشما پ .دیافر بودکد و یرا داشت ین وضعین چنیش از ایز پیشما ن
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  .دیدیجنگ یا میتنھا به خاطر مال دن
 ۹۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْوِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱمَِن  ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َّ �َۡسَتوِي ﴿ 
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ ِ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰهُدونَ ٱوَ  ل�َّ َّ� 

َل  نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ ٱبِأ نُفِسهِۡم َ�َ  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱ �َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ۚ  ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱبِأ  َوُ�ّٗ  َدرََجٗة

ُ ٱ وََعدَ  � ٱ �َّ َل  ۡ�ُۡسَ�ٰ ُ ٱَوفَضَّ ۡجًرا َعِظيمٗ  ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱَ�َ  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱ �َّ
َ
   ﴾٩٥اأ

   ترجمه: 
 ).بس بزرگ و ارزشمند است ،ه گذشتک یاطین ھمه احتیت ایرعا جھاد با( 

برابر  یبا مسلمانان ،نندینش یم )روند و در منازل خود یبه جھاد نم(ه ک یمسلمانان
ب یرا نص یخداوند مرتبه واالئ .نندک یزدان جھاد میدر راه  ،ه با مال و جانکستند ین

 ینانینش ن خانهیمگر چن ،نان استینش ه باالتر از درجه خانهکرده است کمجاھدان 
ن یدر ا .جھاد بازداشته باشد یرون شدن برایشان را از بیه اک(باشند  یعذر یدارا

دارند و مرتبه  یافت میو پاداش بزرگ خود را از خدا در ،ستندیصورت درخور سرزنش ن
با یمنزلت ز )از دو گروه مجاھد و وانشستگان معذور( کیخداوند به ھر  ).دارند یباالئ

با  )بدون عذر(و خداوند مجاھدان را بر وانشستگان  .وعده داده است )یو عاقبت واالئ(
  .ده استیبخش یبرتر ،دادن اجر فراوان و بزرگ

   توضیحات: 

ونَ «  دُ اعِ قَ ُ « .واپس نشستگان با اجازه فرمانده .نشستگان :»الْ ريْ ا صفت یبدل  :»غَ

ونَ ( دُ اعِ قَ يلِ ا« .است )الْ رِ أُوْ َ وران و کماران و یمانند ب .افراد معذور .دگانیان دیز :»لرضَّ

ظِيم. «لنگان راً عَ راً (واژه  :»اً ـأَجْ لَ (ا مفعول مطلق یبه دوم  تواند مفعوٌل  یم )أَجْ ا یو  )فَضَّ
  .منصوب به نزع خافض باشد

 ۹۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ  َوَمۡغفَِرةٗ  ّمِۡنهُ  َدَرَ�ٰٖت ﴿  ُ ٱ َوَ�نَ  َورَۡ�َٗة    ﴾٩٦رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
   ترجمه: 
ھمراه با مغفرت و رحمت  )شود یبدانان داده م(ه خدا یاز ناح یدرجات بزرگ 

  .خداوند آمرزنده و مھربان است )اند ھم داشته یھائ و اگر لغزش .فراوان الله(
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   توضیحات: 

جاتٍ « رَ است  یمیمرتبه و درجه عظا مراد ی ،مراتب و منازل گوناگون مجاھدان :»دَ
ه مراتب و کبل ،ستیمرتبه و درجه ن کی یگوئ ،گریه با توّجه به مراتب و منازل دک

)( .درجات است جاتٍ رَ راً (منصوب است و َبَدل  دَ   .باشد یم )أَجْ
 ۹۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  نُفِسِهۡم قَالُواْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُواْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ
َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ٱ
َ
�ُض  ۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
ِ ٱقَالُٓواْ � ْ  َ�ِٰسَعةٗ  �َّ ۚ  َ�ُتَهاِجُروا َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت فَ  �ِيَها

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
أ

   ﴾٩٧َمِصً�ا
   ترجمه: 
 به )ین لحظات زندگیقبض روح در واپس یبرا(ه فرشتگان ک یسانکگمان  یب 

و ھجرت  ،فرستانکّفار در که به سبب ماندن با کنند یب یم(روند و  یمشان  سراغ
ه ک(د یا جا بودهک :ندیگو یمشان  بدی ،اند ردهکبر خود ستم  )مانین ایردن به سرزمکن
ما  :ندیگو )عذرخواھان ؟دیا د و بدبخت شدهیا ن و توشه مردهید ین بیچن کنیا
 !میدین نرسید به انجام دستورات دیه باکو چنان (م یبود )فرک(ن یدر سرزم یچارگانیب

د و ید بار سفر بندیبتوان(ع نبود تا در آن ین خدا وسیمگر زم :ندیگو )شانیفرشتگان بد
و چه بد  یگاھیو چه بد جا ،گاه آنان دوزخ استیجا ؟دینکوچ ک )یگرید یبه جا

 . !یسرانجام
   توضیحات: 

مْ « فَّاهُ ي ـِمـظَالِ « .پردازند یبه قبض روح آنان م .رندیگ یشان را میجان ا :»تَوَ

مْ  هِ سِ الِ « :در اصل .اران به خودکستم :»أَنفُ مْ ـظَ هِ سِ نيَ أَنفُ ه نون به ھنگام اضافه کاست  »مِ

رياً « .حذف شده است صِ   .سرانجام .گاهیجا :»مَ
 ۹۸ آیهسوره نساء 

   ه:یمتن آ 

 َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَةٗ  لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱإِ�َّ ﴿ 
   ﴾٩٨َسبِيٗ� 



  ٣٢٣ سوره نساء     

 

   ترجمه: 
ست و راه یاز آنان ساخته ن یارکه ک یانکودکاز مردان و زنان و  یچارگانیمگر ب 

  .دانند ینم یا چاره
   توضیحات: 

ان« لْدَ وِ   .انکودک ،دیجمع َول :» الْ
 ۹۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ� ﴿ 
ُ
ُ ٱفَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن  �َّ

َ
ُ ٱأ ا َ�ُفورٗ  �َّ    ﴾٩٩�َ�ُفوًّ

   ترجمه: 
و خداوند  )اند چون قدرت ھجرت نداشته(ه خداوند از آنان درگذرد کد است یپس ام 

  .ننده و آمرزنده استکبس عفو
   توضیحات: 

وّ « فُ   .نندهکار عفویبس :»عَ
 ۱۰۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوَمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ﴿  �ِض ٱَ�ِۡد ِ�  �َّ
َ
ۚ  َكثِٗ�� اُمَ�َٰغمٗ  ۡ�  مِنۢ  َ�ُۡرجۡ  َوَمن وََسَعٗة

ِ ٱُمَهاِجًرا إَِ�  بَۡيتِهِۦ ۡجُرهُ  لَۡمۡوُت ٱُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِۗ ٱَ�َ  ۥَ�َقۡد َوَ�َع أ ُ ٱَوَ�َن  �َّ َّ� 

   ﴾١٠٠ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ 
   ترجمه: 
 ینیه بکند یب یفراوان م یفراخ و آزادھای  سرزمین ،ندکه در راه خدا ھجرت ک یسک 

ه از خانه خود کافت. و ھر یش خواھد یش و آسایو گشا ،مالد یمذّلت م کدشمنان را به خا
و سپس مرگ او را  ،ندک) خدا و رسول ھجرت یاسالم یھا نی(سرزمسوی  به د ویرون آیب

  آمرزنده و مھربان است. یو خداوند بس ،اجر او بر عھده خدا است ،ابدیدر
   توضیحات: 

م« راغَ و  یمادش یش و آسایه در آنجاھا گشاک یھجرت فراوانھای  سرزمین :»اً ـمُ

يلَ اهللاِ « .شود ین میه حسرت و ذّلت دشمنان دیاست و ما یمعنو هُ عَ رُ قَعَ أَجْ پاداش  :»وَ
  .شود یشگاه خدا ثابت میاو در پ



 تفسیر نور    ٣٢٤

 

 ۱۰۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�ُتۡم ِ� ﴿  �ِض ٱ�َذا َ�َ
َ
ْ ِمَن  ۡ� وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
ِ ٱفَلَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ لَٰوة إِۡن ِخۡفتُۡم  لصَّ

ن َ�ۡفتَِنُ�ُم 
َ
ِينَ ٱأ ْۚ إِنَّ  �َّ بِيٗنا �َ�نُواْ لَُ�ۡم َعُدوّٗ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُرٓوا    ﴾١٠١مُّ

   ترجمه: 
ھا را  یعتکو چھار ر(د یوتاه خواندکد و نماز را ین به مسافرت پرداختیھرگاه در زم 

به شما برسانند  یافران بالئکه کد یدیاگر ترس ،ستیبر شما ن یگناھ )دیعت نمودکدو ر
  .ندیار شماکافران دشمنان آشکگمان  بی .گرفتارتان گردانند یا و به فتنه

   توضیحات: 

تُمْ « فْ  است و ید غالبیه قکست و بلیشرط ن یر خوف براکذ .دیدیاگر ترس :»إِنْ خِ
ه سفر اغلب ھمراه با ترس و خوف از دشمنان بر اثر کن امر است یت ایواقعگر  بیان

است و در ھمه سفرھا قابل اجرا  یم عمومکح کیان است و اّال قصر نماز کثرت مشرک
درست  ،هین آیور در اکمسأله قصر نماز مذ .است و اختصاص به حالت ترس ندارد

مْ ھمانند مسأله  كُ ورِ جُ مُ الالّيتِ يفِ حُ آئِبُكُ بَ   .ن سوره استیھم ۲۳ه یور در آکمذ )(رَ
 ۱۰۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ۡمَت لَُهُم ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱ�َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ َعَك  ّمِۡنُهم فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ  لصَّ ْ  مَّ ُخُذٓوا

ۡ
ۡسلَِحتَُهۡمۖ  َوۡ�َأ

َ
 أ

ْ  فَإَِذا ْ  َسَجُدوا ِت َطآ�َِفٌة وَ  َوَرآ�ُِ�مۡ  ِمن فَلۡيَُكونُوا
ۡ
ْ َمَعَك ۡ�َأ ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا

ُ
أ

ُخذُ 
ۡ
ْ َوۡ�َأ ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ  وا

َ
ِينَ ٱِحۡذرَُهۡم َوأ ۡسلَِحتُِ�ۡم  �َّ

َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ َ�َفُروا

ۡيلَةٗ  ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م مَّ
َ
ۚ  َوأ ذٗ  ُ�ۡم إِن َ�َن بُِ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  َ�ِٰحَدٗة

َ
 ّمِن ىأ

َطرٍ  وۡ  مَّ
َ
ۡرَ�ٰٓ  ُكنُتم أ ن مَّ

َ
ْ  أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ  تََضُعٓوا

َ
ْ  أ َ ٱ إِنَّ  ِحۡذَرُ�ۡمۗ  وَُخُذوا َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  �َّ

َ
أ

ِهيٗنا اَعَذابٗ    ﴾١٠٢مُّ
   ترجمه: 
بپا شان  برای را )خوف(و نماز  یبودشان  میان در )غمبریپ یا ،تو(ه ک یزمان 

ه اسلحه خود را با خود داشته کد یو با ،ستندیاز آنان با تو به نماز ا  ھای دست ی،داشت
 یو نگھبان کیشکسالم بدھند و به (نماز را با تو خواندند  )نصف(ه ک یو وقت ،باشند



  ٣٢٥ سوره نساء     

 

 ،اند ه ھنوز نماز را نخواندهک یگریند و دسته دیبپا )از دشمنان(شما را  )بپردازند و
 .اط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشندیاحتستند و یند و با تو به نماز ایایب
باره بر کید و آنان یشد یخود غافل م یاالھاکاش از اسلحه و کدارند  یافران دوست مک

ن نماز دمار از روزگارتان بر یردند و در حک یرتان میو غافلگ(آوردند  یشما تاخت م
ه کبر شما نخواھد بود  یگناھ ،دیمار بودیا بید یاگر از باران ناراحت بود ).آوردند یم

را  یدفاع کن است وسائل سبکه ممکباز ھم تا آنجا  یول(د ین بگذاریاسلحه خود را زم
افران عذاب ک یخداوند براگمان  بی .دیش را بداریاط خویو احت )دینکاز خود دور ن

  .فراھم ساخته است یا نندهکخوار
   توضیحات: 

وا« ذُ  کیشکا یتواند به نمازگزاران و  یر (و) میضم یعنی ،ن فعلیفاعل ا»: لِيَأْخُ

وا«دھندگان برگردد.  دُ جَ إِذا سَ : گروه اّول یعنینجا نماز است. یمنظور از سجده در ا»: فَ
نان یدھد و ا یعت نماز را طول مکر کیخوانند و امام پس از اتمام  یعت را با امام مکر کی
روند.  یدھند و به جبھه جنگ م یمخوانند و سالم  یم یگر را به تنھائیعت دکر کی

خوانند و امام  یعت را با او مکر کیستند و یا یند و پشت سر امام میآ یسپس گروه دوم م
خوانند و سالم  یم یرا به تنھائ یگریعت دکشوند و ر یدھد و آنان بلند م یسالم م

ر«دھند.  یم ذْ يلُونَ «ز. یاط. پرھیاحت»: حِ يَمِ يْلَةً «ورش آورند. ی»: فَ   ورش.ی»: مَ
 ۱۰۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

لَٰوةَ ٱفَإَِذا قََضۡيُتُم ﴿  ْ ٱفَ  لصَّ َ ٱ ۡذُكُروا ٰ  َوُ�ُعوٗدا اقَِ�ٰمٗ  �َّ نَنُتمۡ ٱ فَإَِذا ُجُنو�ُِ�مۚۡ  َوَ�َ
ۡ
 ۡطَم�

�ِيُمواْ 
َ
ۚ ٱفَأ لَٰوةَ لَٰوةَ ٱإِنَّ  لصَّ ۡوقُوٗتا اكَِ�ٰبٗ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ    ﴾١٠٣مَّ

   ترجمه: 
و در (تان افتاده یستاده و نشسته و بر پھلوھایرا ا یخدا ،دیان بردیھرگاه نماز را به پا 

 ،شتارکشت و کش روزگار و گرماگرم کشاکدر  یو حتّ (د ینکاد ی )ھمه حال و احوال
آرامش خود را باز  )نماند و یترس و ھراس(ه ک یو ھنگام )دید و خدا جوئیخدا گوئ

نماز بر گمان  بی .دیدار یبرپا )مال و در وقت مشّخصکبه تمام و (نماز را  ،دیافتی
  .ن استیاوقات معلوم و مع یمؤمنان فرض و دارا

 



 تفسیر نور    ٣٢٦

 

   توضیحات: 

وداً « .ستادگانیا ،جمع قائم :»قِيَاماً « عُ نُوب« .نشستگان ،جمع قاعد :»قُ جمع  :» جُ

نتُمْ « .پھلوھا ،جنب أْنَ د و آرامش خود را باز یبرگشت یبه حال عاد .دیافتینان یاطم :»إِطْمَ

قُوتاً « .واجب .فرض :»كِتَاباً . «دیافتی وْ   .نیوقت معلوم و مع یدارا .زماندار :»مَ
 ۱۰۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن  ۡلَقۡوِم� ٱ بۡتَِغآءِ ٱَوَ� تَِهُنواْ ِ� ﴿ 
ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
ُهۡم يَ� لَُموَن فَإِ�َّ

ۡ
إِن تَُ�ونُواْ تَ�

ِ ٱِمَن  ُ ٱَما َ� يَرُۡجوَنۗ َوَ�َن  �َّ    ﴾١٠٤َعلِيًما َحِكيًما �َّ
   ترجمه: 
وشند از ھمه سو بر شما ک یه اعالن جنگ نموده و مک یافرک(قوم  یدر جستجو 

از (اگر  ).دید و با آنان برزمیشان باشین ایمکوسته در یو پ(د ینکم یسست )تاخت آورند
 یول( ،برند یشند و رنج مک یآنان ھم مثل شما درد م ،دیشک یدرد م )جنگ و جراحات

خواھند  یه آنان نمکد یخواھ یاز خدا م یزیشما چ )هکن است یشان در ایفرق شما و ا
 ،از اعمال شما و اعمال آنان(گاه و خداوند آ )دان استیالله و بھشت جاو یو آن رضا(
  ).دھد یارتان را مک یشان سزا و جزایاز شما و ا کیو به ھر (م است یکح )و

   توضیحات: 

ن(از ماده  .دیف مشویسست و ضع :»نُواـِهـال تَ «   ).وهْ
 ۱۰۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�َۡك ﴿  نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  لِۡكَ�َٰب ٱإِ�َّ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبَِما ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

   ﴾١٠٥اّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيمٗ 
   ترجمه: 
به حق  )ه حق استک یزیھر آن چگر  بیان ه مشتمل بر حق وکقرآن را (تاب کما  

به ان مردمان طبق آنچه خدا یم )ت باشد و بدانیمشعل راه ھدا(م تا یا ردهکبر تو نازل 
  .و مدافع خائنان مباش ی،نک یتو نشان داده است داور

 
 



  ٣٢٧ سوره نساء     

 

   توضیحات: 

آئِنِنيَ « نْ ( یتواند به معن یم )ِل (حرف  .به خاطر خائنان .از خائنان :»لِلْخَ  باشد )عَ

قِّ (ه در واژه کگونه  ھمان ينَ و  )لِلْحَ ا ی .ن استیچن ۱۱و  ۷ یھا هیآ ،سوره احقاف )(لِلَّذِ
گناھان یدشمن ب ،ارانکبه خاطر گناھ :هکن شود یچن یبوده و معنل یه الم تعلکن یا

يم« .مباش صِ   .دشمن .جانبدار .مدافع :»اً ـخَ
 ۱۰۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ ٱ ۡسَتۡغفِرِ ٱوَ ﴿  َ َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾١٠٦ايمٗ رَّحِ  �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ
   ترجمه: 
و مغفرت و (خداوند بس آمرزنده و مھربان است گمان  بی .و از خدا آمرزش بخواه 

  ).طلبند یه عفِو خطا را از او مکند ک یم یسانکرحمت خود را شامل 
   توضیحات: 

رْ « فِ تَغْ شان به ھنگام  یکبه ھم یش قلبیه قصد دفاع و گراکرده کاز گناِه نا :»إِسْ
  .ئات مقّربان استیس ،انکیه حسنات نکچرا  ،قضاوت است آمرزش بخواه

 ۱۰۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� تَُ�ِٰدۡل َعِن ﴿  نُفَسُهۡمۚ إِنَّ  �َّ
َ
َ ٱَ�َۡتانُوَن أ �ِيمٗ  �َّ

َ
انًا أ   ﴾١٠٧اَ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن َخوَّ

   ترجمه: 
 .نندک یانت میبه خود خ )در اصل ،اب جرائمکبا ارت(ه کن کدفاع م یسانکاز  
  .دارد یشه را دوست نمینندگاِن گناه پک انتیخداوند خگمان  بی
   توضیحات: 

اناً « وَّ ان یه بکست و بلیص نیقصد تخص ،ن مبالغهیھدف از ا .ارکانتیار خیبس :»خَ

  .ارکار گناھیبس :»اً ـأَثِيم« .ندیَخّوان و خاِئن ھر دو مبغوض درگاه خدا یعنی .واقع است
 ۱۰۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوَ� �َۡسَتۡخُفوَن مَِن  �َّاِس ٱ�َۡسَتۡخُفوَن ِمَن ﴿  َوُهَو َمَعُهۡم إِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َ� يَۡرَ�ٰ  �َّ



 تفسیر نور    ٣٢٨

 

ُ ٱَوَ�َن  لَۡقۡوِل� ٱِمَن     ﴾١٠٨بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيًطا �َّ
   ترجمه: 
ا از خدا توانند آن ر ینم یول ،انت خود را از مردم پنھان دارندیتوانند خ یآنان م 

بر  یه شبانگاھان پنھانکبدان گاه  )از جمله( .شه با آنان استیه ھمکپنھان دارند 
مّتفق  ،ستیخدا از آن خوشنود ن )گناھان است ویان و بکزدن به پا تھمت(ه ک یگفتار

گاه استکنند ک یو خداوند از آنچه م .گردند یو ھمدست م   .امًال آ
   توضیحات: 

تَ ي« ونَ سْ فُ بَيِّتُونَ « .نندک یم یمخف :»خْ  یجوئ و چاره یشیاند شبانگاھان چاره :»يُ

يطاً « ).۸۱نساء /  :نگا(شوند  یآوا م نوا و ھم بر آن ھم یپنھان .نندک یم ِ ه از ک یسک :»حمُ
گاه باشد و آن را بپا یزیھمه جوانب بر چ   .دیآ
 ۱۰۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُؤَ�ٓءِ َ�َٰدۡ�ُۡم َ�ۡنُهۡم ِ� ﴿  نُتۡم َ�ٰٓ
َ
أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ٰٓ َ ٱَ�َمن يَُ�ِٰدُل  �ُّ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَ�ۡنُهۡم يَۡوَم  �َّ

ن يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َو�ِيٗ�  م مَّ
َ
   ﴾١٠٩أ

   ترجمه: 
در برابر خدا  یسکدر آخرت چه  ،دیردکا از آنان دفاع ین دنیه شما در اکرم یگ !ھان 

  ؟شان خواھد شدیاور ایحافظ و  یسکا چه ی ،ندک یاز آنان دفاع م
   توضیحات: 

آلءِ « آ أَنتُمْ هؤُ )(و  ،مبتدا )أَنتُمْ ( .دیباش یسانکشما  .دینانیشما ا !ھان :»هَ آلءِ خبر  أوْ

آ(است و  مْ « .ه استیحرف تنب ،در ھر دو )هَ نْهُ تُمْ عَ لْ ادَ  .دیردکاز آنان دفاع  :»جَ

كِيالً «   ).۱۷۳عمران /  آل :نگا( .اوری .حافظ :»وَ
 ۱۱۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡو َ�ۡظلِۡم َ�ۡفَسهُ ﴿ 
َ
َ ٱُ�مَّ �َۡسَتۡغفِرِ  ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ُسوًٓءا أ َ ٱَ�ِِد  �َّ    ﴾١١٠رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

   ترجمه: 
 دست دعا(سپس  ،ندکبر خود ستم  )یاب معاصکبا ارت(ا یند کب یار بدکه کس کھر 
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 )شه باز استیه درگاه توبه ھمکاز آنجا ( ،از خدا آمرزش بطلبد )خدا بردارد وسوی  به
  .افتیخواھد  )در حق خود(مھربان  )ش ویگناھان خو(خدا را آمرزنده 

   توضیحات: 

ا« وءً   .ندکگران را ناراحت یه دک یگناھ .ار زشتک :»سُ
 ۱۱۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َما اَوَمن يَۡ�ِسۡب إِثۡمٗ ﴿  ٰ َ�ۡفِسهِ  يَۡ�ِسُبُهۥ فَإِ�َّ ُ ٱَوَ�َن  ۦۚ َ�َ   ﴾١١١اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
و ضرر آن متوّجه شخص (ند ک یان خود میتنھا آن را به ز ،ندکب یه گناھکھر  

گاه  )شود یار مکگناھ متش که حکو ھرگونه (م است یکح )از اعمال ھمگان و(و خدا آ
  ).شدک یا قلم عفو بر گناھانشان میدھد  یبندگان را عذاب م ،ندکاقتضاء 

   توضیحات: 

هِ « سِ يا نَفْ لَ   .به حساب خود .ان خودیبه ز .بر ضّد خود :»عَ
 ۱۱۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡو إِثۡمٗ  َٔ َوَمن يَۡ�ِسۡب َخِطٓ� ﴿ 
َ
 �ثٗۡما اُ�ۡهَ�ٰنٗ  ۡحَتَمَل ٱ َ�َقدِ  ا ٔٗ بَرِٓ�  بِهِۦ يَۡرمِ  ُ�مَّ  اًة أ

بِيٗنا   ﴾١١٢مُّ
   ترجمه: 
به  ،نسبت دھد یگناھ یسپس آن را به ب ،ندکب یا گناھیشود  یس دچار لغزشکھر 

  .ب شده استکمرت یارکبھتان و گناه آش یراست
   توضیحات: 

طِيئَةً « مِ « .رهیبکگناه  :»اً ـإِثْم« .رهیگناه صغ .لغزش :»خَ رْ به  .ندکبدان مّتھم  :»بِهِ يَ

 یه براکاست  )أَوْ (به خاطر حرف  )ُھما( یر مثنّ یضم یبه جا )هُ (ر مفرد یاربردن ضمک

ِ « :ن استیر چنیتقد .رود یار مکز به یاز دو چ یکی يْئَنيْ يْنِ الشَّ ذَ دَ هَ بْ أَحَ سِ ن يَكْ . « »مَ

يئاً  لَ . «گناه یب :»بَرِ تَمَ . به گردن گرفته است .بار گناھان را برداشته است :»إِحْ

مراد سخن  .ندک یر میه انجام آن خردمندان را مبھوت و متحک یگناه زشت :»تَاناً ـْهـبُ «
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  .گران نسبت دھندیرا به د یه با آن عمل ناروائکاست  یدروغ
 ۱۱۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَولَۡوَ� فَۡضُل ﴿  آ�َِفةٞ  ۥَعلَۡيَك َورَۡ�َُتهُ  �َّ ن ّمِۡنُهمۡ  لََهمَّت طَّ
َ
ٓ  يُِضلُّونَ  َوَما يُِضلُّوكَ  أ  إِ�َّ

نُفَسُهۡمۖ 
َ
ونََك  َوَما أ �  ِمن يَُ�ُّ ءٖ نَزَل  َ�ۡ

َ
ُ ٱ َوأ وََعلََّمَك َما لَۡم  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَعلَۡيَك  �َّ

ِ ٱفَۡضُل  نَ تَُ�ن َ�ۡعلَُمۚ َوَ�     ﴾١١٣اَعلَۡيَك َعِظيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
تو را  یو رحمت صمدان یام آسمانیو پ(اگر فضل و رحمت خدا نبود  )!غمبریپ یا( 

جز  یول ،ه تو را گمراه سازندکخواستند  یاز آنان م  ھای دست ،)گرفت یدر بر نم
گرداند  یر آنان باخبر مکد و میکچون خدا تو را از (توانند گمراه سازند  یشتن را نمیخو
چرا  ،به تو برسانند یانین زیمترکتوانند  یآنان نم ).دھد یص مینش تو حق را تشخیو ب
رده کبر تو نازل  )حق از باطل است یجداساز یه ترازوکقرآن را (تاب که خداوند ک

را به تو  )امکاز شرائع و اح( یزیو چ )به دل تو القاء نموده است(مت را کاست و ح
فضل خدا در  .یو بدان یاموزیآن را ب )یجز در پرتِو وح( یتوانست یه نمکآموخته است 

  .حق تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است
   توضیحات: 

تْ ـلَ « مَّ   .اراده نمود .ردکقصد  :»هَ
 ۱۱۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َۡوٮُٰهمۡ  ّمِن �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ﴿  َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  �َّ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  َمۡعُروٍف  أ

َ
 �َّاِس� ٱ َ�ۡ�َ  إِۡصَ�ٰ� أ

ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  ۡجًرا َعِظيمٗ  �َّ
َ
   ﴾١١٤افََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

   ترجمه: 
مگر در نجواھا و  ،ستین یر و خوبیشان خیھا پچ از نجواھا و پچ یاریدر بس 
ن یا اصالح بی یا دهیو و پسندکیار نکا به ی یصدقه و احسانه به ک یسکآن  یھا پچ پچ

خداوند  ،خدا انجام دھد یرا به خاطر رضا یارکن یه چنکھر  .مردم دستور دھد
  .ندک یرا بدو عطاء م یپاداش بزرگ

   توضیحات: 
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يا« وَ نْ « ردنکبا ھم صحبت  یآھسته و در گوش ،پچ پچ :»نَجْ  یمگر نجوا :»إِالّ مَ

نْ (واژه  .هک یسک )(مجرور است و بدل از  )مَ ثِريٍ اتِ « .است كَ ضَ رْ برابر  .یخوشنود :»مَ

ضاة(تابت آن کنوشته شده است واال  )ت(الخّط قرآن با  رسم رْ   .است یمیو مصدر م )مَ
 ۱۱۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿  ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡصلِهِ     ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

   ترجمه: 
 یاز راه ضاللت برا(ت یھدا )راه(ه کبعد از آن  ،ندک یغمبر دشمنانگیه با پک یسک 

ه ک یاو را به ھمان جھت ،ردیش گیجز راه مؤمنان در پ )یراھ(و  ،روشن شده است )او
و با ھمان (م یگردان یدوستش داشته است رھنمود م )شود و یم یبه دوزخ منتھ(
و به دوزخش داخل  )گرفته است یشان را به دوستیه اکم ینمائ یھمدم م یافرانک
 . !است یگاھیو دوزخ چه بد جا ،میسوزان یم و با آن میگردان یم

   توضیحات: 

اقِقْ « هِ « .ندکمخالفت  .ورزد یدشمن :»يُشَ لِّ او را در آن  .میرسان یاو را بدان م :»نُوَ

يا. «میبر یسو راه م لَّ يا« .افتیش یگرا .دوست داشت :»تَوَ لَّ ا تَوَ لِّهِ مَ  یزیاو را بدان چ :»نُوَ

لِهِ « .دارد یه دوستش مکم یگذار یوا م از  .میسوزان یم و میگردان یاو را داخل م :»نُصْ

رياً ). «یصل(و ماده مصدر ِإْصالء  صِ   .گاهیجا :»مَ
 ۱۱۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
ِ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ ٱَوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء َّ� 
   ﴾١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا

   ترجمه: 
تر از آن  نیه پائکآمرزد و بل ینم )یسکاز (دن به خود را یورز کگمان خداوند شر یب 

به  ،ردیخدا انباز بگ یه براکھر  .بخشد یم )و صالح بداند(ه بخواھد کس کرا از ھر
  ).از حق پرت شده است یلیو خ(گمراه گشته است  یبس یراست
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   توضیحات: 

عِيداً « .مترک .تر نیپائ :»ُدوَن «   .فراوان .ادیز :»بَ
 ۱۱۷ نساء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ٰثٗ  ۦٓ إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ﴿  رِ�ٗدا َشۡيَ�ٰٗنا إِ�َّ  يَۡدُعونَ  �ن اإِ�َّ    ﴾١١٧مَّ
   ترجمه: 
اء یناتوان و اشھای  بت اد خوانند جزیه و ھرچه او را بپرستند و به فرکر از خدا ھریغ 
متمّرد و  یه بسکست ین یمنیوجز اھر ،اند ه بر آنھا نام ماده گذاردهکست ین یفیضع

  .نافرمان است
   توضیحات: 

ونَ « عُ دْ ونس / ی ،۱۰۸و  ۵۲انعام /  :نگا(نند ک یعبادت م .خوانند یاد میبه فر :»يَ

ن دُونِهِ « ...).و ۱۰۱ھود /  ،۶۶ نثَ  :»إِنَاث« .ر از اویغ :»مِ
ُ
ه کن یمراد ا .ھا ماده ،ایجمع أ

ْنث یفیز ضعیھر چھا  عرب فند ویآنان ھمچون زنان ضع یمعبودھا
ُ
ا ی .دندینام یا میرا أ

نثَ  :گفتند یو م .دندینام یم )أُنثَيا(خود را ھای  بت ھا عرب از یا لهیه ھر قبکن یا
ُ
 یا َبنِ یأ

نثَ  .ُفالٍن 
ُ
 .ز داردیمردگان ن یمعن )(إنَاثن سبب یجان ھم گفته شده و بد یز بیا به چیأ

يداً « رِ   ).مرد(ش از ماده کسر .غه مبالغه ماِردیص .ار متمّردیبس :»مَ
 ۱۱۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۘ ٱلََّعَنُه ﴿  ُ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيبٗ  �َّ َّ�
َ
ۡفُروٗضا اَوقَاَل َ�    ﴾١١٨مَّ

   ترجمه: 
 :هکو گفته است  )او قسم خورده است و با خود عھد بسته است( !ندکنش یخدا نفر 

  .رمیگ ین و جداگانه خود را برمیتو حتمًا بھره معان بندگان یمن از م
   توضیحات: 

وضاً « رُ فْ   .جداگانه ،نیمع :»مَ
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 ۱۱۹ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ُهۡم فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاَذاَن ﴿  َمّنِيَنَُّهۡم َو�ُمَر�َّ
ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
نَۡ�ٰمِ ٱَوَ�

َ
نَّ  ۡ� ُ ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ َو�ُمَر�َّ

ِۚ ٱَخۡلَق  ۡيَ�ٰنَ ٱَوَمن َ�تَِّخِذ  �َّ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَوِ�ّٗ  لشَّ انٗ  �َّ بِيٗنا اَ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ    ﴾١١٩مُّ
   ترجمه: 
آن (و  ،گردانم یاالت روانشان مینم و به دنبال آرزوھا و خک یحتمًا آنان را گمراه م 

دستور شان  بدی )ھرچه را خواستم ،ردمکشان را فرمانبر خود یله این وسیه بدکگاه 
ان را قطع یچھارپا یگوشھا :)دھند و از جمله یانجام م یاعمال خراف(و آنان  ،دھم یم
 یو حت(نند ک ینش خدا را دگرگون میو آنان آفر ،دھم یدستور مشان  بدی و ،نندک یم
من را یه اھرک! و ھر )ندیآال یم کبه شرد را یو فطرت توح ،دھند یر میین خدا را تغید

  .رده استک یارکان آشیز یبه راست ،ندکاور خود یخدا سرپرست و  یبه جا
   توضیحات: 

نَّ « يُبَتِّكُ لَ بْتيك(ردند از مصدر ک یقطع م :»فَ گوش ھا  عرب .ردنک قطع یبه معن )تَ
گر ذبح یشد و د یوان متعّلق به بتھا میح ،ردند و با قطع آنک یان را قطع میچھارپا

«  ).۱۰۳مائده /  :نگا(شد  یبازداشته نم یشد و از چراگاھ یار معاف مکد و از یگرد ینم

لْق   ).۳۰روم /  :نگا(ن ید .نشیآفر :» خَ
 ۱۲۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡيَ�ٰنُ ٱيَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم ﴿    ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا لشَّ
   ترجمه: 
 یھا من جز وعدهیو اھر ،ندک یدھد و به آرزوھا سرگرم م یھا م من بدانان وعدهیاھر 
  .دھد ینمشان  بدی ارانهکبیفر

   توضیحات: 

وراً « رُ   .رنگین .بیفر :»غُ
 ۱۲۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َوَ� َ�ُِدوَن َ�ۡنَها َ�ِيٗص ﴿ 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
  ﴾١٢١اأ
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   ترجمه: 
از آن  یزیو راه گر ،گاھشان دوزخ استیجا )برند یمن فرمان میه از اھرک(آنان  

  .ندارند
   توضیحات: 

يصاً « ِ  )صیح(از ماده  یمیا مصدر میان کاسم م .خالص و نجات .مھرب و مفّر  :»حمَ
  .است

 ۱۲۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰتٖ  ل�َّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ
َ
�ۡ 

بَدٗ 
َ
ِ ٱ وَۡعدَ  �ۖ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۚ َحقّٗ  �َّ ۡصَدُق  َوَمنۡ  ا

َ
ِ ٱ ِمنَ  أ    ﴾١٢٢�ِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
 )از بھشت(ھائی  باغ به ،اند سته انجام دادهیار شاکاند و  مان آوردهیه اکرا  یسانک 

و آنان جاودانه تا ابد  ،آنھا رودبارھا روان است )درختان(ر یه در زکرد کم یداخل خواھ
و چه  ،ن را خدا وعده داده است و وعده خدا حق استیا .مانند یدر آنجاھا ماندگار م

  ؟ در سخن از خدا راستگوتر است یسک
   توضیحات: 

اً « قّ دَ اهللاِ حَ عْ داً ( .ستیدر آن ن یکه حق است و شکوعده خدا است  :»وَ عْ اً (و  )وَ قّ  )حَ

اً « :ن استیر چنیو تقد ،ھستند ید فعل محذوفیکتأ قّ هُ حَ قَّ داً وَ أَحَ عْ مْ وَ هُ دَ عَ  :»قِيالً « .»وَ
  .ز واقع شده استییمبالغه تم یمصدر است و برا .گفتار

 ۱۲۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡهِل ﴿ 
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
مِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  بِهِۦ ُ�ۡزَ  �َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٓءٗ  ۡلِكَ�ِٰب� ٱلَّيَۡس بِأ

ِ ٱُدوِن     ﴾١٢٣نَِصٗ�� َوَ�  اَوِ�ّٗ  �َّ
   ترجمه: 
تاب کاھل  یشما و نه به آرزوھا ینه به آرزوھا )یلت و برتریو فض ،جزا و پاداش( 

ار و یرا جز خدا  یسکو  ،شود یفر داده میکند در برابر آن کب یار بدکه کس کھر .است
  ).ند و از عذاب خدا محفوظ گرداندک کمکتا او را (افت یاور خود نخواھد ی



  ٣٣٥ سوره نساء     

 

   توضیحات: 

» ِّ اينِ نِيَّة«جمع  :»أَمَ   ).۱۱۱بقره /  :نگا( ).یمن(از ماده  .آرزوھا ،»أُمْ
 ۱۲۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰلَِ�ِٰت ٱَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمَن ﴿  نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمنٞ  ل�َّ
ُ
ۡو أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ِمن َذَكٍر أ

ُ
 ۡ�َنَّةَ ٱ يَۡدُخلُونَ  فَأ

   ﴾١٢٤�َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِ�ٗ 
   ترجمه: 
چنان  -  خواه مرد و خواه زن -سته انجام دھد و مؤمن باشد یه اعمال شاک یسک 

  .بدانان نشود ین ستمیمترکو  ،داخل بھشت شوند یسانک
   توضیحات: 

نٌ « مِ ؤْ وَ مُ هُ ه کت است ین واقعیاگر  بیان دین قیا .ه مؤمن باشدکو حال آن  :»وَ

رياً « .بخشد ینم یمان سودیطاعت و عبادت بدون ا موجود در پشت ھسته  یگود :»نَقِ
  .بدان مثال زنند یزیو ناچ یمکه در کخرما 

 ۱۲۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡحَسُن دِينٗ ﴿ 
َ
نۡ  اَوَمۡن أ ۡسلَمَ  ّمِمَّ

َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسنٞ  وَۡجَهُهۥ أ ۗ ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيفٗ  �ََّبعَ َوٱ ِ�َّ  ا

َذَ َوٱ ُ ٱ �َّ    ﴾١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  �َّ
   ترجمه: 
در  ،ندکم خدا یه خالصانه خود را تسلکاست  یسکن یبھتر از آئ یسکن چه یآئ 
جو بود  ه مخلص و حّق کند ک یرویم پین ابراھین راستیار باشد و از آئکوکین هک یحال

و خداوند  )رسد یان در او به ھم میحیان و مسیھودیمسلمانان و  ینیو وحدت د(
  ).ده استیدن او افتخارش بخشیل نامیو با خل(گرفته است  یم را به دوستیابراھ
   توضیحات: 

لَمَ « هَ « .دیخالص گردان .ردکم یتسل :»أَسْ جْ مراد  ،چھره ).۱۱۲بقره /  :نگا(قصد  :»وَ

هُ هللاِِّ . «ّل به اسم جزء استکه ین صورت تسمیه در اکوجود است  یسرتاپا هَ جْ لَمَ وَ  :»أَسْ
شتن را خالصانه یخو .ردکشتن را تنھا متوّجه خدا یتوّجه و قصد خود را و عبادت خو
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لَّة. «ردکم خدا یتسل نِيفاً . «نیآئ .نید :»مِ م فرمان خدا باشد و از یه تسلک یمخلص :»حَ
ن واژه یا .ان باطلهیزار از ادیب یحّقگرا .نداشته باشد یانحرافترین  کوچک ن خداید

)(ا حال فاعل فعل یم یتواند حال ابراھ یم بَعَ لَّة(ا ی إِتَّ لِيالً . «باشد )مِ مراد  .دوست :»خَ
م یرکه به تکد یافتخارش بخش یمیرکبه تد و یم را برگزیه خداوند ابراھکن است یا

  .ماند یدوست از دوست م
 ۱۲۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ� ءٖ  �َّ ِيٗطا بُِ�ّلِ َ�ۡ ُّ�١٢٦﴾  

   ترجمه: 
رد کد خالصانه رو بدو یبا(ن است و یو آنچه در زمھا  آسمان از آِن خدا است آنچه در 
گاه از ھر ک )ز استیه تنھا او خالق و صاحب ھمه چکو از آنجا  .از از او جستیو ن امًال آ
  .دیپا یقًا میز است و آن را دقیچ

   توضیحات: 

يطاً « ِ گاهک .یمراقب به تمام معن :»حمُ   .امًال آ
 ۱۲۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱقُِل  لنَِّسآءِ� ٱَو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ﴿  ِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيِهنَّ َوَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ِ�  �َّ
ِٰ� ٱ لّنَِسآءِ ٱيََ�َٰ�  ن تَنِكُحوُهنَّ وَ  �َّ

َ
 لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱَ� تُۡؤتُوَ�ُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَرَۡ�ُبوَن أ

نوَ  لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱِمَن 
َ
ْ لِلۡيََ�ٰ  أ ِ َ�ُقوُموا ْ ِمۡن َخۡ�ٖ  ۡلقِۡسِط� ٱَ�ٰ ب َ ٱ فَإِنَّ  َوَما َ�ۡفَعلُوا  ۦَ�َن بِهِ  �َّ

   ﴾١٢٧اَعلِيمٗ 
   ترجمه: 
خداوند درباره آنان به شما  :بگو .خواھند ینند و نظر مک یاز تو درباره زنان سؤال م 

راث ینه میدر زم(ه در قرآن کسازد آنچه را  یشما روشن م یو برا ،دیگو یپاسخ م
ا یبه خاطر مال (ه کراند  یسخن م یمیتیز درباره زنان یو ن ؛گردد یتالوت م )شانیا

شان واجب یا یه خداوند براکرا  یزیچ یول ؛دینکشان ازدواج ید با ایخواھ یم )جمال
ان کودکن راجع به یو ھمچن ،دیپرداز ینمشان  بدی )ه نام داردیو مھر(نموده است 

 )و ،دیه حقوق آنان را بپردازکخواھد  یاز شما مو (و ناتوان سخن خواھد گفت  کوچک
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ه کد یبدان(و  ،دینک یدادگر )هیراث و مھریژه در میبه و(مان یتیه نسبت به کن یا
را  یار خوبکھر  )ماند و یمزد نم یب ،مانیتیشما در حق زنان و  یارکوکیو ن یدادگر

گاه استکد خداوند از آن ینکه بک   .امًال آ
   توضیحات: 

تُونَكَ « تَفْ مْ « .نندک یم یاز تو نظرخواھ .طلبند یاز تو فتوا م :»يَسْ تِيكُ فْ ام کاح :»يُ
ه سوم به بعد ین سوره از آیاز آن در ا یبرخ .دارد یان میتان بیمتعّلق بدانان را برا

ُ ٱ﴿ .شود یان میب ۱۳۰و  ۱۲۹و  ۱۲۸ات یگر در آید یگذشت و برخ ُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيهِنَّ  �َّ
ان یتان بیام زنان را براکاو اح یات قرآنیخداوند و آ :﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱَوَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ِ� 

نَّ (در  )هنّ (ر یا عطف بر ضمی )اهللاُ(تواند عطف بر  یم» َما«. واژه دارند یم  .باشد )فِيهِ

طِ « )۹نساء /  :نگا(م یتیان کودک :﴾لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱ﴿ سْ قِ   .یدادگر :»الْ
 ۱۲۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ةٌ ٱ�ِن ﴿ 
َ
ۡو إِۡعَراٗض  ۡمَرأ

َ
ٓ  ُجَناحَ  فََ�  اَخافَۡت ِمۢن َ�ۡعلَِها �ُُشوًزا أ ن َعلَۡيِهَما

َ
 يُۡصلَِحا أ

ۚ  بَۡيَنُهَما ۡلحُ َوٱ ُصۡلٗحا ۗ  لصُّ ۡحِ�َتِ  َخۡ�ٞ
ُ
نُفُس ٱ َوأ

َ
حَّۚ ٱ ۡ� َ ٱ�ن ُ�ِۡسُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَإِنَّ  لشُّ َ�َن  �َّ

  ﴾١٢٨��ٗ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ 
   ترجمه: 
رد و از انجام امور یگ یشتن را باالتر از او میخو(ه شوھرش کد ید یھرگاه ھمسر 

از آن  کیچ یبر ھ ،گردان استیرو )سازد و از او یا با او نمی(زند و  یسر باز م )یخانوادگ
از مخارج و  یردن زن از برخکله صرف نظر یوشند به وسکب(ه کن یست این یدو گناھ
شه از جنگ و یھم(و صلح  ،ندازندیشتن صلح و صفا راه بیان خویم )یھمبستر

با بخل سرشته ھا  انسان و )ھا بخل است از نزاع یاریسرچشمه بس( .بھتر است )یجدائ
وسته با آن مبارزه و ید پیبشر است و با یدائمو  یخصلت ذات یو مال دوست(اند  شده

ن وجه با ید و به بھتریبا زنان بساز(د و ینک یرفتار کیو ن یارکوکیو اگر ن )ردکار کیپ
گمان  بی ،دینک یزگاریپرھ )شانیبا ا یو بدرفتار یارکستم کرده و با ترکآنان معامله 

گاه است ینک یخداوند از آنچه م   ).دھد ید میه باکو پاداش شما را چنان (د بس آ
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   توضیحات: 

وزاً « .شوھر :« بَعْل«  ،مرد با زن است یمراد بدرفتار .سر باز زدن .یشکسر :»نُشُ
 .ندک یوتاھکر و یه در نفقه تقصکن یا ایه خود را باالتر از او بداند کگونه  بدین

اضاً « رَ  یاعتنائ یسخن و ب کبا او و تر یاز ھمبستر یمراد خوددار .یگردانیرو :»إِعْ

حَّ « .نسبت بدو است   .یآزمند .دیبخل شد :»الشُّ
 ۱۲۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�ۡ�َ ْ ن َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ أ َ�َتَذُروَها  لَۡمۡيلِ ٱَولَۡو َحَرۡصُتۡمۖ فََ� تَِميلُواْ ُ�َّ  لّنَِسآءِ ٱَولَن �َۡسَتِطيُعٓوا

َ ٱ�ن تُۡصلُِحواْ َوَ�تَُّقواْ فَإِنَّ  لُۡمَعلََّقةِ� ٱكَ     ﴾١٢٩رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ
   ترجمه: 
ھر  ،دینکبرقرار  )املک( یان زنان دادگریم )یاز نظر محّبت قلب(د یتوان یشما نم 

 .دیار برکوشش و توان خود را به کھمه  )د وین راه به خود زحمت دھیدر ا(چند ھم 
ه او کبدان گونه  ،دینکن یدور یلّ کبه طور  )دیبا او ندار یانه چندانیه مک یاز زن( یول

شوھر بشمار  یف بوده و نه شوھردار و نه بیلکه بالتک(د یدرآور یا را به صورت زن معّلقه
دورت کجور و جفا و (د و یندازیراه ب )ان خودیم(ت یمیو اگر صفا و صم ).دیآ یم
 ،دینک یزگاریپرھ )ش گرفتنیپ یدادگر د و با اصالح حال ویگوئ کن را تریشیپ
  .ه خداوند بس آمرزنده مھربان استکچرا  )گذرد یر و لغزش شما میخداوند از تقص(

   توضیحات: 

تُمْ « صْ رَ وْ حَ د و آزمندانه بدان یاد داشته باشیه رغبت و عالقه زکھر چند  :»لَ

ا«  .دیبپرداز وهَ رُ  یاعتنائ یردن و بک کتر یبه معن )وذر(از ماده  .دیاو را رھا ساز :»فَتَذَ

ةـالْ « .ن ماده تنھا فعل مضارع و امر استعمال داردیاز ا .ردنک لَّقَ عَ ه کند یرا گو یزن :»مُ
لذا او پا در ھوا  .دارد یگر زنان عدالت مراعات نمیان او و دیسازد و م یشوھر با او نم

و نه  ینجا قرارینه ا زان است وین آویان آسمان و زمیه مکماند  یم یزیبوده و به چ
  .داشته باشد یآنجا مدار
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 ۱۳۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

قَا ُ�ۡغِن ﴿  ُ ٱ�ن َ�َتَفرَّ ُ ٱَوَ�َن  َسَعتِهۦِۚ  ّمِن ُ�ّٗ  �َّ   ﴾١٣٠اَ�ِٰسًعا َحِكيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
د یرسار بدانجا کفزودند و یافتند و جز نفرت نیصلح و سازش ن یبرا یراھ(و اگر  

از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده خود  کیخداوند ھر  ،از ھم جدا شوند )هک
بھتر از ھمسر  یو بدان ھمسر ،نیبھتر از شوھر نخست ین شوھریو بد(ند ک یاز مین یب
در حق بندگان است و (فضل و رحمت فراوان  یو خداوند دارا )ندک ین عطا میشیپ
  .م استیکح )هکچرا  ؛گرداند یمت مکح یشان را از رویا یارھاک

   توضیحات: 

ة« عَ عاً « .فضل و لطف گسترده و فراخ .فراوان یدارائ :» سَ اسِ دارنده نعمت و  :»وَ
  .حد یمرز و ب یرحمت ب

 ۱۳۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ۡيَنا  ۡ� ِينَ ٱَولََقۡد َوصَّ وتُواْ  �َّ

ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ِن 
َ
ْ ٱ�يَّاُ�ۡم أ ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ َما ِ�  �َّ ْ فَإِنَّ ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ�ن تَۡ�ُفُروا �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ� َّ� 

   ﴾١٣١اَ�ِيدٗ  اَغنِيًّ 
   ترجمه: 
خالق ھمه جھان و ه ک(و ما  .ن است از آن خدا استیو زمھا  آسمان آنچه در 

 )یآسمان(تاب کشان  بدی ش از شمایه پک یسانکبه  )میصاحب قدرت مطلق در آن
 )خشم(ه از کم ینک یسفارش م )مؤمنان یز این(م و به شما یا ه نمودهیم توصیا داده

 )چرا .دیرسان یبه خدا نم یانیز(د یدیفر ورزک )د ویردک ینافرمان(و اگر  ،دیزیخدا بپرھ
 )از عبادت بندگان و(از ین ین است از آن او است و بیو زمھا  آسمان ه آنچه درک

  .ش استیسته ستایشا
   توضیحات: 

مْ « اكُ ينَ (عطف بر  .شما را :»إِيَّ ذِ ِيداً « .است )الَّ مفعول  یل به معنیفع .یستودن :»محَ
  .محمود است یعنی



 تفسیر نور    ٣٤٠

 

 ۱۳۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َما ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب   ﴾١٣٢َو�ِيً�  �َّ

   ترجمه: 
و  ینگھبان یو خدا برا ،ن است از آن خدا استیو آنچه در زمھا  آسمان و آنچه در 

  .است یافک )آنھا( ینگھدار
   توضیحات: 

كِيالً «   .اوریار و ی .نگاھبان .یمتولّ  :»وَ
 ۱۳۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
 يُۡذهِۡبُ�ۡم �

ۡ
ِت � �َّاُس ٱإِن �ََشأ

ۡ
ُ ٱَخرِ�َنۚ َوَ�َن َوَ�أ ٰ َ�ٰلَِك قَِديرٗ  �َّ َ�َ�١٣٣﴾  

   ترجمه: 
را به  یگریراند و افراد دیم یبرد و م یان میاگر خدا بخواھد شما را از م !مردمان یا 

  .ار بس توانا استکن یو او بر ا ،)نشاند یشما م یو به جا(آورد  یان میم
   توضیحات: 

مْ « بْكُ هِ ذْ ينَ « .سازد یو نابود م کشما را ھال .دارد یان برمیشما را از م :»يُ رِ اخَ  :»ءَ
  .گرانید

 ۱۳۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ن َ�َن يُرِ�ُد ثََواَب ﴿  ۡ�يَاٱمَّ ِ ٱفَعِنَد  �ُّ ۡ�يَاٱثََواُب  �َّ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱَوَ�َن  �ِخَرة   ﴾١٣٤�َسِميَعۢ� بَِص�ٗ  �َّ
   ترجمه:  
بوده و  ین جھان فانیاھای  نعمت شهیا باشد (و تنھا در اندیمزد دن یه در پک یسک 

ا و آخرت را با ھم بطلبد) ید دنیه شخص عاقل باکند در اشتباه است. بلکآخرت را فراموش 
د خواھان سعادت ھر دو جھان از یاست (و باا و آخرت در نزد خدا یه پاداش دنکچرا 

  شان) است.ی(اعمال ا ینای(اقوال بندگان و) ب یخداوند مّنان شد) و خداوند شنوا
   توضیحات: 

يدُ « رِ انَ يُ ن كَ  ،از راه حالل شود ،ن سرایا و منافع اینعمت دن یایه جوک یسک :»مَ



  ٣٤١ سوره نساء     

 

 که مالکو تنھا او است  ،ندک یم یب ویز نصیخداوند نعمت آخرت و منافع آن سرا را ن
  ...م ھر دو جھان است وینع

 ۱۳۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِٰمَ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا وِ  لۡقِۡسِط ٱَءاَمُنوا

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ ُشَهَدآَء ِ�َّ

يۡنِ ٱ قَۡر�َِ�ۚ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
�ۡ  

َ
ُ فَٱ �ۡو فَقِ�ٗ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَماۖ فََ� تَتَّبُِعواْ  �َّ

َ
ُ  لَۡهَوىٰٓ ٱأ ن َ�ۡعِدل

َ
ْۚ أ  وا

ْ ۥٓ �ن تَۡلوُ  ۡو ُ�ۡعرُِضواْ فَإِنَّ  ا
َ
َ ٱأ    ﴾١٣٥�َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٗ  �َّ

   ترجمه: 
و  ،دیوشکبد و در اقامه عدل و داد یشه سازیپ یدادگر !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ه کھر چند  )دینکن ین سو و آن سو جانبداریو از ا(د یبه خاطر خدا شھادت دھ
ان یه به زک یسکاگر  .شاوندان بوده باشدیا پدر و مادر و خویان خودتان یشھادتتان به ز

شما را از  ،ا شفقت به نداری ،رغبت به دارا( ،ا ندار باشدیشود دارا  یاو شھادت داده م
آنان بھتر  یھردو )یرضا(خداوند از  )یرضا(ه کچرا  )ندکشھادت حق منصرف ن یادا

گاه(است  د ینکن یرویپس از ھوا و ھوس پ )تر از شما است و خدا به مصلحت آن دو آ
و اگر زبان از  ).دیافت یو به باطل م(د یگرد یمنحرف م )د از حقینکن یاگر چن(ه ک

گاه است ینک یخداوند از آنچه م ،دیبگردان یا از آن روید یچانیشھادت حق بپ یادا د آ
  ).دھد یو پادافره اعمال بدتان را م کیو پاداش اعمال ن(

   توضیحات: 

طِ « سْ قِ نيَ بِالْ امِ وَّ و تالشگران در راه  یمواظبان بر اقامه عدالت در ھمه امور زندگ :»قَ

آءَ « .یدادگر دَ هَ ا یو  ،مستتر در آن ریا حال ضمیَن یصفت َقّوام .دھندگان یگواھ :»شُ

ونُوا(ه خبر دوم کن یا يا بِ « .است )كُ لَ تر از در  ستهیاجرا فرمان خدا شا :»اـَمـِهـفَاهللاُ أَوْ
ر و ثروتمند را بھتر یخداوند مصلحت فق .از آن دو است کیت ھر ینظرگرفتن رضا

لُوا« .بدان دو است یسکداند و آشناتر از ھر  یم دِ عْ  .دیه منحرف شوکن یا :»اَن تَ

لُوا« :منصوب است و در اصل دِ لُوا« :ای ،»لِئَالّ تَعْ دِ ةَ أَن تَعْ راهَ  ).۱۷۶نساء /  :نگا(است  »كَ

وا« لْوُ  ،ستهیده و به گونه شایچیاگر زبان از حق پ .دیاگر از راه حق منحرف شو :»إِن تَ

وا« .دیآن را اداء ننمائ ضُ رِ   .دینک یچیا امتناع و سرپی :»تُعْ



 تفسیر نور    ٣٤٢

 

 ۱۳۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ َءاِمنُوا ِ ٱَءاَمُنٓوا ِيٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ َل َ�َ  ۦنَزَّ
ِيٓ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  َّ�  ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل ِمن َ�ۡبُل

َ
ِ ٱأ  ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

   ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا لَّ َ�َقۡد َض  �ِخرِ ٱ
   ترجمه: 
غمبر یه بر پک یتابکو  )محّمد(غمبرش یبه خدا و پ !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

نازل نموده است  )از قرآن(تر  شیه پک یتابھائکو به  )و قرآن نام دارد(رده است کنازل 
ه به خدا کس کھر .دیاوریمان بیا )استان در آنھا صورت نگرفته یف و نسیو ھنوز تحر(

 از یکیو (افر شود کز یغمبرانش و روز رستاخیوپ یخداوندھای  کتاب و فرشتگان و
  .افتاده است یدور و دراز یواقعًا در گمراھ )ردیرا نپذھا  این
   توضیحات: 

آ أَيُّ « نُوا...ـَهـيَ امِ نُوا ، ءَ امَ ينَ ءَ و  ،دیثابت و ماندگار باش مان خودیبر ا !مؤمنان یا .»ا الَّذِ

الالً بَعِيداً « .دیفزائیبر آن ب   .فراوان یسرگشتگ .دور و دراز یگمراھ :»ضَ
 ۱۳۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ ُ�مَّ  �َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ٱَءاَمُنوا  يَُ�نِ  لَّمۡ  �ُ�ۡفرٗ  ۡزَداُدوا
ُ ٱ    ﴾١٣٧ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  �َّ

   ترجمه: 
آورند  یمان میو باز ھم ا ،شوند یافر مکآورند و سپس  یمان میه اک یسانکگمان  یب 
فر چشم از جھان کو با (ند یافزا یفر خود مکو سپس بر  ،شوند یافر مکگر بار یو د

 یبخشد و راھ یشان را نمیھرگز خداوند ا )شگفت است و یارشان جاکواقعًا  ،پوشند یم
  .دینما ینمشان  بدی )بھشت یبه سو(

   توضیحات: 
 ۱۳۸ سوره نساء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ�ًما لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ�َّ�ِ
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
   ﴾١٣٨بِأ



  ٣٤٣ سوره نساء     

 

   ترجمه: 
  .دارند یکه عذاب دردناکبه منافقان مژده بده  
   توضیحات: 

» ْ   .شخند داردینجا جنبه ریدادن در ا بشارت .مژده بده :»بَرشِّ
 ۱۳۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�تَِّخُذوَن  �َّ
َ
يَبۡتَُغوَن ِعنَدُهُم  لُۡمۡؤِمنَِ�ۚ ٱأ

َ
فَإِنَّ  ۡلعِزَّةَ ٱ�

ةَ ٱ ِ َ�ِيعٗ  ۡلعِزَّ    ﴾١٣٩اِ�َّ
   ترجمه: 
 یو دوست یمؤمنان به سرپرست یافران را به جاکه کھستند  یسانکن منافقان یا 

ه کچرا  )محال است یزین چیچن( ؟ندیجو یافران مکش یا عّزت را در پیآ .رندیگ یم
ه کو ھر  ،ز شودید عزیه از خدا عّزت جوکو ھر (از آن خدا است  یت جملگکعّزت و شو

  ).ل گرددیر او عّزت طلبد ذلیاز غ
   توضیحات: 

ن دُونِ « ِيعاً « .یبه جا :»مِ   .حال است :»مجَ
 ۱۴۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿  ۡن إِذَا َسِمۡعُتۡم َءاَ�ِٰت  لِۡكَ�ٰبِ ٱَوقَۡد نَزَّ
َ
ِ ٱأ  بَِها  �َّ

ُ
يُۡ�َفُر بَِها َو�ُۡسَتۡهَزأ

 ِ ْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه ٰ َ�ُوُضوا ْ َمَعُهۡم َح�َّ َ ٱ إِنَّ  ّمِۡثلُُهۡمۗ  اإِنَُّ�ۡم إِذٗ  ۦٓ فََ� َ�ۡقُعُدوا َجاِمُع  �َّ
   ﴾١٤٠ۡلَ�ٰفِرِ�َن ِ� َجَهنََّم َ�ِيًعاٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ

   ترجمه: 
ات ید به آیدیه چون شنکرده است کم را) بر شما نازل کن حیا ،تاب (قرآنکخداوند در  

د تا ینیمنش یسانکن یبا چن ،شود یچه گرفته میات خدا به بازیشود و آ یده میفر ورزکخدا 
 نابھنجار خود بردارند). یفر و شوخکبپردازند (و دست از  یگریه به سخن دکآن گاه 

و به استھزاء آنان گوش فرا د یشو ین میشان ھمنشیه با اکن صورت (یدر اگمان  بی
د یشان خواھیا کید بود (و در استھزاء به قرآن شرید) شما ھم مثل آنان خواھیدھ یم

(پس از  ؛آورد یدر دوزخ گرد م یافران را ھمگکه خداوند منافقان و کست ین کگشت). ش



 تفسیر نور    ٣٤٤

 

  د).یائید تا ھمراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نیزیشان بپرھیمخالطه و مجالسه ا
   ضیحات:تو 

وا« ُوضُ تَّيا خيَ   .تا فرو روند .تا بپردازند :»حَ
 ۱۴۱ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  �َُّصوَن بُِ�ۡم فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َ�ۡتحٞ  �َّ ِ ٱ ّمِنَ  َ�َ�َ َعُ�ۡم �ن  �َّ لَۡم نَُ�ن مَّ
َ
� ْ قَالُٓوا

ْ  َ�َن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نَِصيبٞ  لَمۡ  قَالُٓوا
َ
ُ ٱفَ  لُۡمۡؤمِنَِ�ۚ ٱ ّمِنَ  َوَ�ۡمَنۡعُ�م َعلَۡيُ�مۡ  �َۡسَتۡحوِذۡ  � َّ� 

ُ ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َولَن َ�َۡعَل ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡم يَۡوَم     ﴾١٤١َسبِيً�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  �َّ
   ترجمه: 
ه چه وقت به کو در انتظار آن ھستند (ند یپا یوسته شما را میه پکند یسانکمنافقان  
 ،دیب شما گردیخدا نص یاز سو یو فتح یروزیپس اگر پ ).دیا و مصائب گرفتار آئیبال

لذا ما ھم در ( ؟ میه ما با شما بوده و از جماعت شمائکن است یمگر جز ا :ندیگو یم
از ( یو اگر سھم ؛)!دیم و بھره ما را بپردازیم ھستیمت و دستاورد جنگ سھیغن

ھمراه (م یتوانست یه مکم یمگر ما نبود :ندیگو یم ،دیافران گردکب ینص )یروزیپ
وتاه کم و دست شما را از سر مؤمنان یره شویبر شما چ )م ویمؤمنان با شما بجنگ

 یم و برایردک یم و مسلمانان را دلسرد میدزد بود کیق قافله و شریما رف یول( ؟ مینک
 .میدیوشک یه مسلمانان میشما عل کیوسته در تحریم و پینمود یم یشما جاسوس

ن یمؤمنان و چن(ان شما یامت خداوند میروز ق ).م بودیم خواھین با شما سھیبنابرا
ردار کن و یمان راستیا یه مؤمنان داراکمادام (و  .ردکخواھد  یداور )یمنافقان

  .ھد ساختره نخوایافران را بر مؤمنان چکھرگز خداوند  )سته باشندیسته و بایشا
   توضیحات: 

ونَ « بَّصُ َ توبه  :نگا(ند یا و مصائب به شمایدن بالیدر انتظار رس .مانند یمنتظر م :»يَرتَ

مْ ـأَلَ « ).۹۸/  يْكُ لَ ذْ عَ وِ تَحْ  ؟ میره شویم بر شما چیتوانست یه مکن است یمگر نه ا :؟»مْ نَسْ

اذ(از مصدر  وَ تِحْ بِيالً « .شدن رهیالء و چیاست یبه معن )إِسْ   .تسّلط یبرا یراھ :»سَ
 
 
 



  ٣٤٥ سوره نساء     

 

 ۱۴۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿  ْ إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَوُهَو َ�ِٰدُ�ُهۡم �ذَا قَاُمٓوا ْ ُكَساَ�ٰ  لصَّ قَاُموا
َ ٱَوَ� يَۡذُكُروَن  �َّاَس ٱيَُرآُءوَن     ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
دارند و  یش را پنھان میفر خوکانند و ینما یشان را میا یھا نشانه(گمان منافقان  یب 

شان را در یدماء و اموال ا(ه خداوند ک یدر حال !زنند یخدا را گول م )ال خام خودیبه خ
 )لهین وسیدارد و بد یا میآنان مھ یو در آخرت دوزخ را برا ،دینما یا محفوظ میدن
حال به  یسست و ب ،زندیخ ینماز برم یه براک یمنافقان ھنگام .زند یگول مشان را یا

نه به خاطر  ؛ و نمازشان به خاطر مردم است(نند ک یا میستند و با مردم ریا ینماز م
  .پردازند یبه عبادت او نم یکنند و جز اندک یاد میمتر کرا  یو خدا )خدا
   توضیحات: 

يا« الَ سَ ونَ « .ھا سست ،ھا تنبل ،ْسالنکجمع  :»كُ آؤُ رَ به مردم  .نندک یا میر :»يُ
  .ند خالف آنچه بر آن ھستندینما یم

 ۱۴۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

� َوَمن يُۡضلِِل ﴿  ُؤَ�ٓءِ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ َذبَۡذ�َِ� َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ ُ ٱمُّ  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ
  ﴾١٤٣َسبِيٗ� 

   ترجمه: 
فر کسوی  به یروند و گاھ ین میدسوی  به یگاھ( .ان سرگشته و مترّددندین میدر ا 

 !دھند یم یافران جاکدر صف  یو زمان ،شتن را در صف مؤمنانیخو یزمان .دوند یم
ه را خداوند کو ھر  )رانندیو گمراه و ح(نان و نه با آنان ھستند ینه با ا )قتیاّما در حق

سعادت  یبه سو(او  یبرا یراھ ،ندکسرگشته و گمراه  )زشت و ناپسندشبر اثر اعمال (
  .افتی ینخواھ )تیو ھدا

   توضیحات: 

بِنيَ « بْذَ ذَ   .دل اشخاص سرگردان و دو .نیمترّدد :»مُ
 



 تفسیر نور    ٣٤٦

 

 ۱۴۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَء مِن ُدوِن  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنوا

َ
ن  لُۡمۡؤمِنَِ�ۚ ٱأ

َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
�

ِ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰنٗ  بِيًنا اَ�َۡعلُواْ ِ�َّ    ﴾١٤٤مُّ
   ترجمه: 
مگر  .دیرینگ یمؤمنان به دوست یافران را به جاک !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

ه شما ھم کن یبر ا(د یه خود به دست خدا دھیعل یارکد حّجت و برھان آشیخواھ یم
  .؟)دیجزو منافقان

   توضیحات: 

لِيَآء« بِيناً « .سرپرستان .دوستان ی،جمع ول :»أَوْ لْطَاناً مُّ   .ارکل آشیدل :»سُ
  سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿  ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
   ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

   ترجمه: 
 یاوریان آن ھستند و ھرگز کن میتر نیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائ یب 
  ).ادشان رسد و آنان را برھاندیتا به فر(افت ی یآنان نخواھ یبرا

   توضیحات: 

كِ « رْ   .س َدَرجات بھشت استکات دوزخ برعکَدَر  .نیطبقه پائ .قیء عم یقعر ش :»الدَّ
 ۱۴۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ْ وَ  �َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ْ ٱتَابُوا ِ  ۡ�َتَصُموا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  �َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
َوأ

ُ ٱوََسوَۡف يُۡؤِت  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱ ۡجًرا َعِظيمٗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ
َ
   ﴾١٤٦اأ

   ترجمه: 
 )ات خودیاعمال و ن(نند و برگردند و به اصالح که توبه ک )شانیاز ا( یسانکمگر  

و فقط و (نند کش را خالصانه از آن خدا ین خویبپردازند و به خدا متوّسل شوند و آئ
پس آنان از زمره مؤمنان  ).اد خوانند و خالق و رازق دانندیفقط او را بپرستند و به فر

مؤمنان پاداش بزرگ  و خداوند به )و پاداش مؤمنان را خواھند داشت(خواھند بود 



  ٣٤٧ سوره نساء     

 

  .خواھد داد
   توضیحات: 

وا« مُ تَصَ وا بِاهللاِ « .متوّسل شدند .چنگ زدند :»إِعْ مُ تَصَ تاب و شرع خدا کبه  :»إِعْ
  .جستند کتمّس 

 ۱۴۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ا َ�ۡفَعُل ﴿  ُ ٱمَّ ُ ٱبَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن  �َّ   ﴾١٤٧اَشاكًِرا َعلِيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
 ؟دیاوریمان بید و اینک یرگزارکبه عذاب دادن شما دارد اگر ش یازیخداوند چه ن 

گاه  )طاعت و عبادت بندگان و(رگزار کپروردگار ش   .است )ات ھمگانیاز اعمال و ن(آ
   توضیحات: 

اكِراً « گذارد و در برابر  ینم مزد یار بندگان را بکه خداوند کن یمراد ا .رگزارکش :»شَ
  .دیفرما یپاداش نامحدود و فراوان آخرت را عطاء م ،ایدن کطاعت محدود و اند

 ۱۴۸ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ�َّ ُ�ِبُّ ﴿  ِ  ۡ�َۡهرَ ٱ �َّ وٓءِ ٱب ُ ٱإِ�َّ َمن ُظلَِمۚ َوَ�َن  لَۡقۡولِ ٱِمَن  لسُّ    ﴾١٤٨َسِميًعا َعلِيًما �َّ
   ترجمه: 
گر را فاش سازند یوب ھمدینند و عک یدر ه افراد بشر پردهک(خداوند دوست ندارد  

تواند  یه مک(ه مورد ستم قرار گرفته باشد ک یسکمگر آن  ،ندیگشا یزبان به بدگوئ )و
و  )دین نمایان دارد و او را دعا و نفریاو را ب یھا یند و بدکت یاکاز شخص ستمگر ش

گاه  )مظلوم و یدعا( یخدا شنوا   .است )ار ظالمکاز (آ
   توضیحات: 

ر« َهْ ن ظُلِمَ « .ارکآش :»اجلْ جان یه اگر او بر اثر ھکه بدو ستم شود ک یسکمگر  :»إِالّ مَ
در  یول .ب نشده استکمرت یگناھ ،گشود و دشنام داد یزبان به بدگوئ یو ناراحت

آرامش خود را حفظ و از فحش  یه بعدیبرابر آ ،ندکنترل که توانست خود را ک یصورت
  .دینما یم یھا خوددار یان زشتیو دشنام و ب

 



 تفسیر نور    ٣٤٨

 

 ۱۴۹ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡو َ�ۡعُفواْ َعن ُسوٓءٖ ﴿ 
َ
ۡو ُ�ُۡفوهُ أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  إِن ُ�ۡبُدواْ َخۡ�ًا أ    ﴾١٤٩قَِديًرا �َ�َن َ�ُفوّٗ  �َّ

   ترجمه: 
ا اگر از یو  )د بودیُمجاز خواھ(د یا پنھان سازیار کرا آش کین )ردار و گفتارک(اگر  

د و گذشت یاالئیش را به دشنام نیو دھن خو(د ینک یپوش بد چشم )ردار و گفتارک(
ه کچرا  )دیا ردهکشه یعفو پ ی،د و ھمچون ذات باریا نموده یا ار خداپسندانهک ،دینمائ

  .ار باگذشت و بس توانا استیخداوند بس
   توضیحات: 

بْ « واإِن تُ يراً « .دیار سازکاگر آش :»دُ دِ اً قَ وّ فُ  یعنی .ار توانایننده و بسکار عفویبس :»عَ
ز با وجود قدرِت یشما ن .بخشد یمال قدرت مکه در کبل ،ستیضعف ن یعفو خدا از رو

  .دیبر انتقام گذشت نمائ
 ۱۵۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َّ�  ِ ِ ٱيَۡ�ُفُروَن ب ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ
َ
ِ ٱَوُ�رِ�ُدوَن أ َو�َُقولُوَن  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

ن َوُ�رِ�ُدونَ  بَِبۡعٖض  َونَۡ�ُفرُ  نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض 
َ
ْ  أ    ﴾١٥٠َسبِيً�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َ�تَِّخُذوا

   ترجمه: 
غمبرانش یپان خدا و یخواھند م یمان ندارند و میغمبرانش ایه به خدا و پک یسانک 

و  )میمان نداریغمبران ایبه پ یول ،میمان داریه به خدا اکند یو بگو(ندازند یب یجدائ
و  ،میمان نداریگر اید یم و به برخیمان داریغمبران ایاز پ یه به برخکند یگو یم
 یا مان فاصلهیفر و اکان یم یول(نند یبرگز یراھ )مانیفر و اک(ان آن یخواھند م یم
  ).نیفر و راه دکراه  :ش وجود نداردیبست و دو راه ین

   توضیحات: 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َّ�  ِ ِ ٱيَۡ�ُفُروَن ب مان یآوردن به خدا و ا مانیان ایخواھند م یم :﴾ۦَورُُسلِهِ  �َّ
  .باشند یغمبرانش قائل به تفرقه و جدائیآوردن به پ

 
 



  ٣٤٩ سوره نساء     

 

 ۱۵۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ 
ُ
ۚ َحقّٗ  لَۡ�ٰفُِرونَ ٱأ ۡ�َتۡدنَا ا

َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ    ﴾١٥١مُّ

   ترجمه: 
  م.یا فراھم آورده یا نندهکافران عذاب خوارک یو ما برا ،افرندگمان ک بی یآنان جملگ 
   توضیحات: 

اً « قّ يناً « .گمان یب .ناً یقی :»حَ هِ   .زیآم نیتوھ .نندهکخوار :»مُ
 ۱۵۲ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا َحدٖ  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

َ
ْ َ�ۡ�َ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ّمِۡنُهمۡ  َولَۡم ُ�َفّرِقُوا

ُ
 يُۡؤ�ِيِهمۡ  َسوَۡف  أ

ُجورَُهمۚۡ 
ُ
ُ ٱ َوَ�نَ  أ    ﴾١٥٢رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

   ترجمه: 
ن یدر ا(از آنان  کیچ یان ھیمان دارند و میغمبرانش ایه به خدا و پک یسانکو اّما  

 ،)ندینما یب نمیذکدام را تکچ یو ھ(گذارند  ینم یفرق )اند ده شدهیخدا برگز یه از سوک
ار مھربان است یار آمرزنده و بسیو خداوند بس ،م دادیبدانان پاداش و مزدشان را خواھ

  ).دھد یمورد عفو قرار م ،ھم اگر داشته باشند یو اشتباھاتھا  لغزش و(
   ضیحات:تو 

نُوا...« امَ ينَ ءَ ذِ الَّ غمبران از آدم تا یه به ھمه پکروان محّمدند یپ ین مؤمنانیچن :»وَ
  .مان دارندیخاتم ا

 ۱۵۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡهُل  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
َِل َعلَۡيِهۡم كَِ�ٰبٗ  لِۡكَ�ٰبِ ٱلَُك أ ن ُ�َ�ّ

َ
� ٱ ّمِنَ  اأ َمآءِ ۡ�َ�َ  لسَّ

َ
لُواْ ُموَ�ٰٓ أ

َ
َ�َقۡد َس�

رِنَا 
َ
ْ أ َ ٱِمن َ�ٰلَِك َ�َقالُٓوا َخَذۡ�ُهمُ  َجۡهَرةٗ  �َّ

َ
ٰعَِقةُ ٱ فَأ ْ ٱبُِظۡلِمهِۡمۚ ُ�مَّ  ل�َّ َُذوا ِمۢن َ�ۡعِد  ۡلعِۡجَل ٱ �َّ

   ﴾١٥٣ابِينٗ مُّ  اَ�َعَفۡونَا َعن َ�ٰلَِكۚ َوَءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ ُسۡلَ�ٰنٗ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ آَءۡ�ُهمُ َما جَ 
   ترجمه: 
را از آسمان بر آنان نازل  یتابکجا) کی ی،غمبریه (اگر پکخواھند  یتاب از تو مکاھل  

 زیچ یه از موسکست) چرا یش نیب یا استھزاء و بھانه ،ن درخواستی(البّته ا .ینک



 تفسیر نور    ٣٥٠

 

 ،ستم نیارا به ما نشان بده. به خاطر اکن را خواستند و گفتند: خدا را آشیاز اتر  بزرگ
ه) کن است یتر آنان ا نندهکرد. گناه بدتر و رسواکشان را فرا گرفت (و نابودشان یصاعقه ا

ه کا) یافتن درکو ش ،ضاید بیو  ،ل عصا به اژدھای(چون: تبد یپس از آن ھمه دالئل روشن
ھا بودند) گوساله  یبه فرعون و فرعون یآنان آمد (و خود شاھد نمودن معجزات موس یبرا

شان) یپس از توبه ا یپرست ن (گوسالهیما از ا یول !) گرفتندیرا (به خدائ) ی(سامر
  ند).کت یه با آن بتواند آنان را ھداکم (یداد یحّجت روشن یم و به موسیدرگذشت

   توضیحات: 

ةً « رَ هْ ايِنِنيَ ( یو به معن )نا(ر یحال ضم .اراکآش :»جَ عَ ينَ مُ رِ َاهِ  )اللهَ (ا حال ی ،است )جمُ

يَة(تواند صفت مصدر محذوف  یم .است ؤْ نجا مراد یدر ا .سپس :»ثُمَّ « .ھم باشد )رُ
ش یپ یپرست ه گوسالهکچرا  .شرفت در مراتب گناھان استیه پکبل .ستین یب زمانیترت

لْطَاناً « ).۹۷ - ۸۵و طه /  ،۵۵ - ۵۱بقره /  :نگا(ت خدا است یاز درخواست رؤ  :»سُ
  .سلطه و قدرت .خدا بدو عطاء فرموده بوده کاست  یمراد معجزات .حّجت و برھان

 ۱۵۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ورَ ٱَوَرَ�ۡعَنا فَۡوَ�ُهُم ﴿  ْ ٱبِِميَ�ٰقِِهۡم َوقُۡلَنا لَُهُم  لطُّ دٗ  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا ْ  َ�  لَُهمۡ  َوقُۡلَنا اُسجَّ  َ�ۡعُدوا
ۡبِت ٱ ِ�  َخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِيَ�ًٰقا َغلِيظٗ  لسَّ

َ
  ﴾١٥٤اَوأ

   ترجمه: 
نگاه  )یبان هیھمچون سا(سرشان  یوه طور را باالک ،شانیمان از ایگرفتن پ یو برا 

و آنان ھم  ،نندکه به دستورات تورات عمل کم یمان گرفتیو از آنان پ(م یداشت
 ...)و ،اءیلیا ،حاءیار ،المقّدس تیب(نان وارد دِر ک سجده :میگفتشان  بدی و )رفتندیپذ

 )د و از انجام فرمانینپرداز یار ماھکبه ش(در روز شنبه  :میگفتشان  بدی و .دیشو
  .میگرفت یدکمان مؤیاز آنان پ )ھا نیدر برابر ھمه ا(و  .دینکن یچیسرپ
   توضیحات: 

مْ « يثَاقِهِ ). ۱۷۱و اعراف /  ،۶۳بقره /  :نگا(شان یمان از ایبه خاطر اخذ پ :»بِمِ

داً « جَّ وا« .با خضوع و خشوع .نانک سجده :»سُ دُ از حدود مقّررات  .دینکتجاوز ن :»ال تَعْ

لِيظاً « .دیدر نگذر   .بزرگ .استوار .دکمؤ :»غَ



  ٣٥١ سوره نساء     

 

 ۱۵۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱَ�ِٰت فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم َوُ�ۡفرِهِم �﴿  �بَِيآءَ ٱَوَ�ۡتلِِهُم  �َّ
َ
 َوقَۡولِِهمۡ  بَِغۡ�ِ َحقّٖ  ۡ�

ُ ٱ َطَبعَ  بَۡل  ُغۡلُفۚۢ� قُلُوُ�َنا    ﴾١٥٥َعلَۡيَها بُِ�ۡفرِهِۡم فََ� يُۡؤِمُنوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ
   ترجمه: 
ات یستند و به آکشان را ش مانیه پکن یبه خاطر ا )خداوند بر آنان خشم گرفت( 

ردند و ک یخود پافشار یبر گمراھ(شتند و کغمبران را به ناحق یدند و پیفر ورزکخدا 
ه پند و اندرز ک(است  )یھائ و پرده(مان در غالف یھا دل :هکگفتند  )استھزاء یاز رو

 بر )انگار(فرشان که خداوند به سبب کبل )ن استینه چن .بدان راه ندارد یسک
  .آورند یمان نمیا )شانیاز ا( یکه جز گروه اندکن است یمھر زده است و ا  ھایشان دل
   توضیحات: 

بِم« م ـفَ هِ ضِ مْ ا نَقْ يثَاقَهُ بَ (عامل جار و مجرور  .مان خودیستن پکبه سبب ش :»مِّ ضِ غَ

 ( مْ يْهِ لَ مْ  ایاهللاُ عَ نَّاهُ عَ آمده است  ۱۶۲ه یه تا آین آیانه ایمحذوف است و آنچه در م )(لَ
 )ثاقیم(و  ،د استیکتأ یحرف زائد و برا )ما(واژه  .م جمله معترضه را داردکح

لْفٌ « .به است مفعوٌل  ْغَلف :»غُ
َ
در  ،ا جمع ِغالف استی ،در غالف است :یبه معن ،جمع أ

ه دانش است و یاوع یعنیمان غالف یھا دل :شود ین میعبارت چن ین صورت معنیا

شان یفر و ضالل اکه کن یمراد ا .مھر زده است :»طَبَعَ « .ش سخنان شما را نداردیگنجا
  ).۳و منافقون /  ،۷بقره /  :نگا(ت خدا شده است یت از ھدایه محرومیما

 ۱۵۶ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ َمۡر�ََم ُ�ۡهَ�ًٰنا َعِظيمٗ ﴿     ﴾١٥٦اَو�ُِ�ۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم َ�َ
   ترجمه: 
ه بر ک یبزرگ یو افترا ،دنشانیفر ورزکبه سبب  )خداوند بر آنان خشم گرفت(و  
  .م بستندیمر

   توضیحات: 

تَاناً ـبُ «   .سازد یران میھا را مبھوت و ح ه عقلک یدروغ بزرگ .افتراء :»هْ
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 ۱۵۷ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱَمۡرَ�َم رَُسوَل  ۡ�نَ ٱِعيَ�  لَۡمِسيحَ ٱَوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�َتۡلَنا ﴿  َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ  �َّ
ِينَ ٱَوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ  ْ ٱ �َّ  ّ�َِباعَ ٱِمۡن ِعۡلٍ� إِ�َّ  بِهِۦ لَُهم َما ّمِۡنهُۚ  �ِيهِ لَِ� َشّكٖ  ۡخَتلَُفوا

ۚ ٱ ّنِ   ﴾١٥٧يَقِيَنۢ� َ�َتلُوهُ َوَما  لظَّ
   ترجمه: 
گفتند  یم )هیاستھزاء و سخر یه از روکن یخداوند بر آنان خشم گرفت به سبب ا(و  

شتند و نه به دار که نه او را ک یدر حال !میشتکغمبر خدا را یپ ،میپسر مر یسیما ع :هک
را  یگریا دی یسیا عیه آکدند یمترّدد گرد(ار بر آنان مشتبه شد و کن کیول ،ختندیآو
ه درباره او ک یسانک )ردند وکدا یگر اختالف نظر پیباره با ھمد نیاند و در ا شتهک

گاھ کراجع بدو در ش )یجملگ(ردند کدا یاختالف پ بدان ندارند و تنھا  یو گمانند و آ
س کو قطعًا مقتول (اند  شتهکنًا او را نیقی )هکد بدانند یبا(ند و یگو یبه گمان سخن م

  ).بوده است یگرید
   توضیحات: 

يَمَ « رْ ولَ اهللاِعِييسَ ابْنَ مَ سُ استھزاء و  یھود و از رویافران کتواند گفتار  ین سخن میا»: ، رَ
م و فرستاده خدا یپسر مر یسیه او خود را عکم یشتکرا  یسک یعنیه باشد. یسخر

گر  بیان تواند گفتار خدا بوده و ی) و م۲۷د (نگا: شعراء / یگوئ ین میا شما چنی ؛ دانست یم

لَبُوهُ «گناه بزرگ آنان باشد.  ا صَ نْهُ «اند.  او را به دار نزده»: مَ كٍّ مِّ ي شَ ه کن یدرباره ا»: لَفِ

بَاعَ «و گمانند.  کار شدچ ،بوده است یگریا دی یسیع ،شتهک  یردن. مستثناک یرویپ»: إِتِّ

يناً «منقطع است.    ا (ه) در (َما َقَتُلوُه) است.یر (و) یقطعًا. حال ضم»: يَقِ
 ۱۵۸ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱبَل رََّ�َعُه ﴿  ُ ٱإَِ�ۡهِ� َوَ�َن  �َّ    ﴾١٥٨اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ  �َّ
   ترجمه: 
 ،داند یه خود مک یاز دست آنان رھاند و پس از گذشت روزگار(ه خداوند او را کبل 

است و بر ھر (ره یو خداوند چ .رساند یش خود به مرتبه واالئیدر پ )راند ویرا م یو
و  ،دھد یانجام م یمتکرا برابر ح یزیو ھر چ(م است یکح )و ،توانا است یارک
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  ).ندک یده عمل میسنج
   توضیحات: 

  ).۵۷م / یمر ،۱۱۷مائده /  ،۵۵عمران /  آل :نگا(د یاو را رفعت و عّزت بخش :»َعهُ َرفَ «
 ۱۵۹ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡهِل ﴿ 
َ
يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�وَۡم  ۦۖ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ۦإِ�َّ َ�ُۡؤِمَنَّ بِهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ�ن ّمِۡن أ

   ﴾١٥٩اَشِهيدٗ 
   ترجمه: 
ه در آستانه کدر آن دم (ش از مرگ خود یه پکن یست مگر ایتاب نکاز اھل  یسکو  

گردد  یم یف و با جھان بعد از مرگ قوین جھان ضعیرد و ارتباط او با ایگ یمرگ قرار م
به  )ندیب یاز حقائق را م یاریرود و بس ینار مکاز برابر چشمش  یا ھا تا اندازه و پرده

مان و توبه یفرصت از دست رفته است و ا ،گر چه سودیاّما د(آورد  یمان میا یسیع
ه او تنھا کدھد  یو شھادت م(ز گواه بر آنان خواھد بود یو روز رستاخ )رفته استیناپذ

  ).را رسانده است یبنده و فرستاده خدا بوده است و رسالت آسمان
   توضیحات: 

تِهِ « .یسیبه ع یعنی ،بدو :« بِهِ . «ستین :»إِنْ « وْ بْلَ مَ  یعنی ،ش از مرگ خودیپ :»قَ
ست ین یرفتنیشان پذین وقت توبه ایدر ا یگریس دکه مانند ھرکتاب کاھل  کیاکی
ن است یمان در آستانه مرگ ایرش ایعّلت عدم پذ ).۸۵و  ۸۴و غافر /  ،۹۰ونس / ی :نگا(

يداً « ).۱۵۸انعام /  :نگا( یارینه اخت ؛ است یاضطرار یمانین ایه چنک هِ  :نگا(گواه  :»شَ
  ).۱۱۹ - ۱۱۶مائده / 

 ۱۶۰ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ّمِنَ  فَبُِظۡل�ٖ ﴿  هِۡم َعن َسبِيِل  �َّ ِحلَّۡت لَُهۡم َو�َِصّدِ
ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطّيَِ�ٍٰت أ ْ َحرَّ َهاُدوا

ِ ٱ    ﴾١٦٠�َكثِ�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
 یه بسکن یبه سبب ا )به خصوص(ان سر زد و یھودیه از ک یبه خاطر جور و ستم 

زه را یکپا یزھایچ )از یقسمت ،شانیه ایتنب یبرا( ،بازداشتند )مردمان را(از راه خدا 
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  .میردکحرام  ،ه بر آنان حالل بودک
   توضیحات: 

وا« ادُ دِّ « .رفتندیت را پذیھودین یآئ :»هَ ثِرياً « .ردنک یریجلوگ .بازداشتن :»صَ  :»كَ
  .راً یثِ کَصّدًا  :ن استیر چنیاست و تقد یصفت مصدر محذوف

 ۱۶۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡخِذهُِم ﴿ 
َ
ْ ٱَوأ ۡمَ�َٰل  لّرِ�َٰوا

َ
ۡ�لِِهۡم أ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ِ  �َّاِس ٱَوقَۡد ُ�ُهوا ۡ�تَۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  لَۡ�ِٰطِل� ٱب

َ
َوأ

ِ�مٗ 
َ
   ﴾١٦١اِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

   ترجمه: 
به خاطر  )میردکزه و حالل را حرام یکپا یزھایاز چ ین بر آنان برخیھمچن(و  
و به  ،شده بودند یاز آن نھ )غمبرانیبر زبان پ(ه ک یدر حال ،)یو رباخوار(افت ربا یدر

را آماده  یکشان عذاب دردنایافران اک یو ما برا ،سبب خوردن مال مردم به ناحق
  .میا ردهک

   توضیحات: 
  .رده استکن واژه را با واو و الف ضبط یا یالخّط قرآن رسم .یرباخوار .ربا :»َبواالِرّ «

 ۱۶۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِٰ�ِن ﴿  ِٰسُخونَ ٱ�َّ نزَِل ِمن  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱِمۡنُهۡم وَ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ۚ ٱ لُۡمقِيِم�َ ٱَ�ۡبلَِكۚ وَ  لَٰوةَ َكٰوةَ ٱ لُۡمۡؤتُونَ ٱوَ  لصَّ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  لزَّ ِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ُ
أ

ۡجًرا َعِظيًما ِهمۡ َسُنۡؤ�ِي
َ
   ﴾١٦٢أ

   ترجمه: 
مان دارند یه اک )یاّمت محّمد(و مؤمنان  ،شانیان ایو اّما راسخان در علم از م 

ه نماز کژه آنان یو به و ،نازل شده استش از تو یپ )غمبرانیبر پ(بدانچه بر تو و بدانچه 
ه به خدا ک یو افراد ،نندک یات مال به در مکه زک یسانکو  ،خوانند ید میه باکرا چنان 

  .م دادیرا خواھ ینان پاداش بزرگیبه ھمه ا ،مان دارندیامت ایو روز ق
   توضیحات: 

ينَ (مابعد خود از  کاستدرا ین واژه برایا .یول .اّما :»لكِنْ « افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ ار کبه  )اَعْ
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لْمِ « .رفته است عِ ونَ يفِ الْ خُ اسِ  .ینیفرزانگان آشنا به علوم د .قدمان در دانش ثابت :»الرَّ

لوةَ ـالْ « نيَ الصَّ يمِ قِ منصوب به  .آورند یم ید نماز را به جایه باکه چنان ک ینمازگزاران :»مُ

صُّ الْ « :ن استیر چنیو تقد ،اختصاص است رِ أَوْ بِالْ ـأَخُ كْ الةَ بِالذِّ نيَ الصَّ يمِ قِ حِ ـمُ دْ  .»مَ

تُونَ ـُمـالْ «   .تاءیاز مصدر إ .دھندگان :»ؤْ
 ۱۶۳ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ٰ نُوحٖ ﴿  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ َوٱ إِ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

ۡسَباِط ٱ�ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ  ۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

   ﴾١٦٣�َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَۡينَ 
   ترجمه: 
ش از تو به یه پکگونه  ھمان ،میردک یوح )عت رایقرآن و شر ،غمبریپ یا(ما به تو  

 ،عقوبی ،اسحاق ،میبه ابراھ )هکھمان گونه (و  ،میردک یغمبران بعد از او وحینوح و پ
و  ،ھارون ،ونسی ،وبیا ی،سیع ،)غمبران خدا بودندیاز آنان پ یه برخکاو (نوادگان 

  .میو به داود زبور داد ،میردک یمان وحیسل
   توضیحات: 

بَاطِ « اعراف  :نگا(عقوب است یگانه  مراد نوادگان دوازده .نوادگان ،جمع ِسْبط :»األسْ
غمبر یشان پیاز ا یبرخ یول ،اند غمبر بودهیه ھمه آنان پکھا معتقدند  یبعض ).۱۶۰/ 

  ).۱۲مائده /  :نگا(اند  بوده
 

 ۱۶۴ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�َّمَ  َعلَۡيَكۚ  َ�ۡقُصۡصُهمۡ  لَّمۡ  َورُُسٗ�  َ�ۡبُل  ِمن َعلَۡيَك  قََصۡصَ�ُٰهمۡ  قَدۡ  َورُُسٗ� ﴿  َّ� 
   ﴾١٦٤اُموَ�ٰ تَۡ�لِيمٗ 

   ترجمه: 
ان یتو ب یه سرگذشت آنان را قبًال براکم یا ردهکرا روانه  یادیغمبران زیو ما پ 

ه سرگذشت آنان ک )میا ردهکان مردم روانه یبه م(را  یادیز )گرید(غمبران یو پ ،میا ردهک
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از پشت (قًة یخداوند حق )هکن بود یا یبه موس یوه وحیو ش( .میا ردهکان نیتو ب یرا برا
  .سخن گفت یبا موس )حجاب بدون واسطه

   توضیحات: 

الً « سُ نَاچون  یمفعول فعل محذوف .غمبرانیپ :»رُ لْ سَ لِيم« .است )(أَرْ حرف  :»اً ـتَكْ
  .د استیکتأ یمفعول مطلق و برا .زدن

 ۱۶۵ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿  بَّ�ِ ِ ٱُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ يَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ � َ�ۡعَد  �َّ ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ َّ� 
   ﴾١٦٥اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ 

   ترجمه: 
 )افران را به عقابک(و  ،رسان مژده )مؤمنان را به ثواب(م تا یغمبران را فرستادیما پ 

 یمردمان باق یبر خدا برا یلیغمبران حّجت و دلیو بعد از آمدن پ ،دھنده باشند میب
م و راه طاعت یآورد یمان میا ی،فرستاد یما مسوی  به یغمبریه اگر پکند یو نگو(نماند 

قدرت و  یش از رویارھاکو (م است یکره حیو خدا چ ).میگرفت یش میو عبادت در پ
  ).ردیپذ یمت انجام مکح

   توضیحات: 

الً « سُ الً (بدل از  :»رُ سُ لِ « .ن استیشیه پیدر آ )رُ سُ دَ الرُّ   .غمبرانیپس از آمدن پ :»بَعْ
 ۱۶۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِٰ�ِن ﴿  ُ ٱ�َّ نَزَ�ُ  �َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
ٓ أ ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥ�َۡشَهُد بَِما ِ ٱ�َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ ب َّ� 

   ﴾١٦٦َشِهيًدا
   ترجمه: 
بر تو  )از قرآن(ن خداوند بر آنچه کیل )نندک یار مکافران نبّوت تو را انکه کھر چند ( 

 )خاّص (دانش  )یمقتضا(ه آن را به کن خدا است یا .دھد یم ینازل شده است گواھ
صّحت نبّوت تو را (دھند و  یم یگواھ )ز بدانین(و فرشتگان  .رده استکش نازل یخو

  .ه خدا گواه باشدکاست  یافک )گرچه .نندک یق میتصد
   توضیحات: 
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هِ « .از مفھوم ماقبل است کاستدرا .یول .اّما :»لكِنْ « لْمِ  ،برابر دانش خاّص خود :»بِعِ
و در آن  ی،افت آن را داریدر یستگیه تو شاکداند  یرده است و او مکقرآن را نازل 

  .وشدک یآن ھم موسته در حفظ یو پ ،مصلحت بندگان را مراعات نموده است
 ۱۶۷ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  واْ َعن َسبِيِل  �َّ ِ ٱَ�َفُرواْ وََصدُّ    ﴾١٦٧قَۡد َضلُّواْ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا �َّ
   ترجمه: 
از  )غیا تبلید یگران را با تھدید(اند و  ش گرفتهیفر را در پکه راه ک یسانکگمان  یب 

ھا از حق دور  فرسنگ ،اند ن خدا شدهیو مانع دخول مردم به د(اند  راه خدا بازداشته
  .اند ار گمراه شدهیبس )اند و گشته

   توضیحات: 

وا« دُّ الالً بَعِيداً « .اند مانع شده .اند باز داشته :»صَ  .دور و دراز یگمراھ :»ضَ
  .فراوان یسرگشتگ

 ۱۶۸ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ُ ٱَ�َفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُ�ِن  �َّ    ﴾١٦٨ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َطرِ�ًقا �َّ
   ترجمه: 
فر که بر کمادام ( ،اند دهیاند و ستم ورز ش گرفتهیفر را در پکه راه ک یسانکگمان  یب 

نجات و بھشت ه راه ک( یبخشد و آنان را به راھ یشان را نمیخداوند ا )ماندگار باشند
  .ردکت نخواھد یھدا )باشد
   توضیحات: 

وا وَ « رُ فَ واكَ شتن را از یخو ،فرکبر اثر  .اند ردهکجا جمع کیرا  یفر و معاصک :»ظَلَمُ
لذا  ،اند غمبر شدهیر رسالت پکو من ،اند گران را از حق به دور نمودهیو د ،سعادت محروم

  .اند ردهکغمبر ستم یبر خود و مردم و پ
 ۱۶۹ نساء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

بَدٗ ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  �ۚ إِ�َّ َطرِ�َق َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �    ﴾١٦٩��َِس�ٗ  �َّ
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   ترجمه: 
شه یھم یه در آنجا براک !مگر راه دوزخ )ردکت نخواھد یھدا یآنان را به راھ( 

شان را به راه دوزخ رھنمون یا هک(خدا آسان است  یار براکن یو ا ،مانند یجاودانه م
  ).ند و جاودانه در آنجا نگاه داردک

   توضیحات: 

رياً «   .ساده .آسان :»يَسِ
 ۱۷۰ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِ  لرَُّسوُل ٱقَۡد َجآَءُ�ُم  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ّ�ُِ�ۡم َ�  ۡ�َقِّ ٱب ْ َخۡ�ٗ  َٔ ِمن رَّ  �ن لَُّ�مۚۡ  �اِمُنوا
 ْ ِ  فَإِنَّ  تَۡ�ُفُروا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما ِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ�    ﴾١٧٠اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

   ترجمه: 
ن حق را یتان آمده است و دیاز جانب خدا به سو )محّمد نام(غمبر یپ !مردم یا 
به  )ارکن یه اک ،دیمت شمریو فرصت را غن(د یاوریمان بیپس ا ،تان آورده استیبرا

به خدا  یانیه زکد یبدان ،دیفر نروکو جز راه (د یافر شوکو اگر  .سود شما است
گاه  .ن است متعّلق به خدا استیو زمھا  آسمان ه آنچه درکچرا  ).دیرسان ینم و خدا آ
  .است )شیار خوکدر (م یکح )دگان خود ویاز آفر(

   توضیحات: 

ِ  لرَُّسوُل ٱقَۡد َجآَءُ�ُم ﴿  ه کبا برنامه حق  .ش شما آمده استیقًة به پیحق :﴾ۡ�َقِّ ٱب
  .ه اسالم است به نزد شما آمده استکن حق یبا د .شما آمده استسوی  به قرآن است

 ۱۷۱ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ْ َ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُوا ِ ٱَ� َ�ۡغلُوا ۚ ٱإِ�َّ  �َّ  لَۡمِسيحُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َقَّ
ِ ٱَمۡرَ�َم رَُسوُل  ۡ�نُ ٱِعيَ�  ۡلَقٮَٰهآ إَِ�ٰ َمۡر�ََم َوُروحٞ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  �َّ

َ
ْ  َٔ َ�  ّمِۡنُهۖ  � ِ بِٱ اِمُنوا  ۦۖ َورُُسلِهِ  �َّ

ْ ٱَ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌةۚ  َ� وَ  َما لَُّ�مۚۡ  �َخۡ�ٗ  نَتُهوا ُ ٱ إِ�َّ ۥٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َّ ن يَُ�وَن َ�ُ  ُسۡبَ�َٰنُه
َ
ۘ  ۥأ ُۥ َوَ�ٞ َّ� 

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب    ﴾١٧١َو�ِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
د) و یط نپوئیراه افراط و تفر یسید (و درباره عینکن خود غلّو میدر د !تابکاھل  یا 
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ھمچون حلول و اّتحاد و اّتخاذ  یستید (و او را به اوصاف ناشایدرباره خدا جز حق مگوئ
فرستاده خدا است  ،میح پسر مریمس یسیعگمان  بی د).ینستائ ،ھمسر و انتخاب فرزند

د) و او واژه خدا یپندار یه شما مکست آن گونه یو پسر خدا ن ،غمبران استیاز پ یکی(و او 
را در  یسیه علین وسیم رساند (و بدیه خدا آن را به مرکْن) است کده فرماِن: یپد یعنی(
ده شده یالبدش دمکخدا (به  یه) از سوکاست ( یروح یم پروراند) و او دارایم مرکش

 کیچ ید و ھیت را خاّص خدا بدانید (و الوھیاوریمان بیغمبرانش ایاست) پس به خدا و پ
تا کیه خدا که (خدا) سه تا است (بلکد ید) و مگوئیت انباز خدا نسازیاء را در الوھیاز انب

ه به سود کد ین سخن پوچ) دست برداریوجود ندارد. از ا یگرید یجز الله خدا است و
(چگونه  داشته باشد. یه فرزندکه الله است و حاشا کست یش نیب یکیشما است. خدا 

ھا  آسمان ه از آن او است آنچه درکخواھد داشت) و حال آن  یازیبه انباز و زن و فرزند ن
  ه تنھا) خدا مدّبر (مخلوقات خود) باشد.ک( است یافکو  ،ن استیو آنچه در زم

   توضیحات: 

تُهُ « لِمَ نْ (ه خداوند او را با واژه ک ،ده خدایآفر :»كَ جمع  .آورد ید میو ھمانند آن پد )كُ
در  ).۲۷و لقمان /  ۱۰۹ھف / ک :نگا(مخلوقات است  یه به معنکلمات است ک ،)لمهک(
و اطالق سبب بر مسّبب  )۴۵و  ۳۹عمران /  آل :نگا(است  ÷ یسیه مراد عین آیا

ب و یدو سبب قر یش ھر فرزندیدایپ یبرا :دیفرما یم یغزال امام محّمد .شده است

نْ فرمان ( یو دوم یمن یکید الزم است. یبع  ÷ یسین در حق عی). چون سبب نخستكُ

وحٌ « .خداوند او را به سبب دوم اضافه فرموده است ،است یمنتف موجود  :»رُ
 ،۷۲ص /  ،۲۹حجر /  ،۸۵اسراء /  :نگا(ات تن بدان است یه قوام حک یا ناشناخته

نْهُ ... ). «۹سجده /  وحٌ مِّ /   ص ،۲۹حجر /  ،۹ده او است (نگا: سجده / یه آفرک یروح»: رُ

نْهُ « ).۱۲م / یتحر ،۷۲ نْ از آن او. ساخته او. واژه (»: مِ نه  ؛ ه استینجا حرف ابتدائی) در امِ
ور در فوق). کات مذیآ ،میو تحر ،سجده ،ص ،حجر یھا و سوره ،۱۳ه / یض (نگا: جاثیتبع

الِ «ن است: یر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا»: ثَالثَة« تُنَا ثَالثَةـءَ كِيالً « »...هَ »: وَ
  ).۹مّزّمل /  ،۴۸احزاب /  ،۴۳فرقان /  ،۲اسراء /  ،۸۱حافظ. نگھبان (نگا: نساء / 
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 ۱۷۲ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ن يَُ�وَن َ�ۡبدٗ  لَۡمِسيحُ ٱلَّن �َۡستَنِكَف ﴿ 
َ
ِ  اأ َّ ُ�ونَۚ ٱ لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ َوَ�  ّ�ِ َوَمن  لُۡمَقرَّ

   ﴾١٧٢اَو�َۡستَۡكِ�ۡ فََسيَۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِيعٗ  ۦ�َۡستَنِكۡف َ�ۡن ِعَباَدتِهِ 
   ترجمه: 
و  ،خدا باشد یبرا )از بندگان متواضع( یا ه بندهکن ندارد یاز ا یح ابائیھرگز مس 

ه از عبادت خدا سر باز ک یسکو  ).زنند یاو سر باز نم یاز بندگ(ز یفرشتگان مقّرب ن
 یاو را به عذاب سخت ،ه به عبادت او پردازدک(از آن شمرد تر  بزرگ شتن رایزند و خو
  .آورد یشگاه خود گرد میه ھمگان را در پک )بدان گاه ،سازد یگرفتار م

   توضیحات: 

تَنكِفَ « بُونَ ـُمـالْ « .ندک ینم یزند و خوددار یھرگز سر باز نم :»لَن يَسْ رَّ مراد  :»قَ
  .لیائکیل و میجبرائ :لیاز قب .خواّص فرشتگان است

 ۱۷۳ سوره نساء آیه
   ه:یمتن آ 

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ُجورَُهۡم َوَ�زِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ل�َّ

ُ
ا  ۦۖ َ�ُيَوّفِيِهۡم أ مَّ

َ
َوأ

ِينَ ٱ ْ ٱ �َّ ْ ٱوَ  ۡستَنَكُفوا وا ِ�مٗ  ۡستَۡكَ�ُ
َ
ُ�ُهۡم َعَذابًا أ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدونَ  َوَ�  اَ�ُيَعّذِ  َوَ�  اَوِ�ّٗ  �َّ

   ﴾١٧٣��ٗ نَِص 
   ترجمه: 
شان یخداوند پاداش ا ،سته انجام دھندیشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکو اّما  

 یسانکو اّما  .مال خواھد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواھد افزودکرا به تمام و 
و بجز خدا  ،ردکخواھد  یکخداوند آنان را مجازات دردنا ،ورزند یه سر باز زنند و بزرگک

  .افتینخواھند  یاوریسرپرست و 
   توضیحات: 

مْ « فِّيهِ يُوَ لِيّاً «امل خواھد داد. کپاداش آنان را به طور »: فَ رياً «سرپرست. »: وَ   اور.ی»: نصِ
 ۱۷۴ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  ّمِن قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰنٞ  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ٓ  رَّ نَزۡ�َا

َ
بِيٗنا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ    ﴾١٧٤مُّ
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   ترجمه: 
ه محّمد است و او با ک(به نزدتان آمده است  یپروردگارتان حّجت یاز سو !مردم یا 

د یو مؤ ،سازد یتان روشن میمان را برایقت ایحق ،خود یعیو دعوت تشر یرت عملیس
ه قرآن است و ھمچون ک(م یا فرستاده یارکتان نور آشیو به سو )است یبه معجزات الھ

  ).سازد ینجات رھنمودتان مسوی  به نور با پرتو خود راه را روشن و
   توضیحات: 

انٌ « هَ  یھا ه معجزات و نشانهکچرا  ،غمبر اسالم استیمراد پ .ارکحّجت آش :»بُرْ

مراد قرآن  :»نُور« .ه فرستاده خدا استکن بود یه داّل بر اکبا خود داشت  یروشن

بِيناً « .ماند یت به نور میه در امر ھداکچرا  ،است برھان « :یادآوری .گر روشن .روشن :»مُ
ل بر صدق ین دلیتر یه قرآن قوکچرا  ،باشد )قرآن( یتوانند ھر دو به معن یم» و نور

  .باشد یرخود میغگر  روشن با خود دارد و یه روشنکاست  یو نور ،غمبر بودهیپ
 ۱۷۵ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َّ�  ِ ْ ب ِ ٱَءاَمُنوا ْ ٱوَ  �َّ  َوَ�ۡهِديهِمۡ  َوفَۡضلٖ  ّمِۡنهُ  فََسُيۡدِخلُُهۡم ِ� رَۡ�َةٖ  ۦبِهِ  ۡ�َتَصُموا

ۡسَتقِيٗما ِصَ�ٰٗطا إَِ�ۡهِ     ﴾١٧٥مُّ
   ترجمه: 
شان را یا ،چنگ زنند )قرآن یعنی ،تاب اوک(اورند و بدان یمان بیه به خدا اک یسانک 

 یو در راه راست ،وارد خواھد ساخت )ه بھشت استکخود (م یبه رحمت و فضل عظ
  .ردکخود رھنمودشان خواھد سوی  به

   توضیحات: 

وا بِهِ « مُ تَصَ يم« .متوّسل شدند به خدا .چنگ زدند به قرآن :»إِعْ تَقِ سْ اطاً مُّ َ راه  :»اً ـرصِ

اطاً ( .ن اسالم استیه مراد دکراست  َ ي(مفعول دوم  )رصِ ْدِ   .است )همْ ـهيَ
 ۱۷۶ سوره نساء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ�َۡستَۡفُتونََك قُِل ﴿  � ٱُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  �َّ ْ ٱإِِن  لَۡكَ�ٰلَةِ ۥٓ  َوَ�ٞ  ۥَهلََك لَۡيَس َ�ُ  ۡمُرٌؤا ۡختٞ  َوَ�ُ
ُ
 أ

ٓ  َوُهوَ  تََرَكۚ  َما نِۡصُف  فَلََها ََّها يَُ�ن لَّمۡ  إِن يَرُِ�َها ۚ  ل ا  �ُّلَُثانِ ٱفَلَُهَما  ثۡنََتۡ�ِ ٱ َ�َ�َتا فَإِن َوَ�ٞ ِممَّ
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َكرِ  َو�َِسآءٗ  رَِّجاٗ�  �ن َ�نُٓواْ إِۡخَوةٗ  تََرَكۚ  � ٱ َحّظِ  ِمۡثُل  فَلِ�َّ نثَيَۡ�ِ
ُ
�ۡ  ُ ُ ٱيُبَّ�ِ َّ�  ْۗ ن تَِضلُّوا

َ
لَُ�ۡم أ

ُ ٱوَ  َّ�  ۢ ٍء َعلِيُم    ﴾١٧٦بُِ�ّلِ َ�ۡ
   ترجمه: 
از خود به  یو پدر یه مرده است و فرزندک یسکراث یدرباره نحوه م !غمبریپ یا( 
 )ه مشھور است بهکباره  نیا(خداوند در  :بگو .پرسند یاز تو م )نگذاشته است یجا
 یخواھر ینداشت و دارا یُمرد و فرزند یاگر مرد .ندک یم صادر مکتان حیبرا ،اللهک

 )رد ویبم یو اگر خواھر( .ه از آن او استکنصف تر ،)یا پدری ی،و مادر یپدر(بود 
و  .برد یه را به ارث مکھمه تر )یا پدری ی،و مادر یپدر(برادر  ،نداشته باشد یفرزند

و اگر  ،برند یدو سوم اموال را به ارث م ،بماند یباق )یاز متوفّ  ،شتریا بی(اگر دو خواھر 
خداوند  .برد یبه اندازه سھم دو زن ارث م یھر مرد ،برادران و خواھران با ھم باشند

م ارث یو از جمله در تقس(د یسازد تا گمراه نشو یم تان روشنیبرا )ام و مقّررات راکاح(
گاه از ھر چ )دیراه خطا نرو و اعمال و افعال و منافع و مصالح (است  یزیو خداوند آ
  ).ستید او پنھان نیبندگان از د

   توضیحات: 

تُونَكَ « تَفْ مْ « .طلبند یاز تو فتوا م :»يَسْ تِيكُ فْ م صادر کدھد و ح یتان فتوا میبرا :»يُ

ةِ « .ندک یم اللَ رد یه بمک یو ھنگام ،نداشته باشد یو پدر یه فرزندک یسک :»الْكَ

ظِّ « .جز فرزند و پدر یوارثان .از او ارث ببرند ،چون برادران و خواھران یافراد  :»حَ
 .قسمت ،سھم



 
 

 مائدۀ سوره

 ۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ � ٱَءاَمُنٓوا ِحلَّۡت لَُ�م بَهِيَمُة  ۡلُعُقودِ

ُ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ  ۡ�

ۡيدِ ٱَعلَۡيُ�ۡم َ�ۡ�َ ُ�ِّ�ِ  نُتۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ  لصَّ
َ
َ ٱَوأ    ﴾١َ�ُۡ�ُم َما يُرِ�دُ  �َّ

   ترجمه: 
مشروع  یاعّم از عقدھا و عھدھا(د ینکو قراردادھا وفا ھا  پیمان به !مؤمنان یا 

شما  یان برایچھارپا )خوردن گوشِت  ،بعد از ذبح .ا انسان با خدای ،انسان با انسان
 .شود یو بر شما خوانده م )گردد یم ین سوره مستثنیدر ا(ه ک یحالل است مگر آنھائ

ار کش )دیبر ین حرم بسر میدر سرزمه کن یا ای(د یه در حالت احرام ھستک یھنگام
  .ندک یم مکح )نداو مصلحت بد(خداوند ھرچه بخواھد  .دیرا حالل ندان )یَبّر (

   توضیحات: 

فُوا« امِ ـِهـبَ «د. ینکوفا »: أَوْ ةِ األنْعَ گنگ  یَمة به معنیان. َبھین چھارپایان. جنیچھارپا»: يمَ
ْنعام به معن

َ
مه به یاضافه بھ ،نینخست یبز و گوسفند و شتر و گاو است. بنابه معن یو أ

َ «ه است. یدوم اضافه الم یو بنا به معن ،هیانیاضافه ب ،انعام ريْ يلِّ «حال است. »: غَ ِ : در » حمُ
 ه نون آن در حالت اضافه حذف شده است.کنندگان است ک حالل یبه معن ،َن یاصل ُمِحلِّ 

يْدِ «  یجمع َحرام به معن»: ُحُرٌم «ا مصدر باشد. یاسم مفعول  یواند به معنت یار. مکش»: الصَّ
و  ۹۵ن حرم ھستند (نگا: مائده / یه در سرزمک یسانکبستگان.  احرام یعنی ،ُمْحِرم است

مُ ). «۹۶ ْكُ لُ ن واژه متضّمن (یند. اک یم مکح»: حيَ عَ   دھد. ی: انجام میبه معن ،) استيَفْ
 ۲ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ ٱَءاَمُنواْ َ� ُ�ِلُّواْ َشَ�ٰٓ�َِر  �َّ ۡهرَ ٱَوَ�  �َّ  لَۡقَ�ٰٓ�ِدَ ٱَوَ�  لَۡهۡديَ ٱَوَ�  ۡ�ََرامَ ٱ لشَّ

ّ�ِهِمۡ  ّمِن يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ�  ۡ�ََرامَ ٱ ۡ�َۡيَت ٱَوَ�ٓ َءآّمَِ�  ۚ  رَّ ْۚ فَٱ َحلَۡلُتمۡ  �َذا َورِۡضَ�ٰٗنا  َ� وَ  ۡصَطاُدوا
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وُ�ۡم َعِن  َٔ َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ن َصدُّ
َ
ْ َ�َ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱاُن قَۡوٍ� أ ْۘ َوَ�َعاَونُوا ن َ�ۡعَتُدوا

َ
ِ ٱأ  لِۡ�ّ

ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  ْ ٱوَ  ۡلُعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾٢َقاِب لۡعِ ٱَشِديُد  �َّ
   ترجمه: 
ن صورت ید (بدیخود حالل ندان ین) خدا را برای) شعائر (دینکش (حرمت !مؤمنان یا 

ن ید) و نه ماه حرام را (بدینکد و در آن تصّرف ید بدان دست ببریه بخواھکه ھرگونه ک
به ه کرا ( ینشاندارھای  قربانی  نشان و نه یبھای  قربانی  و نه ،د)یه در آن بجنگک یمعن

د) و یا صاحبان آنھا بشوی یواناتین حیه متعّرض چنکگونه  بدین ،گردند یه میالله ھد تیب
ند یخدا یه آھنِگ آمدن به خانه خدا را دارند و به دنبال لطف و خوشنودکرا  یسانکنه 
ه کد). ھر وقت یشان بجنگیه با اکن یا اید و یه آنان را از آمدن بدانجا بازدارک ین معنی(بد
 یردن براکار کد (و شینکار کش ،دین حرم خارج شدید و از سرزمیاحرام به در آمداز 

 ،ه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتندک یقوم یشما بالمانع خواھد بود). دشمن
و  یاریگر را یھمد یزگاریو پرھ یکید. در راه نینکو تجاوز  یه تعّد کشما را بر آن ندارد 

د. از خدا ینکم یبانیو پشت یاری یارکگر را در راه تجاوز و ستمیو ھمد ،دینمائ یبانیپشت
  است. یدیمجازات شد یخداوند داراگمان  بی د.یبترس
   توضیحات: 

ِلُّوا« آئِرَ «د. ید. مباح ندانینکحالل م»: ال حتُ عَ عالئم. مراد خود عبادات  ،َرةیجمع َشعِ »: شَ
 یھائ و نشانه ،دھندگان عبادات است خدا از انجام یه انجام آنھا نشانه خوشنودکاست 

حّج و سائر  کل: مناسیشود. از قب یت از ضاللت باز شناخته میراه ھدا  ھا بدان هکھستند 

امَ «عت. یام شرکفرائض و اح َرَ رَ احلْ هْ : یعنی ،ماه حرام. مراد ھر چھار ماه حرام است»: الشَّ

يَ ـالْ ). «۳۶به / رجب (نگا: تو ،محّرم ،ذوالحّجه ،ذوالقعده دْ ه به ک ینشان یوانات بیح»: هَ

نيَ «شود.  یه میالله ھد تیب آمِّ مْ «نندگان. روندگان. کقصد»: ءَ نَّكُ مَ ْرِ شما را وادار »: ال جيَ

نَئَانُ « نسازد. انِ « .یبغض. دشمنانگ»: شَ وَ دْ   و تجاوز. ظلم و ستم. یتعّد »: الْعُ
 ۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿  هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ُۡم  �َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ 
َ
ُبعُ ٱَوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ ن  �ُُّصبِ ٱإِ�َّ َما َذكَّ

َ
َوأ



  ٣٦٥ سوره مائدۀ   

 

 َ � ْ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب
َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱوَ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ دِينٗ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ ثۡ�ٖ  ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف  ۡضُطرَّ ٱ َ�َمنِ  ا ِ َ ٱ فَإِنَّ  ّ�ِ    ﴾٣رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
گوشت  ،)یخون (جار ،مؤمنان)! بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار ی(ا 
ده یگران سر بریر خدا بر آنھا برده شود و به نام دیه به ھنگام ذبح نام غک یواناتیح ،کخو

ه ک یآنھائ ،اند شته شدهک کتکنجه و که با شک یواناتیح ،اند ه خفه شدهک یواناتیح ،شود
 یواناتیح ،اند گر مردهیوانات دیزدن ح ه بر اثر شاخک یآنھائ ،اند پرت شده و مرده یاز بلند

 ه (قبل از مرگکن یمگر ا ،اند خورده و بدان سبب مرده یزیه درندگان از بدن آنھا چک
 یبه بتان قربان یکینزد یه براک یواناتیح ،دیده باشیرا سر برده و) آنھا یرس  ھا بدان
ب سخن ید و از غیپرداز یشگوئیر به پیت یھا ه با چوبهکو بر شما حرام است  ،اند شده
افران از کزدان است. از امروز یشما گناه بزرگ و خروج از فرمان  یبراھا  این ھمه ،دیگوئ

 ،ن ماندگار و جاودانه است)ین دیدانند ا ی(و ماند  وس گشتهین شما مأیردن) دک(نابودن 
ردم و (با کامل کتان ین شما را برایام) دکد. امروز (احید و از من بترسیپس از آنان نترس

ل نمودم و یمکتان) نعمت خود را بر شما تیدن به شما و استوار داشتن گامھایعّزت بخش
ناچار  یه در حال گرسنگک یسکدم. اّما یشما برگز ین خداپسند برایاسالم را به عنوان آئ

ل به گناه نباشد (و عمدًا ینشود) و متما کبخورد تا ھال یزیشود (از محّرمات سابق چ
ه خداوند بخشنده مھربان است (و از مضطّر کندارد) چرا  یمانع ،ندکن ینخواھد چن
  د).ینما یاز را مباح میاو مقدار ن یند و براک یصرف نظر م

   توضیحات: 

ِ اهللاِ بِهِ « ريْ لَّ لِغَ آ أُهِ  یعنی .ه به ھنگام ذبح نام جز خدا بر آن برده شودک یوانیح :»مَ

لَّ ( .ده شودیگران و به خاطر تقّرب بدانان سر بریبه نام د الل(از مصدر  )أُهِ  یبه معن )إهْ
اء و یانب :مانند .یسکا به نام ی ی،عزّ  ،الت :مانند .یزیردن صدا است به نام چکبلند

ةُ ـالْ « .شده خفه .:وانیبه ھنگام ذبح ح ،اءیولا قُوذَ وْ ةُ ـَمـالْ « .خورده کتک :»مَ يَ دِّ َ  :»رتَ

يْتُمْ « .شده  پرت كَّ بِ « .دیردکذبح  :»ذَ نصاب(جمع آن  :»النُّصُ
َ
ه در اطراف ک یسنگھائ ،)أ

نار آنھا کا در ی ین سنگھائیچن یدند و بر رویپرست یرده بودند و آنھا را مکعبه نصب ک
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الم« .دندیبر یسر م  ھا بدان تقّرب یوانات خود را برایح  .ریت یھا چوبه ،جمع َزَلم :» األزْ
 - یار مھّم کا یو  ،شوند یا تجارتی یا جنگی یسفر یخواستند راھ یه مک یوقتھا  عرب
م بدان فرمان یخدا :یکی یگرفتند و بر رو یر برمیسه ت ،انجام دھند -  ل ازدواجیاز قب

 یسوم یو بر رو ،نوشتند یم ،رده استک یم از آن نھیخدا :یدوم یو بر رو ،داده است
ار را ک ،دیرس یبه دستشان م یسپس اگر اّول ،زدند یآنھا را بھم م ،نوشتند ینم یزیچ

به  یو اگر سوم ،دادند یار را انجام نمک ،آمد یرون میب یو اگر دوم ،دادند یانجام م
از  ،ھا ن چوبهیا یامروزه به جا .گرفتند یز سر مدوباره فال را ا ،افتاد یدستشان م

گر ینامشروع د یزھایو چ ،اوراق پاسور ،جام قھوه ،نرد یھا مھره ،حیتسب یھا دانه

ةٍ « .نندک یند و فرمان قرآن را فراموش مینما یاستفاده م صَ ْمَ  .یگرسنگ :»خمَ

انِفٍ « تَجَ   .ندهیگرا ،لیمتما :»مُ
 ۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِحلَّ لَُ�ُم  َٔ �َۡ� ﴿ 
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
ّيَِ�ُٰت ٱلُونََك َماَذآ أ ُمَ�ِّبَِ�  ۡ�ََوارِحِ ٱَوَما َعلَّۡمُتم ّمَِن  لطَّ

ا َعلََّمُ�ُم  ۖ ٱُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ ُ ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم وَ  �َّ
َ
ٓ أ ا ْ ِممَّ ْ ٱفَُ�ُوا ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا َعلَۡيهِ�  �َّ

ْ ٱوَ  ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ    ﴾٤ۡ�َِساِب ٱَ�ِ�ُع  �َّ
   ترجمه: 
 ؟ بر آنان حالل شده است )ھا یدنیھا و نوش یاز خوردن(ز یه چه چکپرسند  یاز تو م 
د یص یارکوانات شیح )هک یارکز شین(و  ،زه حالل شده استیکپا یزھایبر شما چ :بگو

ه ک یریاز نخج .آنچه خدا به شما آموخته استد از یا آموخته  ھا بدان نند و شماک یم
نگاه  )خورند و سالم ینند و خود از آن نمک یار مکش(شما  یبرا یوانانین حیچن

و  ،دینام خدا را بر آن ببر )ارکشسوی  به وانیبه ھنگام فرستادن ح(و  ،دیدارند بخور یم
  .الحساب است عیه خداوند سرکچرا  ،دیاز خدا بترس

   توضیحات: 

حِ « َوارِ بِنيَ « .یارکوانات و پرندگان شیح ،جمع جارحه :»اجلْ لِّ كَ  دھندگان میتعل :»مُ

تُمْ (در فعل  )تُمْ (ر یحال ضم .رهیو غ یارکشھای  سگ لَّمْ لُوا م« .است )عَ نَ ـَّمـِفَكُ كْ سَ آ أَمْ

مْ  يْكُ لَ نند و خود از آن ک یار مکشما ش یبرا یارکوانات شیه حک یرید از نخجیبخور :»عَ
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ده باشد و به ھنگام یم دید تعلیبا یارکوان شیه حکح ین توضیبا ا .خورند ینم یزیچ
 ،شدکر را بین صورت اگر نخجیدر ا .ر نام خدا برده شودینخجسوی  به ردنک روانه

 ،ر بخوردیرا از نخج یزیچ یارکوان شیاگر ح .دن استیسربر یشتن آن به جاک
  .مانده حرام خواھد بودیباق

 ۵ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِحلَّ لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ 
ُ
ّيَِ�ُٰتۖ ٱأ ِينَ ٱَوَطَعاُم  لطَّ وتُواْ  �َّ

ُ
 ِحّلٞ  َوَطَعاُمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

َُّهۡمۖ  ِينَ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت َوٱ ل وتُواْ  �َّ
ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم إِذَآ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

جُ 
ُ
ۡخَداٖن�  ورَُهنَّ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
يَ�ٰنِ بِٱ يَۡ�ُفرۡ  َوَمن ُ�ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذٓي أ ِ�ۡ 

   ﴾٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱَوُهَو ِ�  ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ 
   ترجمه: 
حالل  )طبع سالم پسند(زه یکپا یزھایشما ھمه چ یبرا )هین آیبا نزول ا(امروزه  
 یبرا )م شده استیگر تحریات دیجز آنچه با آ(تاب کاھل  کخورا )ذبائح و(و  ،دیگرد

دامن کزنان پا )ازدواج با(و  ،آنان حالل است یشما برا کشما حالل است و خورا
ه آنان را یه مھرکھرگاه  ،حالل است ،ش از شمایتاب پکدامن اھل کو زنان پا ،مؤمن
ھر  .ا انتخاب دوست نباشدی یارکد و منظورتان زناید و قصد ازدواج داشته باشیبپرداز

ام کمان به احیاز جمله ا(مان داشته باشد ید بدان ایه باکند آنچه را کار که انکس ک
اعمال او باطل و  )نجایور در اکمذ یھا ھا و ازدواجیکاز خورا یحالل و حرام برخ

  .اران خواھد بودکانیو در آخرت از زمره ز گردد یده میفایب
   توضیحات: 

نَاتُ ـالْ « صَ حْ ور« .دامنکزنان پا :»مُ نِنيَ « .ھا هیمھر :»أُجُ ْصِ َ « .دامنکمردان پا :»حمُ ريْ غَ

نيَ  افِحِ سَ ان« .ستندیار نکه زناک یمردان :»مُ دَ  ).۲۵نساء /  :نگا(قه یرف ،جمع ِخْدن :»أَخْ

يم«   .عت استیام شرکمراد اح .بدان باور داشتد یآنچه با :»انـَ اإلِ
 ۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓوا ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�
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ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱ رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ْۚ فَٱ ا�ن ُكنُتۡم ُجُنبٗ  لَۡكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ �ن  طَّ

َحدٞ 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ۡلَغآ�ِِط ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م ُكنُتم مَّ

َ
فَلَۡم َ�ُِدواْ  لّنَِسآءَ ٱأ

ْ  َمآءٗ  ُموا ْ فَٱ َطّيِٗبا اعِيدٗ َص  َ�َتَيمَّ يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد  ۡمَسُحوا
َ
ُ ٱبِوُُجوهُِ�ۡم َو� ِ�َۡجَعَل  �َّ

َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نَوَ�ٰ  َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج 
   ﴾٦�َۡشُكُرونَ 

   ترجمه: 
 وھا  صورت ،)دیو وضو نداشت(د ینماز بپاخاست یه براک یھنگام !مؤمنان یا 

را  )از آنھا یا قسمتیھمه (خود  یو سرھا ،دیبشوئھا  آرنج خود را ھمراه با  ھای دست
و (د یو اگر جنب بود .دیآنھا بشوئ یھا کخود را ھمراه با قوز یو پاھا ،دینکمسح 
مانع از  یماریو ب(د یمار بودیو اگر ب .دیخود را بشوئ )ھمه بدن ،دید نماز بخوانیخواست

ه کن یا ای )تان دشوار بودیافتن آب برایو (د یه مسافر باشکن یا ای )استعمال آب بود
آب  ،ن صورتھایدر ھمه ا(و  ،دیردکا با زنان مجامعه ی ،شاب برگشتیاز شما از پ یکی

ف دست که دو بار کل کن شیبد( ،دینکّمم یت کپا کبا خا ،دیافتین )ا وضویغسل  یبرا
خداوند  .دیشکب )ا آرنجیتا مچ (خود   ھای دست وھا  صورت با آن بر )زده و کبر خا

ث یاز ح(خواھد شما را  یه مکو بل ،خواھد شما را به تنگ آورد و به مشّقت اندازد ینم
 ،دینعمت خود را بر شما تمام نما )یام اسالمکان احیبا ب(زه دارد و یکپا )ظاھر و باطن

  .دیآور یبه جا )با دوام بر طاعت و عبادت(او را  )انعام و الطاف(ر که شکد یشا
   توضیحات: 

مْ « لَكُ جُ )(عطف بر  .خود یپاھا :»أَرْ وهَ جُ يَ و  وُ و  ،است یشستن یاندامھا یعنی )(أَيْدِ
ب اعضاء وضو یبه خاطر ترت ،شود یه مسح مک یاندام یعنی )ُرُؤوِس (ر آن بعد از کذ

آئِطِ « .است غَ عِيداً « .حاجت است یمراد قضا ،ان گودکم :»الْ  .نیزم .نیسطح زم :»صَ

تُمْ « ).۴۳نساء /  :نگا( کخا سْ جٍ « .دیردک یزش جنسیآم .دیردکمجامعه  :»المَ رَ  :»حَ
  .مشّقت .تنگنا

 ۷ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا ِيٱَعلَۡيُ�ۡم َوِميَ�َٰقُه  �َّ َطۡعنَاۖ  ۦٓ َواَ�َقُ�م بِهِ  �َّ
َ
إِۡذ قُۡلُتۡم َسِمۡعَنا َوأ
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ْ ٱوَ  ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ ُدورِ ٱَعلِيُمۢ بَِذاِت  �َّ    ﴾٧لصُّ
   ترجمه: 
د یاد آوریو به  ،را بر خود یخدا )نیت دیھدا(د نعمت یاد آوریبه  )!مؤمنان یا(و  

م و یدیشن :دیه گفتکبدان گاه  ،با شما بست )غمبر در َعَقبه دومیتوّسط پ(ه کرا  یمانیپ
و از  ).!میغمبر با تو ھمراھیپ یا ،و گنج و رنج یو ناخوش یو در خوش(م یردکاطاعت 

گاه است نهیه خدا از درون سکد یخدا بترس   .ھا آ
   توضیحات: 

ةَ اهللاِ« مَ هُ « .است یگریا ھر نعمت دیمراد نعمت اسالم  :»نِعْ يثَاقَ مان َعَقبه یمراد پ :»مِ
ز یرا ن یعیو تشر ینیوکت یمانھایعت رضوان است و تمام پیه بکن یا ایا دوم و یاّول 

ورِ « .تواند شامل شود یم دُ اتِ الصُّ از  ،ھا است نهیمراد َاسرار درون س .ھا نهیخوِد س :»ذَ
  .ا بدیات خوب یھا و ن نهیک :لیقب

 ۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ اُن قَۡوٍ�  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  لۡقِۡسِط� ٱَءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

 ْۚ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
� ٰٓ ْ ٱَ�َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ   ﴾٨َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

   ترجمه: 
 یگواھ یدادگر ید و از رویواجبات خدا مواظبت داشته باش یبر ادا !نمؤمنا یا 
 یدادگر .دینکن یدادگر )شانیبا ا(ه کشما را بر آن ندارد  یقوم یو دشمنانگ ،دیدھ
ن راه به تقوا و یتر وتاهکو (تر کینزد یزگاریبه پرھ )ژه با دشمنانیبه و( یه دادگرکد ینک

گاه از ھر آن کد یاز خدا بترس .است )از خشم خدا یدور یله براین وسیبھتر ه خدا آ
  .دیدھ یه انجام مکاست  یزیچ

   توضیحات: 

نيَ « امِ وشند و بر آنھا دوام دارند. ک یه مجّدانه در انجام واجبات مک یسانک»: قَوَّ

طِ «گران راه عدل و داد.  تالش آءَ بِالْقِسْ دَ هَ ن یدھند و از ا یم یه دادگرانه گواھک یگواھان»: شُ

مْ «نند. ک ینم یاز آن جانبدارو  نَّكُ مَ ْرِ نَئَانُ «شما را بر آن ندارد. »: ال جيَ   . بغض.ی: دشمنانگ» شَ
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 ۹ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوََعَد ﴿  ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ٞ  ل�َّ ۡغفَِرة ۡجرٌ  لَُهم مَّ
َ
   ﴾٩َعِظيمٞ  َوأ

   ترجمه: 
ه کدھد  یوعده م ،سته انجام دھندیشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکخداوند به  

  .شان باشدیاز آن ا )یو ثواب فراوان( یو پاداش بزرگ )ابدیاو گناھانشان را در(آمرزش 
   توضیحات: 
 ۱۰ آیه ۀسوره مائد 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
   ﴾١٠ۡ�َِحيمِ ٱَ�ٰتَِنآ أ

   ترجمه: 
آنان اھل دوزخ  ،نندکب یذکما را ت )یو جھان یقرآن(ات یافر شوند و آکه ک یسانکو  

  .ھستند
   توضیحات: 

يمِ « َحِ   .از اسماء دوزخ است یاسم .آتش فروزان :»اجلْ
 ۱۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ْ إَِ�ُۡ�ۡم  �َّ ن يَۡبُسُطوٓا

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َهمَّ قَۡوٌم أ

يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡمۖ وَ 
َ
يِۡدَ�ُهۡم فََكفَّ �

َ
ْ ٱ� ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

   ﴾١١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
   ترجمه: 
ه کبدان گاه  .دیاد آوریده است به یه خدا به شما بخشکرا  ینعمت !مؤمنان یا 

اّما خدا  )ان بردارندیو شما را از م(نند ک یدراز شما دستسوی  به خواستند یجمع
و  ،دیاز خدا بترس ).ردکوتاه کو شر آنان را از سر شما (دست آنان را از شما باز داشت 

  .نندکه یکت ه مؤمنان تنھا بر خداکد یبا
   توضیحات: 

مَّ « مٌ « .خواست .ردکقصد  :»هَ وْ ه کش باشد یّفار قرکد مراد یشا .یجمع .یقوم :»قَ
  ).۳۰انفال /  :نگا(شند کاران او را بیاز  یاریغمبر و بسیقبل از ھجرت خواستند پ



  ٣٧١ سوره مائدۀ   

 

 ۱۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َخَذ ﴿ 
َ
ُ ٱَولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ۖ َعَ�َ نَقِيبٗ  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ� ُ ٱ َوقَاَل  ا إِّ�ِ  �َّ

َ�ۡمُتُم 
َ
لَٰوةَ ٱَمَعُ�ۡمۖ لَ�ِۡن أ َكٰوةَ ٱوََءاتَۡيُتُم  لصَّ ۡقَرۡضُتُم  لزَّ

َ
ۡرُ�ُموُهۡم َوأ َ ٱوََءاَمنُتم بِرُُسِ� وََعزَّ َّ� 

َ�ّفَِرنَّ  اَحَسنٗ  ۡرًضاقَ 
ُ ۡدِخلَنَُّ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  �َّ

ُ
ٰٖت  َوَ�  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

ۚ ٱ نَۡ�ُٰر
َ
بِيلِ ٱَ�َمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء  ۡ�    ﴾١٢لسَّ

   ترجمه: 
 رد وکن ییآنان تع یمان گرفت و دوازده رھبر برایل پیاسرائ یگمان خداوند از بن یب 

ات کد و زیاگر نماز را بگزار )مینما یو مددتان م یاریو (م یمن با شما :گفتشان  بدی
در  یبا انفاق دارائ(د و ینک یاریآنان را  د ویاوریمان بیغمبرانم اید و به پینکمال بدر 

با انجام ھمه ( .دیدھ یوئکیبه خدا قرض ن )ازمندانیبه ن کمکاز جمله  ،ریراه خ
وارد  )از بھشت(ھائی  باغ م و شما را بهینما یم یپوش از گناھان شما چشم )ھا نیا
ه از شما بعد از ک یسکاّما  .است یآنھا جار )درختان(ر یه رودبارھا از زکگردانم  یم
  ).و منحرف گشته است(رده است کراه راست را گم  )ندکو نقض عھد (افر شود کن یا

   توضیحات: 

يباً « إِينِّ « ).۱۶۰و اعراف /  ،۱۳۶بقره /  :نگا( :»باً یَعَشَر َنقِ  یاْثنَ « .سیرئ .سردار :»نَقِ

مْ  كُ عَ تُ « .نمک یم یاریو  کمکمن شما را  :مراد .میمن با شما :»مَ رْ زَّ مْ ـُمـعَ اگر آنان  :»وهُ
 .دیبه دورشان نمائھا  گرفتاری د و از دشمنان ویشان دارید و گرامینک کمکرا 

تُمُ « ضْ از  یریرات و دستگیمراد انفاق مال در راه خ .دیبه خدا قرض داد :»اهللاَأَقْرَ

بِيل« .ان استینوایب آءَ السَّ وَ  :یادآوری .مراد راه نجات است .راه راست .راه یراستا :»سَ
ن یدر ا ،...د ویخدا با شما است اگر نماز بخوان :تواند باشد یز مین صورت نیه بدیآ یمعن

  ...و ،دیبخشا یا را مصورت خداوند گناھان شم
 ۱۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسَيٗة َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱ ُ�َّرِفُونَ  فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ  ۦَعن مَّ
ْ َحّظٗ  ا اَو�َُسوا ْ  ّمِمَّ ٰ َخآ�َِنةٖ  ۦۚ بِهِ  ُذّكُِروا لُِع َ�َ  ۡ�ُف فَٱ ّمِۡنُهۡمۖ  قَلِيٗ�  إِ�َّ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ� تََزاُل َ�طَّ



 تفسیر نور    ٣٧٢

 

َ ٱإِنَّ  ۡصَفحۚۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ     ﴾١٣لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
   ترجمه: 
م و از رحمت خود محروم یردکن یآنان را نفر ،شانیا ینکش مانیاّما به سبب پ 

ل و اندرز بدان راه یه دلک یا به گونه(م یسخت نمودرا   ھایشان دل م ویداشت
شان  بدی )در تورات بود و(از آنچه  یف و بخش فراوانیآنان سخنان را تحر ).افتی ینم
وجود دارد و  ین قومید ھنوز ھم در چنیپل ین خویا( .ردندک کتر ،ر داده شده بودکتذ
ه به تو ک(شان یاز ا یمکمگر عّده  ی،نیاز آنان بب )تازه( یانتیخ یتوان یشه میھم )تو
ھا و  یبدسگال(پس از آنان درگذر و  ).ستندیشه نیپ انتیاند و خ مان آوردهیا

  .دارد یاران را دوست مکوکیه خداوند نک ،ریده بگیناد )شان رایھا یدوروئ
   توضیحات: 

يَةً « اسِ لِمَ « .نیسنگ .سخت :»قَ فُونَ « .سخنان ،لمهک یاسم جنس جمع :»الكَ َرِّ حيُ

لِمَ  هِ الْكَ عِ اضِ وَ ن مَّ سازند و مطالب را دگرگون  یسخنان را از موارد خود منحرف م :»عَ

آئِنَةٍ « ).۷۸عمران /  و آل ،۷۹و  ۷۵بقره /  :نگا(سازند  یم حْ « .انتیخ :»خَ فَ صرف  :»إِصْ
  ).۱۰۹بقره /  :نگا(ن ک یپوش از مؤاخذه چشم .نکنظر 

 ۱۴ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوِمَن ﴿  ْ َحّظٗ  �َّ َخۡذنَا ِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسوا
َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ ا اقَالُٓوا ْ  ّمِمَّ ۡغَرۡ�نَا  بِهِۦ ُذّكُِروا

َ
فَأ

� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  لَۡعَداَوةَ ٱبَۡيَنُهُم  ُ ٱوََسۡوَف يُنَّبُِئُهُم  ۡلقَِ�َٰمةِ    ﴾١٤بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعونَ  �َّ
   ترجمه: 
باشند  یح میاران مسیه کم (و اّدعا دارند یھست یحیند: ما مسیگو یه مک یسانکو از  

ند و محّمد را یبستا یگانگیرا به  ینند و خداکل عمل یه به انجکم (یمان گرفتیز) پین
ر داده شده بود کاز آنچه بدانان تذ یا ن بدانند) اّما آنان قسمت قابل مالحظهیغمبر واپسیپ

مختلف)  یان (گروھھایم ،امتیلذا به پاداش آن تا دامنه ق ؛سپردند یبه دست فراموش
گر را یھمد یحیمس یھا وسته فرقهیز پیم (و تا روز رستاخیندکاف ینه و دشمنیکشان یا

شان را از یا دارند) و خداوند (در آن روز) یگر را دشمن میدکینامند و  یافر و ملعون مک
گاه خواھد ساخت (و پاداش ردهکآنچه    را خواھد داد).شان  اعمال اند آ
 



  ٣٧٣ سوره مائدۀ   

 

   توضیحات: 

نَا« يْ رَ آءَ « .میبه راه انداخت .میندکاف :»أَغْ ضَ بَغْ مْ « .دیشد یتوز نهیک :»الْ نَبِّئُهُ  :»يُ
  .سازد یباخبرشان م

 ۱۵ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ُ لَُ�ۡم َكثِ�ٗ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ا �قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ  ِمنَ  ُ�ُۡفونَ  ُكنُتمۡ  ّمِمَّ

�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ِ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م قَدۡ  َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِ�ٞ  َو�َِ�ٰٞب  نُورٞ  �َّ    ﴾١٥مُّ
   ترجمه: 
را  یزھائیاز چ یاریبس .شما آمده استسوی  به )محّمد(غمبر ما یپ !تابکاھل  یا 
از  یاریو از بس ،دیا پنھان نموده )لیتورات و انج(تاب که از کسازد  یتان روشن میبرا
از  .دینما یصرف نظر م )ستیاز نید و فعًال مورد نیا ه پنھان ساختهک یو مطالب(زھا یچ

 یگر تاب روشنکو  )بخشد یم یھا را روشن نشیغمبر است و بیه پک( یخدا نور یسو
  .ش شما آمده استیبه پ )بخش مردمان است تیھداه قرآن است و ک(

   توضیحات: 

فُو« عْ  :»نُورٌ « .در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .ندک یم یپوش چشم :»يَ
ا مراد قرآن است و ی )۱۷۴نساء /  :نگا(سازد  یرتھا را روشن میه بصکغمبر است یمراد پ

بِنيٌ « ).۸تغابن /  :نگا(ر است یعطِف تفس )(نُورٌ بر  )َتاٌب ک(عطف   .گر روشن .روشن :»مُ
 ،تیدن به ھدایرس یه مردمان براکاست  یزھائیچگر  روشن قرآن خود روشن است و

  .ازمندندین  ھا بدان
 ۱۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ ﴿  َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �َّبَعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱَو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
ۡسَتقِي�ٖ  َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ۦ�ِإِۡذنِهِ     ﴾١٦مُّ

   ترجمه: 
ا و یاز ترس و ھراس دن(امن و امان ھای  راه را به یسانک )تابک(خداوند با آن  

آنان  ،ت و فرمان خودیو با مش ،او باشند یخوشنود یایه جوکند ک یت میھدا )آخرت
و  ،برد یم )مان و علمیا(نور سوی  به آورد و یرون میب )فر و جھلک(ھای  تاریکی را از



 تفسیر نور    ٣٧٤

 

  .شود یشان را به راه راست رھنمود میا
   توضیحات: 

انَهُ « وَ ضْ المِ « .امل خودک یخوشنود :»رِ بُلَ السَّ «  .راه نجات .امن و امانھای  راه :»سُ

نِهِ    .برابر خواست و فرمان خود :»بِإِذْ
 ۱۷ آیه ۀمائدسوره 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلََّقۡد َ�َفَر ﴿  َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ ِ ٱَمۡر�ََمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك ِمَن  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  �َّ ا  ًٔ َشۡ�  �َّ
ن ُ�ۡهلَِك 

َ
َراَد أ

َ
هُ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱإِۡن أ مَّ

ُ
�ِض ٱَوَمن ِ�  ۥَمۡرَ�َم َوأ

َ
ۗ َ�ِيعٗ  ۡ� ِ  ا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُمۡلُك  َوِ�َّ  لسَّ

�ٱوَ 
َ
ُ ٱِض َوَما بَۡيَنُهَماۚ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ وَ ۡ� ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ    ﴾١٧قَِديرٞ  َ�َ
   ترجمه: 
اگر  :بگو .افرندک !م استیح پسر مریمس ،خدا :ندیگو یه مک یسانک ،به طور مسلم 

ن ھستند یزم یه در روکرا  یسانکم و مادر او و ھمه یِح پسِر مریخداوند بخواھد مس
 ؟)ردیو جلو دست خدا را بگ(ند کب یارک )نیتر کوچک(تواند  یم یسکچه  ،ندک کھال

ھر چه بخواھد  .ان آن دو استین و آنچه میو زمھا  آسمان از آن خدا است آنچه در
  .توانا است یزیو خدا بر ھر چ ؛ندیآفر یم

   توضیحات: 

نَ اهللاِ فَ « لِكُ مِ مْ ن يَ يْئاً مَ   ؟ندکب یارکتواند در مقابل خدا  یم یسکچه  :»شَ
 ۱۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُؤاْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿  بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
بُُ�م بُِذنُو�ُِ�م�  ۥۚ َوأ قُۡل فَلَِم ُ�َعّذِ

نُتم �ََ�ٞ 
َ
نۡ  بَۡل أ ۚ  ّمِمَّ ُب  �ََشآءُ  لَِمن َ�ۡغفِرُ  َخلََق ۚ  َمن َوُ�َعّذِ ِ  �ََشآُء َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُمۡلُك َوِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

   ﴾١٨لَۡمِص�ُ ٱَوَما بَۡيَنُهَماۖ �َ�ۡهِ 
   ترجمه: 
پس چرا شما را در  :بگو !میزان خدائیما پسران و عز :ندیگو یان میحیان و مسیھودی 

د یھستھائی  انسان ھمچون سائرھائی  انسان ه شماکبل ؟دھد یبرابر گناھانتان عذاب م
 و سلطنت .دھد یه را بخواھد عذاب مکخداوند ھر  .ده استیه خدا آنان را آفرک



  ٣٧٥ سوره مائدۀ   

 

ز از آن او یچ و ھمه(متعّلق به خدا است  ،ان آن دو استین و آنچه میو زمھا  آسمان
 یدگیرس یسکتاب ھرکو به حساب و (او است سوی  به )ھمگان(و برگشت  )است

  ).ندک یم
   توضیحات: 

ريُ ـالْ « صِ   .برگشت .ارکسرانجام  :»مَ
 ۱۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ �ٖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ن َ�ُقولُواْ َما  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

َ
أ

ۗ  �َِش�ٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  نَِذيرٖ�  َوَ�  َجآَءنَا ِمۢن �َِش�ٖ  ُ َوٱ َونَِذيرٞ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ    ﴾١٩قَِديرٞ  َ�َ

   ترجمه: 
شما آمده است و به دنبال انقطاع مّدت سوی  به )محّمد(غمبر ما یپ !تابکاھل  یا 
در (ه کن یتا ا ،ندک یان میب )گربارهیحقائق را د( ،غمبران بوده استیان پیه مک یزمان

امده یما نسوی  به )غمبرانیاز پ( یا دھنده میدھنده و ب مژده :دینگوئ )زیروز رستاخ
 یا دھنده میدھنده و ب مژده )غمبریپ کنیھم ا .تا فرمان خدا را به ما برسانند(است 

و خداوند بر  ).شما نمانده است یبرا یو عذر(شما آمده است سوی  به )محّمد نام(
  .ز توانا استیھمه چ

   توضیحات: 

يا « لَ لِ عَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ َ  .غمبران فاصله افتاده استیان ارسال پیه مک یمّدت زمان :»فَرتْ

ةٍ « َ   .گرید یغمبریتا پ یغمبریمّدت انقطاع نبّوت پ :»فَرتْ
 ۲۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ْ ٱَ�َٰقۡوِم  ۦ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿  ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا �بَِيآَء  �َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجَعَل �ِيُ�ۡم أ

لُوٗ�  َحدٗ  َوَءاتَٮُٰ�م وََجَعلَُ�م مُّ
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ    ﴾٢٠لَۡ�ٰلَِم�َ ٱ ّمِنَ  امَّ

   ترجمه: 
نعمت خدا را بر  !قوم من یا :به قوم خود گفت یه موسکرا  یھنگام )دیاد آوریبه ( 

ان شما یدر م یغمبرانیه خداوند پکد یاد آوریرا به  یو زمان ،دیر شوکخود متذ
از ظلم  یو در واقع ھمه شما را با رھائ(د یاز شما به سلطنت رسان یخت و شاھانیبرانگ
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و به  ،)دیشاِه خانه خود گردان ی،و آزاد یدن دارائیان و بخشیو ستم فرعون و فرعون
  .ان نداده استیاز جھان یگریس دکه به کشما آن داد 

   توضیحات: 

لُوكاً « م مُّ لَكُ عَ ھمه شما را  یگوئ ،ثرت شاھانکبه سبب  یعنی .شما را شاه نمود :»جَ
 یت و ثروت و رفاه نسبیل به حّر یاسرائ یدن بنیه مراد رسکن یا ای .شاه گردانده است

 یازین یه درباره شخص دارا و بکگونه  ھمان ،و استعمال شاه جنبه َمَثل دارد ،است
  ).۲۹غافر /  :نگا(شاِه زمان خود است  یفالن :میگوئ یم

 ۲۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ْ ٱَ�َٰقۡوِم ﴿  �َض ٱ ۡدُخلُوا
َ
َسةَ ٱ ۡ� ُ ٱَكَتَب  لَِّ� ٱ لُۡمَقدَّ ۡدبَارُِ�ۡم  �َّ

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ وا لَُ�ۡم َوَ� تَۡرتَدُّ

   ﴾٢١َ�َتنَقلُِبواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
   ترجمه: 
شما  یه خداوند دخول بدانجا را براکد یوارد شو ین مقّدسیبه سرزم !قوم من یا 

به فرار  یبرد پا یه در آنجا بسر مک یدر برابر دشمِن سرسخت(و  ،رده استکمقّدر 
خدا را از دست  یو خوشنود یاریو (د یارانه برنگردکانیتا ز ،دینکپشت م )د وینگذار

  ).دیندھ
   توضیحات: 

ضَ ال« ةَ ـْاألرْ سَ دَّ قَ آنجا را  .ش تا فرات را دربر داردیه از عرکن مقّدس یسرزم :»مُ
اند و از لوث  در آن مبعوث شده یشماریاء بیه انبکند یگو یاز آن نظر م کن پایسرزم

مْ « .زدوده شده است یپرست بت تَبَ اهللاُ لَكُ ع یه اگر مطکرده است کخداوند مقّدر  :»كَ
  .دینک یونت مکد و سیشو یبدانجا وارد م ،دیفرمان او باش

 ۲۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ٰ  نَّۡدُخلََها لَن �نَّا َجبَّارِ�نَ  اقَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ �ِيَها قَۡومٗ ﴿  ْ  َح�َّ ُجواْ َ�ۡرُ  فَإِن ِمۡنَها َ�ۡرُُجوا
   ﴾٢٢ِمۡنَها فَإِنَّا َ�ِٰخلُونَ 

   ترجمه: 
نند و ما ھرگز بدانجا ک یم یزندگ یدر آنجا قوم زورمند و قلدر !یموس یا :گفتند 
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ن یه آنان از آن سرزمک یدر صورت .رون نروندیه آنان از آنجا بکم مادام یشو یوارد نم
  .م رفتیما بدانجا خواھ ،رون رفتندیب

   توضیحات: 

ينَ « بَّارِ   .لکیھ یقلدِر قو .شکزورمنِد بلند باال و سر ،جمع جّبار :»جَ
 ۲۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱقَاَل رَُجَ�ِن ِمَن ﴿  ۡ�َعَم  �َّ
َ
ُ ٱَ�َافُوَن � ْ ٱَعلَۡيِهَما  �َّ فَإَِذا  ۡ�َاَب ٱَعلَۡيِهُم  ۡدُخلُوا

ِ ٱَدَخۡلُتُموهُ فَإِنَُّ�ۡم َ�ٰلُِبوَنۚ َوَ�َ  ۡؤمِنِ�َ  �َّ ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ    ﴾٢٣َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
مان و یعقل و ا(نعمت شان  بدی خداونده کاز مردان خداترس  )سردار(دو نفر  

ورش ی ید و ناگھانین مردمان نترسیافه درشت ایاز ق(شما  :گفتند ،داده بود )شھامت
ه ک یفیبه سبب دل ضع(د یاگر وارد دروازه شو .دیاز دروازه بر آنان وارد شو )د ویبر

  .دینکل کبر خدا تو ،دیاگر مؤمن ھست .د شدیروز خواھیشما پ )دارند
   توضیحات: 
 ۲۴ آیه ۀسوره مائد 
   ه:یمتن آ 

بَدٗ ﴿ 
َ
� ٓ ْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّا لَن نَّۡدُخلََها ا اقَالُوا ْ  مَّ نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا  ۡذَهۡب فَٱ �ِيَها َداُموا

َ
أ

   ﴾٢٤َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدونَ 
   ترجمه: 
ه آنان در کم مادام ینھ ینم ین مقّدس پایما ھرگز بدان سرزم !یموس یا :گفتند 

با آن زورمندان (د و یتو و پروردگارت برو )دست از سر ما بردار و(پس  .آنجا بسر برند
  .!)میشما ھست یروزیو منتظر پ(م یا نجا نشستهیما در ا ؛دیبجنگ )لکیھ یقو

   توضیحات: 

ونَ « دُ اعِ   .نشستگان :»قَ
 ۲۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِ�� فَ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ ﴿ 
َ
ۡملُِك إِ�َّ َ�ۡفِ� َوأ

َ
   ﴾٢٥ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱبَۡيَنَنا َوَ�ۡ�َ  ۡفُرۡق ٱَ�ٓ أ
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   ترجمه: 
من تنھا  !پروردگارا :گفت )رد و عاجزانهکردگار کرو به درگاه  ین ھنگام موسیبد( 
عدالت با ( ،شهیپ ن قوم ستمیان من و ایم ؛ را دارم )ھارون(ار خود و برادرم یاخت

و ما را به عذاب  ،شان جدا فرمایو حساب ما را از حساب ا(ن ک یداور )خود یخداوند
  ).آنان گرفتار منما

   توضیحات: 

يْنَنَا« قْ بَ افْرُ گر یما را از ھمد .گر جدا بداریدکیان ما فرق بگذار و حساب ما را از یم :»فَ
  .نک یشان داوریان ما و ایم .ندازیشان فاصله بیان ما و ایدور بدار و م

 ۲۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۛ ۡرَ�عَِ� َسَنٗة
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمۛ أ َها ُ�َرَّ �ِض� ٱ ِ�  يَتِيُهونَ  قَاَل فَإِ�َّ

َ
َس َ�َ  ۡ�

ۡ
 لَۡقوۡمِ ٱفََ� تَأ

   ﴾٢٦ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ
   ترجمه: 
 یبدان پاو (ن تا چھل سال بر آنان ممنوع است ین سرزمیا :گفت )یخدا به موس( 

 )ن سو و آن سویبد(سرگردان  )ابانیب کخش(ن یدر سرزم )و ،نخواھند گذاشت
  .ن مباشیشه و نافرمان غمگیپ و بر قوم ستم )برند ینم یو راه به جائ(گردند  یم

   توضیحات: 

ونَ « تِيهُ ن یغمگ .غم مخور :»فَال تَأْسَ « .مانند یسرگردان م .نندک یراه گم م :»يَ
  .است )یأس(از ماده  .مباش

 ۲۷ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

  تُۡل ٱوَ ﴿ 
َ
ِ  ۡ�َ�ۡ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ َ�ا قُۡرَ�ا�ٗ  ۡ�َقِّ ٱَءاَدَم ب َحِدهَِما ِمنۡ  َ�ُتُقّبَِل  اإِۡذ قَرَّ

َ
 ُ�تََقبَّۡل  َولَمۡ  أ

َما َ�َتَقبَُّل  �َخرِ ٱ ِمنَ  ۡ�ُتلَنََّكۖ قَاَل إِ�َّ
َ
ُ ٱقَاَل َ�    ﴾٢٧لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ

   ترجمه: 
گر یان و دیھودی یه ھست براکرا چنان  )لیل و ھابیقاب(داستان دو پسر آدم  

ه ک یزمان ).ستیچ یزگاریو سرانجام پرھ یارکتا بدانند عاقبت گناھ(مردمان بخوان 
ل یه مخلص بود و ھابک( یکیاّما از  .انجام دادند )به خدا(تقّرب  یرا برا یدام عملکھر 
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رفته یپذ )ل نام داشتیه مخلص نبود و قابک( یگریاز د یول ،رفته شدیپذ )نام داشت
من چه ( :گفت )ل بدویھاب( !شتکتو را خواھم گمان  بی :گفت )لیل به ھابیقاب( .نشد
  .!ردیپذ یزگاران میتنھا از پرھ )ار راک(خدا  )دارم یگناھ
   توضیحات: 

بَأَ « َقِّ « .خبر :»نَ تواند صفت مصدر  ین واژه میا .قتیمتلّبس به حق و حق :»بِاحلْ

ة(محذوف  بَأَ (ا حال مفعول یو  ،)أُتْلُ (ا حال فاعل فعل ی ،)تِالوَ خواندن  ؛ یعنی .باشد )نَ
اسراء  :نگا(ت وفق دارد یه راست است و با واقعک یا خبریو  ی،ه بر حقکا تو ی ،نیراست

وان یل حیاز قب ؛شد کیتوان به خدا نزد یله میه بدان وسک یزیچ :»قرباناً « ).۱۰۵/ 
ر و که و جمع و مذیمصدر است و مفرد و تثن ).۱۸۳آل عمران /  :نگا(ره یو غ یقربان

  .سان استکیمؤّنث در آن 
 ۲۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

۠ بَِباِسٖط ﴿  نَا
َ
� ٓ ۡ�ُتلََكۖ  إَِ�َۡك  يَِديَ  لَ�ِۢن �ََسطَت إَِ�َّ يََدَك ِ�َۡقتُلَِ� َما

َ
�ِ  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
َ ٱ أ َّ� 

   ﴾٢٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ 
   ترجمه: 
نم تا تو را ک یتو دراز نمسوی  به من دست ی،نکشتن من دست دراز ک یاگر تو برا 

  .ترسم یان میپروردگار جھان )یعنی(آخر من از خدا  .شمکب
   توضیحات: 

طتَّ «   .یردکدراز  .یگشود :»بَسَ
 ۲۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ۡصَ�ِٰب ﴿ 
َ
 �ِإِثِۡ� �ثِۡمَك َ�تَُكوَن مِۡن أ

َ
ن َ�ُبوٓأ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ � ٱإِّ�ِ ُؤاْ  �َّارِ َوَ�ٰلَِك َجَ�ٰٓ

ٰلِِم�َ ٱ    ﴾٢٩ل�َّ
   ترجمه: 
 )پروردگارسوی  به زیدر روز رستاخ(گناه من و گناه خود  )بار ولهک(خواھم با  یمن م 

  .ستمگران است )یعادالنه خدا برا( ین سزایو ا ی،باشان یو از دوزخ یبرگرد
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   توضیحات: 

» 
َ
كَ « .یبرگرد :»َتُبوأ ي وَ إِثْمِ شتن مرا بر گناھان که گناه کن است یمراد ا :»تَبُوأَ بِإِثْمِ

  .یفزائیخود ب یاصل
 ۳۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِخيهِ َ�َقَتلَهُ  ۥَ�ۡفُسهُ  ۥَ�َطوََّعۡت َ�ُ ﴿ 
َ
ۡصَبَح ِمَن  ۥَ�ۡتَل أ

َ
  ﴾٣٠لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱفَأ

   ترجمه: 
شتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم به کجًا یاو تدر )شکسر(پس نفس  

اران شد کانیو از ز !شتکاو را  )وجدان گوش فرا نداد و یعاقبت به ندا(و  ،ردکشتن ک
  ).از دست دادمان خود را و ھم برادرش را یو ھم ا(

   توضیحات: 

تْ « عَ   .اراست و سھل و ساده جلوه دادیم بک مک :»فَطَوَّ
 ۳۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ�َبَعَث ﴿  �ِض ٱ ِ�  َ�ۡبَحُث  اُغَرابٗ  �َّ
َ
ِخيهِ� قَاَل َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۡ�

َ
َكۡيَف يَُ�ٰرِي َسوَۡءةَ أ

ُ�وَن ِمۡثَل َ�َٰذا 
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ۡصَبَح ِمَن  ۡلُغَراِب ٱأ

َ
ِ�� فَأ

َ
َ�ٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ِٰدمِ�َ ٱفَأ   ﴾٣١ل�َّ

   ترجمه: 
را فرستاد  یپس خداوند زاغ )ندکار کدانست جسد او را چه  ینم ،شتنکبعد از ( 

اود و بدو نشان دھد چگونه جسد برادرش کن را بیتا زم )شته بودکرا  یگرید ه زاغک(
ند پنھان که ک یه آن زاغ چگونه زاِغ مرده را در گودالکد یه دک یھنگام( .ندکرا دفن 

الغ باشم و جسد برادرم را دفن کن یتوانم مثل ا یا من نمیآ !بر من یوا :گفت )ردک
مان شد یرده خود پشکاز  ،و بر اثر فشار وجدان یسرانجام از ترس رسوائ(پس  ؟! نمک
  .دیمان گردیاز زمره افراد پش )و

   توضیحات: 

ثُ « بْحَ ي«ند. ک یاپو مکجستجو و ت»: يَ ارِ  دارد. یم یند و مخفک یپنھان م»:  يُوَ

أَةَ « وْ تَيا«نجا مراد جسد انسان بعد از مرگ است. یعورت. در ا»: سَ لَ يْ ا وَ دردا  !بر من یوا»: يَ

نيَ . «!و حسرتا نَ النَّادِمِ بَحَ مِ او به خاطر  یمانیاّما پش ،دیمان گردیه پشکن یمراد ا»: فَأَصْ
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او بدان خاطر  یمانیه پشکبل ؛دیار زشت نبود تا توبه بشمار آکترِس از خدا و ندامِت بر 
ه تا آنجا کن یو ا ،داشت یش چشم میه سرزنش پدر و مادر و احتماًال برادران را پکبود 

  گران پنھان دارد.یده دیتواند جسد برادر خود را دفن و او را از د یه نمکدرمانده است 
 ۳۲ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
ٰٓءِيَل � ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ۡجِل َ�ٰلَِك َكتَۡبَنا َ�َ

َ
ۡو فََسادٖ  ۥِمۡن أ

َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ  ِ�  َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

�ِض ٱ
َ
َما َ�َتَل  ۡ� َّ�

َ
ۡحَياَها َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱفََك�

َ
ٓ  أ َما َّ�

َ
ۡحَيا فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ أ  َولََقدۡ  ا

ِ  َنارُُسلُ  َجآَءۡ�ُهمۡ  �ِض ٱ ِ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ّمِۡنُهم �ُ�مَّ إِنَّ َكثِ�ٗ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱب
َ
   ﴾٣٢لَُمۡ�ِفُونَ  ۡ�

   ترجمه: 
 )هکچرا  .شته شودکمتجاوز (ه کم یل مقّرر داشتیاسرائ ین جھت بر بنیبه ھم 
 ھمه یه گوئکچنان است  ،شدکن بیا فساد در زمی ،اب قتلکرا بدون ارت یس انسانکھر

 یه گوئکچنان است  ،بخشد یرا از مرگ رھائ یس انسانکو ھر ،شته استکرا ھا  انسان
 ).از اعضاء جامعه است ینده جمع و عضویرا فرد نمایز( ؛ رده استکھمه مردم را زنده 

 یاریشان آمدند و اّما بسیش ایات روشن به پیار و آکغمبران ما ھمراه با معجزات آشیو پ
در قتل و (ن راه اسراف یزم یپس از آن در رو )ده گرفتند ویام خدا را نادکاح(از آنان 

  .ش گرفتندیپ )تیجنا
   توضیحات: 

لِ ذلِكَ « نْ أَجْ ساً...« .لیل و قابیبه خاطر حادثه ھاب .بدان خاطر :»مِ تَلَ نَفْ ن قَ نْ  مَ وَ مَ

ا يَاهَ در  یکیو ن .در حق جامعه است یبد ی،سکدر حق  یه بدکن است یمراد ا :»أَحْ
  ...در حق جامعه است و یکین ی،سکحق 

 ۳۳ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َما َجَ�ُٰٓؤا ِينَ ٱإِ�َّ َ ٱُ�َارُِ�وَن  �َّ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۡو  ۡ�

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
فََساًدا أ

ْ مَِن  ۡو يُنَفۡوا
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ �ِض� ٱيَُصلَُّبٓوا

َ
 ِ�  َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزيٞ  ۡ�

�ۡ ٱ    ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيمٌ  �ِخَرةِ ٱَياۖ َولَُهۡم ِ� �ُّ
   ترجمه: 
تازند و  یعت میام شرکشورند و بر اح یم یومت اسالمکبر ح(ه ک یسانکفر یک 
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ت مردم و ید امنیبا تھد(ن یزم یو در رو ،جنگند یغمبرش میبا خدا و پ )لهیوس نیبد
ن یا ،زنند یدست به فساد م )ھا اروانکو غارت  یمثًال از راه راھزن ،سلب حقوق انسانھا

 )شتن مردم و غصب اموالکدر برابر (ا ی ،شته شوندک )شتن مردمکدر برابر (ه کاست 
آنان در جھت  یدست و پا )تنھا ،و غصب اموال یدر برابر راھزن(ا ی ،به دار زده شوند

به  یاز جائ )تنھا ،دیق و تھدیدر برابر قطع طر(ه کن یا ایو  ،ده شودیگر بریدکیس کع
شان در یا یو برا ،ا استیآنان در دن یرسوائن یا .شوند یا زندانید گردند و یتبع یجائ

  .است یآخرت مجازات بزرگ
   توضیحات: 

بُونَ « َارِ اداً « .جنگند یم :»حيُ ينَ ( یحال است و به جا :»فَسَ دِ سِ فْ ار رفته است و کبه  )مُ

بُوا« .له است ه مفعوٌل کن یا ای لَّ الفٍ « .به دار زده شوند :»يُصَ نْ خِ  ؛گریدکیس کع :»مِ
راسِت  یدست چپ و پا ،رار شدکت تیو اگر جنا ،چپ یدست راست و پا یعنی

ا« .ماندهیباق وْ نفَ يٌ « .شوند یزندان .د شوندیتبع :»يُ زْ   .یرسوائ .یخوار :»خِ
 ۳۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  ن َ�ۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖ فَ  �َّ
َ
ْ ٱتَابُواْ ِمن َ�ۡبِل أ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ    ﴾٣٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
ش از یه پک )یو راھزنان و مفسدان یومت اسالمکن با حین محاربیاز ا( یسانکمگر  

ور که مجازات مذک(نند کمان شوند و توبه یرده خود پشکافتن شما بر آنان از ی دست
ه کد یچه بدان ).ماند یم یخود باق یحقوق مردمان به جا یول ،زدان از آنان سلبی

رحم شان  بدی بخشد و یاران را مک و توبه(مغفرت و رحمت فراوان است  یخداوند دارا
  ).ندک یم

   توضیحات: 

مْ « لَيْهِ وا عَ رُ دِ بْلِ أَن تَقْ ن قَ   د.ینکدا یپ ید و دسترسیره شویه بر آنان چکن یش از ایپ»: مِ
 ۳۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا لََعلَُّ�ۡم  ۦَوَ�ِٰهُدوا
   ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحونَ 



  ٣٨٣ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
 )دیاو اجتناب ورز ید و از نواھینکو از اوامر او اطاعت (د یاز خدا بترس !مؤمنان یا 

سته و یاز طاعت و عبادت و اعمال شاه عبارت ک(د یله بجوئیتقّرب به خدا وس یو برا
  .دیه رستگار شوکن ید تا اینکو در راه او جھاد  ،)سته استیبا

   توضیحات: 

وا« تَغُ سيلَةَ « .دیبطلب :»إِبْ ت یه موجب رضاکاست  یھر نوع عمل صالح ،لهیوس :»الْوَ
  .گردد یخدا و تقّرب بدو م

 ۳۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ا ِ�  �َّ نَّ لَُهم مَّ
َ
ْ لَۡو أ �ِض ٱَ�َفُروا

َ
ْ بِهِ  ۥَمَعهُ  َوِمۡثلَُهۥ اَ�ِيعٗ  ۡ� ِمۡن  ۦِ�َۡفَتُدوا

ِ�مٞ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَعَذاِب يَۡوِم 
َ
   ﴾٣٦َما ُ�ُقّبَِل مِۡنُهۡمۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
آنان  کیاکی(افران باشد و کمال  ،ن است و ھمانند آنیگمان اگر ھمه آنچه در زم یب 

شتن را یامت بپردازند و بخواھند خوینجات خود از عذاب روز ق یآن را برا )در آخرت
شان وجود ندارد  نجات یبرا یو راھ(گردد  یرفته نمیشان پذیاز ا ،نندکد یبدان بازخر

  .باشند یم یکعذاب دردنا یدارا )و
   توضیحات: 

وا بِهِ « تَدُ   .نندکشتن را با دادن آن رھا یخو .نندکه خود یتا آن را فد :»لِيَفْ
 ۳۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡرُُجواْ مَِن ﴿ 
َ
قِيمٞ  َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمۡنَهاۖ َولَُهۡم َعَذابٞ  �َّارِ ٱيُرِ�ُدوَن أ    ﴾٣٧مُّ

   ترجمه: 
توانند از آن  یشان نمیا یول ،ندیایرون بیخواھند از آتش دوزخ ب یوسته میآنان پ 

  .عذاب دائم و مستمّرند یو دارا ،ندیایرون بیب
   توضیحات: 

يمٌ « قِ   .یناگسستن .دائم :»مُ
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 ۳۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ارُِق ٱوَ ﴿  ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ�  ۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
ِۗ ٱ ّمِنَ  � ُ ٱوَ  �َّ َعزِ�ٌز  �َّ

  ﴾٣٨َحِكيمٞ 
   ترجمه: 
مجازات  کیاند به عنوان  ه انجام دادهک یفر عملیکدست مرد دزد و زن دزد را به  
م است یکح )شیخو یدر قانونگذار(ره و یچ )ار خودکبر (و خداوند  ،دینکقطع  یالھ
  ).ند تا مانع پخش آن گرددک یوضع م یعقوبت مناسب یتیھر جنا یو برا(

   توضیحات: 

آءً « زَ االً « .له است مفعوٌل  :»جَ )(بدل از  .مجازات .عقوبت :»نَكَ آءً زَ له  ا مفعوٌل ی جَ
و  یبرابر نقشه قبل یدزد :از جمله .است یقطع دست دزد شرائط یبرا :یادآوری .است

گذاشته  یمکمح یا جایت داشته و در انبار یاال اھّم کباشد و  یال نفسانیاز ام یرویبا پ
  .نبوده باشد یزه دزدیو فقر و فاقه انگ یو قحط ،شده باشد

 ۳۹ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ۡصلََح فَإِنَّ  ۦَ�َمن تَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ َ ٱَ�ُتوُب َعلَۡيهِ� إِنَّ  �َّ   ﴾٣٩رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
با (ند و کتوبه  )یاز دزد(مان شود و یپش )یدزد(اب ستم که پس از ارتک یسکاّما  

 )حال خود(به اصالح  )مت آنھایا قیدادن اموال مسروقه  و و پسکیانجام اعمال ن
  .خداوند بس آمرزنده و مھربان استگمان  بی ،ردیپذ یخداوند توبه او را م ،پردازد

   توضیحات: 
 ۴۰ آیه ۀسوره مائد 
   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ُب َمن �ََشآُء َو�َۡغفُِر لَِمن �ََشآُءۗ  ۡ� ُ�َعّذِ

ُ ٱوَ  ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ﴾٤٠قَِديرٞ  َ�َ

   ترجمه: 
 ؟از آن او است )و ھر چه در آنھا است(ن یو زمھا  آسمان ه سلطنتک یدان یمگر نم 
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س را بخواھد کو ھر ،ندک یمجازات م )مت و قدرت خودکبرابر ح(س را بخواھد کھر
  .توانا است یزیو خدا بر ھر چ .بخشد یم )مت و رحمت خودکبرابر ح(

   توضیحات: 

لَمْ ـأَلَ « لْكُ « .؟ یامل ندارکو اّطالع  یا ّلف ندانستهکمخاطب م یمگر ا :»مْ تَعْ  :»مُ
  .تکممل .یفرمانروائ

 ۴۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ� َ�ُۡزنَك  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱِمَن  لُۡ�ۡفرِ ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ْ َءاَمنَّا  �َّ قَالُٓوا

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُو�ُُهۡمۛ َوِمَن 
َ
ِينَ ٱبِأ ُٰعوَن لَِقۡوٍ� َءاَخرِ�َن  �َّ ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ َهاُدوا

تُوَكۖ ُ�َ 
ۡ
وتِيُتۡم َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ  ۦۖ َ�ۡعِد َمَواِضعِهِ  ِمنۢ  ۡلَ�ِمَ ٱ ّرِفُونَ لَۡم يَ�

ُ
َ�ُقولُوَن إِۡن أ

ْۚ ٱفَ  ُ ٱَوَمن يُرِدِ  ۡحَذُروا ِ ٱِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنَتَهُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  �َّ
ُ
ِينَ ٱاۚ أ ُ ٱلَۡم يُرِدِ  �َّ َّ� 

ن ُ�طَ 
َ
ۡ�َياٱِ�  قُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهمۡ  ّهِرَ أ    ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيمٞ  �ِخَرةِ ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ِخۡزٞيۖ  �ُّ

   ترجمه: 
گر سبقت یدکیفر بر کدر  )هک یافرانکار ک(ه اندوه تو نشود یما !غمبریپ یا 

 یول ،میند مؤمن ھستیگو یه به زبان مک )یا خورده از منافقان گول( یسانک .رندیگ یم
 یرونشان با درونشان ھمخوانیردارشان و بکو گفتارشان با (باشند  یاز دل مؤمن نم

دارند  یوسته گوش به دروغ فرا میدانند و پ یم یھودیشتن را یه خوک یسانکو  ،)ندارد
را  )از خود( یگریگروه د )اوهیند و سخنان ینما یل َاحبار را باور میب و اباطیاذکو ا(
ند و سخنان یآ یش تو نمیبه پ )بر و غرور و بغض و حسدکبه سبب (ه کرند یپذ یم
 )روان خودیو به پ(نند ک یف میخود به دور و تحر یرا از جاھا )تورات یآسمان(
آن را  ،به شما گفته شد )توّسط محّمد ،میگوئ یه ما مکرا  یزھائیچ(ن یاگر ا :ندیگو یم

شتن را یخو )یگریرش ھرگونه سخن دیاز پذ(ن به شما گفته نشد یو اگر چن ،دیریبپذ
 یتوان یتو نم ،را بخواھد یسک یبال )یدر پ یبر اثر گناھان پ(اگر خداوند  .دیبرحذر دار

 )اند و ردهکدر ضالل و عناد اسراف (ه کند یسانکآنان  .ینکب یارکاو  یاصًال برا
شان در یبھره ا .گرداند کپا )کفر و شرکثافت کاز (را   ھایشان دل خواھد یخداوند نم

  .است یو در آخرت عذاب بزرگ ی،و رسوائ یا خواریدن
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   توضیحات: 

ونَ « عُ ارِ مّ « .رندیگ یگر سرعت و سبقت میبر ھمد :»يُسَ ونَ ـَسَ  .شنوندگان :»اعُ

م« .رندگانیپذ بِ ـَّ سَ ذِ ونَ لِلْكَ  یبرا .رندیپذ یدارند و آن را م یگوش به دروغ فرا م :»اعُ
دارند و آن را  یگوش به دروغ فرا م ،ب حقائقیذکو ت یسرائ اوهیو  یپرداز دروغ

گوش به سخن فرا  ،ب حقائقیذکو ت یسرائ اوهیو  یپرداز دروغ یبرا .رندیپذ یم

م« .دارند یم ينَ ـَّسَ رِ اخَ مٍ ءَ وْ ونَ لِقَ  .رندیپذ یشنوند و م یرا م یگریسان دکسخنان  :»اعُ
گرانند و یجاسوس د یعنی ،دارند یگوش به سخن فرا م یگریسان دک یبرا

  .ضاللت .بال و محنت :»فِتْنَة« .رسانند یخود را به سمع آنان م یھا یدنیشن
 ۴۲ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ۡحِت� فَإِن َجآُءوَك فَ ﴿  ٰلُوَن لِلسُّ َّ�
َ
ُٰعوَن لِۡلَكِذِب أ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡمۖ  ۡحُ�مٱَس�َّ

َ
ۡو أ

َ
بَۡيَنُهۡم أ

وَك َشۡ�  ۖ  ٔٗ �ن ُ�ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم فَلَن يَُ�ُّ ِ  ۡحُ�مفَٱ َحَكۡمَت  �نۡ  ا َ ٱإِنَّ  لۡقِۡسِط� ٱبَۡيَنُهم ب َّ� 
   ﴾٤٢لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ 

   ترجمه: 
شان یاگر ا .خورند یار مال حرام را میو بس ،رندیپذ یشنوند و م یدروغ را م یآنان بس 

 یشان رویا از این ک یداورشان  میان در )از تو خواستند یو داور(نزد تو آمدند 
 ی،بگردان یاگر از آنان رو )هکآنان نداشته باش و مترس  یبه داور یارک(بگردان و 

دادگرانه  ی،ردک یداورشان  میان اگر در یول .توانند به تو برسانند ینم یانیچ زیھ
  .دارد یخداوند دادگران را دوست مگمان  بی )هکچرا ( .نک یداور
 توضیحات: 

الُونَ « ت« .ارخورندگانیبس :»أَكَّ حْ طِ « .مال حرام :» سُ سْ قِ  .عدل و داد :»الْ

طِنيَ ـالْ « سِ قْ   .دادگران :»مُ
 ۴۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ�ِيَها ُحۡ�ُم  �َّۡوَرٮٰةُ ٱَوَ�ۡيَف ُ�َّكُِمونََك وَِعنَدُهُم ﴿  ُ�مَّ َ�َتَولَّۡوَن ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَمآ  �َّ
 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ب

ُ
   ﴾٤٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ



  ٣٨٧ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
م خدا در که تورات دارند و حک یدر حال ،خوانند یم یشگفتا چگونه تو را به داور 
نند و ک یپشت م ی،پس از داور )یوانگھ( ؟آمده است )یژه درباره زنا به روشنیبه و(آن 

 ،دانند یتابشان مکم که آن را ھرچند موافق با حکچرا ( !گردانند یم یرو )م توکاز ح(
  ).دارند یو حق را باور نم(ستند ی! و آنان مؤمن ن)ابندی ینمشان  دل موافق با خواست

   توضیحات: 

ونَكَ « مُ َكِّ يْفَ حيُ   ؟!طلبند یم یچگونه شما را به داور :»كَ
 ۴۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َا ﴿ 
َ
آ أ ۚ  ى�ِيَها ُهدٗ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱإِ�َّ ِينَ ٱ �َّبِيُّونَ ٱُ�ُم بَِها َ�ۡ  َونُورٞ ِيَن َهاُدواْ  �َّ ْ لِ�َّ ۡسلَُموا

َ
أ

ٰنِيُّونَ ٱوَ  َّ� ۡحَبارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ْ ٱبَِما  ۡ� ِ ٱمِن كَِ�ِٰب  ۡسُتۡحفُِظوا ۚ فََ� َ�َۡشُواْ  �َّ ْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء َوَ�نُوا

واْ � ۡخَشۡونِ ٱوَ  �َّاَس ٱ ٓ  َ�ُۡ�م لَّمۡ  َوَمن يٗ�ۚ قَلِ  اَ�ِٰ� َ�َمنٗ َوَ� �َۡشَ�ُ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ

ُ
فَأ

   ﴾٤٤لَۡ�ٰفُِرونَ ٱُهُم 
   ترجمه: 
 یو نور )حق یبه سو( یه در آن رھنمودکم یردکنازل  )یبر موس(ما تورات را  

ه ک یغمبرانیپ .بود )یام الھکو پرتوانداز بر اح ی،و نادانجھل ھای  تاریکی ندهیزدا(
ز خداپرستان و یو ن ،ردندک یم مکان حیھودی یم فرمان خدا بودند بدان برایتسل

 یا(پس  .تاب خدا بودندکه امانتداران و پاسداران کردند ک یم مکبدان ح یدانشمندان
و ھمچون (د یه از من بھراسکبلد و یاز مردم نھراس )!مؤمنان یو شما ا ،انیھودیعلماء 

ات یو آ )دیباش یام آسمانکان احیتاب خدا و مجرکسلف صالح خود محافظان و مراقبان 
س کھر )هکد یبدان(د و ینفروش )ھمچون رشوه و جاه و مقام ،ایدن(ز یناچ یمرا به بھا
را  یام الھکن به احیو قصد توھ(رده است که خداوند نازل کند کم نکح یزیبرابر آن چ

  .افرندکگمان  بی او و امثال او )داشته باشد
   توضیحات: 

انِيُّونَ « بَّ ح است یمس ینیان دیشوایمراد پ .مردان خدا .زگاریخداپرستان پرھ :»الرَّ

بَار« ).۶۳مائده /  :نگا( به  :»اـَبِم« .ھودین یان دیشوایپ .فرزانگان ،جمع ِحْبر :»األحْ



 تفسیر نور    ٣٨٨

 

ظُوا« .هک یزیسبب چ فِ تُحْ وشند و پاسش کبدانان سپرده شده بود تا در حفظ آن ب :»اسْ

آءَ « .دارند دَ هَ   .نگھبانان و پاسداران :»شُ
 ۴۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
ٓ أ ِ  �َّۡفَس ٱَوَ�َتۡبَنا َعلَۡيِهۡم �ِيَها ِ  لَۡعۡ�َ ٱوَ  �َّۡفِس ٱب نَف ٱوَ  ۡلَعۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نِف ٱب

َ
ذُنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ 

 ِ ُذنِ ٱب
ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب َق  َ�َمن قَِصاٞصۚ  ۡ�ُُروحَ ٱوَ  لّسِ ٞ  بِهِۦ تََصدَّ اَرة ۥۚ  َ�ُهَو َكفَّ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م  �َّ

نَزَل 
َ
ُ ٱبَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱفَأ    ﴾٤٥ل�َّ

   ترجمه: 
ه انسان در برابر انسان کم یبر آنان مقّرر داشت )تورات نام ی،تاب آسمانک(و در آن  

قطع ( ینیدر برابر ب ینیو ب )شود یور مک(و چشم در برابر چشم  )شود یشته مک(
ده یشک(و دندان در برابر دندان  )شود یده میبر(و گوش در برابر گوش  )شود یم
 یبدان اندازه و به ھمان منوال زخم یو جان(و جراحتھا قصاص دارد  )شود یم
ن گردد و خوف جان کرده است اگر مثل آن جراحات ممکد ه جراحت وارکگردد  یم

ار باعث کن یا ،)ندکو از قصاص صرف نظر (آن را ببخشد  یسکو اگر  ،)ان نباشدیدر م
رده است که بدانچه خداوند نازل ک یسکو  .گردد یاو م )از گناھان یبرخ(بخشش 

  .او و امثال او ستمگر بشمارند )رهیاعم از قصاص و غ(ند کم نکح
   توضیحات: 

مْ « يْهِ لَ تَبْنَا عَ سَ « .میردکبر آنان واجب  :»كَ وحَ « .شخص .جان :»النَّفْ ُرُ مفرد آن  :»اجلْ
  .جراحات .ھا زخم ،ُجْرح

 ۴۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم بِعِيَ� ﴿  ۡينَا َ�َ قٗ  بۡنِ ٱَوَ�فَّ وََءاَ�ۡيَ�ُٰه  �َّۡوَرٮٰةِ� ٱ مِنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اَمۡر�ََم ُمَصّدِ
�ِيَل ٱ ٗقا َونُورٞ  ى�ِيهِ ُهدٗ  ۡ�ِ    ﴾٤٦لِّۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٗ  ىوَُهدٗ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱ مِنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما َوُمَصّدِ

   ترجمه: 
شان یم را بر راه و روش ایپسر مر یسیع ،)نیشیغمبران پیپ یعنی(و به دنبال آنان  

او  یو برا ،ش از او فرستاده شده بودیه پکبود  یننده توراتک قیتصده کم یفرستاد
ھای  تاریکی ندهیزدا( یو نور )حق یبه سو( یه در آن رھنمودکم یردکل نازل یانج



  ٣٨٩ سوره مائدۀ   

 

ش از یه پکرد ک یق میو تورات را تصد ،بود )یام الھکو پرتوانداز بر اح ی،جھل و نادان
  .راھنما و پنددھنده بودزگاران یپرھ یو برا ،آن نازل شده بود

   توضیحات: 

يْنا« فَّ مْ « .میآورد یدر پ .میبه دنبال آورد :»قَ هِ اثَارِ  .شانیراه و روش ا .شانیھا گام :»ءَ

ياوَ «  يسَ مْ بِعِ هِ اثارِ لَيا ءَ يْنَا عَ فَّ م تا راه و روش یرا فرستاد یسیع ،شانیبه دنبال ا :»...قَ

هِ . «پردازد یارشاد و راھنمائ رد و ھمچون آنان بهیش گیشان را در پیا يْ دَ َ يَ ش از یپ :»بَنيْ

ظَةً « .آن عِ وْ ديً وَ مَ قاً (حال بوده و معطوف بر  :»هُ   .ھستند )مصدّ
 ۴۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ۡهُل ﴿ 
َ
ِ�يلِ ٱَوۡ�َۡحُ�ۡم أ نَزَل  ۡ�ِ

َ
ُ ٱبَِمآ أ نَزَل  �َّ

َ
ُ ٱ�ِيهِ� َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ

ُ
فَأ

   ﴾٤٧لَۡ�ِٰسُقونَ ٱُهُم 
   ترجمه: 
روان ید پیبا )هکم یبه طرفداران او دستور داد ی،سیل بر عیما پس از نزول انج( 
ه ک یسکو  ،رده استکل نازل یه خدا در انجکنند کم کح )امکاز اح( یزیل به چیانج

 )عت خدایاز شر(او و امثال او متمّرد  ،ندکم نکرده است حکبدانچه خداوند نازل 
  .ھستند

   توضیحات: 

ن لّ « لَ اهللاُ ـَمَ آ أَنزَ م بِمَ ْكُ  ،ندکم نکرده است حکه بدانچه خداوند نازل ک یسک :»مْ حيَ
و اگر در راه  ،ر نبوده و مِقّر باشد ظالم استکو اگر من ،افر استکر آن باشد کاگر من

  ).ر واضحیتفس :نگا(ورزد فاسق است  یند و سستکت دادن بدان تالش نیمکَح 
 ۴۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�َۡك ﴿  نَزۡ�َا
َ
ِ  لِۡكَ�َٰب ٱَوأ قٗ  ۡ�َقِّ ٱب َوُمَهۡيِمنًا َعلَۡيهِ�  لِۡكَ�ٰبِ ٱَديۡهِ ِمَن يَ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

نَزَل  ۡحُ�مٱفَ 
َ
ۖ ٱبَيۡنَُهم بَِمآ أ ُ ا َجآَءَك مَِن  �َّ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
� ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ  مِنُ�مۡ  َجَعۡلنَا لُِ�ّٖ  ۡ�َّقِ

ۚ َومِنَۡهاجٗ  ةٗ ِ�ۡعَ  ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  ا ةٗ  �َّ مَّ
ُ
َبۡلَُوُ�مۡ  َوَ�ِٰ�ن َ�ِٰحَدةٗ  َ�ََعلَُ�ۡم أ ِ�ّ  �ِ  ٓ  َءاتَٮُٰ�ۡمۖ  َما

ْ فَٱ ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�ِٰت� ٱ ۡستَبُِقوا    ﴾٤٨َ�ۡتَلُِفونَ  �ِيهِ  ُكنتُمۡ  بَِما َ�ُينَّبِئُُ�م ارِۡجُعُ�ۡم َ�ِيعٗ مَ  �َّ



 تفسیر نور    ٣٩٠

 

   ترجمه: 
ام کدر ھمه اح(ه کم یردکرا نازل  )امل و شامل قرآنک(تاب ک )غمبریپ یا(و بر تو  

بر (و شاھد  ،)یآسمان(ن یشیپھای  کتاب و موافق و مصّدق ،مالزم حق )و اخبار خود
 یتاب از تو داورکاگر اھل (پس  .آنھا است )اصول مسائل(و حافظ  )صّحت و سقم

و به  ،رده استکه خدا بر تو نازل کن ک یداور یزیان آنان بر طبق چیم )خواستند
 یتو آمده است رو یه براک یقتیاز حق و حق ،شانیا یال و آرزوھایاز ام یرویخاطر پ

 یا و برنامه )به حقائق دنیرس یبرا( یاز شما راھ یھر مّلت ی! برا)مردم یا( .مگردان
را مّلت  )مردمان(خواست ھمه شما  یاگر خدا م .میا قرار داده )امکان احیجھت ب(

 یو لذا راه و برنامه ارشاد ،سرشت یسرشت م کیروال و  کیو بر (رد ک یم یواحد
از (تا شما را در آنچه  )ردکن نیخدا چن(و اّما  )شد یم یکینه و ازمنه کآنان در ھمه ام

ش از فرمان مّنان جدا و کزدان و سریو فرمانبردار (د یازمایبه شما داده است ب )شرائع
مشاجره در  یو به جا(د یھا بشتابیکینسوی  به )د ویابیفرصت را در(پس  ).معلوم شود

خدا سوی  به تان بازگشت یجملگ )هکد ید و بدانیرات بپردازیاختالفات به مسابقه در خ
گاھتان خواھد یا ردهک یو از آنچه در آن اختالف م ،خواھد بود را برابر  کیو ھر (رد کد آ

  ).ا بد پاداش و پادافره خواھد دادیردار خوب ک
   توضیحات: 

ناً ـمُ « يْمِ  یتب آسمانکقرآن حافظ و شاھد  یعنی .دبانیگواه و د .حافظ و نگھبان :»هَ
و انحرافات و عقائد  یو شاھد بر حقائق الھ ،نگاھدار اصول مسائل .ان استینیشیپ

ةً « .است یخراف عَ ْ ن فرموده است یمع یمّلت یه خداوند براک یراه و روش .عتیشر :»رشِ

اجاً « ).۱۸ه / یجاث ،۶۷و  ۳۴حّج /  :نگا( نْهَ اجاً (عطف  .راه و روش .برنامه :»مِ نْهَ بر  )مِ

ةً ( عَ ْ وا« .ر استیل عطف تفسیاز قب )رشِ تَبِقُ   .دیجوئ یشیگر پیبر ھمد .دیمسابقه دھ :»إسْ
 ۴۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِن ﴿ 
َ
نَزَل  ۡحُ�مٱَوأ

َ
ٓ أ ُ ٱبَۡيَنُهم بَِما ۡهَوآَءُهۡم وَ  �َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن  ۡحَذرُۡهمۡ ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ۡعِض َما ْ فَ  �َّ َما يُرِ�ُد  ۡعلَمۡ ٱإَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا َّ�

َ
ُ ٱ� ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِهِۡمۗ  �َّ

َ
أ

   ﴾٤٩لََ�ِٰسُقونَ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  ��نَّ َكثِ�ٗ 
 



  ٣٩١ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
ه کن کم کح یزیان آنان طبق چیه) در مکن یم به ایدھ یغمبر فرمان میپ یو (به تو ا 

و از آنان برحذر باش  ،نکم یرویشان پیا یال و آرزوھایو از ام ،رده استکخدا بر تو نازل 
ه خدا بر تو نازل ک یزھائیچ ی) تو را از برخیورز انت و غرضیو خ یپوش ذب و حقکه (با ک
و ھوس باطل خود نسازند).  یمال ھویرا پا یامکنند (و احکرده است به دور و منحرف نک

خدا ه کبدان  ،ردندکگردان شدند و به قانون خدا) پشت یم خدا روکپس اگر (از ح
بت سازد (و به عذاب یشان را دچار بال و مصیاز گناھانشان ا یا خواھد به سبب پاره یم

عت) یام شرکاز مردم (از اح یاریبسگمان  بی ند).کگرفتار  یش از عذاب اخرویپ ی،ویدن
  ند).ینما یم یتخّط  ین الھینند (و از حدود قوانک یو تمّرد م یچیسرپ
   توضیحات: 

تِنُوكَ « فْ نْ أَن يَ مْ « .ند ازیتو را منحرف نما .تو را به دور دارند از :»...عَ يبَهُ ن یا :»أَن يُصِ
  .ه آنان را دچار عذاب و بال سازدک

 ۵۰ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

فَُحۡ�َم ﴿ 
َ
ۡحَسُن مَِن  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱأ

َ
ِ ٱَ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ    ﴾٥٠يُوقُِنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  اُحۡكمٗ  �َّ

   ترجمه: 
 یچیرده است سرپکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرش حیآن فاسقان از پذ(ا یآ 

 یبرا یسکا چه یآ ؟ھستند )و ھوس یاز ھو یناش(ت یم جاھلکح یایجو )نند وک یم
  ؟ندک یم مکافراد معتقد بھتر از خدا ح

   توضیحات: 

ونَ « بْغُ   .خواستارند .خواھند یم :»يَ
 ۵۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
 َوَمن أ

َُّهم َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ    ﴾٥١ل�َّ
   ترجمه: 
آنان را به  یق اّولیو به طر(د یرینگ یان را به دوستیحیان و مسیھودی !مؤمنان یا 
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سان و کیبا شما  یو در دشمن(گرند ید یدوست برخ یشان برخیا ).دیرینپذ یسرپرست
گمان  بی )ردیبپذ یو آنان را به سرپرست(ورزد  یشان دوستیس از شما با اکھر ).برابرند

 یبه سو(ه خداوند افراد ستمگر را کست ین کو ش .شان بشمار استیاو از زمره ا
  .ندک یت نمیھدا )مانیا

   توضیحات: 

لِيَآءَ « َها ﴿ .سرپرستان .دوستان ی،جمع ول :»أوْ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

ۡوِ�َآَءۘ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ 
َ
و  یتجاررابطه گونه  ھیچ ه مسلمانانکست ین نینجا منظور ایدر ا :﴾أ

ه با آنان کن است یه منظور اکبل .ان نداشته باشندیحیان و مسیھودیبا  یاجتماع
آنان  یمان نگردند و محرم اسرارشان ندانند و در برابر دشمنان خود بر دوستیپ ھم

  .رندینپذ یشان را به سرپرستینند و ھرگز اکه نیکت
 ۵۲ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَ�َ�َى ﴿  َرٞض  �َّ ٞۚ �َُ�ٰرِعُ  ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ن تُِصيبََنا َدآ�َِرة
َ
 وَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ

ُ ٱ َ�َعَ�  َّ�  ِ ِ�َ ب
ۡ
ن يَأ

َ
ۡمرٖ  ۡلَفۡتحِ ٱأ

َ
ۡو أ

َ
نُفِسهِۡم  ِعنِدهِۦ ّمِنۡ  أ

َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�َ ْ َ�ُيۡصبُِحوا

  ﴾٥٢َ�ِٰدِم�َ 
   ترجمه: 
 یاریو  یدر دوست( ،به دل دارند )و نفاق کضعف و ش( یماریه بک یسانک ینیب یم 
روزگار (ه کم یترس یم :ندیگو یرند و میگ یگر سبقت میدکیبر  )انیحیان و مسیھودیبا 

ه خداوند کد است یام ).میازمند شویشان نیا کمکو به (د یبر سر ما آ یبالئ )برگردد و
و دشمنان اسالم را نابود و (ند ک یارکا از جانب خود یاورد یش بیرا پ )هکم(فتح 

و (مان گردند یپش ،اند ن دسته از آنچه در دل پنھان داشتهیو ا )دیمنافقان را رسوا نما
  ).و نفاق خود افسوس خورند کبر ضعف و ش

   توضیحات: 

ةٌ « آئِرَ ه ک یحادثه و بالئ .ش آن شودیدایه چرخش زمان باعث پک یبت بزرگیمص :»دَ

تْحِ « .ردیھمه را در برگ فَ   .و نصرت یروزیپ .هکفتح م :»الْ
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 ۵۳ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿  َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  �َّ
َ
ْ أ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ِ  ب

ْ قَۡسُموا
َ
ِ ٱأ ُهۡم لََمَعُ�ۡمۚ  �َّ يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ

َ
َجۡهَد �

ۡصَبُحواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
   ﴾٥٣َحبَِطۡت أ

   ترجمه: 
 یسانکنان ھمان یا ایآ :ندیگو یمؤمنان م )فرا رسد یروزیه فتح و پکبدان گاه ( 

ن یبر آئ(ما  :گفتند یخوردند و م یه با شّدت و با حّدت به خدا سوگند مکھستند 
ھوده یردارشان بک )دروغ گفتند و( !میبا شما ھست )م ویم و ھمچون شما مسلمانیشمائ

و ھم (ار شدند کانیو ز )دیرفت و تالششان ھدر گردو رنجشان بر باد (و تباه گشت 
  ).مؤمنان را از دست دادند یاریمان و ھم یا

   توضیحات: 

 ﴿ ِ قَۡسُمواْ ب
َ
ِ ٱأ يَۡ�ٰنِهِمۡ  �َّ

َ
دَ «خورند.  ید به خدا سوگند میکت تأی: با نھا﴾َجۡهَد � هْ ت یغا»: جَ

سوگندھا.  ،نیمیجمع »:  انـَ أَيْم). «یضاویا مفعول مطلق است (نگا: بیت. حال یو نھا

بِطَتْ « م«ثمر شد.  یھدر رفت. ب»: حَ بِطَتْ أَعْ ينَ ـالُ ـَحَ ِ ارسِ وا خَ بَحُ مْ فَأَصْ ن جمله یا»: هُ
  ان خداوند متعال درباره سرانجام بد منافقان باشد.یا بی ،تواند مقول قول مؤمنان یم

 ۵۴ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  بَِقۡو�ٖ  �َّ

ۥٓ  ذِلٍَّة َ�َ  َوُ�ِحبُّونَُه
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن  �َّ

ِ ٱ فَۡضُل  َ�ٰلَِك  لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ��  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ    ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
 ،دیفر گراکمان به یو از ا(ن خود بازگردد یس از شما از آئکھر !مؤمنان یا 

شان بر یا یبه جا(را  یتیخداوند جمع )ندهیرساند و در آ یبه خدا نم یانیزترین  کوچک
دارد و آنان ھم خدا را دوست  یمشان  دوست ه خداوندکخواھد آورد  )نیزم یرو
در  .رومندندیافران سخت و نکنسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر  .دارند یم

در ( یا نندهک چ سرزنشیستند و از سرزنش ھیا ینند و به تالش مک یراه خدا جھاد م
ه ک(دا است ن ھم فضل خیا .دھند یبه خود راه نم یھراس )زدانیاطاعت از فرمان 
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 یر و خوبیبه خ(ه بخواھد کس کخداوند آن را به ھر ؛)باشد ین اوصافیچن یدارا یسک
و از  ،شمار استیانعام ب(فضل فراوان و  یو خداوند دارا .ندک یعطاء م )نائل شود

گاه است )مستحّقان آن   .آ
   توضیحات: 

ةٍ « ةٍ « .خو و متواضع است مراد افراد مھربان و نرم ،لیجمع ذل :»أَذِلَّ زَّ  ،زیجمع عز :»أَعِ

ةٍ ( یھا واژه .است کبایر و بیر و دلیمراد افراد سختگ ةٍ و  )أَذِلَّ زَّ مٍ (لمه کصفت  )(أَعِ وْ  )قَ

عٌ « .نندهکسرزنش  :»آلئِمٍ « .باشد یم اسِ   .رانکیفضل فراوان و انعام ب یدارا :»وَ
 ۵۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یآمتن  

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
   ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

   ترجمه: 
ه خاشعانه و خاضعانه نماز کند یاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیتنھا خدا و پ 

  .نندک یات مال به در مکآورند و ز یم یرا به جا
   توضیحات: 

ونَ « اكِعُ مْ رَ م یف خود را فروتنانه و از صمیالکه آنان عبادات و تکو حال آن  :»وَ هُ
 یحال فاعل فعلھا ،ن جملهیا ).۲۴و ص /  ،۴۳عمران  آل :نگا(دھند  یقلب انجام م

ونَ ( يمُ قِ تُونَ و  )يُ ؤْ   .ز باشدیتواند جمله مستأنفه ن یو م ).۵۴توبه /  :نگا(است  )(يُ
 ۵۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ   ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ
   ترجمه:  
از زمره (رد یبپذ یاریو  یغمبر او و مؤمنان را به دوستیه خدا و پکس کو ھر 

  .روز استیالله پ د حزبیترد یب )الله است و حزب
   توضیحات: 

ب« زْ مردمان  یھدف واحدسوی  به ده و مرام باشند ویا کی یه داراک یتیجمع :» حِ
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  .را فرا خوانند
 ۵۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ ْ ٱ �َّ َُذوا ِينَ ٱ ّمِنَ  َولَعِٗبا �دِيَنُ�ۡم ُهُزوٗ  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
أ

ارَ ٱمِن َ�ۡبلُِ�ۡم وَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ ۡوِ�َآَءۚ وَ  ۡلُكفَّ
َ
ْ ٱأ َ ٱ �َُّقوا ۡؤِمنِ�َ  �َّ    ﴾٥٧إِن ُكنُتم مُّ

   ترجمه: 
ن شما را یه دکد یرینگ یافران به دوستکتاب و از کرا از اھل  یسانک !مؤمنان یا 

ن خود را دوست و یو دشمنان آئ(د یاز خدا بترس .رندیگ یم یو به بازنند ک یمسخره م
  .دیھست )ین واقعیراست(اگر مؤمنان  )دیار خود ندانی

   توضیحات: 

واً « زُ واً (لمه کاصل  .یشوخ .مسخره :»هُ زُ است و ھمزه ماقبل مضموم به واو  )هُ

باً « .ل شده استیتبد عِ واً و ( یھا واژه .یباز :»لَ زُ باً هُ عِ اسم مفعول  یمصدرند و به معن )لَ
  .اند ار رفتهکبه 

 ۵۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

لَٰوةِ ٱ�َذا نَاَدۡ�ُتۡم إَِ� ﴿  َُذوَهاٱ لصَّ ۚ  �ُهُزوٗ  �َّ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  َولَعِٗبا
َ
   ﴾٥٨َ�ۡعقِلُونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

   ترجمه: 
نماز را به باد  ،دیخوان یبه نماز م )راد و مردمان یگوئ یاذان م(ه ک یآنان ھنگام 

 ).نندک یخندند و تمسخرش م یو بدان م(دھند  یاش قرار م چهیرند و بازیگ یاستھزاء م
و ضاللت را از (ھستند  یشعوریساِن نفھم و بکشان یه اکارشان بدان خاطر است کن یا

  ).نندک ینم کمت نماز را درکشناسند و ھدف و ح یت باز نمیھدا
   توضیحات: 

الةِ إِ « تُمْ إِيلَ الصَّ يْ ا نَادَ نماز  یادا یه براک یوقت .دیه صدا به نماز برداشتک یھنگام :»ذَ
  .دیاذان گفت

 ۵۹ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ۡن َءاَمنَّا ب

َ
ٓ أ ِ ٱَهۡل تَنقُِموَن ِمنَّآ إِ�َّ نزَِل ِمن  �َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ



 تفسیر نور    ٣٩٦

 

ُ�ۡم َ�ِٰسُقونَ  َ�َ�ۡ
َ
نَّ أ

َ
   ﴾٥٩َ�ۡبُل َوأ

   ترجمه: 
 )میا ردهکمگر ما چه ( ؟دیریگ یا بر ما ُخرده میآ !تابکاھل  یا :! بگو)غمبریپ یا( 

 )بر شما(شتر یه پک یزیه بر ما نازل شده و به چک یزیه به خداوند و به چکن یجز ا
مان است و ھم بدان خاطر یاز عدم ا یار شما ناشکن یا( ؟! میمان دارینازل شده است ا

  .ھستند )عت خدایو خارج از شر(شتر شما فاسق یب )هکاست 
   توضیحات: 

نَّا« ونَ مِ مُ نقِ لْ تَ مْ وَ « .؟دیدان ید و زشت میریگ ین را بر ما خرده میا ایآ :»هَ كُ ثَرَ أَنَّ أَكْ

ونَ  قُ ن خدا یاند و از حدود آئ گفته کرا تر یشتر شما شاھراه خداشناسیبگمان  بی :»فَاسِ
ن یما بر ا :ن باشدیچن یتواند عطف بر ماقبل بوده و معن ین جمله میا .اند بدر رفته

  .شان باشدیا یانصاف یبگر  بیان ا مستأنفه بوده وی .دیشتر شما فاسق ھستیه بکم یباور
 ۶۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَّبِئُُ�م �َِ�ّٖ ﴿ 
ُ
ِۚ ٱ ِعندَ  َمُثو�َةً  َ�ٰلَِك  ّمِن قُۡل َهۡل � ُ ٱَمن لََّعَنُه  �َّ وََغِضَب َعلَۡيهِ  �َّ
ُٰغوَتۚ ٱوََ�َبَد  ۡ�ََنازِ�رَ ٱوَ  لۡقَِرَدةَ ٱوََجَعَل ِمۡنُهُم  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ّٞ  ل�َّ

ُ
َ�ٗ�ا أ َضلُّ  مَّ

َ
 َسَوآءِ  َعن َوأ

بِيلِ ٱ    ﴾٦٠لسَّ
   ترجمه: 
ه بر ما خرده ک یزھائیچ(از آن  یه پاداش بدترک یزینم از چکا شما را باخبر یآ :بگو 

ه خداوند آنان را ک یسانک )شما ،ردار شما استکن یا( ؟شگاه خدا داردیدر پ )دیریگ یم
با مسخ (شان خشم گرفته و یرده است و بر اکن و از رحمت خود به دور ینفر

دار نموده یرا پد یسانک(و  ،را ساخته است یھائ کو خو  ھا میمون از آنان )شان قلوب
شان بدتر و  ت و منزلتیموقع )یگریس دکاز ھر(آنان  .اند دهیطان را پرستیش )هکاست 

  .تر و گمراھترند راه منحرف یاز راستا
   توضیحات: 

ثُوبَةً « ةً ( .استھزاء است یبرا ،پادافره یاستعمال پاداش به جا .پاداش :»مَ ثُوبَ  )مَ

بَدَ « .است )ِبَشٍرّ (ز ییو تم ،ثواب یو به معن یمیمصدر م استعمال  .ردندکپرستش  :»عَ
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نْ ( کبا توّجه به موصول مشتر ،آن به صورت مفرد ةَ « .است )مَ دَ رَ قِ  ،جمع ِقْرد :»الْ

يرَ « .ھا مونیم َنَازِ ةَ وَ « .ھا کخو ،ریجمع ِخْنز :»اخلْ دَ رَ مُ الْقِ نْهُ لَ مِ عَ يرَ جَ َنَازِ مراد مسخ  :»اخلْ
جمھور  ).۱۶۶و اعراف /  ،۶۵بقره /  :نگا( یو ماد ینه ظاھر ؛ است یو معنو یاخالق

از آنان   ھای دست ه خداوندکند یگو یھستند و م یو ماد یعلماء معتقد به مسخ ظاھر
امده است و لذا یاز آنان به وجود ن یل نموده است و نسلیتبد کمون و خویرا به م

وتَ « .اند شده منقرض ه ک یزیس و ھرچکھر .منیاھر .جز خدا یھر معبود :»الطَّاغُ
و  ،ده شودیه پرستک یا دهیچه آفر ،از راه حق شود یان و دوریه طغیما ،اطاعت از آن

ه انسان کباشد  یمنیو چه اھر ،گردد یاز او فرمانبردار یه در شّر و بدک یچه فرماندھ
  .را از راه به در برد

 ۶۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ْ ب َخلُوا ْ َءاَمنَّا َوقَد دَّ ْ بِهِ  ۡلُ�ۡفرِ ٱ�َذا َجآُءوُ�ۡم قَالُٓوا ُ ٱوَ  ۦۚ وَُهۡم قَۡد َخرَُجوا ۡعلَُم بَِما  �َّ
َ
أ

  ﴾٦١َ�نُواْ يَۡ�ُتُمونَ 
   ترجمه: 
و حال  !میا مان آوردهیا :ندیگو یم )به دروغ(ند یآ ینزد شما م )منافقان(ه ک یھنگام 
و به ھنگام ورود و به ھنگام خروج راستگو (شوند  یفر خارج مکفر وارد و با که با کآن 

س کاز ھر (نند ک یپنھان م )در دل از نفاق(و خدا از آنچه  )اند و مسلمان نبوده
گاه )یگرید   .تر است آ

   توضیحات: 

رِ « فْ لُوا بِالْكُ ش تو برگشتند. حرف (ِب) باء یافرانه از پکش تو آمدند و یافرانه به پک»: دَخَ

لِّحاً...« م:یگوئ یه مکگونه  ھمان ه است.یا باء حالیمالبسه  تَسَ هِ ، اي مُ الحِ يْدٌ بِسِ جَ زَ رَ »: خَ
  رون رفت.ید مسّلحانه بیز

 ۶۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ثۡمِ ٱ ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  ّمِۡنُهمۡ  �َوتََرٰى َكثِ�ٗ ﴿  ۡ�لِِهُم  ۡلُعۡدَ�ٰنِ ٱوَ  ۡ�ِ
َ
ۡحَتۚ ٱَوأ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ  لسُّ

   ﴾٦٢َ�ۡعَملُونَ 
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   ترجمه: 
و خوردن مال حرام بر  ی،ارکو ستم یارکه در گناھک ینیب یاز آنان را م یاریبس 

  !نندک یم یار زشتکچه  !ندیجو یگر سبقت میدکی
   توضیحات: 

انِ « وَ دْ تَ « .یدراز و دست یتعّد  .ظلم و ستم :»الْعُ حْ   .مال حرام :»السُّ
 ۶۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ٰنِيُّونَ ٱلَۡوَ� َ�ۡنَهٮُٰهُم ﴿  َّ� ۡحَبارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ۡ�مَ ٱَعن قَۡولِِهُم  ۡ� ۡ�لِِهُم  ۡ�ِ

َ
ۡحَتۚ ٱَوأ َ�ِۡئَس َما  لسُّ

   ﴾٦٣َ�نُواْ يَۡصَنُعونَ 
   ترجمه: 
آلود و خوردن مال  آنان را از سخنان گناه یھودیو علماء  یحیان مسیشوایچرا پ 

و لب فروبستن از اندرز و  ینھ کھم با تر(آنان  ؟دارند ینند و باز نمک ینم یحرام نھ
  .نندک یم یار زشتکچه  )ارشاد

   توضیحات: 

انِيُّونَ « .هکد یچرا نبا :»لَوْ ال« بَّ بَار« .یحیمس ینیان دیشوایپ :»الرَ ان یشوایپ :»األحْ
  ).۴۴مائده /  :نگا( یھودی ینید

 ۶۴ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿  ْۘ بَۡل يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن  �َّ ْ بَِما قَالُوا يِۡديهِۡم َولُعُِنوا
َ
ۚ ُغلَّۡت � َمۡغلُولٌَة

ۚ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِ�ٗ  ٓ  ّمِۡنُهم �يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ لَۡقۡينَا َوُ�ۡفٗر�ۚ  ُطۡغَ�ٰٗنا رَّ

َ
 َو�

� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ بَ  ۡوقَُدواْ نَارٗ  لۡقَِ�َٰمةِ
َ
َها لِّۡلَحۡرِب  �ُ�ََّمآ أ

َ
ۡطَفأ

َ
ۚ ٱ أ ُ َو�َۡسَعۡوَن  �َّ

�ِض ٱِ� 
َ
ُ َوٱ �ۚ فََسادٗ  ۡ�    ﴾٦٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ

   ترجمه: 
و بخل او را از ( !ر بسته استیدست خدا به غل و زنج :ندیگو یان میھودی )از یبرخ( 

و  ،شانیو بخل بھره ا( !شان بسته بادیدستھا .!)عطاء و بخشش به ما گسسته است
از و (نشان باد یند نفریگو یو به سبب آنچه م !)ر بسته بادیشان در دوزخ به زنجیدستھا

و او جواد و بخشنده (ه دو دست خدا باز کبل .!)رحمت خدا محروم و مطرود گردند
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به سبب ( .بخشد یم )ندکاقتضاء  یمت خداوندکو ح(ه بخواھد کھرگونه  ،)است
ات قرآن یه آک(شود  یپروردگارت بر تو نازل م یآنچه از سو )یتوز نهیکو  یچشم تنگ

طوائف (ان یما در م .دیافزا یاز آنان م یاریبس یفرورزکو  یشکبر سر )د استیمج
ن خود یه به نام خدا به آئک یغلط یارھایو مع یدتیبه سبب انحراف عق(آنان  )مختلف

ه آتش کآنان ھر زمان  .میا ندهکاف یتوز نهیکو  یامت دشمنیتا روز ق )اند راه داده
شان و یاست کبا ش(خداوند آن را  ،افروخته باشند )غمبر و مؤمنانیه پیعل( یجنگ

ن یجاد فساد در زمیآنان به خاطر ا .خاموش ساخته است )غمبر و مؤمنانیپ یروزیپ
 .جوشند یدر پخش فساد م یافروز و جنگ یگر و فتنه یرنگ بازیو با ن(وشند ک یم

  .دارد یاران را دوست نمکو خداوند مفسدان و تباھ )آنان مفسدند
   توضیحات: 

ةً « لُولَ غْ تَانِ « .ریبسته به غل و زنج :»مَ وطَ بْسُ  ،ه از بخلیناکشدن دست  بسته .باز :»مَ

نُوا بِم« ).۲۹اسراء /  :نگا(است  یه از بخشندگیناکو باز بودن آن  عِ هيِمْ وَ لُ لَّتْ أَيْدِ ا ـَغُ

الُوا اداً « .است یعبارت دعائ :» قَ ينَ ( یا حال و به معنی ،له مفعوٌل  :»فَسَ دِ سِ فْ   .است )مُ
 ۶۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَولَۡو أ ْ ٱَءاَمُنوا َقۡوا ۡرنَا َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  �َّ ِٰت  َٔ لََ�فَّ ۡدَخۡلَ�ُٰهۡم َج�َّ

َ
اتِِهۡم َوَ�

   ﴾٦٥�َّعِيمِ ٱ
   ترجمه: 
به  ی،ارکو تباھ یدشمنانگ یبه جا ،انیھودیان و یحیاعم از مس(تاب کو اگر اھل  

و (م یزدائ یگناھانشان را م ،نندکشه یپ یزگاریاورند و پرھیب مانیا )اسالم بگروند و
پرنعمت بھشت ھای  باغ و آنان را به )میبخش یشان را میگذشته ا یھا یھا و پلشت یزشت

  .میساز یداخل م
   توضیحات: 

  .پرناز و نعمت :»النَّعِيمِ «
 ۶۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ قَاُموا
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَولَۡو � ْ مِن فَۡوقِهِۡم  ۡ�ِ َ�لُوا

َ
ّ�ِِهۡم َ� نزَِل إَِ�ِۡهم ّمِن رَّ

ُ
ٓ أ َوَما
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ةٞ  مَّ
ُ
رُۡجلِِهم� ّمِۡنُهۡم أ

َ
ٞۖ  َوِمن َ�ِۡت أ ۡقَتِصَدة   ﴾٦٦َ�ۡعَملُونَ  َما َسآءَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ  مُّ

   ترجمه: 
 یه از سوکو بدانچه  )دهنخور و دست یاصل(ل یو اگر آنان به تورات و انج 

ن یان خود قوانیو در م(نند کبر آنان نازل شده است عمل ب )به نام قرآن(پروردگارشان 
غرق  ،و از ھر سو(خود  یرپایسر خود و از ز یاز باال )دارند ینند و برپاکاده یرا پ یالھ

سان کیتاب ھمه کاھل ( .خواھند خورد یروز )نیدر نعمت شده و از آسمان و زم
مان یگروند و به محّمد ا یو به اسالم م(روند  انهیاز آنان عادل و م یجمع )ستندین
  .دھند یرا انجام م یارکن یبدتر )روند و جکنااھل و (شان یاز ا یاریبس یول )آورند یم

   توضیحات: 

وا« امُ ل را محفوظ یه اگر تورات و انجکن است یمراد ا .پابرجا داشتند :»أَقَ

ةً « ...ردند وک یآنھا و قرآن عمل م یمحتواداشتند و به  یم دَ تَصِ قْ  .رو انهیمعتدل و م :»مُ
  .ندیجو یراه نم یند و جز راستایپو یط نمیه راه افراط و تفرک یجماعت

 ۶۷ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ُ ٱوَ  ۥۚ بَّلِۡغ َمآ أ َّ� 

َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن     ﴾٦٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
   ترجمه: 
پروردگارت بر تو نازل شده  یھر آنچه از سو )!یمحّمد مصطف ،خدا(فرستاده  یا 

و آنان را (برسان  )به مردم ی،خوف و ھراسگونه  ھیچ مال و بدونکبه تمام و (است 
شان را یو ا( یا نرسانده )به مردم(رسالت خدا را  ی،نکن نیو اگر چن ،)نکبدان دعوت 

جزء تمان کو  ،ام بر عھده تو استکع اوامر و احیغ جمیه تبلکچرا  .یا بدان فرا نخوانده
افران و ک یخطرات احتمال(و خداوند تو را از  ).ّل بشمار استکتمان ک ،از جانب تو

ه باطل بر کاست  ین جاریرا سّنت خدا بر ایز(دارد  یمردمان محفوظ م )ت و آزاریاذ
ت و آزار تو یه درصدد اذکرا  یانکو مشر(افران کخداوند گروه  )و .شود یروز نمیحق پ

گرداند و  یموّفق نم ی،نکغ ین خدا را تبلیبرابر خواست آنان دخواھند  یند و میآ یبرم
  .دینما یت نمیرا ھدا )شانیبه راه راست ا
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   توضیحات: 

ْغ « كَ « .برسان .نکغ یتبل :»َبلِّ مُ لْ ـَإِن لّ وَ « .دارد یمحفوظ و مصونت م :»يَعْصِ عَ  :»مْ تَفْ
خطاب  ،از او یرویو به پ غمبرید خطاب به پین تھدیا .ینکغ نیمال تبلکاگر به تمام و 

از  ینند و برخک یغ چه بسا سستیار تبلکه در کاست  یبه ھمه علماء و مسلمانان
  .گران پنھان دارندیحقائق را به خاطر د

 ۶۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ْ  لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱلَۡسُتۡم َ�َ نزَِل  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�ُِ�ۡمۗ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِ�ٗ  ٓ  ّمِۡنُهم �إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ  فََ�  َوُ�ۡفٗر�ۖ  ُطۡغَ�ٰٗنا رَّ

َس 
ۡ
   ﴾٦٨لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱِم لَۡقوۡ ٱ َ�َ  تَأ

   ترجمه: 
 یحین صحید(چ یشما بر ھ !تابکاھل  یا :بگو )!یمحّمد مصطف ،خدا(فرستاده  یا 

 )امکد و عمًال احینار بگذارکاّدعا را (ه کمگر آن  ،د بودینخواھ )بندیپا یان آسمانیاز اد
تان نازل شده است برپا یبرا )به نام قرآن(پروردگارتان  یل و آنچه از سویتورات و انج

 یآنچه بر تو از سو )هکبدان  !غمبریپ یا( یول ).دیاده و اجرا نمائیپ یو در زندگ(د یدار
د یافزا یاز آنان م یاریفر و ظلم بسکان و یان و طغیبر عص ،پروردگارت نازل شده است

ن یبنابرا ).!دینما یوس مکر معیافران در آنان تأثکن قرآن به خاطر روح لجاجت یو ا(
  .ن مباشیافران غمگکبر گروه  )آسوده خاطر باش و(

   توضیحات: 

ءٍ « ْ لَيا يشَ تُمْ عَ  .دیستین یمانیده و ایعق یشما دارا .دیستین یزیبند چیشما پا :»لَسْ

  .افران غم مخورکمان یبر عدم ا :»فَال تَأْسَ «
 ۶۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِٰ� ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ِ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ونَ  ُٔ ل�َّ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
   ﴾٦٩َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  فََ�  اوََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

   ترجمه: 
ان (اھل نجات ھستند یحیان و صابئان و مسیھودیاز مسلمانان و  یسانکگمان  یب 
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 ی(بر عمر سپر یدان) و غم و اندوھی(از عذاب دوزخ در جھان جاو یو) خوف و ھراس
ار کمان داشته باشند و یامت ایه به خدا و قکشده در جھان گذران) ندارند آنان 

  سته انجام دھند.یشا
   توضیحات: 

نُوا« امَ ينَ ءَ مان یغمبران ایه در روزگاران گذشته به پک یمؤمنان .مسلمانان :»إِنَّ الَّذِ

ابِئُونَ « .اند آورده را  یقسمت ینیاز ھر ده کآنان  .دپرستانیخورش .پرستان ستاره :»الصَّ

ابِئُونَ (واژه  ...و ،اند برگرفته ن یر چنیمبتدا است و خبر آن محذوف بوده و تقد )الصَّ

ينَ ءَ « :شود یم ذِ وا وَ إِنَّ الَّ ادُ ينَ هَ ذِ الَّ نُوا وَ ذلِكَ امَ يا كَ ارَ ابِئُونَ وَ النَّصَ ا خبر آن جمله یو  .»الصَّ

مِ األخِ ( يَوْ نَ بِاهللاِ وَ الْ امَ نْ ءَ   .است )رِ مَ
 ۷۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ِۡهۡم رُُسٗ�ۖ ﴿  رَۡسۡلَنا
َ
ٰٓءِيَل َوأ َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�

َ
 َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َجآَءُهمۡ  ُ�ََّما لََقۡد أ

نُفُسُهمۡ  َ�ۡهَوىٰٓ 
َ
ْ  فَرِ�ٗقا أ بُوا    ﴾٧٠َ�ۡقُتلُونَ  َوفَرِ�ٗقا َكذَّ

   ترجمه: 
و  ،ام تورات را مراعات دارندکه احک(م یمان گرفتیل پیاسرائ یبن )انیھودی(ما از  
 ینکش مانیاّما آنان پ( .میشان فرستادیاسوی  به یغمبرانیپ )غ آن به مردمانیتبل یبرا
آنان سازگار ھای  ھوس ه با ھواھا وکآورد  یرا م یزیچ یغمبریه پکھر زمان  )ردند وک

  .شتندک یرا م یردند و گروھک یب میذکرا ت )غمبرانیاز پ(  ھای دست ،نبود
   توضیحات: 

يثَاق« يقاً « .مان استواریپ :»مِ بُوا(ر فعل کذ .گروه .دسته :»فَرِ ذَّ و  ی،به صورت ماض )كَ

تُلُونَ (فعل  قْ   .ل استیاسرائ یگذشته و حاِل بن کشه ناپایپگر  بیان ،به صورت مضارع )يَ
 ۷۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

�َّ تَُ�وَن فِۡتَنةٞ ﴿ 
َ
ْ  وََحِسُبٓواْ � ْ  َ�َعُموا وا ُ ٱ تَاَب  ُ�مَّ  َوَصمُّ واْ َكثِ�ٞ  �َّ  َعلَۡيِهۡم ُ�مَّ َ�ُمواْ َوَصمُّ

ُ َوٱ ّمِۡنُهمۚۡ     ﴾٧١بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ
 



  ٤٠٣ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
را از ن یتا مؤمنان راست(ست یان نیدر م یشیه آزماکگمان بردند  )لیاسرائ یبن(و  

اء یب و قتل انبیذکدر برابر ت( یو بال و عذاب )شان جدا سازدین ایمؤمنان دروغ
ده یھا و شدائد گذشتگان را ناد و آزمون(ور شدند کلذا  .نخواھد بود )رشانیبانگیگر

رد و کخداوند آنان را دچار بالھا  .دندیاء را نشنیو سخنان حق انب(ر شدند کو  )گرفتند
رده کو لذا از  .بدانان چشاند یو پست یه مزه خوارکسّلط نمود شان میرا بر ا یسانک

شان  بدی رامتکو عّزت و (رفت یشان را پذیآن گاه خداوند توبه ا )مان شدند ویخود پش
ور ک )دن حقائقیاز راه راست منحرف و از د(از آنان  یاریدوباره بس )یول .دیبخش

شان را یخداوند اعمال ا .ر شدندک )رخواھانیغمبران و خیدن سخنان پیاز شن(شدند و 
  ).دھد یو پاداش و پادافره آنان را م(ند یب یم )ده وید(

   توضیحات: 

ونَ « وا« .بال و عذاب .شیآزما :»فِتْنَةٌ « .ار رفته استکبه صورت تاّمه به  :»تَكُ مُ  :»عَ

وا« .ور شدندک مُّ ثِريٌ . «ر شدندک :»صَ وا وَ (در  )و(ر یبدل از ضم :»كَ مُ واعَ مُّ   .است )صَ
 ۷۲ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلََقۡد َ�َفَر ﴿  َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ ٰٓءِيَل  لَۡمِسيحُ ٱَمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  �َّ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�
ْ ٱ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ِ  ۥَرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَّهُ  �َّ ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب ُ ٱَ�َقۡد َحرََّم  �َّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱَوَمأ  �َّاُر

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ    ﴾٧٢َوَما لِل�َّ

   ترجمه: 
خدا  )رده است وکحلول  یسیخدا در ع( :ندیگو یه مکافرند ک یسانکگمان  یب 

 !لیاسرائ یبن یا :گفته است یسیع )ه خودک یدر صورت( .م استیح پسر مریھمان مس
س کھر گمان  بی .ه پروردگار من و پروردگار شما استکد یرا بپرست یا گانهی یخدا
و ھرگز به بھشت گام (رده است کخدا بھشت را بر او حرام  ،خدا قرار دھد یبرا یانباز

شان را از یتا ا(ندارند  یاوریار و یاران کو ستم .است )دوزخ(گاه او آتش یو جا )نھد ینم
  ).عذاب جھّنم برھاند

   توضیحات: 

وَ الْ « يَمَ ـَمـاِنَّ اهللاَ هُ رْ يحُ ابْنُ مَ د یتوح(گر یو به عبارت د ،ح با خدایمراد وحدت مس :»سِ



 تفسیر نور    ٤٠٤

 

  .! است)ثیدر تثل
 ۷۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلََّقۡد َ�َفَر ﴿  َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ َّ�  � ٓ  إَِ�ٰهٍ  مِنۡ  َوَما ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ ْ  لَّمۡ  �ن َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ٰهٞ  إِ�َّ  يَنَتُهوا
نَّ َ�مَّ  ِينَ ٱا َ�ُقولُوَن َ�ََمسَّ ِ�مٌ  �َّ

َ
   ﴾٧٣َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
 )هک یدر صورت( !از سه خدا است یکیخداوند  :ندیگو یه مکافرند ک یسانکگمان  یب 

ند یگو یو اگر از آنچه م )ستیش نیب یکیو خدا (گانه وجود ندارد یجز معبود  یمعبود
ن اعتقاد یه بر اک(افران آنان کبه  )و از معتقدات باطل خود برنگردند(شند کدست ن

  .دیخواھد رس یکعذاب دردنا )مانند یباطل ماندگار م
   توضیحات: 

  .است )!دیِث در توحیتثل( یعنی ،انیمراد تعّدد خدا :»إِنَّ اهللاَ ثالِثُ ثَالثَةٍ «
 ۷۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

فََ� َ�ُتوُ�وَن إَِ� ﴿ 
َ
ِ ٱأ ُ ٱوَ  ۥۚ َو�َۡستَۡغفُِرونَهُ  �َّ    ﴾٧٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
گردند و از او  یخدا برنمسوی  به شند و)ک یده منحرفانه دست نمین عقینان از ایا (ایآ 

مغفرت و رحمت فراوان است (و اگر  یخداوند دارا ؟!خواھند یآمرزش (گناھان خود را) نم
  ند).ک یرحم مشان  بدی بخشد و یشان را میخداوند ا ،نندکند و طلب آمرزش یتوبه نما

   توضیحات: 

تُوبُونَ « شان بر یتعّجب از اصرار اگر  بیان خ است ویتوب یبرا ین پرسشیچن :؟»أَفَال يَ
  .فر استک

 ۷۵ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ا ﴿  هُ  لرُُّسُل ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسولٞ  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱمَّ مُّ
ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ  َ�نَا ِصّدِ

ُ�َ�نِ 
ۡ
ۗ ٱ يَأ َعاَم ُ لَُهُم  نُظرۡ ٱ لطَّ ٰ يُۡؤفَُكونَ  نُظرۡ ٱُ�مَّ  �َ�ِٰت ٱَكۡيَف نُبَّ�ِ َّ�

َ
�٧٥﴾   
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   ترجمه: 
چون او انسان و ( یغمبرانیز پیاز او نش یپ .نبود یغمبریم جز پیح پسر مریمس 
 )ایاز دن یاند و پس از روزگار ان مردمان روانه شدهیاند و به م زدان بودهیده یبرگز
از (و ھم مادرش  یسیھم ع .بود یار و راستگوئکار راستیز زن بسیو مادرش ن ،اند رفته
آن دو را  یانسان یھا نشانه(ه چگونه کبنگر  .خوردند یغذا م )ه انسان بودندکآنجا 

 )!دانند یو مادرش را خدا م یسیه عک(آنان  یرا برا )خود(ات یآ )م ویشمار یبرم
ن ھمه یاز حق با وجود ا(شان یه چگونه اکدوباره بنگر  ؟ مینک ین مییح و تبیتوض

  ؟!شوند یباز داشته م )یروشن
   توضیحات: 

ار یبس :»َقةٌ یِصِدّ « ).۲۴و فاطر /  ،۱۳۴بقره /  :نگا(اند  اند و رفته آمده :»َخَلْت «
باور  یآسمانھای  کتاب ق و بهیام و شرائع خدا را تصدکه احک یزن .ار و راستگوکراست

يا« ).۱۲م / یتحر :نگا(داشته است  ونَ « .چگونه :»أَنَّ فَكُ منصرف  .شوند یبازداشته م :»يُؤْ
  .شوند یگردانده م

 ۷۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ 
َ
ِ ٱقُۡل � ۚ  َوَ�  �َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ  �َّ ُ َوٱ َ�ۡفٗعا ِميعُ ٱُهَو  �َّ  لسَّ

  ﴾٧٦ۡلَعلِيمُ ٱ
   ترجمه: 
شما  یبرا یانیچ سود و زیھ که مالکد یپرست یرا م یزیو چ یسکا جز خدا یآ :بگو 

گاه  )اقوال و( یو خدا شنوا ؟ ستین   .است )از اعمال شما(آ
   توضیحات: 

ن دُونِ « ا« .ر ازیغ .بجز :» مِ ا ی ی،سینجا مراد حضرت عیدر ا .یسک .یزیچ :»مَ
  .م استیو مادرش حضرت مر یسیحضرت ع

 ۷۷ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ۡهَل ﴿ 
َ
أ ۡهَوآَء قَۡو�ٖ  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ

َ
ْ  قَدۡ  َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ  َضلُّوا

ْ  َ�ۡبُل  ِمن َضلُّوا
َ
ْ  َكثِٗ�� َوأ بِيلِ ٱ َسَوآءِ  َعن َوَضلُّوا    ﴾٧٧لسَّ



 تفسیر نور    ٤٠٦

 

   ترجمه: 
د و از اھواء و یط مپوئین خود راه افراط و تفریبه ناحق در د !تابکاھل  یا :بگو 

اند و از راه راست  ردهکرا گمراه  یاریاند و بس ن گمراه شدهیش از ایه پک یال گروھیام
  .دیمنمائ یرویپ ،اند منحرف گشته

   توضیحات: 

لُوا« غْ و  یسیان عیحیه مسکن است یتاب اکد. از جمله غلّو اھل ینکغلّو م»: ال تَ
و  یسیان عیھودیو  ،رسانند یم یت به مرتبه خدائیقیو ِصّد  یغمبریمادرش را از مرتبه پ

َقِّ « !ندینما یار قلمداد مکمادرش را حرامزاده و زنا َ احلْ ريْ به ناحق. باطل (نگا: نساء / »: غَ

َقِّ ). واژه (۱۴۶و اعراف /  ،۱۷۱ َ احلْ ريْ ن یاگر  بیان د است ویکتأ یو برا ید وصفی) قغَ
ر تواند صفت مصد یر) مینادرست و ناروا است. لفظ (غَ  یلّ که غلّو به طور کت است یواقع

اً محذوف ( لُوّ َقِّ ، أَيْ باطِالً «: یعنی) باشد. غُ َ احلْ ريْ اً غَ لُوّ مْ غُ لُوا يفِ دِينِكُ تواند حال  ی. و م»ال تَغْ

لُوار فاعل (و) در (یضم َقَّ « یعنی) باشد. ال تَغْ ينَ احلْ زِ َاوِ مْ جمُ لُوا يفِ دِينِكُ   .»ال تَغْ
 ۷۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلُعَِن ﴿  ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ َمۡر�ََمۚ َ�ٰلَِك بَِما  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُرواْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ     ﴾٧٨َعَصواْ وَّ

   ترجمه: 
ن بدان یا .اند ن شدهیم لعن و نفریپسر مر یسیل بر زبان داود و عیاسرائ یافران بنک 

از حّد  )در ظلم و فساد(ردند و ک یم یشکسر )از فرمان خدا(وسته یه آنان پکخاطر بود 
  .گذشتند یم

   توضیحات: 

ونَ « تَدُ عْ انُوا يَ   .ردندک یم یستمگر .ردندک یاز حق تجاوز م :»كَ
 ۷۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَكرٖ ﴿  ۚ  َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ ْ  َما َ�ِۡئَس  َ�َعلُوهُ    ﴾٧٩َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا
 



  ٤٠٧ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
گر را از یدند و ھمدیشک یدادند دست نم یه انجام مک یآنان از اعمال زشت 
 هکچرا ( !ردندک یم یار بدکو چه  .دادند یردند و پند نمک ینم یھا نھ یارکزشت

له ین وسیو بد ،نمودند یوت مکھم س یشدند و گروھ یرات مکب منکمرت  ھای دست
  ).گشتند یھمه مجرم م

   توضیحات: 

نَ « وْ تَنَاهَ از  .ردندک ینم یرات نھکنمودند و از من یحت نمیگر را نصیدکی :»ال يَ
  .دندیشک یرات دست نمکمن

 ۸۰ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َتَولَّۡونَ  ّمِۡنُهمۡ  �تََرٰى َكثِ�ٗ ﴿  ن َسِخَط  �َّ
َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ْۚ َ�ِۡئَس َما قَدَّ َ�َفُروا

ُ ٱ ونَ  لَۡعَذاِب ٱَعلَۡيِهۡم َوِ�  �َّ    ﴾٨٠ُهۡم َ�ِٰ�ُ
   ترجمه: 
نبرد با  یان براکرند (و با مشریپذ یم یافران را به دوستکه ک ینیب یاز آنان را م یاریبس 

ش (به آخرت) یشاپیخود پ یبرا یتوشه بد ار زشت) چهکن یشوند. با ا یاسالم ھمدست م
  ه موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن است.ک یا توشه !فرستند یم

   توضیحات: 

مْ « نْهُ ثِرياً مِّ يا كَ طَ « .هک ینیب یا منافقان را میان و یھودیاز  یاریبس :»تَرَ خِ  :»سَ

طَ « .ن شدیخشمگ خِ آن  یمخصوص به ذّم باشد و معنتواند  یم ،ن عبارتیا :»...أَن سَ
تواند عّلت ذّم بوده و مخصوص به ذّم محذوف  یو ھم م .ان شدیه بکشود  یھمان م

ه خشم کفرستند  یخود م یش برایشاپیپ یچه توشه بد :ن استیآن چن یباشد و معن
  .خدا و جاودانه در عذاب ماندن است

 ۸۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ َولَۡو َ�نُوا ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب نزَِل إَِ�ۡهِ َما  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ
ُ
ٓ أ َُذوُهمۡ ٱَوَما ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِ�ٗ  �َّ

َ
 �أ

   ﴾٨١َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ 
 



 تفسیر نور    ٤٠٨

 

   ترجمه: 
مان یا ،نازل شده است )از قرآن(و آنچه بر او  )اسالم(غمبر یاگر آنان به خدا و پ 

 یول .گرفتند ینم یافران را به دوستک )ھرگزن یمان راستیبه سبب ا( ،آوردند یم
  .ن خارجندیاز آنان فاسق و از د یاریبس

   توضیحات: 

يْهِ « .است یا موسیغمبر اسالم محّمدبن عبداّلله یمراد پ :»النَّبِيِّ « لَ إِلَ آ أُنزِ مراد  :»مَ

ونَ « .ا تورات استیقرآن  قُ ان یھودیا یمراد منافقان  .نیروندگان از د رونیب :»فَاسِ
  .مان استیا یب

 ۸۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َشدَّ ﴿ 
َ
ِينَ  َعَ�َٰوةٗ  �َّاِس ٱَ�َِجَدنَّ أ ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱ َءاَمُنوا قَۡرَ�ُهم  �َّ

َ
ْۖ َوَ�َِجَدنَّ أ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

ةٗ  َودَّ ِينَ  مَّ ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا يِسَ� َورُۡهَبا�ٗ  �َّ نَّ ِمۡنُهۡم قِّسِ
َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرٰىۚ َ�ٰلَِك بِأ �َّهُ  اقَالُوٓا

َ
َ�  مۡ َو�

ونَ    ﴾٨٢�َۡسَتۡكِ�ُ
   ترجمه: 
 ،انندکان و مشریھودی ،مؤمنان ین مردم برایتر ه دشمنکد ید ی! خواھ)غمبریپ یا( 

 یحیخود را مسه کند یسانک ،مؤمنان ین مردم برایتر ه مھربانکد ید یو خواھ
ه کھستند  یشان و راھبانیشک ،انیحیان مسیه در مکن بدان خاطر است یا ،نامند یم
زنند و در برابر  یدن حق سر باز نمیاز شن ،ن خود و خوف از خدایبا د یبه سبب آشنائ(

  .ورزند یّبر نمکت )آن
   توضیحات: 

يا« ارَ نيَ « .حیروان مسیپ :»نَصَ يسِ ان یم ین رتبه روحانیباالتر .شان یشک :»قِسِّ

بَاناً « .ش و سپس رتبه َشّماس استیشکرتبه ُاْسُقف و بعد رتبه  ،انیحیمس هْ جمع  :»رُ
  .نانیرنشیَد  .زاھدان .انیپارسا ،راھب

 ۸۳ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

نزَِل إَِ� ﴿ 
ُ
ٓ أ ْ َما ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض مَِن  لرَُّسولِ ٱ�َذا َسِمُعوا

َ
ۡمعِ ٱتََرىٰٓ أ ْ مَِن  �َّ ا َعَرفُوا مِمَّ

� ٱ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ  ۡ�َّقِ    ﴾٨٣ل�َّ



  ٤٠٩ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
ات یدن آیاز شن(غمبر نازل شده است یه بر پکرا  یزھائیو آنان ھر زمان بشنوند چ 
 ینیب یرا مشان  چشمان ،قتیافت حقیبر اثر شناخت حق و در )شوند و یمتأّثر م یقرآن

 !پروردگارا :ندیگو یم )شود و یبه دعا باز مشان  زبان و(گردد  یم )شوق( که پر از اشک
و (م یمان داریا )یات قرآنین آیو بد یآسمانھای  کتاب غمبران تو و ھمهیبه تو و پ(

 یمحّمداّمت (ما را از زمره  )ر ویمان ما را بپذیا(پس  )میدار یشتن را در پناه تو میخو
  .بشمار آور )زندیبر مردم در روز رستاخ(گواھان  )هک

   توضیحات: 

يضُ « عِ « گردد. یز میلبر»: تَفِ مْ َقِّ ـَمّ ـمِ . «کاش»: الدَّ نَ احلْ فُوا مِ رَ بردن به  یاز پ یناش»: ا عَ

ينَ ). «۵۳حق است (نگا: قصص /  دِ اهِ  یمحّمد و آسمان یغمبریدھندگان به پ یگواھ»: الشَّ
  ).۱۴۳زند (نگا: بقره / یه گواھان بر مردم در روز رستاخکبودن قرآن. اّمت محّمد 

 ۸۴ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ ٱَوَما َ�َا َ� نُۡؤِمُن ب ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع  ۡ�َقِّ ٱَوَما َجآَءنَا ِمَن  �َّ
َ
 لَۡقوۡمِ ٱَوَ�ۡطَمُع أ

ٰلِِح�َ ٱ   ﴾٨٤ل�َّ
   ترجمه: 
مان یا ،ما آمده است یبرا )توّسط محّمد(ه ک یقتید به خدا و به حقیما چرا نبا 

ه کم یدواریام )ان است ویپرده ع یان و حق بیراه صواب نما(ه کو حال آن  ؟! میاورین
  .ببرد )دانیبه بھشت جاو(پروردگارمان ما را با صالحان 

   توضیحات: 

نَا« ا لَ نَا« .هکدارد  یاز آن باز م ز ما رایچه چ .دیما چرا نبا :»مَ لَ خِ ما را به بھشت  :»يُدْ

نّة(واژه  ،مفعول دوم .داخل سازد   .بوده و محذوف است )اجلْ
 ۸۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َ�َٰبُهُم ﴿ 
َ
ُ ٱفَأ ٰٖت  �َّ ْ َج�َّ نَۡ�ٰرُ ٱن َ�ۡتَِها مِ  َ�ۡرِي بَِما قَالُوا

َ
ۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  ۡ� َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

  ﴾٨٥لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ
 



 تفسیر نور    ٤١٠

 

   ترجمه: 
 به عنوان پاداش )بھشت را(ھای  باغ )به حق(شان  اعتراف پس خداوند در برابر 

بارھا روان است و آنان جاودانه در آنجا یآن جو )درختان(ر یه در زکدھد  یمشان  بدی
  .است )شانیچون ا(اران کوکین ین جزایو ا ،مانند یم

   توضیحات: 

ابَ « ينَ « .دادشان  پاداش :»مْ ـُ هـأَثَ الِدِ مْ (ر یحال ضم :»خَ ُمْ (در فعل  )هُ اهبَ   .باشد یم )أَثَ
 ۸۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
   ﴾٨٦ۡ�َِحيمِ ٱَ�ٰتَِنآ أ

   ترجمه: 
  .انندیآنان دوزخ ،نندکب یذکات ما را تیافر شوند و آکه ک یسانکو  
   توضیحات: 

يمِ « َحِ ابُ اجلْ حَ   .انیدوزخ .اران دوزخی :»أَصْ
 ۸۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َحلَّ  �َّ

َ
ٓ أ ْ َطّيَِ�ِٰت َما ْ َ� ُ�َّرُِموا ُ ٱَءاَمُنوا ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱلَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َّ�  �َ

   ﴾٨٧لُۡمۡعَتِدينَ ٱُ�ِبُّ 
   ترجمه: 
رده است بر خود کشما حالل  یه خداوند براکرا  یا زهیکپا یزھایچ !مؤمنان یا 

 یتخّط  یو از حدود مقّررات الھ(د یتجاوز ننمائ )از حالل به حرام(و  ،دینکحرام م
  .دارد یمتجاوزان را دوست نمه خداوند کرا یز )دینکم

   توضیحات: 

لَّ « ينَ ـالْ « .رده استکحالل  :»أَحَ تَدِ عْ   .ارانکتجاوز :»مُ
 ۸۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ا َرزَقَُ�ُم ﴿  ُ ٱَوُ�ُواْ مِمَّ ۚ  َحَ�ٰٗ�  �َّ ْ َوٱ َطّيِٗبا ُقوا َ ٱ �َّ ِيٓ ٱ �َّ نُتم بِهِ  �َّ
َ
   ﴾٨٨ُمۡؤِمُنونَ  ۦأ

 



  ٤١١ سوره مائدۀ   

 

   ترجمه: 
و از  ،دیداده است بخور یه خداوند به شما روزک یا زهیکحالل و پاھای  نعمت و از 

  .دیمان داریه شما بدو اکد یزیبپرھ یخداوند )مخالفت با دستورات(
   توضیحات: 

الالً «   ).۱۶۸بقره /  :نگا(ا حال است یبه  مفعوٌل  :»حَ
 ۸۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿  َّ�  ِ ُم  للَّۡغوِ ٱب د�ُّ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ
َ
يَۡ�َٰنۖ ٱِ�ٓ �

َ
�ۡ 

َٰرتُهُ  ۡو َ�ۡرِ�ُر  ۥٓ فََك�َّ
َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
ۡوَسِط َما ُ�ۡطعُِموَن أ

َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� ِمۡن أ إِۡطَعاُم َعَ�َ

ٰ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  � فَِصَياُم ثََ� يَّا�ٖ
َ
َٰرةُ  َ�ٰلَِك  َثةِ � يَۡ�ٰنُِ�مۡ  َك�َّ

َ
ْ َوٱ َحلَۡفُتمۚۡ  إِذَا �  ۡحَفُظوٓا

 ُ يَۡ�َٰنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
َ
ُ ٱ�    ﴾٨٩لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

   ترجمه: 
شما را  یول ،ندک یاراده مؤاخذه نم یھوده و بیب یخداوند شما را به خاطر سوگندھا 

گونه  این ّفارهکند. ک ید مؤاخذه میا قصد و اراده خورده یه از روک یدر برابر سوگندھائ
 یو متوّسط یمعمول یدادن به ده نفر مستمند از غذاھا  کسوگندھا عبارت است از: خورا

ردن کا آزادیو  ،دادن به ده نفر از مستمندان ا جامهی ،دیدھ یه به خانواده خود مک
ار ک ن سهیاز ا کیچ ی(ھ یسکد) اّما اگر یر ھستیار مخک ن سهیاز ا کیان ھر ی(م .یا برده

ّفاره کن یرد). ایتواند) سه روز روزه (بگ ی(او م ،افتیانجام آنھا را) ن یرا نتوانست و توانائ
د سوگند ینک ید (و سعینکخود را حفظ  ید. سوگندھایخور یه مکاست  یسوگندھائ

ّفاره را فراموش کد یستکد و اگر ھم سوگندھا را شینکعمل   ھا بدان دید و اگر خوردینخور
ند تا (بر ک یان میشما ب یام) خود را براکات (احین (روشن) آین چنید). خداوند اینکن

  د.یآور یاو را) به جا یھا ر (نعمتک) شیام الھکبا اح یاثر آشنائ
   توضیحات: 

وِ « غْ طِ « ).۲۲۵بقره  :نگا(اوه ی :»اللَّ سَ مْ « .متوّسط .یمعمول :»أَوْ لِيكُ اھل و  :»أَهْ

لنيَ (ب از کمر .خانواده خود مْ (و  )أَهْ ْھل(است و نون  )كُ
َ
ه جمع اھل و خالف ک )َن یأ

ير« .اس است به عّلت اضافه حذف شده استیق رِ ْ بَة« .ردنکآزاد :»حتَ قَ مراد  .گردن :»رَ
  .انسان است



 تفسیر نور    ٤١٢

 

 ۹۰ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡميِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  ۡ�

ۡيَ�ٰنِ ٱ    ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ
   ترجمه: 
 )دینک یم ینار آنھا قربانکه در ک ییسنگ(و بتان  یو قمارباز یخوارگیم !مؤمنان یا 
ھمه و  ،دیبر یار مکبه  یبگوئیو غ یآزمائ بخت یه براک یھا و اوراق و سنگ(رھا یو ت

پس از  .باشند یطان میعمل ش )نین و تلقییاز تز یناش(دند و یپل )یھمه از لحاظ معنو
  .دیه رستگار شوکن ید تا اینک ید دوریپل )یارھاکن یا(

   توضیحات: 

ُ ـالْ « يْرسِ ابُ « ).۲۱۹بقره /  :نگا(قمار  :»مَ ره یو غ یبتان سنگ ،جمع نصب :»األنصَ

المُ ). «۹۰و  ۳مائده /  :نگا( و  یآزمائ ه با آن بختک یمخصوص یرھایت ،جمع َزَلم :»األزْ

سٌ « ).۹۰و  ۳مائده /  :نگا( ...ردند وک یم ینیب فال جْ ف یثکد و یمراد پل .دیپل :»رِ
  .است یمعنو

 ۹۱ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َما يُرِ�ُد ﴿  ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�َّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  لشَّ
َ
 لَۡميِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱِ�  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱأ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ِ ٱَوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� ٱوََعِن  �َّ نَتُهونَ  لصَّ نُتم مُّ
َ
   ﴾٩١َ�َهۡل أ

   ترجمه: 
و  یان شما دشمنانگیدر م یو قمارباز یخوارگیق میخواھد از طر یمن میاھر 

ن دو یاز ا(ا یپس آ .اد خدا و خواندن نماز باز داردیند و شما را از کجاد یا یتوز نهیک
اد خدا غافل یو بندگان را از  ،نندکپرا یم یتوز نهیکو  یو دشمنانگ ،دندیه پلک یزیچ
 )دارند یباز م ،ن آنھا استیتر ه مھمکژه نماز یبه و ،شان را از ھمه عباداتیو ا ،نندک یم

  ؟!دینک ید و بس میشک یدست م
   توضیحات: 

آءَ « .ندکنده کند و پراکفیب :»يُوقِعَ « ضَ بَغْ ونَ « .یتوز نهیک :»الْ نتَهُ لْ أَنتُم مُّ پس  :؟»فَهَ
  .دید و دست از آن بردارینک یه خوددارکد یبا یعنی ؟!دینک یا بس میآ



  ٤١٣ سوره مائدۀ   

 

 ۹۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْۚ ٱوَ  لرَُّسوَل ٱَوأ ُۡتۡم فَ  ۡحَذُروا ْ ٱفَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ

َ
 ۡ�ََ�ٰغُ ٱ�

  ﴾٩٢لُۡمبِ�ُ ٱ
   ترجمه: 
شتن یخو )غمبریاز مخالفت فرمان خدا و پ(د و ینک یغمبر فرمانبرداریاز خدا و از پ 

د یبدان ،دیردکپشت  )د ویبرگرداند یغمبر رویپ از فرمان خدا و(و اگر  .دیرا برحذر دار
 )امکامل احکح یو رساندن فرمان و توض(گر  روشن ار وکغ آشیغمبر ما تنھا تبلیه بر پک

  .است و بس
   توضیحات: 

بِنيُ ـالْ «غ. رساندن فرمان. یتبل»: الْبَالغُ «   گر. دھنده و روشن حیواضح و روشن. توض»: مُ
 ۹۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلَيَۡس َ�َ ﴿  ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْ  �ِيَما ُجَناحٞ  ل�َّ ْ ٱ َما إَِذا َطعُِمٓوا وََّءاَمُنواْ  �ََّقوا
ٰلَِ�ِٰت ٱوََعِملُواْ  ْ ٱُ�مَّ  ل�َّ َقوا ْ ٱوََّءاَمُنواْ ُ�مَّ  �َّ َقوا ْۚ وَ  �َّ ۡحَسُنوا

َ
أ ُ ٱوَّ    ﴾٩٣لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

   ترجمه: 
به سبب آنچه  یگناھ ،اند سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکبر  

گاھیش از تحریرات پکاز مس( از (اگر  ،ستیاند متوّجه آنان ن دهینوش )از آن یم و آ
 یارھاکاورند و یمان بیا )م نازل شده استیبدانچه درباره تحر(زند و یبپرھ )محّرمات

ام نازله درباره کبه اح(زند و یبپرھ )ھم از محّرمات(بعد از آن  .دھندسته انجام یشا
 )نند و از محّرماتک یباز ھم درجات تقوا را ط(سپس  .مان داشته باشندیا )میتحر
و (دارد  یاران را دوست مکوکیو خداوند ن ،نندکو کیخود را ن یارھاکزند و ھمه یبپرھ

  ).دھد یه دارند پاداش مک یاز آنان را به اندازه اخالص یھر گروھ
   توضیحات: 

نَاحٌ « وا« .گناه :»جُ مُ ا« ).۲۴۹بقره /  :نگا(اند  دهینوش .اند خورده :»طَعِ وْ  :»إِتَّقَ
 یو متوّسط و عال یمراحل ابتدائگر  بیان هین آیر سه بار آن در اکذ .ردندک یزگاریپرھ

ه یما ی،ام الھکبه احشتر یه اعتقاد بکت است ین واقعیاگر  بیان نیھمچن .تقوا است



 تفسیر نور    ٤١٤

 

  ).۴و فتح /  ،۱۲۴توبه /  :نگا(شود  یشتر و استوارتر میمان بیا
 ۹۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ُ ٱَءاَمُنواْ َ�َۡبلَُونَُّ�ُم  �َّ ءٖ  �َّ ۡيدِ ٱ ّمِنَ  �َِ�ۡ يِۡديُ�ۡم َورَِماُحُ�ۡم  ۥٓ َ�نَاُ�ُ  لصَّ

َ
�

ُ ٱِ�َۡعلََم  ِ  ۥَمن َ�َافُهُ  �َّ ِ�مٞ  ۥَ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَلَهُ  ۡ�َتَدىٰ ٱَ�َمِن  ۡلَغۡيِب� ٱب
َ
   ﴾٩٤َعَذاٌب أ

   ترجمه: 
وانات و یح یعنی(ر یاز نخج یبرخ )میتحر(! مسّلمًا خداوند شما را با مؤمنان یا 

 یھا زهیو نھا  دست )رند ویگ یدر دسترس شما قرار م یه به آسانک یبّر  یور وحشیط
از (در حال نھان  یسکتا روشن شود چه  ،ندک یش میآزما ،رسند یم  ھا بدان شما

ه حدود و ک(س بعد از آن کھر .ترسد یاز خدا م )مانیا یرویبه سبب ن ،دگان مردمانید
  .خواھد داشت یکمجازات دردنا ،ندکتجاوز  )و یاز آنھا تخّط  ،دیان گردیام بکاح

   توضیحات: 

يْدِ « دَ ذلِكَ « ).۹۶و  ۹۵و  ۱مائده /  :نگا(ر ینخج .یارکوان شیح :»الصَّ بعد از  :»بَعْ
  .ن اعالم و انذاریو ا ،امکان احیب

 ۹۵ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقُتلُوا ۡيدَ ٱَءاَمُنوا ۚ  لصَّ نتُۡم ُحُرمٞ

َ
َتَعّمِدٗ  َ�َتلَُهۥ َوَمن َوأ  اِمنُ�م مُّ

ٞ  لَۡكۡعَبةِ ٱ َ�ٰلِغَ  َهۡديَۢ� ّمِنُ�مۡ  َذَوا َعۡدلٖ  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ  �ََّعمِ ٱ مِنَ  َ�َتَل  َما ّمِۡثُل  فََجَزآءٞ  َٰرة ۡو َك�َّ
َ
 أ

ۡو َعۡدُل َ�ٰلَِك ِصَيامٗ  ِك�َ َمَ�ٰ  َطَعامُ 
َ
َُذوَق  اأ ۡمرِهۦِۗ  َوَ�اَل  ّ�ِ

َ
ُ ٱَ�َفا  أ ا َسلََفۚ َوَمۡن َ�َد  �َّ َ�مَّ

ُ ٱَ�َينَتقُِم  ُ ٱِمۡنُهۚ وَ  �َّ    ﴾٩٥نتَِقا�ٍ ٱ ذُو َعزِ�زٞ  �َّ
   ترجمه: 
ن حرم بسر یه در سرزمکن یا اید (و یه در حالت احرام ھستک یھنگام !مؤمنان یا 

معادل آن از  یا ّفارهکد یشد باکر بیس از شما عمدًا نخجکد. و ھریشکر مید) نخجیبر یم
ان یه دو نفر عادل از مک یا ّفارهک ،مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو) بدھد ی،ان (اھلیچھارپا

 یوانین حیند. چنیق نمایآن را تصد ینند و برابرکخودتان به معادل بودن آن قضاوت 
وان) یمت آن حی(معادل ق یا ّفارهکا ی ،شود یه داده مکگردد و به مستمندان م یم یقربان
گر به یبه عبارت د ؛ کا برابر آن (خورایو  ،دھد یاز) فقراء م کیروزه به ھر  کی( کخورا
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ار خود را کفر یکرد. تا متجاوز یگ ی) روزه میروزھائ ،ّفارهکننده ک افتیتعداد مستمندان در
گذشت  ،رفته استیار) انجام پذکم شیش از تحریبچشد. خداوند از آنچه در گذشته (پ

گاھر) یشتن نخجکس (به کھر  ید. ولینما یم باز به  ،میاز تحر یدوباره برگردد (و بعد از آ
  رنده است.یگ و خداوند توانا و انتقام ،ردیگ یار پردازد) خداوند از او انتقام مکش

   توضیحات: 

م« رُ آءٌ « ).۱مائده /  :نگا(ُمْحِرم است  یجمع َحرام به معن :» حُ زَ مبتدا و خبر آن  :»جَ

آءٌ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد زَ يْهِ جَ لَ عَ ثْلُ « .»فَ )(صفت  :»مِ آءٌ زَ مِ « .است جَ  النَّعَ

ياً « .مراد گاو و گوسفند و بز و شتر است .انیچھارپا :» دْ ر یحال ضم .یوان قربانیح :»هَ

ةٌ «  .است )ِبهِ (در  )ه( ارَ فَّ )(عطف بر  :» كَ آءٌ زَ يَاماً « .است جَ بَا« .ز استییتم :»صِ  :»لَ وَ
  .فریک .ان و ضرریز

 ۹۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ﴿ 
ُ
يَّاَرةِ�  لَُّ�مۡ  اَمَ�ٰعٗ  ۥَوَطَعاُمهُ  ۡ�َۡحرِ ٱأ  َصۡيدُ  َعلَۡيُ�مۡ  وَُحّرِمَ  َولِلسَّ

ِ ٱ ۗ َما ُدۡمُتۡم ُحُرمٗ  ۡلَ�ّ ْ َوٱ ا َ ٱ �َُّقوا ِيٓ ٱ �َّ ونَ  �َّ    ﴾٩٦إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
   ترجمه: 
و  ،ایا در) دریند و ک یم یر زندگیا در آبگیه در رودخانه ک یوانیح یعنی ی،ر (آبزینخج 

 ید) و برایخور یه آن را تازه به تازه مکمان مؤمن یشما (مق یبرا ،خوردن از (گوشت) آن
د) حالل یخور ینسرو مکا به صورت یزده و  خیا یده یکه آن را خشک(شما) مسافران (مؤمن 

ھا  ابانیه در بک یوانیح یعنی( یزکر خشید نخجیھسته در حال احرام کمادام  یول ،است
شما حرام است. از  یگردد) برا ینم یند و معموًال اھلک یم یھا زندگ وهکھا و  و دشت

  د.یشو یشگاه او گردآورده مید و درپیشو یاو برگردانده مسوی  به هکد یبترس یخدائ
   توضیحات: 

هُ « امُ طَعَ رِ وَ بَحْ يْدُ الْ امُ (عطف  :»صَ يْدُ بر  )طَعَ تَاعاً « .عطف خاّص بر عام است )(صَ  :»مَ

ة« .له است مفعوٌل  .مند شدن بھره يَّارَ ونَ « .جماعت مسافران :»السَّ ُ ْرشَ گردآورده  :»حتُ
  .دیشو یم
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 ۹۷ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ُ ٱَجَعَل ﴿  ۡهرَ َوٱ ّلِلنَّاِس  اقَِ�ٰمٗ  ۡ�ََرامَ ٱ ۡ�َۡيَت ٱ ۡلَكۡعبَةَ ٱ �َّ  ۡلَقَ�ٰٓ�ِدَۚ ٱوَ  لَۡهۡديَ ٱوَ  ۡ�ََرامَ ٱ لشَّ
نَّ 

َ
ْ أ َ ٱَ�ٰلَِك ِ�َۡعلَُمٓوا َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ ٱَوأ ٍء  �َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ

   ﴾٩٧َعلِيمٌ 
   ترجمه: 
نشان و نشاندار  یبھای  قربانی  و ،حرام یو ماھھا ،الحرام تیب )یعنی( ،عبهک ،خداوند 

ن یا .مردم قرار داده است )یو اخرو یویار دنکبه (دن یسامان بخش یبرا یا لهیرا وس
و ھا  آسمان ه درکاست  یزیه خداوند مّطلع از ھر آن چکد یه بدانکبدان خاطر است 

  .داند یز را میچ  ه خداوند ھمهکد یو بدان ،ن استیزم
   توضیحات: 

امَ « َرَ بَيْتَ احلْ له یوس .قوام :»قِيَاماً « .عبه و مراد ھمه َحَرم استکاِن یعطف ب :»الْ

امَ « .یه پابرجائیو ما یداریپا َرَ رَ احلْ هْ ُذوالقعده  :یعنی ،ه مراد جنس آنک ،ماه حرام :»الشَّ

يَ ـالْ « ).۳۶و توبه /  ،۲مائده /  :نگا(و ذوالحّجه و المحّرم و رجب است  دْ  و :»هَ

آلئِدَ « قَ   .هکن احترام بدان خاطر است یا :»ذلِكَ « ).۲ه / مائد :نگا( :»الْ
 ۹۸ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ﴿  نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ نَّ  لۡعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

َ
َ ٱَوأ   ﴾٩٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
ن حال بس آمرزنده و مھربان یو در ع ،د استیمجازات شد یه خداوند داراکد یبدان 

  .است
   توضیحات: 
 ۹۹ آیه ۀسوره مائد 
   ه:یمتن آ 

ا َ�َ ﴿  ُ ٱوَ  ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱمَّ    ﴾٩٩َ�ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن َوَما تَۡ�تُُمونَ  �َّ
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   ترجمه: 
گاه از چ .ندارد )یام آسمانیو رساندن پ(غ یجز تبل یا فهیغمبر وظیپ   یزیخداوند آ

  .دینمائ یه پنھان مکاست  یزیباخبر از چد و یساز یار مکه آشکاست 
   توضیحات: 

بَالغُ « ونَ « .رساندن .غیتبل :»الْ   .دیدار یار مکظاھر و آش :»تُبْدُ
 ۱۰۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ّيُِب ٱوَ  ۡ�َبِيُث ٱقُل �َّ �َۡسَتوِي ﴿  ۡعَجَبَك َكۡ�َةُ  لطَّ
َ
ْ ٱفَ  ۡ�َبِيِث� ٱَولَۡو أ َ ٱ �َُّقوا ْوِ�  �َّ

ُ
أ ٰٓ�َ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
   ﴾١٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡ�
   ترجمه: 
ھر چند  ،ستندین ی(و حرام و حالل) مساو کو پا کبه مردم) بگو: ناپا !غمبریپ ی(ا 

(با امتثال اوامر  !خردمندان ی(و حرام) شما را به شگفت اندازد. پس ا کناپا یه فراوانک
  د.یه رستگار شوکن ید تا ایاز (خشم) خدا برحذر دارشتن را یزدان) خوی یو اجتناب نواھ

   توضیحات: 

ي« تَوِ َبِيثُ « .ستیسان نکیبرابر و  :» ال يَسْ ار و اعمال و کمراد اف .کناپا ،فیثک :»اخلْ

«  .ار و اعمال و اموال حالل استکمراد اف .زهیکو پا کپا :»الطَّيِّبُ « .اموال حرام است

بَابِ  يلِ األلْ   .عاقالن .صاحبان خرد :»أُوْ
 ۱۰۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�ۡم �ن �َۡ�  َٔ َءاَمُنواْ َ� �َۡ�  �َّ

َ
لُواْ َ�ۡنَها  َٔ ُلواْ َ�ۡن أ

ُل  ُ ٱُ�ۡبَد لَُ�ۡم َ�َفا  لُۡقۡرَءانُ ٱِحَ� ُ�َ�َّ ُ ٱَ�ۡنَهاۗ وَ  �َّ   ﴾١٠١َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
ه خداوند از راه لطف از آنھا سخن نگفته ک(د ینکسؤال م یاز مسائل !مؤمنان یا 

 ،شما نداشته باشند یزندگ یبرا یو چندان سود ،و چه بسا به شما مربوط نبوده ،است
ه به ھنگام کچنان  .نندکار شوند شما را ناراحت و بدحال کاگر فاش گردند و آش )و

با (شما  یبرا ،دینکپرس و جو   ھا بدان راجع )از او ،غمبریات پیدر زمان ح(نزول قرآن 
 یالت فراوانکو آن گاه دچار مشّقات و مش(شوند  یان و روشن میب )یآسمان یوح
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ھا  پس شما را به ناگفته .دیآئ یشمار برنمیف و وظائف بیالکد و از عھده انجام تیگرد یم
و (ن مسائل گذشته است یخداوند از ا )هکن است یمگر نه ا ؟ارکا چه ھ و نانموده

آنھا صرف نظر فرموده  یده گرفته است و از مجازات اخرویشما را ناد یقبل یھاپرسش
گذرد و در  یه از شما مکن است یا( .و خداوند بس آمرزگار و بردبار است )؟ است

  ).ورزد یمجازات شما شتاب نم
   توضیحات: 

...ال « يَآءَ نْ أَشْ ئَ َلُوا عَ مْ (ه یه آک یھنگام :»تَسْ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ يَوْ  ،دینازل گرد )أَلْ
 یلذا شتابزده سؤاالت .شده است کیه اجل آن حضرت نزدکدند یغمبر فھمیاصحاب پ
د یغمبر ترسیپ .وسته و از آنھا سخن نرفته بودیه به وقوع پکردند ک یم یزھائیدرباره چ

 .ف فراوان و باعث دردسر آنان شودیالکجاد تیام و اکھا باعث نزول اح پرسش نیه اک
 .افتیز شرف نزول ین یآسمان یو به دنبال آن نھ ،ن امر بازداشتیشان را از این بود ایا
بندد  یمردم نم یو آموزنده و سازنده را به رو یچ وجه راه سؤاالت منطقیه فوق به ھیآ
ه نه کاست  یًا مربوط به سؤاالت نابجا و جستجو از اموره منحصرکبل )۴۳نحل /  :نگا(

بقره /  :نگا(الزم است  یگاھ یماندن آنھا بھتر و حتّ  تومکه مکبل ،ستیاز نیتنھا مورد ن
 ،مردم یھا ضعف  نقطه ی،مبارزات اجتماع یطرحھا ی،جنگ یھا نقشه :لیاز قب )۱۰۸

ماندن اوضاع و   یمخف ،ماریاز شخص ب کسخت و ھراسنا یھا یماریداشتن ب  پنھان
  ...گران وینده ما و دیاحوال مردگان و سرنوشت آ

 ۱۰۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

لََها قَۡومٞ ﴿ 
َ
ْ  ُ�مَّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ّمِن قَۡد َس� ۡصَبُحوا

َ
  ﴾١٠٢َ�ٰفِرِ�نَ  بَِها أ

   ترجمه: 
ردند و بعد کسؤال  )دیپرس یه شما مک(آنھا  )ھمانند یامور(ان از ینیشیاز پ یجمع 

ام مربوطه کت احیافتند و موّظف به رعایغمبران از آنھا اّطالع یه توّسط پک(از آن 
و بالطبع (آنھا  )ت پاسخیحّقان(ر کبه مخالفت برخاستند و من  ھا بدان نسبت )شدند
  .شدند )اءیانب یعنی ،ھا ندگان آن سخنیت گویصالح

   توضیحات: 

وا بِ « بَحُ ينَ ـَ هـأَصْ افِرِ مخالفت  یبنا  ھا بدان نسبت .افر شدندک  ھا بدان نسبت :»ا كَ
و  ،ان و مخالفت استینجا عصیفر در اکمراد از  .ش گرفتندیان در پیگذاشتند و راه عص
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  .معروف خود یفر به معنکا ی
 ۱۰۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَما َجَعَل ﴿  ِينَ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  َسآ�َِبةٖ  َوَ�  ِمۢن َ�َِ��ٖ  �َّ َ�َفُرواْ  �َّ
وَن َ�َ  ِ ٱَ�ۡفَ�ُ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُونَ  لَۡكِذَبۖ ٱ �َّ

َ
   ﴾١٠٣َوأ

   ترجمه: 
ن کیول .را مشروع و مقّرر نداشته است یو حام ،لهیوص ،سائبه ،رهیخداوند َبح 

شتر آنان یو ب ،بندند یبرخدا دروغ م )نند وک یسرھم م یزھائیش خود چیاز پ(افران ک
  ).به دنبال دارد یارھا ناروا است و عذاب سختکن یه اک(فھمند  ینم

   توضیحات: 

ةٍ « ريَ ه کگفتند  یم یا و در اصطالح به شتر ماده ،افتهکگوش ش یدر لغت به معن»: بَحِ
افتند و کش ین صورت گوشش را مینه بود. در این آنھا نرید و پنجمیزائ یم مکپنج ش

چراگاه و گونه  ھیچ دانستند و از یردن و سوارشدن و خوردن گوشت آن را حرام مکبار

آئِبَةٍ « .داشتند یآن را باز نم یآب  یا و در اصطالح به شتر ماده ،رھا یدر لغت به معن»: سَ
ند. کآن را رھا  ،ه اگر به سالمت از سفر برگرددکرد ک یه صاحبش نذر مکگفتند  یم

يلَةٍ «شد.  یبه نذر معاف و آزاد م یوفا یة براَر یمانند َبحِ  ین شتریچن صِ در لغت به »: وَ
ه به کشد  یگفته م یا نهیو در اصطالح به بّره ماد ،وستهیده و پیرس یعنیواصله  یمعن

امٍ «شد.  ید و به خادمان بتان داده میگرد یمتوّلد م یا نهیصورت دوقلو ھمراه نر در »: حَ
ه از نژاد آن ده کشد  یگفته م یو در اصطالح به شتر نر ،و حافظ یحام یلغت به معن

 ید و از باربریچر یَرة و َسآِئَبة آزادانه مین صورت ھمچون َبحِ ید و در ایگرد ینسل متوّلد م
سخنان  یو حام ۀلیو وص ۀرة و سائبیشد. البّته درباره َبح یو خوردن معاف م یو سوار

  ش از اسالم است.یت پیھنگ منحّط جاھلفرگر  بیان ه ھمه و ھمهکاند  گفته یگرید
 ۱۰۴ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

نَزَل ﴿ 
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ قَالُوا

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� 
َ
  ﴾١٠٤َ�ۡهَتُدونَ  َوَ�  ا ٔٗ َءابَآَءنَاۚٓ أ
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   ترجمه: 
گفته شود  )نندک یم یروین دل و اھواء درونشان پیه از قوانک(ه بدانان ک یھنگام 

تا  ،میان نموده است برگردیب(غمبر یپ )آنچه(رده و کآنچه خدا نازل سوی  به دیائیه بک
ش را بر آن یان خوکایه پدران و نکما را بسنده است  یزیچ :ندیگو یم )میابیت بیھدا

گر ید !میا دهیل خود دیان قوم و فامین و چنان در میم چنیا و تا چشم گشوده(م یا افتهی
ندانسته باشند  یزیانشان چکایو نا اگر پدران یآ )؟ارکما را چه  ،غمبریقرآن و سخنان پ

  .؟!)نندکند و ین گوید چنیباز ھم با(افته باشند یراه ن )حق یسوبه(و 
   توضیحات: 

انَ « د فرزندان یبا ،افر و گمراه بوده باشندکان آنان کایا اگر پدران و نیآ :»أَوَ لَوْ كَ
گردند و گذشتگان افر و گمراه شوند و به دنبال خرافات روان کورانه کورکشان ھم یا

  ؟!بدانند یکیو ن یخوب یخود را الگو
 ۱۰۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن َضلَّ إَِذا  �َّ نُفَسُ�ۡمۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
ِ ٱإَِ�  ۡهَتَدۡ�ُتمۚۡ ٱَءاَمُنواْ َعلَۡيُ�ۡم أ َّ� 

   ﴾١٠٥َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبِئُُ�م اَمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيعٗ 
   ترجمه: 
د و یو گناھان به دور دار یشتن را از معاصید (و خویمواظب خود باش !مؤمنان یا 

د (و راه یافتیت یه شما ھداک ید). ھنگامیاالیجامعه شما را ن یھایه آلودگکد یار باشیھوش
د) یبد بازداشتار کد و از یخواند کیار نکز به یگران را نید و دیش گرفتیرا در پ یخداشناس

شاند. ک یگران شما را به دوزخ نمید یرساند (و نافرمان ینم یانیگمراھان به شما ز یگمراھ
و شما را از آنچه  ،خدا استسوی  به س جدا است و) بازگشت ھمه شماکه حساب ھر کچرا 

گاه میا ردهک یا) می(در دن   شت).که کار کآن درود عاقبت  یسکسازد (و ھر ید آ
   توضیحات: 

مْ « كُ مْ أَنفُسَ لَيْكُ مْ ( د.ید. مراقب خود باشیشتن را بپائیخو»: عَ لَيْكُ الفعل است و  ) اسمعَ

مْ  كُ سَ ن است: یر چنیار رفته است و تقدکبه است. جمله به صورت اغراء به  ) مفعوٌل (أَنفُ

ةِ الْ « ن مُّالبَسَ ظُوها مِ فَ مْ وَ احْ كُ سَ وا أَنفُ مُ ارِ ـإِلْزَ َ اإلِرصْ عَايصِ وَ نُوبِ مَ يلَ الذُّ ته کن نیا یادآوری. »عَ
جاھالن را  ،اگر عالمان !جماعت مؤمنان یه: اکن باشد یتواند ا یه میه مراد آکالزم است 
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ان خود فراموش یر را در مکاز من یضه امر به معروف و نھینند و مسلمانان فرک یراھنمائ
  رساند و... ینمشان  بدی یان و ضرریگمراھان ز یافران و گمراھکفر ک ،نندکن

 ۱۰۶ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َها ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َحَدُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َنانِ ٱ لۡوَِصيَّةِ ٱِحَ�  لَۡمۡوُت ٱَءاَمُنواْ َشَ�َٰدةُ بَۡينُِ�ۡم إِذَا َحَ�َ أ

وۡ  ّمِنُ�مۡ  َذَوا َعۡدلٖ 
َ
نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ�ُِ�مۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

َ
ۡ�ُتمۡ  أ �ِض ٱ ِ�  َ�َ

َ
ِصيبَُة  ۡ� َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
فَأ

لَٰوةِ ٱِمۢن َ�ۡعِد  َ�ُهَماَ�ۡبُِسو لَۡمۡوِت� ٱ ِ  لصَّ ِ ٱَ�يُۡقِسَماِن ب  َولَوۡ  اَ�َمنٗ  ۦَ� �َۡشَ�ِي بِهِ  ۡرتَبُۡتمۡ ٱإِِن  �َّ
ِ ٱ َشَ�َٰدةَ  نَۡ�ُتمُ  َوَ�  قُۡرَ�ٰ  َذا َ�نَ  آ إِذٗ  �َّ َِّمنَ  اإِ�َّ    ﴾١٠٦�ثِِم�َ ٱ ل
   ترجمه: 
و خواست (د یاز شما فرا رس یکیمرگ  )عالئم و قرائن(ه ک یھنگام !مؤمنان یا 

ا اگر در ی ،ان خودتانیت دو نفر دادگر از مید در موقع وصیبا )ندکت یوص یزیدرباره چ
ان یاز م )نبود یو به مسلمانان دسترس(رتان شد یمرگ دامنگ ید و بالیسفر بود

 ،دیردک کش )به ھنگام شھادت در صدق آن دو(اگر  .گرفته شوند یگران به گواھید
آنان  .دیآن دو را نگاه دار )ندیآ یه مردم در آن گرد مک یگریا نماز دیعصر (بعد از نماز 

 )م ویر پا نھیز یزیچ یم حق را برایستیحاضر ن(ه کد به خدا سوگند بخورند یبا
 یسک یو برا میجوئ ینم یزیو جز حق چ(م یفروش ینم )ایبه مال دن(سوگندمان را 

و  ؛شاوند ما باشدیس خوکاگر ھم آن  )مینک ینم یجانبدار یسکم و از یگوئ یدروغ نم
ه اگر کچرا  ؛ مینک یتمان نمک )میا آن دستور داده شده یه به اداک(را  یالھ یگواھ

  .م بودیاران خواھکم ما از زمره گناھینکن یچن
   توضیحات: 

ةُ « ادَ هَ ش از یپ ین صورت مضافیدر ا .خبر است )إثْنانِ (مبتدا است و  .یگواھ :»شَ

ِ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )إثْنانِ ( نَنيْ ةُ اثْ ادَ هَ مْ إذا... شَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ هَ ه کن یا ای .»شَ

ةُ ( هادَ  .ستیبه حذف ن یازیگواھان است و ن یعنی ،ُشُھود یمصدر است و به معن )شَ

ةُ (ھم  یبرخ هادَ ةُ ( را مبتدا و خبر آن را )شَ هادَ را فاعل  )ِإْثناِن (محذوف دانسته و  )شَ

مْ . «اند مبتدا گرفته نكُ نْ « .ان خودکیا از نزدیاز مسلمانان  یعنی ؛ از خودتان :»مِ مِ

مْ  كُ ِ ريْ ضِ . «گانگانیا از بیافران کاز  یعنی ؛ گرانیاز د :»غَ بْتُمْ يفِ األرْ َ مسافرت  :»رضَ
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ونَ « .دیردک بِسُ ْ بْتُمْ « .دیدار یمشان  نگاه :»اـَ مـُهـحتَ تَ   .دیردک کش :»إرْ
 ۱۰۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُهَما ﴿  َّ�
َ
� ٰٓ ٓ ٱفَإِۡن ُعِ�َ َ�َ ا ِينَ ٱ ِمنَ  َمَقاَمُهَما َ�ُقوَمانِ  اَخَرانِ  َٔ َ�  اإِثۡمٗ  ۡستََحقَّ  ۡستََحقَّ ٱ�َّ

ۡولََ�ٰنِ ٱَعلَۡيِهُم 
َ
�ۡ  ِ ِ ٱَ�ُيۡقِسَماِن ب َحقُّ ِمن َشَ�َٰدتِِهَما َوَما  �َّ

َ
ٓ ٱلََشَ�َٰدُ�َنآ أ آ إِذٗ  ۡ�َتَدۡ�َنا َِّمنَ  اإِ�َّ  ل

ٰلِِم�َ ٱ    ﴾١٠٧ل�َّ
   ترجمه: 
 ،اند شده یب گناھکمرت )انتیآن دو شاھد با دروغ و خ(ه کاگر اّطالع حاصل شد  

وارثان بوده  ه جزوکرند یقرار بگ )سوگند یادا یبرا(شان یا یجا یگریه دو نفر دکد یبا
د به خدا یبا )دین دو نفر جدیا( .تر باشند ه مستحّق کافت تریدر یشان برایو از ھمه ا

با (و  ،است )گواه(آن دو  یتر از گواھ تر و راست شان درستیا یه گواھکسوگند بخورند 
و در سوگند خود از حق (م یا نشده یب تجاوزکمرت )تھمت و افتراء بر آن دو گواه

اران کن صورت از زمره ستمیما در ا )میرده باشکن یه اگر چنک ،میا منحرف نگشته
  ).م داشتیگران ستم روا خواھیو به خود و د(م بود یخواھ

   توضیحات: 

ثِرَ « ا« .افته شدیاّطالع  :»عُ قَّ تَحَ قَّ « .اند ب شدهکمرت :»إسْ تَحَ  .ب شده استکمرت :»إِسْ

يَانِ « .رده استکدا یاستحقاق پ لَ ْولَ  یمثن :»األوْ
َ
 :یعنی ،احّق و اقرب یاست به معن یأ

فاعل فعل  ).یاز آنان به متوفّ (تر کیو نزد )هکتر یگر وارثان برایاز د(تر  ستهیشا

قَّ  تَحَ يَانِ « .است )(إِسْ لَ مُ األوْ يْهِ لَ ... عَ قَّ تَحَ تر و به  گر وارثان برحقیه از دک یدو نفر :»إِسْ
 .اند ردهکه گواھان نخست بر آنان ستم ک یوارثانان یدو نفر از م .تر باشندکینزد یمتوفّ 

مْ ( ،ریاخ یبا توّجه به معن يْهِ لَ قَّ عَ تَحَ يَانِ (و  ،اند ردهکبر آنان ستم  یعنی )إِسْ لَ  یدر معن )أوْ

النِ   یادا یردند و براکاد یه قبًال سوگند ک یدو شاھد یعنی .ار رفته استکبه  )(اوّ

مْ « .و احّق بودند یشھادت أْولَ  يْهِ لَ يل(حرف  :»عَ خود  یمعمول ینجا در معنیدر ا )عَ
  ).۲ن / یمطّفف :نگا(ار رفته است کبه  )از( یو به معن )بر( یعنی
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 ۱۰۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ تُواْ ب
ۡ
ن يَ�

َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ِ ٱَ�ٰلَِك أ َ�َٰدة يَۡ�ٰنِِهۡمۗ وَ  لشَّ

َ
يَۡ�ُٰنۢ َ�ۡعَد �

َ
ن تَُردَّ �

َ
ۡو َ�َافُٓواْ أ

َ
ٰ وَۡجِهَهآ أ ْ ٱَ�َ  �َُّقوا

َ ٱ ْۗ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۡسَمُعوا    ﴾١٠٨ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
   ترجمه: 
ان یشاھدان در ب(ه کشود  یشتر سبب میب )ر شدکن منوال ذیه بدکار ک(ن یا 
 ید گواھیه باکچنان  )هکدر آن ندھند و بل یلیر و تبدییتر شوند و تغ قیقت دقیحق

ا یو  ،گردد یه سوگند دروغ سبب آن مک یکدردنا یاز عذاب اخرو(ا بترسند یدھند 
 )شان فاش گردد و حق سوگندخوردن به ورثه واگذار گردد و دروغ(ه کن یاز ا )بترسند

 ).شگاه خدا و مردم رسوا شوندیدر پو (شان خورده شود یپس از سوگندھا یسوگندھائ
د و یبشنو )د و اوامر او را به گوش جانینکام او مخالفت نکبا اح(د و یاز خدا بترس

ت قرار یمورد عنا(ر فرمان خود را یروندگان از ز رونیخداوند ب )هکد ید و بدانیریبپذ(
  .گرداند یرھنمود نم )نعمت جّنتسوی  به دھد و ینم

   توضیحات: 

دَّ « ...و .ای :»أَوْ . «تر است کینزد :» أَدْين«   .واگذار شود .ارجاع شود :»تُرَ
 ۱۰۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱيَۡوَم َ�َۡمُع ﴿  ُٰم  لرُُّسَل ٱ �َّ نَت َع�َّ
َ
ٓۖ إِنََّك أ ْ َ� ِعۡلَم َ�َا ِجۡبُتۡمۖ قَالُوا

ُ
ٓ أ َ�َيُقوُل َماَذا

   ﴾١٠٩ۡلُغُيوِب ٱ
   ترجمه: 
گرد  )شگاه خودیدر پ(غمبران را یه خداوند پک )را خاطرنشان ساز( یروزآن  

ا یآ( ؟ داده شده است یشما چه پاسخ )دعوت(به  :دیگو یمشان  بدی آورد و یم
اند و به  ردهکد چگونه از دعوت شما استقبال یا آنان فرستاده شدهسوی  به هک یھائ مّلت

گاھگونه  ھیچ ما را :ندیگو یم ).؟اند مودهیپ ارکا راه انیمان یراه ا ؟اند رفته یچه راھ  یآ
ات خود یه در روزگار حک یم و ظواھریا آموخته یمگر آنچه از راه وح(ست ین یو دانش

گاھیاز تمام خفا )عالوه از ظواھر(تو خود  )میا ردهکاز مردم مشاھده    .یا آ
 



 تفسیر نور    ٤٢٤

 

   توضیحات: 

مَ «  وْ مَ (واژه  .هکرا  ید روزیاد داشته باشیبه  .هک یدر آن روز :»يَ ه فعل یف مفعوٌل  )يَوْ

روا( ھمچون یبه فعل محذوف ا مفعوٌل یه قبل یدر آ )ديـْهـال يَ ( وا(ا ی )تذكّ . است )إِتَّقُ

بْتُمْ « ا اُجِ اذَ نَا« ؟ پاسخ مردم به شما چه بوده است :»مَ لْمَ لَ ما  .میدان ینم یزیما چ :»ال عِ
گاھ یشگاه باریه در پکرا چه رسد  ا الحاد مردم یمان یم و درباره ایدم زن یاز آ

  ؟! مینکاظھارنظر 
 ۱۱۰ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱإِۡذ قَاَل ﴿  يَّدتَُّك بُِروِح  ۡذُكرۡ ٱَمۡرَ�َم  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
تَِك إِۡذ � َ�ِٰ�َ ٰ نِۡعَمِ� َعلَۡيَك َوَ�َ

 �َّۡوَرٮٰةَ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱ َعلَّۡمتَُك  �ذۡ  َوَ�ۡهٗ�ۖ  لَۡمۡهدِ ٱِ�  �َّاَس ٱتَُ�ّلُِم  ۡلُقُدِس ٱ
ۖ ٱوَ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱِمَن  لُقُ �ۡذ َ�ۡ  ۡ�ِ ۢ� �ِإِۡذِ��  لطَّ �ِإِۡذِ� َ�تَنُفُخ �ِيَها َ�َتُكوُن َطۡ�َ

ۡ�َمهَ ٱَوُ�ۡ�ُِئ 
َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
ٰٓءِيَل َعنَك  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ�ِإِۡذِ�� �ۡذ ُ�ۡرُِج  ۡ� �ِإِۡذِ�� �ۡذ َكَفۡفُت بَِ�ٓ إِۡسَ�

 ِ ِينَ ٱَ�َقاَل  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱإِۡذ ِجۡئَتُهم ب بِ�ٞ  َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ِسۡحرٞ  �َّ    ﴾١١٠مُّ
   ترجمه: 
ر پس یسیع یا :)دیگو یم یسیغمبران خطاب به عیان پیاز م(در آن ھنگام خداوند  
ل یه توّسط جبرئکبدان گاه  ؛ داشتم یه بر تو و مادرت ارزانکاد آور نعمت مرا یبه  !میمر
 ید آسمانییو بر اثر تأ(دادم  یاریدم و یرو بخشیتو را ن )را به تو رساندم و یام آسمانیپ(

 یسال انهیم )و یسّن پختگ(و در  یگفت یان گھواره با مردم سخن میم )کودکبه عنوان 
ه نوشتن و کآن گاه را  )اوریاد بیو به  .ینمود یشان صحبت میغمبر با ایپ به عنوان(

آن  )اوریاد بیبه (و  .به تو آموختم )بدون آموزگار(ل را یدانش سودمند و تورات و انج
ل پرنده کاز ِگل به ش یزیو به دستور من چ )یرفت یاز توان بشر فراتر م(ه کگاه را 

ورمادرزاد و کو  ،شد یم )زنده( یا و به فرمان من پرنده یدیدم یو بدان م یساخت یم
آن گاه  )اوریاد بیبه (و  ی،داد یرا به فرمان و قدرت من شفا م یسیپ یماریبه ب یمبتال

اد یبه (و  ی،آورد یرون میب )و از گورھا یردک یزنده م(ه مردگان را به فرمان من کرا 
ه دالئل و کردم در آن موقع کوتاه کل را از سر تو یاسرائ یه شّر بنکآن گاه را  )اوریب

ز یچ ،ارکآش یجز جادوھا  این :گفتند یشان میافران اکو  ینمود یمعجزات بدانان م
  .تواند باشد ینم یگرید



  ٤٢٥ سوره مائدۀ   

 

   توضیحات: 

وحِ «دادم.  یاریردم و کت یتو را تقو»: أَيَّدتُّكَ « س رُ دُ دِ ـَمـْال« لیجبرئ»:  الْقُ  گھواره.»: هْ

الً « هْ ن یاگر  بیان ،رار واژه اذنک: فرمان. اجازه. ت» إِذْن«. حال است. یسال انیھولت و مک»: كَ
انجام  یسیع ینه با قدرت شخص ؛ارھا به خواست و فرمان خداکن یه اکت است یواقع

انجام  یسیبر دست ع ین امور به عنوان معجزاتیخواست ا یو ھر وقت خدا م ،رفتیپذ یم

تُبُ مجّرد ( یاز مصادر ثالث یتابت. مصدرکخّط و »: الْكِتَابَ «گرفت.  یم تَبَ يَكْ  ) است.كَ

ةَ « مَ كْ ئُ «ن. یدانش راست»: احلِْ ِ هَ . «یدیبخش یم یبھبود»: تُربْ مَ ور مادرزاد. ک»: األكْ

صَ « نكَ . «یسیپ یماریمبتال به ب»: األبْرَ آئيِلَ عَ َ فْتُ بَنِي إِرسْ فَ ا ل تو ریاسرائ ینگذاشتم بن»: كَ

بَيِّنَاتِ « ا به دار زنند.یشند کب م بِالْ ئْتَهُ   .یو نمود یآنان معجزات آورد یبرا»: جِ
 ۱۱۱ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

وَۡحۡيُت إَِ� ﴿ 
َ
ْ َءاَمنَّا وَ  نَ  ۧۡ�ََوارِّ�ِ ٱ�ۡذ أ ْ ِ� َو�ِرَُسوِ� قَالُٓوا ۡن َءاِمُنوا

َ
�َّنَا  ۡشَهدۡ ٱأ

َ
بِ�

   ﴾١١١ُمۡسلُِمونَ 
   ترجمه: 
ه به من و فرستاده من کم یردکون الھام یه به حوارکآن گاه را  )خاطرنشان ساز(و  

! گواه )پروردگارا(م و یا مان آوردهیا :گفتند )رفتند ویآنان پذ( .دیاوریمان بیا )یسیع(
  .میھست )اوامر تو(ه ما مخلص و منقاد کباش 

   توضیحات: 

يْتُ « حَ اعالم و ابالغ شان  بدی یسیتوّسط ع .به دل آنان انداختم .ردمکالھام  :»أَوْ

 ه به قلبک یه الھاماتکبل ،ستیغمبران نیبر پ یاصطالح یمنحصر به وح )وحي( .ردمک
و قصص /  ،۶۸نحل /  :نگا(آن است  یھا شود از مصداق یگر جانداران میو دھا  انسان

يُّون« ).۷ ارِ َوَ ونَ « .یسیاران عیدگان یگز ی،جمع حوار :»احلْ لِمُ سْ  ،مانیمخلصان در ا :»مُ
  .و خاضعان اوامر رحمان

 ۱۱۲ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

َِل َعلَۡيَنا َمآ�َِدةٗ  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  ۡ�ََوارِ�ُّونَ ٱإِۡذ قَاَل ﴿  ن ُ�َ�ّ
َ
 ّمِنَ  َمۡر�ََم َهۡل �َۡسَتِطيُع َر�َُّك أ
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َمآءِ� ٱ ْ ٱقَاَل  لسَّ ُقوا َ ٱ �َّ ۡؤمِنِ�َ  �َّ    ﴾١١٢إِن ُكنُتم مُّ
   ترجمه: 
 !میپسر مر یسیع یا :گفتند )یسیبه ع(ون یه حوارکآن گاه را  )خاطرنشان ساز(و  

ن یرش ایو با پذ(ما فرو فرستد  یاز آسمان برا یا تواند سفره یا پروردگار تو میآ
د از یھست )به خدا(اگر مؤمن  :گفت )شانیبد یسیع ؟بر ما مّنت نھد ،درخواست تو

  ).دینکنابجا و ناروا ن یو درخواستھا ،دیاو باش یع اوامر و نواھیو مط(د یخدا بترس
   توضیحات: 

تَطِيعُ « لْ يَسْ ا ی ،ر باشدیاخ یاگر مراد معن ؟تواند یا میآ ؟ردیپذ یند و مک یا اجابت میآ»: هَ
ون مطرح شده یحوارمان در اندرون یدار و استوار شدن ا شهیش از ریپ ین پرسشید چنیبا

 یزین چیه خداوند چنکاند بدانند  شان جنبه استخبار داشته و خواستهیا پرسش ایو  ،باشد
ه ما به دوستمان ک ی(خواستن) است. وقت ینجا (توانستن) به معنیر. در ایا خیرد یپذ یرا م

ن یمنظور از اتوانم.  یر نمید: خیاو بگو ؟ یتاب خود را به ما بدھک یتوان یا میم: آیگوئ یم

ة«نخواستن است.  ،نتوانستن آئِدَ   .کخوان. سفره. خورا»: مَ
 ۱۱۳ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ن قَۡد َصَدۡ�َتَنا َونَُ�وَن َعلَۡيَها ﴿ 
َ
ُ�َل ِمۡنَها َوَ�ۡطَم�ِنَّ قُلُوُ�َنا َوَ�ۡعلََم أ

ۡ
ن نَّأ

َ
قَالُواْ نُرِ�ُد أ

ِٰهِدينَ ٱِمَن    ﴾١١٣ل�َّ
   ترجمه: 
مان یھا م و دلیبخور )یزیغما چیخوان (از آن  )کبه عنوان تبّر (م یخواھ یم :گفتند 

در (ه تو کم یبدان )نیقیال نیبه ع(ابد و یآرامش  )نیالعالم ن به قدرت رّب یقیادت یبا ز(
و  یبه مشاھدات تجرب یل استدالالت نظریبا تبد(و  یا به ما راست گفته )رسالت خود

را  یا ن معجزهیه چنکش آنان یزدوده شود و در پھا  دل یایھا از زوا وسوسه ی،بصر
  .میجزو گواھان بر آن باش )نندیب ینم

   توضیحات: 

تَنَا« قْ دَ ينَ « .یا و راست گفته یا با ما راست بوده :»صَ دِ اهِ ش یگواھان در پ :»الشَّ
  .یسیزدان و صدق نبّوت عیا گواھان بر قدرت ی ،گرانید

 



  ٤٢٧ سوره مائدۀ   

 

 ۱۱۴ آیه ۀمائدسوره 
   ه:یمتن آ 

نزِۡل َعلَۡيَنا َمآ�َِدةٗ  للَُّهمَّ ٱَمۡرَ�َم  ۡ�نُ ٱقَاَل ِعيَ� ﴿ 
َ
ٓ أ َمآءِ ٱ ّمِنَ  َر�ََّنا  اتَُ�وُن َ�َا ِ�يدٗ  لسَّ

ِ�َا وَّ
َ
نَت َخۡ�ُ  ۡرزُۡ�َناَوٱ ّمِنَكۖ  وََءايَةٗ  َوَءاِخرِنَا ّ�ِ

َ
ٰزِ�ِ�َ ٱَوأ    ﴾١١٤ل�َّ

   ترجمه: 
نه  ؛ شتر استینان بیاطم یشان براید درخواست ایه دک یھنگام(م یپسر مر یسیع 

دگارا و یآفر :گفت )رفت ویشان را پذیدرخواست ا ،در قدرت خدا کامتحان او و ش
 یبرا یجشن )روز نزول آن(فرو فرست تا  )ما بندگان یبرا(از آسمان  یخوان !پروردگارا

بر (از جانب تو  یا ن شود و معجزهیمتأّخر )گر مؤمناِن ید(ن و یمتقّدم )مؤمناِن (ما 
ن یو تو بھتر ،برسان یروز )شهیه ھمکبل ،نه فقط امروز(و ما را  .باشد )صدق نبّوت من

  .یدھندگان یروز
   توضیحات: 

نَا« رِ اخِ ءَ لِنَا وَ روز نزول مائده روز  یعنی .گر مؤمنان متأّخریما مؤمنان متقّدم و د :»أَوَّ
ن فرد از ین فرد تا آخریھمه ما از نخست :هکن یا ای .ندگان باشدید ما معاصران و آیع

  .میخوان بخور
 ۱۱۵ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱقَاَل ﴿  بُهُ  �َّ َعّذِ
ُ
ٓ أ ِلَُها َعلَۡيُ�ۡمۖ َ�َمن يَۡ�ُفۡر َ�ۡعُد مِنُ�ۡم فَإِّ�ِ ٓ  اَعَذابٗ  ۥإِّ�ِ ُمَ�ّ َّ� 

ۥٓ  بُُه َعّذِ
ُ
َحدٗ  أ

َ
   ﴾١١٥لَۡ�ٰلَِم�َ ٱ ّمِنَ  اأ

   ترجمه: 
 ،فرستم یشما فرو م یمن آن را برا :گفت )رفت و بدویرا پذ یسیع یدعا(خداوند  

ه نزول مائده و گام نھادن به مرحله شھود و ک(س از شما از آن به بعد کھر یول
و راه (افر گردد کاگر  )ندک یدا میپ یشتریت بیچون مسؤول ،افتین تحّقق یقیال نیع

ان را بدان یاز جھان یگریس دکه کنم ک یم یاو را چنان مجازات )دیار پوکو انالحاد 
 . !رده باشمکگونه مجازات ن
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   توضیحات: 

لُ « نَزِّ اـمُ   .ننده آنک نازل :»هَ
 ۱۱۶ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ�ۡذ قَاَل ﴿  نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱَمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  �َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

ِۖ ٱ � إِن ُكنُت قُۡلُتهُ  �َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
 ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥقَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

ُٰم  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  نَت َع�َّ
َ
ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
  ﴾١١٦لُۡغُيوِب ٱَوَ�ٓ أ

   ترجمه: 
ا تو به یآ !میپسر مر یسیع یا :دیگو یه خداوند مکآن گاه را  )خاطرنشان ساز(و  

ز یو ما دو نفر را ن(د یگر بدانید یمن و مادرم را ھم دو خدا ،ه جز اللهک یا مردم گفته
و انباز  کیشر یه داراکدانم  یتو را منّزه از آن م :دیگو یم یسیع .؟)دینکپرستش 

اگر آن را  .ستیحق من ن )فه ویه وظکو بطلبم (م یرا بگو یزیه چکمرا نسزد  .یباش
گاھگمان  بی گفته باشم از راز درون من ھم  )عالوه از ظاھر گفتار من(تو  .یتو از آن آ

 .خبرم یب یدار یاز آنچه بر من پنھان م )ستمیش نیب یچون انسان(من  یول ی،باخبر
  ).یامور باخبر یایا و نوایو از خفا( یھائ یرازھا و نھانرا تو داننده یز

   توضیحات: 

ن دُونِ « گاه :»عالّمُ « .دل و جان .ذات :» نَفْس« .رازیغ .یسوا :»مِ   .بس آ
 ۱۱۷ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

َمۡرتَِ� بِهِ ﴿ 
َ
ِن  ۦٓ َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ أ

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا  اَرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيدٗ  �َّ

ا ا �ِيِهۡمۖ  ُدۡمُت  مَّ ۡيتَِ�  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَوَ�َّ
َ
ءٖ  لرَّ�ِيَب ٱ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
  ﴾١١٧َشِهيدٌ  َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

   ترجمه: 
 )و آن( یا ه مرا به گفتن آن فرمان دادهکام مگر آنچه را  نگفته یزیمن به آنان چ 

و ھمو مرا و شما را (ه پروردگار من و پروردگار شما است کد یه جز خدا را نپرستکن یا
ان آنان بودم از وضع یه در مکمن تا آن زمان  ).میده است و ھمه بندگان اوئیآفر

تنھا تو مراقب و  ی،راندیه مرا مک یو ھنگام ،شان اّطالع داشتمیا )انیاطاعت و عص(
  .یمّطلع ھست یزیو تو بر ھر چ )یا دهیارشان را پائکال و افو اعم( یا شان بودهیناظر ا



  ٤٢٩ سوره مائدۀ   

 

   توضیحات: 

يداً « هِ گاه :»شَ قِيبَ « .مطّلع و آ يدٌ « .مراقب و مواظب :»الرَّ هِ گاه و  .حاضر و ناظر :»شَ آ
  .باخبر

 ۱۱۸ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ    ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

   ترجمه: 
شان یدرباره ا یه بخواھکبندگان تو ھستند (و ھرگونه  ی،نکاگر آنان را مجازات  

ره و یه تو چک) چرا یو توان ی(تو خود دان ینکشان گذشت ی) و اگر از اینکعمل  یتوان یم
  مت است).کو نه مجازات تو بدون ح ،(لذا نه بخشش تو نشانه ضعف یمیکتوانا و ح

   توضیحات: 

رْ لَ « فِ مْ ـإِن تَغْ   ).۳۶م / یابراھ :نگا(اء با خدا است یوه ادب انبین شیا :»...هُ
 ۱۱۹ آیه ۀسوره مائد

   ه:یمتن آ 

ُ ٱقَاَل ﴿  ِٰد�ِ�َ ٱَ�َٰذا يَۡوُم يَنَفُع  �َّ ٰتٞ  ل�َّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ِصۡدُ�ُهۡمۚ لَُهۡم َج�َّ
َ
�ۡ 

بَدٗ 
َ
ُ ٱ رَِّ�َ  �ۖ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �    ﴾١١٩ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك  �َّ

   ترجمه: 
ردار و ک یه تنھا درستکاست  یامروز روز :دیگو یخداوند م )امتیدر روز ق( 

 یبرا .رساند یسود مشان  بدی )یدر عقب کنیھم ا ،ایدر دن(ان یگفتار راستگو یدرست
شان در یا .بارھا روان استیر درختان آن جویه در زکاست  )از بھشت(ھائی  باغ آنان

و  ،از آنان خوشنود )شانیبه سبب اعمال گذشته ا(خداوند  .مانند یآنجا جاودانه م
از خدا  )اند افت داشتهیه درک یانیپا یپاداش فراوان و ب به سبب اجر و(شان ھم یا

  ).و نعمت سترگ(بزرگ  یروزین است پیا .خوشنودند
   توضیحات: 

مْ «   قُهُ دْ   .شانیمان و اقرار و سائر اقوال و احوال ایدر ا یراست :»صِ
 
 



 تفسیر نور    ٤٣٠

 

 ۱۲۰ آیه ۀسوره مائد
   ه:یمتن آ 

ِ ُمۡلُك ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ءٖ  ۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۚ َوُهَو َ�َ ۢ  َوَما �ِيِهنَّ   ﴾١٢٠قَِديُر
   ترجمه: 
 یزیو او بر ھر چ ،از آن خدا است ،ن و آنچه در آنھا استیو زمھا  آسمان ومتکح 

  .توانا است
   توضیحات: 

لْك«  .عّزت و قدرت .شورک .یشاھ :» مُ



 
 

 انعام سوره

 ۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿  ِيٱِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�ِٰت ٱوََجَعَل  ۡ� ۖ ٱوَ  لظُّ ِينَ ٱُ�مَّ  �ُّوَر َّ� 

   ﴾١َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َ�ۡعِدلُونَ 
   ترجمه: 
ھا و یکیده است و تارین را آفریو زمھا  آسمان هکرا سزا است  یش خداوندیستا 

در بردارند و  یمت خاصّ کو ح یا ژهیسود و کیه ھر ک(رده است کجاد یرا ا یروشنائ
ر وجود که منک یسانک ،ن وصفیبا ا یول )ندیبر وجود خدا ین قاطعیدالئل باھر و براھ

  .نندک یانباز م )دگار خود بتان رایآفر یبرا(شند یپروردگار خو
   توضیحات: 

لَ « عَ «  ).۶۱و فرقان /  ،۷۲نحل /  :نگا(د آورده است یپد .رده استکجاد یا :»جَ

لُونَ  دِ افران بتان را در پرستش و درخواست حاجت از ک یعنی .دھند یبرابر قرار م :»يَعْ
  .نندک یآنھا با خدا ھمتا و ھمبر م

 ۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱُهَو ﴿  َجٗ�ۖ  قََ�ٰٓ  ُ�مَّ  َخلََقُ�م ّمِن ِط�ٖ  �َّ
َ
َجلٞ  أ

َ
َس�ًّ  َوأ ۥۖ  مُّ نُتۡم  ِعنَدهُ

َ
ُ�مَّ أ

ونَ    ﴾٢َ�ۡمَ�ُ
   ترجمه: 
از  کیھر  یزندگ یبرا(سپس  ؛ ده استیه شما را از ِگل آفرکاست  یخدا آن ذات 
فرا (ن یو زمان مع )ردیپذ یان میو با مرگ شخص پا(رده است کن ییرا تع یزمان )شما
درباره  ،کافراد مشر(سپس شما  .داند و بس یرا تنھا خدا م )زیدن رستاخیرس
ده یامل بخشکده است و او را تیِگل آفر یعنیز ین اصل ناچیه انسان را از اک یا نندهیآفر

  .دیدھ ید به خود راه میو ترد کش )است



 تفسیر نور    ٤٣٢

 

   توضیحات: 

زادگان یابوالبشر از ِگل و به تبع او خلق ھمه آدم یعنیمراد خلق آدم  .ِگل :»طِنيٍ «
ه جسم انسان کن است یه مراد اکن یا ای ).۶۱اسراء /  ،۵۹عمران /  آل :نگا(از آن است 

 ).۵حّج /  ،۱۲مؤمنون /  :نگا(خاّص است ھای  نسبت به کل از عناصر خاکمتش

يا« الً « .ن نمودییتع .ردکمقّدر  :»قَضَ لٌ « ).۳۴اعراف /  :نگا(ت زمان عمر ینھا :»اَجَ أَجَ

يً  مّ سَ شدن دوباره و سر  ز و زندهیدن رستاخیمراد فرا رس .ن و مشّخصیمّدت مع :»مُ
َجالً (واژه  یبرخ ).۳احقاف /  ،۴۵فاطر /  :نگا(برآوردن از گورھا است 

َ
 یرا به معن )أ

 شامدھا و مشروط بهیه در گرِو ُرخدادھا و پکو زودرس  یناگھان یعنیمرگ معّلق 
 .اند ردهک یمعن یعیرا مرگ طب )اجل(و واژه  ،اند ات است دانستهیشرائط و مقتض

ونَ ـتَ « ُ رتَ   .است )یمر(فعل مضارع باب افتعال از ماده  .دینک یم کش :»مْ
 ۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَوُهَو ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �َّ �ِض ٱَوِ�  لسَّ
َ
  ﴾٣َ�ۡعلَُم ِ�َُّ�ۡم وََجۡهَرُ�ۡم َوَ�ۡعلَُم َما تَۡ�ِسُبونَ  ۡ�

   ترجمه:  
ار کپنھان و آش )او .و پرستش را سزا است(ن تنھا او خدا است یو زمھا  آسمان در 

گاه یآور یفراچنگ م )د ویدھ یانجام م یو بد یاز خوب(داند و از آنچه  یشما را م د آ
  ).دھد یشما را م یو جزا و سزا(است 

   توضیحات: 

م« وَ اهللاُ يفِ السَّ ...ـَهُ اتِ ّ « ...وھا  آسمان تنھا او معبود و متصّرف است در :»اوَ  :»رسِ

ر« .یاقوال و افعال نھان .راز هْ   .یاقوال و افعال ظاھر .ارکآش :»جَ
 ۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

�ِيِهم ّمِۡن َءايَةٖ ﴿ 
ۡ
   ﴾٤َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َ�نُواْ َ�ۡنَها ُمۡعرِِض�َ  َءاَ�ِٰت  ّمِنۡ  َوَما تَأ

   ترجمه: 
ه از آن کرسد مگر آن  یپروردگارشان بدانان نم )داّل بر وجود(از دالئل  یلیچ دلیھ 
  .گردانند یم یرو



  ٤٣٣ سوره انعام

 

   توضیحات: 

ايَاتِ « نْ ءَ ةٍ مِّ ايَ  .ات قرآنیاز آ یا هیآ .از معجزات یا معجزه .از دالئل یلیدل :»ءَ

نيَ « ضِ رِ عْ   .گردانانیرو :»مُ
 ۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ بُواْ ب ُؤاْ َما َ�نُواْ بِهِ  ۡ�َقِّ ٱَ�َقۡد َكذَّ ٰٓ�َ�
َ
�ِيِهۡم أ

ۡ
ا َجآَءُهۡم فََسوَۡف يَأ   ﴾٥�َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦلَمَّ

   ترجمه: 
در (ه ک یزیپس اخبار آن چ ،ردندکب یذکآن را ت ،دیه قرآن بدانان رسک یھنگام 

به  )گوشزد شده است وشان  بدی ا و مجازات آخرتیافات دنکقرآن راجع به م
  .دیرشان خواھد گردیخواھد آمد و دامنگشان  سراغ اند به اش گرفته مسخره

   توضیحات: 

َقِّ «  ،۸۴و  ۸۳مائده /  ،۱۷۰نساء /  :نگا(ت است یعت و ھدایمراد قرآن و شر :»احلْ

  .اخبار :»أَنبَآءُ « ).۴۸قصص / 
 ۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن قَۡرنٖ ﴿ 
َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
ُٰهمۡ  � َّ� كَّ �ِض ٱ ِ�  مَّ

َ
ن لَُّ�ۡم  ۡ� َما لَۡم ُ�َمّ�ِ

رَۡسۡلَنا 
َ
َمآءَ ٱَوأ نَۡ�ٰرَ ٱ وََجَعۡلَنا �َعلَۡيِهم ّمِۡدَرارٗ  لسَّ

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم بُِذنُو�ِهِۡم  ۡ�

َ
َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهۡم فَأ

نَا مِ 
ۡ
�َش�

َ
   ﴾٦َ�ۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِ�نَ  نۢ َوأ

   ترجمه: 
گاھ(اند  دهیا ندیآ  را ھا  مّلت شان چقدر از اقوام ویش از ایه پک )اند ردهکدا نیپ یو آ
شان  بدی قدرت و نعمت )ابزاراسباب و (ن یه در زمک یھائ اقوام و مّلت ؟ میا ردهک کھال
م و یآنان باراند یبرا یاپیپ یھا و باران ،میا ه آن را به شما ندادهک یقدرت و نعمت ،میداد

و  یشکه سرک یھنگام(اّما  .میردکشان روان یا )یھااخکمنازل و (ر یرودبارھا در ز
آنان را نابود  )به پاس گناھانشان ،اوردندین یر نعمت به جاکردند و شک ینافرمان
و زمام امور را به (م یردکدار یشان پدیرا پس از ا یگریدھای  مّلت م و اقوام ویساخت
  ).دیدار شوید و از خواب غفلت بیریپس از گذشتگان پند گ .میشان سپرد دست
 



 تفسیر نور    ٤٣٤

 

   توضیحات: 

نٍ « رْ مانند قوم نوح و ھود  ی،ا شاھی یغمبریعصر پ مردمان ھم .عصر مردمان ھم :»قَ

مْ « .و عاد نَّاهُ كَّ  :نگا(م یدیقّوت و سلطه بخششان  بدی .میشان داد قدرت و نعمت :»مَ

راراً « ).۷۸قصص /  ،۶۹توبه /  دْ  یو حال برا )دّر (غه مبالغه از ماده یص .زانیار ریبس :»مِ

آءَ ( مَ ا« .است )السَّ أْنَ   .میردکدار یپد .میدیآفر :»أَنشَ
 ۷ آیهسوره أنعام 

   ه:یمتن آ 

ۡ�َا َعلَۡيَك كَِ�ٰبٗ ﴿  يِۡديِهمۡ  فَلََمُسوهُ  قِۡرَطاٖس  ِ�  اَولَۡو نَزَّ
َ
ِينَ ٱ لََقاَل  بِ� ْ إِۡن َ�َٰذآ  �َّ َ�َفُرٓوا

بِ�ٞ  إِ�َّ ِسۡحرٞ    ﴾٧مُّ
   ترجمه: 
و در آن (م ینکبر تو نازل  یاغذکنوشته در صفحه ھای  نام ! اگر)غمبریپ یا( 

خود لمس   ھای دست با )دنیعالوه از د(و آن را  )رسالت تو نگاشته شده باشدت یحّقان
دشمن حق (افران کباز ھم  )ماند ینم یباق یو گمان کش ین صورت جایه در اک(نند ک

  .ستین یجز جادوگر یزیچ ،نیا :ندیگو یم )گر زهیو ناباوران ست
   توضیحات: 

طاسٍ « .نامه .تابک .نوشته .توبکم یمصدر است و به معن :»كِتَاباً «  .اغذک :»قِرْ

  .باشد ینم .ستین :»إِنْ « .اغذ و پوست و الواحکاعم از  ،سندیآن بنو یه روک یا صفحه
 ۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نزَِل َعلَۡيهِ َملَٞكۖ ﴿ 
ُ
نَزۡ�َا َملَٗ�  َوقَالُواْ لَۡوَ�ٓ أ

َ
ۡمرُ ٱ لَُّقِ�َ  َولَۡو أ

َ
   ﴾٨ُ�مَّ َ� يُنَظُرونَ  ۡ�

   ترجمه: 
و در حضور ما بر نبّوت و صدق (د یایش او بیبه پ یا شد اگر فرشته یچه م :ندیگو یم 

و (م یش او بفرستیبه پ یا اگر فرشته :)بگو ؟ میاوریمان بیدھد تا بدو ا یگفتارش گواھ
ه طلب کخدا درباره آنان  یشگیبرابر سّنت ھم ،ندکدا یو شھود پ یموضوع جنبه حس

ار کار از ک ،)اند اند و نابود گشته اند و پس از مشاھده معجزه سر برتافته ردهکمعجزه 
شان  بدی )زنده ماندن(گر مھلت یو د )گردد یشان صادر میا کو فرمان ھال(گذرد  یم



  ٤٣٥ سوره انعام

 

  .شود یداده نم
   توضیحات: 

رُ « .خود دارده داللت بر طلب حصول مابعد کاست  یحرف :»لَوْ ال« َ األمْ ار ک :» َقُيضِ

ونَ « .شد یشان تمام میا ینابود نظَرُ   .شوند یمھلت داده نم :»ال يُ
 ۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ََعۡلَ�ٰهُ  َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه َملَٗ� ﴿  ا َعلَۡيِهم َولَلَبَۡسَنا رَُجٗ�  �َّ    ﴾٩يَۡلبُِسونَ  مَّ
   ترجمه: 
تا (م یآورد یل انسان در مکاو را به ش ،میردک یم )غمبرید پیمؤ(را  یا اگر ھم فرشته 

ال برطرف کن صورت باز ھم اشیدر ا .نندکنند و سخنانش را فھم یآنان بتوانند او را بب
  .ه قبًال در آن بودندکم یردک یم یشان را دچار ھمان اشتباھیو ا )شد ینم

   توضیحات: 

الً « جُ نا« .انسان و بشر است یعنی ،نجا مراد شخصیدر ا .مرد :»رَ بَسْ مشتبه  :»لَ

ونَ « .هک یزیھمان چ .هکھمان طور  :»ما« .میردک بِسُ لْ   .شوند یدر آن مشتبه م :»يَ
 ۱۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ بِٱ فََحاَق  َ�ۡبلَِك  ّمِن بِرُُسلٖ  ۡسُتۡهزِئَ ٱَولََقِد ﴿  ْ بِهِ  �َّ ا َ�نُوا ْ ِمۡنُهم مَّ  ۦَسِخُروا
   ﴾١٠�َۡسَتۡهزُِءونَ 

   ترجمه: 
ه ک یزیو ھمان چ ،اند ش از تو مورد استھزاء قرار گرفتهیپ یغمبرانیگمان پیب 

و (نندگان را فرا گرفته است ک مسخره ،اند ردهک یغمبران را بدان سبب مسخره میپ
  ).رشان شده استیاند دامنگ اش شمرده چهیه بازک یعذاب
   توضیحات: 

اقَ « مْ « ).قیح(از ماده  .فرو گرفت .فرا گرفت :»حَ نْهُ وا مِ رُ خِ آنان را مسخره  :»سَ

نْهُ و« .ردندک رَ مِ خِ رَ بِهِ سَ خِ  .ردک، او را مسخره »سَ
  



 تفسیر نور    ٤٣٦

 

 ۱۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿ 
َ
ْ ٱُ�مَّ  ۡ� �ِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا    ﴾١١لُۡمَكّذِ

   ترجمه: 
غمبران یپ(ه که سرانجام آنان کد ینکد و دّقت ید و سپس بنگرین بگردیدر زم :بگو 

  ؟! اند چه شده است ردهک یب میذکت )خود را
   توضیحات: 

وا« انَ « .دیشیندیب .دیبنگر :»أُنْظُرُ يْفَ كَ يْفَ (و  ،انکاسم  )(عاقِبَةُ  :»...عاقِبَةُ  كَ خبر  )كَ
  .اَن استک

 ۱۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ا ِ� ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل لَِّمن مَّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡ� ِۚ َكتََب َ�َ َّ ۚ ٱقُل ّ�ِ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ  لرَّۡ�ََة

ِينَ ٱَ� َرۡ�َب �ِيهِ�  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوِم  نُفَسُهۡم َ�ُهۡم َ� يُۡؤمُِنونَ  �َّ
َ
ٓواْ أ   ﴾١٢َخِ�ُ

   ترجمه: 
از آن  :بگو )از زبان فطرِت آنان( ؟ ستیکن است از آن یو زمھا  آسمان آنچه در :بگو 

بر عھده خود گرفته  )به بندگان را(رحمت  )تفّضل و تلّطف یھمو از رو( .خدا است
د یزدان ناامیرحمان بردارد از آستان سوی  به مان دست دعایا یه از روکو ھر(است 

و آن (آورد  یامت گرد میشما را در روز ق یو گمان کشگونه  ھیچ بدون ).گردد یبرنم
وجود خود را از  )هیسرما(ه ک یسانکتنھا  ).دھد یگاه پاداش و پادافره ھمگان را م

  .آورند یمان نمیا )اند شتن را باختهیخو یو ھست(اند  دست داده
   توضیحات: 

تَبَ « مْ إِيل « .یبرا .در :» إِيل« .رده استکواجب  :»كَ نَّكُ عَ مَ يَجْ ...لَ ةِ يامَ قِ مِ الْ شما را  :»يَوْ
زد و گرد یانگ یامت برمیروز ق یشما را از گورھا برا .آورد یامت گرد میدر روز ق

...« ).۱۰۳ھود /  :نگا(آورد  یم مْ هُ سَ وا أَنفُ ُ رسِ ينَ خَ ذِ ع یه وجود خود را ضاکآنان  :»الَّ
ه به خدا و کند یسانک ،اند امت گرفتار عذاب نمودهیشتن را در روز قیاند و خو ردهک

  .تاب آخرت باور ندارندکحساب و 
 ۱۳ سوره أنعام آیه



  ٤٣٧ سوره انعام

 

   ه:یمتن آ 

ۡلِ ٱَما َسَ�َن ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿  � ٱوَ  �َّ ِميعُ ٱَوُهَو  �ََّهارِ   ﴾١٣ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
ه ھرچه در ھر کگونه  ھمان یعنی(و از آن او است آنچه در شب و روز قرار دارد  

و او  )ه باشد متعّلق بدو استکھم  یھرچه در ھر زمان ،است از آن خدا است یانکم
گاه  )ھمه اصوات و( یشنوا   .است )از ھمه موجودات(آ
   توضیحات: 

نَ « كَ يْلِ وَ « .وجود دارد .قرار گرفته است .ده استیآرم :»سَ مراد ھمه  :»النَّهارِ الَّ
  .ازمنه است

 ۱۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ ٱقُۡل أ ُِذ َوِ�ّٗ  �َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ فَاِطرِ  ا� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ٓ َوُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ قُۡل إِّ�ِ

ۡسلََمۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن 
َ
َل َمۡن أ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
  ﴾١٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱأ

   ترجمه: 
و ھا  آسمان نندهیه او آفرک یدر صورت ؟! رمیاور خود بگیر خدا را معبود و یا غیآ :بگو 
و به او  )ازمندندیو رازق ھمگان او است و ھمه بدو ن(دھد  یم ین است و او روزیزم

ه کبه من دستور داده شده است  :بگو ).ستین یسکازمند یو ن(شود  یداده نم یروز
 )ند وکا م فرمان خدیشتن را خالصانه تسلیخو ،ن اّمتیاز ا(ه کباشم  یسکن ینخست

  .ان مباشکاز زمره مشر )هکز خداوند به من دستور داده است یو ن(مسلمان باشد 
   توضیحات: 

» ّ يلِ  :نگا(رات از ھم کشانھا و کھکننده کجدا .نندهیآفر :»فَاطِرِ « .اوری .سرپرست :»وَ

لَمَ « .ا بدل از آن استی )اللهِ (صفت  )۳۰اء / یانب م فرمان یشتن را خالصانه تسلیخو :»أَسْ
  .دیمسلمان گرد .ردکخدا 

 ۱۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ ﴿ 
َ
ٓ أ    ﴾١٥قُۡل إِّ�ِ

   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٤٣٨

 

نم از عذاب کپروردگار  یاگر نافرمان )شیاند مال یھاھم مانند سائر انسان(من  :بگو 
  .ترسم یم )امتیق(روز بزرگ 

   توضیحات: 
 ۱۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ن يُۡ�َۡف َ�ۡنُه يَۡوَم�ِذٖ ﴿  ۥۚ  َ�َقدۡ  مَّ   ﴾١٦لُۡمبِ�ُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك  رَِ�َُه
   ترجمه: 
قت خدا بدو یبه حق ،بدان ھنگام از او به دور داشته شود )ین عذابیچن(ه ک یسک 

  .است یارکآش یروزین پیو ا ،رده استکرحم 
   توضیحات: 
 ۱۷ سوره أنعام آیه 
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك ﴿  َّ�  ٖ ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّ ُ�َ  ٖ�ۡ
ٰ  َ�ُهوَ  إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ    ﴾١٧قَِديرٞ  َ�ۡ
   ترجمه: 
و اگر  ،سازدتواند آن را برطرف  یس جز او نمکچ یھ ،به تو برساند یانیاگر خداوند ز 

 یزیه او بر ھر چکچرا  ،)ندک یریتواند از آن جلوگ یس نمکچ یھ(به تو برساند  یریخ
  .توانا است

   توضیحات: 

فَ « اشِ ...وَ « .نندهکبرطرف  :»كَ ٍ ريْ كَ بِخَ سْ سَ  .محذوف است )إِنْ (جواب  :»إِن يَمْ

لِهِ « :ن استیر چنیتقد ضْ آدَّ لِفَ   ).۱۰۷ونس ی :نگا( »فَال رَ
 ۱۸ أنعام آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ِ  ۡلَقاهِرُ ٱَوُهَو ﴿     ﴾١٨ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َِكيمُ ٱوَُهَو  ۦۚ فَۡوَق ِعَبادِه
   ترجمه: 
مت کح یش را از رویارھاکاست و (م یکاو بر سر بندگان خود مسّلط است و او ح 

گاه است )و از احوال و اوضاع ،دھد یانجام م   .بس آ



  ٤٣٩ سوره انعام

 

   توضیحات: 

رُ « اهِ قَ قَ « .مسّلط .غالب :»الْ اعراف /  :نگا(بر  یعنی )یَعل( یاست به معن یاسم :»فَوْ
۱۲۷.(  

 ۱۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ۡ�َ�ُ َشَ�َٰدٗة
َ
ٍء أ يُّ َ�ۡ

َ
ۖ ٱ قُلِ  قُۡل أ ُ وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا  �َّ

ُ
 لُۡقۡرَءانُ ٱَشِهيُدۢ بَيِۡ� َو�َۡيَنُ�ۡمۚ َوأ

نِذَرُ�م بِهِ 
ُ
نَّ َمَع  ۦِ�

َ
�ِنَُّ�ۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
ِ ٱَوَمۢن بَلََغۚ أ ۡشَهُدۚ قُۡل إِ�ََّما  �َّ

َ
ٓ أ ۡخَرٰىۚ قُل �َّ

ُ
َءالَِهًة أ

ا بَرِٓيءٞ  �نَِّ�  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  وَ هُ     ﴾١٩�ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
 ی،ن گواھیباالتر :بگو )خواھند یم یه بر رسالت تو گواھک یسانکبه  !غمبریپ یا( 

ان من و شما گواه یخدا م :بگو ؟)دھد یتا او بر صدق نبّوت من گواھ(ست یک یگواھ
شده است تا شما و تمام  ین قرآن به من وحیا )هکن است یل آن این دلیبھتر( !است

چ یس و ھکچ یه ھک یقرآن( .م دھمیرسد بدان ب یم  ھا بدان ن قرآنیه اکرا  یسانک
 یشما گواھ یا به راستیآ ).ھمانند آن را بسازد و ارائه دھد یا تواند سوره ینم یگروھ

و  یسکو ھرگز (دھم  ینم یمن گواھ :بگو ؟!ندیبا خدا یگریان دیه خداکد یدھ یم
و من از بتان  ،تا استکیگانه ی یاو خدا :بگو ).نمک یدانم و نم یرا انباز خدا نم یزیچ
  .زارمید بینک یانباز خدا م )هک یجان یجاندار و ب(

   توضیحات: 

ادَةٌ « هَ واژه  ی،ن معنیبگو: خدا است. با توّجه بد»: قُلِ اهللاُ«ز است. یی. تمیگواھ»: شَ

هادَةً «ن است: یر چنی(اللُه) مبتدا و خبر آن محذوف است و تقد ُ شَ ربَ يدٌ « .»اهللاُ أَكْ هِ گواه. »: شَ

وَ ا (یخبر (اللُه)  ن بَلَغَ «) محذوف است. هُ نْ برسد. واژه ( ه قرآن بدوکھر »: مَ ) عطف بر مَ

مْ ر (یضم وَ ) بَلَغَ ) و فاعل (كُ ر یگردد و عائد محذوف است. تقد یه به قرآن برمکاست هُ

انُ «ن است: َو َمن یچن ءَ رْ هُ الْقُ الِ . «»بَلَغَ ةً ـءَ ي« ان.یخدا ،جمع ِإله»: هَ   زار.یب»: ءٌ  بَرِ
 ۲۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ۡ�َنآَءُهُمۘ  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
َ
ِينَ ٱَكَما َ�ۡعرِفُوَن � نُفَسُهۡم  �َّ

َ
ْ أ ٓوا َخِ�ُ



 تفسیر نور    ٤٤٠

 

  ﴾٢٠َ�ُهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ 
   ترجمه: 
ه ک(او را  )انیحیان و مسیھودی یعنی(م یا بدانان داده یتاب آسمانکه ک یسانک 

 )خوب ،ور استکمذھایشان  کتاب در غمبر خاتم است و صفات اویمحّمد نام و پ
 )ه وجودیسرما(ه ک یسانک .شناسند یه فرزندان خود را مکگونه  ھمان ،شناسند یم

مان یا )نند وک یبرند اقرار نم یم یارند و بدانچه پکانیز(اند  خود را از دست داده
  .آورند ینم

   توضیحات: 

فُونَهُ « عرِ نش و یو ب ی،آسمانھای  کتاب ور او درکصفات مذ یغمبر را از رویپ :»يَ
  .شناسند یم ینگرش عقالن

 ۲۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِن ﴿  ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَوَمۡن أ َب � �َّ ۡو َكذَّ

َ
َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ٰلُِمونَ ٱ    ﴾٢١ل�َّ
   ترجمه: 
او  یو فرزند و انباز برا(بندد  یخدا دروغ مه بر کاست  یسکارتر از کستم یسکچه  

خدا  یگانگیداّل بر (ا دالئل ی ؟)دھد یگر بدو نسبت مید یناروا یزھایدھد و چ یقرار م
دارد  یغمبران را باور نمیات قرآن و معجزات پیو آ(د ینما یب میذکاو را ت )اءیو صدق انب

  .شوند یاران رستگار نمکمسّلمًا ستم .؟)انگارد یده میو ناد
   توضیحات: 

يا« َ ايَاتِ « .دروغ بست .به ھم بافت :»إِفْرتَ   .ات قرآنیآ .معجزات .دالئل :»ءَ
 ۲۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَو�َوَۡم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿  ْ  لِ�َّ ُ�وٓا َ�ۡ
َ
ۡ�نَ  أ

َ
َ�ٓؤُُ�مُ  � ِينَ ٱ ُ�َ   ﴾٢٢ُكنتُۡم تَزُۡ�ُمونَ  �َّ

   ترجمه: 
ه ھمه ک یآن روز ).دھد یامت رخ میه در روز قکرا  یزین چکان یآنان ب یبرا( 

 )اند و بدو خدا قرار داده یبرا یانبازان(ه ک یسانکم و سپس به ینک یآنان را جمع م



  ٤٤١ سوره انعام

 

 ین معبودھایتا چن(ند یجاکد یبرد یه گمان مک یانبازان :میگوئ یاند م دهیورز کشر
  ؟!)ادتان رسندیبه فر کوحشتنان عرصه ین در ایدروغ

   توضیحات: 

مْ « هُ ُ رشُ   .میآور یشان را گرد میا :»نَحْ
 ۲۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ن قَالُواْ وَ ﴿ 
َ
ٓ أ ِ ٱُ�مَّ لَۡم تَُ�ن فِۡتنَُتُهۡم إِ�َّ    ﴾٢٣َرّ�َِنا َما ُكنَّا ُمۡ�ِ�ِ�َ  �َّ

   ترجمه: 
ه ک یبه خداوند :ندیگو یه مکست ین نیجز ا یزیفر آنان چکسپس عاقبت  

  .!)میا دهیو ھرگز جز تو را نپرست( !میا نبوده که ما مشرکپروردگار ما است سوگند 
   توضیحات: 

ان محنت یو پا ،شیجه آزماینت ،فرکمراد سرانجام  .عذاب .شیآزما .فرک :»فِتْنةُ «
  .امت استیدشان در قیشد

 ۲۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ونَ  نُظرۡ ٱ﴿  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفِسِهۡمۚ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
ٰٓ أ    ﴾٢٤َكۡيَف َكَذبُواْ َ�َ

   ترجمه: 
نماند  یاء و انبازانکاز شر یو نشان ،ندیگو یز دروغ میشتن نیه چگونه با خوکبنگر  

  .بافتند یه آنان به ھم مک
   توضیحات: 

مْ « .نیبا چشم عقل ببن و که دّقت کن است یمراد ا .بنگر :»أُنظُرْ « نْهُ لَّ عَ از  :»ضَ

لَّ ( .دید گردیشان ناپدیا   .است )غاَب ( ینجا به معنیدر ا )ضَ
 ۲۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡفَقُهوهُ َوِ�ٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقرٗ ﴿ 
َ
ِ�نًَّة أ

َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم أ ن �َۡسَتِمُع إَِ�َۡكۖ وََجَعۡلَنا َ�َ  �ۚ َوِمۡنُهم مَّ

ْ  �ن ْ  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  يََرۡوا ۖ  يُۡؤِمُنوا ٰٓ  بَِها ِينَ ٱ َ�ُقوُل  يَُ�ِٰدلُونََك  َجآُءوكَ  إَِذا َح�َّ ْ إِۡن  �َّ َ�َفُرٓوا



 تفسیر نور    ٤٤٢

 

َ�ِٰطُ� 
َ
ٓ أ لِ�َ ٱَ�َٰذآ إِ�َّ وَّ

َ
�ۡ٢٥﴾  

   ترجمه: 
 ینه برا( یدھند ول یبه تو گوش فرا م )به ھنگام تالوت قرآن(از آنان  یبرخ 
ن سبب یبد .ردن آنکشخند یزدن و ر طعنه یه براکبل ،ت بدانیو ھدا دن آنیفھم

ھا  پرده  ھایشان دل ما بر )هک یم و گوئیا ردهکده عقل و گوش محروم یشان را از فایا
قرآن  یآسمان یتا ندا(م یا قرار داده یرکشان یھام تا آن را نفھمند و در گوشیا ندهکاف

دارند و  ینند بدان باور نمیحق را ھم بب یھا اگر آنان ھمه دالئل و نشانه ).را نشنوند
ه ک(ھا  این :ندیگو یند میآ یش تو میمجادله به پ یبرا یه وقتکتا آنجا  .آورند یمان نمیا

  .ستین یگریز دیان چینیشیپ یھا جز افسانه )یخوان یتو بر ما م
   توضیحات: 

هُ « .ھا پرده ،نانکجمع  :»أَكِنَّةً « قَ فْ  .نندک که آن را بفھمند و درکن یا :»وهُ أَن يَ

راً « قْ ةٍ « .یرک .ینیسنگ :»وَ ايَ َادِلُونَكَ « .نشانه .معجزه .لیدل :»ءَ با تو مجادله  :»جيُ

ادِلنيَ ( یحال است و به معن .نندک یم اطِريُ « .است )جمُ ْسُطوَرة :»أَسَ
ُ
 .ھا افسانه ،جمع أ

  ).۵فرقان /  :نگا(ل است یمراد خرافات و اباط
 ۲۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  َٔ َوُهۡم َ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه َوَ�ۡ� ﴿ 
َ
ٓ أ    ﴾٢٦ۡوَن َ�ۡنُهۖ �ن ُ�ۡهلُِكوَن إِ�َّ

   ترجمه: 
و لذا نه (نند یگز یم یز از آن دوریدارند و خود ن یاز قرآن باز م )گران راید(آنان  

ن یبه سبب چن !گذارند مردم از آن سود ببرند یبرند و نه م یقرآن سود مخودشان از 
 یول )نندیب یان میو تنھا خودشان ز(ند ینما ینم کشتن را ھالیآنان جز خو )یارک
  .نندک ینم کدر )عمل خود و فرجام بد آن را یزشت(

   توضیحات: 

نَ « وْ نْهَ نَ « .دارند یباز م» يَ نْأَوْ   .نندیگز یم یدور :»يَ
 ۲۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�َ ْ َب � �َّارِ ٱَولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفوا ْ َ�ٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوَ� نَُ�ّذِ َ�ِٰت َرّ�َِنا َونَُ�وَن َ�َقالُوا



  ٤٤٣ سوره انعام

 

  ﴾٢٧لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمَن 
   ترجمه: 
آتش دوزخ  )نارکدر (شان را یه اکبدان گاه  ینکآنان را مشاھده  !)محّمد یا(اگر تو  

را  یزیانگ وحشت یھا منظره ،شان را برداشته استیو ھراس جھّنم ا(دارند  ینگاه م
 یبرا( !اشک یا :ندیگو یآنان م )!یشنو یرا م یزیانگ شگفت یھاو سخن ینیب یم

ات یآ )گریدر آنجا د(م و یگشت یا برمیبه دن )گریبار د ،ن سرنوشت شومینجات از ا
  .میشد یم و از زمره مؤمنان میردک ینم بیذکپروردگارمان را ت

   توضیحات: 

ياوَ « وْ تَرَ وْ (جواب  .ینیاگر بب :» لَ ا ال « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )لَ أَيْتَ مَ رَ لَ

بريِ  ِيطُ بِهِ نِطَاقُ َ التَّعْ وا« .»حيُ قِفُ دُّ « .اند نگاه داشته شده :»وُ   .میبرگردانده شو :»نُرَ
 ۲۸ سوره أنعام آیه

   ه:یآ متن 

ُهۡم ﴿  ْ َ�ۡنُه ��َّ ْ لَِما ُ�ُهوا ْ لََعاُدوا وا ۖ َولَۡو ُردُّ ْ ُ�ُۡفوَن ِمن َ�ۡبُل ا َ�نُوا بَۡل بََدا لَُهم مَّ
   ﴾٢٨لََ�ِٰذبُونَ 

   ترجمه: 
 ،ه در آن جھانکبه خاطر آن است (ه کبل )ستیش نیب ینیدروغ یآرزو ،ن تمّنایا( 

پنھان  )گرانیاند و از خود و د داده یا انجام میدنن یدر ا(ه قبًال ک یارھائک )وبیع
برگردانده  )ایبه فرض محال به دن(اگر ھم  .ار گشته استکآنان آش یبرا ،اند ردهک یم

 )مانیدر وعده ا(شان یا .اند شده یه از آن نھکروند  یم یزیبه سراغ ھمان چ ،شوند
  .ندیدروغگو

   توضیحات: 

ا« .رود یار مکابطال ماقبل به  یه براکاست  یحرف .هکبل :»بَلْ « دَ ا « .ار شدکآش :»بَ مَ

ونَ  ْفُ انُوا خيُ ه کاست  یھائیبھا و زشتیع ،مراد از آن .ردندک یه پنھان مکآنچه را  :»كَ
 یه در دل مخفکگر است یغمبران و حقائق دیا مراد اعتقاد به خدا و پی .اند ردهک یم
ش سرپوش یبر فطرت خودادند و  یب میداشتند و وجدان و مردم را فر یم
اند  مان شدهیرده خود پشکز از یرستاخ یھا به ھنگام مشاھده صحنه یول .گذاشتند یم
  ).۶۵بوت / کعن :نگا(



 تفسیر نور    ٤٤٤

 

 ۲۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َياٱَوقَالُٓواْ إِۡن ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿     ﴾٢٩َوَما َ�ُۡن بَِمۡبُعو�ِ�َ  �ُّ
   ترجمه: 
 ین زندگیتنھا ھم یزندگ :ندیگو یم )گربارهید ،ا برگردندیھم به دناگر (و آنان  

ان یدر م یامت و دوزخ و بھشتیو ق(م یشو یخته نمیما است و ما ھرگز برانگ یایدن
  ).!ستین

   توضیحات: 

الُو« ا برگردند یه اگر ھم به دنکن یا ای ؛گفتند یا میان قبًال در دنکمشر یعنی :»اقَ

يَ إِنْ « .ندیگو یم ) و  ،ستین یبه معن )إِنْ ( :»هِ يَ ا یات دنیه مراد حکاو  یبه معن(هِ

يَا« .است نْ نَا الدُّ يَاتُ  یه مقابل زندگکن جھان است یا یمراد زندگ .تر ما کینزد یزندگ :»حَ

يَا« .آن جھان است نْ وثِنيَ « .ترکینزد یعنیاقرب  یاست به معن أَدْين)(مؤّنث  :»الدُّ بْعُ  :»مَ
  .شدگان زنده .انشدگ ختهیبرانگ

 ۳۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ لَيَۡس َ�َٰذا ب
َ
ٰ َرّ�ِِهۡمۚ قَاَل � َ�َ ْ � ٱَولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفوا ۚ قَاَل فَُذوقُواْ  ۡ�َّقِ ْ بََ�ٰ َوَرّ�َِنا قَالُوا

   ﴾٣٠بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُرونَ  ۡلَعَذاَب ٱ
   ترجمه: 
پروردگارشان نگاه  )دادگاه عدل(شگاه یه در پکبدان ھنگام  ینیاگر آنان را بب 

 )شانیو خداوند بد ،دارند یه چه حال بد و وضع تباھکد ید یخواھ(اند  داشته شده
 :ندیگو یم ؟! ستیحق ن )رتان استید و دامنگینیب یه مکرا  یزھائیچ(ن یا ایآ :دیگو یم
پس به  :دیگو یم )شانیآن گاه خداوند باز بد .حق است( !به پروردگارمان سوگند یآر

  .دیرا بچش )دوزخ(د عذاب یدیورز یه مک یفرکسبب 
   توضیحات: 

بِ « يا رَ لَ ن یر چنیمضاف محذوف است و تقد .شگاه دادگاه پروردگارشانیدر پ :»مْ ـِ هـّعَ

ِھْم یَعل :است لَيا« .ا َقضآِء َو َجزآِء َربِّ در  .در عوض .به سبب :»اـَبِم« ).۸۱بقره /  :نگا( :»بَ



  ٤٤٥ سوره انعام

 

ه یمصدر یول ،ا موصول باشدیه یتواند مصدر یم )ما(واژه  .هک یزیبه ھمان چ .مقابل
  .بھتر است

 ۳۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱقَۡد َخِ�َ ﴿  ْ بِلَِقآءِ  �َّ بُوا ِۖ ٱَكذَّ ٰٓ إِذَا َجآَءۡ�ُهُم  �َّ اَعةُ ٱَح�َّ ْ  َ�ۡغَتةٗ  لسَّ َ�نَا قَالُوا  َ�َٰحۡ�َ
 ٰ ۡطَنا َما َ�َ ۡوَزارَُهمۡ  َ�ِۡملُونَ  َوُهمۡ  �ِيَها فَرَّ

َ
ٰ  أ َ�  ُظُهورِهِمۚۡ  َ�َ

َ
   ﴾٣١يَزُِرونَ  َما َسآءَ  �

   ترجمه: 
تاب و مجازات و کو حساب و (پندارند  یه مالقات با خدا را دروغ مکمسّلمًا آنان  

ه ناگھان کتا آن گاه  )دھند یخود ادامه مار کدارند و به ان یافات آخرت را باور نمکم
 )شوند و یمان میز سخت پشیو در ھنگامه رستاخ(نند یب یان میز ،رسد یامت فرا میق
توشه و زاد (م و یردک یوتاھکا یدر دن )م ویچرا غافل بود( !غایافسوسا و در :ندیگو یم

 !ھان .شندک یم گناھان را بر دوش خود )آنان در آن روز بار .میه ننمودیآخرت را تھ
 . !شندک یبر دوش م یزیچه بد چ

   توضیحات: 

آءِ « ةُ « .مصدر باب مفاعله است .دارید .مالقات :»لِقَ اعَ روم /  :نگا(امت یروز ق :»السَّ

تُهُ « :غمبر فرموده استیه پکچرا  .دم مرگ ).۳۴لقمان /  ،۵۵ تْ قِيَامَ امَ دْ قَ اتَ فَقَ ن مَّ  .»مَ

تَةً « تْ (مصدر است و حال فاعل فعل  .سرزده .یناگھان :»بَغْ آءَ مْ (ا مفعول ی )مْ ـُهـجَ  )هُ

ا« .باشد یم اَعةُ ی ،ایتواند دن یم )ھا(مرجع  .در آن :»فِيهَ اعمال  یبه معن )َما(ا یو  ،ا السَّ

ار« .در انجام اعمال ،امتیدرباره ق ،ایدر دن :شود ین میچن یمعن .باشد زَ  ،جمع ِوْزر :»أَوْ
ه ین تشبیسنگ یه به بارھاکگناھان است  ینجا به معنیدر ا .گناھان .نیسنگ یبارھا

گاه یه براکاست  یحرف !ھان :»أَال« .شده است ار کردن شنونده از مابعد خود به ک آ

ونَ « .رود یم رُ زِ   .دارند یبرم .نندک یحمل م :»يَ
 ۳۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَوَما ﴿  ۡ�َيا ۖ  إِ�َّ لَِعٞب  �ُّ ارُ  َولَۡهوٞ ِينَ  َخۡ�ٞ  �ِخَرةُ ٱ َولَ�َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  لِّ�َّ
َ
 أ

   ﴾٣٢َ�ۡعقِلُونَ 



 تفسیر نور    ٤٤٦

 

   ترجمه: 
ش یب یا چهیو باز یسرگرم )دانند یم یافران تنھا آن را زندگکه ک(ا یدن یزندگ 

جھان ن یاز ا(زگاران بھتر یپرھ یبرا )است و یقیجھان حق(آخرت  یو سرا ،ستین
  ).دیدان یان خود را نمیو سود و ز(د یفھم ینم )را یھین امر بدیا(ا یآ .است )یفان

   توضیحات: 

ا دفع شّر یمقصودش از آن جلب نفع  ،دھنده ه انجامک یارک .یباز :»لَعِبٌ «

وٌ ـلَ « .باشد ینم ه انسان را به خود مشغول دارد و او را از انجام ک یارک .یسرگرم :»هْ
  .غافل سازدامور مھّم 

 ۳۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿  بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �   ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ

   ترجمه: 
 سازد. ین میتو را غمگ ندیگو یه) مکّفار مکه آنچه (کم یدان یغمبر)! ما میپ ی(ا 

ب یذکقت) تو را تیمان دارند و در حقیه آنان (از ته دل به صدق تو اک(ناراحت مباش) چرا 
  ند.ینما یار مکات خدا را انیعناد) آ یاز رو ،شانیاران (چون اکه ستمکنند. بلک ینم

   توضیحات: 

ونَ بِئَايَ « دُ ْحَ ن فعل یمصدر ا .نندک یم ارکعناد ان یات خدا را از رویآ :»اتِ اهللاِ جيَ
مان دارد با یه از دل بدان اکرا  یزیه انسان چکن است یه عبارت از اکجحود است 

ونَ (حرف باء متعّلق به  ).۱۴نمل /  ،۲۰انعام /  :نگا(ند کب یذکزبان ت دُ ْحَ است و  )جيَ
  .ھا است هیت رؤوس آیم جار و مجرور بر آن به خاطر رعایتقد

 ۳۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت رُُسلٞ ﴿  نَاۚ َوَ� مِّ  َولََقۡد ُكّذِ تَٮُٰهۡم نَۡ�ُ
َ
� ٰٓ وُذواْ َح�َّ

ُ
بُواْ َوأ ٰ َما ُكّذِ واْ َ�َ ن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ

َل لَِ�َِ�ِٰت  ِۚ ٱُمَبّدِ َبإِْي  �َّ    ﴾٣٤لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَولََقۡد َجآَءَك ِمن �َّ
   ترجمه: 
و  )اند ت و آزار قرار گرفتهیو مورد اذ(اند  ب شدهیذکتش از تو یپ یغمبران فراوانیپ 



  ٤٤٧ سوره انعام

 

ده خود ماندگار یو بر عق(اند  ردهک یبائیکش )ت و آزارھایو اذ(ھا بیذکدر برابر ت
ھا را  نجهکو شھا  گرفتاری و(اند  ت و آزار شدهیو اذ )اند ردهکن یاند و سنگر را خال مانده

روز یو در مبارزه حق و باطل پ(افته است یشان را دریما ا یاریتا  )اند ردهکتحّمل 
و  )است یروزیبر وعده پ ین سخن خداوند است و مبتنیا .ن باشیز چنیتو ن .اند شده

غمبران یبه تو اخبار و سرگذشت پ .تواند سخنان خدا را دگرگون سازد یز نمیچ چیھ
 یروزیپھا  سختی ه رسالت با شدائد ھمراه است و سرانجامک یدان یو م(ده است یرس

ةُ یدر دن و ا و آن گاه َجنَّ
ْ
  ).است یاْلَمأ

   توضیحات: 

وا« ل« .اند ت شدهیاذ :»أُوذُ ر یینجا مراد تغیدر ا .نندهکدگرگون  .ردھندهییتغ :»مبدّ

 .سخنان :»اتِ ـمـكل« ).۵۱غافر /  :نگا(غمبران است یخدا به پ یروزیدھنده وعده پ

بَأ« .ُسَنن .ام و شرائعکاح   .مراد قصص و سرگذشت است .خبر :»نَ
 ۳۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ن تَۡبَتِ�َ َ�َفقٗ  ۡسَتَطۡعَت ٱ�ن َ�َن َكُ�َ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ﴿ 
َ
�ِض ٱ ِ�  اأ

َ
ۡو ُسلَّمٗ  ۡ�

َ
 اأ

َمآءِ ٱ ِ�  �َِيُهم � لسَّ
ۡ
� َ�َتأ ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  يَةٖ فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  َدىٰۚ لۡهُ ٱَ�ََمَعُهۡم َ�َ  �َّ

   ﴾٣٥ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱ
   ترجمه: 
ه کچنان  ،ن استیتو سخت و سنگ یتو برا )دعوت(شان از یا یاگر روگردان 

 یا نردبانیو  ین بزنیدر زم ینقب )و مثالً  ینکدا یپ یجھت اقناع آنان راھ( یتوان یم
 یبرا یلیو دل )یبگرد راھا  آسمان ین و باالیو اعماق زم( یآسمان بگذارسوی  به
ق ین لجوجان تو را تصدیه اکاّما بدان  .نکن یچن( یاوریشان بیا )مان آوردنیا(

ت یبر ھدا )قھرًا و جبراً (اگر خدا بخواھد آنان را  یول ).آورند یمان نمینند و اک ینم
مان یو ا یت اجباریاّما ھدا .ن خواھد نمودیتلقشان  بدی مان رایو ا(رد کجمع خواھد 

ار خود اگر یگذارد تا با اراده و اخت یشان را به خود وا میلذا ا ؟دارد یچه سود یکزور
ه کمباش  یسانکپس از زمره  ).اورندیمان نیاورند و اگر نخواستند ایمان بیخواستند ا

  .دانند ینم )م خدا و سّنت او را درباره مردمکح(
 



 تفسیر نور    ٤٤٨

 

   توضیحات: 

» َ ربُ يْكَ كَ لَ اضُ « .ن استیتو سنگ یبرا .تو سخت و دشوار است یبرا :»عَ رَ  :»إِعْ

قاً « .یدور .یروگردان لَّم« .زیدھل .داالن .نقب :»نَفَ ةٍ « .نردبان :»اً ـسُ ايَ معجزه  .لیدل :» ءَ

لِنيَ « .یسیو ع یھمچون معجزات موس ی،حس َاهِ نجا یمراد از جھل در ا .انیناآشنا :»اجلْ
ل جھل به یاز قب .انسان در آن معذور استه کاست  یضّد علم است و منظور جھل

  .ت خدایمت و مشکح
 ۳۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َما �َۡستَِجيُب ﴿  ِينَ ٱإِ�َّ ُ ٱَ�ۡبَعُثُهُم  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ�َۡسَمُعوَنۘ وَ  �َّ   ﴾٣٦ُ�مَّ إَِ�ۡهِ يُرَۡجُعونَ  �َّ
   ترجمه: 
ر کر و تفیتدب یو از رو(ه گوش شنوا دارند کرند یپذ یم )دعوت تو را( یسانکتنھا  

شان یچون ا(و خداوند مردگان  )نما ھستند نان مردگان زندهیاّما ا .شنوند یسخنان را م
او برگردانده سوی  به شدن و پس از زنده .زدیانگ یبرم )ز از گورھایرا به ھنگام رستاخ

  ).نندیب یرا مخود  یرند و سزا و جزایگ یو مورد بازخواست قرار م(شوند  یم
   توضیحات: 

يبُ « تَجِ ونَ « .ردیپذ یم .ندک یاجابت م :»يَسْ عُ مَ  .فھمند یم .شنوند یم :»يَسْ

تَياـالْ « وْ  .ینه مردگان جسمان ؛ است یمراد مردگان معنو .مردگان ،تیجمع م :»مَ

مْ «  ﴾َ�ۡبَعُثُهمُ ﴿ ثُهُ بْعَ   .ندک یآنان را زنده م :»يَ
 ۳۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ﴿  ّ�ِهۦِۚ  ّمِن َوقَالُوا َ ٱقُۡل إِنَّ  رَّ َِل َءايَةٗ  �َّ ن ُ�َ�ّ
َ
ٰٓ أ  َوَ�ِٰ�نَّ  قَادٌِر َ�َ

ۡ�َ�َُهمۡ 
َ
  ﴾٣٧َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

   ترجمه: 
پروردگارش  یاز سو یا و معجزه یل مادیچرا دل :ندیگو یم )تمسخر یآنان از رو(و  

 )ھرگونه(تواند  یخداوند م :بگو )؟!تا گواه بر صدق دعوت او باشد(گردد  یبر او نازل نم
اگر به درخواست  یه برابر سّنت الھک(دانند  یآنان نم یول ،ندکنازل  یا ل و معجزهیدل
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  ).گردند یاورند نابود میمان نیشان پاسخ گفته شود و ایا
   توضیحات: 

ايَةً « ونَ «. معجزه. یحسل یدل»: ءَ لَمُ دانند و متوّجه  یات را نمیمت انزال آکح»: ال يَعْ
  ).۸گردد (نگا: انعام /  یآنان م که ھالیان مایب مشاھده عیذکه برابر سّنت خدا تکستند ین

 ۳۸ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

�ِض ٱ ِ�  َوَما ِمن َدآبَّةٖ ﴿ 
َ
ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  َوَ� َ�ٰٓ�ِرٖ  ۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
  أ

َ
ا فَرَّۡطَنا ِ� أ ۡمَثالُُ�م� مَّ

�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ءٖ ونَ  َرّ�ِهِمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  مِن َ�ۡ ُ�َۡ�ُ٣٨﴾  
   ترجمه: 
ز را یه او ھمه چکن است یمت و رحمتش اکقدرت خدا و ح یاز دالئل قو یکی( 
پرواز  ه با دو بال خودک یا چ پرندهین و ھیدر زم یا چ جنبندهیو ھ )ده استیآفر

خصائص و  یدارا کیو ھر (ند یھمچون شما یھائه گروهکن یند وجود ندارد مگر اک یم
ز را فروگذار یچ چیھ )ائناتک(تاب کدر  ).باشند یات خاّص خود میزات و نظام حیمم

نندگان ھرچه ک بیذکبگذار ت .میا ز پرداختهیز را ضبط و به ھمه چیچ و ھمه(م یا ردهکن
 ھمراه ھمه(آنان  )یویدن ین چند روزه زندگیاز گذشت ا(پس  )نندکخواھند ب یم

و (شوند  یآورده م شگاه پروردگارشان جمعیدر پ )وانات موجودیح یھا و دسته  ھا گروه
  ).میرس یتابشان مکبه حساب و 

   توضیحات: 

آبَّةٍ « يْهِ «پرنده. »: طَآئِرٍ « وان.یجنبنده. ح»: دَ نَاحَ ر کپرد. ذ یبا دو بال خود م»: يَطِريُ بِجَ
م. با چشمیدیمان شنیھام: با گوشیگوئ یه مکگونه  ھمان د است.یکتأ ید براین قیا

مٌ «م. یدیمان دیھا زه یصفات و خصائص و طبائع مم یه داراک یھائھا. گروهمّلت»: أُمَ

طْنا«باشند.  ا فَرَّ : لوح »الْكِتَابِ «م. یا ردهکم. فروگذار نیا دهیم. غفلت نورزیا ردهکن یوتاھک»: مَ
ه ک ی،). جھان ھست۲۲بروج /  ،۱۲س / ی ،۵۹ست (نگا: انعام / یم چیدان یه نمک ،محفوظ

 یه مردم براک یخدا است و تمام امور یتاب خواندنکه ک ،خدا است. قرآن یدنیتاب دک
د یبا یو مسائل اخالق یام اسالمکه از احک یزھائیاز دارند و ھمه چیت بدان نیت و ھدایترب

  ا مفّصل وجود دارد. علم خدا.یدر آن به گونه مجمل  ،بدانند
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 ۳۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ� � ْ بُوا لَُ�ِٰت� ٱ ِ�  َوُ�ۡ�مٞ  َ�ٰتَِنا ُصّمٞ َكذَّ ُ ٱَمن �ََشإِ  لظُّ َّ�  
ۡ
يُۡضلِۡلُه َوَمن �ََشأ

ٰ ِصَ�ٰٖط  ۡسَتقِي�ٖ  َ�َۡعۡلُه َ�َ    ﴾٣٩مُّ
   ترجمه: 
 یو از حواّس خود برا(دارند  یب میذکما را ت )یو قرآن یجھان(ات یه آکآنان  

رانند و ک )یگوئ ،ندیگو یشنوند و حق نم یبرند و ھرگز حق نم یشناخت حق سود نم
خداوند  .قرار دارند )دیفر و جھل و تعّصب و تقلکگوناگون  ی( ھایکیالالنند و در تار

و ھر  ،سازد یه را بخواھد گمراه مکھر  )ه داردک یسننن و یبرابر نظم و نظام و قوان(
  .دھد یقرار م )مانیا(م یه را بخواھد بر جاده مستقک

   توضیحات: 

مٌّ « مٌ « .رانک :»صُ إِ اهللاُ« .الالن :»بُكْ ن يَشَ قصد بد و سوء  یه داراکس کھر  :»...مَ
و  ،سپس به دوزخ رودسازد تا سرگشته شود و  یخدا او را به حال خود رھا م ،ت باشدین

بخشد و در راه  یت میخدا او را ھدا ،باشد کت پایقصد خوب و ن یه داراکس کھر 
  .دیفرما ید و سرانجام بھشت را بدو عطاء مینما یراست رھنمودش م

 ۴۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ﴿ 
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ ٱقُۡل أ َ�ۡتُ�ُم  �َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ ٱأ َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱأ تَۡدُعوَن إِن  �َّ

   ﴾٤٠ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
   ترجمه: 
ھای  مّلت ه قبالً کھمان گونه (رد یه اگر عذاب خدا شما را فرا گکد یبه من بگوئ :بگو 

ا از ھم یدن مرگتان و یبا فرا رس(امت شما یه قکن یا ای )ن را فرا گرفته استیشیپ
 یاریر خدا را به یغ )یا اخروی یوینجات از عذاب دن یبرا(ا یآ ،دیفراز آ )دن جھانیپاش

اگر شما  ؟!)رھانند یرسانند و شما را م یبه شما م ید سودیو اگر بطلب( ؟دیطلب یم
  .؟!)شما دارند و پرستش را سزاوارند یبرا یه بتھا و انبازھا سودکن یدر ا(د یراستگوئ

   توضیحات: 

مْ « تَكُ أَيْ ر کچ فیا ھیآ :هکن است یا یا وهیب و شیکن تریاز چنھا  عرب مراد :»أَرَ
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گاه ساز ؟ایه آکد یمرا خبر دھ ؟ هکد یا ردهک ةُ « ).۶۲اسراء /  :نگا( ؟ایه آکد یمرا آ اعَ  :»السَّ
  .ھنگام مرگ .امتیق

 ۴۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٤١َشآَء َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�ونَ بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�يَۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن ﴿ 
   ترجمه: 
جز خدا متوّسل  یسکز به یو در ھنگامه رستاخ ،بزرگ یدر وقت رخدادھا ،نه( 
و او اگر خواست آن  ،دیطلب یم یاریه تنھا خدا را به کبل )د ویبر ید و پناه نمیشو ینم
 )گر آن روزید(و  ،دیخوان یاد میرفع آن به فر یرا برا یه وکسازد  یرا برطرف م یزیچ
و از خاطر (د ینمائ ید فراموش میساز یخدا م کیشر )امروز(ه کرا  یزھائیچ
  ).دیزدائ یم

   توضیحات: 

ونَ « عُ نَ « .دیجوئ یاستمداد م .دیخوان یفرا م :»تَدْ وْ اد یاز  .دینک یفراموش م :»تَنسَ
  .دیبر یم

 ۴۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َم�ٖ َولََقۡد ﴿ 
ُ
رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰٓ أ

َ
َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡبلَِك  ّمِن أ

َ
َسآءِ بِٱ فَأ

ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ  ﴾٤٢لََعلَُّهۡم َ�َتَ�َُّعونَ  ل�َّ

   ترجمه:   
ش از یه پک یھائمّلتسوی  به ما )را یادیغمبران زیه پکناراحت مباش  !غمبریپ یا( 

 )اند دهیورز یچیبرافراشته و سرپ انیه علم طغک یو ھنگام(م یا ل داشتهیاند گس تو بوده
ه خشوع و کم تا بلیا ا دچار ساختهیھا گرفتار و به شدائد و بالانیو زھا  سختی آنان را به

  ).خود برگردند یخداسوی  به نند وکو توبه (ند یخضوع نما
   توضیحات: 

آءِ « بَأْسَ مرگ  ی،ان مالیز ی،تنگدست :مانند ،بت خارج از جسم شخصیبال و مص :»الْ

آءِ « .فرزندان َّ غم  ی،رنجور ی،ماریب :مانند .بت مربوط به جسم شخصیبال و مص :»الرضَّ

ونَ « .و اندوه عُ َّ توبه و انابت  .نندک یو فرمانبردار یفروتن .نندکخشوع و خضوع  :»يَتَرضَ
  .نندک
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 ۴۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ُسَنا تََ�َُّعواْ َوَ�ِٰ�ن قََسۡت قُلُوُ�ُهۡم َوَز�ََّن لَُهُم ﴿ 
ۡ
ۡيَ�ٰنُ ٱفَلَۡوَ�ٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ َما َ�نُواْ  لشَّ

   ﴾٤٣َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
دار ینند (و بکخشوع و خضوع  ،ندیآ یه به عذاب ما گرفتار مک ید ھنگامیآنان چرا نبا 

نند و آمرزش کبلند  یبارسوی  به دست دعا یو زاررند و با تضّرع یشوند و اندرز گ
و عالوه از  !ن بر سنگیخ آھنیسخت شده است و (نرود م  ھایشان دل ی) ول؟خواھند

  راسته است.یآراسته و پشان  برای دھند یه انجام مکرا  یمن (ھم) اعمالیقساوت قلب) اھر
   توضیحات: 

«  ).۹۸اعراف /  ،۱۴۷انعام /  :نگا(نجا مراد عذاب است یدر ا .قّوت و شّدت :» بَأْس«

تْ    .ن شدیسخت و سنگ .ردکدا یقساوت پ :»قَسَ
 ۴۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ْ بِهِ ﴿  ْ َما ذُّكُِروا ا �َُسوا وتُوٓاْ  ۦفَلَمَّ
ُ
ٓ أ ْ بَِما ٰٓ إَِذا فَرُِحوا ٍء َح�َّ ۡ�َ ِ

بَۡ�َٰب ُ�ّ
َ
َ�تَۡحَنا َعلَۡيِهۡم �

َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡغَتةٗ 
َ
ۡبلُِسونَ  ُهم فَإَِذا أ    ﴾٤٤مُّ

   ترجمه: 
و (ر و مّتعظ شده بودند که بدان متذکردند آنچه را که آنان فراموش ک یھنگام 

م یار بردکشان به یا یداریجھت ب یگریآزمون د ،فتادیارگر نک یماریو ب یآزمون نادار
 یامًال در فراخک(ه کم تا آن گاه یشان گشودیرا به رو )ھااز نعمت(ز یھمه چ یدرھا )و

و باده ثروت (شاد و مسرور گشتند  ،داده شدشان  بدی بدانچه )ور شدند و نعمت غوطه
ما به ناگاه  )وردند ک یرکشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشیو قدرت ا

 و(ر ماندند یوس و متحیو آنان مأ )میردکو به عذاب خود مبتال (م یشان را بگرفتیا
  ).نجات راه نبردندسوی  به

   توضیحات: 

وا بِهِ « رُ كِّ ا ذُ آء در ابدان کآنچه بدان پند و اندرز داده شدند  :»مَ َسآء در اموال و َضرَّ
ْ
ه َبأ

ونَ « .بود بْلِسُ   .نانیگشتگان و غمگدان و سریناام :»مُ



  ٤٥٣ سوره انعام

 

 ۴۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�ُقِطَع َدابُِر ﴿ ْۚ وَ  �َّ ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَظلَُموا    ﴾٤٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
   ترجمه: 
ان را یش تنھا پروردگار جھانیو ستا ،ن شدک شهیاران رکنسل ستم )بین ترتیبد( 

ن را از فساد یزم یو رو ،ندک یت میمردمان را تربه با نقمت و نعمت ک(سزا است 
  ).سازد یم کظالمان پا

   توضیحات:  

ابِرُ «   .ردن استکن ک شهیه از ریناک ،قْطِع دابر .خلف .تابع :»دَ
 ۴۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َخَذ ﴿ 
َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
ُ ٱقُۡل أ ۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  �َّ ٰ قُلُو�ُِ�م مَّ بَۡ�َٰرُ�ۡم وََخَتَم َ�َ

َ
ِ ٱَسۡمَعُ�ۡم َو� َّ� 

�ِيُ�م بِهِ� 
ۡ
   ﴾٤٦ُ�مَّ ُهۡم يَۡصِدفُونَ  �َ�ٰتِ ٱَكۡيَف نَُ�ُِّف  نُظرۡ ٱيَأ

   ترجمه: 
رد و یبگ )از شما بازپس(تان را یھاه اگر خداوند گوش و چشمکد یبه من بگوئ :بگو 

ر از الله یغ ،)دید و نفھمینید و نبیرا نشنو یزیه چکبدان گونه (مھر نھد ھایتان  دل بر
ن را به یه ما چگونه دالئل و براھکبنگر  ؟!ه آنھا را به شما برگرداندکھست  یخدائ
رفتن و راه حق یپذ یبه جا ،دنیاز شن(م و آنان پس ینک یر مکمختلف ذ یھا گونه

 . !گردانند یم یرو )گرفتن
   وضیحات:ت 

فُ « ِّ  .میدھ یح میم و توضینک یان میمختلف ب یھا ھا و گونه وهیبه ش :»نُرصَ

فُونَ « دِ   .گردانند یم ینند و روک یپشت م .ندینما یاعراض و انصراف م :» يَصْ
 ۴۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ﴿ 
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ ٱقُۡل أ ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُ�ۡهلَُك إِ�َّ  �َّ

َ
 لَۡقوۡمُ ٱَ�ۡغَتًة أ

ٰلُِمونَ ٱ    ﴾٤٧ل�َّ
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   ترجمه: 
 یو بدون انتظار قبل(ارا که آشکن یا ایه اگر عذاب خدا به ناگاه کد یبه من بگوئ :بگو 

بگذار ( ؟!گردند یم کاران ھالکمگر جز گروه ستم ،دیبه شما در رس )یا با انتظار قبلی
  ).ردیان و گمراھان چون شما را در بر گکمشرعذاب خدا 

   توضیحات: 

تَةً أَوْ جَ « ةً بَغْ رَ  .ارا و با انتظارکا آشی .عذاب قوم لوط :مانند .ناگھان و بدون انتظار :»هْ
  .عذاب قوم نوح و فرعون :مانند

 ۴۸ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۡصلََح فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم  لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَوَما نُۡرِسُل ﴿ 
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۖ َ�َمۡن َءاَمَن َوأ إِ�َّ ُمبَّ�ِ

   ﴾٤٨َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
   ترجمه: 
و  )ر و ثوابیمؤمنان به خ(دھندگان  غمبران را جز به عنوان بشارتیما پ 

وت به دع(ه ک یسانکپس  .میفرست ینم )افران از عقاب و عذابک(دھندگان  میب
ه بدانان ک یاز شر و بالئ(دارند  ینه ترس ،نندکسته یار شاکمان آورند و یا )غمبرانیپ
  ).دھند یه از دست مک یر و نعمتیاز خ(شوند  ین میو نه غمگ )رسد یم

   توضیحات: 

ينَ وَ « بَرشِّ ينَ  مُ رِ نذِ لني(حال  .دھندگان میدھندگان و ب مژده :»مُ سَ رْ  .ھستند )مُ

لَحَ «   .ھا فزودیھا را زدود و بر خوبیزشت :» أَصْ
 ۴۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  بُواْ � �َّ ُهُم َكذَّ   ﴾٤٩بَِما َ�نُواْ َ�ۡفُسُقونَ  لَۡعَذاُب ٱَ�ٰتَِنا َ�َمسُّ
   ترجمه: 
 کدردنا(عذاب  ،دارند یب میذکما را ت )یو دالئل جھان یقرآن(ات یه آکآنان  

  .رسد یبدانان م )یمانیو خروج از برنامه ا( یبه خاطر نافرمان )یزدانی
   توضیحات: 

ونَ « .به خاطر .به سبب :»اـَبِم« قُ سُ فْ انُوا يَ مان و اطاعت یبه طور مستمر از دائره ا :»كَ



  ٤٥٥ سوره انعام

 

  .ردندک یم یام شانه خالکرفتند و از التزام اح یبه در م
 ۵۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿ 
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱإِۡن �

َ
ُرونَ  ۡ�َِصُ�ۚ ٱوَ  ۡ� فََ� َ�َتَفكَّ

َ
   ﴾٥٠أ

   ترجمه: 
زدان ی(ارزاق و اسرار جھان)  یھا نهیم گنجیگو یافران) بگو: من نمکن یبد !غمبریپ ی(ا 

سبحان است  یت جھان تنھا و تنھا از آن خدایکت و مالیه الوھکدر تصّرف من است (چرا 
ه کب جھان باخبر است یاز غ یسکه کدانم (چرا  یب میه من غکم یگو یو بس) و من نم

ه من کم یگو یه خدا است) و من به شما نمکظر باشد ھا حاضر و ناھا و زمانانکدر ھمه م
ل: خوردن و یاز قب ین است عوارض بشریم. ایھمچون شما یه من انسانک(بل ام. فرشته

شود  یم یه به من وحکن یجز ا ،شود یده میدر من د ،وچه و بازار راه رفتنکخفتن و در 
جز سخن خدا را  یسکنم (و سخن ک ینم یرویشود پ یم یو) من جز از آنچه به من وح

افر سرگشته و مؤمن راه کنا (و ینا و بیا نابیروم). بگو: آ یشنوم و تنھا به فرمان او راه م ینم
مگر  ؟زدانند)یشگاه یدر پ ی(و ھر دو مساو ؟سانندکین حقائق) یدر شناخت ا ،افتهی

  .؟ار شود)کتان نمودار و آشیحق برا ،د (تا در پرتو عقلیشیاند ینم
   توضیحات: 

آئِنُ « زَ آئِنُ اهللاِ(مراد از  .نفائس اموال یانبارھا .ھا نهیگنج ،نهیجمع خز :»خَ زَ  )خَ

گاه ن یسکه جز خدا کاست  یمقّدرات لَك« .ستیاز آنھا آ يا« .فرشته :» مَ مَ  .ورک :»األعْ

ريُ « .ندک یدا نمیه با چراغ عقل حقائق را پکمراد شخص گمراه است  بَصِ مراد  .نایب :»الْ
  .ابدی یشه به حقائق راه میه در پرتو اندکاست  یمانداریشخص ا

 ۵۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

نِذۡر بِهِ ﴿ 
َ
ِينَ ٱَوأ ْ إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم لَۡيَس لَُهم ّمِن ُدونِهِ  �َّ ٓوا ن ُ�َۡ�ُ

َ
 َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ۦَ�َافُوَن أ

   ﴾٥١َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ 
   ترجمه: 
گر یچون به جھان د(ه کرا بترسان  یسانک )ه در قرآن آمده استک یزھائیچ(با آن  
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شگاه یه در پکن یترسند از ا یم )ند وکمنایز بیاز ھول و ھراس رستاخ ،مان دارندیا
آنان  یبرا )ه در آنک یآنجائ( .شوند یگردآورده م )تابکحساب و  یبرا(پروردگارشان 

آنان  .وجود ندارد )شان را از عذاب دوزخ برھاندیه بتواند اک( یگریانجیاور و میجز خدا 
و آن (نند کشه یپ یزگارید پرھیشا )است یه فرصت باقکتا امروز  ،را از آن روز بترسان(

  ).وقت به بھشت روند
   توضیحات: 

رْ « افُونَ « .قرآن یعنی ،به آن :»بِهِ « .م دهیب .بترسان :»أَنذِ َ ينَ خيَ ذِ ه ک یسانک :»الَّ

ونِهِ « ).۵۵ات / یذار ،۱۱س / ی ،۱۸فاطر /  :نگا(مراد مؤمنان است  .ترسند یم ن دُ  :»مِ
  .ر از اویغ .او یسوا

 ۵۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿  َّ�  ِ ِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب َما َعلَۡيَك ِمۡن  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  لَۡعِ�ِّ ٱوَ  لَۡغَدوٰة
ءٖ  ءٖ  ّمِن َعلَۡيهِم ِحَسابَِك  مِنۡ  َوَما ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ ٰلِِم�َ ٱ مِنَ  َ�تَُكونَ  َ�َتۡطُرَدُهمۡ  َ�ۡ    ﴾٥٢ل�َّ

   ترجمه: 
اد یرا به فر یه سحرگاھان و شامگاھان خداکمران  )ش خودیاز پ(را  یسانک 

تنھا (منظورشان  )مشغولند ووقت به عبادت و پرستش خدا   و ھمه(خوانند  یم
س در کو ھر(شان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است ینه حساب ا .او است )تیرضا

 ان دربارهکبه حرف مشر(اگر  ).ش استیچه شاه چه درو ،ش استیگرو عمل خو
  .بود یاز زمره ستمگران خواھ ی،آنان را بران )و از خود یمؤمنان گوش دھگونه  این
   توضیحات: 

دِ « اةِ « .مران .نکطرد م :»ال تَطْرُ دَ غَ ِّ « .سحرگاھان :»الْ اةِ وَ « .شامگاھان :»الْعَيشِ دَ غَ بِالْ

 ِّ ءٍ « .در ھمه اوقات است ،مراد .در سحرگاھان و شامگاھان :»الْعَيشِ ْ نْ يشَ )(حرف  :»مِ نْ  مِ

ءٍ (زائد است و  ْ مْ « .است )ما(در موضع رفع است و اسم  )يشَ دَهُ تَطْرُ  ،منصوب است :»فَ

بَّ « :ن استیر چنیتقد .است یچون جواب نھ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ دِ الَّذِ نَ ـُهـال تَطْرُ ونَ مِ تَكُ ... فَ مْ

الِ  مْ ـِمـالظَّ هُ دَ تَطْرُ ءٍ فَ ْ ن يشَ ِمْ مِ اهبِ سَ نْ حِ يْكَ مِ لَ ا عَ   .»نيَ ، وَ مَ
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 ۵۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  بَِبۡعٖض َوَ�َ�ٰلَِك َ�َتنَّا َ�ۡعَضُهم ﴿  َُقولُوٓا ُؤَ�ٓءِ  ّ�ِ ٰٓ�َ
َ
ُ ٱ َمنَّ  أ لَۡيَس  �َّ

َ
ُ ٱَعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِناۗٓ � َّ� 

 ِ ۡعلََم ب
َ
ِٰكرِ�نَ ٱبِأ    ﴾٥٣ل�َّ

   ترجمه: 
 ،ن و دخول بدان بر توانگرانیرش دیگرفتن مستمندان در پذ یشیبا پ(ن ین چنیا 

گر ید یبا برخ )ّبرندکثروتمندان مته ک(را  یبرخ )بوده است و یو سار یسّنت ما جار
نان ھمان یا ایآ :ندیبگو )نانکتمسخر ،ّبرانکمت(م تا یا آزموده )رندیه تنگدستان فقک(
شان مّنت یبر ا )مانیده است و با اعطاء نعمت ایبرگز(ان ما یه خداوند از مکند یسانک

  ؟)ش مغرورکافران سرکن یتا ا(شناسد  یا خداوند سپاسگزاران را بھتر نمیآ ؟ نھاده است
   توضیحات: 

ا« يا« .میآزمود .میردکامتحان  :»َفَتنَّ لَ ... عَ نَّ   .نمود یکین .نعمت داد :»مَ
 ۵۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ�َذا َجآَءَك ﴿  ٰ َ�ۡفِسهِ يُۡؤِمُنوَن � �َّ َ�ٰتَِنا َ�ُقۡل َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡمۖ َكَتَب َر�ُُّ�ۡم َ�َ
نَّهُ  لرَّۡ�َةَ ٱ

َ
نَّهُ  َ�ۡعِدهِۦ مِنۢ  تَاَب  ُ�مَّ  َمۡن َعِمَل مِنُ�ۡم ُسوَٓءۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ  ۥ�

َ
ۡصلََح فَ�

َ
 َ�ُفورٞ  ۥَوأ

   ﴾٥٤رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
 :بگوشان  بدی )احترامشان یبرا(ش تو آمدند یما به پ )قرآن(ات یھرگاه مؤمنان به آ 

شتن رحمت یبر خو )لطف یاز رو(خداوند شما  )هکشما را مژده باد ( !درودتان باد
س از شما از که ھرک )آن است یرانش مقتضکیو رحمت فراوان و ب(واجب نموده است 

و نادمانه به آستانه (رد کبعد از آن توبه  یول ،شد یدچار لغزش )یانسان( ینادان یرو
ر یذر تقصخداوند ع(رد کو اصالح  )مانه خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبرانیرک

  .است )در حق ھمگان(مھربان  )بندگان و(ه او آمرزگار کچرا  )ردیپذ یاو را م
   توضیحات: 

لَ « مِ نْ عَ َةَ (جمله بدل  :»...أنَّهُ مَ محْ تَبَ (به  ا مفعوٌل ی )الرَّ نْ (جواب شرِط  .است )كَ  )مَ

بِّهِ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد رانُ رَ فْ لَهُ غُ ةٍ « .»فَ هالَ مراد  .ینادان یاز رو :»بِجَ



 تفسیر نور    ٤٥٨

 

گاھانه ک یسکه کن است یا گاھانه مرتیه آ از زمره جاھالن بشمار  ،شود یب گناه مکا ناآ
  .ار مطلقًا نادان استکه گناھکن یا ای .است

 ۵۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ُل ﴿    ﴾٥٥لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَولِتَۡستَبَِ� َسبِيُل  �َ�ِٰت ٱَوَ�َ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
   ترجمه: 
تا راه  ،میدھ یح میرا توض )یو دالئل جھان یقرآن(ات یآ )ارکروشن و آش(ن ین چنیا 

  .دا و نمودار شودیپ )از راه درست مؤمنان(اران کگناھ )نادرست(
   توضیحات: 

لُ « ن ییح و تبیتوض .مینک یار مکنمودار و آش .میساز یاز ھم جدا م :»نُفَصِّ

تَبِنيَ لِ وَ « .مینمائ یم واو حرف عطف است و فعل  .دا شودیه روشن و ھوکن یتا ا :»تَسْ

تَبِنيَ ( وا(مانند  یرا بر فعل مقّدر )لِتَسْ مُ هَ وا « :ن استیر چنیتقد .ندک یعطف م )لِيَفْ مُ هَ لِيَفْ

تَبنيَ وَ  بِيلُ «  .»لِتَسْ   .رود یار مکر و مؤّنث به کن واژه به صورت مذیا .راه :»سَ
 ۵۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�بَُد ﴿ 
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ٱقُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ِۚ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡهَوآَءُ�ۡم قَۡد  �َّ

َ
تَّبُِع أ

َ
� ٓ قُل �َّ

ٓ  اَضلَۡلُت إِذٗ  ۠  َوَما نَا
َ
   ﴾٥٦لُۡمۡهَتِدينَ ٱ ِمنَ  �

   ترجمه: 
اد یخدا به فر یه سواکرا  یھائنم آنکه پرستش کن یام از ا شده یمن نھ :بگو 

 یرویشما پھای  ھوس و یمن از ھو :بگو ).دینمائ یشان مو عبادت(د یخوان یم
شوم و از زمره  یدر آن وقت گمراه م )ھمچون شما ،نمکن یاگر چن(ه ک ،نمک ینم
  .افتگان نخواھم بودی راه
   توضیحات: 

يتُ ـنُ « آءَ « .ام بازداشته شده .ام شده ینھ :»هِ وَ   .پوچ یناروا و آرزوھا یخواستھا :»أَهْ
 
 
 



  ٤٥٩ سوره انعام

 

 ۵۷ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ بَّيَِنةٖ ﴿  ّ�ِ  ّمِن قُۡل إِّ�ِ َ�َ ۡ�ُتم رَّ إِ�َّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن  ۦٓۚ َما ِعنِدي َما �َۡستَۡعِجلُوَن بِهِ  بِهۦِۚ  َوَ�ذَّ
ِۖ َ�ُقصُّ  ۖ ٱِ�َّ    ﴾٥٧ۡلَ�ِٰصلِ�َ ٱَوُهَو َخۡ�ُ  ۡ�َقَّ

   ترجمه: 
پروردگارم نازل شده است و شما  یه از سوکھستم  یواضحعت یمن بر شر :بگو 

د عذاب و یبدان .ارا استکعت غّرا و آشیرنده شریه در برگک(د ینک یب میذکقرآن را ت
فرمان جز در  .ستید در قدرت من نیورز یآن شتاب م )نزول و وقوع(ه در ک )یفریک

 .شود یمت انجام مکش برابر حیارھاکو (رود  یخدا به دنبال حق م .ستیدست خدا ن
ن یو او بھتر )شود یگردد و اگر نخواست عذاب واقع نم یلذا اگر خواست عذاب واقع م

  .است )حق از باطل(ننده کجدا  )ان من و شما ویم یقاض(
   توضیحات: 

يِّنَةٍ « بْتُم بِهِ « .مراد قرآن است .عتیشر .لیدل :»بَ ذَّ ر یضم .دینک یب میذکآن را ت :»كَ
 .ه قرآن استکمراد است  یر آوردن آن به خاطر معنکگردد و مذ یبرم )نهیب(به  )ه(
َقَّ « صُّ احلْ  .ندک یم یرویاز حق پ .سازد یحق را از باطل جدا م .دیگو یحق را م :»يَقُ

لِنيَ « اصِ فَ   .گرانروشن .نندگانک یداور .جداسازندگان :»الْ
 ۵۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ِعنِدي ﴿ 
َ
ۡمرُ ٱلَُقِ�َ  ۦَما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ قُل لَّۡو أ

َ
ُ ٱبَيِۡ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۗ وَ  ۡ� ۡعلَُم  �َّ

َ
أ

 ِ ٰلِِم�َ ٱب    ﴾٥٨ل�َّ
   ترجمه: 
شتاب  )استھزاء یه عذاب خدا است و از روک(ه در وقوع آن کاگر آنچه  :بگو 

شدم  یردم و از شر شما خالص مک یدر وقوع آن شتاب م(در قدرت من بود  ،دیورز یم
گاه )ار در دست خدا است وک(ن کیول ،رفتیپذ یان میار من با شما پاک )و تر از  خدا آ
  .اران استکستم )ا آخرت در خوریا یه در دنکاست  یزیبدان چ یسکھر (

   توضیحات: 

» َ يضِ رُ لَقُ   .ردک یدا میصله پیشد و ف یسره مکیار ک .رفتیپذ یار خاتمه مک :» األمْ



 تفسیر نور    ٤٦٠

 

 ۵۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿  َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ
�ِض ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ 

َ
 كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  َوَ� رَۡطبٖ  ۡ�

بِ�ٖ     ﴾٥٩مُّ
   ترجمه: 
گاه ن یسکد آنھا در دست خدا است و یلکب و یغ یھا نهیگنج   .ستیجز او از آنھا آ

گاه استیو در یکو خداوند از آنچه در خش  )یو درخت یاھیاز گ( یچ برگیو ھ .ا است آ
 )درون(ھای  تاریکی در یا چ دانهیو ھ .ه از آن خبردار استکن یافتد مگر ا یفرو نم

گاه(ه کن یمگر ا ،ه فرو افتدکست ین یکا خشیز تر و یچ چیو ھ ،نیزم و در  ،خدا از آن آ
  .در لوح محفوظ ضبط و ثبت است )دا است ویعلم خدا پ

   توضیحات: 

اتِح« فَ ةٍ وَ « .دھایلک ،جمع ِمْفَتح ،ھا نهیگنج ،جمع َمْفَتح :» مَ قَ رَ ن وَ طُ مِ قُ ا تَسْ  .»...مَ

)(حرف  نْ ةٍ (زائد است و واژه  مِ قَ رَ طُ (در موضع رفع و فاعل  )وَ قُ  یھا و واژه ،است )تَسْ

ة( طَب« ).۳سبأ /  :نگا(عطف بر آن ھستند  )اِبٍس ی ،َرطب ،َحبَّ ابِسٍ « .تر :»رَ  .کخش :»يَ

بِنيٍ «   .لوح محفوظ .علم خدا :»كِتَابٍ مُّ
 ۶۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱَوُهَو ﴿  َّ�  ِ ۡلِ ٱَ�َتَوفَّٮُٰ�م ب َّ�  ِ ُ�مَّ َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ  �ََّهارِ ٱَوَ�ۡعلَُم َما َجرَۡحُتم ب
َجلٞ 

َ
�  أ َسّ�ٗ   ﴾٦٠َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُ�م ُ�مَّ  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  مُّ

   ترجمه: 
داند  یزاند و او میانگ یراند و در روز شما را برمیم یه در شب شما را مکخدا است  

د و چه ینک یچه م )وشش استکه زمان عمده جنب و جوش و تالش و ک(ه در روز ک
تا  )وسته ادامه داردیپ ،نام یداریخواب و ب ین مرگ و زندگیو ا(د یآور یفراچنگ م

ز یدر روز رستاخ(سپس  .دیبسر آ )دن مرگ اویس با فرا رسکھر یزندگ(ن یمھلت مع
 )ایاز خوب و بد در دن(د و آن گاه شما را بدانچه یگرد یخدا برمسوی  به )ھمگان



  ٤٦١ سوره انعام

 

  ).رساند یو پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنھا م(گرداند  ید باخبر میردک یم
   توضیحات: 

مْ « فَّاكُ تَوَ زمر /  :نگا(نجا خواباندن است یراندن در ایمراد از م .راندیم یشما را م :»يَ

تُمْ « ).۴۲ حْ رَ مْ « .دیدیگناه ورز .دیانجام داد .دیفراچنگ آورد :»جَ ثُكُ بْعَ شما را زنده  :»يَ

ض« ).۴۲زمر /  :نگا(ردن است کدارینجا بیگرداندن در ا مراد از زنده .گرداند یم  :»لِيُقْ
طه /  :نگا(ه به اتمام رسانده شود کن یتا ا ).۲۰۰بقره /  :نگا(ان داده شود یه پاکن یتا ا

يً « ).۱۴سبأ /  :نگا(ه مقّدر شود کتا آن گاه  )۱۱۴ مّ سَ لٌ مُّ ان یمراد پا .نیمّدت مع :»أَجَ

مْ « ).۲انعام /  :نگا(است  یا مّدت زندگانی یزندگ كُ عُ جِ رْ   .رجوع و برگشت شما :»مَ
 ۶۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  لَۡقاهِرُ ٱَوُهَو ﴿  َحَدُ�ُم  ۦۖ فَۡوَق ِعَبادِه
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ  لَۡموُۡت ٱَو�ُۡرِسُل َعلَۡيُ�ۡم َحَفَظًة َح�َّ

ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم َ� ُ�َفّرُِطونَ     ﴾٦١تَوَ�َّ
   ترجمه: 
 یاز فرشتگان را برا( یاو مراقبان .ره استیامًال چکخداوند بر بندگان خود  

ار خود با کو آنان به (گمارد  یفرستد و م یبر شما م )و نگارش اعمال شما یحسابرس
از شما فرا  یکیو چون مرگ  )گردند یمشغول م ،شما کیاکیدّقت تمام تا دم مرِگ 

جان او را  )ند ویآ یگر به سراغ او میان فرشتگان دیاز م(فرستادگان ما  ،دیرس
 )ت خودیدام در مأمورکچ یفرشتگان گروه اّول و فرشتگان گروه دوم ھ(و  ،رندیگ یم
  .نندک ینم یوتاھک

   توضیحات: 

رُ « اهِ قَ وَ الْ هُ ظَةً « ).۱۸انعام /  :نگا( :»...وَ فَ مراد فرشتگان  .مراقبان ،جمع حافظ :»حَ

نَا« ).۱۱و  ۱۰انفطار /  ،۸۰زخرف /  :نگا(است  )الكِرام الْكاتِبون( لُ سُ  .فرستادگان ما :»رُ

طُونَ ). «۱۱سجده /  :نگا(اْلموت است  کمراد فرشتگان ھمدست َملَ  رِّ فَ مْ ال يُ هُ وحال  :»وَ

لُنا(ا ی )ُرُسُلنا(تواند حال  ین جمله میا .نندک ینم یوتاھکه آنان کآن  سُ ظَةً و رُ فَ  )حَ
  .نندک ینم یوتاھک یاِر حفظ و توفّ که در کچرا  ؛باشد
 



 تفسیر نور    ٤٦٢

 

 ۶۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ٓواْ إَِ� ﴿  ِ ٱُ�مَّ ُردُّ � ٱَمۡولَٮُٰهُم  �َّ َ� َ�ُ  ۡ�َّقِ
َ
ُع  ۡ�ُۡ�مُ ٱ� َ�ۡ

َ
  ﴾٦٢ۡلَ�ِٰسبِ�َ ٱَوُهَو أ

   ترجمه: 
َسرور  یعنی ،خداسوی  به )گردند و یامت زنده میھمه مردگان در روز ق(سپس  
از  یفرمان و داور )ین روزیه در چنکد یبدان( !ھان .شوند یشان برگردانده میا یقیحق

ن مّدت به حساب یتر وتاهکو در (گران است  ِن حسابیتر عیو او سر ،آن خدا است و بس
  ).دھد یرسد و پاداش و پادافره آنان را م یخالئق م کیاکی

   توضیحات: 

وا« دُّ يا« .برگردانده شدند :»رُ لَ وْ يا(واژه  .متصّرف .کمال .َسرور :»مَ لَ وْ مجرور است  )مَ

َقِّ (و واژه  .است )اللهِ (و بدل  يا(صفت  )احلْ لَ وْ مُ « .است )مَ ُكْ  .یداور .فرمان :»احلْ

بِنيَ « َاسِ   .حسابرسان .گران حساب :»احلْ
 ۶۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

يُ�م ّمِن ُظلَُ�ِٰت ﴿ ِ ٱقُۡل َمن ُ�َنّجِ �َٮَٰنا لَّ�ِنۡ  وَُخۡفَيةٗ  تََ�ُّٗ�  ۥتَۡدُعونَهُ  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ
َ
 ِمنۡ  أ

ِٰكرِ�نَ ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ِٰذهِۦ    ﴾٦٣ل�َّ
   ترجمه: 
در آن حال  ،بخشد یم یا رھائیو در یکشما را از اھوال و شدائد خش یسکچه  :بگو 

 یو نھان یاو را فروتنانه َعَلن )ند وک یبزرگ به شما رو م یھا یھا و گرفتار یدشوار(ه ک
م یخور یسوگند م ،ن اھوال برھاندیاگر خدا ما را از ا :)دیگوئ یو م(د یخوان یاد میبه فر

  ؟ میباش )لت اوینعمت و فض(گزاران  از سپاسه ک
   توضیحات: 

ونَهُ « .مراد اھوال و شدائد است .ھا یکیتار :»اتـَظُلُم« عُ اد یاو را به فر :»تَدْ

مْ (ر ین جمله حال ضمیا .دیخوان یم مْ در فعل  )كُ يكُ نَجِّ عاً وَ « .باشد یم )(يُ ُّ يَةً تَرضَ فْ  :»خُ
ه حال بوده و به کن یا ایو  ،منصوب به نزع خافضندا یمفعول مطلق  .ارا و پنھانکآش

ينَ « یمعن ّ مُرسِ لِننيَ وَ عْ   .باشد یم »مُ



  ٤٦٣ سوره انعام

 

 ۶۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱقُِل ﴿  ِ َكۡرٖب  �َّ
يُ�م ّمِۡنَها َومِن ُ�ّ نُتمۡ  ُ�مَّ  ُ�َنّجِ

َ
   ﴾٦٤�ُۡ�ُِ�ونَ  أ

   ترجمه: 
با (سپس  .رھاند یم یو از ھر غم و اندوھ )اھوال و شدائد(خدا شما را از آن  :بگو 

از  یارکد یدان یه مک یو انباز کیشر( !دیساز یو انباز م کیشما شر )او ین وجود برایا
  ).ستیدست آنھا ساخته ن

   توضیحات: 

بٍ « رْ   .غم و اندوه :»كَ
 ۶۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡبَعَث َعلَۡيُ�ۡم َعَذابٗ  لَۡقادِرُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ 
َ
ٰٓ أ وۡ  فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن اَ�َ

َ
رُۡجلُِ�مۡ  َ�ِۡت  ِمن أ

َ
 أ

وۡ 
َ
َس  َ�ۡعَضُ�م َو�ُِذيقَ  اۡلبَِسُ�ۡم ِشَيعٗ يَ  أ

ۡ
ُِف  نُظرۡ ٱ َ�ۡعٍض�  بَأ لََعلَُّهۡم  �َ�ٰتِ ٱَكۡيَف نَُ�ّ

   ﴾٦٥َ�ۡفَقُهونَ 
   ترجمه: 
تان بر شما بگمارد (و یر پاھایا از زیسرتان و  یاز باال یه عذاب بزرگکتواند  یبگو: خدا م 

ھا و  ھمچون زلزله ینیزم یا بالھای یھوائ یھا و بمباران یآسمان یشما را دچار بالھا
ار را بر که کن یا ایھا سازد) و  گر مواّد منفجره جنگیھا و د نیم یھا و انفجارھا یآتشفشان

نده کدسته و پرا بر شما مشتبه شود) و دسته قت امریجه حقیزد (و در نتیشما به ھم آم
گر اندازد و ید یاز شما را به جان برخ یانتان برپا گرداند) و برخیھا در م د (و جنگیگرد

ان و روشن یخود) را ب یو دالئل جھان یات (قرآنیه چگونه آکگر سازد. بنگر یگرفتار ھمد
  قت را) بفھمند.یشند و به خود بازگردند و حقیندیه (بکم تا بلیگردان یم

   توضیحات: 

بْعَثَ « مْ « .زدیبرانگ .بفرستد :»يَ كُ بِسَ لْ شما را گروه گروه و  .شما را به ھم اندازد :»يَ
خواستھا و  یشما را دارا .ندکخته یار را بر شما مشّوش و آمک .دسته دسته سازد

يَعاً « .ندکمختلف و متناقض  یآرزوھا ر یحال ضم .ھا و دسته  ھا گروه ،عهیجمع ش :»شِ



 تفسیر نور    ٤٦٤

 

مْ ( لْبِسَ (ا مفعول مطلق ی )كُ   .عذاب .جنگ :»بَأْسَ « .باشد یر لفظ خود میاز غ )يَ
 ۶۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َب بِهِ ﴿  ۚ ٱقَۡوُمَك َوُهَو  ۦَوَ�ذَّ    ﴾٦٦قُل لَّۡسُت َعلَۡيُ�م بَِو�ِيلٖ  ۡ�َقُّ
   ترجمه: 
ب یذکآن را ت )دارند و یه قرآن را باور نمکش و مردمان میقر یعنی(قوم تو  

من حافظ  :بگو ).ردن نداردکب یذکت یو جا(ه قرآن حق است کو حال آن  ،ندینما یم
ه سر و کباشم و بل یاعمال و مجازات شما نم یو مأمور بررس(ستم یو مسّلط بر شما ن

  ).ارتان با خدا استک
   توضیحات: 

كيلٍ «   م بِوَ يْكُ لَ تُ عَ   .باشم یدار و رفتارتان نمرکحافظ شما و مسؤول  :»لَسْ
 ۶۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�َبإٖ ﴿ 
ۚ  ّلُِ�ّ ۡستََقّرٞ    ﴾٦٧َ�ۡعلَُمونَ  وََسوَۡف  مُّ

   ترجمه: 
و در ھنگام مقّرر (موعد خود دارد  )رده استکان یه خداوند در قرآن بک( یھر خبر 

و (د دانست یخواھ )وقوعن اخبار را به ھنگام یصدق ا(و  )ردیپذ ین تحّقق میمع یو جا
  ).دیآئ یگرفتار م ید به چه عذابید دیخواھ

   توضیحات: 

بَأٍ « رٌّ « .خبر :»نَ تَقَ سْ   .گاه وقوعیان استقرار و جاکم .ان استقرار و ھنگام وقوعکم :»مُ
 ۶۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

يَۡت ﴿ 
َ
ِينَ ٱ�َذا َر� ْ ِ� َحِديٍث  �َّ ٰ َ�ُوُضوا ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم َح�َّ

َ
َ�ُوُضوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا فَأ

 ِ ا يُنِسيَنََّك  ۦۚ َ�ۡ�ِه ۡيَ�ٰنُ ٱ�مَّ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱَمَع  ّ�ِۡكَرىٰ ٱفََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد  لشَّ    ﴾٦٨ل�َّ
   ترجمه: 
 یاز آنان رو ،پردازند یمما  )یقرآن(ات یبه تمسخر و طعن در آ یسانک یدیھرگاه د 

 یگریه به سخن دکتا آن گاه  )نین و با آنان منشک کشان را تریو مجلس ا(بگردان 



  ٤٦٥ سوره انعام

 

را فراموش  یو دستور الھ(اد تو برد یاز  )را ین فرمانیچن(طان یاگر ش .پردازند یم
با قوم  )ز ویشان برخیش ایاز پ ،ردن فرمانکاد یو (پس از به خاطر آوردن  ،)یردک

  .نیمنش ارکستم
   توضیحات: 

ونَ « ُوضُ نجا مراد تمسخر قرآن و یدر ا .نندک یم یسرائ اوهی .روند یفرو م :»خيَ

يْطَانُ « ).۷۰و انعام /  ۱۴۰نساء  :نگا(مان است ین و ایاستھزاء د يَنَّكَ الشَّ نسِ ا يُ اگر  :»امَّ
در  یول ،غمبر استیسخن به پ ینجا ھر چند رویدر ا .اد تو بردیمن آن را از یاھر
ار که مربوط به کبوده است  یغمبران در اموریان پینس .روان او استیقت منظور پیحق
ل سھو یاز قب یه غفلت در موضوعات عادکن و مقام رسالت نبوده و بلیام دکغ احیتبل

م حالل و یا تحری یا ضهیموجب اضاعه فر یو غفلت ین فراموشیدر نماز بوده است و چن

يا« ).۴۲وسف / ی ،۷۳و  ۶۳ھف / ک :نگا(ل حرام نگشته است یتحل رَ كْ اد یبه  :»الذِّ
  .رکتذ .متوّجه شدن .آوردن

 ۶۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَما َ�َ ﴿  ءٖ  �َّ   ﴾٦٩َ�تَُّقونَ  لََعلَُّهمۡ  ذِۡكَرىٰ  َوَ�ِٰ�ن َ�تَُّقوَن ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ
   ترجمه: 
به حساب  )نندک یم یسرائ اوهیه درباره قرآن ک(از حساب آنان  یزین چیمترک 
ن یشان با چن زگاران نشست و برخاستید پرھیبا(ن کیل شود و یزگاران گرفته نمیپرھ
دست  یگوئ ھودهیاز ب(ه کن یتا ا ،ر و ارشاد باشدکتذ )پند و اندرز و یبرا یارانکبزھ

  .نندک یزگاریپرھ )شتن را به دور داشته ویبردارند و از عذاب خدا خو
   توضیحات: 

يا« رَ مْ «مؤّخر است:  یر و ارشاد. مرفوع است و مبتدایکپند و اندرزدادن. تذ»: ذِكْ لَيْهِ عَ

يا رَ كِرياً «ا منصوب است و مفعول مطلق فعل محذوف: ی. »ذِكْ مْ تَذْ وهُ رُ كِّ مْ أَن يُذَ لَيْهِ   .»عَ
 ۷۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَذرِ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهمُ  َولَۡهٗو� ادِيَنُهۡم لَعِبٗ  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ وََغرَّ ۡ�َيا ن تُۡبَسَل  ۦٓ َوَذّكِۡر بِهِ  �ُّ
َ
أ

ِ ٱَ�ۡفُسۢ بَِما َكَسَبۡت لَۡيَس لََها مِن ُدوِن   يُۡؤَخذۡ  �َّ  َعۡدلٖ  ُ�َّ  َ�ۡعِدۡل  �ن َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  �َّ
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 ۗ ٓ   ِمۡنَها
ُ
ِينَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك أ ابٞ  �َّ ْۖ لَُهۡم َ�َ ْ بَِما َكَسُبوا �ِۡسلُوا

ُ
ۢ  وََعَذاٌب  َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  � ِ�ُم

َ
ْ  بَِما أ  َ�نُوا

   ﴾٧٠يَۡ�ُفُرونَ 
   ترجمه: 
اند و  گرفته یو شوخ یخود را به باز )یو آسمان یفطر(ن یه آئکن ک کرا تر یسانک 

زمزمه (و به آن  ).برده استادشان یو آخرت را از (ا آنان را گول زده است یدن یزندگ
 )امتیه در روز قکو بدانان بگو (پند و اندرز بده  )شان رایوسته ایپ ،دان قرآنیجاو
ه فراچنگ کاست  یزھائیه انجام داده است و مسؤول چکاست  یدر گرو اعمال یسکھر

تا (ست ین یا و واسطه یانجیو م یاوریار و یشان یا یو بجز خدا برا ،آورده است
ھرگونه  یسکن یو اگر چن ).را از عذاب دوزخ برھاند و به بھشت وارد گرداندمردمان 

و (گردد  یافت نمیاز او در ،بپردازد )نجات خود یبرا ی،دان یه تو مک( یه و تاوانیفد
و به (اند  ردهکه کاند  شده یه گرفتار اعمالکھستند  یسانکآنان  ).شود یرفته نمیپذ

ه ک یفرکآنان به سبب  یبرا ).اند گ آوردهه فراچنکدربندند  یزھائیزندان چ
  .است یکار داغ و عذاب بس دردنایبس یدنینوش ،اند دهیورز یم

   توضیحات: 

رْ « تْ « ).وذر(از ماده  .نکرھا  .نک کتر :»ذَ رَّ مْ ـغَ بشان یفر .گولشان زده است :»هُ

رْ بِهِ « .داده است كِّ أَن « .نکو ارشاد  یمردمان را به قرآن راھنمائ .بدان پند ده :»ذَ

لَ  بْسَ جمله  .ه مرھون و محبوس شودکن یا .نگردد کتا ھال .ت نشودکتا دچار ھال :»تُ

لَ « :ن استیر چنیمفعول َلُه است و تقد بْسَ لَ  ؛لِئَالّ تُ بْسَ ةَ أَن تُ َافَ ِبِه  ه مفعوٌل کن یا ای ؛»خمَ

رْ (فعل  كِّ لَ (واژه  .است )ذَ بْسَ ل(از ماده  )تُ لْ . «است کو ھال ،حبس یبه معن )بَسْ دِ  :»تَعْ

ل« .تاوان و عوض دھد .ه دھدیفد دْ لُوا بِم« .متیق .عوض .هیفد :» عَ در گرِو  :»اـَ أُبْسِ
به  .هک یزیگردند به سبب چ یم کھال .هکھستند  یزیگرفتار چ .هکھستند  یزیچ

ابٌ « .هک یزیند به سبب چیآ یزندان دوزخ گرفتار م َ ِيمٍ « .نوشابه .یدنینوش :»رشَ  :»محَ
  .ار گرمیآب بس .آب داغ

 ۷۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ 
َ
ِ ٱقُۡل � ۡ�َقابَِنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮٰنَا  �َّ

َ
ٰٓ أ نَا َونَُردُّ َ�َ َما َ� يَنَفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ
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ُ ٱ ِيٱكَ  �َّ َ�ِٰط�ُ ٱ ۡسَتۡهَوتۡهُ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  لشَّ
َ
ۡصَ�ٰٞب  ۥٓ َحۡ�َاَن َ�ُ  ۡ�

َ
ۥٓ  أ  لُۡهَدىٱإَِ�  يَۡدُعونَُه

ۗ ٱ ِ ٱُهَدى  إِنَّ قُۡل  ئۡتَِنا ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرّبِ  لُۡهَدٰىۖ ٱُهَو  �َّ
ُ
   ﴾٧١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوأ

   ترجمه: 
به  یه نه سودک )مینکو عبادت و پرستش (م یر از خدا را بخوانیغ یزیا چیآ :بگو 

 و(ده است یت بخشیه خداوند ما را ھداکا پس از آن یو آ ؟ یانیحال ما دارد و نه ز
م و یشکمان دست بیو از ا(م ینکبه عقب بازگشت  )رده استکخود رھنمون سوی  به
ن ین او را در زمیاطیه شک )مینکم و یباش( یسکبسان  )و ؟ میفر برگردکگر بار به ید
ه کداشته باشد  یو دوستان ،شندکالن و سرگردان به دنبال خود یو )برھوت یھا ابانیب(

ند و به کگوش نشان  بدی اّما او(اد دارند یخود فرسوی  به او را به راه راست خوانند و
ت است و یھدا ،ت خداوندیھدا :بگو ؟)تر شود تر و گمراه ن رود و گمراهیاطیدنبال ش

ه فرمانبردار کبه ما دستور داده شده است  )خدا یو از سو ،ضاللت است ،بجز اسالم(
  ).میم و به فرمان او رویو منقاد او شو(م یان باشیپروردگار جھان

   توضیحات: 

و« عُ به  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم ؟ میا پرستش نمائیآ ؟ میاد خوانیا به فریآ»: أَنَدْ

يَاطِنيُ «دنبال دارد.  تْهُ الشَّ وَ تَهْ نند. کدن یوادار به رفتن و شتاب ورز ن او رایاطیش»: إِسْ
ن او را از راه به در برند و در جھان آواره و یاطینند. شکالن ین او را سرگردان و ویاطیش

تْ نند. فعل (کدربه در  وَ تَهْ : رفتن. گمراه شدن. فرو یبه معن ،) استهوي) از ماده (إِسْ

انَ «افتادن.  َ ريْ رمنصرف یت غیل وصفیو به دل ر (ُه) استیآواره و سرگردان. حال ضم»: حَ

لِمَ «) است. یریبوده و مؤّنث آن (َح    م.یم و منقاد شویه تسلکن است یا»: لِنُسْ
 ۷۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

�ِيُمواْ ﴿ 
َ
ۡن أ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۚ ٱوَ  لصَّ ِيٓ ٱوَُهَو  �َُّقوهُ ونَ  �َّ   ﴾٧٢إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

   ترجمه: 
سته یه نماز را به گونه شاکن یا )خدا به ما دستور داده شده است یاز سو(و  

شگاھش یه در پکاو است  )چه ؛دینکاوامر او را اجرا (د و ید و از خدا بترسیبخوان
  ).دیدھ یتاب پس مکو حساب و (د یشو یگردآورده م
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   توضیحات: 

وا...« أَنْ أَقِيمُ لِمَ (ن جمله عطف بر یا :»وَ ا لِنُسْ نَ رْ  :ن استیر چنیو تقد ،است )أُمِ

لِمَ وَ ِالَنْ نُقيمَ « نا ِالَنْ نُسْ رْ   .»أُمِ
 ۷۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱَوُهَو ﴿  َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ � ٱب ۚ ٱَوَ�ۡوَم َ�ُقوُل ُ�ن َ�َيُكوُنۚ قَۡوُ�ُ  ۡ�َّقِ َوَ�ُ  ۡ�َقُّ

� ٱيَۡوَم يُنَفُخ ِ�  لُۡمۡلُك ٱ ورِ ِ� ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم  لصُّ َ�َٰدة    ﴾٧٣ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َِكيمُ ٱَوُهَو  لشَّ
   ترجمه: 
ھوده یو آنھا را ب(ده است ین را به حق آفریو زمھا  آسمان هکاست  یسکاو آن  

اراده خدا بر (و ھر وقت  )مت و ھدف ساخته استکح یه از روکده است و بلیافرین
و (سخن او حق است  .شود یپس م !باش :دیگو یم )بدان ،ردیقرار گ یزیش چیدایپ

ه ک یدر آن روز ،از آن او است )جانبه مطلق و تصّرف ھمه(ت یکو مال )یفرمان او شدن
ار او کو در (ار و پنھان است کآش یدانا .ده شودیدر صور دم )زیاعالن رستاخ یبرا(

گاه از ھمه چ .سان استکینده یگذشته و حال و آ ه نھان از حواّس و کاست  یزھائیاو آ
گاه  )ردار وکدر (م یکو او ح )ل و نھار استیت در لیا قابل رؤی ،ابصار از احوال (آ

  .است )و مّطلع از بواطن و ظواھر جھان ،انسان
   توضیحات: 

َقِّ « گاھ ینش ھمه موجودات به اندازه و از رویھوده. آفریبه حق نه باطل و ب»: بِاحلْ و  یآ
 ،۳۹و  ۳۸ھوده و عبث (نگا: دخان / یتصادف و ب ینه از رو ؛ انجام گرفته استمت کبرابر ح

...« ).۱۹۱عمران /  آل ،۱۱۶و  ۱۱۵مؤمنون /  ولُ مَ يَقُ نجا ید. در ایگو یه مک یروز»: يَوْ

ورِ «وقت و زمان است.  ،مراد از روز دن در آن یدم یبوق. طرز و نوع صور و چگونگ»: الصُّ

يْ «ب است. یجزو غ روح  یرویدگان و به دور از دائره علم و نیآنچه نھان از د»: بِ الْغَ

ادَةِ «مردمان است.  هَ است و علم بشر  یدنیو فھم یدنیار و محسوس و دکآنچه آش»: الشَّ
  ابد.ی یم یبدان دسترس یا روح آدمیو  ،ندک یدا میبدان احاطه پ

 
 



  ٤٦٩ سوره انعام

 

 ۷۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َرٮَٰك َوقَۡوَمَك ِ� َضَ�ٰلٖ �ۡذ قَاَل ﴿ 
َ
ٓ أ ۡصَناًما َءالَِهًة إِّ�ِ

َ
َ�تَِّخُذ أ

َ
�ِيهِ َءاَزَر �

َ
 إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�

بِ�ٖ     ﴾٧٤مُّ
   ترجمه: 
م به پدر خود یه ابراھکبدان گاه  )ه رخ دادکرا  یزھائین چکان یمردمان ب یبرا(و  

 ،ه انسان عاقلکست ینمگر زشت ( !!یریگ یم یرا به خدائ یا بتھائیآ :آزر گفت
رنش کدست خود  یھا دهیند و در برابر تراشکجان را پرستش و عبادت  یب یھا سنگ

 )و به دور از راه پروردگار(ار کآش یقت من تو را و قوم تو را در گمراھیبه حق ).؟!برد
  .نمیب یم

   توضیحات: 

رَ «  ازَ اء / یانب ،۱۱۴توبه /  ،۴۵ - ۴۱م / یمر :نگا(ه آزر نام داشت کپدرش  :»أبِيهِ ءَ
ب(واژه  یبرخ ).۴ممتحنه /  ،۲۶زخرف /  ،۷۰شعراء /  ،۵۲

َ
 ،دانند یه از عمو میناکرا  )أ

رَ (واژه  .ار رفته استکاجداد به  یآباء به معن ۱۳۳ه یه در سوره بقره آکگونه  ھمان ازَ  )ءَ

نَاماً « .ان استیعطف ب الِ « .بتھا .جمع صنم :»أَصْ ةً ــءَ مفعول دوم  .انیخدا ،جمع ِإله :»هَ

ذُ (فعل  تَّخِ   .است )تَ
 ۷۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�َ�ٰلَِك نُرِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم َملَُكوَت ﴿  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
   ﴾٧٥لُۡموقِنِ�َ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  ۡ�

   ترجمه: 
بارھا و  ،میم را در امر پرستش بتھا به او نمودیقوم ابراھ یه گمراھک(گونه  ھمان و 

تا از زمره باورمندان  ،میم نشان دادین را به ابراھیو زمھا  آسمان میعظ کُمل )زیبارھا ن
  ).رود یخداشناس یو بر راستا(ن شود یراست
   توضیحات: 

ي« باب  )إرائه(از مصدر  .میداد ینشان م :ینجا به معنیدر ا .میدھ ینشان م :» نُرِ

وتَ « .افعال لَكُ  :مانند .رود یار مکمبالغه به  یبرا )فَعَلوت(وزن  .میعظ کمل :»مَ



 تفسیر نور    ٤٧٠

 

ُوت( بُوت( .رحمت فراوان ):رمحَ هَ ونَ « .ادید و ھراس زیرھبت شد ):رَ لِيَكُ  .تا باشد :»وَ

ونَ ( یحرف واو را زائد دانسته و برخ یبرخ اند و  شمرده یرا عطف بر فعل محذوف )لِيَكُ

لَّ وَ « :اند ن دانستهیر را چنیتقد تَدِ ونَ لِيَسْ   .»لِيَكُ
 ۷۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ا َجنَّ َعلَۡيهِ ﴿  ُۡل ٱفَلَمَّ ۖ رََءا َكۡوَكبٗ  �َّ �  َ�َٰذا قَاَل  ا ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ِحبُّ  َ�ٓ  قَاَل  أ

ُ
   ﴾٧٦�فِلِ�َ ٱ أ

   ترجمه: 
 )جا را پوشاند شب ھمه یکیو تار(ه شب او را در برگرفت ک یھنگام )از جمله( 

 )ل فرض و إرخاءاْلِعنانیبر سب(د یرا د )ا زھرهی یدرخشان به نام مشتر( یا ستاره
ده یابطال عق یبرا(رد که غروب ک یاّما ھنگام !ن پروردگار من استیا :گفت

و به (دارم  ینندگان را دوست نمک من غروب :گفت )طیپرستان موجود در آن مح ستاره
  ).میگرا یمر نیپذ ر و زوالیرپذییتغ یزھایعبادت چ

   توضیحات: 

يْهِ « لَ نَّ عَ   .نندگانک غروب :»اْآلفِلِنيَ « .ردکغروب  :»اَفَلَ « .او را فرا گرفت :»جَ
 ۷۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ا رََءا ﴿  �  َ�َٰذا قَاَل  بَازِٗ�  ۡلَقَمرَ ٱفَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ُ�وَ�نَّ  َرّ�ِ  َ�ۡهِدِ�  لَّمۡ  لَ�ِن قَاَل  أ

َ
 ِمنَ  َ�

آّلِ�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ    ﴾٧٧لضَّ
   ترجمه: 
ل فرض و یباز ھم بر سب(د ید )رانه افقکدر (ه ماه را در حال طلوع ک یو ھنگام 

 :گفت ،ردکغروب  )آن ھم(ه ک یھنگام یول !ن پروردگار من استیا :گفت )ارخاءالعنان
ت سرگشته یو جمع(از زمره قوم گمراه  کبدون ش ،ندکن یاگر پروردگارم مرا راھنمائ

  .خواھم بود )فر و ضاللک یدر واد
   توضیحات: 

غاً « ر(حال  .نانک طلوع :»بَازِ   .است )قَمَ
 
 



  ٤٧١ سوره انعام

 

 ۷۸ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ا رََءا ﴿  ۡمَس ٱفَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ  َ�َٰذا قَاَل  بَازَِغةٗ  لشَّ ۖ  َ�َٰذا ُ�َ�ۡ
َ
ٓ  أ ا فَلَۡت  فَلَمَّ

َ
 بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  َ�َٰقوۡمِ  قَاَل  أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ     ﴾٧٨ّمِمَّ
   ترجمه: 
ل فرض یدوباره بر سب(د ید )رانه افقکدر (د را در حال طلوع یه خورشک یو ھنگام 

 )از ستاره و ماه(تر  بزرگ نیا )هکچرا (ن پروردگار من است یا :گفت )و ارخاءالعنان
من از آنچه انباز خدا گمان  بی !قوم من یا :گفت ،ردکه غروب ک یاّما ھنگام !است

  ).دارم یو تنھا رو به خدا م(زارم ید بینک یم
   توضیحات: 

ء(ه یه ُمَشاٌرِإلَ کن سبب است یر بدکبه صورت مذ )هذا(ر کذ .نیا :»هذا« ْ ا ی )يشَ

ا الطّالِعُ « :یعنی .است )طاِلع( . هذَ ءُ ْ يبِّ « .»هذا اليشَّ ه ین جمله در ھر سه آیا :» هذا رَ
من  ین خدایا ایآ ؟! یھذا َربّ  :یعنی .خوانده شود یارکتواند به صورت استفھام ان یم

  .ستین نکمم ؟! است
 ۷۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِي َ�َطَر ﴿  ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِّ�ِ وَجَّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ َحنِيفٗ  ۡ� ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
   ﴾٧٩لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ِمنَ  �

   ترجمه: 
از (و من  ،ده استین را آفریو زمھا  آسمان هکنم ک یم یسکسوی  به گمان من رو یب 

  .ستمیان نکنارم و از زمره مشرکبه  )جز راه او یھر راھ
   توضیحات: 

يَ « هِ جْ  :»فَطَرَ « .قصد پرستش و انجام عبادت است ،ردِن روکمراد از رو .م رایرو :»وَ

نيفاً « .استرده کدار یپد .ده استیآفر ان باطله و عقائد ینار از ادکبر یحّقگرا :»حَ

تُ (در فعل  )ُت (ر ین واژه حال فاعل ضمیا .منحرفه هْ جَّ   ).۱۳۵بقره /  :نگا(است  )وَ
 
 
 



 تفسیر نور    ٤٧٢

 

 ۸۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

هُ ﴿  ٓوّ�ِ ِ�  ۥۚ قَۡوُمهُ  ۥوََحآجَّ تَُ�ٰٓجُّ
َ
ِ ٱقَاَل � َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِ  �َّ

َ
ٓ  ۦٓ َوقَۡد َهَدٮِٰن� َوَ�ٓ أ إِ�َّ

ن �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ� 
َ
ۚ  ٔٗ أ ءٍ  ُ�َّ  َرّ�ِ  وَِسعَ  ا ۡ�َ  ۚ فََ�  ِعۡلًما

َ
ُرونَ  أ    ﴾٨٠َ�َتَذكَّ

   ترجمه: 
ان خود یرا از خشم خدا یو و(زه پرداختند یم با او به ستیقوم ابراھ )نیبا وجود ا(و  

ه کو حال آن  ،دیزیه درباره خدا با من بستکا شما را سزد یآ :گفت )میابراھ .ترساندند
من  ؟ ده استیت بخشیھدا )رده وک یحق راھنمائسوی  به خداوند با دالئل روشن(مرا 

آنھا و از  یدانم از سو یه مکچرا (ترسم  ید نمینک یه انباز خدا مک یزھائیاز آن چ
 ،برسد یسکبه (ان یاّما اگر خدا بخواھد ضرر و ز )رسد یبه من نم یانیز یسکجانب 

من از  یو خدا(ز را در برگرفته است یچ دانش پروردگارم ھمه .رسد یم )بدوگمان  بی
گاه استیھر چ گاھ یزیان شما از چیخدا یول ،ز آ و از (د یشو یادآور نمیا یآ ).ندارند یآ

عاجز و درمانده مستحّق  یزھایه چکد یستید و متوّجه نیگرد یدار نمیخواب غفلت ب
  .؟)باشند یپرستش نم

 
   توضیحات: 

هُ « آل « ).۸۲ - ۶۹و شعراء /  ۷۰ - ۵۱اء / یانب :نگا(ردند کبا او مجادله  :»َحآجَّ

ونَ بِهِ  كُ ِ ا تُرشْ افُ مَ من ھرگز  یعنی .ترسم ید نمینک یه آن را انباز خدا مک یزیاز چ :»أَخَ

إِالّ أَن « .برسانند یانیز یسکه به کندارند  یقدرت را آنھایز ،ترسم یشما نمھای  بت از

يْئاً  يبِّ شَ  یسکبه  یانین اگر خدا بخواھد زکیل .ه خدا بخواھدک یزیمگر آن چ :»يَشآءَ رَ

يْئاً (واژه  .تواند یبرساند م شيئَةً ( یا مفعول مطلق است و به جایبه است و  مفعوٌل  )شَ  )مَ

يئَةً « :ن استیر چنیار رفته است و تقدکبه  شِ لْم« .»إِالّ أَن يَشآءَ مَ   .ز استییتم :»اً ـعِ
 ۸۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡ�تُم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ۡ�ُتۡم َوَ� َ�َافُوَن � َ�ۡ

َ
ٓ أ َخاُف َما

َ
ِ ٱَوَ�ۡيَف أ ِۡل بِهِ  �َّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

ۚ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰنٗ  يُّ  ا
َ
ِ  ۡلَفرِ�َقۡ�ِ ٱ فَأ َحقُّ ب

َ
ۡمِن� ٱأ

َ
  ﴾٨١إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�



  ٤٧٣ سوره انعام

 

   ترجمه: 
آن را انباز  )ینادان یجان است و بت نام دارد و از رو یب(ه ک یزیچگونه من از چ 

خداوند  یه براکد یترس ین نمیه شما از اکو حال آن  ؟ ترسم ید میساز یم )خدا(
ه خداوند کد یساز یرا انباز م یزیچ )او است یگانگیائنات گواه بر که ھمه کجھان (

از دو گروه  کیدام کپس  ؟ شما نفرستاده است یآن برا )ت پرستشیحّقان(بر  یلیدل
 ،است )زدانیدن از مجازات یو نترس(تر به امن و امان  ستهیشا )پرست و خداپرست بت(

  ؟)دام استکدام و نادرست که درست ک(د یدان یاگر م
   توضیحات: 

لْطَاناً « ِ « .برھان .لیدل :»سُ نيْ يقَ رِ فَ قُّ « .دو گروه :»الْ  .درخورتر .تر ستهیشا :»أَحَ

نِ «   .آرامش .تیامن :»األمْ
 ۸۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  �َّ
ُ
ۡمنُ ٱَءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ

َ
ۡهَتُدونَ  ۡ�    ﴾٨٢َوُهم مُّ

   ترجمه: 
 )با خدا یزیپرستش چ( کمان خود را با شریآورده باشند و ا مانیه اک یسانک 

 )قتیراه حق و حق(افتگان ی و آنان راه ،شان را سزا استیامن و امان ا ،خته باشندیامین
  .ھستند

   توضیحات: 

واـلَ « بِسُ لْ وا ـلَ « ).۱۳لقمان /  :نگا( کشر :» ظُلْم« .اند ردهکخته نیآم :»مْ يَ بِسُ لْ مْ يَ

برند  یرنش نمکز یگران نیدر برابر د ،مان به خدایه ھمراه اکن یمراد ا :»م بِظُلْمٍ ـُهـانَ ـَإِيم
 :نگا( ...خواھند و یا نمینند و جلب منافع و دفع بالک یو نذر نم یآنھا قربان یو برا

  ).۳زمر /  ،۶۵ - ۶۱بوت / کعن ،۱۰۶وسف / ی
 ۸۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ُتَنآ ﴿  ٰ قَۡوِمهِ َوتِۡلَك ُحجَّ ن نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت  ۦۚ َءاَ�ۡيَ�َٰهآ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ۗ  مَّ ََّشآُء  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  �
   ﴾٨٣َعلِيمٞ 
 



 تفسیر نور    ٤٧٤

 

   ترجمه: 
به (در برابر قوم خود  )تا(م یردکم عطاء یه آنھا را به ابراھکنھا دالئل ما بود یا 

ت ما یت و وحدانیبر الوھ لید و ماه را دلیو غروب ستارگان و خورش ،ردیارشان گک
ه با کن سّنت ما است یو ا ،افتی یروز شد و برتریبر آنان پ یْونکن دالئِل یاو با ھم .داند

پروردگار تو  )!غمبریپ یا( .میبر یباال م یم او را درجاتیس را بخواھکھر  )متکعلم و ح
گاه  )و ،ندک یخود م یدھد و به جا یخود قرار م یرا در جا یزیاست و ھر چ(م یکح آ

  ).مستوجب ذّلت یسکمستحّق رفعت است و چه  یسکداند چه  یو م(است 
   توضیحات: 

  .م از آنھا سود جستیه ابراھکگذشته  ی ن ُحَجِج باھرهیا :»تِلْكَ «
 ۸۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ َونُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َوِمن ُذّرِ�َّتِهِ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿   دَ ۥَداوُ  ۦإِۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا
يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي 

َ
   ﴾٨٤لُۡمۡحِسنِ�َ ٱوَُسلَۡيَ�َٰن َو�

   ترجمه: 
ن دو تن یو افتخار ا(م یرا عطاء نمود )فرزند اسحاق(عقوب یاسحاق و  ،میما به ابراھ 

قت و یحق یبه سو(آن دو را  )ه مانند پدرشانکبل ،نبود یغمبرزادگیھم تنھا در جنبه پ
ارشاد  )یکیحق و نسوی  به و یریدستگ(ز نوح را یشتر نیپ .میردکرھنمود  )یخوب

و  یموس ،وسفی ،وبیا ،مانیسل ،داود )ھمچون یسانکھم (و از نژاد نوح  .مینمود
غمبران را ین پیم و ھمه ایه ابراھک(گونه  ھمان و )میردکت و ارشاد یقبًال ھدا(ھارون را 

  .میدھ یپاداش م )ز بدانچه مستحّق باشندین(محسنان را  )میپاداش داد
   توضیحات: 

الًّ « نا( یھا منصوب به فعل :»نُوحاً « و» كَ يْ دَ تِهِ « .ھستند )هَ يَّ رِّ نْ ذُ  .از تبار و نژاد او :»مِ
  .دانند ینوح م یم و برخیرا ابراھ )ه(ر یمرجع ضم یبرخ

 ۸۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ٰلِِح�َ ٱ ّمِنَ  َوَزَ�رِ�َّا َو�َۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ    ﴾٨٥ل�َّ
   ترجمه: 



  ٤٧٥ سوره انعام

 

ھمه آنان از زمره صالحان  )م ویت دادیز ھداین(اس را یو ال ی،سیع یی،حی ،ایرکو ز 
  .بودند )سته مایو بندگان شا(

   توضیحات: 

ا« يَّ رِ كَ ونَ (عطف بر  :»زَ ارُ   .است )هَ
 ۸۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ َو�ُو�َُس َولُوطٗ  لۡيََسعَ ٱ�ۡسَ�ٰعِيَل وَ ﴿  ۡلَنا َ�َ  َوُ�ّٗ  ا    ﴾٨٦لَۡ�ٰلَِم�َ ٱفَضَّ
   ترجمه: 
را بر  )نانیاز ا(دام کو ھر  )میردکز رھنمود ین(و لوط را  ،ونسی ،َسعیال ،لیو اسماع 

  .میداد یبرتر )زمان خود(ان یجھان
   توضیحات: 

نَا(منصوب به  .دامکھر  :»ال ک« لْ   .است )فَضَّ
 ۸۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ٰتِِهۡم �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ وَ ﴿  ۡسَتقِي�ٖ  وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ ٱَوِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ    ﴾٨٧مُّ
 
   ترجمه: 
آنان را  )م ویرا رھنمود نمود یادیگروه ز(شان  ان پدران و فرزندان و برادرانیو از م 
  .میردکم و به راه راست ارشاد یدیبرگز
   توضیحات: 

مْ « تَبَيْنَاهُ   .میردکن یش گلچیرسالت خو یم و برایدیآنان را برگز :»إجْ
 ۸۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى ﴿  ِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  �َّ ا َ�نُواْ  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

   ﴾٨٨َ�ۡعَملُونَ 
   ترجمه: 
ق یتوف )بدان نائل آمدند یدگانیستگان و برگزین شایه چنک یق بزرگیتوف(ن یا 



 تفسیر نور    ٤٧٦

 

ن یا(اگر  .سازد یس از بندگانش را بخواھد بدان نائل مکاست و خداوند ھر  یخدائ
ردند ھدر ک یھر آنچه م ،دندیورز یم کشر )-  گرانیچه رسد به د - یستگانین شایچن

 کشان به آتش شر شد و خرمن طاعت یرشان ضائع میو اعمال خ(رفت  یم
  ).سوخت یم

   توضیحات: 

بِطَ «   .ھدر رفت و ضائع شد .جه ماندینت یھوده و بیب .دیباطل و پوچ گرد :»حَ
 ۸۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ۚ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد  �ُُّبوَّةَ فَإِن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ

َۡنا بَِها قَۡومٗ  ْ  اَو�َّ    ﴾٨٩بَِ�ٰفِرِ�نَ  بَِها لَّيُۡسوا
   ترجمه: 
شان  بدی )یزدانی(و نبّوت  )یرّبان(مت کو ح )یآسمان(تاب که کند یسانکآنان  
فر ورزند ک )زیسه چ(نسبت بدان  )افران معاصر توکه و کان مکن مشریا(اگر  .میداد

م یساز یم )زیچ سه(آن  )حفظ و سودبردن از(دار  را عھده یسانکما  )رایز .ستیمھّم ن(
نه به جان در راه آن یه ھمچون اھل مدکو بل(ورزند  یفر نمکه نسبت بدان ک
  ).وشندک یم

   توضیحات: 

م« كْ خود و انجام  یز در جایعت و قراردادن ھر چیو آن شناخت اسرار شر ،متک: ح» حُ

آلءِ . «ینش سودمند. قضاوت و داوریمناسب است. دانش و ب یارھا در جاک نان. یا»: هؤُ
شان باشند. یه ھمچون اکاست  یسانکغمبر و ھمه یعصر پ افران ھمکگر یه و دکمراد اھل م

وا« يْسُ ماً لَ ند و یشان جویق ایه طرکاست  یسانکنه و انصار و ھمه یمنظور اھل مد...»: قَوْ

لْنَا بِ « ند.یراه آنان پو كَّ   م.یردکمند شدن از آن  دار حفظ و بھره عھده»: اـَهـوَ
 ۹۰ أنعام آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ 
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ ۡ�  ۡ�َتِدۡه

َ
ٓ أ ۡجًر�ۖ إِۡن ُهَو إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

   ﴾٩٠ذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰلَِم�َ 



  ٤٧٧ سوره انعام

 

   ترجمه: 
راه حق و دن به یق رسیت داده است (و توفیشان را ھدایه خداوند اکند یسانکآنان  

 !غمبریپ یشان برو. این (و به راه اک یرویشان پیت ایعطاء نموده است) پس از ھدا یکین
روان خود) بگو: من در یز به پیتو ن ،اند روان خود گفتهیغمبران به پین پیه اکگونه  ھمان

ن یطلبم. ا یاز شما نم ی) پاداش و مزدیزدانیو ابالغ فرمان  یغ رسالت آسمانیبرابر (تبل
  ست.یان نیجھان یو اندرز برا یادآوریجز  یزیفه من است) چیغ آن وظیه تبلکقرآن (

   توضیحات: 

هْ « تَدِ ته کھاء س ،در آخر آن )هْ (حرف  .نک یرو دنباله .نک یرویپ .نکاقتداء  :»إِقْ
ن حرف را به واژه اضافه یاھا  عرب ).۲۹و  ۲۶و  ۲۵و  ۲۰و  ۱۹حاّقه /  :نگا(است 

هْ « .ستندینند و باکوت کبخواھند بر آن سنند اگر ک یم تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ شان یت ایاز ھدا :»فَ
ن بزرگان یا ین و فضائل اخالقیرسول از اصول د یرویمراد پ .و به راه آنان برو یرویپ

يا« .ه قابل نسخ ھستندک ینیاز فروع و قوان یروینه پ ؛ است رَ  .و اندرز یادآوری :»ذِكْ
گرفته شود و  )رکمذ( یعنی ،اسم فاعل یتواند به جا یمصدر من یا .ر و ارشادیکتذ

  .ننده و اندرز دھنده داشته باشدک یادآوری :یمعن
 ۹۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
َ
ٓ أ ْ َما ُ ٱإِۡذ قَالُوا َّ�  ٖ�ََ� ٰ ءٖ�  ّمِن َ�َ نَزَل  َمنۡ  قُۡل  َ�ۡ

َ
 أ

ِيٱ ۡلِكَ�َٰب ٱ قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن  َ�َۡعلُونَُهۥ ّلِلنَّاِس�  وَُهٗدى �ُموَ�ٰ نُورٗ  ۦَجآَء بِهِ  �َّ
نُتۡم َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل  ۡمُتموَُعّلِ  �ۖ َكثِ�ٗ 

َ
ْ أ ا لَۡم َ�ۡعلَُمٓوا ۖ ٱمَّ ُ ُ�مَّ َذرُۡهۡم ِ� َخوِۡضِهۡم  �َّ

   ﴾٩١يَۡلَعُبونَ 
   ترجمه: 
ه ک یوقت ،اند د نشناختهیه باکرا چنان  )مت اوکو رحمت و ح(خدا  ،افرانک 

را به  یو انسان(فرو نفرستاده است  یسکچ یبر ھ یزیچ چیخداوند ھ :ندیگو یم
صدا  و ھم یرأ ه با آنان ھمک یانیھودیان و کبه مشر !غمبریپ یا !ده استیبرنگز یغمبریپ
مردم آورده  یآن را برا یه موسکرده است کرا نازل  یتابک یسکچه  :بگو )،گردند یم

آن را در  )!انیھودی یشما ا( ؟ بوده است )راھنما( یتیو ھدا )رخشا( یاست و نور
ه به مصلحت ک(د و آن قسمت را یسینو یم )نده و صفحات جداگانهکپرا( یاغذھاک



 تفسیر نور    ٤٧٨

 

ه شما را ک(از آن را  یاریو بس ،دیدھ ینشان م )خواند یتان میشما است و با آرزوھا
 یا(و به شما  .دینک یپنھان م )دارد یمان به نبّوت محّمد میق قرآن و ایوادار به تصد

آموخته شده  یزھائیچ )مّنان یت خدایزدان و ھداین یاز آئ ،ن قرآنیتوّسط ا !انیھودی
 خدا :بگو )شانین ایشیدر پاسِخ پ( .دیا ه شما و پدران شما از آن باخبر نبودهکاست 

به  )فرو روند و(خود  )یسرائ اوهیو (و بگذار در باطل  )رده استکن قرآن را نازل یا(
  .چه پردازندیباز

   توضیحات: 

وا اهللاَ« رُ ا قَدَ به گونه الزم به  .اند د منزلت و عظمت خدا را نشناختهیه باکچنان  :»مَ

ديً نُوراً وَ « .اند نبرده یقدر و شأن خدا پ ر و ھاد :»هُ حال  .پرتوانداز و راھنما .یُمنوِّ

اطِيسَ « .است )َجآَء ِبهِ (در  )ه(ر یا ضمی )الْكِتَابَ ( رَ  ،اغذ پارهک ،جمع ِقْرطاس :»قَ

ا...« .رهیاغذ و غکاعم از  ،ردیتابت و نگارش انجام گکه در آن ک یصفحات تُم مَّ لِّمْ  :»عُ

 :»قُلِ اهللاُ« ).۷۶و نمل /  ۱۵مائده /  :نگا(اد داده شده است یآنچه توّسط قرآن به شما 

هُ اهللاُ. أَهللاُ « :یعنی .است یخبر محذوف یا مبتدایفاعل فعل مقّدر  )اهللاُ( کواژه مبار لَ أَنزَ

هُ  لَ ض« ).وذر(از ماده  .بگذار .نکرھا  .نک کتر :»َذْر « .»أَنزَ وْ فرو رفتن در باطل  :» خَ
  .مراد است

 ۹۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَركٞ ﴿ 
َ
ُق  َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ َصّدِ ِيٱ مُّ مَّ  �َّ

ُ
َوَمۡن َحۡولََهاۚ  ۡلُقَرىٰ ٱَ�ۡ�َ يََديۡهِ َوِ�ُنِذَر أ

ِينَ ٱوَ  َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ٰ َصَ�تِِهۡم ُ�َافُِظونَ  ۦۖ يُۡؤِمنُوَن بِهِ  �ِخَرة    ﴾٩٢َوُهۡم َ�َ
   ترجمه: 
ه تورات را قبًال کھمان گونه (م یا ه ما آن را فرو فرستادهکاست  یتابک )قرآن(ن یا 

ننده ک قیتصد ).ماند یامت ماندگار میو تا به ق(ت است کر و بریپرخ ).میا فرو فرستاده
 .اند ش از آن نازل شدهیه پکاست  )لیل تورات و انجیاز قب یآسمان(ھای  کتاب ھمه

ھمه مردمان  یعنی(سان دور و بر آن که و کم )اھل(تا با آن  )میا آن را فرو فرستاده(
مان یمان دارند بدان ایه به آخرت اک یسانک .یبترسان )از خشم خدا(را  )جھان

و ھم  .دارد ین امر وا میشان را بدید به ثواب و ھراس از عقاب ایه امکچرا (آورند  یم



  ٤٧٩ سوره انعام

 

  .ورزند یممحافظت  ،نماز خود )ستهیبه موقع و به گونه شا یادا(آنان بر  )بدان سبب
   توضیحات: 

كٌ « بَارَ يْهِ « .یرپایدراز آھنگ و د .تکر و بریپرخ :»مُ دَ َ يَ ا بَنيْ ھای  کتاب مراد ھمه :»مَ

يا« .ش از قرآن استیپ یآسمان رَ قُ ه از ھر سو مسلمانان رو بدان که است کمراد م :»أُمَّ الْ

لَ « .خوانند یآن نماز مسوی  به دارند و یم وْ نْ حَ اـمَ ه در کرامون میه در پک یسانک :»هَ
  ).۲۸سبأ /  ،۱فرقان /  ،۹۰و  ۱۹انعام /  :نگا(نند ک یرده و مک ین زندگیھمه اقطار زم

 ۹۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِن ﴿  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَوَمۡن أ ءٞ  �َّ وِ�َ إَِ�َّ َولَۡم يُوَح إَِ�ۡهِ َ�ۡ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
 َوَمن َكِذبًا أ

نزُِل  قَاَل 
ُ
ٓ  ِمۡثَل  َسأ نَزَل  َما

َ
ۗ ٱ أ ُ ٰلُِمونَ ٱَولَۡو تََرىٰٓ إِذِ  �َّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لَۡموۡتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  ل�َّ

يۡ 
َ
نُفَسُ�ُمۖ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓواْ �

َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
ِ ٱبَِما ُكنُتۡم َ�ُقولُوَن َ�َ  لُۡهونِ ٱُ�َۡزۡوَن َعَذاَب  ۡ�َۡومَ ٱأ َّ� 

ونَ  ۦَوُ�نُتۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتِهِ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ     ﴾٩٣�َۡسَتۡكِ�ُ
   ترجمه: 
بر  یتابکه کد یو بگو(بر خدا ببندد  یه دروغک یسکارتر است از کستم یسکچه  

به  :دیه بگوکن یا ای )خدا را فرزند و انباز است :دیه بگوکن یا ای .نازل نشده است یسک
ْسَود کلمه یُمَس  :لیاز قب(نشده باشد  یو بدو اصًال وح ،شده است یمن وح

َ
ّذاب و أ

َسدیو ُطلَ  یَعنس
َ
 )بر محّمد(من ھم ھمانند آنچه خدا  :دیه بگوک یسکا یو  .)یحه أ

ش یب یگذشتگان است و شعر یھا ه قرآن افسانهکچرا ( !رده است خواھم آوردکنازل 
از  ،ھمه ستمگرانحال (اگر  .!)میسرا یم و میگو یاگر بخواھم مثل آن را م ،ستین

 )دارند یه چه وضع نابھنجار و دور از گفتارک یو بدان( ینیاران را ببکستم )نیجمله ا
 یبه سو(خود را   ھای دست اند و فرشتگان ه در شدائد مرگ فرو رفتهکدر آن ھنگام 

شان  بدی زنند و یانه میشان تاز شان تپانچه و بر پشت و بر بناگوش(اند  ردهکدراز  )آنان
 ن زمان به سببیا .دیشتن را برھانیخو )ین عذاب الھید از ایتوان یاگر م :ندیگو یم

عذاب  ،دیردک یم یچیات او سرپیآ )رشیپذ(د و از یبست یه بر خدا مکھائی  دروغ
  .دینیب یم یا نندهکخوار
 
 



 تفسیر نور    ٤٨٠

 

   توضیحات: 

يا« َ يا« .به ھم بافت .ردکسرھم  :»إفْرتَ وْ تَرَ  .یدانست یاگر م .یدید یاگر م :»لَ

اتِ « رَ مَ مْ « .شدائد ،جمع َغْمَرة :»غَ كُ سَ وا أَنفُ جُ رِ  .دینک یقالب تھ .دیجان بدھ :»أَخْ

مَ « .دیشکن عذاب به در یخود را از ا .دیشتن را برھانیخو يَوْ مراد زمان است  .امروز :»أَلْ
امت یا منظور روز قیو  ؛باشد یندن است و سرآغاز عذاب آخرت مکه ھنگام جان ک

ونِ ـالْ « .است  .ننده استکننده و خوارک پست ینجا به معنیدر ا .یذّلت و خوار :»هُ

ونَ « ُ ربِ تَكْ  یاز رو .دیریات خدا را بپذیه آکد یدید یاز آن متر  بزرگ شتن رایخو :»تَسْ
  .هکن ید از ایگرفت یخود را فراتر م یدشمنانگ

 ۹۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

�ٖ َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا ﴿  َل َمرَّ وَّ
َ
ا َوتََرۡ�تُم فَُ�َٰدٰى َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ ۡلَ�ُٰ�مۡ  مَّ  َوَرآءَ  َخوَّ

ِينَ ٱ ُشَفَعآَءُ�مُ  َمَعُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما ُظُهورُِ�ۡمۖ  َع  �َّ ْۚ لََقد �ََّقطَّ ُٰٓؤا ُهۡم �ِيُ�ۡم ُ�ََ� َّ�
َ
زََ�ۡمُتۡم �

ابَۡيَنُ�ۡم َوَضلَّ َعنُ�م     ﴾٩٤ُكنُتۡم تَزُۡ�ُمونَ  مَّ
   ترجمه: 
و به دور از (و تنھا  کشما ت )نونکا :دیفرما یز پروردگار به مردم میروز رستاخ( 
و  کی کی ،تابکحساب و  ید و برایا افتهیات دوباره یح ،ایاران و مال دنیشان و یخو

و برھنه (م یدیه روز نخست شما را آفرکگونه  ھمان ؛دیا ما برگشتهسوی  به )لخت و عور
و ھرچه به  )میل داشتیبه صحنه جھان گس ،توشه و توانگونه  ھیچ و بدون انیو عر

و  )دیا نجا آمدهیبد یو دست خال(د یا گذاشته یاز خود به جا ،میشما داده بود
شتابند  یتان میاریدر نزد خدا به (د یبرد یه گمان مکم ینیب یرا با شما نم یگرانیانجیم
وند یگر پید !ھستند )م با خدایو سھ( کیشرشما  )پرستش و عبادت(آنان در خوِد  )و

و  یو فرمانبر یو فرزند یو پدر یو دوست یشیو روابط خو(خته است یشما گس
د یبرد یه گمان مک یزھائیو چ )ھا گاه هیکده است و تمام پندارھا و تیبر کپا یفرماندھ

  .د گشته استیشما گم و ناپد )دید(از  )از آنھا ساخته است یارکه ک(
   توضیحات: 

يا« ادَ اران و بتان و یاز  یده و جدایبر .و تنھا کت .کی کی ،دیا َفریجمع َفْرد  :»فُرَ



  ٤٨١ سوره انعام

 

مْ « .است )و(ر یحال ضم .اموال و اوالد نَاكُ لْ وَّ  .میا ردهکبھره شما  .میا به شما داده :»خَ
شان  داشت  ه در بزرگکاست  یزھائیمراد اشخاص و چ .گرانیانجیم :»ُشَفَعآَء «
تا در  ،نمودند ینذر و نذور مشان  برای ردند وک یم یشان قربان دند و به نامیوشک یم
انعام /  :نگا( .گردانند کیشان را به خدا نزدینند و اکآنان شفاعت  یشگاه خدا برایپ

تُمْ أَنّ « ).۴۳زمر /  ،۱۸ونس / ی ،۱۳۶ مْ عَ آءُ ـُهـَزَ كَ َ مْ رشُ ه آنان در کد یبرد یگمان م :»مْ فِيكُ
و لذا مستحق عبادت و  ،مندیو سھ کیامور و پرورش نفوس شما با خدا شراداره 

مْ « .باشند یپرستش م يْنَكُ طَّعَ بَ طَّعَ (فاعل  .افتاد یانتان جدائیم :»تَقَ الم کاق یاز س )تَقَ

وابِطِ « :ن استیر چنیتقد .است )ما(ه کمفھوم است  نَ الرَّ مْ مِ يْنَكُ طَّعَ ما بَ   .»تَقَ
 ۹۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱإِنَّ ﴿  ۚ ٱمَِن  لَۡمّيِِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِِت ٱمَِن  لَۡ�َّ ٱُ�ۡرُِج  �ََّوٰىۖ ٱوَ  ۡ�َّبِ ٱفَالُِق  �َّ  لَۡ�ِّ
ۖ ٱَ�ٰلُِ�ُم  ُ ٰ تُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�

َ
   ﴾٩٥فَ�

   ترجمه: 
اند. ھمو یرو یاه و درخت از آنھا میافد (و گکش یه دانه و ھسته را مکن خدا است یا 

 ،کدن انسان از خایل آفریآورد (از قب یرون میو مرده را از زنده ب ،ه) زنده را از مردهکاست 
ن یشما است. پس چگونه (پس از ا ی) خداین قادر توانائین (چنیوان). ایر از حید شیو تول

  ؟دیشو یو از حق) منحرف م ،دیگرائ یگران میزدان به عبادت دیاز عبادت  ،انیب
   توضیحات: 

الِقُ « َبِّ « .دآورندهیپد .افندهکش :»فَ يا« .دانه :»احلْ جُ « .ھسته :»النَّوَ ْرِ رون یب :»خمُ

ونَ « ؟ چگونه :»أَنَّيا« .آورنده فَكُ   .دیشو یبرگردانده م .دیگرد یمنصرف و منحرف م :»تُؤْ
 ۹۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َۡل ٱوََجَعَل  ۡ�ِۡصَباحِ ٱفَالُِق ﴿  ۡمَس َوٱ اَسَكنٗ  �َّ ۚ ُحۡسَبا�ٗ  لَۡقَمرَ ٱوَ  لشَّ  ۡلَعزِ�زِ ٱ َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  ا
   ﴾٩٦ۡلَعلِيمِ ٱ

   ترجمه: 
 یتا زندگان برا(دار ساخته است یپد )نیرین را از شب قیمیس(ه صبح کاو است  



 تفسیر نور    ٤٨٢

 

و  )،ش جسم و جانیو آسا(ه آرامش یو شب را ما )ستندیسب معاش به تالش اک
رده ک )خود یو تجار یمردمان در امور روزمّره عباد(له حساب ید و ماه را وسیخورش
است  یدادار متعال(م کر محیق و تدبیسنجش دق )ع و نظام استوارینظم بد(ن یا .است

گاه  )بر جھان و(ره یچ )هک   .است )ز آنیاز ھمه چ(آ
   توضیحات: 

بَاحِ « صْ  .شده است یه بامداد بدان نامگذارکاست  یمصدر .بامداد .صبح :»اإلِ

بَاناً « سْ  .مجّرد است یمصدر ثالث ،رانکفران و شکھمچون  .حساب .شمارش :»حُ

ي« دِ   .ر استواریتدب .سنجش .یریگ اندازه :»تَقْ
 ۹۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱَوُهَو ﴿  ْ بَِها ِ� ُظلَُ�ِٰت  �ُُّجومَ ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ ِ ٱِ�َۡهَتُدوا ۡلَنا  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  ۡلَ�ّ قَۡد فَصَّ
   ﴾٩٧َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱ

   ترجمه: 
 در )سفرھای  شب در(ده است تا یشما آفر یه ستارگان را براکاست  یسکو او آن  

 یجھان یھا و نشانه یقرآن(ات یما آ .دیرھنمود شو  ھا بدان ایو در یکخشھای  تاریکی
 )را یجھان یھا و نشانه یات قرآنیآ یمعان(ه کم یا ان داشتهیب یسانک یرا برا )خود

  .دانند یم
   توضیحات: 

لَ « عَ نَا« .ده استیآفر :»جَ لْ   .میا روشن ساخته .میا ان داشتهیب :»فَصَّ
 ۹۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿  ُ�م ّمِن �َّۡفٖس  �َّ
َ
�َشأ

َ
ٖ  أ ۗ  َ�ُمۡسَتَقرّٞ  َ�ِٰحَدة ۡلَنا قَدۡ  َوُمۡسَتۡوَدٞع  لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱ فَصَّ

   ﴾٩٨َ�ۡفَقُهونَ 
   ترجمه: 
 کآدم است و او ھم از خا(ه کده است یشخص آفر کیه شما را از کاست  یسکو او  
به (م یمحّل تسل )پس از مرگ(محّل استقرار و  )اتین ھم در مّدت حین است و زمیزم
ان یب یسانک یرا برا )خود یجھان یھا و نشانه یقرآن(ات یما آ .است )شما کخا



  ٤٨٣ سوره انعام

 

  .فھمند یم )دیه باکرا چنان  یجھان یھا و نشانه یات قرآنیآ(ه کم یا داشته
   توضیحات: 

ةٍ « دَ احِ رٌ « .است ÷  مراد آدم .سک کی :»نَفْسٍ وَ تَقَ سْ  یمحّل استقرار و زندگ :»مُ

عٌ « .نیزم یان در رویآدم دَ تَوْ سْ مراد  .ان پس از مرگیمحّل به امانت سپردن آدم :»مُ

رٌّ وَ « .ان استیز آرامگاه آدمیه تا روز رستاخکگور است  تَقَ سْ عٌ فَمُ دَ تَوْ سْ ه کن یمراد ا :»مُ
ه کھا  انسان هکن یا ای .ات و ممات مردمان استیمحّل ح ،است که خاکھا  انسان اصل

از  یو گروھ ،ردیپذ یھا در پشت آنان استقرار م از نطفه یگروھ ،اند دار گشتهیاز آدم پد
و  ،مرد )مستقّر (ن صورت مراد از یدر ا .شود یعت نھاده میشان به ودیھا در رحم ا نطفه

  .زن خواھد بود )مستوَدع(مراد از 
 ۹۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿  نَزَل مَِن  �َّ
َ
َمآءِ ٱأ ۡخرَۡجَنا َمآءٗ  لسَّ

َ
ءٖ  بِهِۦ فَأ ۡ�َ ِ

ۡخرَۡجَنا َ�َباَت ُ�ّ
َ
� ِمۡنهُ  فَأ  َخِ�ٗ

ۡرِجُ  ا ِمۡنهُ  �ُّ َ�َاكِٗبا َحّبٗ ٰٖت  َدا�َِيةٞ  ِمن َطۡلعَِها قِۡنَوانٞ  �َّۡخلِ ٱ َوِمنَ  مُّ ۡ�َنابٖ  ّمِنۡ  وََج�َّ
َ
 أ

ۡ�ُتونَ َوٱ انَ ٱوَ  لزَّ مَّ ْ ٱ ُمتََ�ٰبِهٍ�  وََ�ۡ�َ  اُمۡشتَبِهٗ  لرُّ ِ  نُظُرٓوا ۡ�َمَر َوَ�ۡنعِهِ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�َمرِه
َ
� ٓ ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ إَِذا

   ﴾٩٩يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َ�ٰلُِ�ۡم �َ�ٰٖت 
 
   ترجمه: 
با  ،میه خدائک(و ما  ،فرستد یفرو م )باران(آب  ،آسمان )ابرِ (ه از کاست  یسکو او  

نه یھا سبز یم و از ُرستنیانیرو یھا را م یھمه ُرستن ،له آن آبیبه وس )قدرت سترگ خود
درخت  یھا وفهکو از ش ،گریدکیتنگاتنگ  یھا دانه ،نهیو از آن سبز ،میآور یرون میب

د یتون و انار پدیانگور و زھای  باغ و ،بھم و در دسترس کیزان نزدیآو یھا خرما خوشه
وه ید به میبنگر .رھمگونندیا غیھمگون و  )ل و مزه و بو و سودکدر ش(ه کم یساز یم

و  یدرون یگوناگون(ن یدر اگمان  بی .وه دادندیه مکآن گاه  ،آنھا کیاکیده ینارس و رس
 یسانک یاست برا )یخداشناس(ھا و دالئل  نشانه )ھا وهیر آغاز و انجام مییو تغ یرونیب
  .آورند یمان میا )رند و بدانیپذ یحق را م(ه ک

 
 



 تفسیر نور    ٤٨٤

 

   توضیحات: 

آءِ « مَ  ).۶۹واقعه /  ،۴۳نور /  :نگا(مراد ابر است  .سر یباال .آسمان :»السَّ

نَا« جْ رَ ء« .التفات است یّلم بر غائب براکعطف مت :»فَأَخْ ْ لِّ يشَ بَاتَ كُ اھان و یگ :»نَ
وان یاعم از انسان و ح ،زیچ از ھمهیمورد ن یھا یاھان و ُرستنیگ .گوناگون یھا یُرستن

اً «  .اءیو اش رضِ ھا  وهیھا و م دانه یه منشأ اصلکل یلروفکا ینه یسبز .سبز و تازه :»خَ

اكِباً « ).۳۴۵صفحه  ،مانیاال قّصة :نگا(است  َ رتَ  :» طَلْع« .مکمترا .گریدکیتنگاتنگ  :»مُ

ا« .ال خرماکوه یم .وفه خرماکش هَ ن طَلْعِ لِ (ّل کن عبارت بدل جزء از یا :»مِ نَّخْ نَ الْ  )مِ

انٌ . «رار شده استکاست و در آن عامل ت انِيَةٌ . «خرما یھا خوشه ،جمع ِقْنو :»قِنْوَ در  :»دَ

نْع. «کینزد .دسترس هِ « .دهیرس :» يَ رِ يا ثَمَ دّقت و  یستن به معنینگر :»...أُنظُروا إِلَ
د یته فرماکن نیاست و چه بسا خداوند بزرگوار خواسته باشد مؤمنان را متوّجه ا یوارس

 کیاکین یع درختان و ھمچنیبه جم )ه(ر یضم .نر و ماده ھستند یز دارایاھان نیه گک
  .گردد یآنھا برم

 ۱۰۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َٓء ﴿  َ�ُ ِ َّ�ِ ْ نَّ ٱوََجَعلُوا ِ�ۡ  ُ�َ ْ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ بَنَِ� َو�ََ�ٰتِۢ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ��  ۥوََخلََقُهۡمۖ وََخَرقُوا
ا يَِصُفونَ     ﴾١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

   ترجمه: 
در  ؛سازند یاء خدا مکمنان را شرین ھمه دالئل روشن) فرشتگان و اھریافران با اک( 
ن ی(لذا با اّطالع از ا ده است.ین را آفریاطیه و شکه خداوند خوِد آنان و ھمه مالئک یحال

نند). کھمچون خود را عبادت  یدگانیدگار را بپرستند و آفریست جز آفریسزاوار ن ،موضوع
ان گمان یحیبافند (و مس یخدا به ھم م یبرا یپسران و دختران ی،نادان یافران از روک
ان کاز مشر یو برخ ،دانند یر را پسر خدا میان ُعزَ یھودیو  ،ح پسر خدا استیمس هکبرند  یم

ھا و  ن نقصی). خداوند منّزه (از ھمه ا!دانستند یز فرشتگان را دختران خدا میعرب ن
  نند.ک یف میتوص  ھا بدان ه او راکاست  ین صفاتیھا) و به دور از ا بیع

   توضیحات: 

نَّ « ا فرشتگان یمنان و یه مراد اھرک ،ده از حّس انسانیدا و پوشیموجودات ناپ :»اجلِْ



  ٤٨٥ سوره انعام

 

لوا(تواند مفعول اّول فعل  ین واژه میا .دگانندینھان از د یدگانیه آفرکجّن  .است عَ و  )جَ

كآءَ ( َ كاءَ (ه کن یا ای .سکمفعول دوم آن باشد و برع )رشُ َ مفعول  )هللاِِّ(مفعول اّول و  )رشُ

نّ (و  ،دوم مْ « .دیبدل بشمار آ )اجلْ هُ لَقَ مْ (مراد از  .ده استیآنان را آفر :»خَ ا ی ،افرانک )هُ

قُوا« .ان استیمنان و جنّ یفرشتگان و اھر رَ سرھم  .اند ش خود ساختهیاز پ :»خَ
  .اند به ھم بافته .اند ردهک

 ۱۰۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع ﴿  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ٰ يَُ�وُن َ�ُ  ۡ� َّ�

َ
ُۥ تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  ۥ� َّ�  ۖ  ُ�َّ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَبةٞ

ءٖ�  ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َ�ۡ    ﴾١٠١َعلِيمٞ  َ�ۡ
   ترجمه: 
چگونه  .آورده است یبه ھست یستین را از نیو زمھا  آسمان هکاست  یسکخدا  
د یھمسر و فرزند با( ؟ندارد یه او ھمسرک یدر حال ،داشته باشد ین است فرزندکمم

از (ده است یز را او آفریو ھمه چ )ھمتا است یگانه و بیاز جنس شوھر باشد و خدا 
گاه از ھر چ )سازند یاو م کیه شرکرا  یائیجمله اشخاص و اش و آنچه (ز است یو او آ

  ).گردد یپاداش و پادافره نم یماند و ب یده نمینند از چشم خدا پوشکند و یگو
   توضیحات: 

يعُ « يا« .نینوآفر .آورد ید میپد یزھا را بدون ُمِدل و نمونه قبلیچه ک یسک :»بَدِ  :»أَنّ

بَةٌ « ؟چگونه احِ   .ھمسر :»صَ
 ۱۰۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿  ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ۚ فَٱ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  وَُهَو َ�َ
   ﴾١٠٢َو�ِيلٞ 

   ترجمه: 
 یجز او خدائ .خدا و پروردگار شما است )هکمال است کمّتصف به صفات (آن  

ه تنھا او کچرا  ؛ و بس(د ید بپرستیرا با یپس و .ز استیننده ھمه چیو او آفر ؛ ستین
  .ز استیو حافظ و مدّبر ھمه چ )مستحّق پرستش است
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   توضیحات: 

كِيل«   .سرپرست و مراقب .محافظ و مدّبر :» وَ
 ۱۰۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿ 
َ
ۖ ٱَوُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
   ﴾١٠٣ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱوَُهَو  ۡ�

   ترجمه: 
و به ھمه دقائق و (ابد ی یھا را درم و او چشم ،ابندی یاو را درنم )ْنِه ذاتک(ھا  چشم 

امل و اراده شامل خود به ھمه کاست و با علم (ق یو او دق )رموز آنھا آشنا است
گاه است )زھایو از ھمه چ ،ھا آشنا یارک زهیر   .آ

   توضیحات: 

آئِرُ «   نجا مراد یدر ا .ن روشنیدالئل متقن و براھ .نش درونیب ،رةیجمع َبص :»بَصَ

َ « .واضح موجود در آن است یھا قرآن و حّجت رت به تأّمل و یبا چشم بص .دید :»أَبْرصَ

گاه گرد .دّقت پرداخت يَ ). «۲۰۱اعراف /  :نگا(د یآ مِ د او یاز د .دینا گردیور و نابک :»عَ
. ردکه از مشاھده حق چشمان خود را بست و بدان پشت کن است یمراد ا .پنھان ماند

يظ« فِ   .مراقب .حافظ :» حَ
 ۱۰۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِ  قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ِرُ ﴿  
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � نَا۠  ۦۖ ِمن رَّ

َ
� ٓ ۚ َوَما َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

   ﴾١٠٤َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
   ترجمه: 
 یاز سو یمبرھن یو حّجتھا یدالئل روشنگمان  بی :)بگو به مردمان !غمبریپ یا( 

دا ساخته یدا و ھویتان پیو راه حق را برا(تان آمده است یبرا )در قرآن(پروردگارتان 
 یبرا )سود آن(ند یبب )د و در پرتو آنھا حق رایاز آنھا سود جو(ه کپس ھر  ).است

دن حق را نداشته باشد و در پرتو دالئل و یو چشم د(ور شود که کو ھر ،خودش بوده
 )ردارکرفتار و (و من حافظ و مراقب  ،ندک یار مکان خود یبه ز )دیراه حق نپو ،نیبراھ

زدان جھان ی یغ اوامر و نواھیفه من تبلیغمبرم و وظیه من تنھا پکبل( .باشم یشما نم
  ).دھد یھمگان را م ید و سزا و جزایپا یه اعمال شما را مکن خداوند است یا .است
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   توضیحات: 

فُ نُ «  ِّ . میدھ یح میم و توضینک یان میمختلف ب یھا ھا و گونه وهیبه ش :»رصَ

ولُوا« ر یاست و تقد یعطف بر فعل مقّدر ،ن واژهیا .هکند یتا بگو .هکند یبگذار بگو :»لِيَقُ

ولُوا« :شود ین میچن وا وَ لِيَقُ دُ حَ رورت نام یا صَ ینجا الم عاقبت یحرف الم در ا .»لِيَجْ

تَ ). «۸قصص /  :نگا(دارد  سْ رَ  :ندیگو یافران مکه کن است یمراد ا .یا خوانده درس :»دَ
ش مردمان یآنھا و در پ یو قرآن را از رو یا گذشته را فرا گرفته یآسمانھای  کتاب تو

مرجع  .میان داریتا آن را ب :»لِنُبَيِّنَهُ ). «۵و  ۴و فرقان /  ۱۰۳نحل /  :نگا( یا آموخته

انِ (واژه  )هُ (ر یضم رءَ قُ به  )اآلياتِ (ا یدا است و یالم پکاق یه از سکمحذوف است  )الْ

  .است )الْكِتاب(ل به یاعتبار تأو
 ۱۰۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠٥َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  ۥَوِ�َُقولُواْ َدرَۡسَت َوِ�ُبَّيَِنهُ  �َ�ٰتِ ٱَوَ�َ�ٰلَِك نَُ�ُِّف ﴿ 
   ترجمه: 
مختلف  یرا به صورتھا یقرآن یھا هیو آ یجھان یھا شتر نشانهیه بک(گونه ھمان 

از  یتا گروھ(م یدار یان میگوناگون ب یلھاکرا به ش )یقرآن(ات یآ )گرید ،میان داشتیب
و  )رندیش گیار در پکراه ان یگریاموزند و گروه دیب یمردمان از آنھا درس خداشناس

ن یھدف ما ا .یا گران نه از خدا آموختهیو قرآن را از د( یا تو درس خوانده :ندیبگو
گاھکم یروشن ساز یسانک یآن را برا )هکاست  و حق را از ناحق (دارند  یه علم و آ
  ).رندیپذ یقت را میدھند و حق یص میتشخ
   توضیحات: 

ضْ «  رِ   ).یالمراغ :نگا(ت مده یاھّم  .نکاعتناء م :»أَعْ
 ۱۰۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۡعرِۡض َعِن  تَّبِعۡ ٱ﴿ 
َ
ّ�َِكۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َوأ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
   ﴾١٠٦لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَمآ أ

   ترجمه: 
چ یھ .شده است یپروردگارت به تو وح ین از آنچه از سوک یروی! پ)غمبریپ یا( 
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شان یآنان و سخنان ا یو دشمنانگ(ن کان اعتناء مکبه مشر .جز او وجود ندارد یخدائ
  ).ز انگاریرا ناچ

   توضیحات: 

كِيل«    .مراقب احوال و مسؤول اعمال : »وَ
 ۱۰۷ أنعام آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿  ْۗ َوَما َجَعۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيظٗ  �َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ۖ َمآ أ ٓ  ا نَت  َوَما

َ
   ﴾١٠٧بَِو�ِيلٖ  َعلَۡيِهم أ

   ترجمه: 
ش یشان را با قدرت و قوت خویا ،بپرستند یگانگیه او را به ک(خواست  یاگر خدا م 

 و(دند یورز ینم کشر )و ھرگز ،داشتند ینم یاریاز خود اخت رد وک یار مکن یوادار به ا
طان را یا راه شیزدان یار نه به اجبار راه ین آنان را به خود واگذاشته است تا به اختکیل

م و ما تو را یا ردهکشان نیا )اعمال و مسؤول افعال(و ما تو را مراقب  )رندیش گیدر پ
  .یشان را روبراه سازیاصالح و امور اه احوال آنان را کم یا ّلف نساختهکم

   توضیحات: 

بُّوا«  ينَ . «دیدشنام ندھ :»ال تَسُ ينَ (اگر مراد از  .هکرا  یسانک :»الَّذِ ان کخود مشر )الَّذِ
ان در اصل دشنام به کمشرھای  بت ه دشنام به معبودھا وکشود  ین میچن یمعن ،باشد

ينَ (ار رفتن کبه  ی،ن معنیبا توّجه بد .هک یھائمعبودھا و بت .خود آنان است بنابر  )الَّذِ
نند و ھمچون یب یخود را متصّرف در امور مھای  بت ه معبودھا وکان است کده مشریعق
 ی،سیع ،فرشتگان :لیاست از قب یالعقول یب ذویا بر اثر تغلی .پندارند یالعقول م یذو

واً . «پرستند یم :»ْدُعوَن ی. «نندک یزھا پرستش میگر چیه با دکره یر و غیُعزَ  دْ  :»عَ
  .له است ا مفعوٌل یحال  .دن به باطلیردن از حق و گرائکتجاوز

 ۱۰۸ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِينَ ٱَوَ� �َُسبُّوا ِ ٱيَۡدُعوَن مِن ُدوِن  �َّ َّ�  ْ َ ٱفَيَُسبُّوا َكَ�ٰلَِك َز�َّنَّا  َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ��  �َّ
رِۡجُعُهۡم َ�ُينَّبِئُُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ٍة َ�َملَُهۡم ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِِهم مَّ مَّ

ُ
ِ أ

  ﴾١٠٨لُِ�ّ
   ترجمه: 
د یپرستند دشنام ندھ یان بجز خدا مکه مشرک یھائ ! به معبودھا و بت)مؤمنان یا( 
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 .را دشنام دھند یارانه و جاھالنه خداکتجاوز )ن شوند ویمبادا خشمگ(تا آنان 
 یو گروھ یھر مّلت یبرا )میا نان آراستهیه معبودھا و بتھا را در نظر اک(گونه  ھمان

رار گناه قبح کار بر اثر تکبزھ .ندیب یبا میار خود را زک یسکھر( .میا ردارشان را آراستهک
گر  با جلوهیزشت ز یو نفسان یطانیشود و بر اثر وسوسه ش یآن در نظرش زدوده م

است و خدا آنان را از شان  خدایسوی  به شان عاقبت بازگشت )به ھر حال .گردد یم
گاه م ردهکآنچه    ).ان و بدان را خواھد دادکیو پاداش و پادافره ن(سازد  یاند آ

   توضیحات: 

وا«  مُ نِ . «ردندکاد یقسم  :»أَقْسَ امَ دَ أَيْ هْ مْ ـجَ ردن کد کبا ھمه تاب و توان خود در مؤ :»هِ

دَ ( .شانیسوگندھا هْ دينَ ( یار رفته و به معنکمصدر است و به عنوان حال به  )جَ  )جاهِ

ِم ، « :شود ین میر چنیا منصوب به نزع خافض است و تقدی .است دِ أَيْامهنِ هْ وا بِجَ مُ أَقْسَ

ها دِ كَ : أَوْ اـبِ «» ...أَيْ به  .غمبر استیمان به پیا  ھا بدان مانیه اکچرا  .به آن معجزات :»هَ

مْ . «سبب آن معجزات كُ رُ عِ ا يُشْ  .است یارکاستفھام ان )ما(واژه  ؟دیدان یشما چه م :» مَ
داند  ید و خدا میدان یب را نمینون در عالم غکن امر ثابت در نزد خدا و میشما ا یعنی
  .آورند یمان نمید باز ھم ایایب ین معجزاتیه اگر چنک

 ۱۰۹ أنعام آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ  ب
ْ ۡقَسُموا

َ
ِ ٱَوأ يَۡ�ٰنِِهۡم لَ�ِن َجآَءۡ�ُهۡم َءايَةٞ  �َّ

َ
ُۡؤمُِنَّ  َجۡهَد � َما �َّ ۚ قُۡل إِ�َّ ِعنَد  �َ�ُٰت ٱ بَِها

ِۖ ٱ َهآ إَِذا َجآَءۡت َ� يُۡؤِمُنونَ  �َّ َّ�
َ
   ﴾١٠٩َوَما �ُۡشعِرُُ�ۡم �

   ترجمه: 
ه اگر کخورند  یبه خدا سوگند م ،شترید ھر چه بیکتوان و با تأان با ھمه کمشر 

 یبرا )اند خواسته ۹۳و  ۹۲ یھا هیآ :ه در سوره اسراءک یاز نوع آن معجزات( یا معجزه
برابر (خدا است و  یمعجزات از سو :بگو .آورند یمان میآنان آورده شود به سبب آن ا

اگر  ؟دیدان یشما چه م !)مؤمنان یا .ستیار من نیرد و در اختیپذ یل او انجام میم
  .آورند یمان نمیا )باز ھم(نموده شود شان  بدی )اند ه خواستهک ین معجزاتیا(

   توضیحات: 

  .اءیھا و دقائق اش یارک زهیآشنا به ر .قیدق :»الَّطِيفُ « 
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 ۱۱۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ۡ
َ
بَۡ�ٰرَُهۡم  َِٔوُ�َقّلُِب أ

َ
ْ بِهِ َدَ�ُهۡم َو� �ٖ  ۦٓ َكَما لَۡم يُۡؤِمُنوا َل َمرَّ وَّ

َ
 ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ  ِ�  َونََذرُُهمۡ  أ

  ﴾١١٠َ�ۡعَمُهونَ 
   ترجمه: 
و ھا  دل ما )یه به ھنگام وقوع معجزات حّس کد یدان ینم !مؤمنان یشما ا( 

 )الت و احتماالتیان امواج تأویالت و توھمات و در میتخ یایدر در(آنان را  یھا چشم
ه در کخواھند بود گونه  ھمان )و بعد از نزول معجزات(م یگردان یران میواژگونه و ح

خود سرگردان و  یشکان و سریم تا در طغیگذار یشان را به خود وا میو ا ،آغاز بودند
  .الن شوندیو

   توضیحات: 

لِّبُ «  .مینمائ یواژگونه و سرگشته م .مینمائ یر و رو میم و زینک یور م غوطه :»نُقَ

مْ « هُ رْ  .است )وذر(از ماده  .میگذار یم و به حال خود وامیگوئ یم کآنان را تر :»نَذَ

ونَ « هُ مَ و  )َعَمه( .یو سرگردان یوردلک یبه معن )َعَمه(از ماده  .سرگشته شوند :»يَعْ

ميً (  یو دوم )بَصريت( یبرا یه اّولکن یجز ا ؛ است یورک یھر دو در اصل به معن )عَ

  )۱۵و۱۴حجر /  :نگا( .است )بَرصَ ( یبرا
 ۱۱۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ِۡهُم ﴿  ۡ�َا َنا نَزَّ َّ�
َ
ءٖ  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَوَ�ََّمُهُم  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱَولَۡو � نَا َعلَۡيِهۡم ُ�َّ َ�ۡ ا ُ�ُبٗ�  وََحَ�ۡ  مَّ

 ْ ْ  َ�نُوا ٓ  ِ�ُۡؤِمُنٓوا ن إِ�َّ
َ
ُ ٱ �ََشآءَ  أ ۡ�َ�َُهۡم َ�َۡهلُونَ  �َّ

َ
   ﴾١١١َوَ�ِٰ�نَّ أ

   ترجمه: 
ش یرا به پ یم و مثًال) فرشتگانیردک ینم یوتاھکان کاگر ما (درباره درخواست مشر 

م و در یردک ی(را زنده م یدند) و مردگانید یم (و با چشم سر آنان را میفرستاد یشان میا
شان سخن یدرباره صدق محّمد) با اآوردند و  یدگانشان سر از گورھا بدر میبرابر د

 یارویحق را رو یم (تا جملگیآورد یارا در برابر آنان گرد مکز را آشیچ و ھمه ،گفتند یم
خواست  یه خدا مکن یآوردند مگر ا یمان نمیدھند) آنان ا یان و بر آن گواھیشان بیا یبرا
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بر دل آنان نشسته ت یه زنگ جاھلکدھد  یر نمییتغ یسانک ی(و خدا ھم سّنت خود را برا
ه سّنت خدا کت ین واقعیشتر آنان (از این بکیرده است) ولکشان را تباه ینش ایاست و ب

  دانند. یقت امر را) نمیخبرند و حق یر است بیر ناپذییتغھا  انسان درباره
   توضیحات: 

نَا« ْ رشَ بُالً « .میگرد آورد .میردکجمع  :»حَ مقابل و  یمصدر است و به معن :»قُ
ن یچن ین صورت معنیدر ا .ل و ضامنیفک یاست به معن )لیَقب(ا جمع ی .یارویرو
ن شھادت دھند و یت دیم و بر حّقانینکز را دوروبر آنان جمع یاگر ھمه چ :شود یم

ن یدر ا .گروه و جماعت یاست و به معن )لیَقب(ا جمع ی .نندکصداقت آن را ضمانت 
م و یل داریشان گسیش ایوه گروه به پز را گریاگر ھمه چ :شود ین میچن یصورت معن

ءٍ (منصوب است چون حال  .میدر برابر آنان گرد آور ْ   .است )كلّ يشَ
 ۱۱۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِ نَِ�ٍّ َعُدوّٗ ﴿ 
�ِس ٱ َشَ�ِٰط�َ  �َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ  يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ۡ�ِنِّ ٱوَ  ۡ�ِ

ۖ  َما َر�َُّك  َشآءَ  َولَوۡ  �ۚ ُغُرورٗ  لَۡقۡولِ ٱ زُۡخُرَف  ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  َ�َعلُوهُ   ﴾١١٢َ�ۡفَ�ُ
   ترجمه: 
زه یو ست یبا تو دشمن یشان ھستیت ایه در صدد ھداکنان یه اک(ھمان گونه  

َعَلم  یغمبریش را در برابر ھر پکان سریمتمّرد و جنّ  یھا از انسان یدشمنان )ورزند یم
ام یپ یگریبه گروه د یرا نھان یاساس یبنده بیاز آنھا سخنان فر یگروھ .میا ردهک
اگر  .بندیبفر )نیدروغ یھا ن و وسوسهیرنگ یھا یسرائ اوهیبا (شان را یاند تا ا داده یم

ر و یبرابر تقدھا  این ھمه یول(ردند ک یرا نم یارکن یچن ،خواست یپروردگار تو م
شتن یو خو(ھا به ھم بافند  پس بگذار دروغ ).ردیگ یت خدا انجام گرفته و انجام میمش

  ).غ است و بر ما ھم حسابیبر تو تبل .نندکفر و ضالل کرا گرفتار 
   توضیحات: 

اً « وّ دُ ول(است بر وزن  یصفت .دشمنان .دشمن :»عَ و جمع و  یمفرد و مثنّ  ،)فَعُ

داء(بندند و  یسان است و آن را جمع مکیر و مؤّنث در آن کمذ  .ندیگو یم )أَعْ

ياطنيَ « نّ « .شانکسر .متمّردان :»شَ نسِ وَ اجلْ يَاطنيَ اإلِ اضافه صفت به موصوف  :»شَ
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لِ « .است وْ قَ فَ الْ رُ خْ  یبا ولیبا و فریسخنان به ظاھر ز .اساس یسخنان آراسته ب :»زُ

اً (بدل  .قت و ناروایحق یب وّ دُ نا(ا مفعول دوم ی )عَ لْ عَ وراً « .است )جَ رُ  .زدن گول :»غُ

فَ (ا بدل از ی ،له مفعول .دادن بیفر رُ خْ ينَ  یا حال است و به معنیو  ،)زُ  .است )(غارّ

ونَ « ُ رتَ فْ ما يَ مْ ر یا عطف بر ضمیمعه  مفعول )ما(واژه  :»وَ   .است )(هُ
 ۱۱۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ۡ
َ
ِينَ ٱَدةُ  َِٔوِ�َۡصَ�ٰٓ إَِ�ۡهِ أ َّ�  ِ ِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب ْ َما ُهم  �ِخَرة َولَِ�َۡضۡوهُ َوِ�َۡقَ�ِفُوا

ۡقَ�ِفُونَ     ﴾١١٣مُّ
   ترجمه: 
 و تا )بندیشتن را بدان گول زنند و بفریند تا خویارایبگذار آنان سخنان باطل را ب( 
 یو از آن راض ،ابدیش یگرا )مزخرفات(ده ندارند بدان یه به آخرت عقک یسانک  ھای دل

  .خواھند یه مکشوند  یزیب ھرچکو مرت ،و بدان خشنود گردند
   توضیحات: 

غيا« و(از ماده  .ابدیش یگرا .ل گرددیمتما :»تَصْ غْ غْي(ا ی )صَ  )أَنْ (منصوب به  )صَ

وراً (عطف بر محّل  .مقّدر است رُ غي« :شود ین میر چنیه تقدکاست  )غُ وا وَ لِتَصْ ُّ رتَ  .»لِيَغْ

فُوا«  ِ رتَ و  ۲۴توبه /  :نگا(فراچنگ آوردن است  :یعنی ،تسابکا یاقتراف به معن :»لِيَقْ

فُونَ « .اب گناه استکارت ینجا به معنیدر ا ).۲۳/  یشور ِ رتَ قْ  .فراچنگ آورندگان :»مُ
  .بان بزه و گناهکمرت

 ۱۱۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َغۡ�َ ﴿ 
َ
ِ ٱأ ۡ�َتِ� َحَكمٗ  �َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  ا� نَزَل إَِ�ُۡ�ُم  �َّ

َ
ٗ�ۚ  لِۡكَ�َٰب ٱأ ِينَ َوٱ ُمَفصَّ َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ

نَّهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱ
َ
لٞ  ۥَ�ۡعلَُموَن � ّ�َِك  ّمِن ُمَ�َّ � بِٱ رَّ    ﴾١١٤لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱفََ� تَُ�وَ�نَّ مَِن  ۡ�َّقِ

   ترجمه: 
ا جز خدا یآ )قت استیخدا درباره حق و حق ین داوریا :بگوشان  بدی !غمبریپ یا( 
را  )قرآن یآسمان(تاب که که او است کو حال آن  ؟ نمک یقاض )ان خود و شمایم(را 
 )در آن ،ت و ضاللتیحالل و حرام و حق و باطل و ھدا(رده است و کشما نازل  یبرا
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آنان  یبرا )شتریرا پ یآسمان یھا(تاب که ک یسانک .ح شده استیل و توضیتفص
خدا آمده است و مشتمل بر حق  یقه از سویحق )قرآن(ن یه اکدانند  یم میا فرستاده

ننده آن ک قیخودشان بدان بشارت داده است و تصد یآسمانھای  کتاب هکچرا (است 
ن یمترکت قرآن یز درباره حّقانیروان تو نیو پ(نندگان مباش کدیپس تو از ترد ).است

  ).به خود راه ندھند یدیترد
   توضیحات: 

ياأ« تَغَ م« .ا شومیجو .بطلبم :» َبْ كَ َ (واژه  .داور .یقاض :»اً ـحَ ريْ مفعول است و  )غَ

م( كَ الً « .ز آن استییا تمیحال  )اً ـحَ صَّ فَ به گونه مشروح و  .نیبه صورت مفّصل و مب :»مُ

نَ الْ « .روشن ونَنَّ مِ ينَ ـُمـال تَكُ ِ رتَ غمبر از یمراد بازداشتن پ .از زمره مترّددان مباش :»مْ
ق یه مراد تشوکبل .نداشت یدیو ترد کن شغمبر درباره قرآیرا پیز .ستید نیو ترد کش

و  ۱۰۵ونس / یو  ۱۴انعام /  :نگا(و ثبات برحق  یب آن حضرت است بر ماندگاریو ترغ
  ).۸۷قصص / 

 ۱۱۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدقٗ ﴿  َل  �َّ  وََعۡدٗ�ۚ  اَوَ�مَّ ِميعُ ٱَوُهَو  ۦۚ تِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمبَّدِ   ﴾١١٥ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
تواند  ینم یسکچ یھ .ردیپذ یفرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام م 

 )سخن آنان ی(خدا شنوا  ).ردیو جلو دستورات او را بگ(ند کاو را دگرگونه  یھا فرمان
  .است )شانیردار اک ی(و دانا 

   توضیحات: 

رد و یپذ یه فرمان خدا انجام مکن است یمراد ا .رفتیانجام پذ .تمام شد :»تْ ـَّمـتَ «

ةٌ « .ردیگ یجامه عمل به خود م لِمَ  :نگا(د خدا است یمراد تحّقق وعد و وع .فرمان :»كَ

الً « ).۱۷۲و  ۱۷۱صاّفات /  ،۱۱۹ھود /  ،۱۳۶اعراف /  دْ قاً وَ عَ دْ صادقانه و  :»صِ
ان و کیو عادالنه پاداش نابد ی یه مضمون آن حتمًا تحّقق مکن است یمراد ا .دادگرانه

ةً وَ ( یمصدرند و حال بوده و به معن .شود یپادافره بدان داده م ادِقَ ةً صَ ادِلَ . باشند یم )عَ

لِم« واژه  ،فهیه شرین آیتوان در ا یم :یادآوری ).۶۲/   احزاب :نگا(سنن  .فرمانھا :» اتـَ كَ
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ة( لِمَ ام آن بشمار کو جمالت و احھا  لمهک )لماتک(و واژه  ،قرآن یعنیالله  المکرا  )كَ
در  .مال استک یقرآن پروردگارت در منتھا :شود ین میچن ین صورت معنیدر ا .آورد

چ یھ .باشد یند عادل مک یم صادر مکو درباره آنچه ح ،دھد صادق یآنچه از آن خبر م
و  )۹حجر /  :نگا .را خدا حافظ آن استیز(ند کتواند آن را تباه و دگرگون  ینم یسک

گاه است یخدا اقوال مردمان را م الً « .شنود و از افعال ھمگان آ دْ قاً وَ عَ دْ ن دو یا :»صِ
 ،قرآن پروردگارت :شود ین میچن ین صورت معنیدر ا .ز باشندییتوانند تم یواژه م

  ...و .مال استکصداقت و عدالت در آن به تمام و 
 ۱۱۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ�َ َمن ِ� ﴿ 
َ
�ِض ٱ�ن تُِطۡع أ

َ
ِۚ ٱيُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ۡ� نَّ ٱإِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  �َّ �ۡن  لظَّ

   ﴾١١٦ُهۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصونَ 
   ترجمه: 
تو را از راه خدا دور  ی،نک یرویپ )افران و منافقانندکه ک(شتر مردم یاگر از ب 

نند و آنان جز به دروغ و گزاف ک ینم یرویظّن و گمان په آنان جز از کچرا  .سازند یم
  .ندیگو یسخن نم

   توضیحات: 

ونَ « صُ ْرُ  .ندیگو ین سخن میقینه علم و  ،نیظّن و تخم یاز رو .ندیگو یگزاف م :»خيَ
  .ندیگو ینند و دروغ مک یم یسرائ اوهی

 ۱۱۷ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۡعلَُم ﴿ 
َ
ِ  ۦۖ َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ ۡعلَُم ب

َ
  ﴾١١٧لُۡمۡهتَِدينَ ٱَوُهَو أ

   ترجمه: 
گاه )یگریس دکاز تو و از ھر (گمان پروردگارت یب  ه ک یسانکتر است از حال  آ

و راه او (ابند ی یت میه ھداک یسانکو از حال  ،روند یاز راه او به در م )گمراه گشته و(
  ).رندیگ یش میرا در پ

   توضیحات: 

نْ « لَمُ مَ نْ ( یعنی .مقّدر است )ب(نجا حرف یدر ا :»أَعْ لَمُ بِمَ  ،رالمناریتفس :نگا( ).أَعْ
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  ).یالمعان روح
 ۱۱۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ا ذُكَِر ﴿  ِ ٱ ۡسمُ ٱفَُ�ُواْ ِممَّ    ﴾١١٨ُمۡؤمِنِ�َ  ۦَ�ٰتِهِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم � �َّ
   ترجمه: 
به ضاللت  ،شناسد یم یسکافتگان و گمراھان را بھتر از ھری ه خدا راهکاز آنجا (پس  

د یبخور یاز گوشت چھارپائ )د ویان گوش فرا ندھیاز چھارپا یم برخیان در تحرکمشر
 یزیا چی یسکنه به نام  ،و آن را به نام الله(اند  ه به ھنگام ذبح نام خدا را بر آن بردهک

  .دیمان داریا )باره نیات وارده در ایو از جمله به آ(ات خدا یاگر به آ )اند دهیجز او سر بر
   توضیحات: 

لُوا« ه مؤمنان در امر کت است ین واقعیاگر  بیان هیدر اّول آ )َف (ر حرف کذ :»فَكُ
  .نندک یرویان پکزدان نه مشرید از فرمان یم بایل و تحریتحل

 ۱۱۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ا ُذكَِر ﴿  ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
�َّ تَأ

َ
ِ ٱ ۡسمُ ٱَوَما لَُ�ۡم � ا َحرََّم َعلَۡيُ�ۡم  �َّ َل لَُ�م مَّ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ

ُِضلُّونَ  �إَِ�ۡهِ� �نَّ َكثِ�ٗ  ۡضُطرِۡرُ�مۡ ٱإِ�َّ َما  ۡهَوآ�ِِهم �َّ
َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ِعۡلٍ��  بَِغۡ�ِ  بِأ

َ
 أ

   ﴾١١٩لُۡمۡعَتِدينَ بِٱ
   ترجمه: 
 ؟ ه به ھنگام ذبح نام خدا بر آن رفته استکد ینخور یوانید از گوشت حیشما چرا با 

 ۱۴۵ن سوره / یدر ھم(ه بر شما حرام است کرا  یواناتیه خداوند گوشت حکو حال آن 
مگر ناچار و  )دیه از آنھا نخورکو دستور داده است (رده است کان یب )۳و مائده / 

 که رفع ضرورت و دفع ھالک یا د به اندازهیتوان ین صورت میه در اک(د یدرمانده شو
ج و ک(ھای  ھوس با ھواھا و ،از مردم یاریبس ).دیند از گوشت حرام آنھا بخورک

گاھ ،خود )نادرست بر آنچه در راه  یلیند و بدون دلیگو یه مکاز صّحت آنچه ( یبدون آ
از تو و از (پروردگارت گمان  بی .سازند یسرگشته و گمراه م )ان راگرید ،وشندک یآن م

گاھتر از حال تجاوز )ھمه بندگان   .اران استکآ
 



 تفسیر نور    ٤٩٦

 

   توضیحات: 

لُوا« أْكُ مْ أَالّ تَ ا لَكُ «  .ستیان نیخوردن در م یبرا یمانع یعنی ؟دید نخوریچرا با :»مَ

ينَ ـالْ  تَدِ عْ   .حاللز یم چین از حدود خدا با تحریمتجاوز :»مُ
 ۱۲۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�ِٰهَر ﴿  ثۡمِ ٱَوَذُروا ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َوَ�اِطنَهُ  ۡ�ِ ۡ�مَ ٱيَۡ�ِسُبوَن  �َّ َسُيۡجَزۡوَن بَِما َ�نُواْ  ۡ�ِ
  ﴾١٢٠َ�ۡقَ�ِفُونَ 

   ترجمه: 
شتن را به یچ حال خویو در ھ(د ینک کپنھان را تر یھا یارکار و بزھکگناھان آش 

فر یکھرچه زودتر  ،افتند یه به دنبال گناه راه مک یسانکگمان  بی ).دیاالئین تیمعص
  .شود یشان داده میا یاب معاصکارت

   توضیحات: 

ثْمِ « رَ اإلِ  :مانند .ردیپذ یبدن انجام م یه با اندام ظاھرک یگناھ .ارکگناه آش :»ظَاهِ

ه به قلب و درون مربوط ک یگناھ .گناه پنھان :»بَاطِنَهُ « .زنا ی،دزد ،دادن  دشنام ،زدن
ھمه  ،ار و گناه پنھانکمراد از گناه آش .سوءظّن  .دیکر و کم .حسد :مانند .گردد یم

  .ستین دو قسم خارج نیه گناه از اکچرا  ؛ گناھان است
 ۱۲۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ا لَۡم يُۡذَكرِ ﴿  ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ ٱ ۡسمُ ٱَوَ� تَأ ۗ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  �َّ َ�ِٰط�َ ٱ �نَّ  لَفِۡسٞق َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ  لشَّ

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ 
َ
ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
   ﴾١٢١أ

   ترجمه: 
نام خدا بر آن برده نشده است  )به ھنگام ذبح عمداً (ه کد ینخور یوانیاز گوشت ح 

ن یه خوردن از چنکچرا  ).ده شده استیا به خاطر بتان سر بریگران و ینام دا به یو (
مطالب  ،ن صفتانیاطیمنان و شیاھرگمان  بی .است )از دستور خدا( ینافرمان ی،گوشت

ه با شما منازعه کن ینند تا اک یانه به دوستان خود القاء میبه طور مخف یزیانگ وسوسه
 ).رده است وادارندکم آنچه خدا حالل یا به تحره شما رکوشند کو ب(نند کو مجادله 

  .د بودیخواھ کمشر )شانیمثل ا(شما گمان  بی دینکاگر از آنان اطاعت 



  ٤٩٧ سوره انعام

 

   توضیحات: 

قٌ «   .گناه .ینافرمان :»فِسْ
 ۱۲۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َو َمن َ�َن َمۡيتٗ ﴿ 
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  اأ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  �نُورٗ  َ�ُۥ وََجَعۡلَنا فَأ ِ�  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ِٰت ٱ    ﴾١٢٢ۡنَهاۚ َكَ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ مِّ  لَۡيَس ِ�َارِٖج  لظُّ
   ترجمه: 
با اعطاء (بوده است و ما او را  یا مرده )فر و ضالل ھمچونکبه سبب (ه ک یسکا یآ 

ه در کم یا فرا راه او داشته )مانیاز مناره ا( یم و نوریا ردهکزنده  )مان در پرتو قرآنیا
زبان او را  ی،گوش او را شنوائ ی،و چشم او را روشنائ(رود  یان مردمان راه میم ،پرتو آن

ه به کاست  یسکمانند  )بخشد یار مکاو را قدرت انجام  یو دست و پا ،توان گفتار
فر او را در خود کده ک انباشته ظلمت یھا تودهو (ھا فرو رفته است  یکیدر تار یگوئ َمَثل

و از آن  )نھاده است یاز او برجا یانکت یشه و بیاند یجان و ب یده است و شبح بیبلع
مانداران یمان را در دل ایه خداوند اک(گونه  ھمان ؟دیایرون بیتواند ب یھا نم یکیتار

افران در نظرشان کاعمال  )راسته است ویفر و ضالل را در دل ناباوران پک ،آراسته است
  .با جلوه داده شده استیز

   توضیحات: 

يْتاً « يّت(مخّفف  .افر و گمراه استکمراد  .مرده :»مَ مراد نور دانش  :»نُوراً « .است )مَ
 یت آن میل و برھان است و مسلمان در پرتو ھداید به دلیه مؤکنش قرآن است یو ب

ثَلُهُ « .دیز فر و کجھل و ھای  تاریکی مراد .ھا یکیتار :»اتِ ـَمالظُّلُ « .صفت و نعت او :»مَ
  .ضالل است

 ۱۲۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ َوَما َ�ۡمُكُروَن إِ�َّ ﴿ ْ �ِيَها َ�ِٰ�َ ُ�ۡرِِميَها ِ�َۡمُكُروا
َ
ِ قَۡر�ٍَة أ

َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا ِ� ُ�ّ
نُفِسِهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ 

َ
   ﴾١٢٣بِأ

   ترجمه: 
 .دادند یل میکشگان تشیپ ه سردمداران آنجا را فاسقان و گناهکه در مک(گونه  ھمان 
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سردمداران آنجا را  )ت باشدیبزرگ و پرجمع یا ه تا اندازهک( یدر ھر شھر )شه ھمیھم
شھر  یله خرابیو عاقبت وس(رنگ پردازند یم تا در آنجا به نیساز یاران فراھم مکاز بزھ

رنگ یشتن نینان جز به خویا )هکد بدانند یھمه با .و انحراف مردمان را فراھم سازند
ر و ھوش و کاعم از ف ،وجود خود یھا هیه سرماک(دانند  یخودشان نم یزنند ول ینم
  ).نندک یصرف سعادت صرف شقاوت م یش را به جایار و عمر و وقت و مال خوکابت

   توضیحات: 

ابِرَ « ميها«بزرگان. سردمداران. »: أَكَ ْرِ ا«ن آنجا. یمجرم»: جمُ يهَ مِ ْرِ لْنا... أَكابِرَ جمُ عَ  »:جَ

ميها) مفعول اّول و (أَكابِرَ ( ْرِ ) مفعول اّول و أَكابِرَ ه (کن یا ایس. ک) مفعول دوم است و برعجمُ

يَة( لِّ قَرْ ا) مفعول دوم و (يفِ كُ يهَ مِ ْرِ عَ ه (کن یا ایه است. و یال ) مضافجمُ : ی) را به معنلْنَاجَ
ازمند است یمفعول ن کین صورت تنھا به یه در اک ،دن گرفتیدادن و منزلت بخش انتکم

ابِرَ ه (ک شود: بزرگان آن شھر را به لھو و لعب و فساد  ین میچن ی) است. به ھر حال معنأَكَ
شه آن یپ م. بزرگان گناهیگردان یاران آن شھر را بزرگان آنجا مکم. گناھیشانک یم یو تباھ

وا« م.یبخش یاست و قدرت میم و ریدھ یانت و منزلت مکشھر را در آنجا م رُ كُ الم آن »: لِيَمْ
ن و ید یاجتماع از سردمداران ب یھا یه مفاسد و بدبختکن است یالم عاقبت است. مراد ا

  سازند. یه مردمان را از راه حق منحرف مکشانند یو ا ،ردیگ یزگار سرچشمه میناپرھ
 ۱۲۴ ام آیهسوره أنع

   ه:یمتن آ 

ْ  �َذا َجآَءۡ�ُهۡم َءايَةٞ ﴿  ٰ  نُّۡؤِمنَ  لَن قَالُوا ٓ  ِمۡثَل  نُۡؤَ�ٰ  َح�َّ وِ�َ  َما
ُ
ِۘ ٱ رُُسُل  أ ُ ٱ �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
أ

ِينَ ٱَسُيِصيُب  ۥۗ َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َهُ  ْ َصَغاٌر ِعنَد  �َّ ۡجَرُموا
َ
ِ ٱأ ْ  بَِما َشِديُدۢ  وََعَذابٞ  �َّ  َ�نُوا

  ﴾١٢٤َ�ۡمُكُرونَ 
   ترجمه: 
 یتیه دانش و نبّوت و ھداکن یورزند در ا ین سردمداران به مردمان حسادت میا( 
و (د یآ ینان میا یبرا یل و برھان روشنیه دلک یھنگام )و لذا .ندکعطاء شان  بدی خدا
ه ھمانند کن یم مگر ایدار یباور نم )حق را( :ندیگو یم )رسد یمشان  بدی یآسمان یوح

 یشان به ما وحیو ھمچون ا(ز داده شود یغمبران خدا داده شده است به ما نیآنچه به پ
ش را یرسالت خو )انتخاب و یامبریپ یرا برا یسکچه (ه کداند  یخداوند بھتر م ).شود



  ٤٩٩ سوره انعام

 

 )ایدر دن( یو رسوائ یخدا ھرچه زودتر خوار یاز سو .دارد یحوالت م یسکبه چه 
به  )در آخرت( یو عذاب سخت ،رندیگ یش میپ یارکه بزھکگردد  یم یسانکب ینص

  .شود یشان میورزند بھره ا یه مک یرنگیسبب ن
   توضیحات: 

ةٌ « ايَ آ « .بر صدق محّمد یحّجت و برھان .از قرآن یا هیآ :»ءَ ثْلَ مَ يا مِ تَ تَّيا نُؤْ نَ حَ مِ لَن نُّؤْ

لُ اهللاِ سُ َ رُ به ما  ،شود یم یغمبران وحیه به پک یزیه چکن یم تا ایآور یمان نمیا :»أُويتِ
ن یم تا ایآور یمان نمیبه شما ا :هکن یا ای .میغمبر شویشان پیگردد و ھمانند ا یز وحین
 .شما به ما نموده نشود یاز سو ،غمبران انجام گرفته استیه بر دست پک یه معجزاتک

را  یسکه چه کداند  یه تنھا خدا مکن است یمراد ا .هک یا به گونه .هک یجائ :»ُث یَح « 

غارٌ « .رساند یرا م یآسمان یند و چگونه بدو وحک یغمبر میپ  .و حقارت یکوچک :»صَ

ندَ اهللاِ« .یو رسوائ یخوار   .در نزد خدا .خدا یاز سو :»عِ
 ۱۲۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱَ�َمن يُرِدِ ﴿  ن َ�ۡهِديَهُ  �َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  ۥلِۡ�ِ

�ََّما اَضّيًِقا َحرَجٗ 
َ
عَّدُ  َك� � ٱ ِ�  يَصَّ َمآءِ ُ ٱَكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل  لسَّ ِينَ ٱَ�َ  لرِّۡجَس ٱ �َّ   ﴾١٢٥َ� يُۡؤمِنُونَ  �َّ

   ترجمه: 
 یمان باز و) گشاده برایپرتو نور ااش را (با  نهیس ،ندکت یه خدا بخواھد ھداکس را کآن  
اش را  نهیس ،ندکه خدا بخواھد گمراه و سرگشته کس را کو آن  ،سازد یرش) اسالم می(پذ

ق شدن یند (و به سبب رقک یآسمان صعود مسوی  به یه گوئکسازد  یتنگ م یا به گونه
ز با یج نافر لجوکشود.  یلتر مکل و مشکردن ھر لحظه مشکتنّفس  ،ژنیسکمبود اکھوا و 

اش نسبت به  نهیکدورتر و  یت آسمانیش از ھدایش از پیھر دم ب ،دهید پوسیاز تقال یرویپ
ن منوال خداوند یشود). بد یدشوارتر م یو یرش اسالم برایشتر و پذیقت بیحق و حق

  آورند. یمان نمیه اکسازد  یم یسانکعذاب را بھره 
   توضیحات: 

هُ « رَ دْ حْ صَ َ  یبر سر شوق و شور آوردن انسان است برا ،مراد از شرح صدر :»يَرشْ

يِّقاً « .دل او یایمان در زوایرش اسالم و تابش ایپذ جاً « .تنگ :»ضَ رَ  .ار تنگیبس :»حَ
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سَ « .ار رفته استکمصدر است و به عنوان صفت مشّبھه به  جْ نجا یدر ا .یدیپل :»الرِّ
  ).۱۰۰/ ونس ی ،۷۱اعراف /  :نگا(مراد خشم و عذاب است 

 ۱۲۶ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ۗ َوَ�َٰذا ِصَ�ُٰط َرّ�َِك ُمۡستَقِيمٗ ﴿  ۡلَنا قَدۡ  ا ُرونَ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱ فَصَّ كَّ    ﴾١٢٦يَذَّ
   ترجمه: 
به سراغ  یگردد و عذاب الھ یطلبان م شامل حال حق یالھ یه مددھاکمطلب (ن یا 

م پروردگار یراه مستق )یاز راستا یسّنت ثابت خدا است و بخش ،رود یدشمنان حق م
ح و یتشر یسانک یرا برا )یو دالئل عقالن یجھان یھا و نشانه یقرآن(ات یما آ .تو است

  .رندیپذ یرند و اندرز میگ یپند م )شنوا دارند و یرا و گوشیپذ یدل(ه کم یا ح دادهیتوض
   توضیحات: 

 یو خوشبخت یه مراد سرافرازکن یا ایو  ،قرآن است ایمراد اسالم  .نیا :»هذا«

يم« .ن جھان و آن جھان استیافران در اک یو بدبخت یروز هیمؤمنان و س تَقِ سْ  :»اً ـمُ

اطُ ( ید براکحال مؤ .راست   .م استیوسته مستقیه راه خدا پکچرا  .است )رصِ
 ۱۲۷ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰمِ ٱلَُهۡم َداُر ﴿    ﴾١٢٧ِعنَد َرّ�ِِهۡمۖ وَُهَو َوِ�ُُّهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  لسَّ
   ترجمه: 
زدان است و زدوده از یبھشت (ه کدارالسالم است  )دارندیر و بیه پندپذک(آنان  یبرا 

 پروردگارشان یاز سو )ا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد ویآفات و بال
 ،اند داده یانجام م )ایدر دن(ه ک یارکو خداوند به سبب  ،ردیگ یتعّلق مشان  بدی

  .اور آنان استیسرپرست و 
   توضیحات: 

الم« واقعه /  ،۶۲م / یمر :نگا(ن سالم و درود یسرزم .خانه امن و امان :» دارُ السَّ
در آن  یبتیاست و غم و اندوه و بال و مص یشاد یه جاکمراد بھشت است  ).۲۶

  .ستین
 



  ٥٠١ سوره انعام

 

 ۱۲۸ أنعام آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

نِّ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ  اَوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿  تُمٱقَِد  ۡ�ِ �ِس� ٱّمَِن  ۡستَۡكَ�ۡ ۡوِ�َآؤُُهم ّمَِن  ۡ�ِ
َ
َوقَاَل أ

�ِس ٱ ٓ  َ�ۡعُضَنا بَِبۡعٖض  ۡسَتۡمَتعَ ٱَر�ََّنا  ۡ�ِ َجلََنا َوَ�لَۡغَنا
َ
ِيٓ ٱ أ ۚ قَاَل  �َّ ۡلَت َ�َا جَّ

َ
َمۡثَوٮُٰ�ۡم  �َّارُ ٱأ

ٓ َ�ِٰ�ِيَن  ۗ ٱإِ�َّ َما َشآَء  �ِيَها ُ    ١٢٨إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
و (م یآور ینار ھم گرد مکه در آن ھمه آنان را در کرا  یروز )اور آنیاد بیبه ( 

را ھا  انسان از یشما افراد فراوان !انیگروه جنّ  یا :)میگوئ یاران مکخطاب به گناھ
اد یفر(ھا  انسان انیشان از میروان ایپ )غین ھنگام با افسوس و دریبد( .دیگمراه ساخت

ان با یجنّ ( .میگر سود بردید یاز ما از برخ یبرخ !پروردگارا :ندیگو یم )آورند و یبرم
به وسوسه ھا  انسان و ما ،ردند و از ما بھره گرفتندکاست یبر ما ر یطانیوسوسه ش

 یرا سپر یه مّدت معلوم زندگکتا آن گاه  ،میدچار شھوات و لّذات زودگذر شدشان یا
با  کنیا ھم( .ین و مقّدر فرموده بودیما مع یه براکم یگرفتار آمد یو به مرگ )میردک
 )شانیخداوند بد !بر ما یوا .میا ستادهیشگاه ذوالجالل ایفر و ضالل در پکبار  ولهک
ه ک ید مگر مّدت زمانیشه در آن ماندگاریا است و ھمگاه شمیجا )دوزخ(آتش  :دیگو یم

مت انجام کح یش از رویارھاکاست و (م یکپروردگار تو حگمان  بی .خدا بخواھد
گاه است  )رد ویگ یم   ).ندکرا از دست دوزخ رھا  یسانکداند چه  یو م(آ

   توضیحات: 

» َ عْرشَ تُمْ « .تیجمع .دسته .گروه :»مَ ثَرْ تَكْ د و گول یردکرا وسوسه  یاریبس :»إِسْ

نَا« .دیزد لْتَ لَ يا« .یردکن و مقّرر یما مع یبرا :»أَجَّ ثْوَ ا« .گاهیجا .مقّر  :»مَ جز  :»إِالّ مَ
ه قادر مطلق کت است ین واقعیاگر  بیان ن استثناءیا .هک یسانکجز  .هک یمّدت زمان

ھود /  :نگا(ق به محال باشد ین استثناء تعلیو چه بسا ا .ندکخدا است و ھرچه خواھد 
  ).۱۰۸و  ۱۰۷

 ۱۲۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ٰلِِم�َ ٱَوَ�َ�ٰلَِك نَُوّ�ِ َ�ۡعَض ﴿  � بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ  ل�َّ   ﴾١٢٩َ�ۡعَضۢ
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   ترجمه: 
ھم  یگر و رھبر و راھنمایدکیبان ین جھان پشتیدر ا ،ه ستمگرانک(گونه  ھمان و 

از ستمگران را  یبرخ )م ویگذار یگر وامیدکیز آنان را به یگر نیدر جھان د ،ھستند
 )در جھان گذران(ه کاست  ین به خاطر اعمالیو ا ،میگردان یگر مید ین برخیھمنش

  .اند داده یانجام م
   توضیحات: 

يلِّ « يلِّ بَعْضَ « .مینک یشوا میسرپرست و پ .میساز یاور میدوست و  :»نُوَ  :»نُوَ
را بر  یستمگران ،ن جھانیدر ا .میساز یگر میدکین یستمگران را ھمدم و ھمنش

  ).۱۶اسراء /  :نگا(م یبخش یم و امارت مینمائ یمسّلط م یگریستمگران د
 ۱۳۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نِّ ٱَ�َٰمۡعَ�َ ﴿  �ِس ٱوَ  ۡ�ِ تُِ�ۡم رُُسلٞ  ۡ�ِ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  �  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُقصُّ

ۡ�ُهُم َ�ٰ  يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  َوُ�نِذُرونَُ�مۡ  نُفِسَناۖ وََغرَّ
َ
ٰٓ أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَذ�ۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا َ�َ وََشِهُدواْ  �ُّ

 َّ�
َ
نُفِسهِۡم �

َ
ٰٓ أ    ﴾١٣٠َ�نُواْ َ�ٰفِرِ�نَ  ُهمۡ َ�َ
   ترجمه: 
از  یغمبرانیا پیآ !ھا انسان یان و ایجنّ  یا :)دیگو یمشان  بدی در آن روز خداوند( 

ردند و کتان بازگو نیمرا برا )یآسمان یھا تابک(ات یامدند و آیشما نسوی  به خودتان
ن یپس چگونه ا( ؟م ندادندیب )و روبرو شدن در آن با خدا(ن روز یدن بدیشما را از رس

ه خود یما عل :ندیگو یم )در پاسخ ؟دیدیوشکب آن یذکد و در تیردکروز را فراموش 
ردند و ما را کغ ین خدا را تبلیغمبران آمدند و آئیه پکم ینک یو اقرار م(م یدھ یم یگواھ
 یرا از سو یزیخداوند چ :میم و گفتیردکب یذکشان را تیما ا یول ،امت ترساندندیاز ق

 یزندگ )یآر .وجود ندارد یگرید یزندگ ،ن جھانیا یخود نفرستاده است و جز زندگ
 )ندارند و یا به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره(آنان را گول زد و  ،جھان

و مستحّق عذاب (اند  افر بودهکشان یه اک )ندیگو یو م(دھند  یم یه خود گواھیعل
  ).زدانندی کدان و خوفنایجاو
   توضیحات: 

مْ « نكُ لٌ مِّ سُ ه کدانند  یل بر آن میه را دلین آیا یبرخ .از خودتان یغمبرانیپ :»رُ



  ٥٠٣ سوره انعام

 

)(مراد از  یول .باشند یان از جنس خودشان میغمبران جنّ یپ مْ نكُ مجموع آنان است و  مِ
ھر دو دسته است و  یقرآن و اسالم برا .ن تنھا از اوالد آدم ھستندیغمبران در زمیپ

ام به ھمنوعان کغ قرآن و رساندن احیان مأمور تبلیاز خود جنّ  یندگانیچه بسا تنھا نما
  ھای دست بینجا از راه تغلیدر ا ).۱۷ - ۱جّن /  ،۳۱ - ۲۹احقاف /  :نگا(خود باشند 

مْ (گر واژه یبر دسته د نكُ ُبْزَ وَ ( :میگوئ یه مکگونه  ھمان .ار رفته استکبه  )مِ لْتُ اخلْ اَكَ

بَنَ    .است یدنیر نوشیو ش یه نان خوردنک یدر صورت .ر خوردمینان و ش ):اللَّ
 ۱۳۱ سوره أنعام آیه

   ه:یآمتن  

�َُّك ُمۡهلَِك ﴿  ن لَّۡم يَُ�ن رَّ
َ
ۡهلَُها بُِظۡل�ٖ  لُۡقَرىٰ ٱَ�ٰلَِك أ

َ
   ﴾١٣١َ�ٰفِلُونَ  َوأ

   ترجمه: 
چ گاه مردمان شھرھا و یه پروردگارت ھکبه خاطر آن است  )ارسال رسل(ن یا 
به سبب (ه اھل آنجا ک یدر حال ،ندک ینم کشان ھالیھا ھا را به سبب ستم یآباد

غافل و  )از حق ،غ مبّلغانیان و عدم تبلیو نبودن راھنماشان  میان غمبران بهیپامدن ین
  .خبر باشند یب

   توضیحات: 

... بِظُلْمٍ ـلَ « نْ   .هک یند در حالک یش مجازات نمیرا به سبب ستمھا یسکخدا  :»مْ يَكُ
 ۱۳۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّٖ ﴿  ْۚ  ّمِمَّ ا بَِ�ٰفِلٍ  َر�َُّك  َوَما َعِملُوا   ﴾١٣٢َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ
   ترجمه: 
از پاداش و عّزت و  یاتکو در( یدرجات یدارا )ارانکاران و بدکوکیاز ن( کیو ھر  

از  )چ گاهیھ(و پروردگارت  ،بر طبق اعمال خود ھستند )گریپادافره و ذّلت در جھان د
  .ستیخبر ن ینند غافل و بک یه مردمان مک یارھائک

   توضیحات: 

  .به خاطر آنچه .از آنچه :»اـَّمـِم«
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 ۱۳۳ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ا �ََشآُء َكَمآ  لرَّۡ�َةِ� ٱذُو  ۡلَغِ�ُّ ٱَوَر�َُّك ﴿   يُۡذهِۡبُ�ۡم َو�َۡسَتۡخلِۡف ِمۢن َ�ۡعِدُ�م مَّ
ۡ
إِن �ََشأ

ُ�م ّمِن ذُّرِ�َّةِ قَۡوٍ� َءاَخرِ�نَ 
َ
�َشأ

َ
   ﴾١٣٣أ

   ترجمه: 
 )نسبت به ھمه مردمان(و مھربان  )شانیاز بندگان و عبادت ا(از ین یپروردگار تو ب 

ن یگزیه خود بخواھد جاکرا  یسانکبرد و  یان میاگر بخواھد ھمه شما را از م .است
و بر (ده است یآفر یگرید یه شما را از دودمان انسانھاکگونه  ھمان ،سازد یشما م

  ).گرانتان نشانده استید یجا
   توضیحات: 

َةِ «   محْ والرَّ ينَ « .خبر دوم است .مھربان :»ذُ رِ اخَ مٍ ءَ وْ ةِ قَ يَّ رِّ ن ذُ  .یگریسان دکاز نژاد  :»مِ
  ).۳۹توبه /  :نگا( یگریسان دکفرزندان  یبه جا

 ۱۳۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إِنَّ َما تُوَعُدوَن �ٖت� ﴿  نتُم َوَما
َ
   ﴾١٣٤بُِمۡعِجزِ�نَ  أ

   ترجمه: 
به  )اتکامت و حساب و عقاب و ثواب و اختالف درجات و دریاز ق(گمان آنچه یب 

و از (د ینکدرمانده  )خدا را(د یتوان یو شما نم ،شود خواھد آمد یشما وعده داده م
  ).دیزیفر او بگریکدست عدالت و 

 
   توضیحات: 

ينَ « زِ جِ عْ   .نندگانک درمانده و ناتوان :»مُ
 ۱۳۵ آیهسوره أنعام 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱقُۡل َ�َٰقۡوِم ﴿  ۖ  ۡ�َملُوا ٰ َمَ�نَتُِ�ۡم إِّ�ِ َ�ِمٞل َ�ٰقِبَُة  َ�ُۥ تَُ�ونُ  َمن َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َ�َ
� ٱ ارِ ٰلُِمونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  �َّ    ﴾١٣٥ل�َّ
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   ترجمه: 
نسبت به من ماندگار تان یفر خود و دشمنانگکبر ( !قوم من یا :بگو !)غمبریپ یا( 
توانم  یام و تا م ستادهیخود ا یبر جا(من ھم  .دینکد بیھرچه در قدرت دار )د ویباش
ه چه کد دانست یباالخره خواھ ).وشمک یو در دفاع از اسالم م(نم ک یم )یبائیکش
ن جھان و سعادت در آن جھان مال یدر ا یروزیو پ(خواھد داشت  کیسرانجاِم ن یسک

  .اران موّفق و رستگار نخواھند شدکستمگمان  بی ).خواھد شد یسکچه 
   توضیحات: 

مْ « تِكُ كانَ يا مَ لَ به  .دیه ھستک یدر جائ .دیه دارک یبه اندازه قدرت و استطاعت :»عَ

ارِ « .دیه دارک ید و وضع و حالتیه ھستک یا گونه اقِبَةُ الدَّ  یروزیپ .سرانجام جھان :»عَ
 .در آن سرا است یا سرافرازی ،این دنیدر ا یروزیمراد پ .ُحسِن خاِتمت و عاقبت .ینھائ

الِ « ونَ ـالظَّ   .افرانک .ارانکستم :»مُ
 ۱۳۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ِمَن ﴿ 
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ�ِ ْ نَۡ�ٰمِ ٱوَ  ۡ�َۡرثِ ٱوََجَعلُوا

َ
ْ  انَِصيبٗ  ۡ� ِ  َ�َٰذا َ�َقالُوا  َوَ�َٰذا بِزَۡعِمِهمۡ  ِ�َّ

 ۖ َ�ٓ�َِنا َ�ٓ�ِِهمۡ  َ�نَ  َ�َما لُِ�َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  لُِ�َ َ�ٓ�ِِهۡمۗ َسآَء  �َّ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ َوَما َ�َن ِ�َّ
  ﴾١٣٦َما َ�ُۡكُمونَ 

   ترجمه: 
از زراعت  یان سھمکمشر )ن گونهیمثًال ا .شه دچار اوھام خرافاتندیپرستان ھم بت( 

دھند و به گمان خود  یخدا قرار م یده است برایه خدا آنھا را آفرکرا  یانیو چھارپا
ن منظور آن یم و بدیجوئ ین سھم به خدا تقّرب میو با ا(خدا است  ین برایا :ندیگو یم

ن یو با ا(ما است  )یو معبودھا(اء کشر ین برایو ا )میدھ یرا به مھمانان و ناتوانان م
داران  ن منظور آن را صرف رؤسا و پردهیم و بدیجوئ یھا و اصنام تقّرب م به بتز یسھم ن

شان تعّلق یا )یو معبودھا(اء کاّما آنچه به شر ).مینمائ یھا و معابد م دهکو خادمان بت
و آنچه متعّلق به خدا  )و صرف آن در راه او ممنوع است(رسد  یرد به خدا نمیگ یم
تواند صرف آنھا گردد و به  یو م(رسد  یشان میا )یمعبودھاو (اء کباشد به شر یم

 . !نندک یم یچه بد داور ).شان داده شودیسرپرستان و خدمتگذاران اصنام ا
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   توضیحات: 

أَ « رَ ثِ «رد. کنده کآورد و افزون و پرا یبه ھست یستید. از نیآفر»: ذَ َرْ شت. ک»: احلْ

امِ «زراعت.  م«بز و گوسفند).  ،گاو ،(شتر انیچھارپا ،جمع َنَعم»: األنْعَ هِ مِ عْ به گمان »: بِزَ
شان است. یساخته و پرداخته خود ا یا شهیشه و اندین پیه چنکن است یخود. مراد ا

مْ « آئِهِ كَ َ ا مراد یدانستند.  یخدا م کیه آنھا را شرکپرستان است  بتھای  بت مراد»: رشُ
  دانستند. یم کیا در اموال خود شره آنان رکاران است کداران و خدمت معابد و پرده یرؤسا

 ۱۳۷ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٓؤُُهۡم لُِ�ُۡدوُهۡم َوِ�َۡلبُِسواْ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ّمِنَ  َوَ�َ�ٰلَِك َز�ََّن لَِكثِ�ٖ ﴿  ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
َ�ۡتَل أ

ُ ٱَعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖ َولَۡو َشآَء  ونَ  �َّ    ﴾١٣٧َما َ�َعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما َ�ۡفَ�ُ
   ترجمه: 
ستمگرانه فوق را در نظرشان  یبند میشان تقسیھا یباف الیه اوھام و خکھمان گونه ( 

ه) کشانده بود کار را بدانجا کشان داشتند یھا ه درباره بتک ینادرست یھا گمان ،آراسته بود
 با جلوه داده بود (ویان زکاز مشر یارینظر بسرا در شان  فرزندان شتنکشان یھا بت

دخترانشان را زنده بگور   ھای دست ردند وک یبتان م یرا قربانشان  فرزندان  ھای دست
نند (و کشان را بر آنان مشتبه ین ایگردانند و آئ کنمودند) تا سرانجام آنان را ھال یم
خواست  یچاه باز نشناسند). اگر خدا مزند و راه را از یآمیب یپرست را با خرافه یپرست گانهی

خواھد) پس بگذار آنان (بر خدا و  ین میت خدا چنیه مشک(حال  ردند.ک ین نمیآنان چن
  شان است).یه عقاب و عذاب در انتظار اکرسول او) دروغ بندند (چرا 

   توضیحات: 

مْ « دُوهُ ْ «  .کھال یه معنب )یَرد(از ماده  .ت اندازندکه آنان را به ھالکن یتا ا :»لِريُ

وا بِسُ   .زند و مخلوط سازندیه به ھم آمکن یتا ا .نندکتا مشتبه  :»لِيَلْ
 ۱۳۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ْ َ�ِٰذه نَۡ�ٰمٞ  ۦٓ َوقَالُوا
َ
نَۡ�ٌٰم ُحّرَِمۡت َ�طۡ  �َّ  ِحۡجرٞ  وََحۡرٌث  �

َ
ََّشآُء بِزَۡعِمهِۡم َو� ٓ إِ�َّ َمن � َعُمَها

نَۡ�ٰمٞ ُظُهورَُها 
َ
ِ ٱ ۡسمَ ٱ يَۡذُكُرونَ  �َّ  َو� ونَ  ۡفِ�َآءً ٱَعلَۡيَها  �َّ    ﴾١٣٨َعلَۡيهِ� َسَيۡجزِ�ِهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ
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   ترجمه: 
ان و یچھارپا )قسمت از(ن یا :ندیگو یم )هکن است یشان ایاز جمله خرافات ا(و  

اران کاز خدمت( یسانکو جز  )باشد یو مخصوص بتھا م(شت و زرع ممنوع است ک
 )از یقاعده ناروا ساخته آنان و ناش(ن یو ا ،خورند یم از آن نمیه ما بخواھک )یاصنام

 یواناتیح )نھایا :گفتند ین میو ھمچن ،زدانیاز فرمان  ینه ناش(شان است یگمان ا
 )ھا نیو ا .د سوار آنھا شودینبا یسک(ه سوار شدن بر آنھا حرام است و کھستند 

ه نام بتان را بر آنھا کبل(رانند  یه به ھنگام ذبح نام خدا را بر آنھا نمکھستند  یواناتیح
فر یکھرچه زودتر  .بندند یبر خدا دروغ م )دانند و ین را دستور خدا میرانند و ا یم

  .م دادیآنان را خواھ یافتراھا
   توضیحات: 

رٌ « جْ  ،محجور یعنی ،اسم مفعول یاست به معن یمصدر .حرام .قدغن .ممنوع :»حِ
و جمع و  یمفرد و مثنّ  ).۱۰۷صاّفات /  :نگا(َمذبوح است  یه به معنک )ِذْبح(مانند 

مْ « .سان استکیر و مؤّنث در آن کمذ هِ مِ عْ انگارند  ین میچن یعنی .شانیبه گمان ا :»بِزَ

آءً « ).۵۹ونس / یو  ۲۸اعراف /  :نگا(نند کن یاجازه داده است چنشان  بدی ه خداک َ إفْرتِ

يْهِ  لَ گفتن بر  اساس و ناروا است و دروغ یب یبند مین نوع تقسیه اکن است یمراد ا :»عَ

آءً ( .زبان خدا است ينَ ( یحال و به معن )إِفْرتِ رتِ فْ   .له است ا مفعوٌل یو  )مُ
 ۱۳۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ْ َما ِ� ُ�ُطوِن َ�ِٰذه نَۡ�ٰمِ ٱَوقَالُوا
َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  ۡ� ُ ٰٓ  َوُ�َرَّمٌ  ّ�ِ َ�َ  ۖ ۡزَ�ِٰجَنا

َ
 يَُ�ن �ن أ

ۡيَتةٗ  ۚ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  مَّ َ�ُٓء    ﴾١٣٩َحِكيٌم َعلِيمٞ  إِنَُّهۥ َوۡصَفُهمۚۡ  َسيَۡجزِ�هِمۡ  ُ�َ
   ترجمه: 
ه در مورد گوشت کن است یشان ایا یام خرافکگر از انواع قبائح و احید یکی(و  

دن از آنھا را قدغن و حرام اعالم یشکشدن و بار و سوارردن ک  ه ذبحک یواناتیح
ژه مردان ما است و بر یوانات است وین حیم اکه در شک ینیجن :ندیگو یم )اند ردهک

د مردان از گوشت آن بخورند و یتنھا با ،پس اگر زنده متوّلد شود(زنان ما حرام است 
و (ھستند  کیھمه در آن شر ،ن مرده متوّلد بشودیو اگر جن )زنان از آن محرومند

ن یفر ایکھرچه زودتر خداوند  ).نندکتوانند از گوشت آن استفاده  یمردان و زنان م
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ش یارھاکاست و (م یکچه او ح .شان را خواھد دادیا )نیام دروغکافعال و اح(ف یتوص
گاه است  )رد ویگ یمت انجام مکح یبه مقتض   ).ز باخبر استیو از ھر چ(آ

   توضیحات: 

ةٌ « الِصَ مبالغه است و ھمچون تاء در  یر تاء در آخر آن براکذ .و دربست کپا :»خَ
ه کاست  )ما( یر تاء به اعتبار معنکه ذکن یا ایو  .باشد یعّالمة م ،نّسابة ،ةیراو :یھا واژه

نَّة م(ردن تاء در آخر کرنکاست و ذ )(أَجِ َرَّ ه در کگونه  ھمان .به اعتبار لفظ است )حمُ

هُ (در  )هُ (ر یو ضم )َمْن ( یبه اعتبار معن )خالِدينَ (لفظ  ۱۱ه یسوره طالق آ به اعتبار  )لَ

نْ (لفظ    .است )مَ
 ۱۴۰ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱقَۡد َخِ�َ ﴿  ۡوَ�َٰدُهۡم َسَفَهۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ  �َّ
َ
ْ  َ�َتلُٓواْ أ ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ َ�َ  ۡفِ�َآءً ٱ �َّ

ِۚ ٱ    ﴾١٤٠قَۡد َضلُّواْ َوَما َ�نُواْ ُمۡهَتِدينَ  �َّ
   ترجمه: 
شند ک یم یسفاھت و نادان یه فرزندان خود را از روک یسانکنند یب یان میمسّلمًا ز 
شتن حرام یدھد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خو یمشان  بدی ه خداکرا  یزیو چ

گمراه گمان  بی )یجائ م ناروا و نابهیو تحر ین دروغ و افترائیبه سبب چن( .نندک یم
  .گردند یاب نمیشوند و راھ یم

   توضیحات: 

هاً « فَ هآءَ ( یا حال فاعل است و به معنیله است و  مفعول .ینادان .سفاھت :»سَ فَ  )سُ
  .است

 ۱۴۱ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿  ٰٖت  �َّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ۡعُروَ�ٰٖت  أ ۡرعَ ٱوَ  �َّۡخَل َوٱ َمۡعُروَ�ٰٖت  وََ�ۡ�َ  مَّ ُ�لُهُ  لزَّ

ُ
 ۥُ�َۡتلًِفا أ

ۡ�ُتونَ ٱوَ  انَ ٱوَ  لزَّ مَّ ْ  ُمتََ�ٰبِهٖ�  وََ�ۡ�َ  اُمتََ�ٰبِهٗ  لرُّ هُ  َ�َمرِهِۦٓ  ِمن ُ�ُوا ْ َحقَّ ۡ�َمَر َوَءاتُوا
َ
� ٓ يَوَۡم  ۥإَِذا

 ِ ْۚ إِنَّهُ  ۦۖ َحَصادِه    ﴾١٤١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
   ترجمه: 
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و درختانش با (گردند  یه استوار میه بر پاکرا ھائی  باغ ده استیه آفرکخدا است  
داربستھا قرار  ینند و روک یمر راست مکچسبند و  یاء اطراف میژه به اشیو یقّالبھا

دن به یچیه و داربست و پیبه پا یازین(ستند و ین نیه چنکرا ھائی  باغ و )رندیگ یم
ه کن خدا است یا یبل .افرازند یستند و گردن میا یخود م یندارند و بر سر پااطراف 

ل کدر رنگ و طعم و بو و ش(ه ثمره آنھا کده است یشتزارھا را آفرکھا و  خرماُبن )انواع
 )صفات یدر برخ(ه کده است یتون و انار را آفریز درختان زیو ن ،گوناگون است )رهیو غ

د و یوه آنھا بخوریه به بار آمدند از مک یھنگام .متفاوتند )صفات یدر برخ(ھمگونند و 
ات کد و زیببخش )نیکبه فقراء و مسا(ردنشان از آنھا کدن و درو یدن و چیبه ھنگام رس

ه خداوند کرا یز ،دینکاسراف ن )دن از آنھایا بخشیدر خوردن و (و  ،دیالزم آنھا را بدھ
  .دارد ینندگان را دوست نمک اسراف

   توضیحات: 

نَّاتٍ « اتٍ «ھا.  باغ»: جَ وشَ رُ عْ اء دوروبر خود یه ھمچون َمو به اطراف اشک یدرختان»: مَ

وه. یم»: اُكُل«رند. یگ یھا قرار م ھا و داربست هیپا یروند و بر رو یچند و از آنھا باال میپ یم

انَ «شود.  یثمره. آنچه خورده م مَّ اد«انار. »: الرُ صَ برداشت محصول. وه. یدن میدرو. چ»: حَ

ات( یھا : واژهیادآوری وشَ رُ عْ ْتَلِفاً ) و (مَ اً ) و (خمُ اهبِ تَشَ  یھا ر (ُه) در واژهی) حال ھستند. ضممُ

لُهُ ( هِ)) و (أُكُ رِ هُ و ( ثَمَ قَّ   گردد. یت برمیل بدلیش از خود بر سبیلمات پک کیاکی) بر حَ
 ۱۴۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نَۡ�ٰمِ ٱَوِمَن ﴿ 
َ
ۚ  َ�ُولَةٗ  ۡ� ا َرَزقَُ�ُم ُ�ُ  َوفَۡرٗشا ُ ٱواْ ِممَّ ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت  �َّ  ۥإِنَّهُ  لشَّ

بِ�ٞ  لَُ�ۡم َعُدوّٞ    ﴾١٤٢مُّ
   ترجمه: 
 )شتر و گاو و بز و گوسفند :یعنی(ان یاز چھارپا )شما یه براکن خدا است یا( 

ند کوچکه ک )ده استیرا آفر( یواناتیو ح ،باربرند )ه بزرگ وکده است یرا آفر( یواناتیح
 یخدا برا یروزھا  این .دینک یه میھا تھ یھا و گستردن آنھا فرش یو از پشم و مو(

د یبخور )شما حالل نموده است یو برا(رده است کب شما یاز آنچه خدا نص )ند ویشما
 )دیدر راه او گام برندار ،میل و تحریو با افتراء تحل(د ینکم یرویمن پیاھر یھا و از گام

  ).خواھد یشما را نم یر و خوبیو ھرگز خ(ار شما است کمن دشمن آشیاھرگمان  بی
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   توضیحات: 

ةً « ُولَ عطف بر واژه  .گاو و شتر :لیاز قب ؛ ان بزرگیچھارپا .ان باربریچھارپا :»محَ

شاً « .است )جنَّاتٍ ( آنھا فرشھا و  یند و از پشم و موکوچکه ک یانیچھارپا :»فَرْ

اتِ « ).۸۰نحل /  :نگا(بز و گوسفند  :لیاز قب .گردد یه میھا تھ یگستردن طُوَ خُ

يْطَانِ    .طان استیشھای  راه مراد .منیاھر یھا گام :»الشَّ
 ۱۴۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ۡزَ�ٰٖج� ﴿ 
َ
نِ ٱ ّمِنَ  ثََ�ٰنَِيَة أ

ۡ
أ � ٱ لَۡمۡعزِ ٱَوِمَن  ثۡنَۡ�ِ ٱ لضَّ ِم  ثۡنَۡ�ِ

َ
َم أ َكَرۡ�ِن َحرَّ نثَيَۡ�ِ ٱقُۡل َءآ�َّ

ُ
ا  ۡ� مَّ

َ
أ

رَۡحاُم  ۡشَتَملَۡت ٱ
َ
� ٱَعلَۡيهِ أ نثَيَۡ�ِ

ُ
   ﴾١٤٣وِ� بِعِۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ُٔ نَّ�ِ  ۡ�

   ترجمه: 
ده ینر و ماده آفر ،شتر و گاو و بز و گوسفند :یعنی ،انیاز چھارپا یخداوند از ھر نوع( 

 یا( .از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت :ده استیھشت جفت آفر )ھم یروه کاست 
ل خود سخن یان به میم چھارپایل و تحریش خود در تحلیه از پک یسانکبه  :محّمد

 یرا گاھیز ؛ ستین نیه چنک( ؟ رده استکآنھا را حرام  یا خداوند نرھایآ :بگو )رانند یم
ھا را  ماده یچه گاھ ؛ ستین ھم نیه چنک( ؟ھا راآن یھا ا مادهی )دیدان ینرھا را حالل م

ه کرا یز ؛ ستین ھم نیه چنک( ؟م دارندکھا در ش ه آنچه مادهکن یا ای )دیدان یحالل م
ه کاست  یمیل و تحرین چه تحلیپس ا !دیدان یھا را حرام نم نیشه جنیشما ھم

م خود مستند و یتحرل و یدر تحل(اگر  !؟)دیدار یان میب یا د و ھردم به گونهیانگار یم
 )از آن حّجت و برھان(علم و دانش  ید مرا از رویگوئ یراست م )د ویدار یلیدل
  .دیاگاھانیب

   توضیحات: 

اجٍ ـَثَم« وَ وان ماده از یوان نر و چھار نوع حیمراد چھار نوع ح .ھشت صنف :»انِيَةَ أَزْ

أْنِ « .گاو و شتر و بز و گوسفند است :یان اھلیان چھارپایم  ،جمع ضاِئن و ضاِئَنة :»الضَّ

زِ ـالْ « .گوسفندان عْ يْنِ « .بزھا ،جمع ماِعز :»مَ رَ كَ آلذَّ  ( :فراھم آمده است از .ا دوتا نریآ :»ءَ
َ
 )أ

يْنِ (و  ،ھمزه استفھام رَ كَ بِّئُوينِ « ).الذَّ گاه  ،دیمرا باخبر ساز :» نَ   .دینکمرا آ
 ۱۴۴ سوره أنعام آیه



  ٥١١ سوره انعام

 

   ه:یمتن آ 

بِلِ ٱَوِمَن ﴿  � ٱ ۡ�ََقرِ ٱَوِمَن  ثۡنَۡ�ِ ٱ ۡ�ِ ِم  ثۡنَۡ�ِ
َ
َم أ َكَرۡ�ِن َحرَّ نثََيۡ�ِ ٱقُۡل َءآ�َّ

ُ
ا  ۡ� مَّ

َ
 ۡشَتَملَۡت ٱأ

رَۡحاُم 
َ
� ٱَعلَۡيهِ أ نثَيَۡ�ِ

ُ
ٮُٰ�ُم  ۡ� ۡم ُكنتُۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َوصَّ

َ
ُ ٱأ ِن  �َّ ۡظلَُم مِمَّ

َ
 ۡ�َ�َىٰ ٱبَِ�َٰذ�ۚ َ�َمۡن أ

ِ ٱ َ�َ  ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ َ ٱبَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� إِنَّ  �َّاَس ٱ ّ�ِ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ    ﴾١٤٤ل�َّ
   ترجمه: 
ا یآ :بگو .نر و ماده را ،نر و ماده را و از گاْو  ،از شتراْن  )ده استیخداوند آفر(و  

 )دیدان ینرھا را حالل م یرا گاھیز ؛ ستین نیه چنک( ؟ رده استکخداوند دو نر را حرام 
ه کن یا ای )دیدان یھا را حالل م ماده یچه گاھ ؛ ستین ھم نیه چنک( ؟ا دو ماده رای

ھا را  نیوسته جنیه شما پکرا یز ؛ ستین ھم نیه چنک( ؟ ھا است م مادهکآنچه در ش
زد یِم خاّص شما به فرمان ایل و تحرین تحلیه اکد یبر یشما گمان م .دیدان یحرام نم

حاضر  )م صادر شدین تحریه فرمان خدا درباره اک(ا شما بدان ھنگام یآ )!بوده است
ن یھرگز چن( ؟ردکه خداوند آن را به شما سفارش ک )دیدیو با گوش خود شن(د یبود

ه ظلم کچرا  ؛دیشکد دست بینک یه مک یستیناشا یارھاکن یپس از ا .نبوده است
 یخدا دروغ بندد تا مردمان را از رو ه برکاست  یسکتر از  ظالم یسکو چه  )است

ه ک یزیچسوی  به به راه راست و(اران را کچ گاه ستمیخداوند ھ ؟جھل گمراه سازد
  .ردکت نخواھد یھدا )شان در آن باشد ا و آخرتیر و صالح دنیخ

   توضیحات: 

بِلِ « رِ « .ستیمفرد ن یاز لفظ خود دارا .شتران :»اإلِ بَقَ اسم جنس است و  .گاو :»الْ
  .گردد یز میش نین واژه شامل گاو میا .ندیگو یم )بقرۀ(از آن را  یکی

 ۱۴۵ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ َطاِع�ٖ ﴿  ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ ۥٓ  قُل �َّ ۡو َدمٗ  َ�ۡطَعُمُه

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ  اإِ�َّ

ۡسُفوًحا وۡ  مَّ
َ
هِلَّ لَِغۡ�ِ  فَإِنَُّهۥ ِخ�ِ�رٖ  َ�ۡمَ  أ

ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ ٱرِۡجٌس أ  َ�ۡ�َ بَاغٖ  ۡضُطرَّ ٱَ�َمِن  ۦۚ بِهِ  �َّ

  ﴾١٤٥رَِّحيمٞ  فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفورٞ  دٖ َ�  َوَ� 
   ترجمه: 
حرام  یا را بر خورنده یزیچ ،شده است یدر آنچه به من وح :! بگو)غمبریپ یا( 
 ،وان خفه شدهیھمچون ح( ،مردار :)ز و آنھا عبارتند ازیچھار چ(مگر  ،ابمی ینم



 تفسیر نور    ٥١٢

 

نه بسته ھمچون (و خون روان  .)نشده یذبح شرع ،درنده خورنده ،زده شاخ ،گشته پرت
 ه ھمهک کو گوشت خو ،)ه مباح استک ،ان عروقیجگر و سپرز و خون مانده در م

در وقت ذبح به نام خدا ( هک یوانیو گوشت ح ،ھستند )بدن یو مضّر برا( کناپاھا  این
ه ک(ده شده باشد یجز خدا سربر )یا معبودی یبت(به نام  )هکده نشده باشد و بلیسربر

 یزیافتن چیو ن یبه سبب قحط( یسکاگر  یول ).ح استیده صحیه خروج از عقیما
 )بدانھا(مند  ه عالقهکگردد بدون آن  )ن محّرماتیبه استفاده از ا(وادار  )خوردن یبرا

چه پروردگار تو  ).ستیبراو ن یگناھ(ند کتجاوز  )از سّد جوع و اندازه ضرورت(باشد و 
  .بس آمرزگار و مھربان است

   توضیحات: 

وحاً « فُ سْ وان به ھنگام ذبح و یو روان از بدن ح یمراد خون جار .خته شدهیر :»مَ

إِنَّهُ « .شود یخارج م ،سپرز و جگر :لیاز قب ،د خون جامدین قیبا ا .جز آن است فَ

سٌ  جْ  .است کف و ناپایثک کچه گوشت خو .ھستند کف و ناپایثکع آنھا یچه جم :»رِ

سٌ (ور بوده و کز مذیتواند سه چ یر میمرجع ضم جْ ه مرجع کن یا ای ؛وصف ھمه باشد )رِ

ْم( س(و  ،)حلَ جْ قاً « .تنھا وصف آن باشد )رِ در  .زدانیخروج از فرمان  .انیعص :»فِسْ
ح الله یده صحیاز دستور خدا و خروج از عق یه سبب نافرمانکاست  یزینجا مراد چیا

َ باغٍ وَ «  .گردد یم ريْ ادٍ غَ اّطالع  یبرا .مراجعه شود )۳و مائده /  ۱۷۳به بقره / ( :»ال عَ
 ۱۴۵ه یرالمنار سوره انعام آیحالل و حرام در اسالم به تفس یھایکشتر از خورایب

  .مراجعه گردد
 ۱۴۶ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿  ۡمَنا ُ�َّ ذِي ُظُفرٖ�  �َّ ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ  ۡلَغَنمِ ٱوَ  ۡ�ََقرِ ٱ َومِنَ  َهاُدواْ َحرَّ َحرَّ
وِ 

َ
ٓ أ ٓ ٱإِ�َّ َما َ�َلَۡت ُظُهورُُهَما ۡو َما  ۡ�ََوايَا

َ
 ا�نَّ  بَِبۡغيِِهۡمۖ  َجَزۡ�َ�ُٰهم َ�ٰلَِك  بَِعۡظٖ��  ۡخَتلََط ٱأ

  ﴾١٤٦ونَ لََ�ِٰدقُ 
   ترجمه: 
 یناخندار )وانیح(ان ھر یھودیو بر  )میا ردهکه بر شما حرام کبود  یزھائین چیا( 

رومند یه از چنگال نک یارکو پرندگان ش ی،قو یھا پنجه یه داراکدرندگان  :یعنی(



  ٥١٣ سوره انعام

 

آنھا را بر  یھایھا و چرب هیپ )تنھا(و از گاو و گوسفند  ،میرده بودکحرام  )برخوردارند
و (ا در اندرونه یھا  این ه بر پشتک یھائیھا و چرب هیمگر پ ،میآنان حرام نموده بود

ده یزه استخوان گردیه آمک یھائیھا و چرب هیا پیقرار دارد و  )احشاء و امعاء یالبال
ور  تا از غوطه(م یه بدانان دادکشان بود یگرشان در برابر ستمین ھم پادافره ایا .است
در ھمه اخبارمان (و ما  )شتن را به دور دارندیاز شھوات خو یرویدر گناھان و پ شدن

  .میراستگوئ )ن خبریو از جمله ا
   توضیحات: 

رٍ «  :نگا(چنگال است  یپنجه و پرندگان دارا یمراد درندگان دارا .ناخندار :»ذِي ظُفُ
را شامل  )ُظُفر یذ( یبرخ ).۱۴۰و سوره انعام /  ۱۶۰سوره نساء /  ،رالمناریتفس

شان با یپا یھاه انگشتک یو پرندگان ،پارچه باشندکیسم  یه داراکدانند  یم یواناتیح

ا« .وسته باشدیپرده به ھم پ َوايَ م کات شیمجموعه محتو ،ةیة و َحوِ یجمع حاوِ  :»احلْ

مْ « .باشد و َاْمعاء در درون آن قرار دارد یره مک کیه به صورت کوان است یح يِهِ به  :»بِبَغْ
  ).۹۱ - ۸۷طه /  ،۸۳ونس / ی ،۱۳۸اعراف /  ،۱۶۰نساء /  :نگا( .آنان یسبب ستمگر

 ۱۴۷ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

�ُُّ�ۡم ذُو رَۡ�َةٖ ﴿  بُوَك َ�ُقل رَّ ُسُهۥ يَُردُّ  َوَ�  ِسَعةٖ َ�ٰ  فَإِن َكذَّ
ۡ
 ﴾١٤٧لُۡمۡجرِمِ�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱَعِن  بَأ

   ترجمه:   
شود  یم یه از جانب خدا به تو وحکن حقائق را یو ا(ردند کب یذکاگر تو را ت 
رحمت گسترده و مھر فراوان است و  یپروردگار شما دارا :بگوشان  بدی )رفتندینپذ

اگر خدا در مجازات ناباوران و  .ردیگ یافران را در بر مکن جھان مؤمنان و یدر ا(
چون شما  یاغیو  یفر طاغیکه کچرا  ،بدیشما را نفر ،دارد یاران شتاب روا نمکبزھ

  .اران ردخور نداردکدن به گناھیعذاب او از رس )است و یحتم
   توضیحات: 

  .عذاب و ِعقاب :» بَأْس«
 ۱۴۸ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱَسَيُقوُل ﴿  ْ لَۡو َشآَء  �َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ َّ�  � ءٖ ۡمَنا ِمن َ�ۡ ۡ�َنا َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ َ�ۡ

َ
ٓ أ  َما
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َب  َكَ�ٰلَِك  ِينَ ٱ َكذَّ َسَناۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡل�ٖ  �َّ
ۡ
ْ بَأ ٰ ذَاقُوا  َ�تُۡخرُِجوهُ  ِمن َ�ۡبلِِهۡم َح�َّ

 ۖٓ نَّ ٱإِ�َّ  ونَ تَتَّبِعُ  إِن َ�َا نُتۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصو لظَّ
َ
   ﴾١٤٨نَ �ۡن أ

   ترجمه: 
خواھند  )حالل یھایکم خورایاز تحر یخواھ فر و معذرتکاعتذار از  یبرا(ان کمشر 

اگر خدا  )!ت خدا استیبرابر مش ،ما یحالل از سو یزھایم چیما و تحر کشر( :گفت
م یتحر )اء حالل بر خودیاز اش(را  یزیو چ ،میشد ینم کما و پدران ما مشر ،خواست یم

ند و یگو یه به تو دروغ مک(گونه نیز ھمیاند ن ش از آنان بودهیه پک یسانک .میردک ینم
نمودند تا  یب میذکت )گفتند و آنان را یغمبران ما دروغ میبه پ ،دارند یب میذکتو را ت

ل یا دلیآ :بگو ).دندیفر اعمال بد خود را دیکو (دند یعذاب ما را چش )سرانجام طعم(
در  ،حالل یزھایم چیخود و تحر کت خدا از شریرضا یبرا یو سند درست( یقاطع

د ینک یم یرویاساس پ یب یشما فقط از پندارھا ؟!دید تا آن را به ما ارائه دھیدار )دست
از  )هکبل ،نیقیعلم و  یشما نه از رو .دیردار خود ندارکبر گفتار و  یحّجت و برھان(و 
  .دینک یار مکن یظّن و تخم یرو

   توضیحات: 

لْ « لْمٍ هَ نْ عِ م مِّ كُ ندَ  .دینه ندار ؟دیدار یا حّجت و برھان و سند درستیآ :»عِ

ونَ « صُ ْرُ از ماده  .دیگوئ یدروغ م .دینک یده عمل میناسنج .دیگوئ یگزاف م :»ختَ
  .نیتخم :یبه معن )َخْرص(

 ۱۴۹ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ةُ ٱقُۡل فَلِلَّهِ ﴿  ۖ ٱ ۡ�ُجَّ ۡ�َعِ�َ  ۡلَ�ٰلَِغُة
َ
   ﴾١٤٩فَلَۡو َشآَء لََهَدٮُٰ�ۡم أ

 
   ترجمه: 
ردارتان که گفتار و کن یبر ا(ل روشن و رسا است یدل یخدا دارا :بگو !)غمبریپ یا( 

ردار خود ک یبر صدق گفتار و درست یل قطعیو شما اصًال دل ،ه استیما یه و بیپا یب
م ما یل و تحریو به تحل یما راض کفر و شرکخدا به  :دیگوئ یه مکن ید در ایندار

حق و سوی  به از راه اجبار(شما را  یخواست ھمگ یاگر خدا م )یآر !خوشنود است
ده یپسند یاریاخت یابیسود است و راھیب یت اجباریاّما ھدا(نمود  یت میھدا )قتیحق
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  ).و ستوده است
   توضیحات: 

ةُ « بَالِغَ ةُ الْ ُجَّ برھان  .ده استیخود رس یقّوت و استوار ِت یه به نھاک یل رسائیدل :»احلْ
  .ا و روشنیگو

 ۱۵۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱقُۡل َهلُمَّ ُشَهَدآَءُ�ُم ﴿  نَّ  �َّ
َ
َ ٱ�َۡشَهُدوَن أ ْ فََ� �َۡشَهۡد  �َّ َم َ�َٰذ�ۖ فَإِن َشِهُدوا َحرَّ

ۡهَوآَء 
َ
ِينَ ٱَمَعُهۡمۚ َوَ� تَتَّبِۡع أ َّ� � ْ بُوا ِينَ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ َّ�  ِ َوُهم بَِرّ�ِِهۡم  �ِخَرةِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب

   ﴾١٥٠َ�ۡعِدلُونَ 
   ترجمه: 
ن یه خداوند اکن یدھند بر ا یم یه گواھکد یاوریگواھان خود را ب :بگو !)غمبریپ یا( 

حاضر (ه ک یدر صورت ).دیم آنھا ھستیه شما قائل به تحرک(رده است کزھا را حرام یچ
ه کچرا ( .مده یگواھ )صدا مشو و ھم(با آنان  ،دادند یگواھ )آمدند و به دروغ

ات یه آکن کم یرویپ یسانکو ھوس  یو از ھو .)ستندیق نیسته تصدیند و شایدروغگو
پروردگار  یآورند و برا یمان نمیند و به آخرت اینما یب میذکما را ت )یو جھان یقرآن(

  .نندک یھمتا و ھمطراز م )را یباطل یمعبودھابتان و (خود 
   توضیحات: 

لُمَّ « سان کیر و مؤّنث در آن کو جمع و مذ یالفعل و مفرد و مثنّ  اسم .دیاوریب :»هَ

لُونَ « .است دِ   ).۱انعام /  :نگا( .نندک یو انباز درست م کیشر .دھند یمعادل قرار م :»يَعْ
 ۱۵۱ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ْ بِهِ  قُۡل ﴿  �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
َم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � تُۡل َما َحرَّ

َ
� ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَ�َعالَۡوا يۡنِ َو�ِٱ ا ۖ إِۡحَ�ٰنٗ  ۡلَ�ِٰ�َ  ا

ْ  َوَ�  ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ ْ نَ  �َّ َما َظَهَر  لَۡفَ�ِٰحَش ٱۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا

ْ َومَ  اِمۡنهَ  َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱا َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ ٮُٰ�م بِهِ  ۡ�َّقِ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

   ﴾١٥١لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ 
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٥١٦

 

 .ه پروردگارتان بر شما حرام نموده استکنم کان یتان بیرا برا یزھائید چیائیب :بگو 
ه که تا آنجا کد و بلینکن یبد(و به پدر و مادر  ،دینکخدا ن کیرا شر یزیچ چیه ھکن یا

ا ی ینونک( یو فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدست ،دینک یکین )شانین است بدکمم
رسان ھمگان  یو روز(م یدھ یم یشان روزیما به شما و ا )هکچرا (د یشکم )ندهیآ

آنھا در وقت (خواه  ،دینشو کینزد )از جمله زنا(ره یبکو به گناھان  ،)نه شما ؛ میمائ
قصاص و اجرا (را بدون حق  یسکو  ،ار باشد و خواه پنھانکآش )مردم یانجام برا
ه خدا کھستند  یامورھا  این .رده استکه خداوند آن را حرام کد یشکم )یفرمان الھ

  .دینکد و خردمندانه عمل یند تا آنھا را بفھمک یه میتوص  ھا بدان د شما راکبه گونه مؤ
   توضیحات: 

ا« الَوْ و  یزیچ ی. بیفقر و تنگدست»: إِمْالق« ان دارم.یبخوانم. ب»: أَتْلُ «د. یائیب»: تَعَ

شَ . «یندار احِ وَ ا به یمبالغه است  یزنا برا یآمدن در معن ره. زنا. جمعیبکگناھان »: الْفَ

رَ «از انواع آن است.  یا نھیاران کاعتبار تعّدد زنا ا ظَهَ ھا انجام اندام آنچه توّسط»: مَ

ا بَطَنَ . «یشتن. زنا. دزدکرد. مانند: یپذ یم آنچه مربوط به دل باشد. مانند: حسد. »: مَ
  ت.یسوءن

 ۱۵۲ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َماَل ﴿  ِ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�وا  ب
هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ْ  ۥۚ ِ�َ أ ۡوفُوا

َ
 لَۡكۡيَل ٱَوأ

ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۖ �َذا قُلُۡتۡم فَ  لۡقِۡسِط� ٱب ْ ٱَ� نَُ�لُِّف َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها �  ۡعِدلُوا َولَۡو َ�َن ذَا قُۡرَ�ٰ
ِ ٱَو�َِعۡهِد  ٮُٰ�م بِهِ  �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا

َ
ُرونَ  ۦأ    ﴾١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ

   ترجمه: 
 )اد آن گرددیه باعث حفظ و ازدک ین راھیو بھتر(سن م جز به نحو احیتیبه مال  
امل کم به ُرشد یتیه کتا آن گاه  )دیوه خداپسندانه ادامه دھین شیو بد(د یمشو کینزد

در  .ندکش تصّرف یتواند در مال خو یسته میو در آن ھنگام به گونه شا(رسد  یخود م
مال و کمانه و ترازو را به تمام و یو پ ،)دینکم ین وقت اموالش را به خودش تسلیا

در حّد  .دینکافت یاد دریم و زکد و نه یاد بدھیم و زکنه (د و یدادگرانه مراعات دار
 یزیرا به انجام چ یسکچ یما ھ )هکد ید و بدانیوشکباره ب نیخود در ا یانسان یتوانائ

ا ی یار داورکدر ( یه سخنک یو ھنگام .میساز یجز به اندازه تاب و توانش موّظف نم



  ٥١٧ سوره انعام

 

 )دیو از حق منحرف نشو(د ینک یدادگر ،دیگفت )یت و خبریا راجع به روایو  یگواھ
و به  .شاوندان باشدیاز خو )شود یان او گفته میا به زیه سخن به نفع ک یسک(ھر چند 
ن یمابیمان فیو عھد و پ ،ف از شما گرفته استیالکانجام ت یه براک(مان خدا یعھد و پ

ه خداوند شما کھستند  یزھائیچھا  این .دینکوفا  )مسائل و مصالح مشروعخود درباره 
  .دیرید و پند گیر شوکه متذکن یتا ا ،ندک یه میت آنھا توصیرا به رعا

   توضیحات: 

دَّ « .هک یارھائکا یار کبا  .هک یا خصالیبا خصلت  :» بِالَّتي« ا ی ،مفرد است .قّوت :»أَشُ

دَّ (مراد از  .باشد یمفرد نم یه داراکاست  یجمع  .است )۶نساء / (ور در کرشد مذ )أَشُ

فُوا« دِ اهللاِ . «دیمال بپردازکبه تمام و  :»أَوْ هْ  یزھائیھمه چ ،مراد از آن .مان خدایپ :»عَ
 یھائمانین ھمه عھدھا و پیھمچن .ه خداوند از بندگان خود خواسته استکاست 
ن سبب است یصورت نسبت آن به خدا بدن یدر ا .بندند یگر میدکیه مردمان با کاست 

  .بدان امر نموده است یه خداوند به حفظ و وفاک
 ۱۵۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيمٗ ﴿
َ
ۖ فَٱ اَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ  ۦۚ َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ     ﴾١٥٣لَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ لَعَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
   ترجمه: 
 یو منتھ(م من است یراه مستق )ردمکان یم و بیتان ترسیه من آن را براک(ن راه یا 

ه شما ک یباطل(ھای  راه د و ازینک یرویاز آن پ )پس .گردد یبه سعادت ھر دو جھان م
 .سازد ینده مکپرا )منحرف و(را از راه خدا  ه شماکد ینکن یرویپ )ام ردهک یرا از آن نھ

و از (د یزگار شویند تا پرھک یه میه خداوند شما را بدان توصکاست  یزھائیچھا  این
  ).دیزیمخالفت با آنھا بپرھ

   توضیحات: 

يم« تَقِ سْ وهُ « .حال است :»اً ـمُ بِعُ   .دینکبدان عمل  .دیدر آن گام بردار :»إِتَّ
 ۱۵۴ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱَ�َماًما َ�َ  لِۡكَ�َٰب ٱُ�مَّ َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿  ۡحَسَن َوَ�ۡفِصيٗ�  �َّ
َ
ءٖ  ّلُِ�ِّ  أ  وَُهٗدى َ�ۡ
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   ﴾١٥٤يُۡؤِمُنونَ  َرّ�ِهِمۡ  بِلَِقآءِ  لََّعلَُّهم َورَۡ�َةٗ 
   ترجمه: 
ما  :)دیفرما یه پروردگار مکسازم  یشما را باخبر م ،دھگانه یھاان فرمانیاز ب(بعد  

خود را خوب انجام  ینیامور د(ه ک یسکم تا بر یفرستاد یموس یرا برا )تورات(تاب ک
م یاز تعال(ز یچ ھمهگر  بیان باشد و )رامت و نعمتک(ورزد اتمام  یو خوب یکین )دھد و

ه ک یسانک یبرا(ت و یھدا )راه راستسوی  به آنان را(بوده و  )لیاسرائ یالزم جھت بن
تاب کن یا یدر پرتو ارشادات و رھنمودھا(ه کبل .رحمت شود )هیما ،نندک یرویاز آن پ
ه در روز کو بدانند (اورند یمان بیبه مالقات با پروردگار خود ا )لیاسرائ یبن ،مقّدس

  ).شگاه خدا حاضر خواھند شدیتاب در پکحساب و  یامت برایق
   توضیحات: 

 یه براکبل .ستین یبر معن یو عطف معن یب زمانیترت ینجا برایدر ا .سپس :»ثُمَّ «

دْ سادَ ثُمَّ سادَ أَبُوهُ « :ریمانند شعر ز .عطف خبر بر خبر است قَ لَ  » وَ
 ۱۵۵ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَركٞ ﴿ 
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ فَٱ َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُقوا    ﴾١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  �َّ

   ترجمه: 
د ینک یرویپس از آن پ .میا ه ما آن را فرو فرستادهکاست  یکمبارتاب ک )قرآن(ن یا 

  .دیرید تا مورد رحم خدا قرار گیزیبپرھ )از مخالفت با آن(و 
   توضیحات: 

كٌ « بَارَ  .است )كِتابٌ (صفت  .یویو دن ینیمشتمل بر فوائد د .تکر و بریپرخ :»مُ
  

 ۱۵۶ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

نزَِل ﴿ 
ُ
ٓ أ َما ْ إِ�َّ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ٰ َطآ�َِفَتۡ�ِ مِن َ�ۡبلَِنا �ن ُكنَّا َعن دَِراَستِِهۡم  لِۡكَ�ُٰب ٱأ َ�َ

   ﴾١٥٦لََ�ٰفِلِ�َ 
   ترجمه: 
 )یھود و نصاری(تنھا بر دو گروه  )یآسمان(تاب کد یتا نگوئ )میا آن را فرو فرستاده( 



  ٥١٩ سوره انعام

 

گاھم(و  ،ش از ما فرو فرستاده شده استیپ از بحث و  )م ویا نداشته یا اصًال از آنھا آ
  ).میاز راه خدا معذور یو لذا از انجام گناه و دور(م یا خبر بوده یآنھا ب یبررس
   توضیحات: 

ولُوا« نَاهُ (متعّلق به  .دیتا نگوئ :»أَن تَقُ لْ ولُوا« :ن استیر چنیاست و تقد )أَنزَ  .»لِئَالّ تَقُ

نَّا« ة« .ندک یمخّفف از مثّقله است و عمل نم )إِنْ ( .میا ما بوده :»إِن كُ قرائت  :»دِراسَ
  ).۴۴سبأ /  ،۱۶۹اعراف /  ،۷۹ .عمران آل :نگا(ردن کخواندن و فھم  .ّررکم

 ۱۵۷ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

نزَِل َعلَۡيَنا ﴿ 
ُ
ٓ أ ا َّ�

َ
ْ لَۡو � ۡو َ�ُقولُوا

َ
ۡهَدٰى ِمۡنُهۡمۚ َ�َقۡد َجآَءُ�م بَّيَِنةٞ  لِۡكَ�ُٰب ٱأ

َ
ٓ أ  ّمِن لَُكنَّا

ّ�ُِ�مۡ  ۚ  وَُهٗدى رَّ َب � َ�َمنۡ  َورَۡ�َةٞ ن َكذَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�ِٰت أ ِينَ ٱوََصَدَف َ�ۡنَهاۗ َسَنۡجزِي  �َّ َّ� 

   ﴾١٥٧بَِما َ�نُواْ يَۡصِدفُونَ  لَۡعَذاِب ٱيَۡصِدفُوَن َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا ُسوَٓء 
   ترجمه: 
از آنان  )و خوبتر و بھتر(تر  افتهیراه  ،شد یبر ما نازل م یتابکاگر  :دیه بگوئکن یا ای 

حالل و گر  بیان هک(آمده است  یتان قرآنیپروردگارتان برا یاز سوگمان  بی .میگشت یم
 یخدا برا(و رحمت  )جھانر و صالح دو یخسوی  به مردمان( یو راھنما )حرام

خدا را  )قرآن(ات یه آکخواھد بود  یسکارتر از کستم یسکپس چه  .است )بندگان
ات ما یه از آکرا  یسانک ؟گردان شودیجھت از آنھا رو یل و بیدل یند و بکب یذکت

شان را ھرچه زودتر یا یگردانیرو یو سزا ،م دادین عذاب خواھیگردان شوند بدتریرو
  .رساند میبدانان خواھ

   توضیحات: 

يِّنَةٌ «   نْ « .نجا مراد قرآن استیدر ا .ل و برھانیدل :»بَ فَ عَ دَ گردان و یرو :»صَ

ابِ « .ردکگردان و منصرف یرو .منصرف شد ذَ وءَ الْعَ  .ن عذابیتر ن و سختیبدتر :»سُ
  .اضافه صفت به موصوف است

 ۱۵۸ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

�َِيُهُم ﴿ 
ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِ�َ َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِكۗ يَوَۡم  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِ�َ َر�َُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ



 تفسیر نور    ٥٢٠

 

ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ 
َ
ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

ۡ
يَأ

ْ ٱقُِل  �ۗ ۡ�ٗ إِيَ�ٰنَِها خَ    ﴾١٥٨إِنَّا ُمنَتِظُرونَ  نَتِظُرٓوا
   ترجمه: 
ا انتظار ی) آ؟آورند یمان نمیاست. پس چرا ا دهیان گردیمان بی(دالئل متقن بر وجوب ا 

 ه پروردگارت (خودش)کن یا ای ؟ندیایبشان  سراغ ه فرشتگان (قبض ارواح) بهکدارند 
ز باشد) یه (داّل بر شروع رستاخکپروردگارت  یھا از نشانه یا ا پارهی ؟دیایآنان بسوی  به
مان یرسد (و آنان را به ا یپرودگارت فرا م یھا از نشانه یا پاره یروز ؟آنان نمودار شود یبرا

ه با کن یا ای ،اند اوردهیمان نیه قبل از آن اک یمان آوردن افرادید) اّما اینما یوادار م یاجبار
به حالشان  یسود ،اند ندوختهین یریاند و) خ ردهکنده یپسند یارھاکمان (یوجود داشتن ا

جه وعده ید و ما ھم منتظر (نتیگانه) باش ن امور سهیاز ا یکینخواھد داشت. بگو: منتظر (
  م.ید او درباره شما) ھستیخدا درباره خود و وع

   توضیحات: 

ونَ «   نظُرُ مُ الْ « .شندک یانتظار م :»يَ أْتِيَهُ ةُ ـأَن تَ الئِكَ مراد آمدن فرشتگان قبض  :»مَ
مؤمنون  :نگا(مردم  یبرا یغمبرانیا آمدن فرشتگان به عنوان پی ،)۹۳انعام /  :نگا(ارواح 

بُّكَ « ).۷حجر /  :نگا(غمبر است یشھادت بر صدق رسالت پ یا برای )۲۴/  َ رَ أْيتِ مراد  :»يَ
ردن کدایضور پا حی )۳۳نحل /  ،۲۴توبه /  :نگا(افران کصدور فرمان خدا درباره عذاب 

دن ذات ید یا برایغمبر یبر صدق رسالت پ یگواھ یبرا -  شانیده ایبنا به عق -خدا 
 یز و حضور خدا در آن برایدن رستاخیا فرا رسی )۹۲اسراء /  ،۵۵بقره /  :نگا(ذوالجالل 

ايَاتِ « ).۹۳ونس / ی :نگا(بندگان است  یدادگاھ  ین عالماتیاز جمله چن :»...بَعْضُ ءَ
دم احتضار و ھنگام خروج روح از  :ستیرفته نیمان و عمل صالح با ظھور آنھا پذیه اک

د و در یآ یم خدا گرفتار میه انسان به مجازات و قصاص و عذاب عظک یا زمانی ،بدن
ب یدار شدن عالئم تخریا ھنگام پدی ،شود یار میاز او سلب اخت یا بدی یانتخاِب راِه خوب
مان ین اوقات ایه در ھمه اکچرا  .ان استکون و مکرازه یخوردن ش جھان و به ھم

 یمان و توبه و طاعت وقتیرش ایه زمان پذک یدر صورت .است یو اجبار یاضطرار
و انجام اعماِل  ،نیا دیفر کار بوده و فرصت انتخاِب یاراده و اخت یه انسان داراکاست 

بَتْ يفِ إِيم« .ا شر را داشته باشدیر یخ سَ اً ا خَ ـَهـانِ ـَ أَوْ كَ نَتْ (ن جمله عطف بر یا :»ريْ امَ  )ءَ
انجام  کیا مؤمن باشد و اعمال نی :ن استیچن یگردد و معن یمتوّجه آن م یاست و نف



  ٥٢١ سوره انعام

 

  .رده باشدکخداپسندانه ن یارھاکنداده باشد و 
 ۱۵۹ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  ْ ِشَيعٗ  �َّ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا �  ِ�  ِمۡنُهمۡ  لَّۡسَت  افَرَّقُوا ٍء ۡ�َ  ٓ َما ۡمُرُهمۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  أ ُ�مَّ  �َّ

   ﴾١٥٩يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 
   ترجمه: 
و آن را با (دارند  ینده مکخود را پرا )نیراست یتاپرستکی(ن یه آئک یسانکگمان یب 

شوند  یو دسته دسته و گروه گروه م )زندیآم یعقائد منحرف و معتقدات باطل به ھم م
چ وجه از آنان یتو به ھ )نندک یم یرویپ یو مذھب یتبکاز م یو ھر دسته و گروھ(
شان را از آنچه یارشان با خدا است و خدا اکسرو )حساب تو از آنان جدا و(و  یستین
  ).آنان را خواھد داد یو سزا(سازد  ینند باخبر مک یم

   توضیحات: 

يَعاً « ءٍ « .ھا و دسته  ھا گروه ،عهیجمع ش :»شِ ْ مْ يفِ يشَ نْهُ تَ مِ تو اصًال از آنان  :»لَسْ
  .و راه تو از راه آنان جدا است یباش یشان نمیا یارکا زشتی یو مسؤول رستگار یستین

 ۱۶۰ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ِ  ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَمن َجآَء ب ۡمَثالَِهاۖ َوَمن َجآَء ب
َ
ّيِئَةِ ٱَعۡ�ُ أ فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََها َوُهۡم  لسَّ

   ﴾١٦٠َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
   ترجمه: 
رم خداوند کجود و  یایم از درک دست ،پاداش مضاعف(انجام دھد  یکیار نکس کھر 

جز  )زدانیبه سبب عدل و داد (پادافره او  ،ندک یار بدکس کو ھر ،ده برابر دارد )معّظم
اھش کو به آنان با  ،فریکش ینان با افزایا(شود و به  یسان آن داده نم سنگ و ھم ھم

  .گردد یشان ظلم و ستم نمیا )پاداش از
   توضیحات: 

ثَالِ « ُ أَمْ رشْ اـعَ ُ (لفظ  یبرخ .ن برابریچند .ده برابر :»هَ رشْ  ؛دانند یثرت مک یرا برا )عَ
  ).۱۰زمر /  ،۲۴۵بقره /  :نگا(نه حصر 

 ۱۶۱ سوره أنعام آیه



 تفسیر نور    ٥٢٢

 

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿  ۡستَ  قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ ۚ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ّمِلَّةَ  �َِيٗما دِيٗنا قِي�ٖ مُّ  مِنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا
   ﴾١٦١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

   ترجمه: 
و گسترده  یات قرآنیو نشان دادن آ یآسمان یبا وح(پروردگارم گمان  بی :بگو 

 یعنی ،ن راست و استوار و پابرجایو آن د .رده استکمرا به راه راست رھنمود  )یجھان
ط خود یمح یانحراف ینھایو از آئ(ه حّقگرا ک یسکھمان  .م استین ابراھید

  .ان نبودکبود و از زمره مشر )گردانیرو
   توضیحات: 

اطٍ إِيل بدل از محّل (»: دِيناً « َ اطٍ ه (کاست. چرا  ی) در معنرصِ داين إِيل رصِ داين ) و (هَ هَ

اطاً) يَ ( ه دوم فرموده است:یاست و در سوره فتح آ یکی رصِ يمـْهـوَ تَقِ سْ اطاً مُّ َ يَكَ رصِ ا ی). اً ـدِ

داينور (که فعل مذکاست  یمفعول فعل محذوف ْعطانِ  ی،) داّل بر آن است. مثل: َھدانِ هَ
َ
 ی،أ

فَنِي. رَ رقابل نسخ. راست و استوار. صفت است و یباارزش. پابرجا و ثابت و غ»: اً ـقِيَم« أَعْ

نِيفاً «شه (قوم). یاست از ر یمصدر   م است.یحّقگرا. مخلص. حال ابراھ»: حَ
 ۱۶۲ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َرّبِ ﴿     ﴾١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
   ترجمه: 
ان است یه پروردگار جھانکستن و مردن من از آن خدا است ینماز و عبادت و ز :بگو 

ر ین جھان خود را در مسیا یارھاکنم و ک یه تنھا خدا را پرستش مکن است یو ا(
 ،رمیم ین راه میوشم و در اک یزدان میاندازم و بر بذل مال و جان در راه  یت او میرضا
  ).ره مماتم شودیاتم ذخیتا ح
   توضیحات: 

ك« كعطف  .یقربان .حّج  .عبادت :» نُسُ  -مطلق عبادت باشد  یاگر به معن - )(نُسُ

الة(بر  ْيَا« .عطف عام بر خاّص است )صَ  .مردن .مرگ :» اةـَمـمَ « .ستنیز .یزندگ :»حمَ

ْيَ «  یعنی ،و مرگ یزندگه مربوط و مقرون به کاست  یمراد اعمال و اقوال :»ايتِ ـَمـمَ ايَ وَ حمَ



  ٥٢٣ سوره انعام

 

  .ستن و مردنیا خود زیا و آخرت است یدن یارھاک
 ۱۶۳ سوره أنعام آیه

   ه:یمتن آ 

ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ ﴿  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
   ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

   ترجمه: 
ن مسلمان یو من اّول ،ام ن دستور داده شدهیو به ھم ،ستین یکیچ شریخدا را ھ 

  .ھستم )خدا یبراھا  انسان ان ھمهین فرد در میتر و مخلص ،ان امت خودیدر م(
   توضیحات: 

لُ الْ « نيَ ـأوَّ لِمِ سْ ن و یتر ا مخلصی ی،ان اّمت محّمدین مسلمان در میمراد نخست :»مُ
  .ان آن استیان تمام اھل جھان از آغاز تا پایس در مکن یتر عیمط

 ۱۶۴ سوره أنعام آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ ٱقُۡل أ بِۡ� َر�ّٗ  �َّ

َ
�  ُ�ِّ  َربُّ  َوُهوَ  ا� ءٖ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡفٍس  ُ�ُّ  تَۡ�ِسُب  َوَ�  َ�ۡ  َوَ�  َعلَۡيَها

ٞ  تَزِرُ  ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ  ﴾١٦٤َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�يُنَّبُِئُ�م مَّ

   ترجمه:   
ا یآ :بگو )خوانند یم یورز که تو را ھمچون خود به شرک یسانکبه  !غمبریپ یا( 

و  )نمکجز او را پرستش ب یو معبود(جز خدا را بطلبم  یپروردگار )هکسزاوار است (
و  ،ندک یار نمکخود  یجز برا یسکچ یھ ؟ است یزیه خدا پروردگار ھر چکحال آن 

خدا باز سوی  به سرانجام ھمه شما .شدک یرا بر دوش نم یگریگناه د یسکچ یھ
گاه میورز ید و شما را از آنچه در آن اختالف میگرد یم انتان درباره راه یو م(سازد  ید آ

  ).ندک یم یان و عقائدتان داوریو روش و اد
 
   توضیحات: 

رُ « .میبجو .بطلبم :» أَبْغي« د یآ یگرفتار نم یگریبه گناه د یسک .دارد یبرنم :»ال تَزِ

ةٌ . «ردیگ یگناه او را به عھده نمو  رَ ر« .بردارنده .نندهک حمل :»وازِ زْ مراد َبَزه و  .بار :»وِ

ع« .َبَزه و گناه است ین سزایگناه و ھمچن جِ رْ   .رجوع و بازگشت :» مَ
 ۱۶۵ سوره أنعام آیه



 تفسیر نور    ٥٢٤

 

   ه:یمتن آ 

ِيٱَوُهَو ﴿  �ِض ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  �َّ
َ
َۡبلَُوُ�مۡ  َدَرَ�ٰتٖ  َورََ�َع َ�ۡعَضُ�ۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض  ۡ� ِ�ّ 

 �ِ  ٓ ۢ  لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  ۡلعَِقابِ ٱ َ�ِ�عُ  َر�ََّك  إِنَّ  َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  َما    ﴾١٦٥رَِّحيُم
   ترجمه: 
 ،دین گردانیزم )رهکجھان در  یآبادان یگران براید(نان یه شما را جانشکخدا است  

 یدرجات ی،را بر برخ یبرخ )یسبکو اموال  یو مواھب آسمان یذات یدر استعدادھا(و 
زدان یبه نسبت استفاده شخص از اسباب و سنن  یو معنو یمال مادکو در (باالتر برد 

تا شما را در  )داد یو تعال یترقّ  یسانکشتر از یرا ب یسانک ،و گسترده در پھنه جھان
 یبه شرائع آسمان یسکّخص شود چه و در عمل مش(د یازمایآنچه به شما داده است ب

گمان  بی ).ا ناسپاس استیسپاسگزار و  یخدادادھای  نعمت افر و درکا یمؤمن 
ران و رحمت کیمغفرت ب یاست و او دارا )به مخالفان(پروردگارت زود رساننده عقاب 

  .است )زدانیشوندگان از گناھان و برگردندگان به آستان  مانیدر حق پش(فراوان 
   توضیحات: 

آلئِفَ « ذ یام و تنفکاح ینان خدا در اجرایمراد جانش .نانیجانش ،فهیجمع خل :»خَ
 یه ھر گروھکن است یا مراد ایو  ؛ ن استیره زمکو اداره  یاراده او در امر آبادان

 یو معنو یاو در مواھب ماد یگردد و امانتدار ین مین زمیدر ا یگرین گروه دیجانش
 .ردیگ یش قرار میمورد آزما یالھن ین دیو اجرا قوان



 
 

 اعراف سوره

 ۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١الٓٓمٓص ﴿ 
   ترجمه: 
  .صاد .میم .الم .الف 
   توضیحات: 
و  ،عالوه از جلب توّجه شنوندگان ،ھا از سوره یر حروف مقّطعه در اوائل برخکذ 

ن قرآن از ھمان حروف یه اکدارد  یاد میرا فرھا  عرب ،وت و استماعکدعوت آنان به س
پس اگر  .دینک یه شما گفتار و نوشتار خود را بدان اداء مکفراھم آمده است  یھجائ

آن  یھا از سوره یکیھمچون  یا سوره ،دیدیو ترد کبودن قرآن دچار ش یدرباره آسمان
  ).۲۳بقره /  :نگا( ...و ،دید و ارائه دھیرا بساز

 ۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نزَِل إَِ�َۡك فََ� يَُ�ن ِ� َصۡدرَِك َحَرجٞ ﴿ 
ُ
   ﴾٢َوذِۡكَرٰى لِلُۡمۡؤمِنِ�َ  بِهِۦ ِ�ُنِذرَ  ّمِنۡهُ  كَِ�ٌٰب أ

   ترجمه: 
د از یبر تو نازل شده است و نبا )زدان جھانی یسو(ه از کاست  یتابک )ن قرآنیا( 
ن یه بار سنگیاز ناح ینه نگران( .یبه خود راه دھ یو ناراحت ینگرانگونه  ھیچ ه آنیناح

ه دشمنان سرسخت در ک یھائ العمل سکو نه از جانب ع یه بر دوش دارک یرسالت
تظار ن رسالت انیغ ایه از تبلک یجه و برداشتینت یو نه از سو ،دھند یبرابر آن نشان م

افران را از عواقب شوم ک(ه بدان ک )ن استین قرآن ایه ھدف از نزول اکچرا  .رود یم
  .یو مؤمنان را پند و اندرز دھ ی،بترسان )شان ار و اعمالکاف

   توضیحات: 

رَ « لَ (متعّلق به  :»لِتُنذِ يا« .است )أُنزِ رَ  .پنددھنده و اندرزگو .پند و اندرز دادن :»ذِكْ



 تفسیر نور    ٥٢٦

 

ر(مجرور بوده و عطف بر محّل  .است )ریکتذ( یبه معنن واژه مصدر و یا  .است )لِتُنذِ

ارِ وَ « :شود ین میر چنیتقد كِريِ لِإلِنذَ  یعنیاسم فاعل  یبه معن )ذِكْري(ه کن یا ای .»التَّذْ

ر( وَ وَ « :شود ین میر چنیتقد .محذوف است یمرفوع بوده و خبر مبتدا .است )مذكّ  هُ

ننيَ  مِ ؤْ ري لِلْمُ   ...و .»ذِكْ
 ۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ﴿  ْ مِن ُدونِهِ  تَّبُِعوا ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ٓ أ ۗ قَلِيٗ�  ۦٓ َما ۡوِ�َآَء

َ
ا أ  مَّ

ُرونَ     ﴾٣تََذكَّ
   ترجمه: 
و جز خدا از  ،پروردگارتان بر شما نازل شده است یه از سوکد ینک یرویپ یزیاز چ 
اوامر و (متر متوّجه ک ).دیریو فرمان مپذ(د ینکم یرویپ یگریسرپرستان داء و یاول

  ).دیریگ یمتر پند مکو (د یھست )خدا ینواھ
   توضیحات: 

ونِهِ « ن دُ بِّ (به  )هِ (ر یضم .او یبه جا .بجز او :»مِ  )ما(اگر مرجع آن  .گردد یبرم )رَ

لِيَآءَ (ش از یپ ،باشد باط(چون  یمضاف )اَوْ
َ
 ین صورت معنیدر ا .محذوف است )لیأ

 .دینکم یرویپ یگریسرپرستان د یسرائ اوهیاز  ،آسمان یجز از وح :شود ین میچن

ونَ « رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَّ ام کن و احیراجع به قوان .دیگرد یر مکد و متذیریگ یمتر پند مک :»قَ

لِيالً ( .دیگرد یر میادآور و پندپذی یگاھ گاه .دیدان ینم یزیچندان چ یالھ صفت  )قَ

راً (ا ی )َزَماناً (چون  یموصوف محذوف   .د قّلت استیکتأ یزائد و برا )ما(است و  )تذكّ
 ۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡو ُهۡم قَآ�ِلُونَ ﴿ 
َ
ُسَنا بََ�ًٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَ�َٰها فََجآَءَها بَأ

َ
   ﴾٤َوَ�م ّمِن قَۡرَ�ٍة أ

   ترجمه: 
ران ینان آنجاھا) وکه آنھا را (به سبب گناھان فراوان ساک یھائ یار شھرھا و آبادیچه بس 

ه در خواب ناز کدر شبانگاھان ( ،م و عذاب ما مردمان آنجاھا را در برگرفته استیا ردهک
  ب).یاند (مانند قوم شع ه به استراحت پرداختهکا در چاشتگاھان یمانند قوم لوط)  ،اند بوده



  ٥٢٧ سوره اعراف

 

   توضیحات: 

مْ « ةٍ « .اریچه بس :»كَ يَ رْ . ا روستا استینان شھر کنجا مراد سایدر ا .روستا .شھر :»قَ

س« 
ْ
يَاتاً « .عذاب :» َبأ ن واژه یا .گذراندند یه شب را مک یدر حال .شب ھنگام :»بَ

آئِلُونَ « .و حال باشد )بائِتنيَ ( یه مصدر و به معنکن یا ایه بوده و یف تواند مفعول یم  :»قَ

يْل(از ماده  .ندگان در چاشتگاهنک استراحت .مروزیخفتگان در ن   ).قَ
 ۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ن قَالُٓواْ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ ﴿ 
َ
ٓ أ ُسَنآ إِ�َّ

ۡ
   ﴾٥َ�َما َ�َن َدۡعَوٮُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ

   ترجمه: 
ن یجز ا یا دعا و استغاثه ،شان آمده استیه عذاب ما به سراغ اکدر آن موقع  

م و یا ردهکو با دست خود بر خود ستم (م یا ار بودهکواقعًا ما ستم :اند ه گفتهکاند  نداشته
  ).؟!را چه سود یمانین ھنگام پشیاّما بد !میزدانیم و چشم به راه عفو یمانیپش کنیھم ا
   توضیحات: 

مْ « اهُ وَ عْ   .استغاثه آنان .شانیا یدعا :»دَ
 ۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱلَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿  رِۡسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  �َّ
ُ
   ﴾٦لُۡمۡرَسلِ�َ ٱلَنَّ  َٔ أ

   ترجمه: 
اند  آنان روانه شدهسوی  به غمبرانیه پک یسانکبه طور قطع از  )امتیدر روز ق( 

ر و چگونه بدان پاسخ یا خیبه شما رسانده شده است  یام آسمانیا پیه آک(م یپرس یم
د و از یا را رسانده یام آسمانیا پیه آک(م یپرس یغمبران ھم میو حتمًا از پ ؟)دیا داده

  .؟)دیا دهیده و چه دیزدان چه شنیمردمان در قبال فرمان 
   توضیحات: 

لِنيَ ـالْ « سَ رْ   .غمبرانیپ .فرستادگان :»مُ
 ۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 
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نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡل�ٖ� ﴿     ﴾٧َ�ٓ�ِبِ�َ  ُكنَّا َوَما فَلََنُقصَّ
   ترجمه: 
گاھانه برا )اعمال ھمه را مو به مو و(مسّلمًا   ه ما از کچرا  ؛ میدھ یآنان شرح م یآ

  ).میا ردار و رفتارشان بودهکجا حاضر و ناظر  و ھمه(م یا آنان به دور نشده
   توضیحات: 

مْ « يْهِ لَ ال « :شان به خدایا ح پاسخیدر توض ،غمبرانیپ یبرا .ھمه مردمان یبرا :»عَ

لْمَ لَنا لْمٍ « ).۱۰۹مائده /  :نگا( »عِ گاھانه :»بِعِ آئِبِنيَ « .علم یاز رو .آ نَّا غَ ا كُ غائب  :»مَ
  .میا خبر نبوده یغافل و ب .میا نبوده

 ۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ ٱيَۡوَم�ٍِذ  لَۡوۡزنُ ٱوَ ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥَ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ  ۡ�َقُّ
ُ
  ﴾٨لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

   ترجمه: 
ّفه حسنات) که (کرد. پس ھر یگ یق اعمال) در آن روز انجام میسنجش درست (و دق 

  رستگارند. یسانکن ین چنیرد) ایئات او رجحان پذیّفه سکن شود (و بر یاو سنگ یترازو
   توضیحات: 

نُ « زْ وَ ئِذٍ (مبتدا است و خبر آن  .سنجش .ردنک وزن :»الْ مَ وْ َقُّ « .است )يَ  :»احلْ

نُ (صفت  .درست .حیصح زْ وَ ز یمبتدا و خبر ن یمعن ،ن صفت و موصوفیا .است )الْ

ين« .ح استیردن اعمال در آن روز صحک وزن :یعنی .دھند یم ازِ وَ  :زانیجمع م :» مَ
  .ھا دهیسنج :و جمع موزون .ترازوھا

 ۹ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿  ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَوَمۡن َخفَّ
ُ
ِينَ ٱفَأ َّ� � ْ نُفَسُهم بَِما َ�نُوا

َ
ْ أ ٓوا َ�ٰتَِنا َخِ�ُ

   ﴾٩َ�ۡظلُِمونَ 
   ترجمه: 
ن ین چنیا ،شود کاو سب یترازو )ئاتیّفه سکّفه حسنات او از ک(ه ک یسکو  

  .اند خود را از دست داده )ه وجودیسرما(ات ما یردن آکار کوسته انیبه سبب پ یسانک
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   توضیحات: 

وا« ُ رسِ ونَ « .اند بھره نموده یار و بکانیز .اند از دست داده :»خَ نجا یظلم در ا :»يَظْلِمُ
  .ار رفته استکار به کب و انیذکت یدر معن

 ۱۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ُٰ�ۡم ِ� ﴿  َّ� �ِض ٱَولََقۡد َمكَّ
َ
ا وََجَعۡلَنا لَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰيَِشۗ قَلِيٗ�  ۡ�    ﴾١٠�َۡشُكُرونَ  مَّ

   ترجمه: 
تان را در یو وسائل زندگ ،میا م و قدرت و نعمتتان دادهیا ردهکم ین مقیشما را در زم 

 یگزار م سپاسکار یبس )فراوانھای  نعمت اّما شما در برابر( ،میا ا نمودهیآن مھ
  .دینک یم

   توضیحات: 

مْ « نَّاكُ كَّ ان و کبه شما م .میدیو قّوه و سلطه بخش .میشما را قدرت و نعمت داد :»مَ

ايِشَ « .میداد یمأو عَ  :لیاز قب .ه بقاءیو ما یوسائل زندگ ،شة و َمعاشیجمع َمع :»مَ
  .ھا یدنیھا و نوش یخوردن

 ۱۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡرَ�ُٰ�ۡم ُ�مَّ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿  ْ ٱَولََقۡد َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم ُ�مَّ َصوَّ ٓ  ۡسُجُدوا ْ إِ�َّ �َدَم فََسَجُدٓوا
ِٰجِدينَ ٱإِبۡلِيَس لَۡم يَُ�ن ّمَِن     ﴾١١ل�َّ

   ترجمه: 
بعد از آن به  .میردک یم و سپس صورتگریدیشما را آفر )نیجّد نخست ،آدم( 

 :میگفت )شان نبودیاز ا یول ،ه در صف آنان قرار داشتکس یجمله ابلو از (فرشتگان 
ھمه (پس  ).دیش داریو بزرگ و گرام(د ینک )خضوع و تواضع(آدم سجده  یبرا

س یمگر ابل )آوردند یم به جایرکم و تیو تعظ(ردند کسجده  )زدانیفرشتگان به فرمان 
  .ردکسجده ن )ان بود و فرمان نبرد ویاز جنّ (ه ک

   توضیحات: 

مْ « نَاكُ قْ لَ  یاین یعنیاصل شما  :هکن است ینجا مراد ایدر ا .میدیشما را آفر :»خَ
ه کم آدم است یتعظ یغه جمع برایص ).۳۳ - ۲۸حجر /  :نگا(م یدینتان را آفرینخست
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نا« .ابوالبشر است رْ وَّ م و یدیآفر کآدم را از خا .میردک یو صورتگر یبند صورت :»صَ

لِيسَ « .میشه واال بدو دادیبا و قامت رعنا و اندیر زکیم و پیدیالبدش دمکجان به   :»إِآلّ إِبْ
 :نگا(ست یس از جنس فرشتگان نیه ابلکرا یز .منقطع است یمستثن .منیمگر اھر

  ).۲۷و حجر /  ۵۰ھف / ک
 ۱۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َمۡرتَُكۖ قَاَل ﴿ 
َ
�َّ �َۡسُجَد إِۡذ أ

َ
نَا۠ َخۡ�ٞ قَاَل َما َمَنَعَك �

َ
مِن  وََخلَۡقَتُهۥ نَّارٖ  ِمن َخلَۡقَتِ�  ّمِۡنهُ  �

  ﴾١٢ِط�ٖ 
   ترجمه: 
ه من ک یوقت ی،ه سجده ببرکن یز تو را بازداشت از ایچه چ :گفت )خداوند به او( 

 )ّبر پاسخکعناد و ت یس از رویابل( ؟ ام داده )آدم یم و تواضع برایتعظ(به تو دستور 
جا و کو آتش ( .کو او را از خا یا دهیه مرا از آتش آفرکچرا  .من از او بھترم :گفت

  .!)جاک کخا
   توضیحات: 

نَعَكَ « ا مَ ِگل (نگا: صاّفات / »: طِنيٍ « ؟ز مانع شدیچه چ ؟ ز تو را باز داشتی: چه چ؟»مَ
شود.  یرِگل اطالق میعام است و بر ِگل و غ کرا خای). ز۵۹عمران /  (نگا: آل ک). خا۱۱

  ِخلقت آدم باشد. یجیاز مراحل تدر یا نجا چه بسا اشاره به مرحلهین) در ای(طاستعمال 
 ۱۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َ �ِيَها فَ  ۡهبِۡط ٱقَاَل فَ ﴿  ن َ�تََك�َّ
َ
ٰغِرِ�نَ ٱإِنََّك ِمَن  ۡخُرجۡ ٱِمۡنَها َ�َما يَُ�وُن لََك أ    ﴾١٣ل�َّ

   ترجمه: 
ان یا از می ی،نیا بھشت زمی یبھشت آسمان(ن یپس از ا :گفت )خداوند بدو( 

و  ،آرا ان دلکم(ن یه در اکتو را نرسد  !یفرود آ )ن منزلت و مرتبتیا از ایو  ،فرشتگان
تو  یو جا( یتو از زمره خواران ،رون رویپس ب .یّبر ورزکت )و ینک ینافرمان ،گاه واالیجا

  ).اریان اخینه در م ،ان اشرار استیدر م
   توضیحات: 

بِطْ « نْها« .نکتنّزل  .ن رویپائ .یفرود آ :»إهْ نَّة(واژه  )ھا(مرجع  .از آن :»مِ مفھوم  )جَ
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ضِ (به  )ھا( ،سوره نحل ۶۱ه یه در آکگونه  ھمان ،از مقام است مفھوم از مقام  )أَرْ

ن دآبَّةٍ وَ « :گردد یبرم يْها مِ لَ كَ عَ ا تَرَ م مَّ هِ ذُ اهللاُ النَّاسَ بِظُلْمِ وْ يُؤاخِ نَّة(مراد از  .»لَ بھشت  )جَ
ا یمنزلت و مرتبت و  )ھا(ه مرجع کن یا ای .ن استیا بھشت موجود در زمی ،موعود

رينَ « .است ۱۱ه یدر آ )ةکَمالئِ ( اغِ غار(از مصدر  .ریافراد پست و حق ،خواران :»الصَّ  )صَ
  ).۱۲۴انعام /  :نگا(ُذّل  یبه معن

 ۱۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ قَاَل ﴿ 
َ
   ﴾١٤أ

   ترجمه: 
امت نام است و مردمان یق(ه کمھلت ده و زنده بدار  یمرا تا روز :گفت )منیاھر( 

  .گردند یخته میبرانگ )شوند و از گورھا یدر آن زنده م
   توضیحات: 

ين«   .رانیه مرا زنده بدار و ممکن یمراد ا .مرا مھلت ده :» أَنظِرْ
 ۱۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٥لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل إِنََّك ِمَن ﴿ 
   ترجمه: 
ن ماندگار ید در زمیمد یو مّدتھا( یافتگانیشما از زمره مھلت  :گفت )خداوند( 

  ).یمان یم
   توضیحات: 

ينَ ـالْ « نظَرِ   .شدگان مھلت داده .افتگانی مھلت :»مُ
 ۱۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�ُعَدنَّ لَُهۡم ِصَ�َٰطَك ﴿ 
َ
ۡغَوۡ�تَِ� َ�

َ
   ﴾١٦لُۡمۡستَقِيمَ ٱقَاَل فَبَِمآ أ

   ترجمه: 
م تو در یمن بر سر راه مستق ی،ه مرا گمراه داشتکبدان سبب  :گفت )منیاھر( 

  ).وشمک یشان میا ین در گمراھکو با ھرگونه وسائل مم(نم ینش ین آنان میمک
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   توضیحات: 

تَنِي« يْ وَ اط« .یردکام صادر  درباره یم گمراھکح .یمرا گمراه ساخت :» أَغْ َ  .راه :» رصِ

اطِكَ (منصوب به نزع خافض است و در اصل  يل رصِ ز یه نیف تواند مفعول یم .است )عَ
  .باشد

 ۱۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

يِۡديهِۡم َوِمۡن ﴿ 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد ُ�مَّ �تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

َ
َخلۡفِِهۡم وََ�ۡن �

ۡ�َ�َُهۡم َ�ِٰكرِ�نَ 
َ
   ﴾١٧أ

   ترجمه: 
ه کو از ھر جھت (رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ  شیسپس از پ 

سازم و از راه حق منحرفشان  یگمراھشان م(روم و  یشان میبه سراغ ا )بتوانم
  .افتی یسپاسگزار نخواھ )مؤمن به خود و(شتر آنان را یب )هکتا بدانجا  .مینما یم

   توضیحات: 

آئِل« .طرف راست ،نیمیجمع  :»انـأَيْم« مَ   .طرف چپ ،جمع ِشمال :» شَ
 ۱۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡدُحوٗر�ۖ  اِمۡنَها َمۡذُءومٗ  ۡخُرجۡ ٱقَاَل ﴿  ۡمَ�َنَّ َجَهنََّم ِمنُ�ۡم  مَّ
َ
ََّمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم َ� ل

ۡ�َعِ�َ 
َ
  ﴾١٨أ

   ترجمه: 
 )انیگاه قدس و قدسیجا(ن یل از ایر و رانده و ذلیخوار و حق :گفت )خداوند( 

 یرویه از تو پکسازم  یپر م یسانکدوزخ را از تو و از ھمه  ،خورم یسوگند م .رون رویب
  .نندک

   توضیحات: 

وماً «   ؤُ ذْ جْ (ر مستتر در فعل یضم یحال اّول برا .ریحق .نیننگ .مذموم :»مَ رُ  )أُخْ

وراً « .است حُ دْ مْ « .حال دوم است .رانده شده .مطرود :»مَ نكُ  :در اصل .از شما :»مِ

مْ َو  کِمن( نْهُ   .ار رفته استکر مخاطب به یب ضمیاست و از راه تغل )مِ
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 ۱۹ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ـَٔاَدُم ﴿  نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱَوَ�ٰٓ
َ
فَُ�َ ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَر�َا َ�ِٰذهِ  ۡ�َنَّةَ ٱأ

َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�تَُكونَا ِمَن  لشَّ    ﴾١٩ل�َّ
   ترجمه: 
 د و ازیبگرد(د یه خواستکجا کد و در ھر ین شوکتو و ھمسرت در بھشت سا !آدم یا 

ه اگر ک ،دیو از آن نخور(د ینشو کینزد ،ن درختیبه ا یول ،دیبخور )آنھای  نعمت
  .د شدیاران خواھکاز زمره ستم )دینکن یچن
   توضیحات: 

يْثُ « ةَ « .ھرجا :»حَ رَ جَ خداوند نوع  ).۱۴۶صاّفات /  :نگا(اه یبوته گ .درخت :»الشَّ
  .اه مورد نظر را مشّخص نفرموده استیا گیدرخت 

 ۲۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡيَ�ٰنُ ٱفَوَۡسوََس لَُهَما ﴿  َ�ۡنُهَما مِن َسۡو�تِِهَما َوقَاَل َما َ�َهٮُٰكَما  رِيَ ۥِ�ُۡبِدَي لَُهَما َما وُ  لشَّ
ِ ٱَر�ُُّ�َما َ�ۡن َ�ِٰذهِ  َجَرة ۡو تَُ�ونَا ِمَن  لشَّ

َ
ن تَُ�ونَا َملََكۡ�ِ أ

َ
ٓ أ    ﴾٢٠ۡلَ�ِٰ�ِينَ ٱإِ�َّ

   ترجمه: 
د و یارایمخالفت با فرمان خدا را در نظرشان ب(رد تا کرا وسوسه من آنان یسپس اھر 

ده یو عورات نھان از د )شان سازد انیشان را از تن به در آورد و برھنه و عریھا لباس
ن درخت باز یپروردگارتان شما را از ا :گفت )ن منظوریبد(و  ،دینماشان  بدی آنان را

ا یو  ،دیشو یدو فرشته م )دین درخت بخوریاگر از ا(ه کمگر بدان خاطر  ،نداشته است
  .د شدیخواھ )ن سرایدر ا(دانان یاز زمره جاو )د ویگرد یجاودانه م(ه کن یا

   توضیحات: 

يَ « يَ « .ار سازدکتا ظاھر و آش :»لِيُبْدِ ورِ  .ده گشته استیپوش .مستور شده است :»وُ

ءَات« .است )ُمواراه(از مصدر  )یوار( یمجھول فعل ماض وْ ة(جمع  :» سَ ءَ وْ  .عورت ،)سَ
  .شرمگاه

 ۲۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٥٣٤

 

ِٰصِح�َ ٱَوقَاَسَمُهَمآ إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن ﴿     ﴾٢١ل�َّ
   ترجمه: 
  .رخواه شما ھستمیه من خکآنان بارھا سوگند خورد  یو برا 
   توضیحات: 

مَ « اسَ نيَ « .بارھا سوگند خورد .سوگند خورد :»قَ حِ   .مخلصان .رخواھانیخ :»النَّاصِ
 ۲۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ � ا فََدلَّٮُٰهَما بُِغُرورٖ َجَرةَ ٱ َذاقَا فَلَمَّ بََدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما  لشَّ
ۡ�َهُكَما َعن تِلُۡكَما  ۡ�َنَّةِ� ٱِمن َوَرِق 

َ
لَۡم �

َ
َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَمآ � قُل لَُّكَمآ إِنَّ  لشَّ

َ
ۡيَ�ٰنَ ٱَوأ  لشَّ

بِ�ٞ  َعُدوّٞ  الَُكمَ     ﴾٢٢مُّ
   ترجمه: 
 )و خوردن از آن درخت ینافرمان یبه سو(ب یر و فرکپس آرام آرام آنان را با م 

پوشاندن  یبرا(و  ،دندیش بدیعورات خو ،دندیه از آن درخت چشک یھنگام .دیشک
ردند و آنھا را بر کبھشت  )درختان( یھا برگ یآور شروع به جمع )خود یھا شرمگاه
ر شد کآنان را متذ یارکشان پرداخت و خطایبه سرزنش ا(پروردگارشان  .ندندکخود اف

من یه اھرکردم و به شما نگفتم کن یا شما را از آن درخت نھیه آکادشان زد یفر )و
  ).؟خواھد یر شما را نمیو خ(ارتان است کدشمن آش

   توضیحات: 

الّهُ « من آن دو را آھسته آھسته از یاھر :یعنی ،)دلو(از ماده  )یَدلّ (فعل  :»اـَمـفَدَ
ا ی .ت انداختیشان فرود آورد و از شاخسار اطاعت به چاھسار معصیدرجه و مقام واال

ن یدر ا .ل شده استیاء تبدیو مضاعف بوده و الم دوم به  )دلل(در اصل  )یَدلّ (فعل 
ست دل و جرأت یار ناشاکمن آن دو را بر انجام یاھر :شود ین میچن یصورت معن

ورٍ « .دیبخش رُ ا« .بیرنگ و فریبا ن :»بِغُ قَ  .از افعال مقاربه است .ردندکشروع  :»طَفِ

انِ « فَ ْصِ برگ  :یعنی .ردنک نهیپ .چسباندن .الصاق :یبه معن )خصف(از ماده  :»خيَ
  .پوشاندند یشتن را با آن میعورت خوانداختند و  یدرختان را بر اندام خود م

 ۲۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 
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نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ 
َ
   ﴾٢٣لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

   ترجمه: 
با (ما  !پروردگارا :گفتند )خدا برداشتند وسوی  به دست دعا ،آدم و ھمسرش( 

از  ینکو بر ما رحم ن یم و اگر ما را نبخشیا ردهکشتن ستم یبر خو )از تو ینافرمان
  .م بودیاران خواھکانیز

   توضیحات: 
 ۲۴ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱقَاَل ﴿  ۖ  ۡهبُِطوا �ِض ٱ ِ�  َولَُ�مۡ  َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ
َ
   ﴾٢٤ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  ُمۡسَتَقرّٞ  ۡ�

   ترجمه: 
 .دین رویپائ )گاه واالین جایاز ا( :گفت )سیخداوند خطاب به آدم و حّواء و ابل( 
 از(د داشت و یاستقرار خواھ ین تا روزگاریدر زم .د بودیخواھ یدشمن برخ یبرخ

  .د شدیمند خواھ بھره )آنھای  نعمت
   توضیحات: 

وٌّ « دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ د یمنان دشمن خواھیشما مردمان با اھر هکن است یمراد ا :»بَعْضُ

 .قرارگاه :»مستقرّ « .خواھند بود یدشمن برخ یه فرزندان آدم و حّواء برخکن یا ای .بود

تَاعٌ « .استقرار نيٍ « .یاال و ُقوت زندگک .یمند بھره .تمّتع :»مَ ه مرگتان ک یتا زمان :»إِليا حِ
  .شود یامت بپا میو ق رسد یان میه روزگارتان به پاک یتا وقت .رسد یفرا م

 ۲۵ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٥قَاَل �ِيَها َ�َۡيۡوَن َو�ِيَها َ�ُموتُوَن َوِمۡنَها ُ�ۡرَُجونَ ﴿ 
   ترجمه: 
د و در آن یبر یبسر م یزندگ )د وینک ید نسل میتول(ن یدر زم :گفت )خداوند( 

  .دیآئ یرون میب )د ویگرد یزنده مز یھنگام رستاخ(و از آْن  )دیشو یو دفن م(د یریم یم
   توضیحات: 

ا« در  ا« و» فِيهَ نْهَ ْرض است )ھا(ِر یمرجع ضم» مِ
َ
  .أ
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 ۲۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاسٗ ﴿ 
َ
ۖ  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي اَ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم قَۡد أ َ�ٰلَِك  �َّۡقَوىٰ ٱ َوِ�َاُس  َورِ�ٗشا

 ۚ ِ ٱ َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  َخۡ�ٞ ُرونَ  �َّ كَّ    ﴾٢٦لََعلَُّهۡم يَذَّ
   ترجمه: 
و  ،پوشاند یه عورات شما را مکم یا ردهکشما درست  یبرا یما لباس !زادگانیآدم یا 

لباس  )هکد ید بدانیاّما با .دیآرائ یه خود را بدان مکم یا تان ساختهیبرا(را  ینتیلباس ز
شتن را از ید و خویآرا یه انسان خود را بدان مک(ن لباس است یبھتر ،تقوا و ترس از خدا

فضل ( یھا از نشانه )یو باطن یظاھر یھا نش لباسیآفر(ن یا ).رھاند یعذاب آخرت م
  .شوند )پروردگار یھا نعمت(ر کخدا است تا بندگان متذ )و رحمت

   توضیحات: 

نَا« لْ ي« ).۲۵د / یحد ،۶زمر /  :نگا( .میردکدرست  .میدیآفر :»أَنزَ  .پوشاند یم :» يُوارِ

يشاً « .دارد یپنھان م  :»ذلِكَ « .ش استینت و وسائل آراینجا مراد لباس زیدر ا .پر :»رِ
  .نش لباس تقوایا آن آفری ،نش لباس به طور مطلقیآن آفر

 ۲۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم ﴿  بََوۡ�ُ�م ّمَِن  لشَّ
َ
ۡخَرَج �

َ
ٓ أ يَ�ُِع َ�ۡنُهَما  ۡ�َنَّةِ ٱَكَما

ٓۚ إِنَّهُ  ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا  ۥيََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥِ�َاَسُهَما لُِ�َِ�ُهَما َسۡو�تِِهَما
َ�ِٰط�َ ٱ ِيَن َ� يُۡؤمُِنونَ  لشَّ ۡوِ�َآَء لِ�َّ

َ
   ﴾٢٧أ

   مه:ترج 
از  )فت ویفر(ه پدر و مادرتان را کگونه  ھمان ،بدیطان شما را نفریش !زادگانیآدم یا 

 شان را رون ساخت تا عوراتیشان بیا )تن(شان را از  رد و لباسکشان  رونیبھشت ب
ه شما آنھا را ک یدر صورت ،نندیب یطان و ھمدستانش شما را میش .دینماشان  بدی

د شما است بر یه نھان از دک یمختلف یھا وهیگوناگون و به شھای  راه لذا از(د ینیب ینم
ن یبا ا .دیرشان ترسکد و میکد و از یرا پائ ین دشمنانید چنیبا .آورند یورش میشما 
 یسانکاران ین را دوستان و یاطیما ش )هکه آنان بر مؤمنان تسّلط ندارند و بلکح یتوض

  ).ر مؤمنان تسّلط دارندیمنان تنھا بر غیاھر یعنی(آورند  یمان نمیه اکم یا ساخته



  ٥٣٧ سوره اعراف

 

   توضیحات: 

مْ « تِنَنَّكُ فْ عُ « .بدیشما را گول نزند و نفر :»ال يَ نزِ بِيل. «ندک یم .آورد یبه در م :»يَ  :» قَ

يْثُ « .اران و ھمدستانی .اعوان نْ حَ يَاطِنيَ « .هک یا به گونه .هک یاز راھ :»مِ لْناَ الشَّ عَ  :»جَ
 یمان سستیه اک یسانکمان و بر یا یارانش تنھا بر افراد بیطان و یه شکن است یمراد ا

  ).۱۰۰و  ۹۹نحل /  ،۴۲حجر /  :نگا(دارند مسّلط ھستند 
 ۲۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�ِٰحَشةٗ ﴿  ْ  �َذا َ�َعلُوا ٓ  وََجۡدنَا قَالُوا ُ َوٱ َءابَآَءنَا َعلَۡيَها ۗ قُۡل إِنَّ  �َّ َمَرنَا بَِها
َ
َ ٱأ ُمُر  �َّ

ۡ
َ� يَأ

 ِ َ�ُقولُوَن َ�َ  ۡلَفۡحَشآءِ� ٱب
َ
ِ ٱ�    ﴾٢٨َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

   ترجمه: 
 )یعبه را در حال برھنگکو طواف  کھمچون شر( یار زشتکه ک یوقت )افرانک( 

ن روش یانمان را بر اکایو ن(م یا دهیار دکن یپدران خود را بر ا :ندیگو یم ،دھند یانجام م
و خدا ما را بدان  )مینک یم یرویشان پیم و ما به دنبال آنان رفته و از ایا افتهیو برنامه 

را  یزیا چیآ .دھد یار زشت دستور نمکخداوند به  :!)غمبریپ یا(بگو  !دستور داده است
  ؟دیدان ینم )ل صّحت آن رایمستند و دل(ه کد یدھ یبه خدا نسبت م

   توضیحات: 

ةً « شَ آء« .ار زشتیگناه بس .حیعمل قب :»فَاحِ شَ حْ فَ   .ار زشتیگناه بس .حیعمل قب :»الْ
 ۲۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َمَر َرّ�ِ ب
َ
ِ َمۡسِجدٖ  لۡقِۡسِط� ٱقُۡل أ

ْ وُُجوَهُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ �ِيُموا
َ
ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ۡدُعوهُ َوٱ َوأ

ُ�ۡم َ�ُعوُدونَ  ّ�ِيَنۚ ٱ
َ
   ﴾٢٩َكَما بََدأ

   ترجمه: 
و  ،فرمان داده است یبه دادگر )یانکھمگان را در ھر زمان و م(پروردگارم  :بگو 

مخلصانه اطاعت  ید و از وینکرو به خدا  یه در ھر عبادتک )است(ن یا )دستور او(
به ( ،ده استیآغاز آفره شما را در کگونه  ھمان خداوند .دید و او را صادقانه بپرستینمائ

  .دیگرد یبرم )اوسوی  به ند وک یپس از مرگ شما را زنده م یھمان سادگ
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   توضیحات: 

طِ « سْ در. »: ِعنَد «جمع وجه. چھره. ذات. »: ُوُجوهٌ . «یرو انهی. میدادگر»: الْقِ

د« جِ وا «ه مراد از آن نماز است. کان عبادت. زمان عبادت. سجود کم»: مَسْ مْ أَقِيمُ كُ وهَ جُ وُ

دٍ  جِ لِّ مَسْ ندَ كُ د. در ھر ینکد و دل خود را متوّجه خدا یستیبه نماز ا یدر ھر مسجد»: عِ
د. در ھر ید و تنھا او را در نظر داشته باشینکخالصانه به خدا رو  یان عبادتکزمان و م

وهُ « او باشد.  ید و عبادتتان تنھا برایخدا دارسوی  به رو یرنشکسجده و  و را عبادت ا»: أُدْعُ

ينَ « عبادت است. ینجا به معنید. دعاء در اید و بپرستینک   اد.یاطاعت. عبادت. انق»: الدِّ
 ۳۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ ٱفَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَۡيِهُم ﴿  َ�ٰلَُة ُهُم  لضَّ ْ ٱإِ�َّ َُذوا َ�ِٰط�َ ٱ �َّ ۡوِ�َآَء مِن ُدوِن  لشَّ
َ
أ

ِ ٱ ۡهَتُدونَ  �َّ �َُّهم مُّ
َ
   ﴾٣٠َو�َۡحَسُبوَن �

   ترجمه: 
خداوند (ه ک یگروھ :)د بودیدو گروه خواھ ،دیگرد یاو برمسوی  به هکدر آن وقت ( 

تشان یھدا )غمبرانیاز رھنمود پ یرویشان را موّفق گردانده است و به سبب پیا
ه به کچرا  ،اند شدهده و سرگشته یگرد یه درخور گمراھک یو گروھ ،ده استیبخش

افته ی شتن را راهیاند و خو گرفته یو سرور ین را به دوستیاطیزدان شی یجا
  .اند پنداشته

   توضیحات: 

يقاً « دي(به مقّدم فعل  مفعوٌل  ،واژه نخست .دسته .گروه :»فَرِ و واژه دوم  ،است )هَ

لَّ (چون  یمفعول به فعل محذوف ن دُونِ اهللاِ« .است )أَضَ   .خدا یبه جا :»مِ
 ۳۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َمۡسِجدٖ ﴿ 
ْ  َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ْ َوٱ َوُ�ُوا ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ َ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

   ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ
   ترجمه: 
ه عورت شما ک یبا لباس ماد(خود را  ی،در ھر نماز گاه و عبادتگاھ !زادگانیآدم یا 



  ٥٣٩ سوره اعراف

 

اسراف  ید ولید و بنوشیو بخور ،دیارائیب )ه تقوا نام داردک یو با لباس معنو ،را بپوشاند
  .دارد ینندگان را دوست نمک یرو ادهیه خداوند مسرفان و زکد ینکم یرو ادهیو ز
   توضیحات: 

مْ « ينَتَكُ وا زِ ذُ با و یز یه به ھنگام نماز و انجام عبادت لباسھاکن است یمراد ا :»خُ
ا یف و مندرس و یثک یھا از لباس یزگارید و به نام پرھیزه بپوشیکمؤّدبانه و پا

فِنيَ ـُمـالْ « .دیز تقوا و اخالص داشته باشیو ن ،دینکست و جلف استفاده نیناشا ِ  :»رسْ
  .ن از حدود حرام و حالل خدایمتجاوز

 ۳۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱقُۡل َمۡن َحرََّم زِ�نََة ﴿  ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ُل  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱ يَۡومَ  َخالَِصةٗ  �ُّ    ﴾٣٢َ�ۡعلَُمونَ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
   ترجمه: 
خاطرنشان ساز و به آنان) شان  بدی م رایل و تحریتحل اِر افتراءک یزشت !محّمد ی(ا 

ن مواھب و یده است و ھمچنیبندگانش آفر یه براکرا  یالھ یھا نتیز یسکبگو: چه 
 یزھایحالل و) چ ین (نعمتھا و موھبتھایبگو: ا ؟ رده استکم یزه را تحریکپا یھایروز

ست از آن یبا یگران نمی(و دده شده است ین جھان آفریمان در ایافراد باا یبرا ،زهیکپا
ن ھم از یو ا ،غما چه دشمن چه دوستین خوان یا بر این دنیدر ا ینند. ولکاستفاده 

ار مؤمنان قرار یھمه در اختھا  این امتیرحمت واسعه خدا و لطف او است. اّما) در روز ق
ام کدرباره احات (خود را ین آین چنیگردند). ا یاز آن محروم م یلّ کگران به یرد (و دیگ یم

گاھند و مکم ینک یح میح و تشریتوض یسانک یحالل و حرام) برا   فھمند. یه آ
   توضیحات: 

جَ « رَ ده است و به مرحله یآفر :هکن است ینجا مراد ایدر ا .رون آورده استیب :»أَخْ

ةً « .ظھور رسانده است الِصَ   .حال است .مالکبه تمام و  .دربست :»خَ
 ۳۳ سوره أعراف آیه

   ه:یآ متن 

 ﴿ َ َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�مَ ٱَما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱقُۡل إِ�َّ ن  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
َ
َوأ

 ِ ِ ٱ�ُۡ�ُِ�واْ ب ِۡل بِهِ  �َّ ن اُسۡلَ�ٰنٗ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا    ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ



 تفسیر نور    ٥٤٠

 

   ترجمه: 
ه ک یزیخواه آن چ ،را )چون زنا(نابھنجار  یارھاکرده است کخداوند حرام  :بگو 
رد و پنھان یده انجام گیه پوشک یزیو خواه آن چ ،رد و ظاھر گرددیارا انجام پذکآش

و  ،ستیچ وجه درست نیه به ھکرا  )بر مردم( یرا و ستمگر یارکبزھ )ھر نوع(و  ،ماند
بر  یخدا مبن یه از سوک یل و برھانیبدون دلد ینکخدا  کیرا شر یزیه چکن یا

ل یدرباره تحل(را  یزیه به دروغ از زبان خدا چکن یو ا ،ت آن خبر در دست باشدیحّقان
  .دیدان ینم )صّحت و سقم آن را(ه کد یان داریب )رهیم و غیو تحر

   توضیحات: 

ثْمَ « .دیگرد یمخف .پنھان ماند :»بَطَنَ « عطف عام بر خاّص  .یارکبزھ .گناه :»اإلِ

يَ . «است بَغْ َقِّ « .عطف خاّص بر عام است .یتعّد  .ظلم و ستم :»الْ ِ احلْ ريْ  .باطل :»بِغَ
باطل و  یه ھر نوع ظلم و ستمکچرا  ؛ د استیکح و تأیتوض ید براین قیر اکذ .نادرست

ه حق ک یو تجاوز یتعّد  یعنی .به ناحق :ن استیآن چن یه معنکن یا ای .نادرست است
 ).۱۹۴/   بقره :نگا(بالمانع است  ،شود یده میو تجاوز نام یله تعّد کُمشا یو از رو است

لْطَاناً «   .ل و برھانیدل :»سُ
 ۳۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ َجٞل
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإَِذا َولُِ�ّ
َ
ِخُرونَ  َ�  أ

ۡ
   ﴾٣٤�َۡسَتۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  �َۡسَتأ

   ترجمه: 
ه زمان ک یو ھنگام ،است )مشّخص و معلوم( یمّدت زمان یدارا یھر گروھ 

بر ( یا رد و نه لحظهکر خواھند یتأخ )از آن( یا نه لحظه ،دیآنان به سر رس )محدود(
  .رندیگ یم یشیپ )آن

   توضیحات: 

لٌ « ةً « .دیوقت سررس .زمان .مّدت :»أَجَ اعَ ال . «ن استکن وقت ممیمترکمراد  :»سَ

ونَ  رُ تَأْخِ ونَ « .نندک یدرنگ نم :»يَسْ مُ دِ تَقْ   .افتند یرند و جلو نمیگ ینم یشیپ :»ال يَسْ
 ۳۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 
 



  ٥٤١ سوره اعراف

 

تِيَنَُّ�ۡم رُُسلٞ ﴿ 
ۡ
ا يَأ ونَ  ّمِنُ�مۡ  َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم إِمَّ ۡصلََح  �ََّ�ٰ ٱ َ�َمنِ  َءاَ�ِٰ�  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُقصُّ

َ
َوأ

   ﴾٣٥فََ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
   ترجمه: 
ات یند و آیایبه نزدتان بھا  انسان از جنس خود شما یغمبرانیاگر پ !زادگانیآدم یا 

و  ،ردیپذ یحق را م یگروھ .د شدیشما دو گروه خواھ( ،ندیشما بازگو بنما یمرا برا
و با انجام طاعات و (نند ک یزگاریه پرھک یسانکپس  )دارد یب میذکحق را ت یگروھ

حال خود و (و به اصالح  )شتن را از عذاب خدا در امان دارندیخو ،محّرمات کتر
  .گردند ین میبر آنان است و نه غمگ ینه ترس )در آخرت( ،بپردازند )گرانید

   توضیحات: 

ا« د یکتأ یه براکزائد  )ما(ه و یشرط )إِنْ ( :ن واژه فراھم آمده است ازیا .اگر :»إِمَّ
  .ر شده استکشرط ذ

 ۳۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ� � ْ بُوا ْ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا ۡصَ�ُٰب  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ُهۡم �ِيَها  �َّارِ� ٱَ�ۡنَها

ونَ  ُ�ِٰ�َ٣٦﴾   
   ترجمه: 
 ،آنھا )افت رھنمود ازیات و دریآ یرویپ(نند و از کب یذکات مرا تیه آک یسانکو  
  .مانند یانند و جاودانه در آن میآنان دوزخ ،نندک یچیرند و سرپیشتن را فراتر گیخو
   توضیحات: 

تَ « اكإِسْ نْهَ وا عَ ُ رند و از آنھا یات خدا را بپذیه آکدانند  یشتن را باالتر از آن میخو :»ربَ
  .رندیرھنمود گ

 ۳۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِن ﴿  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�َمۡن أ َب � �َّ ۡو َكذَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َنالُُهۡم نَِصيُبُهم  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ُ
أ

ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  لِۡكَ�ِٰب� ٱّمَِن 
َ
ٰٓ إِذَا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلَُنا َ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَالُٓواْ � ِۖ ٱَح�َّ َّ� 

ْ قَ  ُهۡم َ�نُواْ َ�ٰفِرِ�نَ  الُوا َّ�
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ    ﴾٣٧َضلُّواْ َ�نَّا وََشِهُدواْ َ�َ



 تفسیر نور    ٥٤٢

 

   ترجمه: 
ات او یه آکن یا ایبندند  یه بر خدا دروغ مکاست  یسانکارتر از کستم یسکآخر چه  
 ن خودیو در جھان روزگار مع(رسد  یمشان  بدی ب مقّدرشانینص ؟ندینما یب میذکرا ت

 یعنی(ه فرستادگان ما کتا آن گاه  )خورند یش را میمشّخص خو یبرند و روز یرا بسر م
ن ھنگام یبد( .رندیشان را بگ ند تا جانیآ یمشان  سراغ به )فرشتگان قبض ارواح

د یشان بگوئیبد( ؟ندیجاکد یدیپرست یه جز خدا مک یمعبودھائ :ندیگو یم )شانیبد
 کاند و به تر دا شدهیاز ما نھان و ناپ :ندیگو یم .!)ندیبرباند و شما را از چنگال مرگ یایب

ه خود یآنان عل )هکنجا است یدر ا .میبدانان ندار یرید نفع و خیو ام(اند  ما گفته
  .اند افر بودهکه کنند ک یدھند و اعتراف م یم یگواھ
   توضیحات: 

نَ الْكِتَابِ « مْ مِ يبَهُ مقّدر. نوشته »: الْكِتَابِ « عمر.ن ی. مّدت معیقسمت مقّدر روز»: نَصِ

ُمْ « توب است.کم یعنیاسم مفعول  یشده. مصدر است و به معن هنَ فَّوْ تَوَ آنان را »: يَ

ونَ «رند. یگ یرانند. جان آنان را میم یم عُ نتُمْ تَدْ د و یخواند یاد مید. به فریردک یعبادت م»: كُ

نَّا« د.یدیطلب یاستمداد م لُّوا عَ لُّوا( اند. ما گفته کاند و به تر دا شدهیناپاز ما نھان و »: ضَ ) ضَ

وا«است.  غابُوا)( ینجا به معنیدر ا دُ هِ   دادند. اعتراف نمودند. یگواھ»: شَ
 ۳۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱقَاَل ﴿  َم�ٖ  ۡدُخلُوا
ُ
نِّ ٱ ّمِنَ  َ�ۡبلُِ�م ِمن َخلَۡت  قَدۡ  ِ�ٓ أ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ُ�ََّما َدَخلَۡت  �َّارِ� ٱِ�  ۡ�ِ

ةٞ  مَّ
ُ
ۖ  لََّعَنۡت  أ ۡخَتَها

ُ
ٰٓ  أ ْ ٱ إِذَا َح�َّ اَرُ�وا ۡخَرٮُٰهمۡ  قَالَۡت  ا�ِيَها َ�ِيعٗ  دَّ

ُ
ولَٮُٰهمۡ  أ

ُ
ُؤَ�ٓءِ  َر�ََّنا ِ� ٰٓ�َ 

َضلُّونَا
َ
   ﴾٣٨َ�ۡعلَُمونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن ِضۡعٞف  قَاَل لُِ�ّٖ  �َّارِ� ٱ ّمِنَ  ِضۡعٗفا اَعَذابٗ  اتِِهمۡ  َٔ َ�  أ

   ترجمه: 
از  یھائ و دسته  ھا گروه به ھمراه :دیگو یم )افرانکن یامت خداوند به ایدر روز ق( 

 )اند و آن گاه از جھان ردهک یزندگ یا مّدتیدر دن(ش از شما یه پک یافران انس و جنّ ک
گروه  ،داخل آتش شود یھر وقت گروھ )ن ھنگامیدر ا( !دیاند وارد آتش دوزخ شو رفته

ش یرسند و پ یه ھمه به ھم مکتا آن گاه  ،فرستد ین میخود را نفر )نیشیپ(ھمجنس 
نان ما را یا !پروردگارا :ندیگو یان مینیشیان خطاب به پینیآن وقت پس ،ندیآ یھم گرد م



  ٥٤٣ سوره اعراف

 

پس  )اند نموده یفر رھبرکسوی  به اند و ما را ش از ما بودهیه پکرا یز(اند  ردهکگمراه 
پروردگار خطاب ( .گردان )شتریزتر و عذابشان را بیت(ن برابر یآتش آنان را چند

 ،ردستانیروان و پسروان و باالدستان و زیپ(از شما  کیعذاب ھر  :دیگو یم )شان یبد
به عّلت ( یول ،ن برابر استیچند )گریورانه از ھمدکورکد یفر و ضالل و تقلکبه سبب 

  .دیدان ینم )گران رایاندازه عذاب د ،عذاب سخت خود
   توضیحات: 

لُوا يفِ « عَ ( ینجا به معنیدر ا )يف(واژه  :« أدْخُ لَتْ . «ھمراه با .یعنی .است )مَ  :»خَ

ا« .اند گذشته .اند رفته تَهَ ه کش است یکنجا مراد ھمجنس و ھمیدر ا .خواھرش :»أُخْ

وا« .اند د نمودهیشان تقلیاند و از ا نان بر اثر آنان رفتهیا كُ ارَ با ھم  .دندیبه ھم رس :»إدَّ

وا(ن فعل یاصل ا .گرد آمدند كُ مْ « .و از باب تفاُعل است )تَدارَ اهُ رَ مراد  .انینیپس :»أُخْ

مْ « نندگان استکدیروان و تقلیپ  .دشدگان استیان و تقلیشوایمراد پ .انینیشیپ :»اُوالهُ

فاً « عْ   .چند برابر .دو چندان :»ضِ
 ۳۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡخَرٮُٰهۡم َ�َما َ�َن لَُ�ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضلٖ َوقَالَۡت ﴿ 
ُ
ولَٮُٰهۡم ِ�

ُ
ْ  أ بَِما ُكنتُۡم  لَۡعَذاَب ٱ فَُذوقُوا

   ﴾٣٩تَۡ�ِسُبونَ 
   ترجمه: 
بر ما  یازیامتگونه  ھیچ شما :ندیگو یان مینیروان و پسیان به پینیشیو رؤساء و پ 
 !)ال و مدارایست جز واوین یا چاره ؛از عقاب نه شما را است و نه ما را یفیو تخف(د یندار

  ).ستیرده را چاره نکو خود (د یا ردهکه خود ک یارکد عذاب را به سبب یپس بچش
   توضیحات: 

لٍ «   .ف عذاب استیاز لحاظ تخف یمراد برتر .یبرتر :»فَضْ
 ۴۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  بُواْ � �َّ ْ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا بَۡ�ُٰب  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
َمآءِ ٱَ�ۡنَها َ� ُ�َفتَُّح لَُهۡم � َوَ� يَۡدُخلُوَن  لسَّ

ٰ يَلَِج  ۡ�َنَّةَ ٱ    ﴾٤٠لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ۡ�َِياِط� ٱِ� َسّمِ  ۡ�ََمُل ٱَح�َّ



 تفسیر نور    ٥٤٤

 

   ترجمه: 
ما را  )یگسترده جھان یھا و نشانه یآسمان یھا تابک(ات یه آک یسانکگمان  یب 

 یدرھا ،گردن نھند  ھا بدان هکدانند  یشتن را باالتر از آن مینند و خوک یب میذکت
و  )ماند یارزش م یبشان  اعمال ارج و یو خودشان ب(گردد  یآنان باز نم یآسمان بر رو

چ یه به ھک(بگذرد  یاطیه شتر از سوراخ سوزن خکن یشوند مگر ا یبه بھشت وارد نم
ن ما ین چنیا ).گردند یشان ھرگز به بھشت داخل نمیو لذا ا ،ان نداردکوجه ام

  .میدھ یاران را جزا و سزا مکگناھ
   توضیحات: 

آءِ « مَ ُمْ أَبْوابُ السَّ تَّحُ هلَ رفته یپذشان  اعمال ه دعاھا وکن است یمراد ا :»ال تُفَ

 )لّيّنيع(سوی  به و )۱۰فاطر /  :نگا(رد یگ یخدا اوج نمسوی  به شان اعمال .شود ینم

ني(ه در کرود و بل یباال نم جّ ارواح  ).۱۹و  ۷ن / یمطّفف :نگا(شود  یثبت و ضبط م )سِ
نجم /  :نگا(و آن باال باالھا قرار دارد ھا  آسمان ه درکشد ک یبھشت پر نمسوی  به آنان

لِجَ ). «۱۵ مِّ « .داخل شود :»يَ يَاطِ « .سوراخ :»سَ ِ لُ « .سوزن :»اخلْ َمَ لِجَ اجلْ تَّيا يَ مِّ  حَ يفِ سَ

يَاطِ  ِ المثل  ل ضربین سخن بر سبیا .ه شتر از سوراخ سوزن بگذردکتا آن گاه  :»اخلْ
  .است ین و ناشدنکز ناممیچگر  بیان است و

 ۴۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰلِِم�َ ٱ َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َغَواٖش�  فَۡوقِِهمۡ  َوِمن لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ ﴿     ﴾٤١ل�َّ
   ترجمه: 
ن ین چنیما ا .از آتش است یھائ از آتش و باالپوش یبستر )در دوزخ(آنان  یبرا 

  .میدھ یرا م )شهیفرپکگمراه و (اران کستم یجزا و سزا
   توضیحات: 

ادٌ « هَ اشٍ « .راندازیز .بستر :»مِ وَ مراد آتش است  .پوشش .باالپوش ،ةیجمع غاِش  :»غَ

ن (مؤّخر و  یمبتدا )َغواٍش ( )۱۶زمر /  :نگا(ند ک یشان را احاطه میه از ھر سو اک مِ

مْ  قِهِ   .خبر مقدم آن است )فَوْ
 



  ٥٤٥ سوره اعراف

 

 ۴۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡصَ�ُٰب  ل�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها

ونَ  ۡ�َنَّةِ� ٱ    ﴾٤٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
   ترجمه: 
جز  )از آنان(س کچ یبه ھ -سته انجام دھند یشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانک 

  .مانند یانند و جاودانه در آن میشان بھشتیا -  مینک یف نمیلکبه اندازه تاب و توانش ت
   توضیحات: 

ينَ « ابُ (و  ،مبتدا است :»ألَّذِ حَ َنَّةِ أولئِكَ أَصْ ساً إِالّ « .خبر آن است )اجلْ لِّفُ نَفْ ال نُكَ

ا هَ عَ سْ م و جز به اندازه ینک یف نمیلّ کجز به اندازه تاب و توانش ت یسکچ یبه ھ :»وُ
  .جمله معترضه است .میاناتش انتظار ندارکو ام یو جسم یرکاستعداد ف

 ۴۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ ٱ َ�ۡتِِهمُ  ِمن َ�ۡرِي ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ َونَزَۡ�َنا َما ِ� ﴿  نَۡ�ُٰر
َ
�ۡ  ْ ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُوا ِيٱِ�َّ َّ� 

ۡن َهَدٮَٰنا 
َ
ۖ ٱَهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ َّ�  ِ � ٱلََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا ب ن  ۡ�َّقِ

َ
َونُوُدٓواْ أ

ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َنَّةُ ٱ تِۡلُ�مُ 
ُ
   ﴾٤٣أ

   ترجمه: 
ت در یمیمال صفا و صمکتا برادرانه در (م یزدائ یم  ھایشان دل را از یا نهیکھرگونه  

خّرم و ( .گردد یم یآنان رودبارھا جار )قصرھا و درختان(ر یدر ز ).بھشت بسر برند
ن یه ما را بدکم یرا سپاسگزار یخدائ :ندیگو یو م )گذارند یرا سپاس م یخندان خدا

نبود (خدا  )میرکم و فضل یلطف عم(رھنمود فرمود و اگر  )انیپا یدان و بینعمت جاو(
ت یھدا ،نمود یرھنمودمان نم )فرمود و یت نمیق عنایغمبران ما را توفیو توّسط پ

سوی  به وو حق گفتند (غمبراِن پروردگارمان حق آوردند یواقعًا پ .میآورد یفراچنگ نم
 :هکشود  یندا داده م )فرشتگان خدا ینجا از سویدر ا .نمودند یحق ھمگان را رھبر

آن را به  )کنیو ھم ا ،ه در جھان به شما وعده داده شده بودک(ن بھشت شما است یا
  .دیبر ید به ارث میا ه انجام دادهک )یا ستهیشا یردارھاکسته و یبا( یخاطر اعمال

  



 تفسیر نور    ٥٤٦

 

   توضیحات:

نَا« عْ لٍّ « .میدیشکرون یب :»نَزَ   .یدشمن .نهیک :»غِ
 ۴۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡصَ�ُٰب ﴿ 
َ
ۡصَ�َٰب  ۡ�َنَّةِ ٱَونَاَدىٰٓ أ

َ
ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا َحقّٗ  �َّارِ ٱأ

َ
 َ�َهۡل  اأ

ا وََجدتُّم ۖ  َر�ُُّ�مۡ  وََعدَ  مَّ ا ْ  َحّقٗ ذَّنَ  َ�َعمۚۡ  قَالُوا
َ
ن بَۡيَنُهمۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ لَّۡعَنةُ  أ َّ�  َ�َ

ٰلِِم�َ ٱ    ﴾٤٤ل�َّ
   ترجمه: 
ان را یان دوزخیبھشت )ان در دوزخیو دوزخ ،ان در بھشتیپس از استقرار بھشت( 

به ما وعده داده بود ھمه را  )غمبرانیتوّسط پ(ه ما آنچه را پروردگارمان کزنند  یصدا م
ا شما ھم آنچه را یآ ،)میا دهیخود رس یرامت خداکو به نعمت و (م یا افتهیحق 

و به عقاب و عذاب خدا گرفتار (د یا افتهیپروردگارتان به شما وعده داده بود حق 
و عذاب  کم و به عقاب ھولنایا دهیقت دین حقیھمه را ع( !یبل :ندیگو یم ).؟دیا آمده

 )ان بھشت و دوزخیم ،ھنگامن یدر ا !غا و فسوسایدر .میا دچار آمده یکدردنا
  !ن خدا بر ستمگران بادیه نفرکدھد  یندا درمشان  میان در یا ندادھنده

   توضیحات: 

اً « قّ نَ « .ا مفعول دوم استیحال  :»حَ نٌ « .ندا در داد .صدا زد :»أَذَّ ذِّ وَ  .ندا دھنده :»مُ
  .باشد یا انسانی یا د فرشتهین ندا دھنده شایا

 ۴۵ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  وَن َعن َسبِيِل  �َّ ِ ٱيَُصدُّ    ﴾٤٥َ�ٰفُِرونَ  �ِخَرةِ بِٱ َوُهم اَوَ�ۡبُغوَ�َها ِعوَجٗ  �َّ
   ترجمه: 
 یخداشناس یبر راستا(و  ،داشتند یاز راه خدا باز م )مردمان را(ه ک یآن ستمگران 

انداختند تا  یھا م و گمانھا  کمردمان ش  ھای دل و در ،ردندک یجاد میھا ا سدھا و مانع
ه به ک یو آنان ،ج و نادرست نشان دھندکراه خدا را  )شان یآنان را منحرف سازند و بد

  ).مان نداشتندیگر ایو به جھان د(دند یورز یفر مکآخرت 
 



  ٥٤٧ سوره اعراف

 

   توضیحات: 

ينَ « الِ (صفت  :»أَلَّذِ نيَ ـالظَّ ونَ « .است )مِ بْغُ جاً ـَ هـيَ وَ  یعنی .خواھند یج مکآن را  :»ا عِ
ج نشان دھند و نادرست جلوه کرا  یم الھیه جاده مستقکشه در صدد آن ھستند یھم

  .ندیبنما
 ۴۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡعَراِف ٱ َوَ�َ  َوَ�ۡيَنُهَما ِحَجابۚٞ ﴿ 
َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  � َ�ۡعرِفُونَ  رَِجالٞ  ۡ� ۡصَ�َٰب  َونَاَدۡوا

َ
 أ

ن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡمۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها َوُهۡم َ�ۡطَمُعونَ  ۡ�َنَّةِ ٱ
َ
   ﴾٤٦أ

   ترجمه: 
 یاعراف مردان یو باال )َاعراف نام(وجود دارد  یان مانعیان و دوزخیان بھشتیدر م 

نگرند  یاز آنجا ھمه مردمان را م(قرار دارند و  )شانیِن ایتر دهیِن مؤمنان و برگزیاز بھتر(
 .شناسند یشان میا )ا شقاوِت یسعادت ( یمایس یرا از رو یجملگ )ان و بدانکیو ن

خواھند بدان داخل شوند  یاند و م ه ھنوز وارد بھشت نشدهکان را بدان گاه یبھشت
د و یندار یو ھراس یه خوفکه شما را کمژده باد ( !ه درودتان بادکدارند  یاد میفر

  ).دیجاودانه در بھشت ماندگار
   توضیحات: 

ابٌ « جَ دارد و عرض و طول و  یا ه دروازهکاست  یواریمراد د .مانع .ِستر :»حِ
در  ،ھا یبلند ،جمع ُعْرف :»األْعَراِف « ).۱۳د / یحد :نگا(آن بر ما مجھول است  یچگونگ

ه بر ک یمردان :»ِرجاٌل « .است )۱۳د / یحد(ور در کمذ )ُسور( یھا ینجا مراد بلندیا
 یسانکشان را یا یو برخ ،دانند یآنان را از زبدگان مؤمنان م یه برخکاعراف قرار دارند 

فشان روشن نگشته یلکاست و ھنوز ت یشان مساویئات ایه حسنات و سکدانند  یم

اـلَ « .ه به بھشت روندکدوارند یام یول ،است لُوهَ خُ دْ تواند  یم )و(ر یمرجع ضم :»...مْ يَ

جالٌ (واژه  حاب(ا ی )رِ   .باشد )أَصْ
 ۴۷ آیهسوره أعراف 

   ه:یمتن آ 

ۡصَ�ِٰب ﴿ 
َ
بَۡ�ٰرُُهۡم تِۡلَقآَء أ

َ
ْ َر�َّنَا َ� َ�َۡعۡلَنا َمَع  �َّارِ ٱ�َذا ُ�ِفَۡت �  لَۡقوۡمِ ٱقَالُوا

ٰلِِم�َ ٱ    ﴾٤٧ل�َّ



 تفسیر نور    ٥٤٨

 

   ترجمه: 
آنچه ( ،شود یان میمتوّجه دوزخ )مؤمنان مستقّر در اعراف(ه چشمان ک یھنگام 
 )نیا(ما را با  !پروردگارا :ندیگو یم )و از ھراس آتش دوزخ ،نندیاست آن ب یدنیناد

  .گروه ستمگر ھمراه مگردان
   توضیحات: 

فَتْ « ِ آءَ « .متوّجه گردانده شد :»رصُ يَ (مصدر  .سو .جھت :»تِلْقَ قِ   .است )لَ
 ۴۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡصَ�ُٰب ﴿ 
َ
ۡعَراِف ٱَونَاَدىٰٓ أ

َ
ۡ�َ�ٰ َعنُ�ۡم  رَِجاٗ�  ۡ�

َ
ٓ أ ْ َما َ�ۡعرِفُوَ�ُهم �ِِسيَمٮُٰهۡم قَالُوا

ونَ     ﴾٤٨َ�ُۡعُ�ۡم َوَما ُكنُتۡم �َۡسَتۡكِ�ُ
   ترجمه: 
شان آنان را  یمایه از سکرا  )انیاز دوزخ( یمردان ،نندیگزیه بر اعراف جاکو آنان  

 ،شما )سپاه و حشممال و ثروت و ( یا گردآوریآ :ندیگو یزنند و م یصدا م ،شناسند یم
به  یچه سود ،دیداشت ید و بزرگ میدیناز یم  ھا بدان )د ویدیپرست یم(ه ک یزھائیو چ

  ؟ حالتان داشت
   توضیحات: 

مْ « نكُ نَيا عَ آ أَغْ . تان نداشتیبرا یچه سود ؟ به حالتان داشت یچه سود :»مَ

مْ « كُ ْعُ نتُمْ « .تعداد افراد .تیجمع .رهیمال و ثروت و سپاه و غ یگردآور :»مجَ ا كُ مَ

ونَ  ُ ربِ تَكْ ه ک یزیچ .دیپرست یه مک ید و بتانیداشت یشان م ه بزرگک یزھائیچ :»تَسْ
  .دیریه حق را بپذکد یدید یاز آن متر  بزرگ خود را .دیردک یّبر مکشه بدان تیھم

 ۴۹ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ُؤَ�ٓءِ ﴿  ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱأ ۡقَسۡمُتۡم َ� َ�َنالُُهُم  �َّ

َ
ُ ٱأ ْ ٱبِرَۡ�ٍَة�  �َّ َ� َخۡوٌف َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا

نُتۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
   ﴾٤٩أ

   ترجمه: 
 )شوند یزدان مید یروند و غرق نعمت جاو ینون به بھشت مکه ھم اک(نان یا ایآ 

 یست خداوند رحمین نکمم :دیخورد یسوگند م )ایدر دن(ه کستند ین یسانکھمان 



  ٥٤٩ سوره اعراف

 

به  )افرانکچشم  یورکبه  !مؤمنان یا ؟و آنان را به بھشت نائل گرداند(ند کشان  بدی
 .دیآئ یگرفتار م یگردد و نه به غم و اندوھ یمتوّجه شما م ینه ترس .دیبھشت درآئ

  ).است یزدانیدان یو نعمت جاو یسعادت و سرور و شادمان یه بھشت جاکچرا (
   توضیحات: 

تُمْ « مْ َنَّةَ « .دیسوگند خورد :»أَقْسَ لُوا اجلْ تواند فرموده خدا  ین عبارت میا :»...أُدْخُ
ا گفته اصحاب اعراف خطاب به یو  ؛ا سائر مؤمنان باشدیخطاب به اصحاب اعراف 

  .دیمؤمنان بشمار آ
 ۵۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡصَ�ُٰب ﴿ 
َ
ۡصَ�َٰب  �َّارِ ٱَونَاَدىٰٓ أ

َ
�ِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن  ۡ�َنَّةِ ٱأ

َ
ۡن أ

َ
ا َرزَقَُ�ُم  لَۡمآءِ ٱأ ۡو ِممَّ

َ
أ

ۚ ٱ ُ َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ َمُهَما َ�َ  �َّ    ﴾٥٠ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَحرَّ
   ترجمه: 
ه خداوند ک یزھائیا از چیاز آب  یه مقدارکزنند  یان را صدا میان بھشتیدوزخ 

 یزھایخداوند آب و چ :ندیگو یان میبھشت .دینکء قسمت شما فرموده است به ما عطا
  .رده استکافران قدغن کبھشت را بر 

   توضیحات: 

 ین صدازدنیه چنکن یجز ا ،صدازدن بر ما مجھول است ی: صدا زد. چگونگ» نَادَي«
ھا با ھم  له دستگاهیا به وسیباشد. امروزه در دن یبھشت و دوزخ نم یانکل بر قرب میدل

وا«است.  یز عادیدن چیگر را از مسافت دور دیدکیردن و ک صحبت   د.ینکعطاء »: أَ َفِيضُ
 ۵۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهمُ  َولَعِٗبا �دِيَنُهۡم لَۡهوٗ  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ وََغرَّ ۡ�َيا نَنَسٮُٰهۡم َكَما �َُسواْ  ۡ�َۡومَ ٱفَ  �ُّ
   ﴾٥١َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدونَ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َ�َٰذا َوَما َ�نُواْ �

   ترجمه: 
ن یرا آئ یو باز یخوشگذران )هکفتادند و بلین حق راه نیبه دنبال د(ه ک یسانکآن  

ا آنان را گول یدن یو زندگ )چه گرفتندین را مسخره پنداشتند و به بازیو د(ردند کخود 
از (شان را یپس امروز ا ،)شان را از جھان آجل بازداشتیا ،و جھان عاجل(زد 
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شان یه اکچون  ،میبر یاد میاز  )ب و آنان راینص یاز الطاف و انعام خود ب یبرخوردار
 قرآن و سائر یجھان و خواندن یدنید(ات یاد بردند و آیرا از  ین روزیدن به چنیرس

  .ردندکار کما را ان )یآسمانھای  کتاب
   توضیحات: 

ْو« مْ هلَ وا دينَهُ َذُ باً اً وَ إِختَّ عِ و  ین خود را به بازید .ردندکن خود یَلْھو و لعب را آئ :»لَ

م« .گرفتند یشوخ  یتواند برا یم )ک(حرف  .هکرا یز .هکچون  .هکگونه  ھمان :»اـَكَ

م(در  )ما(واژه  .ل باشدیا تعلیه یتشب ما (و در  )اـكَ است و بعد از  یمصدر ...)كانُواوَ

يَانِ « :شود ین میل به مصدر چنیتأو نِسْ .ـِهـكَ مْ ودِهِ حُ ِمْ وَ  مْ وَ جُ ياهنِ مْ لِنِسْ ودِهِ حُ   .»جُ
 ۵۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡلَ�ٰهُ  َولََقۡد ِجۡئَ�ُٰهم بِِ�َ�ٰبٖ ﴿  ٰ  فَصَّ   ﴾٥٢يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  ُهٗدى ِعۡل�ٍ  َ�َ
   ترجمه: 
گاھکم یا شان فرستادهیا یرا برا )به نام قرآن( یتاب بزرگکگمان  یب  امل ک( یه با آ

ح یآن را توض )یام و معانکاح ،انه خود از فطرت انسان و سرشت جھانیو شامل خدا
خدا در ھر دو (و رحمت  )سعادتسوی  به شانیا(ت یه ھدایم تا مایا ردهکن ییداده و تب

  .باشند )بدان(ن یه مؤمنکباشد  یسانک یبرا )سرا
   توضیحات: 

ناهُ « لْ مفّصًال و مشروحًا  ،ام و مواعظکم آن را اعم از عقائد و احیو مفاھ یمعان :»فَصَّ
گاھانه :»ِعْلِم  یلعَ « .میا م و روشن نمودهیا ان داشتهیب حال  .اریمشتمل بر دانش بس .آ

الً ( یو به معن )هُ ( یر مفعولیضما حال یو  )منيَ ـعالِ ( یو به معن )نا( یر فاعلیضم تَمِ شْ مُ

ثريٍ  لْمٍ كَ يل عِ َةً . «است )عَ محْ ديً وَ رَ   .است )هُ (ر یا ضمی )كِتابٍ (ا حال یله  مفعوٌل  :»هُ
 ۵۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

وِ�لَهُ ﴿ 
ۡ
وِ�لُهُ  ۥۚ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�ُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت  �َّ

 ِ ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱرُُسُل َرّ�َِنا ب
َ
ٓ أ ْ َ�َا َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعوا ِيٱَ�َهل �َّ ُكنَّا َ�ۡعَمُلۚ  �َّ

ْ قَۡد خَ  ٓوا ونَ  ِ�ُ ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفَسُهۡم َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
   ﴾٥٣أ



  ٥٥١ سوره اعراف

 

   ترجمه: 
تاب خدا را مشاھده ک یدھایه سرانجام تھدکن را دارند یباور) انتظار جز ا ی(افراد با یآ 

فرا  ین سرانجامیچن ی). روز؟نندیبب کنینند (و عقاب و عذاب موعود او را ھم اک
ا آن را یه در دنکگردد. در آن روز) آنان  یرشان میبانگیرسد (و عقاب و عذاب خدا گر یم

غمبراِن پروردگارمان یپگمان  بی ند:یگو یم ،اند گوش انداختهاند و پشت  ردهکفراموش 
ما بدان  یول ،ردندکآن دعوت سوی  به گران رایآمدند و حق را با خود آوردند (و ما و د

م یدار یگرانیانجیا میم) آیدان یخود نم یبرا یا م و راه چارهیمانینون پشکم و ایافر شدک
ه مجّددا کنند ک یارکا (ی) ؟از دست عذاب برھانندنند (و ما را ک یگریانجیما م یه براک

 ؟ میردک یه قبًال مک یاز اعمال یم جدایانجام دھ یم تا اعمالیبه جھان) برگردانده شو
ه با غرور کشنوند. چرا  یخود نم یبرا یآنان پاسخ ؟!ن شودین است چنکمگر مم ی(ول

 یو معبودھائ ،اند ود را باختهخ یاند و ھست ردهکانبار یشتن را زیشان خویا) ایجا در دنیب
  اند. د شدهیاند و ناپد گم گشته یه به دروغ ساخته بودند ھمگکرا 

   توضیحات: 

يلَهُ « أْوِ  .شود یه وعده داده مکاست  یمراد عقاب و عذاب .سرانجام و عاقبت آن :»تَ

بْلُ « ن قَ   .ایدر دن .قبالً  :»مِ
 ۵۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿  ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ  ۡ�

َ
 ۡلَعرِۡش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱ ُ�مَّ  ِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡمَس َوٱ اَحثِيثٗ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ ِ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ ۡمرِه
َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
�

ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ ۡمُر
َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�    ﴾٥٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱرَبُّ  �َّ

   ترجمه: 
سپس  ،دیافرین را در شش دوره بیو زمھا  آسمان هکاست  یپروردگار شما خداوند 

پرده (با  ).پرداخت یو به اداره جھان ھست(ره شد یچ )جھان یز فرماندھکمر(بر تخت 
د و ماه و یخورش .دنبال روز روان استپوشاند و شب شتابان به  یروز را م ،شب )کیتار

گاه باش .مسّخر فرمان او ھستند یده است و جملگیافریستارگان را ب ه تنھا او کد یآ
 یخداوند ،رات فراوانیخ یدان و دارایبزرگوار و جاو .دھد یند و تنھا او فرمان میآفر یم

  .ان استیه پروردگار جھانکاست 
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   توضیحات: 

امٍ « تَّةِ أيَّ جز خدا  یسکه مقدار آنھا را کمراد شش دوره از زمان است  .شش روز :»سِ

يا« .داند ینم تَوَ آن بر ما مجھول است و آنچه  یچگونگ .افتیاستقرار  .شد یمستول :»إسْ

ش« .و اداره جھان پرداخت یه خداوند به فرمانروائکن است یم ایفھم یاز آن م رْ عَ  :»الْ

يل « .آن بر ما مجھول است یونگه چگکاست  یده سترگیآفر .تخت سلطنت تَوي عَ إِسْ

شِ  رْ عَ ثِيثاً « .را به دست گرفت یره شد و فرماندھیامًال چک :»الْ  .شتابان .با سرعت :»حَ

بُهُ (حال فاعل  طْلُ بُهُ طَلَباً « :ن استیر چنیا صفت مصدر محذوف است و تقدی .است )يَ طْلُ يَ

ثيثاً  اتٍ « .»حَ رَ خَّ سَ َلْقُ « .حال است .فرمانبران .فرمانبرداران :»مُ ھمه  .نشیآفر :»اخلْ

رُ « .مخلوقات ار و بار مخلوقات و نظارت بر احوال کو گرداندن  یرھبر .یفرماندھ :»األمْ

كَ اهللاُ« .و اوضاع آنھا بَارَ خدا  یو معنو یت مادکر و بریخ .مقّدس و منّزه خدا است :»تَ

كَ (فعل  .د و بزرگوار خدا استیجاو .افزون و فراوان است ة(از مصدر  )تَبارَ كَ  یبه معن )بَرَ
  .است یثبوت و ماندگار یا به معنیادت یثرت و زک

 ۵۵ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱ﴿  ۚ  َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ�  ۡدُعوا   ﴾٥٥لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ وَُخۡفيًَة
   ترجمه: 
ا ید (و در دعا با بلندگرداندن صدا یبخواھ کمکبه  یپروردگاِر خود را فروتنانه و پنھان 

  دارد. یاران را دوست نمکه) او تجاوزکد ینکز ناروا از حّد اعتدال تجاوز میدرخواست چ
   توضیحات: 

عاً « ُّ وا(در فعل  )و(ر یحال ضم .اراکو آش یعلن .متواضعانه و خاشعانه :»تَرضَ عُ  )أُدْ

عِ  یاست و به معن يَةً « .َن استیُمَتَضِرّ فْ   .ینھان .یپنھان :»خُ
 ۵۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ ْ �ِض ٱَوَ� ُ�ۡفِسُدوا
َ
ۚ  اَخۡوفٗ  ۡدُعوهُ ٱَ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها وَ  ۡ� ِ ٱ رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  قَرِ�بٞ  �َّ

   ﴾٥٦لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ ّمِنَ 



  ٥٥٣ سوره اعراف

 

   ترجمه: 
الخصوص محّمد  یاء علیانبا بر دست یتوّسط خدا (ن بعد از اصالح آن یدر زم 

م یب( ؛دیاد خوانیدوارانه به فریانه و امکمنایو خدا را ب .دینکم یفساد و تباھ )یمصطف
 .است کیاران نزدکوکیزدان به نیرحمت گمان  بی ).د به رحمتشیو ام ،رشیاز عدم پذ

  ).رفته گردد و رحمت خدا شامل شما شودیشما پذ ید تا دعایار باشکوکیپس ن(
   توضیحات: 

عاً « فاً وَ طَمَ وْ ھر دو واژه  .د به ثوابیاز ترس عقاب و ام .در حال خوف و رجا :»خَ

نيَ وَ « :یحال و به معن آئِفِ عِنيخَ يبٌ « .باشند یم »طَامِ رِ به سبب  )قَريبٌ (ر آمدِن کمذ :»قَ

َةَ ( یعنیر مضاف یکسب تذک محْ  یمعنل به یا حمل َفعی .است )اللهِ ( یعنی هیال از مضاف )رَ
  ).۵۶اعراف /  ی،المعان روح :نگا( .َمْفُعول است یل به معنیفاِعل بر َفع

 ۵۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱَوُهَو ﴿  ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  لّرَِ�ٰحَ ٱيُۡرِسُل  �َّ قَلَّۡت َسَحا�ٗ  ۦۖ �ُۡ�َ
َ
ٰٓ إَِذآ أ ۡقَ�ُٰه سُ  ثَِقاٗ�  اَح�َّ

ّيِٖت  ِ�ََ�ٖ  نَزۡ�َا مَّ
َ
ۡخرَۡجَنا بِهِ  لَۡمآءَ ٱ بِهِ  فَأ

َ
ِ  ۦفَأ

 مۡ لََعلَّ�ُ  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�ۡرُِج  �ََّمَ�ِٰت� ٱِمن ُ�ّ
ُرونَ    ﴾٥٧تََذكَّ

   ترجمه: 
فرستد  یش میشاپیرحمت خود پ یرسانھا ه بادھا را به عنوان مژدهکاست  یسکاو  

 ).زدان است مژده دھندیلطف گر  بیان و اتیه حیه ماکدن باران یتا مردمان را به بار(
آنھا را به خاطر  ،برداشتند )و پر آب را بر دوش خود(ن یسنگ یه بادھا ابرھاک یھنگام

م و آب را در آنجا یران یمرده م )ده ھمچونیکجنب و جوش و خش یب( ینیزم )یاریآب(
 و .میآور ید میپد )رهیت کاز خا(را  یوه و محصولیم و با آن ھر نوع میباران یم

ز از دل ین(مردگان را  )مینک ین مرده را پرجنب و جوش و زنده میه زمک(گونه  ھمان
نمونه گر  بیان هکن امثال یدرباره ا .میبخش یدوباره م یو زندگ(م یآور یرون میب )کخا

  .دیرید و عبرت گیر شوکتا شما متذ )دیشیندیا است بین دنیمعاد در ا
   توضیحات: 

اً « َتِهِ « .دھندگان مژده ،ریجمع َبش :»بُرشْ محْ يْ رَ َ يَدَ . ش باران رحمت خودیشاپیپ :»بَنيْ
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لَّتْ « حاباً « .برداشت :»أَقَ االً « .جمع َسحاَبة .ابرھا :»سَ ن از آب یسنگ ،َلةیجمع َثق :»ثِقَ

نَا« .فراوان قْ   .میراند :»سُ
 ۵۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ّيُِب ٱ ۡ�ََ�ُ ٱوَ ﴿  ِيٱوَ  ۦۖ �ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۥَ�ُۡرُج َ�َباتُهُ  لطَّ  َكَ�ٰلَِك  �ۚ َخُبَث َ� َ�ُۡرُج إِ�َّ نَِ�دٗ  �َّ
ُِف     ﴾٥٨�َۡشُكُرونَ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتِ ٱ نَُ�ّ

   ترجمه: 
د و باال یرو یاه آن به فرمان پروردگارش میگ ،)مرغوب کخا یو دارا(ن خوب یزم 

 ین مثلیا( .دیرو یسود نم مکز و یاه ناچیاز آن جز گ )زار شورهو (ن بد یاّما زم ،ردیگ یم
فر کمان و یر ایو تأث ی،نجابِت خانوادگ ،ت در افرادیتفاوِت قابل ،ِر وراثتیاست در تأث

و  )ن خوب و بدندیھمچون زم ،کمردمان در فھم و ادرا .یزناشوئ یدودمان در زندگ
  .مینک یان میات را بین آین چنیرگزاران اکش یما برا

   توضیحات: 

جُ (ر مستتر در یحال ضم .م سودکپر درد سر و  :»نَكِداً « ْرُ   .است )خيَ
 ۵۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿ 
َ
ْ ٱَ�َقاَل َ�َٰقۡوِم  ۦلََقۡد أ َ ٱ ۡ�بُُدوا ٓ  ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ إِّ�ِ

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ 
َ
   ﴾٥٩أ

   ترجمه: 
 )از جمله .اند دهیغمبران جنگیافران با پکو  ،اند دشمنان حق بوده ،انکوسته مشریپ( 

 او .میفرستاد )خته شده بودیبرانگشان  میان ه درک(قوم خود سوی  به ما نوح را
پس تنھا خدا را  .ستین یشما جز خدا معبود یبرا !قوم من یا :گفتشان  بدی

ان است و یدر م یتابکامت و حساب و یق .باشم یاز شما و دلسوزتان م(من  .دیبپرست
  ).دیو به دوزخ رو(د یترسم دچار عذاب آن روِز بزرگ شو یم )دینک یاگر نافرمان

   توضیحات: 

ظِيمٍ « مٍ عَ وْ   .امت استیه قکروز بزرگ  :»يَ
 



  ٥٥٥ سوره اعراف

 

 ۶۰ آیهسوره أعراف 
   ه:یمتن آ 

ٮَٰك ِ� َضَ�ٰلٖ  ۦٓ ِمن قَۡوِمهِ  لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿  بِ�ٖ  إِنَّا لََ�َ    ﴾٦٠مُّ
   ترجمه: 
 یو سرگشتگ یدر گمراھ )دور از حق و(ما شما را  :قوم او گفتند یاشراف و رؤسا 
  .مینیب یم یارکآش

   توضیحات: 
» 

ُ
  .اشراف رؤساء و زعماء :»اْلَمأل

 ۶۱ آیهسوره أعراف 
   ه:یمتن آ 

   ﴾٦١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  قَاَل َ�َٰقۡوِم لَۡيَس ِ� َضَ�ٰلَةٞ ﴿ 
   ترجمه: 
 .ستمیھم ن یست و دچار سرگشتگیدر من ن یگمراھگونه  ھیچ !قوم من یا :گفت 

  .انمیپرودرگار جھان یاز سو یا من فرستاده یول
   توضیحات: 

ةٌ « اللَ   .ین گمراھیمترک :»ضَ
 ۶۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡعلَُم ِمَن ﴿ 
َ
نَصُح لَُ�ۡم َوأ

َ
بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِ َوأ

ُ
ِ ٱ�   ﴾٦٢َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

   ترجمه: 
نم و شما را پند و ک ی) پروردگارم را به شما ابالغ می(محوّله از سو یھا تیمن مأمور 

ه شما کدانم  یگردد و) م یم ی(به من وح یزھائیجانب خدا چدھم و از  یاندرز م
  د.یدان ینم

   توضیحات: 

االت« سَ   .نندک یغ آنھا میغمبران را مأمور تبلیه پک یزھائیچ ،جمع رسالت :» رِ
 ۶۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 
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ن َجآَءُ�ۡم ذِۡكرٞ ﴿ 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن أ ٰ  رَّ ْ  ِ�ُنِذَرُ�مۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ  َوِ�َتَُّقوا

   ﴾٦٣تُرَۡ�ُونَ  َولََعلَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
پروردگارتان بر  یاز سو یاندرز )پر یتاب آسمانک(ه کن ید از اینک یا تعّجب میآ 

در پرتو (د و یزگار شویم دھد و پرھیاز خودتان به شما برسد تا شما را ب یزبان مرد
ه مشمول کد آن باشد یام )ز از موجبات خشم خدایو پرھ ،ھراس از عذاب و عقاب

  ؟دیرحمت و رأفت گرد
   توضیحات: 

رٌ « اء / یانب ،۱۰۴وسف / ی :نگا(است  یتاب آسمانکنجا مراد یدر ا .پند و اندرز :»ذِكْ
۵۰.(  

 ۶۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

�َۡيَ�ُٰه وَ ﴿ 
َ
بُوهُ فَأ ِينَ ٱفََكذَّ ۡغَرۡ�َنا  ۡلُفلِۡك ٱِ�  ۥَمَعهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱَوأ َّ� � ْ بُوا ُهۡم َ�نُواْ َكذَّ ٓۚ إِ�َّ َ�ٰتَِنا

  ﴾٦٤قَۡوًما َعِم�َ 
   ترجمه: 
پس  .ردندکب یذکاو را ت )اوردند ویمان نین ھمه دالئل روشن ایبا وجود ا(اّما آنان  

 یخواندن(ات یه آکرا  یسانکو  ،میبودند نجات داد یشتکدر  یه با وکرا  یسانکما او و 
 ینائیناب )ور دل وک(ه آنان مردمان کچرا  ،میردکغرق  ،ب نمودندیذکما را ت )یدنیو د

  ).دندید یو حق را نم(بودند 
   توضیحات: 

هُ « عَ ينَ مَ لْكِ « .روان او بودندیه پک یسانک .ه با او بودندک یسانک :»أَلَّذِ فُ در  :»يفِ الْ

نيَ « .یشتکبا  .یشتک مِ   .وردالنک .انینایناب ی،جمع َعم :»عَ
 ۶۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َخاُهۡم ُهودٗ ﴿ 
َ
ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  �ۚ �َ�ٰ َ�ٍد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا فََ�  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

َ
أ

   ﴾٦٥َ�تَُّقونَ 



  ٥٥٧ سوره اعراف

 

   ترجمه: 
ھود را  )،میقوم خود فرستادسوی  به دیدعوت به توح یه نوح را براکگونه  ھمان( 
قوم  یا :ھود به قوم عاد گفت .میردکه خودش از آنان بود روانه کقوم عاد سوی  به ھم
و ( ؟دیورز ینم یزگاریا پرھیآ .دیندار یجز او معبود )دیبدان(د و یرا بپرست یخدا !من
  .؟)دیشتن را از شّر و فساد در امان داریخو یتاپرستکید با یخواھ ینم

   توضیحات: 

مْ « اهُ ه کرسم است ھا  عرب انیبرادرشان. مراد اخّوت در جنس است. در م»: أَخَ

بِ «ند: یگو یخطاب به ھم م رَ لْنا) مفعول فعل محذوف (أَخا. واژه (»يا أَخا الْعَ سَ   ) است.أَرْ
 ۶۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿  ْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ ٮَٰك ِ� َسَفاَهةٖ  ۦٓ َ�َفُروا مَِن  َ�َُظنَُّك  �نَّا إِنَّا لََ�َ
  ﴾٦٦ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ

   ترجمه: 
ن چه یآخر ا( ؛ میدان یما شما را ابله م :شه قوم او گفتندیفرپکرؤساء و اشراف  

و ما شما  !؟) یخوان یه ما را بدان مکز است ین چه چیو ا یا ه راه انداختهکاست  یدعوت
  .میپندار یان میرا از زمره دروغگو

   توضیحات: 

ة« فاهَ اذِبِنيَ « .یابلھ .یخرد مک :»سَ نَ الْكَ گر  بیان ن سخنیا .انیاز زمره دروغگو :»مِ
  .اند ب نمودهیذکز تیاند و آنان را ن ن را ھم دروغگو پنداشتهیشیغمبران پیه پکن است یا

 ۶۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٦٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  َوَ�ِٰكّ�ِ  قَاَل َ�َٰقۡوِم لَۡيَس ِ� َسَفاَهةٞ ﴿ 
   ترجمه: 
پروردگار  یاز سو یا ه من فرستادهکبل .ستمیمن ابله ن !قوم من یا :ھود گفت 

  .انمیجھان
   توضیحات: 

ة« اهَ فَ يْسَ يبِ سَ   .ستیدر من ن یخرد مکو  یمغز کسبگونه  ھیچ :»لَ
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 ۶۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

مِ�ٌ ﴿ 
َ
نَا۠ لَُ�ۡم نَاِصٌح أ

َ
بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِ َو�

ُ
�٦٨﴾  

   ترجمه: 
 یبرا ینیام یرسانم و من اندرزگو یام و اوامر پروردگار خود را به شما مکمن اح 

  ).میگو ینم یزیم و از خود چیرنگ و راستگوکیم یگو یو در آنچه م(شما ھستم 
   توضیحات: 

حٌ «   .مخلص .دلسوز .نندهک حتینص :»نَاصِ
 ۶۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ن َجآَءُ�ۡم ذِۡكرٞ ﴿ 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن أ ٰ  رَّ ْ َوٱ ِ�ُنِذَرُ�مۚۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ إِذۡ  ۡذُكُرٓوا

ۖ  ۡ�َلۡقِ ٱ ِ�  َوَزاَدُ�مۡ  َجَعلَُ�ۡم ُخلََفآَء ِمۢن َ�ۡعِد قَۡوِم نُوحٖ  َطٗة ْ فَٱ بَۜصۡ ِ ٱَءاَ�َٓء  ۡذُكُرٓوا َّ� 
   ﴾٦٩لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 

   ترجمه: 
پروردگارتان بر  یاز سو یاندرز )پر یتاب آسمانک(ه کن ید از اینک یا تعّجب میآ 

ه کرا  ید آن زمانیاد آوریبه  .م دھدیاز خودتان به شما برسد تا شما را ب یزبان مرد
ان مردمان از سلطنت یرد و شما را در مکن یاز قوم نوح وارثان زمشما را بعد 

 پس .ردکبرخوردار  یشتریب یت فراختر و از قدرت جسمانکوھمندتر و از مملکش
  .دیه رستگار شوکباشد  )دیر آنھا را بگزارکو ش(د یاد آوریخدا را به ھای  نعمت

   توضیحات: 

َلْقِ « َلْقِ « .هیبن ،خلقت .دگانیآفر ،مردمان :»اخلْ از لحاظ  .ان مردمانیدر م :»يفِ اخلْ

طَةً « .یبدن طَةً » = «بَصْ اآلءَ « .ز استییا تمیبه  مفعول .گسترش ،توسعه :»بَسْ جمع  :»ءَ
  .ھا نعمت ی،ِإل

 ۷۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِجۡئتََنا ِ�َۡعُبَد ﴿ 
َ
َ ٱقَالُٓواْ أ تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت  ۥوَۡحَدهُ  �َّ

ۡ
َونََذَر َما َ�َن َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ

ِٰد�ِ�َ ٱِمَن     ﴾٧٠ل�َّ



  ٥٥٩ سوره اعراف

 

   ترجمه: 
ه ک یتا ما را بر آن دار )یا غ شدهیار تبلکاندر  و دست( یا ش ما آمدهیا به پیآ :گفتند 
ما ( ؟! م و بسیدا را بپرستاند و تنھا خ دهیه پدرانمان آنھا را پرستکم یرا رھا ساز یُبتان

 )از خود یدر برابر نافرمان(ه کاور یرا بر سر ما ب یزیپس چ .)ردکم ین نخواھیھرگز چن
  .یانیاگر از راستگو ی،دھ یبه ما وعده م

   توضیحات: 

هُ « دَ حْ رَ « .حال است .گانهی .تنھا :»وَ   .میرھا ساز .مینک کتر :»نَذَ
 ۷۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�ُِ�ۡم رِۡجٞس ﴿  تَُ�ِٰدلُونَِ�  وََغَضٌبۖ  قَاَل قَۡد َوَ�َع َعلَۡيُ�م ّمِن رَّ
َ
ۡسَمآءٖ  ِ�ٓ  �

َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها  َسمَّ

 
َ
َل أ ا نَزَّ ُ ٱنُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ ْ فَٱ بَِها ِمن ُسۡلَ�ٰٖن�  �َّ    ﴾٧١لُۡمنَتِظرِ�نَ ٱإِّ�ِ َمَعُ�م ّمَِن  نَتِظُرٓوا

   ترجمه: 
و خشم  یتان با حق) مسّلمًا عذاب بزرگیو دشمنانگ ی(به سبب نافرمان ھود گفت: 

ا با یگردد. آ یرتان میدامنگگمان  بی شود و یپروردگارتان بر شما واقع م یاز سو یسترگ
ان شما بر کایندارند و شما و ن یت جز نامیه از الوھکد ینک یزه میست یھائ من درباره بت

ت آنھا یه داّل بر الوھک( یحّجتگونه  ھیچ و ،دیا دهیدشان نامد و معبویا آنھا نام خدا گذارده
ن است) در انتظار یه چنکنون ک(ا باشد) از جانب خدا در حّق آنھا نازل نشده است.

  مانم. ید و من ھم با منتظراِن (شما چشم به راه نزول عذاب) می(عذاب خدا) باش
   توضیحات: 

قَعَ « سٌ « .دیثابت و واجب گرد .رخ داد :»وَ جْ لْطَانٍ « .عذاب :»رِ   .ل و برھانیدل :»سُ
 ۷۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

�َۡيَ�ُٰه وَ ﴿ 
َ
ِينَ ٱفَأ ِينَ ٱ َدابِرَ  َوَ�َطۡعَنا ّمِنَّا بِرَۡ�َةٖ  ۥَمَعهُ  �َّ َّ� � ْ بُوا ۖ َوَما َ�نُواْ َكذَّ َ�ٰتَِنا
  ﴾٧٢ُمۡؤِمنِ�َ 

   ترجمه: 
ه با او بودند در کرا  یھود و مؤمنان )و ما ،دیرشان گردیعذاب طوفاِن باد دامنگ(پس  

ما  )یدنیو د یخواندن(ات یه آکرا  یسانکو  ،میدیبخش یپرتو لطف و مرحمت خود رھائ
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  .مینابود و مستأصل گرداند ،ردند و از زمره مؤمنان نشدندکب یذکرا ت
   توضیحات: 

يْنَا« ابِرَ « .مینجات داد :»أَنجَ ردن کصال و نابودیه از استیناک ،قطِع داِبر .تابع .آخر :»دَ
  ).۴۵انعام /  :نگا(است 

 ۷۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َخاُهۡم َ�ٰلِحٗ ﴿ 
َ
ۚ �َ�ٰ َ�ُموَد أ ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ا َ ٱ ۡ�ُبُدوا قَۡد  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن َجآَءتُۡ�م بَّيَِنةٞ  ِ ٱنَاقَُة  َ�ِٰذهِۦ رَّ َّ�  ۖ ُ�ۡل  فََذُروَها لَُ�ۡم َءايَٗة
ۡ
�ِض  ِ�ٓ  تَأ

َ
ِۖ ٱ أ َوَ�  �َّ

وَها �ِسُ  ِ�مٞ  وٓءٖ َ�َمسُّ
َ
ُخَذُ�ۡم َعَذاٌب أ

ۡ
   ﴾٧٣َ�َيأ

   ترجمه: 
ه خودش از آنان بود کقوم ثمود سوی  به صالح را )ھم یکیغمبران یاز زمره پ( 

جز او  )هکد یو بدان(د یرا بپرست یخدا !قوم من یا :گفتشان  بدی صالح .میفرستاد
پروردگارتان  یاز سو )من یغمبریبر صدق پ( یمعجزه بزرگ کنیھم ا .دیندار یمعبود

ه به عنوان ک )خاّص خود یھا یژگیبا و(ن شتر خدا است یا )آن(تان آمده است و یبرا
پس آن را به حال  ).ستین یو معمول یشتر عاد کیو (شما آمده است  یبرا یا معجزه

 یاگر آزار(ه کد یمرسان یو بدان آزار ،جا خواست بچردکن ھر ید تا در زمیخود واگذار
  .گردد یدچارتان م یکعذاب دردنا )دیبرسان

   توضیحات: 

يِّنَةٌ « ةً « .معجزه بزرگ و روشن .لیدل :»بَ ايَ عامل  .حال ناقه است .معجزه .نشانه :»ءَ
  .است یمعنوه عامل کاشاره است  یآن معن

 ۷۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُ�مۡ  إِۡذ َجَعلَُ�ۡم ُخلََفآَء ِمۢن َ�ۡعِد َ�دٖ  ۡذُكُرٓوا
َ
�ِض ٱ ِ�  َوَ�وَّأ

َ
َ�تَِّخُذوَن مِن  ۡ�

َباَل ٱُتوَن َوَ�ۡنحِ  �ُسُهولَِها قُُصورٗ  ۖ ُ�ُيوتٗ  ۡ�ِ ْ فَٱ ا ِ ٱَءاَ�َٓء  ۡذُكُرٓوا َّ�  �ِ ْ �ِض ٱَوَ� َ�ۡعَثۡوا
َ
�ۡ 

  ﴾٧٤ُمۡفِسِدينَ 
   ترجمه: 
رده است و در کنان قوم عاد یه خداوند شما را جانشکد یاد داشته باشیو به  



  ٥٦١ سوره اعراف

 

 یھا با دشت ینیسرزم( .ده استیاستقرار بخش )ان حجاز و شامیم ،حجر(ن یسرزم
در  )دیتوان یه مک یم و مستعّد کمستح یھا وھستانکو با  ،زیمسّطح و حاصلخ

 پس .دید و بسازیھا بتراش آن خانه یھا وهکد و در یھا برافراز اخکآن  یھا دشت
  .دینداز یارانه فساد راه مکتباھ ،نید و در زمیاد داشته باشیخدا را به ھای  نعمت

   توضیحات: 

أَ « تُونَ « .داد یمنزل و مأو .دیاستقرار بخش :»بَوَّ ول« .دیتراش یم :»تَنْحِ هُ جمع  :» سُ

يُوتاً « .ھا دشت ،َسْھل بَالَ بُ بالَ (واژه  :»اجلِْ يُوتاً (تواند مفعول باشد و  یم )اجلِْ حال بوده و  )بُ

ونَةً ( یانگار به معن یعنی ؛ل به مشتّق شودیتأو كُ سْ بَالَ (ه کن یا ای .باشد )مَ منصوب  )اجلِْ

يُوتاً (به نزع خافض بوده و  ا« .دیمفعول بشمار آ )بُ ثَوْ . دینکم یفساد و تباھ :»ال تَعْ

ينَ « دِ سِ فْ ا( ید معنیکتأ یحال است و برا :»مُ ثَوْ   .ار رفته استکبه  )ال تَعْ
 ۷۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿  ْ ٱ �َّ وا ِيَن  ۦِمن قَۡوِمهِ  ۡستَۡكَ�ُ ْ ٱلِ�َّ َ�ۡعلَُموَن  ۡسُتۡضعُِفوا
َ
لَِمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم �

نَّ َ�ٰلِحٗ 
َ
ۡرَسلٞ  اأ ّ�ِهۦِۚ  ّمِن مُّ رِۡسَل بِهِ  رَّ

ُ
   ﴾٧٥ُمۡؤِمُنونَ  ۦقَالُٓواْ إِنَّا بَِمآ أ

   ترجمه: 
ا واقعًا یآ :مان آورده بودند گفتندیه اک یّبر قوم او به مستضعفانکمت یاشراف و رؤسا 

مستضعفان پاسخ دادند ( ؟ از جانب پروردگار خدا است یا ه صالح فرستادهکد یدان یم
  .میمان داریافته است ایت یما بدانچه او بدان مأمور :گفتند )و

   توضیحات: 

وا« ُ ربَ تَكْ وا« .رفتندیفروختند و حّق را نپذ یّبر نمودند و بزرگکت :»إِسْ فُ عِ تُضْ  :»اسْ

نَ ـلِ « .ه استثمار شده بودندکاست  یسانکمراد  .ف بشمار آمده بودندیضع امَ نْ ءَ بدل  :»مَ

وا( یّل براکجزء از  فُ عِ تُضْ ينَ اسْ   .است )لِلَّذِ
 ۷۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱقَاَل ﴿  ْ ٱ �َّ ٓوا ِ  ۡسَتۡكَ�ُ ِيٓ ٱإِنَّا ب    ﴾٧٦َ�ٰفُِرونَ  ۦَءاَمنُتم بِهِ  �َّ
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   ترجمه: 
مان یا ،دیمان داریما بدانچه شما بدان ا یول :گفتند )به مستضعفان(بران کمست 
  .میندار
   توضیحات: 
 ۷۷ أعراف آیه سوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ َ�َٰ�ٰلُِح  �َّاقَةَ ٱَ�َعَقُروا ۡمرِ َرّ�ِِهۡم َوقَالُوا
َ
ْ َ�ۡن أ ٓ إِن ُكنَت ِمَن  ئۡتَِناٱوََ�َتۡوا بَِما تَعُِدنَا

   ﴾٧٧لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ
   ترجمه: 
 !صالح یا :نمودند و گفتند یشکردند و از فرمان پروردگار خود سرک یپس شتر را پ 
را  یو عذاب( یدھ یه به ما وعده مکآنچه را  ی،غمبرانیاز زمره پ )یگوئ یراست م(اگر 

 . !اوریبر سر ما ب )یترسان یه ما را از آن مک
   توضیحات: 

وا« رُ قَ ا« .ردندکشتر را ذبح  .ردندک یپ :»عَ تَوْ   .ردندک یشکسر :»عَ
 ۷۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َخَذۡ�ُهُم ﴿ 
َ
ۡصَبُحواْ ِ� َدارِهِۡم َ�ٰثِِم�َ  لرَّۡجَفةُ ٱفَأ

َ
   ﴾٧٨فَأ

   ترجمه: 
 )مکمستح یھا قصرھا و خانه( یا زلزله )یگر انیو طغ یجوئ زهیجه ستیدر نت( 

ار خود یو در شھر و د )دیوبکپرزرق و برق آنان را در ھم  یو زندگ(شان را در برگرفت یا
  .دند و مردندیکخش
   توضیحات: 

ةُ «   فَ جْ نيَ «زلزله. »: الرَّ اثِمِ جان.  یده و بیکخش یرھاکیبر زانوھا افتادگان. پ»: جَ

نيَ « اثِمِ مْ جَ هِ ارِ وا يفِ دَ بَحُ شدند و نقش  یجان یخود اجسام ب یھا صبحگاھان در خانه»: فَأَصْ

وا( ی،ن معنین گشتند. با توّجه بدیبر زم بَحُ نيَ ) تاّمه است و (أَصْ اثِمِ   ) حال است.جَ
 ۷۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 



  ٥٦٣ سوره اعراف

 

بۡلَۡغُتُ�ۡم رَِسالََة َرّ�ِ َونََصۡحُت لَُ�ۡم َوَ�ِٰ�ن �َّ ﴿ 
َ
ٰ َ�ۡنُهۡم َوقَاَل َ�َٰقۡوِم لََقۡد � َ�َتَو�َّ

ِٰصِح�َ ٱُ�ِبُّوَن     ﴾٧٩ل�َّ
   ترجمه: 
ام یمن پ !قوم من یبرتافت و گفت: ا یپر اندوه) از آنان رو یپس (صالح با دل 

  د.یدار یان را دوست نمیشما اندرزگو یول ،شما رساندم و شما را پند دادمپروردگارم را به 
   توضیحات: 

يا« لَّ گفتن با  ردن آنان و سخنک کتر .رد و رفتک کشان را تریا .برتافت یرو :»تَوَ
 یه بعد از نزول بال بوده و خطاب براکن یا ایو  ،ش از نزول بال باشدیتواند پ یم ،شانیا

ةَ « .بار مردگان باشد عبرت بازماندگان و اظھار تأّسف از وضع رّقت سالَ آنچه  .امیپ :»رِ
  .شوند یغ آن فرستاده میتبل یغمبران برایپ

 ۸۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿ 
ۡ
تَ�

َ
َحدٖ  ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ِحَشةَ َ�ٰ لۡ ٱ تُونَ �

َ
 لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

٨٠﴾   
   ترجمه: 
را انجام  یار زشت و پلشتیار بسکا یآ :م و او به قوم خود گفتیلوط را ھم فرستاد 

  ؟! ب آن نشده استکش از شما مرتیان پیاز جھان یسکه کد یدھ یم
   توضیحات: 

لْنا( یظرف است برا :»إِذْ «  سَ از  یتواند در برخ یدارد و مظروف م یو امتداد زمان )أَرْ

رْ (منصوب به فعل محذوف  )لُوطاً (ه کن یا ای .ردیاجزاء آن انجام گ كُ   ...است و )أُذْ
 ۸۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

  إِنَُّ�مۡ ﴿ 
ۡ
ٓ ٱ ُدونِ  ّمِن َوةٗ َشهۡ  لرَِّجاَل ٱ تُونَ َ�َ� � لّنَِسا نُتمۡ  بَۡل  ءِ

َ
ۡ�ِ  مٞ قَوۡ  أ    ﴾٨١ فُونَ مُّ

   ترجمه: 
د و با آنان یباز یزنان به مردان دل م یشما به جا )هکشگفت است  یجا( 

از مرز  یو ھواپرست یران زه شھوتیو به انگ(د یا شهیاصًال شما مردمان تجاوزپ !دیزیآم یم
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  ).دیگذر یفطرت در م
 
   توضیحات: 

ةً «  وَ هْ ن دُونِ . «له است مفعول .شھوت یاز رو :»شَ   .یبه جا» مِ
 ۸۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ۦٓ مِهِ قَوۡ  َجَواَب  َ�نَ  َوَما﴿  ن إِ�َّ
َ
ْ قَالُوٓ  أ خۡ  ا

َ
نَاٞس  إِ�َُّهمۡ  َ�تُِ�ۡمۖ قَرۡ  ّمِن رُِجوُهمأ

ُ
ُرونَ  �  َ�تََطهَّ

٨٢﴾   
   ترجمه: 
آخر  .دینکرون یار خود بینان را از شھر و دیا :ه گفتندکن نبود یپاسخ قوم او جز ا 

 . !ھستند یزگاریو پرھ کنان مردمان پایا
   توضیحات: 

ونَ . «مردمان :»أُنَاسٌ «  رُ تَطَهَّ البّته  .زگارندیزاھد و پرھ .دارند یرا دوست م یکپا :»يَ
افران که عادت فاسقان و کگونه  ھمان ،گفتند یتمسخر مؤمنان م ین سخن را برایا

  ).۸۷ھود /  :نگا(شه است یپ مقتدر و ستم
 ۸۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

�َيۡ ﴿ 
َ
هۡ  هُ َ�ٰ فَأ

َ
تَهُ مۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
   ﴾٨٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَۡت  ۥَر�

   ترجمه: 
ه او (از کمگر ھمسرش را  ،میپس ما لوط و مؤمنان بدو و خانواده او را نجات داد 

  د.یوسته بود و لذا) از جمله نابودشوندگان گردیخته بود و به گمراھان پیخانواده خود گس
   توضیحات: 

لَهُ «  ينَ . «گروندگان بدو .شاوندان لوطیخانواده و خو :»أهْ ابِرِ غَ  .ماندگاران :»الْ
شان یه ھمراھانش بروند و از اکشود  یگفته م یسکبه  )غابر(واژه  .شدگان کھال

  .شونده است کارونده و ھالیرونده است و مراد از دن یا به معنی .بماند یبگسلد و باق
 ۸۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 



  ٥٦٥ سوره اعراف

 

مۡ ﴿ 
َ
َطرٗ  ِهمَعلَيۡ  نَاَطرۡ َوأ ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  �ۖ مَّ ۡ ٱ قَِبةُ َ�    ﴾٨٤ رِمِ�َ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
ه سرانجام کبنگر  )میردکشان را سنگباران یو ا(م یباراند )از سنگ( یبر آنان باران 

  .دیشکجا کاران به کگناھ
   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ نَا عَ طَرْ رورو یپس از ز ،هکن یو آن ا .نه رحمت ؛ مراد باران غضب است :»أمْ
 ،۸۲ھود /  :نگا(دن گرفت یاز سنگ بر سرشان بار یھائ گدازه ،ارشانیشدن شھر و د

  ).۴۰فرقان / 
 ۸۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َخاُهمۡ  َ�نَ َمدۡ  �َ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ بٗ ُشَعيۡ  أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ  قَدۡ  ۥۖ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

 ٓ ّ�ُِ�ۡمۖ  ّمِن بَّيَِنةٞ  ُ�مَءتۡ َجا وۡ  رَّ
َ
ْ فَأ ۡ ٱوَ  َل َكيۡ لۡ ٱ فُوا ْ َ�بۡ  َوَ�  ِمَ�انَ ل شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ٓ أ  َوَ�  َءُهمۡ َيا

ْ ُ�فۡ   ٱ ِ�  ِسُدوا
َ
ٰ إِۡص  دَ َ�عۡ  ِض �ۡ� �َ ۚ ٰ  ِحَها ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�    ﴾٨٥ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
 یا :گفتشان  بدی میه خود از آنان بود فرستادکن یاھل مدسوی  به را ھم بیشع 

 یاز سو یا معجزه .دیندار یه جز او معبودک )دیو بدان(د یخدا را بپرست !قوم من
ه در کن است یا یام آسمانیپ( .تان آمده استیبرا )من یغمبریبر صّحت پ(پروردگارتان 

مانه را یترازو و پ )د ویگران راست و درست باشیژه در تجارت و معامله با دیبه و یزندگ
ن بعد از یو در زم ،دیاھکن یزید و از حقوق مردم چید و بپردازیشکمال بکبه تمام و 
ار به سود شما کن یا .دینکم یفساد و تباھ )اءیا بر دست انبی ،توّسط خدا(اصالح آن 
  .دیمان داریا )،قتیبه خدا و به حق(است اگر 

   توضیحات: 

يَن«  دْ  .باشند یم میاز فرزندان ابراھ یکیان یه از نسل َمْد کاست  یا لهیاسم قب :» مَ

يِّنَةٌ ). «۴۵قصص /  :نگا(شان ھم اطالق شده است ین اکن نام به مسیا  .لیدل :»بَ

ال . «گر روشن نشده استیاز معجزات د یارین معجزه مانند بسینوع ا .معجزه

وا سُ بْخَ   .دیاھکن .دینکم مک :»تَ



 تفسیر نور    ٥٦٦

 

 ۸۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿  ونَ  تُوِعُدونَ  ٖط ِصَ�ٰ  بُِ�ّلِ  ُعُدوا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوتَُصدُّ  ُغوَ�َهاَوَ�بۡ  ۦبِهِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ
ۚ ِعوَجٗ  ْ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ  ا ُ�ۡمۖ  قَلِيٗ�  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ا َ ْ ٱوَ  فََك�َّ ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا ۡ ٱ قِبَةُ َ�   ﴾٨٦ ِسِدينَ ُمفۡ ل
   ترجمه: 
د تا مؤمنان به خدا ینیت و عمل صالح) منشیبه حق و ھدا یمنتھ ی(ھا راه شما بر سر 

د (و خود به راه معوّج یج بنمائکم) را ید و آن (راه مستقید و از راه الله بازداریرا بترسان
د و خداوند (بر اثر تالش یبود که اندکرا  ید آن زمانید). به خاطر آوریمنحرف گرد

ه کد یز بنگریرد. و نک) شما را افزون یو قدرت مال یانسان یرویخودتان ن یروز شبانه
  ده و عاقبت) چگونه گشته است.یجا انجامکشه به یار مفسدان (ھمکسرانجام 

   توضیحات: 

ونَ «  دُ ونَ . «دیترسان یم :»تُوعِ بْغُ جاً ـتَ وَ ن است یمراد ا .دیخواھ یج مکآن راه را  :»ها عِ
جدا از راه راست را  یز راھیو خودتان ن ،دیدھ یج نشان مکه راه خدا را در نظر مردم ک

  .دیریگ یش میدر پ
 ۸۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�نَ  �ن﴿  ْ  ّمِنُ�مۡ  �َِفةٞ َطا ِ  َءاَمنُوا ِيٓ ٱب رۡ  �َّ
ُ
ٓ  ۦبِهِ  ُت ِسلۡ أ ْ يُؤۡ  لَّمۡ  �َِفةٞ َوَطا ْ ۡص ٱفَ  ِمُنوا وا ُ�ِ  ٰ  َح�َّ

ُ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  ۚ بَيۡ  �َّ    ﴾٨٧ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  َنَنا
   ترجمه: 
مرا  یغمبریو پ(اورد یمان بیاز شما بدانچه مأمور بدان ھستم ا  ھای دست و اگر 
د تا یمنتظر باش )ن جھان بچسبدیا یو تنھا به زندگ(اورد یمان نیا  ھای دست و ،)ردیبپذ

  .ِن داوران استیو او بھتر ،ندک یان ما داوریخداوند م
   توضیحات: 

نيَ «  َاكِمِ   .قضات .داوران :»احلْ
 ۸۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 
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ۡ ٱ قَاَل ﴿  ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ َتكۡ سۡ ٱ �َّ وا ِينَ ٱوَ  ُب ُشَعيۡ َ�ٰ  رَِجنََّك َ�ُخۡ  ۦِمهِ قَوۡ  مِن َ�ُ َّ�  ْ  ِمن َمَعَك  َءاَمُنوا
ٓ قَرۡ  وۡ  َ�تَِنا

َ
ۚ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ َولَوۡ  قَاَل  ِملَّتَِنا

َ
   ﴾٨٨ رِهِ�َ َ�ٰ  ُكنَّا أ

 
   ترجمه: 
ن یه دکدانستند  یشتن را باالتر از آن میه خوک(ب یّبر قوم شعکاشراف و سران مت 

اند از  مان آوردهیه با تو اکرا  یسانکحتمًا تو و  !بیشع یا :گفتند )بدو ،رندیخدا را بپذ
ا ما به یآ :ب گفتیشع .دین ما درآئیه به آئکن یام مگر ینک یرون میخود ب یشھر و آباد

دوست  )آن را به سبب باطل و نادرست بودن(ه ک یم در حالیآئ ین شما در میآئ
  ).ستین نکمم یارکن یھرگز چن( ؟! میپسند یم و نمیدار ینم

   توضیحات: 

نَّ . «هکن یمگر ا .هکن یا ای :»أَوْ «  ودُ تَعُ فعل  .دیگرد یبرم .دیریپذ ید و میآئ یدر م :»لَ

نَّ ( ودُ تَعُ نَّ ( یتواند از افعال ناقصه و به معن یم )لَ ريُ تَصِ . « ا از افعال تاّمه باشدیبوده و  )لَ

لَّة تِنَا. «نیآئ .نید :»مِ لَّ نَّ يفِ مِ ودُ تَعُ با  .دیگرد ین ما برمیبه آئ .دیآئ ین ما در میبه آئ :»لَ
ردن او از کب و قلمدادیاز راه تغل ،شانین ایب به آئیبرگشتن شع ،دوم یتوّجه به معن

واّال به سبب عصمت  ،قوم است یه به ظّن اشراف و رؤساکن یا ایو  ،زمره مؤمنان است
نبوده است تا دوباره  کش از نبّوت ھم مشریپ یغمبریچ پیه ھکب بلیاء نه تنھا شعیانب

  .برگردد کبه شر
 ۸۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ �ۡ ٱ قَدِ ﴿  ِ ٱ َ�َ  َناَ�َ ٰ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  ِملَّتُِ�م ِ�  نَاُعدۡ  إِنۡ  َكِذبًا �َّ ُ ٱ َناَ�َّٮ ۚ ِمنۡ  �َّ  يَُ�ونُ  َوَما َها
 ٓ ن َ�َا

َ
ٓ  �َُّعودَ  أ ٓ  �ِيَها ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا َّ�  ۚ ۚ ِعلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َر�َُّنا وَِسعَ  َر�َُّنا ِ ٱ َ�َ  ًما َّ�  ۡ ۚ تََو�َّ  َر�َّنَا َنا

ِ  ِمَناقَوۡ  َوَ�ۡ�َ  َنَنابَيۡ  َتحۡ �ۡ ٱ نَت  قِّ �َۡ ٱب
َ
   ﴾٨٩ تِِح�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ

   ترجمه: 
 ،ده استیه خدا ما را از آن نجات بخشکبعد از آن  ،مین شما درآئیاگر ما به آئ 

 ).میا دهینام ین آسمانیروان آئیشتن را پیو به گزاف خو(م یا مسّلمًا به خدا دروغ بسته
ه ھرگز ک(ه پروردگار ما است بخواھد که خدا کن یمگر ا ،میبدان درآئ هکما را نسزد 
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ز را در بر گرفته است یعلم پروردگار ما ھمه چ ).را ھم نخواھد خواست یزین چیچن
 .دیفرما یمان ما را محفوظ میا ،ه نسبت به مؤمنان داردک یو او با مرحمت و محّبت(

ان ما و قوم ما یم !پروردگارا ).میبند یپشت مو ھم بدو (ل داشته کما تنھا بر خدا تو )لذا
ِن ین و مْبِطلیِن مصِلحیان مِحّق یم یه سّنت تو در داورک یحق(ن ک یبه حق داور

گاه و بر ھر یچ ه بر ھمهکچرا ( یِن داورانیو تو بھتر )است یبر آن جار ،نیمفسد ز آ
  ).یز توانائیچ

   توضیحات: 

آءَ اهللاُ«  ه خدا قادر مطلق کن مطلب است یا یادآوری ید برایق نیر اکذ :»إِالّ أَن يَشَ
رد و لذا ھرگز یگ یسّنت خدا برابر عدل انجام م یول ،است یاست و ھرچه بخواھد شدن

محض  ،بیشع ین سخن از سویان ایه بکن یا ای .دیفرما یرا صادر نم ین دستوریچن
ه کگونه  ھمان .است چون و چرا از ذات ذوالجالل یب یتواضع و تأّدب با خدا و فرمانبر

ليا دِينِكَ « :فرمود یغمبر ما به ھنگام دعا میپ بِي عَ لْ لُوبِ ثَبِّتْ قَ قُ لِّبَ الْ قَ ا مُ  یدر صورت :»يَ

تَحْ . «دارد یمان ثابت و ماندگار میدانست خداوند دل او را بر ا یه مک ن ک یداور :»إِفْ

ِنيَ ). «۱۱۸شعراء /  :نگا( احتِ فَ   .داوران .قضات :»الْ
 ۹۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ِينَ ٱ َمَ�ُ ل َّ�  ْ ونَ لََّ�ٰ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  ًباُشَعيۡ  ُتمۡ �ََّبعۡ ٱ لَ�ِنِ  ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ�َفُروا ُ�ِ 
٩٠﴾   

   ترجمه: 
 یرویب پیاگر از شع :گفتند )روان خودیخطاب به پ(افر قوم او کاشراف و سران  

ه آباء و اجدادتان بر آن ک ینیدن به آئیبه سبب گرو ھم(ن صورت شما ید در اینک
  .دیگرد یار مکانیز )د ویدھ یشرف و ثروت خود را از دست م ،اند نبوده

   توضیحات: 
 ۹۱ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

َخَذ�ۡ ﴿ 
َ
ۡص  َفةُ لرَّجۡ ٱ ُهمُ فَأ

َ
ْ فَأ    ﴾٩١ ثِِم�َ َ�ٰ  َدارِهِمۡ  ِ�  َبُحوا

   ترجمه: 
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شان را در یا )یھا قصرھا و خانه( یا زلزله )یگر انیو طغ یجوئ زهیجه ستیدر نت( 
دند و یکار خود خشیو در شھر و د )دیوبکپرزرق و برق آنان را درھم  یو زندگ(برگرفت 

  .مردند
   توضیحات: 

ةُ «  فَ جْ وا« ،»الرَّ بَحُ نيَ « ،»أَصْ اثِمِ   ).۷۸اعراف /  :نگا( :»جَ
 ۹۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ بُوا ن ابٗ ُشَعيۡ  َكذَّ
َ
ْ َنوۡ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ ۚ  ا ِينَ ٱ �ِيَها َّ�  ْ بُوا ْ  ابٗ ُشَعيۡ  َكذَّ  ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  َ�نُوا

٩٢﴾   
   ترجمه: 
ران یارشان ویآن چنان نابود شدند و شھر و د(ردند کب یذکب را تیه شعک یسانک 
ب یذکب را تیه شعک یسانک .اند دهیونت نگزکھرگز در آنجا نبوده و س یگوئ )هکد یگرد

خودشان  ،شوند یار مکانینند زک یرویب پیه از شعکبردند آنان  یو گمان م(ردند ک
  .انمند شدندیز )ا و آخرت را از دست دادند ویسعادت دن

   توضیحات: 

ينَ «  أَن لّ (خبر آن جمله  .مبتدا است :»أَلَّذِ اـَ كَ نَوْ غْ امْ ـلَ . «باشد یم )مْ يَ نَوْ غْ بسر  :»يَ
  .اند نبوده .اند نبرده

 ۹۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٰ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َتَو�َّ بۡ  لََقدۡ  مِ َقوۡ َ�
َ
 َف فََكيۡ  لَُ�ۡمۖ  ُت َونََصحۡ  َرّ�ِ  ِت َ�ٰ رَِ�ٰ  ُتُ�مۡ لَغۡ �

ٰ  َءاَ�ٰ     ﴾٩٣ فِرِ�نَ َ�ٰ  �ٖ قَوۡ  َ�َ
   ترجمه: 
پروردگارم را به  یامھایمن پ !قوم من یا :برتافت و گفت یب از آنان رویسپس شع 

د و یدیحق را نشن یول .نمودم یرخواھیو در حق شما خ(شما رساندم و اندرزتان دادم 
و (مان یا ین حال چگونه بر حال قوم بیپس با ا )دیفزودیان نیان و عصیجز بر طغ

  ؟ اندوه بخورم )چون شما ینید یب
   توضیحات: 
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يا«  اسَ  یثالث ،ّلم وحدهکمت ،فعل مضارع .خورم یغم و اندوه م .شوم یمحزون م :»ءَ
  .و از باب چھارم است )یأس(از ماده  ،مجّرد

 ۹۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ٓ  نَِّ�ٍّ  ّمِن �َةٖ قَرۡ  ِ�  َناَسلۡ أ َخذۡ  إِ�َّ

َ
ٓ أ هۡ  نَا

َ
ِ  لََهاأ  ۡ�َ ٱب

ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ َسا ا َّ َُّعونَ  لََعلَُّهمۡ  ءِ ل�َّ    ﴾٩٤ يَ�َّ

   ترجمه: 
ن ین راستیه او اھل آنجا را به دک(م یا نفرستاده یغمبریپ یو شھر یچ آبادیما به ھ 

ه کن یمگر ا )نموده باشند یچیرش دعوت او سرپیشان از پذیخدا خوانده باشد و ا
ر ضربات یند و زیبه خود آ(ه کن یم تا ایا نان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساختهکسا

وجودشان  یایاز به پروردگار در زوایدار و نیفطرت آنان ب ،التکحوادث و فشار مش
تضّرع و  )خدا بردارند و خالصانه به درگاه اللهسوی  به ن شود و دست دعاکپرتواف

  .نندک یزار
   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ آ « .تخت رؤساء باشدیامراء و پا یز فرماندھکه مرکاست  یمراد شھر بزرگ :»قَ مَ وَ

بِيٍّ  ن نَّ ةٍ مِّ يَ رْ نَا يفِ قَ لْ سَ ا« :لیاز قب ،وجود دارد یالم حذفکن یدر ا :»أَرْ هَ لُ بَهُ أَهْ ذَّ . »فَكَ

ونَ « عُ َّ  .نندکتوبه و انابت  .نندک یو فرمانبردار یفروتن .نندکخشوع و خضوع  :»يَرضَّ

آءِ وَ . «فعل مضارع از باب تفّعل است بَأْسَ آءِ الْ َّ   ).۲۱۴و  ۱۷۷بقره /  :نگا( :»الرضَّ
 ۹۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  ُ�مَّ ﴿  يَِّئةِ ٱ َمَ�نَ  ابَدَّ ٰ  َسَنةَ �َۡ ٱ لسَّ ْ  َح�َّ ْ  َ�َفوا قَالُوا ٓ  َمسَّ  قَدۡ  وَّ ٓ ٱ َءنَاَءابَا ا َّ ٓ ٱوَ  ءُ ل�َّ ا َّ  ءُ ل�َّ
َخذۡ 

َ
   ﴾٩٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  وَُهمۡ  َتةٗ َ�غۡ  ُهمَ�ٰ فَأ

   ترجمه: 
شان را به یا ،دارباشھا در آنان اثر نگذاشتین ھشدارھا و بیه اک یھنگام(سپس  

ل یتبد )و بال را به رفاه( یکیرا به ن یبد )م وینعمت و اعطاء سالمت آزمود یفراوان
مغرور  یبه سبب نادان(گرفتند و  یفزون )از لحاظ اموال و انفس(ه کم تا بدانجا یردک

و  یو ثروتمند یو ناخوش یان ما ھم خوشکایبه پدران و ن :گفتند )زنان شدند و الف
 یند و گاھک یبه انسان رو م یه گاھکن روزگار است یو ا(دست داده است  یمستمند
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 کچون با پت !ستیند و اصًال سعادت و شقاوت ما در دست خدا نک یبه انسان پشت م
 )به عذاب و عقاب(شان را یا یپس ناگھان )ر نعمت ھم نگفتندکدار نشدند و شیبال ب
  ).ن گشتیه چه شد و چرا چنک(دند یم و نفھمیگرفت
   توضیحات: 

ا«  وْ فَ ه مراجعه ین آیشتر ایفھم ب یبرا .افتند چه در اموال و چه در انفسی یفزون :»عَ
  ).۷۵زخرف /  ،۷۷مؤمنون /  ،۴۵ - ۴۲انعام / (شود به 

 ۹۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ َقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ� ْ ٰ  ِهمَعلَيۡ  َنالََفَتحۡ  ا ٓ ٱ ّمِنَ  ٖت بَرََ� َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ِض �ۡ�

ْ  ِ�نَوَ�ٰ  بُوا َخذۡ  َكذَّ
َ
ْ  بَِما ُهمَ�ٰ فَأ    ﴾٩٦ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
فر و کاز (آوردند و  یمان میا )اءیبه خدا و انب(ھا ین شھرھا و آبادیاگر مردمان ا 

آنان  ین را بر رویات آسمان و زمکبر )رات ویدرگاه خ( ،ردندک یز میپرھ )یمعاص
غمبران و یپ(ب یذکآنان به ت یول )میداشت یا و آفات به دورشان میو از بال(م یگشود یم
م یگرفتار و مجازات نمودشان  اعمال فریکشان را به یپرداختند و ما ھم ا )ار حقائقکان
  ).میردکانشان یو عبرت جھان(

   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ ذْ به  .هک یارکبه سبب  :»اـَ بِم. «میفر دادیکم و یردکشان را مجازات یا :»أَخَ
  .هک یزیسبب چ

 ۹۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِمنَ ﴿ 
َ
فَأ

َ
هۡ  أ

َ
ن ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

َ
  أ

ۡ
  �ِيَُهميَأ

ۡ
ٓ  َوُهمۡ  اتٗ بََ�ٰ  ُسَنابَأ    ﴾٩٧ �ُِمونَ نَا

   ترجمه: 
مان یا یرفتند و به جایغمبران را نپذیه دعوت پک(ھا یآبادن شھرھا و یا مردمان ایآ 
در  ،ه عذاب ما شبانه به سراغ آنان رودکمن شدند یا )نیاز ا ،افزودند یفر و معاصکبر 
  ).افات عمل غافل شدندکه از مکشگفتا ( ؟شان غرق در خواب باشندیه اک یحال
   توضیحات: 
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يَاتاً ). «۸۵و  ۲۹غافر /  :نگا(عذاب  :» بَأْس«  ه شب را ک یدر حال .شب ھنگام :»بَ
  ).۴اعراف /  :نگا(گذراندند  یم

 ۹۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ِمنَ  أ

َ
هۡ  أ

َ
ن ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

َ
  أ

ۡ
  �ِيَُهميَأ

ۡ
   ﴾٩٨ َعُبونَ يَلۡ  َوُهمۡ  ُضٗ�  ُسَنابَأ

   ترجمه: 
عذاب ما چاشتگاھان  هکن یمن شدند از ایھا ا ین شھرھا و آبادیه مردمان اکن یا ای 
سرگرم  )ه انگارکمشغولند  یارزش یب یارھاکبه انجام (ه ک یدر حال ،دیآشان  سراغ به
  ؟ھستند یباز

   توضیحات: 

حيً «    .شود مراد تمام روز ھم باشد یم .وقت چاشتگاه :» ضُ
 ۹۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِمُنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱ رَ َمكۡ  أ   فََ�  �َّ

ۡ
ِ ٱ رَ َمكۡ  َمنُ يَأ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ ُ�ِ ٩٩﴾   

   ترجمه: 
از  یدر حال ؟اند من و غافل شدهیخدا ا یو مجازات ناگھان یا آنان از چاره نھانیآ 

 )تیدھندگان عقل و انسان و از دست(اران کانیخدا جز ز یو مجازات ناگھان یچاره نھان
  .گردند یمن و غافل نمیا

   توضیحات: 

رَ «  كْ ن است یر خدا در حق بندگان اکمراد از م .یو مجازات ناگھان یچاره نھان :»مَ
انه عذاب را بر یگذارد و به ناگاه تاز یآزاد م یفر و معاصکشان را در ناز و نعمت و یه اک

  ).۵۴عمران /  آل :نگا(سازد  یشان را میار اکنوازد و  یآنان م
 ۱۰۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ِينَ  دِ َ�هۡ  لَمۡ  أ  ٱ يَرِثُونَ  لِ�َّ

َ
هۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َض �ۡ�

َ
ٓ أ ن لَِها

َ
ٓ  لَّوۡ  أ َصبۡ  ءُ �ََشا

َ
 بُِذنُو�ِِهمۚۡ  ُهمَ�ٰ أ

ٰ  َبعُ َوَ�طۡ     ﴾١٠٠ َمُعونَ �َسۡ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
   ترجمه: 



  ٥٧٣ سوره اعراف

 

گران ین دیو جانش(برند  یآن به ارث م ین را از صاحبان قبلیه زمک یسانک یا برایآ 
به سبب  )انینیشیھمچون پ(م آنان را یه اگر بخواھکروشن نشده است  )گردند یم

حق  یصدا(گر یم تا دینھ یمھر م  ھایشان دل م و بریگردان یر بال میگناھانشان نشانه ت
  ؟)و آھسته آھسته رھسپار دوزخ شوند(نشنوند  )را

   توضیحات: 

دِ ـمْ يَ ـلَ «  شان را رھنمود و یخداوند ا .روشن نشده است و معلوم نگشته است :»هْ

وَ (ر مستتر یتواند ضم یفاعل آن م .رده استکمتوّجه ن و  ،برگردد )الله(بوده و به  )هُ

آءُ (مفعول آن جمله  وْ نَشَ آءُ (ه فاعل آن جمله کن یا ای .باشد )أَن لَّ بوده و فعل  )أَن لَّوْ نَشَ

مْ أ. «دیالزم بشمار آ بْنَاهُ بت یآنان را دچار مص .میگردان یر بال میشان را نشانه تیا :» َصَ

ال ). «۱۵۵نساء /  :نگا(م ینھ یمھر م :»نَطْبَعُ . «میساز یم و نابودشان مینک یم

ونَ  عُ مَ   .رندیگ یشنوند و نصائح را در گوش نم یحق را نم یصدا .رندیپذ یاندرز نم :»يَسْ
 ۱۰۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

� ِمنۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  ُقَرىٰ لۡ ٱ َك تِلۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ۚ َبا ٓ  َولََقدۡ  �َِها ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ َجا ْ  َ�َما ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  َ�نُوا

ْ ِ�ُؤۡ  ْ  بَِما ِمُنوا بُوا ۚ َ�بۡ  مِن َكذَّ ُ ٱ َبعُ َ�طۡ  لَِك َكَ�ٰ  ُل َّ�  ٰ ٰ لۡ ٱ قُلُوِب  َ�َ    ﴾١٠١ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
م (و شرح ینمائ یت میتو روا یاز اخبار آنھا را برا یه برخکاست  یھائ یھا آباد نیا 

دچار بالھا و  ،غمبرانیاوردن به پیمان نینان آنجاھا به سبب اکه چگونه ساکم یدھ یم
 شان با دالئل روشن به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن غمبرانیشمار شدند). پیمصائب ب

حرف  یرو ،اءیب انبیذکفر و ممارسِت بر تکجِت در اّما آنان (به سبب لجا ،نمودندشان  بدی
رند و باز ھم مثل یرده بودند (حاضر نشدند بپذکب یذکه قبًال تکرا  یزیستادند و) چیخود ا

افران ک  ھای دل ن خداوند برین چنیاوردند. ایمان نیردند و) بدان اکب یذکشه آن را تیھم
  ند).ک یحّق را از آنان سلب مص یحّس تشخ ،نھد (و بر اثر ادامه گناه یمھر م

   توضیحات: 

يا«  رَ قُ ي(تواند مبتدا و  یم )تِلْكَ (واژه  :»تِلْكَ الْ رَ قُ يْكَ (و جمله  ،خبر اّول )الْ لَ صُّ عَ نَقُ

ا نْ أَنبَآئِهَ يا(مبتدا و  )تِلْكَ (ه کن یا ای .خبر دوم باشد )مِ رَ قُ خبر  یو جمله بعد ،َبَدل )الْ
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بْلُ . «دیبشمار آ ن قَ از  .سان بودندکی ،غمبران و بعد از آمدن آنانیش از آمدن پیپ :»مِ
  .غمبران تا ھنگام مرگ خودیآغاز آمدن پ

 ۱۰۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  نَاوََجدۡ  َوَما﴿ 
َ
ٓ وََجدۡ  �ن دٖ� َ�هۡ  ّمِنۡ  َ�ِهِمِ� �ۡ  نَا

َ
   ﴾١٠٢ ِسقِ�َ لََ�ٰ  َ�َُهمۡ أ

  
   ترجمه:

شتر آنان را یه بکم و بلیدیند )به عھد خود یو وفا(مان یسر پ ن اقوام را بریثر اکا 
  .میافتیار کنافرمان و گناھ

   توضیحات: 

دٍ «  هْ  :»َن یَفاِسقِ . «آنھا است یا ھردویو  یعیا تشری یمان فطریمراد عھد و پ :»عَ
  ).۱۸سجده /  ،۲۶بقره /  :نگا(افران ک .ارانکگناھ .نافرمانان

 ۱۰۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

وَ�ٰ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ  ُ�مَّ ﴿  ٓ َ�ٰ � مُّ يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  تَِنا ْ  ۦَوَمَ�ِ ۖ  َ�َظلَُموا  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  بَِها
ٰ  َ�نَ  ۡ ٱ قَِبةُ َ�    ﴾١٠٣ ِسِدينَ ُمفۡ ل
   ترجمه: 
را ھمراه با دالئل روشن و  یموس )،ورکغمبران مذیپ یعنی(سپس به دنبال آنان  

 هکن یا یبه جا(شان یو ا ،میان او فرستادیفرعون و اطرافسوی  به معجزات متقن خود
ه کو بنگر  )دندیفر خود را چشک یو سزا(دند یفر ورزک  ھا بدان )اورندیمان بیا  ھا بدان

چه  د ویشکجا کارشان به کان یو از جمله فرعون و فرعون(اران چه شد کسرانجام تباھ
  .؟)دیرسشان  بدی یبالھائ

   توضیحات: 

ثْنَا«  وا بِ . «میفرستاد .میردکمبعوث  :»بَعَ به سبب  .دندیفر ورزک  ھا بدان :»اـَ هـظَلَمُ
 .دندیبر خود و قوم خود ستم ورز ،دن بدانھایفر ورزکبه سبب  .افر شدندکب آنھا یذکت

  .ردندکب یذکآنھا را ت
 ۱۰۴ سوره أعراف آیه



  ٥٧٥ سوره اعراف

 

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿     ﴾١٠٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن رَُسولٞ  إِّ�ِ  نُ َعوۡ فِرۡ َ�
   ترجمه: 
ام  آمده(ان ھستم یپروردگار جھان یاز سو یا من فرستاده !فرعون یا :گفت یموس 

عت او فرا یشرسوی  به گر مردمان برسانم و ھمگان رایان و دیتا دعوت او را به تو و دربار
  ).خوانم

   توضیحات: 

الَ «  عَ نيَ ـالْ   .ائناتکھمه  یعنی ؛دایدا و ناپیجھان پ .انیجھان :»مِ
 ۱۰۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َحقِيقٌ ﴿  ن َ�َ
َ
ٓ  أ قُوَل  �َّ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ۚ �َۡ ٱ إِ�َّ  �َّ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بِبَّيَِنةٖ  ُتُ�مِجئۡ  قَدۡ  قَّ رۡ  رَّ

َ
 ِسۡل فَأ

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َمِ�َ     ﴾١٠٥ ءِيَل َ�
   ترجمه: 
 یپروردگارتان معجزه بزرگ یمن از سو .میه از زبان خدا جز حق نگوکسزاوار است  
ل یاسرائ یپس بن )دینما یت رسالت من داللت میبر حّقان یه به روشنک(شما دارم  یبرا
ھمراه من بفرست  )خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و یر اسارت و بردگیاز زنج(را 
گانه ی یروند و در آنجا به پرستش خدا یگرین دیوچند و به سرزمکن تو بیتا از سرزم(

  ).مشغول شوند
   توضیحات: 

لَيا«  يقٌ عَ قِ يل(واژه  .هکن است یمن در ا یسع .هکسزاوار من است  :»حَ  یبه معن )عَ

يِّنَةٍ . «است )یف(ا ی )ب(   .نشانه سترگ .ل مھّم و روشنیدل .معجزه بزرگ :» بَ
 ۱۰۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

  يَةٖ � َت ِجئۡ  ُكنَت  إِن قَاَل ﴿ 
ۡ
ٓ  تِ فَأ ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن بَِها    ﴾١٠٦ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
اگر از  ی،آن را بنما ی،با خود دار یل سترگیاگر معجزه بزرگ و دل :فرعون گفت 

  ).یدان یغمبر خدا میشتن را پیو خو( یانیزمره راستگو
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   توضیحات: 
 ۱۰۷ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
بِ�ٞ  َبانٞ ُ�عۡ  ِ�َ  فَإِذَا َعَصاهُ  َ�ٰ فَ�    ﴾١٠٧ مُّ

   ترجمه: 
درآمد  یارکآش یبه ناگاه به صورت اژدھا ،نداختیخود را ب یفورًا عصا یپس موس 

  ).دیجھ ید و میخز ین سو و آن سو میامل برخوردار بود و بدکات یه از حک(
   توضیحات: 

بَانٍ «  بِنيٌ «اژدھا. مار بزرگ. »: ثُعْ ه کن است ید این قیر اک. مراد از ذیار. علنکآش»: مُ
  ل شد.یزنده تبد یقتًا به اژدھایه عصا حقکبل ،ان نبودیدر م یبند و چشم یسحر و تردست

 ۱۰۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�يۡ  ِ�َ  فَإِذَا ۥيََدهُ  َونََزعَ ﴿  ٰ  ءُ َضا   ﴾١٠٨ ِظرِ�نَ لِل�َّ
   ترجمه: 
ھمچون (ه کدند ینندگان دیبه ناگاه ب ،رون آوردیب )بانیاز گر(و دست خود را  

  .د استیسف )درخشان و ،دیخورش
   توضیحات: 

عَ «  آءُ ). «۷۵ .قصص :نگا(رون آورد یب :»نَزَ يْضَ و درخشان  یمراد نوران .دیسف :»بَ
  .است

 ۱۰۹ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ قَاَل ﴿    ﴾١٠٩ َعلِيمٞ  ِحرٌ لََ�ٰ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  مِ قَوۡ  ِمن َمَ�ُ ل
   ترجمه: 
از راه تمّلق و (اشراف قوم فرعون  )نشانه بزرگ خدا را بنمود یه موسک یھنگام( 

ه ک یارکو ( !است ین جادوگر ماھریواقعًا ا :گفتند )آوا شدند و با فرعون ھم یچاپلوس
  ).ستین یخدائند معجزه ک یم

   توضیحات: 



  ٥٧٧ سوره اعراف

 

لِيمٌ «    .و فوت و فن آن یار دانا در دانش جادوگریبس :»عَ
 ۱۱۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ن يُرِ�دُ ﴿ 
َ
� ّمِنۡ  رَِجُ�مُ�ۡ  أ

َ
  َ�َماَذا ِضُ�ۡمۖ أ

ۡ
   ﴾١١٠ ُمُرونَ تَأ

   ترجمه: 
د و یشیاند یچه م .ندکرون یب )ه مصر استک(نتان یخواھد شما را از سرزم یاو م 

  .؟)ردکد در حق او چه یا بایآ( ؟دیدھ یچه نظر م
   توضیحات: 
ُمُروَن « 

ْ
 ۱۱۰و  ۱۰۹ یھا هیآ .دیدھ یم ید و رأینک یاشاره م .دیدھ یدستور م :»َتأ

رده باشند کرار کسخن او را ت ،ان متمّلقیه دربارکن یا ایتواند سخن فرعون باشد و  یم
غه جمع خطاب به فرعون در یر صکذ ).۳۵و  ۳۴شعراء /  ،۵۷طه /  ،۷۸ونس / ی :نگا(
  .م استیتعظ یبرا ،۱۱۰ه یآ

 ۱۱۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  رۡ  ا
َ
َخاهُ  ِجهۡ أ

َ
رۡ  َوأ

َ
ۡ ٱ ِ�  ِسۡل َوأ ٓ ل    ﴾١١١ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  �ِنِ َمَدا

   ترجمه: 
را به  )ھارون(او و برادرش  )ارکان ین و جرکعجله م( :گفتند )سپس به فرعون( 
 )جادوگران مجّرب را(به شھرھا بفرست تا  )ان خود رایرکاز لش یسانک(نداز و یر بیتأخ

  ).ل دارندینجا گسیو بد(نند کجمع 
   توضیحات: 

هْ «  جِ اصل آن  .م گرفته شودینداز تا سپس درباره او تصمیر بیار او را به تأخک :»أَرْ

ئْهُ ( جِ جاء(است و از مصدر  )أَرْ تواند از ماده  ین واژه میا .ر انداختنیبه تأخ یبه معن )إِرْ

ينَ ). «۵۱احزاب /  :نگا(است باشد  ین معنیه به ھمک )یَرج(ا ی )َرجا( ِ ارشِ  :»حَ

ينَ ( :است و اصل آن یا صفت موصوف محذوفیحال  .نندگانک جمع ِ ارشِ جاالً حَ لْ رِ سِ  )اَرْ
  .است

 ۱۱۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ 
ۡ
   ﴾١١٢ َعلِي�ٖ  ِحرٍ َ�ٰ  بُِ�ّلِ  تُوكَ يَ�

   ترجمه: 
ار او کرا باطل و  یموس یو جادو(اورند یب )به خدمت تو(تا ھمه جادوگران ماھر را  
  ).گول او را نخورد و به دنبال او نرود یسکگر یسره سازند و دکیرا 

   توضیحات: 
  

 ۱۱۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َحَرةُ ٱ ءَ وََجا ْ قَالُوٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  لسَّ جۡ  َ�َا إِنَّ  ا
َ
   ﴾١١٣ لِبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  ُكنَّا إِن ًراَ�

   ترجمه: 
م اجر و پاداش یروز گردیا اگر ما پیآ :جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند 
  ؟ م داشتیخواھ یمھم
   توضیحات: 

راً «  نَا ألجْ بوده و ادات استفھام حذف  یتواند به صورت استفھام ین جمله میا :»إِنَّ لَ
 یمیبوده و جادوگران اجر و پاداش عظ یراستفھامیه به صورت غکن یا ایو  ،شده باشد

  .افته باشدیرده باشند و فرعون به فراست آن را درکش خود مجّسم یرا پ
 ۱۱۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَِمنَ  �نَُّ�مۡ  َ�َعمۡ  قَاَل ﴿  �ِ�َ ل    ﴾١١٤ ُمَقرَّ
   ترجمه: 
  .د بودیخواھ )درگاه ما(شما از مقّربان  )عالوه از آن(و  !یآر :گفت 
   توضیحات: 
 ۱۱۵ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَالُوا ا ن إِمَّ
َ
ٓ  ِ�َ تُلۡ  أ ا ن �مَّ

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  نَُّ�ونَ  أ   ﴾١١٥ قِ�َ ُملۡ ل

   ترجمه: 
 یعصا(ا تو ی !یموس یا :گفتند )ردند وک یسپس جادوگران مغرورانه رو به موس( 



  ٥٧٩ سوره اعراف

 

  .میانداز یم )ش رایخو یھا سمانیر(ا ما ینداز یب )خود را
   توضیحات: 

ا«  نيَ ـْال. «هکن یا ای :»إِمَّ لْقِ   .اندازندگان :»مُ
 ۱۱۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ  قَاَل ﴿ 
َ
� ْۖ ٓ  ُقوا ا لۡ  فَلَمَّ

َ
ْ َقوۡ � ْ َسَحُروٓ  ا �ۡ  ا

َ
ٓ  َهُبوُهمۡ َ�ۡ سۡ ٱوَ  �َّاِس ٱ ُ�َ أ    ﴾١١٦ َعِظي�ٖ  رٍ �ِِسحۡ  ُءووََجا

   ترجمه: 
 )خود را یوسائل جادوگر(ه ک یھنگام .دیندازیب )دیآنچه دار(شما  :گفت یموس 

از  یبزرگ یندند و جادوکشان را به ھراس افیردند و اک یبند  مردم را چشم ،نداختندیب
  .خود نشان دادند

   توضیحات: 

وا «  رُ حَ َ النَّاسِ سَ نيُ شان یھا سمانیه رکن نمودند یه به مردم چنکن است یمراد ا :»أَعْ

مْ ). «۶۶طه /  :نگا(ن نبود یه چنک یدر صورت ،اند زنده یمارھا بُوهُ هَ ْ رتَ آنان را به  :»إِسْ
  ).۶۸و  ۶۷طه /  :نگا(د یز بترسین یه موسکانداختند تا آنجا  یھراس فراوان

 ۱۱۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ َوأ نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا

َ
لۡ  أ

َ
  َما َقُف تَلۡ  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاَكۖ  قِ �

ۡ
   ﴾١١٧ فُِكونَ يَأ

   ترجمه: 
درآمد  یبه صورت اژدھائ(ناگھان  .ندازیخود را ب یه عصاکم یردک یوح یبه موس 

  .دیبلع )نمودند ھمه را یه مکرا  یرھائیو تزو(بافتند  یم  به سرعت آنچه را بھم )و
   توضیحات: 

فُ «  لْقَ ف(از ماده  .دھد یقورت م .بلعد یم :»تَ . دنیبه سرعت بلع یبه معن )لَقْ

ونَ « أْفِكُ ن یبدتر یبه معن )إِفْك(از ماده  .ردندک یبه دروغ سرھم م .بافتند یبه ھم م :» يَ
  .بھتان و افتراء .دروغ

 ۱۱۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َما َوَ�َطَل  قُّ �َۡ ٱ فَوََ�عَ ﴿     ﴾١١٨ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا



 تفسیر نور    ٥٨٠

 

   ترجمه: 
ردند باطل شد ک ید و آنچه آنان میثابت و ظاھر گرد )یصدق موس یعنی(پس حق  

  ).و پوچ از آب درآمد(
   توضیحات: 

قَعَ «    .پوچ و باطل شد :»بَطَلَ . «ثابت و ظاھر شد .دیار گردکاستوار و آش :»وَ
 ۱۱۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ ٱوَ  ُهَنالَِك  َ�ُغلُِبوا    ﴾١١٩ غِرِ�نَ َ�ٰ  نَقلَُبوا
   ترجمه: 
از آنجا به (ست خوردند و کش )انیفرعون و فرعون ،ه گرد آمده بودندک(در آنجا  

  .خوار و رسوا برگشتند )شھر
   توضیحات: 

بُوا«  لَ ينَ . «برگشتند :»إنقَ رِ اغِ خوار و  یبه معن )صاِغر(جمع  .انه و زبونانهیرسوا :»صَ
ست خوردند و خوار و رسوا کدر آنجا ش :ز باشدین نیتواند چن یه میآ یمعن .مفتضح

ورت(َمجاز از  )انقالب(ن صورت یدر ا .گشتند ُ ريْ   .است )صَ
 ۱۲۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ َو�   ﴾١٢٠ ِجِدينَ َ�ٰ  لسَّ

   ترجمه: 
  ).ردندکرنش کو (و جادوگران به سجده افتادند  
   توضیحات: 

ينَ «  دِ اجِ   .حال است .نندگانک سجده :»سَ
 ۱۲۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿     ﴾١٢١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا
   ترجمه: 
  .میمان آوردیان ایبه پروردگار جھان :گفتند 



  ٥٨١ سوره اعراف

 

   توضیحات: 
 ۱۲۲ آیهسوره أعراف  
   ه:یمتن آ 

   ﴾١٢٢ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َرّبِ ﴿ 
   ترجمه: 
و ھارون به او  یه موسکم یمان داریا یبه خدائ یعنی( .و ھارون یپروردگار موس 

  ).مان دارندیا
   توضیحات: 

بِّ «    .بدل است :»رَ
 ۱۲۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ  َل َ�بۡ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم نُ َعوۡ فِرۡ  قَاَل ﴿ 
َ
َكرۡ  رٞ لََمكۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ ۡ ٱ ِ�  ُ�ُموهُ مَّ  َمِدينَةِ ل

ْ ِ�ُخۡ  ٓ ِمنۡ  رُِجوا هۡ  َها
َ
ۖ أ    ﴾١٢٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  لََها

   ترجمه: 
ه به شما کش از آن ید پیمان آوردیا )و ھارون یموس( یا به خدایآ :فرعون گفت 

د تا یا دهیچ )تر با ھم شیپ ،اریو د(ن شھر یه در اکاست  یا ن توطئهیحتمًا ا ؟ اجازه دھم
ن یدر برابر ا یا نجهکه چه شک(د دانست یخواھ یول ؛دینکرون یاھل آن را از آنجا ب

  ).دید چشیرفتارتان خواھ
   توضیحات: 

نَ . «باشد یا موسیتواند خدا  یم )ه(ر یمرجع ضم :»بِهِ «  اذَ   .اجازه دھم :»ءَ
 ۱۲۴ سوره أعراف آیه

   ه:یآ متن 

َعنَّ ﴿  َ�ّطِ
ُ
يۡ  َ�

َ
رۡ  ِديَُ�مۡ �

َ
َصّلَِبنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٖف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلَُ�مَوأ

ُ
�َ  َ�ۡ

َ
   ﴾١٢٤ عِ�َ أ

   ترجمه: 
دست  یعنی(گر یدکیشما را در جھت خالف  یو پاھاھا  دست هکخورم  یسوگند م 

شان و ین حاِل پریبا ا(نم و ک یقطع م )راست یا دست چپ با پای ،چپ یراست با پا
  .زمیآو یشما را به دار م یھمگ )کوضع اسفنا



 تفسیر نور    ٥٨٢

 

   توضیحات: 

مْ «  بَنَّكُ لِّ   .زنم یشما را به دار م :»أُصَ
 ۱۲۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ٓ  ا ا   ﴾١٢٥ ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ
  
   ترجمه: 
چرا  ؛ ستین یکبا( :گفتند )به خود راه ندادند و یھراس ،مانیجادوگران بر اثر نور ا( 

لذا  ،میابی یو به رحمت و نعمت او دست م(م یگرد یپروردگار خود برمسوی  به ما )هک
  ).میریپذ یمرگ در راه او را با آغوش باز م

   توضیحات: 

لِبُونَ «  نقَ   .نندگانک رجوع .برگردندگان :»مُ
 ۱۲۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  تَنقِمُ  َوَما﴿  ٓ  ِمنَّا نۡ  إِ�َّ
َ
ا َرّ�َِنا ِت َ�ٰ � َءاَمنَّا أ ٓ  لَمَّ ۚ َء�ۡ َجا ٓ  َنا فۡ  َر�ََّنا

َ
َنا �َصۡ�ٗ  َناَعلَيۡ  رِغۡ أ  َوتَوَ�َّ

  ﴾١٢٦ لِِم�َ ُمسۡ 
   ترجمه: 
ات روشن و یه ما به آکست ین نیراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر ایا 

و فرمان (م یا مان آوردهیا -  ده استیه به ما رسک یوقت -پروردگارمان معجزات متقن 
م به ما مرحمت فرما و ما را یصبر عظ !پروردگارا ).میا گفته کیخود را لبّ  یخدا

  .رانیمسلمان بم
   توضیحات: 

نَّا إِالّ «  مُ مِ نقِ ا تَ ب یو بر ما ع یریگ یاز ما رخنه نم .مگر یشمار یبر ما زشت نم :»مَ

يْنَا). «۸بروج /  :نگا(مگر به خاطر  ینک ینم  ما را عقوبت .مگر یدان ینم لَ غْ عَ بر ما  :»أَفْرِ

نيَ . «گردان یو بردبار یبائیکه ما را غرق شکن است یمراد ا .زیبر لِمِ سْ عان یمط :»مُ
  .حال است .زدانیعت یفرمان و منقادان شر

 ۱۲۷ سوره أعراف آیه



  ٥٨٣ سوره اعراف

 

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  تََذرُ  نَ َعوۡ فِرۡ  مِ قَوۡ  مِن َمَ�ُ ل
َ
ْ ِ�ُفۡ  ۥَمهُ َوقَوۡ  ُموَ�ٰ  �  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
 َوَ�َذرَكَ  ِض �ۡ�

�ۡ  َسُنَقّتُِل  قَاَل  َوَءالَِهَتَكۚ 
َ
� ٓ ٓ  ۦَتۡ�ِ َو�َسۡ  َءُهمۡ َنا ٰ  َ�ُهمۡ فَوۡ  �نَّا َءُهمۡ �َِسا    ﴾١٢٧ ِهُرونَ َ�

   ترجمه: 
تا در  یساز یروان او را آزاد و رھا میو پ یموسا یآ :گفتند )بدو(اشراف قوم فرعون  

و نه به تو و نه (ند یگو کبه فساد پردازند و تو و معبودان تو را تر )مصر آزادانه(ن یسرزم
شت و کم یالدوام خواھ یپسران آنان را عل :گفت ).؟ننھند یبه معبودان تو وقع

شان یو ما بر ا )ما گردندھا و گماشتگان  لفتکتا (م یدار یدخترانشان را زنده نگاه م
  ).میآور یم بر سر آنان میو ھرچه بخواھ(م یامًال مسّلط ھستک

   توضیحات: 

رُ «  تِّلُ . «یساز یرھا م :»تَذَ نُقَ تَّلَ (ر ماده کذ .شتکم یخواھ :»سَ  یل برایاز باب تفع )قَ

يِي. «ار و استمرار در آن استکمبالغه در  تَحْ آءَ . «میدار یزنده نگاه م :» نَسْ  .زنان :»نِسَ

ونَ « .زنان و دختران است یعنیمراد جنس إناث  رُ اهِ   .رگانیچ .غالبان :»قَ
 ۱۲۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱ مِهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل ﴿  ِ  َتعِيُنوا ِ ٱب وٓ ۡص ٱوَ  �َّ ُ�ِ ْۖ  ٱ إِنَّ  ا
َ
ِ  َض �ۡ� ٓ  َمن يُورُِ�َها ِ�َّ  مِنۡ  ءُ �ََشا

 ِ    ﴾١٢٨ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦۖ ِعَبادِه
   ترجمه: 
ه فرعون کد یو بدان(د ینک یبائیکد و شیجوئ یاریاز خدا  :به قوم خود گفت یموس 

ن را به یخدا زمگمان  بی )مطلق خدا است و یست و فرمانروایش نیب یبنده ناتوان
ده در یو پسند کین(و سرانجام  ،ه خود بخواھدکند ک یاز بندگان خود واگذار م یسانک
ه مراعات سنن و اسباب ک یسانکآن (زگاران است یاز آن پرھ )ر و دار جھانیگ
  ).ل اّتحاد و اّتفاق و اعتصام به حق و اقامت عدل و صبر در برابر شدائدیاز قب .دارند یم

   توضیحات: 

نْ «  ا مَ ثُهَ  :»اْلَعاِقَبُة «  .سازد یم یسانک کآن را مل .گذارد یوام یسانکآن را به  :»يُورِ
  .ن در آخرت استیا و ھمچنیروزمندانه و سرانجام خداپسندانه در دنیجه پیمراد نت

 ۱۲۹ سوره أعراف آیه



 تفسیر نور    ٥٨٤

 

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  وذِيَنا ا
ُ
ن لِ َ�بۡ  ِمن أ

َ
  أ

ۡ
ۚ ِجئۡ  َما دِ َ�عۡ  َوِمنۢ  تِيََناتَأ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  قَاَل  تََنا

َ
 لَِك ُ�هۡ  أ

 ٱ ِ�  لَِفُ�مۡ َتخۡ َو�َسۡ  َعُدوَُّ�مۡ 
َ
   ﴾١٢٩ َملُونَ َ�عۡ  َف َكيۡ  َ�َينُظرَ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
و پس از  )میا نجه فرعون بودهکگرفتار ش( یائیش ما بیه به پکش از آن یپ :گفتند 

ز دچار رنج و محنت و در ینون نکا و ھم(م یا ت و آزار شدهیاذ )او یھم از سو(آمدنت 
ه پروردگارتان دشمنتان را کد است یام :گفت )یموس .میمعرض عذاب و عقاب ھست

 .دینک یند چگونه عمل میگرداند تا بب )او(ن یگزین جایسازد و شما را در زم کھال
ر نعمت به کش .دیورز یا ستم می یدادگر .دیریگ یش میا فساد در پیا راه صالح یآ(

  ).دینک یفران نعمت مکا ید یآور یم یجا
   توضیحات: 

مْ . «میا ت و آزار شدهیاذ :»أُوذِينَا«  كُ لِفَ تَخْ   .ن گرداندین و جانشیگزیشما را جا :»يَسْ
 ۱۳۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َخذۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ِ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  نَا نِ�َ ٱب ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  لّسِ كَّ    ﴾١٣٠ يَذَّ

   ترجمه: 
مبود ثمرات و کشت و یمع یو تنگ یو قحط یسالکخشان را به یما فرعون و فرعون 

 یشکدار شوند و از سریو از خواب غفلت ب(ر گردند که متذکم تا بلیغّالت گرفتار ساخت
ن ظلم و جور روا یش از ایل بیاسرائ یاھند و متوّجه خدا گردند و به بنکو ستم خود ب

  ).ندارند
   توضیحات: 

الَ «   .ران استکان و ھمفینجا مراد اطرافیر اد .انکیبستگان و نزد .اھل :»ءَ

نِنيَ «   .ھا یشدائد و سخت .یو قحط یسالکخش ،جمع َسَنة :»السِّ
 ۱۳۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  فَإَِذا﴿  ْ  َسَنةُ �َۡ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا ِ َ�ٰ  َ�َا قَالُوا ْ  َسّيِئَةٞ  ُهمۡ تُِصبۡ  �ن ۦۖ ِذه وا ُ َّ� َعهُ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�طَّ  ۥٓۗ مَّ
 ٓ�َ

َ
َما � ِ ٱ ِعندَ  �ُِرُهمۡ َ�ٰٓ  إِ�َّ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّ

َ
   ﴾١٣١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ



  ٥٨٥ سوره اعراف

 

   ترجمه: 
دست شان  بدی یو خوش یکیه نک یھنگام )هکبل ،آنان نه تنھا پند نگرفتند( یول 

ه کاست  یازیاستحقاق و امت(ن به خاطر یا :گفتند یم )ن بودیه اغلب ھم چنک(داد  یم
و  یه بدک یاّما ھنگام .ما است )یکمنت و مباریاز م یم و ناشیمردمان دار ریبر سا
 )از یھا و بالھا ھمه ناش یسالکن خشیا( :گفتند یم ،داد یدست مشان  بدی یسخت

مردماِن ھمه اعصار و قرون  یا( !ھان !روان او استیو پ یموس ینحوست و شوم
بوده  )یگریس دکر او نه یر و تدبیتقد و با(آنان تنھا از جانب خدا  یاریه بدبک )دیبدان

ز اغلب یگران نیو د(دانستند  ینم )قت ساده راین حقیا(ثر آنان کن اکیول ،است
ت خدا به انسان یبرابر اراده و مش یو فراخ یو سخت یو ناخوش یه خوشکدانند  ینم

  ).دھد یدست م
   توضیحات: 

نَةُ «  َسَ يِّئَةٌ . «ر و نعمتیخ .یکین :»احلْ وا. «بتیشّر و مص .یبد :»سَ ُ اصل آن  :»يَطَّريَّ

وا« ُ تَطَريَّ  .دانند از یم یرا ناش ینحوست و شوم .زنند یفال بد م :یاست و به معن »يَ

ندَ اهللاِ. «یو بدبخت یخوشبخت .ینحوست و شوم :»طَآئِر« در  .خدا است یاز سو :»عِ
  .دست خدا است

 ۱۳۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   َماَمهۡ  َوقَالُوا
ۡ
   ﴾١٣٢ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  لََك  نُ َ�ۡ  َ�َما بَِها َحَرنَاّلِتَسۡ  َءايَةٖ  ِمنۡ  ۦبِهِ  تَِناتَأ

   ترجمه: 
و ھر ( یاوریما معجزه ب یھر اندازه برا :گفتند )شه نادرستین اندیآنان به سبب ا( 
و به تو (م یآور یمان نمیما به تو ا ی،نکتا ما را بدان جادو  )یاز معجزات بنمائ ینوع
  ).میگرو ینم

   توضیحات: 

م«  هْ   .ھرگونه .ھراندازه :»اـَمَ
 ۱۳۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
وفَانَ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ َل لۡ ٱوَ  َرادَ �َۡ ٱوَ  لطُّ َفادِعَ ٱوَ  ُقمَّ مَ ٱوَ  لضَّ َ�ٰ  ٖت َءاَ�ٰ  �َّ َفصَّ  تٖ مُّ
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ْ َتكۡ سۡ ٱفَ  وا ُ�َ  ْ ۡ  امٗ قَوۡ  َوَ�نُوا    ﴾١٣٣ رِمِ�َ �ُّ
   ترجمه: 
 ،شته ،ملخ ،لیس :)م و از جملهیردکدچارشان  یبتکبت و نیھر زمان به مص(پس  

بر صدق (بود  یمعجزه جداگانه و روشن کیه ھر کم یو خون بر آنان فرستاد ،قورباغه
را  کیجداگانه و مفّصل سخن گفته بود و وقوع ھر کیش درباره ھر یشاپیو او پ ؛ یموس

ه حق را کدند یشتن را باالتر از آن دیو خو(دند یّبر ورزکاّما آنان ت )خبر داده بود
  .بودند یارکگناھ یھا ه انسانکچرا  )رندیبپذ
   توضیحات: 

ادَ «ل. یس»: الطُّوفَانَ «  َرَ لَ «ملخ. »: اجلْ  ینجا شپش معمولیدر ا یول ،ندیشپش را گو»: قُمَّ
ا ساس یتواند شته  یه مکاست  یاھیه آفت گکاست  یجانوره مراد کست. بلیمورد نظر ن
ه یه ماکاند  دانسته یا حشره یو برخ ،اند گفته کد و گنه و مگسیھم آن را ب یباشد. برخ

ادِعَ ). «۲۲۶گردد (نگا: المنتخب / صفحه  یوانات میح یاھان و نابودیگ یتباھ فَ »: الضَّ

مَ «قورباغه.  ،جمع َضْفَدع ل یبارھا به خون تبدیه آب رودبارھا و جوک یمعنن یخون. بد»: الدَّ
از دماغ و ُقُبل  یزیه خونریه ماکشدند  یگوناگون مبتال م یھایماریه به بکن یا ایگشت.  یم

التٍ «د. یگرد یو ُدُبر و چه بسا فلج شدن اعضاء م فَصَّ ايَاتٍ مُ جداگانه و  یھا معجزه»: ءَ

ايَاتٍ ( واضح و روشن. یھا نشانه   ء متقّدم است.ای) حال اشءَ
 ۱۳۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  زُ لرِّجۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوَ�عَ  َولَمَّ  َت َكَشفۡ  لَ�ِن ِعنَدَكۖ  َعِهدَ  بَِما َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ ُموَ� َ�ٰ  قَالُوا
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َمَعَك  ِسلَنَّ َولَُ�ۡ  لََك  مَِنَّ َ�ُؤۡ  زَ لرِّجۡ ٱ َ�نَّا   ﴾١٣٤ ءِيَل َ�
   ترجمه: 
از شّدت (شد  یبر آنان واقع م )ورکپنجگانه مذ یھا از عذاب( یه عذابکھر زمان  

اد خوان و از یخود را به فر یما خدا یبرا !یموس یا :گفتند یم )تأّلم آن یر و فزونیتأث
ه عھد نبّوت و رسالت ک(ند که با تو بسته است وفا ک یه به عھدکن کاو درخواست 

ھمان (م و یاوریمان بیه به تو اکم یخور یسوگند م ی،اگر عذاب را از ما بردار ).است
م تا به یساز یو آنان را آزاد م(م یفرست یل را ھمراه تو میاسرائ یبن )یا ه خواستهکگونه 
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  ).مشغول شوند یپرست گانهی
   توضیحات: 

زُ «  جْ مردم  یو سرگردان یشانید و باعث پریاز آن بلرزه درآھا  دل هک یعذاب :»الرِّ

كَ ـبِمَ «  .شود ندَ دَ عِ هِ و  .ه با تو بسته استکشو  ین و در آن متوّسل به عھدکدعا  :»ا عَ
 یشوائیم به خلعت و پیه چون تو را ھمچون ابراھکآن عھد نبّوت و رسالت است 

  ).۱۲۴بقره /  :نگا(دارد  یتو را مستجاب م یدعا ،بزرگوار داشته است
 ۱۳۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  َجلٍ  إَِ�ٰٓ  زَ لرِّجۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  َناَكَشفۡ  فَلَمَّ
َ
   ﴾١٣٥ يَنُكُثونَ  ُهمۡ  إَِذا لُِغوهُ َ�ٰ  ُهم أ

   ترجمه: 
ناگھان  ،میداشت یم ردند از آنان برک یم یه سپرک یه عذاب را تا مّدتک یاّما ھنگام 

  .نمودند یردند و سوگند خود را نقض مک یم ینکش  مانیپ
   توضیحات: 

وهُ «  م بَالِغُ لٍ هُ يا أَجَ  که اندکن است یمراد ا .دندیرس یه بدان مک یتا مّدت :»إِلَ

ثُونَ . «مان بمانندیتوانستند بر سر پ یم یروزگار نكُ سوگند  .ردندک یم ینکش  مانیپ :»يَ
  .نمودند یخود را نقض م

 ۱۳۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

غۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱفَ ﴿ 
َ
�َُّهمۡ  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َرقۡ فَأ

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ    ﴾١٣٦ فِلِ�َ َ�ٰ  َهاَ�نۡ  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
ا غرق یشان را در دریم و لذا ایاز آنان انتقام گرفت )هکد یار بدانجا رسکسرانجام (تا  

مان و اقرار یا(ردند و از ک یب میذکات و معجزات ما را تیه آنان آکن یبه سبب ا ،مینمود
  ).نمودند یم یتوّجھ یو در حق آنھا ب(شدند  یآنھا غافل م )به

   توضیحات: 

مْ «  نْهُ نَا مِ مْ  :»مِّ يالْ « .میردک کشان را دچار نقمت و ھالیا .میاز آنان انتقام گرفت :»إِنتَقَ
  .ایدر

 ۱۳۷ سوره أعراف آیه
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   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ نَاَر�ۡ َوأ َّ�  ْ  ٱ رَِق َمَ�ٰ  َعُفونَ َتۡض �ُسۡ  َ�نُوا

َ
ۖ  َناَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ رَِ�َهاَوَمَ�ٰ  ِض �ۡ�  �ِيَها

ۡت  ٰ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َ�َ ْۖ  بَِما ءِيَل َ� وا رۡ  َصَ�ُ  نُ َعوۡ فِرۡ  نَعُ يَۡص  َ�نَ  َما نَاَوَدمَّ
ْ  َوَما ۥُمهُ َوقَوۡ     ﴾١٣٧ رُِشونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
را به قوم  )مصر و شام(ن یت سرزمکپرنعمت و بر یو ما ھمه جھات و نواح 

 کیو وعده ن ،میردکواگذار  )لیاسرائ یبن یعنی ،ر ظلم و ستمیو دربنِد زنج(مستضعف 
و  ،افتیتحّقق  ،ه نشان دادندک یبه خاطر صبر و استقامت ،لیاسرائ یپروردگارت بر بن

داربست فراھم ھای  باغ و آنچه از ،ساخته بودند )مجّلل یھا اخکاز (ان یآنچه فرعون
  .میدیوبکدرھم  ،آورده بودند

   توضیحات: 

نَا«  ثْ رَ ونَ . «میعطاء نمود .میردکواگذار  :»أَوْ فُ عَ تَضْ  .شدند یف میر و تضعیتحق :»يُسْ

بَ « ارِ غَ ضِ وَ مَ قَ األرْ ارِ شَ ا یا شام و یع مصر ین وسیو جھات سرزم یمراد ھمه نواح :»هاـمَ
ھا  مراد از مشرق .فرعون بوده باشد یه چه بسا شام تحت فرمانروائکآنھا است  یھردو

ن پھناور به یه سرزمکاست  یمختلف یھا ا افقی ی،و غرب یجوانب شرق ،ھا و مغرب

ا. «ن خواھد داشتیت زمیروکت یخاطر خاصّ  نَا فِيهَ كْ و نعمت و  یرزق و روز :»بَارَ

اجرا  .افتیتحّقق  :»تْ ـَّمـتَ ). «۲۸ - ۲۵دخان /  :نگا(م یرا در آن افزود یسرسبز

ةُ . «دیگرد لِمَ ن یشان و جانش دشمنان یل درباره نابودیاسرائ یوعده خدا به بن :»كَ

واـَ بِم). «۶و  ۵/   و قصص ۱۲۹اعراف /  :نگا(گرداندن آنان  ُ ربَ شان یبه سبب صبرا :»ا صَ

نَا. «دندیان دیفرعونه از فرعون و ک یبر شدائد رْ مَّ انُوا . «میردکران یب و ویتخر :»دَ كَ

ونَ  شُ رِ عْ ھا و داربسِت  ھا و خانه اخکاعم از  ،داشتند یافراشتند و استوار م یبرم :»يَ
  ).۶۸و نحل /  ۱۴۱انعام /  :نگا(ھا  درخت

 ۱۳۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  بِبَِ�ٓ  نَاَوزۡ َوَ�ٰ ﴿  تَوۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ ءِيَل َ�
َ
ْ فَ� ٰ  ا ٰٓ  ُكُفونَ َ�عۡ  �ٖ قَوۡ  َ�َ ۡص  َ�َ

َ
َُّهمۚۡ  َنا�ٖ أ ْ  ل ٰ  قَالُوا  ُموَ� َ�
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ٓ  َعلجۡ ٱ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  �َّ    ﴾١٣٨ َهلُونَ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
   ترجمه: 
قلزم  ی(ا یاز در )م و سالمیان نجات دادیاز دست فرعون و فرعون(ل را یاسرائ یبن 

داشتند و  یه بتھائکدند یرس یبه گروھ )ر خودیدر مس( .میگذراند )سیج سوینزد خل
 !یموس یا :گفتند )یل به موسیاسرائ ین ھنگام بنیدر ا( .مشغول پرستش آنھا بودند

 یه آنان داراکگونه  ھمان )میتا به پرستش آن بپرداز(بساز  یما معبود یبرا
شما گروه  :گفت )یموس !باشند یآنھا مشغول م و به پرستش(ھستند  یمعبودھائ

ده شود ید پرستیه باک یست و خدائین چید عبادت راستیدان یو نم(د یھست ینادان
  ).ستیک

   توضیحات: 

نَا«  زْ اوَ رَ «. میعبور داد :»جَ بَحْ  یس فعلیج سویا احمر نزد خلیقلزم  یایمراد در :»الْ

ونَ . «است فُ كُ عْ   .مواظب عبادت و مالزم پرستش بودند :»يَ
 ۱۳۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٞ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ ﴿  ا ُمَت�َّ ا ِطلٞ َوَ�ٰ  �ِيهِ  ُهمۡ  مَّ ْ  مَّ    ﴾١٣٩ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 یو نابود کھال )هیما(ارشان ک )مشغولند یپرست د به بتینیب یه مکرا (نان یا 

  .نند پوچ و نادرست استک یسازند و م یو آنچه م ،است )شانیخودشان و معبودھا(
   توضیحات: 

 » ٌ تَربَّ ر و یتدم یبه معن )ریتتب(اسم مفعول از مصدر  .ران گشتهینابودشده و و :»مُ

مْ (و جمله  )ما( یخبر مقّدم برا ).۷اسراء /  :نگا(ردن است ک کب و ھالیتخر ا هُ ٌ مَّ تَربَّ مُ

لُونَ . «پوچ و نادرست .زائل و مضمحل :»بَاطِلٌ . «است )إِنَّ (خبر  )فِيهِ  مَ انُوا يَعْ ا كَ  :»مَ
  .نندک یه مک یعبادت .سازند یه مک یھائ بت

 ۱۴۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ۡ�َ  قَاَل ﴿ 
َ
ِ ٱ أ بۡ  �َّ

َ
لَُ�مۡ  َوُهوَ  اهٗ إَِ�ٰ  غِيُ�مۡ �    ﴾١٤٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  فَضَّ

   ترجمه: 
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شما  یبرا یمعبود )ائنات استکدگار ھمه یه آفرک(ا جز خدا یآ :گفت )سپس( 
بر مردمان  )ن فراوانیبا دادن زم(ه شما را که او است کو حال آن  ؟! نمکجستجو 

  .داده است یبرتر )ھمعصرتان(
   توضیحات: 

مْ «  يكُ الَ . «شما بطلبم یبرا :»أَبْغِ يلَ الْعَ مْ عَ لَكُ نيَ ـفَضَّ گر یل آنان بر دیمراد تفض :»مِ
ن و یو آئ یپرست گانهید یله دادن نعمت فراوان بدانان و تجدیعصر به وس  مردمان ھم

  .استشان  میان غمبران دریسّنت پ
 ۱۴۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

�َيۡ  �ذۡ ﴿ 
َ
�ۡ  ُ�َقّتِلُونَ  َعَذاِب لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  �َُسوُمونَُ�مۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ُ�مَ�ٰ أ

َ
� ٓ  َءُ�مۡ َنا

ٓ  ُيونَ َتحۡ َو�َسۡ  ٰ  َوِ�  َءُ�مۚۡ �َِسا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ءٞ بََ�ٓ  لُِ�مَ�    ﴾١٤١ َعِظيمٞ  رَّ
   ترجمه: 
ان شما را نجات یفرعون )دست جور فرعون و(ه از کرا  ید زمانیاوریبه خاطر ب 
فرسا  طاقت یارھاکو شما را به ( ،رساندند ین عذاب را میه به شما بدترکآنان  .میداد

تا نسل شما (شتند ک یپسرانتان را م ).انگاشتند یوانتان میھمچون حگماشتند و  یم
ن یدر ا .داشتند یزنده نگاه م )خود یارکخدمت یبرا(و دخترانتان را  )م شودک
تان از یبرا یش بزرگیآزما )دنتان از آنیو نجات بخش ،انینجه و آزار فرعون و فرعونکش(

  .جانب پروردگارتان بود
   توضیحات: 

مْ «  ونَكُ ومُ ابِ . «چشاندند یرساندند و م یبه شما م :»يَسُ ذَ الْعَ وءَ ن عذاب و یبدتر :»سُ

  .شیامتحان و آزما :»بَآلءٌ . «نجهکش
 ۱۴۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُموَ�ٰ  نَاَعدۡ َوَ�ٰ ﴿  �ۡ  لَةٗ َ�ۡ  ثِ�َ ثََ�
َ
رۡ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ُت ِميَ�ٰ  َ�َتمَّ  بَِعۡ�ٖ  َهاَ�ٰ َممۡ َو�

َ
ۚ َ�ۡ  �َعِ�َ أ  َوقَاَل  لَٗة

ِخيهِ  ُموَ�ٰ 
َ
ۡص  ِ� قَوۡ  ِ�  ِ� لُفۡ خۡ ٱ ُرونَ َ�ٰ  ِ�

َ
ۡ ٱ َسبِيَل  تَتَّبِعۡ  َوَ�  لِحۡ َوأ    ﴾١٤٢ ِسِدينَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
) ین آسمانیام سھمگیافت پیپرورش خود و در یه براکم (یوعده گذاشت یما با موس 
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امل) ده شب بر آنھا ک یپختگ یشب (به مناجات و عبادت بپردازد) و (سپس برا یس
از و سوز و ساز با) پروردگارش چھل شب تمام شد. یله مّدت (راز و نیوس نیم و بدیافزود
ه عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادر خود ھارون گفت: در کن یش از ای(پ یموس

  ن.کم یرویاران پکن من باش و اصالحگر بوده و از راه و روش تباھیان قوم من جانشیم
   توضیحات: 

نَا«  دْ اعَ اتُ . «دیل گردیمکت .تمام شد :»تَمَّ . «میوعده داد .میوعده گذاشت :»وَ يقَ  :»مِ

بَعِنيَ . «نیوقت مع .ن شدهییمّدت تع وداً (حال واژه  :»أَرْ دُ عْ و  ،ظرف ،محذوف )مَ

ارَ ( یرا به معن )تَمَّ ( یو برخ ،اند ردهکر کبه ذ مفعول بَعنيَ (و  )صَ را خبر آن  )أَرْ

نِي. «اند دانسته لُفْ   .ن من باشیجانش :» أُخْ
 ۱۴۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ رِِ�ٓ  رَّبِ  قَاَل  ۥَر�ُّهُ  ۥَوَ�ََّمهُ  تَِنالِِميَ�ٰ  ُموَ�ٰ  ءَ َجا
َ
نُظرۡ  أ

َ
ٰ  لَن قَاَل  َكۚ إَِ�ۡ  أ  ِ� تََرٮ

ٰ  َف فََسوۡ  ۥَمَ�نَهُ  َتَقرَّ سۡ ٱ فَإِنِ  َبلِ �َۡ ٱ إَِ�  نُظرۡ ٱ ِ�نِ َوَ�ٰ  � تََرٮ ا ِ� ٰ  فَلَمَّ  ۥَجَعلَهُ  َجَبلِ لِلۡ  ۥَر�ُّهُ  َ�َ�َّ
ۚ َصعِقٗ  ُموَ�ٰ  وََخرَّ  اَد�ّٗ  ٓ  ا ا فَاَق  فَلَمَّ

َ
۠  َك إَِ�ۡ  ُت ُ�بۡ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ۡ ٱ أ    ﴾١٤٣ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
را  یالمکو ( ،و پروردگارش با او سخن گفتعادگاه ما آمد یبه م یه موسک یھنگام 
 .ستیمثل او ن یزیه چکند یرا ھم بب یخواست ذات ،ماند ینم یسکالم که به کد یشن
تو  یو جمال واال(نم یتا تو را بب یبه من بنما )شتن رایخو( !پروردگارا :ردکعرض  )لذا

 یه آدمین بنیتو با ا( :گفت )ش بدویخدا .بم گرددیدار نصیتا افتخار گفتار و د .را بنگرم
نان یاطم یبرا(ن کیول .ینیب یمرا نم )و یدار مرا نداریتاب د ین جھان مادیو در ا

رومندتر از ین یه ھمچون تو ماده و بسک(وه کبه  )یدن مرا نداریه تاب دکن یخاطر از ا
تو ھم مرا  ،خود استوار ماند یبر جا )ذات من یدر برابر تجلّ (اگر  ،بنگر )تو است

د و یوبکآن را درھم  ،وه نمودکشتن به یه پروردگارش خوک یاّما ھنگام .دید یخواھ
 یتو منّزھ !پروردگارا :ه به ھوش آمد گفتک یوقت .دین گردیھوش و نقش زمیب یموس

توانند  یه مکن چشمان دل و ِخردند یه اکبل .یت باشیه با چشمان سر قابل رؤکاز آن (
گردم و من  یتو برمسوی  به )مانم ویپرسش پشن یاز ا(من  ).نندکتو را مشاھده 

  .ھستم )ن زمانیزدان در ایبه عظمت و جالل (ِن مؤمنان ینخست
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   توضیحات: 

ينِ «  كَ ا ی )ذاتَكَ (مفعول دوم آن  .به من نشان بده :» أَرِ سَ لَن . «محذوف است )(نَفْ

اينِ   ینیب یه ھرگز مرا نمکن یا ایو  ی،نیب ین جھان نمیه مرا در اکن است یمراد ا :»  تَرَ

يا). «۱۷۸ - ۱۴۹صفحه  ،۹جلد  ،رالمناریتفس :نگا( لَّ َ  :اند گفته یبرخ .گر شد جلوه :»جتَ
مراد  :اند ھم گفته یبعض .ت آن بر ما مجھول استیفیکاست و  یمراد ظھور ذات بار

اً . «است یاز قدرت الھ یجلوه پرتو كّ  ھفک :نگا(سان شده کین یبا زم .دهیوبکدرھم  :»دَ

وكاً ( یعنیمصدر است و به عنوان اسم مفعول  ).۹۸/  كُ دْ  :»َخرَّ «  .ار رفته استکبه  )مَ

عِقاً . «فرو افتاد به  :»أَفَاقَ . «ن نقش بستهیاز حال رفته و بر زم .مدھوش افتاده :»صَ

لُ الْ . «ھوش آمد نِنيَ ـاَوّ مِ ؤْ ِن یا نخستی .ِن مؤمنان در روزگار خودش استیمراد نخست :»مُ
  .ن سرا استیت خدا در ایان به مسأله عدم رؤمؤمن

 ۱۴۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ� َ�ٰ بِرَِ�ٰ  �َّاِس ٱ َ�َ  ُتَك َطَفيۡ ۡص ٱ إِّ�ِ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَاَل ﴿  ٓ  فَُخذۡ  ِ� َو�َِ�َ�  َوُ�ن تَُك َءاتَيۡ  َما
ٰ ٱ ّمِنَ     ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
با تو از (ش و با سخن گفتنم یخو یھا من تو را با رسالت !یموس یا :خدا گفت 

ام کغ احیت تبلیه مأمورک یعصر ھم(بر مردمان  )حجاب و بدون واسطه یفراسو
ه به دست تو کرا  یتورات یعنی(ام  پس آنچه به تو داده ،دمیبرگز )یبدانان دار یآسمان

  .باش )زدانینعمت (رگزاران کر و از زمره شیبرگ )مکمح ،ام سپرده
   توضیحات: 

يْتُكَ «  طَفَ االتِ . «ام دهیتو را برگز :»إِصْ سَ غمبر را یه پک یزھائیچ ،جمع رسالت :»رِ

المِ ). «۶۲/   اعراف :نگا(نند ک یغ آنھا میمأمور تبل   .گفتن سخن :»كَ
 ۱۴۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ 
َ
�ۡ ۡ وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن َواحِ ل �ٖ  َهافَُخذۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  ِصيٗ� َوَ�فۡ  ِعَظةٗ مَّ   بُِقوَّ

ۡ
 ُمرۡ َوأ
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  َمَك قَوۡ 
ۡ
ْ يَأ حۡ  ُخُذوا

َ
ۚ بِأ ْورِ�ُ�مۡ  َسنَِها

ُ
   ﴾١٤٥ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َدارَ  َسأ

   ترجمه: 
م و کل از نصائح و حِ یاسرائ یاز بنیه مورد نک(ز یاز ھرچ )تورات(او در الواح  یو برا 
در امر (ز یھمه چگر  روشن و )یزندگ(تا پند و اندرز  ،مینوشت )ام حالل و حرام بودکاح

الواح را با تاب و توان  )نیا :میبدو گفت( .باشد )شانیا یو وظائف شرع ینیف دیالکت
وُلوالعزمیگر پیمانند د ،امان یو با نشاط فراوان و تالش ب(ر یبرگ

ُ
غ آنھا یدر تبل ،غمبران أ

ن آنھا را یوترکیفرمان بده ن )لیاسرائ یبن یعنی(د و به قوم خو )مر بزنکدامن ھّمت به 
آسان گرفتن را بر  ،شدن روزیردن را بر پک صبر ،مثًال عفو را بر قصاص( .ار بندندکبه 

ه کح دھند یترج یزیشتر است بر چیاجر ب یه داراکو باالخره آنچه را  ،سخت گرفتن
شدگاِن  نافرمان و خارج(اران ک ن گنهیسرزم یبه زود ).برخوردار است یمترکاز ثواب 

د و یتا بنگر(م یدھ یرا به شما نشان م )عاد و ثمود و قوم لوط :لیاز قب ،زدانیاز دستور 
ھمچون آنان  یزیانگ سرانجام تأّسف ،دیشان شویه اگر چون اکد ید و بدانیریعبرت گ

  ).ده استیرسشان  بدی هکرسد  ید داشت و به شما ھم ھمان میخواھ
   توضیحات: 

اح«  ن الواح یو جنس و تعداد ا یچگونگ .سندینو یزیآنچه بر آن چ ،جمع َلوح :» أَلْوَ

يالً . «بر ما مجھول است صِ ظَةً وَ تَفْ عِ وْ بدل از جار و مجرور  .حیبه عنوان اندرز و توض :»مَ

مْ . «است يكُ أُرِ   .داد به شما نشان خواھم :»سَ
 ۱۴۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ�ۡ
َ
ِينَ ٱ ِ�َ َءاَ�ٰ  َ�نۡ  ُف َسأ ونَ  �َّ ُ  ٱ ِ�  َ�َتَك�َّ

َ
ْ يََروۡ  �ن قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�  �َّ  َءايَةٖ  ُ�َّ  ا

ْ يُؤۡ  ْ يََروۡ  �ن بَِها ِمُنوا ْ يََروۡ  �ن َسبِيٗ�  َ�تَِّخُذوهُ  َ�  دِ لرُّشۡ ٱ َسبِيَل  ا  َسبِيٗ�ۚ  َ�تَِّخُذوهُ  َ�ِّ لۡ ٱ َسبِيَل  ا
 ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�

َ
ْ  بِ� بُوا ْ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ    ﴾١٤٦ فِلِ�َ َ�ٰ  َهاَ�نۡ  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
ات خود یردن) آک موجود در آفاق و انفس و از فھم یھا دن درباره نشانهیشیاز (اند 

شتن را باالتر از آن یورزند (و خو یّبر مکن به ناحق تیه در زمکدارم  یرا باز م یسانک
تاب ک(از  یا هیو اگر ھر نوع آ ،رند)یش گیاء را در پیرند و راه انبیات ما را بپذیه آکدانند  یم

نند ی) را ببیجھان یھا از نشانه یا غمبران و ھر قسم نشانهیاز پ یا و ھرگونه معجزه یآسمان
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و  ،رندیگ ینند آن را راه خود نمی) را ببیت (و رستگاریو اگر راه ھدا ،آورند یمان نمیبدان ا
عت خدا) ین (انحراف از جاده شریا ،رندیگ ینند آن را راه خود میرا بب یه راه گمراھکچنان 

  اند. خبر گشته یرده و از آنھا غافل و بکب یذکات ما را تیه آکھم بدان سبب است 
   توضیحات: 

فُ «  ِ أَرصْ َقِّ . «ر خواھم دادییراه آنان را تغ .منصرف خواھم ساخت :»سَ ِ احلْ ريْ به  :»بِغَ
شتن برتر گرفتن از یگران و خویّبر بر دکه تکرا یز ؛ د استیکتأ ید براین قیر اکذ .ناحق

دِ ). «۶۱بقره /  :نگا(شه نادرست است یھم ،زدانیرش فرمان یپذ شْ س کع .تیھدا :»الرُّ

يِّ ). «۲جّن /  ،۲۵۶بقره /  :نگا( یگمراھ غَ ن انحرافات و یا کیاکی :»ذلِكَ . «یگمراھ :»الْ
  .زند به سبِب  یشان سر میاز ا ،امور ناپسند

 ۱۴۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ بُوا ٓ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ عۡ  َحبَِطۡت  ِخَرةِ �ٱ ءِ َولَِقا
َ
ْ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َهۡل  لُُهمۚۡ َ�ٰ أ  َ�نُوا

   ﴾١٤٧ َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
ب دارند و به یذکما را ت )یجھان یدنیو د یآسمان یتاب خواندنک(ات یه آک یسانک 

مان یآخرت ا )تابکشدن بعد از مرگ و حساب و  امت و به زندهیخدا در ق(مالقات 
مگر  .شود یھوده میب )رود و باطل و یاند برباد م ه انجام دادهک یکین(اعمال  ،آورند ینم
 )اند دهیه ورزک یفرکو  یو معاص(اند  ردهکه ک یارھائکجز در برابر  یسانکن یچن

  ؟شوند یپاداش داده م
   توضیحات: 

آءِ «  تاب در کحساب و  یز و حاضرشدن برایشدن. مراد رستاخ یارویمالقات. رو»: لِقَ

بِطَتْ «شگاه خدا است. یپ نَ «ھدر رفت و ضائع شد. برباد رفت. »: حَ وْ ْزَ لْ جيُ ن یمراد ا»: هَ
  شود. یمشان  نصیب فر اعمال بدشانیکرود و تنھا  یخوبشان ھدر م یارھاکه کاست 

 ۱۴۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َذَ ٱوَ ﴿  ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُموَ�ٰ  مُ قَوۡ  �َّ ُ  اَجَسدٗ  ٗ� ِعجۡ  ُحلِّيِِهمۡ  ِمنۡ  ۦِده ۚ  ۥ�َّ لَمۡ  ُخَواٌر
َ
ْ يََروۡ  � نَّهُ  ا

َ
 َ�  ۥ�
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َُذوهُ ٱ َسبِيً�ۘ  ِديِهمۡ َ�هۡ  َوَ�  يَُ�ّلُِمُهمۡ  َّ�  ْ    ﴾١٤٨ لِِم�َ َ�ٰ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
شان یورھایقوم او از ز ،)مناجات رب غفور یوه طور براکبه ( یموس )رفتن(بعد از  

 یتنھا با مھارت(بود و  )یجان یب(ر کیه پکساختند و آن را معبود خود گرفتند  یا گوساله
ر کین پیه چنکدند ید یمگر نم .گاو داشت یصدا )ار گرفته بودکدر آن به  یه سامرک

به ھر ( .ندک ینم یشان را راھنمائیا ید و به راھیگو یبا آنان سخن نم یا گونه گوساله
را  یبت موسیرد و غکشان ُگل ین ایپس یپرست ن و بتیشیپ یشه گاوپرستیاند ،حال

  .ردندکستم  )به خود(گرفتند و  یگوساله را به خدائ )مت شمردند ویغن
   توضیحات: 

مْ «  لِّيهِ الً . «شیآالت خو نتیز .خود یورھایز :»حُ جْ داً . «یا گوساله :»عِ سَ  :»جَ

د(ه از کسرخ رنگ ھم آمده است  :یبه معن .ان استیا عطف بیبدل  .یا رهکیپ سَ به  )جَ
«  .ن صورت صفت استیدر ا .چون آن است یھائ زعفران و رنگ ،دهیکخون خش یمعن

ارٌ  وَ وهُ . «گاو یصدا :»خُ َذُ مراجعه  یدرباره گوساله سامر .ردندکآن را معبود خود  :»إختَّ
  ).۹۱ - ۸۵طه /  ،۱۵۳نساء /  ،۹۳و  ۹۲و  ۵۴و  ۵۱بقره / ( :شود به

 ۱۴۹ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  يۡ  ِ�ٓ  ُسقَِط  َولَمَّ
َ
وۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ َوَرأ �َُّهمۡ  ا

َ
ْ  قَدۡ  � ْ  َضلُّوا  َ�َا فِرۡ َوَ�غۡ  َر�َُّنا َناَ�ۡ يَرۡ  لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا

   ﴾١٤٩ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ 
   ترجمه: 
اگر  :گفتند ،اند ه گمراه گشتهکمان و سرگردان شدند و دانستند یه پشک یھنگام 

  .م بودیاران خواھکانیاز زگمان  بی ،امرزدیند و ما را نکپروردگارمان بر ما رحم ن
   توضیحات: 

ي«  قِطَ يفِ أَيْدِ و افسوس فراوان خوردند. در اصل دست خود  مان شدندیپش یبس»: مْ ـِهـسُ

يل( ی) به معنيفرا گاز گرفتن و چانه بر دست ندامت افگندن است. واژه (   ) است.عَ
 ۱۵۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٥٩٦

 

ا﴿  ِسفٗ  نَ َ�ٰ َغۡض  ۦمِهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  ُموَ�ٰٓ  رََجعَ  َولَمَّ
َ
َعِجلۡ  ِدٓي� َ�عۡ  ِمنۢ  ُتُموِ� َخلَفۡ  َسَمابِئۡ  قَاَل  اأ

َ
 تُمۡ أ

مۡ 
َ
لۡ  َرّ�ُِ�ۡمۖ  رَ أ

َ
 ٱ َ� َو�

َ
�ۡ ۡ َخذَ  َواحَ ل

َ
  َوأ

ۡ
ِخيهِ  ِس بَِرأ

َ
هُ  أ مَّ  نَ �ۡ ٱ قَاَل  هِ� إَِ�ۡ  ۥٓ َ�ُرُّ

ُ
 َعُفوِ� َتۡض سۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ إِنَّ  أ

 ْ  ٱ ِ�َ  ِمۡت �ُشۡ  فََ�  تُلُونَِ� َ�قۡ  َوَ�ُدوا
َ
ٓ عۡ ۡ� ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  ِ� َعلۡ َ�ۡ  َوَ�  ءَ َدا    ﴾١٥٠ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
 ،بازگشت کن و اندوھنایش قوم خود خشمگیبه پ )از مناجات( یه موسک یھنگام 

ا بر فرمان یآ .دیمرا انجام داد ینیچه بد جانش )رفتن من به مناجات(پس از  :گفت
 )مان خود با منیعادگاه طور و مراعات پیبر انتظار رجوع من از م یمبن(پرودگارتان 

را گرفت و آن  )ھارون(سر برادرش  )یمو(نداخت و یالواح را ب یموس ؟دیدیشتاب ورز
ن یا !پسر مادرم یا :گفت )ھارون .دید یه او را مقّصر مکچرا (د یشکخود سوی  به را

پس دشمنان را به من  ،شندکبود مرا ب کیردند و نزدکمردمان مرا درمانده و ناتوان 
  .مدانشه یپ ن و مرا از زمره قوم ستمکشاد م

   توضیحات: 

بَانَ «  ضْ فاً «ن. حال اّول است. یخشمگ»: غَ »: إبْنَ اُمَّ «ن. حال دوم است. یاندوھگ»: أَسِ
بر سر مھرآوردن و عطوفت است. منادا است و  یبرا ،وهین شیسخن بد یپسر مادر. ادا

َ ب ھمچون (کواژه مر کیھر دو واژه به منزله  رشَ ه عَ ْسَ َ ال «) بشمار آمده است. مخَ تْ يبِ مِ تُشْ

آءَ  دَ من. از مصدر (کدشمنان را به من شاد م»: األعْ  یردن. ثالثکمسرور  ی) به معناتـإِشْ

ممجّرد آن (   بت او شاد شدن.یدشمن و مص ی: از گرفتاریبه معن ،) استاتَةـَشَ
 ۱۵۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
دۡ  َوِ�

َ
نَت  تَِكۖ رَۡ�َ  ِ�  َناِخلۡ َوأ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ    ﴾١٥١ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
بر  !پروردگارا .گفت )مسّلم شد یموس یھارون برا یگناھ یو ب یکه پاک یھنگام( 

او در  یردم و از قصور احتمالکه من در حق ھارون ک یارکو از ( یمن و برادرم ببخشا
ما را لطف (ن و کو ما را به رحمت خود داخل  )یصرف نظر فرما ینیامر جانش

  .یتو از ھمه مھربانان مھربانتر )هکچرا  .نکشتن شامل یخو
   توضیحات: 



  ٥٩٧ سوره اعراف

 

 ۱۵۲ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضٞب  َسيََنالُُهمۡ  َل عِجۡ لۡ ٱ �َّ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ ُّ� ۚ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َيا
ۡ ٱ زِيَ�ۡ     ﴾١٥٢ َ�ِ�نَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
 یمیخشم عظ ،ردندکگوساله را معبود خود  )و راھروانش یھمچون سامر(ه کآنان  

 ایدر دن یدیشد یو خوار ،ردیگ یفرا م )در آخرت(شان را یپروردگارشان ا یاز سو
 )او را بپرستند و جز(دروغ بندند  )به خدا(ه کرا ھم  یسانک .دھد یدست مشان  بدی

  .میدھ ین جزا و سزا مین چنیا
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ينَ ـالْ . «شانیفر ایکھمچون  :»كَ ِ رتَ فْ ه به ک یسانک .زنندگان بھتان و تھمت :»مُ
  .به ھم بافندھائی  دروغ ند ویگو یزھائیناروا چ

 ۱۵۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َعِملُوا ْ  ُ�مَّ  اتِ  َٔ لسَّ ْ َوَءاَمُنوٓ  ِدَهاَ�عۡ  ِمنۢ  تَابُوا  لََغُفورٞ  ِدَهاَ�عۡ  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  ا
   ﴾١٥٣ رَِّحيمٞ 

   ترجمه: 
نند و کانجام دھند و سپس توبه  )یفر و معاصکچون ( یزشت یارھاکه ک یسانک 

تو بعد از  یخدا ،اورندیمان بیا )قهیخدا برگردند و حقسوی  به شند وکاز آنھا دست ب(
بس آمرزنده و مھربان است  )نسبت بدانان ،است یرفتنیمان پذیه با بودن اکتوبه (آن 

  ).گذرد یرد و از اشتباھات و گناھانشان در میپذ یشان را به درگاه خود میو ا(
   توضیحات: 

نُوا«  امَ مان یخود ا ی،فر و معاصکه توبه از کچرا  .ر خاّص بعد از عام استکذ :»ءَ

ا. «است بشمار هَ دِ ن بَعْ به توبه  یو در دوم ،ئاتیبه س یدر اّول )ها(ر یضم :»مِ

بَّكَ . «گردد یبرم ينَ (ن جمله خبر یا :»...إِنَّ رَ ذِ  .ر عائد محذوف استیاست و ضم )الَّ

ورٌ لَّ « :شود ین میر چنیتقد فُ غَ ها لَ دِ ن بَعْ بَّكَ مِ يمٌ بِ ـإِنَّ رَ حِ مْ ، رَ   .»مْ ـِهـهُ
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 ۱۵۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  وَ�  َعن َسَكَت  َولَمَّ َخذَ  َغَضُب لۡ ٱ مُّ
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ۡ ۖ ل ِينَ  ةٞ َورَۡ�َ  ىُهدٗ  َختَِها�ُسۡ  َوِ�  َواَح  ُهمۡ  لِّ�َّ

   ﴾١٥٤ َهُبونَ يَرۡ  لَِرّ�ِِهمۡ 
   ترجمه: 
ه ک یالواح ،برگرفت )نیتورات را از زم(الواح  ،فرو نشست یه خشم موسک یھنگام 

ه از پروردگار خود کبود  یسانک یت و رحمت برایآن سراسر ھدا یھا در نوشته
  .دندیترس یم

   توضیحات: 

تَ «  كَ ا. «فرو نشست .خاموش شد :»سَ تِهَ خَ ُنْسخه به  .آن یھا در نوشته :»يفِ نُسْ

بُونَ . «توب استکم یعنی ،منسوخ یمعن هَ رْ   .ھراسند یم .ترسند یم :»يَ
 ۱۵۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ لِِّميَ�ٰ  رَُجٗ�  عِ�َ َسبۡ  ۥَمهُ قَوۡ  ُموَ�ٰ  َتارَ خۡ ٱوَ ﴿  ٓ  تَِنا ا َخَذ�ۡ  فَلَمَّ
َ
 لَوۡ  َرّبِ  قَاَل  َفةُ لرَّجۡ ٱ ُهمُ أ

هۡ  َت ِشئۡ 
َ
ٰ  ُل َ�بۡ  ّمِن َتُهملَكۡ أ ُ�هۡ  َيۖ ��َّ

َ
ٓ ٱ َ�َعَل  بَِما لُِكنَا� َفَها ٓۖ  ءُ لسُّ  تُِضلُّ  نَُتَك فِتۡ  إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ِمنَّا

ٓ  َمن بَِها ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا نَت  ُء
َ
ۖ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َوِ�َُّنا أ نَت  َنا

َ
   ﴾١٥٥ فِرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ

   ترجمه: 
ردار کو توبه از  یخواھ معذرت یدستور داد برا یسپس خداوند به موس( 

ھفتاد  یو موس )ندیایعادگاه او بیل به میاسرائ یاز بن یھمراه گروھ ،پرستان قوم گوساله
شان یو ا(د یعادگاه ما برگزیم یبرا )آنان یاز سو یندگیبه نما(ان قوم خود یمرد را از م

ن لرزه آنان را یه زمک یھنگام ).درگرفت یا لرزه نیدر آنجا زم .وه طور بردکرا به 
ن یش از ایآنان و مرا پ یتوانست یم یخواست یاگر م !پروردگارا :گفت یموس ،فراگرفت

مرا به قتل  کنیا یول .دندید یآنان را خود م کل ھالیاسرائ یتا بن( ینک کھال زین
 کاند ھال ردهکخردان ما  یه بک یارکا ما را به سبب یآ ).سازند یشان مّتھم میا
ا وقوع ی ،تیرؤ یجا درخواست نابه(ن یا ).ریما را به گناه آنان مگ !خداوندا( ؟ یساز یم

برابر (ه به سبب آن کست ین یگریز دیش تو چیجز آزما )یپرست ار گوسالهکا ی ،زلزله
 )یو مستحّق بدان( یس را بخواھکھر  )زدان و گسترده در پھنه جھانین و سنن یقوان



  ٥٩٩ سوره اعراف

 

تو سرپرست  .ینک یت میھدا )یسته بدانیو شا( یس را بخواھکو ھر  ی،ساز یگمراه م
  .ین آمرزندگانیه تو بھترکچرا  ی،و به ما رحم فرما یپس بر ما ببخشا .یما ھست

   توضیحات: 

هُ «  مَ وْ نْ (حرف جّر  .از قوم خود :»قَ ن بوده یر چنیاز اّول آن حذف شده است و تقد )مِ

يَ . «ِمن َقْوِمهِ  :است يَ (و مرجع  ،ه استیناف )إِنْ (واژه  .ست آنین :»إِنْ هِ  یمعن فِتْنَة به )هِ

اءَ « ،ارک یَفْعَلة به معن ،امتحان رَ ةُ اإلِ أَلَ سْ درخواست خود را نشان دادن  یبه معن »ة مَ

يَ (ه مرجع کن یا ایو  ،دا استیاق پیه ھمه محذوف است و از سکاست  ة )هِ فَ جْ ور کمذ رَ

ايَ . «است   .ش تویآزما :»فِتْنَتُكَ . «مرا :»إِيَّ
 ۱۵۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�َا ُتۡب �ۡ ٱوَ ﴿  �ۡ ٱ ِذه ٓ ُهدۡ  إِنَّا ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسنَةٗ  َيا�ُّ ِصيُب  َعَذاِ�ٓ  قَاَل  َكۚ إَِ�ۡ  نَا
ُ
 أ

ٓ  َمنۡ  ۦبِهِ  َشا
َ
ۖ أ � َ�ۡ  ُ�َّ  وَِسَعۡت  ِ� َورَۡ�َ  ُء �ۡ  ءٖ

َ
ِينَ  ُتُبَهافََسأ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  َ�تَُّقونَ  لِ�َّ ِينَ ٱوَ  ةَ لزَّ َّ� 

   ﴾١٥٦ ِمُنونَ يُؤۡ  تَِناَ�ٰ � ُهم
   ترجمه: 
ق یو توف یه َسرورک(مقّرر دار  یکین )یزندگ(ا یا و آن دنین دنیما در ا یو برا 

ه کچرا  )است یت تو در آن سرایت و عنایاز رضا یو سعادت ناش ی،ن سرایطاعت در ا
عذاب خود را به  :گفت )خدا بدو( .میا ردهکتو بازگشت سوی  به )م ویا توبه نموده(ما 
ز یچ و رحمت من ھم ھمه ،رسانمیبخواھم م )ند و خودکند و توبه نکگناه (ه کس کھر

آن را  )یاّما در آن سرا ،گردد یافر و مؤمن مکشامل  ین سرایو در ا(را در برگرفته 
ات یات بدھند و به آکنند و زک یزگاریه پرھکمقّرر خواھم داشت  یسانک یبرا

  .اورندیمان بیا )یگسترده جھان یھا و نشانه یآسمان یھا تابک(
   توضیحات: 

تُبْ «  نَا. «تفّضل و عطاء فرما .مقّدر فرما :»اُكْ دْ   .میردکتوبه  .میبازگشت :»هُ
 ۱۵۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿   ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  ُتوً�اَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ  ةِ َرٮ



 تفسیر نور    ٦٠٠

 

  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ 
ۡ
ِ  ُمرُُهميَأ  ٱب

ۡ ٰ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ َهٮ ّيَِ�ٰ ٱ لَُهمُ  َو�ُِحلُّ  ُمنَكرِ ل  ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�َحّرِمُ  ِت لطَّ
 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َوَ�َضعُ  �َِث َ�ٰٓ �َۡ ٱ

َ
ِينَ ٱفَ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ� َّ�  ْ ُروهُ  ۦبِهِ  َءاَمُنوا  وََعزَّ

وهُ  ْ ٱوَ  َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ    ﴾١٥٧ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
نند از فرستاده ک یم یرویه پک یسانکدھم به)  یژه رحمت خود را اختصاص می(به و 

داند و وصف او را) در  یه (خواندن و نوشتن نمک یغمبر امّ ی) پی(خدا محّمد مصطف
ار زشت کدھد و از  یدستور م کیار نکابند. او آنان را به ی یل نگاشته میتورات و انج

سازد و  یھا را بر آنان حرام م کد و ناپاینما یحالل مشان  برای ھا را زهیکو پا ،دارد یبازم
ان نجاست به منظور کھمچون قطع م یفرسا ام طاقتکر (احیاندازد بند و زنج یفرو م

آورد (و از  یشان به در میو پا و گردن) ا به عنوان توبه) را از (دست یشکو خود ،طھارت
ت یاورند و از او حمایمان بیه به او اک یسانکرھاند). پس  یُغل استعمار و استثمارشان م

ه یه (قرآن نام است و ھمسان نور ماکنند ک یرویپ یو از نور ،دھند یاریرا  ینند و وک
  آنان رستگارند.گمان  بی ،ت مردمان است و) به ھمراه او نازل شده استیھدا
   توضیحات: 

يَّ «  ه نتواند بخواند و کاست  یسکمراد  .مادر است یعنی )أُمّ (منسوب به  :»أُمِّ

بقره /  :نگا(ف سخت است یالکمراد ت .نیبار سنگ :»إِرصْ ). «۴۸بوت / کعن :نگا(سد یبنو

الل). «۲۸۶ ام کنجا مراد احیدر ا .نیآھن یرھایبند و زنج ،جمع ُغّل  :» األغْ
. تاب واجب گشته بودکبر اھل  یو نافرمان یه به سبب معاصکاست  یفرسائ طاقت

اللَ « مْ وَ األغْ هُ َ نموده شده  ،له بار و غلیبه وس ی،الت و مشّقات معنوکمش :»...إِرصْ
ه بار بر دوش و کمانند  یم یسانکآنان به  یعنی .باشند یو قابل لمس م یه حّس کاست 

وهُ « ...داشته باشند ور به دست و پا یبند و زنج رُ زَّ  یاریاو را  .ردندکت یاو را حما :»عَ
  .دندیوشک یدر احترام و .نمودند

 ۱۵۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض� �ۡ�

 ٓ�َ  ٰ ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ



  ٦٠١ سوره اعراف

 

   ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ 
   ترجمه: 
عرب و اعم از (شما  یجملگسوی  به من فرستاده خدا :بگو )به مردم( !غمبریپ یا 

 .ن از آن او استیو زمھا  آسمان هک یخدائ .ھستم )د و زرد و سرخیاه و سفیعجم و س
د به یاوریمان بیپس ا .گرداند یراند و زنده میم یه مکاو است  .ستین یجز او معبود

 .ش داردیمان به خدا و به سخنھایه اک یا غمبر درس نخواندهیآن پ ،اش خدا و فرستاده
  .دیابیت یھدا د تاینک یرویاز او پ

   توضیحات: 

لِم«    ).۱۳۶بقره /  :نگا(است  یآسمانھای  کتاب مراد ھمه .سخنان او :»اتِهِ ـَ كَ
 ۱۵۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ةٞ  ُموَ�ٰٓ  مِ قَوۡ  َوِمن﴿  مَّ
ُ
ِ  ُدونَ َ�هۡ  أ    ﴾١٥٩ ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ ٱب

   ترجمه: 
بودند  )ح ماندگارین صحیبر د( یادیگروه ز )لیاسرائ یبن یعنی( یان قوم موسیدر م 

به ھنگام (به حق  )کبه سبب تمّس (ردند و ک یحق رھنمود مسوی  به )مردم را(ه ک
  .نمودند یم یدادگر )یداور
   توضیحات: 

ةٌ «   یه در زمان موسکاست  یُعَقالئ ،ادین گروه زیمراد از ا .یگروه فراوان :»أُمَّ
از اصحاب  یا ه مراد عّدهکن یا ایو  ،و در برابر ُسَفھاء قرار داشتند ردندکن یپرست گوساله

لُونَ «  .به حق :»بِهِ . «رفتندین اسالم را پذیه در صدر اسالم آئکغمبر است یپ دِ  :»يَعْ
  .نندک یم یدادگر

 ۱۶۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ ﴿  سۡ  ةَ َعۡ�َ  نََ�ۡ ثۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َوَ�طَّ
َ
َممٗ  بَاًطاأ

ُ
ۚ أ وۡ  ا

َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ تَسۡ سۡ ٱ إِذِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا نِ  ۥٓ ُمهُ قَوۡ  هُ َقٮ

َ
 أ

ۖ �َۡ ٱ ّ�َِعَصاكَ  بۡ�ِ ٱ ۖ نٗ َ�يۡ  ةَ َعۡ�َ  نََتاثۡ ٱ هُ ِمنۡ  بََجَسۡت �ٱفَ  َجَر نَاٖس  ُ�ُّ  َعلِمَ  قَدۡ  ا
ُ
�  َ�ۡ  َ�ُهمۚۡ مَّ

نَزۡ�َ  مَ َغَ�ٰ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َناَوَظلَّلۡ 
َ
ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  اَوأ لۡ ٱوَ  َمنَّ ل ْ  َوٰىۖ لسَّ  َوَما ُ�مۚۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  مِن ُ�ُوا



 تفسیر نور    ٦٠٢

 

ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  َظلَُمونَا نُفَسُهمۡ  ا
َ
   ﴾١٦٠ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
 یه آنان از موسک یو ھنگام ،میردکم یله و شاخه تقسیل را به دوازده قبیاسرائ یبن 

به ناگاه  .خود بر سنگ بزن یه با عصاکم یردک یوح یبه موس ،ردندکآب  یتقاضا
از مردمان با آبشخور خود   ھای دست ھر .دیرون جوشیدوازده چشمه از آن سنگ ب

و (م یردکشان یبان ایو ابر را سا )دینگرد یگریله دیمزاحم قب یا لهیچ قبیو ھ(آشنا شد 
ن ین و بلدرچیو ترنجب )میابان محفوظ داشتیسوزان ب یله آنان را از گرمایوس نیبد
شما  یه روزکد یبخور یکپا یزھایاز چ :)میو بدانان گفت(م یردکشان یب اینص
اّما به ما ستم  )دندیردند و ستم ورزک یرکھا ناش ن نعمتیآنان در حق ا یول( .میا ردهک
  ).دیمتوّجه خودشان گرد یان ناسپاسیو ز(ه به خودشان ستم نمودند کردند بلکن

   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ بَاطاً «م. یردکم یرا تقسآنان »: قَطَّعْ نوادگان. مراد قبائل است و  ،جمع ِسْبط»: أَسْ

باطز. واژه (یینه تم ؛ . بدل استیاز نسل مرد یا لهیھر قب  یعنیمفرد  یدر معن ی) گاھأَسْ

َعَلم شده  ،از اصحاب یا ژهیگروه و ی) براأَنصاره (کگونه  ، ھمانله استعمال شده استیقب

باطاً توان ( ین صورت میاست. در ا جماعت. گروه. بدل »: اً ـمـَأُم«ز بشمار آورد. یی) را تمأَسْ

ةَ دوم ( َ رشْ نَتَيْ عَ باطاً ا بدل (أیان یا عطف بی) اثْ تْ «) است.  َسْ سَ د. فّواره زد یبرجوش»:  إِنبَجَ

ب). «۶۰(نگا: بقره /  َ نّ «ابر. «:   َغَمام« م. یردکبان یسا»: ظَلَّلْنا«: آبشخور. » مَرشْ »: مَ

يا«ن. ین. گزنگبیترنجب لْوَ   ).۵۷(نگا: بقره /  ین. ُسمانیپرنده بلدرچ»: سَ
 ۱۶۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �ذۡ ﴿  ِ َ�ٰ  ُكُنوا ْ  َ�ةَ َقرۡ لۡ ٱ ِذه ْ  تُمۡ ِشئۡ  ُث َحيۡ  َهاِمنۡ  َوُ�ُوا ةٞ  َوقُولُوا ْ دۡ ٱوَ  ِحطَّ  ُخلُوا
دٗ  اَب ۡ�َ ٱ ۡ ٱ َسَ�ِ�دُ  تُِ�مۚۡ �َخِطيٓ  لَُ�مۡ  فِرۡ �َّغۡ  اُسجَّ    ﴾١٦١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
غمبرتان یه پک یبزرگ(ن شھر یدر ا :گفته شدشان  بدی هکآن گاه را  )دیاد آوریبه (و  
ه الزم کد و ھرچه یخواھ یه مکد و ھرگونه ینیونت گزکس )تان نام برده استیبرا یموس
و  ،از گناھان ما درگذر !خداوندا :دید و بگوئیبخور )آنجا یھا وهیھا و میکاز خورا(د یدار



  ٦٠٣ سوره اعراف

 

ما به  .میامرزید تا گناھان شما را بیبا خشوع و خضوع وارد شو )آن شھر(از دروازه 
  .میبخش یفزونتر م )از عفو و مغفرت(اران کوکین

   توضیحات: 

طَّةٌ «  داً ). «۵۸بقره /  :نگا(ردن ک برطرف .زدودن :»حِ جَّ بقره /  :نگا(فروتنانه  :»سُ
۵۸.(  

 ۱۶۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َل ﴿  ِينَ ٱ َ�َبدَّ َّ�  ْ ِيٱ َ�ۡ�َ  ً� قَوۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َظلَُموا رۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َّ
َ
 ّمِنَ  �زٗ رِجۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ

ٓ ٱ َما ْ  بَِما ءِ لسَّ    ﴾١٦٢ لُِمونَ َ�ظۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ه بدانان کرا  یگفتار )ردند وک یچیسرپشان  خدای از فرمان(سپس ستمگران  

از  ،و تمّردشان یچیپس در برابر سرپ ؛ردند و دگرگون گفتندکگر یگفته شده بود د
  .میفرستاد یآسمان بر آنان عذاب

   توضیحات: 

زاً «  جْ   ).۵۹بقره /  :نگا( .عقوبت .عذاب :»رِ
 ۱۶۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ةَ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ �َةِ َقرۡ لۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ لۡ  َٔ َوۡ� ﴿  بۡ ٱ ِ�  ُدونَ َ�عۡ  إِذۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ َحاِ�َ   إِذۡ  ِت لسَّ
ۡ
 �ِيِهمۡ تَأ

  َ�  بُِتونَ �َسۡ  َ�  مَ َوَ�وۡ  ُ�َّٗ�  تِِهمۡ َسبۡ  مَ يَوۡ  ِحيَتاُ�ُهمۡ 
ۡ
ْ  بَِما لُوُهمَ�بۡ  لَِك َكَ�ٰ  �ِيِهمۚۡ تَأ  َ�نُوا

   ﴾١٦٣ُسُقونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
اد یبه ( .ا بود بپرسیه در ساحل درک )لهیا(شھر  )یسرگذشت اھال(از آنان درباره  

 .ردندک یتجاوز م )در روز شنبه از حدود و مقّررات خدا(ه آنان کرا  یھنگام )اورندیب
 یو خودنمائ )آب یرو(آمدند  یمسویشان  به انشان روز شنبهیه ماھکھمان ھنگام 

خدا  یاز سو یشیھم آزمان یو ا(آمدند  ینمسویشان  به ر روز شنبهیاّما در غ ،ردندک یم
با (و مستمّرشان  یوسته به سبب فسق و فجور دائمین منوال آنان را پیبه ھم ).بود

نت جدا و یاران بد طکرت از بدیس کاران پاکوکیتا ن(م یآزمود یم )گوناگون یھا آزمون
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  ).مشّخص شوند
   توضیحات: 

ةِ «  يَ رْ قَ نِ الْ ةَ . «درباره شھر و اھل شھر :»عَ َ ارضِ رِ حَ بَحْ  .اینار درک .ایمشرف بر در :»الْ

ونَ يَ « دُ يتَان. «نمودند یستم م .ردندک یتجاوز م :»عْ عاً . «ھا یماھ ،جمع ُحوت :» حِ َّ  :»رشُ

مْ «. حال است یاپیپ .سربرافراشته .انیو نما کینزد یجمع شارع به معن أْتِيهِ  تَ

عاً  َّ ... رشُ ُمْ يتَاهنُ آنجا  یھا یماھ .ردندک یم یآب خودنمائ یرو یآن نواح یھا یماھ :»حِ
گر یآمدند و به دنبال ھمد یم یاپیپ ،انکآن م یھا یماھ .آوردند یاز آب سر به در م

  .شدند یف میرد
 ۱۶۴ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ةٞ  قَالَۡت  �ذۡ ﴿  مَّ
ُ
ُ ٱ ًماقَوۡ  تَعُِظونَ  لِمَ  ُهمۡ ّمِنۡ  أ وۡ  لُِكُهمۡ ُمهۡ  �َّ

َ
ُ�ُهمۡ  أ ْ  �ۖ َشِديدٗ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ  قَالُوا

   ﴾١٦٤ َ�تَُّقونَ  َولََعلَُّهمۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ِذَرةً َمعۡ 
   ترجمه: 
ه ک(شان یا )اسالف یصلحا(از  یه گروھکرا  یھنگام )اوریان بیھودیاد یبه (و  

شان و که سرک(گفتند  یم یسانکبه  )ردندک ینم یارکو بزھ یگران نافرمانیھمچون د
ه کد یدھ یرا پند م یچرا مردمان :)ردندک یدادند و موعظه م یرا پند ماران کگناھ

عذاب  )در آخرت(ا یند ک ینابود م )ایدر دن ی،فر و معاصکبه سبب (خداوند آنان را 
خ یندارد و نرود م یرینان تأثیه پند و اندرز در اکد یدان یمگر نم( ؟خواھد داد یدیشد
ر است کاز من یه امر به معروف و نھکفه خود یما به وظ( :گفتند یم )؟ ن در سنگیآھن

شتن یت از خویو رفع مسؤول(شگاه پروردگارتان معذور بوده یتا در پ )مینک یعمل م
درونشان  یایمان زوایستند و نور ایچارگان از گناه باز این بیا(د ھم یو شا )میرده باشک

  .رندیش گیدر پ یزگاریتقوا و پرھ )را روشن سازد و راه
   توضیحات: 

ةٌ «  ةً . «گروه .جماعت :»أُمَّ رَ ذِ عْ  .لیشگاه رّب جلیر در پیداشتن عذر تقص یبرا :»مَ
  .له است مفعول

 ۱۶۵ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 
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ا﴿  ْ  فَلَمَّ ْ  َما �َُسوا �َيۡ  ۦٓ بِهِ  ذُّكُِروا
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  �َّ َخذۡ  ءِ لسُّ

َ
ِينَ ٱ نَاَوأ َّ�  ْ  َظلَُموا

ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذابِۢ     ﴾١٦٥ ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
را  یسانک ،ر داده شدندکتذ  ھا بدان هکدند یرا نشن یه پندھا و اندرزھائک یاّما ھنگام 

عذاب به دور (ردند از ک یم ینھ یاز بد )نمودند و آنان را یحت میگران را نصید(ه ک
شتر یشتر و بیردند و بک یمخالفت فرمان م(ه کرا  یسانکو  ،میدیرھان )م و از بالیداشت

به خاطر استمرار بر  ،نمودند یستم م )له بر خود و جامعهین وسیدند و بدیورز یگناه م
  .میگرفتار ساخت یبه عذاب سخت ی،و نافرمان یمعاص

   توضیحات: 

وا«  ئِيسٍ . «در گوش نگرفتند و توّجه ننمودند .ردندکفراموش  :»نَسُ  .سخت :»بَ
  .دیشد

 ۱۶۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ َ�َتوۡ  فَلَمَّ ا َعن ا ْ  مَّ ْ  لَُهمۡ  َناقُلۡ  هُ َ�نۡ  ُ�ُهوا    ﴾١٦٦ �َ  ِِٔ� َ�ٰ  قَِرَدةً  ُكونُوا
   ترجمه: 
 یشکشدند سر باز زدند و سر یم یه از آنھا نھک یزھائیچ که از ترک یو ھنگام 

 ید (و به سبب خویل شویتبد ینگان مطرودیم: به بوزیخطاب بدانان گفت ،نمودند
زدان به دور یان مردمان منفور و از رحمت یمطرود و در م یاز جامعه انسان یوانیح

  د).یگرد
   توضیحات: 

ا«  تَوْ ئنيَ . «ردندک یشکسر :»عَ اسِ ةً خَ دَ   ).۶۰مائده /  ،۶۵بقره /  :نگا( :»قِرَ
 ۱۶۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ذَّنَ  �ذۡ ﴿ 
َ
 َر�َّكَ  إِنَّ  َعَذاِب� لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  �َُسوُمُهمۡ  َمن َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َعَ�َّ َ�َبۡ  َر�َُّك  تَأ

   ﴾١٦٧ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  عَِقاِب لۡ ٱ لََ�ِ�عُ 
   ترجمه: 
ان کایغمبران به نیتوّسط پ(ه پروردگار تو کآن گاه را  )اوریان بیھودیاد یز به ین(و  
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ه کگرداند  یره میرا بر آنان چ یسکامت یه تا دامنه روز قکرد کاعالم  )شان گوشزد ویا
ھرچه  )انیان و طاغیبه عاص(پروردگار تو گمان  بی .چشاند ین عذاب را بدانان میبدتر

  .آمرزنده و مھربان است )ارانک عان و توبهینسبت به مط(رساند و او  یزودتر عقاب م
   ضیحات:تو 

نَ «  أَذَّ ثَنَّ ). «۷م / یابراھ :نگا(رد کدًا اعالم کمؤ :»تَ يَبْعَ م. «فرستد یحتمًا م :»لَ هُ ومُ  :»يَسُ
  ).۴۹بقره /  :نگا(

 ۱۶۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ ﴿   ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َوَ�طَّ
َ
َممٗ  ِض �ۡ�

ُ
ۖ أ ٰ ٱ ُهمُ ّمِنۡ  ا ٰ  ُدونَ  ُهمۡ َوِمنۡ  لُِحونَ ل�َّ ِ  ُهمَ�ٰ َوَ�لَوۡ  لَِكۖ َ�  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱب

ّ�ِ ٱوَ     ﴾١٦٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  اتِ  َٔ لسَّ
   ترجمه: 
ه ک(شان صالح بودند یاز ا یبرخ .میردکم یتقس یھائ ن به گروهیو آنان را در زم 

و  )افران و منافقانک :ه عبارتند ازک(از آنان جز آنان بودند  یو بعض )مؤمنان :عبارتند از
م تا یردکش یھا آزما یھا و بد یکیشان را به نیا )نانید ینداران و بیھمگان اعم از د(
  .باز گردند )ردگارکسوی  به دار ویمان شوند و از خواب غفلت بیپش(ه کن یا

   توضیحات: 

ضِ أُم«  مْ يفِ األرْ نَاهُ نده کگران پرایان دین میان را در اقطار زمیھودی :»اً ـمــَقَطَّعْ

مْ . «میساخت ناهُ لَوْ   .میشان را آزمودیا :»بَ
 ۱۶۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ٞف َخلۡ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  فََخلََف ﴿    َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َورِثُوا
ۡ
 ٱ َذاَ�ٰ  َعَرَض  ُخُذونَ يَأ

َ
 َوَ�ُقولُونَ  َ�ٰ دۡ ۡ�

  �ن َ�َا َفرُ َسيُغۡ 
ۡ
  ۥلُهُ ّمِثۡ  َعَرٞض  تِِهمۡ يَأ

ۡ
ۚ يَأ لَمۡ  ُخُذوهُ

َ
ن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ قُ ّمِيَ�ٰ  ِهمَعلَيۡ  َخذۡ يُؤۡ  �

َ
ْ  �َّ  أ  َ�ُقولُوا

ِ ٱ َ�َ  ْ  قَّ �َۡ ٱ إِ�َّ  �َّ ارُ ٱوَ  �ِيهِ�  َما َوَدرَُسوا ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱ �َّ فََ�  َ�تَُّقونَۚ  لِّ�َّ
َ
   ﴾١٦٩ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
 )تورات یآسمان(تاب که وارث کن آنان شدند یجانش یفرزندان ناخلف ،بعد از آن 

ات روان یاز حق به دنبال ماد یرویپ یه به جاکچرا  .ردندکاّما بدان عمل ن(گشتند 
ده یرا ناد یباق یمتاع سرا(داشتند و  یافت میرا در ین جھاِن دانیا یاالک )شدند و
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دند و حالل و حرام را ھمسان یازی یدست م یالم آسمانکف یگرفتند و به تحر یم
ه اگر کو حال آن  ،م شدیده خواھیبخش )اللهشاء  ان( :گفتند یم )شمردند و به خود یم

به دستشان  )المکف یبا تحر یاز راه حرام و حتّ (نخست  یاالکھمانند  یاالئکباز ھم 
د آمرزش یام ،له با وجود اصرار بر گناهین وسیو بد(داشتند  یافت مید آن را دریرس یم

ه از زبان کنشده است  مان گرفتهیپ )تورات(تاب کمگر از آنان در  )!پروراندند یدر سر م
است خوانده و فھم  )تورات(تاب که آنچه را در کو حال آن  ؟ندیخدا جز حق نگو

بھتر  یگر بسید یایدن )و متاع ،نه باطل را ؛ندید حق را بگویه باکاند  دهید(اند و  ردهک
چرا  .بترسند یو از خدا(نند ک یزگاریه پرھکاست  یسانک یبرا )این دنیا یاالکاز (

ه ک(د یفھم ید و نمیمگر عقل ندار ؟)دیورز ید و ھمچنان بر گناه استمرار میشیاند ینم
  .؟)از دست داد ید به خاطر جھان فانیرا نبا یجھان باق

   توضیحات: 

لَفَ «  لْفٌ . «ارھا را به دست گرفتکسر رشته  .دین گردیگزین و جایجانش :»خَ  :»خَ

ض. «مصدر استا یاسم جمع  .فرزندان ناصالح .نان بدیجانش رَ هذا . «متاع .االک :» عَ

ءِ « :اصل آن :» األدْين ْ ذا اليشَّ تاعَ هَ   .است ین جھاِن فانیه اکاست  »األدْين مَ
 ۱۷۰ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ُكونَ  �َّ ِ  ُ�َمّسِ  ٱب
ْ  بِ ِكَ�ٰ لۡ قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ جۡ  نُِضيعُ  َ�  إِنَّا ةَ لصَّ

َ
ۡ ٱ رَ أ   ﴾١٧٠ لِِح�َ ُمۡص ل

   ترجمه: 
شوند و  یم کمتمّس  )بند بوده و بدان یتورات سخت پا یآسمان(تاب که به کو آنان  

ما پاداش  )دارند و یپاداش بزرگ(آورند  یم یرا به جا )شتنیواجب بر خو(نماز 
  .میدھ یرا ھدر نم )یخود و جامعه انسان(گران  اصالح

   توضیحات: 

ونَ «  كُ سِ   .باشند یم آن میبند تعال یپا .شوند یم کمتمّس  :»يُمْ
 ۱۷۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ  َ�ُهمۡ فَوۡ  َبَل �َۡ ٱ َناَ�َتقۡ  �ذۡ ﴿ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  ُظلَّةٞ  ۥَك� نَّهُ  ا

َ
ۢ  ۥ� ْ  بِِهمۡ  َواقُِع ٓ  ُخُذوا �ٖ  ُ�مَ�ٰ َءاَ�يۡ  َما  بُِقوَّ

ْ ذۡ ٱوَ     ﴾١٧١ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  �ِيهِ  َما ُكُروا
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   ترجمه: 
را بر فراز سر آنان نگاه  )طور(وه که کرا  یھنگام )اوریل بیاسرائ یز به خاطر بنین(و  

ه بر کشان گمان بردند یو ا ،است )ابر یا هکا تی( یبانیه انگار ساکآن چنان  .میداشت
از (آنچه را  :)میگفتشان  بدی ،ن وقت خوف و ھراسیدر ا( .افتد یسرشان فرو م

د و آنچه را در آن است یوشا باشکد و در عمل بدان یریبرگ مکم محیبه شما داد )تورات
ام و کشتن را با مواظبت احیو خو(د یزگار شوید تا پرھیرید و در مّدنظر گینک یبررس

  ).دیاز عذاب به دور دار ،دستورات آن
   توضیحات: 

نا«  تَقْ ةٌ ). «۶۳بقره /  :نگا(م یم و باالبردیندک یاز جا :»نَ   .بانیسا :»ظُلَّ
 ۱۷۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ذُّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 ُت �

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  ٓۚ َشهِدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا ن نَا
َ
ْ  أ ٰ  َذاَ�ٰ  َ�نۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ُقولُوا     ﴾١٧٢ فِلِ�َ َ�

   ترجمه: 
ه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت کرا  یھنگام )نکان یمردم ب یبرا !غمبریپ یا( 
بدانان داد تا عجائب  کعقل و ادرا(رد و کدار یپد )در طول اعصار و قرون(زادگان یآدم

 یخدا ی،ز ھستیانگ ن و سنن منّظم و شگفتیقوان یابند و از رویرا در یتیو غرائب گ
تاب باز و گسترده کزدان در یخود را بشناسند و باالخره با خواندن دالئل شناخت 

و خطاب بدانان (شان را بر خودشان گواه گرفته است یا )انگار خداوند سبحان ،جھان
 )ھم به زبان حال پاسخ داده و(آنان  ؟ ستمیا من پروردگار شما نیآ :هک )فرموده است

ن جھان را موجب یما دالئل و براھ .یخالق بار یتوئ(م یدھ یم یگواھ !یآر :اند گفته
و  یامر خداشناس(ن ید ما از ایامت نگوئیتا روز ق )میا ردهکاقرار و اعتراف شما مردمان 

  .میا خبر بوده یغافل و ب )یتاپرستکی
   توضیحات: 

ذَ «  مْ . «د آوردیپد :»أَخَ هِ ورِ ن ظُهُ  .مراد ستون فقرات است .شانیا یھا از پشت :»مِ

مَ (بدل از  ادَ ن بَني ءَ ولُوا. «است )مِ  یعنی ،نیشیمطالب پ یله برا مفعول :»أَن تَقُ
  .دادن است یگرفتن و گواھ یردن و به گواھکداریپد
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 ۱۷۳ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ْ َ�ُقولُوٓ  أ ٓ  ا َما ۡ�َ  إِ�َّ

َ
ٓ  كَ أ َ�ُتهۡ  ِدهِۡمۖ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُذّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا ُل َ�بۡ  ِمن ُؤنَاَءابَا

َ
 َ�َعَل  بَِما لُِكَناأ

ۡ ٱ    ﴾١٧٣ ِطلُونَ ُمبۡ ل
   ترجمه: 
و (م یدند و ما ھم فرزندان آنان بودیورز کش از ما شریان ما پکاین :دیه نگوئکن یا ای 

 یرویشان پیاز ا ،میه با آن حق را از باطل بشناسکم یدر دست نداشت یزیچون چ
ان یه باطلگراک یارکا به سبب یآ )!پروردگارا .میدان یگناه م یشتن را بیلذا خو .میردک
مجازات (اند ما را  ردهک )اند بوده یپرست گذاران بت انیه بنکما  کان مشرکاین یعنی(
  ؟ یگردان ینابودمان م )ز با عذاب خودیو در روز رستاخ ینک یم

   توضیحات: 

نا«  لِكُ تُهْ نجا عقاب رساندن و یدر ا یمراد از نابود ؟ یگردان یا ما را نابود میآ :»أَفَ
  .ردن استکمجازات 

 ۱۷۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ُل  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿     ﴾١٧٤ ِجُعونَ يَرۡ  َولََعلَُّهمۡ  ِت َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ
   ترجمه: 
تاِب ک یھا و نشانه(م یدھ یح میرا توض )یآسمان یتاِب خواندنک(ات ین آین چنیا 

نده یا در آی کنیه ھم اک(ه آنان کبل )میانینما یداّل بر وجود خدا را م یجھان یدنید
  .دست بردارند )د از باطلیند از مخالفت با حق و تقلیز یم

   توضیحات: 

ذلِكَ «    .ایوا و گویان شیمْثِل آن ب :»كَ
 ۱۷۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ِيٓ ٱ َ�َبأ �ۡ  َهاِمنۡ  �َسلَخَ ٱفَ  تَِناَءاَ�ٰ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ

َ
يۡ ٱ َبَعهُ فَ�  ِمنَ  فََ�نَ  نُ َ�ٰ لشَّ

   ﴾١٧٥ َغاوِ�نَ لۡ ٱ
   ترجمه: 
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گاھ(ه به او کرا  یسکآنان بخوان خبر آن  یبرا !)غمبریپ یا(  ات یآ )از یعلم و آ
اّما او  )میغمبر روزگار خود مّطلع ساختیپ یتاب آسمانکام کو او را از اح(م یخود را داد

افت و از زمره یطان بر او دست یو ش )ردکتوّجه ن  ھا بدان و(رون رفت یآنھا ب )دستور(از 
  .دیگمراھان گرد

   توضیحات: 

بَأ. «بخوان :»أُتْلُ «  ي. «خبر :»نَ در  ،ورکنام شخص مذ .هک یمرد .هک یسک :» الَّذِ
ه کاست  یسکشامل ھرفه یه شریبه ھر حال مصداق آ .ن نشده استییث تعیقرآن و حد

اّما بعدھا از آن  ،ندک یرویاز حق مّطلع گردد و از آن پ یعنی .باشد ین صفتیچن یدارا

لَخَ . «ردیش گیز در پیبرگردد و راه ست ه کن است ینجا مراد ایدر ا .پوست انداخت :»إِنسَ

هُ . «آنھا گفت کافر شد و به ترکات ینسبت به آ بَعَ او را  .دیو بدو رس .ردکدنبالش  :»أَتْ

ينَ . «ردکدا یطان بر او تسّلط و غلبه پیه شکن است یمراد ا .ردکرِو خود یپ اوِ غَ  :»الْ
  .گمراھان

 ۱۷۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ  ۥٓ ِكنَّهُ َوَ�ٰ  بَِها هُ َ�ٰ َنالََرَ�عۡ ِشئۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
 ٱ إَِ�  َ�َ أ

َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  ِض �ۡ�  بِ َ�ۡ لۡ ٱ َكَمَثلِ  ۥَ�َمَثلُهُ  هُۚ َهَوٮ

وۡ  َهۡث يَلۡ  هِ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  إِن
َ
ٰ  َهث� يَلۡ  هُ كۡ َ�ۡ�ُ  أ ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمَثُل  لَِك �َّ َّ�  ْ بُوا ۚ َ�ٰ � َكذَّ  ُصِص قۡ ٱفَ  تَِنا

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َقَصَص لۡ ٱ    ﴾١٧٦ َ�تََفكَّ
   ترجمه: 
ه یرا مادانشش (م و یبرد یات باال مین آیم مقام او را با ایخواست یاّما ما اگر م 

اّما اجبار برخالف سّنت ما است و لذا او را به حال خود رھا  .مینمود یسعادتش م
ت باال یآسمان ھداسوی  به د ویگرائ یو به پست(خت ین آوین او به زمکیل )میساخت
ه اگر بر او کَمثل او بسان َمثل سگ است  .ردک یرویش پیو ھوس خو یو از ھو )نرفت

زبان از  ی،آورد و اگر ھم آن را به حال خود واگذار ین مرویزبان از دھان ب ی،بتاز
ن یچن( .دارند یب میذکات ما را تیه آکاست  ین داستان گروھیا .آورد یرون میدھان ب

روان و ناالنند و از ترس  یاندوز مال یدائمًا در پ ی،اپرستیو دن یبر اثر آرزوپرست یافراد
ه کن بلکپس داستان را بازگو  ).آرامند یقرار و بیزوال نعمت و ھراس از مرگ ب

  ).فر و ضالل برگردندکو از (شند یندیب
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   توضیحات: 

ضِ «  لَدَ إِيلَ األرْ ثْ . «دیگرائ یبه پست .دید و بدان گرائیا چسبیبه دن :»أَخْ لْهَ زبان  :»يَ

ْمِل. «آورد یرون میب ا اشاره یاشاره به وصف سگ  .آن :»ذلِكَ . «یبتاز .ینکحمله  :»حتَ
گاه باشد و به تر یتاب آسمانکات ید و آیه از دالئل توحکاست  یبه وضع شخص آنھا  کآ

  .رود یطانیو وساوس ش ینفسان ید و به دنبال آرزویگو
 

 ۱۷۷ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ِينَ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ َمَثً�  ءَ َسا َّ�  ْ بُوا نُفَسُهمۡ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ
َ
ْ  َوأ    ﴾١٧٧ لُِمونَ َ�ظۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ن انحراف و یبا ا(آنان  .نندک یب میذکات ما را تیه آک یسانکدارند  یچه بد مَثل 

شتن را از یه خوکچرا (نند ک یبه خود ستم م )هکبل ،رسانند یبه ما ستم نم ،ارکان
  ).سازند یمحروم م یسعادت اخرو

   توضیحات: 

ثَالً «  ثَالً (واژه  .یچه مثل بد :»سآءَ مَ مُ . «ز استییتم )مَ وْ قَ مبتدا است و ماقبل  :»الْ

ونَ وَ . «محذوف است یه خبر مبتداکن یا ای ،آن خبر بشمار است مْ كانُوا يَظْلِمُ هُ سَ  :»أَنفُ

بُوا(ه عطف بر کن یا ای .آن گذشت یا جمله مستأنفه است و معنین جمله یا ذَّ  ...)كَ
نند و ک یب میذکات ما را تیآه ک یسانکدارند  یچه بد مثل :شود ین میچن یاست و معن

  .ورزند یبه خود ستم م
 ۱۷۸ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ دِ َ�هۡ  َمن﴿  ۡ ٱ َ�ُهوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ  لِۡل يُۡض  َوَمن َتِدي� ُمهۡ ل
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ُ�ِ ١٧٨﴾   

   ترجمه: 
سعادت دو و به (افته یقه او راه یحق ،ندکت یھدا )به راه حق(ه را خداوند کھر  

ق محروم ین توفیاز ا ،و ھوسش یطره ھویبه سبب س(ه را کو ھر  ،است )دهیجھان رس
  .شانندیار اکانیز ،ندکگمراه  )و از راه حق

   توضیحات: 
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يـالْ «  تَدِ هْ ونَ . «ابیراھ .افتهیراه  :»مُ ُ َارسِ ه به یر بخش اّول آکذ .ارانکانیز :»اخلْ
ه راه حق کن باشد یتواند اشاره به ا یم ،صورت مفرد و بخش دوم آن به صورت جمع

  .ست و راه باطل متشّعب و فراوان استیش نیب یکی
 ۱۷۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 
 

  َولََقدۡ ﴿ 
ۡ
�ۡ  َولَُهمۡ  بَِها َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  ِ�ََهنَّمَ  نَاَذَر�

َ
 ُ�ٞ أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ٓۚ  َمُعونَ �َسۡ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ِ�ُ ْوَ�ٰٓ  بَِها
ُ
 ٱكَ  �َِك أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� َضلُّ

َ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

   ﴾١٧٩ فِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ه سرانجام کم یا ردهکنده کپرا )در جھان(ده و یان را آفریان و آدمیاز جنّ  یاریما بس 

 هکدارند  یھائ آنان دل )هکن بدان خاطر است یا( .است آنان دوزخ و اقامت در آن
  ھا بدان هکدارند  یھائ و چشم ،فھمند ینم )ماالت راکات رھنمون به یآ(  ھا بدان

  ھا بدان هکدارند  یھائ و گوش ،نندیب ینم )را یتاپرستکیو  یخداشناس یھا نشانه(
د یه باکن اعضاء چنان یاز ا چون(نان یا .شنوند ینم )ساز را یزندگ یمواعظ و اندرزھا(

انند یھمسان چھارپا )دھند یص نمیند و منافع و مضاّر خود را از ھم تشخیجو یسود نم
نان یا یول ،گذارند یان از سنن فطرت پا فراتر نمیه چھارپاکچرا (ترند  ه سرگشتهکو بل

  .ھستند )او آخرت خودیاز صالح دن(خبر  ینان واقعًا بیا ).ندیپو یط میراه افراط و تفر
   توضیحات: 

أْنَا«  رَ ونَ . «میا نده ساختهکم و در جھان پرایا دهیآفر :»ذَ هُ قَ فْ  کدر .فھمند ینم :»ال يَ
  .نندک ینم

 ۱۸۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 َما نَ َزوۡ َسُيجۡ  ۦۚ �ِهِ َ�ٰٓ أ

 ْ    ﴾١٨٠ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ن صفات داللت یاملترکو  ین معانیه بر بھترک(ن نامھا است یباتریز یخدا دارا 
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 )سبحان یش از خدایزدان و درخواست حاجات خویش یپس به ھنگام ستا .ندینما یم
خدا به ھای  نام ه درکد یبگوئ یسانک کو به تر ،دید و بخوانیاد داریھا فر او را بدان نام

ذات  یمناف ی،ا معنیه از نظر لفظ کبرند  یار مکبه  یھائ و واژه(ازند ی یف دست میتحر
  .دیار خود را خواھند دکفر یکآنان  ،)ا صفات خدا استی

   توضیحات: 

نَيا«  ُسْ ْحَسن است :»احلْ
َ
و صفات  یھا از لحاظ معان ن واژهیباتریز یبه معن ،مؤّنث أ

وهُ بِ . «است عُ ادْ وا. «دید و بخوانینکر کد و ذیخدا را با آنھا نام ببر :»اـَهـفَ رُ  .دیرھا ساز :»ذَ

ونَ . «دیتوّجه شو یمباالت و ب یب دُ لْحِ مراد از الحاد در  .نندک یف میرا تحر یاسام :»يُ
 یبه اوصاف ه خدا راکن یا ای ،نندکف یم آن را تحریه الفاظ و مفاھکن است یاسماء خدا ا

مخلوقات خدا  یه صفات خدا را براکن یا ایو  ،ستیسته ذات او نیه شاکند یف نمایتوص
  .ار برندکبه 

 ۱۸۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  ٓ َخلَقۡ  َوِممَّ ةٞ  َنا مَّ
ُ
ِ  ُدونَ َ�هۡ  أ    ﴾١٨١ ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ ٱب

   ترجمه: 
 گران راید(حق  )سبب دوست داشِت (ه به کھستند  یگروھ ،دگانمانیان آفریدر م 
شان ھم به سبب عشق به یھا یھا و داور مکدر ح(و  ،نندک یدعوت م )حقسوی  به

  .نندک یم یبه حق دادگر )حق
   توضیحات: 

َقِّ «    .بدان کمان به حق و تمّس یبه سبب ا .به سبب دوست داشت حق :»بِاحلْ
 ۱۸۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ بُوا   ﴾١٨٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُث َحيۡ  ّمِنۡ  رُِجُهمتَدۡ َسنَسۡ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ
   ترجمه: 
م گرفتار و ک مک ،دارند یب میذکما را ت )یجھان یھا و نشانه یقرآن(ات یه آک یسانک 

  .دانند یه نمک یا و به گونه یاز راھ ،میساز یدچارشان م )به عذاب خود(
   توضیحات: 
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مْ «  هُ جُ رِ تَدْ نَسْ ر و یله نعمت اسیم در پک مکم و یبر یشان میدرجه به درجه باال :»سَ
 یم و میشانک یو عذابشان م کھالسوی  به آھسته و آرام .میساز یگرفتارشان م

يْثُ . «میلغزان نْ حَ   .هک یا به گونه .هک یاز راھ :»مِ
 ۱۸۳ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
ُ
  ﴾١٨٣ َمتِ�ٌ  ِديَكيۡ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  ِ� َوأ

   ترجمه: 
شان یرھا یورزم و در گمراھ یشان شتاب نمیو در عقوبت ا(دھم  یو به آنان مھلت م 

د و یپا یشان را میو دائمًا ا(طرح و نقشه من سخت استوار است گمان  بی ).سازم یم
  ).دینما ینابودشان م

   توضیحات: 

يلِ «  يْد). «۱۷۸عمران /  آل :نگا(دھم  یمھلت م :» أُمْ تِنيٌ . «ینھان یجوئ چاره :»كَ  :»مَ
  .م و استوارکمح

 ۱۸۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

َولَمۡ ﴿ 
َ
ْۗ  أ ُروا بِ�ٌ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن بَِصاِحبِِهم َما َ�َتَفكَّ    ﴾١٨٤ مُّ

   ترجمه: 
 )دینما یآن دعوت مسوی  به شان رایغمبر ایه پک یزیتا به حال درباره چ(ا آنان یآ 

 )خدا مبعوث شده است یه از سوک(شان ین ایھمنش )ارا بدانندکتا آش(اند  دهیشیندین
  .است )ردگارکام کاحگر  بیان و(ار کدھنده آش میه او تنھا و تنھا بکبل ،ستیوانه نید

   توضیحات: 

ب«  نَّةٍ . «ھمدم .نیھمنش :» صاحِ  ۸سبأ /  ،۲۵مؤمنون /  :نگا( .یوانگید .جنون :»جِ

بِني). «۴۶و    ).۱۹مائده /  :نگا(گر  بیان .ارکواضح و آش :» مُ
 ۱۸۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

َولَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َملَُكوتِ  ِ�  يَنُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ َخلَقَ  َوَما ِض �ۡ� نۡ  ءٖ َ�ۡ  ِمن �َّ

َ
ن َعَ�ٰٓ  َوأ

َ
 أ
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َجلُُهۡمۖ  َ�ََب �ۡ ٱ قَدِ  يَُ�ونَ 
َ
يِّ  أ

َ
   ﴾١٨٥ ِمُنونَ يُؤۡ  ۥَدهُ َ�عۡ  َحِديثِۢ  فَبِأ

   ترجمه: 
 )آورند یمان نمیا ،خواند یشان را بدان میه محّمد اک یدیو توح یتاپرستکیآنان به ( 

و  )و عجائب و غرائب آنھا(ن یو زمھا  آسمان )پھناور و عظمت شگفت( کا آنان به ُملیآ
تا  ،نندک ینم یو آنھا را ورانداز و وارس(نگرند  ینم ده استیه خدا آفرکبه ھر آنچه 

ه چه بسا کشند یاند یا نمیو آ ؟)نندیجھان را بب کت مالیمال قدرت صانع و وحدانک
مان به حق یرند و ایاست حق را بپذ یپس تا فرصت باق( ؟شده باشد کیاجل آنان نزد
ه کن قرآن یاگر آنان به ا .نندکرش اسالم امروز و فردا نیو در پذ ،نندکت یرا در خود تقو
و دعوت ( یپس باالتر از آن به چه سخن )اورندیمان نیا ،ل و برھانیپر است از دل

  .؟)چه نادان مردمانند ؟برتر از قرآنند یتابکد در انتظار یشا( ؟آورند یمان میا )یگرید
   توضیحات: 

وت«  لَكُ ادت پادشاه قرار یو س طرهیآنچه تحت س ،العاده م و ُسلطه فوقیعظ کُمل :» مَ
ن موجود یعجائب و غرائب و دالئل و براھ ،نیو زمھا  آسمان وتکمراد از مل .ردیگ یم

يث). «۷۵انعام /  :نگا(در آنھا است  دِ هُ . «سخن .المک :» حَ دَ مرجع  .بعد از قرآن :»بَعْ
ه کن است یمراد ا ).۶ه / یجاث :نگا(دا است یالم پکاق یه از سکقرآن است  )هُ (ر یضم

  .ردکد یقطع ام یگریز دیمان آوردن او به چید از ایبا ،آورد یمان نمیبه قرآن ا یسک
 ۱۸۶ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ لِلِ يُۡض  َمن﴿     ﴾١٨٦ َمُهونَ َ�عۡ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َو�ََذرُُهمۡ  ۥۚ َ�ُ  َهادِيَ  فََ�  �َّ
   ترجمه: 
 یھایارکبه سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و نابه (ه را کخدا ھر 
 یچ راھنمائیھ ،گمراه سازد )منحرف و از راه حق یآسمانھای  کتاب از ،او یشگیھم

را رھا  )چون او گمراه یو افراد یسکن یچن یعنی(و خداوند آنان  ،نخواھد داشت
فر کو به سبب اصرار بر (الن شوند یخود سرگردان و و یشکان و سریسازد تا در طغ یم

  ).نبرند یراه به جائ ،مالکمان و یمستمّر باا یو ضالل و دشمن
   توضیحات: 

ونَ «  هُ مَ هُ (از ماده  .ران شوندیسرگردان و ح :»يَعّ مَ چرخش و گردش در  :یبه معن )عَ
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با توّجه به  ،هیر در اّول آیمفرد آوردن ضم ).۱۵بقره /  :نگا( یو سرگردان یامواج گمراھ

نْ (لفظ  نْ ( یه با توّجه به معنیآوردن آن در آخر آ و جمع )مَ   .است )مَ
 ۱۸۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿  يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ َما قُۡل  َها �  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ ٓ لَِوقۡ  ُ�َّلِيَها َ�  َرّ�ِ  إِ�َّ  تَِها

َ�ٰ ٱ ِ�  َ�ُقلَۡت  ُهَوۚ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  َ�  ِض� �ۡ�

ۡ
ۗ َ�غۡ  إِ�َّ  �ِيُ�مۡ تَأ نََّك  لُونََك  َٔ �َۡ�  َتٗة

َ
ۖ َ�نۡ  َحِ�ٌّ  َك�  قُۡل  َها

َما ِ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّ
َ
   ﴾١٨٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
رسد و)  یان میا به پای(دن یزمانند: در چه یگو یپرسند و م یامت از تو میراجع به ق 

گاه است ؟دھد یامت رخ میق تواند در  یجز او نم یسکو  ،بگو: تنھا پروردگارم از آن آ
ن جھان و سرآغاز آن جھان مردمان را یان ایدار سازد (و از پایوقت خود آن را پد

دشوار ن و ین سنگیو زمھا  آسمان نان)ک(سا یامت) برایاگاھاند. اّطالع از ھنگامه قیب
وندد و بر یپ یبه وقوع م یامت ناگھانیرسد). ق یشان بدان نمیاست (و ھرگز دانش ا

 ،بگو: اّطالع از آن ؟ یامت باخبریپرسند: انگار تو از (شروع) ق یتازد. از تو م یسرتان م
د) یه باکن مسأله و فلسفه آن را چنان یشتر مردمان (این بکیول ،زدان استیخاّص 

  دانند. ینم
   توضیحات: 

ةِ «  اعَ ا«امت. یان جھان. قیوقت پا»: السَّ اهَ سَ رْ يس( وستن آن.یبه وقوع پ»: مُ ) مصدر مُرْ

وو از ماده ( یمیم سْ َلّيها«) است. رَ سازد.  یارش نمکزند و آش ینار نمکپرده از آن به »: ال جيُ

ا«  تِهَ قْ ن( یت نام دارد و به معنیدر ھنگام خود. الم آن الم توق»: لِوَ أَقِمِ ( ) است. مانند:دَ عِ

سِ  مْ لُوكِ الشَّ الةَ لِدُ لَتْ ). «۷۸ه یآ ،... سوره اسراءالصَّ گاھ»: ثَقُ از آن دشوار و محال است.  یآ

يٌّ « ند بر. ک یم ینیخوف و ھراس آن سنگ فِ گاه. یُمِصّر و حر»:  حَ ا«ص. آ نْهَ يٌّ عَ فِ أَنَّكَ حَ »: كَ
  .یتو از آن مطلع و باخبر هک. انگار یا و خواستار آنیانگار تو سخت جو

 ۱۸۸ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُل﴿  مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ
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ِ�َ  َوَما ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  وٓ ٱ َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
   ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

   ترجمه: 
ه خدا بخواھد و ک یمگر آن مقدار ،ستمیخود ن یبرا یانیو ز یسود کمن مال :بگو 

 ،دانستم یب میاگر غ .)و مقتدرم گرداند کمال ،ا دفع شّر یاز راه لطف بر جلب نفع (
و اصًال شّر و  )آشنا بودمه با اسباب آن کچرا (ردم ک یب خود مینص یقطعًا منافع فراوان

گاه بودمکچرا (رسد  یبال به من نم رات و یه از اسباب خکحال  .ه از موجبات آن آ
گاه خواھم بودیچگونه از وقوع ق ،خبرم یات و از موجبات آفات و مضّرات بکبر  ).؟امت آ

  .باشم ینم )زدانیبه عذاب و ثواب (دھنده مؤمنان  دھنده و مژده میجز ب یسکمن 
   توضیحات: 

تُ «  ثَرْ تَكْ   .آوردم یفراھم م یلیخ .ردمک یم یطلب حتمًا افزون :»الَسْ
 ۱۸۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ۖ إَِ�ۡ  ُ�نَ لِيَسۡ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََجَعَل  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ا َها  فَلَمَّ
 ٰ ٮ ٓ  ۦۖ بِهِ  َ�َمرَّۡت  اَخفِيفٗ  ً� َ�ۡ  َ�َلَۡت  َهاَ�َغشَّ ا �ۡ  فَلَمَّ

َ
َعَوا َقلَت� َ ٱ دَّ  الِحٗ َ�ٰ  َتَناَءاتَيۡ  لَ�ِنۡ  َر�َُّهَما �َّ

َُكوَ�نَّ  ٰ ٱ ِمنَ  �َّ    ﴾١٨٩ ِكرِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
و ھمسران شما را از جنس شما  ،دیجنس آفر کیه شما را از کاست  یسکاو آن  

 یھنگام )هکافتد  یار اّتفاق میبس( یول .ندیاساینار ھمسران بکساخت تا شوھران در 
 )نیبه نام جن( یکھمسران بار سب ،نندک یم یزش جنسیه شوھران با ھمسران آمک

ن یه بار آنان سنگک یاّما ھنگام .برند یبا آن روزگار را بسر م یدارند و به آسان یبرم
د سالم اگر فرزن :ندیگو یدارند و م یاد میخود را فر یشوھران و ھمسران خدا ،شود یم

  .م بودیاز زمره سپاسگزاران خواھ یبه ما عطاء فرمائ یا ستهیو شا
   توضیحات: 

ةٍ «  دَ در  ،گریبه عبارت د )۲۱روم /  :نگا(است ھا  انسان مراد نسل و نوع :»نَفْسٍ واحِ

اها. «ینه واحد شخص ؛ موردنظر است ینجا واحد نوعیا شّ تْ . «با او ھمبستر شد :»تَغَ رَّ مَ

 یا ارھا وقفهکرد و در انجام کن ینیه وجود آن سنگکن است یمراد ا .او را برد :»بِهِ 
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لَتْ . «جاد ننمودیا اً . «ن شدیسنگ ،نیبه سبب بزرگ شدن جن :»أَثْقَ احلِ  .ستهیشا :»صَ
  .بوده و سالم و تندرست باشد یسته زندگیه شاکاست  یمراد فرزند

 ۱۹۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ ٓ  ۥَ�ُ  َجَعَ�  الِحٗ َ�ٰ  ُهَماَءاتَٮ �َ ٓ  ءَ ُ�َ ٰ  �ِيَما ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ  ُهَما ا �َّ    ﴾١٩٠ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
   ترجمه: 
از ( یزھائیچ ،در دادن آن ،بدانان داد یا ستهیه خداوند فرزند سالم و شاک یاّما وقت 

و خدا بس باالتر  ،سازند یرا انباز خدا م )و اشخاص و اصنام ،اء و صلحاءیقبور اول :لیقب
  .شان شودیا یه ھمسان انبازھاکاز آن است 

   توضیحات: 

ه موصول کن یا ایو  ،دادن :یو به معن یتواند مصدر یم )ما(واژه  .در اعطاء :»اـَفِيم« 

مّ . «خداداد باشد :یو به معن  )ما(واژه  .هک یزھائیا چیز یاز چ .هک یارکاز  :»اـَعَ
  .ا موصول استی یمصدر

 ۱۹۱ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ�ُۡ�
َ
   ﴾١٩١ لَُقونَ ُ�ۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُقُ َ�ۡ  َ�  َما ُ�ونَ �

   ترجمه: 
ه خودشان کنند و بلیافریرا ب یزیتوانند چ یه نمکسازند  یرا انباز خدا م یزھائیا چیآ 

  ؟شوند یده میھم آفر
   توضیحات: 

ونَ ال «  لَقُ ْ ... خيُ لُقُ ْ و  )ما(ت لفظ یبه خاطر رعا ،ر فعل نخست به صورت مفردکذ :»خيَ
  .آن است یت معنیبه خاطر رعا ،ر فعل دوم به صورت جمعکذ

 ۱۹۲ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  �نَۡ�ٗ  لَُهمۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َوَ� ﴿ 
َ
ونَ  أ    ﴾١٩٢ يَنُ�ُ

   ترجمه: 
 کمکشتن را یتوانند خو یدھند و نه م یاریشان را یتوانند ا یآنان نه م یانبازھا 
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  .ندینما
   توضیحات: 
 ۱۹۳ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إَِ�  ُعوُهمۡ تَدۡ  �ن﴿  ٓ  يَتَّبُِعوُ�مۚۡ  َ�  ُهَدىٰ ل َدَعوۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  ُ�ُموُهمۡ أ

َ
نتُمۡ  أ

َ
   ﴾١٩٣ ِمتُونَ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
 ،نندکت ید تا شما را ھدایاد خوانیخود را به فر یشما اگر انبازھا !)پرستان بت یا( 

 ،سان استکیشما  یبرا .نندکتوانند بدھند و خواسته شما را برآورده  یپاسخ شما را نم
در ھر دو  .دینطلب یاریو آنھا را به (د یو خواه خاموش باش ،دیاد خوانیخواه آنھا را به فر

  ).دینیب یاز آنھا نم یکمکو  یانکصورت ت
   توضیحات: 

مْ «  وكُ تَّبِعُ يا ال يَ ُدَ مْ إِيلَ اهلْ وهُ عُ  یتقاضا ،دینکت یھدا یاگر شما از آنھا تقاضا :»إِن تَدْ
 .نندک ینم یرویاز شما پ ،دینکت ید آنھا را ھدایاگر شما بخواھ .شود یشما برآورده نم

تُونَ « امِ   .خاموش یجمع صامت به معن :»صَ
 ۱۹۴ أعراف آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  ِعَبادٌ  �َّ
َ
ْ يَسۡ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُ�ۡمۖ أ  إِن لَُ�مۡ  َتِجيُبوا

   ﴾١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ 
   ترجمه: 
ھمچون خود شما  یبندگان ،دیپرست ید و میدار یاد میه بجز خدا فرکرا  یبتھائ 

آنان را به  ).ادرس شما باشندیتوانند فر یست و نمیاز آنان ساخته ن یارکو (ھستند 
شان یاز ا یارکه ک(د یگوئ یاگر راست م )دیشان استمداد جوئیاز ا(د و یاد خوانیفر

  ).نندکاز شما را برآورده یو ن(ه به شما پاسخ دھند کد یبا )ساخته است
   توضیحات: 

ونَ «  عُ ينَ تَدْ ذِ را  یبتھائ .دیخوان یاد مید و به فریطلب یم کمکه به کرا  یسانک :»إِنَّ الّ

ونَ . «دیپرست ید و میدار یاد میه فرک عُ  .دیخوان یاد مید و به فریزن یصدا م :»تَدْ
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 .شوند یخوانده م کمکگردند و به  یه ندا مکاست  یسانکمراد  :»  ِبَادٌ ع«  .دیپرست یم
 ،العقول یخاّص ذو یھا پرستان واژه بتده یه بنا به عقکاست  یا مراد اصنام جمادی

ينَ ( یعنی ذِ بَادٌ (و  )الَّ   .ندین فرمانبردار خدایوکم تکو به ح ،ار رفته استکآنھا به  یبرا )عِ
 ۱۹۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

لَُهمۡ ﴿ 
َ
رۡ  �

َ
ٓۖ  ُشونَ َ�مۡ  ُجلٞ أ مۡ  بَِها

َ
يۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ٓۖ  ِطُشونَ َ�بۡ  دٖ � مۡ  بَِها

َ
�ۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  ُ�ٞ أ ُ�ِ  ۖٓ مۡ  بَِها

َ
 لَُهمۡ  أ

ۗ  َمُعونَ �َسۡ  َءاذَانٞ  ْ دۡ ٱ قُلِ  بَِها ٓ  ُعوا �َ   ﴾١٩٥ تُنِظُرونِ  فََ�  كِيُدونِ  ُ�مَّ  َءُ�مۡ ُ�َ
 
   ترجمه: 
ھستند  یھائ دست یا دارای ؟ه با آنھا راه بروندکھستند  یپاھائ یھا دارا ن بتیا ایآ 

ه کدارند  یھائ ا چشمی )؟نندکشتن یاز شما و خوو دفع بال (رند یرا برگ یزیه با آنھا چک
پس آنھا نه تنھا با شما برابر ( ؟ه با آنھا بشنوندکدارند  یھائ ا گوشی ؟نندیبا آنھا بب

ن صورت چگونه آنھا را انباز خدا یدر ا .متر و ناتوانترندکه از شما ھم کبل ،ستندین
د ید فراخوانیدان یخدا م کیه شرکرا  یھائ ن بتیا :بگو ).؟دیپرست ید و آنھا را مینک یم

د و اصًال مرا ینک یجوئ رنگ و چارهیگر درباره من نیدکیو سپس شما و آنھا ھمراه 
ھا  این هکد یاّما بدان .دید و نابودم گردانینکد غضبم یتوان یو اگر م(د یمھلت ندھ

  ).در وضع من و شما ندارند یرین تأثیمترکھستند و  یر مؤّثریموجودات غ
   توضیحات: 

ونَ بِ «  بْطِشُ اـيَ ونِ . «نندک یبا آنھا دفع بال م .دارند یآنچه بخواھند با آنھا برم :»هَ  :»كِيدُ

ونِ . «دیچاره مرا بساز .دینکد یکر و کد و میشکم نقشه بینابود یبرا مرا  :»ال تُنظِرُ
  .دیفرصت ندھ

 ۱۹۶ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َو� إِنَّ ﴿  ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰ ٱ َ�َتَو�َّ  َوُهوَ  َبۖ ِكَ�ٰ لۡ ٱ نَزَّ    ﴾١٩٦ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
 ،رده استکنازل  )قرآن را بر من(تاب کن یه اکاست  یگمان سرپرست من خدائ یب 

  .ندک یم یو سرپرست یاریسته را یه بندگان شاکو او است 
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   توضیحات: 

يا«  لَّ تَوَ   .دھد یم یاری .ندک یم یسرپرست :»يَ
 ۱۹۷ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ نَۡ�َ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
َ
ونَ  أ    ﴾١٩٧ يَنُ�ُ

   ترجمه: 
 یاریتوانند شما را  ینه م ،دیپرست ید و میدار یاد میه شما بجز خدا فرکرا  یزھائیچ 

  .نندک کمکشتن را یتوانند خو یدھند و نه م
   توضیحات: 
 ۱۹۸ سوره أعراف آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إَِ�  ُعوُهمۡ تَدۡ  �ن﴿  ْۖ �َسۡ  َ�  ُهَدىٰ ل ٰ  َمُعوا ونَ ُ�بۡ  َ�  َوُهمۡ  َك إَِ�ۡ  يَنُظُرونَ  ُهمۡ َوتََرٮ ُ�ِ ١٩٨﴾   
   ترجمه: 
ه کن یچه رسد به ا(شنوند  یدرخواست شما را نم ،دیو اگر از آنھا رھنمود بخواھ 

انگار با چشمان (ه کد ینیب یآنھا را م )رهکیو به ظاھر پ .نندک یشما را ارشاد و راھنمائ
  .نندیب یرا نم یزین چکیول ،نگرند یبه شما م )خود
   توضیحات: 

مْ وَ «  وهُ عُ   ).۱۹۳ .اعراف :نگا( :»...إِن تَدْ
 ۱۹۹ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿ 
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
  ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

   ترجمه: 
دستور بده و از نادانان  کیار نکن و به ک یریگذشت داشته باش و آسانگ 

  .نک یپوش چشم
   توضیحات: 

وَ «  فْ عَ فِ « .ّسر باشدیمردم م یه آسان و ساده بوده و براک یزیچ .گذشت :»الْ رْ عُ  :»الْ

ضْ . «دهیسته و پسندیردار شاکرفتار و    .نک یپوش چشم .نکصرف نظر  :»أَعرِ



 تفسیر نور    ٦٢٢

 

 ۲۰۰ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِۚ ٱب   ﴾٢٠٠ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ
   ترجمه: 
ھدف ر منحرف و از یو خواست تو را از مس(د یطان به تو رسیاز ش یا و اگر وسوسه 

ز را یچ و ھمه(دانا است  یاو شنوا ).شتن را بدو بسپاریو خو(به خدا پناه ببر  )باز دارد
  ).رسد یادت میداند و ھرچه زودتر به فر یز را میچ شنود و ھمه یم

 
   توضیحات: 

نَّكَ «  غَ نزَ ذْ . «ندکتو را وسوسه  :»يَ تَعِ   .پناه ببر :»إِسْ
 ۲۰۱ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ُهمۡ  إِذَا ا يۡ ٱ ّمِنَ  �ِٞف َ�ٰٓ  َمسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ ُروا بۡ  ُهم فَإِذَا تََذكَّ ونَ مُّ ُ�ِ ٢٠١﴾  
   ترجمه: 
عداوت و (اد یشوند به  یطان میاز ش یا ه گرفتار وسوسهک یزگاران ھنگامیپرھ 

خدا و به خاطر آوردن اد یدر پرتو (و  ،افتند یم )زدانیو عقاب و ثواب  ،طانیرنگ شین
گاه م(گردند  ینا میب )منیاھر یدشمنانگ اند و از راه حق  ردهکه اشتباه کشوند  یو آ

  ).گردند یحق برمسوی  به و لذا شتابان ،اند منحرف شده
   توضیحات: 

  .وسوسه .ال بدیخ :»طَآئِفٌ « 
 ۲۰۲ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ �خۡ ﴿  وَ�ُهمۡ  ُ�ُهمۡ َ� ونَ ُ�قۡ  َ�  ُ�مَّ  َ�ِّ لۡ ٱ ِ�  َ�ُمدُّ ُ�ِ ٢٠٢﴾   
   ترجمه: 
افران و منافقان را وسوسه ک یعنی(خود  )من صفتیاھر(برادران  ،نیاطیو اّما ش 

از گناه باز (گر یه دکدھند تا بدانجا  یم  شان یاری و کمک یدر گمراھ )نند وک یم
  .نندک ینم یوتاھک )یتیچ جنایستند و از ھیا ینم



  ٦٢٣ سوره اعراف

 

   توضیحات: 

انُ «  وَ ُمْ . «افرانندکه منافقان و کن یاطیاخوان ش :»مْ ـُهـإِخْ وهنَ دُّ مُ ن یاطیش :»يَ
زگاران یو ناپرھ ،دھند یدادن آن مدد م جلوه کق بر گناه و سبیزگاران را با تشویناپرھ

  .ندینما یم یاریو  کمکآنھا را  ،نیاطیاز ش یو فرمانبردار یرویھم با پ
 ۲۰۳ سوره أعراف آیه

   ه:یآمتن  

  لَمۡ  �َذا﴿ 
ۡ
ْ  يَةٖ � تِهِمتَأ ۚ َتبَيۡ جۡ ٱ َ� لَوۡ  قَالُوا ٓ  قُۡل  َتَها َما تَّبِعُ  إِ�َّ

َ
�  ِمن إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما � ِ�ّ  َذاَ�ٰ  رَّ

 ٓ ّ�ُِ�مۡ  ِمن �ِرُ بََصا    ﴾٢٠٣ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  رَّ
   ترجمه: 
 :ندیگو یم ی،آور یآنان نم یبرا یا هیآ )افتد و یمر یتأخ یدر نزول وح(ه ک یھنگام 

 یرویپ یمن تنھا از قرآن :بگو ؟! یساز یش خود نمیو از پ ینیگز یچرا آن را بر نم
ت و رحمت پروردگارتان است ینش و ھداین قرآن بیا .شود یم یه به من وحکنم ک یم

  ).نندک یمن آن عمل یشان برابر قوانیه اکچرا (ه مؤمن باشند ک یسانک یبرا
   توضیحات: 

ا«  تَبَيْتَهَ  :»بَصائِرُ . «یداد یو ارائه م یساخت یش خود میو از پ یدیگز یآن را برم :»إِجْ
  .نش درونیب یبه معن ،رتیجمع بص

 ۲۰۴ سوره أعراف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱفَ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ قُرِئَ  �َذا﴿  ْ  ۥَ�ُ  َتِمُعوا نِصُتوا
َ
   ﴾٢٠٤ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  َوأ

   ترجمه: 
د تا مشمول ید و خاموش باشیگوش فرا دھ ،شود یه قرآن خوانده مک یھنگام 

  .دیرحمت خدا شو
   توضیحات: 

تُواأ«    .دیخاموش باش :» َنصِ
 ۲۰۵ سوره أعراف آیه

   ه:یمتن آ 

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿  ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ مِنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ  َوَ�  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب



 تفسیر نور    ٦٢٤

 

   ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن
   ترجمه: 
 ،و آھسته و آرام )از او(و ھراس  )در برابر خدا( یبا فروتن ،پروردگارت را در دل خود 

  .و از زمره غافالن مباش ،نکاد یصبحگاھان و شامگاھان 
   توضیحات: 

ةً «  يفَ عاً وَ خِ ُّ ن دو واژه حال بوده و یا .و ھراس یبا فروتن .انهکمنایفروتنانه و ب :»تَرضَ

عاً وَ خائِفاً ( یبه معن ُّ تَرضَ ن یر است و در اصل چنیدر تقد یه مضافکن یا ایو  ،است )مُ

ةٍ ( :است يفَ عٍ وَ خِ ُّ لِ ). «ذا تَرضَ وْ قَ نَ الْ رِ مِ َهْ را ھمراه  یه اگر خداکن است یمراد ا :»دُونَ اجلْ
تنھا  یعنی ،ردن صدا و باالتر از سّر نھانکتر از بلند آھسته ی،ردکاد یدل با زبان ھم 

وِّ ). «۱۱۰اسراء /  :نگا(گرداندن زبان باشد  دُ فاصله طلوع فجر و  .صبحگاھان :»الْغُ

ص :»اآلصالِ . «دیطلوع خورش
َ
  .فاصله عصر و مغرب .شامگاھان :لیجمع أ

 ۲۰۶ سوره أعراف آیه
   ه:ین آمت 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  َرّ�َِك  ِعندَ  �َّ  ۩� ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ  ۦِعَباَدتِهِ  َ�نۡ  ِ�ُ
٢٠٦﴾  

   ترجمه:  
از آن تر  بزرگ شتن رایخو ،پروردگار تو ھستند )درگاه(ه مقّربان ک یسانکگمان  یب 
س او مشغولند و در یح و تقدیبه تسبه کو بل ،ه به پرستش خدا بپردازندکدانند  ینم

  .برند یرنش و سجده مکبرابر او 
   توضیحات: 

بِّكَ «  ندَ رَ ينَ عِ ذِ  .مقام و منزلت ھستند یش پروردگار تو دارایه در پک یسانک :»إِنَّ الَّ

بِّكَ . «مراد فرشتگان مقّرب است ندَ رَ ه کبل ،ستین یانکمراد قرب م .نزد پروردگارت :» عِ
  .است یمقام مقصود قرب



 
 

 أنفالسوره 

 ۱ سوره أنفال آیه 
   ه:یمتن آ 

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
 ٱ قُلِ  نَفاِل� ۡ�

َ
ِ  نَفاُل ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱوَ  ِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ۡص  �َّ

َ
ْ َوأ  نُِ�ۡمۖ بَيۡ  ذَاَت  لُِحوا

 ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ؤۡ  ُكنتُم إِن ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ    ﴾١ مِنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
م یه غنائم جنگ بْدر چگونه تقسکند یگو یو م(پرسند  یاز تو درباره غنائم م 

و (غمبر است یغنائم از آن خدا و پ :بگو ؟)ردیگ یتعّلق م یسانکگردد و به چه  یم
اختالف را (د و یپس از خدا بترس .)ردیگ یم آن را به عھده میغمبر به فرمان خدا تقسیپ
د از خدا و یو اگر مسلمان ،دیان خود صلح و صفا به راه اندازیدر م )د وینار بگذارک
  .دینک یغمبرش فرمانبرداریپ

   توضیحات: 

ال«  ن واژه از اضداد است یا :» بَنيْ . «صاحب .حالت :»ذَاتَ . «غنائم ،جمع َنْفل :» األنفَ

مْ . «وصلت و ُفرقت آمده است یو به معن يْنِكُ اتَ بَ وند شما یه پیه ماک یحالت :»ذَ
  .شود یشما م یه جدائیه ماک یحالت .گردد یم

 ۲ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إِذَا �َّ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ    ﴾٢ َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
ھراسان   ھایشان دل ،ه ھر وقت نام خدا برده شودکھستند  یسانکتنھا  ،مؤمنان 

ات او بر یه آک یو ھنگام )وشندک یشتر میھا ب یھا و خوب یکیو در انجام ن(گردد  یم
و (نند ک یل مکو بر پروردگار خود تو ،دیافزا یمشان  ایمان بر ،شود یآنان خوانده م

  ).سپارند یش را بدو میخو یدارند و ھست یشتن را در پناه او میخو



 تفسیر نور    ٦٢٦

 

   توضیحات: 

لَتْ «  جِ   .دیز از خوف گردیشد و لبر کھراسنا :»وَ
 ۳ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ ا ةَ لصَّ   ﴾٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َوِممَّ
   ترجمه: 
 ،میا ردهکعطاء شان  بدی خوانند و از آنچه ید میه باکه نماز را چنان کند یسانکآنان  

  .بخشند یم )ازمندانیرا به ن یمقدار(
   توضیحات: 
 ۴ سوره أنفال آیه 
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهمۡ  ا ٞ َوَمغۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ل    ﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

   ترجمه: 
 ،و فراوان کپا یو روز ی،مغفرت الھ ی،درجات عال یآنان واقعًا مؤمن ھستند و دارا 
  .باشند یخود م یشگاه خدایدر پ
   توضیحات: 

اً «  قّ ريمٌ . «مانًا َحّقاً یإ :ن استیر چنیاست و تقد یصفت مصدر محذوف :»حَ  .کپا :»كَ
 .  فراوان

 ۵ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ خۡ  َكَما
َ
ِ  تَِك بَيۡ  ِمنۢ  َر�َُّك  رََجَك أ ۡ ٱ ّمِنَ  افَرِ�قٗ  �نَّ  قِّ �َۡ ٱب ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل   ﴾٥ رُِهونَ لََ�

   ترجمه: 
ه کھمانند آن است  )م غنائم بدریتقس یاز شما از چگونگ یبعض یناخوشنود( 

 یدر حال ،رون فرستادیبه حق ب )دان بدریمسوی  به ،نهیدر مد(ات  خداوند تو را از خانه
ناخوشنود بودند  )ن امریاز ا ،جنگ را نداشتند یچون آمادگ(از مؤمنان  یه جمعک
 یریچشمگ یروزیسرانجاِم بدر پ ی،ام الھکد محدود آنان درباره احیبرخالف د یول(

  ).بود



  ٦٢٧ سوره أنفال

 

   توضیحات: 

كَ «  جَ رَ آ أَخْ مَ شان یھمانند حال ا ،الف خود راجع به غنائمحال مؤمنان در خ :»...كَ

مراد خانه  ،خانه :» بَيْت. «ان در بدر استکجنگ با مشر یبه ھنگام فرمان خروج برا
  .نه استیا مراد خود مدینه و یغمبر در مدیپ

 ۶ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

َ  َما دَ َ�عۡ  قِّ �َۡ ٱ ِ�  ِدلُونََك يَُ�ٰ ﴿  َما تَبَ�َّ َّ�
َ
ۡ ٱ إَِ�  �َُساقُونَ  َك�    ﴾٦ يَنُظُرونَ  َوُهمۡ  تِ َموۡ ل

   ترجمه: 
 )انکرون رفتن جھت جنگ با مشریب یعنی(با تو درباره حق  )ن گروه از مؤمنانیا( 

شان  بدی هک یا ه برابر وعدهک(ه روشن شده است کپس از آن  ،نندک یمجادله م
صحنه مرگ (شوند و  یرانده ممرگ سوی  به هکانگار  ).شوند یروز میدر جنگ پ یا داده
  .نگرند یم )شتن را با چشمان خودیخو
   توضیحات: 
  .شوند یرانده م :»َساُقوَن ی. «دن در بدر استیجنگ یرون رفتن برایمراد ب :»اْلَحِقّ « 

 ۷ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يَعُِدُ�مُ  �ذۡ ﴿  ٓ ٱ َدىإِحۡ  �َّ ا َها �َِفتَۡ�ِ لطَّ َّ�
َ
نَّ  َوتََودُّونَ  لَُ�مۡ  �

َ
وۡ ٱ َذاتِ  َ�ۡ�َ  أ  َكةِ لشَّ

ُ ٱ َو�ُرِ�دُ  لَُ�مۡ  تَُ�ونُ  ن �َّ
َ
ٰ لۡ ٱ َدابِرَ  َطعَ َوَ�قۡ  ۦتِهِ بَِ�لَِ�ٰ  قَّ �َۡ ٱ ُ�ِقَّ  أ    ﴾٧ فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
از دو دسته را به  یکیبر  یروزیه خداوند پکآن گاه را  )دیاد آوریبه  !مؤمنان یا( 

 یروزیا پیو  ،انیابوسف یش به سرپرستیقر یاروان تجارکبر  یروزیپ( .شما وعده داد
اروان آمده کنجات  یابوجھل برا یشده بود و به سرپرست که تدارکه از مک یرکبر لش

 یه از قدرت و قّوت چندانکب شما گردد ینص  ھای دست دیداشت یشما دوست م ).بود
 هک(ق را با سخنان خود خواست ح یخدا م یول )،اروان بودکه ک(ست یبرخوردار ن

از (افران را کظاھر و استوار گرداند و  )مردم یبرا ،زدانندیاراده و قدرت گر  بیان
 ).ردکر یش درگیر قرکلذا شما را با لش(ند کن ک شهیر )مؤمنان یروزین عرب با پیسرزم
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   توضیحات: 

ةِ «  كَ وْ َ ذَاتِ الشَّ ريْ ِقُّ . «وهکرو و شین یب .فاقد قّوت و قدرت :»غَ  .ثابت و پابرجا دارد :»حيُ

ابِرَ «  ابِر( .آخر .رو دنباله :»دَ   .ردن استکن ک شهیه از ریناک )قَطْعُ الدَّ
 ۸ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ ِطَل َوُ�بۡ  قَّ �َۡ ٱ ِ�ُِحقَّ ﴿     ﴾٨ رُِمونَ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
تباه  )است که شرک(پابرجا و باطل را  )ه اسالم استک(له حق را ین وسیتا بد 

  .نپسندند )آن را ،انگریافر و طغک(اران که بزھکھرچند  ،گرداند
   توضیحات: 

هَ الْ وَ «  رِ وْ كَ ونَ ـلَ مُ رِ جْ خواستند با  یه نمک ینه مؤمنان ،شه استیفرپکمراد افراد  :»مُ
دوست افران احقاق حق و ابطال باطل را که کچرا  .ر شوندیش درگیر قرکلش
  .دارند ینم

 ۹ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�ِ  لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ  َر�َُّ�مۡ  َتغِيُثونَ �َسۡ  إِذۡ ﴿ 
َ
ُ�م � لۡ  ُمِمدُّ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  ٖف بِ�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

   ﴾٩دِ�ِ�َ ُمرۡ 
   ترجمه: 
 ،دیورز ید و بر سر نحوه آن اختالف مینک یم میه غنائم را تقسکحاال  !مؤمنان یا( 
از پروردگار خود  )یارزار بدر از شّدت ناراحتکدان یدر م(ه کرا  یزمان )دیآور ادیبه 

من شما  :)و گفت(رفت ید و او درخواست شما را پذینمود یم یاریو  کمکدرخواست 
متعّدد  یگروھھا ین گروه ھزار نفریه اکدھم  یم یاریو  کمکھزار فرشته  کیرا با 

  .را پشت سر دارند یگرید
   توضیحات: 

يثُونَ «  تَغِ دّ ـمُ . «دیخواھ یم کمک .دیطلب یم یاری :»تَسْ . دھنده یاری .نیمع :»مِ

دِفِنيَ « رْ ت کشتن در جلو حریدارند و خو یگران را پشت سر خود میه دکآنان  :»مُ



  ٦٢٩ سوره أنفال

 

دِفنيَ (واژه  ).۱۲۷ - ۱۲۴عمران /  آل :نگا(نند ک یم رْ   .است )أَلْفٍ (لمه کصفت  )مُ
 ۱۰ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َجَعلَهُ  َوَما﴿  ِۚ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ َوَما قُلُو�ُُ�مۚۡ  ۦبِهِ  َم�ِنَّ َوِ�َطۡ  ىٰ �ُۡ�َ  إِ�َّ  �َّ  إِنَّ  �َّ
َ ٱ    ﴾١٠ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  �َّ

   ترجمه: 
به شما و آرامش  )یروزیپ(دادن   مژده یرا تنھا برا )امداد با فرشتگان(ن یخداوند ا 

ت یو اراده و مش(ست یخدا ن یجز از سو یروزیوگرنه پ ،ردکردن دل شما به آن کدایپ
توانا  )یارکبر ھر (خداوند گمان  بی ).است یو باطن ین اسباب ظاھریاو باالتر از ھمه ا

  .مت استکح یاز رو )شیارھاکو (
   توضیحات: 

يا«  َ   .مژده ،بشارت :»بُرشْ
 ۱۱ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

يُ�مُ  إِذۡ ﴿  َمنَةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  َو�َُ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ َُطّهَِرُ�م ءٗ َما  ۦبِهِ  ّ�ِ

يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُ�مۡ  هَِب َوُ�ذۡ  ٰ  �َِط َولَِ�ۡ  نِ َ�ٰ لشَّ  ٱ بِهِ  َو�ُثَّبَِت  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
   ﴾١١ َدامَ قۡ ۡ�

   ترجمه: 
د و یبه ھراس افتاد یآب مکاز دشمنان و (ه کرا  یزمان )دیاد آوریبه  !مؤمنان یا( 

از  )روح و جسم شما(ت یه آرامش و امنیبر شما افگند تا ما یکخواب سب )خداوند
 )یجسمان یدیاز پل(و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را  ،ه خدا گرددیناح

 )ن نعمتیبا ا(و  ،را از شما به دور سازد یطانیش )یھا وسوسه(ثافت کزه دارد و یکپا
استوار  )بدر یدر شنزارھا(و گامھا را  ،دینما )خدا واثق یاریو به (را ثابت ھایتان  دل

  ).دیفزایزان استقامت شما بیت و بر میه شما را تقویو روح(دارد 
   توضیحات: 

مْ «  يكُ شِّ غَ اسَ . «ردکره یبر شما چ .دگان شما افگندیبر د یا ھمچون پرده :»يُ  :»النُّعَ
و شعور بر  کافتد و ادرا یار نمکه با وجود آن حواّس از ک یمانند و چرت کخواب سب

نَةً . «است یجا زَ . «له است مفعول .تیامن .امن :»أَمَ جْ  یھا مراد وسوسه .یکناپا :»رِ



 تفسیر نور    ٦٣٠

 

  ).۵مّدّثر /  ،۹۰مائده /  :نگا(است  یمنیاھر
 ۱۲ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  يُوِ�  إِذۡ ﴿  ّ�ِ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل
َ
ْ  َمَعُ�مۡ  � ِينَ ٱ َ�ثَّبُِتوا َّ�  ْۚ لۡ  َءاَمنُوا

ُ
ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  ِ� َس� َّ� 

 ْ ْ ۡ�ِ ٱفَ  َب لرُّعۡ ٱ َ�َفُروا  ٱ َق فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  َناقِ �ۡ ۡ�    ﴾١٢ َ�نَانٖ  ُ�َّ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�وا

   ترجمه: 
ه من با کرد ک یه پروردگار تو به فرشتگان وحکرا  یزمان )دیاد آوریبه  !مؤمنان یا( 
ت و یمؤمنان را تقو )یو بھروز یروزیشما با الھام پ .مینما یتان میاریو  کمکو (م یشما
به ( .افران خوف و ھراس خواھم انداختک  ھای دل به )و من ھم( ،دیقدم بدار ثابت

 یھا ه بر گردنکد یافکبش و از ھم(د یآنان را بزن یسرھا :)دینکمؤمنان الھام 
  ).دینک یشان را پیھا و پنجه(د یشان را ببریا  ھای دست و )ندک یم ینیشان سنگ کناپا
   توضیحات: 

مْ «  كُ عَ . است یاریو  کمک یھمراھ ی،ن ھمراھیمراد از ا .میمن با شما :»أَنَّيا مَ

بَ « عْ نَاقِ . «ھراس .خوف :» الرُّ قَ األعْ  یھا مراد وارد آمدن ضربه .باالتر از گردن :»فَوْ

نَانٍ . «افران استکبر سر و گردن  یارک ا یو  ،ھا و پنجهھا  دست مراد .سرانگشتان :»بَ
ّل به اسم جزء که ین صورت تسمیدر ا .ا ھمه اندام بدن استیو  ،و پاھاھا  دست هکن یا

  .ن شدکه ممکھرگونه  یعنی .است
 ۱۳ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ َشآ بِ� َ ٱ قُّوا َ ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن ۥۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

١٣﴾   
   ترجمه: 
افران با خدا و که کبدان خاطر است  )افرانکردن کاز مؤمنان و رسوا یبانیپشت(ن یا 

او درخور عذاب ( ،زدیغمبرش بستیه با خدا و پکو ھر ،ز برخاستندیغمبرش به ستیپ
چه  )ردکا و آخرت خواھد یدر دن کاست و ھرچه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردنا

  ).ع استیرحمت وس یه داراکھمان گونه (د است یعقاب شد یخدا دارا
 



  ٦٣١ سوره أنفال

 

   توضیحات: 

مْ «  ا یمحذوف است  یخبر مبتدا .دید و عذاب آن را بچشین را داشته باشیا :»ذلِكُ

رُ « :ن استیر چنیمبتدا است و خبر آن محذوف است و تقد . يا: ذلِكَ األمْ رُ ذلِكَ   .»األمْ
 ۱۴ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  فَُذوقُوهُ  لُِ�مۡ َ�
َ
ٰ لِلۡ  َوأ    ﴾١٤ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
د و یرا بچش )ز در برابر مؤمنانیست و گرکش یعنی ی،ویعذاب و عقاب دن(ن یا 

  .است )یخود باق یبه جا(افران ک یعذاب دوزخ برا )هکد یبدان(
   توضیحات: 

آقُّوا«  اقِقْ . «به مقابله برخاستند .ردندک یدشمن :»شَ ن يُشَ شرط محذوف  یجزا :»مَ

يدٌ ( :ه عبارت است ازکاست  دِ ابٌ شَ ذَ هُ عَ ه محذوف است یا تنھا عائد شرط در آخر آی ).لَ

هُ (ه ک   .است )لَ
 ۱۵ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ِينَ ٱ لَقِيُتمُ  إَِذا ا َّ�  ْ  ٱ تَُولُّوُهمُ  فََ�  افٗ زَحۡ  َ�َفُروا

َ
  ﴾١٥ بَارَ دۡ ۡ�

   ترجمه: 
بدانان پشت  ،دیروبرو شد )دان نبردیدر م(افران که با انبوه ک یھنگام !مؤمنان یا 

  ).دیننمائو فرار (د ینکن
   توضیحات: 

فاً «  حْ  .اد دشمن استیت فراوان و ساز و برگ زیمراد جمع .یشکرکدر حال لش :»زَ
ار رفته است و حال کبه  )َن یزاِحف( یعنی ،اسم فاعل ین واژه مصدر است و در معنیا

وا(فاعل فعل  رُ فَ بَارَ . «باشد یم )كَ مُ األدْ لُّوهُ ن است یمراد ا .دینکبدانان پشت ن :»فَال تُوَ
  .دیه فرار ننمائک

 ۱۶ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 
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وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿ 
َ
ًا أ ٓ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمتََحّ�ِ  ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ءَ بَا

ِ ٱ َّ�  
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  هُ َوٮ    ﴾١٦ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
ا ی یجنگ کیتکتا یمگر برا -د یند و فرار نماکس در آن ھنگام بدانان پشت کھر 

و  ،گاه او دوزخ خواھد بودیگرفتار خشم خدا خواھد شد و جا -  ھای دست وستن بهیپ
  .گاه استین جایدوزخ بدتر

   توضیحات: 

فاً «  رِّ تَحَ  یه براکاست  یسکنجا مراد یدر ا ؛رود یم یبه سوئ یه از سوئک یسک :»مُ
ره از برابر دشمن یا به دام انداختن دشمن و غیز یل جنگ و گریاز قب یجنگ کیتکتا

«  .ور شود از دشمن حمله یگریه به گروه دکن یا این سو و آن سو رود و یزد و ایبگر

يِّزاً  تَحَ او به  ینینش ه عقبکاست  یمراد جنگجوئ .رونده یبه جائ یاز جائ .ندهیگرا :»مُ

فاً ( یھا واژه .شان باشدیدن به ھمراه ایگران و رزمیوستن به دیخاطر پ رِّ تَحَ و  )مُ

يِّزاً ( تَحَ ريُ ـالْ . «دسته .گروه :»فِئَةٍ . «باشند یحال م )مُ صِ   .محّل بازگشت .گاهیجا :»مَ
 ۱۷ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ُتلُوُهمۡ َ�قۡ  فَلَمۡ ﴿  َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َرَميۡ  إِذۡ  َت َرَميۡ  َوَما َ�َتلَُهمۚۡ  �َّ  ِ�َ َوِ�ُبۡ  َرَ�ٰ  �َّ
ۡ ٱ ۚ  ءً بََ�ٓ  هُ ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َ ٱ إِنَّ  َحَسًنا    ﴾١٧ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ

   ترجمه: 
ه خدا کبل ،دیشتکن )با قّوت و قدرت خود در نبرد بدر(افران را کشما  !)مؤمنان یا( 

 یا(و  .شتکشان را یا )شانیھا ھراس به دلروز نمودنتان بر آنان و افگندن یبا پ(
شان یبه چشمان ا کو خا یردکبه طرف آنان پرتاب  کخا یه مشتکبدان گاه  !غمبریپ

ه کچرا ( یردکپرتاب  )آنانسوی  به را کخا(ه ک ین تو نبودیا )در اصل ،فرو رفت
را  کآن خا(ه خداوند کبل )را ندارد یت آن توانائیفیکت و یمکث یاز ح کخا یمشت

له مؤمنان را ین وسیتا بد )و به چشمان آنان رساند(رد کپرتاب  )شانیاسوی  به ر ویثکت
دعا و ( یخداوند شنواگمان  بی ).دیشان نما شیھا آزما یو با اعطاء خوب(د یازمایخوب ب

گاه است )شانیاستغاثه مؤمنان بوده و از صدق و اخالص ا   .آ



  ٦٣٣ سوره أنفال

 

   توضیحات: 

َ الْ «  ناً ـلِيُبْيلِ سَ نْهُ بَآلءً حَ ننيَ مِ مِ ؤْ رد تا مؤمنان را با نعمت کرا  یارکن یخداوند چن :»مُ
ق ید و توفیفزایبر مقدار آن ب ،ر نعمتکد و در صورت شیازمایب یروزینصرت و پ

نجا محمول بر احسان و نعمت است و مراد امتحان یَبآلًء در ا .دیشترشان عطاء نمایب
  ).۱۶۸راف / اع :نگا(مؤمنان با حسنات است 

 ۱۸ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لُِ�مۡ َ�
َ
َ ٱ َوأ ٰ لۡ ٱ دِ َكيۡ  ُموهِنُ  �َّ    ﴾١٨ فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
و خداوند  )دیدیحق است و نمونه آن را د ،افرانکست کمؤمنان و ش یروزیپ(ن یا 

  .ندک یم )اثر یو ب(افران را سست کد یکر و کم )دام(
   توضیحات: 

مْ «  مبتدا و خبر آن  .افرانکشتار کست و کو ش ،مؤمنان یروزیآن نصرت و پ :»ذلِكُ

نُ (و جمله  ،محذوف است یه خود خبر مبتداکن یا ایو  ؛ محذوف است وهِ  ) ...أَنَّ اهللاَ مُ

ن). «۱۴انفال /  :نگا(عطف بر آن است  وهِ   .نندهک سست :» مُ
 ۱۹ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َتفۡ �َسۡ  إِن﴿  ٓ  َ�َقدۡ  تُِحوا ْ  �ن ُحۖ َفتۡ لۡ ٱ َءُ�مُ َجا ْ  �ن لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  تَنَتُهوا  َ�ُعدۡ  َ�ُعوُدوا
نَّ  َكُ�َۡت  َولَوۡ  ا ٔٗ َشۡ�  فِئَتُُ�مۡ  َعنُ�مۡ  ِ�َ ُ�غۡ  َولَن

َ
َ ٱ َوأ ۡ ٱ َمعَ  �َّ    ﴾١٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
را  )در جنگ بدر( یروزیدرخواست پ )ه از پروردگار خودک(شما  !)مؤمنان یا( 

از روش  ،دیم غنائم ھستیه مشغول تقسکحال ( .دیروز ھم شدید و پیردک یم
شما بھتر خواھد  یبرا ،دیاگر دست بردار )م غنائمیز و مخالفت با نحوه تقسیآم اعتراض

 کیارتان و تحرکح یبه تقب(ما ھم  ،دیبرگرد )خود یبه مجادله و پرخاشگر(اگر ھم  .بود
ت یو جمع )میساز یشتن تنھا رھا مکو شما را در چنگال (م یگرد یبرم )دشمنانتان

خدا گمان  بی .ش نخواھد بردیاز پ یارک )خدا یاریبدون (اد باشد یشما ھر چند ھم ز
  ).او شامل آنان است یبانیو پشت یاریو (با مؤمنان است 
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   توضیحات: 

وا«  تِحُ تَفْ ه با توّجه به سابق ین آیا .دینک یو فتح و ظفر م یروزیاگر طلب پ :»...إِن تَسْ
دانند  یش میان قرکآن را خطاب به مشر یبرخ .خطاب به مؤمنان است ،و الحق خود

ن و یبھتر یروزیختند و از خداوند پیعبه آوکبه پرده  ،ارزار شدندکه چون آماده ک
ن یه چنیآ یآن وقت معن .ان و مسلمانان را خواستندیشیقر یعنی ،ِن دو گروهیبزرگوارتر

 ،دیگروه برحق را داشت یروزیه از خدا درخواست پکشما  !شیان قرکمشر یا :شود یم
با  یفر و دشمنانگکاگر از  ،دینیب یان میاند و حق را ع روز شدهیمسلمانان پ کنیا و ھم

شان یفر و جنگ با اکو اگر به  ،شما بھتر است ید برایغمبر و مسلمانان دست برداریپ
  ...و ؛مینک یرار مکست دادن شما را تکردن آنان و شکروزیما ھم پ ،دیبرگرد

 ۲۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ْ تََولَّوۡ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نُتمۡ  هُ َ�نۡ  ا

َ
   ﴾٢٠ َمُعونَ �َسۡ  َوأ

   ترجمه: 
در  ،دیغمبر روگردان نشویو از پ ،دینک یغمبرش فرمانبرداریاز خدا و پ !مؤمنان یا 
ارا امر به وجوب اطاعت از که آشکد ینیب یو م(د یشنو یم )ات قرآن رایآ(ه شما ک یحال
  ).نندک یاو م
   توضیحات: 

نْهُ «  ا عَ وْ لَّ ونَ . «دینکم یچیاز دستور او سرپ .دینکبدو پشت م :»ال تَوَ عُ مَ  :»تَسْ
  .ردن استک قیدن و تصدیفھم ،نجایدن در ایمراد از شن .دیشنو یم

 ۲۱ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َوَ� ﴿  ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ    ﴾٢١ َمُعونَ �َسۡ  َ�  َوُهمۡ  َناَسِمعۡ  قَالُوا
   ترجمه: 
ه کو حال آن  ،)میاّما در گوش نگرفت(م یدیشن :گفتند یه مکد ینباش یسانکو مانند  

  ).روند یچون به دنبال آن نم(شنوند  یآنان نم
   توضیحات: 

ينَ قالُوا«  ذِ افران دشمن حق و ک :شتر دو گروھندیب یسانکن یمراد از چن :»...الَّ



  ٦٣٥ سوره أنفال

 

ونَ ). «۱۶محّمد /  :نگا(و منافقان دورو  )۴۶نساء /  :نگا(قت یحق عُ مَ ن یمراد ا :»ال يَسْ
  ).۱۷۹اعراف /  :نگا(ست یار نکشان به حقائق بدھ ه گوشکاست 

 ۲۲ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ﴿  َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ مُ �ۡ ۡ�ُ ٱ لصُّ    ﴾٢٢ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
   ترجمه: 
  .فھمند یه نمکھستند  یر و اللکافراد  ،زدانیشگاه یدر پھا  انسان نیگمان بدتر یب 
   توضیحات: 

ابِ «  وَ ة :»الدَّ . استھا  انسان نجا مرادیدر ا ).۴۵نور /  :نگا(جنبندگان  ،جمع َدابَّ

مُّ « شناخت حق و پندگرفتن  یه براکاست  یسانکمراد  .رکاشخاص  ،جمع اصّم  :»الصُّ

مُ . «دھند یاز مواعظ حسنه گوش فرا نم بُكْ  یسانکمراد  .اشخاص الل ،مکجمع اب :»الْ

لُونَ ال . «ندیگو یقت را نمیه حق و حقکاست  قِ عْ  یه از عقل براکاست  یسانکمراد  :»يَ
  .ندیجو یسود نم ،ر از شریو خ ،ص حق از باطلیتشخ

 ۲۳ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َعلِمَ  َولَوۡ ﴿  سۡ  �َخۡ�ٗ  �ِيِهمۡ  �َّ
َ سۡ  َولَوۡ  َمَعُهۡمۖ �َّ

َ
ْ  َمَعُهمۡ أ عۡ  وَُّهم َ�ََولَّوا    ﴾٢٣ رُِضونَ مُّ

   ترجمه: 
در  یکین )ر وینه قبول خیو زم ،دید یرش حق میپذ یدر آنان آمادگ(اگر خداوند  

 یول ،دیرسان یبه گوششان م )حرف حق را به ھر صورت بود( ،داشت یشان سراغ میا
 ،دیرسان یبه گوش آنان م )رد و حق راک یرا م یارکن یچن ،نهیبا فراھم نبودن زم(اگر 
گاھانه از پذ(شان یه اکچرا  ؛ردندک یم یچیسرپ   .روگردانند )رش حقیآ
   توضیحات: 

مْ «  هُ عَ مَ اً . «ردکشان را باز و شنوا یگوش ا .به گوش آنان رساند :»أَسْ ريْ در  .یکین :»خَ
ه کماند  یه فوق درست به آن میآ یمعن .رش حق استینه پذینجا مراد استعداد و زمیا
 .ردمک یاز او دعوت م ،ردیپذ یس دعوت مرا مکدانستم فالن  یمن اگر م :دیبگو یسک
ن یبنابرا .رفتینم نخواھد پذکه اگر او را دعوت کاست  یدر حال حاضر وضع طور یول
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  .ردکدعوت نخواھم 
 ۲۴ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ِ  َتِجيبُوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  يِيُ�ۡمۖ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُوُل  �َّ نَّهُ  ۦبِهِ َوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل
َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  ۥٓ َو� ُ�َ ٢٤﴾   

   ترجمه: 
ه ک ید ھنگامینکغمبر او را قبول یو دستور پ ،دیریفرمان خدا را بپذ !مؤمنان یا 

 )یو اخرو یویو دن یو معنو یماد( یه به شما زندگکند کدعوت  یزیشما را به چ
تواند انسان را  یو م(اندازد  یم یان انسان و دل او جدائیه خداوند مکد یو بدان ،بخشد
 یراند و نگذارد عمر طوالنیدل باز دارد و او را بم یھا و آرزوھا دن به خواستیاز رس

شگاه یه ھمگان در پکد یو بدان ،)است یدل ھر انسان ین آرزویتر ه مھمکداشته باشد 
  ).گردد یم یدگیتابتان رسکو به حساب و (د یشو یگرد آورده م سبحان یخدا
   توضیحات: 

تَجيبُوا«  ھرگاه  :»إِذا. «دیدعوت خدا را با طاعت و عبادت پاسخ گوئ .دیریبپذ :»إسْ

ه شما را کھر زمان  یعنی .ان شرط نباشدیتواند عام باشد و مراد ب یم )إِذا(واژه  .هک
ه کن یا ای ...ات است ویه حیه ماکند ک یدعوت م یزیچسوی  به گمان بی ،ردکدعوت 

دخالت دادن عقل در  -الف  :ز باشدیشرط بوده و به خاطر دو چ یبرا )إِذا(ر کذ
ه جز حق ظاھر و کباشد  ین فرمان از منبعیاگر ا یحت ،رفتن فرمانیا نپذیرفتن یپذ
مطلق است و ر یعت ھمه خیام شرکاوامر و اح -ب  .ر خالص از آن صادر نگرددیخ

آنھا را بھتر و  یو واالئ یبائید و زیافزا یت آنھا میت و حّقانیآنھا بر نوران یو وارس یبررس

ُولُ . «اندینما یر مینه ضمیشتر در آئیب ان یمراد ب .اندازد یگردد و فاصله م یحائل م :»حيَ
توانا و با علم خود از  یزیه با قدرت خود بر ھر چکامل و علم شامل خدا است کقدرت 

گاه است یزیھرچ است در دست  یه سررشته زندگکار قلب یه اختکن او است یو ا ،آ
  .ات و ممات انسان مربوط بدو استیو ح ،او است

 ۲۵ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 
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ْ ٱوَ ﴿  ِينَ ٱ تُِصيَ�َّ  �َّ  نَةٗ فِتۡ  �َُّقوا َّ�  ْ ۖ َخآ  مِنُ�مۡ  َظلَُموا ٗة ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  صَّ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َشِديدُ  �َّ

 ﴾٢٥عَِقاِب لۡ ٱ
   ترجمه:   
ه کگردد  ینم یسانکر یگ ه تنھا دامنکد یبه دور دار یبتیشتن را از بال و مصیخو 

و تر به گناه آنان  کخش ،اران گرفته نشودکه اگر جلو ستمکبل(نند ک یستم م
  .د استیفر سخت و مجازات شدیک یه خداوند داراکد یو بدان )سوزد یم

   توضیحات: 

ةً . «بتیبال و مص :»فِتْنَةً «  آصَّ   .ژهیبه و .مخصوصاً  :»خَ
 ۲۶ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿  نُتمۡ  إِذۡ  ا
َ
سۡ  قَلِيلٞ  أ  ٱ ِ�  َعُفونَ َتۡض مُّ

َ
ن َ�َافُونَ  ِض �ۡ�

َ
َفُ�مُ  أ  �َّاُس ٱ َ�َتَخطَّ

 �َ َٔ  ٰ يََّدُ�م ُ�مۡ اَوٮ
َ
ِ بَِنۡ�ِ  َو� ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م ۦه    ﴾٢٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِت لطَّ

   ترجمه: 
ن یدر سرزم یفیو ضع که شما گروه اندکرا  ید ھنگامیاد آوریبه  !)مؤمنان یا( 

ن یدر سرزم(خدا شما را  یول ،ندیه مردم شما را برباکد یدیترس ید و میبود )هکم(
 )روز گرداند ویدر جنگ بدر پ(خود شما را  یاریداد و با معونت و  یپناه و مأو )نهیمد

و در راه (د ینکب یه سپاسگزارکن یرد تا اکبھره شما  یا زهیکد و غنائم پایرو بخشین
  ).دیوشکجھاد به جان و دل ب

   توضیحات: 

مْ «  كُ طَّفَ تَخَ يا. «ندیه شما را برباکن یا :»أَن يَ اوَ دَ . «داد یان و مأوکم .پناه داد :»ءَ  :»أَيَّ

يِّبَاتِ . «دیوه بخشکرو و شین .ردکت یتقو مراد غنائم جنگ است  .زهیکپا یھایروز :»الطَّ
  .زه بودیکآنان حالل و پا یه تنھا براک

 ۲۷ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا َ ٱ َ�ُونُوا ْ َوَ�ُونُوٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ َ�ٰ  ا

َ
نُتمۡ  تُِ�مۡ َ�ٰ أ

َ
   ﴾٢٧ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

   ترجمه: 
 ی،پخش اسرار جنگ ،با دوست داشت دشمنان حق(غمبر یبه خدا و پ !مؤمنان یا 
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گاھانه یو در امانات خود ن ،دینکانت میخ )رهیو غ ی،الھ یھا ندن برنامهکپشت سراف ز آ
  .دیانت روا مداریخ

   توضیحات: 

مْ وَ «  ُونُوا اماناتِكُ ُونُوا(ن جمله عطف بر یا :»ختَ ه کن یا ای ،و مجزوم است ) ...ختَ

لُقٍ وَ « :دیگو یه شاعر مکگونه  ھمان .است یمنصوب است چون جواب نھ نْ خُ نْهَ عَ ال تَ

يْكَ  لَ ثْلَهُ عارٌ عَ َ مِ لْتَ  -تَأيتِ ظيمٌ  –إِذا فَعَ ونَ « »عَ لَمُ أَنتُمْ تَعْ انت و یه مفاسد خک یدر حال :»وَ
  .دیدان یا و آخرت میآن را در دن یبدفرجام

 ۲۸ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿  ٓ  ا َما َّ�
َ
مۡ  �

َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ َوأ نَّ  َنةٞ فِتۡ  ُدُ�مۡ َ�

َ
َ ٱ َوأ جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
   ﴾٢٨ َعِظيمٞ  رٌ أ

   ترجمه: 
ح یترجو (ش ھستند یله آزمایه اموال و اوالد شما وسکد یبدان !)نیمؤمنان راست یا( 

د یو بدان )شما است که بال و ھالیما ،زدان سبحانیو فرزندان بر محّبت  یمحّبت دارائ
ت خدا را باالتر از مال و یند و رضایآ یه از عھده امتحان برمک یمؤمنان(ه پاداش بزرگ ک

  .است )ا و مصونیمھ(شگاه خدا یدر پ )دانند یا میمنال دن
   توضیحات: 

  ).۱۵و تغابن /  ،۱۴عمران /  ه آشوب (نگا: آلی. ماکله ھالیش. وسیه آزمایما»: فِتْنَةٌ « 
 ۲۹ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا َ ٱ َ�تَُّقوا  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َو�َُ�ّفِرۡ  اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ

ُ ٱوَ  لَُ�ۡمۗ  فِرۡ َوَ�غۡ     ﴾٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ
   ترجمه: 
نش یخدا ب ،دیزیبپرھ )د و از مخالفت فرمان اویبترس(اگر از خدا  !مؤمنان یا 

و گناھانتان را  ،دیشناس یه در پرتو آن حق را از باطل مکدھد  یبه شما م یا ژهیو
  .فضل و بخشش فراوان است یزدان دارایه کچرا  ،آمرزد ید و شما را میزدا یم

   توضیحات: 

اناً «  قَ چون دشمنان را از دوستان و محق را از مبطل جدا  ی،روزینصرت و پ :»فُرْ



  ٦٣٩ سوره أنفال

 

ن واژه یا .شود یچون بدان حق از باطل شناخته م ی،نیب نش و روشنیب .سازد یم
  .رود یار مکمبالغه به  یمجّرد است و برا یمصدر ثالث

 ۳۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  �ذۡ ﴿  َّ�  ْ وۡ  بُِتوكَ ِ�ُثۡ  َ�َفُروا
َ
وۡ  ُتلُوكَ َ�قۡ  أ

َ
 ُكرُ َوَ�مۡ  ُكُرونَ َو�َمۡ  رُِجوَكۚ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾٣٠ ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  �َّ
   ترجمه: 
ه تو را کدند یشک یافران درباره تو نقشه مکه کرا  یاور) ھنگامیبه خاطر ب !غمبریپ ی(ا 

دند یشیاند ینند. آنان چاره مکرون یه) بکه (از شھر مکن یا ایشند و کب اینند کفیبه زندان ب
نجات تو از شر و  یه چگونه به تو شر و بال برسانند) و خدا (ھم براکدند (یشک یو نقشه م

  ساز است. ن چارهیو خداوند بھتر ،ردک یم یساز ر و چارهیشان) تدبیا یبال
   توضیحات: 

وكَ . «نندک یبدارند و زندان یتا تو را برجا :»لِيُثْبِتُوكَ «  جُ ْرِ  :نگا(نند کتو را اخراج  :»خيُ

رُ اهللاُ). «۴۰توبه /  كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ واژه  ؛)۱۲۳و  ۹۹اعراف /  ،۵۴عمران /  آل :نگا( :»يَمْ
  .و طرح نقشه است یشیاند ر و چارهیتدب یبه معن )رکم(

 ۳۱ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ٓ  لَوۡ  َناَسِمعۡ  قَدۡ  قَالُوا ٓ َ�ٰ  َل ِمثۡ  َنالَُقلۡ  ءُ �ََشا ٓ َ�ٰ  إِنۡ  َذا ٓ  َذا  إِ�َّ
 ٰ�َ

َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�    ﴾٣١ وَّ

   ترجمه: 
ز یچ(م یدیشن :ندیگو یم ،شود یات ما بر آنان خوانده میه آک یافران ھنگامکن یا 
 یھا جز افسانه یزیه چکچرا  .میگوئ ین را میم مثل ایاگر ما ھم بخواھ !)ستین یمھّم 

  .ستیان نینیشیپ
   توضیحات: 

اطِريُ «  ْسُطوَره :»أَسَ
ُ
  ).۵فرقان /  :نگا(ھا  افسانه ،جمع أ

 ۳۲ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٦٤٠

 

ْ  �ذۡ ﴿  مۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  َذاَ�ٰ  َ�نَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ َما  ءِ لسَّ

وِ 
َ
ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  تَِنائۡ ٱ أ

َ
   ﴾٣٢ أ

   ترجمه: 
ن و یآئ(ن یخداوندا اگر ا :گفتند یافران مکه کرا  یزمان )اوریبه خاطر ب !غمبریپ یا( 

ا یاز سنگ بر سر ما فرود آور  یاز آسمان باران ،ه تو استیحق است و از ناح )ن قرآنیا
  .ما را گرفتار ساز )یگرید( کبه عذاب دردنا

   توضیحات: 

َقَّ «  وَ احلْ انَ هذا هُ وَ (واژه  :»إِن كَ َقَّ (ا عماد است و یر فصل یضم )هُ  )كانَ (خبر  )احلْ
  .است

 ۳۳ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿  َ�ُهمۡ  �َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
ُ ٱ َ�نَ  َوَما �ِيِهمۚۡ  َوأ َ�ُهمۡ  �َّ    ﴾٣٣ فُِرونَ َتغۡ �َسۡ  وَُهمۡ  ُمَعّذِ

   ترجمه: 
ه آنان را ک یا به گونه(ند ک یشان را عذاب نمیا یان آنان ھستیخداوند تا تو در م 

حق فرا سوی  به ن بوده و آنان رایه تو َرْحَمةِلْلعاَلمکچرا  .ن و نابود سازدک شهیر
و  ،)رندیش گیدر پ یو راه رستگاررند ین اسالم را بپذیه آئک یدواریو ام یخوان یم

آنان طلب بخشش و  )از یبرخ(ه ک یدھد در حال یشان را عذاب نمین خداوند ایھمچن
ش توبه یست خویمانند و از اعمال ناشایرده خود پشکو از (ند ینما یآمرزش م

  ).نندک یم
   توضیحات: 

مْ وَ «  ونَ . «یبر یان آنان بسر میه تو در مک یدر حال :»أَنتَ فِيهِ رُ فِ تَغْ مْ يَسْ هُ در  :»وَ
است  یبزرگ یعذاب و بال ،هیمراد از عذاب مورد نظر آ .ه طلب آمرزش را دارندک یحال

ز یدو چ .یو معمول یجزئ ینه عذاب و بال ؛و نابود سازد کشان را ھالیباره اکیه ک
و استغفار به درگاه  ،نیان مسلمیغمبر در میوجود پ :ت از عذاب خدا استیله امنیوس
مربوط به ھمه مؤمنان  یو دوم ،اختصاص به مسلمانان صدر اسالم یاّول .نیالعالم رّب 

  .در تمام قرون و اعصار است
 ۳۴ سوره أنفال آیه



  ٦٤١ سوره أنفال

 

   ه:یمتن آ 

�َّ  لَُهمۡ  َوَما﴿ 
َ
َ�ُهمُ  � ُ ٱ ُ�َعّذِ ونَ  وَُهمۡ  �َّ ۡ ٱ َعنِ  يَُصدُّ ْ َ�نُوٓ  َوَما َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل وۡ  ا

َ
ٓ أ  إِنۡ  ۥٓۚ َءهُ ِ�َا

وۡ 
َ
ٓ أ ۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ ُؤهُ ِ�َا �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ُمتَُّقونَ ل

َ
   ﴾٣٤ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
از مسجدالحرام  )مسلمانان را(شان یه اک یدر حال ،ندکچرا خداوند آنان را عذاب ن 

ن یحق ا یسانکه تنھا کبل ،باشند یآنان ھرگز سرپرستان مسجدالحرام نم ؟دارند یباز م
  .خبرند یب )تین واقعیاز ا(ن غالب آنان کیو ل ،زگار باشندیه پرھکرا دارند  یسرپرست

   توضیحات: 

هُ «  لِيَآؤُ ھم  یبرخ .گردد یبه مسجدالحرام برم )اولياء(در ھر دو واژه  )هُ (ر یضم :»أوْ
چرا خداوند آنان  :شود ین میه چنیآ ین صورت معنیدر ا .اند دانسته )ألله(مرجع آن را 

آنان ھرگز  ؟دارند یشان مسلمانان را از مسجدالحرام باز میه اک یدر حال ،ندکرا عذاب ن
ن کیول ،زگار دوستان خدا بشمارندیه تنھا مسلمانان پرھکبل .باشند یدوستان خدا نم

  ).۶۳و  ۶۲ونس / ی :نگا(خبرند  یب )تین واقعیاز ا(شتر آنان یب
 ۳۵ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِ�َّ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِعندَ  َصَ�ُ�ُهمۡ  َ�نَ  َوَما﴿  ۚ َوتَۡص  ءٗ ُمَ� ْ  ِديَٗة  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا
   ﴾٣٥ ُفُرونَ تَ�ۡ 
   ترجمه: 
ع ا   .باشد یزدن نم فکدن و یشک نار مسجدالحرام جز سوتکشان در یدعا و تضّر

د به یعذاب را بچش )بْدر و اسارت در آن ودان نبرد یمزه مرگ در م !افرانک یا(پس 
  .دیا دهیورز یه مک یفرکسبب 

   توضیحات: 

التُ «  آءً . «شانیدعا و عبادت ا .شانینماز ا :»مْ ـُهـصَ كَ يَة. «دنیشک سوت :»مُ دِ  :» تَصْ

دي(ا از ی .اء قلب شده استیو در آن دال دوم به  )صدد(از ماده  .زدن فک و ناقص  )صَ
  .است یائی

 ۳۶ أنفال آیه سوره
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٦٤٢

 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ مۡ  يُنفُِقونَ  َ�َفُروا
َ
ٰ أ ْ  لَُهمۡ َ� وا ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�َُصدُّ  تَُ�ونُ  ُ�مَّ  فََسيُنفُِقوَ�َها �َّ

ِينَ ٱوَ  لَُبوَنۗ ُ�غۡ  ُ�مَّ  ةٗ َحۡ�َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ْ َ�َفُروٓ  �َّ ونَ ُ�ۡ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  ا ُ�َ ٣٦﴾   
   ترجمه: 
 )مان به اللهیو ا(از راه خدا  )مردمان را(نند تا ک یافران اموال خود را خرج مک 

شان یه حسرت و ندامت ایاّما بعدًا ما ،ردکرا خرج خواھند شان  اموال آنان .بازدارند
دوزخ رانده سوی  به یافران ھمگکگمان  بی .ست ھم خواھند خوردکخواھد گشت و ش

  .وندش یگردند و در آن گرد آورده م یم
   توضیحات: 

ونَ «  ُ ْرشَ   .شوند یگردآورده م .شوند یرانده م :»حيُ
 ۳۷ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ِ�َِم�َ ﴿  ّيِبِ ٱ ِمنَ  بِيَث �َۡ ٱ �َّ ٰ  ۥَضهُ َ�عۡ  بِيَث �َۡ ٱ َعَل َوَ�جۡ  لطَّ  اَ�ِيعٗ  ۥُكَمهُ َ�َ�ۡ  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ْوَ�ٰٓ  َجَهنَّمَۚ  ِ�  ۥَعلَهُ َ�َيجۡ 

ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ُ�ِ ٣٧﴾  

   ترجمه: 
 کتا خداوند ناپا )هکا و عذاب در آخرت ھمه به خاطر آن است یست در دنکن شیا( 

 یشان را رویا ید و جملگیفزایگر بید یان را بر برخکاز ناپا یجدا سازد و برخ کرا از پا
  .ارندکانیز )ا و آخرتیدر دن(آنان  .ندازدیشان ب ند و آن گاه به دوزخکھم انباشته 

   توضیحات: 

نَ الطَّيِّبِ «  َبيِثَ مِ يزَ اهللاُ اخلْ افر را از مؤمن جدا سازد و آنان را ھمسان و کتا خدا  :»لِيَمِ

يزَ (الم  ).۱۸و سجده /  ۱۰۰مائده /  :نگا(ند کبرابر ن است  یمتعّلق به فعل مقّدر )لِيَمِ

لَ اهللاُ ذلِكَ لِيَميزَ « :ن استیر چنیو تقد ،گردد یالم مفھوم مکاق یه از سک «  .»فَعَ

هُ  مَ كُ ْ   .ھم انباشته سازد یند و روکم کتا آن را مترا :»فَريَ
 ۳۸ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  قُل﴿  ْ َ�َفُروٓ  لِّ�َّ ْ  إِن ا ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يَنَتُهوا ْ  �ن َسلََف  قَدۡ  مَّ  ُسنَُّت  َمَضۡت  َ�َقدۡ  َ�ُعوُدوا
 ٱ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٣٨ وَّ



  ٦٤٣ سوره أنفال

 

   ترجمه: 
 )فر و عنادکاز (اگر  )شه باز است ویدرگاه توبه ھم( :افران بگوکبه  !)غمبریپ یا( 

 )فر و ضالل خودکبه (و اگر ھم  ،شود یبخشوده مشان  اعمال گذشته ،دست بردارند
ان از مّدنظر گذشته ینیشیقانون خدا درباره پ )زندیزتان برخیو به جنگ و ست(برگردند 

ان و معاندان و کمشر یسزا یعنی .گردد یھم درباره آنان اجرا م و ھمان قانون(است 
  ).شوند یشان ھم نابود میاست و ا یّذبان نابودکم

   توضیحات: 

لَفَ «  تْ . «ش گذشتیاز پ :»سَ نَّةُ . «شد یجار .رفت :»مَضَ . « قانون .روش :»سُ
لِ  ُةاألوَّ  یو نابود یمؤمنان و رسوائ یاری یعنی .عادت خدا نسبت به گذشتگان :»َن یُسنَّ

نَّة(اضافه  ).۵۱غافر /  ،۱۰۵اء / یانب :نگا(افران ک لنيَ (به  )سُ به خاطر ُمالبسه  )األوّ
 ،۷۷اسراء /  :نگا(گران ینه د ؛ ان آن دو تا است واّال سّنت از آن خدا استیم یظاھر

  ).۸۵غافر /  ،۶۲و  ۳۸احزاب / 
 ۳۹ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ� ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ ْ نَتَهوۡ ٱ فَإِنِ  ِ�َّ َ ٱ فَإِنَّ  ا  بَِما �َّ
   ﴾٣٩ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
ه با آن بتوانند کنداشته باشند  یروئیو ن(نماند  یباق یا د تا فتنهینکار کیو با آنان پ 

و مؤمنان جز از خدا (ن خالصانه از آن خدا گردد یو د )برگردانندنتان یشما را از د
 )از روش نادرست خود(پس اگر  ).نندکست یش زین خوینترسند و آزادانه به دستور آئ

ند یب یخدا م )هکچرا  ،دیدست از آنان بدار ،رفتندیو اسالم را پذ(دست برداشتند 
  ).دھد یفرشان میکو (نند ک یه مکرا  یزھائیچ

   توضیحات: 

لُّهُ هللاِِّ«ن برگرداندن. بال و آشوب. یاز د»: فِتْنَةٌ «  ينُ كُ ونَ الدِّ ان یه ادکن است یمراد ا»: يَكُ
  ن و پرستش ھمه خاّص خدا باشد.ینماند. د ین اسالم بر جایو جز د ،ان رودیباطله از م

 ۴۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٦٤٤

 

ْ تََولَّوۡ  �ن﴿  ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  ا نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ٰ َموۡ  �َّ ۡ ٱ مَ نِعۡ  ُ�مۚۡ لَٮ    ﴾٤٠ �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

   ترجمه: 
د یبدان )خود از حق و آزار مؤمنان ادامه دادند یگردان یو به رو(ردند کو اگر پشت  

ن یخداوند سرپرست شما است و او بھتر )د ویخدا قرار دار یشما تحت سرپرست(ه ک
  .ار استکمدداور و ین یسرپرست و بھتر

   توضیحات: 

ا«  لَّوْ ياـالْ . «رفتندینپذ .ردندکپشت  :»تَوَ لَ وْ   .سرپرست .َسرور :»مَ
 ۴۱ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿  َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن لسَّ ِ ٱب َّ�  ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
ٰ  اأ  مَ يَوۡ  قَانِ ُفرۡ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِدنَاَ�بۡ  َ�َ

ُ ٱوَ  َعاِن� مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ َّ�  ٰ    ﴾٤١ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
پنجم آن  کی ،دیآور یه فراچنگ مکرا  یه ھمه غنائمکد یبدان !)مسلمانان یا( 

مان و مستمندان و واماندگان در یتیو  )غمبریپ(شاوندان یغمبر و خویمتعّلق به خدا و پ
غمبر در زمان یه پکاختصاص دارد  یا سھم خدا و رسول به مصالح عاّمه( .راه است

پنجم  کیه یبق .دینما ین میمؤمنان بعد از او مع یشوایا پیدارد  یات خود مقّرر میح
ان رزمندگان حاضر در یز میمانده نیچھار پنجم باق .شود یور مکذھم صرف افراد م

اگر به خدا و بدانچه بر بنده  )ن دستور عمل شودید به ایبا .گردد یم میصحنه تقس
روز ھفدھم ماه رمضان سال  ،در جنگ بدر یعنی ،مانیفر از اک( یخود در روز جدائ

 یارویرو )افرانکمؤمنان و (ه دو گروه ک یروز .دیمان داریم ایردکنازل  )یدوم ھجر
 یدر پرتو مدد الھ ،افرانکر یثکبر جمع  ،مؤمنان کو گروه اند ،دندیو با ھم جنگ(شدند 

  .توانا است یزیو خدا بر ھر چ )روز شدندیپ
   توضیحات: 

ُس«  يب. «پنجم کی :» مخُ رْ عبدالمّطلب  یھاشم و بن یمراد بن .شاوندانیخو :» ذِي الْقُ

انِ . «است قَ رْ فُ مَ الْ وْ ه قرآن کاست  یمراد روز .فرکمان از یحق از باطل و ا یروز جدائ :»يَ
و جنگ بدر در سال دوم  )۱و فرقان /  ۴عمران /  آل :نگا(د یدر شب آن نازل گرد



  ٦٤٥ سوره أنفال

 

  .وستیدر آن به وقوع پ یھجر
 ۴۲ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

نُتم إِذۡ ﴿ 
َ
ِ  أ �ۡ ٱ َوةِ ُعدۡ لۡ ٱب ِ  وَُهم َيا�ُّ كۡ ٱوَ  َوىٰ ُقۡص لۡ ٱ َوةِ ُعدۡ لۡ ٱب سۡ  ُب لرَّ

َ
 تََواَعد�ُّمۡ  َولَوۡ  ِمنُ�مۚۡ  َفَل أ

ۡ ٱ ِ�  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ َ�  َقۡ  ِ�نَوَ�ٰ  دِ ِميَ�ٰ ل ُ ٱ ِ�َ ّ�ِ مۡ  �َّ
َ
َهۡ  ُعوٗ� َمفۡ  َ�نَ  �رٗ أ  بَيِّنَةٖ  َ�نۢ  َهلََك  َمنۡ  لَِك ّ�ِ

َ ٱ �نَّ  بَّيَِنةٖ�  َ�نۢ  َ�َّ  َمنۡ  َيٰ َوَ�حۡ     ﴾٤٢ َعلِيمٌ  لََسِميعٌ  �َّ
   ترجمه: 
و باران (د یبود )نه منّورهیبه مد(تر کیه شما در طرف نزدکرا  یزمان )دیاد آوریبه ( 

در طرف دورتر  )دشمنان یعنی(آنان  )دین را سفت گردانید و زمیفقط در آنجا بار
ھم به خود  ین آنجا سست بود و بارانیار نداشتند و زمیو آب در اخت(مستقّر بودند 

ه کان یابوسف یان به سرپرستیشیقر(اروان کو  )رفت یھا بدان فرو م و لذا قدم ،دیند
گر وعده یاگر با ھمد .از شما قرار داشت یتر نیان پائکدر م )دیب آن بودیشما در تعق

و شما مؤمنان به سبب  ،ان به خاطر ھراس از شما مؤمنانیشیقر(د یداد یم )جنگ(
و  یبدون وعده قبل(ن کیول ،دیردک یبه وعده خود وفا نم )دشمنان یخود و فراوان یمک
ست یبا یه مکرا تحّقق بخشد  یارکتا خداوند  )دیشد یارویگر رویدکیبا  یل قلبیم

ه راه کشوند با اتمام حّجت بوده و آنان  یه گمراه مکله آنان ین وسیو بد ،ردیانجام گ
گاھیپذ یحق را م و (توانا است  یزیخدا بر ھر چگمان  بی .ار باشدکل آشیو دل یرند با آ

  ).ست دادکافران را شکروز و گروه فراوان یمسلمانان را پ که گروه اندکاو بود 
   توضیحات: 

ةِ «  وَ دْ يَا. «هیناح .طرف .سمت .نارهک :»الْعُ نْ ْدن :»الدُّ
َ
مراد  .تر کینزد ی،مؤّنث أ

وياا. «تر بود کینه نزدیه به مدکاست  یا هیناح صْ قص :»لْقُ
َ
كْبُ . «دورتر ی،مؤّنث أ  :»الرَّ

ن سوره بدان اشاره شده یه ھفتم ھمیه در آکان است یاروان ابوسفکمراد  .اروانک

ْسَفل« .است
َ
لَوْ . «ا قرار داشتیه در ساحل درکاست  یتر نیان پائکمراد م .تر نیپائ :» أ

تُمْ  دْ اعَ د و بر آن توافق یداد یگر وعده جنگ میان به ھمدیشیاگر شما و قر :»تَوَ

لِكَ « .دیردک یم فر است چون سبب کنجا یدر ا کمراد از ھال .شود کتا ھال :»لِيَهْ

يَيا. «است کھال ْ مان یرا ایز .مان آوردن استیا ،مراد از زنده شدن .زنده شود :»حيَ



 تفسیر نور    ٦٤٦

 

ٍة نَ یبَ «  ).۱۲۲انعام /  :نگا(افتن است یدوباره  یشدن و زندگ  فر زندهکاز مرِگ  ،آوردن
ار مؤمنان در جنگ بدر کآش یروزیّفار و پکشدن  شتهکمراد مشاھده  .ارکل آشیدل :»

  .بود یتعال یبار یاریه در پرتو مدد و کاست 
 ۴۳ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يُرِ�َ�ُهمُ  إِذۡ ﴿  ٰ  َولَوۡ  قَلِيٗ�ۖ  َمَناِمَك  ِ�  �َّ َرٮ
َ
 ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ َوَ�ََ�ٰ  ُتمۡ لََّفِشلۡ  �َكثِ�ٗ  َ�ُهمۡ أ

 ٱ
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  رِ مۡ ۡ� ۢ  ۥإِنَّهُ  َسلَّمَۚ  �َّ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم    ﴾٤٣ لصُّ
   ترجمه: 
اد یو اگر آنان را ز ،نشان داد کدر آن زمان خداوند در خواب دشمنان را به تو اند 

دچار  )دنیدن و نجنگیجنگ(ار کد و درباره یشد یمسّلمًا سست م ،داد ینشان م
چرا  ،دیبخش یرھائ )ن عجز و اختالفیشما را از ا(خداوند  یول ،دیگشت یم شکشمک
ه و یو از روح(ھا است باخبر است  نهیدر اندرون س )وھا  دل انیدر م(ه او از آنچه ک

گاه است   ).باطن ھمگان آ
   توضیحات: 

مْ «  هُ يكَ رِ ه کد ین دیدر خواب چن یریش از درگیغمبر پیپ .آنان را به تو نمود :»يُ
واّال تعداد  .ردندکدا یپ ین خواب دل و جرأتیمؤمنان از ا .است کشماره دشمنان اند

لَّمَ «  .نفر بودند ۳۱۴ه مؤمنان ک یدر صورت ،ش از ھزار نفر بودیافران بک  یرھائ :» سَ
  .نجات داد .دیبخش

 ۴۴ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  ِ�ٓ  ُتمۡ َقيۡ ۡ�َ ٱ إِذِ  يُرِ�ُ�ُموُهمۡ  �ذۡ ﴿ 
َ
�ۡ  ِ�ٓ  َوُ�َقّلِلُُ�مۡ  قَلِيٗ�  ُينُِ�مۡ أ

َ
ُ ٱ ِ�َ ِ�َقۡ  ُينِِهمۡ أ َّ� 

مۡ 
َ
ۗ َمفۡ  َ�نَ  �رٗ أ ِ ٱ �َ�  ُعوٗ�  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
   ﴾٤٤ ُمورُ ۡ�

   ترجمه: 
و شما را  ،م جلوه دادک یاروئیو در آن زمان خداوند آنان را در نظر شما به ھنگام رو 

ابد انجام یست تحّقق یبا یه مکرا  یتا خداوند موضوع ،داد م جلوهکز در نظر آنان ین
به فرمان و  )ن جھانیدر ا(زھا یارھا و ھمه چکو ھمه  )ن اراده خدا بودیا( .دھد

  ).شود و بس یو آنچه او بخواھد م(گردد  یزدان برمیخواست 



  ٦٤٧ سوره أنفال

 

 
   توضیحات: 

... قَلِيالً «  مْ وهُ مُ يكُ مْ ( »:يُرِ مْ ) و (كُ مْ ) حال (قَليالً ) و (يُريدوم ( ) مفعول اّول وهُ   ) است.هُ
 ۴۵ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ ثۡ ٱفَ  فِئَةٗ  لَقِيُتمۡ  إَِذا ا ْ ذۡ ٱوَ  بُتُوا َ ٱ ُكُروا  لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

٤٥﴾  
   ترجمه:  
 ،دیروبرو شد )ارزارکدان یدر م از دشمنان( یه با گروھک یھنگام !مؤمنان یا 

به  یو قدرت و عظمت و وفا(د ینکاد یار خدا را یو بس )دینکو فرار ن(د ینمائ یداریپا
در (روز و یپ )ایدر دن(تا  )دیش بخوانید و به تضّرع و زاریش چشم داریعھد او را پ

  .دیرستگار شو )آخرت
   توضیحات: 

بُتُوا وَ . «گروه .دسته :»فِئَةً «  اثْ وا فَ رُ كُ  یو دوم یداریپا یکی ی،روزیدو عامل پ :»...اذْ
  .ردن استکر خدا کاد خدا بودن و ذیدر ھمه حال به 

 ۴۶ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ْ تََ�ٰ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا وٓ ۡص ٱوَ  رِ�ُحُ�ۡمۖ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا ُ�ِ ْۚ َ ٱ إِنَّ  ا  َمعَ  �َّ

ٰ ٱ    ﴾٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
 ،دینکش مکشمک )ان خود اختالف ویدر م(د و یغمبرش اطاعت نمائیو از خدا و پ 

ان یبت شما از میوه و ھکد و شیشو یدرمانده و ناتوان م )دینکش کشمکه اگر ک(
  .ان استیبایکه خدا با شکد ینک یبائیکش ).شود یاز شما نم یو ترس و ھراس(رود  یم

   توضیحات: 

  .است یروزیو غلبه و پ ،بتیوه و ھکش ،نجا مراد قّوت و قدرتیدر ا .باد :» ريح« 
 ۴۷ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 
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ْ  َوَ� ﴿  ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ٰ  ِمن َخرَُجوا ٓ  �َ�َطرٗ  رِهِمدَِ� ونَ  �َّاِس ٱ ءَ َورِئَا  َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ
ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾٤٧ ُ�ِيٞط  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

   ترجمه: 
 یانه و برایار مغرورانه و خودستایه بسکد ینباش )انیشیاز قر( یسانکو مانند  

با (رون آمدند و یب )دان بدریمسوی  به هکاز شھر م(ردن در برابر مردم ک یخودنمائ
از و (داشتند  یمردمان را از راه خدا باز م )ش مال و منال و قدرت و قّوت خودینما

ردند ک یخداوند از آنچه م ).نمودند یم یرین اسالم با تمام توان جلوگیدخول آنان به د
گاه است    ).فر آنان را خواھد دادیکو (آ

   توضیحات: 

. فخر .غرور حاصل از اموال و اوالد و جاه و جالل .نعمت و قدرت یسرمست :»بَطَراً « 

ئآءَ (و  )بَطَراً ( یھا واژه .یا و خودنمائیر یبرا :»ِرئآءَ «  ن یا ایله بوده و  مصدر و مفعول )رِ

رائنيَ (و  )بَطِرينَ ( یه حال بشمارند و به جاک ار کارانه به کایسرمستانه و ر یعنی )مُ

يطٌ . «اند رفته ِ گاه و از ھر جھت تواناک :»حمُ   .امًال آ
 ۴۸ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ لَُهمُ  َز�َّنَ  �ذۡ ﴿  عۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
 َجارٞ  �ّ�ِ  �َّاِس ٱ ِمنَ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لَُ�مُ  َ�لَِب  َ�  َوقَاَل  لَُهمۡ َ�ٰ أ

ا لَُّ�ۡمۖ  ٓ  فَلَمَّ ٰ  نََ�َص  فَِئَتانِ لۡ ٱ َءتِ تََرا ٓ  ّمِنُ�مۡ  ءٞ بَرِيٓ  إِّ�ِ  َوقَاَل  هِ َعقَِبيۡ  َ�َ َرىٰ  إِّ�ِ
َ
 َ�  َما أ

ٓ  نَ تََروۡ  َخاُف  إِّ�ِ
َ
ۚ ٱ أ َ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾٤٨ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

   ترجمه: 
را در جلو شان  اعمال )خود یھا با وسوسه(من یه اھرکرا  یزمان )اد آوریبه ( 

 ،روز شود و منیتواند بر شما پ یس نمکچ یامروز ھ :گفت یآراست و م یدگانشان مید
گر را یھمد )افرانکمؤمنان و (ه دو گروه ک یاّما ھنگام .اور شما ھستمیمان و یپ ھم

مان خود دست یو از عھد و پ(د یخود چرخ یھا بر پاشنه )شدند یارویرو و(دند ید
 .دینیب یه شما نمکنم یب یرا م یزیمن چ .زانمیزار و گریو گفت من از شما ب )دیشک

  .ننده استک فردھنده و مجازاتیکه خدا سخت کچرا  .ترسم یمن از خدا م
   توضیحات: 



  ٦٤٩ سوره أنفال

 

آءَتْ . «اوری .مانیپ ھم :»جارٌ «  بَيْهِ . «دندیگر را دیھمد :»تَرَ قِ يا عَ لَ به عقب  :»نَكَصَ عَ
خود  یھا د او باطل شد و از خواستیکر و که مکن است یمراد ا .ختیبرگشت و گر

  .دیشکدست 
 ۴۹ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿  ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ۡ  َوَمن دِيُنُهۡمۗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َغرَّ  مَّ  َ�َ  َ�َتَو�َّ
ِ ٱ َ ٱ فَإِنَّ  �َّ    ﴾٤٩ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ

   ترجمه: 
 در )مان بودند ویاال فیضع(ه ک یسانکه منافقان و کرا  یآن زمان )اد آوریبه ( 
نان را یا :گفتند یم ،بود )د و در غوغایشک یم کفر و نفاق َسَر ک( یماریب  ھایشان دل

ند و یارکن آماده رزم و فدایه چنکن است یا(شان مغرور نموده و گول زده است  نیآئ
د یافران و منافقان و ھمه مردمان باکاّما  .دھند یشتن مکشتن را با دست ما به یخو

گرداند و  یروز میرا پ یخدا او را بسنده است و و(س به خدا پشت بندد کھر )هکبدانند 
فلسفه  یارھا را بجا و از روکه خدا مقتدر و توانا است و کچرا  )رساند یبه مقصود م

  ).گرداند یره میو حق را بر باطل چ(دھد  یانجام م
   توضیحات: 

ضٌ وَ «  رَ ِم مَّ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ذِ رَّ ). «۱۰بقره /  :نگا(ر است یعطف تفس :»الَّ رده کمغرور  :»غَ
  .گول زده است .است

 ۵۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َتَو�َّ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿  َّ�  ْ ۡ ٱ َ�َفُروا دۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
ْ  َرُهمۡ َ�ٰ َوأ  َوُذوقُوا

   ﴾٥٠ رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب 
   ترجمه: 
افران دست که به کرا  یھول و ھراس و عذاب و عقاب !غمبریپ یا( ینیاگر بب 

 یرند و سر و صورت و پشت و رویگ یافران را مکه فرشتگان جان کبدان گاه  )دھد یم
را  )اعمال بد خود(عذاب سوزان  ):ندیگو یشان م یبد(زنند و  یم )از ھر سو(آنان را 

شد و به  ین ھمه درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواھیاز مشاھده ا( ،دیبچش
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  ).خورد یحال آنان تأّسف خواھ
 
   توضیحات: 

تَوفَّيا«   ،۶۱انعام /  ،۹۷نساء /  :نگا(پردازند  یبه قبض روح م .رندیگ یجان م :»يَ

يقِ ). «۳۲و  ۲۸نحل /  ،۲۷محّمد /  َرِ   ).۱۸۱عمران /  آل :نگا(سوزاننده  .سوزاندن :»احلْ
 ۵۱ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َمۡت  بَِما لَِك َ� يۡ  قَدَّ
َ
نَّ  ِديُ�مۡ �

َ
َ ٱ َوأ ٰ  َس لَيۡ  �َّ    ﴾٥١ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ

   ترجمه: 
د و خداوند به یا فرستاده ید و میا ردهک یش میه از پکاست  یارھائکن به خاطر یا 

  .دارد یروا نم ین ستمیمترکبندگان ھرگز 
   توضیحات: 

م«   یبه معن ).۱۸۲عمران /  آل :نگا(ت یفیکنه  ؛ ت استیمکغه مبالغه در یص :» ظَالّ

  .َتّمار .َعطّار :لیاز قب ،است ) ذي ظُلْم(
 ۵۲ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ِينَ ٱوَ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ِب َكَدأ ْ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ ِ ٱ تِ َ�ٰ � َ�َفُروا َخَذُهمُ  �َّ

َ
ُ ٱ فَأ  بُِذنُو�ِِهمۚۡ  �َّ

َ ٱ إِنَّ     ﴾٥٢ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  قَوِيّٞ  �َّ
   ترجمه: 
ه ک یسانکردار قوم فرعون و کدارند) ھمچون رفتار و  یردار زشتکنان رفتار و ی(ا 

پس خداوند آنان را  ،ردندک یب میذک) تیات ما را (با وجود روشنیشان بودند و آیش از ایپ
ست یدالعقاب است (و اعمال ناشایرومند و شدیو خداوند ن ،فر) گناھانشان گرفتیکبه (

  ن خواھد بود).یسرنوشت او ھم ،نده سرزندیا درآیسرزده  یسکدر گذشته از ھر 
   توضیحات: 

  .شهیپ .یشگیعادت ھم :» دَأْب« 
 ۵۳ سوره أنفال آیه

 ه:یمتن آ 
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 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ٗ  يَُك  لَمۡ  �َّ �ۡ  َمةً ّ�ِعۡ  �ُمَغّ�ِ

َ
ٰ  َعَمَها� ٰ  �ٍ قَوۡ  َ�َ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ

َ
نَّ  بِأ

َ
 َوأ

َ ٱ    ﴾٥٣ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
   ترجمه: 
ر ییداده است تغ یه به گروھکرا  یچ نعمتیه خداوند ھکن بدان خاطر است یا 
نعمت خدا را  یستگیگر شایو د(ر دھند ییه آنان حال خود را تغکن یدھد مگر ا ینم

گاه  )اقوال و( یخداوند شنواگمان  بی و )ه سزاوار نقمت گردندکنداشته باشند و بل از (آ
  .است )افعال مردمان

   توضیحات: 

مْ . «انیشیفر قریکن عذاب و یا :»ذلِكَ «  هِ سِ ا بِأَنفُ ات و ین .ردارشانکرفتار و  :»مَ
  .ارشانکاف

 ۵۴ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ِينَ ٱوَ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ِب َكَدأ ْ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ بُوا هۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ � َكذَّ

َ
 بُِذنُو�ِِهمۡ  ُهمَ�ٰ لَكۡ فَأ

غۡ 
َ
ٓ َر�ۡ َوأ ْ  َوُ�ّٞ  نَۚ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  َنا    ﴾٥٤ لِِم�َ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 ،غمبران خدایب رسالت پیذکات و تیار آکدارند و در ان یردار زشتکنان رفتار و یا( 

ل قوم نوح و عاد و یاز قب(است  یسانکاروبار قوم فرعون و کھمچون  )اروبارشانک
پس ما  ،ردندک یب میذکات پروردگار خود را تیستند و آیز یشان میا ش ازیه پک )ثمود

خانمان برانداز و  یجانگداز و بادھا یھا با صاعقه(شان را به سبب گناھانشان یا
ھا به  ن فرقهیا(و ھمه  ،میو قوم فرعون را در آب غرق نمود ،میردکنابود  )گرید یزھایچ

قرار دادند و سعادت  یمعرض عذاب الھشتن را در یه خوکچرا (ردند کستم  )خود
  ).ردندکل یتبد یرا به شقاوت ابد یسرمد

   توضیحات: 

نَ «  وْ عَ الِ فِرْ أْبِ ءَ دَ خ یع حال و توبیار و تشنکح ید در تقبیکرار به خاطر تأکت :»...كَ
  .افران بدسگال استک

 ۵۵ سوره أنفال آیه
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   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ﴿  َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ   ﴾٥٥ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�َفُروا
   ترجمه: 
مان یافرند و اکه کھستند  یسانک ،زدانیشگاه یدر پھا  انسان نیگمان بدتریب 
  .آورند ینم

   توضیحات: 

آبِّ «  وَ   .استھا  انسان نجا مرادیدر ا .وانیاعم از انسان و ح ،جنبندگان :»الدَّ
 ۵۶ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ٰ �ٖ  ُ�ِّ  ِ�  َدُهمۡ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  ُ�مَّ  ُهمۡ ِمنۡ  َهدتَّ َ�    ﴾٥٦ َ�تَُّقونَ  َ�  وَُهمۡ  َمرَّ
   ترجمه: 
آنان ھر  یول )نندکن یاریو  کمکان را که مشرک( یا مان گرفتهیه از آنان پک یسانک 
  .نندک یز نمیپرھ )انت و نقض عھدیاز خ(نند و کش یمان خود را میبار پ
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ تَ مِ دْ اهَ ينَ عَ ذِ مان یغمبر از آنان پیه پکظه است یُقَر  یان بنیھودیمراد  :»...الَّ
 ینکش مانیشان بارھا و بارھا پیا یول ،ندھند یاریان را که با او نجنگند و مشرکگرفت 

مْ . «دادند یاریه را برشوراندند و در جنگ بدر با سالح کّفار مکردند و ک نْهُ تَ مِ دْ اهَ  :»عَ
  .یمان گرفتیاز آنان پ .یمان بستیاز آنان پ یبا برخ

 ۵۷ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ِدۡ  ِب رۡ �َۡ ٱ ِ�  َقَفنَُّهمۡ َ�ثۡ  فَإِمَّ نۡ  بِِهم فََ�ّ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َفُهمۡ َخلۡ  مَّ كَّ   ﴾٥٧ يَذَّ
   ترجمه: 
آن چنان آنان  ی،روز شویشان پیو بر ا یابیب یارویجنگ رو )دانیم(اگر آنان را در  

شان یاران ایو دوستان و (شان قرار دارند یه در پشت سر اک یسانکه کوب کرا در ھم ب
  ).نندکاندام ن نده شوند و عرضکو پرا(رند یپند گ )بشمارند

   توضیحات: 

مْ «  نَّهُ فَ ثْقَ دْ . «یروز شدیبر آنان پ .یافتیآنان را در :»تَ ِّ . نکشان ینده و پرکپرا :»رشَ
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ونَ « رُ كَّ مْ يَذَّ لَّهُ عَ رند و یشان عبرت گ ارانیاعوان و  یعنیه افراد پشت سر آنان کن یتا ا :»لَ
  .جرأت حمله را نداشته باشند

 ۵۸ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٰ  ِهمۡ إَِ�ۡ  بِذۡ �ٱفَ  ِخَيانَةٗ  �ٍ قَوۡ  ِمن َ�َاَ�نَّ  �مَّ َ�َ  ٓ � َسَوا َ ٱ إِنَّ  ٍء ٓ �َۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ    ﴾٥٨ �ِنِ�َ ا
   ترجمه: 
ه عھد خود را ک( یم داشته باشیب یانت گروھیاز خ )یھائ با ظھور نشانه(ھرگاه  
گاه  ،نندکرانه ینند و حمله غافلگکبش شان را  مانیشان پیھمچون ا )ن وکتو آنان را آ

عت است یار خالف مروت و شرکن یه اکچرا  ،نکو بدون اّطالع بدانان حمله م(ن کلغو 
  .دارد یاران را دوست نمکانتیخداوند خگمان  بی )انت بشمار است ویو خ
   توضیحات: 

ا«  د بدان افزوده یکتأ یه براکزائده است  )ما(ه و یشرط )إِنْ (ب از کن واژه مریا :»إِمَّ

مْ . «شود یم يْهِ انبِذْ إِلَ ه شما با کاگاھان یآنان را ب :یعنی .ندازیبسویشان  به عھدشان را :»فَ

آءٍ . «یندار یمانیگر عھد و پیشان دیا وَ يا سَ لَ  .شانیسان و ھمچون اکیبه طور  :»عَ
  .هیرایپ یارا و بکآش

 ۵۹ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ْۚ َسَبُقوٓ  َ�َفُروا     ﴾٥٩ ِجُزونَ ُ�عۡ  َ�  إِ�َُّهمۡ  ا
   ترجمه: 
به در  )فر مایکاز قلمرو (اند و  گرفته یشیپ )بر قدرت ما(ه کنند کافران تصّور نک 

آنان  )اند ر دست ما خارج شدهیاز ز ،و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر(اند  رفته
  ).م دادیانت و عذرشان را خواھیخ یو ماجزا(نند ک یدرمانده نم )ھرگز ما را(

   توضیحات: 

وا«  بَقُ اند  نگرفته یشیه از عقاب و عذاب خدا پکن است یمراد ا .اند گرفته یشیپ :»سَ
گاه از آنان و غالب بر ا ردهکدا نیو نجات پ   .شان استیاند و خداوند آ

 ۶۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ ِ ٱ َعُدوَّ  ۦبِهِ  هُِبونَ تُرۡ  لِ يۡ �َۡ ٱ ّرَِ�اطِ  َوِمن قُوَّ َّ� 

ُ ٱ لَُموَ�ُهمُ َ�عۡ  َ�  ُدونِِهمۡ  ِمن َوَءاَخرِ�نَ  وََعُدوَُّ�مۡ  ْ  َوَما لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  �َّ  َسبِيلِ  ِ�  ءٖ َ�ۡ  ِمن تُنفُِقوا
ِ ٱ نتُمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  يُوَفَّ  �َّ

َ
   ﴾٦٠ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوأ

   ترجمه: 
 )از جمله(و  )یو معنو یماد( یروید نیتوان یه مکآنان تا آنجا  )مبارزه با( یبرا 

دشمِن خدا و  )یو ساز و برگ جنگ یآمادگ(تا بدان  ،دیده آماده سازیورز یھا اسب
شان یه اکد یز به ھراس اندازیجز آنان را ن یگریسان دکو  ،دیش را بترسانیدشمن خو

زات یاز جمله تجھ(ھر آنچه را در راه خدا  .شناسد ید و خدا آنان را میشناس یرا نم
مال کپاداش آن به تمام و  ،دینکصرف  )یاسالم یو نظام یه دفاعیت بنیو تقو یجنگ

  .دینیب ینم یستمگونه  ھیچ شود و یبه شما داده م
   توضیحات: 

وا«  دُّ باط. «دیآماده ساز .دینکه یتھ :»اَعِ  .بندند یه چھارپا را با آن مک یسمانیر :» رِ

ينَ ءَ . «جھاد است یھا بکَمْر  ینجا مراد پرورش و نگھداریدر ا رِ ن . «گرانید :»اخَ مِ

ونِ  مْ . «ر از آنانیغ .شانیا یسوا :»مْ ـِ هـدُ يْكُ فَّ إِلَ مال به شما کپاداش آن به تمام و  :»يُوَ

ونَ . «شود یداده م  یافک یرویاگر ن .شود یخدا به شما ظلم نم یاز سو :»أَنتُمْ ال تُظْلَمُ
چرا  ،شود یبه شما نم یآنان ظلم و ستم یسواز  ،دیمقابله با دشمنان فراھم ساز یبرا
  .ه جرأت آن را نخواھند داشتک

 ۶۱ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿ لۡ  َجَنُحوا ۡ  لََها َنحۡ جۡ ٱفَ  مِ لِلسَّ ِۚ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ     ﴾٦١ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
شنھاد صلح یرش پیو در پذ( یز بدان بگرایتو ن ،ش نشان دادندیاگر آنان به صلح گرا 
ل کتو یو بر خدا )ریو عاقالنه و عادالنه را بپذ ین و شرائط منطقکم ید و دودلیترد
گاه  )گفتار و( یه او شنواک ینما   .است )از رفتار ھمگان(آ
   توضیحات: 
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وا«  نَحُ   .صلح :«  َسْلم«  .دادند ل به صلح نشانیاگرتما :»...إِن جَ
 ۶۲ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يُرِ�ُدوٓ  �ن﴿  ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  �َّ يََّدكَ  �َّ

َ
ِ بَِنۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱَو�  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

٦٢﴾  
   ترجمه:  
 ،د باشدیکر و کم ،ش به صلحیو منظورشان از گرا(ب دھند یو اگر بخواھند تو را فر 

ه تو را با کاست  یسکاو ھمان  .است یافکتو  یخدا برا )هکچرا  ،نداشته باش یکبا
  .ردک یبانیت و پشتیتقو )مھاجر و انصار(خود و توّسط مؤمنان  یاری

   توضیحات: 

بَكَ «  سْ   .و ضامن و مراقب تو است یافک :»حَ
 ۶۳ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

لََّف ﴿ 
َ
نَفقۡ  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ  َ�ۡ�َ  َو�

َ
 ٱ ِ�  َما َت أ

َ
ٓ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ا لَّفۡ  مَّ

َ
 ِ�نَّ َوَ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  َت �

َ ٱ لََّف  �َّ
َ
   ﴾٦٣ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ۥإِنَّهُ  َنُهمۚۡ بَيۡ  �

   ترجمه: 
رد کدشان در پرتو اسالم دگرگون یشد یرا با وجود دشمنانگھا  عرب هکخدا بود (و  

و  کینه آنان را به ھم نزدیکپر از حقد و   ھای دل و(جاد نمود یان آنان الفت ایدر م )و
 یتوانست ینم یردک ین است صرف میاگر ھمه آنچه در زم )هک یا به گونه ،ردکمھربان 

مان و یت آنان به ایبا ھدا(خداوند  یول .یانس و الفت برقرار ساز  ھایشان دل انیم
و بر (م است یکز و حیعزه او کچرا  ،انس و الفت انداختشان  میان )یو برادر یدوست

  ).ردیپذ یمت انجام مکفلسفه و ح یارش از روکو  ،توانا یارکھر 
   توضیحات: 

  .وند دادیرا به ھم پ  ھایشان دل .انس و الفت انداخت :»أَلَّفَ « 
 ۶۴ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ مِنَ  �َّ    ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
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   ترجمه: 
و بسنده  یافکاند  ردهک یرویه از تو پک یمؤمنان یتو و برا یخدا برا !غمبریپ یا 

  ).شما است یو ضامن و مراقب ھمگ(است 
   توضیحات: 

نْ «    .و منصوب است )ک(ر یعطف بر ضم :»مَ
 ۶۵ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ َحّرِِض  �َِّ�ُّ ٱ � ونَ َ�ٰ  ونَ ِعۡ�ُ  ّمِنُ�مۡ  يَُ�ن إِن قَِتاِل� لۡ ٱ َ�َ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ُ�ِ 

ْ َ�غۡ  �  لُِبوا ْ لُِبوٓ َ�غۡ  ّمِاْئَةٞ  ّمِنُ�م يَُ�ن �ن ِماْئَتَۡ�ِ لۡ  ا
َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  افٗ � َّ�  ْ �َُّهمۡ  َ�َفُروا

َ
 �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

  ﴾٦٥ َقُهونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
ست یز. ھرگاه بیاعالء فرمان خدا) برانگ یمؤمنان را به جنگ (با دشمن برا !غمبریپ یا 

و اگر از  ،نندک یست نفر غلبه میمان) از شما باشند بر دویاال یده و قویبا (و ورزیکنفر ش
 یافران گروھکه کن یبه خاطر ا ،نندک یافران غلبه مکشما صد نفر باشند بر ھزار نفر از 

شته شدند کو اگر  ،جنگند یم یسکو چه  یزیچه چ یافھمند (بر یه نمکھستند 
گاھ یکین تاریو لذا ا ،سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواھد بود از  یراه و ناآ

  گذارد). ینم یآنان باق یبرا یتاب و توان ،مبارزه یو اخرو یویجه دنیھدف و ندانستن نت
   توضیحات: 

ضْ «  رِّ مْ ـبِأَنَّ . «نک کیق و تحریتشو .زیبرانگ :»حَ   .شانیه اکن یبه سبب ا :»هُ
 ۶۶ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

َف  نَ �لۡ ٱ﴿  ُ ٱ َخفَّ نَّ  وََعلِمَ  َعنُ�مۡ  �َّ
َ
ۚ فٗ َضعۡ  �ِيُ�مۡ  أ ٞ  ّمِاْئَةٞ  ّمِنُ�م يَُ�ن فَإِن ا  َصابَِرة

ْ َ�غۡ  �  لُِبوا لۡ  ّمِنُ�مۡ  يَُ�ن �ن ِماْئَتَۡ�ِ
َ
ْ لُِبوٓ َ�غۡ  ٞف � لۡ  ا

َ
ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َفۡ�ِ � ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َمعَ  �َّ  ِ�ِ�نَ ل�َّ

٦٦﴾  
   ترجمه:  
ار و ک و تازه(است  ید در شما ضعفیف قائل شد و دیشما تخف یخداوند برا کنیھم ا 

ست نفر غلبه یبر دو ،با باشندیکاگر از شما صد نفر ش )ن حالیدر ا ،دیباش یناآزموده م



  ٦٥٧ سوره أنفال

 

و  ،شوند یروز میپ -  یالھ یاریبا مدد و  -و اگر ھزار نفر باشند بر دو ھزار نفر  ،نندک یم
و مدد او تنھا شامل  یاریو (ان است یبایکخدا با ش )هکد ینکدر ھر حال فراموش ن(
  ).شان استیا

   توضیحات: 

ةٌ «  ابِرَ ةٌ صَ اْئَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ مربوط به دو گروه  ،هیور در دو آکم مذکدو ح :»...فَ
توانند  یم ،مان باشندیاال یه مسلمانان قوک یھنگام .مختلف و در شرائط متفاوت است

 یه مسلمانان گرفتار ضعف و سستک یو ھنگام ،نندکرا درھم ش یشماریافران بک
مت و اراده یداّل بر عز ۶۵ه یآ .روز گردندیپ یمترکافران کتوانند بر  یده شوند میعق

  .داّل بر رخصت و اجازه ۶۶ه یاست و آ
 ۶۷ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿ 
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٰ  ىٰ أ  ٱ ِ�  ِخنَ ُ�ثۡ  َح�َّ

َ
�ۡ ٱ َعَرَض  تُرِ�ُدونَ  ِض� �ۡ�  يَا�ُّ

ُ ٱوَ  ۗ �ٱ يُرِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  ِخَرةَ    ﴾٦٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
   ترجمه: 
امًال بر که کمگر آن گاه  .داشته باشد یران جنگیه اسکحق ندارد  یغمبریچ پیھ 

د با ضربات ین صورت بایر ایدر غ(ابد یطره و قدرت یروز گردد و بر منطقه سیدشمن پ
نان یاّما به محض حصول اطم .ندازدیار بکدشمن را از  یروین ی،اپیوبنده و پکقاطع و 

 .ندکردن قناعت کریبردارد و به اسشتار کست دشمن دست از کخود و ش یروزیاز پ
ا را یدار دنیمتاع ناپا )د ویھست یماد یھا ر جنبهکتنھا به ف(شما  )!مؤمنان یا
را  )یشگیو سعادت ھم(آخرت  )دانیجاو( یه خداوند سراک یدر صورت ،دیخواھ یم
ش سراسر یارھاکه کن است یو ا(م است یکز و حیو خداوند عز ،خواھد یم )شما یبرا(

  ).است یروزیو متوّجه عّزت و پ ،ریمت و تدبکح یاز رو
   توضیحات: 

ي«  نَ . «محبوسان ،ریجمع اس :» أَرسْ ثْخِ غلظت و  یبه معن )إِثْخان(از مصدر  :»يُ
محّمد  :نگا(ف نمودن دشمن است یردن و ضعکاربردن و مبالغه در مجروح کشّدت به 

ه غلبه و کشتار آنان است تا آن گاه کدن دشمن و یوبکنجا مراد درھم یدر ا )۴/ 
دار و یناپا یاالک .ایحطام دن :» َعَرض. «شان تارومار گرددیمسّلم شود و سپاه ا یروزیپ



 تفسیر نور    ٦٥٨

 

  .نعمت زودگذر جھان
 ۶۸ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ّمِنَ  ٞب كَِ�ٰ  َ� لَّوۡ ﴿  ُ�مۡ  َسَبقَ  �َّ ٓ  لََمسَّ َخذۡ  �ِيَما
َ
  ﴾٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ُ�مۡ أ

   ترجمه: 
 ،در اجتھاد یو مخّط  ،فر ندھدیکرا  یه بدون ابالغ اّمتک(م سابق خدا نبود کاگر ح 

د و یا ران گرفتهیه اسیبه عنوان فد(ه ک یزیدر مقابل چ یعذاب بزرگ )مجازات نگردد
  .دیرس یبه شما م )دیا دهیه ورزک یشتاب
   توضیحات: 

 ،)۱۵اسراء /  :نگا(است  یبدون ابالغ قبلفر ندادن یکمراد  .فرمان .مکح :»كِتَابٌ « 
غمبر و استغفارشان از یات پیعذاب سخت و توان فرسا ندادن مسلمانان در زمان ح

 :نگا(در اجتھاد خود  یو عدم مجازاِت مجتھِد مخّط  ،)۳۳انفال /  :نگا(گناھان 
  ).ریالتفاس و صفوة ،رالمنتخبیتفس

 ۶۹ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ا فَُ�ُوا ۚ َطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  تُمۡ َغنِمۡ  ِممَّ ْ ٱوَ  ا ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ    ﴾٦٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
د و یزه بخوریکد حالل و پایا فراچنگ آورده )رانیه اسیاز فد(ه ک یزینون از آن چکا 

زدان یگمان  بی .دیاز خدا بترس )تانیارھاکو در ھمه  ،دیبه خود راه ندھ یا دغدغه(
  .ار آمرزنده و مھربان استیبس )ه به درگاه او برگردندک یسبحان نسبت به بندگان(

   توضیحات: 

تُمْ ـَّمـِم«  نِمْ يِّباً . «ران استیه اسیا فدی ،متیمراد مطلق غن :»ا غَ الالً طَ مراد مباح  :»حَ

د یکتأ یده و برابو )أَكالً (ا صفت مصدر محذوف ی ،)ما(حال اّول و دوم  .و آزاد است
  .اند ر شدهکذ

 ۷۰ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
يۡ  ِ�ٓ  لَِّمن قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
 ٱ ّمِنَ  ِديُ�م�

َ
ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  إِن ىٰٓ ۡ�َ ۡ�  �َخۡ�ٗ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  �َّ



  ٦٥٩ سوره أنفال

 

ٓ  �َخۡ�ٗ  تُِ�مۡ يُؤۡ  ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ َو�َغۡ  ِمنُ�مۡ  أ    ﴾٧٠ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
ھایتان  دل اگر خداوند در :ه در دست شما ھستند بگوک یرانیبه اس !غمبریپ یا 

ه کو بداند (ابد یسراغ  )مان و اخالص و صدق در اسالم آوردنتانیھمچون ا( یریخ
افت شده یبھتر از آنچه از شما در )ا و آخرتیدر دن ،دیھست ینیو راست کت پاین یدارا

ده یئات شما را نادیو س کو شر(بخشد  یند و شما را مک یشما عطاء ماست به 
  .ار آمرزنده و مھربان استیو خداوند بس )ردیگ یم

   توضیحات: 

اً «  ريْ رش ین و صدق در پذیمان راستیواژه اّول صفت مشّبھه و مراد از آن ا :»خَ
ه مؤمنان از کاست  یزیل و مراد از آن بھتر از چیاسم تفض ،واژه دوم .اسالم است

  .اند افت داشتهیافران درک
 ۷۱ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿  ْ  َ�َقدۡ  ِخيَاَ�تََك  يُرِ�ُدوا َ ٱ َخانُوا مۡ  ُل َ�بۡ  مِن �َّ
َ
ُ ٱوَ  ُهۡمۗ مِنۡ  َ�نَ فَأ    ﴾٧١ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
موضوع (نند کانت یبخواھند به تو خ )مانیان با اظھار اکمشر(اگر  !)غمبریپ یا( 
اء و انداد کز با اتخاذ شرین(ن یش از ایآنان پ )هکچرا  ،نداشته باش یکست و باین یا تازه
بر  )در قبال آن شما را(اند و خداوند  ردهکانت یبه خدا خ )فران نعمِت اللهکخدا و  یبرا

 و خداوند )رومند بودندیشان نید و ایف بودیھرچند شما ضع(رده است کروز یآنان پ
گاه   یا مت و فلسفهکارھا را برابر حکو (م است یکح )ار ھمگان است وکاز احوال و اف(آ

  ).گرداند یداند م یه خود مک
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ نَ مِ كَ نَ ( :ندیگو .شان را مقھورتان نمودیرد و اکره یشما را بر آنان چ :»أَمْ كَ أَمْ

آئِهِ  دَ نْ أَعْ هُ مِ لِيَآءَ   .روز گرداندیخداوند دوستانش را بر دشمنانش پ )اهللاُ أوْ
 ۷۲ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  َءاَووا



 تفسیر نور    ٦٦٠

 

وٓ  نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �َِك أ

َ
ٓ أ ِينَ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا َّ�  ْ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  َيتِِهمَوَ�ٰ  ّمِن لَُ�م َما ُ�َهاِجُروا

ٰ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن ْۚ  َح�َّ وُ�مۡ سۡ ٱ �نِ  ُ�َهاِجُروا ٰ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ ُ�مُ َ�َعلَيۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تَنَ�ُ  �قَوۡ  َ�َ
ۗ ّمِيَ�ٰ  َنُهمَوَ�يۡ  َنُ�مۡ بَيۡ  ُ ٱوَ  ٞق    ﴾٧٢ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

   ترجمه: 
اند و  ردهکمھاجرت  )شیاشانه خوکاز خانه و (اند و  مان آوردهیه اک یسانکگمان یب 

ن یو لقب مھاجر(اند  جھاد نموده )اند و ستادهیبه تالش ا(با جان و مال خود در راه خدا 
پناه  )خود ین را در منزل و مأوایمھاجر(ه ک یسانکو  ،)اند را برازنده خود گردانده

غمبر لقب انصار یخدا و پ یو از سو(اند  نموده یاری )شان را با جان و مالیا(اند و  داده
و مسؤول و متعّھد در برابر (گرند ید یاران برخیاز آنان  یبرخ )،اند افت داشتهیدر

و با وجود (اند  ن مھاجرت ننمودهکیاند ول مان آوردهیه اک یسانکو اّما  )گرندیدکی
 یتیوال )ت ویتعّھد و مسؤولگونه  ھیچ ،اند وستهینه نپین شما در مدیبه جامعه نو یتوانائ

از  یرمھاجرین مؤمنان غیچن(اگر  .نندک یه مھاجرت مکد تا آن گاه یدر برابر آنان ندار
و  کمک ،خواستند یاریو  کمکنشان از شما یبه سبب د )گرانیدست ظلم و جور د

ان شما و یه مکباشند  یه مخالفان آنان گروھک یمگر زمان ،بر شما واجب است یاری
ت حال یاز رعا ،مانیت عھد و پین صورت رعایدر ا( .باشد )مخاصمه کتر(مان یشان پیا

د ینک یه مکند آنچه را یب یخداوند م )به ھر حال .تر است الزم یحال ین مؤمنان بیچن
  ).دیگر و حفظ حدود و عھود باشیپس مواظب حال ھمد(

   توضیحات: 

ا«  وْ اوَ اليَة. «پناه دادند .دادند یمنزل و مأو :»ءَ ھف / ک :نگا( یاریمدد و  .نصرت :» وَ

ينِ ). «۴۴ مْ يفِ الدِّ وكُ ُ تَنرصَ نند کن خود را حفظ یخواستند تا د یاریو  کمکاز شما  :»إِسْ
متوّجه آنان  ،مانین و ایه به سبب داشتن دکبرھانند  ینجه و آزارکشتن را از شیو خو

  .مخاصمه است کمان تریمراد پ :»ميثاق. «گردد یم
 ۷۳ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�َفُروا
َ
ٓ أ  ٱ ِ�  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ن َعلُوهُ َ�فۡ  إِ�َّ  ٍض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َ
 َوفََسادٞ  ِض �ۡ�

   ﴾٧٣ َكبِ�ٞ 



  ٦٦١ سوره أنفال

 

   ترجمه: 
 یاز باطل و بدسگال یو در جانبدار(گرند ید یاران برخی یبرخ ،افرندکه ک یسانکو  

د و در حفظ عھد و یرینگ یشان را به دوستیپس ا .و ھمسنگرند یبا مؤمنان ھمرأ
  .دھد یم ین رویدر زم یمید فتنه و فساد عظینکن نیه اگر چنک )دیوشکمان بیپ

   توضیحات: 

لُوهُ «  عَ ا نصر یا حفظ آن و یثاق یبه م )هُ (ر یضم .دیاگر آن را انجام ندھ :»إِالّ تَفْ
  .گردد یبرم یه قبلیور در آکمذ

 ۷۴ سوره أنفال آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ    ﴾٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
   ترجمه: 
و  ،اند اند و در راه خدا جھاد نموده ردهکاند و مھاجرت  مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب 

قه مؤمن و ی(ھر دو گروه) آنان حق ،اند ردهک یاریاند و  ه پناه دادهک یسانکن یھمچن
آنان  یاسالمند و) براسته واژه مھاجر و انصارند و تار و پود جاودانه پرچم یمانند (و شایباا

  دان) است.یسته (در بھشت جاویشا یزدان منان) و روزی یآمرزش (گناھان از سو
   توضیحات: 

واوَ «  رُ اجَ نُوا وَ هَ امَ ينَ ءَ ذِ مؤمنان  یاریت و ین متضّمن تعّھد و مسؤولیشیات پیآ :»...الَّ
شان یو منزلت اش و بزرگداشت آنان و مقام یستاگر  بیان هین آیو ا ،گر استیبا ھمد

يمٌ . «است رِ قٌ كَ زْ   ).۴انفال /  :نگا( :»رِ
 ۷۵ سوره أنفال آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا
ُ
ْ  ِمنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ    ﴾٧٥ َعلِيُم

   ترجمه: 
اند و با شما  ردهکاند و مھاجرت  مان آوردهیا )اتین آینزول ا(ه پس از ک یسانکو  

از حقوق و مدد و (آنان از زمره شما ھستند و  ،اند جھاد نموده )مھاجران و انصار یا(



 تفسیر نور    ٦٦٢

 

عالوه بر  یشاوندیت خویو اّما وال ،بود یمانیت این والیا .گردند یشما برخوردار م یاری
 یبرخ یبرا یشاوندند برخیگر خویدکیه با ک یسانک )موجود است و یان افرادین میا

م خدا بر آن رفته کان شده است و حیب(تاب خدا کدر  )و حقوق آنان(گر سزاوارترند ید
گاه از ھر چگمان  بی )است و   .است یزیخداوند آ

   توضیحات: 

امِ «  حَ لُواألرْ يا. «شاوندانیخو .اقرباء :» أُوْ لَ تاب خدا ک :»كِتَابِ اهللاِ . «سزاوارتر :»أوْ
  ).۶۸/   انفال :نگا(م و فرمان خدا کح .قرآن



 
 

 ۀتوب سوره

 ۱ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٞ بََرا ِ ٱ ّمِنَ  َءة ِينَ ٱ إَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ َّ�  ٰ ۡ ٱ ّمِنَ  َهدتُّمَ�    ﴾١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
   ترجمه: 
ه شما (مؤمنان توّسط کاست  یانکغمبرش از مشریخداوند و پ یزاریاعالم) ب ،نی(ا 

اند و  ستهکشان آن را به دلخواه شید (و ایا مان بستهیّل قوا) با آنان پکفرمانده  ،فرستاده خدا
ا به ین فاصله یه در اکشود  یاند. به آنان چھار ماه فرصت داده م وستهیاسالم پبه دشمنان 

  ه آماده نبرد با مسلمانان شوند).کن یا ایو  ،نندک کن عربستان را تریا سرزمی ،اسالم بگروند
   توضیحات: 

ةٌ «  آءَ ة(ن سوره را یا .معاھده است کمراد اعالم مقاطعه و تر .یزاریب :»بَرَ اءَ  )بَرَ
اند چون از  توبه ھم گفته .ن واژه استیه آغاز آن بدکن یاند به خاطر ا ردهک ینامگذار
ه منافقان کاند چرا  دهیز نامیفاضحه ن ).به بعد ۱۱۷ه یآ :نگا(اد سخن رفته است یتوبه ز

و خشم خدا از  یزارین سوره با بیه اکاز آنجا  ).به بعد ۴۹ه یآ :نگا(را رسوا نموده است 
و  ۵ه یآ :نگا(شان سخن رفته است یز شده است و در آن از اجازه جنگ با اان آغاکمشر

يمِ «) عبارت ۲۸ حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ ت و یرحمانگر  بیان و یه نشانه صلح و دوستک» بِسْ

ة)( .امده استیآن ن یت خدا است در ابتدایمیرح آءَ ر یمحذوف و تقد یخبر مبتدا بَرَ

هِ ( :ن استیچن ةٌ هذِ آءَ تُمْ (ا مبتدا است و خبر آن ی ).بَرَ دْ اهَ ينَ عَ ن صورت یدر ا ).إِيلَ الَّذِ

ن فُالنٍ إِيل فُالنٍ « :میه بگوئکن است یمثل ا   .»مِ
 ۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ٱ ِ�  فَِسيُحوا
َ
رۡ  ِض �ۡ�

َ
شۡ  َ�َعةَ أ

َ
ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  ُهرٖ أ نَُّ�مۡ  ا

َ
ِ ٱ ِجزِيُمعۡ  َ�ۡ�ُ  � نَّ  �َّ

َ
َ ٱ َوأ  زِيُ�ۡ  �َّ

ٰ لۡ ٱ    ﴾٢ فِرِ�نَ َ�



 تفسیر نور    ٦٦٤

 

   ترجمه: 
و از آغاز (د ین بگردیآزادانه چھار ماه در زم :)دیافران بگوئکبه  !مؤمنان یا(پس  

تا روز دھم ماه  ،الحّجه ھمان سال یروز دھم ذ یعنی ی،د قربان سال نھم ھجریع
د و ید برویخواھ یه مکجا کبه ھر  ی،سال دھم ھجر یعنی ی،سال بعد .اآلخر ق عیرب

د و از دست او یمغلوب قدرت خدائ ،در ھمه حال و ھمه آن(ه شما کد یو بدان )دیبگرد
خداوند گمان  بی و ،دینکد خدا را درمانده یتوان یھرگز نم )د وینک یدا نمینجات پ

  .سازد یافران را خوار و رسوا مک
   توضیحات: 

وا«  يحُ نجا مراد یان آزاد آب است و در ایجر یبه معن ،احتیاز مصدر س .دیبگرد :»سِ

ي. «است یاریاحت اختیر و سیس ْزِ   .نندهکرسوا .نندهکخوار :» خمُ
 ۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َ
َ
ِ ٱ ّمِنَ  نٞ َوأ  ٱ جِّ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّاِس ٱ إَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
نَّ  َ�ِ �ۡ ۡ�

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ءٞ بَرِيٓ  �َّ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ۡ  �ن لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ُتمۡ تُبۡ  فَإِن ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  ُتمۡ تََو�َّ نَُّ�مۡ  ا
َ
ِۗ ٱ ِجزِيُمعۡ  َ�ۡ�ُ  � َّ�  ِ  َو�َّ�ِ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  َ�َفُروا
َ
   ﴾٣ أ

   ترجمه: 
ساالنه ه در اجتماع ک(غمبرش به ھمه مردم یخدا و پ یاست از سو ین اعالمیا 

بن  یر مؤمنان علیتوّسط ام ،د قربانیع یعنی(ن حّج یدر روز بزرگتر )هکشان در میا
ه خدا و ک )شود یبر ھمگان خوانده م ،قیر صدکابوب یرالحاجیطالب و به امیاب
 یپس ا .گذارند یافران خائن را ارج نمکمان یعھد و پ(زارند و یان بکغمبرش از مشریپ

 )دیخدا برگشت یشدن برا قائل کو از شر(د یردکاگر توبه  )هکد ین بدانکاِن عھدشکمشر
 )دیخود ماندگار ماند کفر و شرکو بر (د یردک یچیو اگر سرپ ،شما بھتر است ین برایا

شتن را از قلمرو قدرت و یخو(د و یرا درمانده دار ید خدایتوان یه شما نمکد یبدان
م و سخت یرا به عذاب عظافران ک )ھمه !غمبریپ یا .دیرون سازیاو ب یفرماندھ

  .مژده بده یکدردنا
   توضیحات: 

انٌ «  گھ .اعالم :»أَذَ ِ . «یآ ربَ َجِّ األكْ مَ احلْ وْ د قربان یمراد روز ع .ن حّج یروز بزرگتر :»يَ



  ٦٦٥ سوره توبه

 

اعمال آن  یرد و در واقع قسمت اصلیپذ یحّج در آن انجام م کن مناسیتر ه مھمکاست 
ه ُعمره نام دارد و در آن وقوف کحّج اصغر است  ،برکدر مقابل حّج ا .رسد یان میبه پا

  .ردیگ یدر عرفات انجام نم
 ۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ٰ ۡ ٱ ّمِنَ  َهدتُّمَ� ْ يَُ�ٰ  َولَمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَنُقُصوُ�مۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َحدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِهُروا
َ
 اأ

وٓ  تِمُّ
َ
ْ فَأ تِهِمۚۡ  إَِ�ٰ  َدُهمۡ َ�هۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ا َ ٱ إِنَّ  ُمدَّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ    ﴾٤ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه: 
از آن فروگذار  یزیشان چید و ایا مان بستهیان با آنان پکه از مشرک یسانکاّما  

رده (و او کن یبانیبر ضّد شما پشت یسکاند) و از  ت نمودهیامًال رعاکمان را یاند (و پ ردهکن
د و یاند محترم شمار ردهکن ییه تعک یان مّدت زمانیمان آنان را تا پایپ ،اند) نداده یاریرا 

  دارد. یننده به عھد) را دوست مکزگاران (وفایخداوند پرھگمان  بی د.ینکبدان وفا 
   توضیحات: 

يْئاً ـلَ «  مْ شَ وكُ صُ نقُ . اند اند و نقض ننموده استهکمان شما را نیاز شروط پ یزیچ :»مْ يَ

وامْ ـلَ « رُ   .اند ردهکن یاریو  یبانیپشت :»يُظَاهِ
 ۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ٱ �َسلَخَ ٱ فَإَِذا﴿ 
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ُرمُ �ُۡ ٱ ُهرُ شۡ ۡ� ۡ ٱ ُتلُوا  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  ُث َحيۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

وُهمۡ حۡ ٱوَ  ْ �ۡ ٱوَ  ُ�ُ ْ  فَإِن َصٖد� َمرۡ  ُ�َّ  لَُهمۡ  ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  فََخلُّوا

َ ٱ إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ     ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
ان کمشر ،ان گرفتیپا )ه مّدت چھار ماھه امان استک(حرام  یھا ه ماهک یھنگام 

ھا  نگاهیمکد و در ھمه ینکد و محاصره یرید و بگیشکد بیابیجا بکرا ھر )نکعھدش(
فر برگشتند و به اسالم کاز (ردند و کاگر توبه  .دینیآنان بنش )به دام انداختن( یبرا

ند و یگر از زمره شماید( ،ات دادندکنماز خواندند و ز )نشان دادن آن یدند و برایگرو
مغفرت فراوان  یخداوند داراگمان  بی .دیراه را بر آنان باز گذار )د ویشان را رھا سازیا
  .است )ھمه بندگان یبرا(و رحمت گسترده  )،از گناھاننندگان ک توبه یبرا(



 تفسیر نور    ٦٦٦

 

   توضیحات: 

لَخَ «  مُ . «گذشت .دیان رسیبه پا :»إنسَ ُرُ رُ احلْ هُ  :ه عبارتند ازکحرام  یھا ماه :»األَشْ

مْ . «رجب ،محرم ،حّجهیذ ،قعدهیذ وهُ ُ رصُ ه خود را ک یھائ انکھا و دژھا و م در قلعه :»أحْ

دٍ . «دیرید و دوروبرشان را بگینکشان را محاصره یا ،نندک یدر آنھا پنھان م صَ رْ  :»مَ

لُّوا. «نگاهیمک   .دیآزاد ساز .دینکرھا  :»خَ
 ۶ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َحدٞ  �نۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  أ ِجرۡ  َتَجاَركَ سۡ ٱ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

َ
ٰ  هُ فَأ ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمعَ �َسۡ  َح�َّ بۡ  ُ�مَّ  �َّ

َ
  هُ لِغۡ �

ۡ
 ۥۚ َمَنهُ َمأ

 ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
   ﴾٦ لَُمونَ َ�عۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

   ترجمه: 
ه به شما دستور جنگ با آنان داده ک یافرانکو (ان کاز مشر یکیاگر  !)غمبریپ یا( 

را  )ات قرآنیآ یعنی(الم خدا کاو را پناه بده تا  ،دیطلب یاز تو پناھندگ )شده است
گاه شود و راجع بدان بیو از د(بشنود  از زمره  ،رفتین اسالم را پذیاگر آئ .شدیندین آ

 )و منزل قوم یو مأو(پس از آن او را به محّل امن  )رفتیو اگر اسالم را نپذ ،شما است
ان اھل و یبه م یت و آزاریاذگونه  ھیچ تا از خطرات راه برھد و بدون(خودش برسان 

و (نادان ان مردمان که مشرکبدان خاطر است  )پناه دادن(ن یا ).شتن رودیال خویع
گاه از حق  مان درینور ا ،با اسالم یو چه بسا در پرتو آشنائ(ھستند  )قت اسالمیناآ

  ).روشن گردد  ھایشان دل
   توضیحات: 

كَ «  تَجارَ هُ . «از تو پناه خواست :»إِسْ رْ نَهُ . «پناھش بده :»أَجِ أْمَ محّل امن و امان  :»مَ
. باشد یال خودش میسرپناه اھل و عه کله و منزل او ین قوم و قبیسرزم یعنی .خود

  .ین پناھندگیا ای ی،ن فرماِن به پناھندگیا :»ذلِكَ «
 ۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعندَ  دٌ َ�هۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  يَُ�ونُ  َف َكيۡ ﴿  ِينَ ٱ إِ�َّ  ۦٓ رَُسوِ�ِ  وَِعندَ  �َّ َّ�  ٰ  ِعندَ  َهد�ُّمۡ َ�
ۡ ٱ ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َ�َما َراِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ْ سۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  ُموا َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  َتقِيُموا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ    ﴾٧ ُمتَّقِ�َ ل



  ٦٦٧ سوره توبه

 

   ترجمه: 
غمبرش یش خدا و پیدر پ )اند ستهکمان خود را شیه بارھا پک( یانکمشر یچگونه برا 

ه در ک )از قبائل عرب( یسانکمان یمگر عھد و پ ؟شود یمحترم شمرده م یمانیعھد و پ
مادام  ).مان خود ماندگار ماندندیو آنان بر پ(د یمان بستیشان پیمسجدالحرام با انار ک
راست و وفادار شان  بدی ز نسبتیشما ن ،شان در برابر شما راست و وفادار باشندیه اک

ننده به عھد و کوفا(زگاران یخداوند پرھگمان  بی .دید و عھد خود را نگاه داریباش
  .دارد یرا دوست م )مانیپ

   توضیحات: 

ونُ «  يْفَ يَكُ واـَفَم. «نخواھد بود یعنی .است یارکاستفھام ان :»...كَ تَقامُ پس  :»ااسْ
  .ماندگار شدند یو درست یه بر جاده راستکمادام 

 ۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ َ�ظۡ  �ن َف َكيۡ ﴿  ْ يَرۡ  َ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َهُروا   �ِيُ�مۡ  ُ�ُبوا
ٗ

ۚ  َوَ�  إِّ� ٗة فۡ  ُضونَُ�ميُرۡ  ذِمَّ
َ
ٰ بِأ  هِِهمۡ َ�

 
ۡ
�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�ٰ َوتَ�

َ
ٰ  َ�ُُهمۡ َوأ    ﴾٨ ِسُقونَ َ�

   ترجمه: 
روز یاگر بر شما پ )هکبل !ھرگز ؟دارند یمان با شما را مراعات میعھد و پ(چگونه  

 یو در نابود(دارند  یرا مراعات م یرند و نه عھدیگ یرا در نظر م یشاوندینه خو ،شوند
با و یز(آنان با سخنان  )با شما باشد یروزیاگر پ .رندیگ یار مکشما ھمه توان خود را به 

آوا  شان ھمیبا زبانھا(  ھایشان دل یول ،دارند یو خوشنود م یخود شما را راض )نیریش
ابا  )ندیگو یز است و از اذعان و اقرار بدانچه مینه شما لبریکست و اندرونشان از ین

  ).دارند یمان را نگاه نمیو عھد و پ(شتر آنان نافرمانبردارند یب .دارد
   توضیحات: 

وا«  رُ بُوا. «ره شوندیروز و چیاگر پ :»...إِن يَظْهَ قُ رْ مواظبت  .دارند یمراعات نم :»ال يَ

ةً . «یشاوندیقرابت و خو :»إِالّ . «نندک ینم يا. «مانیعھد و پ :»ذِمَّ أبَ  .زند یسر باز م :»تَ

ونَ . «ندک یم یخوددار قُ   .رش دستور خدایافراد نافرمانبردار و دررونده از پذ :»فَاسِ
 ۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 
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وۡ شۡ ٱ﴿  َ�َ ْ ِ ٱ تِ َ�ٰ � ا ْ  قَلِيٗ�  اَ�َمنٗ  �َّ وا ٓ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۚ َسبِيلِهِ  َعن فََصدُّ ْ  َما ءَ َسا   ﴾٩ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه:  
اال و متاع ک( کاند یخدا را به بھا )جھان یدنیقرآن و د یخواندن(ات یآنان آ 

ار کآنان  .اند ز از آن بازداشتهیگران را نیاند و د اند و از راه خدا بازمانده فروخته )یویدن
  .اند ردهک یار بدیبس

   توضیحات: 

ا«  وْ َ رتَ  ،۷۷عمران /  آل ،۱۷۴ ،۷۹ ،۴۱اند (نگا: بقره /  ردهکاند. معاوضه  فروخته»: إِشْ

وا). «۱۰۶ ،۴۴مائده /  ،۱۹۹ ،۱۸۷ دُّ باز ماندند و به دور افتادند. بازداشتند و به دور »: صَ
  .یتواند ھم الزم باشد و ھم متعّد  ینجا مین است و در این فعل ذو َوْجھَ ینگاه داشتند. ا

 ۱۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

  ِمنٍ ُمؤۡ  ِ�  ُ�ُبونَ يَرۡ  َ� ﴿ 
ٗ

ۚ  َوَ�  إِّ� ٗة ْوَ�ٰٓ  ذِمَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ﴾١٠ َتُدونَ ُمعۡ ل

   ترجمه: 
و  یشاوندیت خویرعا یمانیچ فرد باایدرباره ھ )هکبل ،نه تنھا درباره شما(آنان  

 یبرا یمزمن یماریب ی،و تعّد  ینکو عھدش(اند  شهیشان تجاوزپینند و اک یمان را نمیپ
  ).آنان گشته است

   توضیحات: 

نٍ ال «  مِ ؤْ بُونَ يفِ مُ قُ رْ ه درباره ھمه ین آیاران است و ایغمبر و یدرباره پ ۸ه یآ :»...يَ

مْ (واژه  یه در اّولکچرا  .مؤمنان موّحد است نٍ (ه ین آیو در ا )فيكُ مِ ؤْ ره کبه صورت ن )مُ
  .آمده است

 ۱۱ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ  فَإِن﴿  ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ٰ فَإِخۡ  ةَ لزَّ ُل  ّ�ِيِن� ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َوُ�َفّصِ

   ﴾١١ لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
نماز را  )و از جمله ،ام اسالم را مراعات داشتندکاح(ردند و کتوبه  )فرکاز (اگر آنان  

شما  ینیصورت برادران دن یدر ا )هکچرا  ،دیدست از آنان بدار(ات دادند کخواندند و ز
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ه بر شما ک یزھائیو ھمان چ ،دیه شما سزاوارکبوده  یزھائیو سزاوار ھمان چ(ھستند 
ان یاھل دانش و معرفت ب یات خود را برایما آ ).بر آنان ھم واجب است ،واجب است

  .میدھ یم و شرح مینک یم
   توضیحات: 

لُ «  ونَ . «میدار یان میب .میدھ یشرح م :»نُفَصِّ لَمُ عْ مٍ يَ وْ گاھند ک یسانک یبرا :»لِقَ ه آ
  .خواند ین جمله انسان را به تدّبر و تأّمل میا .و اھل فھم و شعورند

 ۱۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ نََّ�ُثوٓ  �ن﴿  يۡ  ا
َ
ْ  ِدهِمۡ َ�هۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َنُهمَ�ٰ � ْ تِلُوٓ فََ�ٰ  دِينُِ�مۡ  ِ�  َوَطَعُنوا ةَ  ا �ِمَّ

َ
 رِ ُ�فۡ لۡ ٱ أ

يۡ  َ�ٓ  إِ�َُّهمۡ 
َ
  ﴾١٢ يَنتَُهونَ  لََعلَُّهمۡ  لَُهمۡ  نَ َ�ٰ �

   ترجمه: 
ن شما را مورد یو آئ ،ستندکاند ش د نمودهکاند و مؤ ه بستهکرا  یھائ مانیو اگر پ 

فر و کبا سردستگان  )فر و ضاللند وکنان سردستگان یا(طعن و تمسخر قرار دادند 
در پرتو بازبودن (د یشا .ندارد ین ارزشیمترکشان یا یھا مانیه پکچرا  ،دیضالل بجنگ

  .دست بردارند )مان شوند ویپش ،درگاه توبه خدا و شّدت عمل شما
   توضیحات: 

ثُوا«  دِ «سوگندھا.  ،نیمی: جمع » انـَأَيْم«ردند. به ھم زدند. کنقض »: نَكَ ن بَعْ مِ

مْ  هِ دِ هْ رِ «شان. یبزرگ استوار داشتن ا یمان بستن و به سوگندھایپس از پ»: عَ فْ الْكُ ةَ »: أَئِمَّ
ا مراد خود یبن ھشام است.  ان و حرثیل ابوسفیشان از قبیفر و ضالل اکان یشوایمراد پ

ن یدانستند. به ھر حال ا یار مکن یشتن را سران و متقّدمان در ایه خوکن افراد است یا
  ود.ش یز شامل میفر و ضالل را نکروان سردستگان یعبارت پ

 ۱۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ
َ
ْ نََّ�ُثوٓ  امٗ قَوۡ  تِلُونَ تَُ�ٰ  � يۡ  ا

َ
ْ  َنُهمۡ َ�ٰ � وا َل  بََدُءوُ�مۡ  َوُهم لرَُّسولِ ٱ َراِج �ِإِخۡ  َوَهمُّ وَّ

َ
�  أ ٍ�  َمرَّ

 ۡ�َ
َ
ُ ٱفَ  َ�ُهمۚۡ َشوۡ � َحقُّ  �َّ

َ
ن أ

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن هُ َشوۡ َ�ۡ  أ   ﴾١٣ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
شان یز ایقبًال ن(اند و  ستهکش )ّرراً کم(خود را  یمانھایه پکد یجنگ ینم یمردمانا با یآ 
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ن ینخست )هکشان بودند یھم ا(اند و  گرفته )هکاز م(غمبر یم به اخراج پیتصم )هکبودند 
شان یا از ایآ ؟اند ردهکشما را آغاز  )به جان و مال یت و آزار و تجاوز و تعّد یاذ(بار 

ه از خدا که سزاوارتر آن است ک یدر صورت .؟)دیرو یآنان نم و به جنگ(د یترس یم
ن یو مؤمنان راست(د یمان داریاگر واقعًا ا )دیاو بھراس یفر نافرمانیکو از (د یبترس
  ).دیھست
   توضیحات: 

اتِلُونَ «  . دیه بجنگکد یبا یعنی ،است یارکاستفھام ان ؟دیجنگ یا نمیآ :؟»أَال تُقَ

م قاطعانه گرفتند یردند و تصمکعزم را جزم  ینجا به معنیدر ا .ردندکقصد  :»وا ـُّمـَه«

ةٍ ). «۷۴توبه /  :نگا( رَّ لَ مَ مْ أَوَّ وكُ ءُ ه پرداختند کت و آزارتان در میآنان بار اّول به اذ :»بَدَ
). ۷۵نساء /  :نگا(گر مسلمانان گرفتند ینجه دکم به شیو تصم )۳۰انفال /  :نگا(

قّ «   .درخورتر و سزاوارتر :»أَحَ
 ۱۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �ۡ  تِلُوُهمۡ َ� ُ ٱ ُهمُ ُ�َعّذِ يۡ  �َّ
َ
 �ٖ قَوۡ  ُصُدورَ  ِف َو�َشۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُ�مۡ َوَ�نُ�ۡ  زِهِمۡ َو�ُخۡ  ِديُ�مۡ بِ�

ؤۡ     ﴾١٤ ِمنِ�َ مُّ
   ترجمه: 
ند و کد تا خدا آنان را با دست شما عذاب یافران بجنگکبا آن  !)مؤمنان یا( 

 )افرانکمؤمنان بر  یروزیبا فتح و پ(روز گرداند و یشان پیخوارشان دارد و شما را بر ا
نه یریشان مرھم نھد و درد دیا یزخم  ھای دل و بر(مان را شفا بخشد یاھل ا یھا نهیس
  ).دیّفار را از درون آنان بزداکت و آزار یاذ

   توضیحات: 

نِنيَ «  مِ ؤْ مٍ مُّ وْ و  ،نندکه مھاجرت که نتوانسته بودند از مکاست  یمراد مؤمنان :»قَ
چون قوم ُخزاعه درباره آنان غدر  یانکه مشرکمورد نظر است  ین مسلمانانیھمچن

  .د نمودندیکر و کردند و مک
 ۱۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�تُوُب  قُلُو�ِِهۡمۗ  َظ َ�يۡ  هِۡب َوُ�ذۡ ﴿  َّ�  ٰ ٓ  َمن َ�َ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء    ﴾١٥ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  �َّ



  ٦٧١ سوره توبه

 

   ترجمه: 
د یھمه با .ن آن گرداندیگزیرا جا یروزیپ یو شاد(بردارد   ھایشان دل نه را ازیکو  

افران کو لذا (رد یپذ یم )اش بداند ستهیو شا(س را بخواھد کخداوند توبه ھر  )هکبدانند 
خدا برگردند و اسالم را سوی  به شند وکفر دست بکر نشده است از یتوانند تا د یم

گاه  ).رندیبپذ مت فراوان کح یدارا )ھا یو در قانونگذار ،ار و بار بندگانکاز (خداوند آ
  .است
   توضیحات: 

يْظَ «  نه نھان در دل یکشتر مراد خشم و ینجا بیدر ا .نه فراوانیکخشم و  :»غَ
  ).۷۵نساء /  :نگا( مؤمنان عاجز و ناتوان است

 ۱۶ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
ْ ُ�ۡ�َ  أ ا ُ�وا ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  َولَمَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ٰ�َ ْ ْ  َولَمۡ  ِمنُ�مۡ  َهُدوا  ُدونِ  ِمن َ�تَِّخُذوا

ِ ٱ ۡ ٱ َوَ�  ۦرَُسوِ�ِ  َوَ�  �َّ ۚ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ُ ٱوَ  َوِ�َجٗة َّ�  ۢ    ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�
   ترجمه: 
له جھاد و یش به وسیو مورد آزما(د یشو یه به حال خود رھا مکد یبر یا گمان میآ 

ه به جھاد کاز شما را  یسانکشناساند  یو خداوند به مردم نم )دیریگ یره قرار نمیغ
 یبرا یاسرار و محرم یکیدوست نزد ،غمبر و مؤمنانیر از خدا و پیاند و بغ برخاسته

گاه است  ؟اند خود نگرفته ردارتان را به کو پاداش رفتار و (خداوند از ھمه اعمالتان آ
  ).دھد یمال مکتمام و 

   توضیحات: 

لَمِ اهللاُـَّمـلَ «  عْ ل شود و یتبد ینیخدا به علم ع یبیه علم غکن است یمراد ا :»...ا يَ
 :نگا(ار گردد کمردم به صحنه ظھور برسد و آش یب نھان بود برایپرده غ آنچه در پس

 یو عبارت فوق به جا ،معلوم است ینف یعلم به معن ینف ،گریبه عبارت د ).۱۴۳بقره / 
افته و معلوم نشده یھنوز تحّقق ن(به  ،شود یمعن )ھنوز خدا ندانسته باشد(ه کن یا

ةً . «گردد یم یمعن )باشد ليجَ  یمیعنوان دوست صم ه بهک یا گانهیب .محرم اسرار :»وَ
ان و منافقان که از مشرکاست  ینجا مراد دوست ناباب و دغلیدر ا .ده شودیبرگز

گاه م   .شود یانتخاب و بر اسرار مسلمانان آ
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 ۱۷ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ن �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  َ�نَ  َما﴿ 
َ
ْ َ�عۡ  أ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمُروا ٰٓ  ِهِدينَ َ�ٰ  �َّ نُفِسِهم َ�َ

َ
ِ  أ  ٱب

ْوَ�ٰٓ  رِ� ُ�فۡ لۡ
ُ
 �َِك أ

عۡ  َحبَِطۡت 
َ
ونَ َ�ٰ  ُهمۡ  �َّارِ ٱ َوِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ ُ�ِ ١٧﴾   

   ترجمه: 
ا یبا عبادت (دھند حق ندارند مساجد خدا را  یم یش گواھیفر خوکه به ک یانکمشر 
 یو اجر و مزد(ھدر و تباه است شان  اعمال آنان .نندکآباد  )ف و خدمتیر و تنظیتعم
  .مانند یو جاودانه در آتش دوزخ ماندگار م )ردیگ یتعّلق نمشان یارھاکبه 
   توضیحات: 

 » ِ رشْ انَ لِلْمُ ا كَ وا. «ان را نسزد و نرسدکمشر :»كنيَ مَ رُ مُ  یردن مادکمراد آباد  :»أَن يَعْ
مساجد را دارند و نه حق  یر و بنایت در تعمکان نه حق شرکمشر یعنی .است یا معنوی

آنان در ساختمان  یا بدنی یمال کمکالبّته  .عبادت در آنھا رات در اجتماع و کشر
صفحه  ،رالمناریتفس :نگا(در آن نباشد  ینیا دی یاسیان سیمساجد بالمانع است اگر ز

ينَ ). «۱۰جلد  ۲۰۸ دِ اهِ و  ۱۷۲اعراف /  :نگا(به زبان حال است  یمراد گواھ :»شَ
  .اقوال استه شھادت اعمال مھمتر از شھادت کچرا  ).۷ات / یعاد

 ۱۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�َّ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب قَامَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
لَوٰ ٱ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

ۖ ٱ إِ�َّ  َش َ�ۡ  َولَمۡ  َ ْوَ�ٰٓ  َ�َعَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ن �َِك أ

َ
ْ  أ ۡ ٱ ِمنَ  يَُ�ونُوا    ﴾١٨ َتِدينَ ُمهۡ ل

   ترجمه: 
ه به خدا و کآبادان سازد  )ا عبادتیر یبا تعم(حق دارد مساجد خدا را  یسکتنھا  

ات را بدھد و جز از کد بخواند و زیه باکمان داشته باشد و نماز را چنان یامت ایروز ق
  .افتگان باشندی از زمره راه یسانکن ید است چنیام .خدا نترسد

   توضیحات: 

يا«  سَ يس( یھا واژه یبرخ .د استیام :»عَ واجب و الزم است  یرا در قرآن به معن )عَ
د به یه مسلمان نباکچرا  .دینما یتر م د و رجا مناسبیام ینجا معنیاّما در ا .دانند یم

  .ان خوف و رجا بسر بردیشه در مید ھمیه باکو بل ،اعمال صالحه مغرور گردد



  ٦٧٣ سوره توبه

 

 ۱۹ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َجَعلۡ ﴿ 
َ
ٓ �َۡ ٱ ِسَقايَةَ  ُتمۡ أ ۡ ٱ وَِعَماَرةَ  ّجِ ا ِ  َءاَمنَ  َكَمنۡ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ِ ٱب  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهدَ َوَ�ٰ  ِۗ ٱ ِعندَ  نَ ۥَتوُ �َسۡ  َ�  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ    ﴾١٩ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ردن مسجدالحرام را ھمسان ک ریان و تعمیآب دادن به حاج )ت ویرتبه سقا(ا یآ 

مان آورده است و در راه خدا یز ایه به خدا و روز رستاخکد یشمار یم یسک )مقام آن(
 )ست ویسان نکیھرگز منزلت آنان  ؟ ده استیوشکو به جان و مال (رده است کجھاد 

له یشتن به وسیخو به(ه کرا  یو خداوند مردمان ،باشند یدر نزد خدا برابر نم
ر و صالح یبه راه خ(نند ک یستم م )ت و آزار آنانیله اذیگران به وسیو به د ،دنیفرورزک
  .سازد یرھنمود نم )یو نعمت و سعادت اخرو یویدن

   توضیحات: 

ايَة«  قَ ان در یدادن به حاج شه آبینجا مراد پیدر ا .دادن آب .یرابیم :»سِ

م. «داشته است یه منزلت و مقامکمسجدالحرام است  ةـَعِ  ریتعم .ردنک آباد :»ارَ

نْ . «نمودن مَ . ماِن َمْن یإک :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )مانیإ(مانند  یمضاف :»كَ

ونَ « تَوُ   .باشند یسان نمکیبرابر و  .ستندیمثل ھم ن :»ال يَسْ
 ۲۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ    ﴾٢٠ �ُِزونَ َفا

   ترجمه: 
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مھاجرت پرداخته مان آوردهیه اک یسانک 

و  ،ندیشگاه خدایدر پ یمنزلت واالتر و بزرگتر یدارا ،اند جھاد نموده )اند و دهیوشک(
  .باشند یم )ا و آخرتیو سعادتمندان دن(آنان رستگاران و به مقصودرسندگان 

   توضیحات: 

ةً «  جَ رَ ظَمُ دَ ز ییواژه َدَرَجة تم .ھستند یتر منزلت و مقام واالتر و بزرگ یدارا :»أَعْ



 تفسیر نور    ٦٧٤

 

ظَمُ (ل یه از اسم تفضکته الزم است کن نیر اکذ .است ن استنباط گردد ید چنینبا )أَعْ
 یافران داراکت یشتر و سقایلت و اجر بیفض یشان دارایمان مؤمنان و جھاد ایه اک

ت است ین واقعیاگر  بیان یادیل در موارد زیه اسم تفضکبل !متر استکلت و اجر یفض
ست ین یلتیفض یاصًال دارا یگریلت است و دیفض یسه دارایاز دو طرف مقا یکیه ک
  ).۱۰۸توبه /  ،۱۲۸نساء /  ،۲۲۱بقره /  :نگا(

 ۲۱ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ُُهمۡ ﴿  ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  ٖت وََج�َّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  �ِيَها ل    ﴾٢١ مُّ
   ترجمه: 
 ن نعمتیه بزرگترکشان یاز ا( یپروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنود 

  .جاودانه دارندھای  نعمت ه در آنکدھد  یمژده م یو بھشت )است
   توضیحات: 

انٍ «  وَ ضْ  ،۱۵عمران /  آل :نگا(به دنبال ندارد  یه خشمک یتیو رضا یخوشنود :»رِ

ھرچه  .مند و متلّذذ شوند ھرآنچه از آن بھره .فراوانھای  نعمت :»نَعِيمٌ ). «۷۲توبه / 

يمٌ . «دیایانسان از آن خوشش ب قِ   .یشگیھم .جاودانه .یباق :»مُ
 ۲۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿  بًَد�ۚ  �ِيَها
َ
َ ٱ إِنَّ  � جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
   ﴾٢٢ َعِظيمٞ  رٌ أ

   ترجمه: 
 آن خواھند بود).ھای  نعمت مانند (و غرق در لذائذ و یھمواره در بھشت ماندگار م 
  فرمانبرداران امر او) موجود است. یبرا ی(و فراوان یشگاه خدا پاداش بزرگیدر پگمان  بی

   توضیحات: 

ظِيمٌ «  رٌ عَ   .ف آن عاجزندیھا از توص ه عقلک یپاداش بزرگ :»أَجْ
 ۲۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�تَِّخُذوٓ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ا ٰ �خۡ  َءُ�مۡ َءابَا وۡ  نَُ�مۡ َ�

َ
ٓ أ ْ سۡ ٱ إِنِ  ءَ ِ�َا  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ َتَحبُّوا



  ٦٧٥ سوره توبه

 

َُّهم َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  ْوَ�ٰٓ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ    ﴾٢٣ لُِمونَ ل�َّ

   ترجمه: 
 )گریشاوندان دیاز خو کیو ھمسران و فرزندان و ھر (پدران و برادران  !مؤمنان یا 
ح یمان ترجیرا بر ا فرکاگر  )دیگاه و دوست خود ندان هیکو ت(د یریاوران خود نگیرا 

ه از شما ک یسانک ).تر باشد یزتر و گرامیدر نزدشان عز ینداریاز د ینید یو ب(دھند 
  .نند مسّلمًا ستمگرندکار خود کاور و مددیشان را یا

   توضیحات: 

لِيَآء«    .ردیرا به عھده گ یگریار دکه کار کاور و مددی ی،جمع ول :»أوْ
 ۲۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿  �ۡ  ؤُُ�مۡ َءابَا
َ
ٓ َو� ٰ �خۡ  ؤُُ�مۡ َنا زۡ  نُُ�مۡ َ�

َ
مۡ  وََعِشَ�تُُ�مۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ

َ
ٰ َوأ  ٌل َ�

ٞ َوتَِ�ٰ  ُتُموَهاَ�َ�ۡ �ۡ ٱ ٓ َضوۡ تَرۡ  ِ�نُ َوَمَ�ٰ  َكَساَدَها نَ َشوۡ َ�ۡ  َرة َحبَّ  َ�َها
َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُ�مإَِ�ۡ  أ َّ� 

ْ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  وَِجَهادٖ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َُّصوا َ�َ�َ  ٰ   َح�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ ُ ٱوَ  ۦۗ رِه  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

   ﴾٢٤ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ه ک یو اموال ،له شمایاگر پدران و فرزندان و برادران و ھمسران و قوم و قب :بگو 

و  ،دیترس یآن م یرونق یو ب یبازار یه از بک یو تجارت یو بازرگان ،دیا فراچنگش آورده
غمبرش و جھاد در راه او یدر نظرتان از خدا و پھا  این ،ه مورد عالقه شما استک یمنازل

ش را فرو یو عذاب خو(ند ک یار خود را مکه خداوند کد یدر انتظار باش ،محبوبتر باشد
  .دینما یت نمیھدا )به راه سعادت(سان نافرمانبردار را کخداوند  ).فرستد یم

   :توضیحات 

ا«  وهَ تُمُ فْ َ وا. «دیا د و فراچنگ آوردهیا ردهکسب کآن را  :»إِقْرتَ بَّصُ  .دیشکانتظار ب :»تَرَ

ر. «دیچشم به راه باش ند و ک یار خود را مکخدا ھم  ،دیردکن یاگر چن یعنی .ارک :»أَمْ
  .ف استید و تخویه مراد تھدکد ینما یا عقاب آجل را نازل میعذاب عاجل 
 ۲۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٦٧٦

 

ُ�مُ  لََقدۡ ﴿  ُ ٱ نََ�َ عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َوَ�وۡ  َكثَِ��ٖ  َمَواِطنَ  ِ�  �َّ
َ
 نِ ُ�غۡ  فَلَمۡ  تُُ�مۡ َكۡ�َ  ُ�مۡ َجبَتۡ أ

 ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ 
َ
ۡ  ُ�مَّ  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ� دۡ  ُتمَو�َّ    ﴾٢٥ بِرِ�نَ مُّ

   ترجمه: 
مان بر دشمنان یا یرویبه سبب ن(رد و ک یاری یادیدر مواقع زخداوند شما را  

شانزدھم شّوال سال  ،ه در روز شنبهک(ن یدر جنگ ُحنَ  )و از جمله ،روز گرداندیپ
ه ک کف و ھوازِن مشریان قبائل ثقیو م ،دینفر بود ۱۲۰۰۰ه کان شما یم ی،ھشتم ھجر

د و خداوند یدشمنان مغرور شدثرت خود و قّلت کو شما به  ،نفر بودند درگرفت ۴۰۰۰
 یه فزونکبدان گاه  )ره شدندیرد و دشمنان بر شما چکشما را در اوائل امر به خود رھا 

آن  یول )دیر شدکفته و مغروِر انبوه لشیو فر(خودتان شما را به اعجاب انداخت 
ھمه  ن بایو زم )ارتان نگشادندکو گره از (امدند یار شما نکاِن فراوان اصًال به یرکلش

  .دیبه فرار نھاد ید و پایردکپشت  و از آن پس ،وسعتش بر شما تنگ شد
   توضیحات: 

اطِنَ «  وَ نِ . «جنگ است یدانھایمراد م .گاهیجا .قرارگاه ،جمع َمْوِطن :»مَ لَمْ تُغْ فَ

يْئاً  مْ شَ نكُ اقَتْ «  .ردکشما ن یبرا یارک .ردکاز شما را دوا ن یدرد :»عَ . تنگ شد :» ضَ

بَتْ ا ـَبِم« حُ عَ ( یبه معن )ِب (حرف  .یبا وجود فراخ :»رَ و  ،است یمصدر )ما(و واژه  ،)مَ

بَتْ ( حُ يْتُمْ . «وسعت است یاز رحب به معن )رَ لَّ ينَ . «دیردکپشت  :»وَ بِرِ دْ  .نانک پشت :»مُ

ينَ « بِرِ دْ يْتُم مُّ لَّ بِرينَ ( .دید و پشت به دشمن نمودیختیه گرکاز معر :»وَ دْ حال است و  )مَ
  .است ید معنیکتأ یبرا

 ۲۶ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

نَزَل  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ نَزَل  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
َب  َهاتََروۡ  لَّمۡ  اُجُنودٗ  َوأ  وََعذَّ

ِينَ ٱ َّ�  ْۚ ٰ  َ�َفُروا ٓ  لَِك َوَ� ٰ لۡ ٱ ءُ َجَزا    ﴾٢٦ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
غمبرش و یب پیخداوند آرامش خود را نص )دربرتان گرفت وت خدا یعنا(سپس  

فرو فرستاد  )ت قلب مسلمانانیتقو یاز فرشتگان برا(را  یرھائکمؤمنان گرداند و لش
ن یو بد ،ست خوردندکد و دشمنان شیروز شدیپ(و  ،دیدید یشان را نمیه شما اک



  ٦٧٧ سوره توبه

 

و عذاب آخرت  ،جھانن یدر ا(افران کفر یکن است یو ا ،ردکافران را مجازات ک )لهیوس
  ).است یخود باق یھم به جا

   توضیحات: 

كِينَة«  نوداً . «آرام و قرار .نه و آرامشیُطمأن :»سَ   .رھاکلش ،جمع جند :»جُ
 ۲۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�ُتوُب  ُ�مَّ ﴿  ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ ٰ  لَِك َ� ٓ  َمن َ�َ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء    ﴾٢٧ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
و (ه را بخواھد کخداوند توبه ھر )شه درگاه خدا باز است ویواقعه ھم ھم(بعد از آن  
  .ران استک یه خدا صاحب مغفرت فراوان و رحمت بکچرا ؛ردیپذ یم )اش بداند ستهیشا

   توضیحات: 

تُوبُ اهللاُ...«  نْ  يَ يا مَ لَ داللت بر  ،ه با فعل مضارع آغاز شده استکن جمله یا :»عَ
  .شه باز استیھمگان ھم یتوبه و بازگشت به رو یه درھاکرساند  یاستمرار دارد و م

 ۲۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ا ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َرُ�وا  َ�مِهِمۡ  دَ َ�عۡ  َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل

ُ ٱ نِيُ�مُ ُ�غۡ  َف فََسوۡ  لَةٗ َ�يۡ  تُمۡ ِخفۡ  �نۡ  َذ�ۚ َ�ٰ  ٓ  إِن ۦٓ لِهِ فَۡض  مِن �َّ ۚ َشا َ ٱ إِنَّ  َء  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
٢٨﴾   

   ترجمه: 
از لحاظ  ،شانکفر و شرکبه سبب (ان کمشرگمان  بی !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
به مسجدالحرام وارد  )است یه نھم ھجرک(د پس از امسال یلذا نبا ،دندیپل )دهیعق

خداوند اگر  )هکد ینترس( ،دیترس یاز فقر م )بر اثر قطع تجارت آنان با شما(اگر  .شوند
ه کچرا ؛گرداند یاز مین یب )انکاز خلق و از مشر(بخواھد شما را به فضل و رحمت خود 

گاه    .مت استکت و حیمال عناک یدارا )گرداندن آن یار شما است و براکاز (خدا آ
   توضیحات: 

سٌ «  سنجا مراد یدر ا .است یکو ناپا یدیپل یمصدر است و به معن :»نَجَ با  )(نَجِ
مبالغه به صورت مصدر  یاست و برا کد و ناپایشخص پل یه به معنکم است یسر جک



 تفسیر نور    ٦٧٨

 

ةً . «نت استیر شده است و مقصود اشخاص شرور بدطکذ يْلَ   .یفقر و تنگدست :»عَ
 ۲۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ ٱب ِ  َوَ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱب  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱ ِمنَ  قِّ �َۡ ٱ دِينَ  يَِديُنونَ  َوَ�  َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ ُ�عۡ  َح�َّ  وَُهمۡ  يَدٖ  َعن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ ُطوا

   ﴾٢٩ غُِرونَ َ�ٰ 
   ترجمه: 
مان یا )دید و بایه شاکچنان (و نه به روز جزا  ،ه نه به خداکتاب کاز اھل  یسانکبا  

اند  ردهکم یتحر )در سّنت خود(اش  و فرستاده )در قرآن(ه خدا کرا  یزیو نه چ ،دارند
 اسالم را(ه ک ید تا زمانینکارزار کار و کیپ ،رندیپذ ین حق را میو نه آئ ،دانند یحرام م

نوع  کیه ک(پردازند  یه را میجز ی،خاضعانه به اندازه توانائ )هکن یا ایو  ،نھند یگردن م
و  ،ت در جھادکبودن از شر  به خاطر معاف یمذھب یھا تیات سرانه است و از اقلیمال
  ).شود یت جان و مال آنان گرفته مین امنیتأم

   توضیحات: 

هُ «  ولُ سُ َقِّ . «غمبر اسالم استیپ ،مراد محّمدبن عبداّلله :»رَ ينُونَ دِينَ احلْ دِ معتقد  :»اليَ

ينَ . «باشند یه اسالم است نمکن حق یبه د نَ الَّذِ نْ (واژه  :»...مِ  ؛ ه استیانینجا بیدر ا )مِ

يَة. «نیشیپ یتب آسمانکروان یھمه پ یعنی .هیضینه تبع زْ ا از ی یت فارسیزکاز  :»اجلِْ
ن و از مردان ییتع یومت اسالمکه از طرف حکاست  یاتیاست و مراد مال یجزاء عرب

نه افراد فلج و  ؛شود یافت میدر یتاب به اندازه توانائکبالغ و سالم و عاقل ثروتمند اھل 
 یومت اسالمکح .ریگ ان و راھبان گوشهکودکو نه از زنان و  ،ریر و حقیور و بنده و فقک

وجوه  ،هیفطر ،ات مالکز ،رد و از مسلمانان خمس غنائمیگ یه میتاب جزکاز اھل 
و  یت مالیند و امنک یتاب را از جھاد معاف مکدر ضمن اھل  .رهیو غ ،ّفارات مختلفهک

 کیه یلذا جز .سازد یشور برخوردارشان مکانات کد و از امینما ین میآنان را تأم یجان

ن . «است یشور اسالمکت یت و استقالل و امنیدفاع از موجود یبرا یمال کمکنوع  عَ

دٍ  . به سبب انعام بدانان .ادیبه سبب انق .به اندازه قدرت .نقداً  .با دست خود :»يَ

ونَ « رُ اغِ اعراف /  ،۱۲۴انعام /  :نگا(و رذالت  یکوچک یاز ماده َصغار به معن .َاِذّالء :»صَ
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  ).۱۱۹و  ۱۳
 ۳۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ نُ �ۡ ٱ رٌ ُعَز�ۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿  ۡ ٱ َرى�ََّ�ٰ ٱ َوقَالَتِ  �َّ ِۖ ٱ نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل َّ�  ٰ  لُُهمقَوۡ  لَِك َ�
فۡ 
َ
ٰ بِأ ِينَ ٱ َل قَوۡ  ونَ  ُٔ ِ� يَُ�ٰ  هِِهۡمۖ َ� َّ�  ْ ۚ َ�بۡ  ِمن َ�َفُروا ٰ  ُل ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
   ﴾٣٠ فَُكونَ يُؤۡ  �

   ترجمه: 
و  یقرن خوار کیه آنان را بعد از کچرا (ر پسر خدا است یُعزَ  :ندیگو یان میھودی 

شان نگاشت و یا یه از حفظ داشت دوباره براکد و تورات را یمذّلت از بند اسارت رھان
پدر  یه او بکچرا (ح پسر خدا است یمس :ندیگو یان میو ترسا ،)در دسترسشان گذاشت

ست و یش نیب یو ادعائ(ند یگو یه آنان به زبان مکاست  یسخن ،نیا ).از مادر بزاد
چ یآن را گفته است و نه در ھ یغمبریچ پینه ھ .باشد ینم یل و برھانیبر دل یمبن

ه کماند  یم یافرانکآنان به گفتار  )ن گفتاریا .خدا آمده است یاز سو یتاب آسمانک
از مخلوقات  یو مثًال معتقد به حلول خدا در برخ(گفتند  ین میش از آنان ھمچنیپ

ن و یافران را نفرکاوند خد ).دانستند یه فرشتگان را دختران خدا مکن یا ایبودند و 
به دور  ین ھمه روشنیند و چگونه از حق با وجود ایگو یدروغ م(ند چگونه کنابود 

  ؟!شوند یبازداشته م )گردند و یم
   توضیحات: 

رٌ «  يْ زَ لُ . «نامند یتاب او را عزرا مکه اھل کاست  یسکھمان  :»عُ مْ ـذلِكَ قَوْ هُ

مْ بِ  هِ اهِ ن یا .بر صّحت آن ندارند یلیند و دلیگو یزبان مه به کاست  ین سخنیا :»أَفْوَ

ئُونَ . «ندین بگویه چنکد یند و نشایگو یه مکاست  یسخن اهِ شان یھمچون ا :»يُضَ
حذف شده است و  یدر اصل مضاف .هکماند  یم یافرانکسخنشان به سخن  .ندیگو یم

 :ن استیر چنیتقد .آن قرار گرفته و مرفوع شده است یه به جایال ر مضافیضم

ينَ « لَ الَّذِ ُمْ قَوْ هلُ وْ اهي قَ هي(ا ی )َضھا(از ماده  .»يُضَ ل شده یاء به ھمزه تبدیاست و  )ضَ

ونَ (آن را  .است مُ اهللاُ. «اند ھم خوانده )يُضاهُ لَهُ  یسکسرنوشت  !خدا با آنان بجنگد :»قاتَ
را  شانیخداوند ا یعنی ،مراد دعا است .است یو بدبخت یه خدا با او بجنگد نابودکھم 

ونَ . «چگونه :»أَنَّيا. «ندکن و از رحمت خود به دور ینفر فَكُ  .شوند یبازداشته م :»يُؤْ
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  ).۷۵مائده /  :نگا(شوند  یمنصرف گردانده م
 ۳۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َُذوٓ ٱ﴿  َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ ۡ ٱوَ  �َّ ٓ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ  إِ�َّ  ا

ْ ُبُدوٓ ِ�َعۡ  ٰ  ا ٓ  �ۖ ِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ� ا ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ    ﴾٣١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
   ترجمه: 
 یان خود را ھم به خدائیو پارسا ینیعلماء د ،ان عالوه از خدایان و ترسایھودی 
و حرام خدا را حالل  ،حالل خدا را حرام ،انیه علماء و پارساکچرا (اند  رفتهیپذ
برند و  یشان فرمان میگران ھم از ایو د ،ندینما یم یو خودسرانه قانونگذار ،نندک یم

ان افزون یترسا .گردند یشان روان م ورانه به دنبالکورکدانند و  ین میسخنان آنان را د
ھای  کتاب ھمه ه درک یدر صورت( .شمارند یز خدا میم را نیح پسر مریمس )بر آن
 :هکن دستور داده نشده است یجز اشان  بدی )یغمبران الھیھمه پ یو از سو یآسمان

و منّزه از  کست و او پاین یجز خدا معبود .گانه را بپرستند و بسی یتنھا خدا
  .دھند یشان آنھا را انباز قرار میه اکاست  یزھائیو چ یورز کشر
   توضیحات: 

وا«  َذُ بَار. «اند ردهکل یتبد .اند قرار داده :»إِختَّ ان یشوایمراد پ ،علماء ،جمع ِحْبر :»أَحْ

بَان. «ان استیھودی ینید هْ  ینیان دیشوایمراد پ .نانیرنشید .انیپارسا ،جمع راھب :» رُ

بَاباً . «ان استیحیمس   .معبودان ،جمع َرّب  :»أَرْ
 ۳۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ن يُرِ�ُدونَ ﴿ 
َ
ْ  ُٔ ِ� ُ�طۡ  أ ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ

َ
ٰ بِأ   هِِهمۡ َ�

ۡ
ُ ٱ َ� َوَ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  ۥنُوَرهُ  يُتِمَّ  أ

ٰ لۡ ٱ    ﴾٣٢ فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
دھان خود  )یباطل و سخنان ناروا یھا گمان(خواھند نور خدا را با  یآنان م 

خداوند  یول )نندک یریه اسالم است جلوگکن نور یو از گسترش ا(خاموش گردانند 
آن را  ،نین آئیا یروزیوسته با پیو پ(مال رساند که نور خود را به کخواھد  ین نمیجز ا

  .افران دوست نداشته باشندکه کھرچند  )تر گرداند گسترده



  ٦٨١ سوره توبه

 

 
   توضیحات: 

ئُوا«  اهللاِ. «ردنک  خاموش یبه معن ،از مصدر ِإْطفاء :»يُطْفِ ا ی ،ن اسالمیمراد آئ :»نُورَ

يا). «۸و تغابن /  ۱۷۴نساء /  :نگا(قرآن است  أْبَ   .زند یسرباز م .ندک یم یخوددار :»يَ
 ۳۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ    ﴾٣٣ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
ان یبه م(ن ین راستیت و دیرا ھمراه با ھدا )محّمد(غمبر خود یه پکخدا است  

و به (روز گرداند ینھا پیرا بر ھمه آئ )امل و شاملک(ن ین آئیرده است تا اکروانه  )مردم
  .ان نپسندندکه مشرکھرچند  )منّصه ظھورش رساند

   توضیحات: 

ياـالْ «  دَ هُ « .مراد قرآن است .تیھدا :»هُ رَ تا آن  .تا او را مطلع و مسّلط گرداند :»لِيُظْهِ

ول(تواند  یم )هُ (ر یمرجع ضم .بخشد یرگیو چ یرا برتر سُ َقِّ يد(ا ی )رَ   .باشد )نِ احلْ
 ۳۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ا

َ
  َبانِ لرُّهۡ ٱوَ  َبارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ  �َّاِس ٱ َل َ�

 ِ ونَ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ِۗ ٱ َسبِيلِ  َعن َو�َُصدُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ونَ يَ�ۡ  �َّ َهَب ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َوَ�  فِضَّ
ِ ٱ َسبِيلِ  َّ�  ۡ ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ

َ
   ﴾٣٤ أ

   ترجمه: 
اموال مردم را به ناحق  ی،حیو مس یھودی ینیاز علماء د یاریبس !مؤمنان یا 

استفاده  نان مردمان به خود سوءیدارند (و از اطم یگران را از راه خدا بازمیو د ،خورند یم
د و یشان نشویشما ھمچون ا !مؤمنان یند. اینما یرش اسالم ممانعت مینند و از پذک یم

اپرستان یدند اسم و رسْم ید و بدانیزگار خود باشیردار و عرفاء ناپرھکمواظب علماء بد
نند و آن را در راه خدا ک یه طال و نقره را اندوخته مک یسانکدھد) و  یر نمییاندوز را تغ مال
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  مژده بده. یکار دردنایآنان را به عذاب بس بزرگ و بس ،ندینما یخرج نم
   توضیحات: 

بَاطِلِ «  حالل  میو تحر یفروش  و بھشت یھوده. مثًال از راه گناه بخشیبه ناحق. ب»: بِالْ

ونَ «ل حرام. یو تحل نِزُ  ،نزکسازند. مراد از  ینه مینند. گنجک یاندوخته م»: يَكْ

بَ «از آن پرداخت نگردد.  یه حقوق شرعکاست  یجائیب یاندوز ثروت هَ طال. زر. »: الذَّ

ة« ضَّ ة«م. ینقره. س»: الْفِ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ «مراد اموال است. »: الذَّ قُ نفِ استعمال »: هاـال يُ

ز یاز دو چ یکیان یه بک ی) جائز است ھنگاماـمـُه( یر مثنّ یضم یر مفرد (ھا) به جایضم

) هار (یه ضمکن یا ای). ۱۱جمعه /  ،۴۵آنھا باشد (نگا: بقره /  یان ھردویبه منزله ب

ْ «ا اموال است. ینوز که کاست  یمتوّجه معن   م است.کشخند و تھیمژده بده. مراد ر»: بَرشِّ
 ۳۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 َما َذاَ�ٰ  َوُظُهورُُهۡمۖ  وَُجنُوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َهاَعلَيۡ  َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ 
نُفِسُ�مۡ  ُ�مۡ َكَ�ۡ 

َ
�ِ  ْ ونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا ُ�ِ ٣٥﴾   

   ترجمه: 
ھا و  یشانیشود و پ یتافته م ،ھا در آتش دوزخ هکن سیا )هکد یفرا خواھد رس( یروز 

 :شود یگفته مشان  بدی )خیتوب یو برا(گردد  یشان با آنھا داغ میا یھا پھلوھا و پشت
د مزه یبچش کنیپس ا ،دیردک یشتن اندوخته میخو یه براکاست  یزین ھمان چیا

  .دیاندوخت یه مکرا  یزیچ
   توضیحات: 

مَ «  وْ بُونَ ا ی )مٍ يعذاب إل( یظرف است برا .هکرا  یروز .هک یدر روز :»يَ ذَّ عَ  )(يُ

رْ (به  ا مفعولیمحذوف و  كُ يا. «محذوف است )أُذْ وَ بَاه. «گردد یداغ م :»تُكْ جمع  :» جِ

ور. «پھلوھا ،جمع جنب :» جنوب. «ھا یشانیپ ،ِجْبَھة   .ھا پشت ،جمع َظْھر :»ظُهُ
 ۳۶ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ةَ  إِنَّ ﴿  ُهورِ ٱ ِعدَّ ِ ٱ ِعندَ  لشُّ ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  �رٗ َشهۡ  َعَ�َ  َنا�ۡ ٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَ يَوۡ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�
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 ٱوَ 
َ
ٓ ِمنۡ  َض �ۡ� رۡ  َها

َ
ۚ  َ�َعةٌ أ ٰ  ُحُرمٞ ْ َ�ظۡ  فََ�  َقّيِمُۚ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ� نُفَسُ�مۚۡ  �ِيِهنَّ  لُِموا

َ
ٰ  أ ْ َوَ�  تِلُوا

ۡ ٱ ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �َّ    ﴾٣٦ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه: 
و مضبوط در لوح  ،متعال ی(ر خدا یم و تقدکدر ح )یسال قمر ی(ھا  شماره ماه 

  ده استین را آفریو زمھا  آسمان هکاز آن روز  -نش یتاب آفرکدر  )ا موجودی ،محفوظ
 ،الحّجه یذ ،القعده یذ :و آنھا عبارتند از(ه چھار ماه حرام است کدوازده ماه است  -

ن و ین راستیآئ )م نبردیتحر(ن یا )و ،ھا حرام است ن ماهیجنگ در ا .و رجب ،محّرم
و جنگ در آنھا را حالل (د ینکشتن ستم نیپس در آنھا به خو ،است )خدا(ر یرناپذییتغ

دشمن باشد و شما به ناچار از خود  یاز سو ینکش ه تجاوز و قانونکن یمگر ا ،دیندان
با شما  یه آنان جملگکگونه  ھمان دیان بجنگکبا ھمه مشر )!مؤمنان یا .دینکدفاع 

  .زگاران استیخدا با پرھ )یاریلطف و (ه کد یو بدان ،جنگند یم
   توضیحات: 

. « است یتاب باِز ھستکا یو  ،ا لوح محفوظی ی،آسمانھای  کتاب مراد ھمه :» كِتَاب« 

م رُ و رجب است  ،محرم ،الحّجه یذ ،القعده یچھارگانه ذ یھا مراد ماه .جمع حرام :» حُ

ينُ . «دن در آنھا حرام استیه جنگک يِّمُ . «حساب .یم و داورکح .نیآئ :»الدِّ قَ  :»الْ

يِّمُ . «استوار و پابرجا .راست و درست قَ ينُ الْ درست و  یداور .ین و ابدین راستیآئ :»الدِّ

ةً . «یشگیح و ھمیحساب صح .یسرمد آفَّ است مانند  یمصدر .یھمگ .یجملگ :»كَ

اتِلُوا . «باشد یا مفعول میبوده و حال فاعل  )كافّنيَ ( یو به معن ،ة و عاِقَبةیعافِ  قَ

ةـالْ  آفَّ كنيَ كَ ِ رشْ   .دیان بجنگکمشر یبا جملگ .دیان بجنگکبا مشر یجملگ :»مُ
 ۳۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٞ  ءُ لنَِّ�ٓ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ بِهِ  يَُضلُّ  رِ� ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  زَِ�اَدة َّ�  ْ  ۥَوُ�َحّرُِمونَهُ  اَ�مٗ  ۥُ�ِلُّونَهُ  َ�َفُروا
َُواِ�  اَ�مٗ  ِ�ّ ُٔ  ْ ةَ  وا ُ ٱ َحرَّمَ  َما ِعدَّ َّ�  ْ ۚ ٱ َحرَّمَ  َما َ�ُيِحلُّوا ُ عۡ  ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ  ُزّ�ِنَ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  لِِهۡمۗ َ�ٰ أ َّ�  �َ 

ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ     ﴾٣٧ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٦٨٤

 

افران ک .فر استکش در یافزا )حرام یھا ب ماهیزدن ترت و بھم(ر انداختن یبه تأخ 
حالل  )ماه حرام را(سال  کیآنان  .شوند یم )شیتر از پ گمراه و سرگشته(بدان گمراِه 

ھا را جابجا  خود ماه یو برابر آرزو(سازند  یحرام م )ماه حالل را(سال  کینند و ک یم
رده که خدا حرام ک یھائ تا با تعداد ماه )یدر برابر ماھ یماھ :ندیگو یند و مینما یم

را  یزیله چین وسیو بد )ل گردانندیمکو عدد چھار را ت(است موافقت برقرار سازند 
ه کند یرا حرام نما یزیو چ(رده است که خداوند حرام کند یحالل نما )خود یبرا(

و خداوند  ،شان در نظرشان آراسته شده است ردار زشتک ).خداوند حالل فرموده است
  .دینما یت نمیھدا )فر را به راه سعادتکُمصّر بر (افران کگروه 

   توضیحات: 

آنھا  یعیب طبیزدن ترت ھا و بھم ماه یجائ مراد جابه .انداختن ریبه تأخ :»ءُ  أَلنَّيسِ « 
ه ماه محرم کردند ک یردند و مثًال اعالم مک ین میچن یبنا به مصالحھا  عرب هکاست 

ه کالحّجه  یا ماه ذی .گردد ین آن میگزیشود و ماه صفر جا یر انداخته میامسال به تأخ
... و ،شود یاز تابستان به زمستان انداخته م ،ردیگ یمراسم حّج در آن انجام م

ونَهُ « مُ َرِّ ... حيُ ِلُّونَهُ  ین معنیه را چنیتوان آ یاست و م )ءُ  (أَلنَّيسواژه  )هُ (ر یمرجع ضم :»حيُ

«  .حرام ی،دانند و سال یردن را حالل مکرانداختن و جابجایبه تأخ ی،افران سالک :ردک

اطِئُوا ه شماره کن یتا ا یعنی .موافقت و مطابقت است یاز مصدر ُمواطاه به معن :»لِيُوَ
  .حرام جابجا شوند یھا ه ماهکھرچند  ،نندک یل میمکچھار را ت

 ۳۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  إَِذا لَُ�مۡ  َما َءاَمنُوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نفُِروا  ٱ إَِ�  ُتمۡ ثَّاقَلۡ ٱ �َّ

َ
 ِض� �ۡ�

رَِضيُتم
َ
ِ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱب �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  َ�َما ِخَرةِ� �ٱ ِمنَ  يَا�ُّ    ﴾٣٨ قَلِيٌل  إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  يَا�ُّ

   ترجمه: 
ت کدر راه خدا حر )جھاد یبرا( :شود یه به شما گفته مک یچرا ھنگام !مؤمنان یا 

 یزندگ ین جھان به جایا یا به زندگیآ ؟دیدھ یا مید و دل به دنینک یم یسست ،دینک
 ؟)دینکن یه چنکا سزد یآ ؟دیدھ یح میترج یرا بر باق یو فان( ؟دیآن جھان خوشنود

  .ستیش نیب یمکز یچ ،آن جھان یاالکن جھان در برابر تمّتع و یا یاالکتمّتع و 
   توضیحات: 



  ٦٨٥ سوره توبه

 

مْ «  ا لَكُ وا« ؟چرا شما ؟ چه خبرتان است ؟ زتان شده استیچه چ :»مَ رُ رون یب :»إنفِ

تُمْ . «دیخارج شو یجھاد به تند یبرا .دیرو لْ اصل آن  .دیردک یندکو  یسست :»إِثَّاقَ

)( لْتُمْ ثَاقَ ضِ . «و از باب تفاُعل است تَ تُمْ إِىلَ األرْ لْ اقَ ن چسپانده و یشتن را به زمیخو :»إِثَّ

ةِ . «دیدید و بدان گرائیجھان داد یدل به زندگ .دیردک یتنبل رَ نَ اآلخِ به  .بدل آخرت :»مِ
  .گرید یایدن یجا

 ۳۹ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ  إِ�َّ ﴿  بۡ  تَنفُِروا ِ�مٗ  َعَذابًا ُ�مۡ ُ�َعّذِ
َ
وهُ  َوَ�  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ َو�َسۡ  اأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  تَُ�ُّ ُ ٱوَ  ا َّ�  ٰ َ�َ 

   ﴾٣٩ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 
   ترجمه: 
آخرت الء دشمنان و در یا با استیدر دن(خداوند شما را  ،دیرون نرویجھاد ب یاگر برا 

نتان یگزیرا جا یقوم )ند وک یشما را نابود م(دھد و  یم یکعذاب دردنا )با آتش سوزان
ند و در اسرع وقت دستور او را یفرمان خدا یو پاسخگو(ند یاز شما یه جداکسازد  یم

و  )دیرسان یان میشتن زیخود تنھا به خو یه با نافرمانکد یشما بدان .ندینما یاجرا م
قدرت فراوان  یاز از ھمگان و داراین یه خدا بکچرا (د یرسان ینمبه خدا  یانیچ زیھ

روز یتواند اسالم را پ یو از جمله بدون شما ھم م(توانا است  یزیو خدا بر ھر چ )است
  ).ندکن شما یرا جانش ین ببرد و دسته فرمانبردارین شما را از بیو ھمچن ،گرداند

   توضیحات: 

وا«  رُ نفِ وا(اصل آن  .دیرون نرویجھاد ب یاگر برا :»إِالّ تَ رُ نْفِ مْ . «است )إِنْ ال تَ كُ َ ريْ  :»غَ

َ (واژه  .زگاریع و فرمانبردار و مؤمن و پرھیمط یعنی ،از شما یجدا ريْ ماً)(صفت  )غَ وْ  قَ
تواند  یم .گردد یه دارد با وجود اضافه معرفه نمک یاست و به سبب ابھام فراوان

مْ «  .ز باشدین یمستثن كُ َ ريْ ماً غَ وْ لْ قَ تَبْدِ  .سازد ین شما میرا جانش یگریقوم د :»يَسْ

ال . «ندینما یند و دستور خدا را اجرا میر با شمایه مغاکند ک ین شما میرا جانش یقوم

وهُ  ُّ   .دیرسان یان نمیغمبر زیبه پ .دیرسان یان نمیبه خدا ز :» تَرضُ
 ۴۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 
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وهُ  إِ�َّ ﴿  هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو�

ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  َّ�  ْ فۡ ٱ َ�َفُروا � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا    ﴾٤٠ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
   ترجمه: 
خدا او را  )ه قبالً کگونه  ھمان ،ندک یم یاریخدا او را (د ینکن یاریغمبر را یاگر پ 

شتر یدو نفر ب(ه ک یدر حال ،ردندکرون یب )هکاز م(افران او را که کبدان گاه  ،ردک یاری
ر کق دلسوزش ابوبیه رفکنفر به ھمراه داشت  کیو تنھا (ن نفر بود یاو دوم )نبودند و

شدند  )دند و در آن سه روز ماندگاریگز یثور جا(ه آن دو در غار ک یھنگام ).بود
ھنگام ن یدر ا )،رسد یغمبر گزندیان به جان پیشیقر یه از سوکر نگران شد کابوب(
د و ینما یو ما را حفظ م(ه خدا با ما است کغم مخور  :قش گفتیغمبر خطاب به رفیپ
ن وقت یدر ا .رساند یت مکرھاند و به عّزت و شو یان میشیند و از دست قرک یم کمک

 )آرام گرفت ،ن پرتو الطافیر از اکو ابوب(خداوند آرامش خود را بھره او ساخت  )هکبود 
ن بعدھا در جنگ بدر و یاز فرشتگان در ھمان زمان و ھمچن( یانیغمبر را با سپاھیو پ
و (د یشکافران را فروکو سرانجام سخن  ،دیدید یه شما آنان را نمکداد  یاری )نیُحنَ 
و نور (وسته باال بوده است یپ یو سخن الھ )ختین آنان را از ھم گسیت و آئکشو
ان یرا از م ینیزم یتبھاکم ی،تب آسمانکره شده است و میفر چکد بر ظلمت یتوح

ارھا را کو (م است یکح )ند وکتواند ب یرا م یارکو ھر(و خدا باعّزت است  )برده است
  ).دھد یمت انجام مکح یبجا و از رو

   توضیحات: 

 » ِ نَنيْ َ اثْ ار. «است )هُ (ر یحال ضم .از دو نفر یکی :»ثَاينِ غَ وه ثور است کمراد غار  :»الْ

هُ . «اده از آن دور استیساعته پ کیه قرار دارد و راه که در جنوب مک ارِ ـَمـإِذْ غَ  :»ا يفِ الْ

هُ (بدل بعض از  جَ رَ ولُ (و  ،)إِذْ أَخْ قُ يْهِ . «بدل دوم آن است )إِذْ يَ لَ غمبر یبه پ )ه(ر یضم :»عَ

فَ . «گردد یق برمیر ِصّد کا به ابوبیو  ينَ كَ ةَ الَّذِ لِمَ واكَ قتل بر  یاست مبن یمراد سخن :»رُ
مراد  .فرکدعوت به  .کشر ).۳۰انفال /  :نگا(بر آن مّتفق شدند  یه ھمگکغمبر یپ

اهللاِ« .شان استیمعتقدات ا ةُ لِمَ غمبران و مؤمنان است یخدا به پ یروزیمراد وعده پ :»كَ



  ٦٨٧ سوره توبه

 

ةُ (واژه  .ن اسالمیآئ .دعوت به اسالم .دیتوح ).۵۱غافر / ( لِمَ مبتدا است و جمله  )كَ

يَ ( يَا هِ لْ عُ و  یشگیھمگر  بیان دوام است و یه برایر جمله اسمکذ .خبر آن است )الْ

ةُ اهللاِ( یجاودانگ لِمَ   .است )كَ
 ۴۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ﴿  ْ َوَ�ٰ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا مۡ  ِهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ�  ٰ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

   ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
جھاد سوی  به )شما را به جھاد ندا درداد فوراً  ،جھاد یھرگاه مناد !مؤمنان یا( 
 ،ا پرعائلهیعائله  مک ،ا متأّھلیمجّرد  ،ریا پیجوان ( ،بار نیا سنگیبار  کسب ،دینکت کحر
 ...ا سواره ویاده یپ ،نیا سنگی کمسّلح به اسلحه سب ،ا گرفتاریالبال  فارغ ،ریا فقی یغن

اگر دانا  .دینکار کیو با مال و جان در راه خدا جھاد و پ )،در ھر صورت و در ھر حال
  .ن به نفع خود شما استیه اکد یدان ید میباش
   توضیحات: 

افاً «  فَ االً . «بارانکسب ،فیجمع َخف :»خِ افاً وَ . «باران نیسنگ ،لیجمع ثق :»ثِقَ فَ خِ

االً   ،ادهیا پیسواره  :د به جھاد رفتیبا یه در ھر حالکن است یحال است و مراد ا :»ثِقَ
  .لکا مشیآسان  ی،ا غنیر یفق ،ا جوانیر یپ

 ۴۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ۚ ٱ هِمُ َعلَيۡ  َ�ُعَدۡت  ِ�نۢ َوَ�ٰ  �َّبَُعوكَ �َّ  اقَاِصدٗ  �وََسَفرٗ  اقَرِ�بٗ  اَعرَٗض  َ�نَ  لَوۡ ﴿  ُة قَّ  لُِفونَ وََسَيحۡ  لشُّ
 ِ ِ ٱب نُفَسُهمۡ  لُِكونَ ُ�هۡ  َمَعُ�مۡ  نَاَ�َرَجۡ  نَاتََطعۡ سۡ ٱ لَوِ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  أ ٰ  إِ�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ    ﴾٤٢ ِذبُونَ لََ�

   ترجمه: 
به طمع (سھل و آسان باشد  یو سفر )و در دسترس( کینزد یاگر غنائم )منافقان( 

ھمچون (راه دور و پردردسر  یول ،ندیآ ینند و به دنبال تو مک یم یرویاز تو پ )ایدن
ه اگر کخورند  یبه خدا سوگند م .است یو نارفتن یشان ناشدنیا یبرا )کتبو

 )ھا ن دروغیھا و ا ن عملیدر واقع با ا(آنان  .میردک یت مکم با شما حریتوانست یم
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  .ندیشان دروغگویه اکداند  یو خدا م ،نندک یم کشتن را تباه و ھالیخو
 
   توضیحات: 

ضاً «  رَ داً . «ایُحطام دن .ایدن یاال و متاع فانک :»عَ ة. «دردسر یآسان و ب :»قَاصِ قَّ  :»الشُّ
  .نشود یه بدون مشّقت طک یمسافت

 ۴۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�َفا﴿  ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ ٱ لََك  يَتَبَ�َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لَمَ َوَ�عۡ  َصَدقُوا    ﴾٤٣ ِذ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
ه از جھاد بازمانند و با شما خارج ک( یچرا به آنان اجازه داد !امرزادیخدا تو را ب 

 )آورند یه مک یدر عذرھائ(شان یه اکتو روشن گردد  یه براکش از آن یپ )نشوند
  .ندیدروغگو یسانکه چه ک یا بدانیند و یراستگو

   توضیحات: 

نكَ «  ا اهللاُ عَ فَ ر یم و توقیشتر تعظیھا ب ن نوع جملهیاست و مراد از ا یجمله دعائ :»عَ
  یاّول کنجا عتاب بر تریدر ا .ریخ و تحقینه توب ؛ است

َ
اب کنه به خاطر ارت ؛ َمل استکو أ

توان گفت منظور از خطاب به صورت استفھام  یه مکبل ).۶۲نور /  :نگا(ت یجرم و معص
 یمنافق ی،داد یاجازه نمشان  بدی اگر یعنی .منافقان است یان منافقیب ی،ارکاستن

ه در ھر صورت منافقان به جنگ کچرا  .شد یھمگان روشن م یمنافقان در عمل برا
  .رفتند ینم کتبو

 ۴۴ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِذنَُك  ٔۡ َ� �َسۡ  َ� ﴿  ِ  ِمنُونَ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب ن ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
ْ يَُ�ٰ  أ مۡ  ِهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسهِۡمۗ  لِِهمۡ َ�

َ
 َوأ

ُ ٱوَ  َّ�  ۢ ِ  َعلِيُم  ٱب
ۡ    ﴾٤٤ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه: 
در راه (ز دارند در انجام جھاد با مال و جان یمان به خدا و روز رستاخیه اکآنان  

سب اجازه ک ،را جھاد واجب است و در اداء واجباتیز( ،رندیگ یاز تو اجازه نم )زدانی
به  ،رندیگ یرفتن به جھاد اجازه نم یه براک ینیمؤمنان راستن ین چنیا .ستیالزم ن
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افراد  یو خداوند به خوب )نندک ینرفتن به جھاد درخواست اجازه نم یبرا یق اّولیطر
گاه استکات و اعمال آنان یو از ن(شناسد  یزگار را میپرھ   ).امًال آ
   توضیحات: 

تَأْذِنُكَ «  خروج و نه  ینه برا ؛نندک یدرخواست اجازه نمار جھاد از تو کدر  :»...ال يَسْ

وا(و  ،باشد )تخّلف(تواند محذوف و واژه  یمتعّلق آن م .قعود یبرا دُ اهِ ن ک ،)أَن جيُ
َ
راَھَة أ

  .ر باشدیجاِھُدوا منظور نظر و در تقدی
 ۴۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِينَ ٱ ِذنَُك  ٔۡ َ� �َسۡ  إِ�َّ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ ٱب  ِ�  َ�ُهمۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  تَابَۡت رۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
  ﴾٤٥ َ�َ�َدَُّدونَ  بِِهمۡ َر�ۡ 

   ترجمه: 
نند یان دروغیه مّدعکنند کت نکدر جھاد شر(ه کخواھند  یاز تو اجازه م یسانکتنھا  

رت و ید است و در حیو ترد کدچار ش  ھایشان دل مان ندارند ویبه خدا و روز جزا ا )و
  .برند یخود بسر م یسرگردان

   توضیحات: 

تابَتْ «  دُونَ . «د شده استیو ترد کدچار ش :»إِرْ دَّ َ در رفت و برگشت و آمد و  :»يَرتَ
  .سرگردانند .شدند

 ۴۶ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

  ﴿ ْ َراُدوا
َ
ْ َ�ُ  ۡ�ُُروجَ ٱَولَۡو أ وا َعدُّ

َ
ٗة َوَ�ِٰ�ن َكرِهَ  ۥَ� ُ ٱُعدَّ َ�َثبََّطُهۡم َو�ِيَل  �بَِعاَ�ُهمۡ ٱ �َّ

ْ ٱ   ﴾٤٦ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُعُدوا
   ترجمه: 
رون یب )جھاد یبرا(خواستند  یم )داشتند و یو درست کت پاین منافقان نیا(اگر  

و مسّلح و مجّھز در خدمت رسول راه (ردند ک یتوشه و ساز و برگ آن را آماده م ،روند
ان و ضرر یآمدند جز ز یرون میجھاد ب یه اگر براکدانست  یم(اّما خدا  .)افتادند یم

 )دان نبردیم یبه سو(ردن آنان را ک تکشدن و حر رونیب )هکن بود یا .نداشتند
عاجز و (با نشستگان  :گفته شدشان  بدی و .بازداشت )ارکن یا(شان را از ید و اینپسند
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ه کچرا (د ینیبنش )در خانه ،ان و زنانکودکران و یماران و پیب :لیاز قب ،ناتوان
  ).دیبزرگ و راه سترگ خدا گام بردار یارھاکه در کد یآن را ندار یستگیشا

   توضیحات: 

ة«  دَّ بَّطَ « .رفتن .شدن روانه :» إِنْبِعاث. «ساز و برگ .توشه :»عُ با ترس و  .بازداشت :»ثَ
و جنگ با  کغزوه تبو یشان برایرون رفتن ایاز ب ،ھراس انداختن به دل منافقان

 ،اذن رسول ،تواند القاء خدا ین سخن میا .گفته شد :»قِيلَ . «ردک یریان جلوگیروم
  .ان خودشان باشدیا چند نفر از می کیا گفتار یو  ،طانیوسوسه ش ،وجدان یندا

 ۴۷ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ  َولَوۡ ﴿  َراُدوا
َ
ْ  ُروجَ ۡ�ُ ٱ أ وا َعدُّ

َ
ةٗ  ۥَ�ُ  َ� ُ ٱ َكرِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  ُعدَّ  َو�ِيَل  َ�َثبََّطُهمۡ  بَِعاَ�ُهمۡ �ٱ �َّ

ْ �ۡ ٱ    ﴾٤٦ عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َمعَ  ُعُدوا
   ترجمه: 
جز شر و فساد بر شما  یزیچ ،آمدند یرون میب )جھاد یبرا(اگر آنان ھمراه شما  
زدن و  ردند و مشغول آشفتن و گولک یت مکان شما حریو به سرعت در م ،افزودند ینم

شان را یه سخن اکھستند  یسانکانتان ھم یدر م .شدند ین میبرگرداندنتان از د
خداوند ستمگران را خوب  ).رندیشان را بپذیز ایبرانگ ز و فتنهیآم و دعوت تفرقه(بشنوند 

گاه و از رفتار آشیو از فاسق و فاجر ا(شناسد  یم   ).ار و نھانشان باخبر استکشان آ
   توضیحات: 

بَاالً «  وا). «۱۱۸عمران /  آل :نگا(شر و فساد  :»خَ عُ ضَ با  .گرفتند یسرعت م :»أَوْ

اللَ . «افتادند یشتاب راه م ن یاز د .تفرقه و اختالف :»فِتْنَة. «نیب ،انیم ؛ جمع َخَلل :»خِ

مّ . «برگرداندن ونَ ـَسَ   .جاسوسان .فرمانبرداران .شنوندگان :»اعُ
 ۴۸ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ لََقدِ ﴿  ْ  ُل َ�بۡ  ِمن َنةَ فِتۡ لۡ ٱ َتَغُوا  ٱ لََك  َوقَلَُّبوا
ُ
ٰ  ُمورَ ۡ� ٓ  َح�َّ مۡ  َوَظَهرَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا

َ
ِ ٱ رُ أ  َوُهمۡ  �َّ

  ﴾٤٨ رُِهونَ َ�ٰ 
   ترجمه: 
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 )ان شمایدر م(جاد فساد یو ا یگر ن ھم به فتنهیش از ایپ )ن گروه منافقانیا( 
از مؤمنان و  یو برخ(غمبر یبرضّد شخص پ )گر مواردیدر جنگ احد و د(اند و  پرداخته
اند و  ھا نموده یزنیاند و را دهیشکھا  نقشه )اند و دهیھا چ ن اسالم توطئهیخود آئ

 یتا زمان )نندکار را بر تو تباه کرند و یه جلو اسالم را بگکن یا یبرا(اند  دهیھا ورز رنگین
ن ید و آئیخدا فرا رس یاری - )شانیچشم ا یورکو به (رغم خواست منافقان  یعل -ه ک

مان را یدند و مزه ایو دسته دسته مردمان بدان گرو(د یروز گردیار و پکاسالم آش
  ).دندیدند و به حساب منافقان رسیچش
   توضیحات: 

ورَ «  بُوا لَكَ األُمُ لَّ ھا  رنگیاند و ن ردهکھا  یشیاند اند و چاره برضّد تو مشورتھا نموده :»قَ

َقُّ . «اند ساخته احلْ آءَ اهللاِ. «افتیتحّقق  یروزیوعده پ .دیحق فرا رس :»جَ رُ ن یمراد آئ :»أَمْ
  .خدا اسالم است

 ۴۹ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  � َ�فۡ  َوَ�  ّ�ِ  َذنئۡ ٱ َ�ُقوُل  مَّ ٓ َ�  تِّ�ِ
َ
ْۗ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ِ�  �  لَُمِحيَط� َجَهنَّمَ  �نَّ  َسَقُطوا

 ِ ٰ لۡ ٱب    ﴾٤٩ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
و  )مینکت نکان شریتا در جھاد با روم(به ما اجازه بده  :ندیگو یاز منافقان م یبعض 

با (شان یا کنیا ھم !ھان .مساز )یان رومیجمال ماھرو(ما را دچار فتنه و فساد 
اند و  ت و گناه شدهیدچار معص(اند و  به خوِد فتنه و فساد افتاده )مخالفت فرمان خدا

  .ردیگ یرا فرا م )شانیچون ا(افران ک ،آتش دوزخ )امتیدر روز ق
   توضیحات: 

تِنِّي«  فْ مساز و   یان رومیبارویدا و مفتون زیمرا ش .مرا دچار فتنه و آشوب مساز :» ال تَ
  .نکآلودم م  گناه

 ۵۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ  ُمِصيَبةٞ  َك تُِصبۡ  �ن ُهۡمۖ �َُسؤۡ  َحَسَنةٞ  َك تُِصبۡ  إِن﴿  َخذۡ  قَدۡ  َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ مۡ  نَا

َ
 ُل َ�بۡ  ِمن َرنَاأ

 ْ    ﴾٥٠ فَرُِحونَ  وَُّهمۡ  َوَ�َتَولَّوا
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   ترجمه: 
شان را ناراحت یا )قین توفیا ی،ابیمت یو غن یروزیو پ(به تو رسد  یکیاگر ن 

 ی،داشته باش یھائ یھا و زخم شتهکو مثًال (به تو دست دھد  یبتیو اگر مص ،ندک یم
شتن را یو قبًال خو(م یا ش گرفتهیم خود را از پیه تصمکما  :ندیگو یم )نند وک یم یشاد

  .روند یگردند و م یو شادان برم )میا ن بال داشتهیبرحذر از ا
   توضیحات: 

ا «  نَ ذْ نَاأَخَ رَ خود را از خطر رھانده و محفوظ و  .میم خود را گرفته بودیتصم :»أَمْ
  .میا مصون داشته

 ۵۱ آیه ۀتوبسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَّن قُل﴿  ُ ٱ َكَتَب  َما إِ�َّ  يُِصيبََنا ٰ َموۡ  ُهوَ  َ�َا �َّ ۚ لَٮ ِ ٱ َوَ�َ  َنا ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ    ﴾٥١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
ما مقّدر  یه خدا براک یزیمگر چ ،رسد یبه ما نم )ر و شریاز خ( یزیھرگز چ :بگو 

م و نه در برابر شر به جزع و یشو یر مغرور میه نه در برابر خکن است یا( .رده باشدک
و سرپرست ما  یاو مول )و ،میساز یاروبار خود را به خدا حواله مکه کبل ،میپرداز یفزع م
  .نند و بسکل کد تنھا بر خدا تویو مؤمنان با ،است
   توضیحات: 

تَبَ «    .مقّرر داشته است .واجب گردانده است .مقّدر نموده است :»كَ
 ۵۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٓ  تََر�َُّصونَ  َهۡل  قُۡل ﴿  ٓ  بَِنا � سۡ �ُۡ ٱ َدىإِحۡ  إِ�َّ �َُّص  نُ َوَ�ۡ  نََيۡ�ِ ن بُِ�مۡ  َ�َ�َ
َ
ُ ٱ يُِصيَبُ�مُ  أ َّ� 

ِ  ّمِنۡ  بَِعَذابٖ  وۡ  ۦٓ ِعنِده
َ
يۡ  أ

َ
ۖ بِ� �َُّصوٓ  ِديَنا َ�َ�َ ْ ّ�ُِصونَ  َمَعُ�م إِنَّا ا َ�َ   ﴾٥٢ مُّ

   ترجمه: 
و  ،ایمت در دنیو غن یروزیا پی( :دیانتظار دار یکیاز دو ن یکیا درباره ما جز یآ :بگو 

ا خداوند یه کم یما درباره شما چشم به راه ھست یول ).ا شھادت و بھشت در آخرتی
 )ن جھانیدر ا(ا یخود گرفتارتان سازد و  یاز سو یبه عذاب )ا آن جھانین جھان یدر ا(

 )فرمان و خواست(پس شما چشم به راه  ).بتان سازدینص یمذّلت و خوار(با دست ما 
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  .مید و ما ھم با شما در انتظاریخدا باش
 
   توضیحات: 

ونَ «  بَّصُ ِ . «دیبراھ چشم .دیشک یانتظار م :»تَرَ نَيَنيْ ُسْ ي احلْ دَ از دو حالت  یکی :»إِحْ
  .و جّنتا شھادت ی یو بھروز یروزیپ .و عاقبت خوب کین

 ۵۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿  نفُِقوا
َ
وۡ  ً� َطوۡ  أ

َ
ٰ  امٗ قَوۡ  ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ِمنُ�مۡ  ُ�َتَقبََّل  لَّن اهٗ َكرۡ  أ    ﴾٥٣ ِسقِ�َ َ�

   ترجمه: 
پنھان داشتن نفاق خود به بذل و بخشش  یه براک یبه منافقان !غمبریپ یا( 

در  ،دیاجبار به بذل و بخشش بپرداز یو چه از رو اریاخت یچه از رو :بگو )پردازند یم
ن خدا یو بر د(د یھست یه شما قوم فاسقکچرا  ،گردد یرفته نمیھر حال از شما پذ

سود یتان را پوچ و بکید و نفاقتان اعمال نیرو ید و از فرمان او به در میشوریم
  ).گرداند یم

   توضیحات: 

وا«  قُ  :نگا(خبر است  یدر ظاھْر امر و در معن .دینکبخشش و احسان  .دیببخش :»أَنفِ

هاً ). «۸۰توبه /  رْ كَ عاً أَوْ اند و به  مصدرند و حال واقع شده .ا به ناچاریبه دلخواه  :»طَوْ

هنيَ (و  )طَآئِعنيَ ( یمعن   .اند ار رفتهکبه  )كارِ
 ۵۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ن َمَنَعُهمۡ  َوَما﴿ 
َ
ٓ  ُتُهمۡ َ�َفَ�ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  أ �َُّهمۡ  إِ�َّ

َ
�  ْ ِ  َ�َفُروا ِ ٱب   َوَ�  ۦَو�ِرَُسوِ�ِ  �َّ

ۡ
 تُونَ يَ�

لَوٰ ٱ   ﴾٥٤ رُِهونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  إِ�َّ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ُكَساَ�ٰ  َوُهمۡ  إِ�َّ  ةَ لصَّ
   ترجمه: 
ه آنان به کن یشان نشده است جز ایھا رش نفقات و بذل و بخششیز مانع پذیچ چیھ 

و جز با  )،ندک یسود میفر ھم اعمال را پوچ و بکو (مان ندارند یاغمبرش یخدا و پ
 یناچار یو جز از رو ،ستندیا یبه نماز نم ینیو سنگ یو سست یحال یو ب یناراحت

  .نندک یاحسان و بخشش نم
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   توضیحات: 

يا«  الَ سَ   .سست .تنبل ،ْسالنکجمع  :»كُ
 ۵۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

مۡ  َك ِجبۡ ُ�عۡ  فََ� ﴿ 
َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُهمۡ َ�

َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ُدُهمۚۡ َ�ٰ أ َ�ُهم �َّ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  بَِها ِ�َُعّذِ �ۡ ٱ ة  يَا�ُّ

نُفُسُهمۡ  َهقَ َوتَزۡ 
َ
   ﴾٥٥ فُِرونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  أ

   ترجمه: 
 یتو را به شگفت ،شانیا )یو انسان یاقتصاد یروین یعنی(اموال و اوالد  یفزون 

و (ند کله معّذب ین وسیا بدیدن یخواھد آنان را در زندگ یخداوند مه کچرا  .ندازدین
آن تالش  یو پاسدار یوشند و ھمه عمر در راه نگھدارکوسته به جمع مال و منال یپ

و در  )نندکخدا و آخرت را فراموش  ،ن اموریالعاده به ا فوق یو به خاطر دلبستگ ،ورزند
  .نندک یفر جان دھند و قالب تھکحال 

   یحات:توض 

قَ «  هَ دادن و قالب  نجا مراد جانیو در ا ،ُخروج یاز مصدر ُزھوق به معن .بدر رود :»تَزْ
و أنفال  ۹۳انعام /  :نگا(ھا و دردھا است  نجهکآنان ھمراه با ش یه براکردن است ک یتھ

  .روح .جان ،جمع نْفس :» أَنفُس). «۵۰/ 
 ۵۶ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِ  لُِفونَ َوَ�حۡ ﴿  ِ ٱب   ﴾٥٦ َرقُونَ َ�فۡ  مٞ قَوۡ  ِكنَُّهمۡ َوَ�ٰ  ّمِنُ�مۡ  ُهم َوَما لَِمنُ�مۡ  إِ�َُّهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
ه از ک یدر حال )و مؤمن و مسلمانند(ند یه آنان از شماکخورند  یبه خدا سوگند م 

و چون از شما (ھستند  یو مردمان ترسوئ )باشند یو مؤمن و مسلمان نم(ستند یشما ن
  ).ورزند یند و نفاق میگو یدروغ م ،دارندوحشت 

   توضیحات: 

قُونَ «  رَ فْ ق(از مصدر  .ترسند یم :»يَ   .خوف و فزع یبه معن )فَرَ
 ۵۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 
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وۡ  ا ًٔ َ� َملۡ  َ�ُِدونَ  لَوۡ ﴿ 
َ
وۡ  ٍت َ�ٰ َمَ�ٰ  أ

َ
َخٗ�  أ ْ لََّولَّوۡ  ُمدَّ    ﴾َمُحونَ َ�ۡ  وَُهمۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

 
   ترجمه: 
روند و به سرعت  ینند شتابان بدانجا مکدا یپ یا سردابیو  یا غارھائی یاگر پناھگاھ 

  .خزند یبدان م
   توضیحات: 

أً «  لْجَ اتٍ . «پناھگاه :»مَ ارَ غَ الً . «غارھا ،جمع َمغارة :»مَ خَ دَّ  .نقب .زیدھل .سرداب :»مُ

ونَ « حُ ْمَ وح(از  .زندیگر یشان میشتابان و پر :»جيَ و سربرداشتِن  یتوسن یبه معن )مجُ

ونَ . «اسب حُ ْمَ مْ جيَ هُ ه منافقان از شما نفرت و وحشت دارند و از کن است یمراد ا :»وَ
  .زارندین شما بیآئ

 ۵۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  ٰ ٱ ِ�  ِمُزكَ يَلۡ  مَّ َدَ� �ۡ  فَإِنۡ  ِت لصَّ
ُ
ْ أ ْ  َهاِمنۡ  ُطوا ْ َطوۡ ُ�عۡ  لَّمۡ  �ن رَُضوا ٓ ِمنۡ  ا  ُهمۡ  إَِذا َها

  ﴾٥٨ َخُطونَ �َسۡ 
   ترجمه: 
راد ینند و اک یم یبجوئیات از تو عکم زیه در تقسکھستند  یسانکان آنان یدر م 

شه یا در اندیر حطام دنکنان جز به فیا !دھند یرا به تو م یعدالت یرند (و نسبت بیگ یم
شوند و اگر  یخوشنود مات داده شود کاز ز یزیو لذا) اگر بدانان چ ،ستندین یگریز دیچ
  نند).ک یرند (و اخم و تخم میگ یداده نشود ھرچه زودتر خشم مشان  بدی از آن یزیچ

   توضیحات: 

كَ «  زُ لْمِ «  .رندیگ یراد میزنند و از تو ا یبه تو طعنه م .نندک یم یبجوئیاز تو ع :»يَ

قَاتِ  دَ طُونَ ). «۶۰توبه /  :نگا(ات کز ،جمع َصَدَقة :»الصَّ خَ   .شوند ین میخشمگ :»يَسْ
 ۵۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
�  ْ ٓ  رَُضوا ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ْ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ُ ٱ تِيَناَسُيؤۡ  �َّ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

ٓ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ا ِ ٱ إَِ�  إِ�َّ    ﴾٥٩ ِغُبونَ َ�ٰ  �َّ
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   ترجمه: 
 )رده استکشان یو قسمت ا(داده است شان  بدی غمبرشیبدانچه خدا و پاگر آنان  
خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و  )دستور( :گفتند یشدند و م یم یراض

ن بار به ما عطاء یش از آنچه به ما داده است ایب(غمبرش یدھد و پ یاحسان خود به ما م
خدا را  یتنھا رضا )چشم دوخته و ش پروردگار خودیبه فضل و بخشا(ما  )و ،ندک یم
  ).به سود آنان بود ،ردندک یگفتند و م ین میاگر چن( ،میجوئ یم

   توضیحات: 

وْ «  لَ اً لَ (ه کجواب آن محذوف است  :»وَ ريْ مْ ـلَكانَ خَ بُونَ . «است )هُ اغِ  ،جمع راِغب :»رَ
  .آرزومند .خواھان .مشتاق

 ۶۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٰ ٱ إِ�َّ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  لّرِقَابِ ٱ َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ    ﴾٦٠ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
ه جلب محّبتشان ک یسانک ،گردآورندگان آن ،چارگانیب ،مستمندانات مخصوص کز 

 )به اسالم چشم داشته  شان یاری رش اسالم و سودگرفتن از خدمت ویپذ یبرا(
 )نیت آئیتقو(در راه  )صرف( ،ارانکبدھ )یپرداخت بدھ( ،بندگان )یآزاد( ،شود یم

و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و (و واماندگان در راه  ،خدا
ه جھت مصلحت بندگان خدا مقّرر ک(است  یضه مھّم الھیفر کین یا .باشد یم )اشانهک

  .است )نیدر وضع قوان(م یکو ح )دگانیبه مصالح آفر(و خدا دانا  )شده است
   توضیحات: 

آ«  رَ قَ فُ . ندک یشان نمیا یفاف زندگک یدارند ول یزیه چک یمستمندان :»ءِ الْ

اكِنيِ ـَمـالْ « ار کگر ھم به یھمد ین به جایکر و مسیفق .ندارند یزیه چک یمستمندان :»سَ

ا«  .روند یم يْهَ لَ لِنيَ عَ امِ عَ  یآور مسلمانان مأمور جمع یشوایپ یه از سوک ینانکارک :»الْ

لُوبُ ـْال. «شوند یات مکز ةِ قُ فَ لَّ ؤَ مْ ـمُ مسلمانان صالح بداند از  یشوایه پکھستند  یسانک :»هُ

قَابِ . «ان و ضررشان به مسلمانان نرسدیا زیشود و  یشان دلجوئیراه احسان از ا  يفِ الرِّ
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نيَ . «یآزاد یشان برایا کمکد و یردن بندگان با خرکدر راه آزاد :» مِ ارِ غَ افراد  :»الْ
 ینادان ه قادر به پرداخت قرض خود نباشند و وام آنان حاصلک یونیمقروض و مد

بِيلِ اهللاِ. «ت نشده باشدینبوده و صرف معص  یه منتھکاست  یھائ مراد تمام راه :»يفِ سَ

بِيلِ . «گردند یخدا م یبه خوشنود اشانه و کمسافر دورافتاده از خانه و  :»إبْنِ السَّ

ةً . «دن به آن باشدیرس یبرا کمکازمند ین يضَ مصدر و مفعول مطلق  .واجب :»فَرِ

ةً  :یعنی .است یفعل مقّدر یبرا یدیکتأ قَاتِ فَريضَ دَ ُمُ الصَّ ضَ اهللاُ هلَ   .فَرَ
 ۶۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ُهمُ َوِمنۡ ﴿  ُذنۚٞ  ُهوَ  َوَ�ُقولُونَ  �َِّ�َّ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ
ُ
ُذنُ  قُۡل  أ

ُ
ِ  ِمنُ يُؤۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٖ  أ ِ ٱب  مِنُ َوُ�ؤۡ  �َّ

ِينَ  ةٞ َورَۡ�َ  ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۚۡ  َءاَمُنوا ِ ٱ رَُسوَل  ُذونَ يُؤۡ  �َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َّ
َ
   ﴾٦١ أ

   ترجمه: 
او سراپاگوش  :ندیگو یآزارند و م یغمبر را میه پکھستند  یسانکان منافقان یدر م 

ت لطف ینھااو در ( :بگو ).ندک یز را باور میچ شنود و ھمه یو راست و دروغ را م(است 
ند ک یبه سخن خوب عمل م یول ،دھد یو محّبت به سخنان خوب و بد شما گوش فرا م

سراپا گوش بودن او به نفع  )نیو ا ،ندک یرد و بدان عمل نمیگ یده میو سخن بد را ناد
و به مؤمنان  )ندک یق میاو را تصد یھا و ھمه فرموده(مان دارد یاو به خدا ا .شما است

 یو او برا )شان استیچون معتقد به اخالص ا ،ندک یند باور میرچه بگوو ھ(مان دارد یا
 یخداشناس یشان را به راستایرا ایز(اند رحمت است  مان آوردهیه اکه از شما ک یسانک

 ،آزارند یه فرستاده خدا را مک یسانک ).آورده است و راه بھشت را بدانان نموده است
  .دارند یکعذاب دردنا

   توضیحات: 

نٌ «   .نیب باور و دھن خوش .ندکز را باور یه ھمه چکاست  یمراد شخص .گوش :»أُذُ

  .مبالغه است یبرا )ن=جاسوسیعَ ( ینائیا اندام بی )(أُذُن یدن انسان به اندام شنوائینام
 ۶۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿  ِ ٱب ُ ٱوَ  ُضوُ�مۡ لُِ�ۡ  لَُ�مۡ  �َّ َحقُّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن أ

َ
ْ  إِن ُضوهُ يُرۡ  أ  ِمنِ�َ ُمؤۡ  َ�نُوا
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٦٢﴾  
   ترجمه: 
اند و به  نگفته یز بدیغمبر چیه درباره پک(خورند  یبه خدا سوگندھا م ،شما یبرا 

 .نندک یخود شما را راض یتا با سوگندھا )اند دهیشکت در جھاد واپس نکدروغ از شر
با عبادت و طاعت و (غمبرش را یه خدا و پکن است یتر ا ستهیه شاک یدر حال

  .مان دارندیاگر واقعًا ا ،نندک یراض )یفرمانبردار
   توضیحات: 

قُّ ...«  ردن ک یغمبر مھمتر از راضیردن خدا و پک یه راضکن است یمراد ا :»أحَ

وهُ . «مسلمانان است ضُ چون سخن از  یول .گردد یبرم )رسول(به  )هُ (ر یضم :»أَن يُرْ

وه(ست یبا یم ،است انیخدا و رسول در م ضُ ه کاّما از آنجا  .گفته شود )اـمـُيُرْ
ر کذ یر مثنّ یضم یر مفرد به جایردن خدا است ضمک ین راضیغمبر عیردن پک یراض

اهللاُ وَ ( :توان گفت ین میھمچن ).۸۰نساء /  :نگا(شده است  وهُ وَ ضُ قُّ أَن يُرْ هُ أَحَ ولُ سُ دو  ،)رَ
 ،بر آن یبه خاطر داللت خبر دوم یمبتدا بوده و خبر اّول )َرُسوُل (و  )اللهُ (جمله است و 

وهُ وَ « :ن استیر چنیتقد .حذف شده است ضُ قُّ أَنْ يُرْ هُ أَحَ ولُ سُ وهُ وَ رَ ضُ قُّ أَنْ يُرْ  .»اهللاُ أَحَ

نُ  :ریت زیمثل ب نا وَ ـبِم«نَحْ نْدَ نْدَ كَ راضٍ وَ ـأَنْتَ بِما عِ ْتَلِفٌ اعِ أْيُ خمُ   »الرَّ
 ۶۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  � نَّهُ  ا

َ
َ ٱ ُ�َادِدِ  َمن ۥ� نَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ۚ  اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ۥَ�ُ  فَأ ٰ  �ِيَها  يُ زۡ ۡ�ِ ٱ لَِك َ�

   ﴾٦٣ َعِظيمُ لۡ ٱ
   ترجمه: 
او آتش  یسزا ،ندکو مخالفت  یغمبرش دشمنیس با خدا و پکه ھرکاند  ا ندانستهیآ 

 یو خوار یرسوائ )گرفتار آمدن به دوزخ(ن یا ؟ماند یدوزخ است و جاودانه در آن م
  .است یبزرگ
   توضیحات: 

َادِدْ «   یه با انجام گناه نافرمانک یسک :ن استیمراد ا .ندکو مخالفت  یدشمن :»حيُ
 یعنی یشتن را در حّد یرده است و خوک یریگ انگار جبھه ،دھد یخود را نشان م
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يُ ). «۲۲و  ۲۰و  ۵مجادله /  :نگا(قرار داده است  یو خدا را در حّد  ی،جانب زْ  :»اخلِ
  .یو رسوائ یخوار
 

 ۶۴ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذرُ َ�ۡ ﴿  ن فُِقونَ ُمَ�ٰ ل
َ
َل  أ ٞ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُ�َ�َّ ْ زُِءوٓ َتهۡ سۡ ٱ قُلِ  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  بَِما تُنَّبُِئُهم ُسوَرة َ ٱ إِنَّ  ا َّ� 

ا رِجٞ ُ�ۡ     ﴾٦٤ َذُرونَ َ�ۡ  مَّ
   ترجمه: 
ترسند  یم )رند ویگ یان خود به مسخره میغمبر او را در میات و پیخدا و آ(منافقان  

در دل  )هکھم (آنچه را  )ندیگو یو عالوه از آنچه م(شان نازل شود یبرضّد ا یا ه سورهک
 ،دینکد مسخره یخواھ یھر اندازه م :بگو .ارش سازدکاورد و آشیشان بیدارند به رو

ار و کآش )دیوشک یو در پنھان داشتنش م(د یم داریه از آن بکخداوند آنچه را گمان  بی
  .سازد یدا میھو

   توضیحات: 

رُ «  ْذَ مْ . «ترسند یم .زندیپرھ یم :»حيَ يْهِ لَ لَ عَ نَزَّ إِنَّ اهللاَ . «آنان نازل شود برضّد  :»تُ

جٌ  ْرِ   ).۳۰و۲۹محّمد /  :نگا( :» ...خمُ
 ۶۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
َما َ�َُقولُنَّ  ُهمۡ َس� ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�َّ ب

َ
ِ ٱأ  ُكنُتمۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ

   ﴾٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ 
   ترجمه: 
 ی،نکبازخواست  )ناھنجارشان یردارھاکدرباره سخنان ناروا و (اگر از آنان  

 .میردک یم یو شوخ یباز )گریه با ھمدکمراد ما طعن و مسخره نبوده و بل( :ندیگو یم
  ؟!ردک یو شوخ یتوان باز یغمبرش میات او و پیا به خدا و آیآ :بگو
   توضیحات: 

وضُ ...«    .مینمود یم و صحبت میگفت یقصد و غرض سخن م یب :»نَخُ
 ۶۶ آیه ۀسوره توب



 تفسیر نور    ٧٠٠

 

   ه:یمتن آ 

ْ َ�عۡ  َ� ﴿  ٓ  َعن ُف �َّعۡ  إِن نُِ�مۚۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا ۡب  ّمِنُ�مۡ  �َِفةٖ َطا ٓ  ُ�َعّذِ  �َِف�َطا
�َُّهمۡ 

َ
ْ  بِ�    ﴾٦٦ رِمِ�َ ُ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 ،آوردن مانیشما پس از ا .دینکن یعذرخواھ )ھودهیب یھا ن معذرتیبا چن :بگو( 

 )ستهیشا یارھاکبه سبب توبه مجّدد و انجام (از شما را  یاگر ھم برخ .دیا شدهافر ک
فر و نفاق خود ماندگارند و در حق کبر (را آنان یز .میبخش یگر را نمید یبرخ ،میببخش

  .دھند یخود ادامه م یارکبه بزھ )غمبر و مؤمنانیپ
   توضیحات: 

دَ إِيمَ «  مْ ـبَعْ   .دیا ردهکمان یه اظھار اکپس از آن  :»انِكُ
 ۶۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ﴿  ۡ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل   ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُهمَ�عۡ  ُت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل
ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُمنَكرِ ل  ُروِف َمعۡ ل
يۡ  بُِضونَ َوَ�قۡ 

َ
ْ  ِدَ�ُهمۚۡ � َ ٱ �َُسوا ۡ ٱ إِنَّ  فَنَِسَيُهمۚۡ  �َّ    ﴾٦٧ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

   ترجمه: 
گر یآنان ھمد .ھستند )قماش کیو (گروه  کیمردان منافق و زنان منافق ھمه از  

از بذل و بخشش در راه (دارند و  یار خوب باز مکخوانند و از  یار زشت فرا مکرا به 
 ،)اند گردان شده یو از پرستش او رو(اند  ردهکخدا را فراموش  .شندک یدست م )ریخ

ش یت خویده و ھدایشان بریو رحمت خود را از ا(رده است کشان را فراموش یخدا ھم ا
  .ھستند )ارکش و گناھکو سر(ر یناپذ واقعًا منافقان فرمان ).غ داشته استیرا از آنان در

   توضیحات: 

يَ «  دِ ونَ أَيْ بِضُ قْ مْ ـيَ  ورزند و یه بخل مکن است یمراد ا .دارند یدست خود را باز م :»هُ

ونَ . «پردازند یبه احسان و انفاق و بذل و بخشش نم قُ اسِ فَ ه از فرمان خدا ک یسانک :»الْ
  .شوند یافر و گمراه مکو  یروند و عاص یرون میب

 ۶۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ وََعدَ ﴿  ۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ارَ لۡ ٱوَ  ِت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ُكفَّ  بُُهمۚۡ َحسۡ  ِ�َ  �ِيَها



  ٧٠١ سوره توبه

 

ۖ ٱ َولََعَنُهمُ  ُ قِيمٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  �َّ    ﴾٦٨ مُّ
   ترجمه: 
ه جاودانه کافران وعده آتش دوزخ داده کو به ھمه  ،خداوند به مردان و زنان منافق 

خدا  )عالوه از آن( .است یافکشان یا )ِعقاب و عذاب( یو دوزخ برا ،مانند یدر آن م
  .خواھند بود یشگیعذاب ھم یرحمت خود به دور داشته و داران و از یآنان را نفر

   توضیحات: 

قيمٌ «    .یناگسستن .یسرمد .دائم :»مُ
 ۶۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱكَ ﴿  ْ َ�نُوٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َشدَّ  ا
َ
�ۡ  قُوَّةٗ  ِمنُ�مۡ  أ

َ
مۡ  َ�َ َوأ

َ
ٰ أ وۡ  ٗ� َ�

َ
ْ َتمۡ سۡ ٱفَ  ادٗ َ�ٰ َوأ  َتُعوا

ٰ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱفَ  قِِهمۡ ِ�ََ�ٰ  ِينَ ٱ َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َكَما قُِ�مۡ ِ�ََ� ٰ  لُِ�مَ�بۡ  ِمن �َّ ِيٱكَ  ُتمۡ وَُخۡض  قِِهمۡ ِ�ََ� َّ� 
ْۚ َخاُضوٓ  ْوَ�ٰٓ  ا

ُ
عۡ  َحبَِطۡت  �َِك أ

َ
�ۡ ٱ ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ

ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ُ�ِ ٦٩﴾   

   ترجمه: 
و در نفاق و (ستند یز یه قبل از شما مکد یھست یسانکھمانند  !)منافقان یشما ا( 

آنان از شما  ).دندیپوئ یگرفتند و جز راه فسق و فجور نم یگر سبقت میفر بر ھمدک
ن یدر ا(برخوردار بودند و از قسمت خود  یشتریرومندتر و از اموال و فرزندان بین

ا یعاقبت مردند و دن(ردند و کاستفاده  یبس )از لذائذ نامشروع و گناھان ،جھان گذران
اد یشان از تقوا و یز ھمچون ایشما ن کنیا ھم .بردند یگران سپردند و شرمندگیرا به د

د و از یا د و به گرداب شھوات افتادهیا ھا رفته د و به راه ھواھا و ھوسیا دهیگز یخدا دور
ش از شما بھره خود را یفراد په اکگونه  ھمان دیا شما ھم بھره خود را برده )محّرمات

 .ه آنان بدان فرو رفتندکد یا فرو رفته )ھا یھا و زشت یاز پلشت( یزیو به ھمان چ ،بردند
 .شدند )ھر دو جھان(انبار یسود گشت و زیا و آخرت پوچ و بیردارشان در دنکشان یا
  ).دیشان شویھمچون ا ،دیھان اگر به راه آنان رو(

   توضیحات: 

ينَ «  الَّذِ ينَ « :ن استیر چنیتقد .محذوف است یخبر مبتدا :»...كَ الَّذِ «  .»أَنتُمْ كَ

وا تَعُ تَمْ  یبس یو شھوات فان یاز لذائذ جسمان .ار سود جستند و لّذت بردندیبس :»إسْ



 تفسیر نور    ٧٠٢

 

ال. «مند شدند بھره تُمْ . «بینص .بھره :»خَ ضْ د و یا به باطل پرداخته .دیا فرو رفته :»خُ

ي. «دیا شدهبدان وارد  الَّذِ ي(موصول مفرد  :» كَ ينَ (موصول جمع  یبه جا ،)الَّذِ به  )أَلَّذِ
و  ،و َخْوض است ،َفْوج ،قیَفر :مانند ی،ه صفت موصوف محذوفکن یا ای .ار رفته استک

ي« :ن استیر چنیتقد ضِ الَّذِ َوْ اخلْ ي... كَ يقِ الَّذِ رِ فَ الْ  .هک یسانکھمچون  :یعنی .»كَ
  .هک یھائ یپرست  ھا و شھوت یگرائ ھمچون باطل

 ۷۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�  

ۡ
  تِهِمۡ يَأ

ُ
ِينَ ٱ َ�َبأ ۡص  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  مِ َوقَوۡ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  مِ قَوۡ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
 َ�نَ َمدۡ  بِ َ�ٰ َوأ

ۡ ٱوَ  ٰ ُمؤۡ ل َ�تۡ  ِت� تَفَِ�
َ
ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ � ُ ٱ َ�نَ  َ�َما ِت� ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  لَِمُهمۡ ِ�َظۡ  �َّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
 أ

  ﴾٧٠ لُِمونَ َ�ظۡ 
   ترجمه: 
 ،خبر قوم نوح )مگر ؟رندیگ یگران عبرت نمین گروه منافقان از سرگذشت دیا(ا یآ 
شان ھمراه با  غمبرانیپ ؟ ده استینرسشان  بدی و لوط ،بیشع ،میابراھ ،ثمود ،عاد

رشان یفکب و تیذکو به رھنمودشان پرداختند و آنان ت(آمدند سویشان  به دالئل روشن
ننھادند و لذا  یشان وقع و ارجیھا یشان گوش ندادند و به روشنگریردند و به اندرزھاک

ه آنان کبل ،ردکظلم و ستم نشان  بدی و خدا )به عذاب خدا گرفتار آمدند و نابود شدند
  .ردندکشتن ظلم و ستم یخودشان به خو

   توضیحات: 

اد«  م عَ تند و وحشتزا نابود شدند (نگا: اعراف  یله بادھایه به وسکقوم ھود است »: قَوْ

م ثمود). «۷۱و  ۶۵/  شدند (اعراف /  کرانگر ھالیو یھا ه با زلزلهکَقْوم صالح است »: قَوْ

يَنَ ). «۷۸و  ۷۳ دْ ابِ مَ حَ شته شدند کله آذرخش آسمان یه به وسکب است یقوم شع»: أَصْ

كاتـُمـالْ ). «۹۱ (نگا: اعراف / تَفِ قوم لوط است  یھا. مراد شھر و روستا ر و رو شدهی: ز» ؤْ

) إِفْك). از ماده (۵۳نجم /  ،۷۴اء / یانب ،۷۴و  ۷۳د (نگا: حجر / یر و رو گردیه با زلزله زک
). ۲۲است (نگا: احقاف /  یبه راھ یو برگرداندن آن از راھ یزیردن چک وارونه یبه معن

  ).۱۱چون دروغ قلب حقائق است (نگا: نور /  ،ندیگو یم کدروغ را ِإفْ 
 ۷۱ آیه ۀسوره توب



  ٧٠٣ سوره توبه

 

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿  ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ لَوٰ ٱ َو�ُقِيُمونَ  ُمنَكرِ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َ ٱ َوُ�ِطيُعونَ  ةَ لزَّ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
ۗ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  �َِك أ ُ َّ� 

َ ٱ إِنَّ     ﴾٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
   ترجمه: 
 کیار نکگر را به یگرند. ھمدید یاوران برخیدوستان و  یبرخ ،مردان و زنان مؤمن 

 ،پردازند یات را مکو ز ،گزارند ید میه باکو نماز را چنان  ،دارند یار بد باز مکخوانند و از  یم
شان را یا یه خداوند به زودکند یسانکشان ینند. اک یم یغمبرش فرمانبرداریو از خدا و پ

دھد و  ین وعده خدا است و خداوند به گزاف وعده نمی(ا گرداند. یمشمول رحمت خود م
  م است.یکه) خداوند توانا و حکست. چرا یبدان ھم ناتوان ن یاز وفا

   توضیحات: 

لِيَآءُ «    .اورانی .ارانی :»أوْ
 ۷۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ وََعدَ ﴿  ۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  ِت مَِ�ٰ ُمؤۡ ل  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  ٰ َورِۡض  ٖن� َعدۡ  ِت َج�َّ ِ ٱ ّمِنَ  نٞ َ� َّ�  ۡ�
َ
ۚ أ ُ�َ  ٰ    ﴾٧٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

   ترجمه: 
ھا و  اخک(ر یه در زکخداوند به مردان و زنان مؤمن بھشت را وعده داده است  

را  یکپا یھا نکو مس ،مانند یبارھا روان است و جاودانه در آن میآن جو )یھا درخت
 یو زندگ یشگیھم یماندگار یه جاک(دان بدانان وعده داده است یدر بھشت جاو

 )هکوعده داده است شان  بدی خود را یاز ھمه مھمتر خداوند خوشنود .است یسرمد
  .ن استیبزرگ ھم یروزیپ .ز استیخدا باالتر از ھر چ یخوشنود

   توضیحات: 

يِّبَةً «  نٍ . «زه و قشنگ و دلپسندیکپا :»طَ دْ مراد بھشت  .یاقامت و ماندگار یجا :»عَ

انٌ . «است یشگیو ھم یستن واقعیماندن و ز یه سراکدان است یجاو وَ ضْ ت و یرضا :»رِ

  .خدا یه خوشنودکن یا ای ،ه گذشتک یھائ نیھمه ا :»ذلِكَ . «یخوشنود
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 ۷۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ هِدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ    ﴾٧٣َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
) و یفر و نفاق برگردانکشان را از ین (تا اکار کیافران و منافقان جھاد و پکبا  !غمبریپ یا 

شان است و در آخرت) یا ینونکن مجازات یشان خشن باش. ایر و (با ایبر آنان سخت بگ
  !است یگاھیشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جا گاهیجا

   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ لُظْ عَ د و سرزنش یو منافقان را سخت تھد ،امان بپرداز یّفار به جھاد بکبا  :»أُغْ

ريُ ). «۲نور /  :نگا(شان اجرا نما ین و حدود و مقّررات خدا را درباره اک  .سرنوشت :»املَْصِ
  .گاهیجا

 ۷۴ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿  ِ ٱب ْ  َما �َّ ْ  َولََقدۡ  قَالُوا ْ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ َ�َِمةَ  قَالُوا ْ  ِمهِمۡ َ�ٰ إِسۡ  دَ َ�عۡ  َوَ�َفُروا وا  لَمۡ  بَِما وََهمُّ
 ْۚ ْ َ�َقُموٓ  َوَما َ�نَالُوا ٓ  ا نۡ  إِ�َّ

َ
�ۡ  أ

َ
ٰ أ ُ ٱ ُهمُ نَٮ ْ  فَإِن ۦۚ لِهِ فَۡض  مِن ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َُّهۡمۖ  �َخۡ�ٗ  يَُك  َ�تُوُ�وا  �ن ل

ْ َ�تََولَّوۡ  �ۡ  ا ُ ٱ ُهمُ ُ�َعّذِ ِ�مٗ  َعَذابًا �َّ
َ
�ۡ ٱ ِ�  اأ  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوَما ِخَرةِ� �ٱوَ  يَا�ُّ

َ
 نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  مِن ِض �ۡ�

٧٤﴾  
   ترجمه:  
ه قطعًا ک یدر حال ،اند نگفته )یا سخنان زننده(ه کخورند  یمنافقان به خدا سوگند م 

 یارکاند و قصد انجام  فر برگشتهکبه  ،مان آوردنیپس از ا اند و ز گفتهیفرآمکسخنان 
 ).بود کغمبر به ھنگام مراجعه از جنگ َتبویشتن پکو آن (اند  دهیه بدان نرسکاند  ردهک
 ،ن منافقان را بر سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود نداردیه اک یزیچ

ه ھدف کبا اعطاء غنائم (آنان را رم خود کغمبرش به فضل و یه خدا و پکن یمگر ا
شان یه خشم و انتقام اید ماین ھم نبایو ا(اند  از گرداندهین یب )است یشان در زندگیا

بھتر شان  برای نیا )رد ویپذ یشان را میخداوند توبه ا( ،نندکاگر آنان توبه  ).شود
 یکار دردنایبسا و آخرت به عذاب یخدا آنان را در دن ،بگردانند یو اگر رو ،خواھد بود



  ٧٠٥ سوره توبه

 

  .خواھند داشت یاوریو نه  ین نه دوستیزم یو در سراسر رو ،دھد یفر میک
   توضیحات: 

واـهَ «  وا. «ردندکقصد  :»مُّ مُ ا نَقَ مائده /  :نگا(اند  ردهکن یبجوئیع .اند خشم نگرفته :»مَ

لِهِ ). «۵۹ ن فَضْ  ).۵۹توبه /  :نگا(شان  بدی غمبر از غنائمیپ یاز مرحمت خدا و اعطا :»مِ
ار که به یر تثنیضم یر مفرد به جایضم یغمبر است ولینجا سخن از فضل خدا و پیدر ا

نْ (مخّفف  :»يَكُ ). «۶۲توبه /  :نگا(رفته است و بالمانع است  ه در اصل کاست  )يَكُ

ونُ (   .و از افعال ناقصه است )يَكُ
 ۷۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

نۡ  ُهمَومِنۡ ﴿  ٰ  مَّ َ ٱ َهدَ َ� ٰ  لَ�ِنۡ  �َّ َ�نَّ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن نَاَءاتَى دَّ ٰ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َصَّ  ﴾٧٥ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه:   
ه کبندند  یمان میخورند و) با خدا پ یه (سوگند مکھستند  یسانکان (منافقان) یدر م 

به صدقه و  کبرساند) بدون ش یند (و به نعمت و نوائکاز ین یاگر از فضل خود ما را ب
  م بود.یاران مردمان) خواھکوکیزدان و نیستگان (درگاه یم و از زمره شایپرداز یاحسان م

   توضیحات: 

دَ اهللاَ«  اهَ قَنَّ . «مان بستیبا خدا پ :»عَ دَّ نَصَّ ردن و ک دادن و احسان حتمًا به صدقه :»لَ

قَنَّ (از باب تفّعل و اصل آن  .میپرداز یبخشش نمودن م دَّ نَتَصَ   .است )لَ
 ۷۶ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ ْ  ۦلِهِ فَۡض  ّمِن ُهمَءاتَٮ ْ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا عۡ  وَُّهم َوتََولَّوا    ﴾٧٦ رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
و (دند یبخل ورز ،دیبدانان بخش )یثروت و دارائ(ه خدا از فضل خود ک یاّما ھنگام 

 یچیسرپ )راتیو ھم از خدا و ھم از خ ،ردندکدند و به عھد خود وفا نینبخش یزیچ
  .گرداندند یردند و روک

   توضیحات: 

ونَ «  ضُ عرِ م مُّ هُ  ،از طاعت است یه عادتشان روگردانکھستند  یاصًال آنان مردمان :»وَ



 تفسیر نور    ٧٠٦

 

  .دھند یو گوش به فرمان خدا و دل به حقائق نم
 ۷۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ٓ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  انَِفا�ٗ  َقَبُهمۡ فَأ خۡ  بَِما

َ
ْ أ َ ٱ لَُفوا ْ  َو�َِما وََعُدوهُ  َما �َّ  َ�نُوا

   ﴾٧٧ ِذبُونَ يَ�ۡ 
   ترجمه: 
ه خدا را در آن ک یدار ساخت تا آن روزیدار و پایپد  ھایشان دل خداوند نفاق را در 

ن دروغ یستند و ھمچنکمان خدا را شیه پکن به خاطر آن است یا .نندک یمالقات م
  .گفتند

   توضیحات: 

بَ «  قَ مْ . «ردکدار یدار و پایپد .نھاد یبرجا :»أَعْ بَهُ قَ أَعْ تواند خدا باشد  یفاعل م :»...فَ
ن یچن ین صورت معنیه در اکباشد  یگردان یتواند بخل و رو یو م ،آن گذشت یو معن

ن و کز متمیتا روز رستاخ  ھایشان دل نفاق را در ی،گردان ین بخل و رویا :شود یم

نَهُ ... «و ،عمل بد خود برسند یبرقرار ساخت تا در آن روز به سزا وْ لْقَ خدا را مالقات  :»يَ
  .گردد یا به بخل برمیبه خدا  )هُ (ر یضم .عمل خود برسند یبه سزا .نندک

 ۷۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  � نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ نَّ  ُهمۡ َوٮ

َ
َ ٱ َوأ َّ�  ٰ   ﴾٧٨ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َع�َّ

   ترجمه: 
گاه از  یشان را میا یه خداوند راز و نجواکدانستند  یمگر آنان نم  داند و خدا بس آ
شان درباره مؤمنان از خدا یرنگ ایو لذا نقض عھد و ن( ؟ ھا است یھا و پنھان ینھان

  ).ماند ینم یمخف
   توضیحات: 

مْ «  اهُ وَ   .سّر و راز .گرانیسخن پنھان از د .یسخن درگوش ی،نجو :»نَجْ
 ۷۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  مِنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  تِ لصَّ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ



  ٧٠٧ سوره توبه

 

ُ ٱ َسِخرَ  ُهمۡ ِمنۡ  َخُرونَ فَيَسۡ  َدُهمۡ ُجهۡ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ
َ
  ﴾٧٩ أ

   ترجمه: 
رات و صدقات یش از اندازه به خیه مشتاقانه بکرا  )یثروتمند(ه مؤمنان ک یسانک 

 یمختصر یھا کمکبه  )یبا وجود تنگدست(ه کرا  )یریفق(و مؤمنان  ،پردازند یم
ھا و  یشف رسوائکبا (شان را یخداوند ا ،دھند یمورد تمسخر قرار م ،ازندی یدست م

 یکار دردنایدھد و عذاب بس یمورد تمسخر قرار م )ش مردمیشان در پیھا یپلشت
  .خواھند داشت

   توضیحات: 

ينَ «  مْ (مبتدا و خبر آن  :»أَلَّذِ نْهُ رَ اهللاُ مِ خِ مْ ، سَ نْهُ ونَ مِ رُ خَ يَسْ مْ وَ (ا ی )فَ نْهُ مقّدر است و  )مِ

ونَ وَ « :ن استیر چنیتقد زُ لْمِ ينَ يَ مُ الَّذِ نْهُ ونَ . «»مِ زُ لْمِ رخنه  .نندک یم یبجوئیع :»يَ

نيَ ـالْ . «رندیگ یم عِ طَّوِّ نيَ ـالْ «اصل آن  :»مُ عِ تَطَوِّ ش از یه بک یسانک یاست به معن »مُ
 یرضا یه مشتاقانه براک یسانک .نندک یدھند و احسان م یات مکاندازه الزم و واجب ز

مْ . «دھند یفراوان مرات و صدقات یخدا خ هُ دَ هْ مراد مال  .به اندازه تاب و توانشان :»جُ

خِ . «دھند یه به قدر وسع و طاقت خود مکاست  یکاند مْ سَ نْهُ له کمراد ُمشا :»رَ اهللاُ مِ
  .دھد یشان را م ردنک  مسخره یخداوند سزا یعنی .است

 ۸۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

وۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿ 
َ
ةٗ  عِ�َ َسبۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  َ�  أ ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّ ٰ  لَُهمۚۡ  �َّ  لِكَ َ�

�َُّهمۡ 
َ
ْ  بِ� ِ  َ�َفُروا ِ ٱب ُ ٱوَ  ۦۗ َورَُسوِ�ِ  �َّ    ﴾٨٠ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

   ترجمه: 
 )اریو دفعات بس(اگر ھفتاد بار  یحتّ  ی،نکو چه ن ینکآنان طلب آمرزش  یچه برا 
ه کن بدان خاطر است یا .آمرزد یھرگز خداوند آنان را نم ی،نکآنان طلب آمرزش  یبرا

و  )اند عت و ربقه اطاعت برتافتهیو سر از بند شر(مان ندارند یغمبرش ایبه خدا و پ
 )سعادتبه راه (را  )ین آسمانیو آئ(زدان یروندگان از فرمان  رونیخداوند گروه ب

  .ندک یت نمیھدا
   توضیحات: 



 تفسیر نور    ٧٠٨

 

رْ «  فِ تَغْ رْ . «مضارع یاز لحاظ لفظ امر است و از نظر معن :»إِسْ فِ تَغْ ُمْ أوْ ال تَسْ رْ هلَ فِ تَغْ إِسْ

مْ ـلَ  آنان طلب  یچه برا .نکا مین و کآنان طلب آمرزش  یبرا یاگر خواست :»...هُ

ة. «ینکا نی ینکآمرزش  رَّ بْعِنيَ مَ   .دینه تحد ؛ ثرت استکمراد  .ھفتاد بار :»سَ
 ۸۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ فَرِحَ ﴿  ِ ٱ رَُسولِ  َف ِخَ�ٰ  َعِدهِمۡ بَِمقۡ  ُمَخلَُّفونَ ل ْ َوَ�رُِهوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ يَُ�ٰ  أ مۡ  هُِدوا

َ
ٰ بِأ  لِهِمۡ َ�

نُفِسِهمۡ 
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ�  ْ ْ  َ�  َوقَالُوا ۗ �َۡ ٱ ِ�  تَنفُِروا َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُۡل  ّرِ

َ
ْ  لَّوۡ  �ۚ َحرّٗ  أ  َ�نُوا

   ﴾٨١ َقُهونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
اند و  خود گرفته یھا اند و در خانه سر باز زده که از رفتن به جنگ تبوک یمنافقان( 

اند  دهیشکه از رسول خدا واپس کن یاز ا )منافق(نان ینش خانه )نیا ،اند نشسته
ن خدا را یو د(نند کار کیزدان جھاد و پیو نخواستند با مال و جان در راه  ،شادمانند

ق یترسانند و با نشستِن با خود تشو یگران را از جنگ میتوانند د یتا م .دھند یاری
 .دینکت نکحر )دان نبردیمسوی  به سوزان تابستان ی(ند در گرما یگو یو م )ندینما یم
ار گرمتر و یه آتش دوزخ بسکدند یفھم ینا بودند ماگر دا :بگو )بدانان !غمبریپ یا(

  .است )جھان یھا تابستان و از ھمه آتش یاز گرما(تر  سوزان
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  لَّفُ خَ د. «نشستگان یبرجا .ماندگان واپس :»مُ عَ قْ  یمیمصدر م .نشستن :»مَ

الفَ . «است مخالفت ھم آمده است  یبه معن .ن صورت ظرف استیدر ا ،بعد .خلف :»خِ
َن بوده و حال یُمخاِلف یا مصدر است و به معنیو  ،له است ن صورت مفعولیه در اک

َرِّ . «است   .گرما :»احلْ
 ۸۲ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ْ َيۡض فَلۡ ﴿  ْ بۡ َوۡ�َ  قَلِيٗ�  َحُكوا ٓ  �َكثِ�ٗ  ُكوا ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾٨٢ ِسبُونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
اّما الزم است (بخندند و  یکاند )ردن مؤمنانک ن جھان بر اثر مسخرهیبگذار در ا( 



  ٧٠٩ سوره توبه

 

  .نندک یه مکاست  یارھائک ین جزایا ،نندکه یار گریبس )د در آن جھانیه باکبدانند 
   توضیحات: 

وا...«  كُ حَ يَضْ لْ وا فَ يَبْكُ لْ   .نندک یه میو گر .خندند یم :یعنی .مراد خبر است :»وَ
 

 ۸۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ رََّجَعَك  فَإِن﴿  ٓ  إَِ�ٰ  �َّ ْ َ�ۡ  لَّن َ�ُقل ُخُروِج لِلۡ  َذنُوكَ  ٔۡ َ� سۡ ٱفَ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٖ َطا بَدٗ  َمِ�َ  رُُجوا
َ
 ا�

ْ تَُ�ٰ  َولَن �ۖ  َمِ�َ  تِلُوا ِ  رَِضيُتم إِنَُّ�مۡ  َعُدوًّ َل  ُقُعودِ لۡ ٱب وَّ
َ
�ٖ  أ ْ �ۡ ٱفَ  َمرَّ    ﴾٨٣ لِفِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َمعَ  ُعُدوا

   ترجمه: 
شان از تو یاز آنان بازگرداند و ا یگروھسوی  به )کاز جنگ تبو(ھرگاه خداوند تو را  

چ گاه با من به جھاد یھ :بگو ،نندکت کجھاد حرسوی  به اب توکه در رکاجازه خواستند 
ن افتخار یو ا(د ید جنگینخواھ یچ دشمنیچ وقت ھمراه من با ھید آمد و ھینخواھ

خوشنود  ینینش و خانه یریگ نارهکن بار به یه شما نخستکچرا  )بتان نخواھد شدینص
ماران و یرمردان و زنان و بیو با پ(د ینینان بنشینش ران و خانهیگ نارهکپس با  ،دیشد

  ).دیان باشکودک
   توضیحات: 

عَ «  جَ / و طه /  ۱۵۰اعراف /  :نگا(ن است ین فعل از افعال ذو وجھیا .برگرداند :»رَ

ودِ . «است ینجا متعّد یدر ا ).۴۰ عُ يتُم بِالْقُ ضِ بار اّول بدون عذر از جھاد واپس  .»...رَ

نيَ ... «ست ویرفته نیپس توبه شما پذ ،دندیشک َالِفِ   .متخّلفان .ماندگان :»اخلْ
 ۸۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿  َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َ�َفُروا ِ ٱب َّ� 

ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا    ﴾٨٤ ِسُقونَ َ�
   ترجمه: 
دعا و طلب  یبرا(از آنان ُمرد اصًال بر او نماز مخوان و بر سر گورش  یکیھرگاه  

 یاند و در حال غمبرش باور نداشتهیه آنان به خدا و پکچرا  ،ستینا )آمرزش و دفن او
  .اند ن خدا و فرمان الله خارج بودهیه از دکاند  مرده



 تفسیر نور    ٧١٠

 

   توضیحات: 

مْ «  نْهُ دٍ مِّ يا أَحَ لَ لِّ عَ ه نماز خواندن کچرا  .ت مخوانیاز آنان نماز م یسکبر  :»...ال تُصَ
  ).۱۰۳توبه /  :نگا(ستند یشان درخور رحمت نیتو رحمت است و ا

 
 ۸۵ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

مۡ  َك ِجبۡ ُ�عۡ  َوَ� ﴿ 
َ
ٰ أ وۡ  لُُهمۡ َ�

َ
َما ُدُهمۚۡ َ�ٰ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ ن �َّ

َ
َ�ُهم أ �ۡ ٱ ِ�  بَِها ُ�َعّذِ  َهقَ َوتَزۡ  َيا�ُّ

نُفُسُهمۡ 
َ
   ﴾٨٥ فُِرونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  أ

   ترجمه: 
ا (با یبا آن در دنخواھد آنان را  یندازد. خداوند میاموال و اوالدشان تو را به شگفت ن 
ه در پرورش اطفال متحّمل ک یھائ ھا و اندوه و غم ،اموال یآور ه در جمعک یھا و بالھائ رنج

(و به سبب اشتغال به اموال و اوالد از آخرت غافل بشوند) و  ،نجه دھدکشوند) ش یم
  بدھند).ا و آخرت را از دست یجه دنیافر باشند (و در نتکه ک ید در حالیشان برآ جان
   توضیحات: 

قَ «  هَ   .دیبرآ .رون رودیب :»تَزْ
 ۸۶ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نزِلَۡت  �َذا
ُ
نۡ  ُسوَرةٌ  أ

َ
ْ  أ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ْ َوَ�ٰ  �َّ ْ  َذنََك  ٔۡ َ� سۡ ٱ رَُسوِ�ِ  َمعَ  هُِدوا ْولُوا

ُ
وۡ ٱ أ  ُهمۡ ِمنۡ  لِ لطَّ

 ْ عَ  نَُ�ن نَاَذرۡ  َوقَالُوا    ﴾٨٦ عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ مَّ
   ترجمه: 
مان خود به خدا یه در اک )ندکو آنان را دعوت (نازل گردد  یا ه سورهک یھنگام 

شان از تو ید ثروتمندان ایغمبرش به جھاد بپردازید و به ھمراه پیاخالص داشته باش
در  ،معذور(نان ینش بگذار با خانه :ندیگو یم )ه به جھاد نروند وک(خواھند  یاجازه م

  .میبمان )نهیمد
   توضیحات: 

لِ «  لُوا الطَّوْ لِ . «مقتدران بر جھاد با مال و جان .ثروتمندان :»أُوْ  .قدرت :»الطَّوْ

نَا. «اناتکام .ثروت رْ   .نکما را رھا  :»ذَ



  ٧١١ سوره توبه

 

 ۸۷ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ن رَُضوا
َ
ْ  بِأ ٰ  َوُطبِعَ  َوالِِف �َۡ ٱ َمعَ  يَُ�ونُوا    ﴾٨٧ َقُهونَ َ�فۡ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِهِمۡ  َ�َ

 
   ترجمه: 
 یباق )انکودکماران و یران و بیو پ(ن ینش ه با زنان خانهکن خوشنودند یآنان بد 

ا یه عّزت دنک(فھمند  یمھر زده شده است و لذا نم )با خوف و نفاق(  ھایشان دل .بمانند
  ).غمبر است و بسیاز پ یرویو سعادت آخرت در جھاد و پ

   توضیحات: 

الِفِ «  َوَ طُبِعَ . «مانند یمراد زنان است چون در خانه م .بازماندگان ،جمع خاِلَفة :»اخلْ

لُوبِ  يا قُ لَ از فھم   ھایشان دل هکن است یمراد ا .مھر زده شده است  ھایشان دل بر :»مْ ـِهـعَ
  .ردار درست بسته استکافت گفتار و یقت و دریحق

 ۸۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿  َّ�  ْ ْ َ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َوأ

ُ
 لَُهمُ  �َِك َوأ

ْوَ�ٰٓ  ُتۖ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ    ﴾٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
تا (پردازند  یبا مال و جان خود به جھاد م ،ه با او ھستندک یغمبر و مؤمنانیپ یول 

از (ھا  یکیھا و ن یھمه خوب ).ن خدا را باال برندیاز خود خوشنود سازند و دخدا را 
 و آنان ،شان استیاز آن ا )رامت آخرتکو بھشت و  ،ایمت دنیو غن یروزیپ :لیقب

  .رستگارانندگمان  بی
   توضیحات: 

اتُ «  َ َريْ   .ھر دو جھان یھایکیھا و نیخوب .انواع منافع :»اخلْ
 ۸۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َعدَّ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ٰ  لَُهمۡ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها  َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

٨٩﴾ 



 تفسیر نور    ٧١٢

 

   ترجمه:   
ھا  اخکر یز(بارھا در یه جوکرده است کرا آماده  )بھشت(ھای  باغ آنان یخداوند برا 

بزرگ و  یروزین است پیا .مانند یآن روان است و جاودانه در آن م )و درختان
  .سترگ یرستگار

 
   توضیحات: 

زُ «  وْ فَ   .ھا یدن به آرزوھا و خوبیرس .یروزیپ .یرستگار :»الْ
 ۹۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ ٱ ءَ وََجا ُرونَ ل  ٱ ِمنَ  ُمَعّذِ
َ
ِينَ ٱ َوَ�َعدَ  لَُهمۡ  ذَنَ ِ�ُؤۡ  َراِب عۡ ۡ� َّ�  ْ َ ٱ َكَذبُوا  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ِينَ ٱ َسُيِصيُب  َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
   ﴾٩٠ أ

   ترجمه: 
به  ،ھستند یرفتنیدرست و پذ یعذرھا یه داراک ،نینش هیباد(عذرخواھان اعراب  

و اّما گروه  .نندکت نکه در جھاد شرک(اجازه داده شود شان  بدی اند تا آمده )ش تویپ
و  )دھند یش شما را ھم به خود نمیزحمت آمدن به پ یحت ،افرندکه کاز آنان  یگرید

به افراد  .اند غمبرش دروغ گفتهیبه خدا و پ )مانیدر اظھار ا(اند و  در خانه نشسته
  .دیخواھد رس یکار دردنایشه آنان عذاب بسیفرپک

   توضیحات: 

ونَ ـْال«  رُ ذِّ عَ آءَ الْ «عذرتراشان. عذرخواھان. »: مُ ابِ ـجَ رَ َعْ نَ األْ ونَ مِ رُ ذِّ عَ  یبرخ...»: مُ
 ،ندیدانند. اگر صادق به حساب آ یاذب مک یرا صادق و برخ ینینش هیباد یھا ن عربیچن

بُوا«  ذَ ينَ كَ دَ الَّذِ عَ اذب به حساب کآن در باال گذشت. اگر  یو معن ،شانندیر از ایغ... »: قَ
ن به ینش هیشود: عذرتراشان منافق باد ین میچن یست و معنینان یدر م یگروه دوم ،ندیآ
 ینیب یله میوس نیردن در جھاد داده شود. بدکت نکاجازه شرشان  بدی اند تا ش تو آمدهیپ
اند. به  غمبرش دروغ گفتهیمان به خدا و پیه در اظھار اکاند  دهیگز ینینش خانه یسانک

  د.یخواھد رس یکار دردنایعذاب بس ینینش هین افراد بادیچن
 ۹۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 



  ٧١٣ سوره توبه

 

ٓ ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿  َعَفا ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  ءِ لضُّ ِينَ ٱ َ�َ  َوَ�  َ�ٰ َمرۡ ل  إَِذا َحَرجٌ  يُنفُِقونَ  َما َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
 ْ ِ  نََصُحوا ۡ ٱ َ�َ  َما ۦۚ َورَُسوِ�ِ  ِ�َّ ُ ٱوَ  َسبِيٖل�  ِمن ِسنِ�َ ُمحۡ ل    ﴾٩١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
و با آن (نند که آن را صرف جھاد کندارند  یزیه چک یسانکماران و یبر ناتوانان و ب 
و عذرشان مقبول و جھدشان (ست ین یگناھ )جھاد آماده سازند یشتن را برایخو
و  کشان ش نیو در د(غمبرش خالص باشند ینان با خدا و پیھرگاه ا )ور استکمش

ن یآنان در ا .غ ندارندیغمبرش درینبوده و آنچه در توان دارند از خدا و پ یا شبھه
ار قلمداد کسرزنش و گناھ یبرا( یچ راھیاران ھکوکیبر ن )ارند وکوکیصورت ن

  .ار استیشمار و رحمت بسیمغفرت ب یو خداوند دارا .وجود ندارد )شان ردنک
   توضیحات: 

ياـالْ «  ضَ رْ جٌ «. مارانیب ،ضیجمع مر :»مَ رَ وا. «رادیا .گناه :»حَ حُ خالص و  :»نَصَ

ا عَ . «خلوص یبه معن )نصح(از مصدر  .مخلص شدند بِيلٍ مَ ن سَ نِنيَ مِ سِ ن جمله یا :»يلَ املُْحْ

نْ (حرف  .المثل را دارد  جنبه ضرب سرزنشگران  :یعنی .د استیکتأ یزائد و برا )مِ
  ...و .سرزنش محسنان ندارند یبرا یراھ

 ۹۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َ  َوَ� ﴿  ٓ  إِذَا �َّ تَوۡ  َما
َ
ِجدُ  َ�ٓ  َت قُلۡ  ِملَُهمۡ ِ�َحۡ  كَ �

َ
ٓ  أ ۡ�ِ  َما

َ
ْ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ أ  تََولَّوا

 ۡ�
َ
أ مۡ ٱ ِمنَ  تَفِيُض  ُيُنُهمۡ وَّ �َّ  َحَزنًا عِ �َّ

َ
�  ْ    ﴾٩٢ يُنفُِقونَ  َما َ�ُِدوا

   ترجمه: 
ش تو آمدند تا آنان را بر یبه پ یه وقتک یسانکست بر ین یراد و گناھین ایھمچن 
ه شما را بر آن کندارم  یبکمر :یتو گفت )یول .یو به جھاد روانه ساز( ینکسوار  یبکمر

پر از  )فوت افتخار جھاد(از غم شان  چشمان هک یدر حال ،شان برگشتندیا .نمکسوار 
  .نندکه آن را صرف جھاد کنداشتند  یزیچون چ )خوردند یو افسوس م(بود  کاش

   توضیحات: 

اإِ «  ا مَ كَ . «هک یوقت :»ذَ ناً . «نزد تو آمدند :»أَتَوْ زَ أَالّ . «له است مفعول .از غم :»حَ

وا ِدُ ناً (له  مفعول :»...جيَ زَ   .است )حَ



 تفسیر نور    ٧١٤

 

 ۹۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َما﴿  بِيُل ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ َ�َ  لسَّ غۡ  وَُهمۡ  ِذنُونََك  ٔۡ َ� �َسۡ  �َّ
َ
ٓ أ ۚ نَِيا ْ  ُء ن رَُضوا

َ
ْ  بِأ  َوالِِف �َۡ ٱ َمعَ  يَُ�ونُوا

ُ ٱ َوَطَبعَ  َّ�  ٰ    ﴾٩٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
 
   ترجمه: 
در (خواھند  یه از تو اجازه مکباز است  یسانک یبه رو )نجهکرخنه و ش(تنھا راه  

توانند ساز و برگ جنگ  یو م( ،ه ثروتمند و قدرتمندندک یدر حال )نندکت نکجھاد شر
و (ه با زنان کن خوشنودند یآنان بد ).دان نبرد برزمندینند و در مکه یرا تھ

را مھر زده است   ھایشان دل خداوند .بمانند یباق )مارانیان و بکودکسالخوردگان و 
فان در خانه یاند و از ترس با ضع حقائق بسته یرا بر رو  ھایشان دل ه آنانکچرا (

ا و آخرت یدر دن یمیو عاقبِت وخ یه چه سرانجام بدک(دانند  یو آنان نم )اند نشسته
  ).ت آنان در جنگ استکشان به سبب تخّلف از فرمان و عدم شریمتوّجه ا

   توضیحات: 

ينَ ـَإِنَّم«  يلَ الَّذِ بِيلُ عَ رند و لومه و عقاب یگ یمورد بازخواست قرار م یسانک :»...ا السَّ
  .هکشوند  یم

 ۹۴ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ َ�عۡ  �َّ  قُل ِهمۚۡ إَِ�ۡ  تُمۡ رََجعۡ  إِذَا ُ�مۡ إَِ�ۡ  َتِذُرونَ َ�عۡ ﴿  نَا قَدۡ  لَُ�مۡ  ِمنَ نُّؤۡ  لَن َتِذُروا
َ
ُ ٱ َ�بَّ� َّ� 

خۡ  ِمنۡ 
َ
ُ ٱ وََسَ�َى َبارُِ�مۚۡ أ ٰ  إَِ�ٰ  تَُردُّونَ  ُ�مَّ  ۥَورَُسوُ�ُ  َ�َملَُ�مۡ  �َّ َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� ِ لشَّ  َدة

   ﴾٩٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م
   ترجمه: 
نند ک یم یشان شروع به عذرآوریا ،دیبرگرد )کاز جنگ تبو(آنان سوی  به هک یوقت 

ما ھرگز به شما باور  .دینکم یعذرخواھ :بگو )شان یبد .بافند یھا به ھم م و دروغ(
گاه ساخته است یخداوند ما را از خبرھا .مینک ینم از دروغھا و  یو برخ(تان آ

سخن  ،چرا ین ھمه دروغ و عذرخواھیا .رده استک یغمبر وحیتان را به پیترفندھا
اگر ( .دیغمبرش عمل شما را خواھند دیخدا و پ )هکد یوشکد و در عمل ینکوتاه ک



  ٧١٥ سوره توبه

 

از  ،دیشما از نفاق گرد یقیتوبه حقگر  بیان تان داد ویبر صالح و تقوا یردارتان گواھک
و اگر باز ھم به نفاق  ،ر مؤمنان برخوردارندیه ساکد یشو یبرخوردار م یائیھمان مزا

افران که با کخواھد شد  یارکیبا شما ھمان شّدت و حّدت و جھاد و پ ،دیخود ادامه داد
خدا سوی  به )در آخرت یعنی ؛ جھان(ن یپس از ا )و اّما ،ن جھانین در ایا .گردد یم

گاه از پنھان و آشکد یشو یبرگردانده م  )ھمگان و ظاھر و باطن شما منافقان(ار که آ
و پاداش و پادافره اعمال و (سازد  ید باخبر میا داده یاست و شما را از آنچه انجام م

  ).دھد یاقوالتان را م
   توضیحات: 

مْ «  نَ لَكُ مِ بَّأَنَا. «مینک ینم قتانیم و تصدیبه شما باور ندار :»لَن نُّؤْ ما را باخبر  :»نَ

ي اهللاُ. «رده استک َ ريَ ذب شما را روشن خواھد کا ینده صدق یه آکن است یمراد ا :»...سَ
  .خواھد داد یا دروغ شما گواھیردارتان بر گفتاِر راست کو  ،ساخت

 ۹۵ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿  ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

  ٞسۖ رِجۡ 
ۡ
ٰ َوَمأ ٓ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه ک(شما به خدا سوگند خواھند خورد  یبرا ،دیگرد آنان بازسوی  به هک یھنگام 

ار آنان غافل کاز  یول( .دینکتا از آنان صرف نظر  )استشان راست و درست یمعذرتھا
 یو دارا(دند یآنان پلگمان  بی ،دینیگز یشان دوریاز ا )د وید و از آنان در مگذریمشو

  .شان دوزخ است گاهینند جاک یه مک یارھائکفر یکو به  )ھستند یکت و ھدف ناپاین
   توضیحات: 

بْتُمْ «  لَ وا.... «دیبرگشت :»إِنقَ ضُ رِ وا لِتُعْ ضُ رِ أَعْ ن دو فعل از مصدر اعراض بوده و یا :»فَ
و  یگردانیرو :یبه معن یو در دوم ،نمودن ردن و عفوکصرف نظر  :یبه معن یدر اّول

سٌ «  .ار رفته استکردن به ک یدور جْ گونه  ھمان ).۹۰مائده /  :نگا(د یپل .ثیخب :» رِ
شتن را از نجاسات یالزم است خو ،زدیبپرھ یثافات مادکد انسان خود را از یه باک

  .ھم دور نگھدارد یمعنو
 ۹۶ آیه ۀسوره توب
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   ه:یمتن آ 

ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿  ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ُهۡمۖ َ�نۡ  ا َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا  مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ
   ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

   ترجمه: 
تازه اگر ھم شما  .دید و خوشنود شویخورند تا از آنان درگذر یشما سوگندھا م یبرا 

ه ک یاز گروھ )ن است ویشان خشمگیاز ا(خداوند  ،دید و خوشنود شویاز آنان درگذر
  .شود یگذرد و خوشنود نم یدر نم ،ده باشندین شوریسر از فرمان تافته و بر د

   توضیحات: 

قِني«  اسِ فَ   .زدانین و فرمان یروندگان از آئ رونیب .نیدگان بر دیشور :» الْ
 ۹۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ٱ﴿ 
َ
َشدُّ  َراُب عۡ ۡ�

َ
جۡ  اَونَِفا�ٗ  �رٗ ُ�فۡ  أ

َ
�َّ  َدرُ َوأ

َ
ْ َ�عۡ  � ٓ  ُحُدودَ  لَُموا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ َّ�  ٰ  ۦۗ رَُسوِ�ِ  َ�َ

ُ ٱوَ     ﴾٩٧ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
 .نان عربیفر و نفاق شھرنشک(دتر است از یشان شد فر و نفاقک ،نان عربینش هیباد 

 )دارند یمترکر و صالح نشست و برخاست یترند و با اھل خ شهیتر و جفاپ را سنگدلیز
ه خداوند بر کخبر باشند  یب یزین چیه از مقّررات و قوانکشتر سزاوارند یو آنان ب

گاه  .رده استکغمبرش نازل یپ افران و کاعم از مؤمنان و  ،از احوال بندگان(خداوند آ
  .است )مردمان ین سزا و جزاییاز جمله تع ،ار خودکدر (م یکح )و ،منافقان

   توضیحات: 

ابُ «  رَ َعْ رُ ). «۹۰توبه /  :نگا(ن ینش هیباد یھا عرب :»األْ دَ درخور و  .سزاوارتر :»أَجْ

ودَ . «تر ستهیشا دُ رُ أَالّ . «فرائض و واجبات .یاوامر و نواھ .ام و شرائعکاح :»حُ دَ أَجْ

وا لَمُ عْ   .خبر بمانند یه ندانند و بکسزد  :»يَ
 ۹۸ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

 ٱ َوِمنَ ﴿ 
َ
�َُّص  اَرمٗ َمغۡ  يُنفِقُ  َما َ�تَِّخذُ  َمن َراِب عۡ ۡ� ٓ ٱ بُِ�مُ  َو�ََ�َ َوا َّ� ۚ ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِر  �َِرةُ َدا



  ٧١٧ سوره توبه

 

وۡ ٱ ُ ٱوَ  ءِ� لسَّ    ﴾٩٨ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
   ترجمه: 
 ،نندک یصرف م )در راه خدا(ه کرا  یزیچ ،عرب )منافق(نان ینش هیاز باد یبرخ 

 )و کحوادث دردنا(و چشم به راه  ،)مان ندارندیه به ثواب آن اکچرا (دانند  یان میز
و له و لوردتان (ه شما را از ھر سو احاطه دھند کھستند  )یکخوفنا(ا و مصائب یبال
چون مردمان بدخواه و ( -ر خودشان باد یگ بانیھا گر بتیبالھا و مص - )نندک

ھا تنھا به سراغ آنان  یھا و بدبخت یامکھا و نا یروز رهیت ،ھستند یتنگچشم و منافق
داند و  یشان را میات و اقوال و افعال ایو لذا ن(خداوند شنوا و دانا است  ).رود یم
  ).شنود یم

   توضیحات: 

ذُ «  تَّخِ ماً . «آورد یبه شمار م .آورد یبه حساب م :»يَ رَ غْ بَّصُ . «ان و ضرریز :»مَ َ  :»يَرتَ

آئِرَ . «شدک یانتظار م وَ ء. «ا و مصائب روزگاریبال ،جمع دائرة :»الدَّ وْ ھرگونه شر و  :»السَّ

ءِ . «انسان شود یه بدحالیه ماک یان و ضرریبال و ز وْ ةُ السَّ آئِرَ اضافه  .بد یبال :»دَ
 .َرُجُل صدق :لیاز قب .و جنبه مبالغه دارد )۲۸م / یمر :نگا(موصوف به صفت است 

ء(ه واژه کاست  یھمان معن یدارا )داِئَرة(واژه  .اند گفته یبرخ وْ  .آن استگر  بیان )السَّ
  .د استیکان و تأین صورت اضافه به خاطر بیدر ا

 ۹۹ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

 ٱ َوِمنَ ﴿ 
َ
ِ  ِمنُ يُؤۡ  َمن َراِب عۡ ۡ� ِ ٱب ِ ٱ ِعندَ  ٍت قُُرَ�ٰ  يُنفِقُ  َما َوَ�تَِّخذُ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ َّ� 

 ٰ َ�ٓ  لرَُّسوِل� ٱ تِ َوَصلََ�
َ
َها � َُّهمۚۡ  �َةٞ قُرۡ  إِ�َّ ُ ٱ ِخلُُهمُ َسُيدۡ  ل َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  �َّ    ﴾٩٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
مان یز ایه به خدا و روز رستاخکھم ھستند  یسانک ،نینش هیباد یعربھاان یدر م 

 یبه خدا و سبب دعا یکیه نزدینند ماک یصرف م )در راه خدا(ه کرا  یزیدارند و چ
ت کر و بریه سعادت محسنان و خیغمبر مایپ یو دعا(دانند  یم )در حق خود(غمبر یپ

 )رسول یو دعاھا ،در راه خدا( صرف پولگمان  بی !ھان ).شان استیا یُعمر و روز
خداوند آنان را غرق رحمت  )به طور قطع( .است )شگاه خداوندیدر پ(ه تقّرب آنان یما

  .است )در حق بندگان(مھربان  )گناھان و(ه خداوند آمرزنده کچرا  ،ردکخود خواھد 
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   توضیحات: 

بَاتٍ «  رُ  .گردد یتقّرب مه یه ماکاست  یزیا چیتقّرب  یبه معن ،جمع ُقْرَبة :»قُ

ذُ (منصوب است چون مفعول دوم  تَّخِ ھا  یو جمع آمدن آن با توّجه به انواع خوب ،است )يَ

اتِ . «گوناگون آنھا استھای  راه و لَوَ  )ھا(ر یمرجع ضم :»هاـَإِنّ « .دعاھا ،جمع َصالة :»صَ

لَوات(ه از کواژه نفقه است  ار کر مؤّنث به یضم ی،گردد و با توّجه به معن یمفھوم م )صَ

لَوات(ھم مرجع آن را  یبرخ .رفته است   .اند دانسته )صَ
 ۱۰۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿   ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

   ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ش یروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکو  ،ن مھاجران و انصاریشگامان نخستیپ 

شان ھم از یخداوند از آنان خوشنود است و ا ،مودندیپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا
درختان و (ر یه در زکآنان بھشت را آماده ساخته است  یو خداوند برا ،خدا خوشنودند

 یروزین است پیا .مانند یاست و جاودانه در آنجا م یھا جار آن رودخانه )یاخھاک
  .سترگ یبزرگ و رستگار

   توضیحات: 

ونَ «  ابِقُ  .مان و ھجرت و نصرتیگران در ایرندگان بر دیگ سبقت .شگامانیپ :»السَّ
ردند و با جان و مال در راه خدا که ھجرت یبِ یش از صلح ُحَد یه پکاست  یمراد مھاجران

ه کن یا ایردند و کعت یغمبر بیه در عقبه اّول و دوم با پکاست  یز انصاریو ن ،دندیوشک

مْ الَّ وَ . «مان آوردندینه ایغمبر به مدیھنگام قدوم پ وهُ بَعُ ينَ اتَّ ه کاست  یسانکمراد  :»...ذِ
صادقانه از  ،مان آوردند و در اقوال و افعالیشگامان مھاجر و انصار این پیبه دنبال ا

و رفتار  کیردار نکه از ک ین و ھمه مؤمنانیتابع .ردندک یرویتاز پ شیان پیشواین پیچن
  .نندک یم یرویاعصار تا آخر روزگار پنه و کده مھاجران و انصار بزرگوار در تمام امیپسند

 ۱۰۱ آیه ۀسوره توب



  ٧١٩ سوره توبه

 

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿   ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َراِب عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا

ُ�ُهم لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ�ۡ�ِ  َسُنَعّذِ رَّ    ﴾١٠١ َعِظي�ٖ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  يَُردُّونَ  ُ�مَّ  مَّ
   ترجمه: 
 ،نهیان خود اھل مدیو در م ،شما )شھر(ن اطراف ینش هیباد یھا ان عربیدر م 

شان را یتو ا .اند دا نمودهیاند و در آن مھارت پ ردهکن نفاق یه تمرکھستند  یمنافقان
نجه کدو بار ش )این دنیدر ھم(شان را یا .میشناس یه ما آنان را مکو بل یشناس ینم
ن یکه درد و حسرت و خشم و یه ماکشما بر دشمنانتان  یروزیبار با پ کی :م (یدھ یم

سپس  ).شان از نفاق یبردار له پردهیشان به وسیردن اکو بار دوم با رسوا ،گردد یآنان م
  ).ندیآ یو به دوزخ گرفتار م(گردند  یم یروانه عذاب بزرگ )در آخرت(

   توضیحات: 

وا«  دُ رَ تَ . «اند ردهکدا یو مھارت پ یرگیاند و چ دهین دیتمر :»مَ ظ و یغ :دوبار :»ِن یَمرَّ
از  یناش یاجتماع یو رسوائ ،اندکتر یه آنان را مکمسلمانان  یروزیاز پ یخشم ناش

و عذاب وقت مرگ و  ی،دوران زندگ یھایا رسوائیبالھا  .شانیاز نفاق ا یبردار پرده

دُّونَ ). «۵۷و  ۵۵و توبه /  ۵۰انفال /  :نگا(داخل قبر  رَ مراد به  .شوند یبازگردانده م :»يُ
  ).۸۵بقره /  :نگا(شان است یردن و در جھّنم انداختن اکدوزخ حوالت 

 ۱۰۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ َوَءاَخُرونَ ﴿  ْ  بُِذنُو�ِِهمۡ  َ�َفُوا ُ ٱ َعَ�  َسّيًِئا َوَءاَخرَ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َخلَُطوا ن �َّ
َ
 َ�ُتوَب  أ

َ ٱ إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ     ﴾١٠٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
ن بشمارند یو نه از منافق ،نیشگامان نخستینه از پ(ه کھم ھستند  یگریمردمان د 

به  یو گاھ(زند یآم یم یار بدکرا با  یار خوبکو  ،نندک یبه گناھان خود اعتراف م )و
و (رد یه خداوند توبه آنان را بپذکد است یام )ازندی یئات دست میبه س یحسنات و زمان

م یو تصم ،و ھراس آنان از عقاب و عذاب ،از گناه یسانکن یچن یاحساس شرمندگ
ت نشوند و یگر دچار معصیه دکسبب گردد  ،گناه نروندسوی  به هکن یشان بر ایا

مغفرت فراوان و  یوند داراخداگمان  بی )هکچرا  .مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند
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  .ران استکیرحمت ب
   توضیحات: 

ونَ «  رُ اخَ شگامان یپ یعنین یشیر از دو گروه پیغ یمراد گروه سوم .گرانید :»ءَ
  .نه استین و منافقان داخل و خارج مدینخست

 ۱۰۳ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ 
َ
ٰ أ  َسَ�نٞ  تََك َصلَوٰ  إِنَّ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

َُّهۡمۗ  ُ ٱوَ  ل    ﴾١٠٣ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  �َّ
   ترجمه: 
ھا  یاھش بدکه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد ک(از اموال آنان  !)غمبریپ یا( 

از رذائل (شان را یله این وسیر تا بدیات بگکز )باشند یش میخو یھا یکیش نیو افزا
رات و حسنات یخ یرویدر دل آنان ن(و  ی،دار کپا )یچشم و تنگ ،و گناھان ی،اخالق

ه قطعًا کن کآنان دعا و طلب آمرزش  یو برا ی،شان را باال بریا )و درجات یرا رشد دھ
نان و یو سبب اطم(شود  یشان میا )دل و جان(ه آرامش یدعا و طلب آمرزش تو ما

گاه  )مخلصان و یدعا( یو خداوند شنوا )گردد یم شترشانیاعتقاد ب ات یاز ن(آ
  .است )ھمگان

   توضیحات: 

قَة«  دَ مْ . «ندک یبه خدا صرف م یکینزد یآنچه مؤمن برا .اتکز :»صَ يْهِ لَ لِّ عَ  :»صَ

التَكَ . «نکشان دعا یا یبرا نٌ . «تو یدعا :»صَ كَ   .آرامش خاطر .رحمت :»سَ
 ۱۰۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  � نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِ  َ�نۡ  �َةَ �َّوۡ ٱ بَُل َ�قۡ  ُهوَ  �َّ   ۦِعَبادِه

ۡ
ٰ ٱ ُخذُ َو�َأ َدَ� نَّ  ِت لصَّ

َ
َ ٱ َوأ  ُهوَ  �َّ

اُب ٱ    ﴾١٠٤ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
   ترجمه: 
ات و صدقه کو ز )نیاران راستک توبه(ه توبه که تنھا خدا است کدانند  یا نمیآ 

  ؟ ر و مھربان استیپذ ار توبهیه بسکو فقط او است  ،ردیپذ یرا م )نیمؤمنان مخلص(
   توضیحات: 



  ٧٢١ سوره توبه

 

ذُ «   ).۱۶ات / یذار :نگا(دھد  یرد و پاداش آن را میپذ یم ینجا به معنیدر ا :»يَأخُ

ذْ (ان یم یفیرابطه لط ذُ (و  ی،ه قبلیدر آ )خُ أْخُ غمبر یه پکن یو آن ا ،ه استین آیدر ا )يَ
  .دھد یه خدا بدان دستور مکدارد  یافت میرا در یزیھمان چ

 ۱۰۵ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ َوقُلِ ﴿  ُ ٱ فََسَ�َى َملُوا ۡ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َ�َملَُ�مۡ  �َّ ٰ  إَِ�ٰ  وََسُ�َدُّونَ  ِمُنوَنۖ ُمؤۡ ل  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ�
َ�ٰ ٱوَ     ﴾١٠٥ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�يُنَّبُِئُ�م َدةِ لشَّ

   ترجمه: 
خداوند  )هکد یاّما بدان .خواه بد ،کیخواه ن(د یانجام دھ )دیخواھ یھرچه م( :بگو 

غمبر و یو پ )ردیگ یو آنھا را به حساب شما م(ند یب یشما را م )ظاھر و باطن(اعمال 
ا ی یبا شما دوست ی،و بد یبه نسبت خوب(نند و یب یشما را م )ظاھر(مؤمنان اعمال 

گاه کد یشو یخدا برگردانده مسوی  به در آخرت )و اّما ،این در دنیا .ورزند یم یدشمن ه آ
د ینک یاست و شما را بدانچه م )جھان یدنیو ناد یدنیھمگان و د(ار کاز پنھان و آش

  ).دھد یو پاداش و پادافره اعمال و اقوال شما را م(سازد  یمطلع م
   توضیحات: 

ذْ ) عطف بر فعل (قُلْ فعل (»: قُلْ «  ولُهُ «است.  ۱۰۳ه یآ ) درخُ سُ مْ وَ رَ لَكُ مَ ي اهللاُ عَ َ ريَ فَسَ

نُونَ ـُمـوَ الْ  مِ گاه استکخدا از »: ؤْ ز است. یچ جا و ناظر بر ھمه چون حاضر در ھمه ،ارتان آ
 -را انجام دھد  یه انسان ھر عملکچرا  ،شوند یارتان مطلع مکغمبر و مؤمنان ھم از یپ

امت یماند و در روز ق ید خدا پنھان نمیظاھر خواھد شد. اعمالتان از د -خواه ناخواه 
 ،۱۸۸اعراف /  ،۱۷۹عمران /  گردند (نگا: آل یردارتان باخبر مکغمبر و مؤمنان ھم از یپ

  ).۱۰ات / یالعاد ،۹الطارق /  ،۱۸حاّقه /  ،۹احقاف /  ،۶۵نمل /  ،۹۴توبه / 
 ۱۰۶ آیه ۀبسوره تو

   ه:یمتن آ 

مۡ  نَ َجوۡ ُمرۡ  وََءاَخُرونَ ﴿ 
َ
ِ ٱ رِ ِ� ا �َّ ُ�ُهمۡ  إِمَّ ا ُ�َعّذِ ُ ٱوَ  ِهۡمۗ َعلَيۡ  َ�تُوُب  �مَّ  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ

١٠٦﴾   
   ترجمه: 
و (اند  دهیه به فرمان خدا واگذار گردکھستند  )از متخّلفان از جھاد( یگریو گروه د 
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ه بدون عذر از کن دسته یه دستور خدا درباره اکنند یانتظار بمانند تا ببد در یمردم با
ا بر آنان یرد و یگ یشان را به گناه خود میا خدا ای )اند چه باشد جھاد بازپس مانده

گاه  .دیبخشا یم مت کو برابر ح(م است یکح )ات آنان بوده ویاز احوال و ن(خداوند آ
  ).ددھ یا عقاب میبندگان را ثواب  ،خود
   توضیحات: 

ونَ «  رُ اخَ ه بدون کباشند  یم ۱۰۲ه یور در آکر از دسته مذیه غک یگریدسته د :»ءَ
ھم ننمودند و به  یمان گشتند و عذرتراشیدند و بعدھا پشیشکعذر از جھاد واپس 

با زنان خود محروم  یکینزد یبا اصحاب و حتّ  یو گفتگو ینیغمبر از ھمنشیفرمان پ

نَ . «دیشان را بخشید و ایدر رس ۱۱۸ه یتا فرمان خدا در آ ،شدند وْ جَ رْ ر یبه تأخ :»مُ

جي(جمع  .واگذارشدگان .شدگان انداخته رْ ه اسم مفعول است و از مصدر کاست  )مُ

  ).۵۱و احزاب /  ۱۱اعراف /  :نگا(باشد  یم )رجا(ا ی )رجو(اصل آن  ).إرجاء(
 ۱۰۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ارٗ  اِجدٗ َمسۡ  �َّ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  �رِ�َقۢ َوَ�فۡ  �رٗ َوُ�فۡ  �ِ�َ  َحارََب  لَِّمنۡ  اَصادٗ �رۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ ٱ ۚ َ�بۡ  ِمن ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َردۡ  إِنۡ  لُِفنَّ َوَ�َحۡ  ُل

َ
ٓ أ � سۡ �ُۡ ٱ إِ�َّ  نَا ُ ٱوَ  َ�ٰ ٰ  إِ�َُّهمۡ  َهدُ �َشۡ  �َّ    ﴾١٠٧ ِذبُونَ لََ�

   ترجمه: 
 ،ردند و منظورشان از آنکرا بنا  یه مسجدکھستند  یسانک )ان منافقانیاز م(و  

دن یوبکو درھم (ان مؤمنان یم یانداز و تفرقه )در آن( یفرورزکو  )به مؤمنان(ان یز
غمبرش یه قبًال با خدا و پکبود  یسک ینگاه ساختن برایمکو  )صفوف مسلمانان

 یکیجز ن یه نظرکخوردند  یسوگند ھم م )بود ان برافراشتهیعلم طغ(ده بود و یجنگ
اّما  )و تنھا مرادشان خدمت به مردمان و اقامه نماز در آن بوده و بس(اند  نداشته

  .ندیگو یدروغ م )در سوگند خود(ه آنان کدھد  یم یخداوند گواھ
   توضیحات: 

ينَ «  ذِ مُ وَ « :ن استیر آن چنیعطف بر ماسبق است و تقد :»...الَّ نْهُ وا مِ َذُ ينَ اختَّ الَّذِ

داً  جِ سْ اراً . «»مَ اداً «  .له است مفعول .ان رساندنیز :»رضِ صَ «  .ن نشستنیمکدر  :» إِرْ

نَيا ُسْ نَيا(ه در اصل کن است یث آن ایعّلت تأن .کیار نک :»احلْ ُسْ لَة احلْ َصْ بوده و  )أخلْ
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از  یور درباره گروھکه مذیآ .آن نشسته است یموصوف حذف شده و صفت به جا
شان را بر آن یا یابوعامر نام ،نه ساخته شدیمسجد قبا در مد یه وقتکمنافقان است 

 یو برا ،ه مسجد قباء را ساختندک یسانکبا  یچشم ھم چشم یه منافقان براکداشت 
غمبر یبعد از اتمام آن از پ .بسازند یمسجد ،ه اسالم و مؤمنانیعل یزنیو را یگردھمائ

 .ه بعدھا مسجد ضرار نام گرفت نماز بخواندک یمسجد نیه در چنکردند کدرخواست 
ه در آن نماز کن یغمبر چه رسد به ایآسمان نقاب از چھره آنان برداشت و پ یاّما وح
  .ندیدانش نما ه آن را بسوزانند و زبالهکدستور داد  ،نخواند

 ۱۰۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

بَدٗ  �ِيهِ  َ�ُقمۡ  َ� ﴿ 
َ
ََّمسۡ  �ۚ � َس  ِجدٌ ل ّسِ

ُ
لِ  ِمنۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  �ٍ يَوۡ  أ

َ
ن أ

َ
 �ِيهِ  �ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

ن ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ 
َ
ْۚ  أ ُروا ُ ٱوَ  َ�َتَطهَّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ّهِرِ�نَ ل    ﴾١٠٨ ُمطَّ

   ترجمه: 
مانند ( یمسجد .ست و نماز مگذارینا )مسجد ضرار(ھرگز در آن  !)غمبریپ یا( 

و مراد سازندگان آن تنھا (ده است یه تقوا بنا گردیروز نخست بر پاه از ک )مسجد قبا
در آنجا  .یو نماز بگزار یستیا یه در آن برپاکسزاوار آن است  )الله بوده است یرضا

زه یکپا )عبادِت درست یبا ادا(خود را  )جسم و روح(خواھند  یه مکھستند  یسانک
  .دارد یزگان را دوست میکدارند و خداوند ھم پا

   توضیحات: 

مْ فيهِ «   ).۱۰۲نساء /  :نگا(در آن نماز مخوان  .ستیدر آن به عبادت نا :»...ال تَقُ

قُّ . «ن و ممانکاصًال در آن توّقف م در  یل است ولین واژه گرچه افعل التفضیا :»أَحَ
و  )ستهیشا(ان یسه میه مقاکبل ؛ ستین )تر ستهیشا(و  )ستهیشا(ان یسه مینجا مراد مقایا
َحقُّ (نجا یلذا در ا ؛ است )ستهیاشان(

َ
فرقان  :نگا(تر  ستهینه شا ؛ سته استیشا یبه معن )أ

 /۲۴.(  
 ۱۰۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َ�َمنۡ ﴿ 
َ
َس  أ سَّ

َ
ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُ�نۡ  أ ِ ٱ ِمنَ  َوىٰ َ�قۡ  َ�َ ٰ َورِۡض  �َّ م َخۡ�ٌ  نٍ َ�

َ
نۡ  أ َس  مَّ سَّ

َ
ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُ�نۡ  أ َ�َ 

ُ ٱوَ  َجَهنََّمۗ  نَارِ  ِ�  ۦبِهِ  َهارَ �ۡ ٱفَ  َهارٖ  ُجُرٍف  َشَفا ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ    ﴾١٠٩ لِِم�َ ل�َّ
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   ترجمه: 
خدا و  )مخالفت فرمان(ز از یه تقوا و پرھیرا بر پا )مسجد(ه شالوده آن ک یسکا یآ 

را ه شالوده آن ک یسکا یبھتر است  )ارشک( ،اد نھاده استیبن )او( یخوشنود )جلب(
او  )ختن خودیھر آن با فرو ر(اد نھاده است و یبن یا دهیافته و فرو تپکبر لبه پرتگاه ش

ر و یه خک یزیبه چ(شه را یپ خداوند مردمان ستم ؟اندازد یرا به آتش دوزخ فرو م
  .ندک یت نمیھدا )شان در آن باشدیصالح ا

   توضیحات: 

نْيَان«   یعنی .ار رفته استکاسم مفعول به  یمصدر است و به معن .شالوده .هیپا :» بُ

نْيَانَهُ . «یمبن یبناء به معن فا. «ن خودیشالوده د .شالوده مسجد :»بُ  :نگا(ناره ک .لبه :»شَ

فٍ ). «۱۰۳عمران /  آل رُ ارٍ . «پرتگاه .گودال :»جُ از ماده  ،افته و مشرف به سقوطکش :»هَ
ار کگر به یھمد یالفعل به جا نیالفعل و ع ان شده است و المکالم و در آن قلب )ھور(

انْ . «رفته است  .ن انداختیساختمان و صاحب آن را با خود به پائ ،پرتگاه :»هارَ بِهِ ـفَ
اد نھاده است ین خود را بنیه دیه پاک یسکا یآ :اند ردهکان ین بیه را چنیآ یمعن یبرخ

ا ی ،بھتر است ،ا طاعت و عبادت استیخدا  یسب رضاکه تقوا و کبر شالوده استوار 
ه او را به دوزخ کاد نھاده است ین شالوده بنیتر ن و سستیتر فیه آن را بر ضعک یسک
  ...اندازد و یم

 ۱۱۰ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُنُهمُ َ�ٰ ُ�نۡ  يََزاُل  َ� ﴿  ْ َ�َنوۡ  �َّ ٓ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  رِ�َبةٗ  ا ن إِ�َّ
َ
عَ  أ ُ ٱوَ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�َقطَّ  َعلِيمٌ  �َّ

   ﴾١١٠َحِكيمٌ 
   ترجمه: 
 کیا ی ،دیو ترد کعامل ش کی(اند ھمواره به عنوان  ردهکه خودشان برپا کرا  یبنائ 

قطعه قطعه   ھایشان دل هکن یمگر ا ،ماند یم یدر قلوب آنان باق ،دیو ترد کش )جهینت
گاه  )خدا برگردندسوی  به نند وکه توبه کن یا ایو  ،رندیو بم(شود   یزیاز ھر چ(و خدا آ

  .است )یسکھر یدر افعال و دادن جزا و سزا(م یکح )و
   توضیحات: 

يبَةً «  طَّعَ . «است )إِيل( یبه معن :»إِالّ . «زاُل استیخبر ال .دیو ترد کش :»رِ تَقَ
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لُوبُ  مْ ـقُ طَّعَ (فعل  .نندکنند و توبه کفر برکدل از  .پاره پاره شود  ھایشان دل :»هُ مضارع  )تَقَ
 ین بنایا :اند ردهک ین ھم معنیه را چنیآ .از اّول آن حذف شده است یاست و تائ

  .نندکپرا ید میو ترد کان مسلمانان شیشتر در میآنان ب ،شتر بماندیشان ھرقدر بیا
 ۱۱۱ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ۡ ٱ مِنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  َتلُوَنۖ َو�ُقۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ وۡ  َوَمنۡ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ َرٮ
َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ  ۦِده

ِۚ ٱ ِمنَ  ْ تَبۡ سۡ ٱفَ  �َّ وا ِيٱ عُِ�مُ بِبَيۡ  ِ�ُ ٰ  ۦۚ بِهِ  ُتمبَاَ�عۡ  �َّ    ﴾١١١ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَ�
   ترجمه: 
 .ندک یم یداریبھشت خر )یبھا(جان و مال مؤمنان را به  )یاالک(گمان خداوند  یب 

ه خداوند کاست  یا ن وعدهیا .شته شوندکشند و کدر راه خدا بجنگند و ب )دیآنان با(
ثبت  یبه عنوان سند معتبر(ل و قرآن یتورات و انج )یآسمان یھا تابک(آن را در 

از خدا به عھد خود  یسکو چه  ،ن آن را داده استیو وعده راست )رده استک
بزرگ و  یروزین پیو ا ،دید شاد باشیا ردهکه ک یا پس به معامله ؟ تر است نندهکوفا

  .است یسترگ یرستگار
   توضیحات: 

يا«  َ رتَ لذا  ؛مضارع دارد یدر معامالت معن یماضرده است. معموًال فعل ک یداریخر»: إِشْ

اتِلُونَ «رد. ک یند) معنک یم یداریتوان آن را (خر یم نجا یجنگند. فعل مضارع در ا یم»: يُقَ

داً «د بجنگند. یامر داشته باشد: با یتواند معن یم عْ دَ مفعول مطلق فعل محذوف (»: وَ عَ ) وَ

اً «است.  قّ قَّ مفعول مطلق فعل محذوف (»: حَ داً صفت (ا ی) اَحَ عْ ). ۱۲۲) است (نگا: نساء / وَ

ْوف«
َ
وا«تر.  نندهک: وفا» یأ ُ تَبْرشِ ن یا»: ذلِكَ «د. ید. شاد و خوشنود باشیشادمان باش»: إِسْ

بھا بھشت  ،اال اموال و انفس مسلمانانک ،فروشندگان مؤمنان ،دار خدایه خرک یا معامله
  ل و قرآن است.یو سند گفته خداوند سبحان و ثبت در تورات و انج ،دانیجاو

 ۱۱۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ٰٓ ٱ﴿  ٰٓ ٱ ِمُدونَ َ�ٰ لۡ ٱ بُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ �ُِبونَ ل�َّ ٰ ٱ �ُِحونَ ل�َّ ٰ ٱ كُِعونَ ل�َّ  مُِرونَ �ٱ ِجُدونَ ل�َّ



 تفسیر نور    ٧٢٦

 

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ َعنِ  �َّاُهونَ ٱوَ  ُروِف َمعۡ ل ِۗ ٱ ِ�ُُدودِ  فُِظونَ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ُمنَكرِ ل َّ�  ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ    ﴾١١٢ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
از (ننده ک آنان توبه )هکن است ین مؤمنان و سائر مسلمانان ایاز جمله اوصاف ا( 

شمند در ین و اندیدر زم(گردنده  ،)پروردگار(گزار  سپاس ،)دادار(پرستنده  ،)یمعاص
ن یو حافظ قوان ،ار بدکبازدارنده از  ،کیار نکدستوردھنده به  ،نمازگزار ،)آفاق و انفس

ف و یه خارج از توصک یزھائیبه چ(مژده بده به مؤمنان  !)غمبریپ یا( .باشند یخدا م
  ).ف و به دور از فھم مردمان استیتعر
   توضیحات: 

تَّآئِبُونَ «  خبر محذوف است و  یا مبتدایمحذوف  یخبر مبتدا .نندگانک توبه :»الْ

َنَّةِ أَيْضاً « :ن استیر چنیتقد لِ اجلْ نْ أَهْ ... مِ ونَ ابِدُ عَ ... التَّآئِبُونَ الْ مُ التَّآئِبُونَ نساء /  :نگا( »هُ

ونَ ). «۱۰د / یو حد ۹۵ آئِحُ اّطالع از آثار و درس گرفتن  ین برایگردندگان در زم :»السَّ
 ،۱۱انعام /  :نگا(دن عجائب و غرائب جھان یخ گذشتگان و دیو عبرت آموختن از تار

ودِ اهللاِ). «۵م / یتحر :نگا(داران  روزه ).۲توبه /  ُدُ َافِظُونَ حلِ  .ن خدایمحافظان قوان :»احلْ

ِ الْ . «ام و شرائع اللهکنندگان احکاجرا نِنيَ ـبَرشِّ مِ ؤْ مورد مژده  .مژده بده به مؤمنان :»مُ
 هکرون از حدود ُشمار و گفتار و پندار است یه بکمحذوف است و اشاره بدان دارد 

  .ردگار استک یبھشت و رضا
 ۱۱۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  فُِروا ْوِ�  ا

ُ
 دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َ�ٰ قُرۡ  أ

َ  َما �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡص  �

َ
   ﴾١١٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه کھرچند  ،نندکان طلب آمرزش کمشر یه براکغمبر و مؤمنان را نسزد یپ 
 ،اند ا رفتهیاز دن کفر و شرکبا (ه کآنان روشن شود  یه براک یھنگام ،شاوند باشندیخو

  .ان اھل دوزخندکمشر )و
   توضیحات: 

انَ لِل«  ا كَ نُوامَ امَ ينَ ءَ الَّذِ «  .هکست یو درست نسته یغمبر و مؤمنان شایپ یبرا :»نَّبِيِّ وَ
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بَيا رْ يلِ قُ   .انکینزد .شاوندانیخو :»أُوْ
 ۱۱۴ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َفارُ تِغۡ سۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
وۡ  َعن إِ�َّ  ِ� ٓ  ِعَدةٖ مَّ ا إِيَّاهُ  وََعَدَها َ  فَلَمَّ نَّهُ  ۥٓ َ�ُ  تَبَ�َّ

َ
 َعُدوّٞ  ۥ�

 ِ َّ ِ�ّ  
َ
أ ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ  هُۚ ِمنۡ  َ�َ�َّ َّ�

َ
   ﴾١١٤ َحلِيمٞ  هٌ َ�

   ترجمه: 
 یول ،ه بدو داده بودکبود  یا به خاطر وعده ،پدرش یم برایطلب آمرزش ابراھ 

ورزد و برابر  یفر اصرار مکات بر ید حیدر ق(ه پدرش کاو روشن شد  یه براک یھنگام
از او  ،دشمن خدا است )اوه کدانست  ،دیگو یفر وداع مکرا با  یدار فان یآسمان یوح

ار مھربان و یم بسیواقعًا ابراھ ).گفت یو یطلب آمرزش برا کو تر(جست  یزاریب
  .با بودیکبدعا و فروتن و ش دست

   توضیحات: 

ا«  ارُ إِبْرَ فَ تِغْ يمَ إِسْ ة). «۸۶شعراء /  :نگا( :»هِ دَ عِ وْ  ). «۴۷م / یمر :نگا(وعده  :»مَ
َ
أ  :»َتَبرَّ

اهٌ ). «۱۶۷و  ۱۶۶بقره /  :نگا(رد ک یدور .جست یزاریب  .خاشع در دعا .انیگو آه :»أَوَّ

لِيمٌ . «رالدعاءیثک .مھربان .یحگویتسب ه کد یآ ین برمیه چنیاز آ .صبور و بردبار :»حَ
مردگان آنان  یبرا یان زنده بالمانع است ولکافران و مشرکت یھدا یردن براکدعا
  ).۲۲مجادله /  :نگا(ست یح نیصح

 ۱۱۵ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿  ٰ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  �َمۢ قَوۡ  ِ�ُِضلَّ  �َّ ٰ  ُهمۡ َهَدٮ َ  َح�َّ ا لَُهم يُبَّ�ِ َ ٱ إِنَّ  َ�تَُّقونَۚ  مَّ  بُِ�ّلِ  �َّ
   ﴾١١٥ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ 
   ترجمه: 
ده یت بخشیه ھداکرا  یچ وقت قومیھ )ه داردک یمتکبه سبب عدالت و ح(خداوند  

به  ،نندک یه مک یاز اجتھاد یو در برابر اشتباه و لغزش ناش(سازد  یگمراه نماست 
زند روشن و ید از آنھا بپرھیه باکرا  یزھائیه چک یمگر زمان )ردیگ یعقاب و عذابشان نم

گاه گمان  بی .ندکان یآنان ب یبرا )غمبریتوّسط پ ،الکشبھه و اش یو ب(ار کآش خداوند آ
  .است یزیاز ھر چ
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   توضیحات: 

لَّ «  ان یه عقاب بعد از بکن است یمراد ا .دھد یم به گمراھکح .گمراه سازد :»لِيُضِ
  .ام استکاح

 ۱۱۶ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما َوُ�ِميُتۚ  ۦيُۡ�ِ  ِض� �ۡ�  َوِ�ّٖ  ِمن �َّ

   ﴾١١٦ نَِص�ٖ  َوَ� 
   ترجمه: 
بخشد و  یم یه زندگکاو است  .ن تنھا از آن خدا استیو زمھا  آسمان ومتکح 

 یاوریو  )شما بدو واگذار شود یارھاکه ک( یشما سرپرست یجز خدا برا .راندیم یم
  .وجود ندارد )ندکو از شما دفاع  کمکه شما را ک(

   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «    .بجز خدا .خدا یِسوا :»مِ
 ۱۱۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿  ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ� ِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ  ِمنۢ  ة

   ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ 
   ترجمه: 
ن و یت در جھاد) و توبه مھاجرکدادن منافقان به عدم شر غمبر (از اجازهیخداوند توبه پ 

شه بد به دل راه دادن و یاراده و اند یو سست یندکمثل  ،کجنگ تبو یھا انصار (از لغزش
(با  یدر روزگار سخت هک ین و انصاریرفت. مھاجریمه راه جھاد) را پذیآھنگ بازگشت از ن

غمبر یدن محصول خود) از پیفصل درو و چ ،و زاد یله سواریوس یمک ،ادیز یوجود گرما
از   ھای دست  ھای دل هکشدند) بعد از آن  کردند (و ھمراه او رھسپار جنگ تبوک یرویپ

ن حال) باز ھم ی(در ا باطل) منحرف شود.سوی  به ه (از حقکمانده بود  یکآنان اند
  ار رؤوف و مھربان است.یه او بسکرفت. چرا یتوبه آنان را پذ خداوند

   توضیحات: 

 ». يلَ النَّبِيِّ د تَّابَ اهللاُ عَ قَ به خاطر  ،نندگانک غمبر در سرآغاز توبهیر پکذ :»..لَ
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از او سر نزده بود تا از آن  یواّال گناھ ،ن و انصار استیشتر مھاجریبزرگداشت ھرچه ب
مانند  ،زد یگران سر میه اگر از دکاست  یغمبر از اموریتوبه په کن یا ای .ندکتوبه 
 )۴۳توبه /  :نگا(نند کت نکه در منزل بمانند و در جنگ شرکدادن به منافقان  اجازه

شه ھر ید پیه طلب استغفار باکن یا ای .درخور لومه و عتاب نبود یا حتیاصًال گناه 

ةِ ). «۲و فتح /  ۱۹محّمد /  :نگا(ره باشد یغمبر و غیاعم از پ یمؤمن َ ةِ الْعُرسْ اعَ ھنگام  :»سَ
شدند و به  یم که مؤمنان آماده جنگ تبوکاست  یمراد زمان .یو بحران یسخت

ار یروم در نقطه بس یدن با امپراطوریالت راه و رزمکشت و مشیمع یمناسبت سخت
ُش اْلُعْسَرة یدند َج یه دیه تھکرا ھم  یرکو لش ،نه سخت در تنگنا بودندیاز مد یدور

يغُ . «لقب گرفت ادَ يَزِ يقٍ . «ه منحرف و از راه به در شودکبود  کینزد :»كَ  .دسته :»فَرِ
  .گروه

 ۱۱۸ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿  َّ�  ْ ٰٓ  ُخلُِّفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 َوَضاقَۡت  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ ْۚ ِ�َتُوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُهوَ  �َّ

اُب ٱ   ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
   ترجمه: 
واگذار شدند  )ندهیبه آ یمکچ حیھ یب(ه کرد یپذ یرا ھم م یخداوند توبه آن سه نفر 

 یشان سخن نگفتند و از آنان دوریغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ایو پ(
بر آنان  ی،ن با ھمه فراخیزم )هکد یرس یشان به حدیا یناراحت(ه کتا بدانجا  )جستند

زار و ھم یھم مردم از آنان ب .دیشان به لب رس جان(به ھم آمد و شان  دل و ،تنگ شد
 )دست خشم(از  یچ پناھگاھیه ھکدانستند  )باالخره .زار شدندیخودشان از خود ب

ه پناه کچرا (وجود ندارد  )بردن بدو با استغفار از او و پناه(خدا جز برگشت به خدا 
شان  بدی )ست ویشان نگریبه نظر مرحمت در ا(آن گاه خدا  ).پناھان او است و بس یب
 ).رفتیشان را پذیا ردند و خدا ھم توبهکو آنان ھم توبه (نند کغام توبه داد تا توبه یپ

  .ر و مھربان استیپذ ار توبهیخدا بسگمان  بی
   توضیحات: 

 .هیبن ام ع و ھاللیبن رب و ُمراره کبن مال عبک :ه عبارت بودند ازکسه نفر  :»الثَّالثَةِ « 
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وا«  لِّفُ درباره آنان صادر  یم قطعکه خداوند حکن است یمراد ا .واپس نھاده شدند :» خُ

بَتْ ـَمـبِ . «نده واگذار شدندیو به آ )۱۰۶توبه /  :نگا(نفرمود  حُ ه ک یبا ھمه وسعت :»ا رَ

أَ ). «۴۶بقره /  :نگا(ردند کن حاصل یقی :»ظَنُّوا. «دارد لْجَ مْ . «پناھگاه :»مَ يْهِ لَ  :»تَابَ عَ
رش توبه آنان را به یام پذیبرگشت و پشان  بدی با مرحمت .ق توبه دادیشان را توفیا

ز بر توبه و استغفار ماندگار ینده نینند و در آکتا آنان توبه  :»لِيَتُوبُوا. «ردک یغمبر وحیپ
  .باشند

 ۱۱۹ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا    ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
  .دیراستان باشد و ھمگام با یاز خدا بترس !مؤمنان یا 
   توضیحات: 

ادِقِنيَ «    .ردار و گفتار و پندارکراستان در  :»الصَّ
 ۱۲۰ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

هۡ  َ�نَ  َما﴿ 
َ
ۡ ٱ لِ ِ�  ٱ ّمِنَ  لَُهمَحوۡ  َوَمنۡ  َمِديَنةِ ل

َ
ن َراِب عۡ ۡ�

َ
ْ  أ ِ ٱ رَُّسولِ  َعن َ�تََخلَُّفوا  َوَ�  �َّ

ْ يَرۡ  نُفِسِهمۡ  َ�ُبوا
َ
ٰ  ۦۚ ِسهِ �َّفۡ  َعن بِأ �َُّهمۡ  لَِك َ�

َ
  يُِصيُبُهمۡ  َ�  بِ�

ٞ
 ِ�  َمَصةٞ َ�ۡ  َوَ�  نََصٞب  َوَ�  َظَمأ

ِ ٱ َسبِيلِ  ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ�  �َّ  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  مِنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
َ ٱ إِنَّ  لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ  جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ﴾١٢٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
غمبر خدا جا بمانند یاز پ ،نان دوروبر آنانینش هینه و بادیه اھل مدکست یدرست ن 

ه او در راه آن جان کجان نبازند  یزیو در راه ھمان چ ،اب او به جھاد نروندکو در ر(
و  یچ تشنگیه ھکچرا  .باشندتر داشته  غمبر دوستیو جان خود را از جان پ )بازد یم

ه کدارند  یبه جلو برنم یو گام ،رسد یدر راه خدا به آنان نم یو گرسنگ یخستگ
 یو ضرب و قتل و جرح(زنند  ینم یو به دشمنان دستبرد ،افران شودکموجب خشم 

 یبرا یوئکیار نک ،ه به واسطه آنکن یمگر ا )رندیگ ینم یمتیر و غنیچشانند و اس ینم



  ٧٣١ سوره توبه

 

خداوند پاداش گمان  بی ).شود یبدانان داده م یوئکیو پاداش ن(شود  یآنان نوشته م
  .دھد یھدر نم )گذارد و آن را یمزد نم یب(اران را کوکین

   توضیحات: 

انَ «  ا كَ هِ «ست. یست. درست نیح نیصح»: مَ سِ ن نَّفْ مْ عَ هِ سِ بُوا بِأَنفُ غَ جان خود را »: ال يَرْ
نند. کغ نیتر ندانند. از بذل جان خود در راه حفظ جان او در ارزش زتر و بایاز جان او عز

أٌ « بٌ . «یتشنگ»: ظَمَ ةٌ . «یخستگ»: نَصَ صَ ْمَ گذارند.  یگام نم»: ال يَطَأُونَ . «یگرسنگ»: خمَ

طِئاً «نھند.  ینم یپا وْ طِئاً «گام. قدمگاه.  یجا»: مَ وْ  یه گامکن است یمراد ا»: ال يَطَأُون مَ

وٍّ نَيْالً «ه... کن یمگر ا ،شوند ینم یانکند و وارد مدار یبه جلو برنم دُ نْ عَ نَالُونَ مِ »: ال يَ
  و... ،رندیگ یشان نمیاز ا یمتیر و غنیرسانند و اس یبه دشمن نم یا صدمه

 ۱۲۱ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

 زِ�َُهمُ ِ�َجۡ  لَُهمۡ  ُكتَِب  إِ�َّ  َوادِيًا َطُعونَ َ�قۡ  َوَ�  َكبَِ�ةٗ  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  َ�َفَقةٗ  يُنفُِقونَ  َوَ� ﴿ 
ُ ٱ حۡ  �َّ

َ
ْ  َما َسنَ أ    ﴾١٢١ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
چ یو ھ ،نندک یاد نمیم خواه زکخواه  یچ خرجیحق) ھ ن مجاھدان راهی(ھمچن 

شان  برای ه (پاداش آن)کن یمگر ا ،سپرند یرا (در رفت و برگشت از جھاد) نم ینیسرزم
  دھد.شان  بدی نندک یه مک یارکوتر از کین ین راه) خداوند پاداشیتا (از ا ،شود یمنوشته 

   توضیحات: 

ةً «  قَ ادِياً . «صرف مال .خرج :»نَفَ ان یه مک یبیچ و خم و فراز و نشین گود پرپیزم :»وَ

تِبَ لَ . «ن به طور مطلق استیمراد سرزم .ده باشدیھا لم ھا و جنگل وهک مْ ـكُ  یبرا :»هُ

لٌ صالِحٌ  ،نائب فاعل .شود یآنان نوشته م مَ انُوا أَ . «استذلِكَ يا ثَوابٌ يا عَ ا كَ نَ مَ سَ حْ

لُونَ  مَ عْ و  ،نندک یه مک یارکن یوترکیپاداش ن .نندک یه مک یارکوتر از کین یپاداش :»يَ
شان مستحّق آن یھا یارکوکیاران در برابر نکوکیه نک ین پاداشیوترکین .آن جھاد است

نَ (واژه  .باشند یم سَ آءً (صفت مصدر محذوف  )أَحْ زَ  :ن استیر چنیاست و تقد )جَ

يَ « زِ اـلِيَجْ آءٍ مَّ زَ نَ جَ سَ آءً أَحْ زَ مُ اهللاُ جَ   .»هُ



 تفسیر نور    ٧٣٢

 

 ۱۲۲ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿  ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۚ َكآ ِ�َنفُِروا ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  قَةٖ فِرۡ  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  َ� فَلَوۡ  فَّٗة ْ  �َِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ِ�ّ  �ِ 
ْ  ّ�ِينِ ٱ ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  َوِ�ُنِذُروا    ﴾١٢٢ َذُرونَ َ�ۡ  لََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ا

 
   ترجمه: 
عازم  یگرفتن معارف اسالم فرا یو برا(رون بروند یب یه ھمگکمؤمنان را نسزد  
ل یو در تحص(بروند  یا عّده ی،ا لهیقبه از ھر قوم و کد یبا ).بشوند یاسالم یز علمکمرا

قوم و سوی  به هک یو ھنگام ،آشنا گردند یمات اسالمیتا با تعل )نندکتالش  ینیعلوم د
از (آنان را  )نند وکم مردمان بپردازند و ارشادشان یبه تعل(له خود برگشتند یقب

رحذر دارند و شتن را از عقاب و عذاب خدا بیخو(بترسانند تا  )مخالفت فرمان پروردگار
  .نندک یخوددار )از بطالت و ضاللت

   توضیحات: 

آفَّة«  وا(ر واو در فعل یحال ضم .یجملگ .یھمگ :»كَ رُ رَ . «است )لِيَنفِ ال نَفَ لَوْ چه  :»فَ

ةٌ . «رون برودیه عازم بشود و بکخوب است  ائِفَ وا. «یبرخ .یا دسته :»طَ هُ قَّ تا  :»لِيَتَفَ
 :هکن است یه ایگر آید یمعن .تا آشنا شوند و مھارت به ھم رسانند .نندک یاندوز دانش

 یچرا از ھر گروھ .رون بروندیب )دان جھادیم یسو به( یمؤمنان ھمگ ،ستیسته نیشا
و معارف (ن یتا در د )مانند ینه نمیدر مد یو برخ(روند  ینم )ارزارکبه (از آنان  یبرخ

گاھ )یاسالم آنان  ،شان برگشتندیاسوی  به )از جھاد(ه قوم خود ک ینند و وقتکدا یپ یآ
 ).زگار گردندیشتندار و پرھیو خو(بترسانند تا بترسند  )از مخالفت فرمان پروردگار(را 

وا(ر فعل یضم ،نخست یبا توّجه به معن هُ قَّ وا(و  )لِيَتَفَ رُ وا(و  )لِيُنذِ عُ جَ به طالبان علم  )رَ

ونَ (ر فعل یو ضم ،بر مشغولندکه به جھاد اکگردد  یبرم رُ ْذَ اّما  .له آنانیبه قوم و قب )حيَ

وا(ر فعل یضم ،دوم یبا توّجه به معن هُ قَّ وا(و  )لِيَتَفَ رُ ه به کگردد  یبرم یسانکبه  )لِيُنذِ
نه یغمبر در مدیه در خدمت پکروند و بل یار با دشمنان نمکیپ یعنیجھاد اصغر 

 شده است یاب مجاھدان وحیه در غک را یزھائینند و چک یم یاندوز مانند و دانش یم

وا(ر فعل یو ضم .رسانند یمشان  بدی عُ جَ ونَ و  )رَ رُ ْذَ ارگران کیبه مجاھدان و پ )(حيَ



  ٧٣٣ سوره توبه

 

  .گردد یبرم
 ۱۲۳ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ارِ لۡ ٱ ّمِنَ  يَلُونَُ�م �َّ ْ َوۡ�َ  ُكفَّ ۚ ِغلۡ  �ِيُ�مۡ  ِجُدوا  َظٗة

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �َّ    ﴾١٢٣ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه: 
از شما  )در جنگ(ه کد یو با ،ترند کیه به شما نزدکد یبجنگ یافرانکبا  !مؤمنان یا 

با  )و لطفش یاری(ه خداوند کد یو بدان .نندیبب )و جرأت و شھامت(شّدت وحّدت 
  .زگاران استیپرھ
   توضیحات: 

مْ «  لُونَكُ مورد  یانکشتر قرب مینجا بیدر ا .ندکیا نسب به شما نزدیان کث میاز ح :»يَ

لْظَة. «است )یول(از ماده  .نظر است ه بالطبع صبر و کشّدت و خشونت در جنگ  :»غِ
  .شود یز شامل میو جرأت و شھامت را ن یبائیکش

 ۱۲۴ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

ٓ  �َذا﴿  نزِلَۡت  َما
ُ
ٞ  أ ن ُهمفَِمنۡ  ُسوَرة يُُّ�مۡ  َ�ُقوُل  مَّ

َ
ِ َ�ٰ  هُ َزاَدتۡ  � ۚ نٗ إِيَ�ٰ  ۦٓ ِذه ا ا مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ونَ َتبۡ �َسۡ  وَُهمۡ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ فََزاَد�ۡ  ُ�ِ ١٢٤﴾   
   ترجمه: 
 ،ه منافقندک(از آنان  یسانک ،شود ینازل م )قرآن یھا از سوره( یا ه سورهک یھنگام 

مان ین سوره بر ایا :ندیگو یم )نند وک یرو م یبه برخ یبرخ ،تمسخر و استھزاء یاز رو
ھمان ( ،و اّما مؤمنان )؟!گفت و نمود یدیز مھّم و مفیا چیو آ( ؟از شما افزود کیدام ک

شان  بدی ش راه حق رایش از پینور آن ب(د و یافزا یمشان  ایمان بر )سوره قرآن
مان و پرتو جان و سعادت ھر دو جھان یش ایه افزایه ماکن نزول قرآن یو از ا ،دینما یم

  .گردند یشادمان م )شود یآنان م
   توضیحات: 

ا«    .هکھر زمان  :»إِذا مَ
 ۱۲۵ آیه ۀسوره توب



 تفسیر نور    ٧٣٤

 

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ْ  ِسِهمۡ رِجۡ  إَِ�ٰ  ًسارِجۡ  ُهمۡ فََزاَد�ۡ  مَّ  فُِرونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  َوَماتُوا

١٢٥﴾ 
   ترجمه:   
 یھا از سوره یا نزول سوره( ،است )نفاق( یماریب  ھایشان دل ه درک یسانکو اّما  

 ،)شود یدیت جدیه تربیالبدشان دمد و ماکبه  یا ه روح تازهکن یا یبه جا ،قرآن
شان یھا یدیو پل ،دینما یشتر میفر و عنادشان را بکو (د یافزا یشان م بر خباثت یخباثت

در حال  )و ،ردیپذ یم مکدائمًا تراشان  دل جان وھای  تاریکی و ،ردیگ یم یھر روز فزون
  ).رندیگ یم یو در دوزخ جا(رند یم یفر مک

   توضیحات: 

ضٌ «  رَ ساً ). «۲۰و محّمد /  ۱۰بقره /  :نگا(مراد نفاق است  :»مَ جْ  یدیپل .خباثت :»رِ
  .فر و نفاق استکمراد  ).۱۲۵و توبه /  ۷۱اعراف /  :نگا(

 ۱۲۶ آیه ۀسوره توب
   ه:یمتن آ 

َوَ� ﴿ 
َ
�َُّهمۡ  نَ يََروۡ  أ

َ
رَّةً  َ��ٖ  ُ�ِّ  ِ�  تَنُونَ ُ�فۡ  � وۡ  مَّ

َ
َ�ۡ�ِ  أ ُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  َ�تُو�ُونَ  َ�  ُ�مَّ  َمرَّ كَّ  يَذَّ

١٢٦﴾  
   ترجمه: 
ش یمورد آزما )شتریب هکو بل(ا دو بار ی کی ی،ه در ھر سالکنند یب یا منافقان نمیآ 

و  ،مؤمنان یروزیشف اسرار و ظھور احوال و پک :لیاز قب یو بالھائ(رند یگ یقرار م
ھا و  ردهکاز  ،و آزمونھاھا  گرفتاری ھمه(بعد از آن  )یول ،نندیب یافران مکست کش

دار و یرند و بیگ ینند و عبرت نمک یتوبه نم )شند وک یزشت خود دست نم یھا گفته
  .شوند یار نمیھوش
   توضیحات: 

تَنُونَ «  فْ . « شان گرددیا یداریه بیشوند تا ما یبه بالھاگرفتار م .گردند یش میآزما :»يُ

 ِ تَنيْ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ   .ینه عدد به خصوص ؛ ر استیثکمراد ت .ا دوباریبار  کی :»مَ
 ۱۲۷ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 



  ٧٣٥ سوره توبه

 

ٓ  �َذا﴿  نزِلَۡت  َما
ُ
ٞ  أ ٰ  َهۡل  ٍض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �ََّظرَ  ُسوَرة َحدٖ  ّمِنۡ  ُ�ميََرٮ

َ
ْۚ ٱ ُ�مَّ  أ فُوا  نَ�َ

ُ ٱ َ�ََف  �َُّهمۡ  قُلُوَ�ُهم �َّ
َ
   ﴾١٢٧ َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

   ترجمه: 
 یبه برخ یبرخ ،نازل گردد یا سوره )غمبر باشند ویدر مجلس پ(و ھرگاه آنان  

و متوّجه ما (ند یب یشما را م یسکا یآ )هکفھمانند  یگر میو با اشاره به ھمد(نگرند  یم
 )غمبر سرگرم و سراپا گوشندیافتند مؤمنان به سخنان پینان یه اطمکن یھم ؟باشد یم

ه تحّمل کچرا .شنوند یت را نمیھدا یو ندا(روند  یرون میب )از مجلس(آن وقت 
دانش  یه قوم بکاز آنجا  ).زارندیمانداران بیمان و ایرا ندارند و از ا یام آسمانیدن پیشن

  .ده استیبگردان )از حق(را   ھایشان دل خداوند ،ھستند یو نفھم
   توضیحات: 

دٍ «  نْ أَحَ م مِّ اكُ لْ يَرَ ا اشارات سر و ی ،شانیا یگفتار زبانگر  بیان تواند ین جمله میا»: هَ
گر. یدکیشان به ینگاھھا یاست برا یریآنان باشد. در ھر حال تفس یھا صورت و چشم

فُوا« َ آورند و  یمان نمیدھند و بدان ا یروند. دل به سخنان نم یرون میاز مجلس ب»: إِنرصَ

لُوبَ «شوند.  یگردان میرو یآسمان یه از وحکبل فَ اهللاُ قُ َ مْ ـرصَ ه یتواند خبر ین جمله میا»: هُ
صورت  نین باشد. در ایدعا و نفر یبرا یعنیه یتواند انشائ یو م ،آن گذشت یه معنکباشد 

  مان بگرداند و از جانب حق بچرخاند.یرا از ا  ھایشان دل شود: خداوند ین میچن یمعن
 ۱۲۸ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ٓ  لََقدۡ ﴿  نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ    ﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
ھرگونه  .تان آمده استیبه سو )انسانھا(از خود شما  ،)محّمد نام( یغمبریگمان پیب 

به شما عشق  .دیآ یبر او سخت و گران م ،ه به شما برسدک یبتیدرد و رنج و بال و مص
محّبت و لطف فراوان و  یو نسبت به مؤمنان دارا ،ت شما داردیورزد و اصرار به ھدا یم

  .استار مھربان یبس
   توضیحات: 



 تفسیر نور    ٧٣٦

 

مْ «  كُ سِ نْ أَنفُ  یانسان است و از لحاظ سرشت بشر یعنی .ھا از خود شما انسان :»مِ

نِتُّمْ . «سخت و دشوار :»عزيز). «۶فّصلت /  ،/ ۱۱۰ھف ک :نگا(ھمچون شما است   :»عَ

نَت(از ماده  .دیدیشک یناراحت .دیرنج برد ا. «مشّقت یبه معن )عَ نِتُّمْ  مَ رنج و  :»عَ

يصٌ . «ه استیمصدر )ما(واژه  .دینیب یه مک یمشّقت رِ   .مند عالقه :»حَ
 ۱۲۹ آیه ۀسوره توب

   ه:یمتن آ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿  ُ ٱ ِ�َ َحسۡ  َ�ُقۡل  ا ۡ  هِ َعلَيۡ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ  َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ رَبُّ  وَُهوَ  ُتۖ تََو�َّ
١٢٩﴾   

   ترجمه: 
و  یافکخدا مرا  :بگو )نداشته باش و یکبا(بگردانند  یرو )مان به تویاز ا(اگر آنان  

و  ،ام ردهکم را بدو واگذار یارھاکام و  به او دلبسته .ستین یجز او معبود .بسنده است
  .است )وت آسمانکجھان و مل(بزرگ  یاو صاحب پادشاھ

   توضیحات: 

شِ «  رْ عَ آن بر ما مجھول است  یچگونگه کاست  یده سترگیآفر .تخت سلطنت :»الْ
 ).۱۷/   حاّقه ،۵۴اعراف /  :نگا(



 
 

 سوره یونس

 ۱ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ    ﴾١ ِكيمِ �َۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال
   ترجمه: 
ھا  ن نوع حرفیه ھر چند از ھمک(است  یتاب استوارک یھا هین آیا .را .الم .الف 

ام و نظم و نظام برخوردار کاز استح .دید ھمانند آن را بسازیتوان ینم ،فراھم آمده است
ه ک یزیآم متکو پر است از سخنان ح ،است و باطل و خرافه و ھزل بدان راه ندارد

  ).ا و آخرت مردم را دربر داردیسود دن
   توضیحات: 

ان فخامت و یب یاست و برا )نیا(نجا مراد یدر ا .آن :»کِتلْ ). «۱بقره /  :نگا( :»الر« 
ه در حضور کگونه  ھمان ،ار رفته استکبه  )آن( یعنی ،اسم اشاره به دور ،عظمت قرآن

َكِيمِ . «آن حضرت ،آن جناب :میگوئ یم میتعظ یم و برایھست یسک م و کمح :»احلْ
  .زیآم متکسخنان ح یدارا .یاستوار در لفظ و در معن

 ۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

َ�انَ ﴿ 
َ
نۡ  َعَجًبا لِلنَّاِس  أ

َ
وۡ  أ

َ
ٓ َحيۡ أ نۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُجلٖ  إَِ�ٰ  َنا

َ
نِذرِ  أ

َ
ِ  �َّاَس ٱ أ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا

نَّ 
َ
ٰ لۡ ٱ قَاَل  َرّ�ِِهۡمۗ  ِعندَ  قٍ ِصدۡ  قََدمَ  لَُهمۡ  أ بِ�ٌ  ِحرٞ لََ�ٰ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  فُِرونَ َ�    ﴾٢ مُّ

   ترجمه: 
 )م و بدویردکغمبر یپ(از خودشان را  یه ما مردکدارد  یمردم شگفت ین برایا ایآ 

ه آنان در نزد کبترسان و مؤمنان را مژده بده  )از عذاب خدا(ه مردمان را کم یغام دادیپ
گران یبرخوردار و بر د کیو از سابقه ن(ھستند  یمقام و منزلت عال یپروردگارشان دارا

 ،ن مردیا :هکند یگو یافران مک )اّما با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن .دارند یبرتر
  .است یارکواقعًا جادوگر آش )محّمد نام(



 تفسیر نور    ٧٣٨

 

   توضیحات: 

باً «  جَ أَنْ ه جمله (که بر اسم آن مقّدم شده است ک) است كانَ . خبر (یتعّجب. شگفت»: عَ

لٍ  جُ يْنا إِيل رَ حَ مَ «) است. أَوْ قٍ قَدَ دْ آن را بر سبقت و ھا  عرب یول ،ف پا استک ،اصل قدم»: صِ
و  ی،و راستگوئ یراست یاند. صدق به معن ردهکگران استعمال یبر د یزیگرفتن در چ یشیپ

اند. مراد از َقَدم  ار بردهکفضائل و افتخارات به  یآن را در معنھا  عرب ذب است. اّماکضّد 
  ).۵۵قمر /  ،۸۰است (نگا: اسراء / عه یمقام و منزلت و درجات رف ،ِصدق

 ۳ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َض �ۡ�

َ
 ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

 ٱ يَُدبِّرُ 
َ
ۖ مۡ ۡ� ٰ  ۦۚ نِهِ إِذۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  إِ�َّ  َشفِيعٍ  ِمن َما َر ُ ٱ لُِ�مُ َ� ۚ �ۡ ٱفَ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ فََ�  ُبُدوهُ

َ
ُرونَ  أ  تََذكَّ

٣﴾   
   ترجمه: 
سپس  ،دیافرین را در شش دوره بیو زمھا  آسمان هکاست  یپروردگار شما خداوند 

و چرخش (به دست او است  یزمام اداره جھان ھست .پرداخت یبه اداره جھان ھست
ن خدا است یا .تواند بشود مگر پس از اجازه او ینم یانجیم یسک ).امور آن به فرمان او

ا گوشزد یآ ).را یگرینه د(د ینکپس او را پرستش  ،ه صاحب و پروردگار شما استک
  ؟)دیریگ یو پند و عبرت نم(د یشو ینم

   توضیحات: 

امِ «  تَّةَ اَيّ يا ). «۴معارج /  ،۴۷حّج /  ،۵۴اعراف /  :نگا(مراد شش دوره است  :»سِ تَوَ إسْ

يلَ  شِ عَ رْ عَ رَ ). «۵۴اعراف /  :نگا( :» الْ بِّرُ األمْ دَ مت و کح یار جھان را به مقتضک :»يُ
  .گرداند یمصلحت م

 ۴ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ َ�ِيعٗ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  هِ إَِ�ۡ ﴿  ِ ٱ دَ وَعۡ  ا َّ�  ۚ ا ْ َ�بۡ  ۥإِنَّهُ  َحقًّ ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ  ۥيُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا َّ� 
 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ِ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱب

ِينَ ٱوَ  ِط� قِسۡ لۡ َّ�  ْ ابٞ  لَُهمۡ  َ�َفُروا ۢ  وََعَذاٌب  َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�َ ِ�ُم
َ
 أ

ْ  بَِما   ﴾٤ ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا



  ٧٣٩ سوره یونس

 

   ترجمه: 
و خداوند (ن خداوند است ین وعده راستیا .او استسوی  به بازگشت ھمه شما 

به  یو جامه ھست(ند یآفر یموجودات را م ،ه از آغازکخدا است  ).ندک یخالف وعده نم
گر بار پس از ید(ه آنھا را کو ھم او است  )ندک یمھا  انسان از جمله ،ائناتکتن ھمه 

 یسانکتا دادگرانه پاداش  .گرداند یبرم )خودسوی  به بخشد و یم یھست ،ب جھانیتخر
 ،اند دهیفر پوئکه راه ک یسانکو اّما  .اند ردهکو کین یارھاکاند و  مان آوردهیه اکرا بدھد 

عذاب بس  یدارند و دارا یاز آب داغ و سوزان یدنینوش )هکو بل ،مانند یسزا نم یب(
  .اند دهیه ورزک یفرکبه سبب  ،ھستند یکدردنا

   توضیحات: 

اً «  قّ دَ اهللاِ حَ عْ دَ ( یھا واژه :»وَ عْ اً (و  )وَ قّ ر یتقد .ھستند یمفعول مطلق فعل محذوف )حَ

اً « :ن استیچن قّ دَ حَ عْ وَ قَّ ذلِكَ الْ حَ داً ، وَ عْ وعِ وَ جُ بَعْثِ وَ الرُّ م بِالْ كُ دَ عَ ابٌ « .»وَ َ  :»رشَ

ِيمٍ . «یدنینوش   ).۱۵محّمد /  ،۲۹ھف / ک :نگا(ار گرم و داغ یآب بس :»محَ
 ۵ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  مۡ ٱ َجَعَل  �َّ ٓ  َس لشَّ َرهُ  �نُورٗ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ءٗ ِضَيا ْ ِ�َعۡ  َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ نِ�َ ٱ َعَددَ  لَُموا  لّسِ
ُ ٱ َخلَقَ  َما َساَبۚ ۡ�ِ ٱوَ  َّ�  ٰ ِ  إِ�َّ  لَِك َ� � �َۡ ٱب ُل  ّقِ    ﴾٥ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ

   ترجمه: 
 یماه منازل یو برا ،د را درخشان و ماه را تابان گردانده استیه خورشکخدا است  
آن ھمه عجائب (خداوند  .دیرا بدان )ارھاک(ھا و حساب  رده است تا شماره سالکن یمع

د یپد یگریو از بھر باز ینش و چرخش و گردش مھر و ماه را سرسریو غرائب آفر
قرآن و (ات یخداوند آ .ده استیافریمت نکآن را جز به ح )هکاورده است و بلین

  .دھد ینند شرح و بسط مک یم کفھمند و در یه مکان آن یرا برا )جھان یھا نشانه
   توضیحات: 

يَآءً «  ضيئَة( یعنی ،اسم فاعل یمبالغه به جا ین واژه مصدر و برایا .یروشن :»ضِ  )مُ

 یمبالغه در معن ین واژه مصدر و برایا .نور :»نُوراً . «ار رفته استکبه  ،روشن یبه معن

ر( یعنیاسم فاعل  نَوِّ ياء و نُور(فرق  .ار رفته استکتابان به  یبه معن )مُ ن یدر ا )ضِ



 تفسیر نور    ٧٤٠

 

ياء(ه کاست   )نُور(و  ،ه نور آن از خودش باشدکگردد  یاستعمال م یزیچ یبرا )ضِ
ننده نور ک سکه منعکآن از خودش نباشد و بل یه روشنائکرود  یار مکبه  یزیچ یبرا

لَ «  ).۱۶نوح /  ،۴۶احزاب /  ،۶۱فرقان /  :نگا(باشد  یگریز دیچ نَازِ مراد بروج  :» مَ
  .ا تنھا بروج ماه استی ،د و ماهیخورش

 ۶ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱ ِ�  إِنَّ ﴿  ُ ٱ َخلَقَ  َوَما �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � ِض �ۡ�

  ﴾٦ َ�تَُّقونَ 
   ترجمه: 
ه ک یزھائیو در چ )آنھا یمکو  یفیکو تفاوت (گمان در آمدوشِد شب و روز  یب 

بر  یدگار و دالئلیبر وجود آفر( یھائ نشانه ،ده استین آفریو زمھا  آسمان خداوند در
و ھراس از عقاب و عذاب خدا را (زگارند یه پرھکاست  یسانک یبرا )عظمت پروردگار
  ).در مّدنظر دارند

   توضیحات: 

و ھا  شب یوتاھکو  یدراز یعنی ،تیفیکت و یمکتفاوت در  .آمد و شد :» تِالفإِخْ « 
  ).۱۹۰عمران /  آل ،۱۶۴بقره /  :نگا(ره یو غ ،آنھا یکیو تار یروزھا و روشنائ

 ۷ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ�  �َّ ْ  َءنَالَِقا ِ  َورَُضوا ِ َيوٰ �َۡ ٱب �ۡ ٱ ة ْ طۡ ٱوَ  َيا�ُّ نُّوا
َ
ِينَ ٱوَ  بَِها َم�  َ�نۡ  ُهمۡ  �َّ

   ﴾٧ فِلُونَ َ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ 
   ترجمه: 
دار ما را انتظار یمان ندارند و) دیدوباره ا یز و زندگیه (به روز رستاخک یسانکمسّلمًا  
پس از  یگریه جھان دکبرند  ینند (و گمان مک یبسنده م یویدن یو به زندگ ،شندک ینم

تالش  ،گریجھان د یبندند (و برا ین جھان دل میندارد) و به ان جھان وجود یا
  مانند. یتوّجه م ی) ما غافل و بیجھان یھا و نشانه یات (قرآنیو از آ ،ند)ینما ینم

   توضیحات: 

ونَ «  جُ رْ أَنُّوا بِ . «شندک یانتظار نم .خواھند ینم :»اليَ  .اند بدان دل بسته :»اـَهـإطْمَ



  ٧٤١ سوره یونس

 

  .اند بدان آرام گرفته
 ۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
  �َِك أ

ۡ
ٰ َمأ ْ  بَِما �َّارُ ٱ ُهمُ َوٮ    ﴾٨ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
  .نندک یه مک یارھائکشان دوزخ است به سبب  گاهیجا یسانکن یچن 
   توضیحات: 

لئِكَ ا«  مْ (جمله  :» ُوْ أْواهُ لئِكَ مَ   .است یه قبلیدر آ )إِنَّ (خبر  )أُوْ
 ۹ یونس آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِِهمُ َ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نِِهۡمۖ �ِإِيَ�ٰ  َر�ُُّهم ِديِهمۡ َ�هۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ٰ  ِ�  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�    ﴾٩ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ

   ترجمه: 
پروردگارشان آنان  ،نندک یسته میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکگمان  یب 

ا بر یو در دن(د ینما یرھنمودشان م )خداپسند یارھاکن و یراست(مان یرا به سبب ا
 )هکد یفرما یشان م و در آخرت به بھشت نائل ،دارد یشان م قدم استوار و ثابت  ،مانیا

  .شان در بھشت خوش و پرناز و نعمت روان استیا )یھا اخک(ر یبارھا در زیجو
   توضیحات: 

نِ «  نَّاتِ النَّعِيمِ « .ه دارندک یح و درستیمان صحیبه سبب داشتن ا :»مْ ـِهـبِإِيامَ  :»جَ
  .یو خوشگذران یلّذت و شادخوار یجا .بھشت پرناز و نعمت

 ۱۰ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ َدعۡ ﴿  ٰ َدعۡ  َوَءاِخرُ  مۚٞ َسَ�ٰ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ  للَُّهمَّ ٱ َنَك َ�ٰ ُسبۡ  �ِيَها ُهمۡ َوٮ نِ  ُهمۡ َوٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ َّ�ِ 

  ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ 
   ترجمه: 
و  )گفتند یا میافران در دنکاز آنچه ( یتو منّزھ !پروردگارا :مؤمنان یدر بھشت دعا 

و  !)زدان سبحانیفرمانبرداران  یا(درودتان باد  )گریخطاب به ھمد(سالم آنان در آن 
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مان را یه اک( ،ان را سزا استیسپاس پروردگار جھانر و کش :ختم دعا و گفتارشان
  .باشد یم )دیرد و از ما خوشنود گردکب ما ینص

   توضیحات: 

مْ «  اهُ وَ عْ مْ . «شان در مناجات پروردگارشانیا یدعا :»دَ اهُ وَ عْ رُ دَ اخِ ان یپا :»ءَ

  .از حروف مشّبھة بالفعل و مخّففه از مثّقله است :»أَنْ . « شانیدعا
 ۱۱ آیه سوره یونس

   ه:یمتن آ 

ُل  َولَوۡ ﴿  ُ ٱ ُ�َعّجِ َّ ٱ لِلنَّاِس  �َّ ِ  َجالَُهمتِعۡ سۡ ٱ ل�َّ َجلُُهۡمۖ  ِهمۡ إَِ�ۡ  لَُقِ�َ  ۡ�ِ ۡ�َ ٱب
َ
ِينَ ٱ َ�نََذرُ  أ َّ�  �َ 

ٓ  ُجونَ يَرۡ     ﴾١١ َمُهونَ َ�عۡ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َءنَالَِقا
   ترجمه: 
در حالت خشم و (ه مردمان کشتاب ورزد  یاگر خداوند در رساندن شّرھا و بالھائ 

برابر سرشت (ه کھمچنان  ،ندینما یدر طلب آنھا شتاب م )ا حماقت و جھالتیغضب و 
 یھمگ(عمر  ،ورزند یھا شتاب م رھا و نعمتیدر فراچنگ آوردن خ )خود یانسان

ف و وجه یلکه تیه پاکار یو اخت(ماند  ینم یآنان باق )از یرسد و اثر یان میبه پاھا  انسان
 ).ندک یدا میپ یو اطاعت جنبه اضطرار ،رود یان میاز م ،وان استیاز انسان از حیامت

م یساز یبه حال خود رھا م ،ستندین )امتیدر ق(ه معتقد به مالقات ما کرا  یاّما ما افراد
تا در  )میدھ یمھلت مشان  بدی ایه در دنکم و بلینک یشان عجله نم و در مجازات(

و راه را از چاه  ،و حق را از باطل(سرگردان شوند  )بلولند و(خود  یو نافرمان یشکسر
  ).باز نشناسند

   توضیحات: 

لُ اهللاُ لِلنَّاسِ «  وْ يُعَجِّ مان یا یافراد ب -۱ :تواند باشد یز میه سه چیمفھوم آ :»...لَ
د یگوئ یاگر راست م :ندیگو یالله گفته و م یان الیا به داعیغمبران ینان به پکتمسخر

آن را به ما  کنید ھم ایاز خدا بخواھ ،وجود دارد یعذاب و عقاب ،ه در برابر گناهک
اعراف /  :نگا( ...و .است یو خوب یانسان شتابگر است و با شتاب خواستار بد !!برساند

 ھا انسان - ۲ ).۳۷اء / یانب ،۱۱اسراء /  ،۵۴و  ۵۳بوت / کعن ،۶رعد /  ،۳۲انفال /  ،۷۰
انگار در نزول عقاب از  ،ه موجب عذابندکبا انجام گناھان  ،مانیا یمان و بیاعم از باا

 ،ردک یاران را نابود مکو اگر خدا در مقابل گناھان فورًا بزھ ،خدا شتاب دارند یسو
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اگر خدا به سخن مردم  - ۳ ).۴۵فاطر /  ،۶۱نحل /  :نگا( ...و .ماند ینم یبرجا یسک
شان یه خود و خویعل ی،دیأس و ناامیه در حالت کشان را یا یگوش فرا دھد و دعا

 ،ندینما یش میژه دشمنان خویگران و به ویه دیا در حالت خشم علیو  ،نندک یخود م
 ،رالمناریتفس :نگا( ...و .ماند ینم یبرجا یسک ،ندکرد و برآورده یھرچه زودتر بپذ

  ).۳۱۱ صفحه ،۱۱جلد
 ۱۲ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ُّ ٱ نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿  وۡ  ۦٓ بِهِ ِ�َ� َدَ�نَا ل�ُّ
َ
وۡ  قَاِعًدا أ

َ
ٓ  أ ا ا�ِمٗ قَا هُ  هُ َ�نۡ  َناَكَشفۡ  فَلَمَّ  ۥُ�َّ

ن َمرَّ 
َ
ٓ يَدۡ  لَّمۡ  َكأ هُ  ُ�ّٖ  إَِ�ٰ  ُ�َنا سَّ ْ  َما �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ُزّ�ِنَ  لَِك َكَ�ٰ  ۥۚ مَّ    ﴾١٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
توانند  یگران نمیه نه خود و نه دک(رسد  یم یو بالئ یه به انسان ناراحتک یھنگام 

 یبرا(ستاده باشد یو چه ا ،و چه نشسته ،دهیچه بر پھلو خواب ،)نندکآن را دفع و چاره 
ه در مقابل ک(را  یو بالئ یه ناراحتک یاّما ھنگام .خواند یم کمکما را به  )لکرفع مش

و (رد یگ یش میخود را در پ )سابق(آن چنان راه  ،میور داشتاز او به د )آن درمانده بود
ده است یه بدو رسک یدفع محنت یه انگار ما را براک )ندک یرا باز ھم فراموش م یخدا

بدو دست نداده  یمتوّجه او نبوده و بالئ یانیو اصًال ضرر و ز(اد نخوانده است یبه فر
و (ن اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است ین چنیا )شهیھم !یآر .است

آنان حق جلوه  یار باطل را براکمن نابه یو اھر ،استه استکرار گناه از قباحت آن کت
  ).داده است

   توضیحات: 

سَّ «  ُّ ا. «دیرد و رسکاصابت  .دست داد :»مَ  .یا جانی یان مالیز .بال و محنت :»لرضُّ

» َ يل( یبه معن )ل(حرف  .خود یبر پھلو :»نبِهِ جلِ َنبِهِ (و  ،است )عَ  یر فاعلیحال ضم )جلِ

انَا(مستتر در فعل  عَ داً « .است )دَ اعِ َنبِ (حال است و عطف بر  .نشسته :»قَ   .است )هِ جلِ
 ۱۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ا لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن ُقُرونَ لۡ ٱ َنالَكۡ أ ْ  لَمَّ ٓ  َظلَُموا ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ وََجا ْ  َوَما ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  َ�نُوا

ْۚ ِ�ُؤۡ  ۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِمُنوا    ﴾١٣ رِمِ�َ ُمجۡ ل
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   ترجمه: 
بدان گاه  ،اند ش از شما بودهیه پکم یا ردهک کرا ھال )یادیز یھا و نسل(  ھا گروه ما 

آنان دالئل روشن و  یشان برا غمبرانیو پ )اند و راه گناه سپرده(اند  ردهکه ستم ک
مان یه اکاند  نبوده یسانکآنان جزو  یول ،اند اند و ارائه نموده آورده یارکمعجزات آش

در گذشته و حال و  یآر .شان روندیغمبران را بشنوند و به دنبال ایو سخنان پ(اورند یب
 ید و نافرمانیشتن را بپائیپس خو( .میدھ یاران را سزا مکن گروه بزھین چنیا )ندهیآ

  ).دیننمائ
  توضیحات: 

ونَ «  رُ قُ مؤمنون /  ،۶انعام /  :نگا( .ھا نسل .عصر و زمان کیمردمان  ،جمع قرن :»الْ

...وَ ). «۴۲ مْ تْهُ آئَ انُوا«و » جَ ا كَ وا(در فعل  )و(ر یحال ضم ،ن دو جملهیا :» ...وَ مَ  )ظَلَمُ
  .باشند یم

 ۱۴ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  �َِف َخَ�ٰٓ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
   ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ  َف َكيۡ  ِ�َنُظرَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
 )نینان زمیشان و سرنشیا(نان ین جانشیسپس به دنبال آنان شما را در زم 

  .دینک یم شما چگونه عمل میم تا بنگریا ردهک
   توضیحات: 

آلئِفَ «  ةجمع  :»خَ ليفَ و گناه نابود  یه بر اثر تباھک یسانکنان یجانش یعنی .خَ
  ).۵۵نور /  ،۷۴اعراف /  :نگا(اند  شده

 ۱۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  َءايَاُ�َنا ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ�  �َّ ٓ َ�ٰ  َ�ۡ�ِ  َءانٍ بُِقرۡ  ِت ئۡ ٱ َءنَالَِقا  َذا
وۡ 
َ
ۚ  أ ُ�ۡ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما قُۡل  بَّدِ

َ
َ�ُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمن ۥ� � َ�فۡ  يِٕ َقا تَّبِعُ  إِنۡ  ِ�ٓ

َ
ۖ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ  إِّ�ِ

َخاُف 
َ
   ﴾١٥ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّ�ِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

   ترجمه: 
در (ه به مالقات ما ک یسانک ،شود یروشن ما بر آنان خوانده م یھا هیه آک یھنگام 
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جز قرآن  یتابکو (اور یما ب ین را برایجز ا یقرآن :ندیگو یمان ندارند میا )زیروز رستاخ
راجع به  یھا هیامت و آیمربوط به ق یھا هیو آ(ر بده ییه آن را تغکن یا ای )را ارائه بده

ل خود آن را یه خودسرانه و به مکمرا نرسد  :بگو ).نکبتان ما را حذف و دگرگون 
 یه بر من وحکم یگو یرا نم یزیروم و جز چ ینم یزیمن جز به دنبال چ .ر دھمییتغ

رم یه دامنگک(ترسم  یاز عذاب روز بزرگ م ،نمک یاگر از فرمان پروردگارم تخّط  .گردد
  ).ه عقاب و عذابم گرددیل قرآن مایر و تبدییشود و تغ

   توضیحات: 

يِّنَاتٍ «  آءِ . «حال است .واضح و روشن ،نةیجمع ب :»بَ از ماده  .جانب .یسو :»تِلْقَ

آءِ نَفْيسِ . «است )یلق( ن تِلْقَ   .ار و اراده خودمیبا اخت .خود یاز سو :» مِ
 ۱۶ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَّوۡ  قُل﴿  ُ ٱ ءَ َشا دۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥتُهُ تَلَوۡ  َما �َّ
َ
ٰ أ  ّمِن �ُ�ُمرٗ  �ِيُ�مۡ  ُت َ�ِثۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ بِهِ  ُ�مَرٮ

فََ�  ۦٓۚ لِهِ َ�بۡ 
َ
   ﴾١٦ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
آن را بر شما  )رد و منک یبر من نازل نم یقرآن(خواست  یم یاگر خدا :بگو 
گاه  )و خدا توّسط من ،رساندم یاز شما نم یسکو آن را به (خواندم  ینم شما را از آن آ
از خود  یاریباره اختن یو در ا ،به ھر حال من تنھا مبّلغ قرآنم نه مؤّلف آن( .ردک ینم

 )ام و نگفته یزین نوع سخنان چیام و از ا ان شما بسر بردهیدر م یھائ سال .ندارم
 یاز بررس .ام و صدق و امانت خود را نشان داده(ام  ن با شما بودهیش از ایپ یعمر

ا یآ ).است یآسمان یخوانم وح یشما م یه آنچه براکد ید بفھمیتوان یگذشته و حال م
  ؟دیفھم ینم )را ین روشنیبه ا یمطلب(

   توضیحات: 

م بِهِ «  اكُ رَ گاه نم :»آل أَدْ  :»َلِبْثُت «  .ساخت یاز آن باخبرتان نم .ردک یشما را از آن آ

راً . «ام بسر برده .ام مانده مُ   .ه استیف مفعوٌل  .د استیمراد مّدت مد .عمر کی :»عُ
 ۱۷ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّنِ  لَمُ أ وۡ  َكِذبًا �َّ

َ
َب  أ ۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ تِهِ َ�ٰ � َكذَّ  رُِمونَ ُمجۡ ل
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   ترجمه:   ﴾١٧
او را  یھا هیا آی ،را به خدا نسبت دھد یه دروغکاست  یسکارتر از کستم یسک چه 

دربر  یو جرم بزرگ فر بشمار استک ،ات اویب آیذکبستن به خدا و ت دروغ( ؟ندکب یذکت
 یو قطعًا از عذاب خدا رھائ(گردند  یرستگار نم )شهیفرپک(ھرگز مجرمان  )دارد و

  ).ابندی ینم
   توضیحات: 

لِحُ «  فْ   .ابدی ینجات نم .شود یرستگار نم :»ال يُ
 ۱۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿   ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  َ�مَّ

   ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
   ترجمه: 
رسانند و نه  یان میزشان  بدی نه هکپرستند  یرا م یزھائیچ ،ر از خداینان غیا 

و در (ند یما در نزد خدا یھا یانجیمھا  این :ندیگو یو م ،سازند یعائدشان م یسود
 یبه نام بتان و انبازھا( یزھائیا خدا را از وجود چیآ :بگو )!ندینما یآخرت رستگارمان م

مگر شما ( ؟از آنھا ندارد ین سراغیو زمھا  آسمان ه خداوند درکد یساز یباخبر م )زدانی
داشت از بودن آن  یم یا ندهین است خدا اگر نماکا ممیآ ؟دیدان ینده خدا نمیبتھا را نما

و  )یاز ھرگونه انباز(خداوند منّزه  ).؟!دیشد یشما باخبر از آن م یول ،گشت یخبر م یب
  .دانند یان انبازشان مکه مشرکاست  یزھائیفراتر از آن چ

   توضیحات: 

نَبِّئُونَ اهللاَ بِم«  ه خدا از کد یساز یباخبر م یھا و انبازھائ ا خدا را از وجود بتیآ :»اـَأَتُ
داشت قبل از ھمه خودش از آن  یم یکیاگر خدا شر یعنی ؟خبر است یوجود آنھا ب

  .داشت یخبر م
 ۱۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 
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ٓ  �َّاُس ٱ َ�نَ  َوَما﴿  ةٗ  إِ�َّ مَّ
ُ
ْۚ خۡ ٱفَ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ّ�َِك  ِمن َسبََقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ  َتلَُفوا  َنُهمۡ بَيۡ  لَُقِ�َ  رَّ

   ﴾١٩ تَلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  �ِيَما
   ترجمه: 
شان استعداد یا یش نبودند (و سرشت انسانیب ینش) مّلت واحدیمردمان (در آغاز آفر 

تا آنان را در برابر  ختیبرانگشان  میان از یغمبرانیر و شّر در خود داشت. خداوند پیخ
نند. بعدھا) مردمان دو گروه شدند و با ھم کر بدارند و ارشاد یبه راه خ یآسمان یوح

ش یر در پیردند و راه خک یرویپ یالم آسمانکاز   ھای دست یعنی( ردند.کدا یاختالف پ
ر کیرِب پکیگوش فرا دادند و به راه شّر رفتند و م یطانیبه وسوسه ش یو گروھ ،گرفتند

ه عذاب بزرگ کن نرفته بود (یش بر ایشدند). اگر سخن پروردگارت از پ یجامعه انسان
ه ک یزیدرباره چ ،ر انداخته شود)یز به تأخید مبطالن تا روز رستاخیافران و مجازات شدک

ردن مبِطل) کداشتن مِحّق و نابود یو برجا ،ز حق از باطلییدر آن اختالف دارند (با تم
ه کار یاخت ی،آن یه از ترس نابودکچرا  ،افتی یفر و نفاق خاتمه مکشد (و مسأله  یم یداور

شد. اّما  یم مکخاست و جبر مطلق بر جامعه حا یان برمیشرفت است از میامل و پکرمز ت
  رد).کن نیخدا چن ،است یمخالف سرشت انسان یچون مجازات آن

   توضیحات: 

ةً «  دَ احِ ةً وَ بِّكَ ). «۲۱۳بقره /  :نگا( :»أُمَّ ن رَّ تْ مِ بَقَ ةٌ سَ لِمَ وْ ال كَ  ،۴۲م / یابراھ :نگا( :»لَ

مْ «  ).۴۵فاطر /  ،۶۱نحل /  يْنَهُ َ بَ يضِ قُ دا یصله پیار فکشد و  یم یداورشان  میان در :» لَ
عًا یرد و عذاب خدا سرک یا فورًا آنان را مجازات میه خدا در دنکن است یمراد ا .ردک یم

ه کن است ید ،زین چیمراد از ا .هک یزیدرباره چ :»فِيامَ « .دیگرد یم رشانیدامنگ
گر یراه د  ھای دست ند ویپو یراه آن م یگروھ .نندک یدا میمردمان در امر آن اختالف پ

  .ندیجو یم
 ۲۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َوَ�ُقولُونَ ﴿ 
ُ
ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  أ ِ  ُب َغيۡ لۡ ٱ إِ�ََّما َ�ُقۡل  ۦۖ رَّ ْ نَتِظُروٓ ٱفَ  ِ�َّ  َمَعُ�م إِّ�ِ  ا

ۡ ٱ ّمِنَ    ﴾٢٠ ُمنَتِظرِ�نَ ل
   ترجمه: 
بر او  )غمبرانیر پیھمچون معجزه سا ،جز قرآن( یا معجزه !اشک :ندیگو یافران مک 
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و ما را به صدق رسالتش (شد  یپروردگارش فرو فرستاده م یاز سو )ه محّمد استک(
ه بر کتنھا خدا است  )ب است وینزول معجزات از عالم غ( :بگو )شان یبد !ردک یقانع م

گاه استیغ د و من ھم با شما یپس منتظر باش )سازد یاگر قرآن شما را قانع نم( .ب آ
  ).ار و فرمان پروردگار چه خواھد بودکم عاقبت ینیتا بب(مانم  یمنتظر م

   توضیحات: 

ةٌ «  ايَ ن است یشیغمبران پیل معجزات پیاز قب ی،و حس یمراد معجزه ماد .معجزه :»ءَ
 ،۹۳ - ۹۰إسراء /  :نگا(گر ید یشنھادیا معجزات پی )۴۸قصص /  ،۵اء / یانب :نگا(

يْبُ هللاِِّ ـَإِنَّم« ).۵۱و  ۵۰بوت / کعن غَ و فقط و  ،تنھا و تنھا از آن خدا است ،بیغ :»ا الْ
گاه است   .فقط او بر آن آ

 ۲۱ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َذ�ۡ  �َذا
َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ةٗ رَۡ�َ  �َّاَس ٱ َناأ ا تۡ  ءَ َ�َّ كۡ  لَُهم إِذَا ُهمۡ َمسَّ ۚ  ِ�ٓ  رٞ مَّ ُ ٱ قُلِ  َءايَاتَِنا َّ� 

 َ�ۡ
َ
   ﴾٢١ ُكُرونَ َ�مۡ  َما ُتبُونَ يَ�ۡ  رُُسلََنا إِنَّ  ًر�ۚ َمكۡ  عُ أ

   ترجمه: 
گاھ یداریب یبرا(ه ک یه پس از شّر و بالئک یھنگام   ،ده استیبه مردم رس )یو آ

ھم  یشان را به قدرت و ثروت و شادیو ا(م یچشان یمھا  انسان به یر و نعمتیمزه خ
ب آنھا یذکو به ت(نند ینش یم یساز ما به چاره یھا هیبه ناگاه درباره آ ،)میآزمائ یم
ما را شاعر و غمبر یو پ ،ندیآ یھا برم هیار آکھات نادرست در مقام انیپردازند و با توج یم

از اسباب و علل و تصادف و  یرا ناشھا  سختی الت وکو مش ،خوانند یوانه میساحر و د
خود و  یستگیو شا یھا را حمل بر زرنگ یھا و خوش و نعمت ،دانند یعت میقھر طب

از سرعت  )شما یھا یگر لهیح( یساز خداوند در چاره :بگو ).!ندینما یشفقت روزگار م
انه یعًا تازید و سریتواند شما را در اسرع وقت نابود نما یو م(برخوردار است  یشتریب

اّما تا آن زمان  .تان دھدیند و فورًا در برابر اعمال زشتتان سزاکعذاب را به تنتان آشنا 
گمان  بی ).گذارد یدھد و به حال خودتان وا م یتان م مھلت ،داند یه خود مک

ما  )فرشتگان یعنیردار و گفتار و پندار شما کمأمور ثبت و ضبط (فرستادگان 
ف کفر آنھا را به یکامت یو در ق(سند ینو یشما را م یھا یساز ھا و چاره یگر لهیح

  ).میگذار یدستتان م
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   توضیحات: 

نَاأ«  قْ َة. «میچشاند :» َذَ محْ  .ردیگ یه از رحمت خدا سرچشمه مکمراد نعمت است  :»رَ

آءَ «  َّ رٌ . «ر نداردکمؤّنث است و مذ .گزند .شّدت و محنت :»رضَ كْ  یساز چاره .رنگین :»مَ
ات و یب آیذکخواستند با ت یافران مکه کن است یمراد ا .یپنھان یجوئ و چاره ینھان

 یرا خنث یالم آسمانکر یو گمان انداختن به دل ضعفاء تأث کو ش  ھا بدان زدن طعنه

نا. «ندینما لَ سُ  :نگا(مراد فرشتگان مأمور نوشتن اعمال مردمان است  .فرستادگان ما :»رُ
  ).۱۲و  ۱۱و  ۱۰انفطار / 

 ۲۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ُُ�مۡ  �َّ ِ لۡ ٱ ِ�  �َُسّ�ِ ٰٓ  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  بِرِ�حٖ  بِِهم نَ وََجَر�ۡ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُكنُتمۡ  إَِذا َح�َّ
ْ  َطّيَِبةٖ  ٓ  بَِها َوفَرُِحوا ٓ  َ�ِصٞف  رِ�حٌ  َهاَء�ۡ َجا ۡ ٱ َءُهمُ وََجا ْ َوَظنُّوٓ  َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن جُ َموۡ ل �َُّهمۡ  ا

َ
ِحيَط  �

ُ
 أ

ْ  بِِهمۡ  َ ٱ َدَعُوا �َيۡ  لَ�ِنۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ
َ
ِ َ�ٰ  ِمنۡ  تََناأ ٰ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  ۦِذه    ﴾٢٢ ِكرِ�نَ ل�َّ

   ترجمه: 
ھا و آبھا  ت در قارهکر و حریان سکبرد (و ام یراه ما یو در یکه شما را در خشکاو است  

ھا با  یشتکد و یریگ یھا قرار م یشتکه در ک یند). چه بسا ھنگامک یّسر میشما م یرا برا
نان بدان یو سرنش ،دھند یت مکمقصد) حرسوی  به نان را (آرام آرامیباد موافق سرنش

دود و یمسویشان  به و از ھر سو موجرد یگ یدن میوز یبه ناگاه باد سخت ،گردند یشادمان م
ن وقت) یست. در این یزیاند (و راه گر ه (توّسط مرگ از ھر سو) احاطه شدهکپندارند  یم

دانند  ین را تنھا از آن او میو د یخوانند و طاعت و عبادت و فرمانبردار یاد میخدا را به فر
از دست  یارکه کنند یب یم تر و ناتوانتر از آن فیضع یز را بسیچ س و ھمهک ه ھمهک(چرا 

ن یه) اگر ما را از اکنند ک ین ھنگام عھد مید. بدین ورطه رستگارشان نماید و از ایآنان برآ
 یجز تو رو یزیو چ یسکگر به یم بود (و دیاز زمره سپاسگزاران خواھ ی،حال برھان

  م).یپرست یم و نمیخوان یاد نمین و آن را به فریم و ھرگز ایآور ینم
   توضیحات: 

مْ «  كُ ُ ريِّ لْكِ . «برد یشما را راه م .اندازد یتتان مکر و حریبه س :»يُسَ فُ  .یشتک :»الْ

يْنَ بِ . «سان استکیر و مؤّنث در آن کو جمع و مذ یمفرد و مثنّ  .ھا یشتک رَ مْ ـجَ  :»هِ
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يحٍ طَيِّبَةِ . «برند یدھند و م یت مکنان خود را حریھا سرنش یشتک با  .با باد موافق :»بِرِ

ر آن به صورت کعّلت ذ .است )ريحٌ (صفت  .مخّرب و توفنده :»َعاِصٌف . «باد شرطه
صفت  )عاصف( .ر ھم بشمار آمده باشدکمذ )حیر(واژه  :تواند باشد یز میسه چ ،رکمذ

و  )تاِمر(مانند  )عاصف( .به فارق ندارد یازیاست و مانند حائض ن )حیر( یاختصاص

فٍ ( یو به معن ،از باب نسب )الِبن( صْ سان کیر و مؤّنث در آن که مذکباشد  )ذاتُ عَ

يطَ بِ . «است مْ ـأُحِ ھمه جوانب را بر آنان گرفته  یمرگ و نابود یعنی .اند احاطه شده :»هِ

ينَ «  .است هِ . «ادیطاعت و عبادت و انق .نین و آئید :» الدِّ نْ هذِ مرجع  .ن حالیاز ا :»مِ
  .ه مؤّنث استکحال محذوف است  ،اسم اشاره

 ۲۳ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ �َٮ
َ
 ٱ ِ�  ُغونَ َ�بۡ  ُهمۡ  إِذَا ُهمۡ أ

َ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� َهاَ�ٰٓ  ّقِ ُّ�

َ
َما �َّاُس ٱ � ٰٓ  ُيُ�مۡ َ�غۡ  إِ�َّ َ�َ 

نُفِسُ�م� 
َ
َ�ٰ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عَ مَّ ُّ� ۖ    ﴾٢٣ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُننَّبِئُُ�م ِجُعُ�مۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ُ�مَّ  َيا

   ترجمه: 
ن شروع به ظلم و یناگھان به ناحق در زم ،دھد یه خدا آنان را نجات مک یاّما ھنگام 

ه ک یظلم و ستم !مردم یا ).ندینما یمان را فراموش میو عھد و پ(نند ک یفساد م
از متاع و لّذت  یچند روز .شود یان آن متوّجه خود شما میوبال و ز ،دیشو یب مکمرت
خدا است و آن گاه ما شما را از سوی  به پس از آن بازگشت شما ،دیشو یمند م ا بھرهیدن

گاه میا داده یآنچه انجام م   ).میدھ یاعمالتان را م یو سزا(م یساز ید آ
   توضیحات: 

مْ «  اهُ ونَ . «شان داد نجات :»أَنجَ بْغُ تاعَ . «نندک یم یظلم و تعّد  :»يَ  .االک :»مَ

  .است )تَتمتّعونَ (ھمچون  یبه فعل محذوف مفعوٌل  .و تمّتع یمند بھره
 ۲۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َمَثُل  إِ�َّ ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ أ َما  ٱ َ�َباُت  ۦبِهِ  تَلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
ا ِض �ۡ�  مِمَّ

 
ۡ
 ٱوَ  �َّاُس ٱ ُ�ُل يَأ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
 ٱ أ

َ
�ََّنۡت ٱوَ  ُرَ�َهازُخۡ  ُض �ۡ� هۡ  َوَظنَّ  زَّ

َ
ٓ أ �َُّهمۡ  لَُها

َ
� 

 ٰ ٓ َعلَيۡ  ِدُرونَ َ� ٰ  َها تَٮ
َ
� ٓ مۡ  َها

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  ُرنَاأ

َ
ن اَحِصيدٗ  َهاَ�ٰ فََجَعلۡ  �َ�َهارٗ  أ

َ
ِ  نَ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ  ٱب

َ
 ِس� مۡ ۡ�
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ُل  لَِك َكَ�ٰ  ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ    ﴾٢٤ َ�تََفكَّ
   ترجمه: 
ه از کاست  یرفتن نعمت آن) ھمانند آب انیث زوال و فنا و از میا (از حیحال دن 

خورند (و  یوانھا از آنھا میو حھا  انسان هکن یاھان زمیم و بر اثر آن گیباران یآسمان م
امًال کن (در پرتو آن) یه زمکزند تا بدانجا یآم یند و) به ھم میرو یم ،نندک یاستفاده م

ه کنند ک یدا مین پیقین یگردد و اھل زم یراسته میرد و آراسته و پیگ یم یبائیش و زیآرا
مند شوند.  توانند از ثمرات و غّالت و محصوالت آن بھره ین تسّلط دارند (و حتمًا میبر زم

بر درھم  ی) فرمان ما (مبنیو آراستگ ین سرسبزیر ایراگیو در گ ین شادیدر بحبوحه ا
ل: یاز قب ،گوناگون یرسد (و با بالھا یا روز در میردن آن) در شب کران یدن و ویوبک

اھانش را یم) و گیساز یآن را نابود م ،رهیو غ ،طوفان ،لیس ،دیتگرگ شد ،سخت یسرما
نجا نبوده است (و ھرگز یروز در ایم. انگار دینک یشه برآورده و دروده و نابودش میاز ر

 یھا ( هین وضوح) آیاند). ما (بد ستهین نزیدر آن سرزمھائی  انسان و ،است وجود نداشته
  فھمند). یشند (و میاند یه مکم ینک ین مییح و تبیتشر یقوم یش) را برایخو
   توضیحات: 

ضِ «  تَلَطَ بِهِ نَبَاتُ األرْ زند و یآم یاھان گوناگون به ھم میگ ،له آب بارانیبه وس :»فَاخْ
ند و رشد کم یزند و آن را میآم یاھان گوناگون با آب باران میگ .زنند یھم م سر به

ه آب را جذب خود کآنھا است  یھا اھان دانهیمراد از گ ،ر دومیدر تعب .نندک یم

ف. «نندک یم رُ خْ نَتْ . «یبائیبھجت و ز :» زُ يَّ اصل آن  .نت گرفت و آراستیز :»إزَّ

نَتْ ( يَّ يداً . «ردکدا ین پیقی :»ظَنَّ . «و از باب تفّعل است )تَزَ صِ ل به یَفع .درو شده :»حَ
باشد  ینجا مراد نابود شده و تباه گشته میدر ا .است )َمحصود( یعنی ،َمفعول یمعن

نَ ـلَ ). «۱۵اء / یانب :نگا( به  )یغن(از ماده  .وجود نداشته است .نبوده است :»مْ تَغْ
  .ماندن ،شدن ،بودن :یمعن

 ۲۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ْ ُعوٓ يَدۡ  �َّ ٰ ٱ َدارِ  إَِ�ٰ  ا �َ ٓ  َمن ِديَو�َهۡ  مِ لسَّ سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا    ﴾٢٥ َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
نان دعوت یامن و امان و آرامش و اطم یبه سرا )یعنی ،انسان را به بھشت(خداوند  



 تفسیر نور    ٧٥٢

 

امان و آرامش ز امن و کن مریبه ا یه منتھک(س را بخواھد به راه راست کو ھر ،ندک یم
  .دینما یت میھدا )گردد ینان میو اطم

   توضیحات: 

و«  عُ دْ ارِ . «در آخر دارد یالف یالخّط قرآن رسم .خواند یفرا م :»يَ . « خانه .منزل :»دَ

المِ  المِ . «درود .امن و امان :»السَّ ارِ السَّ سالمِت اھل آن  یه سراکمراد بھشت است  :»دَ
ت است یدرود و تح یا سرای )۴۹اعراف /  :نگا(ه و بال است از ھرگونه رنج و گزند و اندو

  ).۲۶واقعه /  :نگا(
 ۲۶ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ﴿  حۡ  ّلِ�َّ
َ
ْ أ ٞۖ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َسُنوا ۚ  َوَ� َ�َ�ٞ  وُُجوَهُهمۡ  َهقُ يَرۡ  َوَ�  َوزِ�َاَدة ْوَ�ٰٓ  ذِلٌَّة

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  نَّةِ� �َۡ ٱ ُ�ِ ٢٦﴾   
   ترجمه: 
شان است و یاز آن ا )بھشت یعنی(و کیمنزلت ن ،نندک یو مکین یارھاکه ک یسانک 

شان یا یشانیو غبار غم و اندوه بر پ ،دارند )ه مغفرت و رضوان استکبر آن ھم (افزون 
  .مانند یآنان اھل بھشتند و جاودانه در آن م .نندیب ینم یو رسوائ یند و خوارینش ینم

   توضیحات: 

نَيا«  ُسْ ن یر چنیموصوف نشسته است و تقد یصفت است و به جا .بایز .وکین :»احلْ

ني... الْ ـالْ ( :است ُسْ ةُ احلْ لَ نْزِ نَياـمَ ُسْ ثُوبَةُ احلْ  .وکیپاداش ن .بایگاه زیمقام واال و جا یعنی ،)مَ
 ،۲۶۱بقره /  :نگا(وتر و اجر مضاعف است کیه مراد پاداش نکن یا ای .مراد بھشت است

ةٌ ). «۱۶۰انعام /  ادَ يَ ت او یا رضای )۱۷۳نساء /  :نگا(مراد تفّضل خدا  .افزون بر آن :»زِ

قُ ). «۲مائده /  ،۷۲توبه /  :نگا(است  هَ رْ ٌ . «پوشاند ینم .ردیگ یفرا نم :»ال يَ دود  :»قَرتَ
  .غبارغم .پوشاند یه بر اثر غم و اندوه و ھول و ھراس چھره را مک یمانند

 ۲۷ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َكَسُبوا ٓ  اتِ  َٔ لسَّ ِۢ  ءُ َجَزا ۖ  َهُقُهمۡ َوتَرۡ  لَِهابِِمثۡ  َسيِّئَة ا ذِلَّةٞ ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم مَّ  مِنۡ  �َّ
ٓ  َ�ِص�ٖ�  َما َّ�

َ
غۡ  َك�

ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  اقَِطعٗ  وُُجوُهُهمۡ  ِشَيۡت أ ۚ ُمظۡ  لِ �َّ ْوَ�ٰٓ  لًِما

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ



  ٧٥٣ سوره یونس

 

ونَ َ�ٰ  ُ�ِ ٢٧﴾   
   ترجمه: 
نه (به اندازه آن خواھد بود  یار زشتکفر ھر یک ،نندک یزشت م یارھاکه ک یسانک 

تواند آنان  ینم یزیچ چیس و ھکچ یھ .ردیگ یو حقارت آنان را فرا م یو خوار ،)شتریب
اه و گرفتار یآن اندازه روس .و در پناه خود دارد(بخشد  یخدا رھائ )دست عذاب(را از 

آنان  .شان پوشانده شده استیھا از شب چھره یکیتار یھا انگار با پاره )غم و اندوھند
  .مانند یانند و جاودانه در آن میدوزخ

   توضیحات: 

يِّئَات«  مٍ . «و گناھان یمعاص :»السَّ اصِ  :»قِطَعاً . «رھابخش .بازدارنده .دارنده نگاه :»عَ

ظْلِم. «ھا ھا و پاره هکت ،جمع قطعه   .است )ِل یالَّ (حال  .کیتار :»اً ـمُ
 ۲۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ۡ�َ  لِ�َّ
َ
ْ أ نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ  ُ�وا

َ
ٓ  أ �َ  نَافََز�َّلۡ  ؤُُ�مۚۡ َوُ�َ

ٓ  َوقَاَل  َنُهۡمۖ بَيۡ  �َ ا ؤُُهمُ�َ    ﴾٢٨ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّانَا ُكنُتمۡ  مَّ
   ترجمه: 
را گرد  )افران و مؤمنانک( یجملگ )تاب مردمکبه حساب و  یدگیرس یبرا( یروز 

بعد  .دیستیخود با یتان در جایشما و معبودھا :میگوئ یافران مکم و سپس به یآور یم
ان یو در م میدار یشان نگاه میشان را مقابل معبودھایو ا(م یساز یآنھا را از ھم جدا م

ه کبل(د یا دهیشما ما را نپرست :ندیگو یشان میو معبودھا )میپرداز یم ین به داوریطرف
د و مجّسمه ما را به خاطر منافع یا من و به سخن دل گوش فرا دادهیبه وسوسه اھر

  ).پروردگار است و بس کمعبود حق ذات پا .دیا خود پرستش نموده
   توضیحات: 

مْ «  هُ ُ رشُ مْ «م. یآور یآنان را گرد م»: نَحْ انَكُ كَ د. یان مخورکد. تیستیخود با یدر جا»: مَ

م«ن است: یر آن چنیه است و تقدیف مفعوٌل  انَكُ كَ وا مَ مُ مْ . «إِلْزَ كُ آوُ كَ َ من و یمراد اھر»: رشُ

لْنا). «۲۹فّصلت /  ،۳۱توبه /  ،۳۰ن انس و جّن است (نگا: اعراف / یاطیش يَّ  یجدائ»: فَزَ
آنان را  یان و معبودھاکان مشریوند موجود میه خداوند پکن است یراد ام. میانداخت
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دھد.  یان به معبودان خود داشتند بر باد مکه مشرکرا  یدھائیو ام ،دارد یخته میگس
 ،۱۶۷و  ۱۶۶اندازد (نگا: بقره /  یو اختالف م یشان دشمنانگیان و معبودھاکان مشریم

  ).۳۸و  ۳۷اعراف / 
 ۲۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  فََكَ�ٰ ﴿  ِ ٱب    ﴾٢٩ فِلِ�َ لََ�ٰ  ِعَباَدتُِ�مۡ  َ�نۡ  ُكنَّا إِن َنُ�مۡ َو�َيۡ  َنَنابَيۡ  �َشِهيدَۢ  �َّ
   ترجمه: 
از عبادت شما  که ما بدون شکان ما و شما گواه است یه خدا مکن بس یھم 

  .میا خبر بوده یب
   توضیحات: 

)(مخّفف از  :»إِنْ «  نّا...« :ن استیر چنیاست و تقد إِنَّ  .» إِنَّناكُ
 ۳۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�بۡ  ُهَنالَِك ﴿  ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  لُوا ا سۡ  مَّ
َ
ْ َوُردُّوٓ  لََفۡتۚ أ ِ ٱ إَِ�  ا ٰ َموۡ  �َّ � �َۡ ٱ ُهمُ لَٮ ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  ّقِ  مَّ

 ْ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ ٣٠﴾   
   ترجمه: 
در (ه قبًال کرا  یارھائک یسکھر )است یگردھمآئدان حشر و پھنه یه مک(در آنجا  

ش یخو یقیحق یموال یعنی ،خداسوی  به مردم یو جملگ ،دیآزما یرده است مک )ایدن
ان یه به دروغ ساخته و به ھم بافته بودند از مکرا  یزھائیو چ ،شوند یبرگردانده م

  .زندیخ یبرم
   توضیحات: 

نَالِكَ «  بْلُو« .محشر است یه صحراکآنجا  :»هُ ه کن است یمراد ا .دیآزما یم :»تَ

تْ . «ندیب یجه عمل خود را مینت یسکھر لَفَ م داشته یتقد .ش فرستاده استیاز پ :»أَسْ

لَّ ). «۲۴حاّقه /  :نگا(است  انعام /  :نگا(د یو غائب گرد یمخف .نھان و پنھان شد :»ضَ
  ).۵۳اعراف /  ،۲۴

 ۳۱ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 



  ٧٥٥ سوره یونس

 

ٓ ٱ ّمِنَ  ُزقُُ�ميَرۡ  َمن قُۡل ﴿  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رِجُ ُ�ۡ  َوَمن رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ ۡ ٱ رِجُ َو�ُخۡ  َمّيِِت ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فََسيَُقولُونَ  َر ُ فََ�  َ�ُقۡل  �َّ

َ
 أ

   ﴾٣١ َ�تَُّقونَ 
   ترجمه: 
له فعل و یبه وس(ن یو از زم )له اشّعه و بارانیبه وس(از آسمان  یسکچه  :بگو 

ا چه ی ؟رساند یم یبه شما روز )وه آنھایاھان و درختان و میش گیو رو کانفعاالت خا
و  یشنوائ یروین  ھا بدان ند ویآفر یو آنھا را م(ھا توانا است  بر گوش و چشم یسک
و (آورد  یرون میو مرده را از زنده ب ،زنده را از مرده یسکا چه ی ؟)دھد یم ینائیب

 ؟گرداند یرا م )انیجھان و جھان(امور  یسکا چه ی ؟)ات و ممات در دست او استیح
دگار جھان و یه آفرکچرا ( ،آن خدا است :خواھند گفت )پاسخ خواھند داد و(

 ).خداوند دادار است ،داریبه اقرار وجدان ب ی،ار و بار ھستکرسان مردمان و مدّبر  یروز
  ؟دیشو یزگار نمید و پرھیترس یا نمیآ :پس بگو

   توضیحات: 

 »... َيَّ جُ احلْ ْرِ ن خيُ رَ ). «۹۵انعام /  ،۲۷عمران /  آل :نگا( :»مَ َمْ بِّرُ األْ دَ ونس / ی :نگا( :»يُ

ونَ ). «۳ تَّقُ   .دیزیپرھ یا از خشم و عذاب خدا نمیآ :»أَفَال تَ
 ۳۲ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ فََ� ۖ �َۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  �َّ َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا قُّ ۖ لضَّ ٰ  ُل َّ�
َ
   ﴾٣٢ فُونَ تُۡ�َ  فَ�

   ترجمه: 
ند و ک یرا م یارھائکن یو او چن(ه پروردگار برحق شما است کخدا است  ،آن 
ن سبب پرستش یبه ھم .باشد ین و دالئل قاطعانه ثابت میت او با براھیت و وحدانیربوب

د یپس چگونه با ؟ است یحق جز گمراھ یا سوایآ ).او حق است و پرستش جز او باطل
  ؟دیاز راه به در برده شو

   توضیحات: 

فُونَ « ؟چگونه :» أَنَّيا«  َ مراد  .دیشو یاز راه به در برده م .دیگرد یروگردان م :»تُرصْ
  .نندک یرا از حق منصرف و روگردان من شما یاطیه شکه چگونه است کن است یا

 



 تفسیر نور    ٧٥٦

 

 ۳۳ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡت  لَِك َكَ�ٰ ﴿  ِينَ ٱ َ�َ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َحقَّ ْ فََسُقوٓ  �َّ �َُّهمۡ  ا
َ
   ﴾٣٣ مِنُونَ يُؤۡ  َ�  �

   ترجمه: 
فرمان پروردگار تو  )ھمگونه  ھمان ،ستین یه بعد از حق جز گمراھک(ھمان گونه  

 )زدان سبحانیاز دستور  ،وجدان یم عقل و نداکبرخالف ح(ه ک یسانکدرباره 
شان را آلوده  و روح کیرا تارشان  دل ھا یشکھا و سر یارکو بزھ(نند ک یم یچیسرپ

گاھانه به بک یم ه با کچرا (اورند یمان نیه اکصادر شده است  )روند یراھه میند و آ
  ).اند شدهن یوم به اکھا مح ستیھا و ناشا ستیانجام نابا

   توضیحات: 

تْ «  قَّ   .م و قضاوتکح :»كلمه. «واجب و ثابت شده است :»حَ
 ۳۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِمن َهۡل  قُۡل ﴿  �َ ن �ُِ�مُ�َ ْ َ�بۡ  مَّ ُ ٱ قُلِ  ۥۚ يُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا ْ َ�بۡ  �َّ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا
ٰ  ۥۖ يُعِيُدهُ  َّ�

َ
   ﴾٣٤ فَُكونَ تُؤۡ  فَ�

   ترجمه: 
گر یو بار د ،ندکنش را آغاز یه آفرکھست  یسکشما  )یالیخ(ن انبازان یا از ایآ :بگو 

گر آن را یند و سپس بار دک ینش را آغاز میتنھا خدا آفر :بگو ؟ردینش را از سر گیآن آفر
خدا و برگشت دھنده  ید آورنده جھان خدا و گرداننده ھستیپد :یعنی( .ردیگ یاز سر م

نام یال یخداسوی  به ،و سرانجام بازگشت انام ،ائنات او استکات و ممات در چرخه یح
و از  ،دیگرائ یگران میزدان به عبادت دیاز عبادت  ،انین بیبعد از ا(پس چگونه  ).است
  ؟دیشو یمنحرف م )حق
   توضیحات: 

َلْقَ «  أُ اخلْ بْدَ و  ،ندک یل میتبد یستیرا به ن یبخشد و ھست یم یرا ھست یستین :»...يَ
ش جھان از او و یدایپ .ردیگ یدمد و جان را از آن باز پس م یم کر خاکیجان به پ

ونَ ). «۴ونس / ی :نگا(برگشت ھمگان بدو است  فَكُ يا تَوْ أَنَّ  ،مانیچگونه از حق و ا :»فَ
  ).۹۵انعام /  :نگا(د یشو یمنحرف و منصرف م ینید یباطل و بسوی  به
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 ۳۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ِمن َهۡل  قُۡل ﴿  �َ ن �ُِ�مُ�َ � �َۡ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ  مَّ ُ ٱ قُلِ  ّقِ � لِلۡ  ِديَ�هۡ  �َّ َ�َمن َحّقِ
َ
 إَِ�  ِديٓ َ�هۡ  أ

َحقُّ  قِّ �َۡ ٱ
َ
ن أ

َ
ن يُتََّبعَ  أ مَّ

َ
ٓ  يَهِّدِيٓ  �َّ  أ ن إِ�َّ

َ
   ﴾٣٥ ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َ�َما َدٰىۖ ُ�هۡ  أ

   ترجمه: 
و راه (د یحق راه نماسوی  به هکھست  یسکشما  )یالیخ(ن انبازان یا از ایآ :بگو 

ه راه راست را نشان کس کا آن یآ .دینما یخدا راه حق را م :بگو ؟)دین را بنمایراست
 یه راھک یسکا ی )و انسان به فرمان او رود(شود  یرویه پکدھد سزاوارتر است  یم

شود  یشما را چه م ؟)و راه برده شود(گردد  ید خودش راھنمائیه باکد و بلینما ینم
 یمکن چه حیا ؟)دیرو یز میبه دنبال چه چ ؟رود یفتان به در مکه چراغ عقل از ک(

  ؟دینک یه مکاست 
   توضیحات: 

قِّ ـْهـأهللاُ يَ «  ي لِلْحَ ي إِالّ أَن يُ ـال يَ ). «۵۰طه /  :نگا( :»دِ دِّ ياـهِ دَ و  ،ندک ینم یراھنمائ :»هْ
بتھا و ستارگان و ماه و  :لیاز قب .شود یم یاست و راھنمائ یازمند راھنمائیه نکبل

 یسیع :لیاز قب .شود یخدا راھنمائ یه از سوکن یند مگر اک ینم یراھنمائ .دیخورش
  ).۷۳اء / یانب :نگا(ر و فرشتگان یو ُعزَ 

 ۳۶ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿ 
َ
ۚ  إِ�َّ  َ�ُُهمۡ أ نَّ ٱ إِنَّ  َظنًّا ۚ  ًٔ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ َ ٱ إِنَّ  ا َّ�  ۢ  بَِما َعلِيُم

  ﴾٣٦ َعلُونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
و جز به (نند ک ینم یرویو گمان پ کجز از ش )در معتقدات خود(ان کشتر مشریب 

قت یو گمان ھم اصًال انسان را از حق و حق کش ).روند یدنبال اوھام و خرافات نم
گمان  بی ).افتد یند و سودمند نمک ین را پر نمیقی یو ظّن جا(سازد  یاز نمین یب

گاه از چ   .دھند یه انجام مکاست  یزھائیخداوند آ
   توضیحات: 

مْ وَ «  هُ ثَرُ تَّبِعُ أَكْ ا يَ ھستند و تحت  ینادان و خراف ،افرانکشتر یه بکن است یمراد ا :»مَ



 تفسیر نور    ٧٥٨

 

گاھیھم رھبران س یمکگروه  یول ،پرستند یھا را م غلط بت یر پندارھایتأث  یاه دل و آ

 :»ظنّاً . «نندک یشه میگران پیب دیرا به خاطر منافع خود و فر یپرست ھستند و بت
  .فیار ضعیگمان بس

 ۳۷ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ن َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�َىٰ ُ�فۡ  أ ِيٱ ِديقَ تَۡص  ِ�نَوَ�ٰ  �َّ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  �َّ

   ﴾٣٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َب َر�ۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِصيَل َوَ�فۡ 
   ترجمه: 
 )گر مردمانیّھان و چه دکچه محّمد و چه احبار و ( ،ر خدایغ ین قرآن از سویا 

ھای  کتاب نندهک قیتصد )خدا است و یوح(ه کساخته و پرداخته نشده است و بل
 )امکشرائع و عقائد و اح(گر  بیان و ،است )لیھمچون تورات و انج(ن یشیپ یآسمان
ان یپروردگار جھان یو از سو ،ستیدر آن ن یدیو ترد کش .باشد یگذشته مھای  کتاب

  .فرستاده شده است
   توضیحات: 

يا«  رتَ فْ ن دُونِ . «رده شود و به دروغ به ھم بافته شودکه سرھم کن یا :»أَن يُ از  :»مِ

يقَ . «یاز سوا .ریغ دِ ق یبه معن :»تَصْ  )كانَ (خبر  .ننده استک قیتصد یعنی ،ُمصدِّ

يقَ  :ن استیر چنیمحذوف است و تقد دِ وَ تَصْ انَ هُ تواند مفعول له فعل  یم .وَ لكِن كَ

هِ . «قیتصد ینازل شده است برا یعنی .ھم باشد یمقّدر يْ دَ َ يَ ي بَنيْ مراد ھمه  :»الَّذِ
شان آمده یه توّسط اکاست  یتابھائکاء رفته است و ھمه یانب ه بر زبانکاست  یسخنان

ھای  کتاب تاب است و شامل ھمهکمراد جنس  :»الْكِتَابِ ). «۴۸مائده /  :نگا(است 
  .گردد یم یآسمان

 ۳۸ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ   قُۡل  ُهۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  �ُِسوَر�ٖ  تُوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمتََطعۡ سۡ ٱ َمنِ  ُعوا  إِن �َّ

   ﴾٣٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ 
 



  ٧٥٩ سوره یونس

 

   ترجمه: 
او آن را به  )محّمد قرآن را خود ساخته و پرداخته است و(ه کند یگو یه آنان مکبل 

شما  )ن است و قرآن ساخته بشر استیاگر چن( :بگو .دروغ به خدا نسبت داده است
د بجز یخواھ یه مکرا  یسکار ھرکن ید و در ایارائه دھد و یسوره ھمانند آن را بساز کی

ه قرآن را من ساخته و ک(د یگوئ یاگر راست م ،دیبطلب کمکد و به یخدا فرا خوان
  ).ام پرداخته

   توضیحات: 

اهُ «ه. کبل»: أَمْ «  َ   آن را خود به ھم بافته است و به دروغ به خدا نسبت داده است.»: إفْرتَ
 ۳۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  بَۡل ﴿  بُوا ْ  لَمۡ  بَِما َكذَّ ا ۦِمهِ بِعِلۡ  ُ�ِيُطوا   َولَمَّ
ۡ
  تِِهمۡ يَأ

ۡ
َب  لَِك َكَ�ٰ  ۥۚ وِ�لُهُ تَأ ِينَ ٱ َكذَّ  لِِهۡمۖ َ�بۡ  ِمن �َّ

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  ٰ ٱ قَِبةُ َ�    ﴾٣٩ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
گاھکنند ک یب میذکرا ت یزیه آنان چکبل   یت آن برایاز آن ندارند و واقع یه اصًال آ

ه کند کب یذکرا ت یزیه انسان چکح است ین صحیمگر ا( .شان روشن نشده استیا
ده یق قرار نداده و موضوعات آن را نفھمیده و آن را مورد مطالعه دقیشیندیدرباره آن ن

را خودسرانه و  یآسمانھای  کتاب غمبران ویپ(ان ھم ینیشین منوال پیبه ھم ).!است
گاھانهن و (د یشکجا کاران به که سرانجام ستمکبنگر  !)انسان یا( .ردندک یب میذکت )اآ

ندگان بعد از شما است و یشما و آ یبرا ین درس عبرتیا .چگونه نابود گشتند
  ).ستین نیاران جز ھمکسرنوشت ستم

   توضیحات: 

هِ ـلَ «  لْمِ ِيطُوا بِعِ گاھ :»مْ حيُ أْويلُهُ . «اند ردهکدا نیامل از آن پک یآ ر یو تفس یمعن :»تَ
شان در یماندن ا ا و جاودانهیان در دنکمشر یه خوارکعاقبت و مآل سخن قرآن  .قرآن

  ).۵۳و  ۵۲اعراف /  :نگا(آتش دوزخ است 
 ۴۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  ن ُهمَوِمنۡ  ۦبِهِ  ِمنُ يُؤۡ  مَّ عۡ  َوَر�َُّك  ۦۚ بِهِ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ  مَّ
َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ    ﴾٤٠ ِسِدينَ ُمفۡ ل



 تفسیر نور    ٧٦٠

 

   ترجمه: 
بدان  ،)آن یعظمت معان کبردن به قرآن و در یپس از پ( یبرخ ،شانیان ایاز م 

و عناد با قرآن  یو از گمراھ(آورد  یمان نمیبدان ا  ھای دست و ،آورد یمان میا
گاه یسکو از ھر (شناسد  یاران را بھتر مکخداوند تباھ ).گردد یبرنم تر از حال  آ

  ).مفسدان است
   توضیحات: 
 ۴۱ سوره یونس آیه 
   ه:یمتن آ 

بُوكَ  �ن﴿  نُتم َ�َملُُ�ۡمۖ  َولَُ�مۡ  َ�َمِ�  ّ�ِ  َ�ُقل َكذَّ
َ
ٓ  ونَ  ُٔ بَرِٓ�  أ ا �ۡ  ِممَّ

َ
۠  َمُل أ نَا

َ
 ءٞ بَرِيٓ  َو�

ا   ﴾٤١ َملُونَ َ�عۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
عمل  :بگو ،ردندکب یذکتو را ت )تیغمبریپ تیبا وجود دالئل روشن بر حّقان(اگر  

 ،نمک ید از آنچه میگناھیو ب کشما پا .خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن خودتان
و  ،ش استیدر گرو اعمال خو یسکھر( .دینک یگناھم از آنچه م یو ب کو من ھم پا

  ).شتکه کار کآن درود عاقبت  یسکھر
   توضیحات: 

يلِ «  مَ د ینیب یارتان را مک یو شما سزا و جزا ،نمیب یارم را مک یسزا و جزا :»...يلِ عَ

يئُونَ ). «۳۹صاّفات /  ،۵۴س / ی ،۹۰نمل /  :نگا( شما مقّصر نبوده و مورد  :»...أَنتُم بَرِ
و من ھم مقّصر نبوده و مورد  ،نمک یه من مک یارکد در مقابل یریگ یمؤاخذه قرار نم
 ).۱۶۴و  ۱۰۴انعام /  :نگا(د ینک یه شما مک یارکل رم در مقابیگ یمؤاخذه قرار نم

ھود  :نگا(زانم یزار و گرید بینک یمن ھم از آنچه م ،دیزانیزار و گرینم بک یشما از آنچه م
  ).۲۱۶شعراء /  ،۳۵/ 

 ۴۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  نَت  َكۚ إَِ�ۡ  َتِمُعونَ �َسۡ  مَّ
َ
فَأ

َ
مَّ ٱ ِمعُ �ُسۡ  أ ْ  َولَوۡ  لصُّ    ﴾٤٢ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�نُوا

   ترجمه: 
ا ی یخوان یه قرآن مک یھنگام(دھند  یتو فرا مسوی  به گوش ،از آنان یگروھ 



  ٧٦١ سوره یونس

 

ا تو یآ )!رندکشنوند و  یچ نمیھ یاّما گوئ .ینمائ یان میخدا ب یاز سو یا تازه یھا هیآ
  !ھرچند نفھمند یران برسانکسخن خود را به گوش  یتوان یم

   توضیحات: 

يْكَ «  ونَ إِلَ عُ تَمِ انعام  :نگا(ار بستن کدن و به یفھم ینه برا ؛دھند یبه تو گوش م :»يَسْ

عُ ). «۲اء / یانب ،۲۵/  مِ مَّ . «یبشنوان :»تُسْ َصّم  :»الصُّ
َ
  .رکاشخاص  ،جمع أ

 ۴۳ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  نَت  َكۚ إَِ�ۡ  يَنُظرُ  مَّ
َ
فَأ

َ
ْ  َولَوۡ  ُعۡ�َ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  أ ونَ ُ�بۡ  َ�  َ�نُوا ُ�ِ ٤٣﴾  

   ترجمه: 
ار نبّوت تو را کشند و دالئل آشیاند یو درباره تو م(نگرند  یاز آنان به تو م یو گروھ 
فھمند و  یرا نم یزیه چکاّما انگار  ،برند یم یت اسالم پینند و به حّقانک یم کدر
رت ھم یو فاقد بص(نند یھرچند نب ینکان را رھنمود ینایناب یتوان یا تو میآ !)نندیب ینم

  .؟)باشند
   توضیحات: 

يَ «  مْ عُ ْعم :»الْ
َ
ونَ . «انینایناب ی،جمع أ ُ بْرصِ  کدر ).۱۷بقره /  :نگا(نند یب ینم :»ال يُ

  ).۱۷۹اعراف /  ،۱۰۴انعام /  :نگا(برند  ینم ینند و پک ینم
 ۴۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  نُفَسُهمۡ  �َّاَس ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ا ٔٗ َشۡ�  �َّاَس ٱ لِمُ َ�ظۡ  َ�  �َّ
َ
   ﴾٤٤ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
 کفر و ترکار یبا اخت(ه کن مردم ھستند یه اکبل ،ندک یچ به مردم ستم نمیخداوند ھ 

  .ندینما یشتن ستم میبه خو )مانیا
   توضیحات: 

 ۴۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ن ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ 
َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَّمۡ  َكأ ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ  َنُهمۚۡ بَيۡ  َ�َتَعاَرفُونَ  �ََّهارِ ٱ ّمِنَ  َساَعةٗ  إِ�َّ  ا َّ� 

 ْ بُوا ٓ  َكذَّ ِ ٱ ءِ بِلَِقا ْ  َوَما �َّ    ﴾٤٥ َتِدينَ ُمهۡ  َ�نُوا



 تفسیر نور    ٧٦٢

 

   ترجمه: 
گرد  )تابکحساب و  یخدا برا(ه آنان را ک یروز )شان را بترسان ازیا !غمبریپ یا( 

ر کز فیافتند و از ھراس رستاخ یا میدن یاد زندگیشان در آن روز به یو ا(آورد  یم
 )تنھا بدان اندازه(اند  نمانده )اند و ا نبودهیدر دن(از روز  یانگار جز ساعت )هکنند ک یم
 !گر روندید ینند و به سراک یگر خداحافظیدکیو آن گاه از (گر آشنا شوند یه با ھمدک

اند و  ردهکب یذکبا خدا را ت یاروئیه روکانبارند یز یسانک یبه راست )امتیدر روز ق
  .اند اب نبودهیراھ
   توضیحات: 

مْ «  هُ ُ ْرشُ بَثُواـلَ . «آورد یآنان را گرد م :»حيَ لْ فُونَ . «اند اند و بسر نبرده نمانده :»مْ يَ ارَ تَعَ يَ

مْ  يْنَهُ آنان  ین جمله راجع به آشنائیا .با ھم آشنا شوند .نند و بشناسندیگر را ببیدکی :»بَ
ن یا یبرخ ).۱۱۲مؤمنون /  ،۳۵احقاف /  ،۵۵روم /  :نگا(ا است یساعته دن کیدر 

گر را یامت ھمدیافران در قک :ندیگو یدانند و م یز میرا مربوط به روز رستاخ یآشنائ
  .نندک یگر را لومه و سرزنش میدکیفر و ضالل خود کشناسند و بر سر  یم

 ۴۶ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ِيٱ َض َ�عۡ  نُرِ�َنََّك  �مَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  �َّ
َ
َينََّك  أ ُ ٱ ُ�مَّ  ِجُعُهمۡ َمرۡ  َنافَإَِ�ۡ  َ�َتوَ�َّ ٰ  َشِهيدٌ  �َّ  َما َ�َ

   ﴾٤٦ َعلُونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
تو بر  یروزیل: پی(از قب ،میا وعده دادهشان  بدی از آنچه یا غمبر)! اگر ما پارهیپ ی(ا 
م یرانیه تو را بمکن یا ای ،میات) به تو نشان دھیدر حال ح ،شانیو رساندن عذاب بد ،آنان

تاب در روز کحساب و  یدر ھر حال برا ی،نیھا را بب ن وعدهیه انجام ھمه اکش از آن ی(پ
گاه اک یو خدا از آنچه م ،گردند یما برمسوی  به امت) آنانیق   ست.نند مّطلع و آ

   توضیحات: 

يدٌ «  هِ گاه  :»شَ   ).۱۹/   انعام ،۱۱۷مائده /  ،۹۸عمران /  آل :نگا(مّطلع و آ
 ۴۷ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ةٖ  َولُِ�ِّ ﴿  مَّ
ُ
ۖ  أ ٓ  فَإَِذا رَُّسوٞل ِ  َنُهمبَيۡ  قُِ�َ  رَُسولُُهمۡ  ءَ َجا    ﴾٤٧ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  ِط قِسۡ لۡ ٱب



  ٧٦٣ سوره یونس

 

   ترجمه: 
 ).دھند یشتن را بدو نسبت میامت خویه در روز قک(است  یغمبریپ یدارا یھر مّلت 

 )در حضور او(آمد  )است یه صحنه دادگاه الھکمحشر  یبه صحرا(غمبرشان یھرگاه پ
و  )دھد یم یردار و رفتار مّلت خود گواھکو او بر (گردد  یم یداورشان  میان دادگرانه

  .شود ینمشان  بدی یستم
   توضیحات: 

ولٌ «  سُ ةٍ رَّ لِّ أُمَّ دارد و او بر  یغمبریپ یامت ھر مّلتیه در روز قکن است یمراد ا :»لِكُ

ولُ ). «۷۱اسراء /  ،۴۱نساء /  :نگا(دھد  یم یآنان گواھ سُ آءَ رَ ا جَ إِذَ مْ ـفَ ه ک یھنگام :»هُ
  .امت حاضر آمدیغمبرشان در دادگاه قیپ

 ۴۸ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿     ﴾٤٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
   ترجمه: 
 یک )ان استیدر م یه عذابک(د یگوئ یاگر راست م )عذاب(ن وعده یا :ندیگو یم 
  .؟)خواھد بود یکو موقع و موعد آن (شود  یم یعمل
   توضیحات: 

دُ «  عْ ا الْوَ تَيا هذَ   ا است.یا عذاب دنیامت یشود. مراد عذاب ق یم ین وعده عملیا یک»: مَ
 ۴۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُل﴿  مۡ  �َّ
َ
ٓ  َما إِ�َّ  ًعاَ�فۡ  َوَ�  �َ�ّٗ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ۗ ٱ ءَ َشا ُ ةٍ  لُِ�ِّ  �َّ مَّ

ُ
ۚ  أ َجٌل

َ
ٓ  إَِذا أ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
 أ

   ﴾٤٩ ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  فََ� 
   ترجمه: 
چ سود و یھ )اریھستم و اخت یالھ یغمبر و رساننده اوامر و نواھیتنھا پ(من  :بگو 

و (ه خدا بخواھد کرا  یزیندارم مگر آن چ )مردمان در دست یا برای(خود  یبرا یانیز
پس چگونه  .م گرداندیاز آن توانا یا دوریاگاھاند و بر انجام یاز آن ب یق وحیمرا از طر

ھر  ).دا گردانمیامت را ھویا قیاز موقع خود به شما برسانم  توانم عذاب خدا را زودتر یم
 یا نه لحظه ،دیھر وقت زمان آنان بسر رس .است یمّدت زمان محدود یدارا یمّلت



 تفسیر نور    ٧٦٤

 

  .رندیگ یم یشیپ یا نند و نه لحظهک یر میتأخ
   توضیحات: 

لٌ أ«  ان یپا یواژه دوم به معن ،است یزمان و دوره زندگ یواژه نخست به معن :» َجَ

ونَ . «ات استید دوره حیو سررس یزمان زندگ رُ تَأْخِ   ).۳۴اعراف /  :نگا( :»...ال يَسْ
 ۵۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ٰ  إِنۡ  ُتمۡ أ تَٮ

َ
وۡ  ًتابََ�ٰ  ۥَعَذابُهُ  ُ�مۡ �

َ
اَذا �َ�َهارٗ  أ ۡ ٱ هُ ِمنۡ  ِجُل َتعۡ �َسۡ  مَّ    ﴾٥٠ رُِمونَ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
 یا چه فائده( ،به شما رسد یا روزید اگر عذاب خدا شب ھنگام یبه من بگوئ :بگو 
دن آن شتاب یفرا رس یبرااران کز گناھیبه خاطر چه چ )؟اران داردکشما گناھ یبرا

پس شتاب  ،آنان است یه بدبختیما ،ه ھر وقت در رسدکن است یمگر نه ا( ؟دارند
  .؟!)چرا
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ . دیه مرا خبر دھکن است یمراد ا ؟ ستینظر شما چ ؟دینیب یچه م :»أَرَ

لُونَ ). «۲۴ونس / ی ،۹۸و  ۹۷اعراف /  :نگا(شب ھنگام  :»بَياتاً « جِ تَعْ  ،شتاب دارند :»يَسْ

نْهُ الْ . «نندک یعجله م لُونَ مِ جِ تَعْ ا يَسْ اذَ ونَ ـمَ مُ رِ جْ اران که گناھکاست  ین چه شتابیا :»مُ
  ؟نندک یم

 ۵۱ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ُ�مَّ ﴿ 
َ
   ﴾٥١ ِجلُونَ َتعۡ �َسۡ  ۦبِهِ  ُكنُتم َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ ۦٓۚ بِهِ  َءاَمنُتم َوَ�عَ  َما إَِذا �

   ترجمه: 
ه به شما کآن وقت ( ؟دیآور یمان میه واقع شد بدان اکپس از آن  ،ا بعدھایآ 

قبًال در (ه ک یدر حال )ندارد یسود ینونکمان یا !تازه چه فائده( ؟! نونکا :)ندیگو یم
  .دیدیورز یدن آن شتاب میفرا رس یبرا )د و دائماً یگرفت یم یا آن را به بازیدن

   توضیحات: 

ا. «ا سپسیآ :»أَثُمَّ «  ا مَ نَ . «د استیکتأ یبرا )ما( .هک یزمان :»إِذَ آآلْ   ؟ نونکا ایآ :»ءَ
 



  ٧٦٥ سوره یونس

 

 ۵۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ  �ِيَل  ُ�مَّ ﴿  ْ  لِ�َّ ْ  َظلَُموا  ِسُبونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َهۡل  ۡ�ِ �ُۡ ٱ َعَذاَب  ُذوقُوا
٥٢﴾   

   ترجمه: 
ا جز در برابر یآ .دیرا بچش یشگید و ھمیعذاب جاو :ندیگو یاران مکسپس به ستم 

  ؟دیشو یفر داده میکد یا ردهکه ک یزھائیچ
   توضیحات: 

دِ «    .یدائم .یابد .یسرمد :»اخلُلْ
 ۵۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َحقٌّ  ونََك  ُٔ ِ� َت�َو�َسۡ ﴿ 
َ
ٓ  إِي قُۡل  ُهَوۖ  أ ۖ  ۥإِنَّهُ  َوَرّ�ِ ٓ  َ�َّقٞ نتُم َوَما

َ
   ﴾٥٣ ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ

   ترجمه: 
ه ک یز و عذابیرستاخ(ا آن یه آک :پرسند یاز تو م )ل استھزاءیافران بر سبک( 

د یتوان یو شما نم ،م سوگند قطعًا راست استیبه خدا ی،آر :بگو ؟! راست است )یگوئ یم
  .دیدرمانده و ناتوان ساز )خدا را ،از آن یچیو با فرار و سرپ ،دینک یریاز آن جلوگ(

   توضیحات:

تَنْبِئُونَكَ «  . رندیگ یا و سراغ میقت خبر را از تو جویحق .پرسند یاز تو خبر را م :»يَسْ

وَ «   .یبل .یآر :» إِي. «است یو اخرو یویعذاب دنامت و یمراد ق .آن :» هُ
 ۵۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِ�  َما َظلََمۡت  ٖس َ�فۡ  لُِ�ِّ  أ

َ
ْ  ۦۗ بِهِ  تََدۡت �ۡ َ�  ِض �ۡ� وا ُّ�َ

َ
ا �ََّداَمةَ ٱ َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
 َرأ

ِ  َنُهمبَيۡ  َوقُِ�َ  َعَذاَبۖ لۡ ٱ  ٱب
   ﴾٥٤ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُهمۡ  ِط قِسۡ لۡ

   ترجمه: 
گران) یبه خود و د ،کفر و شرکه (با کباشد  یسکمتعّلق به  ،ن استیاگر آنچه در زم 

(از او  ،شتن از عذاب دوزخ) بپردازدید (و نجات خویبازخر یو آن را برا ،رده استکستم 
با عذاب (دوزخ سخت به ھراس  یاروئیافران) ھنگام روکگر یگردد. او و د یرفته نمیپذ
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 ند. درینما یم یمانیدھند و) اظھار پش ینند و) آھسته (ناله سر مک یافتند و بغض م یم
  شود. ینم یستمشان  بدی گردد و یم یدادگرانه داورشان  میان
   توضیحات: 

تْ بِهِ «  تَدَ خبر محذوف  .د خود از آتش بپردازدیبازخر یه دھد و برایآن را فد :» الَفْ

بَلَ (ه کاست  قْ ةَ ). «۹۱عمران /  آل :نگا(است  )لَن يُ امَ وا النَّدَ ُّ اظھار  یآھسته و پنھان :»اَرسَ
 ،۷۳نساء /  :نگا(گر ثابت است یات دیل آیافران به دلکاظھار ندامت  .نندک یندامت م

افران پس از مشاھده عذاب دوزخ که کن یا ای ).۲۴فجر /  ،۲۷فرقان /  ،۴۲ھف / ک
آنان  یمانیه پشکن است یدھند وا یاز دست مان یگردند و قدرت نطق و ب یزده م رتیح

 :نگا(ندامت نخواھند بود  یگردد و ھرچند بخواھند قادر به ادا یھاحبس م نهیدر س
 . )۳۳سبأ / 

 ۵۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  � �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َحقّٞ  �َّ

َ
 َ�  َ�َُهمۡ أ

   ﴾٥٥ لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
گاه باش  گاه باشیو زمھا  آسمان ه ھرچه درکد یآ ه وعده کد ین است از آن خدا است. آ

ا یو  یخرد یشتر مردمان (به سبب بین بکیل و ،افران) راست استکخدا (به عذاب و عقاب 
  دانند. ید خدا را) نمیتھد یاند و معن ردهکار و بار آخرت را فراموش ک ،غلبه غفلت بر آنان

   توضیحات: 

دَ اهللاِ «  عْ   .اءیوعده خدا بر زبان انب :»وَ
 ۵۶ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٥٦ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ ﴿ 
   ترجمه: 
حساب و  یگرداندن برا پس از زنده(و  ،گرداند یراند و زنده میم یه مکخدا است  

  .دیشو یم  او برگرداندهسوی  به )تابک
   توضیحات: 



  ٧٦٧ سوره یونس

 

ونَ «  عُ جَ   .باب افعال و از مصدر ارجاع است :»تُرْ
 ۵۷ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا  ىوَُهدٗ  لصُّ

   ﴾٥٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ 
   ترجمه: 
و  )یجھت رھنمود زندگ( یشما اندرز یپروردگارتان برا یاز سو !مردمان یا 

نه و ستم و یکفر و نفاق و کھمچون (ھا است  نهیه در سک یزھائیچ یبرا یدرمان
 یت و رحمت برایو ھدا )ه قرآن نام داردک(آمده است  )قتیبا حق و حق یدشمن

  .مؤمنان است
   توضیحات: 

ظَةٌ «  عِ وْ آءٌ . «پند و اندرز :»مَ فَ ورِ . «درمان .یبھبود :»شِ دُ مراد  .ھا نهیس :»الصُّ
انون وجود کدر جسم انسان دو  ).۴۶حّج /  :نگا(ھا است  نهیه در سکاست  یھائ دل

 یمسائل .است یاز اعمال روان یدام مظھر بخشکه ھر ک» مغز«و  » قلب« :دارد به نام
ار کآشھا  انسان یز نمودار و براکن دو مریدر ا یا تا اندازه ،افتد یروح اّتفاق م یه براک
شتر به قلب و مغز نسبت داده یه آنچه به روح مربوط باشد بکن است یا .گردد یم

آءٌ لِّ . «شود یم فَ ورِ  ا يفِ ـَمـشِ دُ   .است یروح از رذائل اخالق یسازکمراد پا :»الصُّ
 ۵۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل ﴿  ٰ  ۦتِهِ َو�ِرَۡ�َ  �َّ ْ َيفۡ فَلۡ  لَِك فَبَِ� ا َخۡ�ٞ  ُهوَ  رَُحوا    ﴾٥٨ َمُعونَ َ�ۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
د مردمان شادمان یبا - )یگریز دینه چ(ن یبه ھم -به فضل و رحمت خدا  :بگو 

گر یھمد یروو (آورند  یگرد م )ایاز حطام دن(ه کاست  یزھائین بھتر از چیا .شوند
  ).گذارند یم

   توضیحات: 

بِذالِكَ «  َتِهِ (بدل از  یبیکاست و از لحاظ تر ید معنیکتأ یبرا :»فَ محْ لِ اهللاِ وَ بِرَ ضْ  )بِفَ
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وَ . «باشد یم مان و قرآن یا )فضل و رحمت(مراد از  .است )ذلِكَ (مرجع آن واژه  :»هُ
  .است

 ۵۹ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ٓ  ُتمأ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ ٓ  قُۡل  ٗ� وََحَ�ٰ  اَحَرامٗ  هُ ّمِنۡ  ُتمفََجَعلۡ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن لَُ�م �َّ ُ َءا ذِنَ  �َّ

َ
 أ

مۡ  لَُ�ۡمۖ 
َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ ُ�َ ٥٩﴾   

   ترجمه: 
رده است کشما  یده و روزیشما آفر یه خدا براکرا  یزھائیا چیآ :دیبه من بگوئ :بگو 

ا خدا به یآ :بگو ،دیا از آنھا را حالل نموده یاز آنھا را حرام و بخش یبخش )خودسرانه(و 
د یبند یه بر خدا دروغ مکن یا ای )دینکن یش خود چنیه از پک(شما اجازه داده است 

  ).؟ دستور نداده است  ھا بدان ه خداکد ینک ید و میگوئ یم یزھائیو از زبان خدا چ(
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ لَ (مفعول  .را یزیچ :»ما. «دیبه من بگوئ :»أَرَ لَ . «است )أَنزَ مراد از نازل  :»أنْزَ

تُم ). «۲۵د / یحد ،۲۶اعراف /  :نگا(ردن است کجادیدن و اینجا آفریردن در اک لْ عَ نْهُ فَجَ مِّ

الالً وَّ  اماً حَ رَ آهللاُ ). «۱۴۵و  ۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۳۶انعام /  ،۱۰۳مائده /  :نگا( :»حَ  .ا خدایآ :»ءَ

  .است )أَهللاُ( کب از ھمزه استفھام و واژه مبارکمر
 ۶۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َظنُّ  َوَما﴿  ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َ ٱ إِنَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ و �َّ  �َّاِس ٱ َ�َ  لٍ فَۡض  َ�ُ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ 

َ
   ﴾٦٠ ُكُرونَ �َشۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
امت رخ یدر روز ق )هک یزھائیچ(درباره  ،بندند یه بر خدا دروغ مک یسانکا گمان یآ 

فر یکه کن یا ای ؟ ستیان نیدر م یه بازخواستکبرند  یا گمان میآ( ؟ ستیدھد چ یم
لطف و مرحمت  یخداوند دارا ).؟نندیب یعذاب م یکه اندکن یا ایو  ؟شوند یداده نم

ه کو بل(نند ک ینم یشتر آنان سپاسگزارین بکینسبت به مردمان است ول )فراوان(
  ).بندند ینند و بر خدا دروغ مک یم یناسپاس
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   توضیحات: 

مَ «  وْ ةِ  يَ يَامَ قِ   .است )ظنّ (ظرف واژه  .امتیدرباره روز ق :»الْ
 ۶۱ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

  ِ�  تَُ�ونُ  َوَما﴿ 
ۡ
ْ َ�تۡ  َوَما نٖ َشأ  ُكنَّا إِ�َّ  َ�َملٍ  ِمنۡ  َملُونَ َ�عۡ  َوَ�  َءانٖ قُرۡ  ِمن هُ ِمنۡ  لُوا

ّ�َِك  َعن ُزُب َ�عۡ  َوَما �ِيهِ�  تُفِيُضونَ  إِذۡ  ُشُهوًدا ُ�مۡ َعلَيۡ  �ٖ  َقالِ ّمِثۡ  ِمن رَّ  ٱ ِ�  َذرَّ
َ
 ِ�  َوَ�  ِض �ۡ�

ٓ ٱ َما ۡص  َوَ�ٓ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  ِمن َغرَ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ    ﴾٦١ مُّ

   ترجمه: 
 یشما ا(و  ی،خوان یاز قرآن نم یزیو چ یپرداز ینم یارکچ ی! تو به ھ)غمبریپ یا( 

ه کدر ھمان حال  ،میه ما ناظر بر شما ھستکن یمگر ا ،دینک ینم یارکچ ی! ھ)مؤمنان
ن و در یز در زمیچ  چیو ھ .دیباش ید و سرگرم انجام آن میازی یشما بدان دست م

از تر  بزرگ تر و چه کوچکباشد و چه  یا چه ذّره ،ماند یاز پروردگار تو پنھان نمآسمان 
 )به نام لوح محفوظ ،در نزد پروردگارتان( یتاب واضح و روشنکدر  )ھا نیھمه ا( ،آن

  .گردد یثبت و ضبط م
   توضیحات: 

أْنٍ «  تْلُو. «ار مھّم و بزرگک :»شَ ا تَ در آخر  یالف یالخّط قرآن در رسم .یخوان ینم :»مَ

نْهُ . «دارد أْنٍ (واژه  )هُ (ر یمرجع ضم :»مِ است و  )قرآن(ه مرجع آن کن یا ایو  ،است )شَ

وداً . «م استیتفخ یر براکاضمار قبل از ذ هُ گاه .مراقب :جمع شاھد :»شُ ونَ . «آ يضُ  تُفِ

بُ ). «۱۹۸بقره /  :نگا(د یپرداز یبدان م .دیآغاز یبدان م :»فِيهِ  زُ ايَعْ  .ماند یپنھان نم :»مَ

ةٍ «  .گردد ینھان نم رَّ الِ ذَ ثْقَ بِنيٍ  كِتَابٍ ). «۴۰نساء /  :نگا( :» مِ  .تاب واضح و روشنک :»مُّ
  ).۵۹أنعام /  :نگا(مراد لوح محفوظ است 

 ۶۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا    ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

   ترجمه: 
ا و عذاب یدر دن یاز خوار(بر آنان  یترس )سبحان(دوستان خداوند گمان  بی !ھان 
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شگاه خدا یه در پکچرا (گردند  ین نمیغمگ )ایبر از دست رفتن دن(ست و ین )در آخرت
  ).ا استیدن یاالکواالتر و بھتر از  یه بسکا است یآنان مھ یبرا یزیچ

   توضیحات: 

لِيَآء«  لِيَآء. «دوستان ی،جمع ول :»أَوْ  ،۳۴انفال /  :نگا( یافراد مؤمن و مّتق :»اهللاِ أَوْ
  ).۶۳ونس / ی

 ۶۳ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا    ﴾٦٣ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
  .اند ردهکشه یاند و تقوا پ مان آوردهیه اکند یسانک )دوستان خداوند( 
   توضیحات: 

انُوا«  كَ ونَ  وَ تَّقُ گاھ یبرا .باشند یم یاء خدا مؤمنان مّتقیاول :»يَ از صفات و خصال  یآ
  ).۱۷۷ ،۵ ،۴ ،۳بقره / ( :آنان مراجعه شود به

 ۶۴ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ ﴿  �ۡ ٱ ة ِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ ِۚ ٱ ِت لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرة َّ�  ٰ  زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
   ﴾٦٤ َعِظيمُ لۡ ٱ

   ترجمه: 
ز) بشارت (به یا (به ھنگام مرگ) و در آخرت (در ھنگامه رستاخیآنان در دن یبرا 

غمبرانش یه خدا به پک یھائ وعده یعنی( ،) است. سخنان خدایبختکیو ن یخوشبخت
 یزین (چیر است. ایناپذ و سعادت دو جھان داده است) تخّلف یو بھروز یروزیبر پ یمبن

  است. یبزرگ یدن به آرزو و رستگاریشود) رس یا و آخرت بدانان مژده داده میه در دنک
   توضیحات: 

ي«  بُرشْ يا مُ ـُهلَ . «مژده .بشارت :» الْ َ بُرشْ  ).۲۲فرقان /  :نگا(شان را یمژده باد ا :»الْ
و در  )۳۱و  ۳۰فّصلت /  :نگا(ا ھنگام مرگ یدر دن ،استشان یا یبشارت دادن برا

لِمَ ). «۱۲د / یحد :نگا(ز یآخرت در ھنگامه رستاخ مراد  .سخنان خدا :»اهللاِ اتِ ـكَ
  ).۳۴انعام /  :نگا(شان داده است یروان ایغمبران و پیه خداوند به پکاست  یھائ وعده
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 ۶۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ةَ لۡ ٱ إِنَّ  لُُهمۘۡ قَوۡ  ُزنَك َ�ۡ  َوَ� ﴿  ِ  عِزَّ َّ�ِ  ۚ ِميعُ ٱ ُهوَ  َ�ِيًعا   ﴾٦٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
شان تو را ناراحت یب ایذکو مسخره و طعنه و ت(ن نسازد یسخنان آنان تو را غمگ 
روز یو خدا تو را با آن بر آنان پ(ًالّ در دست خدا است ک )و قدرت(عّزت  ).دیننما

گاه  )سخنان و( یو او شنوا )دینما یم   .است )شانیاز اعماِل ا(آ
   توضیحات: 

ةَ «  زَّ عِ   .قّوت و قدرت .وه و عظمتکش .یو برتر یرگیچ :»الْ
 ۶۶ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�

َ
ِينَ ٱ يَتَّبِعُ  َوَما ِض� �ۡ� ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ� 

 ٓ �َ نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن َءۚ ُ�َ    ﴾٦٦ ُرُصونَ َ�ۡ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  لظَّ
   ترجمه: 
گاه باش  و (ن است از آن خدا است یو زمھا  آسمان ه درک )زیو ھر چ(س کھر ،دیآ

د و بر یپا یشان را میارھاکند و ک یم یو رھبر یده است و او سرپرستیھمه را او آفر
 )جز از گمان( ،پرستند یرا م یه جز خدا انبازھائک یسانک ).دینما ینظارت م یجملگ

نند و کوجود ندارد تا آنان آن را عبادت  یقت انبازیو در حق(نند ک ینم یرویپ
گفتن  زدن و دروغ نیارشان جز تخمکروند و  یشان جز به دنبال گمان نمیا ).بپرستند

  .ستین
   توضیحات: 

تَّبِعُ «  ايَ تواند حرف  یم )ما(واژه  ؟نندک یم یرویز را پیچ چه .نندک ینم یرویپ :»مَ

آء(واژه  ،دیبشمار آ یاگر حرف نف .ا اسم استفھام باشدی ینف كَ َ تواند مفعول  یم )رشُ

تَّبِعُ ( ايَ ونَ (بوده و مفعول  )مَ عُ ونَ . «سکو برع ،محذوف باشد )يَدْ عُ دْ نند ک یعبادت م :»يَ

ونَ ). «۱۱۷نساء /  :نگا( صُ ْرُ  .نندک یار مکحدس و گمان  یاز رو .زنند ین میتخم :»خيَ
  .ندیگو یدروغ م

 ۶۷ سوره یونس آیه
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   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ ْ لِتَسۡ  َل �َّ �ۚ ُمبۡ  �ََّهارَ ٱوَ  �ِيهِ  ُكُنوا ٰ  ِ�  إِنَّ  ِ�ً  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�
  ﴾٦٧ َمُعونَ �َسۡ 

   ترجمه: 
ه شب کاست  یسک )ھمان ،ن است متعّلق بدو استیو زمھا  آسمان ه آنچه درک(او  

تا در آن (ده است ید و روز را روشن گردانیارامید آورده است تا در آن بیشما پد یرا برا
ه ک یسانک یاست برا یھائ ار نشانهکن یدر اگمان  بی ).دیمعاش بپرداز یبه تالش در پ

  .گوش شنوا داشته باشند
   توضیحات: 

اً «  بْرصِ ه ساختن و یمشارال :»ذلِكَ ). «۱۳نمل /  ،۱۲اسراء /  :نگا(روشن  :»مُ
ان علّو منزلت یب یبرا ،دیاستعمال اسم اشاره بع .ا اختالف شب و روز استیپرداختن 

ايَاتٍ . «ه استیمشارال . خدا یگانگیداّل بر  یھا ھا و حّجت لیدل .یھست یھا نشانه :» ءَ

ونَ « عُ مَ   .ردن استک  رفتن و فھمیمراد پذ .شنوند یم :»يَسْ
 ۶۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َذَ ٱ قَالُوا ُ ٱ �َّ ۖ لۡ ٱ ُهوَ  ۥۖ نَهُ َ�ٰ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  َغِ�ُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 إِنۡ  ِض� �ۡ�

ٓۚ بَِ�ٰ  �َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ِعنَدُ�م َ�ُقولُونَ  َذ�
َ
ِ ٱ َ�َ  �   َقا  ﴾٦٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

   ترجمه: 
 .ه فرشتگانندک(ده است یخود برگز یبرا یخداوند فرزند :ندیگو یم )انکمشر( 

ه کخدا  .از به فرزند داردینام و نشان ن یبقا یه براکن انسان است یا !یعجب بدبخت
 )ھا ھا و نقص بین عیاز ا(او منّزه  )از به فرزند داردین یکاست  یجاودانه و سرمد

 یا(شما  .ن است از آن او استیو زمھا  آسمان ه آنچه درکچرا  .از استین یاو ب .است
را به خدا  یزیا چیآ .دیندار )خود یاّدعا(ن یبر ا یل و برھانیدلگونه  ھیچ !)انکمشر

گاھکد یدھ ینسبت م   ؟!دیندار یه از آن آ
   توضیحات: 

داً «  لَ مراد فرشتگان  .رود یار مکمفرد و جمع به  یواژه بران یا .فرزندان .فرزند :»وَ
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ان است یھودیان و یحیر به گفته مسیو ُعزَ  یسیو ع )۵۷نحل /  :نگا(افران کبه گفته 

انَهُ ). «۳۰توبه /  :نگا( بْحَ لْطَانٍ . «رود یار مکتعّجب به  یبرا .و منّزه است کپا :»سُ  :»سُ
  .حّجت و برھان

 ۶۹ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿  ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ    ﴾٦٩ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
شوند  یرستگار نم ،دھند یرا به خدا نسبت م یزیه به دروغ چک یسانکقطعًا  :بگو 

  ).ابندی ینم یو از عذاب آخرت رھائ(
   توضیحات: 
 ۷۰ سوره یونس آیه 
   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ِ�  عٞ َمَ�ٰ ﴿  ِديدَ ٱ َعَذاَب لۡ ٱ نُِذيُقُهمُ  ُ�مَّ  ِجُعُهمۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ُ�مَّ  َيا�ُّ ْ  بَِما لشَّ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
٧٠﴾   

   ترجمه: 
ا یبه مال و منال دن یردن و چند صباحکمردم را اغفال  یھا چند روز ن حرفیبا ا( 
گردند و آن گاه ما عذاب  یما برمسوی  به سپس .ا استین دنیاز ا یگرفتن بھره )دنیرس
  .میچشان یاند بدانان م دهیه ورزک یفرکرا به سبب  )دوزخ(د یشد
   توضیحات: 

تَاعٌ «    .ر استیل و تحقیتقلگر  بیان ن آنیتنو .کاند یاالک .زیناچ یبرخوردار :»مَ
 ۷۱ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  نُوٍح  َ�َبأ َقاِ�  ُ�مَعلَيۡ  َكُ�َ  َ�نَ  إِن مِ َقوۡ َ�  كِ�ِيَوتَذۡ  مَّ

ِ ٱ ِت َ�ٰ � ِ ٱ َ�َعَ�  �َّ َّ�  ۡ ۡ�ِ  ُت تََو�َّ
َ
ْ ُعوٓ فَأ مۡ  ا

َ
ٓ  َرُ�مۡ أ �َ مۡ  يَُ�نۡ  َ�  ُ�مَّ  َءُ�مۡ َوُ�َ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  رُُ�مۡ أ

ةٗ  ْ ُضوٓ قۡ ٱ ُ�مَّ  ُ�مَّ    ﴾٧١ تُنِظُرونِ  َوَ�  إَِ�َّ  ا
   ترجمه: 
غمبران یاز پ یسرگذشت برخ ،انکمشر یداریمؤمنان و ب یدلدار یبرا !غمبریپ یا( 
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 )از اوقات( یوقت .آنان بخوان یبرا )از قرآن(سرگذشت نوح را  )از جمله ،انینیشیو پ
با  )به شما(و پند دادنم  )انتانیدر م(اگر ماندنم  !قوم من یا :نوح به قوم خود گفت

دار و یار پاکن یبر ا(من  ،رقابل تحّمل استیتان سخت و غیبرا )یالھ و دالئل(ات خدا یآ
م خود را یتان قاطعانه تصمیپس ھمراه با معبودھا ،ه دارمیکبر خدا ت )ماندگارم و

ن یا .دینکم یوتاھکچ ید و ھید درباره من انجام دھیآ یو ھرچه از دستتان برم(د یریبگ
بعدًا منظورتان از خودتان  )د تایانجام دھم قاطع یامل و تصمکمشورت  یار را از روک

د و ینکد بیخواھ یپس از آن نسبت به من ھرچه م .ه اندوھتان نشودینھان نماند و ما
  .دیمرا مھلت ندھ

   توضیحات: 

 » َ ربُ انَ  إن«سخت و ناگوار است. »: كَ َ  كَ ربُ مْ  كَ لَيْكُ واشرط ( یجزا»: عَ ِعُ مْ  فَأَمجْ كُ رَ ) است أَمْ

يلَ و جمله ( لْتُ  اهللاِ فَعَ كَّ ر یشرط محذوف است و تقد یه جزاکن یا ای) معترضه است. تَوَ

لُوا«ن است: یچن ونَ  ما فَافْعَ ام. «»تُريدُ قَ اقامت و ماندن است.  یو به معن یمیمصدر م»:  مَ

كِري« ي«غ است. یردن. مراد تبلک یادآوریپند دادن. »: تَذْ كِريِ ت ایغ آیتبل»: اهللاِ بِئَايَاتِ  تَذْ
 دھم. یپند و اندرز م ین آسمانیات خدا و دالئل و براھیه شما را با آکن یخدا توّسط من. ا

وا« ِعُ مْ  أَمجْ كُ رَ مْ « ).۱۵وسف / ید (نگا: یریم خود را بگید و تصمینکمشورت »: أَمْ كُ آءَ كَ َ رشُ »: وَ

عَ ( یتان. واو به معنیھمراه با معبودھا كآءَ ) و (مَ َ ةً « معه است. ) مفعولرشُ مَّ مبھم و »: غُ

نْ  ال«. غم و اندوه. یمخف مْ  يَكُ كُ رُ مْ  أَمْ لَيْكُ ةً  عَ مَّ ارتان کشد. کارتان به غم و اندوه نک»: غُ

وا«و نامشّخص نگردد.  یمخف َّ  أُقْضُ ار مرا کد. ینکد بیخواھ ینسبت به من ھرچه م»: إِيلَ

وينِ  ال«د. ینکد و نابودم یبساز   د.یمرا مھلت و فرصت ندھ»:  تُنظِرُ
 ۷۲ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  فَإِن﴿  ۡ�ُ  َ�َما ُتمۡ تََو�َّ
َ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَس�

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ِۖ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ ِمرۡ  �َّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 مِنَ  أ

ۡ ٱ    ﴾٧٢ لِِم�َ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
 نیمترکه من کچرا  )دیرسان ینم یانیبه من ز(د یدیگردان یرو )از دعوت من(اگر  

و به من دستور  ،ستیمزد و پاداش من جز بر خدا ن .خواھم یاز شما نم یمزد و پاداش



  ٧٧٥ سوره یونس

 

نندگان ک میاز زمره تسل )ار و بار خود را بدو حوالت دارم وکھمه (ه کداده شده است 
  .باشم )به خدا و فرمانبرداران اوامر الله یامور زندگ(

   توضیحات: 

نيَ ـُمـالْ «  لِمِ   .نندگان خود به خداک میتسل .ردارانعان و فرمانبیمط :»سْ
 ۷۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

بُوهُ ﴿  يۡ  فََكذَّ َعهُ  َوَمن هُ َ�ٰ َ�َنجَّ غۡ  �َِف َخَ�ٰٓ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ۥمَّ
َ
ِينَ ٱ َناَر�ۡ َوأ َّ�  ْ بُوا  َكذَّ

� ٰ�َ ۖ ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  تَِنا ۡ ٱ قِبَةُ َ�    ﴾٧٣ ُمنَذرِ�نَ ل
   ترجمه: 
ه با او در کرا  یسانکو ما او و  )دندیش نامیو دروغگو(ردند کب یذکآنان او را ت 

و  ،میردند غرق نمودکب یذکات ما را تیه آکرا  یسانکو  ،مینشستند نجات داد یشتک
شدگان  میه سرانجام بکبنگر  .میگرداند )نیشان در زمیا(ن یگزیآن مؤمنان را جا

  ؟دیچگونه گرد )مانیا ینافرمان و ب(
   توضیحات: 

لْكِ «  فُ آلئِفَ . «یشتک :»الْ اتِنَا. «نانیگزیجا .نانیجانش .فهیجمع خل :»خَ ايَ ات یآ :»ءَ

ينَ ـُ مـالْ . «از جمله طوفان نوح ،ھا و معجزات ما نشانه .ما رِ  .شدگان م دادهیب :»نذَ
  .شدگان ترسانده

 ۷۴ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ  ُ�مَّ ﴿  ٓ  ِمِهمۡ قَوۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  ۦِده ِ  ُءوُهمفََجا ْ  َ�َما ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ْ ِ�ُؤۡ  َ�نُوا  بَِما ِمُنوا
 ْ بُوا ۚ َ�بۡ  ِمن ۦبِهِ  َكذَّ ٰ  َبعُ َ�طۡ  لَِك َكَ�ٰ  ُل ۡ ٱ قُلُوِب  َ�َ    ﴾٧٤ َتِدينَ ُمعۡ ل

   ترجمه: 
آنان ھمراه با دالئل  .میرا فرستاد یغمبران فراوان و بزرگواریپ ،سپس بعد از نوح 

شان ھم حاضر یاّما ا .ش رفتندیش قوم خویبه پ )و معجزات داّل بر صدق خود(روشن 
ن یبه ھم .رده بودندکب یذکگران آن را تیه قبًال دکاورند یمان بیا یزینشدند به چ

ند و کنفوذ ن  ھا بدان قتیگر حق و حقیتا د(م یزن یمتجاوزان را مھر م  ھای دل وهیش
متجاوزان اثر   ھای دل جًا بریفر و نفاق و استمرار گناه تدرک یعنی .نشونداب یراھ



 تفسیر نور    ٧٧٦

 

و  ،افتد یبر آنھا فرو م یا خورند و پرده یمھر باطل مھا  دل ه انگارکگذارد تا بدانجا  یم
  ).تابد یگر نور حق بر آنھا نمید

   توضیحات: 

الً «  سُ . م استیر و تفخیثکت ین آن برایتنو .یغمبران فراوان و بزرگواریپ :»رُ

ذالِكَ « و حق و  یام الھکم احیبه حر یاپیپ یتجاوزھا :یعنی .ن راهیاز ا .وهین شیبد :»كَ
ه کرسد  یم یارشان به جائکرد و یگ یص را از متجاوزان میم قّوه تشخک مک ،قتیحق
گر در مقابل یه دک یا به گونه ،شود یم یعت ثانویشان طبیا یبرا یارکو بزھ یشکسر

  .خورند یه سرانجام مھر باطل مکن است یا .شوند یم نمیتسل یقتیچ حقیھ
 ۷۵ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

وَ�ٰ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ  ُ�مَّ ﴿  يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  ُرونَ َوَ�ٰ  مُّ ْ تَكۡ سۡ ٱفَ  تَِناَ�ٰ � ۦَوَمَ�ِ وا ُ�َ  ْ  َوَ�نُوا
ۡ  امٗ قَوۡ     ﴾٧٥ رِمِ�َ �ُّ

   ترجمه: 
ات و معجزات خود به یم و ھمراه با آیختیو ھارون را برانگ یموس ،بعد از آنانسپس  

ه از کدند یو خود را باالتر از آن د(ردند کّبر کت یول .میانش فرستادیش فرعون و درباریپ
  .شدند یارکو قوم گناھ )رندین خدا را بپذینند و آئک یرویو ھارون پ یموس
   توضیحات: 

ألَ «  وا. «اشراف .انیدربار :»مَ ُ ربَ تَكْ از تر  بزرگ شتن را باالتر ویخو .دندیّبر ورزکت :»إسْ
  .قت را بشنوندیه به راه خدا روند و حقکدند یآن د

 ۷۶ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ْ قَالُوٓ  ِعنِدنَا ِمنۡ  قُّ �َۡ ٱ َءُهمُ َجا بِ�ٞ  رٞ لَِسحۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ا   ﴾٧٦ مُّ
   ترجمه: 
 ،گر شد آنان روشن و جلوه یبرا )یبر دست موس(ما  یه حق از سوک یھنگام 

  .است یارکآش ین جادویواقعًا ا :گفتند
   توضیحات: 

َقُّ «    .ضاءید بیعصا و  :لیاز قب ،است یمراد معجزات حضرت موس :»احلْ



  ٧٧٧ سوره یونس

 

 
 ۷۷ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ُقولُونَ  ُموَ�ٰٓ  قَاَل ﴿ 
َ
ا َحقِّ لِلۡ  � ٓ  لَمَّ ِسحۡ  َءُ�ۡمۖ َجا

َ
ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َوَ�  َذاَ�ٰ  رٌ أ    ﴾٧٧ ِحُرونَ ل�َّ

   ترجمه: 
ن یا ایآ ؟دیگوئ یسحر م ،شما آمده استسوی  به هکا به حق یآ :گفت یموس 

طلبم و از شما  یمن شما را به مبارزه م ،اگر جادو است( ؟ جادو است )معجزات(
به ھر حال  ).ن جادو استیه اکد ینکد تا ثابت یه جادوگران را گرد آورکخواھم  یم

  .شوند یروز نمیجادوگران پ
   توضیحات: 

ولُونَ «  ولُونَ « :ن استیر چنیمقول قول محذوف است و تقد :»أَتَقُ قِّ  أَتَقُ  اـَّمـلَ  لِلْحَ

مْ  كُ آءَ رٌ  جَ حْ رٌ  ،سِ حْ ال. «»هذا أَسِ لِحُ  وَ فْ ونَ  يُ رُ احِ   .ه استیحرف واو حال :»السَّ
 ۷۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ِجئۡ  ا
َ
ا فَِتَناِ�َلۡ  تََناأ ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  َ�مَّ ٓ ِكۡ�ِ لۡ ٱ لَُكَما َوتَُ�ونَ  َءنَاَءابَا  ٱ ِ�  ءُ َ�ا

َ
 ِض �ۡ�

  ﴾٧٨ مِنِ�َ بُِمؤۡ  لَُكَما نُ َ�ۡ  َوَما
   ترجمه: 
 یزھائیچ )د ویعقائد و تقال(تا ما را از  یا ش ما آمدهیا به پی! آ)یموس یا( :گفتند 

 ید بزرگیخواھ یو م ،میا افتهیده و یان خود را بر آن دکایه پدران و نک یمنصرف گردان
  .میآور یمان نمیچ وجه به شما ایما به ھ ؟شما دو نفر باشد ین برایدر زم )استیو ر(

   توضیحات: 

تَنَا«  فِ آءُ . «ینکتا ما را منصرف  :»لِتَلْ يَ ِ   .یو َسرور یشاھ .طرهیَس  .عظمت :»الْكِربْ
 ۷۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٧٩ َعلِي�ٖ  ِحرٍ َ�ٰ  بُِ�ّلِ  تُوِ� �ۡ ٱ نُ َعوۡ فِرۡ  َوقَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
ن دو یار اکتا (د یاوریش من بیھمه جادوگران ماھر و زبردست را به پ :فرعون گفت 
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  ).میجادوگر را بساز
   توضیحات: 

لِيمٍ «  گاه و زبردست :»عَ   .آ
 ۸۰ آیه سوره یونس

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ َحَرةُ ٱ ءَ َجا وَ�ٰٓ  لَُهم قَاَل  لسَّ لۡ  مُّ
َ
� ْ ٓ  ُقوا نُتم َما

َ
لۡ  أ   ﴾٨٠ ُقونَ مُّ

   ترجمه: 
ھرچه از فنون سحر ( :گفتشان  بدی یموس ،ه جادوگران گرد آمدندک یھنگام 

  ).مینیتا بب(د ینکفید و بیندازید بیتوان یم  آنچه )د ویار بندکد به یدان یم
   توضیحات: 

ة«  رَ حَ ونَ . «جادوگران :»السَّ لْقُ   .اندازندگان .نندگانکاف :»مُ
 ۸۱ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا لۡ  فَلَمَّ
َ
ْ َقوۡ � حۡ ٱ بِهِ  ُتمِجئۡ  َما ُموَ�ٰ  قَاَل  ا ۖ لّسِ َ ٱ إِنَّ  ُر َ ٱ إِنَّ  ۥٓ ِطلُهُ َسيُبۡ  �َّ  لِحُ يُۡص  َ�  �َّ

ۡ ٱ َ�َمَل    ﴾٨١ ِسِدينَ ُمفۡ ل
   ترجمه: 
د یگفت: آنچه ارائه داد یموس ،خود را) انداختند یھا و عصاھا سمانیه (رک یھنگام 

چرا  ،ستیشگفت ن یرد و (جاکواقعًا جادو است. قطعًا خداوند آن را پوچ و نابود خواھد 
  گرداند. یسته و سودمند نمیبخشد و) شا یاران را (بقاء و دوام نمکار تبھکه) خداوند ک

   توضیحات: 

ا«  وْ قَ شعراء  :نگا(است  یجادوگر یھا و عصاھا سمانیمراد انداختن ر .انداختند :»أَلْ

لِحُ  ال). «۴۴/    .سازد یسته ماندن نمیشا :»يُصْ
 ۸۲ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوُ�ِحقُّ ﴿  ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦتِهِ بَِ�لَِ�ٰ  قَّ �َۡ ٱ �َّ    ﴾٨٢ رُِمونَ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
دار و ماندگار یحق را پا )ندک یاء نازل میه بر انبک(خداوند با سخنان خود  



  ٧٧٩ سوره یونس

 

  .اران نپسندندکاران و بزھکه گناھکھرچند  ،گرداند یم
   توضیحات: 

ِقُّ «  لِم). «۸و  ۷انفال /  :نگا(گرداند  یان و ثابت مینما :»حيُ لمات کله یبه وس :»اتِهِ ـَبِكَ

نْ (اء توّسط فرمان یش اشیدایدستور پ ،اءیبنازل بر ان یھا مراد فرموده .خود  ،)كُ
نساء /  :نگا(ند یارگزاران خداکه به منزله ک یارآ و متصّرف در ھستکعامل و  یروھاین

  ).بیم الخطیرکر عبدالیتفس ۴۰نحل /  ،۱۷۱
 ۸۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٰ  ۦِمهِ قَوۡ  ّمِن ذُّرِ�َّةٞ  إِ�َّ  لُِموَ�ٰٓ  َءاَمنَ  َ�َما يِْهمۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  ّمِن ٖف َخوۡ  َ�َ ن َوَمَ�ِ
َ
 تَِنُهمۚۡ َ�فۡ  أ

 ٱ ِ�  لََعالٖ  نَ َعوۡ فِرۡ  �نَّ 
َ
ۡ ٱ لَِمنَ  ۥ�نَّهُ  ِض �ۡ�    ﴾٨٣ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
 )مان آوردندیه اک( ،از مردمان قومش یاورد مگر گروھیمان نیا یس به موسکچ یھ 

نجه و آزارشان رسانند کش(ه کدند یترس یل میاسرائ یبنان و اشراف یو از فرعون و دربار
ان برافراشته بود و ین َعَلم طغیفرعون در زمگمان  بی .ن برگردانندیآنان را از د )و

  .بود )یزیت و خونریدر ظلم و فساد و جنا(رده بود و از زمره متجاوزان ک یشکگردن
   توضیحات: 

نَ «  وْ عَ ن فِرْ فٍ مِّ وْ يا خَ لَ يل(واژه  .با وجود ترس از فرعون :»عَ عَ ( یبه معن )عَ است  )مَ

مْ ). «۸انسان /  :نگا( تِنَهُ فْ ت و آزار رسانند یشان را اذیا .ن برگردانندیآنان را از د :»أَن يَ

ضِ ). «۱۹۱بقره /  :نگا( َرْ الٍ يف األْ . ردک ین میدر زم یشکو گردن یجوئ یبرتر :»لَعَ

فِنيَ ـُمـالْ « ِ   .ردندک یم یادیه شّر و فساد زکاست  یسانکنجا مراد یدر ا .ارانکاسراف :»رسْ
 ۸۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿  ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن مِ َقوۡ َ� ِ ٱب ُوٓ  هِ َ�َعلَيۡ  �َّ ْ تََو�َّ سۡ  ُكنُتم إِن ا    ﴾٨٤ لِِم�َ مُّ
   ترجمه: 
مان یاگر واقعًا به خدا ا !قوم من یا :گفت )ع مؤمنانیو تشج یدلدار یبرا( یموس 
  .دیا ردهکم یاگر خود را بدو تسل )دینکل کد بر او تویو با(د ینکل کد بر او تویدار



 تفسیر نور    ٧٨٠

 

   توضیحات: 

نتُمْ  إِن«  ه ھمان است یآ یاند و معن ردهکق یز را به دو شرط تعلیدو چ یبرخ :»...كُ
ن یچن یاند و معن دانستهز را به دو شرط جائز یچ کیق یھم تعل یبرخ .ه گذشتک
ل کبر او تو ،دیمان دارید و اگر واقعًا به خدا ایا ردهکم خدا یاگر خود را تسل :شود یم

نيَ « .دینک لِمِ سْ   .نندگان خود به خداک میتسل .فرمانبرداران :»مُ
 ۸۵ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ ٱ َ�َ  َ�َقالُوا َّ�  ۡ ٰ ٱ مِ َقوۡ ّلِلۡ  َنةٗ فِتۡ  َناَعلۡ َ�ۡ  َ�  َر�ََّنا َناتََو�َّ    ﴾٨٥ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
آزمون  )لهیوس(ما را  !پروردگارا .م و بسینک یل مکبر خدا تو :پس مؤمنان گفتند 

  .مساز )ردارکبد(افران کبال و آزار  )اماج(ار و کمردمان ستم
   توضیحات: 

ت یافران را با اذکه پروردگارا کن است یمراد ا .فتنه و بال .شیامتحان و آزما :»فِتْنَةً « 
ا ی .میاران را ندارکنجه ستمکه تاب و توان شکن کش میشان به ما آزما و آزار رساندن

  .شان مگردانیاران و مقھور و مغلوب اکستم یر بالیپروردگارا ما را نشانه ت :هکن یا
 ۸۶ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  تَِك بِرَۡ�َ  َوَ�َِّنا﴿     ﴾٨٦ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
  .افر نجات بدهکو ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان  
   توضیحات: 
 ۸۷ سوره یونس آیه 
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ َوأ ِخيهِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰ  َنا

َ
ن َوأ

َ
ْ جۡ ٱوَ  اُ�ُيوتٗ  بِِمۡ�َ  مُِكَمالَِقوۡ  َ�َبوََّءا أ  لَةٗ قِبۡ  ُ�يُوتَُ�مۡ  َعلُوا

 ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۗ لصَّ ِ  ةَ ۡ ٱ َو�َّ�ِ    ﴾٨٧ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
در  یھائ قوم خود خانه یه براکم یردک یوح )ھارون(و برادرش  یو به موس 



  ٧٨١ سوره یونس

 

به دور از  ،در آنجاھا(د و یگر بسازیدکیتان را مقابل یھا د و خانهینین مصر برگزیسرزم
ه سرانجام ک(مانداران مژده بده یو به ا ،دیدار ینماز را برپا )انیچشم فرعون و فرعون

  ).گردد یشان میا نصرت و در آخرت جّنت از آن ایشوند و در دن یروز میپ
   توضیحات: 

ا«  ءَ بَوَّ ةً . «دیبساز یمأو .دینکانتخاب  :»تَ قبله  .به ھم کیگر و نزدیدکیمقابل  :»قِبْلَ
  .نماز است یو محّل برگزار یه مراد مصلّ کنماز 

 ۸۸ یونس آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿  مۡ  زِ�َنةٗ  ۥَوَمَ�َهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  َت َءاَ�يۡ  إِنََّك  َر�ََّنا
َ
ٰ َوأ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ٗ� َ�  َر�ََّنا َيا�ُّ

 ْ ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ َر�ََّنا َسبِيلَِكۖ  َعن ِ�ُِضلُّوا مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ� ْ يُؤۡ  فََ�  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰ  ِمُنوا ْ  َح�َّ  يََرُوا

 ٱ َعَذاَب لۡ ٱ
َ
  ﴾٨٨ ِ�مَ ۡ�

   ترجمه: 
 ید) موسیت رسیبه غا یشان با موسیت و آزار ایافران و اذک یتوز نهیکه ک ی(ھنگام 

فرزندان و  یعنی ،نت (و بھجت جھانیا زیان در دنیتو به فرعون و فرعون !گفت: پروردگارا
ه (بندگانت کن شده است یو عاقبِت آن ا ی،ا (سرشار) داده یقدرت فراوان و نعمت) و دارائ

 را نابود گردان و برشان  اموال !نند. پروردگاراک یبرند و گمراھشان م یرا) از راه تو به در م
 که به عذاب دردناکاورند مگر آن گاه یمان نیتا ا ،نکم ک(بند قسوت را) مح  ھایشان دل

  ندارد). یگر سودید یمانیه و پشه آن وقت توبکند (ی(دوزخ) گرفتار آ
   توضیحات: 

ينَةً «  لُّوا). «۸۲ - ۷۹قصص /  ،۴۶ھف / ک :نگا(و فرزندان  یدارائ .بھجت :»زِ  :»لِيُضِ
 .الم عاقبت است ،)ِل (حرف  .نندکگران را گمراه یه دکشد کارشان بدانجا بکتا عاقبت 

سْ « دْ . «نکاثر  یسود و بیب .ان ببریاز م :»إِطْمِ دُ لَيا أُشْ لُوبِ  عَ مْ ـقُ  چه سراچهیدر :»هِ
را سفت و سخت ببند تا نور و مدد   ھایشان دل سهیکبند  .م ببندکرا مح  ھایشان دل
  .شه از آنان سلب شودیر و اندکبه داخل آنھا نرود و قدرت تف یالھ

 ۸۹ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِجيَبت قَدۡ  قَاَل ﴿ 
ُ
ٓ  َوَ�  َتقِيَماسۡ ٱفَ  َوتُُ�َمادَّعۡ  أ ِينَ ٱ َسبِيَل  نِّ تَتَّبَِعا    ﴾٨٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ



 تفسیر نور    ٧٨٢

 

   ترجمه: 
راه پابرجا  یپس بر راستا ،رفته شدیپذ )و ھارون یموس(شما  یدعا :خدا فرمود 
 یسانکو از راه و برنامه  )دیالت نھراسکو از انبوه مش(د ید و استقامت به خرج دھیباش

گاھندکد ینکن یرویپ   .ه ناآ
   توضیحات: 

يبَتْ «  يم. «دیاجابت گرد .رفته شدیپذ :»أُجِ تَقِ ار خود قاطع و ثابت قدم کدر  :»اـَإِسْ
  .دیغ رسالت استوار بمانید و بر تبلینک یداریپا .دیباش

 ۹۰ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  بِبَِ�ٓ  نَاَوزۡ َوَ�ٰ ﴿  �ۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ ءِيَل َ�
َ
ٰٓ  ًو�ۖ وََعدۡ  ايٗ َ�غۡ  ۥوَُجنُوُدهُ  نُ َعوۡ فِرۡ  بََعُهمۡ فَ� ٓ  َح�َّ دۡ  إَِذا

َ
 َرَ�هُ أ

نَّهُ  َءاَمنُت  قَاَل  َغَرُق لۡ ٱ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ِيٓ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� ْ َ�ُنوٓ  ۦبِهِ  َءاَمنَۡت  �َّ ٰٓ إِسۡ  ا ۠  ءِيَل َ� نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َو�  لِِم�َ ُمسۡ ل

٩٠﴾   
   ترجمه: 
آنان را  ی،ظلم و تعّد  یبرا ،انشیرکفرعون و لش .میا عبور دادیل را از دریاسرائ یبن 

ا به ھم آمد و آب از ھر یگذرگاه در(ه کتا بدانجا  ،شان راه افتادندیا یردند و در پکدنبال 
 )هکن ھنگام بود یدر ا( .دیچیغرقاب فرعون را در خود پ )شان را در برگرفت ویسو ا
مان یبدو ا لیاسرائ یه بنک یوجود ندارد مگر آن خدائ یه خدائکمان دارم یا :گفت
  .ھستم )زدانیعان فرمان یو مط(اند و من از زمره فرمانبرداران  آورده

   توضیحات: 

رَ «  بَحْ آئِيلَ الْ َ ا بِبَنِي إِرسْ نَ زْ اوَ آئِيلَ  بَنِي( م.یا گذراندیل را از دریاسرائ یبن»: جَ ) مفعول إِرسْ

رَ و ( ،اّول بَحْ ياً «) مفعول دوم است. الْ واً  وَ  بَغْ دْ . ستمگرانه و یظلم و تعّد  یبرا»: عَ

) عادينَ  وَ  باغنيَ ( :یا حال بوده و به معنیله ھستند و  مفعوٌل  ،ن دو واژهیمتجاوزانه. ا

قُ ُ«باشند.  یم رَ غَ هُ «غرقاب. غرقابه. غرق شدن. »: الْ كَ رَ قُ  أَدْ رَ   غرق شدن بود. کینزد»: الْغَ
 ۹۱ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  َوُ�نَت  ُل َ�بۡ  َت َعَصيۡ  َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ﴿     ﴾٩١ ِسِدينَ ُمفۡ ل



  ٧٨٣ سوره یونس

 

   ترجمه: 
 یمانیرده خود پشکاز  ،ستین یرفتنیده است و توبه پذیه مرگت فرا رسک(نون کا ایآ 

اران کو از زمره تباھ یردک یم یشکه قبًال سرکو حال آن  )؟ یدار یم یبه خدا یو رو
  .یبود
   توضیحات: 

اآلنَ «  نَ (ب از ھمزه استفھام و واژه کمر :»ءَ   .است )اآلْ
 ۹۲ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

يَك  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿  ۚ  َفَك َخلۡ  لَِمنۡ  ِ�َُكونَ  بِبََدنَِك  ُ�َنّجِ  تَِناَءاَ�ٰ  َ�نۡ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ  َءايَٗة
   ﴾٩٢ فِلُونَ لََ�ٰ 

   ترجمه: 
 یو آن را به ساحل م(م یرھان یم )ھایورش ماھیا و یاز امواج در(ما امروز الشه تو را  

ه ک یسانک یتا برا )دانستند یه تو را خدا مکم یدار یل میگس یسانکش یم و به پیرسان
ات یاز مردمان از آ یاریبسگمان  بی .یباش یندگان درس عبرتیآ یستند و براینجا نیا
د ید و بایه شاکچنان   ھا بدان و(خبرند  یما غافل و ب )جھان یدنیقرآن و د یخواندن(

  ).نگرند ینم
   توضیحات: 

نِكَ «  يكَ بِبَدَ نِكَ ( .میرھان یالشه تو را م :»نُنَجِّ  )ک(ر یدر موضع حال از ضم )بِبَدَ

نْ . «است )ک(بدل از  )َبَدن(زائد و  )ِب (ه حرف کن یا ای .است لْفَك مَ ه از ک یسانک :» خَ

اية. «ندیآ یبعد از تو مه ک یسانک .اند مانده یتو به جا   .اندرز و عبرت :»ءَ
 ۹۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

  َولََقدۡ ﴿ 
ۡ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  نَابَوَّ�   ءِيَل َ�

َ
أ ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  ُهمَ�ٰ َوَرزَقۡ  قٖ ِصدۡ  ُمبَوَّ ْ خۡ ٱ َ�َما ِت لطَّ ٰ  َتلَُفوا  َح�َّ

 ٓ ْ  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ِ� َ�قۡ  َر�ََّك  إِنَّ  مُۚ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا   ﴾٩٣ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ن یه فلسطک( یریگاه خوب و اقامتگاه دلپذیل را در جایاسرائ یبن )از آن به بعد( 

ن یقدر ا(آنان  .میردکعطاء شان  بدی یا زهیکپا یھایم و روزیداد یمنزل و مأو )است



 تفسیر نور    ٧٨٤

 

گاھ )نعمت را ندانستند و و دالئل صدق دعوت او و  یمعجزات موساز ( یپس از آ
ن یو د(ش پرداختند کشمکزه و یبه ست )نیدرباره د(گر یدکیبا  )ص حق از باطلیتشخ

پروردگار تو گمان  بی ).ردندک یندگکله تفرقه و پرایبود وس یگانگیه اّتحاد و یه ماکرا 
و (د ینما یم یداورشان  میان ه در آن اختالف داشتند درک یزیامت درباره چیدر روز ق

  ).دھد یاند سزا و جزا م ردهکه ک یارکھمه را برابر 
   توضیحات: 

أْنَا«  أَ . «میاستقرار داد .میداد یمنزل و مأو :»بَوَّ بَوَّ أَ . «اقامتگاه .یمنزل و مأو :»مُ بَوَّ مُ

قٍ  دْ  اـَفَم). «۸۰و اسراء /  ،۸۷و  ۲ونس / ی :نگا(ت یسته و مورد رضایان شاکم :» صِ

لْمُ  عِ مُ الْ هُ آءَ تَّيا جَ وا حَ تَلَفُ گاھک یدند مگر زمانیاختالف نورز :»اخْ مراد از  .ردندکدا یپ یه آ

لْم( گاھیاسرائ یه بنکاست  )تورات(تاب ک ،)عِ گر به یدکیبا  ی،ام الھکاز اح یل پس از آ
به ا یبه حق  ،ر و برداشت خود از توراتیر و تعبیبرابر تفس ینزاع برخاستند و ھر گروھ

 ،ش از بعثت حضرت محّمدیه پکن است یه مراد اکن یا ای .ش گرفتیدر پ یناحق راھ
مان یاز آنان ا یبرخ ،غمبریپس از ظھور پ یول ،القول بودند ل بر نبّوت او مّتفقیاسرائ یبن

ردند و بر سر مسأله کدا یباره اختالف پ نیاوردند و در ایمان نیگر اید یآوردند و برخ
  ).۴نه / یب ،۱۹عمران /  آل :نگا(تم به نزاع برخاستند غمبر خاینبّوت پ

 ۹۴ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َشّكٖ  ِ�  ُكنَت  فَإِن﴿  ا نَزۡ�َ  ّمِمَّ
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  َك إَِ�ۡ  ا  لََقدۡ  لَِكۚ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َرُءونَ َ�قۡ  �َّ

 ٓ ّ�َِك  مِن قُّ �َۡ ٱ َءكَ َجا ۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  رَّ    ﴾٩٤ َ�ِ�نَ ُممۡ ل
   ترجمه: 
بر تو نازل شده  )لیاسرائ یو فرعون و بن یاز قصص موس(ه ک یزیاگر درباره چ 

 )اند و تاب بودهکاھل (ه قبل از تو کن کسؤال  یسانکاز  ی،د ھستیو ترد کدر ش ،است
 یاز سو )یو خبر صادق قرآن(حق  )انیب(گمان  بی .اند خوانده یرا م یآسمانھای  کتاب

  .تو آمده است و از زمره مترّددان مباش یپروردگارت برا
   توضیحات: 

كٍّ «  نتَ يفِ شَ ونس / ی :نگا(ر او است یرم است و مراد غکمخاطب رسول ا :»...فَإِن كُ



  ٧٨٥ سوره یونس

 

ةُ « :ندیگو یمھا  عرب هکگونه  ھمان )۱۰۴ عي يا جارَ مَ ني وَ اسْ أُونَ . «»إِيّاكَ أَعْ رَ قْ ينَ يَ  أَلَّذِ

تاب است و شامل تورات و کمراد جنس  :»الْكِتَابَ . «تاب استکمراد اھل  :»الْكِتَابَ 

َقُّ . «گردد یل ھم میانج ينَ ــُمـالْ . «ن قرآنیات راستیآ :»احلْ ِ رتَ  .مترّددان :»مْ
  .برندگان گمان

 ۹۵ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ� ﴿  َّ�  ْ بُوا ِ ٱ ِت َ�ٰ � َكذَّ   ﴾٩٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�تَُكونَ  �َّ
   ترجمه: 
ب یذکما را ت )یجھان یھا و نشانه یقرآن(ات یه آکمباش  یسانکحتمًا از زمره  

  .بود یاران خواھکانیاز ز )ینکن یاگر چن(ه کنند ک یم
   توضیحات: 

ونَنَّ  ال«    .غمبر استیروان پیمراد پ .حتمًا مباش :»تَكُ
 ۹۶ سوره یونس آیه

   ه:یآمتن  

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ۡت  �َّ   ﴾٩٦ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َرّ�َِك  َ�َِمُت  ِهمۡ َعلَيۡ  َحقَّ
   ترجمه: 
اند و از  دهیان رسیدل ھستند و به اوج طغ اهیخودخواه و س(ه ک یسانکگمان  یب 

 )فر و نفاق ندارندکخود از  یدر رستگار یاند و سع جھالت به گرداب ضاللت افتاده
مگر (آورند  یمان نمیا )ھمچون فرعون(ه کن است یاشان  بدی نسبتم پروردگارت کح

  ).نندیه عذاب را با چشم خود ببک یوقت
   توضیحات: 

تْ «  قَّ   .قضاوت .مکح .فرمان :» كلمه«  .واجب و ثابت شده است :»حَ
 ۹۷ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ٰ  َءايَةٍ  ُ�ُّ  ُهمۡ َء�ۡ َجا ْ  َح�َّ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
   ﴾٩٧ ِ�مَ ۡ�

   ترجمه: 
 ،دیایبه سراغ آنان ب )یات و معجزات الھیو تمام آ(ه ھمه دالئل روشن کھرچند  
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مان ین ھنگام ایه در اک(نند کرا مشاھده  که عذاب دردناک یتا زمان )آورند یمان نمیا(
  ).بخشد ینم یآوردن سود

   توضیحات: 

ايَة«    .معجزه .ل و برھانیدل :»ءَ
 ۹۸ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َءاَمَنۡت  �َةٌ قَرۡ  َ�نَۡت  َ� فَلَوۡ ﴿  ٓ إِيَ�ٰ  َ�َنَفَعَها ٓ  يُو�َُس  مَ قَوۡ  إِ�َّ  ُنَها ا ْ  لَمَّ  ُهمۡ َ�نۡ  َناَكَشفۡ  َءاَمُنوا
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يِ زۡ ۡ�ِ ٱ َعَذاَب    ﴾٩٨ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َوَمتَّعۡ  يَا�ُّ

   ترجمه: 
 یجمع  اند به طور دسته ردهک یم یه در شھرھا در گذشته زندگک( یمّلتچ قوم و یھ 

 ،شان سودمند باشدیبر اشان  ایمان اند تا اوردهیمان نیا )به موقع  یغمبران الھیدر برابر پ
ا از آنان به دور یننده را در دنکعذاب خوار ،مان آوردندیه چون اکونس یمگر قوم 

  .میردکبرخوردار  )یاز زندگ ،م بمانندیا ه خواستهک( یشان را تا مّدت زمانیم و ایداشت
   توضیحات: 

ال«  لَوْ ةٌ . «هکست یبا یچرا نم :»فَ يَ رْ اء ھمه در یمراد مردمان شھر است و انب .شھر :»قَ

يِ . «اند شھرھا مبعوث شده زْ ِ ننده و کخوار ینجا معنیدر ا .یو رسوائ یخوار :»اخلْ
ه معموًال قبل ک یه اخطارھا و ھشدارھائکته الزم است کن نیا یادآوری .ننده داردکرسوا

ن اخطارھا یننده بود و آنان اکداریب یافکونس به قدر یقوم  یبرا ،دیآ یم یاز عذاب نھائ
آستان خدا  یرایردند و توبه آنان پذکھا توبه  یھا و پلشت یگرفتند و از زشت یرا جّد 

  .دیگرد
 ۹۹ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿   ٱ ِ�  َمن َمنَ � َر�َُّك  ءَ َشا
َ
ۚ  ُ�ُُّهمۡ  ِض �ۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاَس ٱ رِهُ تُ�ۡ  أ ْ  َح�َّ  يَُ�ونُوا

  ﴾٩٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ 
   ترجمه: 
به صورت اضطرار و ( ین جملگیره زمکتمام مردمان  ،خواست یاگر پروردگارت م 

 یا(ا تو یآ ).خورد یبه درد نم یو اجبار یمان اضطراریاّما ا(آوردند  یمان میا )اجبار
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ح و یار نه صحکن یا( ؟اورندیمان بیه اک یمردمان را مجبور ساز یخواھ یم )!غمبریپ
  ).سودمند است و نه از دست تو ساخته است

   توضیحات: 

هُ «  رِ   .ینک یوادار م .یساز یمجبور م :»تُكْ
 ۱۰۰ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  مِنَ تُؤۡ  أ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ َعُل َو�َجۡ  �َّ  ﴾١٠٠ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

   ترجمه:   
آن  ید و برایدا نمایش پیبدان گرا(ه کن یمگر ا ،اوردیمان بیتواند ا ینم یسکچ یھ 

 یسکاّما  .ّسر سازدیاو م یمان را برایو اسباب و وسائل ا(خدا اجازه دھد  )ند وکتالش 
او  ،ش نباشدیر و خرد خوکه فیند و حاضر به استفاده از سرماکمان رو نیه به اک

ه تعّقل و کسازد  یم یسانکب یو خدا عذاب را نص )،مستحّق خشم و عذاب خدا است
  .ورزند یر نمکتف

   توضیحات: 

سَ «  جْ   .نجا مراد عذاب استیدر ا .ثافتکو  یدیپل :»الرِّ
 ۱۰۱ آیه سوره یونس

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ قُلِ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َماَذا نُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما ِض� �ۡ�

   ﴾١٠١ِمُنونَ يُؤۡ 
   ترجمه: 
ن چه یو زمھا  آسمان در )دینید و ببینکو چشم برون و درون را باز (د یبنگر :بگو 

جھان  یدنیو د ،از جمله قرآن ی،آسمانھای  کتاب یخواندن(ات یآ ؟! است یزھائیچ
 یسانکبه حال  )دامکچ یو اندرزھا و انذارھا ھ ،غمبر نامیپ(دھندگان  میو ب )یھست

  .اورندیمان بیخواھند ا یه نمکافتد  یسودمند نم
   توضیحات: 

وا«  ني«د. ینکد. دّقت یبنگر»: أنظُرُ افتد (نگا:  ینم شود. سودمند ید واقع نمیمف»:  ماتُغْ

ن. عجائب و غرائب جھان. یدالئل و براھ»: اآليَاتُ ). «۱۹انفال /  ،۱۱۶و  ۱۰عمران /  آل
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رُ . «یداّل بر وجود خدا در گستره ھست یھا نشانه مانند  ،ُمْنِذر یر به معنیجمع َنذ»: النُّذُ
 یا به معنی) ۲۱ احقاف / ،۱۸۸و  ۱۸۴غمبران (نگا: اعراف / ی: پیعنی ،ُمْبِدع یع به معنیَبد

ُمْنَذٌرِبِه بوده  یا به معنی) ۱۸و  ۱۶ھا (نگا: قمر /  دادن  میھا و ب : ترساندنیعنیِإنذار باشد: 
  د است.یاخطار و َتھد یعنی ،ِإنذار یا خود مصدر است و به معنیباشد. 

 ۱۰۲ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

يَّامِ  َل ِمثۡ  إِ�َّ  يَنَتِظُرونَ  َ�َهۡل ﴿ 
َ
ِينَ ٱ � ْ َخلَوۡ  �َّ ْ نَتِظُروٓ ٱفَ  قُۡل  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن ا  ّمِنَ  َمَعُ�م إِّ�ِ  ا

ۡ ٱ   ﴾١٠٢ ُمنَتِظرِ�نَ ل
   ترجمه: 
 یسانکجز روزگار  )یھائ پر از بالھا و عذاب( یه روزگارکا آنان چشم آن دارند یآ 

ه خدا ک ،ن را نداشته باشندیانتظار جز ا ؛ نه( ؟اند شان بودهیش از ایه پکداشته باشند 
 )فرمان خدا(بگو منتظر  ).ھا گرفتارشان سازد یھا و بدبخت بتیا و آخرت به مصیدر دن

 یا و سعادت عقبیدن یروزیدانم پ یم یول( .مانم ید و من ھم با شما چشم به راه میباش
  ).گردد یافران مکاز آن شما  یعقب یا و بدبختیست دنکو ش ،از آن ما مؤمنان

   توضیحات: 

ونَ «  نتَظِرُ لْ يَ  یایھمچون مصائب و بال ی،ائیانگار چشم به راه مصائب و بال :»...فَهَ

ام. «باشند یگذشتگان م  یه در طکاست  یمراد حوادث بزرگ و ناگوار .روزگاران :» أيَّ
ه کگونه  ھمان )۱۴ه / یجاث ،۵م / یابراھ ،۱۳۰اعراف /  :نگا(دھد  یروزگاران رخ م

ب(م یگوئ یم رِ غْ   .شود یه در آن برگزار مکنظورمان نماز مغرب است و م )مَ
 ۱۰۳ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ ﴿  َّ�  ْۚ ا لَِك َكَ�ٰ  َءاَمنُوا ۡ ٱ نُنجِ  َناَعلَيۡ  َحقًّ    ﴾١٠٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
و مؤمنان را غمبراِن خود یپ )دیافران گردکر یبانگیه بال و عذاب گرک(پس از آن  

 )هکبل ،ن نداردیشیغمبران و مؤمنان پین ھم اختصاص به اقوام گذشته و پیا(م یرھان یم
است بر ما  ین حقیم داد و اینجات خواھ )زین(را  )به تو(مان آورندگان ین طور ایھم

  ).ریمسّلم و تخّلف ناپذ یحق(
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   توضیحات: 

نَ (حرف عطف است و جمله  :»ثُمَّ «  لَ سُ ي رُ نَجِّ نُوانُ امَ ينَ ءَ از  یرا بر جمله محذوف )ا وَ الَّذِ

مَ (ل یقب ُمَ لِكُ األْ نُهْ ذلِكَ « .ندک یعطف م )لَ اً . «مثل .هکگونه  ھمان :»كَ قّ يْنَا حَ لَ ن یا :»عَ
ار کمانند  یعنینجا یمراد از وجوب در ا .بر ما واجب است .است یار حتمًا شدنک

اً ( .ستیبر او واجب ن یزیبر خدا است واّال چ یواجب قّ يْنَا حَ لَ جمله معترضه است  )عَ

ذلِكَ (ان یم نِنيَ ـَمـالْ  نُنجِ (و  )كَ مِ فعل مضارع مرفوع است و  .میدھ ینجات م :»نُنجِ « ).ؤْ

ي(در اصل    ).۸۸اء / یانب :نگا(ندارد  )ی(حرف  یالخّط قرآن ه در رسمکاست  )نُنجِ
 ۱۰۴ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
�ۡ  فََ�ٓ  دِيِ�  ّمِن َشّكٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

َ
ِينَ ٱ ُبدُ أ  ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  �َّ

ِ ٱ �ۡ  ِ�نۡ َوَ�ٰ  �َّ
َ
َ ٱ بُدُ أ ِيٱ �َّ َّ�  ٰ ِمرۡ  ُ�ۡمۖ َ�َتَوفَّٮ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ    ﴾١٠٤ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
من  )هکد یبدان(د ید ھستیو ترد کن من در شیاگر درباره آئ !مردمان یا :بگو 

ه شما را کپرستم  یرا م ین خداوندکیول ،پرستم ید نمیپرست یه بجز خدا مکرا  یسانک
و به من  )رساند یخود م یگرداند و به سزا یو بعد از مرگ شما را زنده م(راند یم یم

عذاب شان را از یه خداوند اکآنان (ه از زمره مؤمنان باشم کدستور داده شده است 
  ).گرداند یرھاند و به بھشت نائل م یدوزخ م

   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «  مْ . «خدا یبه جا .بجز خدا :»مِ فَّاكُ تَوَ   .راندیم یشما را م :»يَ
 ۱۰۵ سوره یونس آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿ 
َ
قِمۡ  َوأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  اَحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  أ   ﴾١٠٥ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
 کاز ھرگونه شر یه خالکن کرو  ینیه به آئکن یا )به من دستور داده شده است(و  

  .ان مباشکو از زمره مشر )امًال موافق با فطرت استکو (است  یو انحراف
   توضیحات: 
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كَ «  هَ جْ نيِفاً . «توّجه خود را .خود را یرو :»وَ ار و بار خود که ک یشخص مخلص :»حَ
خالص  .راست و درست .چ وجه منحرف نشودین به ھید یواگذارد و از راستارا به خدا 

هَ (ا ی ،)أَقِمْ (تواند حال فاعل فعل  ین واژه میا .غّل و غّش  یو ب جْ و  ،توّجه یبه معن )وَ
  .شائبه یم و بین مستقیآئ ،توّجه صادقانه ،توّجه مخلصانه یعنی .باشد )نید(ه کن یاای

 ۱۰۶ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ تَدۡ  َوَ� ﴿  َكۖ  َوَ�  يَنَفُعَك  َ�  َما �َّ  ّمِنَ  اإِذٗ  فَإِنََّك  َت َ�َعلۡ  فَإِن يَُ�ُّ
ٰ ٱ    ﴾١٠٦لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
 یه به تو نه سودکاد مخوان ین و به فرکرا پرستش م یزیو چ یسکخدا  یو به جا 

دگار متوّجه یآفر یعبادت خود را به جاو دعا و ( ینکن یاگر چن .یانیرساند و نه ز یم
  .شد یان خواھکاران و مشرکاز ستم )یدگان سازیآفر
   توضیحات: 

عُ «  افران و کمراد  .ستمگران :»الظَّاملِِنيَ . «اد مخوانیبه فر .نکعبادت م :»ال تَدْ
  ).۲۵۴بقره /  ،۱۳لقمان /  ،۸۲انعام /  :نگا(ان است کمشر

 ۱۰۷ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َك َسسۡ َ�مۡ  �ن﴿  ۡ�ٖ  كَ يُرِدۡ  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  ۥٓ َ�ُ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ
ٓ  فََ�  ِ�َ  ۦۚ لِهِ لَِفۡض  دَّ َرا

ٓ  َمن ۦبِهِ  يُِصيُب  ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا    ﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِعَبادِه
   ترجمه: 
و  ،تواند آن را برطرف گرداند یاو نم س جزکچ یھ ،به تو برساند یانیاگر خداوند ز 

 .تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند یس نمکچ یھ ،به تو برساند یریاگر بخواھد خ
 یسکو (ند ک یه بخواھد مکس از بندگانش کخداوند فضل و لطف خود را شامل ھر

  .مغفرت و مھر فراوان است یو او دارا )تواند مانع آن گردد ینم
   توضیحات: 

فَ «  اشِ آدَّ . «نندهکبرطرف  :»كَ   .مانع .برگرداننده :»رَ
 ۱۰۸ سوره یونس آیه



  ٧٩١ سوره یونس

 

   ه:یمتن آ 
 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َءُ�مُ َجا  َتِديَ�هۡ  فَإِ�ََّما َتَدىٰ هۡ ٱ َ�َمنِ  رَّ

َما َضلَّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ ِ�َفۡ  ۖ َعلَيۡ  يَِضلُّ  فَإِ�َّ ٓ  َها ۠  َوَما نَا
َ
  ﴾١٠٨ بَِو�ِيلٖ  ُ�مَعلَيۡ  �

   ترجمه: 
 ،پروردگارتان یاز سو ،)ندگانیاعم از ھمعصران و آ ،سراسر جھان(مردمان  یا :بگو 

تان آمده یسو به )غمبر صادق آخرالزمانیتوّسط پ ،ن قرآن استیتاب راستکه ک(حق 
به سود خود گمان  بی ،اب گرددیراھ )عت خدایمان آوردن به شریبا ا(ه کس کھر .است

با گردن نھادن به (ه کس کو ھر )گردد یمان عائد خودش میو نفع ا(شود  یاب میراھ
ان خود گمراه و یبه ز ،گمراه و سرگشته شود )طانیش یھا از وسوسه یرویفر و پک

ار من تنھا ک .گردد یر خودش میگ بانیگر ینید یفر و بکان یو ز(شود  یسرگشته م
بر  )و مسؤول نظارت ،مراقبت از اعمال(و من مأمور  )خدا است یھا غ فرمودهیتبل
مان یرش ایفر باز دارم و به پذکه شما را از کو قدرت آن را ندارم (ستم یشما ن )افعال(

  ).وادارم
   توضیحات: 

َقُّ «  كِيلٍ ). «۹۴ونس / ی ،۱۱۹بقره /  :نگا(ن اسالم ید .قرآن :»احلْ  .مراقب .حافظ :»وَ
  ).۱۰۷ ،۱۰۲ ،۶۶انعام /  :نگا(مسؤول 

 ۱۰۹ سوره یونس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿  ۚ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  َح�َّ ُ    ﴾١٠٩ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  وَُهوَ  �َّ
   ترجمه: 
ه ک یت و آزاریو در برابر اذ(با باش یکن و شک یرویپ ،شود یم یاز آنچه بر تو وح 

ان تو و یم(تا خداوند  )نکاستقامت  ،رسد یبه تو م یآسمانغ رسالت یدر راه تبل
  .ن داوران استیو او بھتر )دینما یو فرمان خود را صادر م(ند ک یم یداور )گرانید

   توضیحات: 

بِعْ «  نيَ . «نک یرویپ :»إِتَّ َاكِمِ   ).۸۷اعراف /  :نگا(قضات  .داوران :»احلْ





 
 

 سوره هود

 ۱ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ حۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� ال
ُ
لَۡت  ُ�مَّ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِكَمۡت أ نۡ  مِن فُّصِ ُ    ﴾١ َخبِ�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ

   ترجمه: 
منّظم و  )توّسط خدا(آن  یھا هیه آکاست  یتاب بزرگوارک )ن قرآنیا( .را .الم .الف 
ات آن از یز آیو ن )بدان راه ندارد یو لذا تناقض و خلل و نسخ(ده است یم گردکمح
گاه یکه ھم حکان شده است یشرح و ب )جھان(خداوند  یسو و (م است و ھم آ

  ).ردیپذ یانجام م یو فرزانگ یاردانک یش از رویارھاک
   توضیحات: 

تْ ). «۱بقره /  :نگا(را  .الم .الف :»الر«  كِمَ استوار و متقن و منّظم م و کمح :»أُحْ

 ی،ب اخباریترتگر  بیان اّول یبا توّجه به معن .سپس .عالوه از آن :»ثُمَّ . «ده استیگرد

لَت. «است یب زمانیترتگر  بیان ،دوم یو با توّجه به معن  .ان شده استیشرح و ب :»فُصِّ
 ،۱۰۶اء / إسر :نگا(ه برحسب وقائع و مصالح نازل شده است یه آیجًا سوره سوره و آیتدر

 ،قصص ،مواعظ ،امکاح ،دیدالئل توح یدّر و گوھرھا ،ھمچون گردنبند ).۳۲فرقان / 
با و یده شده است و با الفاظ زیشکدھا در آن به رشته یو وعد و وع ی،صفات حق تعال

ن. «راسته گشته استیواال آراسته و پ یمعان نْ  مِ دُ   .یاز سو .از جانب :»لَّ
 ۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ۚ ٱ إِ�َّ  ا َ    ﴾٢ َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُ�م إِنَِّ�  �َّ

   ترجمه: 
خدا  یمن از سوگمان  بی .دیه جز خدا را نپرستکن یا :)بگوشان  بدی !غمبریپ یا( 

  .ھستم )مؤمنان به نعمت بھشت(دھنده  و مژده )افران به عذاب دوزخک(م دھنده یب
  



 تفسیر نور    ٧٩٤

 

   توضیحات:

وا أَالّ «ه نه. کن یه نه. تا اکن یا»: أَالّ «  بُدُ ) در اّول آن قُلْ مفعول به فعل مقّدر (»: تَعْ

تْ تواند عّلت دو فعل ( ین جمله میته است. اّما اکن نیباال با توّجه بد یاست. معن كِمَ ... اُحْ

لت به زبان حال.  ،اتیل آیم و تفصیکشود: تح ین میچن یه معنکباشد  یه قبلی) در آفصّ
  د.یه جز خدا را نپرستکدارند  یاد میشما را فر ،به زبان برھان و استدالل یعنی

 ۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
ْ َتغۡ سۡ ٱ َوأ ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا َ�ٰ  ُ�مُ�َمّتِعۡ  هِ إَِ�ۡ  ا َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َحَسنًا ًعامَّ

َ
َسّ�ٗ  أ  تِ َوُ�ؤۡ  مُّ

ْ تََولَّوۡ  �ن ۥۖ لَهُ فَۡض  لٖ فَۡض  ذِي ُ�َّ  ٓ  ا َخاُف  فَإِّ�ِ
َ
   ﴾٣ َكبِ�ٍ  �ٖ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
به (ه خداوند کد یاو برگردسوی  به د وینکه از پروردگارتان طلب آمرزش کن یو ا 

از مواھب ( یوئکیشما را تا دم مرگ به طرز ن )سبب استغفار صادقانه و توبه مخلصانه
به ھر صاحب  )در آخرت برابر عدل و داد خود(و  ،سازد یمند م بھره )ن جھانیا یزندگ

و از (د ینکاگر ھم پشت ب .دھد یلت و احسانش را میفض )پاداش( یلت و احسانیفض
ام باشد و یبر رسوالن پ ،دیبگردان یزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمن رویمان به یا

  .مکمنایب )امت استیروز قه ک( یمن بر شما از عذاب روز بزرگ )بس
   توضیحات: 

تاعاً «  م(ل یاز قب ،ر لفظ فعل استیمفعول مطلق از غ .مند ساختن بھره :»مَ نَ  أَنبَتَكُ  مِّ

ضِ  بَاتاً  األرْ لٍ «  ).۱۲ ،۱۱ ،۱۰نوح /  :نگا(به است  اال و مفعوٌل ک یا به معنی )نَ  أَجَ

يً  مّ سَ لٍ  ذِي. «جھانان عمر یپا .دن مرگیان عمر با فرا رسیپا :»مُّ  .محسن :»فَضْ

لَهُ . «ارکوکین  ،تواند خدا باشد یم )هُ (ر یمرجع ضم .شیارکوکیپاداش احسان و ن :»فَضْ

ا. «دھد یخداوند از فضل خود بدو م یعنی وْ لَّ اصل آن  .دیبگردان ید و روینکپشت ب :»تَوَ

ا( وْ لَّ تَوَ   .است )تَ
 ۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ إَِ� ﴿  ٰ  َوُهوَ  ِجُعُ�ۡمۖ َمرۡ  �َّ    ﴾٤ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ



  ٧٩٥ سوره هود

 

   ترجمه: 
ه به شما کاو است ( .توانا است یزیو خدا بر ھر چ ،خدا استسوی  به برگشت شما 

حساب و  یدواند و برایرتان مکیراند و دوباره جان به پیم یبخشد و شما را م یم یزندگ
  ).رساند یبھشتتان ما یگرداند و به دوزخ  یامت جمعتان میتاب در قک

   توضیحات: 

ع«  جِ رْ   .رجوع است یو به معن یمیمصدر م :» مَ
 ۵ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
ْ تَخۡ لِيَسۡ  ُصُدورَُهمۡ  ُنونَ يَثۡ  إِ�َُّهمۡ  � َ�  هُۚ ِمنۡ  ُفوا

َ
 َما لَمُ َ�عۡ  �َِياَ�ُهمۡ  ُشونَ تَغۡ �َسۡ  ِح�َ  �

ونَ  ۢ  ۥإِنَّهُ  لُِنونَۚ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم    ﴾٥ لصُّ
   ترجمه: 
 یرند و سعیگ یرا به دل م )غمبر و مؤمنانیپ( ینه و دشمنیک ،آنان )از یبرخ( !ھان 

شتن را یھا خو ه با جامهک یآنان ھنگام !ھان !نند تا آن را از خدا پنھان دارندک یم
ار شدن کند تا با آشیجو یھا م رنگیند و نیگو یگر میو رازھا به ھمد(پوشانند  یم
به طور (سازند  یار مکدارند و از آنچه آش یخداوند از آنچه نھان م )ارشان رسوا نشوندک
گاه است )سانکی گاه از رازھاکچرا  .باخبر و آ   .ھا است نهیس یه او آ

   توضیحات: 

ثْنُونَ «  از ماده  .دارند یچند و پنھان میپ یدر ھم م .دھند یچ مینند و پک یخم م :»يَ

ثْنُونَ ). «ثني( مْ  يَ هُ ورَ دُ  .گردانند یش میده و دوالیچانند و خمیپ یشان را میھا نهیس :»صُ

ونَ . «ردن رازھا استک یارھا و مخفکمراد پنھان داشتن  شُ تَغْ حجاب و پرده  :»يَسْ

ونَ . «گردانند یم شُ تَغْ نوح /  :نگا(پوشانند  یشتن را میشان خویھا با جامه :»مْ ـُهـَ ثِيَاب يَسْ

اتِ ). «۷ ورِ  ذَ دُ   ).۷مائده /  :نگا( :»الصُّ
 ۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ� ۚ َتوۡ َوُمسۡ  تََقرََّهاُمسۡ  لَمُ َوَ�عۡ  ُ�َهارِزۡ  �َّ  ِ�  ُ�ّٞ  َدَ�َها

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ     ﴾٦ مُّ



 تفسیر نور    ٧٩٦

 

   ترجمه: 
و خدا (بر عھده خدا است  ،آن یه روزکن یست مگر این نیدر زم یا چ جنبندهیھ 
و محّل  )اتیدوران ح(ست یو محّل ز )رساند یرا در بحر و بّر م کیمناسب ھر  یروز

 ،به نام لوح محفوظ( یتاب روشنکدر ھا  این ھمه .داند یاو را م )پس از ممات(دفن 
  .است )موجود و مضبوط

   توضیحات: 

آبَّةٍ «  رّ ). «۱۶۴/   بقره :نگا(گردد  یانسان ھم م شامل .جنبنده .جانور :»دَ تَقَ سْ  :»مُ

دَع. «ستیمحّل ز .قرارگاه تَوْ سْ بِنيٍ  كِتَابٍ . «محّل دفن .آرامگاه :» مُ  .ارکنوشته آش :»مُّ
  ).۵۹انعام /  :نگا(مراد لوح محفوظ است  .تاب روشنک

 ۷ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َض �ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  ۥُشهُ َعرۡ  َوَ�نَ  � ٓ ل  لَُوُ�مۡ ِ�َبۡ  ءِ َما

يُُّ�مۡ 
َ
حۡ  �

َ
بۡ  إِنَُّ�م َت قُلۡ  َولَ�ِن َ�َمٗ�ۗ  َسنُ أ ۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُعوثُونَ مَّ ِينَ ٱ َ�َُقولَنَّ  تِ َموۡ ل ْ َ�َفُروٓ  �َّ  ا

ٓ َ�ٰ  إِنۡ  بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا    ﴾٧ مُّ
   ترجمه: 
 ،ش از آنیپ(د و یافرین را در شش دوره بیو زمھا  آسمان هکاست  یسکخدا آن  

ن جھان یو ا ،نبود یتیل گسترده در گستره گکش یجز مواّد مذاب گاز یجھان ھست
ن یا( .قرار داشت ،آب )م به ظاھرین ماده عظیا(تخت قدرت خدا بر  )یو پا یھست

ه ک )و معلوم شود(د یازمایتا شما را ب )ساختن خاطر ینش سترگ و شگفت را بدیآفر
 ).نندک یبد م یارھاکاز شما  یو چه افراد(نند ک یو مکین یارھاکاز شما  یسانکچه 

 )دینک یدا میدوباره پ یو زندگ(د یشو یخته میشما بعد از مرگ برانگ یاگر به آنان بگوئ
ت یست و واقعین یردنکباور یگوئ یرا م یزیچ(ند یگو یم )شگفت یاز رو(افران ک

  ).ردیگ یچه میه خردھا را به بازک(است  یارکآش یجادوگر کین یا )هکبل ؛ندارد
   توضیحات: 

تَّةِ «  امٍ  سِ ش). «۳ونس / ی ،۵۴اعراف /  :نگا(شش دوره  :»أيَّ رْ تخت  .ارکقوام  :» عَ
 و علم که فراتر از درک یا موجود ناشناخته .ه مراد تصّرف و قدرت استکسلطنت 

چرا  ی،مجموعه جھان ھست ).۳/   ونسی ،۱۲۹توبه /  ،۵۴اعراف /  :نگا(است ھا  انسان



  ٧٩٧ سوره هود

 

د مراد مواّد مذاب یشا .آب :»آءِ ـَ مـالْ . «ط بر ھمه جھان استیزدان محیه تخت قدرت ک
فوق العاده فشرده در پھنه  یبه صورت گازھا ،ه در آغاز جھانکباشد  یا و آبگونه

وثُونَ ). «۱۱فّصلت /  ،۳۰اء / یانب :نگا(نده بوده است کائنات پراک بْعُ  .ختگانیبرانگ :»مَ

ر. «شدگان  زنده حْ و  ،اساس یقت و گفتار بیاز حق ینجا مراد سخن عاریدر ا .جادو :»سِ
  .است کلکُحّقه و  ،گریر دیبه تعب

 ۸ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولَ�ِنۡ ﴿  خَّ
َ
ةٖ  إَِ�ٰٓ  َعَذاَب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  نَاأ مَّ

ُ
عۡ  أ ٖ مَّ َُقولُنَّ  ُدوَدة َ�  ۥٓۗ بُِسهُ َ�ۡ  َما �َّ

َ
  مَ يَوۡ  �

ۡ
 �ِيِهمۡ يَأ

ا بِِهم وََحاَق  ُهمۡ َ�نۡ  وفًاَمۡ�ُ  َس لَيۡ  ْ  مَّ    ﴾٨ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
به  )امت استیان عمر جھان و آغاز قیه پاک( یاگر عذاب را تا مّدت زمان محدود 
 )دن به ما اآلنیاز رس(ز مانع آن یچه چ :ندیگو یم )استھزاء یرواز ( ،میر اندازیتأخ

اورد و ما را ین اآلن بر سر ما بیعذاب را ھم ،اگر وعده خدا راست است( ؟ شده است
و (گردد  یشان دور نمیگر از اید و دیآ یعذاب به سراغ آنان م یروز !ھان ).مھلت ندھد

از ھر سو  ،ردندک یمسخره م )ایدن(ه در کرا  یزیوچ )دارد یدست از سرشان برنم
  .ردیگ یدربرشان م

   توضیحات: 

ةٍ «  ةٍ ). «۴۵وسف / یاز زمان (نگا:  یمّدت»: أُمَّ ودَ دُ عْ ). ۲۰وسف / یم (نگا: ک. کاند»: مَ

هُ « ْبِسُ مَ «اندازد.  یر میدارد و به تأخ یآن را باز م»: حيَ امت است. ی. مراد قیروز»: يَوْ

وف« ُ اقَ «دفع شده.  برگردانده.»:  مَرصْ   رد.کشان را احاطه یآنان را فرو گرفت. ا»: مْ ـِهـبِ  حَ
 ۹ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َذ�ۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
   ﴾٩ َكُفورٞ  وٞس  ُٔ لََ�  ۥإِنَّهُ  هُ ِمنۡ  َهاَ�ٰ نَزَعۡ  ُ�مَّ  ةٗ رَۡ�َ  ِمنَّا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناأ

   ترجمه: 
فراوان و صّحت و  یمثًال روزو (م یبچشان یخود به انسان نعمت یو اگر از سو 
از (د یار ناامیبس ،میم و بستانیریسپس آن را از او بگ )یمتکم و بنا به حیت برسانیامن



 تفسیر نور    ٧٩٨

 

  .شود یم )گریدھای  نعمت ریدر برابر سا(و ناسپاس  )ن نعمت به خودیبرگشت دوباره ا
   توضیحات: 

نَا«  قْ َةً . «میچشاند :»أَذَ محْ . ردیگ یسرچشمه مه از رحمت کنعمت  .احسان :»رَ

نَا« عْ وسٌ . «میبازپس گرفت .میبه در آورد .میردکسلب  :»نَزَ . وسید و مأیار ناامیبس :»يَؤُ

ورٌ « فُ   .ر و ناسپاسکار ناشیبس :»كَ
 ۱۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َذقۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�عۡ  هُ َ�ٰ أ ٓ  دَ َ�عۡ  ءَ َما ا تۡ  ءَ َ�َّ ّ�ِ ٱ َذَهَب  َ�َُقولَنَّ  هُ َمسَّ �  اُت  َٔ لسَّ ٓ  لََفرِحٞ  ۥإِنَّهُ  َ�ّ�ِ

   ﴾١٠ فَُخورٌ 
   ترجمه: 
و نعمت و  یخوش ،ده استیه به انسان رسک یان و ضرریو ز یو اگر بعد از ناخوش 

الت و کو مش(اند  از من به دور شدهھا  سختی ھا و یبد :دیگو یم ،میبدو برسان یمنفعت
 یبس )گردد و یجا میدوباره دچار ُسرور و غرور ب .گردند یگر ھرگز برنمیھا د یناراحت

  .شود یم )گرانیبر د(و نازان  )ایاز متاع دن(شادان 
   توضیحات: 

آءَ «  مَ آءَ . «نعمت :»نَعْ َّ تْهُ . «یناخوش .شّدت :»رضَ سَّ رش یدامنگ .ده استیبدو رس :»مَ

يِّئَات. «شده است حٌ . «ایمصائب و بال .ھا یبد :»السَّ ورٌ « .شادمان :»فَرِ ار یبس :»فَخُ
  ).۳۶نساء /  :نگا(فخرفروش 

 ۱۱ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ وا ْ  َصَ�ُ ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
غۡ  لَُهم �َِك أ ٞ مَّ جۡ  فَِرة

َ
   ﴾١١ َكبِ�ٞ  رٞ َوأ

   ترجمه: 
و  یو ناخوش یدر وقت خوش(و  ،نندک یبائیکش )به ھنگام شدائد(ه ک یسانکمگر  

ش یآنان بخشاگمان  بی ،سته انجام دھندیسته و بایشا یارھاک )یو مستمند یثروتمند
  .دارند )در برابر اعمال صالحه( یو پاداش بزرگ )گردد یزدان شامل گناھانشان می(
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   توضیحات: 

ينَ  إالَّ «  ذِ   ...هکندارند  یسانکور را تنھا کمذ یھا بیع :»...الَّ
 ۱۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما َض َ�عۡ  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك ﴿  ن ُركَ َصدۡ  ۦبِهِ  �ِقُۢ َوَضا
َ
ْ  أ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َ�ُقولُوا

ُ
 هِ َعلَيۡ  أ

وۡ  َك�ٌ 
َ
ٓ  أ ٓ  َملٌَكۚ  ۥَمَعهُ  ءَ َجا َما نَت  إِ�َّ

َ
ۚ  أ ُ ٱوَ  نَِذيٞر َّ�  ٰ    ﴾١٢ َو�ِيٌل  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
 .اورندیمان بیخواھند ا یآنان نم .نکان تالش مکمشر یخوشنود یبرا !غمبریپ یا( 

از (شود  یم یه به تو وحکرا  یزھائیاز چ یچه بسا تو برخ )یوشکارضاء آنان ب یاگر برا
 )غیتبل(و از  یفروگذار )شان استین ایدروغ یوھش معبودھاکه درباره نک یاتیل آیقب

نند و مانند کب یذکآن را ت(ند که نکرا یز ؟ یدلتنگ و ناراحت شو )انکبه مشر(آن 
 یا ه او با فرشتهکن یا ای ،گردد یگان بدو ارمغان نمیرا یچرا گنج :ندیبگو )شهیھم
افران ک(دھنده  میتو تنھا ب )!غمبریپ یا .دیرا به ما اعالم نما یتا صّحت نبّوت و(د یآ ینم

و خداوند  )است وبس یانالم آسمکغ یفه تو تبلیو وظ( یھست )رسان مؤمنان و مژده
گاه است و اعمال ھمگان یو از احوال تو و احوال ا(است  یزیمّطلع و مراقب ھرچ شان آ

  ).دیپا یرا م
   توضیحات: 

لَّ «   ،۶ھف / ک :نگا(دارد  ینھ یاست و معن یارکاستفھام ان ینجا برایدر ا :»لَعَ

آئِقٌ ). «۳شعراء /  ولُوا أَن. «نیغمگ .دلتنگ :»ضَ قُ تا  .هکند یه نگوکن یاز ترس ا :»يَ

نزٌ «  .هکند ینگو ه داّل بر صدق کاست  یگانیگنج بادآورده و را ،انکمراد مشر .گنج :»كَ

يرٌ ). «۸فرقان /  :نگا(غمبر باشد ینبّوت پ ). ۴۵نازعات /  ،۷رعد /  :نگا(دھنده  میب :»نَذِ

كِيلٌ « او  یبرا یغ مطالبیتبل ،ه انسان بوده استکغمبر از آنجا یپ .مراقب .مّطلع :»وَ
 .غ نداشته استیار تبلکدر  یتعّللترین  کوچک یول ،ننده بوده استک ل و ناراحتکمش

  ).۷۴اسراء /  :نگا(شد  یم ین لغزشیدچار چن ،نبود یو مددالھ یاریالبّته اگر 
 ۱۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 
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مۡ ﴿ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ   قُۡل  ُهۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ� َ�ٰ ُمفۡ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ُسَورٖ  بَِعۡ�ِ  تُوا ْ دۡ ٱوَ  ٖت َ�َ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ  ُعوا

ِ ٱ ُدونِ     ﴾١٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ
   ترجمه: 
 )گذارند و یگان و نزول فرشتگان باالتر میان پا از درخواست گنج راکمشر(ه کبل 

آن را به دروغ به خدا نسبت  )رده است وکف یمحّمد خودش قرآن را تأل( :ندیگو یم
ده سوره  )ھم(شما  )چون من نوشته است ین قرآن را انسانیاگر ا( :بگو !دھد یم

د یتوان یه مکس را کر از خدا ھرید و غیاوریب )ما ید و برایسیبنو(ن ھمانند آن را یدروغ
  .دیراستگوئ )شیخو یدر اّدعا(اگر  )دیخود بطلب یاریو به (د ینکدعوت 

   توضیحات: 

ثْلِهِ . «هکبل .ای :»اَمْ «  رٍ (ِمْثل صفت اّول  .مانند آن :»مِ وَ است و با موصوف خود  )سُ

يَاتٍ ). «۱۹۴اعراف /  ،۴۷مؤمنون /  :نگا(ند کا نیند کتواند مطابقت ب یم َ رتَ فْ به ھم  :»مُ

جار  .خدا یسوا :»اهللاِ دُونِ  مِن« .است )ُسَورٍ (صفت دوم  .نیدروغ یھا ساخته .ھا بافته

وا(و مجرور متعّلق به فعل  عُ   .است )أُدْ
 ۱۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �َسۡ  فَإِلَّمۡ ﴿  ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  تَِجيُبوا ٓ  ا َما َّ�
َ
نزَِل  �

ُ
ِ ٱ مِ بِعِلۡ  أ ن �َّ

َ
ٓ  َوأ نُتم َ�َهۡل  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ

َ
 أ

سۡ     ﴾١٤ لُِمونَ مُّ
   ترجمه: 
پاسخ  )دینک یار دعوت مکن یدر ا یاری یه براکرا  یسانک(اگر  !)انکمشر یا(پس  

ه کد یبدان )ه از انجام آن ناتوانندکچرا  ،رفتندیشما را نپذ یو استدعا(شما را ندادند 
گاھیا سرچشمه گرفته  یو از علم الھ(خدا نازل شده است  یالله و وح ین قرآن با آ

ن یبر ا یو نشان یلیدل ،اِت معجزین آیو نزول ا(ست یجز خدا ن یو معبود )است
م یه تسلکد یبا( ؟دیگرد ید و فرمانبردار خدا میریپذ یا اسالم را میپس آ ).قت استیحق
  ).دیباش ید اگر طالب حّق میشو
   توضیحات: 

إِن لّ «  مْ ـَفَ يبُوا لَكُ تَجِ نْ (ن فعل به یدر ا )و(ر یمرجع ضم :»...مْ يَسْ  یعنی ی،ه قبلیدر آ )مَ



  ٨٠١ سوره هود

 

مْ (ر یو ضم ،گردد یشان برمیا یاریان جھت کن مشریمدعوّ   ،ان مخاطبکبه خود مشر )كُ

مْ (و مرجع  ،ان مخاطبکمشر ،)و(اّما اگر مرجع  ن یچن یمعن ،غمبر و مؤمنان باشدیپ ،)كُ
ردند و حاضر نشدند الاقل ده کان دعوت شما مسلمانان را اجابت نکاگر مشر :شود یم

نشانه  ین ضعف و ناتوانیه اکد یشما مؤمنان بدان ،اورندیھا را ب ن سورهیسوره ھمانند ا

لَ ). «۵۰قصص /  :نگا( ...و ،سرچشمه گرفته است یات از علم الھین آیه اکآن است  أُنزِ

لْمِ اهللاِ   ،۱۶۶نساء /  :نگا(گران یا دینازل شده است با دانش خدا نه با دانش محّمد  :»بِعِ
  ).۴۹ھود / 

 ۱۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿  عۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ﴾١٥ َخُسونَ ُ�بۡ 
   ترجمه: 
دن و ینت آن باشند (و جز خوردن و نوشیا و زیدن یه (تنھا) خواستار زندگک یسانک 

برابر سّنت موجود در  ،به آخرت نداشته باشند یداشت اموال و اوالد را طالب نبوده و چشم
 یاستکم و کگونه  ھیچ ن جھان بدونیرا در اشان  اعمال پاداش دسترنج و) ی،ره ھستکیپ

ات و ینه بر ن ؛ ن جھان بر اعمال استوار استیه مدار اکم (چرا یدھ یمال مکبه تمام و 
  گردد. یع نمیدر آن ضا از آنان یغما چه دشمن چه دوست) وحقین خوان یو بر ا ،مقاصد

   توضیحات: 

يدُ «  انَ يُرِ ن كَ ). ۱۴عمران /  آل :نگا( :»زينَتَها). «۲۰/  یشور ،۱۸اسراء /  :نگا( :»...مَ

ونَ « سُ بْخَ   .ندیب ینقصان نمشان  اعمال جهیگردد و نت یع نمیاز آنان ضا یحّق  :»ال يُ
 ۱۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  َس لَيۡ  �َّ ْ  َما وََحبَِط  �َّاُر ا ِطلٞ َوَ�ٰ  �ِيَها َصَنُعوا ْ  مَّ  َ�نُوا

   ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
ا یو آنچه در دن ،ندارند یه در آخرت جز آتش دوزخ بھره و سھمکند یسانکآنان  
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شان پوچ و یارھاکو  )شود یاجر و پاداش م یو ب(رود  یع و ھدر میضا ،دھند یانجام م
  ).باشد یو عباد یو مردم یبه ظاھر انسانشان  اعمال هکھرچند (گردد  یسود میب

   توضیحات: 

بِطَ «    ).۲۲عمران /  آل ،۲۱۷بقره /  :نگا(ثمر شد  یپوچ و ب .ھدر رفت :»حَ
 ۱۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ  اإَِمامٗ  ُموَ�ٰٓ  ُب كَِ�ٰ  ۦلِهِ َ�بۡ  َوِمن هُ ّمِنۡ  َشاهِدٞ  لُوهُ َوَ�تۡ  ۦرَّ
ۚ َورَۡ�َ  ْوَ�ٰٓ  ًة

ُ
 ٱ مِنَ  ۦبِهِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن ۦۚ بِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  �َِك أ

َ
 ِ�  تَُك  فََ�  ۥۚ ِعُدهُ َموۡ  �َّارُ ٱفَ  َزابِ حۡ ۡ�

ّ�َِك  ِمن قُّ �َۡ ٱ إِنَّهُ  هُۚ ّمِنۡ  َ�ةٖ ِمرۡ  �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  رَّ
َ
   ﴾١٧ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
پروردگار  یاز سو )میبه نام فطرت و عقل سل( یل و برھان روشنیه دلک یسکا یآ 

و  )برد یم یدگار جھان پینگرد و به وجود آفر یو با نور آن به آفاق و انفس م(خود دارد 
افت عقل او از یبر صدق درو (د یآ یبه دْنبال آن م )به نام قرآن(از جانب خدا  یگواھ

 یھم جملگ(و قبل از قرآن  )دینما یق میرا تصد یدھد و برداشت و یشھادت م ،جھان
 ،از آن جمله تورات ،اند ر رفتهین مسیاند و در ا ردهکد یین راه را تأیا ی،آسمانھای  کتاب

د برابرن یبا افراد یسانکن یا چنیآ( ،ه رھبر و رحمت بوده استک یتاب موسک )یعنی
 یغمبران الھیو پ یآسمانھای  کتاب و به ،نگرند یوت جھان نمکه با چشم خرد به ملک

برند و گمراه  یا نبوده و گمراه بسر میر دنکو جز به ف ،دھند یگوش دل فرا نم
شند و با چراغ عقل پروردگار خود را یاند یائنات مکه درباره ک(آنان  .؟)رندیم یم
مان یبه قرآن اگمان  بی )دارند یش چشم میگذشتگان را پاء و یخ انبیابند و تاری یم
ش ھمگام و ھمنوا یخو ینش حّقگراین و بیب د جھانیه آن را با دکچرا (آورند  یم
اء یان و انبیقت و ادیه دشمن حق و حقکو طوائف گمراه (  ھا گروه س ازکھر ).نندیب یم

زان از یگمراھان گر یجملگو (عادگاه او آتش است یم ،اوردیمان نیبه قرآن ا )ندیخدا
 )!غمبریپ یا !است یگاھیند و چه بد جایآ یدر آتش سوزان دوزخ گرد م ،نور قرآن

پروردگارت آمده  یقرآن حق است و از سو .به خود راه مده یو گمان کدرباره قرآن ش
مان یا )مان داشتید ایه باک یزیرند و به چیپذ یحق را نم(شتر مردم یب یول ،است

  .آورند ینم



  ٨٠٣ سوره هود

 

   توضیحات: 

يِّنَةٍ «  در  .گریدکیحق و باطل و جداسازنده آن دو از گر  بیان .ل و برھان روشنیدل :»بَ

تْلُوهُ . «م استینجا مراد فطرت خداجو و عقل سلیا دٌ . «دیآ یبه دنبال آن م :»يَ اهِ  :»شَ

نْهُ . «مراد قرآن است .گواه ن. «است )َرّب (واژه  )هُ (ر یمرجع ضم :»مِ بْلِهِ  مِ ش از یپ :»قَ

دٌ (واژه  )هِ (مرجع  .قرآن اماً . «است )شاهِ «  .است )كِتابُ (حال  .راھنما .یمقتد :»إِمَ

لئِكَ  و جمع  ،هیدر آغاز آ )َمْن (مفرد آمدن  .مان استیمراد افراد برحق و با ا .آنان :» اُوْ

«  .به قرآن :»بِهِ . «موصول است یبا توّجه به لفظ و معن ،در وسط آن )أولئِكَ (آمدن 

ابِ  زَ  یسانکنجا مراد ھمه طوائف و قبائل و یدر ا .ھا و دسته  ھا گروه ،جمع ِحْزب :»األحْ

د. «دھد یصف قرار م کیسازد و در  یفر و ضالل آنان را به ھم مربوط مکه کاست  عِ وْ  مَ

ةٍ . «گاه و قرارگاه استیمراد جا .گاه وعده :» يَ رْ   .دیو ترد کش :»مِ
 ۱۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ َّ�  ۚ ْوَ�ٰٓ  َكِذبًا

ُ
ٰ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َِك أ  ٱ َو�َُقوُل  َرّ�ِِهمۡ  َ�َ

َ
 دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َّ�  ْ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ    ﴾١٨ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ه به خدا دروغ ک یسانک( ؟!ه به خدا دروغ بنددکاست  یسکستمگرتر از  یسکچه  

 )یامت به گونه خاصّ یدر ق ،ستیه از او نکدھند  یرا بدو نسبت م یزھائیبندند و چ یم
و  )شوند یسان م به یو در دادگاه عدل الھ(گردند  یآنان به پروردگارشان عرضه م

 )دھند و یم یره بر آنان گواھیغمبران و فرشتگان و غیاعم از پ ،حاضر در آنجا(گواھان 
ن گناه و یتر و لذا زشت(اند  نان بر پروردگار خود دروغ بستهیا :ندیگو یم

  !ن خدا بر ستمگران بادینفر !ھان ).اند ب شدهکن ستم را مرتیتر نندهکرسوا
   توضیحات: 

ادُ «  هَ ْصحاب و صاِحب ،فیمثل أْشراف و َشر ،ا شاِھدید یجمع َشھ :»األشْ
َ
 .گواھان ،و أ

و  )۳۸نبأ / (و فرشتگان  )۱۴۳بقره /  :نگا(و مؤمنان  )۴۱نساء /  :نگا(غمبران یمراد پ

يلَ الظَّالِ . «است )۲۴نور /  :نگا(اعضاء بدن  نَةُ اهللاِ عَ عْ ن خدا بر ینفر !ھان :»نيَ ــِمـأَال لَ



 تفسیر نور    ٨٠٤

 

  .ردیگ یاران را دربر مکن خدا ستمیه نفرکد یبدان .اران بادکستم
 ۱۹ آیهسوره ھود 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ونَ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ ِ  َوُهم اِعوَجٗ  ُغوَ�َهاَوَ�بۡ  �َّ    ﴾١٩ فُِرونَ َ�ٰ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱب
   ترجمه: 
 یخداشناس یبر راستا(و  ،داشتند یاز راه خدا باز م )مردمان را(ه ک یارانکآن ستم 

انداختند تا  یھا م ھا و گمان کمردمان ش  ھای دل و در ،ردندک یجاد میھا ا سدھا و مانع
ه به ک یو آنان ،ج و نادرست نشان دھندکراه خدا را  )شان یآنان را منحرف سازند و بد

  ).مان نداشتندیگر ایو به جھان د(دند یورز یفر مکآخرت 
   توضیحات: 

ينَ «  ذِ نيَ ـالظَّالِ (صفت واژه  :»الَّ ونَ . «است یه قبلیدر آ )مِ بْغُ اـيَ جاً  هَ وَ ج کآن را  :»عِ
ج نشان دھند کرا  یم الھیه جاده مستقکشه در صدد آن ھستند یھم یعنی .خواھند یم

  .ندیو نادرست جلوه بنما
 ۲۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ْ  لَمۡ  �َِك أ  ٱ ِ�  ِجزِ�نَ ُمعۡ  يَُ�ونُوا

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�نَ  َوَما ِض �ۡ� وۡ  ِمنۡ  �َّ

َ
ٓ أ  َءۘ ِ�َا

ْ  َما َعَذاُبۚ لۡ ٱ لَُهمُ  َعُف يَُ�ٰ  مۡ ٱ َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�نُوا ْ  َوَما عَ لسَّ ونَ ُ�بۡ  َ�نُوا ُ�ِ ٢٠﴾   
   ترجمه: 
در  )خدا را از عذاب رساندن به خود(ه آنان بتوانند کستند یچنان ن )افرانکن یا( 

شان را یاگر خدا بخواھد ا .شوندو از قلمرو قدرت او خارج (ا ناتوان و درمانده سازند یدن
شان را از عذاب یه اک(ندارند  یادرسیاور و فریآنان بجز خدا  )ندک یگرفتار عذاب و بالئ

ن یعذابشان چند )انشانیان و طغیدر آخرت ھم به سبب عص .برھاند یآسمان یو بال
توانستند  یآنان نم )ایه در دنکچرا  .شود یوسته افزونتر و افزونتر میو پ(گردد  یبرابر م

  .نندیبب )پخش در آفاق و انفس را یخداشناس یھا نشانه(
   توضیحات: 

ض«  لِيَآءَ . «ا استیمراد دن .نیزم :» األرْ ا . «آلھه و معبودان .ارانکاران و مددی :»أَوْ مَ

عَ  مْ ونَ السَّ تَطِيعُ انُوا يَسْ داّل بر وجود  یھا دن نشانهیدن حق و چشم دیتاب شن :»...كَ



  ٨٠٥ سوره هود

 

قت از گوش و چشم خود سود یو در حق ،اند از قرآن را نداشته یرویو توان پ ،دگاریفرآ
  .اند نبرده

 ۲۱ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  أ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ ٢١﴾   

   ترجمه: 
و  ،بازند یخود را م ینند و ھستک یانبار میشتن را زیه خوکند یسانکآنان  

و (گردند  ید میگم و ناپد ،سازند یبافند و م یم  ه به دروغ به ھمکرا  یمعبودھائ
  ).شود یسود میفائده و بیرود و ب ین میشان از بیھا یسرائ  اوهیھا و  یدروغگوئ

   توضیحات: 

مْ «  هُ سَ وا أَنفُ ُ رسِ شتن یبه خو .اند ش را باختهیخورده و وجود کانبار یخود را ز :»خَ

ا. «اند ان رساندهیز ه در کباطل است  یب و دعاویاذکن و ایدروغ یمراد معبودھا :»مَ
  .ثمر است یل بیاباط ،و در جھاِن حقائق ،ستیاز دست معبودھا ساخته ن یارکامت یق

 ۲۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  َجَرمَ  َ� ﴿ 
َ
 ٱ ُهمُ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  �

َ
ونَ خۡ ۡ� ُ�َ ٢٢﴾   

   ترجمه: 
 یو باق ،اند ه سعادت خود را باختهکچرا (ھستند  )مردمان(ن یانبارتریمسّلمًا آنان ز 

  ).اند ران دادهیو جّنان را به ن ،و نعمت را به نقمت ی،را به فان
   توضیحات: 

مَ  ال«  رَ اً. مسلّم :»جَ قّ   .اً ـحَ
 ۲۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا خۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
ْ َبُتوٓ َوأ ْوَ�ٰٓ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ا

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ُهمۡ  نَّةِ� �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُ�ِ ٢٣﴾   
   ترجمه: 
ش یخو یاند و به خدا ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب 



 تفسیر نور    ٨٠٦

 

انند و در آنجا یآنان بھشت )اند م فرمانش شدهیتسل اند و رنشش بردهکو (اند  دهیآرم
  .مانند یجاودانه م

   توضیحات: 

بِ «  يا رَ بَتُوا إِلَ مْ ـّأَخْ به عدالت و  .نندک یرنش مکو  یخود فروتن یدر برابر خدا :»هِ
  ).۵۴و  ۳۴حّج /  :نگا(نان دارند یخود اطم یقضاوت خدا

 ۲۴ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱكَ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ َمَثُل ﴿ 
َ
 ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ِميِع� ٱوَ  ِص�ِ ۡ�َ ٱوَ  َصمِّ ۡ� فََ�  َمَثً�ۚ  َتوَِ�انِ �َسۡ  َهۡل  لسَّ

َ
 أ

ُرونَ     ﴾٢٤ تََذكَّ
   ترجمه: 
نا و شنوا یا بی ،رکور و کھمانند حال  )افرانکمؤمنان و  یعنی(ن دو گروه یحال ا 

  ؟دیگرد یر نمیادآور و پندپذیا یآ ؟ است یکین دو گروه یا حال و مآل ایآ .است
   توضیحات: 

 » ِ نيْ يقَ رِ فَ ر با کور و که شخص کگونه  ھمان هکن است یمراد ا .دو دسته .دو گروه :»الْ
ندگان راه یپو ،ستین یکی ،ص آن از چاهیردن راه و تشخکداینا و شنوا در پیشخص ب

ثَالً . «ستندیسان نکیطان ھم برابر و یو روندگان راه ش ،زدانی ا یز ییتم .حال و وضع :»مَ

تِواءً (ه صفت مصدر محذوف کن یا ایحال فاعل است و    .است )إِسْ
 ۲۵ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ   ﴾٢٥ مُّ

   ترجمه: 
 یشکو سر یبه دشمنانگ یم و گروھیش قومت فرستادیه تو را به پکھمان گونه ( 

دھنده  میمن ب :)گفتشان  بدی و او(م یش قومش فرستادیبه پ )ھم(نوح را  )پرداختند
  .باشم یشما م یبرا )راه نجات(گر  بیان )شما از عذاب خدا و(

   توضیحات: 

بِنيٌ «    .نندهک انیب .ارکآش :»مُ
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 ۲۶ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  �َّ  أ ۖ ٱ إِ�َّ  ا َ َّ�  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ِ��ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

َ
  ﴾٢٦ أ

   ترجمه: 
گمان  بی .دیرا نپرست )تاکیواحد  یخدا یعنی(جز الله،  :)گفتشان  بدی نیھمچن( 

  .ترسم یبر شما م )امتیق(من از عذاب روز پر رنج 
   توضیحات: 

وا«  بُدُ عْ   .درد و رنج یدارا :»أَلِيمٍ «. مقول قول نوح است :»...أَالّ تَ
 ۲۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�َقاَل ﴿  ِينَ ٱ َمَ�ُ ل َّ�  ْ ٰ  َما ۦمِهِ قَوۡ  مِن َ�َفُروا ٰ  َوَما لَنَاّمِثۡ  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  َك نََرٮ  إِ�َّ  �َّبََعَك ٱ َك نََرٮ
ِينَ ٱ َراذُِ�َا ُهمۡ  �َّ

َ
 ٱ بَادِيَ  أ

ۡ
أ  ﴾٢٧ِذ�ِ�َ َ�ٰ  َ�ُظنُُّ�مۡ  بَۡل  �فَۡض  ِمن نَاَعلَيۡ  لَُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما يِ لرَّ

   ترجمه:   
ھمچون خود  یتو را جز انسان :گفتند )بدو پاسخ دادند و(افر قوم او کاشراف  
ه و یجز افراد فروما یسکه کم ینیب یما م ).میتو باور ندار یغمبریو لذا به پ(م ینیب ینم
روان یپ یشما ا( .رده استکن یرویاز تو پ )ده ویبه تو نگرو(لوح ما  ر و سادهکف وتاهک

  .میدان یانتان میه دروغگوکم و بلینیب یشما را برتر از خود نم )نه نوح و نه !نوح
   توضیحات: 

اذِل«  ْرَذل»:  أَرَ
َ
أْيِ «ه و یو فروما کوچکار یاشخاص بس ،جمع أ نگر و  یسطح»: بَادِيَ الرَّ

و) از ماده (بادِيَ واژه ( ی،ن معانیبد ن. با توّجهیر. ساده لوح و ظاھربکف وتاهک ) است. اّما بَدْ
  اد. از ماده (َبْدء) است.یشه زیر و اندک: در نگاه اّول. سھل و ساده. بدون تفیبه معن

 ۲۸ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
ٰ  ُكنُت  إِن ُتمۡ أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ٰ  رَّ ِ  ّمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  ِ� َوَءاتَى  َ�ُعّمِيَۡت  ۦِعنِده

نُلۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
َ
نتُمۡ  زُِمُكُموَها�

َ
   ﴾٢٨ رُِهونَ َ�ٰ  لََها َوأ

   ترجمه: 
ه علم ک(از پروردگارم داشته باشم  یل روشنیاگر من دل ،دیبه من بگوئ !قوم من یا 
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 یخود رحمت یو خداوند از سو )است یغمبرینش پیمن برگرفته از دانش و ب یضرور
به سبب توّجه شما به ( ین رحمت الھیو ا )ه نبّوت استک(به من عطاء فرموده باشد 

رش یم شما را به پذیتوان یا ما میآ ،بر شما پنھان مانده باشد )اتیات و غفلت از معنویماد
ن را با اجبار ید( ؟دیباش یر آن مکد و منیدار یه شما دوستش نمک یدرحال ،میآن وادار

  ).ردکق یل و تزریگران تحمیشود به د یه نمک
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ حّجت و  .رتینور بص :»بيّنه). «۵۰ونس / ی ،۴۰انعام /  :نگا(د یمرا خبر دھ :»أَرَ

َةً « ).۱۷ھود  :نگا(برھان  محْ يَتْ . «مراد نبّوت است :»رَ مِّ مْ  عُ يْكُ لَ و  یبر شما مخف :»عَ

ا. «پنھان شده باشد وهَ مُ كُ مُ لْزِ راه آن را کو با ا ،مینکشما را مجبور  ،رش آنیپذ ا بهیآ :»أَنُ

مْ (ضمائر  .؟ میبه شما بقبوالن مُ (مفعول اّول و دوم  )ھا(و  )كُ لْزِ ان یم )و(حرف  .است )نُ

مْ (مله کبرگشت به اصل و ت ،ن ضمائریا   .است )كُ
 ۲۹ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�  َ�ٓ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
جۡ  إِنۡ  َماً�ۖ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ َّ�  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
ِينَ ٱ بَِطارِدِ  � ْۚ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا

َ�ٰ  إِ�َُّهم ْ مُّ ٓ َوَ�ٰ  َرّ�ِهِمۡ  ُقوا ٰ  ِكّ�ِ َرٮ
َ
   ﴾٢٩ َهلُونَ َ�ۡ  امٗ قَوۡ  ُ�مۡ أ

   ترجمه: 
پول و مزد و (از شما  )غ رسالت پروردگارمیتبل یعنی( ،من در برابر آن !قوم من یا 

و پاداش خود را (ست یه مزد من جز بر عھده خدا نکچرا  ،خواھم ینم یمال )وثروت 
 یاز مجلس و ھمدم(اند  مان آوردهیه اکرا  یسانکو من  ).خواھم و بس یتنھا از او م

و (نند ک یخود را مالقات م یخدا )امتیدر روز ق(آنان  .رانم ینم )خود به خاطر شما
 یو اّما من شما را گروه نادان ).نندک یت میاکش اگر آنان را برانم در آن وقت از من

از حق و  یروینه در پ ؛دیدان یرا در مال و جاه مھا  انسان ار ارزشیه معکچرا (دانم  یم
  ).کیار نکانجام 

   توضیحات: 

ليْهِ «   :نگا(است  یات قبلیغ مفھوم از آیتبل )ه(ر یمرجع ضم .در برابر آن .بر آن :»عَ

د). «۵۱ھود /    .نندهکدور .نندهکطرد :»طَارِ



  ٨٠٩ سوره هود

 

 ۳۰ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ِ�  َمن مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿  ِ ٱ ِمنَ  يَنُ�ُ فََ�  َطَرد�ُُّهمۚۡ  إِن �َّ
َ
ُرونَ  أ    ﴾٣٠ تََذكَّ

   ترجمه: 
چه  ،ش خود برانمیرا از پ )ریر و به گمان شما حقیفق(اگر من مؤمنان  !قوم من یا 

 ؟دھد یم یاریالله  )دیمجازات شد(در برابر  )رھاند و یاز دست انتقام خدا م(مرا  یسک
شان یدارند و انتقام ا یه آنان خدائکد یشیاند یو نم(د یشو یادآور نمیا یآ ).یسکچ یھ(

 ؟)ردیگ یرا م
   توضیحات: 

نَ اهللاِ «  ينِ مِ ُ ن يَنرصُ   ؟ندک یمرا از عقاب خدا مصون و محفوظ م یسکچه  :؟»مَ
 ۳۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

قُوُل  َوَ�ٓ ﴿ 
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َملَكٞ  إِّ�ِ  أ

َ
 أ

ِينَ  �ۡ  َدرِيٓ تَزۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ �َِيُهمُ يُؤۡ  لَن ُيُنُ�مۡ أ ُ ٱ �ۖ َخۡ�ً  �َّ عۡ  �َّ

َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  بَِما لَمُ أ

َ
ٓ  أ َِّمنَ  اإِذٗ  إِّ�ِ  ل

ٰ ٱ   ﴾٣١ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
و (خدا در دست من است  )یرزق و روز( یھا نهیه گنجکم یگو یمن به شما نم 

ثروتمند  ،نندک یرویه از من پکرا  یسانکنم و ک یه بخواھم در آن تصّرف مکھرگونه 
گاه از علم خدا م(دانم  یب میه من غکم یگو یو به شما نم )سازم یم باشم و از  یو آ
و من  .ام ه من فرشتهکم یگو یو من نم )خبرند یگران از آنھا بیه دکباخبرم  یزھائیچ
 خداوند ،ندیآ یه در نظر شما خوار مکم آنان یگو ینم )ند شمایخوشا یھرگز برا(

 یو اجر و پاداش فراوان و قابل توّجھ(سازد  یشان نمیبھره ا یکیو ن یخوبگونه  ھیچ
 )نم و من مأمور به ظاھرمیب یصداقت از آنان نم مان ویمن جز ا .ندک یبدانان عطاء نم

گاهک یزھائیو خدا از چ اگر آنچه شما ( .است )یسکاز ھر (تر  ه در اندرون دارند آ
به خود و به (اران کن صورت من از زمره ستمیدر ا )،نمکم و بید بگویدوست دار

  .خواھم بود )گرانید
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   توضیحات: 

يْبَ وَ «  غَ لَمُ الْ زآئِنُ اهللاِ(عطف بر  :»آل أَعْ ي خَ ندِ  ید نفیکتأ یبرا )ال(رار کاست و ت )عِ

ي. «است دَرِ  )یزر(از باب افتعال و از ماده  .نندیب یخوار و پست م .نندیب یر میحق :» تَزْ

اً . «است ريْ ه در برابر داشتن کا و آخرت است یدن یمراد خوشبخت .یکین .یخوب :»خَ
  ).۵۵نور /  ،۱۰زمر /  ،۶۴و  ۶۳ونس / ی :نگا(مان به مؤمنان وعده داده شده است یا

 ۳۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �ۡ  نَاَدۡ�َ َ�ٰ  قَدۡ  نُوحُ َ�ٰ  قَالُوا
َ
  َ�َاِجَ�ٰ  َت َ�ۡ فَأ

ۡ
ٓ  بَِما تِنَافَأ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا

ٰ ٱ    ﴾٣٢ِد�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
و جرو بحث را به  )میاوریمان بیتا به تو ا( یردکبا ما جرو بحث  !نوح یا :گفتند 

ده ین ھمه گفتار به لب رسیجانمان از ا .یردکه ما را خسته کتا آنجا ( یشاندکدرازا 
ه تو ک( یگوئ یاگر راست م ).میدن سخنانت را نداریگر تاب تحّمل شنیاست و د

ه ما را کآنچه را  )گردد یرمان میبانگیعذاب خدا گر ،میاوریمان نیو اگر به تو ا یغمبریپ
  ).؟وکعذاب  ،حرف بس است .نکچ درنگ میو ھ(به ما برسان  ی،ترسان یم  از آن

   توضیحات: 

دْ «  تَنَا قَ لْ ادَ   .یزه و پرخاش نمودیبا ما ست .یردکمجادله و جّر و بحث  یبا ما بس :»جَ
 ۳۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َما قَاَل ﴿    إِ�َّ
ۡ
ُ ٱ بِهِ  �ِيُ�ميَأ ٓ  إِن �َّ ٓ  ءَ َشا نُتم َوَما

َ
   ﴾٣٣ ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ

   ترجمه: 
ه آن را به کن خدا است ینه در دست من) ا ؛ (رساندن عذاب در دست خدا است گفت: 

د (خدا را) درمانده یتوان یو شما نم ،ند)کمتش اقتضاء کرساند اگر بخواھد (و ح یشما م
  د).یشتن را برھانید و خویزیا از آن بگرید و ینمائ یریجلوگد (و از نزول عذاب او ینک

   توضیحات: 

م«  أْتِيكُ   .رساند یآن را به شما م :»بِهِ  يَ
 ۳۴ سوره ھود آیه



  ٨١١ سوره هود

 

   ه:یمتن آ 

َردتُّ  إِنۡ  ِ�ٓ نُۡص  يَنَفُعُ�مۡ  َوَ� ﴿ 
َ
نۡ  أ

َ
نَصحَ  أ

َ
ُ ٱ َ�نَ  إِن لَُ�مۡ  أ ن يُرِ�دُ  �َّ

َ
 ُهوَ  وَِ�ُ�مۚۡ ُ�غۡ  أ

   ﴾٣٤ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َر�ُُّ�مۡ 
   ترجمه: 
 کگمراه و ھال )به خاطر فساد درون و گناھان فراوان(ھرگاه خدا بخواھد شما را  

و (رساند  یبه شما نم یاندرز من سود ،ه بخواھم شما را اندرز دھمکھرچند  ،ندک
و (د یشو یبرگردانده ماو سوی  به خدا پروردگار شما است و ).ردیگ یم در شما نمیپندھا

  ).دیرس یبه مجازات خود م
   توضیحات: 

ي«  حِ مْ . «من یرخواھیخلوص و خ .اندرز من .پند من :» نُصْ يَكُ وِ غْ شما را گمراه  :»يُ
  .است که عذاب و ھالکاست  یجه و اثر گمراھینت ی،نجا مراد از گمراھیدر ا .ندک

 ۳۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ �ۡ �ۡ ٱ إِنِ  قُۡل  ُهۖ َ�َ ۠  َراِ� إِجۡ  َ�َعَ�َّ  ۥُتهُ َ�َ نَا

َ
ا ءٞ بَرِيٓ  َو�   ﴾٣٥ رُِمونَ ُ�ۡ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
ش خود ساخته است و آن را به یرا از پ )قرآن(ن یا )محّمد(ه کند یگو یان مکا مشریآ 

ساخته باشم و به دروغ به ش خود یاگر آن را از پ :بگو ؟ دروغ به خدا نسبت داده است
من بر گردن من  یارکبزھ )یام و سزا ب شدهکمرت یجرم بزرگ( ،خدا نسبت داده باشم

و من از  )دیارکشما گناھ ،اگر من راستگو باشم یول .دیو مجازات آن را خواھم د(است 
  ).سوزم یو به گناه شما نم(باشم  یسالم م )نار وکبر (شما  یارکبزھ )آثار(

   توضیحات: 

اهُ . «ایآ .هکن یا ای :»أَمْ «  َ ش خود ساخته است و به دروغ به خدا یآن را از پ :»إِفْرتَ

ي(فاعل  .نسبت داده است  کیه به عنوان ین آیو ا ،غمبر اسالم باشدیتواند پ یم )إِفْرتَ
ن یا یه وکتواند نوح باشد و قوم او گفته باشند  یو م ،ر شده باشدکجمله معترضه ذ

رام. «دیگو یش خود میرا از پقصص و اخبار   ،ارکگناھ یمجرم به معن .ردنک گناه :» إِجْ

ي. «ن واژه استیاز ا انعام /  :نگا(زار یمتنّفر و ب ).۴۱ونس / ی :نگا(به دور  .نارکبر :»ءٌ  بَرِ
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۱۹( . 
 

 ۳۶ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

وِ�َ ﴿ 
ُ
نَّهُ  نُوٍح  إَِ�ٰ  َوأ

َ
ْ  بَِما َت�ِۡس تَبۡ  فََ�  َءاَمنَ  قَدۡ  َمن إِ�َّ  ِمَك قَوۡ  ِمن ِمنَ يُؤۡ  لَن ۥ�  َ�نُوا

  ﴾٣٦ َعلُونَ َ�فۡ 
   ترجمه: 
از قوم  یگریس دکچ یھ ،اند مان آوردهیا )نونکتا (ه که جز آنان کشد  یبه نوح وح 
ما ھرچه زودتر ( .ن مباشینند غمگک یه مک یارھائکن از یبنابرا .مان نخواھد آوردیتو ا
  ).م گذاشتیشان خواھ ف دستکشان را در یب ایذکو تھمت و تت و آزار یاذ یسزا
   توضیحات: 

بْتَئِسْ  ال«    .ن مباشیغمگ .محزون مشو :»تَ
 ۳۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ َنعِ ۡص ٱوَ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِ� ِطبۡ تَُ�ٰ  َوَ�  يَِناَووَحۡ  ُينَِنابِأ ْ َظلَُموٓ  �َّ غۡ  إِ�َُّهم ا    ﴾٣٧ َرقُونَ مُّ

   ترجمه: 
و (ما بساز  یم وحیرا تحت نظارت ما و برابر تعل یشتک )هکشد  یبه نوح وح(و  

د و محفوظ از یه تو و مؤمنان ھمراه تو از مراقبت و محافظت ما برخوردارکبدان 
ان کن پس به مشریاز ا .دیباش یم یشتکار ساختن کو مصون از اشتباه در  ،ظالمان
وم به که آنان محک(ستمگران گفتگو منما  )گذشت از(و با من درباره  )نکرحم م

  .شان غرق خواھند شدیمسّلمًا ا )عذابند و
   توضیحات: 

يُنِنَا«  يِنَا). «۴۸طور /  ،۳۹طه /  :نگا(ت و نظارت ما یتحت رعا :»بِأَعْ حْ با  :»بِوَ

قُونَ . «ما یمات وحیھا و تعلیراھنمائ رَ غْ   .شدگان در آب خفه .شدگان غرق :»مُ
 ۳۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

  هِ َعلَيۡ  َمرَّ  َوُ�ََّما َك ُفلۡ لۡ ٱ َنعُ َوَ�ۡص ﴿ 
ٞ
ْ  ۦِمهِ قَوۡ  ّمِن َمَ� ْ �َسۡ  إِن قَاَل  هُۚ ِمنۡ  َسِخُروا  ِمنَّا َخُروا



  ٨١٣ سوره هود

 

   ﴾٣٨ َخُرونَ �َسۡ  َكَما ِمنُ�مۡ  َخرُ �َسۡ  فَإِنَّا
 
   ترجمه: 
نار کاز اشراف قوم او از  یه گروھکھر زمان  .شد یشتکار ساختن کاندر  نوح دست 

 .وانه شده استید :گفتند یدند و میخند یو م(ردند ک یاو را مسخره م ،گذشتند یم یو
 نوح ھم !رده استکشه یرا پ یگفته است و نّجار کرا تر یغمبریپ .به سرش زده است

گونه  ھمان ما ھم ،دینک یاگر شما ما را مسخره م :گفت یم )داد و یپاسخ مشان  بدی
م و فردا به یخند یم یام آسمانیشما از پ یخبر یامروز از ب( .مینک یرا مسخره مشما 

  ).مینینش یگردد به تمسخرتان م یرتان میگ بانیه گرک ینجه و عذابکسبب ش
   توضیحات: 

لَّم«  وا. «هکھر وقت  .هکھر زمان  :»اـَ كُ رُ خِ نْهُ  سَ   .ردندک یاش م مسخره :»مِ
 ۳۹ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

  َمن لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ ﴿ 
ۡ
قِيمٌ  َعَذابٞ  هِ َعلَيۡ  َوَ�ِحلُّ  زِ�هِ ُ�ۡ  َعَذابٞ  �ِيهِ يَأ   ٌ◌  ﴾٣٩ مُّ

   ترجمه: 
بھره چه  )ایدر دن(ننده کننده و رسواکه عذاب خوارکد دانست یھرچه زودتر خواھ 

  .گردد یاز مردمان م کیدام کر یبانگیگر )در آخرت(نجه جاودان کو ش ی،سک
   توضیحات: 

ْزيهِ «  يم. «ندک یخوارش م .سازد یش میرسوا :»خيُ قِ و  یشگیھم .جاودان :» مُ
  .یناگسستن

 ۴۰ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  إِذَا َح�َّ مۡ  ءَ َجا
َ
هۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ َجۡ�ِ َزوۡ  ُ�ّٖ  ِمن �ِيَها ۡل ۡ�ِ ٱ َناقُلۡ  �َّنُّورُ ٱ َوفَارَ  ُرنَاأ

َ
 إِ�َّ  لََك َوأ

ٓ  َءاَمَنۚ  َوَمنۡ  ُل َقوۡ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َسَبقَ  َمن    ﴾٤٠ قَلِيلٞ  إِ�َّ  ۥٓ َمَعهُ  َءاَمنَ  َوَما
   ترجمه: 
تا آن گاه  )افران ھم به تمسخر خود ادامه دادندکار خود مشغول بود و کنوح به ( 

و خشم (دن گرفت ین جوشید و آب از زمیدر رس )افرانک کبر ھال یمبن(ه فرمان ما ک
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و  ،را یا نر و ماده ین از ھر صنفک یشتکسوار  :میگفت )به نوح .دیرس تیما به غا
ه ھمسر و ک(آنان قبًال صادر شده است  که فرمان ھالکرا  یسانکمگر  ،خاندان خود را

و جز افراد  .اند مان آوردهیه اک )در آن بنشان(را  یسانکو  ،)از پسران تو است یکی
  .اورده بودندیمان نیبدو ا یکاند
   توضیحات: 

تَّيا«  نَعُ ( یت است برایغا»: حَ وَ ر مستتر (یحال ضم ،ن دو واژهیان ایالم مک) و يَصْ ) در هُ

ن (نگا: قمر / یسطح زم»: التَّنُّورُ «دن گرفت. یرد. جوشکفوران »: فَارَ «ور است. کفعل مذ
ش یدایو پ یدگرگونگر  بیان دن آب از آنیه جوشکساران. تنور پخت و پز نان.  ). چشمه۱۲

 ن شّدت خشم خدا است.یاد و ھمچنیه از آب زیناک»: التَّنُّورُ  فَارَ «ظھور بود.  نو یا حادثه

طيسُ ( ند:یگو یه مکگونه  ھمان يَ الْوَ ارزار که و کمعر یه مراد گرمک ،): تنور گرم شدمحَ

ِ «است.  ِلْ دوتا. مراد نر و ماده است. مفعول (»: اثْنَنيْ بَقَ « ) است. إِمحْ يْهِ  سَ لَ لُ  عَ وْ درباره »: الْقَ

مْ ـَإِنّ ه (کاو قبًال سخن رفت  قُونَ  هُ رَ غْ افران به کن فرمان شامل ی). ا۳۷) است (نگا: ھود / مُ

لَةطور عام و شامل ھمسر نوح (   ْنعان) به طور خاّص است.ک) و پسرش (واعِ
 ۴۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْ رۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ِ ٱ � �ِيَها َكُبوا َّ�  ۡ�َ� ٰ ٰ َوُمرۡ  َهاٮ ٓۚ َسٮ    ﴾٤١ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َها
   ترجمه: 
 یشتکسوار  :گفت )مان خود و سائر مؤمنانینوح خطاب به خاندان و بستگان باا( 
و به (ت الله است یخدا و حفظ و عنا یاریت و توّقف آن با که حرک )دیو نترس(د یشو

نام خدا را  ،و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن ،آن تکو حر یشتکھنگام ورود به 
د و یو از او آمرزش گناھان خود را بخواھ ،دیبطلب یاری ید و از حضرت باریبر زبان ران

  .ار آمرزنده و بس مھربان استیپروردگار من بسگمان  بی )هکد یبدان
   توضیحات: 

مِ «  ْري. «و قّوت و قدرت خدا یو نگھدار یاریبا  .به نام خدا :»اهللاِ  بِسْ  .تکحر :» جمَ

يس. «ان استکو اسم زمان و م یمیمصدر م .تکر حریمس .تکزمان حر رْ لنگر  :» مُ
ان است و از ماده کو اسم زمان و م یمیمصدر م .لنگرگاه .ستادنیزمان ا .انداختن



  ٨١٥ سوره هود

 

ْر. «باشد یم )رسو( مِ اهللاِ جمَ ساهاها وَ ـيبِسْ رْ بُوا(تواند مّتصل به  ین جمله میا :»مُ كَ و  )إِرْ

مّ  :ن باشدیر چنیبوده و تقد )و(ر یحال از ضم سَ قْتَ نيَ قائِل :هکن یا ای . اهللاَنيَ مُ مِ اهللا وَ  بِسْ

سائِها قْتَ إرْ رائِها وَ وَ  یاز سو یا باشد و مژده یا الم جداگانهکتواند  ین میو ھمچن .إِجْ
  .دیبشمار آ در ھمه احوال یشتکپروردگار به حفظ و حراست 

 ۴۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 َكبرۡ ٱ بَُ�َّ َ�ٰ  زِلٖ َمعۡ  ِ�  َوَ�نَ  ۥَنهُ �ۡ ٱ نُوحٌ  َونَاَدىٰ  َبالِ �ِۡ ٱكَ  جٖ َموۡ  ِ�  بِِهمۡ  رِيَ�ۡ  َوِ�َ ﴿ 
َعَنا عَ  تَُ�ن َوَ�  مَّ ٰ لۡ ٱ مَّ    ﴾٤٢ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
ر را کیوه پکنه) امواج ی(سنانش یبا سرنش یشتکشدند و)  یشتک(مؤمنان سوار  

ه از سر و ک ین امواجیان ایدر م ی(مھر پدر رفت. یش میافت و (ھمچنان) به پکش یم
 ینارکه در کموج گرفت) و نوح پسرش را  ،دندیغلط یھم م یرفتند و رو یدوش ھم باال م

 ،مباش افرانکه فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کاد زد ی(جدا از پدر) قرار گرفته بود فر
  ).یگرد یم کنان ھالید یب یواّال با جملگ ی،ابی ینجات م یخدا برگردسوی  به (اگر
   توضیحات: 

ي«  ْرِ . داد یت مکحر ،وهکچون  یان امواجینانش را در میسرنش یشتک :»مْ ـِ هـِب جتَ

لٍ  يفِ « زِ عْ لٍ . «یا در گوشه .ینارکدر  .»مَ زِ عْ اسم  .دور افتاده یانکم .جداگانه یجا .»مَ
  .ان از عزلت استکم

 ۴۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجبَلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  قَاَل ﴿  ٓ ل � َما مۡ  ِمنۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�ِصمَ  َ�  قَاَل  ءِ
َ
ِ ٱ رِ أ  َمن إِ�َّ  �َّ

ۡ ٱ َنُهَمابَيۡ  وََحاَل  رَِّحمَۚ  ۡ ٱ ِمنَ  فََ�نَ  جُ َموۡ ل    ﴾٤٣ َر�ِ�َ ُمغۡ ل
   ترجمه: 
ه مرا از کنم یگز یم یروم و مأو یم یوه بزرگکبه  :گفت )پسر لجوج و مغرور نوح( 

در برابر  یچ قدرتیامروز ھ :نوح گفت )و از غرقاب مصون(دارد  یالب محفوظ میس
ه کرا  یسکپناه نخواھد داد مگر  )افرانکشدن  کبر غرق و ھال یمبن(فرمان خدا 



 تفسیر نور    ٨١٦

 

ام خود کبرخاست و او را در  یھنگام موجن یدر ھم( .مشمول رحمت خدا گردد و بس
 یشدگان جا ان غرقیانداخت و پسر در م یان پدر و پسر جدائیو موج م )فرو برد
  ).به آتش آخرت انداخت ،ایاو را از راه آب دن ،ال خامیو خ(گرفت 

   توضیحات: 

يا«  ئَاوَ مَ . «خواھم ساخت یمنزل و مأو .پناه خواھم برد :»سَ بازدارنده و  :»عاصِ
و  ،محفوظ و مصون باشد یعنی ،عصمت یذ یتواند به معن ین واژه میا .نندهک حفظ

ه ک یسکند مگر آن ک یدا نمیاز مرگ نجات پ یسکچ یامروز ھ :ن شودیچن یمعن

مَ . «مشمول رحمت خدا گردد يْنَهُ الَ بَ  یان آن دو جدائیان آن دو حائل شد و میم :»اـحَ
  ).۵۴سبأ /  ،۲۴انفال /  :نگا(انداخت 

 ۴۴ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

�َ�ٰٓ  َو�ِيَل ﴿ 
َ
ٓ  لَِ� بۡ ٱ ُض أ ٓ َوَ�ٰ  َءكِ َما قۡ  ءُ َسَما

َ
ۡ ٱ وَِ�يَض  لِِ� أ ٓ ل  ٱ َوقُِ�َ  ءُ َما

َ
 َ�َ  َتوَۡت سۡ ٱوَ  رُ مۡ ۡ�

ۖ �ُۡ ٱ ٰ ٱ مِ َقوۡ لِّلۡ  ادٗ ُ�عۡ  َو�ِيَل  ودِّيِ    ﴾٤٤ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
از  !آسمان یو ا ،آب خود را فرو خور !نیزم یا :هکگفته شد  )افرانک کبعد از ھال( 
د و یان برده شده و فرمان اجرا گردیآبھا از م )آن گاه به دستور خدا(و  ،ستیدن بایبار
گفته  )هکن وقت بود یو در ا(پھلو گرفت  یوه جودکبر  یشتکو  ،دیار به انجام رسک

 . !ارانکمنابود باد گروه ست :شد
   ات:توضیح 

لَعِي«  لِعِي. «قورت بده .فرو خور :»إبْ لَعَ « .ایبند ب .ستیزش بایاز بارش و ر :»أَقْ نْ  أَقْ  عَ

ذا فَّ « :»كَ نْهُ  كَ هُ  وَ  عَ كَ يضَ . «»تَرَ به صورت الزم و  )غاضَ (فعل  .ان برده شدیاز م :»غِ

َ « .و مجھول است ینجا متعّد یدر ا .شود یاستعمال م یمتعّد  رُ  قُيضِ فرمان اجرا  :»األمْ

تْ . «ان گرفتیار پاک .دیگرد تَوَ ُودِيِّ . «افتیاستقرار  :»إِسْ ه آن را کاست  یوھکنام  :»اجلْ
س از سلسله جبال آرارات یوه ماسک ،موصل در شمال عراق کیراد نزدکا ایارد و کوه ک

داً . «اند در عربستان دانسته یله طیدر قلمرو قب یوھکو  ،در ارمنستان  :نگا( کھال :»بُعْ
َبُعُدوا  :ن استیاست و اصل آن چن یمفعول مطلق فعل محذوف )۹۵و  ۶۸و  ۶۰ھود / 



  ٨١٧ سوره هود

 

  .دورشدن از رحمت خدا .ُبْعداً 
 

 ۴۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

�َّهُ  نُوحٞ  َونَاَدىٰ ﴿  هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ  َ�َقاَل  ۥرَّ
َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
 َ�مُ أ

  ﴾٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ه امواج او را کنعان ک(پسرم  !پروردگارا :اد خواند و گفتینوح پروردگار خود را به فر 

خاندان  ی،ه به من دستور فرمودک یتو ھنگام(از خاندان من است و  )ده استیفرو بلع
و وعده تو راست  )یا در اصل وعده حفظ خاندان مرا داده ،نمک یشتکخود را سوار 

و درددل ( ین دادگرانین داوران و دادگرتریو تو داورتر )ستیدر آن ن یو خالف( است
  ).یو مرحمت یلطف !پروردگارا .یدان یمرا م
   توضیحات: 

يا نُوحٌ وَ «  ن دعا و تضّرع را یدانند و ا ینم یب زمانیترت یحرف واو را برا یبرخ :»نَادَ
بعد از  یبرخ .دانند ینعان مکنوح با  یشدن پسر نوح و به دنبال گفتگو ش از غرقیپ

اد برده یمردن فرزند را از  یه نوح به سبب مھر پدرکدانند  یغرق شدن پسر نوح م
مان داشته فرزند خود را از آستان او یه چون به قدرت مطلقه خدا اکن یا ای .است

مُ . «خواسته است كَ نيَ  أَحْ َاكِمِ گاه :»احلْ ه ک یسانکن ین و استوارترین و دادگرتریتر آ
  ).۸۷اعراف /  ،۵۰مائده /  :نگا(رود  یشان انتظار میاز ا یو فرمانروائ یو دادگر یداور

 ۴۶ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ  ُنوحُ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
 لََك  َس لَيۡ  َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

ٓ  ٌمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
   ﴾٤٦ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

   ترجمه: 
ردار کبه سبب رفتار زشت و (ه او کچرا  ،ستیپسرت از خاندان تو ن !نوح یا :فرمود 

ست یعمل ناشا )نیو ذات او ع ،ھا فاصله دارد ش گرفته است با تو فرسنگیه پک یپلشت
گاه نیبنابرا .است  .از من مخواه )ا نادرستیه درست است ک( یستین آنچه را از آن آ



 تفسیر نور    ٨١٨

 

وند بر یپ ی،تب آسمانکه در مک یو ندان( یه از نادانان نباشکنم ک یحت میمن تو را نص
  ).نه گوشت و خون ؛ ده استیاساس عق

   توضیحات: 

لٌ  إِنَّهُ «  مَ ُ  عَ ريْ الِحٍ  غَ فر و الحاد و کاو تا آنجا در  یعنی .ست استیار ناشاک ،او :»صَ
  .ه انگار وجودش مجّسمه شّر و فساد استکفسق و فجور فرو رفته است 

 ۴۷ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  رَّبِ  قَاَل ﴿  ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
نۡ  بَِك  أ

َ
ۡ�  أ

َ
 ِ�ٓ َ�ۡ َوتَرۡ  ِ�  فِرۡ َ�غۡ  ��َّ  ٞمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِ�  َس لَيۡ  َما لََك  َٔ أ

ُ�ن
َ
   ﴾٤٧ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

   ترجمه: 
گاه کاز تو بخواھم  )ن به بعدیاز ا(را  یزیه چکن یاز ا !پروردگارا :نوح گفت  ه بدان آ

ن یه مرا از چنکخواھم  یو عاجزانه از آستانت م(دارم  یشتن را در پناه تو میخو ،نباشم
اران کانیاز ز یو به من رحم ننمائ یاگر بر من نبخشائ ).یبه دور دار یھائ لغزش

  .خواھم بود
   توضیحات: 

وذُ «  ب از کمر :»إِالّ . «دارم یشتن را در پناه تو میآورم و خو یبه تو پناه م :»بِكَ  أَعُ

  .است )ال(و  )إِنْ (
 ۴۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َك َعلَيۡ  ٍت َوَ�رََ�ٰ  ّمِنَّا �ٖ �َِسَ�ٰ  بِۡط هۡ ٱ ُنوحُ َ�ٰ  �ِيَل ﴿  َم�ٖ  َوَ�َ
ُ
ن أ َعَكۚ  ّمِمَّ َممٞ  مَّ

ُ
 َسُنَمّتُِعُهمۡ  َوأ

ُهم ُ�مَّ  ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َ�َمسُّ
َ
   ﴾٤٨ أ

   ترجمه: 
 یا :گفته شد )به نوح یبه زبان وح ،ردکران یه طوفان ھمه جا را وکپس از آن ( 
از (د و یت ما برخورداریاز امن )ه تو و ھمراھانتکو بدان (اده شو یپ یشتکاز  !نوح

تو و  یات خدا به روکبر )یدرھا(د و ینارکسالم و بر )ر بالھایھا و سا یماریھا و ب یقحط
د یخواھ یتکط سالم و پربریه محکد یو نگران نباش(است  )گشوده(ھمراھت  یگروھھا

را از  )ه آنانکند یآ ید میاز نسل شما پد( یگرید یھا و گروهھا  مّلت )داشت و بعدھا



  ٨١٩ سوره هود

 

آن  )روند و یغفلت فرو م شان در غرور ویا یول(م ینک یھا برخوردار م یھا و خوش نعمت
  .رسد یما بدانان م یاز سو یکگاه عذاب دردنا

   توضیحات: 

بِطْ «  المٍ . «نیا پائیب .یفرود آ :»إِهْ ن و یزم یدر امن و امان از بالھا .به سالمت :»بِسَ

كاتٍ . «با درود و سالم ما بر تو .شانیا یھایافران و دشمنانگکبه دور از ُشروِر  .زمان بَرَ

مٍ مِّ . «یزندگ یھایازمندین یو فراوان یروز یفزون .راتیخ :» كَ ـأُمَ عَ ن مَّ  یسانکمراد  :»مَّ
بسر  یشتکه در کاست  یا ھمه اشخاص و جاندارانیاند  بوده یشتکه با نوح در کاست 

مٌ ). «۳۸انعام /  :نگا(اند  برده ن یر چنیمبتدا است و خبر آن محذوف است و تقد :»أُمَ

مْ  :شود یم نْهُ مٌ مِ مٍ (مراد از  .أُمَ د یا از نسل آنان پدیه حاضرند و کاست  یسانک یقبل )أُمَ

مٌ (و مراد از  ،گردند یم یند و مشمول سالم خداوندیآ یم ه در کاست  یسانک ی،بعد )أُمَ
  .شود یشان نمیشامل ا یند و سالم خداوندیآ ینده از نسل آنان به وجود میآ

 ۴۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

� ِمنۡ  َك تِلۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ٓ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا ٓ َ�عۡ  ُكنَت  َما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيَها نَت  لَُمَها

َ
 َذ�ۖ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  ِمن ُمَك قَوۡ  َوَ�  أ

ۖ ۡص ٱفَ     ﴾٤٩ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِ�ۡ
   ترجمه: 
ب یجزو اخبار غ )یا دهیه تو آنان را ندک ینیشیپھای  مّلت یھا قّصه و داستان(ن یا 

 ،نیش از اینه تو و نه قوم تو پ .مینک یم یوح )!غمبر اسالمیپ یا(ه آن را به تو کاست 
ه کھمان گونه (ن ک یبائیکش )ت و آزار قوم خودیدر برابر اذ(پس  .دیدانست یآن را نم

ه سرانجام ک )و بدان ،ردندک یبائیکت و آزار اقوام خود شین در برابر اذیشیغمبران پیپ
  .زگاران استیاز آِن پرھ )و انیبایکبرد با ش ،ارک(

   توضیحات: 

  .اخبار ،جمع َنَبأ :»أَنبَآءِ « 
 ۵۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َخاُهمۡ  َ�دٍ  �َ�ٰ ﴿ 
َ
ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  �ۚ ُهودٗ  أ َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ نُتمۡ  إِنۡ  ۥٓۖ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

َ
 إِ�َّ  أ
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ونَ ُمفۡ  ُ�َ ٥٠﴾   
 
   ترجمه: 
ھود ( .ه از خودشان بودکم یقوم عاد فرستادسوی  به ھود را )غمبریما به عنوان پ( 
ه به ک(شما  .دیندار یه جز او معبودکد یخدا را بپرست !قوم من یا :گفت )شانیبد

  .دیستیش نیب یانیدروغگو )خود یدر اّدعا ،دیمعتقد یان متعّددیخدا
   توضیحات: 

يا«  ادٍ  إِلَ دْ  وَ (ه معطوف بر کاست  یجار و مجرور متعّلق به محذوف :»عَ قَ لْنا لَ سَ در  )أَرْ

مْ . «است ۲۵ه یآ اهُ وداً  أَخَ از افراد  یه ھود فردکن است یمراد ا .برادرشان ھود را :»هُ

لْنا(مفعول فعل محذوف  )أخ(واژه  .خودشان بود سَ وداً (و واژه  )أَرْ . ان استیعطف ب )هُ

ونَ « ُ رتَ فْ   .دھند یبه خدا نسبت م یه به دروغ انبازھائک یسانک .نندگانکءافترا :»مُ
 ۵۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�  َ�ٓ  مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿ 
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ًر�ۖ أ

َ
ِيٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ َّ�  � فََ�  َ�َطَرِ�ٓ

َ
   ﴾٥١ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
درخواست  یمن از شما پاداش ،آن )انیغ رسالت و بیتبل(در برابر  !قوم من یا 
و ( ؟دیفھم یا نمیآ .ده استیه مرا آفرکاست  یسکپاداش من تنھا بر آن  .نمک ینم
شما  یز برایو چه چ ،بدخواه شما است یسکرخواه و چه یخ یسکه چه کد یدان ینم

  .؟) انمند استیز زیسودمند و چه چ
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ است (نگا: ھود  یه قبلیغ مفھوم از آیر (ه) تبلیمرجِع ضم بر آن. در برابر آن.»: عَ

ينِ ). «۲۹/    ).۳۰ده است (نگا: روم / یم آفریده است. مرا بر فطرت سلیمرا آفر»:  فَطَرَ
 ۵۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َتغۡ سۡ ٱ مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿  ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ا َما  ُ�مۡ َوَ�زِدۡ  �َرارٗ ّمِدۡ  ُ�مَعلَيۡ  ءَ لسَّ
تُِ�مۡ  إَِ�ٰ  قُوَّةً  ْ َ�َتَولَّوۡ  َوَ�  قُوَّ    ﴾٥٢ رِِم�َ ُ�ۡ  ا
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   ترجمه: 
او سوی  به د ویتان) را بطلبیھا از پروردگارتان آمرزش (گناھان و لغزش !قوم من یا 

و  یاپیشما پات آن را بر کند (و باران و برکزنده و بارنده ید تا آسمان را بر شما ریبرگرد
 د.یفزایوھتان) بکبر عّزت و ش یوھکتان (و عّزت و شیرویبر ن یروئیفراوان گرداند) و ن

  د).ید (و بر گناه مصّمم و مصّر نشویبرنتاب یارانه روکقْت) بزھیاز حق و حق !قوم من ی(ا
   توضیحات: 

آءَ «  مَ راراً « است.نجا مراد باران یسر انسان باشد. آسمان. در ا یھرچه باال»: السَّ دْ »: مِ

رّ غه مبالغه از ماده (یزنده. بارنده. حال َسماء است و صیر منيَ ). «دَ ْرِ اران. مراد کگناھ»: جمُ

ا الر (و) در فعل (ین واژه حال ضمیفر و عناد است. اک ،از جرم لَّوْ تَوَ   ) است.تَ
 ۵۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  لََك  نُ َ�ۡ  َوَما لَِك قَوۡ  َعن َءالَِهتَِنا بَِتارِِ�ٓ  نُ َ�ۡ  َوَما بِبَّيِنَةٖ  تََناِجئۡ  َما ُهودُ َ�ٰ  قَالُوا
   ﴾٥٣ِمنِ�َ بُِمؤۡ 
   ترجمه: 
ه ما کند کداللت  یزیه بر صّحت چک( یا اوردهیما ن یبرا یلیتو دل !ھود یا :گفتند 

 کبه ترو (م ینک یان خود را رھا نمیو ما به خاطر سخن تو خدا )یخوان یرا بدان م
ت باور یغمبریو به پ(م یآور یمان نمیو به تو ا )میگوئ یش نمیخو یعبادت معبودھا

  ).میدار ینم
   توضیحات: 

يِّنَة«    .ارکل روشن و برھان آشیدل :» بَ
 ۵۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ُقوُل  إِن﴿  ٰ �ۡ ٱ إِ�َّ  �َّ ٮ ٓ  قَاَل  ءٖ� �ُِسوٓ  َءالَِهتَِنا ُض َ�عۡ  َك َ�َ شۡ  إِّ�ِ
ُ
َ ٱ هِدُ أ ْ َهُدوٓ شۡ ٱوَ  �َّ ّ�ِ  ا

َ
 ءٞ بَرِيٓ  �

ا    ﴾٥٤ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
و (به تو رسانده است  یان ما بالئیاز خدا یکیه کم یگوئ ین نمیجز ا یزیچ 

شان  و ما را از عبادت یا آنھا زبان گشوده یه به بدگوئکبدان گاه  ،رده استکات  وانهید
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 )ھود در پاسخش .ینک یم یسرائ اوهیو  یگوئ یان میه ھذکن است یا .یا برحذر داشته
 یزھائیه من از چک )بر گفتارم(د یدھ یرم و شما ھم گواھیگ یمن خدا را گواه م :گفت

  .نارمکو بر )شما سالم کشر یماریو از ب(زار ید بیپرست یم )بجز خدا(ه ک
   توضیحات: 

وءٍ «  ... بِسُ اكَ َ رتَ ي. «ات نموده است وانهید .بر سر تو آورده است یبالئ :»إِعْ  :»ءٌ  بَرِ

ونَ ـَمّ ـمِ . «سالم .زاریب كُ ِ از  ید و برخیدان یمشان  خدای کیه شرک یزھائیاز چ :»ا تُرشْ
  .دنتانیشما و انباز ورز کاز شر .دیدھ یاختصاص م  ھا بدان پرستش را

 ۵۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٥٥ تُنِظُرونِ  َ�  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  فَِكيُدوِ�  ۦۖ ُدونِهِ  ِمن﴿ 
   ترجمه: 
ن است ھرچه از یه چنکحال  .زارمیزان و بید گریپرست یاز ھرچه م(بجز خدا  

د و یم بپردازیرنگ و چاره جوئیبه ن یھمگ )د وینکم یوتاھکدستتان ساخته است 
بر  ید بالئیبر یگمان مه کترسم  یم یمن نه از شما و نه از معبودھائ( .دیمھلتم مدھ
  ).اند سرم آورده

   توضیحات: 
 ،دید به من برسانیخواھ یه مک یانید و ھر بال و زیچاره مرا بساز :» یُدونِ یک« 

ونِ  ال. «دیبرسان   .دیمرا مھلت مدھ :»تُنظِرُ
 ۵۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  إِّ�ِ ﴿  ِ ٱ َ�َ  ُت تََو�َّ ا َوَرّ�ُِ�م�  َرّ�ِ  �َّ ۢ  ُهوَ  إِ�َّ  بَّةٍ َدآ ِمن مَّ ٓۚ  َءاِخُذ ٰ  َرّ�ِ  إِنَّ  بَِناِصَيتَِها َ�َ 
سۡ  ٖط ِصَ�ٰ    ﴾٥٦ تَقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
 یا چ جنبندهیه پروردگار من و پروردگار شما است. ھکام  ردهکه یکمن بر خدا ت 

ه خدا بر او تسّلط دارد (و زمام کن یست مگر ایرانسان) نی(اعم از انسان و غ
 یه قدرت خداکد یبدان ؟!دید از شما ترسیارش را در دست دارد. پس چرا بایاخت

من بر صراط  یخداگمان  بی را)یز ،گردد یم یق حق و عدل جاریمن در طر
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مت و صواب کبرخالف ح یارکه جاده عدل و داد است) قرار دارد (و کم (یمستق
  دھد). یانجام نم

   توضیحات: 

ا«  يَتِهَ ذٌ بِنَاصِ اخِ ه بر آن تسّلط کن است یمراد ا .او را در دست دارد یشانیپ یمو :»ءَ

.... «دارد یبرد و از ھرچه بخواھد باز م یه بخواھد مکامل دارد و به ھر سو ک يبِّ  :»إِنَّ رَ
  .شود یم یو در راه حق جار یق عدل ساریخدا بر طر یارھاکه کن است یمراد ا

 ۵۷ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿  بۡ  َ�َقدۡ  ا
َ
ٓ  ُتُ�ملَغۡ � ا رۡ  مَّ

ُ
 َوَ�  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  َرّ�ِ  لُِف تَخۡ َو�َسۡ  ُ�مۚۡ إَِ�ۡ  ۦٓ بِهِ  ُت ِسلۡ أ

ونَهُ  ۚ  ًٔ َشۡ�  ۥتَُ�ُّ ٰ  َرّ�ِ  إِنَّ  ا    ﴾٥٧ َحفِيٞظ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
و  )ام باشد و بسیرا بر رسوالن پیز .ستین یکبا(د یبگردان یرو )از دعوت من(اگر  

 )راند ویم یشما را م(پروردگارم  .ه مأمور بدان بودم به شما رساندمکرا  یمن رسالت
از پرستش و  یبا روگردان( یانین زیمترکنشاند و شما  یشما م یرا به جا یگریسان دک

 یزیپروردگار من مراقب و مواظب ھر چگمان  بی .دیرسان یبدو نم )از عبادتش یدور
  ).گردد یسزا و جزا نم یماند و ب یردار و رفتار شما از او پنھان نمکو (است 

   توضیحات: 

ا«  لَّوْ لِف. «دیاعراض نمائ .دینکپشت ب :»تَوَ تَخْ . « سازد ین میگزین و جاینشیجا :»يَسْ

يظٌ  فِ گاه :»حَ   ).۱۰۴/   انعام :نگا(مراقب و مواظب  .مّطلع و آ
 ۵۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
ِينَ ٱوَ  اُهودٗ  َناَ�َّيۡ  ُرنَاأ َّ�  ْ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  ُهمَ�ٰ َوَ�َّيۡ  ّمِنَّا ةٖ بِرَۡ�َ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

   ﴾٥٨َغلِيٖظ 
   ترجمه: 
ھود و مؤمنان ھمراه او  ،دیدر رس )قوم عاد یبر نابود یمبن(ه فرمان ما ک یھنگام 

  .میدید رھانیشان را از عذاب سخت و شدیا م ویرا در پرتو مرحمت خود نجات داد
   توضیحات: 
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نَا«  رُ لِيظٍ . «ه مراد عذاب استک ،ار ماک .بر عذاب یفرمان ما مبن :»أَمْ ار یبس :»غَ
  ).۸ - ۶حاّقه /  :نگا(د یسخت و شد

 ۵۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ  َك َوتِلۡ ﴿  ْ  َ�دٞ ْ وََعَصوۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ � َجَحُدوا َبُعوٓ ٱوَ  ۥرُُسلَهُ  ا َّ� ْ مۡ  ا
َ
   ﴾٥٩ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُ�ِّ  رَ أ

   ترجمه: 
ار و کو دالئل پروردگارشان را ان )آفاق و انُفس( یھا هیه آکن ھم قوم عاد بودند یا 

غمبران خدا یپ )غمبر خدا ھود و در اصل از فرمان ھمهیپ(ردند و از فرمان کر یفکت
  .ردندک یرویپ یا شهیعناد پ شکنمودند و از دستور ھر سر یشکسر
   توضیحات: 

در  ،ر به عادکر مذیو اعاده ضم ،ر شده استکله است و مؤّنث ذیاشاره به قب :»تِلْكَ « 

وا(افعال  بَعُ ا ، إِتَّ وْ صَ وا ، عَ دُ حَ اشاره به آثار  )تِلْكَ (ه کن یا ای .با توّجه به لفظ قوم است )جَ
ه چه بر سرشان کد یقوم عاد است و بنگر یجان آثار بر یا یعنی .مانده عاد استیباق

وا. «آمده است دُ حَ لَهُ . «ر نمودندیفکت .ردندکار کان :»جَ سُ ا رُ وْ صَ غمبران یاز فرمان پ :»عَ

ل(ر کذ .ردندک یشکو سر یچیخدا سرپ سُ ت است ین واقعیاگر  بیان ،به صورت جمع )رُ
 یاز فرمان جملگ یشکدر اصل سر ،از جمله ھود یغمبریاز فرمان پ یشکه سرک
اند  د خواندهیاء مردمان را به توحیه ھمه انبکرا یز .ن خدا استین و پسیشیغمبران پیپ

بَّارٍ « .اند ردهکت کحر یریدر مس ،و ھماھنگ و ھمگام زورمند و  .ش و متمّردکسر :»جَ

نِيدٍ «  .خواھند وادارد یه نمک یارکگران را با زور به یه دک یقلدر  .یاغیو  یطاغ :» عَ
  .قتیدشمن حق و حق
 ۶۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

تۡ ﴿ 
ُ
ْ َو� ِ َ�ٰ  ِ�  بُِعوا �ۡ ٱ ِذه َ�ٓ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َنةٗ لَعۡ  َيا�ُّ

َ
ْ  اَ�دٗ  إِنَّ  � َ�  َر�َُّهۡمۗ  َ�َفُروا

َ
 ّلَِعادٖ  ادٗ ُ�عۡ  �

   ﴾٦٠ ُهو�ٖ  مِ قَوۡ 
   ترجمه: 
شان یو از پس ا(شدند  )زدانیاز رحمت (و طرد  )مردمان(ن یا دچار نفرین دنیدر ا 
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ن طور به لعنت و طرد از رحمت یھم(ز یامت نیو در روز ق )ماند یو رسوائ یبدنام
 !انیجھان یا( !ھان ).گردند یشوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان م یگرفتار م

 یا( !ھان .افر شدندک )اوردند و نسبت بدویمان نیا(خود  یعاد به خدا )ه قومکد یبدان
 ،شدند کسته طرد از رحمت خدا و درخور ھالیشا(قوم ھود  ،عاد )هکد یبدان !مردمان

 . !ست و نابود بادی) نپس
   توضیحات: 

وا«  بِعُ . دندین دنبال گردیبا لعن و نفر .دیرشان گردیبانگیگر .دیرسشان  بدی :»أُتْ

داً « ادٍ  بُعْ مِ ). «۴۴ھود /  :نگا(نابود باد عاد  :»لِعَ وْ ودٍ  قَ   ).۵۰نجم /  :نگا( :»هُ
 ۶۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ لِحٗ َ�ٰ  أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  َلُ�م َما �َّ  ُهوَ  ۥۖ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

ُ�م
َ
�َشأ

َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  فُِروهُ تَغۡ سۡ ٱفَ  �ِيَها َمَرُ�مۡ تَعۡ سۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِيٞب  قَرِ�ٞب  َرّ�ِ  إِنَّ  هِ� إَِ�ۡ  ا ُّ�٦١﴾ 

   ترجمه:   
ه صالح نام کم یفرستاد )غمبریبه عنوان پ(از خودشان را  یکیقوم ثمود  یبه سو 

شما وجود  یجز او برا یه معبودکد یخدا را بپرست !قوم من یا :گفت )به آنان( .داشت
ده ین آفریه شما را از زمکاو است  ).باشد یدن نمیر او مستحّق پرستیغ یسکو (ندارد 

از آن  یبردار و بھره یور بھره یرویو ن(آن را به شما واگذار نموده است  یاست و آبادان
 )شیگناھان خو(از او طلب آمرزش  ،پس ).د آورده استیرا به شما عطاء و در شما پد

مغفرت و  ،راتکاز من یو با انجام عبادات و دور(د یاو برگردسوی  به د ویرا بنمائ
خداوند شما را در  ،دیار صادق باشکن یه اگر در اکد ید و بدانیمرحمت او را بخواھ

است و ( کینزد )به بندگانش(خداوند من گمان  بی ).ردیپذ یشما را م یابد و دعای یم
ه او را ک(است  )یسانک یدعا(رنده یو پذ )داند یزه استغفارشان را میاستغفار و انگ

  ).طلبند یش میاریخوانند و به  یم یمخلصانه به زار
   توضیحات: 

يا«  ودَ  إِلَ مْ . «است ۵۰ه یدر آ ...)عاد إِيل(عطف بر  :»ثَمُ ھود  ،۶۵اعراف /  :نگا( :»أخاهُ
 /۵۰» .( 

َ
ْنَشأ

َ
َن األْرِض کأ ه آدم و کن است یمراد ا .ده استین آفریشما را از زم :»م ِمّ

ن شما ھستند و شما ھم از نسل یمادر نخسته پدر و کده است یآفر کحّواء را از خا



 تفسیر نور    ٨٢٦

 

مْ ). «۵۵طه /  :نگا(د یباش یآنان م كُ رَ مَ تَعْ ا إِسْ ن را به شما یتوان آباد نمودن زم :»فِيهَ
به شما داده است  ین عمریدر زم .ن را خواسته استیردن زمکاز شما آباد .داده است

سپس ھر وقت دچار لغزش و  :»يْهِ إِلَ  تُوبُوا ثُمَّ . «تان داشته استیبر جا یو مّدت روزگار

يبِّ  إِنَّ . «دیخدا برگردسوی  به کید و با انجام اعمال نینکتوبه  ،دیگناه شد يبٌ  رَ رِ  :»قَ
است و از  کیپروردگار من نزد ).۵۶اعراف /  :نگا(ب الرحمه است یپروردگار من قر

گاه است یچ ھمه يبٌ ). «۱۸۶بقره /  :نگا(ز آ ِ   .رندهیپذ .دھنده پاسخ :»جمُ
 ۶۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َ�نۡ  َذ�ٓۖ َ�ٰ  َل َ�بۡ  �ُجوّٗ َمرۡ  �ِيَنا ُكنَت  قَدۡ  لِحُ َ�ٰ َ�ٰ  قَالُوا
َ
� ٰ ٓ َهٮ ن َنا

َ
ٓ  ُبدُ َ�عۡ  َما ُبدَ �َّعۡ  أ َنا ُؤنَاَءابَا َّ�� 

ا َشّكٖ  لَِ�  ٓ تَدۡ  ّمِمَّ    ﴾٦٢ ُمرِ�بٖ  هِ إَِ�ۡ  ُعونَا
   ترجمه: 
ه ک یزھائیا ما را از پرستش چیآ .ید ما بودیه امیما نیش از ایپ !صالح یا :گفتند 

ان و کایه نک یدار یباز م یو از عبادت بتان( ؟ ینک یم یدند نھیپرست یپدرانمان م
ما راجع بدانچه ما را  )؟! میا رده و الفت گرفتهکن خودمان به عبادت آنھا عادت یھمچن

ه خدا را کشود  یمگر م( !میا گرفتار آمده یبید عجیو ترد کبه ش ینک یبدان دعوت م
ن یا ؟! عان به خدا تقّرب جستیبتان و شف یگریانجید و بدون میپرست یگانگیبه 

  ).ن استکرممیغ
   توضیحات: 

اً «  وّ جُ رْ يبٍ . «یدواریه امیما .دیمحّل ام :»مَ رِ   .زیانگ دلھره .اندازنده کبه ش :»مُ
 ۶۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
ٰ  ُكنُت  إِن ُتمۡ أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ٰ  رَّ ِ�  َ�َمن ةٗ رَۡ�َ  هُ ِمنۡ  ِ� َوَءاتَى  ِمنَ  يَنُ�ُ

ِ ٱ    ﴾٦٣ ِس�ٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  تَزِ�ُدونَِ�  َ�َما ۥۖ ُتهُ َعَصيۡ  إِنۡ  �َّ
   ترجمه: 
از  ،گانه)ی یاگر من (در دعوت شما به پرستش خدا ،دیبه من بگوئ !قوم من یگفت: ا 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبّوت و رسالت)  یل روشنیخدا دل یسو
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 یاریمرا در برابر (خشم) خدا  یسکچه  ،نمک یشکحال اگر از فرمان او سر ،داده باشد
  د.یافزائ یمن نم کان و ھالیه جز بر زکشما  ؟!سازد یدھد و از عذاب او رستگار م یم

   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ نتُ  إِن. «دیمرا خبر دھ :»أَرَ لَيا كُ يِّنَةٍ  عَ د به حّجت واضح و برھان یاگر مؤ :»بَ

َةً . «روشن باشم محْ ينِ . «مراد نبّوت و رسالت است :»رَ ُ نَ  يَنرصُ «  ).۳۰ھود /  :نگا( :»اهللاِ مِ

ريٍ  ْسِ ونَنِي اـَفَم. «دنیان رسانیز .ردنک کھال :»ختَ يدُ َ  تَزِ ريْ ريٍ  غَ ْسِ  یرویاگر از شما پ :»ختَ
ب خود یذکبر ت ،ت خوانمیھرگاه شما را به ھدا .دیگرد یان من نمیه زینم جز ماک
نم جز ک یرویاگر از شما پ .گردد و بس یانتان میش خسارت و زیه افزاید و مایافزائ یم

  .دیگرد یمن نم که ھالیما
 ۶۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿  ِ ٱ نَاقَةُ  ۦِذه ۖ  لَُ�مۡ  �َّ   فََذُروَها َءايَٗة
ۡ
� ِ�ٓ  ُ�ۡل تَأ

َ
ِۖ ٱ ِض أ وَها َوَ�  �َّ  ءٖ �ُِسوٓ  َ�َمسُّ

 
ۡ
   ﴾٦٤ قَرِ�ٞب  َعَذابٞ  ُخَذُ�مۡ َ�َيأ
   ترجمه: 
بر صدق (است  یا شما معجزه ین شتر خدا است و برایا !قوم من یا :)صالح گفت( 

پس  ).دارد یا العاده خارق یھایژگیست و ویگر نیه ھمچون شتران دکچرا  .نبّوت من
د یبدان مرسان یت و آزاریبخورد و اذ )از مراتع و علفزارھا(ن ید تا در زمینکآن را رھا 

  .دیآئ یگرفتار م یھرچه زودتر به عذاب سخت )دینکن یاگر چن(ه ک
   توضیحات: 

ةُ «  اقَ رام و کاگر  بیان است و یفیاضافه تشر )اهللا(اضافه شتر به  .شتر خدا :»اهللاِ نَ

ضُ « :لیاز قب .احترام است رُ  .اهللاِ بَيْتُ  .اللهِ  أَرْ هْ ةً . «»اهللاِ شَ ايَ حّجت و برھان  .معجزه :»ءَ
  ).۳۱ - ۲۳قمر /  ،۱۵۵شعراء /  ،۷۳اعراف /  :نگا(

 ۶۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َ�َقاَل  َ�َعَقُروَها﴿  ٰ  َدارُِ�مۡ  ِ�  َ�َمتَُّعوا يَّا�ٖ�  َثةَ ثََ�
َ
�  ٰ   ﴾٦٥ ُذوٖب َمكۡ  َ�ۡ�ُ  دٌ وَعۡ  لَِك َ�

   ترجمه: 
اشانه خود سه روز کدر خانه و  :گفتشان  بدی صالح .دندیاّما آنان شتر را سر بر 
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ن سه یپس از ا .ده استیان رسیشما به پا یه مھلت زندگانکد یو بدان(د ینک یزندگ
و طومار عمرتان را در د یآ یشان مکّبران و سرکعذاب خدا به سراغ شما مت ،اتیروزه ح

  .ه دروغ نخواھد بودکاست  یا ن وعدهیا ).نوردد یھم م
   توضیحات: 

ا«  وهَ رُ قَ   ).۷۷/   اعراف :نگا(دند یآن را سر بر .ردندکآن را نحر  :»عَ
 ۶۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
ِينَ ٱوَ  الِحٗ َ�ٰ  َناَ�َّيۡ  ُرنَاأ َّ�  ْ  إِنَّ  ِم�ٍِذ� يَوۡ  يِ ِخزۡ  َوِمنۡ  ّمِنَّا ةٖ بِرَۡ�َ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

   ﴾٦٦ َعزِ�زُ لۡ ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ ُهوَ  َر�ََّك 
   ترجمه: 
صالح و مؤمنان ھمراه او  ،دیدر رس )بر عذاب قوم ثمود یمبن(ه فرمان ما ک یھنگام 

مصون و از عذاب محفوظ  کو از ھال(م یرا در پرتو لطف و مرحمت خود نجات داد
! پروردگار )غمبریپ یا( .میدیرھان )کبد و ھولنا(آن روز  یو رسوائ یو از خوار )میداشت

  ).نان داشته باشیو به قّوت و عّزت و نصرت او اطم(ره است یرومند و چیتو ن
   توضیحات: 

َةٍ «  محْ نَّا بِرَ يِ «  .با لطف و مرحمت مخصوص خود :»مِّ زْ   .یوائرس .یخوار :» خِ
 ۶۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َخذَ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ يۡ ٱ َظلَُموا ۡص  َحةُ لصَّ

َ
ْ فَأ ٰ  ِ�  َبُحوا    ﴾٦٧ ثِِم�َ َ�ٰ  رِهِمۡ دَِ�

   ترجمه: 
قوم (ار کافراد ستم ،)زلزله کصاعقه و امواج ھراسنا کو وحشتنا(د یشد یصدا 

  .افتادند یبر رو دند ویکاشانه خود خشکرا در برگرفت و در خانه و  )ثمود
   توضیحات: 

ةُ «  يْحَ  ،گر قرآنید یدر جاھا ).۵۳و  ۴۹س / ی(ب یمھ یصدا .دیصوت شد :»الصَّ

ة( قَ ة(و  )صاعِ فَ جْ  ،۷۸اعراف /  :نگا(گرند یدکیه ھمه الزم و ملزوم کار رفته است کبه  )رَ

مْ  يفِ ). «۱۳فّصلت /  هِ ارِ نيَ  دَ اثِمِ   ).۹۱و  ۷۸اعراف /  :نگا( :»جَ
 ۶۸ سوره ھود آیه
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   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ْ َنوۡ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ ۗ  ا ٓ َ�ٓ  �ِيَها

َ
ْ  إِنَّ  � ْ  َ�ُموَدا َ�  َر�َُّهۡمۗ  َ�َفُروا

َ
َُمودَ  ادٗ ُ�عۡ  � ِ�ّ ٦٨﴾  

   ترجمه: 
 .اند دهیوشکآنجا ن یو در آبادان(اند  ار نبودهین آن دکھرگز سا یه گوئکآن چنان  

 یا( !ھان .ردندکار کدگار خود را انیقوم ثمود آفر !ھان ).!صاحب یو ب یران و خالیو
  ..).و از رحمت خدا مطرود(نابود باد قوم ثمود  )!مردمان

   توضیحات: 

أَن«  ا مْ ـَلّ  كَ نَوْ غْ ا يَ اند  ار نبودهین آن دکاند و ھرگز سا انگار در آنجا بسر نبرده :»فِيهَ

داً  أَال). «۲۴ونس / ی ،۹۲اعراف /  :نگا( ثَمُ  بُعْ   ).۴۴ھود /  :نگا( :»ودَ لِّ
 ۶۹ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولََقدۡ ﴿  ٓ  َءۡت َجا ِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  رُُسلَُنا  ٱب
ْ  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٰ  قَالُوا ۖ مٗ َسَ� ن َ�َِث  َ�َما ٞمۖ َسَ�ٰ  قَاَل  ا

َ
ٓ  أ  ءَ َجا

  ﴾٦٩ َحنِيذٖ  لٍ بِعِجۡ 
   ترجمه: 
ردند. کم آمدند و بدو سالم یش ابراھیبه پ ی،فرستادگاِن (فرشته) ما ھمراه با مژدگان 

  شان آورد.یا یرا برا یانیشان را داد. آن گاه ھرچه زودتر گوساله بریم جواب سالم ایابراھ
   توضیحات: 

يا«  َ بُرشْ ه پرچم نبّوت را بر دوش کاست  یمراد مژده توّلد فرزندان .مژده .بشارت :»الْ

لٍ . «شندک یم جْ نيذٍ . «گوساله :»عِ   .انیبر :»حَ
 ۷۰ ھود آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ يۡ  رََءا
َ
وۡ  نَِ�َرُهمۡ  هِ إَِ�ۡ  تَِصُل  َ�  ِدَ�ُهمۡ �

َ
ۚ  ُهمۡ ِمنۡ  َجَس َوأ ْ  ِخيَفٗة آ  َ�َۡف  َ�  قَالُوا  إِ�َّ

رۡ 
ُ
ٓ ِسلۡ أ    ﴾٧٠ لُوطٖ  مِ قَوۡ  إَِ�ٰ  َنا

   ترجمه: 
ش یپ ،زنند یو لب به غذا نم(نند ک یآن دراز نمسوی  به د آنان دستیه دک یھنگام 

خواھند غذا  یه نمکن است یا ،ستند و سر جنگ دارندیه دوست نکرد کر کخود ف
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 :گفتند .از آنان به دل راه داد ید و ھراسید و بدشان دیشان رمیلذا از ا )بخورند
 کتا آنان را ھال(م یا قوم لوط روانه شدهسوی  به )م ویفرشتگان خدائ(ما  .مترس

  ).مینک
   توضیحات: 

أيا«  يَ  رَ دِ مْ ـأَيْ لُ  ال هُ يْهِ  تَصِ ه کن است یمراد ا .رسد یه دستشان بدان نمکد ید :»إِلَ
 .خوردند یحال چون فرشته بودند غذا نم .خورند یزنند و از آن نم یدست به طعام نم

 ،ھمچون اعالن جنگ آمده باشند یام بدیپ یه براک یقاصدان ،ه به رسم عربکن یا ای

سَ «  .خوردند یه غذا نمکن بود یا ،خورند یدر منزِل طرف غذا نم جَ  .ردکاحساس  :» أَوْ

ةً . «به دل راه داد يفَ   .خوف و ھراس :»خِ
 ۷۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ٓ  ۥَر� ۡ  فََضِحَكۡت  �َِمةٞ قَا ٓ  َوِمن قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  َهاَ�ٰ فَبَ�َّ    ﴾٧١ ُقوَب َ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ءِ َوَرا

   ترجمه: 
ند یه آنان فرشتگان خداکن خبر یاز ا(ستاده بود یا )ه در آنجاکساره (م یھمسر ابراھ 

اند شادمان شد  ّفار آمدهکر مؤمنان از دست ینجات برادرزاده شوھرش لوط و سا یو برا
 یو به دنبال و ،)از او(اسحاق  )توّلد(بدو مژده  )توّسط ھمان فرشتگان(ما  ،دیخند )و
  .میرا داد )از فرزندش اسحاق(عقوب ی )توّلد(

   توضیحات: 

تْ «  كَ حِ َفْ  ال(دن یاو از شن یشادمان .دید و مسرور گردیخند :»ضَ ا ختَ نا إِنّ لْ سِ  إِيل أُرْ

مِ  وْ   .بود )لُوطٍ  قَ
 ۷۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�ُ  لََ�ٰٓ َو�ۡ َ�ٰ  قَالَۡت ﴿ 
َ
۠  َءأ نَا

َ
ۖ َشيۡ  ِ� َ�عۡ  َذاَوَ�ٰ  َعُجوزٞ  َو�   ﴾٧٢ َعِجيبٞ  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ًخا

   ترجمه: 
 یرمردیه پکشوھرم  )میابراھ(ن ھم یھستم و ا یرزنیه پکا من یآ !یوا یا :گفت 

ن است از ما دو کمگر مم(است  )یو محال( یز شگفتین چیا !میزا یم یفرزند ،باشد یم
  .؟!)دید آیپد یا بّچه ،نفر انسان فرتوت و فرسوده
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   توضیحات: 

ا«  لَتي يَ يْ وزٌ « !من یوا ی: ا» وَ جُ يْخاً . «شوھر :» بَعْل. «رزنیپ :»عَ حال  .رمردیپ :»شَ
  .َبْعل است

 ۷۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  َ�عۡ  ا
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ  �َّ

َ
 َ�ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِيدٞ  َّ� ٧٣﴾   
   ترجمه: 
ات خدا کرحمت و بر !)نبّوت(ت یاھل ب یا ؟ ینک یار خدا شگفت مکا از یآ :گفتند 

گران یه به دکند کعطاء  یزیست اگر به شما چیتعّجب ن یپس جا(شامل شما است 
در ھمه (بزرگوار  )در ھمه افعال و(خداوند ستوده گمان  بی ).عطاء نفرموده باشد

  .است )احوال
   توضیحات: 

لَ «  بَيْتِ  أَهْ ْھَل منصوب به اختصاص است :»الْ
َ
ِيدٌ . «أ . سته حمد و ثنایشا .ستوده :»محَ

  .فضل و احسان فراوان یدارا .بزرگوار :»ٌد یَمِج « 
 ۷۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  وۡ ٱ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�نۡ  َذَهَب  فَلَمَّ ٓ  عُ لرَّ    ﴾٧٤ لُوٍط  مِ قَوۡ  ِ�  ِدُ�َايَُ�ٰ  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ هُ َءتۡ وََجا
   ترجمه: 
دلش ( ،دیبدو رس )توّلد فرزند(م دور شد و مژده یه خوف و ھراس از ابراھک یھنگام 

درباره  )و گفتگو(به مجادله  )شروع(ما  )به حال قوم لوط سوخت و با فرشتگان
  .ردکقوم لوط  )کھال(

   توضیحات: 

عُ «  وْ نا. «وحشت .خوف و ھراس :»الرَّ لُ ادِ َ   .با فرستادگان ما به مجادله پرداخت :»جيُ
 ۷۵ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�َلِيمٌ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ ﴿  َّ�
َ
ٞ أ نِيبٞ  ه    ﴾٧٥ مُّ
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   ترجمه: 
  .ار بودک شنده و توبهک بردبار و آه یم بسیواقعًا ابراھ 
   توضیحات: 

َلِيمُ «  اهٌ أ. «بایکبردبار و ش :»حلَ ه دامن کبود  یآه او به خاطر مصائب .شندهک آه :» َوَّ

نِيبٌ . «خورد یدلسوزانه به حال آنان تأّسف م .مردم را گرفته بود  .نندهک رجوع :»مُ
  .ارک توبه .برگردنده به خدا

 ۷۶ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  هِيمُ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ٓ  قَدۡ  ۥإِنَّهُ  َذ�ٓۖ َ�ٰ  َ�نۡ  رِۡض أ مۡ  ءَ َجا

َ
 َ�ۡ�ُ  َعَذاٌب  َءا�ِيِهمۡ  ��َُّهمۡ  َرّ�َِكۖ  رُ أ

   ﴾٧٦ ُدو�ٖ َمرۡ 
   ترجمه: 
قوم  یجدال و درخواست رحمت برا(ن یم از ایابراھ یا :)فرشتگان به او گفتند( 
افته است و یشرف صدور  )شانیا کدرباره ھال(فرمان پروردگارت  .شکدست ب )لوط

  .برگشت ندارد )التماس توبا جدال و (رسد و  یمشان  بدی به طور قطع عذاب
   توضیحات: 

ضْ «  رِ ودٍ . «شکدست ب .نکصرف نظر  :»أَعْ دُ رْ ُ مَ ريْ   .بدون بازگشت .بدون ردخور :»غَ
 ۷۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ    ﴾٧٧ َعِصيٞب  مٌ يَوۡ  َذاَ�ٰ  َوقَاَل  ٗ� َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِ�ٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا
   ترجمه: 
ار از یلوط بس ،ش لوط درآمدندیبه پ )یبه صورت جوانان(ه فرستادگان ما ک یھنگام 

 )ار خودکدر برابر قوم تباھ(شان یه قدرت دفاع از اکد و دانست یآمدن آنان ناراحت گرد
  .است یکار سخت و دردنایامروز روز بس :و گفت ،را ندارد

   توضیحات: 

مْ ـِب ءَ  يسِ «  شان را انسان یه اکچرا  ،ردکشان لوط را بدحال و ناراحت یحضور ا :»هِ

اقَ . «گمان برد ِم ضَ عاً  هبِ رْ شان از دستش بر یا یبرا یارکسخت به تنگنا افتاد و  :»ذَ
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عاً . «دیشان گردیار نگران ایدلش به حال آنان سوخت و بس .آمد ینم رْ  .تاب و توان :»ذَ
عیِق ِذراع یض  ،ا َذرعیو َرْحِب ِذراع  ،است یعدم توانائ ه از فقدان طاقت ویناک ،ا َذْر

 )ذِراعاً ( .اند ه از صدر و قلب ھم گرفتهیناکذرع را  .ار استکه از تاب و توان انجام یناک

ل از فاعلییتم هِ « :یعنی ،ز است و محوَّ مِ وْ نْ أَذي قَ مْ مِ تِهِ َايَ نْ محِ تُهُ عَ وَّ تْ قُ زَ جَ . »عَ

يبٌ « صِ   .دیسخت و شد .ده و دشواریچیپ :»عَ
 ۷۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�نُواَْ�عۡ  ُل َ�بۡ  َوِمن هِ إَِ�ۡ  رَُعونَ ُ�هۡ  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَءهُ وََجا  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  اِت�  َٔ لسَّ
طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ� 

َ
ْ ٱفَ  لَُ�ۡمۖ  َهرُ أ َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ لَيۡ  ِ�ٓ

َ
  ﴾٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ  ِمنُ�مۡ  َس �

   ترجمه: 
گاه شدند و) شتابانین جوانان زیقوم لوط (از ورود ا  ه ک یلوط آمدند. قومسوی  به با آ

(چون ِلواط) انجام  یش از آن (ھم) اعمال زشت و پلشتی(آلوده به گناه بودند و) پ
 د و)یبر مھمانان من ببخشائ !(شرمتان باد !قوم من یگفت: اشان  بدی دادند. لوط یم

ترند (من حاضرم آنان را به عقد  زهیکور) پاکزش با ذیشما (از آم یدختران منند و براھا  این
شان  بدی د (وینکد و در مورد مھمانانم مرا خوار و رسوا میشما درآورم) پس از خدا بترس

  ؟شود یافته نمی ی،اب و راھنمائیان شما مرد راھیا در مید). آیو تجاوز منمائ یتعّد 
   توضیحات: 

ونَ ـْهـُي«  عُ يْهِ  رَ او سوی  به شان را شتابانیعشق گناه ا .او شتابان آمدندسوی  به :»إِلَ
ه دختران خود را با کن است یمراد ا .دختران من ھستندھا  این :»یھُؤآلِء َبَناتِ . «راند

م پدر کغمبرم در حیه من چون پکن یا ای .گذارم یار سران شما میعقد ازدواج در اخت
از خدا  ).۱۶۶شعراء /  :نگا(باشم و زنان آنان انگار دختران من ھستند  یامت خود م

واژه  .درباره مھمانانم :»یفِ یَض  یفِ . «دیزیامید و بینکد با زنان ازدواج ید و برویبترس

يدٌ . «رود یار مکه و جمع به یمفرد و تثن یدر اصل مصدر است و برا ،فیض شِ  .عاقل :»رَ
  .راھنما .ابیراھ

 ۷۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ْ   ﴾٧٩ نُرِ�دُ  َما لَمُ َ�َعۡ  �نََّك  َحقّٖ  ِمنۡ  َ�َناتَِك  ِ�  َ�َا َما َت َعلِمۡ  لََقدۡ  قَالُوا
   ترجمه: 
ز یه چه چک یدان یو م ،ستین یازیما را به دختران تو ن یدان یه مکتو  :گفتند 

  .میخواھ یم
   توضیحات: 

ا«  نَا مَ نَاتِكَ  يفِ  لَ نْ  بَ قٍّ  مِ ه آنان را کا زنان خودمان یتو  یما به دختران صلب :»حَ
م و یما بر زنان خود حق دار :هکن یا ای .میندار یازیچندان ن یدان یدختران خود م

قٌّ ... «اّما ،میآنان ھست کمال   .اجیاحت .ازین .تیکمال :»حَ
 ۸۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  لَوۡ  قَاَل ﴿ 
َ
وۡ  قُوَّةً  بُِ�مۡ  ِ�  أ

َ
   ﴾٨٠ َشِديدٖ  نٖ رُ�ۡ  إَِ�ٰ  َءاوِيٓ  أ

   ترجمه: 
شتر با شما یتا با قدرت و قّوت ھرچه ب(داشتم  یم یبر شما توانائ !اشک :لوط گفت 

چون قوم و ( یمکگاه مح هیکه تکن یا ای )نمودم یدم و از مھمانان خود دفاع میجنگ یم
پناه  )از دست شما(داشتم و بدان  یم )رومندیمانان نیپ ھمروان فراوان و یره و پیعش

سر و  رهیپرداختم و شما افراد خ یت و آزارتان از مھمانانم میو به دفع اذ(بردم  یم
  ).ردمک یوب مکشرم را سر یب

   توضیحات: 

ي«  اوِ نٍ «برم.  یپناه م»: ءَ كْ بود و او و  یب نمیاش غرکه کن است یگاه. مراد ا هیکت»: رُ
 ).۲۶بوت / کعن ،۷۱اء / یداشتند (نگا: انب یم یادیشاوندان زیله و خویم قبیش ابراھیعمو

 ۸۱ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ يَِصلُوٓ  لَن َرّ�َِك  رُُسُل  إِنَّا لُوُط َ�ٰ  قَالُوا ۡ�ِ  َكۖ إَِ�ۡ  ا
َ
هۡ  فَأ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  عٖ بِقِطۡ  لَِك بِأ  َوَ�  لِ �َّ

َحدٌ  ِمنُ�مۡ  َتفِۡت يَلۡ 
َ
تََكۖ مۡ ٱ إِ�َّ  أ

َ
ٓ  ُمِصيُبَها ۥإِنَّهُ  َر� َصاَ�ُهمۚۡ  َما

َ
بۡ ٱ ِعَدُهمُ َموۡ  إِنَّ  أ لَيۡ  حُۚ لصُّ

َ
 َس �

بۡ ٱ    ﴾٨١ بَِقرِ�بٖ  حُ لصُّ
   ترجمه: 
 !لوط یا :گفتند )به لوط ،ارانکلوط و اصرار بزھ یشانیفرشتگان بعد از اّطالع از پر( 
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و (رسد  یشان به تو نم دست )ارانکن زشتیا( ،میما فرستادگان پروردگارت ھست
 یال خود را در پاسیاھل و ع ).به تو برسانند یانین زیتر مکبال و ترین  کوچک توانند ینم

ند یتا ھول و ھراس عذاب را نب(از شما پشت سر خود را ننگرد  یسکو  ،وچانکاز شب ب
آنان ه ک یماند و به ھمان بالئ یه او مکمگر ھمسر تو  )نشود یبتیو دچار شر و مص

ا صبح یآ .شان صبح استیا )کھال(موعد  .شود یگردند گرفتار م یبدان گرفتار م
  ).رسد یاست و مترس ھرچه زودتر فرا م یکیموعد نزد یبل( ؟ ستین کینزد
   توضیحات: 

لُوا لَن«  يْكَ  يَصِ در  یعنی .نندک یدا نمیبه تو پ یدسترس .رسد یدستشان به تو نم :»إِلَ

ِ . «نندکب یارکتوانند  یا شما نمیحق ما  لِكَ  أَرسْ ال خود را در شب یاھل و ع :»بِأَهْ

اء(از مصدر  .وچانکب طْعٍ « .یشب رو :یبه معن )إِرسْ نَ  بِقِ يْلِ  مِّ  .از شب یدر بخش :»الَّ

يْل(ر کذ ِ (بعد از  )لَ أَتَكَ . «شتر استید بیکتأ یبرا )أَرسْ رَ ِ (از  یمستثن :»إِمْ لِكَ  فَأَرسْ  )بِأَهْ

  .ر شأن استیضم )ه(واژه  :»إِنَّهُ . «است
 ۸۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
ٰ  َناَجَعلۡ  ُرنَاأ مۡ  َسافِلََها لَِيَهاَ�

َ
يلٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  َهاَعلَيۡ  نَاَطرۡ َوأ  ِسّجِ

نُضو�ٖ     ﴾٨٢مَّ
   ترجمه: 
ر و یرا ز )اریو دشھر (آن  ،دیفرا رس )قوم لوط کبر ھال یمبن(ه فرمان ما ک یھنگام 

ب شھر و ین ترتیبد( .میردکسنگباران  یاپیمتحّجر و پ یھا م و آنجا را با ِگلیرو نمود
ھا مدفون  ر سنگیواژگونه شد و در ز ،رده بودندکز را وارونه یچ ه ھمهک یسانکار ید

  ).دیگرد
   توضیحات: 

ا«  الِيَهَ ا. «سطح آن .آن یفوقان :»عَ افِلَهَ ا. «ن آنیپائ .آن یتحتان :»سَ نَ طَرْ ا أَمْ يْهَ لَ  عَ

ةً  ارَ جَ يلٍ . «میفرود آورد یفراوان یبر آنجا سنگھا .میردکآنجا را سنگباران  :»حِ جِّ  :»سِ

ودٍ ). «۳۳ات / یذار :نگا(ل شده باشد یه به سنگ تبدک یِگل .سنگ ِگل نضُ متتابع و  :»مَ
  .آمدن آنھا است یدرپ یھا و پ مراد رگبار سنگ .یاپیپ .منتظم



 تفسیر نور    ٨٣٦

 

 ۸۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

َسوََّمةً ﴿  ٰ ٱ مِنَ  ِ�َ  َوَما َرّ�َِكۖ  ِعندَ  مُّ    ﴾٨٣ بَِبعِيدٖ  لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
به نشان عذاب و بدون بازدارنده قرار (پروردگار تو نشاندار  یه از سوک یھائ سنگ 

و ھر (ست یبه دور ن )گر ھمید(اران کاز ستم یھائ ن سنگین چنیا .بودند )داده شده
  ).باشد یدر انتظارش م ین سرنوشتیچن یا شهیپ گروه منحرف و مّلت ستم

   توضیحات: 

ةً «  مَ وَّ سَ نقطه معلوم و سوی  به شده یریگ نشاندار به نشان عذاب و نشانه .نشاندار :»مُ

ةً . «یریشگیو پ یریرقابل جلوگیغ .مسّخر و مسّلط .نیفرد مع مَ وَّ سَ ندَ  مُ بِّكَ  عِ  :»رَ
اصابت  یسکجا و به چه که به کھا به فرمان خدا مشّخص و معلوم شده بود  سنگ

و  یزینان آن مسّخر و مسّلط شده بود و چکخدا بر آنجا و سا یھا از سو سنگ .نندک
 ،المنار :نگا(فرمان خدا شود  یند و مانع اجراک یریتوانست از آنھا جلوگ ینم یسک

ا). «۱۳۷صفحه  ،۱۲جلد يَ  مَ نَ  هِ الِ  مِ نيَ ـالظَّ يدٍ  مِ اران کر ستمیاز سا ین عذابیچن :»بِبَعِ
مجازات گونه  این د انتظاریبا یشه در ھر عصر و زمانیپ ست و مردمان ستمیھم به دور ن

ست و سر راه آنان یه چندان دور نکاران مکن قوم لوط از ستمیسرزم .را داشته باشند
  ).۱۳۸و  ۱۳۷صاّفات /  ،۷۶حجر /  :نگا(زمستان و تابستان قرار دارد  یھا وچکدر 

 ۸۴ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

َخاُهمۡ  َ�نَ َمدۡ  �َ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ بٗ ُشَعيۡ  أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ  َوَ�  ۥۖ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

 ْ ۡ ٱ تَنُقُصوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ٓ  ِمَ�اَنۖ ل ٰ  إِّ�ِ َرٮ
َ
ۡ�ٖ  ُ�مأ

َ�ِ  ٓ َخاُف  �ّ�ِ
َ
ِيٖط  �ٖ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ ُّ�٨٤﴾ 

   ترجمه:   
 )شانیب بدیشع( .ه از خود آنان بودکم ین فرستادیقوم مدسوی  به )زین(ب را یشع 

مانه و یو از پ .دیندار یجز او معبود )هکد یو بدان(د یخدا را بپرست !قوم من یا :گفت
و (نم یب یم )ر و اوزانیاستن از مقادکاز (از ین یمن شما را خوب و ب .دیاھکترازو م

اگر  .دینکب یفروش مکد و یمردم بدزد یزھایاز چ یست با وجود ثروتمندیسته نیشا
  .ترسم یر میمن بر شما از عذاب روز فراگ )دیر نعمت را نگزارکد و شیاوریمان نیا



  ٨٣٧ سوره هود

 

   توضیحات: 

يَنَ «  دْ يَالَ ـِمـالْ ). «۸۵ب است (نگا: اعراف / یاسم قوم شع»: مَ  مانه.یل و پیک»: كْ

انَ يـِاملْ « م إِينِّ «ترازو. »: زَ اكُ ٍ  أَرَ ريْ نم. من شما را یب ید میمن شما را خوب و محّل ام»: بِخَ

يطٍ «نم. یب یاز مین یوحال و بکیثروتمند و ن ِ  ،امتیروز ق یریر. مراد از فراگیفراگ»: حمُ

ٍ «ر بودن عذاب آن است. یفراگ ريْ ه یه ماکاست  ین واژه مال و دارائیانجا مراد از یدر ا»: خَ
ه مراد کن یا ای). ۲۷۳و  ۲۷۲و  ۲۱۵ر و صالح و نفع و سود است (نگا: بقره / یسب خک

ريْ است و ( یارکوکیو ن یکیشان به نیب ایق و ترغیتشو   است. کیخوب و ن ی) به معنخَ
 ۸۵ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل  ٱب

ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا
َ
ٓ أ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ا

 ٱ ِ� 
َ
   ﴾٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
د و ید و بپردازیمال بسنجکبه تمام و  ،عدل و داد یمانه و ترازو از رویپ !قوم من یا 
  .دینکن یارانه تباھکن تباھید و در زمیاھکمردم ن یزھایاز چ
   توضیحات: 

فُوا«  وا. «دینکافت یمال درکد و به تمام و یمال بپردازکبه تمام و  :»أَوْ سُ  :»ال تَبْخَ

ا. «دیم ندھک .دیاھکن ثَوْ ا يفِ . «دینکم یتباھ .دیندازیفساد راه ن :»ال تَعْ ثَوْ عْ  :نگا( :»...ال تَ

وا النَّاسَ ). «۷۴اعراف /  ،۶۰بقره /  سُ مْ ال تَبْخَ هُ يَآءَ ص است و یم بعد از تخصیتعم :»أَشْ
  .ره خواھد شدیو غ ،ِمْتر شده ،شمرده ،دهیشکشامل  ،ر و اوزانیگذشته از مقاد

 ۸۶ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿  ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ ٓ  ِمنَِ�ۚ مُّ ۠  َوَما نَا
َ
   ﴾٨٦ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

   ترجمه: 
 یزیاز چ(گذارد  یم یتان باقیبرا )از مال حالل(ه خداوند کرا  یزیچ !)قوم من یا( 

و (د یاگر مؤمن باش ،بھتر است )دیاندوز یھم م ید و رویآور یه از مال حرام گرد مک
اقوال و (محافظ  )م ویتنھا مبّلغ اوامر خدا(من  ).دیدار یحرف مرا و وعده خدا را باور م



 تفسیر نور    ٨٣٨

 

  ).ردار و گفتارتان را ندارمکرفتار و  یجزا و سزا یتوانائو (باشم  یشما نم )افعال
   توضیحات: 

يَّةِ اهللاِ «  قِ مانه و ترازو یمال پرداختن پکه پس از به تمام و کاست  یمراد سود :»بَ
طاعت  ).۷۶م / یمر ،۴۶ھف / ک :نگا( یاعمال صالحه و ثواب معنو .ماند یمؤمن م یبرا

يظٍ « .و عبادت خدا و انتظار پاداش آن فِ نگھدارنده از  .مراقب احوال و افعال :»حَ
  .ھا یارکھا و زشت یارکبزھ

 ۸۷ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َصلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َ�ٰ  قَالُوا
َ
  تَُك أ

ۡ
ن ُمُركَ تَأ

َ
ٓ  ُبدُ َ�عۡ  َما كَ �َّۡ�ُ  أ ٓ َءابَا وۡ  ُؤنَا

َ
ن أ

َ
مۡ  ِ�ٓ  َعَل �َّفۡ  أ

َ
ٰ أ  َما ِ�َاَ�

 ٰٓ�ََ� ْۖ نَت  إِنََّك  ُؤا
َ
   ﴾٨٧ لرَِّشيدُ ٱ لِيمُ �َۡ ٱ َ�

   ترجمه: 
م ینک کرا تر یزھائیه ما چکدھد  یت به تو دستور میا نمازھایآ !بیشع یا :گفتند 

را رھا  یشود عبادت بتھائ یمگر م( ؟!اند دهیآنھا را پرست )میم و ندیاز قد(ه پدرانمان ک
ت به یا نمازھای ؟! میا آن رفته ز بریم و خود نیا دهیانمان را بر آن دکایرباز نیه از دکم یساز

م به دلخواه خود در یو ما نتوان )میخود را از دست بدھ یه ما آزادکدھد  یتو دستور م
ن ید چنیچرا با( یھست یبا و خردمندیکه مرد شکتو  ؟! مینکش تصّرف یاموال خو

 ؟! ) یبگوئ یشانیاوه و پریسخنان 
   توضیحات: 

ات«  لَوَ ن و ینماز مھمتر .ر شده استکبه صورت مفرد ھم ذ .نمازھا ،جمع َصالة :» صَ

لَواتُكَ . «ن استین سمبل دیارترکآش كَ  أَصَ رُ أْمُ  یارکن جمله به صورت استفھام انیا :»تَ

َلِيمُ . «استھزاء است یو برا يدُ . «خردمند .بایکش :»احلْ شِ اب و یراھ .عاقل و بالغ :»الرَّ

َلِيمُ  الَنتَ  إِنَّكَ ). «۲۱جّن /  :نگا(راسترو  يدُ  احلْ شِ ز جنبه استھزاء و ین جمله نیا :»الرَّ
  .شخند را داردیر

 ۸۸ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 



  ٨٣٩ سوره هود

 

رََء�ۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
ٰ  ُكنُت  إِن ُتمۡ أ ّ�ِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ۚ َحَسنٗ  قًارِزۡ  هُ ِمنۡ  َوَرزَقَِ�  رَّ ٓ  ا رِ�دُ  َوَما

ُ
نۡ  أ

َ
 أ

َخالَِفُ�مۡ 
ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ �ۡ  َما

َ
� ٰ رِ�دُ  إِنۡ  هُۚ َ�نۡ  ُ�مۡ َهٮ

ُ
ِ  إِ�َّ  �ِيِ�ٓ تَوۡ  َوَما ُتۚ َتَطعۡ سۡ ٱ َما حَ َ�ٰ ۡص ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  أ ِۚ ٱب َّ� 

ۡ  هِ َعلَيۡ  �ِيُب  هِ �َ�ۡ  ُت تََو�َّ
ُ
   ﴾٨٨ أ

   ترجمه: 
و (از پروردگارم داشته باشم  یارکل آشیدل )بر اثر نبّوت(اگر من  !قوم من یا :گفت 
 ،به من عطاء فرموده باشد )عالوه از نبّوت( یخوب یو روز )باشمده یامل رسکن یقیبه 

و رازق خود رفتار  یخالق و ھاد یعنی ،توانم برخالف فرمان خدا یا میآ(د یبه من بگوئ
 یزیخواھم شما را از چ یمن نم ).؟ میننما ینھ یارکو بزھ یپرست و شما را از بت ،نمک

ز یه خود نکخوانم  یم یارکا را به انجام ه شمکو بل(ب آن شوم کباز دارم و خودم مرت
 )شتن و شما رایخو(توانم جز اصالح  یه مکمن تا آنجا  ).نمک یبدان عمل م

جز با  )یو زدودن ناحق و بد یکیدن به حق و نیدر رس(ق من ھم یو توف ،خواھم ینم
و بارم ار ک(نم و ک یل مکتنھا بر او تو .ستین )یرفتنیانجام پذ(خدا  )یبانیو پشت یاری(

  .گردم یاو برمسوی  به فقط )سازم و با توبه و انابت یرا بدو واگذار م
   توضیحات: 

يِّنَةٍ «  يا بَ لَ نتُ عَ حُّ يلِ أَن الّ « :ه عبارت است ازکجواب شرط محذوف است  :»...إِن كُ أَيَصِ

 ْ مْ بِرتَ ركُ امُ ثانِ ءَ ةِ األوْ بادَ نِ الْ كِ عِ فِّ عَ الْكَ عايصـ، وَ قاً « ؟» مَ زْ ناً  رِ سَ مراد  .کپا یروز :»حَ

مْ ـَ هـأَنْ . «ب از آن برخوردار بوده استیه شعکفراوان و حالل است  یثروت و دارائ  اكُ

نْهُ    .ّلم وحده استکفعل مضارع و مت )هيـأَنْ ( .دارم ینم و بازمک یم یشما را از آن نھ :»عَ
 ۸۹ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ن ِشَقاِ�ٓ  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َ�  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ  ُل ّمِثۡ  يُِصيَبُ�م أ َصاَب  َما

َ
وۡ  نُوٍح  مَ قَوۡ  أ

َ
وۡ  ُهو�ٍ  مَ قَوۡ  أ

َ
 أ

   ﴾٨٩ بَِبعِيدٖ  ّمِنُ�م لُوطٖ  مُ قَوۡ  َوَما لِٖح� َ�ٰ  مَ قَوۡ 
   ترجمه: 
ه بر عناد با کشما را بر آن ندارد  ،من )ان شما ویموجود م(مخالفت  !قوم من یا 

ه به قوم کبه شما برسد  یه ھمان بالئکد و سبب شود یفزائیخود بفر کحق و اصرار بر 
قوم لوط از شما  )کان و زمان وقوع ھالکم(و  ،دیا قوم صالح رسیا قوم ھود و ینوح 



 تفسیر نور    ٨٤٠

 

  ).دیشتن را بپائید و خویریشان عبرت بگیم از اک و دست(ست یچندان دور ن
   توضیحات: 

مْ «  نَّكُ مَ ْرِ فعل مضارع  ).۲مائده /  :نگا(شما را بر آن ندارد  .ندکشما را وادار ن :»ال جيَ

قاق. «دیکد به نون تأکو مؤ )جرم(از ماده  ا. «یدشمنانگ .مخالفت :»شِ مَ مُ  وَ وْ  لُوطٍ  قَ

م نكُ شان از روزگار شما یا یخ نابودین شما و تارین قوم لوط از سرزمیسرزم :»بِبَعيدٍ  مِّ
  .ستیدور ن یلیخ

 ۹۰ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿  ْ تُو�ُوٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا   ﴾٩٠ َوُدودٞ  رَِحيمٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  هِ� إَِ�ۡ  ا
   ترجمه: 
ه در ک یاز ھر گناه و لغزش(د و بعد یبخواھ )گناھان خود را(از پروردگارتان آمرزش  

پروردگار من گمان  بی .دیاو برگردسوی  به )د ویمان شوید پشیشو یب مکمرت یزندگ
  .است )ارک مؤمنان توبه(دوستدار  )مان ویدر حق بندگان پش(ار مھربان یبس

   توضیحات: 

ودٌ «  دُ   .ار دوستداریبس .محّبت ار بایبس :»وَ
 ۹۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ا �َكثِ�ٗ  َقهُ َ�فۡ  َما ُب ُشَعيۡ َ�ٰ  قَالُوا ٰ  �نَّا َ�ُقوُل  ّمِمَّ ٮ ۖ َضعِيفٗ  �ِيَنا َك لََ�َ  ُطَك رَهۡ  َ� َولَوۡ  ا
ٓ  َكۖ َ�ٰ لَرََ�ۡ  نَت  َوَما

َ
  ﴾٩١ بَِعزِ�زٖ  َناَعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
و گوشمان به (م یفھم ینم یگوئ یه مکرا  یزھائیاز چ یاریبس !بیشع یا :گفتند 

و قادر به دفاع از (م ینیب یف میان خود ضعیو ما شما را در م )ستیار نکسخنانت بدھ
ه بر ک(تو نبود  کله اندیقب )به خاطر احترام(اگر  ).میدان یگران نمیشتن و اقناع دیخو

تا ( یندار یش ما قدر و ارزشیم و تو در پیردک یما تو را سنگباران م )باشند ین ما میآئ
و در برابر ما قّوت و قدرت آن  ،مینکشتن تو صرف نظر کم و از یتو را بزرگ و محترم دار

  ).ینکشتن دفاع یه از خوک یرا ندار
 



  ٨٤١ سوره هود

 

   :توضیحات 

هُ «  قَ ا نَفْ طُ . «میشو یمتوّجه نم .میفھم ینم :»مَ هْ از ده  یجماعت .لهیره و قبیعش :»رَ

يز. «ب استیشع کشاوندان اندیل و خویمراد فام .مترکنفر  زِ يْنَا بِعَ لَ آ أَنتَ عَ تو در  :»مَ
  .یندار یتو در برابر ما قّوت و قدرت .یستیقدرت و عّزت ن یش ما دارایپ

 ۹۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

رَهۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
َعزُّ  ِطيٓ أ

َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  أ َذۡ ٱوَ  �َّ ٓ  ُ�ُموهُ �َّ ۖ ِظهۡ  َءُ�مۡ َوَرا  بَِما َرّ�ِ  إِنَّ  رِ�ًّا

 ﴾٩٢ ُ�ِيٞط  َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
تر و مھمتر از  یره من در نزد شما گرامیله و عشیا قبیآ !قوم من یا :ب گفتیشع 

د و یساز یو خدا را فراموش م )دینک یبه خاطر آنان با من مدارا و سازش م و(خدا است 
گمان  بی ).؟!دینک ینم یاعتنائ یو به قدرت و عّزت و(د یانداز یاو را پشت سر م

گاه از ھر آن چ د او یو اعمال و افعال شما از د(د ینک یه مکاست  یزیپروردگار من آ
  ).گذارد یدستتان مف کماند و پاداش آنھا را در  ینم یمخف
   توضیحات: 

زُّ «  اً . «قدرتمندتر .تر یگرام :»أَعَ يّ رِ فراموش شده و اسم  .پشت سر انداخته شده :»ظِهْ

ر(منسوب به   یه گاھکاست  یراتییسره ظاء به سبب تغکپشت است و  یبه معن )ظَهْ

ر(و  )أَمْسِ (ه در نسبت به کگونه  ھمان ،دھند یدر اسم منسوب م هْ ّ « :ندیوگ یم )دَ إِمْيسِ

يّ  رِ هْ تُ (مفعول دوم فعل  .»و دُ َذْ وهُ ـإِختَّ   .است )مُ
 ۹۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿  ٰ  َملُوا ٰ  إِّ�ِ  َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ �َ ۖ   َمن لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  ِمٞل
ۡ
 زِ�هِ ُ�ۡ  َعَذابٞ  �ِيهِ يَأ

ْ تَقُِبوٓ رۡ ٱوَ  ِذٞبۖ َ�ٰ  ُهوَ  َوَمنۡ    ﴾٩٣ َر�ِيٞب  َمَعُ�مۡ  إِّ�ِ  ا
   ترجمه: 
ه کد یو بدان(د ینکن یوتاھکد و ید انجام دھیھرچه در قدرت دار !قوم من یا 
گونه  ھمان و(ار خود مشغولم کمن به  ).ستین یکبان من خدا است و از شما بایپشت



 تفسیر نور    ٨٤٢

 

د یباالخره خواھ ).دھم یمن ھم به راه خود ادامه م ،دیدھ یه شما به راه خود ادامه مک
 یسکو چه  ،ندک یه او را خوار و رسوا مکشود  یم یدچار عذاب یسکه چه کدانست 

جرو و بدبخت کدام کو  ،دام راسترو و خوشبختکو از من و شما (دروغگو است 
  ).شود یه عاقبت چه مک(د و من ھم چشم به راھم یچشم به راه باش ).میباش یم

   توضیحات: 

يا «  لَ لُوا عَ مَ مْ إِعْ انَتِكُ كَ ھرچه از دستتان  .دیار خود بپردازکرو و تالش به یبا تمام ن :»مَ

بُوا). «۱۳۵انعام /  :نگا(د یغ نورزیدر ،دیآ یبرم قِ تَ  .دیمنتظر باش .دیچشم به راه باش :»إِرْ

قِيبٌ «   .منتظر .چشم به راه :»رَ
 ۹۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
ِينَ ٱوَ  ابٗ ُشَعيۡ  َناَ�َّيۡ  ُرنَاأ َّ�  ْ َخَذتِ  ّمِنَّا ةٖ بِرَۡ�َ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ  َظلَُموا

يۡ ٱ ۡص  َحةُ لصَّ
َ
ْ فَأ ٰ  ِ�  َبُحوا   ﴾٩٤ ثِِم�َ َ�ٰ  رِهِمۡ دَِ�

   ترجمه: 
ب و مؤمناِن ھمراِه یشع ،دیدر رس )نیقوم مد کبر ھال یمبن(ه فرمان ما ک یھنگام 

صاعقه و  کوحشتنا( یم و صداینجات داد )کاز عذاب و ھال(او را در پرتو مھر خود 
در  )ن شدند ویردند و نقش زمک یبر اثر آن قالب تھ(افت و یاران را درکستم ،)زلزله

  .گشتند یجان یب یالبدھاکاشانه خود کخانه و 
   توضیحات: 

نيَ «  اثِمِ  ،۹۱و  ۷۸اعراف /  :نگا(ه و بر رخساره فرو افتاده دیکخود خش یدر جا :»جَ
  ).۶۷ھود / 

 ۹۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ْ َنوۡ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ ۗ  ا ٓ َ�  �ِيَها

َ
  ﴾٩٥ َ�ُمودُ  بَعَِدۡت  َكَما َ�نَ لَِّمدۡ  ادٗ ُ�عۡ  �

   ترجمه: 
 یاند و روزگار ستهیاند (و در آنجا نز ار نبودهینان آن دکه انگار ھرگز از ساکگونه  بدان 

نابود (و دور از رحمت  !شان ماند). ھانیاز ا یاند. نه خود ماندند و نه اثر در آن بسر نبرده
  ه قوم ثمود نابود (و دور از رحمت خدا) شدند.کگونه  ھمان !نیخدا) باد قوم مد



  ٨٤٣ سوره هود

 

   توضیحات: 

أَن لّ «  اـَكَ نَوْ غْ داً ). «۶۸ھود /  ،۹۲(نگا: اعراف /  »:مْ يَ   ).۶۸و  ۶۰و  ۴۴(نگا: ھود /  :»بُعْ
 ۹۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ وَُسلۡ  تَِناَ�ٰ � ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ   ﴾٩٦ مُّ

   ترجمه: 
و مؤّثر در (ار کو ھمراه با برھان آش )داّل بر صدق او(را ھمراه با معجزات  یما موس 

  .میفرستاد )نفوس
   توضیحات: 

ايَات«  بِنيٍ ). «۱۳۳و  ۱۰۸و  ۱۰۷اعراف / (ور در کمعجزات مذ :» ءَ لْطَانٍ مُّ حّجت  :»سُ
عطف صفت بر موصوف  .مراد ھمان معجزات سابق است .ارکو آش یو برھان قو

  ).۳۸ات / یذار ،۴۸اء / یانب ،۵۳بقره /  :نگا(باشد  یم
 ۹۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ ﴿  َبُعوٓ ٱفَ  ۦَوَمَ�ِ َّ� ْ مۡ  ا
َ
ٓ  َنۖ َعوۡ فِرۡ  رَ أ مۡ  َوَما

َ
  ﴾٩٧ بِرَِشيدٖ  نَ َعوۡ فِرۡ  رُ أ

   ترجمه: 
را  یو فرعون رسالت موس(م یان او فرستادیفرعون و اشراف و اعسوی  به را یموس 
را  یو دستور موس(ردند ک یرویان و زعماء فرعون از فرمان او پیاطراف )رفت وینپذ

 یرویو ارزش پ(ت نبود یه ھدایانه و مایه فرمان فرعون مترقّ ک یدر حال ،)گردن نھادند
  ).را نداشت

   توضیحات: 

يدٍ «  شِ   ).۷۸ھود /  :نگا(انه یمترقّ  .ابیراھ .راھبر :»رَ
 ۹۸ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَمهُ قَوۡ  ُدمُ َ�قۡ ﴿ 
َ
ۖ ٱ َرَدُهمُ فَأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  �َّاَر ۡ ٱ دُ وِرۡ ل   ﴾٩٨ ُرودُ َموۡ ل

   ترجمه: 
آتش دوزخ سوی  به شان رایو ا(ش قوم خود بوده یشاپیامت در پیفرعون در روز ق 
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 )ردک یم یفر و ضالل رھبرکسوی  به ا آنان رایه در دنکگونه  ھمان ،ردکخواھد  یرھبر
  !شوند یوارد مه بدان ک یگاھیچه بد جا .اندازد یشان را به آتش دوزخ میو ا

   توضیحات: 

مُ «  دُ قْ مْ . «ندک یت مکش حریشاپیپ .افتد یش میپ :»يَ هُ دَ رَ فعل  .ردکآنان را وارد  :»أَوْ

دُ . «سازد یشان را داخل میا :یعنی .فعل مضارع است ینجا به معنیدر ا یماض رْ وِ  :»الْ
). ۸۶م / یمر :نگا(شوندگان  داخل یمصدر به معن .ان ورودکم .ورود .آبشخور

ودُ ـالْ « رُ وْ دُ . «شوند یه بدان وارد مک یآب .شوند یه بدان وارد مک یجائ :»مَ رْ وِ بِئْسَ الْ

ودُ ـالْ  رُ وْ  یار و بدبختیسان بدبکچه  .نندک یه آنان را بدان وارد مک یچه بد آبشخور :»مَ

رد(را صفت واژه  )مورودـال(واژه  .نندک یه به آتش دوزخشان داخل مک دانسته و  )الوِ

مخصوص به ذّم است و  )مورودـال(ه کن یا ای .محذوف است )النار(مخصوص به ذّم 
  .ستیان نیدر م یحذف

 ۹۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

تۡ ﴿ 
ُ
ْ َو� ِ َ�ٰ  ِ�  بُِعوا ۡ ٱ دُ لّرِفۡ ٱ َس بِئۡ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َنةٗ لَعۡ  ۦِذه   ﴾٩٩ فُودُ َمرۡ ل

   ترجمه: 
شان یو از پس ا(شدند  )زدانیاز رحمت (و طرد  )مردمان(ن ینفرا دچار ین دنیدر ا 

ن طور به لعنت و طرد از رحمت یھم(ز یامت نیو در روز ق )ماند یو رسوائ یبدنام
به (ه ک یچه بد عطائ ).گردند یشوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان م یگرفتار م

  !شود یداده م )آنان
   توضیحات: 

وا«  بِعُ دُ « )۶۰ھود /  :نگا( :»أُتْ فْ فُودُ ـالْ . «عطاء و ارمغان :»الرِّ رْ  .عطاء شده :»مَ

دُ الْ . «بخشش فْ فُودُ ـالرِّ رْ شخند عطاء و ارمغان یه از راه رکن است یمراد لعنت و نفر :»مَ
  ).۶۲صاّفات /  :نگا(ده شده است ینام

 ۱۰۰ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ � ِمنۡ  لَِك َ�
َ
ٓ أ هُ  ُقَرىٰ لۡ ٱ ءِ َبا ٓ  َهاِمنۡ  َكۖ َعلَيۡ  ۥَ�ُقصُّ   ﴾١٠٠ وََحِصيدٞ  �ِمٞ قَا



  ٨٤٥ سوره هود

 

   ترجمه: 
م ینک یبازگو م )!غمبریپ یا(تو  یه ما براکاست  یھائ یشھرھا و آباد ین از خبرھایا 

ن یاز ا یبرخ ).ینکنان حاصل یخدا اطم یاریو به  ی،پند دھ  ھا بدان تا قوم خود را(
و  )،از آنھا مانده و درس عبرت ھمگانند یو آثار(ند یھا ھنوز برپا و برجا یشھرھا و آباد

  ).شتزار درو شدهکاند ھمانند  ان رفتهیو از م(ده یدرو یبرخ
   توضیحات: 

يا«  رَ قُ آئِمٌ . «بزرگ است یھا یمراد شھرھا و آباد ،ةیجمع قر :» الْ . ماندگار .برجا :»قَ

يدٌ « صِ   .ران شده استیمراد تباه و و .درو شده :»حَ
 ۱۰۱ ھود آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ َظلَُموٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َظلَمۡ  َوَما﴿  نُفَسُهۡمۖ  ا
َ
ٓ  أ �ۡ  َ�َما

َ
 مِن ُعونَ يَدۡ  لَِّ� ٱ َءالَِهُتُهمُ  ُهمۡ َ�نۡ  نَۡت أ

ِ ٱ ُدونِ  ا ءٖ َ�ۡ  مِن �َّ َّمَّ ٓ  ل مۡ  ءَ َجا
َ
  ﴾١٠١ بِيبٖ تَتۡ  َ�ۡ�َ  َزاُدوُهمۡ  َوَما َرّ�َِكۖ  رُ أ

   ترجمه: 
فر و کبا (ه خودشان کو بل )میھوده نابودشان ننمودیو ب(م یردکستم ن ما بدانان 

ر از یه بغکرا  یو معبودھائ ،شتن ستم روا داشتندیبر خو )رهیھا و غ فساد و پرستش بت
گونه  ھیچ بدانان نرساندند و ین سودیتر مک ،خواندند یاد میدند و به فریپرست یخدا م

بدان گاه  )برھانند یو نابود کمثًال آنان را از ھالو (ند یبنماشان  بدی نتوانستند یکمک
شان  انیو ز کو جز بر ھال ،دیپروردگارت صادر گرد )یشان از سویا کھال(ه فرمان ک
  ).شان شدند و بسیا یو نابود یه بدبختیو تنھا ما(فزودند ین

   توضیحات: 

مْ «  نْهُ نَتْ عَ آ أَغْ ن . «دینبخش یسودن شا بدی .ردکشان دور نیعذاب خدا را از ا :»مَ مِ

ءٍ  ْ نْ (حرف  .یزیچ چیھ :»يشَ . باشد یبعد از خود م یت نفیعموم ینجا برایدر ا )مِ

تْبِيب«   .ردنکانمند یز .ساختن کھال :» تَ
 ۱۰۲ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
  ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ
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   ترجمه: 
ره ین و غیه درباره قوم نوح و عاد و ثمود و مدک(ن است ین چنیعقاب پروردگار تو ا 

ه کند کرا عقاب  یھائ یشھرھا و آباد )یاھال ،فر و فسادکبر اثر (ه کھرگاه  )گذشت
  .و سخت است کعقاب خدا دردنا یبه راست .ار باشندکستم
   توضیحات: 

ذُ «  يا. «ردنک کھال .عذاب .عقاب :»أَخْ رَ قُ يا(واژه  :»الْ رَ قُ ذُ (متنازع مصدر  )الْ و  )اَخْ

ذَ (فعل    .است )أَخَ
 ۱۰۳ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ٰ  ِخَرةِ� �ٱ َعَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  يَةٗ � لَِك َ� ۡ  مٞ يَوۡ  لَِك َ� ُ  ُموعٞ �َّ ٰ  �َّاُس ٱ �َّ  مٞ يَوۡ  لَِك َوَ�
شۡ    ﴾١٠٣ ُهودٞ مَّ
   ترجمه: 
ات و اخبار ین روایو در ا ،ستمگرھای  مّلت یمجازات و نابود(ن یقت در ایبه حق 

ه ک یآن روز .ه از عذاب آخرت بھراسدک یسک یاست برا یعبرت بزرگ )گذشتگان
 یاز سو(ه کاست  یو روز ،آورند یگرد م )تابکحساب و  یبرا(مردمان را در آن 

د و ناظر یو ھمگان آن را خواھند د(گردد  یمشاھده م )انیمردمان و فرشتگان و پر
  ).ش خواھند شدیھا صحنه

   توضیحات: 

ةً «  ايَ ن و سنن یار بر اجراء قوانکحّجت و برھان آش .ت خداینشانه قدرت و مش :»ءَ

وعٌ . «عبرت و پند .دگانشیخدا درباره آفر ْمُ مٌ جمَّ ). ۹تغابن /  :نگا( یروز گردھمآئ :»يَوْ

ودٌ « هُ شْ مٌ مَّ وْ   ).۳۰عمران /  آل :نگا( یدنیروز د :»يَ
 ۱۰۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ُرهُ  َوَما﴿  َجلٖ  إِ�َّ  ۥٓ نَُؤّخِ
َ
عۡ  ِ�   ﴾١٠٤ ُدو�ٖ مَّ

   ترجمه: 
  .میانداز یر میبه تأخ یکرا فقط تا زمان اند ین روزیما چن 

 



  ٨٤٧ سوره هود

 

   توضیحات: 

لٍ «  ودٍ . «ید زمانیسر رس .مّدت :»أَجَ دُ عْ ودٍ . «کاند .مک :»مَ دُ عْ لٍ مَّ انتھاء مّدت  :»أَجَ
  ).۱۷/  یشور :نگا(ا است یه عمر دنک ،لیقل

 ۱۰۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

  مَ يَوۡ ﴿ 
ۡ
  ﴾١٠٥ وََسعِيدٞ  َشِ�ّٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ٌس َ�فۡ  تََ�لَّمُ  َ�  تِ يَأ

   ترجمه: 
مگر با  ،سخن گفتن و دم بر آوردن ندارد یارای یسکرسد  یروز فرا م نیه اک یروز 

به (از آنان   ھای دست :)ستندیش نیمردمان دو گروه ب ی،ن روزیدر چن( .اجازه خدا
به سبب طاعت و (  ھای دست و ،بدبختند )به انواع عذاب گرفتارند و ،فر و ضاللکسبب 

  .خوشبختند )گوناگونند وھای  نعمت غرق در ،عبادت
   توضیحات: 

يٌّ . «یسک .یفرد :»نَفْسٌ «  قِ عِيدٌ . «بدبخت :»شَ   .خوشبخت :»سَ
 ۱۰۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ   ﴾١٠٦ وََشِهيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ  �َّارِ ٱ فَِ�  َشُقوا

   ترجمه: 
در دم و بازدم (دارند و در آنجا  یارند در آتش دوزخ جایه بدحال و بدبکو اّما آنان  

  .دھند یاد سر میناله و فر )خود
   توضیحات: 

وا«  قُ فِريٌ . «اند ار شدهیبدبخت و بدب :»شَ از بازدم و نَفس بازپس  یناش یصدا :»زَ

يقٌ . «ید و طوالنیدادِن شد هِ   .ید و طوالنیدم و نَفس بازپس بردن شد یصدا :»شَ
 ۱۰۷ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َداَمِت  َما �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ٓ  َما إِ�َّ  ُض �ۡ� الٞ  َر�ََّك  إِنَّ  َر�َُّكۚ  ءَ َشا  لَِّما َ�عَّ

  ﴾١٠٧يُرِ�دُ 
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   ترجمه: 
 .برپا است )آنجا(ن یو زمھا  آسمان هکمانند تا آن گاه  یآنان در دوزخ جاودانه م 

و اوضاع (تو بخواھد  یه خداکن یمگر ا )برند یدوزخ است در آن بسر م ،تا دوزخ یعنی(
پروردگار تو ھر گمان  بی ).گرداند یگرین عذاب دیگزیرا جا یو عذاب ،ندکرا دگرگون 

ار کرد و از انجام آن یتواند جلو او را بگ ینم یزیو چ(دھد  یه بخواھد انجام مکرا  یارک
  ).باز دارد

   توضیحات: 

م«  تِ السَّ امَ ا دَ اتُ ـَمَ ضُ اوَ تا دوزْخ  یعنی .برپا است نیو زمھا  آسمان هکمادام  :»وَ األرْ
ن دوزخ است و آن ھر آن یو زمھا  آسمان ،نیو زمھا  آسمان ه مراد ازکچرا  .دوزخ است

ه کن یا ای ).۴۸م / یابراھ :نگا(ان قرار دارد یدوزخ یر پایسر و ز یه باالکاست  یزیچ

ذا ما الحَ « :دیگو یه عرب مکگونه  ھمان انقطاع است یو نف یمراد جاودانگ لُ كَ ال أَفْعَ

يْلُ وَ النَّهارُ  تَلَفَ الَّ ا اخْ ... مَ كَبٌ وْ بُّكَ « .»كَ آءَ رَ ا شَ بودن  یو ابد ید سرمدییمراد تق :»إِالّ مَ
ا ی ).۷/  یاعل ،۴۹ونس / ی ،۱۸۸اعراف /  ،۱۲۸انعام /  :نگا(نه افاده عدم عموم  ،است

افراد بدبخت در دوزخ جاودانه  :یعنی .ار استکد گناھیاھل توحه استثناء متوّجه کن یا
  .ارکمانند مگر مؤمنان بزھ یم

 ۱۰۸ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ َ�ٰ ٱ َداَمتِ  َما �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ �َۡ ٱ فَِ�  ُسعُِدوا ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�

َ
ٓ  َما إِ�َّ  ُض �ۡ�  ءَ َشا

ٓ  َر�َُّكۖ    ﴾١٠٨ ُذوذٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  ءً َ�َطا
   ترجمه: 
وارد بھشت (اند  خوشبخت شده )وکین یارھاکبه سبب انجام (ه ک یسانکو اّما  

ه کن یمگر ا ،ن برپا استیو زمھا  آسمان هکمادام  ،مانند یم  در بھشت جاودانه )گشته و
و  شان دراندازد ار را وارد بھشت نسازد و به دوزخکد بزھیو اھل توح(خدا بخواھد 

 یمیه عظیعط )خداوند به افراد خوشبخت .بردشان  بھشت شان آورد و به رونیبعدھا ب
  .ستین )یرفتنیپذ یاستکو ( یختنیه گسکدھد  یم

   توضیحات: 

بُّكَ «  آءَ رَ ا شَ نْ ( یبه معن )ما(ه کن یا ای .ت استیت و ابدیمراد سرمد :»إِالّ مَ است  )مَ
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وا(ر یار از ضمکن بزھیو استثناء موّحد عِدُ ن افراد یه سالھا بعد از چنکاست  )سَ

طَآءً . «ندیآ یاز دوزخ خارج و به بھشت م یخوشبخت مفعول مطلق  .بخشش .هیعط :»عَ

طَآءً « :ن استیر چنیاست و تقد مْ عَ طِيهِ عْ  یا اسم مصدر و به معنیَعطاء مصدر  .»يُ

وذٍ . «اند ز از نسبت ھم بشمار آوردهییحال مفعول مقّدر و تم .است )إعطاء( ْذُ َ جمَ ريْ  :»غَ
  .یاپیو پ یشگیھم .یناگسستن .ر مقطوعیغ

 ۱۰۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ا َ�ةٖ ِمرۡ  ِ�  تَُك  فََ� ﴿  � ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  بُدُ َ�عۡ  ّمِمَّ ٓ  ُبدُ َ�عۡ  َكَما إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َما ءِ ۚ َ�بۡ  ّمِن ؤُُهمَءابَا  �نَّا ُل
 ﴾١٠٩ َمنُقوٖص  َ�ۡ�َ  نَِصيَبُهمۡ  لَُمَوفُّوُهمۡ 

   ترجمه: 
ه کشتن راه مده یبه خو یدیو ترد کش )پرست خود درباره قوم بت !غمبریپ یا( 

شان در یه پدران اکنند ک یرا م یپرستند و ھمان عبادت یرا م یزھائینان ھمان چیا
ا و آخرت یسرنوشت دن( .نمودند یم  دند و بدان گونه پرستشیپرست یگذشته آنھا را م

ه بر سرشان چه ک یم و دانستیردکت یت رواین را ھم برایشیمنحرفان پ پرستان و بت
است کم و ک یز بینان را نیا )یجزا و سزا یاستحقاق(و ما بھره  )دیآ یآمد و چه م

  .م دادیخواھ
   توضیحات: 

يَة«  رْ تواند  ی(ما) م ه.ک یه. درباره پرستشک یزھائیاز چ»: اـَمّ ـمِ «د. یو ترد کش»: مِ
درباره پرستشگران بتان.  یعنی ؛ا موصوله باشد و مضاف حذف شده باشدیو  ،بودهه یمصدر

وصٍ « نقُ َ مَ ريْ َ ( مال.کاست. به تمام و کم و ک یب»: غَ ريْ   ب) است.یده (نصک) حال مؤغَ
 ۱۱۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ  �ِيهِ�  ُتلَِف خۡ ٱفَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿   لَُقِ�َ  رَّ
  ﴾١١٠ ُمرِ�بٖ  هُ ّمِنۡ  َشّكٖ  لَِ�  ��َُّهمۡ  َنُهمۚۡ بَيۡ 

   ترجمه: 
روان در یپ یاز سو(م و سپس درباره آن یداد یرا به موس )تورات یآسمان(تاب کما  
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از حق به  یاریو بس(اختالف شد  )شانیآن بر حسب اھواء و شھوات ا یر و معنیتفس
ن یش بر ایو اگر سخن پروردگارت از پ )نده شدندکدور گشتند و دسته دسته و پرا

ر انداخته یز به تأخید مبطالن تا روز رستاخیافران و مجازات شدکه عذاب ک(نرفته بود 
 یو برجا ،ز حق از باطلییبا تم(رده بودند کدا یه در آن اختالف پک یزیدرباره چ )شود

 ،افتی یفر و نفاق خاتمه مکو مسأله (شد  یم یداور )ردن مبِطلکبودداشتن مِحّق و نا
خاست  یان برمیشرفت است از میامل و پکه رمز تکار یاخت ی،آن یه از ترس نابودکچرا 

 یمخالف سرشت انسان یاّما چون مجازات آن .شد یم مکو جبر مطلق بر جامعه حا
تاب کدرباره  )اند خود به ارث برده ه تورات را از پدرانک(آنان  ).ردکن نیخدا چن ،است

قت فرسنگھا به دور یو از حق(اند  گرفتار آمده ید شگفتیو ترد کبه ش )خود یآسمان(
  ).اند افتاده

   توضیحات: 

 »... تْ بَقَ ةٌ سَ لِمَ وْ ال كَ ...). «۱۹ونس / ی :نگا( :»لَ كٍّ ي شَ فِ   ).۶۲ھود /  :نگا( :»لَ
 ۱۱۱ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ا ُ�ّٗ  �نَّ ﴿  َّمَّ عۡ  َر�َُّك  َ�ُوَّ�َِينَُّهمۡ  ل
َ
  ﴾١١١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما ۥإِنَّهُ  لَُهمۚۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
دھد و او  یاست مکم و ک یاعمال ھمگان را ب )پاداش و پادافره(پروردگارت حتمًا  

گاه از ھر آن چ   .نندک یه مکاست  یزیآ
   توضیحات: 

الًّ «  حرف جازمه است و  :»اـَمّ ـلَ . «ّفاِر مّلت اسالمکھمه  .افرانکھمه مؤمنان و  :»كُ

واـَمّ ـلَ « :شود ین میر چنیفعل آن محذوف است و تقد كُ ُ لُواـَ مّ ـَل« .»ا يَرتْ ْمِ ا ـَ مّ ـَل« .»ا هيُ

نالُوا تُ وَ لَ « :ندیگو یه مکگونه  ھمان .»يَ جْ رَ تُ وَ ل« .»اـَ مّ ـخَ بْتُ املَْ « .»اـّمـَسافَرْ دينَة قارَ

نْ ما(ھم آن را در اصل  یاریبس .اند را زائد دانسته )اـّمـَل(ھم  یبرخ .»اـمّ ـَلوَ  دانسته  )مِ

نْ ( یرا به معن )ما(و   )إِنَّ (ن صورت جار و مجرور را خبر یدر ا .اند ردهکمحسوب  )مَ

ينَ ـَإِنَّ كالًّ ل« :یعنی .اند بشمار آورده نَ الَّذِ لْقٍ ـَل« .ای ؛»مِ نْ خَ مَ . «»مِ مْ ـالَ ـاعْ مضاف  :»هُ
  .شانیاعمال ا یجزا یعنی ،محذوف است
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 ۱۱۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  تَقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿  ِمرۡ  َكَما
ُ
ْۚ َغوۡ َ�طۡ  َوَ�  َمَعَك  تَاَب  َوَمن َت أ   ﴾١١٢ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما ۥإِنَّهُ  ا

   ترجمه: 
ار و کیغ و ارشاد و مبارزه و پیدر راه تبل( یا افتهیه فرمان کگونه  ھمان ،نیبنابرا 

دست  کفر و شرکاز (ه ک یسانکن ھمراه کاستقامت  )مات قرآنیردن تعلک  ادهیپ
 )ن خدایو از حدود قوان ،اند مان آوردهیا(اند و  برگشته )خدا یبه سو(با تو  )اند و دهیشک

ه خدا کچرا  )دیط مپوئیراط و تفرد و راه افینار نروکو از جاده اعتدال به (د ینکتجاوز ن
  ).دیردار خود باشکپس مواظب پندار و گفتار و (د ینک یه مکرا  یزیند چیب یم

   توضیحات: 

مْ «  تَقِ استقامت و  .ریش گیر و صالح را در پیقت و خیراه حق و حق یراستا :»إِسْ

تَ . «نک یداریپا رْ آ أُمِ مَ ه فرمان ک یا به گونه .یا ه دستور داده شدهکھمچنان  :»كَ

ا. «دیا افتهی وْ ف مقّرره افراط و یالکدر وظائف و ت .دیاز حد اعتدال در مگذر :»ال تَطْغَ
  .دیاده و نقصان روا مدارید و زینکط میتفر

 ۱۱۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َكُنوٓ تَرۡ  َوَ� ﴿  ِينَ ٱ إَِ�  ا َّ�  ْ ُ�مُ  َظلَُموا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما �َّارُ ٱ َ�َتَمسَّ وۡ  ِمنۡ  �َّ
َ
ٓ أ  ءَ ِ�َا

ونَ  َ�  ُ�مَّ    ﴾١١٣ تُنَ�ُ
   ترجمه: 
آتش دوزخ شما را فرو  )دینکن یه اگر چنک(د ینکه میکان تکافران و مشرکو به  

تا بتوانند شما را در پناه (د یندار یجز خدا دوستان و سرپرستان )هکد یبدان(و  ،ردیگ یم
افران که به یکت(و پس از  )ندیان و ضرر را از شما به دور نمایخود دارند و شر و بال و ز

روز گردانده یپ )بر دشمنان(د و یگرد ینم یاری )خدا یگر از سوید ،انکو مشر
  .دیشو ینم

   توضیحات: 

نُوا«  كَ وا. «دید و مدانیمعتمد و مستند خود مساز .دینکه میکت :»ال تَرْ ينَ ظَلَمُ  :»الَّذِ

ه دشمنان خدا و کان کافران و مشرکه به یکپس از ت :»ثُمَّ . «یحربان کافران و مشرک
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ونَ . «مؤمنانند ُ   .دیشو یروز گردانده نمیپ .دیگرد ینم یاری :»ال تُنرصَ
 ۱۱۴ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

قِمِ ﴿ 
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ ٰ  اِت�  َٔ لسَّ  لِكَ َ�

ٰ  َرىٰ ذِكۡ    ﴾١١٤ كِرِ�نَ لِل�َّ
   ترجمه: 
ه وقت نماز مغرب که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (کدر دو طرف روز ( 

 یھا (و از جمله نمازھا یکینگمان  بی د.یآور ید نماز را به جایه باکو عشاء است) چنان 
) اندرز یآسمان یھا ھا و قانون ن (سفارشیدر اگمان  بی برد. یان میھا را از م یگانه) بد پنج

  دارند. یاد مینند و به ک یاد میرا  یرند و خدایپذ یه پند مکاست  یسانکو ارشاد 
   توضیحات: 

ِ النَّهارِ «  يفَ ه ھنگام گزاردن نماز صبح کمراد اّول و آخر روز است  .دو طرف روز :»طَرَ

فاً . «و عصر است لَ ة مجع« :»زُ فَ لْ ب(مانند  یو در لفظ و معن ،»زُ  .جمع ُقْرَبة است )قُرَ

نَاتِ . «ه وقت نماز مغرب و عشاء استکھا و اوائل شب  یکینزد :یعنی َسَ ھمه  :»احلْ
). ۲۹انفال /  ،۳۱نساء /  :نگا(ھا  یھا و پلشت یزشت کاعمال صالحه و از جمله تر

يا. «از امر به استقامت تا اقامه نماز ،ھا هین سفارشھا و توصیا :»ذلِكَ « رَ  .یادآوری :»ذِكْ

ينَ . «ر دھندهکادآورنده و تذی یعنی ،ر استکمذ یه به معنکن یا ای .رکتذ اكِرِ  ادی :»الذَّ
گانه نماز مراجعه  بردن به اوقات پنج یپ یبرا .اد دارندگانیبه  .رانیپندپذ .آورندگان
  ).۷۸/ و اسراء  ۱۷و روم /  ۱۳۰طه / (شود به 

 ۱۱۵ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ فَإِنَّ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿  جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ
َ
ۡ ٱ رَ أ   ﴾١١٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
ه کن ک یبائیکش )ه به تو دستور داده شده استک یزھائیچ یھا یدر برابر سخت(و  

آخرت ھدر ا و یو رنج آنان را در دن(رد کاران را ضائع نخواھد کوکیخداوند پاداش ن
  ).نخواھد داد
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   توضیحات: 

إِنَّ اهللاَ...«  ْ (ل ین جمله تعلیا :»فَ ربِ   .است )إِصْ
 ۱۱۶ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن ُقُرونِ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  َ� فَلَوۡ ﴿  ْولُوا
ُ
 ٱ ِ�  َفَسادِ لۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  بَقِيَّةٖ  أ

َ
 إِ�َّ  ِض �ۡ�

نۡ  قَلِيٗ�  �َيۡ  ّمِمَّ
َ
ِينَ ٱ �َّبَعَ ٱوَ  ُهۡمۗ ِمنۡ  َناأ َّ�  ْ ٓ  َظلَُموا تۡ  َما

ُ
� ْ ْ  �ِيهِ  رِفُوا   ﴾١١٦ رِمِ�َ ُ�ۡ  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
ه از کباشند  یش از شما فرزانگانیپ )گذشته(ھای  مّلت انیه در مکست یبا یچرا نم 

 یشدن رھائ گران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابودیتا د(نند ک ین نھیفساد در زم
 )ردند وکر عمل کاز من یفه امر به معروف و نھیبه وظ(ه ک یمکمگر مردمان  )؟بخشند

و تنّعم  یه از خوشگذرانکستند یز یم یافرانک )اّما در ھمان حال(و  ،میما نجاتشان داد
دند یورز یو دائمًا گناه م ،رده بودکه آنان را مغرور و فاسد کردند ک یم یرویپ یو تلّذذ

 یدادند و از فساد و تباھ یرخواھان گوش نمیغمبران و خیچ وقت به دعوت پیو ھ(
  ).دندیشک یدست نم

   توضیحات: 

ونِ «  رُ قُ أُولُوا . «ن استیشیپھای  مّلت مراد .عصر و زمان کیمردمان  ،جمع َقْرن :»الْ

يَّةٍ  قِ يَّة. «شتنداریخردمندان خو .رخواھانیخ .صاحبان فضل :»بَ ر و یخ .عقل و فضل :» بَقِ

لِيالً.... «یکین فُوا فِيهِ . «منقطع است یمستثن .یکن گروه اندکیل :»إِالّ قَ آ أُتْرِ  :»مَ
ه یور گشتند و ما ه درآن غوطهک یگذرائ یطلب  و شھرت یاندوز و مال یخوشگذران

ةُ « :ندیگو یم .شان شدیا یشکغرور و سر مَ تْهُ النِّعْ فَ و  یشکنعمت او را به سر یعنی :»أَتْرَ
  .شه استین ریاز ا ،غرق در شھوات یُمْتِرف به معن .شاندک یخوشگذران

 ۱۱۷ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  �ٖ بُِظلۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لَِك ِ�ُهۡ  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
  ﴾١١٧ لُِحونَ ُمۡص  لَُهاَوأ

   ترجمه: 
ستمگرانه ھا را  یه شھرھا و آبادکن نبوده است یپروردگارت چن )سّنت و عادت( 

 )به حق و ملتِزم به فضائل بوده و کمتمّس (نان آنجاھا که ساک یدر حال ،ندکران یو



 تفسیر نور    ٨٥٤

 

  .برآمده باشند )گرانیحال خود و د(درصدد اصالح 
   توضیحات: 

يا«  رَ قُ ستمگرانه و  :»بِظُلْمٍ . «نان آنجاھا استکمراد سا .ھا یشھرھا و آباد :»الْ
 :شود ین میچن یفر است و معنک یظلم به معن هکن یا ای .حال فاعل است .ناعادالنه
 یانصاف یو ب یدادگریه به سبب بکبرد و بل یان نمیفر از مکافران را بر اثر کخداوند 

ونَ . «حال مفعول است )بِظُلْمٍ (ن صورت یدر ا .سازد ینابودشان م لِحُ صْ خوبان و  :»مُ
  .گران اصالح .ارانکوکین

 ۱۱۸ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ةٗ  �َّاَس ٱ َ�ََعَل  َر�َُّك  ءَ َشا مَّ
ُ
ۖ َ�ٰ  أ   ﴾١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ�  ِحَدٗة

   ترجمه: 
شان از یا یگردان یمان آوردن قوم خود و متأّسف بر رویه آزمند بر اک یغمبریپ یا( 

ھمچون (خواست مردمان را  یاگر پروردگارت م )هکبدان  !یھست یدعوت آسمان
رو یو پ(رد ک یم یمّلت واحد )داد و یبرنامه قرار م کیر و بر یمس کیفرشتگان در 

ا راه باطل یات و در انتخاب راه حق یات و در معنویو آنان در ماد ،نمود یم یا گانهین یآئ
خدا ( یول )آمد یدر م یگریآن وقت جھان به گونه د .داشتند ینم یار و اختالفیاخت

ن ینش دیدر گز یحتّ  ،زیدر ھمه چ(شه یآنان ھم )ده ویو با اراده آفرمردمان را مختار 
  .متفاوت خواھند ماند )و اصول عقائد آن

   توضیحات: 

ةً «  دَ احِ ةً وَ ةً ـلَ . «یسان و ھمگونکیمردمان  .یمّلت واحد :»أُمَّ لَ النَّاسَ أُمَّ عَ جَ

... ةً دَ احِ آنان  یاجتماع یمثًال زندگه کرد ک یم یسانکیو  یمردمان را مّلت واحد :»وَ
 یشان ھمگون زندگیا یروحان یو زندگ ،زنبوران عسل و مورچگان یھمسان زندگ

 به یگشت و ثواب و عقاب یار میبر اجبار نه اخت یارشان مبنکشد و  یفرشتگان م

نيَ ). «۱۹ونس / ی ،۲۱۳بقره /  :نگا(گرفت  یتعّلق نمشان  اعمال ْتَلِفِ زالُونَ خمُ ال يَ  :»وَ
 یآورند و از حق جانبدار یمان میا  ھای دست .مانند یشه متفاوت و جداگانه میھم

  .رندیپذ یآورند و حق را نم یمان نمیا یند و گروھینما یم
 



  ٨٥٥ سوره هود

 

 ۱۱۹ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿  ۡت  َخلََقُهۡمۗ  لَِك َولَِ� مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
 نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ 
َ
 ﴾١١٩ عِ�َ أ

   ترجمه: 
آنان  یه خدا براک ینیدر د یز حتیچ  در ھمه ،مردمان بنا به اختالف استعداد( 

و در (رده باشد کرحم شان  بدی ه خداک یسانکمگر  )مانند یفرستاده است متفاوت م
 یظنّ  یچند در فھم معن ھر ،مّتفق بودهتاب خدا کالدالله  یام قطعکپرتو لطف او بر اح

ن یھم یو خداوند برا )اختالف داشته باشند ،ه منوط به اجتھاد استکالدالله آن 
ن یو سخن پروردگار تو بر ا ،ده استیشان را آفریا )اختالف و تحّقق اراده و رحمت(

من یاھررو نْفِس اّماره و یپ( یھا ھا و انسان یجنّ  یدوزخ را از جملگ :هکرفته است 
  .نمک یُپر م )ارهکم

   توضیحات: 

مْ «  هُ لَقَ ده است و حق انتخاب راه درست یخدا آنان را بر تفاوت و تنّوع آفر :»لِذالِك خَ
ن یا یبرا .رده استکن انتخابشان یا یداده است و جوابگوشان  بدی و راه نادرست را

ةُ . «ده استیآفرشان را ین اراده ایتحّقق ا یبرا .ده استیآنان را آفر ،رحمت لِمَ َّتْ كَ متَ

... بِّكَ  :نگا(ده است یذ گردیافته و تنفین رفته است و تحّقق یفرمان پروردگارت بر ا :»رَ

...). «۱۳۷اعراف /  َنَّ ألَ َمْ   ).۱۳سجده /  ،۱۸اعراف /  :نگا( :»ألَ
 ۱۲۰ سوره ھود آیه

   ه:یمتن آ 

� ِمنۡ  َك َعلَيۡ  �َُّقصُّ  َوُ�ّٗ ﴿ 
َ
ٓ أ ٓ  فَُؤاَدَكۚ  ۦبِهِ  نُثَّبُِت  َما لرُُّسلِ ٱ ءِ َبا ِ َ�ٰ  ِ�  َءكَ وََجا  قُّ �َۡ ٱ ِذه

  ﴾١٢٠ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ِعَظةٞ َوَموۡ 
   ترجمه: 
ه بدان دلت را کن است یا یّالً براک ،میخوان یغمبران بر تو فرو مین ھمه از اخبار پیا 

 یبرا ).میت نمائیآن را تقو ،رسالت غیالت تبلکو در برابر مش(م یو استوار بدار یبرجا
ه ک یھمان حق(حق آمده است  )انیب ،ور در آنکسوره و اخبار مذ(ن یتو در ضمن ا

ر شده کذ یمھّم  یادآوریمؤمنان پند و  یو برا )خواندند یگران را بدان میغمبران دیپ



 تفسیر نور    ٨٥٦

 

  ).ندیند و راه سعادت پوین از آن سود جویشیمانداران پیتوانند ھمچون ا یه مک(است 
   توضیحات: 

الًّ «  صُّ (فعل  یبه مقّدم برا مفعول .یجملگ .ھمه :»كُ  .هک یزیچ :»ما. «است )نَقُ

الًّ (بدل از  هِ . «است )كُ يا. «ن سورهیدر ا .غمبرانیدر اخبار پ :»يفِ هذِ رَ ار و کتذ :»ذِكْ
  .آنچه بر سِر گذشتگان آمده است یادآوری

 ۱۲۱ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ  َوقُل﴿  ْ �ۡ ٱ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  ّلِ�َّ ٰ  َملُوا ٰ  إِنَّا َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ   ﴾١٢١ ِملُونَ َ�
   ترجمه: 
و در راه خود (د ینکد بیھرچه در قدرت دار :آورند یمان نمیه اک یسانکبگو به  
د سرانجاِم یبدان یول ،میرو یو در راه خود م(م ینک یم میتوان یز آنچه میه ما نک )دیبرو

  ).است یو خوشبخت یروزیو عاقبِت ما پ ی،ست و بدبختکشما ش
   توضیحات: 

مْ «  تِكُ انَ كَ يا مَ لَ وه یبه ش ).۱۳۵انعام /  :نگا(د یه دارک یبه اندازه قدرت و استطاعت :»عَ
  .و برنامه خود

 ۱۲۲ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 

ْ نَتِظُروٓ ٱوَ ﴿    ﴾١٢٢ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا ا
   ترجمه: 
و  )رسد یه مکد ینک یر مکرسد از آنچه ف یز میه به ما چه چک(د یراه باش و چشم به 

روز و اسالم بر شما و یپ یدعوت آسمان ،ه برابر وعده خداک(م یما ھم چشم به راه ھست
  ).ندکن غلبه یبر ھمه دشمنان د

   توضیحات: 

وا«   یدات قبلیه به دنبال تھدکاست  یگرید دیتھد .دیمنتظر عواقب باش :»إِنتَظِرُ
  .آمده است

 ۱۲۳ سوره ھود آیه
   ه:یمتن آ 



  ٨٥٧ سوره هود

 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ٱ َجعُ يُرۡ  هِ �َ�ۡ  ِض �ۡ�

َ
ۡ  هُ ُبدۡ �ۡ ٱفَ  ۥُ�ُّهُ  رُ مۡ ۡ�  َوَما هِ� َعلَيۡ  َوتََو�َّ

ٰ  َر�َُّك  ا فِلٍ بَِ�   ﴾١٢٣ َملُونَ َ�عۡ  َ�مَّ
   ترجمه: 
گاھ(  و (گردد  یسره بدو برمکیارھا کو  ،ژه خدا استین ویو زمھا  آسمان بیغ )از یآ

 )هکبدان (ن و که یکپس او را بپرست و بر او ت ،)چرخد یامور جھان به فرمان او م
  .ستیخبر ن ید بینک یه مک یزھائیپروردگارت از چ

   توضیحات: 

مَ «  يْبُ السَّ ضِ ـغَ اتِ وَ األرْ گاھ :»اوَ ب یاّطالع از غ یعنی .نیو زمھا  آسمان از راز یآ

رُ . «ائنات خاّص خدا است و بسک عُ األمْ جَ رْ يْهِ يُ ار ک .گردد یار و بار بدو حوالت مک :»إِلَ
متصّرف در شؤون و  .شود یتاب در آخرت بدو برگشت داده مکحساب و  یبندگان برا

  .گرداننده امور جھان او است





 
 

 سوره یوسف

 ۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال   ﴾١ ُمبِ�ِ ل
   ترجمه: 
ه از آن ک یسانک یبرا(است  یگر تاب روشن و روشنک یھا هیآ ،نیا .را .الم .الف 

  ).ت طلبندیو ھدا یراھنمائ
   توضیحات: 

ات سوره یو اشاره به آ )نیا( ینجا به معنیدر ا .آن :»تِلْكَ ). «۱بقره /  :نگا( :»الر« 
رود و متأّخر به منزله متقّدم در نظر گرفته شده  یه انتظار نزول آنھا مکوسف است ی

مراد  :»الْكِتَابِ . «است یه حضور آنھا در ذھن به منزله وجود خارجکن یا ای .است
  .د استیا قرآن مجیوسف یسوره 

 ۲ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
  ﴾٢ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه شما کن یم تا ایفرو فرستاد یعرب )و به زبان( یتاب خواندنک )به صورت(ما آن را  

  ).دیگران برسانیو آنچه را در آن است به د(د یبفھم )آن را(
   توضیحات: 

اناً «  ءَ رْ ار رفته کمقروء به  یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .یخواندن :»قُ

بِيّاً . «است )ه(ر یاست و حال ضم رَ اناً (ا صفت یحال دوم  :»عَ ءَ رْ   .است )قُ
 ۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 
 



 تفسیر نور    ٨٦٠

 

حۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  نُ َ�ۡ ﴿ 
َ
ٓ  َقَصِص لۡ ٱ َسنَ أ وۡ  بَِما

َ
ٓ َحيۡ أ  ِمن ُكنَت  �ن َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  َنا

  ﴾٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ 
   ترجمه: 
تو را (م و ینک یتو بازگو م یھا را برا ن سرگذشتیوترکین ،ن قرآنیا یق وحیما از طر 

 )از احوال گذشتگان(خبران  یشتر از زمره بیه پکھرچند  )میگردان یبر آنھا مّطلع م
  .یا بوده
   توضیحات: 

صِ «  صَ نَ الْقَ سَ ن یتر ن و درستیتر ان و راستین بیباتریز .ھا ن سرگذشتیوترکین :»أَحْ

صِ . «وجه صَ  :نگا(ا اسم مصدر است یمصدر  .ان سرگذشتیب .ھا سرگذشت :»الْقَ

يْنَا). «۱۷۶اعراف /  ،۶۲عمران /  آل حَ آ أَوْ   .ما یبه سبب وح :»بِمَ
 ۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  يُوُسُف  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
بَِت َ�ٰٓ  ِ�

َ
يۡ  إِّ�ِ  �

َ
َحدَ  ُت َر�

َ
مۡ ٱوَ  اَكبٗ َكوۡ  َعَ�َ  أ �ۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

َ
 ُتُهمۡ َر�

  ﴾٤ ِجِدينَ َ�ٰ  ِ� 
   ترجمه: 
من در خواب  !پدر یا :وسف به پدرش گفتیه کآن گاه را  )اد داریبه  !غمبریپ یا( 

  .نندک یماه در برابرم سجده مد و ین خورشیو ھمچن ،ازده ستارهیه کدم ید
   توضیحات: 

بی ،اصل آن !پدرم یا :»يآ أَبَتِ « 
َ
ل یّلم را به تاء تبدکاء متیدر نداء ھا  عرب است و یا أ

مْ . «نندک یم تُهُ أَيْ مْ (ر یاستعمال ضم :»رَ دينَ (و واژه  )هُ د و یستارگان و خورش یبرا )ساجِ
به  یراتکن یالعقول است و چن یه سجده بردن مخصوص ذوکبدان خاطر است  ،ماه

ينَ . «اند العقول فرض شده یمنزله ذو دِ اجِ   .حال است :»سَ
 ۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  يَاكَ رُءۡ  ُصۡص َ�قۡ  َ�  بَُ�َّ َ�ٰ  قَاَل ﴿  ْ  َوتَِك إِخۡ  َ�َ يۡ ٱ إِنَّ  ًد�ۖ َكيۡ  لََك  َ�يَِكيُدوا  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  نَ َ�ٰ لشَّ
بِ�ٞ  َعُدوّٞ    ﴾٥ مُّ



  ٨٦١ سوره یوسف

 

   ترجمه: 
ه یه ماکچرا ( ،نکبرادرانت بازگو م یخواب خود را برا !زمیفرزند عز :گفت )پدرش( 

و  یرنگ بازیتو ن یه براک )دارد یشان را بر آن میمن ایو اھر ،شود یحسد آنان م
  .ار انسان استکمن دشمن آشیاھرگمان  بی .نندک یساز سهیدس
   توضیحات: 

يْداً «  وا لَكَ كَ يَكِيدُ   .شوند یم متوّسل مید عظیکر و کدرباره تو به م :»فَ
 ۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

  ِمن َوُ�َعّلُِمَك  َر�َُّك  َتبِيَك َ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
ۡ
 ٱ وِ�لِ تَأ

َ
ٰٓ  َك َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َو�ُتِمُّ  َحادِيِث ۡ�  َوَ�َ

ٓ  ُقوَب َ�عۡ  َءالِ  َها َكَما َ�مَّ
َ
�  ٰٓ بََو�ۡ  َ�َ

َ
ۚ َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ُل َ�بۡ  مِن َك �   ﴾٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  َق

   ترجمه: 
به (پروردگارت تو را  )یدیشتن را سرور و برتر دیه در خواب خوک(گونه  ھمان 

و با خلعت نبّوت تو را مفتخر (آموزد  یھا را به تو م ر خوابیند و تعبیگز یبرم )یغمبریپ
ش از یه پکھمان طور  ،ندک یامل مکعقوب نعمت خود را یو بر تو و خاندان  )سازد یم
مت کار دانا و پرحیپروردگارت بسگمان  بی .ردکامل کم و اسحاق ین بر پدرانت ابراھیا

  ).ندک یم یسکند و خلعت نبّوت را به تن چه یگز یرا برم یسکداند چه  یو م(است 
   توضیحات: 

تَبِيكَ «  ْ . ریتفس .ریتعب :»تَأْويلِ . «ندک ینبّوت انتخاب م یند و برایگز یتو را برم :»جيَ

ادِيثِ « يْكَ . «اھا استیھا و رؤ مراد خواب .سخنان :»األحَ مراد جّد او  .پدرانت :»أَبَوَ
  .م استیاسحاق و جّد پدرش ابراھ

 ۷ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  تٞ َءاَ�ٰ  ۦٓ َوتِهِ �خۡ  يُوُسَف  ِ�  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿  ا   ﴾٧ �ِلِ�َ ّلِلسَّ
   ترجمه: 
بر قدرت خدا و مرحمت او ( یھائ وسف و برادرانش دالئل و نشانهی )سرگذشت(در  

گاھ(ه پرسندگان ک یسانک یاست برا )مانشیبه بندگان باا از آن  )یو مشتاقان آ
  .باشند یم
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   توضیحات: 

فَ «    .مضاف محذوف است .وسفیدر سرگذشت  :»يفِ يُوسُ
 ۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِذۡ ﴿  ُخوهُ  َ�ُوُسُف  قَالُوا
َ
َحبُّ  َوأ

َ
بِيَنا إَِ�ٰٓ  أ

َ
بَانَا إِنَّ  َبةٌ ُعۡص  نُ َوَ�ۡ  ِمنَّا أ

َ
 لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  �

بِ�ٍ    ﴾٨مُّ
   ترجمه: 
 کیه از کن یامیبن(وسف و برادرش ی :گفتند )وسفی یبرادران پدر(ه ک یھنگام 

و از (م یھست یرومندیه ما گروه نک یدر حال ،ش پدرمان از ما محبوبترندیدر پ )مادرند
  .است یمسّلمًا پدرمان در اشتباه روشن ).میباش یپدر سودمندتر م یآن دو برا

   توضیحات: 

بَةٌ «  صْ اللٍ . «رومندیگروه مّتحد و ن :»عُ ت مساوات یشه و عدم رعایدر اند یخطا :»ضَ
  .در محّبت

 ۹ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ﴿  وِ  يُوُسَف  ُتلُوا
َ
� رَُحوهُ طۡ ٱ أ

َ
�ِيُ�مۡ  هُ وَجۡ  لَُ�مۡ  ُل َ�ۡ  اٗض أ

َ
ْ  أ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  َوتَُ�ونُوا  امٗ قَوۡ  ۦِده

  ﴾٩ لِِح�َ َ�ٰ 
   ترجمه: 
تا توّجه پدرتان فقط با  ،دینکفیب )دور دست( ینیا او را به سرزمی ،دیشکوسف را بی 

از (و بعد از آن  )شما مھر ورزدو تنھا و تنھا شما را دوست داشته باشد و به (شما باشد 
ه کچرا (د گشت یخواھ یافراد صالح )د وینک ید و توبه میشو یمان میگناه خود پش

  ).دینما یر است و پدر ھم عذرتان را قبول میپذ خدا توبه
   توضیحات: 

وهُ «  حُ مْ «د. یندازیب»: إطْرَ ْلُ لَكُ شود. تنھا متوّجه شما  یخالصانه از آن شما م»: خيَ

هُ «گردد.  یم جْ   شان است.یو توّجه به احوال و اوضاع ا یه از خوشروئیناکچھره. ذات. »: وَ
 ۱۰ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 



  ٨٦٣ سوره یوسف

 

ٓ  قَاَل ﴿  ْ َ�قۡ  َ�  ُهمۡ ّمِنۡ  �ِلٞ قَا لۡ  يُوُسَف  ُتلُوا
َ
ِ ٱ ُض َ�عۡ  هُ َتقِطۡ يَلۡ  ّبِ �ُۡ ٱ َبِت َغَ�ٰ  ِ�  ُقوهُ َو� يَّاَرة  لسَّ

ٰ  ُكنُتمۡ  إِن   ﴾١٠ عِلِ�َ َ�
   ترجمه: 
 ینابخشودن یم و گناھیعظ یشتن جرمکه کد (یشکوسف را میاز آنان گفت:  یا ندهیگو 

 یا ن دورافتادهیرد (و به سرزمیاو را برگ یا د تا قافلهیندازیچاه ب یه او را به ژرفاکاست) و بل
  د.ینکب یارکد یخواھ یدن به ھدف خود) میردن او و رسکدور یاگر (برا ،ببرد)

   توضیحات: 

يَابَةِ «  بِّ ـالْ . «چاه است یمراد ژرفا .نھآن گاه :»غَ ةِ . «چاه :»جُ يَّارَ  ،اریجمع َس  :»السَّ
  .انیاروانک .ھا قافله

 ۱۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ بَانَاَ�ٰٓ  قَالُوا
َ
  َ�  َمالََك  �

ۡ
ٰ  نَّا�تَأ   ﴾١١ ِصُحونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا يُوُسَف  َ�َ

   ترجمه: 
چرا نسبت  !پدر جان :گفتند )به پدرشان ،وسفیپس از اّتفاق آنان بر دور داشتن ( 
و جز محّبت (م یباش یرخواه او میه ما خک یدر حال ؟ ینک ینان نمیوسف به ما اطمیبه 

  ).میبوده و ھست یده است و راھنما و دلسوز ویو خلوص از ما ند
   توضیحات: 

ونَ «  حُ   .کیار نکان به یراھنما .رخواھانیخ :»نَاصِ
 ۱۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٢ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا َعۡب َوَ�لۡ  َ�عۡ يَرۡ  اَغدٗ  َمَعَنا هُ ِسلۡ أ

   ترجمه: 
ند و ما ک یبخورد و باز )ان چمنزارھا و گلزارھایتا در م(فردا او را با ما بفرست  

  .م بودیخواھ یمراقب و نگھبان و
   توضیحات: 

تَعْ «  رْ خوشمزه  یزھایھا و چ وهیاز م یمند دن و بھرهیمراد خوردن و آشام .بچرد :»يَ
  .است
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 ۱۳ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ن ُزنُِ�ٓ َ�َحۡ  إِّ�ِ  قَاَل ﴿ 
َ
ْ تَذۡ  أ َخاُف  ۦبِهِ  َهُبوا

َ
ن َوأ

َ
  أ

ۡ
نُتمۡ  ُب ّ�ِئۡ ٱ ُ�لَهُ يَأ

َ
 هُ َ�نۡ  َوأ

  ﴾١٣فِلُونَ َ�ٰ 
   ترجمه: 
ترسم  یم .گردم ین میناراحت و غمگ ،دید و ببرینکش من دور یاگر او را از پ :گفت 

  .را بخورد ید و گرگ ویه شما از او غافل شوک
   توضیحات: 

 ۱۴ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َ�لَهُ  لَ�ِنۡ  قَالُوا
َ
ٓ  بَةٌ ُعۡص  نُ َوَ�ۡ  ُب ّ�ِئۡ ٱ أ ا ونَ لََّ�ٰ  اإِذٗ  إِ�َّ ُ�ِ ١٤﴾  

   ترجمه: 
و از او (م یھست یرومندیه ما گروه نک یدر حال ،اگر گرگ او را بخورد :گفتند 

و جز ننگ و عار (م بود یش نخواھیب یانمندانین صورت ما زیدر ا )مینک یمحافظت م
  ).م داشتینخواھ یا بھره
   توضیحات: 

بَة«  صْ  . )۷۶/   قصص ،۱۱نور /  ،۸وسف / ی :نگا( :» عُ
 ۱۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  فَلَمَّ ۡ�َ  ۦبِهِ  َذَهُبوا
َ
ْ ُعوٓ َوأ ن ا

َ
وۡ  ّبِۚ �ُۡ ٱ َبِت َغَ�ٰ  ِ�  َعلُوهُ َ�ۡ  أ

َ
ٓ َحيۡ َوأ مۡ  َ�ُنَّبَِئنَُّهم هِ إَِ�ۡ  َنا

َ
 رِهِمۡ بِأ

  ﴾١٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  وَُهمۡ  َذاَ�ٰ 
   ترجمه: 
و عاقبت (ندازند یچاه ب یه او را به ژرفاکم گرفتند یه او را بردند و تصمک یھنگام 

ن ینده آنان را به ایه در آکم یام دادین حال بدو پیدر ھم ،)ردندکھم نقشه خود را اجرا 
گاه خواھک )در حق تو(ه ک یارک ه تو ک(د یه نخواھند فھمک یدر حال ،ساخت یردند آ

رنگ او ھمداستان شدند و گمان یه بر نک یھمان برادر .یوسف ھستیشان یبرادر ا
  ).ست او آسوده گشتنده از دکبردند 



  ٨٦٥ سوره یوسف

 

   توضیحات: 

بُوا بِهِ ـّفَلَم« :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )اـّمـلَ (جواب  :»اـَمّ ـلَ «  هَ وهُ « ،»ا ذَ ذُ نَفَ

نَاهُ  ظْ فِ يْنَا. «»فَحَ حَ ). ۷/   قصص ،۱۷/   میمر :نگا(است  یمراد الھام قلب .میردک یوح :»أَوْ

يْنا« حَ   .حرف واو زائد است :»وَ أَوْ
 ۱۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ بَاُهمۡ  ُءوٓ وََجا
َ
�  ٓ   ﴾١٦ ُكونَ َ�بۡ  ءٗ ِعَشا

   ترجمه: 
  ).ون سر دادندیو ش(ش پدرشان برگشتند ینان پک هیشبانگاه گر 
   توضیحات: 

ونَ «  بْكُ   .حال است .ستندیگر یم :»يَ
 ۱۷ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ َ�ٰٓ  قَالُوا بَانَا
َ
َ�لَهُ  عَِناَمَ�ٰ  ِعندَ  يُوُسَف  َناَوتََر�ۡ  تَبِقُ �َسۡ  َناَذَهبۡ  إِنَّا �

َ
ٓ  ُبۖ ّ�ِئۡ ٱ فَأ نَت  َوَما

َ
 أ

َا ِمنٖ بُِمؤۡ    ﴾١٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنَّا َولَوۡ  �َّ
   ترجمه: 
وسف را نزد یم و یگشت )یراندازیدو و ت(م و سرگرم مسابقه یما رفت !پدر یا :گفتند 
 ی،دار یما را باور نم )سخنان(تو ھرگز  .او را خورد )آمد و(م و گرگ یه خود گذاردیاثاث

و ما را بدخواه او  یدار یار دوست میوسف را بسیه کچرا (م یھرچند ھم راستگو باش
  ).یانگار یم

   توضیحات: 

تَبِقُ «  نٍ . «میداد یمسابقه م :»نَسْ مِ ؤْ   .نندهک قیتصد .نندهکباور :»مُ
 ۱۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٰ  ُءووََجا لَۡت  بَۡل  قَاَل  َكِذٖب�  بَِد�ٖ  ۦقَِميِصهِ  َ�َ نُفُسُ�مۡ  لَُ�مۡ  َسوَّ
َ
مۡ  أ

َ
ۖ  فََصۡ�ٞ  �ۖ رٗ أ  َ�ِيٞل

ُ ٱوَ  ۡ ٱ �َّ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل   ﴾١٨ تَِصُفونَ  َما َ�َ
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   ترجمه: 
 :گفت )پدر .و به پدرشان نشان دادند(اوردند ین بیراھن او را آلوده به خون دروغیپ 

ار ک )اّماره(ه نفس کبل )وسف را گرگ نخورده است و او زنده استی .ستین نیچن(
ار کو اّما  ،ار شماکن یا .رده استکشما را دچار آن (را در نظرتان آراسته است و  یزشت
و  یرکو ناش ،دیاالیآن را ن یبائیز ،ه جزع و فزعک یصبر( ،ل استیصبر جم )،من

 یارید از او یه باکو تنھا خدا است  .)دیل ننماید و به گناه تبدیاجر آن را نزدا یناسپاس
  .دیگوئ یه مک یا اوه رسواگرانهیخواست در برابر 

   توضیحات: 

يص«  هِ . «راھنیپ :» قَمِ لَيا قَميصِ بٍ . «است )َدم( یحال مقّدم برا :»عَ ذِ  .نیدروغ :»كَ
. ار رفته استکاذب به ک یعنی ،اسم فاعل یمبالغه به معن یمصدر است و برا

لَتْ « وَّ نموده  یداشتن آراسته و دوست .رده استکند ینت داده است و خوشایز :»سَ

راً ). «۲۵محّمد /  :نگا(است  ِيلٌ . «ار زشت استکمراد  .میار عظک :»أَمْ ٌ مجَ ربْ صبر  :»فَصَ
باشد بر زبان  یتابیوه و بکو ِش  یه نشان دھنده ناسپاسک یه سخنانکآن است  ،لیجم

انُ ـْال. «محذوف است یواژه َصْبٌر خبر مبتدا .نشود یجار تَعَ سْ  کمکه از او ک یسک :»مُ

ونَ . «شود یخواسته م یاریو  فُ ان دروغ و گفتن ینجا مراد بیدر ا .دیدار یان میب :»تَصِ
  )۱۰۰/   انعام :نگا(اوه و ناروا است یسخنان 

 ۱۹ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٞ  َءۡت وََجا رۡ  َسيَّاَرة
َ
ْ فَأ دۡ  َوارَِدُهمۡ  َسلُوا

َ
ۡ  َ�ٰ فَأ ٰ  َذاَ�ٰ  ىٰ بُۡ�َ َ�ٰ  قَاَل  ۥۖ َوهُ َدل وهُ  مۚٞ ُغَ� ُّ�َ

َ
ۚ بَِ�ٰ  َوأ  َعٗة

ُ ٱوَ  َّ�  ۢ   ﴾١٩ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َعلِيُم
   ترجمه: 
آنان  یتا از چاه آب برا(آور خود را فرستادند   آمد و آب )بدانجا( یا قافله )بعدھا( 

 یه پسرکد ید ،دیشکو از چاه باال (ن انداخت یسطل خود را به پائ )هک یھنگام .اوردیب
با و یبس ز( ین پسریا !مژده باد :گفت )اد برآورد ویفر !خته استیبدان آو

پنھان داشتند  )گرانیاز د ،فروش یبرا( یاالئکو او را به عنوان  ،است )یداشتن دوست
گاه از ھر آن چ ).و عازم مصر شدند( و به دل (ردند ک یه مکبود  یزیو خداوند آ
  ).گرفتند یم



  ٨٦٧ سوره یوسف

 

   توضیحات: 

دَ «  يا. «اروانکه آب یمأمور تھ .آور آب .آبدار :»وارِ لَ . فرو انداخت .ردکر یسراز :»أَدْ

لْو« يا. «از پوست یظرف .سطل :»دَ َ ا بُرشْ ه به ھنگام ُسرور و کاست  یبیکتر !مژده باد :»يَ

تايا (در مقابل  ،شود یگفته م یشادمان َ رسْ . گردد یان میه به ھنگام جزع و فزع بک )حَ

المٌ « وهُ . «یاز روز توّلد تا آغاز جوان ،پسر بّچه :»غُ ُّ او را به دل  .ردندکاو را پنھان  :»أَرسَ

ة. «دادند یجا اعَ وهُ (در فعل  )ه(ر یحال است از ضم .یدارائ .االک :»بِضَ ُّ وهُ ). «أَرسَ ُّ أَرسَ

ة اعَ  یاو را به عنوان متاع .فروش انگاشتند و به دل راه دادند یبرا یاالئکاو را  :»بِضَ
  .نھان داشتند

 ۲۰ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿  ٖ َمعۡ  هِمَ َدَ�ٰ  ٖس َ�ۡ  بَِثَم� هُ َوَ�َ ْ  ُدوَدة ٰ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َوَ�نُوا   ﴾٢٠ هِِدينَ ل�َّ
   ترجمه: 
نسبت بدو چندان (و  ،تنھا به چند درھم فروختند ی،زیو او را به پول ناچ 

  .ز داشتندیاو پرھ )ینگھدار(از  )وسفیه از ترس خانواده کچرا  ،ردندکن یریگ سخت
   توضیحات: 

هُ «  وْ َ سٍ . «او را فروختند :»رشَ افراد مثل او  یمتر از بھاک یمراد بھا .ناقص :»بَخْ

مَ . «است اهِ رَ نٍ (بدل از  .ھا درھم :»دَ ة. «است )ثَمَ ودَ دُ عْ ينَ . «مک .کاند :»مَ دِ اهِ افراد  :»الزَّ
خواستند شر او را از سر خود  یه ھرچه زودتر مکن است یمراد ا .مباالت یعالقه و ب یب
ه کن یگر اید .ه او را ُمفت به دست آورده بودندکن یا یکی :به دو جھت .نندکم ک
  .اش سر برسند دند خانوادهیترس یم

 ۲۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوقَاَل ﴿  ٰ شۡ ٱ �َّ ٮ تِهِ مۡ ِ�  ّمِۡ�َ  ِمن هُ َ�َ
َ
�ۡ  ۦٓ َرأ

َ
ٰ َمثۡ  رِِ� أ ن َعَ�ٰٓ  هُ َوٮ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 ۥَ�تَِّخَذهُ  أ

نَّا لَِك َوَ�َ�ٰ  �ۚ َوَ�ٗ   ٱ ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ
َ
  ِمن ۥَوِ�َُعّلَِمهُ  ِض �ۡ�

ۡ
 ٱ وِ�لِ تَأ

َ
ُ ٱوَ  َحادِيِث� ۡ� ٰٓ  َ�لٌِب  �َّ َ�َ 

مۡ 
َ
ِ أ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ۦرِه

َ
  ﴾٢١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ
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   ترجمه: 
 یارکو (دار  یاو را گرام :به ھمسر خود گفت ،ردک یداریه او را در مصر خرک یسک 

 ).از افراد خانواده ما است یکیند کتا احساس  ینکه یاو تھ یبرا یان مناسبکه مکن ک
وسف را در ین منوال ما یبد .میریبپذ یا اصًال او را به فرزندی ،ما سودمند افتد ید برایشا

از  یر برخیتعب )در آنجا(تا  ،میانت و منزلت دادکم )م ویدیمصر استقرار بخش(ن یسرزم
شتر مردم یب یول ،ره و مسّلط استیار خود چکخدا بر  .میاموزیھا را بدو ب خواب

  .دانند ینم )رش رایمت و لطف تدبکح یایخفا(
   توضیحات: 

يا«  ثْوَ اهُ . «است یمیا مصدر میان کاسم م .اقامت .اقامتگاه :»مَ ثْوَ ي مَ مِ رِ آنچه به  :»أَكْ
 یوتاھکشود فراھم آور و در احترام و بزرگداشت او  یاو مربوط م یا ماندگاریاقامتگاه او 

نَّا. «نکم كَّ هُ وَ . «میاستقرار داد .میدیانت و منزلت بخشکم :»مَ لِّمَ واو زائد است  :» لِنُعَ

ادِيثِ ). «۱۴۳/   بقره :نگا(   .ھا خواب ،ثیجمع حد :»األحَ
 ۲۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  هُ  بَلَغَ  َولَمَّ ُشدَّ
َ
ۚ مٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ۥٓ أ ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ا   ﴾٢٢ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
و  یت قّوت جسمانیو به نھا(د یمال خود رسکوسف به رشد و یه ک یو ھنگام 

ه پاداش ک(ن ین چنیو ما ا ،میبدو داد یو دانائ یداور )یروین ،افتیدست  یعقالن
  .میدھ یاران را مکوکین )ھمه(پاداش  )میوسف را دادی

   توضیحات: 

دّ «  م. «یو عقالن یرشد جسمان :»أَشُ كْ لْم. «نبّوت .یداور .متکح :»اً ـحُ دانش  :»اً ـعِ
گاھ .نیتفّقه در د .ر خوابیتعب   .از مصالح امور یآ

 ۲۳ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ وََغلََّقِت  ۦِسهِ �َّفۡ  َعن تَِهابَيۡ  ِ�  ُهوَ  لَِّ� ٱ هُ َوَدتۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
ٰ بۡ ۡ�  َمَعاذَ  قَاَل  لََكۚ  َت َهيۡ  َوقَالَۡت  َب َ�

ِۖ ٱ ٓ  ۥإِنَّهُ  �َّ حۡ  َرّ�ِ
َ
ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ  َواَيۖ َمثۡ  َسنَ أ   ﴾٢٣ لُِمونَ ل�َّ

 



  ٨٦٩ سوره یوسف

 

   ترجمه: 
و  ،زدن او پرداخت د و به گولیرنگ آغازیآرام آرام ن ،اش بود وسف در خانهیه ک یزن 

 !پناه بر خدا :وسف گفتی !با تو ھستم ،ار شوکا جلو و دست به یب :درھا را بست و گفت
ن است دامن عصمت به کچگونه مم(داشته است  یمرا گرام ،من است یه خداکاو 

  .گردند یاران رستگار نمکستمگمان  یب )؟! میم و به خود ستم نمایاالیگناه ب
   توضیحات: 

 »... نْ ... عَ تْهُ دَ اوَ ه با انواع کن است یند و گولش بزند. مراد اکرنگ یخواست او را ن»: رَ

يْتَ «د. یطلب یامجوئکارانه و متضّرعانه کام خواست و مکھا از او  لهیح ا جلو. بفرما. یب»: هَ

يبِّ «با تو ھستم. »: لَكَ «الفعل است.  اسم  یز مصر ولیخدا پروردگار من است. عز»:  إِنَّهُ رَ

يبّ ز مصر. استعمال (یه عزکن یا ای ،تواند خدا باشد یر (ه) مینعمت من است. مرجع ضم ) رَ
/   وسفیند: َصاِحُب الّداِر (نگا: یگو یه مکبا توّجه به عرف ظاھر مردم است  ،دوم یدر معن

...). «۵۰و  ۴۲ لِحُ   : به ھر حال.یعنیشأن است. ریواژه (ه) ضم »:إِنَّهُ ال يُفْ
 ۲۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡت  َولََقدۡ ﴿  ن َ�ٓ لَوۡ  بَِها َوَهمَّ  ۦۖ بِهِ  َهمَّ
َ
وٓ ٱ هُ َ�نۡ  َف ِ�َۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ  ۦۚ َرّ�ِهِ  نَ َ�ٰ بُرۡ  رََّءا أ  ءَ لسُّ

ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ۚ َشا ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ  َء   ﴾٢٤ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
 )زدن(قصد  )ه عبد خودیتنب یپرداخت و برا ید به پرخاشگرین دیه چنک(زن  

خود را  یاّما برھان خدا ،ردکاو  )طرد(قصد  )دفاع از خود یبرا(وسف یو  ،ردکوسف ی
و در (م یردکن ین چنیما ا ).ح دادید و فرار را بر قرار ترجیشکو از دفاع دست (د ید

ه او از بندگان کچرا  .میتا بال و زنا را از او دور ساز )میدیوشکدر ھمه مراحل  یحفظ و
  .ده ما بودیزه و گزیکپا

   توضیحات: 

تْ بِهِ ـهَ «  َا. «ردکوسف یردن ک هیخا قصد زدن و تنبیزل :»مَّ مَّ هبِ وسف قصد انتقام ی :»هَ

ان. «ردکاز او و دفاع از خود  هَ . ردکه پروردگارش بدو الھام کاست  یمراد راه نجات :» بُرْ

وءَ « آء. «ھا یبالھا و بد .ھا یھا و پلشت یزشت :»السُّ شَ حْ فَ نيَ ـْال. «زنا :»الْ لَصِ خْ  :»مُ
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  .انکپا .دگانیگز
 ۲۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡت  اَب ۡ�َ ٱ تَبََقاسۡ ٱوَ ﴿  لۡ  ُدبُرٖ  مِن ۥقَِميَصهُ  َوقَدَّ
َ
ا َسّيَِدَها َفَياَو� ٓ  َما قَالَۡت  اِب� ۡ�َ ٱ َ�َ  ءُ َجَزا

َرادَ  َمنۡ 
َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ًءاُسوٓ  لَِك بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َجنَ �ُسۡ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
  ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
خواست  یوسف می( ،جستند یشیگر پیدکیبر  )دند ویدو(در سوی  به )ھم یاز پ( 

ن حال و یدر ا .ندک یریخواست از خروج او جلوگ یخا میزودتر از در خارج شود و زل
زن خطاب به ( ،زن برخوردند یدم در به آقا ،دیوسف را از پشت بدریراھن یپ )،احوال

ن یجز ا ،ندک یار زشتکه به ھمسرت قصد انجام ک یسک یسزا :گفت )شوھر خود
  .ندیبب یکنجه دردناکا شیگردد  یا زندانیه کست ین

   توضیحات: 

ا«  تَبَقَ تْ . «گرفتند یشیگر پیگر مسابقه دادند و بر ھمدیدکیبا  :»إسْ  .ردکپاره  :»قَدَّ

يَا. «زد کچا فَ يا. «برخوردند .افتندی :»أَلْ   .دم .نزد :»لَدَ
 ۲۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ّمِنۡ  َشاهِدٞ  وََشِهدَ  ِ�� �َّفۡ  َعن ِ� َوَدتۡ َ�ٰ  ِ�َ  قَاَل ﴿ 
َ
ٓ أ  ُ�ُبلٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميُصهُ  َ�نَ  إِن لَِها

ٰ لۡ ٱ مِنَ  َوُهوَ  فََصَدقَۡت    ﴾٢٦ ِذ�ِ�َ َ�
   ترجمه: 
 !خواست مرا گول بزند یو م(خواند  یبه خود م یرنگ و زاریاو مرا با ن :وسف گفتی 

 )خانه آن(اھل  )حاضران(از  یحاضر )ن وقتیدر ا .دیجدال و دفاع به اوج خود رس
وسف از زمره ید و یگو یزن راست م ،وسف از جلو پاره شده باشدیراھن یاگر پ :زن گفت
  .ان خواھد بودیدروغگو

   توضیحات: 

دٌ «  اهِ دَ شَ هِ . از حّضار گفت یحاضر .ردک یداور ی،داور .داد یگواھ ی،گواھ :»شَ

يص« بُلٍ . «راھنیپ :» قَمِ   .جلو :»قُ
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 ۲۷ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ِمنَ  َوُهوَ  فََكَذبَۡت  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميُصهُ  َ�نَ  �ن﴿    ﴾٢٧ ِد�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
وسف از زمره ید و یگو یزن دروغ م ،وسف از پشت پاره شده باشدیراھن یو اگر پ 

  .ان خواھد بودیراستگو
   توضیحات: 

بُرٍ «    .پشت سر :»دُ
 ۲۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ۖ َكيۡ  ِمن ۥإِنَّهُ  قَاَل  ُدبُرٖ  مِن قُدَّ  ۥقَِميَصهُ  رََءا فَلَمَّ   ﴾٢٨ َعِظيمٞ  َدُ�نَّ َكيۡ  إِنَّ  ِدُ�نَّ
   ترجمه: 
ار از کن یا :گفت ،وسف از پشت پاره شده استیراھن ید پید )ز مصریعز(ه ک یھنگام 

  .رنگ شما بزرگ استیواقعًا ن .ردیگ یرنگ شما زنان سرچشمه مین
   توضیحات: 

يْد«    .رنگین .رکم :»كَ
 ۲۹ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  يُوُسُف ﴿ 
َ
� فِرِيَتغۡ سۡ ٱوَ  َذ�ۚ َ�ٰ  َ�نۡ  رِۡض أ   ﴾٢٩ �َ  ِٔاِ� �َۡ ٱ مِنَ  ُكنِت  إِنَِّك  بِِك� ِ�َ

   ترجمه: 
 یده دار و تو ایآن را پنھان و پوش(ن و ک یپوش چشم )موضوع(ن یاز ا !وسفی یا 
اران کتو از بزھگمان  بی ،)و آمرزش آن را از خدا بخواه(ن کاز گناھت استغفار  )زن

  .یا بوده
   توضیحات: 

ضْ «  رِ   .نکاز آن سخن مگو و پنھانش  .نکصرف نظر  :»أَعْ
 ۳۰ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 
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ٞ �ِسۡ  َوقَاَل ﴿  ۡ ٱ ِ�  َوة ُت مۡ ٱ َمِديَنةِ ل
َ
ٰ  َعزِ�زِ لۡ ٱ َرأ ٰ  وِدُ تَُ� ۖ  َشَغَفَها قَدۡ  ۦۖ ِسهِ �َّفۡ  َعن َهاَ�َتٮ  إِنَّا ُحبًّا

 ٰ ٮ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  َهالََ�َ   ﴾٣٠ مُّ
   ترجمه: 
ز یھمسر عز :از زنان در شھر گفتند یگروھ )د ویچین موضوع در شھر پیا خبر( 

به  ،عشق جوان .بد و به خود خواندیش را بفریه خادم خوکخواسته است  )مصر(
  .مینیب یم یارکآش یما او را در گمراھ .ده استیاندرون دلش خز

   توضیحات: 

يز«  زِ عَ بّاً . «است ر اعظمیا وزی ،مراد شاه مصر .واال مقام :»الْ ا حُ هَ فَ غَ دْ شَ عشق  :»قَ
واژه  .رده استکخود  یدایفته و شیرا ش یده است و ویوسف به اندرون دل او خزی

بّاً (   .ز استییتم )حُ
 ۳۱ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  رۡ  رِهِنَّ بَِمكۡ  َسِمَعۡت  فَلَمَّ
َ
�ۡ  ِهنَّ إَِ�ۡ  َسلَۡت أ

َ
ٖ َ�ٰ  ُ�َّ  َوَءاتَۡت  ا ٔٗ ُمتََّ�  لَُهنَّ  َتَدۡت َوأ  ِحَدة

ۖ َعلَيۡ  ُرجۡ خۡ ٱ َوقَالَِت  اِسّكِينٗ  ُهنَّ ّمِنۡ  ا ِهنَّ �ۡ  فَلَمَّ
َ
�ۡ  ۥٓ َنهُ َر�

َ
عۡ  ۥنَهُ َ�ۡ أ يۡ  نَ َوَ�طَّ

َ
 َش َ�ٰ  نَ َوقُلۡ  ِدَ�ُهنَّ �

 ِ ا َذاَ�ٰ  َما ِ�َّ ٓ َ�ٰ  إِنۡ  �ََ�ً   ﴾٣١ َكرِ�مٞ  َملَكٞ  إِ�َّ  َذا
   ترجمه: 
و (دنبال آنان فرستاد  )را یسانک( ،دیشان را شنیرنگ این )زیھمسر عز(ه ک یھنگام 

و مجلس را با (فراھم ساخت شان  برای یھائ و بالش )ردکشان را به خانه خود دعوت یا
 یاردکدام کو به دست ھر  ،)اراستیش بیگر وسائل رفاه و آسایگرانبھا و د یھا یپشت

 .شان شویوارد مجلس ا :گفت )وسفیبه (سپس  ،داد )وهیندن مکپوست  یبرا(
به دھشت افتادند و سراپا محو (دند و یبزرگوارش د ،بدو افتادشان  چشمان هک یھنگام

زاد ین آدمیا !ماشاءالله :دند و گفتندیشان را بریھا دست )وهیم یجمال او شدند و به جا
  .است ین فرشته بزرگواریه اکبل ،ستین

   توضیحات: 

ر«  كْ تْ . «خا استیزنان از زل یھا یمراد سخنان ناجور و بدگوئ .رنگین :»مَ تَدَ  :»أَعْ

ئاً ). «عتد(شه یاز ر .ردکآماده  تَّكَ يناً . «یپشت .بالش :»مُ كِّ اشَ هللاِِّ. «اردک :»سِ  یعبارت :»حَ
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را  )حاشَ (واژه  یبرخ .دگان او استیه خدا و شگفت از آفریه مراد از آن تنزکاست 
  .اند دانسته )یحاش(و مخّفف از  یآن را فعل ماض یالفعل و برخ اسم

 ۳۲ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  قَالَۡت ﴿  ِيٱ لُِ�نَّ فََ�  لَّمۡ  َولَ�ِن َصَمۖ َتعۡ سۡ ٱفَ  ۦِسهِ �َّفۡ  َعن ۥَودتُّهُ َ�ٰ  َولََقدۡ  �ِيهِ�  ُتنَِّ� لُمۡ  �َّ
ٓ  َعۡل َ�فۡ  ٰ ٱ ّمِنَ  اَوَ�َُكونٗ  َجَنَّ لَيُسۡ  ۥَءاُمُرهُ  َما  ﴾٣٢ غِرِ�نَ ل�َّ

   ترجمه: 
او سرزنش  )عشق(ه مرا به خاطر کاست  یسکن ھمان یا :گفت )زیھمسر عز( 

رده ک یدامنکو پا یشتنداریاو خو یام ول شتن خواندهیمن او را به خو )!یآر( .دیا ردهک
  .گردد یر میو تحق یزندانگمان  بی ،دھم انجام ندھد یاگر آنچه بدو دستور م .است
   توضیحات: 

مَ «  تَعْصَ ينَ . «نمود یدامنکپا .ردک یو خوددار یچیسرپ :»إِسْ رِ اغِ  .افراد پست :»الصَّ
  .رشدگانین و تحقیتوھ

 ۳۳ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

جۡ ٱ رَّبِ  قَاَل ﴿  َحبُّ  نُ لّسِ
َ
ا إَِ�َّ  أ ۡص  َدُهنَّ َكيۡ  َ�ّ�ِ  ۡف تَۡ�ِ  ��َّ  هِ� إَِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ يَدۡ  ِممَّ

َ
 ُب أ

ُ�ن ِهنَّ إَِ�ۡ 
َ
 ﴾٣٣ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  َوأ

   ترجمه: 
د) یاز او را شن یفرمانبردار یز و اندرز زنان مھمان براید ھمسر عزین تھدیه اکوسف ی( 

 ،خوانند یه مرا بدان فرا مکاست  یزیندتر از آن چیمن خوشا یزندان برا !گفت: پروردگارا
 تیم و (دامن عصمت به معصیگرا یبدانان م ی،شان را از من باز نداریرنگ ایو اگر (شّر) ن

  گردم. یم و آن وقت) از زمره نادان مینما یشتن را بدبخت میم و خویآال یم
   توضیحات: 

ن«  جْ بُ . «زندان :»السِّ   ).صبو(از ماده  .میگرا یم .ورزم یعشق م :»أَصْ
 ۳۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ َكيۡ  هُ َ�نۡ  فََ�ََف  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  تََجاَب سۡ ٱفَ ﴿  ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َدُهنَّ   ﴾٣٤ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
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   ترجمه: 
تنھا  .رشان را از او بازداشتکد و میک )شّر (رد و کاو را اجابت  یپروردگارش دعا 

گاه  )برندگان به خود است و پناه یدعاھا( یه شنواکخدا است  از احوال بندگان و (آ
  .باشد یم )شانیمصالح ا

   توضیحات: 

نْهُ «  فَ عَ َ   .دیاز او بگردان .از او دور داشت .از او برگرداند :»رصَ
 ۳۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  لَُهم بََدا ُ�مَّ ﴿  ُوا
َ
ٰ  ۥُجُننَّهُ لَيَسۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َرأ   ﴾٣٥ ِح�ٖ  َح�َّ

   ترجمه: 
 یم گرفتند او را تا مّدتیتصم ،دندیوسف) را دی یدامنکھا (و عالئم پا ه نشانهکبعد از آن  

  د).یایز بر سر عقل بیز نیه زن عزکه سر و صداھا بخوابد و بلکن یا ی(برا نند.ک یزندان
   توضیحات: 

ا لَ «  مْ ـبَدَ . دندین صالح دیز مصر و مردان او چنیعز .دین به نظرشان رسیچن :»هُ

نيٍ . «یکدالئل عصمت و پا .یدامنکپا یھا نشانه :»اآليَاتِ « يا حِ تا مّدت نامعلوم و  :»إِلَ
  .ینامحدود

 ۳۶ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

جۡ ٱ َمَعهُ  َوَدَخَل ﴿  ٓ  قَاَل  َ�َتَياِن�  نَ لّسِ َحُدُهَما
َ
ٓ  أ ٰ  إِّ�ِ َرٮ

َ
عۡ  ِ�ٓ أ

َ
ٓ  َخرُ �ٱ َوقَاَل  �ۖ رٗ َ�ۡ  ِ�ُ أ  إِّ�ِ

 ٰ َرٮ
َ
ۡ�ِ  ِ�ٓ أ

َ
  َق فَوۡ  ُل أ

ۡ
  �ُخۡ�ٗ  ِ� َرأ

ۡ
ۡ�ُ ٱ ُ�ُل تَأ   َنانَّبِئۡ  ُهۖ ِمنۡ  لطَّ

ۡ
ٰ  إِنَّا ۦٓۖ وِ�لِهِ بَِتأ  مِنَ  َك نََرٮ

ۡ ٱ   ﴾٣٦ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
 :از آن دو گفت یکی .شدند یوسف زندانیھمراه  )گزاران شاه از خدمت(دو جوان  

من در خواب  :گفت یگریو د .فشارم یشراب م )یه انگور براک(دم یمن در خواب د
ر آن یما را از تعب !)وسفی یا( .خورند یه نان بر سر دارم و پرندگان از آن مکدم ید
  .مینیب یاران مکوکیه تو را از زمره نکاگاھان یب
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   توضیحات: 

اينِ «  ُ . «دمید یخود را م :» أَرَ رصِ بْزاً . «رمیگ یره آن را میش .فشارم یم :»أَعْ . نان :»خُ

بِّئْنَا«   .ما را مطلع ساز :»نَ
 ۳۷ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

  َ�  قَاَل ﴿ 
ۡ
  إِ�َّ  ۦٓ زَقَانِهِ تُرۡ  َطَعامٞ  �ِيُكَمايَأ

ۡ
  تُُ�َماَ�بَّ�

ۡ
ن َل َ�بۡ  ۦوِ�لِهِ بَِتأ

َ
  أ

ۡ
ۚ يَأ ٰ  �َِيُكَما  لُِكَماَ�

ا �  َعلََّمِ�  ِممَّ ٓ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  �ٖ قَوۡ  مِلَّةَ  ُت تََر�ۡ  إِّ�ِ  َرّ�ِ ِ ٱب ِ  وَُهم �َّ   ﴾٣٧ فُِرونَ َ�ٰ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱب
   ترجمه: 
ر یشما را از تعب ،شما به شما برسد یره غذائیه جکش از آن یپ :گفت )وسفی( 

گاه خواھم ساخت م از یگو یه به شما مک )بیا و خبر از غیر رؤیتعب(ن یا .خوابتان آ
چرا  ،)فرموده است یو به من وح(ه پروردگارم به من آموخته است کاست  یزھائیچ
گروند و به روز  یبه خدا نمه کام  دهیشکدست  یش گروھیک )ورود به(ه من از ک

  .مان ندارندین ایبازپس
   توضیحات: 

ةَ «  لَّ .... «نیآئ .شیک :»مِ مٍ وْ ةَ قَ لَّ كْتُ مِ ش یکه از دخول به کن است یمراد ا :»تَرَ
  ...هکام  ام و به دنبال آنان نرفته ردهک یخوددار یگروھ

 ۳۸ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ِملَّةَ  ُت �ََّبعۡ ٱوَ ﴿  ٓ  َ�نَ  َما ُقوَبۚ َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ءِيٓ َءابَا ن َ�َا
َ
ُّۡ�ِ  أ ِ  كَ � ِ ٱب  ِمن �َّ

 ۡ�َ � ٰ  ءٖ ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن لَِك َ� �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّاِس ٱ َوَ�َ  َناَعلَيۡ  �َّ
َ
  ﴾٣٨ ُكُرونَ �َشۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
و به (ام  ردهک یرویعقوب پیم و اسحاق و یخود ابراھ )انکایو ن(ن پدران یو من از آئ 

د و یتوح(ن یا .مینکرا انباز خدا  یزیه چکرا نسزد  )اءیانب(ما  ).ام شان رفتهیدنبال ا
و  )میا ردهکدا یغ آن را پیه افتخار تبلکاء یانب(لطف خدا است در حق ما  ،)یپرست گانهی

شتر مردمان ین بکیول )سپرند یرا مرش آن راه بھشت یه با پذک(در حق ھمه مردمان 
 یارکه کند ینما یرا انباز خدا م یزھائیو چ(نند ک ینم )را ین لطفیچن( یگزار سپاس

  ).ستیاز آنھا ساخته ن



 تفسیر نور    ٨٧٦

 

   توضیحات: 

نَا«  انَ لَ ا كَ ءٍ «ما را نرسد و نسزد. »: مَ ْ ن يشَ و انسان  یاعم از فرشته و پر ،را یزیچ»: مِ

نْ ره. حرف (یو بت و غ ءٍ زائد و واژه () مِ ْ  یزین است: چیچن یا معنیبه است.  ) مفعوليشَ

  مستفاد است. کشر یه از نفک یدین توحیا»: ذلِكَ «اد. یا زیم باشد ک ،کاز شر
 ۳۹ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

جۡ ٱ ِحَ�ِ َ�ٰ َ�ٰ ﴿  رۡ  نِ لّسِ
َ
َتَفّرِقُونَ  َ�ابٞ َءأ مِ  َخۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َ�   ﴾٣٩ َقهَّ

   ترجمه: 
 کیرو ھر ید پیه انسان باک یو گوناگون(نده کان پرایا خدایآ !من یدوستان زندان یا 

  .؟) سکز و یبر ھمه چ(ره یگانه چی یا خدایبھترند  )از آنھا شود
   توضیحات: 

نِ «  جْ بَيِ السِّ احِ ا صَ گونه  ھمان .ن زندانکدو سا یا !دو دوست من در زندان یا :»يَ

ابُ الْ « :ندیه گوک حَ نَّةـأَصْ حابُ النّارِ « ،»جَ قُونَ . «»وأَصْ رِّ تَفَ مراد  .ندهکان پرایخدا :»مُ

ار. «متعّدد و متنّوع در ذات و صفات است هَّ قَ غه مبالغه یص .ره و غالبیار چیبس :»الْ
  .است )قاھر(

 ۴۰ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن ُبُدونَ َ�عۡ  َما﴿  سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موََءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  مِن بَِها �َّ

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ  ٍن� َ�ٰ ُسلۡ  َمرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ۚ  إِ�َّ ٰ  إِيَّاهُ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�

َ
 َ�َ أ

  ﴾٤٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ
   ترجمه: 
ست ین )یمسّم  یب( یھائ جز اسم یزیچ ،دیپرست یر از خدا میه غک یمعبودھائن یا 

 )دنیخدا نام( یبرا یخداوند حّجت و برھان .دیا دهیه شما و پدرانتان آنھا را خدا نامک
 ).معبود بودن آنھا ارسال ننموده است یبرا یامیو پ یو وح(رده است کآنھا نازل ن

ند و از ک یومت مکائنات حکه بر کاو است  ،نیا( .از آن خدا است و بس یفرمانروائ
 .دیه جز او را نپرستکخدا دستور داده است  ).دینما یجمله عقائد و عبادات را وضع م
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 یول )بر صدق آن رھبرند یو نقل ین عقلیه ادّله و براھک( ین راست و ثابتین است دیا
  ).استن پوچ و ناروا ین است و جز ایه حق اک(دانند  یشتر مردم نمیب

   توضیحات: 

لْطَانٍ «  مُ ـالْ . «کحّجت و مدر .ل و برھانیدل :»سُ كْ م و کح .یومت و فرمانروائکح :»حُ

يِّمُ . «فرمان قَ   .ثابت و پابرجا .راست و درست :»الْ
 ۴۱ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

جۡ ٱ ِحَ�ِ َ�ٰ َ�ٰ ﴿  ٓ  نِ لّسِ ا مَّ
َ
َحُدُكَما أ

َ
ا �ۖ رٗ َ�ۡ  ۥَر�َّهُ  ِ� فَيَسۡ  أ مَّ

َ
  لَُب َ�ُيۡص  َخرُ �ٱ َوأ

ۡ
 ُ�ُل َ�َتأ

ۡ�ُ ٱ   ِمن لطَّ
ۡ
أ  ٱ قُِ�َ  ۦۚ ِسهِ رَّ

َ
ِيٱ رُ مۡ ۡ�   ﴾٤١ تَِيانِ َتفۡ �َسۡ  �ِيهِ  �َّ

   ترجمه: 
ه در ک(از شما  یکیاّما  )دیر خواب خود را بشنویتعب کنیا( !من یدوستان زندان یا 

مجلس  یگردد و دوباره ساق یآزاد م ،فشارد یشراب م یه انگور براکده است یخواب د
ه نان کده است یه در خواب دک( یگریو اّما د ،دھد یبه سرور خود شراب م )شود و یم

شود و پرندگان از  یبه دار زده م )گردد و یآزاد نم ،خورند یبر سر دارد و مرغان از آن م
 یقطعد و یه از من درباره آن نظر خواستکاست  یزیچ ،نیا .خورند یسر او م )گوشت(

  .است یو حتم
   توضیحات: 

بَّهُ «  بّ (مراد از  :»رَ لَبُ . «است یاصطالح کسرور و آقا و مال )رَ  .شود یبر دار م :»يُصْ

رُ . «شود یبه دار زده م َ األمْ ن است یر ھمیتعب .است یو شدن یو حتم یار قطعک :»قُيضِ

تِيَانِ . «و بس تَفْ   .دیخواھ یدرباره آن فتوا و نظر م :»تَسْ
 ۴۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ِي َوقَاَل ﴿  نَّهُ  َظنَّ  لِ�َّ
َ
ٰ  َرّ�َِك  ِعندَ  ِ� ُكرۡ ذۡ ٱ ُهَماّمِنۡ  نَاٖج  ۥ� �َسٮ

َ
يۡ ٱ هُ فَأ  ۦَرّ�ِهِ  رَ ذِكۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

جۡ ٱ ِ�  فَلَبَِث    ﴾٤٢ِسنِ�َ  عَ بِۡض  نِ لّسِ
   ترجمه: 
ش یمرا در پ :گردد گفت یدانست آزاد م یه مکاز آن دو  یکیبه  )وسف خطابی( 
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ه از زندان کباشد  .و شرح حال مرا بدو بگو(ادآور شو ی )شاه مصر یعنی(سرور خود 
وسف یلذا  .ندکش سرورش بازگو یه در پکادش ببرد یمن آن را از یاّما اھر ).ندکم یرھا

  .در زندان بماند یچند سال
   توضیحات: 

. رستگار .رھا :»نَاجٍ ). «۲۰ /  حاّقه ،۲۴۹و  ۴۶/   بقره :نگا(ن داشت یقی :»ظَنَّ « 

بِّهِ « رَ رَ يْطَانُ ذِكْ اهُ الشَّ وسف را به یببرد و او شرح حال  یاد ساقیوسف را از یمن یاھر :»أَنسَ

اهُ (در فعل  )ه(ر یضم .شاه نگفت مفعول  )ه(گر یبه عبارت د .گردد یبرم یبه ساق )أَنسَ

رَ (و  ،به اّول من جز یه اھرکاست  یز ضروریته نکن نیر اکذ .به دوم است مفعول )ذِكْ
را به لذائذ و ھا  انسان ،دائم خود یھا با وسوسه .ندکتواند ب ینم یارک ،وسوسه و اغفال

برد  یاد آنان میدارد و چه بسا خدا و حقائق را از  یھوده مشغول میب یارھاکشھوات و 

بِثَ ). «۴۲حجر /  ،۲۲/   میابراھ ،۱۰۰و  ۹۹/   نحل :نگا( عَ . «ماند :»لَ عدد  .چند :»بِضْ
  .ان سه تا نه استیم یمبھم

 ۴۳ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ٓ  َملُِك ل َرىٰ  إِّ�ِ
َ
  ِسَمانٖ  تٖ َ�َقَ�ٰ  عَ َسبۡ  أ

ۡ
 ٍت ُبَ�ٰ ُس� عَ وََسبۡ  ِعَجاٞف  عٌ َسبۡ  ُ�لُُهنَّ يَأ

َخرَ  ُخۡ�ٖ 
ُ
َهاَ�ٰٓ  ٖت� يَا�َِ�ٰ  َوأ ُّ�

َ
ۡ ٱ � �ۡ  َمَ�ُ ل

َ
ونَ َ�عۡ  يَالِلرُّءۡ  ُكنُتمۡ  إِن يَ َ�ٰ رُءۡ  ِ�  تُوِ� أ ُ�ُ ٤٣﴾  

   ترجمه: 
ه ھفت گاو الغر آنھا را کدم یمن در خواب ھفت گاو چاق را د :گفت )مصر(شاه  

ه ک(دم یرا د )دهیو رس( کخوشه خش )و ھفت ،نارس(و ھفت خوشه سبز و  ،خورند یم
اگر  )ماءکعلماء و ح( !بزرگان یا ).نندک یچند و آنھا را نابود میپ یھا بر سبزھا م کخش

م ینظر خود را درباره خوابم برا )دین فّن سررشته داریو در ا(د ینک یر میھا را تعب خواب
  .دیان داریب

   توضیحات: 

اتٍ «  رَ مَ . «گاوھا ،بقرۀجمع  :»بَقَ افٍ . «فربه .چاق ،نیجمع َسم :»انٍ ـسِ جَ مجع « :»عِ

فاء ، الغر جْ ف و عَ جَ نبُالت. «»أَعْ نْبُلَة« :» سُ ٍ . «خوشه گندم ،»مجع سُ رضْ ْخَضر  :»خُ
َ
جمع أ

اتٍ . «سبز و نارس ،و َخْضراء ابِسَ تُوينِ . «دهیرس .کخش ،اِبسیجمع  :»يَ م فتوا و یبرا :» أَفْ
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ونَ . «دینظر دھ ُ ربُ  یاز معن .دیدار یان میھا را ب سرانجام خواب .دینک یر میتعب :»تَعْ
  .دیپرداز یم یقیحق ید و به معنیگذر یم یالیخ

 ۴۴ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ۡض  ا
َ
حۡ  ُث َ�ٰ أ

َ
  نُ َ�ۡ  َوَما �ٖ� َ�ٰ أ

ۡ
 ٱ وِ�لِ بَِتأ

َ
  ﴾٤٤ لِِم�َ بَِ�ٰ  مِ َ�ٰ حۡ ۡ�

   ترجمه: 
و جزو اوھام و (نده است کشان و پرایپر یھا خواب )ن خواب از زمرهیا( :گفتند 

گاه  یپرداز الیخ )ن گونهیا(ر یو ما از تعب )ندارند یه معنکاست  یا االت آشفتهیخ ھا آ
  .میستین

   توضیحات: 

اثُ «  غَ ده. در یکاھان مختلف خشیاز گ  ھای دست از چوب. یا بسته ،جمع ِضْغث»:  أضْ

الم«سر و ته است.  یب یھا الیھا و خ از خاطره یا زهینجا مراد آمیا ا. یرؤ ،جمع ُحُلم»:  أَحْ

الم«خواب.  اثُ أَحْ غَ   .یمعن یجا و بیدرھم و آشفته و ب یھا از خواب یا مجموعه»:  أَضْ
 ۴۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوقَاَل ﴿  َكرَ ٱوَ  ُهَماِمنۡ  َ�َا �َّ ةٍ  دَ َ�عۡ  دَّ مَّ
ُ
۠  أ نَا

َ
نَبُِّئُ�م �

ُ
�  

ۡ
رۡ  ۦوِ�لِهِ بَِتأ

َ
  ﴾٤٥ ِسلُونِ فَأ

   ترجمه: 
افته بود و بعد از مّدتھا ینجات  )از زندان ی،نفر زندان(ان آن دو یه از مک یسک 

مّطلع  ین خوابیر چنیمن شما را از تعب :گفت ،اد آوردیبه  )وسف رایسفارش (
ار ماھر و استاد کن یه او در اکنم یوسف نام را ببیتا آن جوان (د یمرا بفرست .گردانم یم

  ).است
   توضیحات: 

رَ «  كَ ةٍ . «اد آوردیبه  .ر شدکمتذ :»إِدَّ دَ ). «۸ھود /  :نگا(از زمان  یمّدت :»أُمَّ رَ بَعْ كَ ادَّ وَ

... ةٍ   .ه استیحال ،حرف واو :» أُمَّ
 ۴۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 
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َها يُوُسُف ﴿  ُّ�
َ
يقُ ٱ � ّدِ فۡ  لّصِ

َ
  ِسَمانٖ  تٖ َ�َقَ�ٰ  عِ َسبۡ  ِ�  تَِناأ

ۡ
 عِ وََسبۡ  ِعَجاٞف  عٌ َسبۡ  ُ�لُُهنَّ يَأ

َخرَ  ُخۡ�ٖ  ٍت ُبَ�ٰ ُس�
ُ
ٓ  تٖ يَا�َِ�ٰ  َوأ رۡ  لََّعّ�ِ

َ
  ﴾٤٦ لَُمونَ َ�عۡ  لََعلَُّهمۡ  �َّاِس ٱ إَِ�  ِجعُ أ

   ترجمه: 
گاه  ،ر خوابیاز تعب !ار راستگویبس یا !وسفی یا   :)ده استیشاه د(ه کن کما را آ

و ھفت خوشه سبز  ،کو ھفت خوشه خش ،اند ھفت گاو چاق را خورده ،ھفت گاو الغر
مردم سوی  به ه منکن یتا ا ،)اند ردهکھا را تباه  ھا نارس دهیاند و رس دهیچیبه ھم پ(

 )ر خواب رایتعب(ه آنان کد است یام ).ان دارمیشان بیا یر تو را برایو تعب(برگردم 
  ).با علم و فضل تو آشنا شوند(بدانند و 

   توضیحات: 

يقُ «  دِّ   .ارکار راستگو و راستیبس :»الصِّ
 ۴۷ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

بٗ  ِسنِ�َ  عَ َسبۡ  رَُعونَ تَزۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ا قَلِيٗ�  إِ�َّ  ۦٓ ُبلِهِ ُس� ِ�  فََذُروهُ  َحَصد�ُّمۡ  َ�َما اَد�  ّمِمَّ

 
ۡ
  ﴾٤٧ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
و  ،دیارکب )گندم و جو ،شتریبا تالش ھرچه ب( یاپید ھفت سال پیبا :گفت )وسفی( 

  .دیخوشه خود نگاه داردر  -د یخور یه مک یکجز اند -د ینک یه درو مکآنچه را 
   توضیحات: 

أْباً «  آئِبنيَ ( یحال و به معن .یاپیپ :»دَ دن یشکرنج و زحمت  یا به معنی ،است )دَ

أَبُونَ (است و مفعول مطلق فعل محذوف  تُمْ . «است )تَدْ دْ صَ وهُ . «دیردکدرو  :»حَ رُ  :»ذَ
  .دیبگذار یباق .دینکش یرھا

 ۴۸ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

  ُ�مَّ ﴿ 
ۡ
ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ   ِشَدادٞ  عٞ َسبۡ  لَِك َ�

ۡ
مۡ  َما نَ ُ�لۡ يَأ ا قَلِيٗ�  إِ�َّ  لَُهنَّ  ُتمۡ قَدَّ  ّمِمَّ

  ﴾٤٨ِصُنونَ ُ�ۡ 
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   ترجمه: 
ن یشود و ا یم یقحط(رسد و  یھفت سال سخت در م )خوش یھا سال(پس از آن  

مگر مقدار  ،دارند یبرم انید از میا ه به خاطرشان اندوختهکآنچه را  )سخت یھا سال
  .دینمائ یمحفوظ م )بذر یه براک(را  یمک

   توضیحات: 

ادٌ «  دَ تُمْ . «ھا است یھا و قحط یسالکمراد خش .سخت ،دیجمع شد :»شِ مْ دَّ  :»قَ

ا.... «دیا ردهکش آماده یشاپیپ .دیا اندوخته لْنَ مَ أْكُ  .خورند یھا را م ھا اندوخته سال :»يَ

ننيَ (نسبت فعل به  ھا  ه مردم در آن سالکن است یمبالغه است واّال اصل ا یبرا )سِ

نُونَ . «خورند یھا را م اندوخته ْصِ مراد حفظ  .دیدار یم نگاه مکمح .دینک یحفظ م :»حتُ
  .نده استیشت آک یبذر برا

 ۴۹ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

  ُ�مَّ ﴿ 
ۡ
ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ ونَ َ�عۡ  َو�ِيهِ  �َّاُس ٱ ُ�َغاُث  �ِيهِ  َ�مٞ  لَِك َ� ُ�ِ ٤٩﴾  

   ترجمه: 
 یھا ه بارانکرسد  یفرا م یسال ،)و سخت کخش یھا سال(بعد از آن  ،سپس 

تون یانگور و ز(ره یشود و در آن ش یده میادشان رسیمردم بارانده و به فر یفراوان برا
  ).افتند یم یو به نعمت و خوش(رند یگ یرا م )یروغن یھا ھا و دانه وهیگر میو د
   توضیحات: 

اثُ «  يْث(از واژه  .شود یبارانده م :»يُغَ از  .گردند یو مدد م یاری .باران یبه معن )غَ

ث(مصدر  وْ ونَ . «دنیاد رسیردن و به فرک کمک یبه معن )إِغاثَه(ا ی )غَ ُ  :»يَعْرصِ
ه نشانه وفور نعمت و رحمت ک ،رندیگ یرا م یروغن یھا ھا و دانه وهیره میش .فشارندیم
  .است یتعالزد یا

 ۵۰ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ا ۦۖ بِهِ  ُتوِ� �ۡ ٱ َملُِك ل ٓ  فَلَمَّ  بَاُل  َما هُ لۡ  َٔ فَۡ�  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ِجعۡ رۡ ٱ قَاَل  لرَُّسوُل ٱ َءهُ َجا
ٰ ٱ َوةِ لنِّسۡ ٱ عۡ  ِ� �َّ يۡ  نَ َ�طَّ

َ
� ۚ   ﴾٥٠ َعلِيمٞ  ِدهِنَّ بَِ�يۡ  َرّ�ِ  إِنَّ  ِدَ�ُهنَّ
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   ترجمه: 
 ،نزد او رفت )شاه(ه فرستاده ک یھنگام .دیش من آوریوسف را به پی :شاه گفت 

خود را   ھای دست هک یزنان یماجرا :سرور خود باز گرد و از او بپرسسوی  به :گفت
گاه از نگمان  بی ؟ اند چه بوده است دهیبر   .شان استیرنگ ایپروردگار من بس آ

   توضیحات: 

ه زنان با کاست  یارکقت حال و سبب یمراد حق .و بارار ک .حال و وضع :»بَالُ « 
  .وسف داشتندی

 ۵۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َش َ�ٰ  نَ قُلۡ  ۦۚ ِسهِ �َّفۡ  َعن يُوُسَف  َود�ُّنَّ َ�ٰ  إِذۡ  ُبُ�نَّ َخطۡ  َما قَاَل ﴿   هِ َعلَيۡ  َناَعلِمۡ  َما ِ�َّ
� ُسوٓ  ِمن ُت مۡ ٱ قَالَتِ  ءٖ

َ
۠  قُّ �َۡ ٱ َحَص َحۡص  نَ �لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َرأ نَا

َ
 لَِمنَ  ۥ�نَّهُ  ۦِسهِ �َّفۡ  َعن ۥَودتُّهُ َ�ٰ  �

ٰ ٱ   ﴾٥١ ِد�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
وسف یه کبدان گاه  -ار شما کان یجر :گفت )شان یرد و بدکزنان را احضار  ،شاه( 

د و خواْسِت شما را پاسخ یا به شما گرائیآ( ؟باشد یچگونه م -د یرا به خود خواند
ه دامن طھر او کند کخود را رھا  کیه بنده نک(است  )از آن(خدا منّزه  :گفتند ).؟ گفت

 کنیھم ا :گفت )مصر(ز یزن عز .میاز او سراغ ندار یما گناھ !)به لوث گناه آلوده گردد
رنگ من در او ین یول(ه او را به خود خواندم کن من بودم یا .شود یار مکحق آش
  .است )ردارکدر گفتار و (و از راستان  )نگرفت

   توضیحات: 

طْب«  صَ . «شود یه درباره آن گفتگو مک یار بزرگک .شامدیپ :» خَ حَ صْ روشن و  :»حَ
  .دیگر گرد جلوه .ان شدینما

 ۵۲ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ّ�ِ  لَمَ ِ�َعۡ  لَِك َ�
َ
ُخنۡ  لَمۡ  �

َ
ِ  هُ أ نَّ  بِ َغيۡ لۡ ٱب

َ
َ ٱ َوأ ٓ �َۡ ٱ دَ َكيۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ   ﴾٥٢ �ِنِ�َ ا

   ترجمه: 
جز حق  ،او(اب یبداند من در غ )وسفی(ه کبدان خاطر است  )اعتراف من(ن یا 
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 و خداوند ،نمک یانت نمیبدو خ )شمرم و یخود مغتنم نم یم و نبودن او را برایگو ینم
 ،رساند یو به ھدف نم(ند ک یرھنمود نم )ھدف یسو به(رنگبازان را یرنگ نینگمان  بی
  ).گرداند یھوده میباطل و به کو بل
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ ...ـْهـال يَ . «ن مجلسیوسف از ایاب یدر غ :»بِالْ يْدَ ي كَ  ،دیکت یمراد از ھدا :»دِ
  .ذ آن استیتنف

 ۵۳ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ بَّرِئُ  َوَما
ُ
� َ�فۡ  � ۢ  َس �َّفۡ ٱ إِنَّ  ِ�ٓ اَرةُ مَّ

َ
�َ  ِ وٓ ٱب �  رَِحمَ  َما إِ�َّ  ءِ لسُّ ٓ  َ�ُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َرّ�ِ

  ﴾٥٣رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
ه نفس کچرا  )دانم یگناه نمیشتن را بیو خو(نم ک یمن نفس خود را تبرئه نم 

به  )د و مردمان راینما ین مییھا را تز ید و زشتیگرا یعًة به شھوات میش طبکسر(
و او را در (د یپروردگارم بدو رحم نماه ک یسکمگر نفس  ،خواند یھا میارکھا و ناب یبد
مغفرت و  یپروردگارم داراگمان  بی ).دیت خود مصون و محفوظ فرماینف حماک

  .است یمرحمت فراوان
   توضیحات: 

ئُ «  ةٌ . «دانم یگناه نمیب .نمک یتبرئه نم :»مآ أُبَرِّ ارَ غه یص .دھنده ار فرمانیبس :» أمَّ

ا. «مبالغه امر است  ،۵۳و  ۵۲ یھا هیآ :یادآوری .هک یمگر زمان .هک یمگر نفس :»إِالّ مَ

لَمَ  ذلِكَ (از  یعنی ورٌ تا  ...لِيَعْ فُ يمٌ  غَ حِ ه بعد از کوسف بشمار آورد یتوان سخن  یرا م )رَ
آن  ،قتیشف حقکبر  یقیش او برگشته باشد و او به عنوان تعلیقاصد به پ ،سخنان زنان

 )شاه(ه کبدان خاطر است  ،نیا :شود ین میچنور که مذیدو آ یمعن .را فرموده باشد
 یاران راه به جائکانتیترفند خگمان  بی .ام ردهکانت نیبدو خ )او(اب یبداند من در غ

خواند مگر  یھا م یبه بد )انسان را( ،ه نفسکنم ک یمن نفس خود را تبرئه نم .برد ینم
  .م استیپروردگارم غفور و رحگمان  بی .دیه پروردگارم رحم نماک یزمان

 ۵۴ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٨٨٤

 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  سۡ  ۦٓ بِهِ  ُتوِ� �ۡ ٱ َملُِك ل
َ
ا ِ�� ِ�َفۡ  هُ لِۡص َتخۡ أ �ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ إِنََّك  قَاَل  ۥَ�ََّمهُ  فَلَمَّ  َمِك�ٌ  َناَ�َ

ِم�ٞ 
َ
  ﴾٥٤ أ

   ترجمه: 
او را به نزد من  :شاه گفت )دیش شاه مسّلم گردیوسف در پی یکه پاک یھنگام( 

 )وسف را آوردند و شاهی(ه ک یوقت .نمکخاّص خود  )از افراد مقّرب و(را  ید تا ویاوریب
ش ما بزرگوار و یاز امروز تو در پ :گفت )بر محّبتش افزود و بدو(با او صحبت نمود 

  .ینان و اعتمادیمورد اطم
   توضیحات: 

هُ «  لِصْ تَخْ هُ . «نمک او را از مقّربان و خاّصان :»اَسْ لَّمَ با شاه  .وسف سخن گفتیبا  :»كَ

لَّمَ (فاعل  .سخن گفت نَا. «وسف باشدیا یتواند شاه  یم )كَ يْ دَ . « ش مایدر پ .نزد ما :»لَ

كِنيٌ    .محترم و ارجمند .انت و منزلتکم یدارا :»مَ
 ۵۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ� َعلۡ جۡ ٱ قَاَل ﴿  َ�َ  ٓ  ٱ �ِنِ َخَزا
َ
  ﴾٥٥ َعلِيمٞ  َحفِيٌظ  إِّ�ِ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
ار حافظ و یه من بسکچرا  ،نکن یمرا سرپرست اموال و محصوالت زم :وسف گفتی 

گاه  )و ،خزائن و مستغّالت(نگھدار    .باشم یم )یشاورزکو  یاز مسائل اقتصاد(بس آ
   توضیحات: 

ضِ «  آئِنِ األرْ زَ   .یاموال و دارائ یھا نهیگنج .نیزم یھا فرآورده :»خَ
 ۵۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

نَّا لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿   ٱ ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ
َ
  ِض �ۡ�

ُ
أ ٓ  ُث َحيۡ  َهاِمنۡ  يَتََبوَّ ۚ �ََشا ٓ  َمن تَِنابِرَۡ�َ  نُِصيُب  ُء ََّشا � ۖ  ُء

جۡ  نُِضيعُ  َوَ� 
َ
ۡ ٱ رَ أ   ﴾٥٦ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
وسف ین منوال یو بد )شد یر اقتصاد و دارائیرفت و او وزیوسف را پذیشنھاد یشاه پ( 

جا کدر آنجا ھر .مینعمت و قدرت داد )م و جاه و جالل ویمصر باال برد(ن یرا در سرزم



  ٨٨٥ سوره یوسف

 

 !)یآر .ردک یخواست دخل و تصّرف م یه مکو ھرگونه (د یگز یخواست منزل م یه مک
اداش م و پیبخش یم )میسته بدانیو شا(م یه بخواھکس کما نعمت خود را به ھر

  .میگردان یاران را ضائع نمکوکین
   توضیحات: 

نَّا«  كَّ . میردکمسّلط و متصّرف در امور  .میسلطه و قدرت و جاه و نعمت داد :»مَ

أُ « تَبَوَّ يْثُ . «دیگز یم یمنزل و مأو :» يَ   .ھرگونه .ھرجا :»حَ
 ۵۷ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

جۡ ﴿ 
َ
ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةِ �ٱ رُ َوَ� ْ  ّلِ�َّ ْ  َءاَمُنوا   ﴾٥٧ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
 ،نندک یم یزگاریآورند و پرھ یمان میا )ایدر دن(ه ک یسانک یبرا ،و پاداش آخرت 

  .است )شانیا یویو واالتر از پاداش دن(بھتر 
   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ انُوا يَ نُوا وَ كَ امَ ثبات و گر  بیان و مضارع ین عبارت در قالب ماضیر اکذ :»ءَ
  .مان و تقوا استیاستمرار بر ا

 ۵۸ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ْ  يُوُسَف  َوةُ إِخۡ  ءَ وََجا   ﴾٥٨ ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُ  وَُهمۡ  َ�َعَرَ�ُهمۡ  هِ َعلَيۡ  فََدَخلُوا
   ترجمه: 
 رید و مردم از ھر سو بدانجا سرازیت رسیدر اطراف مصر به غا یسالکو خش یقحط( 

و به  )نعان شام عازم مصر گشتندکگران از یز ھمچون دین(وسف یو برادران  )شدند
  .را نشناختند یآنان و یول ،شان را شناختیو او ا ،وسف آمدندیش یپ

   توضیحات: 

ةُ «  وَ مْ . «برادران ،جمع اخ :» إِخْ هُ هُ  وَ ونَ  لَ نكِرُ ونَ . «ه استیجمله حال :»مُ نكِرُ  :»مُ
  .شناختند یاو را نم یعنی .ناشناسندگان

 ۵۹ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 
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ا﴿  زَُهم َولَمَّ خٖ  ُتوِ� �ۡ ٱ قَاَل  ِ�ََهازِهِمۡ  َجهَّ
َ
�ِيُ�مۚۡ  ّمِنۡ  لَُّ�م بِأ

َ
َ�  أ

َ
ٓ  نَ تََروۡ  � ِ�ّ

َ
وِ�  �

ُ
 َل َكيۡ لۡ ٱ أ

 ۠ نَا
َ
ۡ ٱ َخۡ�ُ  َو�    ﴾٥٩ ُم�ِلِ�َ ل

   ترجمه: 
ه کشان را چنان یرد و بار و بنه اک یرائیسته از آنان پذیوسف به گونه شای( 

 :گفت ،شان را آماده ساختیه بار و بنه و توشه اک یو ھنگام )خواستند آماده نمود یم
خود را  یبرادر پدر )ندهیدفعه آ .دیاز پدر دار یگریه برادر دکدم یاز سخنان شما فھم(

مال کمانه را به تمام و یه من پکد ینیب یمگر نم )دینترس یزیو از چ(د ینزد من آور
  ؟ زبانمین میو بھتر )نمک یو حق آن را اداء م(دھم  یم

   توضیحات: 

مْ «  هِ ازِ هَ م بِجَ هُ زَ هَّ . ردکشان را آماده یا یھا یازمندیساز و برگ و بار و بنه و ن :»جَ

از« هَ وفا و  .میدھ یمال مکبه تمام و  :» أُويفِ . «اسباب و لوازم .بار و بنه .ساز و برگ :»جَ

لِنيـالْ . «نمک یاداء م نزِ ُ . «زبانانیم :»مُ ريْ لِنيَ ـُمـالْ  اَنَاخَ  ،نیامیق به آوردن بنیمراد تشو :»نزِ
  .نه مّنت نھادن بر آنان ؛ شان استیبرادر پدر

 ۶۰ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

  لَّمۡ  فَإِن﴿ 
ۡ
 ﴾٦٠ َرُ�ونِ َ�قۡ  َوَ�  ِعنِدي لَُ�مۡ  َل َكيۡ  فََ�  ۦبِهِ  تُوِ� تَ�

   ترجمه: 
گونه  ھیچ )شود و یبه شما داده نم یزیه چکد یبدان(د یاوریو اگر او را نزد من ن 

  .دیائیش من نیگر به پیو د ،دھم یبه شما نم )از غّله و محصوالت( یگندم و حبوبات
   توضیحات: 

يْل«  ه ین آیدر ا .است )لیکم( یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .مودهیپ :» كَ
  .گردد یموده میه پکاست  یگندم و حبوبات ین سوره به معنیھم ۶۵و  ۶۳ یھا هیو آ

 ۶۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ بَاهُ  هُ َ�نۡ  وِدُ َسُنَ�ٰ  قَالُوا
َ
   ﴾٦١ عِلُونَ لََ�ٰ  �نَّا �

   ترجمه: 
ل گفتگو یما با پدرش راجع بدو با لطائف ح :گفتند )وسف پاسخ دادند ویبرادران ( 



  ٨٨٧ سوره یوسف

 

  .ردکم یار را خواھکن یا )م ویوشک یجلب موافقت پدر م یبرا(و حتمًا  ،مینمائ یم
   توضیحات: 

اهُ «  نْهُ أَبَ دُ عَ اوِ نُرَ خود  یارانه سعیم و ھوشینینش یرنگ میبا پدرش درباره او به ن :»سَ
  .مینک یرا م

 ۶۲ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ جۡ ٱ نِهِ َ�ٰ لِفِتۡ  َوقَاَل ﴿  ٓ َ�عۡ  لََعلَُّهمۡ  رَِحالِِهمۡ  ِ�  َعتَُهمۡ بَِ�ٰ  َعلُوا ْ نَقلَُبوٓ ٱ إَِذا رِفُوَ�َها هۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
 لِِهمۡ أ

  ﴾٦٢ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ 
   ترجمه: 
 )پول( :ارگزاران خود گفتکبه  )وسفی ،ردندکدن یوچکه آھنگ ک یسپس ھنگام( 

پس از مراجعت به خانواده  دیشا ،دیشان بگذاریان بارھایاند در م ه پرداختهکرا  یاالئک
ابند و بر برادر خود ینان یبه عھد ما اطم یبر وفا(ه کببرند و بل یبدان پ ،شیخو
  .برگردند )ش ماین نترسند و ھمراه او به پیامیبن

   توضیحات: 

مْ . «ارگزارانک .غالمان ی،جمع َفت :« فِتْيَان«  تَهُ اعَ  .مورد نظر است یاالکمراد  :»بِضَ
ه کبل .نداد تا مجبور به بازگشت شوندشان  بدی یزیوسف چیه کمعتقدند  یبرخ

غّالت در  یه متوّجه شوند مجّددا به جاکن یه آورده بودند بدون اکرا  یاالھائک

حال). «القرآن ظالل يف :نگا(داد و به خودشان برگرداند  یشان جایبارھا  ،جمع َرْحل :» رِ
. گذارد یخود را در آن م یاالکه مسافر ک یزیو چ کف و سایک .اال و متاع سوارک

بُوا« لَ   ).۱۴/   زخرف :نگا(بازگشتند  :»إنقَ
 ۶۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ رََجُعوٓ  فَلَمَّ �ِيِهمۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ  أ بَانَاَ�ٰٓ  قَالُوا

َ
رۡ  ُل َكيۡ لۡ ٱ ِمنَّا ُمنِعَ  �

َ
ٓ  ِسۡل فَأ َخانَا َمَعَنا

َ
 �نَّا تَۡل نَ�ۡ  أ

   ﴾٦٣ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ 
   ترجمه: 
ردند و از کز مصر بازگو یداستان خود را با عز(ش پدرشان برگشتند یه به پک یھنگام 

ن دفعه یم این را با خود نبریامیاگر بن( :گفتند )سخن راندند و یمراحم و الطاف او بس
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پس برادرمان را با  ،میشو یاز گندم و حبوبات محروم م )به ما داده نخواھد شد و یزیچ
از خانواده را با خود یمورد ن کخورا(م و یافت داریدر یا مانهیل و پیکما بفرست تا 

  .میما نگھبان و حافظ او باش )هکم یدھ یقول م .میاوریب
   توضیحات: 

تَلْ «   :نگا(است  مانهیل و پیکبا  یزیافت داشتن چیدر یبه معن ،الیتکاز مصدر ا :»نَكْ

يْلُ ). «۲/   نیمطّفف   ).۶۵و  ۶۰/   وسفی :نگا( :»الْكَ
 ۶۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِ�َّ  هِ َعلَيۡ  َءاَمُنُ�مۡ  َهۡل  قَاَل ﴿  ِمنُتُ�مۡ  َكَما
َ
ٰٓ  أ ِخيهِ  َ�َ

َ
ُ ٱفَ  ُل َ�بۡ  ِمن أ ۖ فِظٗ َ�ٰ  َخۡ�ٌ  �َّ  ا

رۡ  َوُهوَ 
َ
ٰ ٱ َحمُ أ   ﴾٦٤ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
گونه  ھمان نمکنان یا من درباره او به شما اطمیافتاد و) گفت: آھا  اد گذشتهیعقوب به ی( 

دانم و  ین نمی(نه من شما را ام ؟! ردمکنان یوسف) قبًال به شما اطمیه درباره برادرش (ک
ن حافظ و یسپارم. حافظ و نگھبان فقط خدا است و) خدا بھتر یفرزند خود را به شما نم

  است). یافک(او مرا و فرزند مرا  تر است.نگھدار است و از ھمه مھربانان مھربان
   توضیحات: 

لْ «  مْ  هَ نُكُ امَ نُ (فعل  ؟ نمکنان ین بدانم و به شما اطمیا شما را امیآ :»ءَ امَ مضارع  )ءَ

ٌ  فَاهللاُ. «ّلم وحده است از باب چھارمکمت ريْ افِظاً  خَ ز است مانند ییتم )حافِظاً (واژه  :»حَ

ساً ( هُ فارِ رُّ   ).هللاِِّ دَ
 ۶۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  َولَمَّ ْ  َعُهمۡ َمَ�ٰ  َ�َتُحوا ۡت  َعَتُهمۡ بَِ�ٰ  وََجُدوا ْ  ِهۡمۖ إَِ�ۡ  ُردَّ بَانَاَ�ٰٓ  قَالُوا
َ
ِ َ�ٰ  ِ�� َ�بۡ  َما �  ۦِذه

ۡت  َعُتَنابَِ�ٰ  ۖ إَِ�ۡ  ُردَّ هۡ  َونَِم�ُ  َنا
َ
َخانَا َفُظ َوَ�ۡ  لََناأ

َ
ٰ  بَعِ�ٖ�  َل َكيۡ  َدادُ َونَزۡ  أ    ﴾٦٥ �َِس�ٞ  لٞ َكيۡ  لَِك َ�

   ترجمه: 
در داخل (شان یا یاالک )پول(ه کدند ید ،ردندکخود را باز  یه بارھاک یھنگام 

گر یما د !پدر یا :گفتند .برگشت داده شده استشان  بدی )شان گذارده شده ویبارھا



  ٨٨٩ سوره یوسف

 

به ما  هکما است  یاالک )یبھا(ن یا ؟! میخواھ یچه م )ز مصرین از الطاف عزیش از ایب(
خانواده خود  یو ما برا )یپس بھتر است برادرمان را با ما بفرست( .پس داده شده است

بر مقدار (را  یم و بار شترینکم و از برادر خود محافظت یاوریب )یشتریب( یمواّد غذائ
 )ز مصریم با توّجه به جود و لطف عزیا ه با خود آوردهک یزیچ(ه آن کم یفزائیب )یقبل
  .است کاند
   توضیحات: 

مْ «  هُ تَاعَ ا نَبْغِي. «ش رایبار و بنه خو .خود را یاالک :»مَ مگر  ؟ میخواھ یمگر چه م :» مَ

ريُ « ؟ میدار یچه انتظار ة(از واژه  .مینک یحمل م کغذا و خورا ،»نَمِ طعام  یبه معن )مريَ

يْل. «نندکگر وارد ید یه از جاھاک یکو خورا يْلٌ ). «۶۰/   وسفی :نگا( :» كَ ريٌ  كَ  :»يَسِ
  .دیآ یه ساده و آسان به دست مکاست  یا گندم و غّله .است یکگندم و غّله اند

 ۶۶ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  لَنۡ  قَاَل ﴿ 
ُ
ٰ  َمَعُ�مۡ  ۥِسلَهُ أ ِ ٱ ّمِنَ  اثِقٗ َموۡ  تُونِ تُؤۡ  َح�َّ َّ�  

ۡ
ٓ  ۦٓ بِهِ  تُنَِّ� َ�َ� ن إِ�َّ

َ
 بُِ�ۡمۖ  ُ�َاَط  أ

 ٓ ا ُ ٱ قَاَل  ثَِقُهمۡ َموۡ  هُ َءاتَوۡ  فَلَمَّ َّ�  ٰ    ﴾٦٦ َو�ِيلٞ  َ�ُقوُل  َما َ�َ
   ترجمه: 
 :گفت )نان خاطریاطم یبرا یول .عقوب گول سخنان فرزندان را خوردیسرانجام ( 

د و استوار با سوگند به کمان مؤیه عھد و پکن یمن ھرگز او را با شما نخواھم فرستاد تا ا
ا غلبه یبر اثر مرگ و (ه کمگر  ،دیگردان یبه من برم )سالم(ه او را کد یبا من نبند ،خدا

رفتند و یمانش را پذیفرزندانش پ( .قدرت از شما سلب گردد )گریا عامل دیدشمن و 
گاه و  :گفت ،مان بستندیه با پدر پک یھنگام .)دندیرا به شھادت طلب یخدا خداوند آ

  .میگوئ یم )گریبه ھمد(ه کاست  یزیمطلع بر آن چ
   توضیحات: 

ثِقاً «  وْ ثِقاً . «دکمان مؤیعھد و پ :»مَ وْ نَ  مَ ه با سوگند خوردن به ک یمانیعھد و پ :»اهللاِ مِّ

مْ . «د گرددکخدا مؤ َاطَ بِكُ ره یمرگ بر شما چ .دیاز طرف دشمن احاطه شو :»أَن حيُ

كِيلٌ . «شود   .مطلع .مراقب .حافظ :»وَ
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 ۶۷ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تَدۡ  َ�  بَِ�َّ َ�ٰ  َوقَاَل ﴿  ْ دۡ ٱوَ  ِحدٖ َ�ٰ  بَاٖب  ِمنۢ  ُخلُوا بۡ  ِمنۡ  ُخلُوا
َ
� ٰ َتَفّرِقَةٖ�  ٖب َ� ٓ  مُّ غۡ  َوَما

ُ
 َعنُ�م ِ� أ

ِ ٱ ّمِنَ  ِۖ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ  ٍء� َ�ۡ  ِمن �َّ ۡ  هِ َعلَيۡ  ِ�َّ ِ فَلۡ  هِ وََعلَيۡ  ُتۖ تََو�َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ ُونَ ل    ﴾٦٧ ُمَتَوّ�ِ
   ترجمه: 
او را بر آن  ید فرزندان خود دل بست و شفقت پدرکمان مؤیعقوب به عھد و پی( 

 )به مصر(در  کیاز  !فرزندانم یا :و گفت )ندکحت یو نص یه آنان را راھنمائکداشت 
تا از حسادت حسودان و چشم زخم (د یگوناگون وارد شو یه از درھاکبل ،دیداخل نشو

ه خدا کرا  یزیتوانم چ ینم )رین تدبین با اه مکد یبدان یول .دیدان در امان بمانیپل
دفع  یبرا یو راھ ،شود ید بشود مینًا آنچه بایقی( .رده باشد از شما به دور سازمکمقّرر 

م و فرمان از آن کتنھا ح ).دا و توّسل به خدا سراغ ندارمیت اسباب و علِل پیبال جز رعا
نم ک یل مکبر او تو ).است زد سبحانیر جھان فقط ایدافع شر و جالب خ( .زدان استی
نندگان بر او ک لکه توکد یو با )نمک یارم را بدو واگذار مکم و یجو یو از او استمداد م(

  ).ش را بدو حوالت دارندیار خوکو (نند و بس کل کتو
   توضیحات: 

آ«  نَيا مَ مْ  أُغْ نكُ تان یر برایگردانم و قدرت دفع شر و جلب خ یاز نمین یشما را ب :»عَ

  .ستین :»إِنْ . «ندارم
 ۶۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  َولَمَّ َمرَُهمۡ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  َدَخلُوا
َ
بُوُهم أ

َ
ا � ِ ٱ ّمِنَ  ُهمَ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�نَ  مَّ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِن �َّ

ٰ  ُقوَب َ�عۡ  ِس َ�فۡ  ِ�  َحاَجةٗ  ۚ قََضٮ و ۥ�نَّهُ  َها �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  هُ َ�ٰ َعلَّمۡ  لَِّما �ٖ ِعلۡ  َ�ُ
َ
 َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ﴾٦٨ لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
 )به مصر(وه یق و به ھمان شیه از ھمان طرک یو ھنگام )رفتندیسفارش پدر را پذ( 

آنان را از آنچه خدا  ین ورودیچن ،دستور داده بودشان  بدی ه پدرشانکوارد شدند 
مّتھم شدند و  یدر مصر به دزدامد و یحَذر با قَدر برن(خواسته بود به دور نداشت و 

شان را یا یگریپس از د یکیھا  ھا و اندوه ن به گروگان گرفته شد و غمیامیبرادرشان بن
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دا شدن یو آن پ(عقوب بود یه در اندرون کرد کرا برآورده  ین حاجتکیول )در برگرفت
مّدتھا دن پدر و پسر بعد از ین و سرانجام بھم رسیامیاو توّسط بن یوسف و شناسائی

گاه از چ )یدر پرتو وح(عقوب یگمان  بی ).فراق و ھجران بود ه ما بدو کبود  یزھائیآ
دا یوسف زنده است و عاقبت خواب او تحّقق پیه کدانست  یاز جمله م( .میآموخته بود

گاھیعقوب چنیه ک(دانند  یاز مردم نم یاریاّما بس )ندک یم در پرتو  یو اّطالع ین آ
  ).داشته است یوح
   توضیحات: 

ءٍ «  ْ ن يشَ نْ (حرف  .را یزیچ :»مِ ءٍ (زائد است و واژه  )مِ ْ در اصل منصوب و  )يشَ

ةً . «اّما .نکیل :»إِالّ . «مفعول است دار ید ،ازین نیا .منقطع است یمستثن .یازین :»حاجَ
 یآسمان یرا برابر وحیز .ردک یعقوب غوغا میوسته در اندرون یه پکوسف است یدوباره 

اّما سوز  .ابدید خواب او تحّقق یبا یوسف را گرگ نخورده است و روزیه کدانست  یم
 ۸۳ ،۱۸/   وسفی :نگا(زد  یبه آتش درون او دامن م ،فراق و درد انتظار و دلھره ناگوار

عبارت بوده است از سفارش  یازین نیچن :ندیگو یر میاز تفاس یاریبس ).۹۴ ،۸۷ -
و مراقبت از خود  ،زدانیردن بر کل کو تو ،نت اسباب و مسّببات جھایفرزندان به رعا

دھد و  ین سفارش به فرزندان پندیه با اکعقوب خواسته است یه کن یو ا ؛ در حّد توان

ا. «فرو نشاند یکز اندیاضطراب قلب خود را ن اهَ فاعل فعل  .ردکاز را برآورده ین :»قَضَ

هُ . «عقوب استیا ی ی،الم قبلکُدُخول حاصل از  )قَضا( عقوب ی )هُ (ر یمرجع ضم :»إِنَّ

نَاهُ  اـَمـلِ . «است لَّمْ ه ما بدو داده ک یمیبر اثر تعل .میه بدو آموخته بودک یزیچ :»عَ

  .ه باشدیا مصدریتواند موصول و  یم )ما(واژه  .میبود
 ۶۹ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  َولَمَّ ٰ  َدَخلُوا ۖ  هِ إَِ�ۡ  َءاَوىٰٓ  يُوُسَف  َ�َ َخاهُ
َ
ٓ  قَاَل  أ ۠  إِّ�ِ نَا

َ
ُخوكَ  �

َ
ْ  بَِما َت�ِۡس تَبۡ  فََ�  أ  َ�نُوا

  ﴾٦٩ َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
داد  یرا نزد خود جا )نیامیبن(برادرش  ،وسف داخل شدندی )یسرا(ه به ک یو وقت 

اند  ردهکه آنان ک یارھائکو از  ،ھستم )وسفی(من برادر تو  :گفت )بدو یو پنھان(
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  .ناراحت مباش
   توضیحات: 

يا«  اوَ بْتَئِسْ  ال. «داد یجا :»ءَ   .بدحال و ناراحت مشو .ن مشویمحزون و غمگ :»تَ
 ۷۰ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  زَُهم فَلَمَّ َقايَةَ ٱ َجَعَل  ِ�ََهازِهِمۡ  َجهَّ ِخيهِ  لِ رَحۡ  ِ�  لّسِ
َ
ذَّنَ  ُ�مَّ  أ

َ
ُتَها ُمَؤّذِنٌ  أ َّ�

َ
 عِ�ُ لۡ ٱ �

   ﴾٧٠ رِقُونَ لََ�ٰ  إِنَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
در باِر برادرش  )شاه را یمتیق(مانه یپ ،ردکه بار و بنه آنان را آماده ک یھنگام 

ان یاز اطراف( یا ندادھنده )یمودن مسافتیاز رھسپار شدن و پ(پس  .نھاد )نیامیبن(
  ).دیان مخورکد و تیستیبا( ،دیشما دزد !انیاروانک یا :اد برآوردیفر )وسفی

   توضیحات: 

ةَ «  ايَ قَ ه بدان گندم و جو را ک یا مانهیا پی .خورند یه بدان آب مک یا مانهیپ :»السِّ

لِ . «ندیمایپ یم حْ بندند و بر آن سوار  ین بر پشت شتر میه ھمچون زک یُجل و رخت :»رَ
. « دوم مراد است ینجا معنیدر ا .گردد یز اطالق میشتر ن یاالکبر بار و  .شوند یم

َن  ذَّ
َ
ذِّن. «اد برآوردیفر .صدا زد :»أ ؤَ عِريُ . «ندا دھنده .نندهکاد یفر :» مُ اسم  .شتران :»الْ

 یعنی ،اروانکنجا مراد اھل یدر ا .ستیمفرد ن یجمع است و از لفظ خود دارا

قُونَ . «ان استیاروانک ارِ مْ لَسَ وسف از یدن یتواند به خاطر دزد ین جمله میان ایب :»إِنَّكُ
 یبه ضرر یدفع ضرر یا برای ،ش خود گفته باشدیاز پا ندادھنده آن را ی ،پدر باشد

رده کوسف مباح ی یه خدا آن را براکبوده  یا ه راه چارهکن یا ایو  ،فتر از آن باشدیخف
  ).۴۴/   ص :نگا(باشد 

 ۷۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �ۡ  قَالُوا
َ
ْ َوأ اَذا ِهمَعلَيۡ  َبلُوا   ﴾٧١ قُِدونَ َ�فۡ  مَّ

   ترجمه: 
ز گم یچه چ :رده گفتندکشان  بدی رو )ن صدا به ھم آمدند ویوسف از ایبرادران ( 

  ؟دیا ردهک
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   توضیحات: 

بَلُوا«  أَقْ مْ  وَ يْهِ لَ و مرجع  ،ه استیجمله حال .رفتندسویشان  به .ردندکرو شان  بدی :»عَ

ونَ . «باشد یان میا منادیندگان یجو )هم(ر یضم دُ قِ بردن فعل ار کبه  .دیا ردهکگم  :»تَفْ
  .است یاستحضار صورت ذھن یمضارع برا

 ۷۲ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ ُصَواعَ  قِدُ َ�فۡ  قَالُوا ٓ  َولَِمن َملِكِ ل ۠  بَعِ�ٖ  ُل ِ�ۡ  ۦبِهِ  ءَ َجا نَا
َ
  ﴾٧٢ زَِ�يمٞ  ۦبِهِ  َو�

   ترجمه: 
در برابر آن  یبار شتر ،س آن را برگرداندکم و ھریا ردهکمانه شاه را گم یگفتند: پ 

  نم.ک ین مین پاداش را تضمیو من شخصًا ا :رد و گفت)کد یکس آنان ھم تأی(رئ رد.یگ یم
   توضیحات: 

اعَ «  وَ ْلُ «رود.  یار مکر و مؤّنث به کمانه. به صورت مذیپ»: صُ عيمٌ «بار. »: محِ   ضامن.»: زَ
 ۷۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ ٱتَ  قَالُوا ا تُمَعلِمۡ  لََقدۡ  �َّ  ٱ ِ�  ِسدَ ِ�ُفۡ  َناِجئۡ  مَّ
َ
  ﴾٧٣ رِ�ِ�َ َ�ٰ  ُكنَّا َوَما ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ه ک یرداِر دو سفرکرفتار و  یاز رو(شما  !به خدا سوگند :گفتند )وسفیبرادران ( 
 یفساد و تباھ )مصر(ن یم تا در سرزمیا امدهید ما نیدان یم )نهیم ھر آیا نجا داشتهیبد
  .میا دزد نبودهچ گاه یم و ما ھینک

   توضیحات: 

دْ «  قَ تُمْ  لَ لِمْ   .دید دانسته باشیبا .دیا حتمًا دانسته :»عَ
 ۷۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   ﴾٧٤ ِذ�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ۥٓ ُؤهُ َجَ�ٰٓ  َ�َما قَالُوا
   ترجمه: 
رده ک یه دزدک یسک(آن  یسزا ،دیاگر شما دروغ بگوئ :گفتند )وسفیان یاطراف( 

  ؟ ستیچ )باشد در عرف شما
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   توضیحات: 

هُ «  آؤُ زَ   .مانهیدن پیدزد یجزا .رده باشدک یه دزدک یسکآن  یسزا :»جَ
 ۷۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ۥۚ ُؤهُ َجَ�ٰٓ  َ�ُهوَ  ۦلِهِ رَحۡ  ِ�  وُِجدَ  َمن ۥُؤهُ َجَ�ٰٓ  قَالُوا   ﴾٧٥ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
 )هکن است یا ،رده باشدک یه دزدک یسک(آن  یسزا :گفتند )وسفیبرادران ( 
 .آن گردد یسزا )بنده و گروگان به(خودش  ،افته شودیمانه در بارش یس آن پکھر

  .میدھ یفر میکاران را کستم ،نین چنیما ا !)یآر(
   توضیحات: 

هُ «  آؤُ زَ ذلِكَ . «خبر آن است ،هیه آیمبتدا و بق ،اّول )جزاء(واژه  .دنیدزد یسزا :»جَ كَ

ي الظَّالِ  زِ د یکتأ یوسف بوده و برایتواند دنباله سخن برادران  ین جمله میا :»نيَ ـِمـنَجْ
ن یما ھم ھم یبل :یعنی .ارانش باشدیوسف و یه سخن کن یا ایو  ،باشد یالم قبلک

  .میدار یم یمقبول و مرسوم شما را مرع یسزا
 ۷۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
َ
وۡ  َ�َبَدأ

َ
ٓ  َل َ�بۡ  ِ�َيتِِهمۡ بِأ ِخيهِ  ءِ وَِ�

َ
ٓ  ِمن رََجَهاتَخۡ سۡ ٱ ُ�مَّ  أ ِخيهِ�  ءِ وَِ�

َ
 ِ�ُوُسَفۖ  نَاكِدۡ  لَِك َكَ�ٰ  أ

  َ�نَ  َما
ۡ
َخاهُ  ُخذَ ِ�َأ

َ
ۡ ٱ دِينِ  ِ�  أ ٓ  َملِِك ل ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ ن ٖت َدَرَ�ٰ  َ�عُ نَرۡ  �َّ ٓ  مَّ ََّشا � ۗ  ُ�ِّ  َق َوفَوۡ  ُء

   ﴾٧٦ َعلِيمٞ  �ٍ ِعلۡ  ذِي
   ترجمه: 
و  ،ردک یبازرس )نیامیبن(ش از بار برادرش یگران را پید ینخست بارھا )وسفی( 

م یردک یساز وسف چارهی یبراگونه  این ما .رون آوردیمانه را از بار برادرش بیسپس پ
گر ید هکنزد خود نگاه دارد  یا ن را به گونهیامیم تا بتواند بنیو نقشه و طرح انداخت(

ن شاه مصر یوسف طبق آئیه کچرا  ).م فرمان او گردندیبرادران متوّجه نشوند و تسل
م یه خدائکما ھم ( .خواست یه خدا مکن یمگر ا ،ردیتوانست برادرش را بگ ینم

م و او در پرتو آن توانست راه یفراخور حال آراست یور دانشیوسف را به زیم و یخواست
باال  یم درجاتیه بخواھکس را کھر )دانش یما با اعطا یبل .ندکدا یبازداشت برادر را پ



  ٨٩٥ سوره یوسف

 

 ی،ا باالتر از ھر فرزانه )البّته .میوسف را باال بردیه درجات کھمان گونه (م یبر یم
  ).تر است و خداھم از ھمه فرزانه(است  یتر فرزانه

   توضیحات: 

يَة«  عِ ه کاست  یزھائیگر چیو جوال و د ینجا مراد گونیدر ا .ظروف ،جمع ِوعاء :« أَوْ

نَا. «اند خود را در آن جا داده یاالک د یکر و کرا م یجوئ چاره .میردک یجوئ چاره :»كِدْ
ان یدر م ،ِد مردمانیپنھان از د یساز ر نھان و چارهیه تدبکبدان خاطر است  ،دنینام

يْد(ماده  .شود یده میرنگ نامیله و نیح ،شانیا  ارکار پسند و ناپسند به ک یبرا )كَ
 ،۵۷اء / یانب ،۱۸۳/   اعراف :نگا(ار رفته است کده به یپسند ینجا در معنیرود و در ا یم

لِكِ ـالْ  دينِ ). «۱۶و  ۱۵طارق /   ،ا در قانون مصر آن زمانیگو .ن و قانون شاهیآئ :»مَ

ا. «بوده است یاء مسروقه از ویزدن او و اخذ غرامت معادل دو برابر اش ،دزد یجزا  مَ

انَ  آءَ  أن إِالّ  ...ذَ لِيَأْخُ  كَ توانست برابر قانون  یوسف نمی ،اگر خواست خدا نبود :»اهللاُ يَشَ
ه کوسف را واداشت یه برادران کن خدا بود یا :یعنی .ندکبرادرش را بازداشت  ،شاه

آءَ اهللاُ. «ردن او استکدزد بنده  یسزا :ندیبگو ن است یاگر  بیان ن استثناءیا :»إِالّ أَن يَشَ
ه برابر کن یا ایو  ،بود یار شدنکخواست  یاگر خدا م ،مقّررات موجوده با وجود ک

ل را برطرف کرد و اراده او مشک یساز خدا چاره یول ،بود یار نشدنکمقّررات موجود 

قَ . «نمود لِّ  فَوْ لْمٍ  ذِي كُ لِيمٌ  عِ باالتر از ھر  .است یداناتر ی،باالتر از ھر دانائ :»عَ
  .ه خدا استکوجود دارد  یتر فرزانه ی،ا فرزانه

 ۷۷ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  َق  َ�َقدۡ  ۡق �َۡ�ِ  إِن ا خٞ  َ�َ
َ
ُ  أ ۚ َ�بۡ  ِمن ۥ�َّ َ�ََّها ُل

َ
 ِدَهاُ�بۡ  َولَمۡ  ۦِسهِ َ�فۡ  ِ�  يُوُسُف  فَأ

نُتمۡ  قَاَل  لَُهمۚۡ 
َ
َ��ٗ  َ�ّٞ  أ ۖ مَّ ُ ٱوَ  ا عۡ  �َّ

َ
  ﴾٧٧ تَِصُفونَ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
ه آن را از ک ،ستیشگفت ن یجا(ند ک یدزد )نیامیبن(اگر  :گفتند )وسفیبرادران ( 
قبًال  )مادرند کیه ھر دو از کز یوسف نی(و برادرش  )مادر به ارث برده است یسو

را در درون  یناراحت )یول ،ن سخن سخت ناراحت شدیاز ا(وسف ی .رده استک یدزد
شما مقام و منزلت  :گفت )اّما در دل( .شوندرد و نگذاشت از آن مطلع کخود پنھان 
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د و او را به چاه یدیه برادر خود را از پدر دزدکچرا (د یدار )شگاه خدایدر پ( یبد
نه او یکه ھنوز است کد و ھنوز ید و بدو دروغ گفتیردک ید و از پدرتان نافرمانیانداخت

گاه )یسکاز ھر(و خدا  )دینام یرا دزد م یھم و کنید و ایرا به دل دار  یزیتر از چ آ
  ).دیدھ یو به من نسبت م(د یدار یان میه بکاست 

   توضیحات: 

ا«  هَ َّ قالَةر (ھا) واژه (یرد. مرجع ضمکآن را به دل گرفت و پنھانش »: أَرسَ ة ،مَ زازَ بَة ،حَ  نِسْ

قَة ِ  یمعنن صورت ی) باشد. در اإِجابَةه (کن یا این است. یشیالم پک...) مفھوم از مقام و الرسَّ
ر (ھا) یه ضمکن یا ایو  ،شان را نداد و آن را در دل نھان داشتیشود: پاسخ ا ین میچن

ٌّ  أَنتُمْ متوّجه جمله ( اناً  رشَ كَ ا مْ ـلَ «...) است. مَّ هَ كاناً « رد. کار نکآن را آش»: يُبْدِ انت و کم»: مَ

ونَ «ز است. ییمنزلت. جاه و مقام. تم فُ   د.یشمر ید. بر مینک یوصف م»: تَصِ
 ۷۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َهاَ�ٰٓ  قَالُوا ُّ�
َ
بٗ  ۥٓ َ�ُ  إِنَّ  َعزِ�زُ لۡ ٱ �

َ
َحَدنَا فَُخذۡ  �َكبِ�ٗ  اخٗ َشيۡ  ا�

َ
ٰ  إِنَّا ۥٓۖ َمَ�نَهُ  أ  ِمنَ  َك نََرٮ

ۡ ٱ    ﴾٧٨ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
و (ر یاو بگ یاز ما را به جا یکی ،دارد یر بزرگواریاو پدر پ ،!)مصر(ز یعز یا :گفتند 

ه ما تو را از ک )خود را در حق ما به اتمام برسان یکیله نین وسیو بد ،ریبپذ یبه بندگ
  .مینیب یاران مکوکین

   توضیحات: 

يز«  زِ عَ يْخاً ). «۳۰/   وسفی :نگا( »:الْ بِرياً . «ریپ :»شَ   .ھنسالک .ارجمند .بزرگوار :»كَ
 ۷۹ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َمَعاذَ  قَاَل ﴿  ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ٓ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعَناَمَ�ٰ  نَاوََجدۡ  َمن إِ�َّ  ُخذَ نَّأ ا   ﴾٧٩ لُِمونَ لََّ�ٰ  اإِذٗ  إِ�َّ

   ترجمه: 
 یاالکه کم یریس را بگکر از آن یغ )م وینکار را بکن یا(ه ما کپناه بر خدا  :گفت 

ار کگناھ یرا به جاگناه یب(در آن صورت  )مینکن یاگر چن(ما  .میا افتهیخود را نزد او 
  .م بودیاران خواھکاز زمره ستم )گرفته و



  ٨٩٧ سوره یوسف

 

   توضیحات: 

اذَ اهللاِ «  عَ عاذ(واژه  .پناه بر خدا :»مَ  یو مفعول مطلق فعل محذوف یمیمصدر م )مَ

وذُ « :شود ین میر چنیتقد .است و به مفعول خود اضافه شده است عاذاً  بِاهللاِ نعُ   .»مَ
 ۸۰ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  َٔ تَۡ� سۡ ٱ فَلَمَّ ْ  هُ ِمنۡ  ُسوا ۖ َ�ِيّٗ  َخلَُصوا لَمۡ  َكبِ�ُُهمۡ  قَاَل  ا
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  � نَّ  ا

َ
بَاُ�مۡ  أ

َ
َخذَ  قَدۡ  �

َ
 أ

وۡ  ُ�مَعلَيۡ  ِ ٱ ّمِنَ  اثِقٗ مَّ بۡ  فَلَنۡ  يُوُسَفۖ  ِ�  فَرَّطُتمۡ  َما ُل َ�بۡ  َوِمن �َّ
َ
 ٱ َرحَ �

َ
ٰ  َض �ۡ�   َح�َّ

ۡ
 ِ�ٓ  َذنَ يَأ

 ٓ�ِ
َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  أ    ﴾٨٠ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  ِ��  �َّ
   ترجمه: 
گر یدکیرفتند و با  ینارکبه  ،د شدندیامًال ناامک )نیامیبن یاز آزاد(ه ک یھنگام 
ه پدرتان از شما کد یدان یمگر نم :بزرگ آنان گفت .پرداختند یزنیبه گفتگو و را ینھان

به (و  ؟)دیه برادرتان را سالم بدو برگردانک(د با سوگند به خدا گرفته است کمان مؤیپ
 نونکا یبه چه روئ(پس  ؟دیا ردهک یوتاھکوسف ین درباره یش از ایپ )هکد یاد نداری

نم تا پدرم به من اجازه ک یت نمکحر )مصر(ن یمن از سرزم .؟!) میاو برگردسوی  به
ند و فرمان کن یا خدا در حق من داوری ،ندھد )نعان راکخروج از آن و برگشت به (

ن داور و فرمانده یو او بھتر )سره نسازدکیار را ک ،نیامیبن یا آزادیو با مرگ من (نراند 
  ).ندکن یو جز به حق فرمان نراند و جز به عدل داور(است 

   توضیحات: 

وا«  تَيْئَسُ وا. «د شدندیوس و ناامیار مأیبس :»إِسْ لَصُ گر یدکیم دور شدند و با از مرد :»خَ

يّاً . «ردندکخلوت  مفرد و  ین واژه برایا .نندگانکگفتگو  .یپنھان .نندگانکنجوا :»نَجِ
ار رفته و کنجا به صورت جمع به یدر ا ).۵۲/   میمر :نگا(رود  یار مکسان به کیجمع 

ن. «حال است مِ بْلُ  وَ ا قَ طتُمْ  مَ فَ  يفِ  فَرَّ حرف  .دیا ردهک یوتاھکوسف یقبًال درباره  :»يُوسُ

طتُمْ . «باشد یزائد م )ما(ه است و واژه یحال )و( لَنْ . «دیا ردهک یوتاھکقصور و  :»فَرَّ فَ

ضَ  حَ األرْ مَ . «نمک یت نمکن حرین سرزمیپس از ا :»أَبْرَ ْكُ ند و فرمان ک یم یداور :»حيَ

نيَ . «راند یم َاكِمِ   .فرماندھان .داوران :»احلْ
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 ۸۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ِجُعوٓ رۡ ٱ﴿  �ِيُ�مۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ  أ ٓ َ�ٰٓ  َ�ُقولُوا بَانَا

َ
َق  َنَك �ۡ ٱ إِنَّ  � ٓ َشهِدۡ  َوَما َ�َ  ُكنَّا َوَما َناَعلِمۡ  بَِما إِ�َّ  نَا

  ﴾٨١ فِِظ�َ َ�ٰ  بِ َغيۡ لِلۡ 
   ترجمه: 
و در برابر (رده است ک یپسرت دزد !پدر یا :دید و بگوئیش پدرتان برگردیشما به پ 

 یاز دزد(م مگر به آنچه یدھ ینم یو گواھ )آن بنده گشته است و به اسارت رفته است
ه با تو کدر آن ھنگام (و ما  ،میا مطلع شده )م و بر آنیا دهین با چشم خود دیامیبن
و (م یا ب خبر نداشتهیاز غ )هکچرا  .ندک یم یه او دزدکم یدانست یم نمیا مان بستهیپ

  ).داند یزدان نمیب جھان را جز یراز نھان در پشت پرده غ
   توضیحات: 

نا إِالّ بِم«  دْ هِ ا شَ نَاـَمَ لِمْ ده و بر یم مگر بر آنچه خودمان در مصر دیا نداده یگواھ :»ا عَ
م یا داده یاگر نزد تو گواھ !پدر یه اکن باشد ید ھم منظور ایشا .میا ردهکدا یآن اّطالع پ

ه ما کن بوده است یم به خاطر ایگردان یم و باز میبر یه برادرمان را مکم یا و تعّھد نموده
شد ک یجا مکار او به کم سرانجام یم تا بدانیا دانسته یب نمیاز باطن او خبر نداشته و غ

افِظِنيَ . «ندک یم یدزد یو مثًال و يْبِ حَ نَّا لِلْغَ ا كُ گاه از غ :»مَ   .میا ب نبودهیما آ
 ۸۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ عِ�َ لۡ ٱوَ  �ِيَها ُكنَّا لَِّ� ٱ َ�ةَ َقرۡ لۡ ٱ لِ  َٔ َوۡ� ﴿ 
َ
ۖ  َناَبلۡ أ ِل  ﴾٨٢ ِدقُونَ لََ�ٰ  �نَّا �ِيَها

َ
َواْسأ

تِ یاْلَقْر  ا فِ ک یَة الَّ تِ یَھا َواْلعِ ینَّ ْقَبْلَنا فِ  یَر الَّ
َ
ا َلَصاِدُقوَن یأ   َھا َوِإنَّ

   ترجمه: 
به (ه با آن ک یاروانکو از  )ه مصر استک(م یا ه ما در آن بودهک یشھر )یاھال(و از  

ه کم ینک ید میکو ما تأ )تو ثابت شود یما برا یگناھیتا ب(م بپرس یا برگشته )نعانک
  ).میگوئ یقت نمیو جز حق(م یراستگوئ

   توضیحات: 

ةَ «  يَ رْ قَ أَلِ الْ  :یعنی .است )اھل(ه کمضاف محذوف است  .شھر بپرس یاز اھال :»إسْ

أَلْ « ةَ إِسْ يَ رْ قَ لَ الْ ةَ . «»أَهْ يَ رْ قَ عِريَ ). «۹۴/   اعراف ،۱۲۳/   انعام ،۵۸/   بقره :نگا(شھر  :» الْ  :»الْ



  ٨٩٩ سوره یوسف

 

  .قافله .اروانک
 ۸۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

لَۡت  بَۡل  قَاَل ﴿  نُفُسُ�مۡ  لَُ�مۡ  َسوَّ
َ
مۡ  أ

َ
ۖ  فََصۡ�ٞ  �ۖ رٗ أ ُ ٱ َعَ�  َ�ِيٌل ن �َّ

َ
  أ

ۡ
ۚ  بِِهمۡ  تِيَِ� يَأ  َ�ِيًعا

   ﴾٨٣ ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ 
   ترجمه: 
 :گفت )ردند و اوکنعان برگشتند و پدرشان را از ماجرا باخبر که برادران به یبق( 

 .رده استکو شما را دچار آن (را در نظرتان آراسته است  یار زشتک )اّماره(ه نفس کبل
آن را  یبائیز ،ه جزع و فزعک یصبر( ،استل یصبر جم )،ار منکو اّما  ،ار شماکن یا
ه کد است یام ).دیل ننماید و به گناه تبدیاجر آن را نزدا ی،و ناسپاس یرکو ناش ،دیاالین

گاه کاو گمان  بی .خداوند ھمه آنان را به من باز گرداند شان یاز حال من و حال ا(امًال آ
  ).حساب و فلسفه است یش از رویارھاکو (مت بالغه است کح یدارا )بوده و

   توضیحات: 

لَتْ «  وَّ   ).۱۸/   وسفی :نگا(رده است کراسته ینت داده است و آراسته و پیز :»سَ
 ۸۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َسَ�ٰ َ�ٰٓ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َوتََو�َّ
َ
ٰ  أ ۡت �ۡ ٱوَ  يُوُسَف  َ�َ  َكِظيمٞ  َ�ُهوَ  نِ زۡ �ُۡ ٱ ِمنَ  َناهُ َ�يۡ  َيضَّ

٨٤﴾   
   ترجمه: 
از (و  )!من(وسف ی )یدور(بر  !بر من یوا یا :برتافت و گفت یو از فرزندانش رو 

و او اندوه خود را در دل  ،دیگرد )نایو ناب(د یچشمانش از اندوه سف )،ستیه گرکبس 
  .داد یرا قورت م )بر فرزندان(داشت و خشم خود  ینھان م

   توضیحات: 

آ«  ا يَ فَ فا(حرف الف آخر  !غایفسوسا و در !:»أسَ . ر استیضم )ی( یبه جا )أَسَ

تْ « يَضَّ د و ید گردیفراوان سف یھا کچشمان از اش یاھیس .نا شدیناب .دید گردیسف :»إبْ

ظِيمٌ . «دیشکھا  بر چشم یا ھا پرده کاش پر از خشم بر  :یعنی ،مفعول یل به معنیفع :»كَ
  .فرو خورنده خشم :یعنی ،فاعل است یل به معنیا فعی .فرزندان
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 ۸۵ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ ٱتَ  قَالُوا ْ َ�فۡ  �َّ ٰ  يُوُسَف  ُكرُ تَذۡ  َتُؤا وۡ  َحَرًضا تَُ�ونَ  َح�َّ
َ
   ﴾٨٥ لِِك�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

   ترجمه: 
ه مشرف به مرگ ک ینک یوسف میاد یآن قدر تو  !به خدا سوگند !)پدر یا( :گفتند 

شتن را بپا و به خود و به ما ترّحم یخو( .یگرد یاز مردگان م )و یریم یم(ا ی یشو یم
  ).اهکفرما و از غم و اندوه ب

   توضیحات: 

اْ «  تَؤُ فْ رُ  تَ كُ اْ  ال(در اصل  .ینک یاد میشه یو ھم یآور یوسته به خاطر میپ :»تَذْ تَؤُ فْ  )تَ

اْ (از اّول  یرا گاھ )ال(حرف ھا  عرب است و تَؤُ فْ  )ال َتزاُل ( یند و به معنینما یحذف م )تَ

ضاً . «برند یار مکبه  رَ نجا یشدن به مرگ است و در ا کینزد یمصدر است و به معن :»حَ

َالِكِنيَ « .مبالغه و مراد شخص مشرف به مرگ است یبرا   .شدگان تباه .مردگان :»اهلْ
 ۸۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿  َما شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  ُكوا عۡ  �َّ

َ
ِ ٱ ِمنَ  لَمُ َوأ    ﴾٨٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

   ترجمه: 
و ( ،برم یخدا م )درگاه(و اندوه خود را تنھا و تنھا به  یشان حالیت پریاکش :گفت 

خدا  یو من از سو )خواھم یل خود را از او مکنالم و حّل مش یفقط به آستان خدا م
  .دیدان یه شما نمکدانم  یم یزھائیچ

   توضیحات: 

واْ . «فقط .تنھا :»اـإِنَّمَ «  كُ  یالخّط قرآن در رسم .مینما یت میاکش .نمک یوه مکِش  :»أَشْ

«  .غم و اندوه :» ُحْزن. «خاطر یندگکپرا .یشانیپر :»بَثّ . «در آخر دارد یالف زائد

نَ اهللاِ لَمُ مِ گاھ :» ...أَعْ است  یآسمان یوحوسف به سبب یعقوب از زنده بودن ی یمراد آ
  ).ریبک ی،نیشرب ،الواضح ی،ر آلوسیتفس :نگا(

 ۸۷ سوره یوسف آیه



  ٩٠١ سوره یوسف

 

   ه:یمتن آ 

ْ ذۡ ٱ َبِ�َّ َ�ٰ ﴿  ْ  َهُبوا ُسوا ِخيهِ  يُوُسَف  مِن َ�َتَحسَّ
َ
ْ  َٔ تَاْۡ�  َوَ�  َوأ وۡ  ِمن ُسوا ِۖ ٱ حِ رَّ  َ�  ۥإِنَّهُ  �َّ

وۡ  ِمن ُس  َٔ يَاْۡ�  ِ ٱ حِ رَّ ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ    ﴾٨٧ فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
وسف و برادرش یبه دنبال  )در مصر ھمراه برادر مھتر خود(د و یبرو !فرزندانم یا 

د یافران ناامکه از رحمت خدا جز کچرا  ،دید مشوید و از رحمت خدا ناامیبگرد
  ).است کیدار نزدینم روزگار دک یمن احساس م( .گردند ینم

   توضیحات: 

وا«  سُ َسَّ نْ  حتَ وا. «دیپرس و جو نمائ .دینکجستجو  :»مِ يْأَسُ  .دید مشویناام :»ال تَ

ح« .دیوس نگردیمأ وْ مُ . «رحمت خدا :» رَ وْ قَ ونَ  الْ   .مردمان ناباور :»الْكافِرُ
 ۸۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  فَلَمَّ ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا َهاَ�ٰٓ  قَالُوا ُّ�
َ
َنا َعزِ�زُ لۡ ٱ � هۡ  َمسَّ

َ
ُّ ٱ لََناَوأ زۡ  َعةٖ بِبَِ�ٰ  َناوَِجئۡ  ل�ُّ ٰ مُّ  ةٖ َجٮ

وۡ 
َ
ۡق  َل َكيۡ لۡ ٱ َ�َا ِف فَأ ٓۖ َعلَيۡ  َوتََصدَّ َ ٱ إِنَّ  َنا ۡ ٱ زِيَ�ۡ  �َّ �ِ�َ ل    ﴾٨٨ ُمَتَصّدِ

   ترجمه: 
وسف یش یو چون به پ )فرزندانش فرمان او را گردن نھادند و رھسپار مصر شدند( 

جسم و (ما را و خاندان ما را اندوه فرا گرفته است و  )!مصر(ز یعز یا :رفتند گفتند
م یا با خود آورده یکاند یاالک )ید مواد غذائیخر یده است و برایان رسیروح ما را ز

 یداریاز ما است با آن خریه مورد نک یزیرفته گردد و چیرود از ما پذ یه گمان نمک(
مال کبه تمام و  )میازمندیه نکندازه بدان ا(ما را  یاالکبر ما ببخش و بار و  )ا ویب .شود
  .دھد یجزا م )ن وجهیبه بھتر(خداوند بخشندگان را گمان  بی بده
   توضیحات: 

نَا«  سَّ نَا«ده است. به ما دست داده است. یبه ما رس»: مَ لَ ره و یخاندان ما. عش»: أَهْ

ُّ «له ما. یقب ا یو  یجسما ی یو ضعف مال یاستکو  یمک. یان. شّدت و سختیز»: الرضُّ
ز یه از چیناک. یرفتنی: مردود و ناپذ» ُمْزجاة). «۱۰۷و  ۱۲/   ونسی ،۱۷/   (نگا: انعام یروح

جاءن واژه از ماده (زجو) و اسم مفعول مصدر (یاست. ا کز و اندیناچ باشد (نگا:  ی) مإِزْ



 تفسیر نور    ٩٠٢

 

ْق ). «۴۳نور /    ).۴۵/   مائده ،۹۲نساء /  ،۲۸۰/   ن. ببخش (نگا: بقرهکصدقه »: َتَصدَّ
 ۸۹ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ا ُتمَعلِمۡ  َهۡل  قَاَل ﴿  ِخيهِ  �ِيُوُسَف  ُتمَ�َعلۡ  مَّ
َ
نُتمۡ  إِذۡ  َوأ

َ
   ﴾٨٩ ِهلُونَ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
 .شتن را به آنان بشناساندید و خواست خویوسف بجنبیدر دل  یِمھر برادر( 

و پس از او  ،دیرا به چاه انداخت وسفی(ه کا بدان گاه یآ :گفت )شانینان بدک سرزنش
 ینادان یاز رو ،)دید و او را در فراق برادر داغدار نمودین رساندیامیت و آزارھا به بنیاذ
  ؟دیردک )یعمل زشت و ناپسند(د چه یدان یوسف و برادرش مینسبت به  )یجوان(

   توضیحات: 

لُونَ  أَنتُمْ  إِذْ «  اهِ  یجوان یّله شقکمراد زمان غرور و  .دیه نادان بودکبدان گاه  :»جَ
ز یوسف و ارشاد برادران به توبه و استغفار را نی یبه عفو و بزرگوار یا ضمنًا اشاره .است

  .دربر دارد
 ۹۰ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ءِنََّك  ا
َ
نَت  أ

َ
۠  قَاَل  يُوُسُفۖ  َ� نَا

َ
ٓ َوَ�ٰ  يُوُسُف  � ِ��  َذا

َ
ُ ٱ َمنَّ  قَدۡ  أ ٓۖ َعلَيۡ  �َّ  َمن ۥإِنَّهُ  َنا

َ ٱ فَإِنَّ  ِ�ۡ َوَ�ۡص  َ�تَّقِ  جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ
َ
ۡ ٱ رَ أ    ﴾٩٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
 یبه راست .ن برادر من استیوسفم و ایمن  :گفت ؟ یوسف ھستیا تو واقعًا یآ :گفتند 

ده و یبھم رسانده و دوباره یه ما را از بالھا رھانکرا یز(زدان بر ما مّنت گذارده است ی
ش چشم دارد و از یخدا را پ(س کھرگمان  بی ).ده استیسالمت و قدرت و عّزت بخش

و استقامت  یبائیکش )ھا بتیو مصھا  گرفتاری در برابر(ند و کشه یتقوا پ )او بترسد و
  .گرداند یاران را ضائع نمکوکیه خدا اجر نکچرا  )خداوند پاداش او را خواھد داد(ورزد 

   توضیحات: 

ا«  ذَ ي هَ ن یامیبرادران با بن ین جمله با وجود آشنائیر اکذ .ن برادر من استیا :» أَخِ
  .ز مثل من مورد ستم و آزار شما قرار گرفته استیه او نکن دارد یاشاره به ا

 ۹۱ سوره یوسف آیه



  ٩٠٣ سوره یوسف

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ ٱتَ  قَالُوا ُ ٱ َءاثََركَ  لََقدۡ  �َّ    ﴾٩١ �َ  ِِٔ� لََ�ٰ  ُكنَّا �ن َناَعلَيۡ  �َّ
   ترجمه: 
 )یارکوکیو ن یبائیکو ش یزگاریبه سبب پرھ(خداوند تو را  !به خدا سوگند :گفتند 

ه در حق تو و برادرت روا ک یارکدر (گمان  بی و ما ،داده است یده و برتریبر ما برگز
  .میا ار بودهکخطا )میا داشته

   توضیحات: 

كَ «  اثَرَ  :نگا(ده است یار نموده و برگزیتو را اخت .ل داده استیح و تفضیتو را ترج :»ءَ

از حروف مشّبھٌة بالفعل و مخّفف از  .يقيناً  .گمان یب :»إِنْ ). «۳۸/   نازعات ،۷۲/   طه

إِنْ . «مثّقله است )إِنَّ (   .ه استیحال ،حرف واو :»وَ
 ۹۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َب َ�ۡ�ِ  َ�  قَاَل ﴿  ُ ٱ فِرُ َ�غۡ  َم رۡ  َوُهوَ  لَُ�ۡمۖ  �َّ
َ
ٰ ٱ َحمُ أ    ﴾٩٢ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
نسبت به شما در  یخیسرزنش و توبگونه  ھیچ امروز :گفت )وسف پاسخ داد وی( 

 )ان شاءالله .مینما یتان طلب آمرزش میگذرم و برا یه از شما در مکو بل(ست یان نیم
و مغفرت و مرحمت (ن مھربانان است یمھربانتر ه اوکچرا  ،دیبخشا یخداوند شما را م

  ).دینما یاران مک خود را شامل نادمان و توبه
   توضیحات: 

يبَ «    ه است.یخ و تنبیو توب ،نجا مراد لومه و عتابی. در ایسکبرشمردن گناھان »: تَثْرِ
 ۹۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ذۡ ٱ﴿  لۡ  َذاَ�ٰ  بَِقِميِ�  َهُبوا
َ
ٰ  ُقوهُ فَ� ِ�  هِ وَجۡ  َ�َ

َ
  أ

ۡ
  �بَِص�ٗ  تِ يَأ

ۡ
هۡ  تُوِ� َو�

َ
 لُِ�مۡ بِأ

 َ�ۡ
َ
 ﴾٩٣عِ�َ أ

   ترجمه:   
گاه گردک یوقت .دیوسف از حال پدر پرسی ،پس از آن(   ،دیه از اوضاع و احوال او آ

د تا یندازید و آن را بر چھره او بیببر )نعانکبه (راھن مرا با خود ین پیا :)گفتشان  بدی



 تفسیر نور    ٩٠٤

 

نا گردد یب )اش شود و دوباره دهیبخش دل و د یدا شدن من بوده و روشنیبر پ ینشان(
و ھمه  )دید و خّرم و خندانش نمایغم و اندوه از جلو چشمانش بزدا کیو پرده تار(

  .دیاوریخانواده خود را به نزد من ب
   توضیحات: 

رياً  يَأْتِ «راھن. یپ»: قَمِيص«  ) است. يَصريُ ( ینجا به معنیا) در يَأْتِ ( گردد. ینا میب»: بَصِ

ن یچن یه معنکن یا ای) خبر آن است. بَصرياً ن صورت ملحق به افعال ناقصه است و (یدر ا

عقوب یه ک) حال است. ناگفته نماند بَصرياً ن صورت (ید. در ایآ یش من مینا به پیاست: او ب
 ینائیب یابیت بازراھن خود را جھیوسف پی ی،آسمان یور شده باشد و برابر وحکقًة یچه حق

م سو نموده باشد و که تنھا سوز فراق چشمان او را کن یا ایو  ،نعان فرستاده باشدکبه 
  ست.یان نیدر م یمانع ،ده باشدیدگان را نور و جسم را زور بخشید ،وسف گم گشتهیمژده 

 ۹۴ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  بُوُهمۡ  قَاَل  عِ�ُ لۡ ٱ فََصلَِت  َولَمَّ
َ
ِجدُ  إِّ�ِ  �

َ
ن َ�ٓ لَوۡ  يُوُسَفۖ  رِ�حَ  َ�

َ
   ﴾٩٤ ُ�َفّنُِدونِ  أ

   ترجمه: 
ش یه پک یسانکبه (پدرشان  ،ردکت کحر )شامسوی  به از مصر(اروان که ک یھنگام 

 یمن واقعًا بو )میگو یبه شما م( ،دیمغز ننام یخرد و ب یاگر مرا ب :گفت )او بودند
  .!میبو یوسف را می

   توضیحات: 

لَتْ «  دُ . «ردکت کحر .جدا شد :»فَصَ قت یبه حق .نمک یواقعًا احساس م :»الَجِ

ونِ « .بو .رائحه :»ريحَ . «ابمی یم نِّدُ  )فند(از ماده  .دینام یخرد م مکر و کوتاه فکمرا  :»تُفَ

وْ . «و ضعف عقل یرأ یتباھ یبه معن ونِ  أَن آل لَ نِّدُ فَ  .دیر ندانکف یخرد و ب یاگر مرا ب :»تُ

فَ (تواند  یه است و جواب آن میجمله شرط دُ ريحَ يُوسُ آن  یه معنک ،باشد )إِينّ الَجِ

مْ (ه جواب آن محذوف بوده و مثًال کن یا ایو  ،گذشت بَأْتُكُ ن الَنْ فَ  عَ ثَرَ  يُوسُ نَ  بِأَكْ  مِ

ورِ  عُ دانِ  وَ  الشُّ جْ وسف به شما یافت درون درباره یش از احساس و دریب :یعنی .باشد )الْوِ

ونِ (ه جمله کن یا ای .دادم یگفتم و از او خبر م یم نِّدُ فَ ال أَن تُ مْ  یبه معن )لَوْ إِالّ أَنَّكُ



  ٩٠٥ سوره یوسف

 

ونِ  نِّدُ فَ وينِ  :ای .تُ تُمُ قْ دَّ الهُ لَصَ اگر  .دیدان یاّما شما مرا ابله و گول م :یعنی .باشد یم لَوْ
  .دیردک یقم مین نبود تصدیچن

 ۹۵ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ ٱتَ  قَالُوا    ﴾٩٥ َقِديمِ لۡ ٱ لَِك َضَ�ٰ  لَِ�  إِنََّك  �َّ
   ترجمه: 
و ( یم خود ھستیقد یتو در سرگشتگگمان  بی !به خدا قسم :گفتند )ان بدویاطراف( 

  ).یاالت و خرافات در پروازیبر بال خ
   توضیحات: 

اللِ «  دِ  كضَ قَ وسف و یمراد افراط در محّبت  ).۸/   وسفی :نگا(ن یشیپ یگمراھ :»مِ يالْ
  .دن ھجران استیدار و بسر رسید به دیبودن او و ام اعتقاد به زنده

 ۹۶ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ن فَلَمَّ
َ
ٓ  أ لۡ  بَِش�ُ لۡ ٱ ءَ َجا

َ
� ٰ ٰ  هُ َقٮ لَمۡ  قَاَل  �ۖ بَِص�ٗ  تَدَّ رۡ ٱفَ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ

َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ عۡ  إِّ�ِ

َ
 لَمُ أ

ِ ٱ ِمنَ     ﴾٩٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ
   ترجمه: 
چشمان ( ،اش افگند راھن را بر چھرهیامد و پیرسان ب مژده )کیپ(ه ک یھنگام 

 )عقوب به حاضرانی .دیبخش یدگانش روشنیبه د ،و نور سرور(د ینا گردیب )عقوبی
دانم  یم یزھائیچ )رحمان یو در پرتو وح(زدان ی یه از سوک :مگر به شما نگفتم :گفت

  ؟دیدان یه شما نمک
   توضیحات: 

ريُ «  بَشِ تَدَّ . «رسان مژده :»الْ تواند ملحق به افعال ناقصه  ین فعل میا .شد .برگشت :»اِرْ

ه یبه حالت اّول( یه فعل تاّمه است و معنکن یا ای .ار رودکبه  )صارَ ( یبوده و به معن

تَدَّ (خبر  )بَصرياً (واژه  ،در صورت اّول .دھد یم )خود برگشت حال  ،و در صورت دوم )إِرْ

لَمُ  إِينّ . «است   ).۸۶و  ۶۸/   وسفی :نگا( :»...أَعْ
 ۹۷ سوره یوسف آیه



 تفسیر نور    ٩٠٦

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ بَانَاَ�ٰٓ  قَالُوا
َ
ٓ  َ�َا فِرۡ َتغۡ سۡ ٱ �    ﴾٩٧ �َ  ِِٔ� َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا ُذنُو�ََنا

   ترجمه: 
از (مان یآمرزش گناھانمان را برا )و بر ما ببخشا( !پدر یا :گفتند )عقوبیفرزندان ( 
  .میا ار بودهکواقعًا ما خطا .بخواه )خدا
   توضیحات: 

رْ «  فِ تَغْ   .نکطلب آمرزش  :»إِسْ
 ۹۸ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  َف َسوۡ  قَاَل ﴿ 
َ
�  لَُ�مۡ  فِرُ َتغۡ أ ٓ    ﴾٩٨ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َرّ�ِ

   ترجمه: 
 .ردکخواھم  )گناھانتان را(تان طلب آمرزش یوسته برایپ ،از پروردگارم :گفت 
  .است یگر مھربان شیاو بخشاگمان  بی
   توضیحات: 

فَ «  وْ رُ  سَ فِ تَغْ مْ  أَسْ فَ (واژه  .ردکتان درخواست آمرزش خواھم یوسته برایپ :»لَكُ وْ  )سَ
  .استمرار در مستقبل استگر  بیان

 ۹۹ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  فَلَمَّ ٰ  َدَخلُوا بََو�ۡ  هِ إَِ�ۡ  َءاَوىٰٓ  يُوُسَف  َ�َ
َ
ْ دۡ ٱ َوقَاَل  هِ � ٓ  إِن ِمۡ�َ  ُخلُوا ُ ٱ ءَ َشا َّ� 

   ﴾٩٩َءامِنِ�َ 
   ترجمه: 
وسف تا مدخل مصر به استقبالشان شتافت). یعقوب و خاندان او رھسپار مصر شدند. ی( 

پدر و مادرش را در آغوش گرفت و (به ھمه آنان)  ،دندیوسف رسیش یه به پک یھنگام
  د بود.یه به خواست خدا در امن و امان خواھکد ین مصر داخل شویگفت: به سرزم

   توضیحات: 

يا«  اوَ يْهِ  ءَ نِنيَ . «به خود چسپاند .در بغل خود گرفت :»إِلَ امِ ت یه در امنک یسانک :»ءَ
  .حال است .برند یبسر م



  ٩٠٧ سوره یوسف

 

 ۱۰۰ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

بََو�ۡ  َوَرَ�عَ ﴿ 
َ
ْ  ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  هِ � وا دٗ  ۥَ�ُ  وََخرُّ بَِت َ�ٰٓ  َوقَاَل  �ۖ ُسجَّ

َ
  َذاَ�ٰ  �

ۡ
 ُل َ�بۡ  ِمن يَ َ�ٰ رُءۡ  وِ�ُل تَأ

ۖ َحقّٗ  َرّ�ِ  َجَعلََها قَدۡ  حۡ  َوقَدۡ  ا
َ
خۡ  إِذۡ  ِ�ٓ  َسنَ أ

َ
جۡ ٱ ِمنَ  رََجِ� أ ٓ  نِ لّسِ  مِنۢ  وِ دۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بُِ�م ءَ وََجا

ن دِ َ�عۡ 
َ
يۡ ٱ نََّزغَ  أ � إِخۡ  َو�َۡ�َ  ِ� بَيۡ  نُ َ�ٰ لشَّ ٓ  لَِّما لَِطيٞف  َرّ�ِ  إِنَّ  َوِ�ٓ ۚ �ََشا  َعلِيمُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ُء

   ﴾١٠٠ ِكيمُ �َۡ ٱ
   ترجمه: 
وسف پدر و مادرش را بر یو  )وسف وارد شدید و به منزل یاروان داخل مصر گردک( 

 ،انیران و فرمانروایدر حق سران و ام ،و به رسم مردمان آن زمان(تخت نشاند 
روزگار (ن یشیر خواب پین تعبیا !پدر :وسف گفتی .رنش بردندکدر برابرش  )یجملگ

خدا در حق من  یبه راست .ردکت مبّدل یپروردگارم آن را به واقع !من است )یکودک
ان یمن میه اھرکو بعد از آن  ،م نموده استیه از زندان رھاکچرا  ،رده استکھا یکین

 .آورده است )شام به مصر(ه یشما را از باد ،انداخت یو جدائ یمن و برادرانم تباھ
گاه یاو بسگمان  بی .دھد یق انجام میده و دقیقًة پروردگارم ھرچه بخواھد سنجیحق ار آ

  .مت استکح یدارا )ش ھمهیارھاکو (
   توضیحات: 

ش«  عَرْ وا. «تخت :» الْ رُّ وا . «فرو افتادند :»خَ رُّ داً خَ جَّ هُ سُ در برابرش به سجده  :»لَ
 ،ر استیم و توقیتعظ یرنش بردن جھت اداکشدن و  مراد خم .رنش بردندکافتادند و 

 ردنکسرخم  ،در آن روزگاران ،سالم شاھان و بزرگان .نه به منظور عبادت و طاعت
 ی،بوس دست ،معانقه ،ه امروز مثًال مصافحهکگونه  ھمان ،ن بوده استیزمسوی  به

رنش پدر و ک .مختلف است یانھاکدر مھا  انسان عادت ،رهیو غ ،برخاستن ی،روبوس
ه سجده ک یھمان طور ،د به الھام خدا بوده باشدیبا ،وسفیم یرکت یمادر و برادران برا

 :نگا(بوده است  یم به فرمان وحیله ابراھیل به وسیو ذبح اسماع ،آدم یفرشتگان برا
 :اند رده و گفتهکر کن جمله ذیا یبرا یگرید یمعن یبرخ ).۱۰۲/   صاّفات ،۳۴/   بقره

يلُ . «رش را گفتندکخدا سجده بردند و ش یبه خاطر او برا یجملگ أْوِ ا تَ ذَ  :نگا( :» ...هَ

وِ ). «۴/   وسفی بَدْ د ینجا بایدر ا ).۲۰/   احزاب ،۲۵/   حّج  :نگا(خالف شھر  .هیباد :»الْ
 .ن باشدیه فلسطیا بادیه شام یباد ید به معنیه باکبل ،ابان ِصرف نباشدیه و بیمراد باد



 تفسیر نور    ٩٠٨

 

عقوب یور است و مسجد کات مذیاز روا یه در برخک )بدا(و شھر  )نعانک(ه شھر کچرا 
ھم  )۱۰۹(ه یآ ین با معنیو ا ،ھر دو در آنجا قرار دارند ،ا در آن برجا استیز گوین

غَ . «سازگار است نمودن  کیردن و تحرک مراد وسوسه .انداخت یرد و تباھکفساد  :»نَزَ

 .ق در اموریدق :»لَطِيفٌ ). «۲۰۰/   اعراف :نگا(ھا است یھا و پلشتیانجام زشت یبرا
  ).۱۰۳/   انعام :نگا(ده یارھا به گونه سنجکچرخاننده 

 ۱۰۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  َتِ� َءاتَيۡ  قَدۡ  َرّبِ ﴿    ِمن َتِ� وََعلَّمۡ  ِك ُملۡ ل
ۡ
 ٱ وِ�لِ تَأ

َ
َ�ٰ ٱ فَاِطرَ  َحادِيِث� ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

نَت 
َ
�ۡ ٱ ِ�  ۦَوِ�ِّ  أ ۡ�ِ  الِمٗ ُمسۡ  تََوفَِّ�  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ

َ
ِ  ِ� قۡ َو� ٰ ٱب    ﴾١٠١ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
از  )یه بخش بزرگکسپاسگزارم ( !پروردگارا :)رد و گفتکوسف رو به خدا ی( 

گاه ساختهیو مرا از تعب یا ومت به من دادهکح و ھا  آسمان دگاریآفر یا .یا ر خوابھا آ
گذارم و  یھمه امور خود را به تو وام( .یا و آخرت ھستیتو سرپرست من در دن !نیزم

  .ران و به صالحان ملحق گردانیمرا مسلمان بم ).دارم یشتن را در پناه تو میخو
   توضیحات: 

نَ «  لْكِ ـالْ  مِ نْ (حرف  ،ومتکو ح کاز مل :»مُ تواند  یو م ،ه باشدیضیتواند تبع یم )مِ

لْكِ ـالْ (زائد بوده و  يلِ . «ومت راکو ح کمل یعنی .مفعول باشد )مُ أْوِ . ریتعب :»تَ

ادِيثِ « . نینوآفر .نندهیآفر :»فَاطِرَ ). «۲۱/   وسفی :نگا(خوابھا  .ثیجمع حد :»األحَ

فَّنِي« لِم. «ریجانم را بگ .رانیمرا بم :» تَوَ سْ فَّنِي. «حال است .مسلمان :»اً ـمُ لِم تَوَ سْ  :»اً ـمُ
 یخدا و طلب حسن ختام زندگ کمکد به یاز شدیامل و نکت یعبودگر  بیان ،ن عبارتیا

  .گریوسف و ھمه مؤمنان دیروان یپ یاست برا یمیو تعل ،از او است
 ۱۰۲ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ � ِمنۡ  لَِك َ�
َ
ٓ أ يۡ  ُكنَت  َوَما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيهِ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا ۡ�َ  إِذۡ  ِهمۡ َ�َ

َ
ْ ُعوٓ أ مۡ  ا

َ
 وَُهمۡ  رَُهمۡ أ

   ﴾١٠٢ ُكُرونَ َ�مۡ 
   ترجمه: 



  ٩٠٩ سوره یوسف

 

در دل (نھان  یاز خبرھا )میه بر تو خواندکرا  یداستان(ن یا !)غمبر اسالمیپ یا( 
ش یتو پ .مینک یم یه آن را به تو وحکاست  )ھن جھانکار یقرون و اعصار گذشته بس

و بر (رنگ نمودند یم گرفتند و نیه تصمکبدان گاه  ینبود )عقوبیپسران  یعنی(آنان 
ان اّطالع از آن کام یق وحیلذا جز از طر .دند و طرح در انداختندیشکوسف نقشه یضّد 

  ).یرا نداشت
   توضیحات: 

بَآءِ . «ور در سوره استکه داستان مذکاست  )نیا(نجا مراد یدر ا .آن :»ذلِكَ «   :»أَنْ

يْب. «خبرھا ،جمع َنَبأ غَ مْ . «مردمان یو حّس  ید علمیده و نھان از دیپوش :» الْ هُ  وَ

ونَ  رُ كُ   .دندیشکردند و نقشه کنشستند و توطئه  یجوئ ه به چارهک یدر حال :»يَمْ
 ۱۰۳ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  َوَما
َ
   ﴾١٠٣ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  َت َحرَۡص  َولَوۡ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ

   ترجمه: 
مان یبه تو) ا ،و ھوس یاز ھو یرویفر و پکم بر یشتر مردم (به سبب تصمیب 
  ).یشتن را زحمت دھیار خویشان بسیا ی(و در راھنمائ ینکه تالش کھرچند  ،آورند ینم

   توضیحات: 

وْ «  لَ تَ  وَ صْ رَ  :نگا( یوشش داشته باشکه بر آن شوق و عالقه و تالش و کھرچند  :»حَ

نِنيَ وَ «  ).۱۲۹نساء /  مِ ؤْ ... بِمُ ثَرُ النَّاسِ آ أَكْ   ).۱۳سبأ /  ،۵۶قصص /  :نگا( :» مَ
 ۱۰۴ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  َوَما﴿ 
َ
   ﴾١٠٤ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٍر� أ

   ترجمه: 
پس اگر آنان ( ی،خواھ یشان نمیاز ا یپاداش ،)یاندرز و راھنمائ(ن یتو در برابر ا 
م مادر و پشت پدرند و بدان کگران اندر شیه دکچرا  .ن مباشیرفتند غمگینپذ

قرآن  )هکبل .امده استین زمان نیاز مردمان ا یگروھ ین قرآن برایو تنھا ا ،گروند یم
  .ستیان نیھمه جھان یبرا یجز پند و اندرز

   توضیحات: 



 تفسیر نور    ٩١٠

 

وَ «  وَ (و  ،هیناف )إِنْ (حرف  .ستیآن ن :»إِنْ هُ رٌ . «قرآن :یعنی )هُ  .پند و اندرز :»ذِكْ
  ).۵۸/   عمران آل :نگا( یادآوری

 ۱۰۵ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

يِّن﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  َءايَةٖ  ّمِنۡ  َوَ�� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ونَ  ِض �ۡ�    ﴾١٠٥ رُِضونَ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َوُهمۡ  َهاَعلَيۡ  َ�ُمرُّ

   ترجمه: 
ن وجود دارد یو زمھا  آسمان در )داّل بر وجود خدا( یھا ار دالئل و نشانهیو چه بس 

  .گردانند یم یرش آنھا رویگذرند و از پذ ینارشان مکاز  )ورانهکورک(ه آنان ک
   توضیحات: 

أَيِّنْ «  أَيٍّ (الخّط آن  رسم ).۱۴۶/   عمران آل :نگا(چه فراوان  .اریچه بس :»كَ  .است )كَ

ةٍ «  ايَ ونَ . «مال دانش اللهکو وحدت و قدرت و  ،وجود خدا یھا دالئل و نشانه :»ءَ رُّ يَمُ

ا يْهَ لَ ونَ وَ . «است  ھا بدان بردن یدن و پیمراد د .گذرند یبر آنھا م :»عَ ضُ عرِ ا مُ نْهَ مْ عَ  :»هُ
 یاز آنھا رو .رندیگ یشند و از آنھا درس عبرت نمیاند یه درباره آنھا نمک یدر حال

  .رندیگ یده میگردانند و آنھا را ناد یم
 ۱۰۶ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ِمنُ يُؤۡ  َوَما﴿ 
َ
ِ  َ�ُُهمأ ِ ٱب ۡ�ِ  َوُهم إِ�َّ  �َّ    ﴾١٠٦ ُ�ونَ مُّ

   ترجمه: 
  .باشند یم کمشر ،مان به خدا ھستندیا یه مّدعکثر آنان کو ا 
   توضیحات: 

نُ وَ «  مِ ؤْ ا يُ  کردار مشرکبا توّجه به  یول ،لحاظ گفتار مؤمنشتر آنان از یب :»...مَ
و  ،دھند یپسر و دختر به خدا نسبت م ،خدا یگانگیمان به یه با وجود اکچرا  .باشند یم

گاه بر  .شوند یاء و صلحاء قائل میاء و اولیانب یزدان را برایصفات خاّص  مثًال آنان را آ
ادرس در یشان را فریدانند و ا یمنده و آنچه بوده است و خواھد بود یگذشته و حال و آ

نند و نذرھا ک یعبه طواف مکھا را ھمچون  یمزار برخ .شمارند یجا م نجا و آنجا و ھمهیا
 ،۵۷/   نحل ،۳۱و  ۳۰/   توبه :نگا(دارند  ینه روا مکاشخاص و ام یبعض یھا برایو قربان
  ).۳زمر / 



  ٩١١ سوره یوسف

 

 
 ۱۰۷ سوره یوسف آیه

   ه:یمتن آ 

ِمُنوٓ ﴿ 
َ
فَأ

َ
ْ أ ن ا

َ
  أ

ۡ
ِ ٱ َعَذابِ  ّمِنۡ  ِشيَةٞ َ�ٰ  �َِيُهمۡ تَأ وۡ  �َّ

َ
  أ

ۡ
اَعةُ ٱ �َِيُهمُ تَأ  َ�  َوُهمۡ  َتةٗ َ�غۡ  لسَّ

  ﴾١٠٧ُعُرونَ �َشۡ 
   ترجمه: 
ن یا ای ،ردیشان را در برگیخدا ا یاز سو یریه عذاب فراگکمن ھستند ین ایا از ایآ 

  ؟خبر باشند یشان غافل و بیامت به ناگاه فرا رسد و ایه قک
   توضیحات: 

يَةٌ «  اشِ ةُ . «نندهک ر و نابودهیو فراگ یھمگان یبال :»غَ اعَ تَةً . «زیرستاخ :»السَّ  :»بَغْ
  ).۳۱/   انعام :نگا( یبدون نشانه و مقّدمه قبل .یناگھان

 ۱۰۸ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿  دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
ِ ٱ نَ َ�ٰ وَُسبۡ  �َّبََعِ�� ٱ َوَمنِ  � َّ�  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
� 

ۡ ٱ ِمنَ     ﴾١٠٨ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
   ترجمه: 
گاھ )مردمان را(ه من کن راه من است یا :بگو  خوانم  یخدا مسوی  به نشیو ب یبا آ
 )ستیگر ناشایاز انباز و نقص و د(و خدا را منّزه  ،)باشند ین میچن(روان من ھم یو پ

  ).انگارم یخدا نم کیرا شر یزیو چ یسکو (باشم  یان نمکو من از زمره مشر ،دانم یم
   توضیحات: 

و«  عُ ليا. «در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .نمک یدعوت م :»أَدْ  عَ

ةٍ  ريَ گاھیبا ب :»بَصِ  یورانه و از روکورکنه  ؛ارکان و حّجت واضح و آشیبا ب .ینش و آ

و(ر فعل یحال ضم .دیتقل عُ نِيوَ . «است )أَدْ بَعَ نِ اتَّ ن یند اک یرویه از من پکس کو ھر :» مَ

نْ (واژه  .د باشدین بایچن ه مبتدا بوده و کن یا ایو  ،تواند عطف بر ذوالحال باشد یم )مَ

ذلِكَ (خبر آن محذوف و    .باشد )كَ
 ۱۰۹ سوره یوسف آیه



 تفسیر نور    ٩١٢

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
هۡ  ّمِنۡ  ِهمإَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
ۗ لۡ ٱ لِ أ فَلَمۡ  ُقَرىٰٓ

َ
ْ  أ  ِ�  �َِسُ�وا

 ٱ
َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�َينُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� ارُ  لِِهۡمۗ َ�بۡ  ِمن �َّ ِينَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةِ �ٱ َوَ�َ َقوۡ ٱ ّلِ�َّ َّ� ْۚ فََ�  ا

َ
 أ

   ﴾١٠٩ قِلُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
و از  ،رده استکر نییان مردمان تغیل آنان به میغمبران و گسینش پی(سّنت ما در گز 

 یغمبرانیش از تو پیشده است) و ما پ یز مرعیاء نیاالنب جمله در انتخاب تو به عنوان خاتم
 م.یا ردهک یوحشان  بدی اند و ان بودهیان شھریاز م یه مردانکن یمگر ا ،میا نفرستاده

ا قوم تو از یاند. آ جسته یزاریشان بیھم از ا یده و گروھیبدانان گروھا  انسان از یا (دسته
از شھرھا بوده و در  یه مردانکاند و بل غمبران نه فرشته و نه زن بودهیه پکخبرند  ین بیا
ه کن بوده یگران ایاند و تنھا فرق آنان با د ردهک یشان زندگیان مردمان ھمچون ایم

را انتخاب و به  یانین راھنمایراه چن یو بعض ،اند بوده یام آوران آسمانیو پ یحامالن وح
اند و به دوزخ واصل  ردهکشه یفر پکده و یھم عناد ورز یو برخ ،اند دهیبھشت رس

ار گذشتگان که سرانجام کنند یپردازند تا بب یوگذار نم  ن به گشتی). مگر در زم؟اند شده
 یبھتر (از سرا ،آخرت یسراگمان  بی ؟ ده شده استیشکجا کشان چه بوده و به یش از ایپ
ا یآ !خته و آرزوپرستان سرگشته)یمعاندان افسار گس ی(ا زگاران است.یپرھ ین جھان) برایا

گاھانه  یه ھستکد یدان ید (و نمیانداز یار نمکش را به یشه خویخرد و اند خود را ناآ
  .؟!د)یساز یآخرت فراھم نم یبرا یا د و توشهیباز یم

   توضیحات: 

االً إِالّ «  جَ لِ . «ا زنیا جّن ینه فرشته  ؛اند غمبران ھمه مرد بودهیپ یعنی :»رِ نْ أَهْ مِ

يا رَ قُ ابانگرد و ینه ب ؛اند ن بودهیغمبران شھرنشیپ یعنی .نیشھرنش یان اھالیاز م :» الْ
باخبر و  یزندگ یو معنو یالت مادکامًال از اوضاع و احوال و مشکو لذا  ،نیصحرانش

وا. «اند غ پرداختهیار تبلکالت و کشناخت به رفع مش یمّطلع بوده و از رو ريُ لَمْ يَسِ  ...أَفَ

ةِ ). «۱۱/   انعام ،۱۳۷/   عمران آل :نگا( :» رَ ارُ اآلخِ اضافه  .گرید یایدن .آخرت یسرا :»دَ

ةِ ( یعنی .موصوف به صفت است رَ ارُ اآلخِ   ).۱۶۹/   اعراف ،۳۲/   انعام :نگا( ):الدَّ
 ۱۱۰ سوره یوسف آیه



  ٩١٣ سوره یوسف

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ْ َوَظنُّوٓ  لرُُّسُل ٱ َس  َٔ َتۡ� سۡ ٱ إِذَا َح�َّ �َُّهمۡ  ا
َ
ْ  قَدۡ  � ٓ  ُكِذبُوا َ  نَانَۡ�ُ  َءُهمۡ َجا ٓ  َمن َ�ُنّ�ِ ََّشا � ۖ  َوَ�  ُء

  يَُردُّ 
ۡ
ۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  ُسَنابَأ    ﴾١١٠ رِمِ�َ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
تان یروزیو پ کیما به شما نزد یاری .شتن مدانیما را دور از خو یاری !غمبریپ یا( 

اند و  اند و به دعوت خود ادامه داده آمده یغمبران متعّددین پیش از ایپ .است یحتم
ه کتا آنجا  )اند قت ھم به مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نمودهیدشمنان حق و حق

از (ه کاند  د گشته و گمان بردهیناام )خود یروزیافران و پکمان آوردن یاز ا(غمبران یپ
ن ھنگام یدر ا ).اند تنھا مانده یو تنھا(اند  ب شدهیذکت )ش ھمیخو کروان اندیپ یسو

س کو ھر )و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته است(شان آمده است یما به سراغ ا یاری
عذاب ما از سر  )یانکچ میچ زمان و ھیدر ھ !یبل( .میا م نجات دادهیا ه خواستهکرا 

  .گردد یار دور و دفع نمکمردمان گناھ
   توضیحات: 

تّيا«  ادي « :اق داّل بر آن استیه سکاست  یت محذوفیغا یبرا :»حَ مْ متَ هُ رْ رِ غْ ال يُ

تّي لُوا حَ هِ مْ أُمْ بْلَهُ نْ قَ إِنَّ مَ مْ فَ هِ امِ تَيْأَسَ . «»ايّ /   وسفی :نگا(د شدند یوس و ناامیمأ :»إِسْ

بُوا. «انگاشتند .گمان بردند :» ظَنُّوا«  ).۸۰ ذِ با آنان دروغ گفته  .اند ب شدهیذکت :»كُ

بُواـظَنُّوا أَنَّ . «شده است ذِ دْ كُ مْ قَ ه ھمه مردمان از جمله کانگاشتند  یغمبران میپ :»هُ
غمبران به یه پکبردند  یمؤمنان گمان م .نندک یب میذکشان را تیا ،مانیمؤمنان تازه ا

ن حاالت و در یتریامبران در طوفانیپ .اند داده یروزیوعده نصرت و پن شا بدی دروغ
ند که نکگذشت یار به مغز آنان میاخت یب ی،طبع بشر یدار و به مقتضایناپا یلحظات

ه کبوده  یمشروط به شرائط یروزیا وعده پیو  ،دیخالف از آب درآ یروزیوعده پ

يَ ). «۲۱۴/   بقره :نگا(حاصل نشده باشد   :یبه معن .مجھول است یفعل ماض :»نُجِّ

يَ . «نجات داده شده است نُجِّ نْ  فَ نَا. «غمبران و مؤمنان استیمراد نجات پ :»...مَ أْسُ  :»بَ
  ).۹۸ ،۹۷ ،۵ ،۴/   اعراف ،۱۴۸ ،۱۴۷ ،۴۳/   انعام :نگا(عذاب ما 

 ۱۱۱ سوره یوسف آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٩١٤

 

 

ٞ ِعۡ�َ  قََصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿  ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ِديقَ تَۡص  ِ�نَوَ�ٰ  َ�َىٰ ُ�فۡ  اَحِديثٗ  َ�نَ  َما ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

ِيٱ    ﴾١١١ مِنُونَ يُؤۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِصيَل َوَ�فۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  �َّ
   ترجمه: 
غمبران و اقوام یگر پیوسف و برادران و دی یعنی( ،قت در سرگذشت آنانیبه حق 

آنچه گفته ( .شمندان استیھمه اند یعبرت برا )بزرِگ  یدرسھا ،مانیا یماندار و بیا
بزرگ  یوح کی(ه کو بل ،نبوده )نیو دروغ یالیو داستان خ( یافسانه ساختگ کی )شد

را  )نیراست(غمبران یق و پین را تصدیشیپ )یایل انبیاص(ھای  کتاب )هکاست  یآسمان
امل کانسانھا در سعادت و ت(ه کاست  یزھائیھمه چگر  بیان )به عالوه(و  ،ندک ید مییتأ

 یسانک )ھمه( یت و رحمت برایھدا )هیل ماین دلیو به ھم ،از دارندین  ھا بدان خود
  .آورند یمان میه اکاست 

   توضیحات: 

يا«  َ رتَ يثاً يُفْ دِ انَ حَ ا كَ ھا  انسان یه از سوکست ین یسخن ،ن داستانیقرآن و از جمله ا»: مَ
ت یواقع کیه کبل ،ال آنھا سرچشمه گرفته باشدیشه و خیبه ھم بافته شده باشد و از اند

 ،۳۸و  ۳۷/   ونسیال و پندار است و از ھر نظر راھگشا است (نگا: یخ کیاز  یو جدا ینیع

ي). «۳۵و  ۱۳ھود /  يقَ الَّذِ دِ ھای  کتاب نندهک قیه قرآن تصدکن است یمراد ا...»: تَصْ

يلَ «ن است. یشیپ یح آسمانیصح لِّ  تَفْصِ ءٍ  كُ ْ ننده ھمه کل دھنده و شرح یتفص»: يشَ
 ازمند است.یده و عمل خود بدان نیه مؤمن در عقکاست  یزھائیچ



 
 

 سوره رعد

   
 ۱ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ِيٓ ٱوَ  ِب� ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� مٓ ال نزَِل  �َّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  قُّ �َۡ ٱ رَّ

َ
 �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ﴾١ ِمُنونَ يُؤۡ  َ� 
   ترجمه: 
 یه از سوک یزیتاب (قرآن) است. و چکاز  یھائ هیآ ،ھا نیم. را. ایالف. الم. م 

از مردم  یارین بسکیول ،ن قرآن) بر تو نازل شده است حق استیپروردگارت (در سراسر ا
  گروند. یروند و بدان) نم یراھه میبا حق به ب یبه سبب دشمن ،امر ی(با وجود روشن

   توضیحات: 

ات یو اشاره به آ ،ن استیا ینجا به معنیدر ا .آن :»تِلْكَ ). «۱/   بقره :نگا( »رـمـال« 
عظمت و گر  بیان ،بیقر ید به جایار بردن اسم اشاره بعکبه  .موجود در سوره است

مبتدا است و  :» الَّذي. «خبر آن است )اتیآ(ن واژه مبتدا و یا .ه استیرفعت مشارال

لَ (خبر آن  يْكَ  اُنزِ َقُّ (ا ی ...)إِلَ َقُّ . «است )احلْ محذوف  یا خبر مبتدای ،)الَّذي(خبر  :»احلْ

ثَرَ  لكِنَّ «  .است   ).۱۰۳/   وسفی :نگا( :» ...أَكْ
 ۲ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َرَ�عَ  �َّ ٰ لسَّ ۖ تََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ� رَ  ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  َ�َها مۡ ٱ وََسخَّ  َس لشَّ
ۖ لۡ ٱوَ  َجلٖ  رِيَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر

َ
�ِ  � َسّ�ٗ  ٱ يَُدبِّرُ  مُّ

َ
ُل  رَ مۡ ۡ� ٓ  لََعلَُّ�م ِت َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ  َرّ�ُِ�مۡ  ءِ بِلَِقا

   ﴾٢ تُوقُِنونَ 
   ترجمه: 
 ،بدون ستون برپا داشت ،دینیب یه مکرا چنان ھا  آسمان هکاست  یسکخدا ھمان  



 تفسیر نور    ٩١٦

 

 یجھان ھست یبه فرمانروائ )ستون یب یھا ن آسمانینش ایبه دنبال آفر(سپس 
خود و (را فرمانبردار  )گریرات و ستارگان دکو ھمه (د و ماه یو خورش ،پرداخت

ت کبه حر )ینیو به خاطر ھدف مع( یمشّخص دام تا مّدتکھر  .ساخت )خدمتگزار شما
تاب کدارد و با حساب و  یر نظر میز(را  )جھان(ار و بار کخداوند  .دھند یخود ادامه م

ھا  هیآ )شمرد و یبر م یتاب ھستکرا در پھنه  یدنید یھا نشانه(گرداند و او  یم )یقیدق
 یدر سرا(ه کد ینکن حاصل یقیه کن یتا ا ،دارد یان میرا ب )تاب قرآنک یخواندن ی(
  .ردکد یپروردگارتان را مالقات خواھ )گرید

   توضیحات: 

فَعَ «  دٍ . «دن استید آوردن و آفریمراد پد .برافراشت .برپا داشت :»رَ مَ اسم جمع  :»عَ

م(و  )َعُمود(است و واحد آن را  دانند و  یھم آن را جمع م یبرخ .اند ردهکر کذ )ادـعِ

ود(مفرد را  مُ نَ ). «۹/   ُھَمَزه :نگا(شمارند  یم )ِعماد(و  )عَ وْ  )ھا(ر یمرجع ضم :»هاـتَرَ

م(واژه  اتِ ـَالسَّ دٍ (ا ی )اوَ مَ د(تواند صفت  ین جمله میا .است )عَ مَ مَ (ا حال ی )عَ اتِ ـالسَّ  )اوَ

ريٍ . «باشد دٍ  بَغَ مَ نَ  عَ وْ ده یه خداوند آنھا را بدون ستون آفرکد ینیب یرا مھا  آسمان :»اـَهـتَرَ
 .وند داده استیقّوه جاذبه به ھم پ ینامرئ یھا ده و با ستونیرا آفرھا  آسمان .است

تَوي. «دینیب یھا را نم ستون یستون بوده ول یدارا یعنی يلَ  إِسْ شِ  عَ رْ /   بقره :نگا( :»الْعَ

رَ « ) /۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف ،۲۹ خَّ لٍ . «ردکفرمانبردار  .مسخر گرداند :»سَ يً  أَجَ مّ سَ  :»مُّ

بِّرُ . «ز استیدن ھنگامه رستاخیمراد فرا رس .ن و مّدت مشّخصید معیسر رس دَ  :»يُ

لُ . «چرخاند یم .گرداند یم صِّ  ،۹۷و  ۵۵/   انعام :نگا(دارد  یان میب .دھد یشرح م :»يُفَ
  ).۵/   ونسی

 ۳ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿   ٱ َمدَّ  �َّ
َ
نۡ  ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل  َض �ۡ�

َ
 �ِيَها َجَعَل  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  َوِمن �ۖ رٗ َ�ٰ َو�

� ثۡ ٱ َجۡ�ِ َزوۡ  ۡ ٱ ِ� ُ�غۡ  نَۡ�ِ ۚ ٱ َل �َّ ٰ  ِ�  إِنَّ  �ََّهاَر ُرونَ  �ٖ لَِّقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�    ﴾٣ َ�َتَفكَّ
   ترجمه: 
بارھا قرار داده یھا و جو وهکده و در آن ین را گسترانیه زمکاست  یسکو او آن  

شب را بر روز  .ده استیدر آن آفر یا جفت نر و ماده ی،ا وهیو از ھرگونه ثمر و م ،است
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نش شگرف یآفر(ن یدر اگمان  بی ).گرداند یس روز را بر پرده شب مکو برع(پوشاند  یم
ار بر قدرت کواضح و آش( یھائ نشانه )یش شگفت ھستیسترگ و نما یو فرمانروائ

نار عجائب و غرائب کاز  یو سرسر(شند یاند یه مکآنان  یبرا ،است )دگاریآفر
  ).گذرند ینم

   توضیحات: 

دَّ «  َ . «ده استیگستران :»مَ ايسِ وَ «  .ثابت و استوار یوھھاک ،ةیو راِس  یجمع راس :»رَ

 ِ نيْ جَ وْ ِ . «دو نوع .دو ِصنف :»زَ نَنيْ /   سی ،۴۰ھود /  :نگا(مراد نر و ماده است  .دو تا :»إِثْ

  ).۵۴/   اعراف :نگا( :» يُغْيشِ ). «۴۵/   نجم ،۵۲/   رحمن ،۳۶
 ۴ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َوِ� ﴿ 
َ
َتَ�ٰ  قَِطعٞ  ِض �ۡ� ٰ مُّ ٰ  تٞ وَِ� عۡ  ّمِنۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 وََ�ۡ�ُ  َوانٞ ِصنۡ  َوَ�ِيلٞ  عٞ َوَزرۡ  بٖ َ�ٰ أ

ٓ  َ�ٰ �ُسۡ  َوانٖ ِصنۡ  ُل  ِحدٖ َ�ٰ  ءٖ بَِما ٰ  َضَهاَ�عۡ  َوُ�َفّضِ  ٱ ِ�  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ُ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ُ�ِل� ۡ�  �ٖ لَِّقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�

   ﴾٤ قِلُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
سته یبا کیھر  که خاک(نار ھم قرار دارد کدر  یھائ نیقطعه زم ،نیزم یدر رو 

شتزارھا و کھا و  ستانکو تا )است یسته منظوریدام شاکو جنس ھر یمحصول
راب ینوع آب س کیه ھر چند با که در آن موجود است یه و دو پایپا کی یھا نخلستان

ن یدر اگمان  بی .میدھ یم یگر برترید یرا از لحاظ طعم بر برخ یاّما برخ ،گردند یم
ھا و  وهیم یھا یھا و دگرگون اهیھا و گ درخت یھا و جوراجور کاختالف استعداد خا(

ار کش را به یعقل خوه کاست  یسانک یبرا )بر قدرت خدا( یھائ نشانه )طعم آنھا
  .رندیگ یم

   توضیحات: 

اتٌ . «ھا ھا و پاره بخش ،جمع ِقطعة :»قِطَعٌ «  رَ اوِ تَجَ . به ھم کینزد .نار ھمک :»مُ

راتٌ  قِطَعٌ « اوِ تَجَ عٌ . «ن استیمختلف و متفاوت زم یھا مراد قطعه :»مُ رْ  .شتک :»زَ

نْوانٌ . «شتزارھا استک ینجا به معنیمصدر است و در ا  .ھمگون ،جمع ِصْنو :»صِ

ُ « .هیپا کی ريْ نْوانٍ  غَ نْوانٌ . «هیدوپا .مختلف :»صِ ُ  صِ ريْ غَ نْوانٍ  وَ خ یه بک یدرختان :»صِ
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درختان ھمگون و  :هکن یا ای .جداگانه دارند و مستقّل از درختان ھمنوع خود ھستند

نْوان(ه واژه کاست  یدر صورت ین معانیا .و درختان مختلف و متفاوت ،ھمسان را  )صِ

نْوان(اّما اگر  .میبدان )نَخيل(تنھا صفت  ع(و  )نَخيل(صفت  ،را به سبب عطف )صِ رْ و  )زَ

 یم معنیبدان )ّل ک(مانند  ،محذوف یه آن را خبر مبتداکن یا ای ،میبشمار آور )جنّات(

نْوانٌ ( ُ  صِ ريْ غَ نْوانٍ  وَ ه مصطلح یه و درختان دوپایپا کیدرختان  :عبارت خواھد بود از )صِ
درخت  کینه در یماده نر ،اھانیاز درختان و گ یبرخ :هک ین معنیبد .یشناس اهیدر گ

 ،ندیگو یه میپا کیو آنھا را  ،است یگریا بوته دیدرخت  کینه در یو ماده ماد ،ا بوتهی
نه ھر دو بر ینه و ماده مادیماده نر ،اھان ھمیاز درختان و گ یبرخ .مانند درخت خرما

ه ین صورت بوده و آنھا را دوپایاھان بدیشتر درختان و گیه بکا بوته است یدرخت  کی
ن یا ایو  ،مانند بوته پنبه ،گل باشند کینه در ینه و مادین است نرکحال مم .نامند یم

قي. «دوکل بوته یاز قب ،باشند یا در گل جداگانه کیه ھر ک  .گردند یم یاریآب :» يُسْ

وَ (ر ینائب فاعل ضم عٌ  ،جنّاتٌ  ،قِطَعٌ (از  یّل واحدکه به کاست  )هُ رْ  )نَخيلٌ  ،زَ

لِ . «گردد یبرم   ).۱۶سبأ /  ،۱۴/   انعام(وه یدانه و م .شود یآنچه خورده م :»األُكُ
 ۵ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ءِذَا لُُهمۡ قَوۡ  َ�َعَجٞب  َجۡب َ�عۡ  �ن﴿ 
َ
ٰ  ُكنَّا أ ءِنَّا بًاتَُ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َجِديٍد�  قٖ َخلۡ  لَِ�  أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ� 

 ْ ْوَ�ٰٓ  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
ُ
 ٱ �َِك َوأ

َ
�ۡ  ِ�ٓ  ُل َ�ٰ غۡ ۡ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َناقِِهۡمۖ أ

ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  ُ�ِ٥﴾   
   ترجمه: 
سخن  )زین چیتر(ز یانگ شگفت ی،د در شگفت بمانیاگر با )یزیاز چ !غمبریپ یا( 

 )م ویگرد یزنده م(ا دوباره یآ ،میشد که خاک یا ھنگامیآ :ندیگو یه مکشان است یا
ھا  و غّل  ،مان ندارندیه به پروردگارشان اکند یسانکآنان  ؟مینک یدا میپ یا نش تازهیآفر

  .مانند یانند و در آتش جاودانه میافتد و دوزخ یشان میھا رھا به گردنیو زنج
   توضیحات: 

بْ  إِن«  ز سخن ین چیزتریانگ شگفت ،در شگفت شد یزید از چیاگر با :»...تَعْجَ
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لْقٍ . «هکشان است یا ديدٍ  خَ اللُ . «ده نویآفر .ات دوبارهیح .نش تازهیآفر :»جَ  :»األغْ

اللُ ). «۱۵۷/   اعراف :نگا(ن یطوق آھن ،جمع ُغّل  مْ  يفِ  األغْ نَاقِهِ اشاره به وضع  :»أَعْ
  ).۳۲و  ۳۰/   حاّقه ،۷۱غافر /  :نگا(آنان در جھّنم است  کاسفنا

 ۶ رعد آیه سوره
   ه:یمتن آ 

ِ  ِجلُونََك َتعۡ َو�َسۡ ﴿  ّيِئَةِ ٱب ۡ ٱ لِِهمُ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  َوقَدۡ  َسَنةِ �َۡ ٱ َل َ�بۡ  لسَّ و َر�ََّك  �نَّ  ُتۗ َمُثَ�ٰ ل ُ�َ 
ٰ  ّلِلنَّاِس  فَِر�ٖ َمغۡ     ﴾٦ عَِقاِب لۡ ٱ لََشِديدُ  َر�ََّك  �نَّ  ِمِهۡمۖ ُظلۡ  َ�َ

   ترجمه: 
از تو  )نانکه آنان تمسخرکشانده است کان را بدانجا کمشر ی،گمراھ !غمبریپ یا( 

و ( یش از خوبیپ )یترسان یشان را از آن میخدا ا یه از سوک یو بالئ( یه بدکبخواھند 
ه کو حال آن  !بدانان رسد )یرسان یمژده آن را مشان  بدی خدا یه از سوک ینعمت

بر سر گذشتگان آمده (ه است و شان بودیننده قبل از اکوبنده و خوارکدرھم  یعذابھا
پروردگار تو نسبت  .)ده استیشان را در ھم نوردیافر چون اکات افراد یاست و طومار ح

و در (نند بخشنده است ک یم )با انجام گناه به خود(ه ک یھائ به مردم با وجود ستم
 و عقوبت او در(فر سخت است یک یو پروردگار تو دارا )دارد یعذابشان شتاب روا نم

من به راه ینند و از راه اھرک یم یپافشار یه در انجام معاصکاست  یارانکانتظار گناھ
  ).بندند یبرنم یا ھا اندوخته یکیگردند و از ن یخدا برنم

   توضیحات: 

يِّئَةِ «  نَةِ . «مراد بال و عذاب است .یبد :»السَّ َسَ مراد نعمت و رحمت  .یخوب :»احلْ

ثُالتُ ـالْ . «است لَيا. «نندهکعقوبت رسوا  ،فر سختیک ،جمع َمُثَلة :»مَ مْ  عَ هِ با  :»ظُلْمِ

يل(حرف  .جار و مجرور در موضع حال است .شانیا یارکو بزھ یوجود ستمگر به  )عَ

عَ ( یمعن بِّهِ  ،۱۷۷/   بقره :نگا( )مَ يل حُ   ).عَ
 ۷ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿  َّ�  ْ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َ�َفُروا
ُ
ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  أ ٓ  ۦٓۗ رَّ َما نَت  إِ�َّ

َ
ۖ  أ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

   ﴾٧ َهادٍ 
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   ترجمه: 
پروردگارش  یاز سو )ما یشنھادیاز معجزات پ( یا معجزه !اشک :ندیگو یافران مک 

 یمحّمد را برا یغمبریو پ( ،شد ینازل م )خواند یاء میاالنب شتن را خاتمیه خوک(بر او 
 .ندک یما را قانع نم ،شود یده میه از او دک یگرید یارھاکآخر قرآن و  .ردک یما ثابت م

شنھاد یه خودمان پکم یپسند یرا م یزھائیما تنھا چ ،ندکتازه اگر ما را قانع ھم ب
 )،ام باشد و بسیو بر رسوالن پ ی،غمبریو پ( یا دھنده میتو تنھا ب )!محّمد یا .مینک یم

 یا سابقه یز نوظھور و بیو تو چ(دارد  )غمبرانیان سائر پیاز م( یراھنمائ یو ھر مّلت
  ).یباش ینم

   توضیحات: 

ةٌ «  ايَ بِّهِ  مِّن ءَ است  یا معجزاتیمراد معجزه  .پروردگارش یبزرگ از سو یا معجزه :»رَّ
از  یبرداشتن برخ ،ردنکوه صفا را طال کمثل  .خواستند یعناد م یه خودشان از روک

لِّ ). «۹۳ - ۹۰اسراء /  :نگا( ...و ،شتزارھاکل آنھا به گلزارھا و یوھھا و تبدک مٍ  لِكُ وْ  قَ

ادٍ   ،ذات ذوالجالل ،اءیاز انب کیھر  یتاب آسمانک ،غمبر ھر قومیپ )هادٍ (مراد از  :»هَ
غ انبیپ   .تواند باشد یم یو محّمد مصطف ،اءیروان مبلِّ

 ۸ سوره رعد آیه
   ه:یآ متن 

ُ ٱ﴿  نَ�ٰ  ُ�ُّ  ِمُل َ�ۡ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ
ُ
 ٱ تَغِيُض  َوَما أ

َ
ۚ تَزۡ  َوَما َحامُ رۡ ۡ�  ۥِعنَدهُ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�ُّ  َداُد

   ﴾٨ َدارٍ بِِمقۡ 
   ترجمه: 
ا یو بار او پسر (ند ک یز حمل میچه چ )م خودکدر ش( یه ھر زنکداند  یخدا م 

بالقّوه  یروھایت استعدادھا و نیمکت و یفیکو  ی،و روحان یو وضع جسمان ،دختر است
ند یافزا یز میاھند و بر چه چک یز میه رحمھا از چه چکداند  یو م ،)در او چگونه است

و  یآنھا چگونه بوده و زمان حاملگ یو آبستن یو قاعدگ یو فعل و انفعاالت دوران عاد(
زان یو به مقدار و مز در نزد ایو ھر چ ،)مان چه وقت و چقدر و بر چه منوال استیزا

  ).ن و حساب مشّخص برخوردار استیو از اندازه مع(است 
   توضیحات: 

لُّ «  ند. فرو ک یم مکاھد و ک یم»: تَغِيضُ «وان. یا حیاعم از انسان  یا ھر ماده»: أُنثَيا كُ



  ٩٢١ سوره رعد

 

 ینجا متعّد یشود. در ا یاستعمال م ین فعل به صورت الزم و متعّد یبلعد. ا یبرد و م یم

ادُ «است.  دَ ارٍ «د. ینما ید. افزون میافزا یم»: تَزْ دَ قْ هُ بِمِ ندَ ءٍ عِ ْ لُّ يشَ ز یچ در نزد خدا ھمه»: كُ
ق و روشن است (نگا: حجر / یتاب دقکو حساب و  ،نیمقدار و اندازه مشّخص و مع یدارا

ارٍ ). «۳طالق /  ،۲/   فرقان ،۲۱ دَ قْ   ن است.یت معیمکاندازه ثابت و  یدارا»: بِمِ
 ۹ د آیهسوره رع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� ۡ ٱ َكبِ�ُ لۡ ٱ َدةِ لشَّ    ﴾٩ ُمَتَعالِ ل
   ترجمه: 
گاه از جھان پنھان   گاه از جھان د )د و دانش مردمانیاز د(خدا آ ار کو آش( یدنیو آ

  .و بزرگوار و واال است ،است )شانیدر برابر چشم و علم ا
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ ةِ  الْ ادَ هَ الشَّ الِ ـالْ ). «۱۰۵و  ۹۴/   توبه ،۷۳/   انعام :نگا( :»وَ تَعَ واال و برتر از  :»مُ
اصل آن  .زیره و مسّلط بر ھمه چیچ .ن و آنیجھان و منّزه از مشابھت و مماثلت ا

تَعايلـالْ (   ).۳۲و  ۱۵غافر /  :نگا(ف است یاء محض تخفیاست و حذف  )مُ
 ۱۰ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نۡ  ّمِنُ�م ءٞ َسَوا َ�َّ  مَّ
َ
ِ  فِۢ َتخۡ ُمسۡ  ُهوَ  َوَمنۡ  ۦبِهِ  َجَهرَ  َوَمن َل َقوۡ لۡ ٱ أ ۡ ٱب  وََسارُِبۢ  لِ �َّ

 ِ    ﴾١٠ �ََّهارِ ٱب
   ترجمه: 
و آن  ،سازد یار مکه سخن را آشک یسکو  ،دارد یه از شما سخن را پنھان مک یسک 

باشند  یسان مکی )تفاوت و یخدا ب یبرا( ،گردد یروان م )ار خودکبه دنبال (ه در روز ک
ه که بوده و ھرجا و ھر زمان کھرگونه  ،ردارتانکو خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و (

گاه است   ).باشد آ
   توضیحات: 

آءٌ «  وَ تَوي( یمصدر و به معن .سان و برابر استکی :»سَ سْ نْ (است و خبر مقّدم  )مُ  )مَ

َّ . «باشد یم رَ . «آھسته گفت .ردکپنھان  :»أَرسَ هَ . آن را بلند گفت .ردکارش کآش :»ِبهِ  جَ
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فٍ « تَخْ سْ بٌ . «نندهکشتن را پنھان یار خویبس :»مُ ارِ  یسکنجا مراد یدر ا .رونده :»سَ
  .گردد یش روان میار خوکسازد و به دنبال  یه خود را ظاھر مکاست 

 ۱۱ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ  مِنۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ ُمَعّقَِ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿ 
َ
ِۗ ٱ رِ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  �َ  ُ  َما ُ�َغّ�ِ

ٰ  �ٍ بَِقوۡ  ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسهِۡمۗ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
ٓ  بِأ َرادَ  �َذا

َ
ُ ٱ أ  ۦُدونِهِ  ّمِن لَُهم َوَما ۥۚ َ�ُ  َمَردَّ  فََ�  �ءٗ ُسوٓ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

  ﴾١١ َوالٍ  ِمن
   ترجمه: 
از روبرو و از  یاپیپ )شوند و ینوبت عوض م(ه به کاست  یفرشتگان یانسان دارا 

به فرمان خدا از او مراقبت  )ند ویپا یاو را م ،گریو از ھمه جوانب د(پشت سر 
شان را از یو ا(دھد  یر نمییرا تغ یچ قوم و مّلتیخداوند حال و وضع ھ .ندینما یم

و  ...و ی،به سرور یرکاز نو ،از ذّلت به عّزت ی،به دانائ یاز نادان ی،به خوشبخت یبدبخت
در  ین سّنت جاریا(و  ،ر دھندییه آنان احوال خود را تغکن یمگر ا )شاندک یس نمکبالع

برساند  یبه قوم یه خدا بخواھد بالئک یھنگام )یول ،است یاسباب و مسّببات ظاھر
ر خدا یس غکچ یو ھ ،برگرداند )شانیااز (تواند آن را  ینم یزیچ چیس و ھکچ یھ

  .ار آنان شودکاور و مددیتواند  ینم
   توضیحات: 

بَاتٌ «  قِّ عَ َبة :»مُ مبالغه  یبرا )ة(حرف  .ه و جماعت فرشتگانکگروه مالئ ،جمع ُمَعِقّ
ند و از مصائب ینما یردار و گفتار او را ضبط مکند و یپا یرا م یه آدمک یفرشتگان .است
ه فرشتگان کاز آنجا  .نندک یرا حفظ م یه خدا بخواھد وک یاء و اشخاصیا و اشیو بال

ند و اعمال انسان را یآ یگر میدکیشوند و به دنبال  یعوض م یچکیشکمانند افراد 

بات(آنان را  ،ندیپا یز میند و او را نینما یب میتعق قِّ عَ  ،۲۱/   ونسی :نگا(اند  گفته )مُ

نْ ). «۱۲و  ۱۱و  ۱۰انفطار /  ،۱۸و  ۱۷ق /  ،۸۰/   زخرف رِ  مِ به خاطر فرمان  :»اهللاِ أَمْ

ا). «۱۵غافر /  :نگا(است  )ب( یبه معن )ِمْن (حرف  .به فرمان خدا .خدا وءً بال و  :»سُ

دَّ . «و عذاب کھال .یبد رَ تواند به  یاست و م یمیمصدر م .برگرداننده .برگرداندن :»مَ

دّ ( یمعن دَّ  فَال. «باشد )رادّ (اسم فاعل  یا به معنیو  )رَ رَ هُ  مَ ن کبرگرداندن آن مم :»لَ



  ٩٢٣ سوره رعد

 

ن. «ندکتواند آن را برگرداند و دفع  ینم یزیو چ یسک .ستین ونِهِ  مِ «  .ر از خدایبغ :»دُ

  .دار امور سرپرست و عھده .اوری :»والٍ 
 ۱۲ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  َحاَب ٱ َوُ�نِشئُ  اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َق َ�ۡ لۡ ٱ يُرِ�ُ�مُ  �َّ    ﴾١٢ �َِّقاَل ٱ لسَّ
   ترجمه: 
ه کاو است  ).ار استکجا آش و آثار آن در ھمه ،داریپد یقدرت خدا در گستره ھست( 

و  ،گردد ید شما میه امیم و ھم مایه ھم باعث بکد ینما یآذرخش آسمان را به شما م
اھا و یھا و در انوسین اقیریتلخ و ش یھا ر آبیبا تبخ(ن بار را یسنگ یز ابرھاین

  .آورد ید میپد )رودبارھا
   توضیحات: 

قَ «  ْ متفاوت  یکیترکال یبارھا ،ه بر اثر برخورد دو توده ابرکآذرخش آسمان  :»الْربَ
د یجرّقه تول ،م برقیه از برخورد سر دو سکگونه  ھمان ،دیآ یبه وجود م یمثبت و منف

فاً . «ردیگ یصورت م یکیترکه الیشود و به اصطالح تخل یم وْ عاً  وَ  خَ  .دیم و امیب :»طَمَ
ھا و جزغاله شدن به سبب  البیان سینابھنگام و جر یھا ھا و باران یسوز م از آتشیب

 :لیاز قب .گردد یه باعث آن مک یات فراوانکد به فوائد و بریو ام ،گر خطراتیصاعقه و د
ود کاھان توّسط یه گیو تغذ ،ژنه حاصل از آنیسکبا آب ا یسمپاش .ھا نیزم یاریآب

 ،)يُري(تواند مفعول سوم  ین دو واژه میا .رهیآسمان و غ یاز برخورد برق با ھوا یناش

مْ (ا حال از ی عِني :یو به معن )كُ آئِفنيَ وَ طَامِ ْ ِ َ(ا حال یو  ،خَ ئُ . «باشند )الْربَ نشِ د یپد :»يُ

ابَ . «آورد یم حَ حابَة(جمع  :»السَّ الَ . «ابرھا ،است )سَ بار از  نیسنگ ،)ثَقيلَة(جمع  :»ثِقَ
  ).۵۷/   اعراف :نگا(ه در خود دارند ک یفراوان یآبھا

 ۱۳ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ِ�َمۡ  دُ لرَّعۡ ٱ َو�َُسّبِحُ ﴿  ۡ ٱوَ  ۦِده ٰ ٱ ِسُل َوُ�رۡ  ۦِخيَفتِهِ  ِمنۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل �َ  َمن بَِها َ�ُيِصيُب  ِعقَ لصَّ
 ٓ ِ ٱ ِ�  ِدلُونَ يَُ�ٰ  وَُهمۡ  ءُ �ََشا ۡ ٱ َشِديدُ  وَُهوَ  �َّ   ﴾١٣ ِمَحالِ ل
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   ترجمه: 
با  ،دیشنو یه از آن مک یزدان است و با صدائیز فرمانبردار یچ مانند ھمه(و رعد  

خدا را  یحمد و ثنا ،)به زبان قال( ،زدانیبت و عظمت یو فرشتگان از ھ ،)زبان حال
گرفتار   ھا بدان ه بخواھدکس را کسازد و ھر یھا را روان م و خدا صاعقه ،ندیگو یم
نار کداّل بر وجود خدا را در گوشه و  یھا ن ھمه نشانهیافران اک(ه ک یدر حال .ندک یم

او در امر  یو توانائ(آنان درباره خدا  )شند ویاند یخوب نم ،نندک یجھان مشاھده م
انتھاء و  یب یقدرت یو خدا دارا ،پردازند یبه مجادله م )گرداندن و جزا دادن زنده

  .است کسخت و دردنا یفریک
   توضیحات: 

دُ «  عْ متفاوت به وجود  یکیترکبا بار ال ،ه از برخورد دو توده ابرک یصدائ .رعد :»الرَّ

بِّحُ . «دیآ یم دُ  يُسَ عْ ه الرَّ دِ مْ قَ ). «۲۴حشر /  ،۴۱نور /  ،۴۴إسراء /  :نگا( :»بِحَ اعِ وَ  :»الصَّ

اگر  :»الْ ِحمَالِ . «دیآ ید مید پدیده بر اثر رعد و برق شک یآتش .آذرخش ،جمع صاِعَقة
و  ،است یساز و چاره یجوئ چاره یعنی ،َدهیاکمُ  یبه معن ،دیمصدر باب مفاعله بشمار آ

رنگ یله و نیح یبه معن )حملّ (اصل آن  .قّوت و قدرت است یبه معن ،اگر اسم باشد

ل(ھم آن را از  یبرخ .است وْ  یو قّوت و نقمت معن ،دانند یم )حيلَة(شه با یر و ھم )حَ
  ).۱۶و  ۱۵طارق /  ،۱۸۳/   اعراف :نگا( .نندک یم

 ۱۴ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

� �َۡ ٱ َوةُ َدعۡ  ۥَ�ُ ﴿  ِينَ ٱوَ  ّقِ  ِسِط َكَ�ٰ  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لَُهم تَِجيُبونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ
يۡ  ۡ ٱ إَِ�  هِ َكفَّ ٓ ل ٰ لۡ ٱ ءُ ُدَ�ٓ  َوَما ۦۚ لِغِهِ بَِ�ٰ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  لُغَ ِ�َبۡ  ءِ َما    ﴾١٤ لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
 یاریگران را به یه جز او دک یسانک .ش و دعا استیایسته نیه شاکخدا است  

ازشان را برآورده ین نیمترکند و ینما یشان را اجابت نمیچ وجه دعاھایبه ھ ،خوانند یم
دگان یاز آفر ،دگاریآفر یو به جا ،خوانند یاد میخدا را به فرر یه غک(آنان  .نندک ینم

دور از  ینار آبکبر(ه کمانند  یم یسکبه  )ندینما یشان را درخواست میازھایبرآوردن ن
و آن آب (رده باشد کآب دراز سوی  به ش را باز ویھا ف دستک )دسترس نشسته باشد و

 یدعا .و ھرگز آب به دھانش نرسد ،تا آب به دھان او برسد )خود بخواَندسوی  به را



  ٩٢٥ سوره رعد

 

  .ستین یارک ھودهیو ب یجز سرگشتگ )شانیو پرستش ا(افران ک
   توضیحات: 

ةُ «  وَ َقِّ  دَعْ َلُه «. اضافه موصوف به صفت است. یقین. پرستش حقیش راستیاین»: احلْ

ةُ  وَ َقِّ  دَعْ و درخور  ،ازین یسته پرستش خدا است. سزاوار تقاضایش و بایایسته نیشا»:  احلْ

ن دُونِ اهللاِ«طلب اجابِت دعا خدا است.  ونَ مِ عُ ينَ يَدْ اد یه جز خدا را به فرک یسانک»: أَلَّذِ

ءٍ «نند. ک یخوانند و جز او را پرستش م یم ْ ُم بِيشَ يبُونَ هلَ تَجِ شان را یاصًال دعاھا»: ال يَسْ
 یارکسازند و  ینم شان را برآوردهیازھایاز ن یازیرسند. ن یادشان نمیشنوند و به فر ینم

از توّسط پرستش شوندگان یاجابت دعا و برآوردن ن یعنیمگر. »: إِالّ «نند. ک ینمشان  برای
 یجز ھمانند پاسخ و اجابت آب در برابر درخواست چنان فرد یزیچ ،خواندگان یاریو به 

وَ بِبَالِغِهِ «ست. ین ا هُ رسد.  یدھانش نما به یند. آب به او ک یدا نمیپ یاو به آب دسترس»: مَ

آءُ «   .یو پوچگرائ یارک ھودهی. بیو سرگشتگ یگمراھ»: َضالٍل «دعا. پرستش. »: دُعَ
 ۱۵ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  لُُهمَوِظَ�ٰ  اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�  ُغُدّوِ لۡ ٱب

   ﴾١٥۩َصالِ �ٱوَ 
   ترجمه: 
و در برابر (برد  یرا سجده م یخدا -  خواه ناخواه -ن است یو زمھا  آسمان درآنچه  

ه ھمچون خود ک(آنھا  یھا هین سایھمچن ،)آورد یم فرود میرکم و تیعظمت او سر تسل
بامدادان و شامگاھان در  )شگفت برخوردارند یق و فرمانبرداریآنھا از نظم و نظام دق

  ).برند یرنش مک یته در برابر اراده باروسیو پ(افتند  یمقابلش به سجده م
   توضیحات: 

دُ «  جُ از اراده  ینجا مراد اطاعت و فرمانبرداریبرد. در ا یرنش مکند. ک یسجده م»: يَسْ

نْ ). « ۸۳/   عمران است (نگا: آل یو خواست حضرت بار نْ ه. واژه (ک یسانک»:  مَ  ی) برامَ
نجا از راه ین در اکیول ،رود یار مکان به یو فرشتگان و پرھا  انسان یعنی ،العقول یذو
 ).۴۹/   (آنچه) است (نگا: نحل یباشد و به معن یز میالعقول ن یر ذویب شامل غیتغل
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عاً « هاً  أَوْ  طَوْ رْ ز در برابر فرمان خدا خاضع و یچ س و ھمهک  ھمه یعنیخواه ناخواه. »: كَ
و خضوع و  ،است ینیوکت  ھای دست یخضوع و فرمانبردار یول ،باشند یفرمانبردار م

شگاه یل و رغبت در پیم یاست. مؤمنان از رو یعیو تشر ینیوکت  ھای دست یفرمانبردار
 ،ستندین یا ن سجدهیر مؤمنان ھرچند حاضر به چنیاّما غ ،افتند یپروردگار به سجده م

ن دو یم فرمان خدا است. اینش خواه ناخواه تسلین آفریتمام ذّرات وجودشان از نظر قوان

ُمْ ). «۸۳/   عمران باشند (نگا: آل یواژه مصدر و حال م ن یآنان. مراد ا یھا هیسا»: ظِالهلُ
برخوردار است و عالوه از فوائد  یز از نظم و نظام شگفتیاء نیاش یھا هیه ساکاست 
ز ھمچون یاء سود جست و نیخود اش یریگ اندازه یھا برا هیتوان از سا یم ی،ظاھر

وِّ «د. یسنج  ھا بدان زمان را ،ساعت دُ ال«بامدادان.  ،جمع َغداة»: الْغُ ص»:  اآلصَ
َ
 ،لیجمع أ

وِّ ). «۲۰۵/   شامگاھان (نگا: اعراف دُ الِ  وَ  بِالْغُ   وسته است.یشه و پیمراد ھم»: اآلصَ
 ۱۶ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۚ ٱ قُلِ  ِض �ۡ� ُ فَ  قُۡل  �َّ

َ
َذۡ ٱأ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ّمِن تُم�َّ

َ
ٓ أ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  ءَ ِ�َا

نُفِسِهمۡ 
َ
 ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل  �ۚ َ�ّٗ  َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ�

َ
مۡ  ِص�ُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
لَُ�ٰ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  أ  ُت لظُّ

ۗ ٱوَ  مۡ  �ُّوُر
َ
ْ  أ ِ  َجَعلُوا َّ�ِ  ٓ �َ ْ  ءَ ُ�َ ُ ٱ قُلِ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  قُ لۡ �َۡ ٱ َبهَ فَتََ�ٰ  ۦقِهِ َكَخلۡ  َخلَُقوا  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ

ٰ لۡ ٱ وَُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ٰ لۡ ٱ ِحدُ َ�    ﴾١٦ رُ َق�َّ
   ترجمه: 
و آنھا را ( ؟ ن استیو زمھا  آسمان پروردگار یسکچه  :بگو )انکبه مشر !محّمد یا( 

ا جز خدا یآ :بگو .الله :بگو )ن وکان یآنان ب یجواب درست را برا ؟دیپا یگرداند و م یم
 یه براک )دیا جسته کتمّس   ھا بدان و(د یا دهیخود برگز یبرا )یو معبودھائ(اء یاول

نا یو ب )دیه شمائک(ور کا یآ :بگو ؟ندارند یانیو ز یسود )چه رسد به شما(خودشان 
و نور  )ورانه شما استکورک یھا ه پرستشک(ھا  یکیه تارکن یا ای ؟برابرند )ه مؤمنانندک(
آنان  یشّدت گمراھ(ه کن یا ای ؟ سان استکی )ارمغان مؤمنان استت خدا و یه ھداک(

آنھا  )شانیبه گمان ا(ه کشوند  یقائل م یخدا انبازھائ یبرا )هکشانده است کرا بدانجا 
 )خدا دارند یھا دهیھمچون آفر یھائ دهیو آفر(اند  دهیازینش یھمچون خدا دست به آفر

بر آنان  )خدا یھا دهیشان از آفریا یھا دهیص آفریو تشخ(نش یار آفرکه کن است یو ا



  ٩٢٧ سوره رعد

 

ز است و یننده ھمه چیخدا آفر :بگو ).ستین نیه چنک( ؟ مشتبه و مختلط گشته است
  .است )ینش و چرخش ھستیبر انجام آفر(تا و توانا کیاو 

   توضیحات: 

لِيَآءَ «   ؟ایه آکبل :»أَمْ . «ن استیدروغ یمراد معبودھا .سرپرستان ی،جمع َول :»أوْ

مْ . «است یارکاستفھام ان يْهِ لَ َلْقُ عَ ابَهَ اخلْ تَشَ هِ فَ لْقِ خَ وا كَ لَقُ آءَ خَ كَ َ لُوا هللاِِّ رشُ عَ ن یا :»أَمْ جَ
خدا  یه آنان براکبل :یعنی .شخند را داشته باشدیم و رکتواند جنبه تھ یعبارت م

ن است یا اند و دهیازینش یه چه بسا ھمچون خدا دست به آفرکاند  قرار داده یانبازھائ
ه کباشد  یارکه استفھام انکن یا ای ؟! دشوار شده استشان  برای آنھا از خدا یه جدائک

وا. «ور استکه مذیآ یترجمه آن در معن لَقُ هِ  خَ لْقِ خَ ار کا ھمچون خدا دست به یآ :»كَ
دار یقات خدا را پدھمچون مخلو یا مخلوقاتیآ ؟اند دهیرا آفر یاند و مخلوقات نش زدهیآفر

ابَهَ « ؟اند ردهک تَشَ َلْقُ  فَ سان و مشتبه گشته کیآنان  یھا برا دهیآفر ،به سبب آن :»اخلْ
ل و اشتباه کشان را دچار مشیا ی،ن معبودھائینش چنینش خدا و آفریلذا آفر .است

ارُ . «ساخته است هَّ قَ   .ار غالب و قاھریبس .ره و توانایار چیبس :»الْ
 ۱۷ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

نَزَل ﴿ 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ وۡ  فََسالَۡت  ءٗ َما

َ
يۡ ٱ َتَمَل حۡ ٱفَ  بَِقَدرَِها دِيَ�أ ا�ِيٗ  اَزَ�دٗ  ُل لسَّ ۖ رَّ ا ا  َوِممَّ

ٓ بۡ ٱ �َّارِ ٱ ِ�  هِ َعلَيۡ  يُوقُِدونَ  وۡ  َيةٍ ِحلۡ  ءَ تَِغا
َ
ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ  ۥۚ لُهُ ّمِثۡ  َزَ�دٞ  عٖ َمَ�ٰ  أ  قَّ �َۡ ٱ �َّ

ۚ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ا ِطَل مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�يَذۡ  لزَّ ۖ ُجَفا ا ٗء مَّ

َ
 ٱ ِ�  ُكُث َ�َيمۡ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

َ
 لَِك َكَ�ٰ  ِض� �ۡ�

ُ ٱ ُب يَۡ�ِ   ٱ �َّ
َ
   ﴾١٧ َثاَل مۡ ۡ�

   ترجمه: 
به اندازه  کیھا ھر  ھا و رودخانه باراند و دره یآب فرو م ،آسمان )یابرھا(خداوند از  

در خود  )از آب آن ،درختان یور اھان و بھرهیگ شیرو یبرا(ش یش خویگنجا
ن یھمچن ،ردیگ یقرار م یسودیاد و بیز یھا فک ،ھا البین سیا یو رو ،گنجانند یم

 ،ندینما یآتش ذوب م یآالت رو نتیه زیره جھت تھیاست آنچه از طال و نقره و غ
 ین مثالیحق و باطل چن یپروردگار برا - ،آورد یآب بر م یھا فکھمانند  یھائ فک
 یول ،شود یدور انداخته م )ھوده بوده و ھرچه زودتریسود و بیب( ،ھا فکاّما  -زند  یم
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 .زند یم ین مثالین چنیخداوند ا .گردد ین ماندگار میمردم نافع است در زم یآنچه برا
ه ھرچه کفلزات است  یآب و باال یرو کف و خس و خاشاکھمسان  ،عقائد باطل(

چون آب و طال و نقره سودمند و  ی،آسمان یقیان حقیاد یول ،رود یان میزودتر از م
  ).باشد یماندگار م

   توضیحات: 

ةٌ . «شد یجار :»سالَتْ «  دِيَ ان یم یبارھایمراد رودخانه و جو .ھا دّره ی،جمع واد :»أَوْ

ا. «وھھا استک هَ رِ دَ بَداً . «ش خودیبه اندازه گنجا :»بِقَ ابِياً . «فک :»زَ در باال  .برآمده :»رَ

آءَ . «قرار گرفته تِغَ يَةٍ . «له است مفعوٌل  .یاز برا .به خاطر :»إِبْ لْ آءً . «وریز :»حِ فَ دور  :»جُ

أ(مصدر ماده  .یانداختن فْ  یه به معنکَمْجُفوء است  یعنی ،اسم مفعول یبه معن )جَ
  .باشد یمطرود و پرت شده م

 ۱۸ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ﴿  ْ سۡ ٱ لِ�َّ � سۡ �ُۡ ٱ لَِرّ�ِِهمُ  َتَجابُوا ِينَ ٱوَ  َ�ٰ ْ �َسۡ  لَمۡ  �َّ نَّ  لَوۡ  ۥَ�ُ  َتِجيُبوا
َ
ا لَُهم أ  ٱ ِ�  مَّ

َ
 ِض �ۡ�

ْ تََدوۡ �ۡ َ�  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ْوَ�ٰٓ  ۦٓۚ بِهِ  ا
ُ
  َساِب ۡ�ِ ٱ ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ  �َِك أ

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ    ﴾١٨ ِمَهادُ ل
   ترجمه: 
  ھای دست و ،روند یزدان میبه راه   ھای دست :دو گروھند یر زندگیھا در مس انسان( 

 کیسرانجاِم ن ،ندیگو یپروردگار خود را پاسخ م )دعوت(ه ک یسانک ).طانیبه راه ش
ار بد و یعاقبِت بس( ،ندیگو یپروردگار خود را پاسخ نم )دعوت(ه ک یسانکو  ،دارند
شان باشد ین است و ھمانند آنھا از آن ایه در زمک یزھائیاگر ھمه چ )دارند و یکدردنا

گردد  یرفته نمیاز آنان پذ(نند کپرداخت  )از عذاب دوزخ(خود  یرھائ یرا برا یو ھمگ
شان  گاهیدارند و جا یا نندهکآنان حساب بدحال  ).شود یّسر نمیم یو از عذاب آن رھائ

 . !است یگاھیو چه بد جا ،دوزخ است
   توضیحات: 

نَيا«  ُسْ و  ،مؤّخر است یمبتدا .پاداش خوب .دهیسرانجام پسند .کیعاقبت ن :»احلْ

نَيا. الْ  :ن استیر چنیموصوف نشسته است و تقد یصفت به جا ُسْ اقِبَةُ احلْ عَ ثُوبَةُ ــَمـالْ
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نَيا ُسْ ينَ «  .احلْ ذِ وءُ (مبتدا و جمله  :»أَلَّ ... تا... سُ ُمْ وْ أَنَّ هلَ ابِ لَ سَ   .خبر آن است )احلِْ
 

 ۱۹ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ٓ  لَمُ َ�عۡ  أ َما َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ّ�َِك  مِن َك إَِ�ۡ  أ �ۡ  ُهوَ  َكَمنۡ  قُّ �َۡ ٱ رَّ

َ
رُ  إِ�ََّما َ�ٰٓۚ أ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
   ﴾١٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
   ترجمه: 
ه آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حق کداند  یه مک یسکا یپس آ 

سزا و (ھمانند  )او یسزا و جزا ،ردیم یند و ھم بر آن مک یم یو برابر آن زندگ(است 
 ؟! نا استیناب )انگار ،فر مطلقکبه سبب انحراف از حق و (ه کخواھد بود  یسک )یجزا

ان دو گروه مؤمن و یمو فرق (نند ک یم کدر )حق را و عظمت خدا را(تنھا خردمندان 
  ).فھمند یافر را مک

   توضیحات: 

بَابِ ـَإِنَّم«  لُوا األلْ رُ أُوْ كَّ تَذَ و فھم  کحق را و عظمت خدا را تنھا خردمندان در :»ا يَ
  .ندیایافران مثل ھم بشمار نکد مؤمنان و یه باکدانند  یتنھا عاقالن م .نندک یم

 ۲۰ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِ ٱ دِ بَِعهۡ  يُوفُونَ  �َّ ۡ ٱ يَنُقُضونَ  َوَ�  �َّ    ﴾٢٠ قَ ِميَ�ٰ ل
   ترجمه: 
و  ،نندک یخدا وفا م )یعیو تشر ینیوکت(ه به عھد ک یسانکآن  )یعنی ،خردمندان( 

  .نندکش یرا نم )ان خود و بندگانیموجود م(مان یپ
   توضیحات: 

دِ «  هْ  یآن بخش از حقائق ھست یعنی .خدا با انسان ینیوکو ت یمان فطریپ :»اهللاِ عَ
مان یو پ ).۱۵۲/   انعام :نگا(برد  یم یپ  ھا بدان شهیخرد و اند یرویه انسان با نک

ھا  انسان یراھنمائ یاء برایه خدا توّسط انبک ینیام و قوانکت احیرعا یعنی ی،عیتشر

  .بندند یمھا  انسان باھا  انسان هک یھائ مانیپ :»يثَاقَ ـِمـالْ . «فرستاده است
 ۲۱ سوره رعد آیه
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   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٓ  يَِصلُونَ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 ءَ ُسوٓ  َو�ََخافُونَ  َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َو�َخۡ  يُوَصَل  أ

 ﴾٢١َساِب ۡ�ِ ٱ
   ترجمه:   
 ،ه خدا به حفظ آنھا دستور داده استکرا  یوندھائیدارند پ یه برقرار مک یسانکو  

و رابطه او با  ،تیوند انسان با جامعه انسانیپ ،ننده جھانیرابطه انسان با آفر :لیاز قب(
 یترسند و از محاسبه بد یو از پروردگارشان م )انکیشان و نزدیژه خویھمنوعان به و

  .باشند یم کھراسنا )امت به سبب گناھان داشته باشندیه در قک(
   توضیحات: 

لُونَ «  وءَ . «دھند یوند میپ .دارند یبرقرار م :»يَصِ ابِ  سُ سَ   ).۱۸رعد /  :نگا( :»احلِْ
 ۲۲ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ وا ٓ بۡ ٱ َصَ�ُ ْ  َرّ�ِِهمۡ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ نَفُقوا

َ
ا َوأ  وََعَ��ِيَةٗ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  مِمَّ

ِ  رَُءونَ َوَ�دۡ  ّيِئَةَ ٱ َسَنةِ �َۡ ٱب ْوَ�ٰٓ  لسَّ
ُ
ارِ ٱ َ� ُ�قۡ  لَُهمۡ  �َِك أ َّ� ٢٢﴾   

   ترجمه: 
به خاطر  )گرانیت و آزار دیو اذ یالت زندگکدر برابر مش(ه ک یسانکو  

 هک یزھائیو از چ ،خوانند ید میه باکو نماز را چنان  ،ورزند یم یبائیکپروردگارشان ش
و با انجام  ،نندک یبخشند و خرج م یار مکبه گونه پنھان و آش ،میا دادهشان  بدی

عاقبت  )یا دهیپسند یارھاکن یبا انجام چن(آنان  .دارند یان برمیھا را از م یھا بد یکین
  .شان استیاز آن ا )ه بھشت استک(ا یدن کین

   توضیحات: 

آءَ «  تِغَ هِ  إِبْ جْ بِّ  وَ مْ ـرَ اً . «به خاطر ذات پروردگارشان :»هِ ّ النِيَةً  رسِ عَ در پنھان و  :»وَ
ارا که آشک یو در جائ ،بخشند یم یه پنھان بھتر است پنھانک یدر جائ یعنی .اراکآش

وا(در فعل  )و(ر یحال ضم .بخشند یارا مکبھتر است آش قُ /   بقره :نگا(باشد  یم )أَنفَ

ونَ ). «۲۷۴ ؤُ رَ بَيا. «برند یان میاز م .نندک یدفع م :»يَدْ قْ سرانجام  .کیعاقبت ن :»عُ
/   طه ،۴۹ھود /  ،۱۲۸/   اعراف :نگا(ه بھشت است کد یآ یا میه به دنبال دنک یخوب
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بَي). «۱۳۲ قْ ارِ  عُ بَيا( .ه بھشت استکا یسرانجام خوب دن :»الدَّ قْ مصدر است و به  )عُ

ارِ (فاعل خود    .افزوده شده است )الدَّ
 

 ۲۳ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ زۡ  �ِِهمۡ َءابَا
َ
ٰ  ِجِهمۡ َ�ٰ َوأ ۡ ٱوَ  تِِهۡمۖ َوُذّرِ�َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

   ﴾٢٣ بَابٖ  ُ�ِّ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ُخلُونَ يَدۡ 
   ترجمه: 
ستن یو ز یسرمد( یماندگار یه جاکبھشت است ھای  باغ )وکین عاقبت نیا( 
از پدران و فرزندان و ھمسران خود بدانجا وارد  یسانکو آنان ھمراه  ،است )یابد

و (باشند  )برخوردار بوده یا دهیاز عقائد و اعمال پسند یعنی( ،ه صالحکشوند  یم
و فرشتگان از ھر  )برند ینار ھم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر مکدر  یجملگ

  .ندیآ یم )و به درودشان(بر آنان وارد  یسوئ
   توضیحات: 

نٍ «  دْ نَّاتُ ). «۷۲/   توبه :نگا(ماندن و جاودانه بسر بردن  یجا :»عَ نٍ  جَ دْ ّل کَبَدل  :»عَ

بَي(ّل کاز  قْ ارِ  عُ مَن. «است )الدّ لَحَ  وَ  .بوده باشد یه مؤمن صالحک یسکھمراه با  :»...صَ

ن«  لِّ  مِ   .است یمراد از ھر طرف و از ھر سوئ .یاز ھر در :»بَابٍ  كُ
 ۲۴ سوره رعد آیه

   ه:یتن آم 

ارِ ٱ َ� ُ�قۡ  مَ فَنِعۡ  ُ�مۚۡ َصَ�ۡ  بَِما ُ�مَعلَيۡ  مٌ َسَ�ٰ ﴿  َّ� ٢٤﴾   
   ترجمه: 
بسر  یشه به سالمت و خوشیھم( !درودتان باد :)فرشتگان بدانان خواھند گفت( 

 )مانیده و ایبر عق(ه ک یو استقامت )ت و آزاریبر اذ( یبائیکبه سبب ش )دیبر یم
  ).دان استیزدان و نعمت جاویه بھشت کد یدار( یان خوبیچه پا .دیداشت
   توضیحات: 

تُمْ  اـبِمَ «  ْ ربَ ت یتحّمل اذ ،ھا یبر ناگوار یبائیکو آن ش .دیردکه ک یبه سبب صبر :»صَ
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  .ره استیو غ ،مانیده و ایاستقامت بر عق ،ھا مبارزه با ھواھا و ھوس ،و آزارھا
 ۲۵ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 
 

ِينَ ٱوَ ﴿  ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  �َّ ٓ  َطُعونَ َوَ�قۡ  ۦقِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 يُوَصَل  أ

 ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ  ِض �ۡ�

ُ
ارِ ٱ ءُ ُسوٓ  َولَُهمۡ  َنةُ للَّعۡ ٱ لَُهمُ  �َِك أ َّ� ٢٥﴾   

   ترجمه: 
خدا را  )ینیوکو ت یفطر(مان یپ ،)رکس افراد فوق الذّ کبرع(ه ک یسانکو اّما  

گسالنند  یرا م یوندیو پ ،شان بسته استیبا ا )عقل و شعور یبا اعطا(ه کنند کش یم
 ین به فساد و تباھیزم یو در رو ،ه خدا به حفظ و نگاھداشت آن دستور داده استک
از آِن  )ه دوزخ سوزان استک(ان بِد جھان یشان است و پاین بھره اینفر ،پردازند یم

  .آنان است
   توضیحات: 

نَةُ «  عْ وءُ . «ماندن از نعمت او بھره یطرد از رحمت خدا و ب .نیلعن و نفر :»اللَّ  سُ

ارِ    .ه دوزخ استکان بد جھان یپا .سرانجام بد :»الدَّ
 ۲۶ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  �َّ ۚ َو�َقۡ  ءُ �ََشا ْ  ِدُر ِ  َوفَرُِحوا ِ َيوٰ �َۡ ٱب �ۡ ٱ ة �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َوَما َيا�ُّ  ِ�  َيا�ُّ
   ﴾٢٦ عٞ َمَ�ٰ  إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ

   ترجمه: 
 یبه اسباب و علل ظاھر کو او را متمّس (ه بخواھد کس کھر یرا برا یخدا روز 

 کمتمّس ر یو او را غ(ه بخواھد کس کھر یو آن را برا ،گرداند یفراوان و فراخ م )ندیبب
ا شاد و یدن یبه زندگ )افرانک( .دینما یم و تنگ مک )ندیبب یبه اسباب و علل ظاھر

  .ستیش نیب یزیناچ یاالک ،ا ھم در برابِر آخرتیدن یو زندگ ،خوشنودند
   توضیحات: 

طُ «  بْسُ رُ «  .گرداند یفراخ و فراوان م .دھد یتوسعه م :»يَ دِ قْ محدود و تنگ  :»يَ

ةِ  يفِ . «گرداند یم رَ ه نامحدود و کسه و توّجه به آخرت یبا مقا .در برابر آخرت :»اآلخِ



  ٩٣٣ سوره رعد

 

تَاعٌ . «فراوان استھای  نعمت یدارا  یزین آن داّل بر ناچیتنو .کز و اندیناچ یاالک :»مَ
  .است یارزش یو ب

 
 ۲۷ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿  َّ�  ْ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َ�َفُروا
ُ
ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  أ َ ٱ إِنَّ  قُۡل  ۦۚ رَّ ٓ  َمن يُِضلُّ  �َّ  ءُ �ََشا

نَاَب  َمنۡ  هِ إَِ�ۡ  ِديٓ َوَ�هۡ 
َ
� ٢٧﴾   

   ترجمه: 
پروردگارش  یاز سو )ما یشنھادیاز معجزات پ( یا معجزه !اشک :ندیگو یافران مک 

 یمحّمد را برا یغمبریو پ( ،شد ینازل م )خواند یاء میاالنب شتن را خاتمیه خوک(بر او 
 .سازد یشود ما را قانع نم یده میه از او دک یگرید یارھاکآخر قرآن و  .ردک یما ثابت م

شنھاد یه خودمان پکم یپسند یرا م یزھائیما تنھا چ ،تازه اگر ما را ھم قانع سازد
مبود معجزه کاوردن آنان تنھا به خاطر یمان نیا( :بگو )شان یبد ،غمبریپ یا !مینک یم
 ی،و آرزوپرست یا و انجام گناه و مال دوستیبه دن یه آنان به سبب دلبستگکبل .ستین

 )او یبه سو(ه که را کند و ھرک یه را بخواھد گمراه مکخداوند ھر )اند و گمراه گشته
  ).دھد یق میت توفیر ھدایو او را در مس(ند ک یم یبه جانب خود رھبر ،برگردد

   توضیحات: 

لَ «  وْ آل أُنزِ ةٌ لَ ايَ يْهِ ءَ لَ   .برگشت .ردکتوبه  :»أَنَابَ ). «۷رعد /  ،۲۰/   ونسی :نگا( :»...عَ
 ۲۸ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ِۗ ٱ رِ بِِذ�ۡ  قُلُوُ�ُهم َم�ِنُّ َوَ�طۡ  َءاَمُنوا َّ�  �َ
َ
ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  �    ﴾٢٨ ُقلُوُب لۡ ٱ َم�ِنُّ َ�طۡ  �َّ

   ترجمه: 
 .ندک یدا میون و آرامش پکاد خدا سیبا   ھایشان دل آورند و یمان میه اک یسانکآن  
ر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کو از تذ(رند یگ یاد خدا آرام میبا ھا  ! دلھان

  ).نندک یدا مینان پیزدان اطمی یسب رضاک
   توضیحات: 

ينَ «  نْ ّل (کّل از کا بدل ی ،محذوف یخبر مبتدا»: أَلَّذِ ا منصوب به مدح یو  ،)أَنابَ  مَ
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  است.
 ۲۹ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا    ﴾٢٩ اٖب  َٔ َ�  نُ وَُحسۡ  لَُهمۡ  ُطوَ�ٰ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
و  ،شانیخوشا به حال ا ،نندک یسته میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکآن  

 . !دارند یبائیگاه زیچه جا
   توضیحات: 

ينَ «  ينَ (بدل از  :»أَلَّذِ يا( یا مبتدا و خبر آن جمله دعائیاست و  یه قبلیدر آ )أَلَّذِ  طُوبَ

ُمْ  يا« .است )هلَ و  کین یه مصدر است و به معنکن یا ای .اسم خاّص بھشت است :» طُوبَ

 .نیباترین و زیتر زهیکپا یاست و به معن )أَطْيَبُ (ل و مؤّنث یا اسم تفضیو  ،با استیز

ُمْ  طُوبَيا«  !شانیخوشا به حال ا .شان استین سرانجام از آن ایباتریا زیبھشت  :»هلَ

ئَابٍ «   ).۱۴/   عمران آل :نگا(بازگشت  .محّل بازگشت :»مَ
 ۳۰ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ 
َ
ةٖ  ِ�ٓ  َك َ�ٰ َسلۡ أ مَّ

ُ
ٓ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  أ َممٞ  لَِها

ُ
َتۡ  أ ِ�ّ ْ ِيٓ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  لَُوا وۡ  �َّ

َ
ٓ َحيۡ أ  َك إَِ�ۡ  َنا

ِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َوُهمۡ  ٰ  َ�ٓ  َرّ�ِ  ُهوَ  قُۡل  لرَّ�ۚ ٱب ۡ  هِ َعلَيۡ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�    ﴾٣٠ َمَتاِب  هِ �َ�ۡ  ُت تََو�َّ
   ترجمه: 
ش از آنان یپ یفراوانھای  مّلت هکم یا فرستاده یان مّلتین گونه شگرف تو را به میبد 

ر خداوند که منکھر چند  -م بر آنان یا ردهک یه به تو وحکتا آنچه را  ،اند اند و رفته آمده
 ،ام ردهکل کبر او تو .ستین یجز او خدائ .بگو او پروردگار من است .یبخوان -مھربانند 

  .او استسوی  به و بازگشت من
   توضیحات: 

لْنَاكَ «  سَ ذلِكَ أَرْ تو را  ،ه در شأن تو استکرت سترگ ن صویشگرف و بدگونه  این »:كَ

الِكَ «  ؟! یانیغمبر ھمه جھانیو پ یغمبرانیه خاتم پکن است یم. مگر نه ایا ردهکروانه  ذَ  »:كَ
غمبران یه پکگونه  ھمان ه در ارسال تو منظور بوده است.ک یخاصّ  یژگین ویو بدگونه  این



  ٩٣٥ سوره رعد

 

. یا ن مردمان فرستاده شدهیا انیز به میتو ن ،اند ان اقوام خود فرستاده شدهین به میشیپ

نِ « محْ ونَ بِالرَّ رُ فُ مْ يَكْ هُ ن جمله حال یمھربان اعتقاد ندارند. ا یه آنان به خداک یدر حال»: وَ

مْ ر (یضم مْ ) در (هُ يْهِ لَ فر خود کو آنان بر  یخوان یآنان م یتو قرآن را برا یعنی) است. عَ

تَابِ «ند. یافزا یم   بازگشت من. یعنی) است. یاصل آن (َمتاب»: مَ
 ۳۱ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
َۡت  اَءانٗ قُرۡ  أ وۡ  بَاُل �ِۡ ٱ بِهِ  ُسّ�ِ

َ
َعۡت  أ  ٱ بِهِ  ُ�ّطِ

َ
وۡ  ُض �ۡ�

َ
ۡ ٱ بِهِ  ُ�ِّمَ  أ � َموۡ ل ِ  بَل َ�ٰ َّ  ٱ ّ�ِ

َ
 رُ مۡ ۡ�

 ۗ فَلَمۡ  َ�ِيًعا
َ
ِينَ ٱ ِس  َٔ يَاْۡ�  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا

َ
ٓ  لَّوۡ  أ ُ ٱ ءُ �ََشا ۗ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ لََهَدى �َّ ِينَ ٱ يََزاُل  َوَ�  ا َّ� 

 ْ ْ  بَِما تُِصيُبُهم َ�َفُروا وۡ  َقارَِعةٌ  َصَنُعوا
َ
ٰ  َدارِهِمۡ  ّمِن اقَرِ�بٗ  َ�ُلُّ  أ   َح�َّ

ۡ
ِۚ ٱ دُ وَعۡ  ِ�َ يَأ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�     ﴾٣١ ِميَعادَ ل
   ترجمه: 
ا ی ،دیت درآکھا بدان به حر وهکه کباشد  یقرآن ،)ن قرآنیا یبه فرض به جا(اگر  
 ،به سخن درآورده شوند )زنده و(ا بدان مردگان یو  ،افته گرددکله آن شین به وسیزم
فه تو یوظ .روند یگروند و بر راه خدا نم یبدان نم ،ھا به سبب عناد با حقیباز ھم بعض(

ارھا در که ھمه کبل )ستیتو ناوردن آنان در دست یمان نیا ایمان آوردن یغ است و ایتبل
ه پدران و پسران و برادران و ھمسران کھنوز منتظرند (ا مسلمانان یآ .دست خدا است
خواست ھمه  یه اگر خدا مکدانند  یمگر نم )؟اورندیمان بیشان ایا کو دوستان مشر
ه ک یارکبه سبب  )ن جھانیا یدر زندگ(افران کوسته یپ ؟!داد یت میمردمان را ھدا

وبنده بر دور کبت یه بال و مصکن یا ایو  ،گردند یوبنده مکبت ینند دچار بال و مصک یم
امت یه قک(تا وعده خدا فرا رسد  )دینما ید میشان را تھدیو ا(د یآ یو برق آنان فرود م

خداوند خالف گمان  بی ).دینماشان  بدی شان رایا یقطع یاست و پروردگار سزا و جزا
  .ندک یوعده نم

   توضیحات: 

 »... لَوْ اه (ک) محذوف است لَوْ جواب (»: وَ نُوا مَ امَ ). ۲۷/   ) است (نگا: انعامبِهِ  ءَ

اناً « ءَ يْأَسْ . «یخواندن یتابک. یقرآن»: قُرْ  یِئَس) به معنیاستعمال ( ؟اند ا ندانستهیآ»: أَفَلَمْ يَ
اند:  اند و گفته بشمار آورده یآن را مجاز یو بعض ،اند دانسته یقیحق ی(َعِلَم) را برخ
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گاھ ،وس شدنیمأ ة«است.  یمتضّمن علم و آ عَ ارِ رانگر. یبت ویوبنده و مصک یبال»: قَ

لُّ «رسد.  یشود. فرا م یوارد م»: َتُحلُّ « ُ يباً  حتَ مْ  مِّن قَرِ هِ ارِ اشانه و کبه خانه و  کینزد»: دَ

تَّيا«گردد.  یدھد و وارد م یشان رخ مین ایسرزم َ  حَ أْيتِ دُ  يَ عْ ه تنھا راجع به یاگر آ»: اهللاِ وَ
 ،ه استکو فتح شھر م کان مشریشیمراد وعده غلبه مسلمانان بر قر ،صدر اسالم باشد

  ان در آن است.کفر دادن مشریکامت و یدن قیمراد فرا رس ،اگر عام باشد یول
 ۳۲ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن بِرُُسلٖ  زِئَ ُتهۡ سۡ ٱ َولََقدِ ﴿ 
َ
ِينَ  ُت لَيۡ فَأ ْ  لِ�َّ َخذۡ  ُ�مَّ  َ�َفُروا

َ
 َ�نَ  َف فََكيۡ  ُ�ُهۡمۖ أ

   ﴾٣٢ ِعَقاِب 
   ترجمه: 
 )هکن مباش یغمگ ،نندک ین اسالم را استھزاء میتو و آئ ،افرانکاگر  !غمبریپ یا( 
 یرا مّدت )نندهکاستھزاء (افران کاند و من  ش از تو استھزاء شدهیپ یغمبرانیپگمان  بی

 )د خودیقھر و عذاب شد(شان را گرفتار یسپس ا )ام آزاد گذاشته(ام و  مھلت داده
خ گذشتگان را یتار( ؟!چگونه بوده باشد )شانیدر حق ا(د عذاب من یا بایآ .ام ساخته

  ).دید تا بدانیار و آثار جّباران را بنگرید و شھر و دیبخوان
   توضیحات: 

يْتُ «  لَ ة(و از مصدر  یناقص واو .ام ام و آزاد گذارده مھلت داده :»أَمْ  یبه معن )مَالوَ

ابِ ). «۱۷۸/   عمران آل :نگا(ردن است کآزاد گذاشتن و به حال خود رھا  قَ اصل آن  :»عِ

قايب( ابِ . «عذاب و عقاب من یعنی .است )عِ قَ انَ عِ يْفَ كَ  یو برا یجمله پرسش :»فَكَ
 :نگا(باشد  ید و عذاب سخت خدا میافات شدکمگر  انبی شان است ویتعّجب از حال ا

  ).۸۴نساء /  ،۶۶/   بقره
 ۳۳ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمنۡ ﴿ 
َ
ٓ  ُهوَ  أ ٰ  �ِمٌ قَا ْ  َكَسَبۡتۗ  بَِما �َ�فۡ  ُ�ِّ  َ�َ ِ  وََجَعلُوا َّ�ِ  ٓ �َ وُهمۚۡ  قُۡل  ءَ ُ�َ مۡ  َسمُّ

َ
 أ

 ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما ۥونَهُ  ُٔ ُ�َنّ�ِ 
َ
م ِض �ۡ�

َ
ِينَ  ُزّ�ِنَ  بَۡل  ِل� َقوۡ لۡ ٱ ّمِنَ  ِهرٖ بَِ�ٰ  أ ْ  لِ�َّ  رُُهمۡ َمكۡ  َ�َفُروا

 ْ وا بِيِل� ٱ َعنِ  َوُصدُّ ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن لسَّ    ﴾٣٣ َهادٖ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
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   ترجمه: 
س است و ک حافظ و مراقب ھمه )ده است ویھمه مردمان را آفر(ه ک یا خدائیآ 

مگر خدا و  ؟باشند یه ھمچون او نمکاست  یھمسان بتھائ(د یپا یرا مشان یاعمال ا
آنھا را  :بگو .اند قرار داده یخدا انبازھائ یبرا .؟)گرندیدکین مانند یدروغ یمعبودھا

ان پرستش یندارند و شا یانیر و ناقابلند و سود و زیه حقکد یبدان یول(د یبنام )خدا(
ه کد یدھ یخبر م )ھا و انبازھا کیبه نام شر( یزھائیه خدا را از چکن یا ای ).باشند ینم

خدا  یھا و انبازھائ کیه شرکشود  یمگر م( ؟! خبر است ین بیاو از بودن آنھا در زم
آنھا را  ،اساس یو ب( یه با سخنان ظاھرکن یا ای )؟!داشته باشد و او آنھا را نشناسد

ه ک(افران کرنگ ین )هکن است یقت ایحق(ه کبل ؟!)دیساز یو انباز خدا م کیشر
ھا در  جاد موانع در سر راه دعوت آنان و القاء شبھهیغمبران و ایگرفتن از پ رخنه

از راه خدا بازداشته  )ن سببیبد(گر شده است و  با جلوهیدر نظرشان ز )دالئلشان است
نخواھد  یراھنمائ ،گمراه سازد )ستیبه سبب اعمال ناشا(س را کو خدا ھر .اند شده

  ).ندک یرھبر یرستگارسوی  به و راه اک(داشت 
   توضیحات: 

آئِمٌ «  نْ «ستاده. مراقب و مواظب. یا»: قَ ه کمبتدا است و خبر آن محذوف است ...»: مَ

ذلِكَ ( يْسَ كَ نْ لَ مَ مْ ). «۱۷/   نحل ،۱۹باشد (نگا: رعد /  ی) مكَ وهُ مُّ  یآنھا را نامگذار»: سَ
افران آنھا را کستند و خود ین یزیه بتھا چکن است ید. مراد اید. آنھا را خدا نام بدھینک

دانند (نگا:  یش مؤّثر و متصّرف در امور جھان میال فاسد خویرده و به خک ینامگذار

ونَهُ «) أ ۷۴غافر /  ،۷۱/   اعراف نَبِّؤُ رٍ «د. یساز یاو را باخبر و مّطلع م»: تُ نَ  بِظَاهِ لِ  مِّ وْ با »:  الْقَ
مفھوم  یه داراک یال. با سخنیقت ندارد مانند خیقه فقط ظاھر دارد و حک یسخن

وا«باشد.  یت درست نمیح و واقعیصح دُّ   اند. بازداشته شده»: صُ
 ۳۴ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

َُّهمۡ ﴿  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َعَذابٞ  ل ُّ� ۖ ۖ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َيا َشقُّ
َ
ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َوَما أ    ﴾٣٤ َواقٖ  ِمن �َّ

   ترجمه: 
و  )ن جھان استیشان در ایافات عمل اکه مک(دارند  یا عذابیدن یآنان در زندگ 

چ یو ھ ،باشد یتر م سخت )شانین جھان ایاز عذاب ا ،آنان در آن جھان(عذاب آخرت 
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شان یو آن را از ا(خدا باشد  )عذاب(شان در برابر یتواند حافظ ا ینم یزیچ چیو ھ یسک
  ).ندکدفع 
   توضیحات: 

قُّ «  /   هیغاش ،۲۶زمر /  ،۲۱/   سجده :نگا(شتر یمشّقت و رنج ب یتر و دارا سخت :»أَشَ

اقٍ ). «۲۴   .دارنده نگاه .نندهکحفظ  :»وَ
 ۳۵ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

َثُل ﴿  ۡ ٱ وُِعدَ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱ مَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ُمتَُّقوَنۖ ل
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ�لَُها ُر

ُ
ٓ  أ ۚ  �ِمٞ َدا  َك تِلۡ  َوِظلَُّها

ِينَ ٱ َ� ُ�قۡ  ْۚ ٱ �َّ َقوا ٰ لۡ ٱ َ� وَُّ�قۡ  �َّ    ﴾٣٥ �َّارُ ٱ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
ھا و  رودخانه )هکن است یا(زگاران وعده داده شده است یه به پرھک یصفت بھشت 
 یاش دائم هیو سا یشگیوه و نعمتش ھمیم .است یآن جار )درختان(ر یبارھا در زیجو

  .است )دوزخ(افران آتش کو سرانجام  ،زگارندیه پرھکاست  یسانکن سرانجام یا .است
   توضیحات: 

ثَلُ «  ن واژه مبتدا و خبر یا .ب و شگفتیصفت عج یمجازًا به معن .هیمانند و شب :»مَ

ت و یه از رفاھیناک .هیسا :»ظِلّ ). «۴رعد /  ،۲۶۵/   بقره :نگا( :» أُكُل. «آن محذوف است

 .و مرجع جّنت است )نیا(مراد  .آن :»تِلْكَ . «و راحت دائم استعّزت و نعمت 

بَيا« قْ   ).۲۲رعد /  :نگا( :» عُ
 ۳۶ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٓ  رَُحونَ َ�فۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ نزَِل  بَِما
ُ
 ٱ َومِنَ  َكۖ إَِ�ۡ  أ

َ
 ۥۚ َضهُ َ�عۡ  يُنِكرُ  َمن َزاِب حۡ ۡ�

ٓ  قُۡل  َما ِمرۡ  إِ�َّ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
�ۡ  أ

َ
َ ٱ بُدَ أ ۡ�ِ  َوَ�ٓ  �َّ

ُ
دۡ  هِ إَِ�ۡ  ۦٓۚ بِهِ  كَ أ

َ
ْ أ    ﴾٣٦ اِب  َٔ َ�  هِ �َ�ۡ  ُعوا

   ترجمه: 
از آنچه بر تو نازل  )و منصف ھستند(م یا دادهشان  بدی )یآسمان(تاب که ک یسانک 

 )انکر مشریتاب و ساکاھل  یھا و گروه(ھا  ان دستهیو از م ،شده است خوشحالند
 .رندیپذ یاز آن را نم یقسمت )یو قوم یمذھب یھا ه به سبب تعّصبک(ھستند  یسانک
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ل و صراط یه خّط اصکن و بلکن و آن اعتناء میبه مخالفت و لجاجت ا !غمبریپ یا(
ه خدا را بپرستم و کمن تنھا و تنھا مأمورم  :بگو )و ،ر و برویش بگیم خود را پیمستق
 )و ھمگان(خوانم و بازگشت من  یاو مسوی  به )مردمان را(من  .او نسازم یبرا یانباز

  .به جانب او است
   توضیحات: 

مُ الْكِتَابَ «  يْناهُ اتَ ينَ ءَ مان یه اکاست  یانیحیان و مسیھودیاز  یمراد گروھ :»...أَلَّذِ

نْ . «ھا و دسته  ھا گروه :»األْحَزاِب . «اند آورده ابِ مَ زَ نَ األحْ  ان ویھودیمراد  :»...مِ
ن اسالم یغمبر و آئیه گرد ھم آمدند و بر ضّد پکاست  یانکن مشریان و ھمچنیحیمس

و. «به مبارزه برخاستند عُ الخّط  در رسم .خوانم یمردم را فرا م .نمک یدعوت م :»أَدْ

ئَابِ . «در آخر دارد یالف زائد یقرآن ئَايب(اصل آن  .رجوع و بازگشت من :»مَ و از  )مَ

ب(ماده    .باشد یم )أَوْ
 ۳۷ سوره رعد آیه

   ه:یمتن آ 

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ َعَر�ِيّٗ  ًماُحكۡ  هُ َ�ٰ أ َبعۡ ٱ َولَ�ِنِ  ا هۡ  َت �َّ

َ
ٓ أ ٓ  َما دَ َ�عۡ  َءُهمَوا  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا

ِ ٱ ِمنَ  لََك     ﴾٣٧ َواقٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن �َّ
   ترجمه: 
قرآن را ھم  )مین فرستادیشیغمبران پیپ یرا برا یآسمانھای  کتاب هک(گونه  ھمان 

 )بر تو( یعرب )به زبان ،گذشتهھای  کتاب ان مردم و داوریدر م(به عنوان داور 
ن و برابر کان رفتار کر مشریتاب و ساکپس برابر آن با ھمگان اعم از اھل ( .میفرستاد

ه کبعد از آن  ،شانیھا و اگر از آرزوھا و خواست )مردم راه مرو یھا آرزوھا و خواست
 یاریتواند در برابر خدا تو را  ینم یسک ی،نک یرویپ ،ده استیبه تو رس )یوح(دانش 

  .محفوظ دارد )از دست عذاب او(دھد و تو را 
   توضیحات: 

م«  كْ م و داور کحا یعنی ،اسم فاعل یتواند به معن یمصدر است و م .یداور :»اً ـحُ
. است ین الھیام راستکاحگر  بیان ه قرآن فاصل حق از باطل وکن است یمراد ا .باشد

بِيّاً « رَ لْمِ ). «۴/   میابراھ :نگا(غمبر است یه زبان قوم پک یبه زبان عرب :» عَ عِ دانش و  :»اَلْ
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گاھ نَ اهللاِ. «است یو دستور آسمان یمراد وح .یآ ا لَكَ مِ غمبر و مراد یمخاطب پ :»...مَ
  .اّمت او است

 ۳۸ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
زۡ  لَُهمۡ  َناوََجَعلۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسٗ�  َناَسلۡ أ

َ
ۚ  اجٗ َ�ٰ أ ن لِرَُسولٍ  َ�نَ  َوَما َوذُّرِ�َّٗة

َ
  أ

ۡ
 ِ�َ يَأ

ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  يَةٍ � َجلٖ  لُِ�ِّ  �َّ
َ
   ﴾٣٨ كَِتابٞ  أ

   ترجمه: 
 یغمبرانیش از تو پیو ما پ )رندیگ یب میھا داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیبرخ( 

انسان  یغمبران جملگیپ( .میا دادهشان  بدی یم و زنان و فرزندانیا ردهکرا روانه 
اند و با مردم رفت و آمد داشته و  اند و خفته خورده یاند و بنا به سرشت انسان بوده

جز با  یا ه معجزهکده است یرا نرس یغمبریچ پیو ھ )اند رده و ازدواج نمودهکمعامله 
ه ک(معجزه است  ینوع یدارا یھر زمان ).و به مردم ارائه دھد(اورد یه خدا باجاز

  ).مت و مصلحت در آن استکسته آن و حیشا
   توضیحات: 

ةٍ «  ايَ ردند و ک یشنھاد میان پیھودیان و که مشرکاست  یمراد معجزات .معجزه :»ءَ

لٍ «) أ ۸و  ۷/   فرقان ،۹۳ - ۹۰ِإسراء /  :نگا(نمودند  یانجام آنھا را درخواست م  :»أَجَ

 ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .نیو امر مع یار حتمک :»كِتَابٌ . «زمان .مّدت
ن و معجزه مشّخص و یم معکنجا مراد حیدر ا .محتوم است یبه معن )توبکم( یعنی

لٍ كِتَابٌ . «ار مقّدر استک لِّ أَجَ  یھر زمان .معجزه مربوط به خود دارد یھر زمان :»لِكُ
/   انعام :نگا(رد یگ یه جز آن در آن انجام نمکاست  یار مقّدرکن و یم معکح یدارا
۶۷.(  

 ۳۹ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�مۡ ﴿  ُ ٱ ُحوا ٓ  َما �َّ مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ  بُِتۖ َوُ�ثۡ  ءُ �ََشا
ُ
   ﴾٣٩ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

   ترجمه: 
و  یجھان یدنیتاب دک یھا از نشانه ،و مصلحت بداند(ه بخواھد کخداوند ھرچه را  
و از  ین ھستیاز قوان(و ھرچه را  ،دارد یان برمیاز م )یآسمان یتاب خواندنک یھا هیاز آ
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دارد و  یم یبرجا )ند و مناسب با زمان باشدکمتش اقتضاء که حک یشرائع الھ
  .در علم خدا ثابت و مقّرر است )ھا نیو ھمه ا .سازد ین میگزیجا(

   توضیحات: 
در  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .گرداند یزائل م .دارد یان برمیاز م :»ْمُحوی« 

ثْبِتُ . «آخر دارد مراد از محو و اثبات در  .سازد یثابت و استوار م .دارد یم یبر جا :»يُ
گرداندن و  زنده :لیاز قب ی،در نظام ھست یتصّرفات خداوند - ۱ :عبارت است از ،نجایا
رو دادن ین ،اندن و پژمراندنیرو ،استن و افزودنک ،ردنکد آوردن و نابود یپد ،راندنیم

از  ی،آسمانھای  کتاب امکات و احیدر آ یتصّرفات خداوند - ۲ ...و ،رو زدودنیو ن
و الزم گرداندن مقّررات و  یامکات و احیردن آک منسوخ ی،نیو ازاله آئ ینیاقامه د :لیقب

 یْونکحوادث  یعنی .لوح محفوظ .علم خدا :»الْكِتَابِ . «زکمر .اصل :»أُمُّ ... «و ی،نیقوان
ر او یرناپذییت تغیخاضع علم ثابت خدا و مش ی،ن آسمانیام آئکات و احیو آ ی،و انسان
 ین ھم معنیتوان چن یه فوق را میآ .س استکه در لوح محفوظ ضبط و منعکبوده 

و ھر قانون و  ،دارد یان برمیه بخواھد از مکرا  یعتیخداوند ھر قانون و شر :ردک
ن یشین پین آئیگزین را جاین پسیا آئیو  ؛دارد یم یه بخواھد برجاکرا  یعتیشر

م رذائل و ید و نبّوت و معاد و تحریھمچون توح ین و شرائع اصولیو قوان ،گرداند یم
  .مانند یر میرناپذییثابت و تغ ،ن فضائلیتحس

 ۴۰ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ا �ن﴿  ِيٱ َض َ�عۡ  نُرِ�َنََّك  مَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  �َّ
َ
َينََّك  أ ٰ ۡ�َ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِ�ََّما َ�َتوَ�َّ  َناوََعلَيۡ  غُ َ�

   ﴾٤٠ َساُب ۡ�ِ ٱ
   ترجمه: 
ه به آنان کم یرا به تو بنمائ یزھائیاز چ یبرخ )م ویتو را زنده بدار(اگر  !)غمبریپ یا( 

و  یروزیافران و پکبت یست و مصکو ش(م یرانیه تو را بمکن یا ایو  ،میدھ یوعده م
 )رسالت(بر تو تنھا ابالغ  )هکچرا  .ستین یا م مسألهینعمت مؤمنان را نشانت ندھ

  .تابکو بر ما حساب و  ،است
   توضیحات: 

بَالغُ «  ابُ « ).۹۹و  ۹۲/   مائده ،۲۰/   عمران آل :نگا(ابالغ رسالت  .غیتبل :»الْ سَ  :»احلِْ
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إِن. «یبازپرس .محاسبه ا وَ نَّكَ  مَّ يَ   ).۴۲و  ۴۱/   زخرف :نگا( :»...نُرِ
 

 ۴۱ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
�  

ۡ
 ٱ ِ� نَأ

َ
طۡ  ِمنۡ  نَنُقُصَها َض �ۡ�

َ
ۚ أ ُ ٱوَ  َرافَِها  ۦۚ ِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

   ﴾٤١ َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  َوُهوَ 
   ترجمه: 
از اطراف آن  )و(م یآئ ین میه ما به زمکدانند  ینم )افران مغرور و لجوجکن یا(مگر  

ھا  و اقوام و تمدن ،میافزائ ین آنان میم و بر سرزمیاھک ینان مین ایاز سرزم( ؟ میاھک یم
ن یگزیرا جا یگرید یھا ومتکھا و ح م و اقوام و تمدنینک یرا نابود م یھائ ومتکو ح

ھا و  نیدر ھمه سرزم یو جار یو سار یشگیقانون ھمن یا ایآ .میساز یآنھا م
راند و  یخداوند فرمان م ).؟ ستین یافکدار شدن مردمان یب یبرا ی،بشر یھا جامعه

از  یریجلوگ یارای یزیا چه چی یسکاصًال چه ( .ندارد یرادع و مانعگونه  ھیچ فرمانش
گاه از ھر چکاز آنجا (و  ؟!)اجرا فرمان او را دارد و گواھان آماده و دالئل  یزیه خدا آ

 یدگیبه طول زمان جھت رس یازیامت نیو در روز ق(الحساب است  عیاو سر )ا استیمھ
  ).ستیبه حساب مردمان ن

   توضیحات: 

ل«  اـأوَ وْ رَ ضَ . «دانستن است ،دنیمراد از د .دانند یا نمیآ :»مْ يَ ن یمراد سرزم :»األرْ
ه مضاف محذوف است و مراد اھل آن کن یا ای ).۶/   انعام :نگا(افران است کظالمان و 

افِ «  .تواند باشد یز مین نیره زمکمراد خود  .است صُ . «ینواح .َدور و َبر :» أَطْرَ نْ  نَنقُ مِ

ا افِهَ ا ی ین است اشاره به فتوحات اسالمکاھش ممکن یا .میاھک یاز اطراف آن م :»أطْرَ
د اشاره یو شا .ان باشدکو مشرردن ملحدان ک کستمگران و ھال کب ممالیه تخرکن یا

 یرویو ن ،ن به دور محور خودیسرعت گردش زم :دیگو یه مکباشد  یشف علمکن یبه ا
ا اشاره ی .استه شودکن یره زمک یه در دو قطب از برآمدگکاند  سبب شده ،زکز از مریگر

ه ک یاز گازھائ یھرگاه سرعت انطالق بخش :دیگو یه مکد باشد یته دانش جدکن نیبه ا
  ھا بدان ن نسبتیه زمک یا از قّوه جاذبه ،اند ردهکن را احاطه یره زمک یھمچون غالف

 یپھنه ھست ین خارج و راھیاز آن گازھا از جو زم یمقدار ،دارد افزونتر باشد



  ٩٤٣ سوره رعد

 

ھر روزه به  ،ن بشمار استیره زمکاھش از اطراف ک یه نوعکن انطالق یا .گردند یم

بَ ). «ر المنتخبیتفس :نگا(رد یپذ یطور مستمّر انجام م قِّ عَ  .ننده و بازپرسکب یتعق :»مُ

بَ  الَ . «ب اندازنده و بازدارندهیبه تعق قِّ عَ هِ  مُ مِ ُكْ  یتواند فرمان او را بازپرس ینم یسک :»حلِ
  .به عمل آورد یریا از اجرا فرمانش جلوگی ،ندک یگرد یو پ

 ۴۲ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َمَكرَ  َوقَدۡ ﴿  ۡ ٱ فَلِلَّهِ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ ۖ َ�ِيعٗ  رُ َمكۡ ل  لَمُ وََسَيعۡ  ٖس� َ�فۡ  ُ�ُّ  ِسُب تَ�ۡ  َما لَمُ َ�عۡ  ا
ٰ لۡ ٱ ارِ ٱ َ� ُ�قۡ  لَِمنۡ  رُ ُك�َّ َّ� ٤٢﴾   

   ترجمه: 
و (اند  دهیشکھا  اند و نقشه ردهکھا  توطئه )غمبرانیدرباره پ(ش از آنان یپ یسانک 

 یھا ھمگ ھا و نقشه و طرح )نقش بر آب شده استشان یھا و نقشه یشان خنثیھا توطئه
مبارزه با  یافران براکز ین کنیا ه ھمک یھائ ھا و نقشه و مسّلمًا توطئه(از آن خدا است 

گاه  یسکار و بار ھر کخدا از  ).گردد یجه مینت یو ب یخنث ،شندک ینند و مک یتو م آ
افران خواھند کو  )باشد یخبر نم یشان ھم بیگران چون ا لهیله حیو لذا از ح(است 

  .ستیکاز آن  )آن جھان ینویو سعادت م(ن جھان یا یوکیان نیه پاکدانست 
   توضیحات: 

رَ «  كَ رُ ـَمـالْ . «دیشکرد و نقشه کتوطئه  .ردک یجوئ و چاره یگر لهیح :»مَ مراد  :»كْ
  ).۱۲۳/   اعراف ،۳۰/   انفال ،۵۴/   عمران آل :نگا(له است کمشا

 ۴۳ سوره رعد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿  َّ�  ْ ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  َسٗ�ۚ ُمرۡ  َت لَسۡ  َ�َفُروا ِ ٱب  َوَمنۡ  نَُ�مۡ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  �َشِهيدَۢ  �َّ
   ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ 

   ترجمه: 
ان من و شما یاست م یافک :بگو .یباش ینم )خدا(تو فرستاده  :ندیگو یافران مک 

گاه باشد گواه شوند )قرآن(تاب که از ک یسکخدا و  ه کداند  یه خدا مکن بس یھم( .آ
گاه باشندیقرآن مج یه از محتواکھم  یسانکو  ،من فرستاده او ھستم از اعجاز  ،د آ

ست و ین یام ساخته و پرداخته مغز بشر ه با خود آوردهکرا  یتابکه کفھمند  یقرآن م



 تفسیر نور    ٩٤٤

 

  ).استده یشان رس ننده مغزھا به دستیآفر یاز سو
 
   توضیحات: 

الً «  سَ رْ يداً . «غمبریپ .فرستاده :»مُ هِ لْمُ الْكِتَابِ . «گواه :»شَ هُ عِ ندَ نْ عِ گاھان  :»مَ مراد آ
بودن  یآسمان ،لیتورات و انج یه از روکاست  یحیو مس یھودیا علماء ی ،از قرآن

 .نندک یم کغمبر اسالم را دریقرآن و صدق پ



 
 

 سوره إبراهیم

 ۱ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� ال
َ
لَُ�ٰ ٱ ِمنَ  �َّاَس ٱ رِجَ ِ�ُخۡ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ  إَِ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  نِ �ِإِذۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  ِت لظُّ

   ﴾١ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِط ِصَ�ٰ 
   ترجمه: 
ه مردمان کن یم تا ایا تو فرستاده یه آن را براکاست  یتابک )ن قرآنیا( .را .الم .الف 
 یھا یو گمراھ(ھا  یکیاز تار ،ق و تفّضل پروردگارشانیبا توف )مات آنیدر پرتو تعل(را 
به راه  )هک یعنی( ی،اوریرون بیب )یمان و دانائیا یو روشنائ(نور سوی  به )یفر و نادانک

  ).یدرآور(ره ستوده یچ یخدا
   توضیحات: 

يا. «اجازه .فرمان و دستور .ق و تفّضلیتوف :»إِذْنِ ). «۱/   بقره :نگا( :»الر«   إِلَ

اطِ  َ و در  ،است یان نور و روشنائکم ،ه راه خداک یعنی .است )النُّورِ  إِيلَ (َبَدل از  :» ...رصِ
  .گردد یّسر میت میشود و ھدا یافته میحقائق  ی،پرتو نور و روشنائ

 ۲ إبراھیم آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ٰ لِّلۡ  لٞ َوَو�ۡ  ِض� �ۡ�    ﴾٢َشِديدٍ  َعَذاٖب  مِنۡ  فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
 !افرانکبر  یوا .ن است از آن او استیو آنچه در زمھا  آسمان ه آنچه درک یخدائ 

ز یغالب بر ھر چ یه در چنگ خداکچرا ( ،دارند )یدیو مجازات شد( یه عذاب سختک
  ).ز گرفتارندیھمه چ کو مال
   توضیحات: 

يزِ (ان یعطف ب :»أَهللاِ «  زِ عَ يدِ  الْ َمِ لٌ . «ا موصوف مؤّخر آن استی )احلْ يْ و  کھال .یوا :»وَ
  .ینابود



 تفسیر نور    ٩٤٦

 

 ۳ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ تَِحبُّونَ �َسۡ  �َّ ونَ  ِخَرةِ �ٱ َ�َ  َيا�ُّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ  ُغوَ�َهاَوَ�بۡ  �َّ
 ۚ ْوَ�ٰٓ  ِعوًَجا

ُ
   ﴾٣ بَعِيدٖ  �َضَ�ٰ  ِ�  �َِك أ

   ترجمه: 
و مردمان را از راه خدا  ،دھند یح میآخرت ترج یا را بر زندگیدن یه زندگک یسانک 

آنان در  ،انندینما یج و معوّج مکو راه خدا را نادرست نشان داده و  ،دارند یباز م
  .گرفتارند یسخت و ژرف یگمراھ

   توضیحات: 

بُّونَ «  تَحِ  .دھند یحش میل و ترجیدارند و تفض یآن را سخت دوست م :»يَسْ

يل(است و ھرگاه با  یزیتالش در محّبت و دوست داشت چ یاستحباب به معن  )عَ
/   فّصلت ،۱۰۷/   نحل ،۲۳/   توبه :نگا(بخشد  یمقّدم داشتن را م یمعن ،شود یمتعّد 

َا). «۱۷ وهنَ بْغُ جاً  يَ وَ   ).۶۰نساء /  :نگا( :»دٍ یَضالٍل َبعِ ). «۹۹/   عمران آل :نگا( :»عِ
 ۴ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
َ  ۦِمهِ قَوۡ  بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ُ ٱ َ�ُيِضلُّ  لَُهۡمۖ  ِ�ُبَّ�ِ ٓ  َمن �َّ  ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا

ٓ  َمن ۚ �ََشا    ﴾٤ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ُء
   ترجمه: 
ه به زبان قوم خودش کن یم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیما ھ !)محّمد یا( 

ن و ییو حقائق را تب(روشن سازد  )را یام الھکاح(آنان  یتا برا )ّلم بوده استکمت(
گمراه  )رده استکگوش ن یبه فرمان آسمان(ه کس را کسپس خداوند ھر ).ندکم یتفھ

رھنمود ساخته  )ت نموده استکحر یبرابر دستور آسمان(ه کس را کساخته است و ھر
  .مت استکح یدارا )شیارھاکو  ،ه بخواھدکاست  یارکبر ھر (ره یو او چ .است
   توضیحات: 

انِ «  هِ  بِلِسَ مِ وْ َ . «به زبان قوم خود :»قَ ُمْ  لِيُبَنيِّ ار کغ یه تبلکن است یمراد ا :»...هلَ
  .ار خدا استکت یو ھدا ،غمبرانیپ

 



  ٩٤٧ سوره إبراهیم

 

 ۵ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�ٰ � ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ نۡ  تَِنا

َ
خۡ  أ

َ
لَُ�ٰ ٱ مِنَ  َمَك قَوۡ  رِجۡ أ ٰ  ُهمَوَذّكِرۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  ِت لظُّ يَّٮ

َ
 مِ بِ�

ِۚ ٱ ٰ  ِ�  إِنَّ  �َّ    ﴾٥ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�
   ترجمه: 
 )میو بدو دستور داد(م یخود فرستاد )د به معجزاتیو مؤ(ات یرا ھمراه با آ یموس 

مان و یا(نور سوی  به )و(اور یرون بیب )فر و جھلک(ھای  تاریکی ش را ازیه قوم خوک
شان یاد ایرا به  یو نعمت و نقمت یو ناخوش یخوش یو روزھا )دانش رھنمود گردان

ان سرگذشت یه بک(ار کن یدر اگمان  بی .ه خدا بر سِر گذشتگان آورده استکاور یب
 )و یآسمان یایبر مصائب و بال( یبایکھر ش یبرا )ن استیشیان و بدان پکین

ت یبر وحدان یسترگ یھا و نشانه( یدالئل بزرگ ،)یالھ یایبر انعام و عطا(گزار  سپاس
  .است )خدا
   توضیحات: 

اتِنَا«   ،۱۰۸و  ۱۰۷/   اعراف :نگا( یداّل بر صدق موس یھا ھمراه با معجزه :»بِئَايَ

حذف  )ب(ش از آن حرف جر یحرف ناصبه است و پ .هکن یا :»أَنْ ). «۱۰۱إسراء / 

مْ . «باشد یم )أَيْ ( یا مفّسره است و به معنیشده و  هُ رْ كِّ به  .نکبدانان گوشزد  :»ذَ
حوادث  :یعنی .ر ظرف و مراد مظروف استکذ .خدا یروزھا :»اِم اللِه یا«  .ادشان آوری

 ریگ بانیه آنھا را گرک یائیه در آنھا رخ داده و مصائب و بالک یخوش و ناخوش
 ،۱۰۲/   ونسی :نگا(نموده است  یه بھره گروھک یھائ ھا و لطف و نعمت  ھای دست

ارٍ ). «۱۴/   هیجاث ورٍ . «بایکار شیبس :»َصبَّ كُ   .گزار ار سپاسیبس :»شَ
 ۶ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ذۡ ٱ ِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿  ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٰ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ �َٮ
َ
 نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ُ�مأ

ُونَ  َعَذاِب لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  �َُسوُمونَُ�مۡ  �ۡ  َو�َُذّ�ِ
َ
� ٓ ٓ  ُيونَ َتحۡ َو�َسۡ  َءُ�مۡ َنا ٰ  َوِ�  َءُ�مۚۡ �َِسا  ءٞ بََ�ٓ  لُِ�مَ�

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن    ﴾٦ َعِظيمٞ  رَّ
 



 تفسیر نور    ٩٤٨

 

   ترجمه: 
 :به قوم خود گفت یه موسکرا  یوقت )نکان یعبرت قوم خود ب یبرا !غمبریپ یا( 

ه کان یه شما را از فرمان فرعونکآن زمان  ،دیاد آریشتن را به ینعمت دادن خدا به خو
دند و زنانتان را زنده یبر یرساندند و پسرانتان را سر م یمھا را به شما  نجهکن شیبدتر

  .ش بزرگ شما نھفته بودیآزما )عذاب و نجات(و در آن  ،داشتند نجاتتان داد ینگاه م
   توضیحات: 

مْ «  اكُ /   و اعراف ۴۹/   به بقره ،ه و لغات آنیق آیدق یمعن یبرا( .نجاتتان داد :»أَنجَ
  ).مراجعه شود ۱۴۱

 ۷ اھیم آیهسوره إبر
   ه:یمتن آ 

ذَّنَ  �ذۡ ﴿ 
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
   ﴾٧ لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ�

   ترجمه: 
ه کرد کدانه اعالم که پروردگارتان مؤکآن زمان را  )دیاد آوریبه  !لیاسرائ یبن یا(و  
 یگزار سپاس )مان و تالش در عبادتیله ثبات بر ایبه وس ی،خدادادھای  نعمت از(اگر 

 )و ناسپاس(افر کو اگر  ،دھم یش میتان افزایبرا )خود را یھا نعمت(نه یھر آ ،دیردک
عذاب من گمان  بی )هکد یسازم و بدان یگرفتار م یکشما را به عذاب دردنا(د یشد
  .ار سخت استیبس

   توضیحات: 

نَ «  أَذَّ   ).۱۶۷/   اعراف :نگا(ار خبر داد کروشن و آش .ردکدانه اعالم کمؤ :»تَ
 ۸ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُفُروٓ تَ�ۡ  إِن ُموَ�ٰٓ  َوقَاَل ﴿  نتُمۡ  ا
َ
 ٱ ِ�  َوَمن أ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�    ﴾٨ َ�ِيدٌ  لََغِ�ٌّ  �َّ

   ترجمه: 
د و ناسپاس یافر شوکد یھستن یه در زمک یسانکاگر شما و ھمه  :گفت یو موس 
مانداران و سپاس یمان ایاز ا(از ین یه خداوند بکچرا  ،رسد ینم یانیبه خدا ز ،دیگرد

 )او ذاتاً  ،ر انعامش را نگزاردکاورد و شیمان نیھم بدو ا یسکو اگر  ،سپاسگزاران است
  .ستوده است



  ٩٤٩ سوره إبراهیم

 

   توضیحات: 

وا إِن«  رُ فُ   .دید و ناسپاس گردینک فران نعمتکاگر  .دیافر شوکاگر  :»تَكْ
 ۹ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�  

ۡ
ْ  تُِ�مۡ يَأ ِينَ ٱ َ�َبُؤا ِينَ ٱوَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  مِ قَوۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن �َّ  َ�  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ

ۚ ٱ إِ�َّ  لَُمُهمۡ َ�عۡ  ُ َّ�  ٓ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ َجا ْ فََردُّوٓ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب يۡ  ا
َ
فۡ  ِ�ٓ  ِدَ�ُهمۡ �

َ
ٰ أ ْ َوقَالُوٓ  هِِهمۡ َ�  نَاَ�َفرۡ  إِنَّا ا

 ٓ رۡ  بَِما
ُ
ا َشّكٖ  لَِ�  �نَّا ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ ٓ تَدۡ  ّمِمَّ    ﴾٩ ُمرِ�بٖ  هِ إَِ�ۡ  ُعوَ�َنا
   ترجمه: 
قوم نوح و  )لیاز قب( ؟اند ش از شما بودهیه پک یسانکده است خبر یا به شما نرسیآ 

 )شماریتعداد ب( یسکاند و جز خدا  شان آمدهیه پس از اک یگریسان دکعاد و ثمود و 
شان دالئل روشن و  غمبرانیپ .شناسد ینم )دیه باکشان را چنان یداند و ا ینم(آنان را 

شان را بر یھا آنان دست یول ،)نمودندشان  بدی و(آوردند شان  برای یارکمعجزات آش
نمودند و سّد راه رسالت  یریغ آنان جلوگیو از تبل(غمبران گذاشتند یپ یدھانھا
ه به ھمراه ک یزیم به چیمان نداریما ا :گفتند )شدند و یو دشمن دعوت الھ یآسمان

ق یم و رسالتتان را تصدینک یو دالئل و معجزات شما را قبول نم(د یا آن فرستاده شده
و به (م یو گمان کد سخت در شیخوان یه ما را بدان مک یزیو درباره چ )مینمائ ینم

  ).مین و باور نداریقی یو قانون آسمان یتاپرستکی
   توضیحات: 

بَأ«  مِ . «خبر :»نَ وْ ينَ (ان یا عطف بیبدل  :»قَ ذِ وا. «است )أَلَّ دُّ ُمْ  فَرَ هيَ دِ مْ  يفِ  أَيْ هِ اهِ  :»أَفْوَ

ھا  و زبانھا  دست هکمشھور بدن باشد  یھا ھمان اندام )أَفْواه(و  )أَيْدي( یاگر معن
شان نھادند و از شّدت یھا شان را در دھانیھا دست :جمله عبارت است از یمعان ،است

شان را به سبب غلبه یھا دست .آنھا را گاز گرفتند ،غمبرانیاز دعوت پ یزاریخشم و ب
 .ردندکغمبران را استھزاء یشان نھادند و پیھا ز بر دھانیخنده و قھقھه تمسخرآم

 .دیت باشکد و ساینکان بس یداع یه اک یعنیشان نھادند یھا شان را بر دھانیھا دست
اگر ھم  ...و .شان را گرفتند اء نھادند و جلو سخنانیانب یھا شان را بر دھانیھا دست

 ( یھا واژه
َ
ْفواه(و  )یدیأ

َ
 (مراد از  :جمله عبارت خواھد بود از یمعان ،َمجاز باشد )أ

َ
 )یدیأ

ھا به  و برگرداندن سخن ،است شانیا یھا یاء و نصائح و راھنمائیانب یھا دالئل و حّجت



 تفسیر نور    ٩٥٠

 

ما آنھا  ،خودتان خوب است یسخنان خودتان برا یعنی .رش آنھا استیعدم پذ ،ھا دھان

ھا است و  ھا و معجزه حّجت )ما(مراد از  :»اـَ بِم. «مینک یعمل نم  ھا بدان م ویشنو یرا نم

مراد  :»اـَّمـمِ «. است ینسبت به نبّوت و رسالت آسمان یباور یرفتن آنھا ھم نشانه بینپذ

يبٍ . «است یان و شرائع الھیاد ی،غمبریپ ،ت اویوحدان ،اعتقاد به خدا )ما(از  رِ  :»مُ

كٍّ (صفت واژه  .نندهکبه گمان اف .انداز کش   .آن است ید معنیکتأ یو برا )شَ
 ۱۰ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�  رُُسلُُهمۡ  قَالَۡت ﴿ 
َ
ِ ٱ أ َ�ٰ ٱ فَاِطرِ  َشّكٞ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ّمِن لَُ�م فِرَ ِ�َغۡ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  ِض� �ۡ�

َرُ�مۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َو�َُؤّخِ
َ
�  أ َسّ�ٗ ْ قَالُوٓ  مُّ نُتمۡ  إِنۡ  ا

َ
ن تُرِ�ُدونَ  لَُناّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

َ
ونَا أ  تَُصدُّ

ا ٓ  ُبدُ َ�عۡ  َ�نَ  َ�مَّ   ُؤنَاَءابَا
ۡ
بِ�ٖ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  تُونَافَ�    ﴾١٠ مُّ

   ترجمه: 
 ،نیو زمھا  آسمان نندهیآفر ،گفتند: مگر درباره وجود خداشان  بدی شان غمبرانیپ 

تاب باز ک(مگر عقل شما  ؟ ان استیدر م یدیو ترد کش ،نیشیبدون ُمِدل و نمونه پ
خواند تا گناھانتان را  ی). او شما را فرا م؟برد ینگرد و به مؤلف آن راه نم یرا نم یھست

ه) تا کتان نسازد و بلکھا ھالین زودیو بد ،دینظر نما تان صرفکگذشته ناپا د و (ازیببخشا
و محفوظ دارد. آنان  یرسد) شما را بر جا یه در آن مرگتان فرا مک( یمّدت مشّخص

د (و یستیھمچون ما نھائی  انسان غمبران) گفتند: شما جزینان در پاسخ پک (مسخره
مردمان  یبرا یآوران آسمان امینند و پیرا برگزان ما شما ید تا از میبر ما ندار یلتیفض
ه پدرانمان کد یمنصرف و به دور دار یزھائید ما را از چیخواھ ینند) و شما مک ینیزم

د) یگوئ یندارد. اگر راست م یا ن فائدهیو زمھا  آسمان ر خلقتک(ذ اند. دهیپرست یآنھا را م
  م).ینک یشنھاد میه ما پکد یبنمائ یھائ د (و معجزهیاوریب یل روشنیما دل یبرا

   توضیحات: 

ا صفت یبدل  ).۱۰۱/   وسفی ،۱۴/   انعام :نگا(ننده بدون الگو و مدل یآفر :»فَاطِرِ « 

لٍ . «است )الله( يً  أَجَ مّ سَ ھود  :نگا(است  یعیمراد ھنگام مرگ طب .ن شدهییوقت تع :»مُ

م). «۳/   احقاف ،۴۵فاطر /  ،۵۵ - ۵۳/   بوتکعن ،۶۱/   نحل ،۳/   .هک یزھائیاز چ :»اـّعَ

لْطَانٍ . «مراد بتھا است   .است یشنھادیپ یھا مراد معجزه .حّجت و برھان :»سُ



  ٩٥١ سوره إبراهیم

 

 ۱۱ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَالَۡت ﴿  َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  نُ �َّ ٰ  َ�ُمنُّ  �َّ ٓ  َمن َ�َ  ِمنۡ  ءُ �ََشا
 ِ ٓ  َ�نَ  َوَما ۦۖ ِعَبادِه ن َ�َا

َ
  أ

ۡ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  نٍ َ�ٰ �ُِسلۡ  �َِيُ�منَّأ ِ ٱ َوَ�َ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ   ﴾١١ِمُنونَ ُمؤۡ ل

   ترجمه:  
ھمچون  ییھا ما جز انسان )دیه گفتکھمان گونه ( :گفتندشان  بدی شان غمبرانیپ 

و او را با (نھد  یه بخواھد منت مکس از بندگانش کن خداوند بر ھرکیو ل ،میستیشما ن
و (م یاوریتان بیبرا یلیه دلکو ما را نسزد  )سازد یغمبرش مینوازد و پ یلطف خود م

ل کد به خدا تویو مؤمنان با ).ق اویو توف(مگر با اجازه خدا  )میبه شما بنمائ یا معجزه
  ).مینک یل مکشما بدو تو یو ما ھم در برابر دشمنانگ(نند و بس ک

   توضیحات: 

نُّ «  ا«ند. ک یم ینھد. لطف و بزرگوار یمنت م»: يَمُ انَ  مَ نَا كَ   م.یتوان یما را نرسد. ما نم»: لَ
 ۱۲ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَما﴿  �َّ  َ�َا
َ
�  َ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ ٰ  َوقَدۡ  �َّ ۚ  َناَهَدٮ نَّ َوَ�َۡص  ُسُبلََنا َ�ِ  ٰ َ�َ  ٓ ۚ َءاَذ�ۡ  َما ِ ٱ َوَ�َ  ُتُمونَا َّ� 

ِ فَلۡ  ۡ ٱ َيَتَو�َّ ُونَ ل    ﴾١٢ ُمَتَوّ�ِ
   ترجمه: 
رده که او ما را به راھمان رھنمود کو حال آن  ،مینکل کد به خدا تویآخر چرا نبا 

مودن آن دعوت ید آورده است و ھمگان را به پیه خودش آن را پدک یراھ( ؟ است
ت یو حتمًا بر اذ )میافزائ یل خود مکما بر تو .داده است ش نامین الھیفرموده است و آئ

  .نند و بسکل کد بر خدا تویالن باکو متو ،مینمائ یم یبائیکو آزارتان ش
   توضیحات: 

ا«  نَا مَ انَا« ؟ ده استیما را چه رس ؟ استما را چه شده  :»لَ دَ نَا هَ بُلَ ھای  راه ما را به :»سُ
ق نجات از دوزخ و وصول به بھشت را یرده است و طرکخود داشته است و رھنمودمان 

  .به ما نموده است
 ۱۳ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٩٥٢

 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ � ّمِنۡ  رَِجنَُّ�مَ�ُخۡ  لِرُُسلِهِمۡ  َ�َفُروا
َ
ٓ أ وۡ  ِضَنا

َ
ۖ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ وۡ  ِملَّتَِنا

َ
 َ�ٰٓ فَأ

ٰ ٱ لَِ�نَّ َ�ُهۡ  َر�ُُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ     ﴾١٣ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
به  ،امدندیاء برنیل با انبیه از راه دلک یھنگام ،و سردستگان زندقه و ضالل(افران ک 

ه شما کن یا اید یگرد ین ما باز میا به آئی :غمبران خود گفتندیبه پ )زور متوّسل شدند و
حامالن رساالت ه ک(پس پروردگارشان به آنان  .مینک یرون مین خود بیرا از سرزم

شه چون یفرپک(اران که حتمًا ستمکام فرستاد یپ )بودند یان بشریو راھنما یآسمان
  .مینک ینابود م )دارند یه روا مک یبه خاطر ظلم و ستم(را  )شانیا

   توضیحات: 

ودُنَّ «  تَعُ ن یا ).۸۸/   اعراف :نگا(شان است یروان ایغمبران و پیمراد پ .دیگرد یبرم :»لَ
اند  بوده که سابقًا مشرک -روان خود یغمبران به ھمراه پیب است و پیاز باب تغلر یتعب
ت یش از رسالت و مأموریوت پکه سکن یا ای .برگردند یپرست ه به بتکاند  دعوت شده -
ش یک غمبران قبًال ھمیه پندارند پکان را بر آن داشته است کمشر ،غمبرانیغ پیتبل

لَّة. «اند شان بودهیا   .نیآئ .نید :»مِ
 ۱۴ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِكَننَُّ�مُ َولَنُسۡ ﴿ 
َ
ٰ  ِدهِمۚۡ َ�عۡ  ِمنۢ  َض �ۡ�    ﴾١٤ وَِ�يدِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  لَِك َ�

   ترجمه: 
از  )یروزیپ(ن یا .میبخش یونت مکس )آنان(ن یشان در سرزمیو ما شما را پس از ا 
  .د من بھراسندیمن بترسند و از تھده از جاه و جالل کاست  یسانکآن 
   توضیحات: 

غمبران و خداپرستان بر یپ یروزیه پکاست  )نیا(نجا مراد یدر ا .آن :»ذلِكَ « 

ام). «۱۷۳ - ۱۷۱/   صاّفات :نگا(ان است کافران و مشرک قَ مصدر  .گاهیگاه و پایجا :» مَ
ھمگان در حضور اقدس ه کامت یروز ق .نظارت و مراقبت یعنی ،امیقِ  یو به معن یمیم

ه از ذات یناکتواند  یم .رندیگ یقرار م یو بازپرس یند و مورد بازرسیآ یاو گرد م
  ).۴۶/   رحمن :نگا(پروردگار ھم باشد 

 



  ٩٥٣ سوره إبراهیم

 

 ۱۵ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َتفۡ سۡ ٱوَ ﴿     ﴾١٥ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُ�ُّ  وََخاَب  َتُحوا
   ترجمه: 
 یھنگام(ردند ک )و غلبه بر قوم خود( یروزیطلب پ )پروردگارشانغمبران از یپ(و  

د و سود یو خداوند آنان را فتح و ظفر بخش ،وس گشتندیشان مأ مان آوردنیه از اک
  .دیانمند و نامراد گردیز ی،گرائ ش منحرف و باطلکو ھر قلدر و گردن )بردند

   توضیحات: 

وا«  تَحُ تَفْ ). ۱۹/   انفال ،۸۹بقره /  :نگا(ردند ک یروزیدرخواست فتح و پ :»إِسْ

ابَ « بَّارٍ . «دیانمند گردینامراد و ز .دیروز نشد و به ھدف نرسیپ :»خَ  .قلدر .ّبرکمت :»جَ

نِيدٍ « .شکگردن  ،ُمفاِعل یل به معنیفع .قتیدشمن حق و حق .منحرف .گرا باطل :»عَ
  .ُمعاِند است یعنی

 ۱۶ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِن﴿  ٓ  مِن َ�ٰ َو�ُسۡ  َجَهنَّمُ  ۦ�ِهِ َوَرا ا   ﴾١٦ َصِديدٖ  ءٖ مَّ
   ترجمه: 
  .شود یاز خونابه نوشانده م )در آن(جلو او دوزخ قرار دارد و  
   توضیحات: 

آءِ «  رَ آمده  یش رویپشت سر و پ ین واژه از اضّداد است و به معنیا .مقابل .جلو :»وَ
 ،مراد از پشت سر و روبرو یعنی .است یکیجه ینت ی،نجا به ھر دو معنیاست و در ا

ديدٍ . «ار استکسرانجام و عاقبت  ديدٍ  مآءٍ . «خونابه :»صَ  .ه خونابه استک یآب :»صَ

يدٍ ( دِ   .ا َبَدل استیان یعطف ب )صَ
 ۱۷ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

  ۥ�ُِسيُغهُ  يََ�ادُ  َوَ�  ۥَ�َتَجرَُّعهُ ﴿ 
ۡ
ۡ ٱ �ِيهِ َوَ�أ  َوِمن بَِمّيِٖت�  ُهوَ  َوَما َمَ�نٖ  ُ�ِّ  مِن ُت َموۡ ل

 ٓ    ﴾١٧ َغلِيٞظ  َعَذاٌب  ۦ�ِهِ َوَرا



 تفسیر نور    ٩٥٤

 

   ترجمه: 
 ،ابدی یش نمیچ وجه گوارایو به ھ ،نوشد یار) جرعه جرعه میآن را (به ناچار و با رنج بس 

(تا از آنچه بدان  ،ردیم یه نمکن یآورد و حال ا یم یو (موجبات) مرگ از ھر سو بدو رو
  است. یار سختیابد) و بر سر راه او (ھر زمان و آن) عذاب بسیمبتال است نجات 

   توضیحات: 

ُعهُ ی«  هُ . «نوشد یجرعه م با زحمت و رنج آن را جرعه :»َتَجرَّ يغُ اصًال  :»ال يَكادُ يُسِ

أْتِيهِ الْ . «ابدی یش نمیگوارا تُ ـَمـيَ آئِهِ . «مراد اسباب و موجبات مرگ است :»وْ رَ ن وَ  :»مِ
  .یدر برابر او و بر سر راه و .یگذشته از عذاب قبل

 ۱۸ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

َثُل ﴿  ِينَ ٱ مَّ َّ�  ْ عۡ  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
َ
ۡت شۡ ٱ َكَرَمادٍ  لُُهمۡ َ�ٰ أ  �َّ  َ�ِصٖف�  �ٍ يَوۡ  ِ�  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  َتدَّ

ا ِدُرونَ َ�قۡ  ْ  مِمَّ ٰ  َكَسُبوا َ�َ  ۡ�َ � ٰ  ءٖ َ�ٰ ٱ ُهوَ  لَِك َ�    ﴾١٨ عِيدُ ۡ�َ ٱ ُل لضَّ
   ترجمه: 
ھمچون حال و وضع  ،مان ندارندیه به پروردگار خود اک یسانکحال و وضع اعمال  
و آن را در ھوا پخش و (بر آن وزد  یباد به تند ی،روز طوفان کیه در کاست  یسترکخا
 یزیبه چ )امتیھم در روز ق یافرانکن یچن .نگذارد یاز آن برجا یزیند و چکنده کپرا

فر بر که ِگردباد کچرا ( .ابندی یاند دست نم انجام داده )کیاز اعمال ن(ا یاز آنچه در دن
وشش کتالش و (ن یا )ده است و آن را به غارت برده استیوزشان  اعمال سترکخا

  .است )یشگفت یو سرگشتگ یسرگردانو حاصل ( ی،سخت یگمراھ )بھره یراھه و بیب
   توضیحات: 

ثَلُ «  ادٍ «صفت. حال و وضع. »: مَ مَ فٍ «ستر. کخا»: رَ اصِ ار و کن یا»: ذلِكَ . «یطوفان»: عَ

اللُ «ن سرانجام بد و تباه. یفر و زندقه. اکوشش ھمراه با ک   .ی. سرگشتگیگمراھ»: الضَّ
 ۱۹ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب   إِن ّقِ

ۡ
  ُ�مۡ هِبۡ يُذۡ  �ََشأ

ۡ
 قٖ ِ�َلۡ  تِ َوَ�أ

   ﴾١٩ َجِديدٖ 
 



  ٩٥٥ سوره إبراهیم

 

   ترجمه: 
ده ید آفریه باکن را چنان یو زمھا  آسمان ،ه خداوندک ینیب یا نمیآ !)مخاطب یا( 

و سامان و نظم و نظام  رده و سرکدار یو آنھا را ھماھنگ و منّظم و مرّتب پد(است 
برد و  یان میرا از م )مردمان نافرمان و ناسپاس(اگر بخواھد شما  ).ده استیبخش

  .آورد ید میرا پد یا تازه )فرمانبردار و سپاسگزار( یھا انسان
   توضیحات: 

َقِّ «    .مت و ھدفکح یھماھنگ و منّظم و دارا یعنی .دیه باکچنان  .به حق :»بِاحلْ
 ۲۰ إبراھیم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَما﴿  ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�    ﴾٢٠ بَِعزِ�زٖ  �َّ
   ترجمه: 
  ست.یل نکخدا مش یگران) برایل داشتن دیراندن شما و به جھان گسیاِر (مکن یو ا 
   توضیحات: 

يز«  زِ   .لکسخت و مش :»عَ
 ۲۱ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  َوَ�َرُزوا َعَ�ٰٓ ٱ َ�َقاَل  اَ�ِيعٗ  ِ�َّ ْ لضُّ ِينَ  ُؤا وٓ َتكۡ سۡ ٱ لِ�َّ ُ�َ ْ نُتم َ�َهۡل  اَ�َبعٗ  لَُ�مۡ  ُكنَّا إِنَّا ا
َ
 أ

غۡ  ِ ٱ َعَذاِب  ِمنۡ  َ�نَّا ُنونَ مُّ � َ�ۡ  ِمن �َّ ْ  ءٖ ٰ  لَوۡ  قَالُوا ُ ٱ َناَهَدٮ ٓ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ لََهَديۡ  �َّ ٓ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا  َنا
َجزِ�ۡ 

َ
ٓ أ مۡ  َنا

َ
ِيٖص  ِمن َ�َا َما نَاَصَ�ۡ  أ َّ� ٢١﴾   

   ترجمه: 
ن یدر ا( .گردند یار مکھمه در برابر خدا ظاھر و آش )امت نام داردیه قک یروز( 

ه کند یگو یم یسانکبه  )از راه تمسخر ،رومندانندیروان نادان نیه پک(فان یضع )ھنگام
از  یزید چیتوان یا میآ ،میروان شما بودیما پ :پنداشتند یبزرگ م )ایدر دن(شتن را یخو

به راه (اگر خداوند ما را  :ندیگو یم )در پاسخ( ؟!دیعذاب خدا را از سر ما بردار
ما  یول( ،میردک یرھنمود م )به راه نجات(ما ھم شما را  ،ردک یرھنمود م )یرستگار

م و چه ینک یتاب یچه ب )کنیھم ا .میردکز گمراه یم و شما را نیخودمان گمراه بود
راه  )و از عذاب خدا ،به حال خراب ما ندارد یو سود(سان است کیم ینمائ یبائیکش



 تفسیر نور    ٩٥٦

 

  .ستیما ن یبرا یزینجات و گر
   توضیحات: 

وا«  زُ بَعاً . «آمدند یبه دشت فراخ .ار شدندکآش :»بَرَ مصدر است و به  .روانیپ :»تَ

نُونَ . «تابعان آمده است یعنی ،صورت وصف جمع غْ  .نندگانکاز ین یب :»مُ

يصٍ . «نندگانکدفع  .نندگانک تیفاک ِ   .زگاهیگر .راه نجات :»حمَ
 ۲۲ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ا نُ َ�ٰ لشَّ  ٱ قُِ�َ  لَمَّ
َ
َ ٱ إِنَّ  رُ مۡ ۡ�  َووََعدتُُّ�مۡ  قِّ �َۡ ٱ دَ وَعۡ  وََعَدُ�مۡ  �َّ

خۡ 
َ
ٓ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مَعلَيۡ  ِ�َ  َ�نَ  َوَما ُتُ�ۡمۖ لَفۡ فَأ ن إِ�َّ

َ
 فََ�  ِ��  ُتمۡ َتَجبۡ سۡ ٱفَ  تُُ�مۡ َدَعوۡ  أ

ْ َولُوُموٓ  تَلُوُموِ�  نُفَسُ�م�  ا
َ
ٓ  أ ا ۠  مَّ نَا

َ
ٓ  ِخُ�مۡ بُِمۡ�ِ  � نُتم َوَما

َ
ٓ  ُت َ�َفرۡ  إِّ�ِ  ِ�َّ بُِمۡ�ِ  أ  بَِما

 َ�ۡ
َ
ۗ َ�بۡ  ِمن ُتُمونِ �ۡ أ ٰ ٱ إِنَّ  ُل ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِم�َ ل�َّ

َ
   ﴾٢٢ أ

   ترجمه: 
د یان رسیبه پا )تابکحساب و (ار که ک یھنگام )فر و ضاللکسر دسته (من یو اھر 

روان بدبخت یخطاب به پ ،ان آماده دوزخ شدندیان آماده بھشت و دوزخیو بھشت(
ه ک(داد  ینیبه شما وعده راست )غمبرانیبر زبان پ(خداوند  :دیگو یم )خود

و من به  )ردکان وفا و بد ،فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواھم داد
و با شما خالف  )ستیان نیدر م یه ثواب و عقاب و بھشت و دوزخک(شما وعده دادم 

ه کن یجز ا )ردمکن یارکو (نداشتم  یو من بر شما تسّلط )و دروغ گفتم(ردم کوعده 
 )د ویگول وسوسه مرا خورد(نمودم و شما ھم  )یبه گناه و گمراھ(شما را دعوت 

 )امروز( .دینکشتن را سرزنش بیه خوکد و بلینکپس مرا سرزنش م .دیرفتیدعوتم را پذ
ه مرا کن یاز ا )امروز(من  .دیرس یاد من میرسم و نه شما به فر یاد شما مینه من به فر

گمان  بی ).نمک یار مکو آن را ان(م یجو یم یتبرّ  ،دیا ردهکانباز  )خدا یا برایدر دن(قبًال 
  .دارند یکافران عذاب دردناک

   توضیحات: 

 » َ رُ  قُيضِ . قھر و اجبار .تسّلط و قدرت :»ُسْلطاٍن . «ان داده شدیار پاک :»األمْ

تُ  إِينّ . «ادرسیفر :» ُمْصِرخ« رْ فَ . میجو یم یزاریو ب ینم من تبّر ک یار مکمن ان :»كَ



  ٩٥٧ سوره إبراهیم

 

وين(و متعّلق به  یمصدر )ما(واژه  .ردنکبه انباز  :»ِبما« تُمُ كْ َ است و در اصل  )أَرشْ

ةِ « :است نیچن مْ إِيّايَ هللاِِّ يف الطاّعَ اكِكُ تُ بِإِرشْ رْ فَ   .افرانک :»نيَ ـِمـالظَّالِ . «»إِينّ كَ
 ۲۳ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ ِخَل َوأ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
 ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

  ﴾٢٣ مٌ َسَ�ٰ  �ِيَها َ�ِيَُّتُهمۡ  َرّ�ِِهۡمۖ  نِ �ِإِذۡ  �ِيَها
   ترجمه: 
ه ک یسانک ):به احوال سعداء شود یا و اّما اشاره ،اء بودیاز احوال اشق یا ن گوشهیا( 

ه در کشوند  یبرده مھائی  باغ به ،اند ردهکسته یده و شایپسند یارھاکاند و  مان آوردهیا
ق پروردگارشان یبارھا روان است و با اجازه و توفیآنھا جو )ھا و درختان اخک(ر یز

 )هکفرستند  یم(درودشان  )خدا و فرشتگان یو از سو(مانند  یجاودانه در آنجاھا م
 . !سالمتان باد :عبارت است از

   توضیحات: 

بِ «  نِ رَ مْ ـّبِإِذْ . است )خالِدينَ (جار و مجرور متعّلق به  .ق اویبا اجازه خدا و توف :»هِ

مْ « يَّتُهُ ِ ا حتَ المٌ  فِيهَ  :نگا(فرشتگان  یو از سو )۵۸/   سی :نگا(خدا  یدر آنجا از سو :»سَ
  ).۱۰/   ونسی :نگا(شوند  یدرود فرستاده م )۲۴رعد / 

 ۲۴ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ َ�ََب  َف َكيۡ  تَرَ  � ۡص  َطّيِبَةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيِبَةٗ  َ�َِمةٗ  َمثَٗ�  �َّ

َ
 ِ�  ُ�َهاَوفَرۡ  ثَابِتٞ  لَُهاأ

ٓ ٱ َما    ﴾٢٤ ءِ لسَّ
   ترجمه: 
ه تنه آن کماند  یم یسخن خوب به درخت خوب :زند یه خدا چگونه مثل مکبنگر  

  .باشد )ندهکپرا(ش در فضا یھا استوار و شاخه )نیدر زم(
   توضیحات: 

 یا :یعنی .مراد امر استنجا یدر ا ؟ یدان یمگر نم ؟ یا ستهیمگر ننگر :»تَرَ  مْ ـأَلَ « 

ة. «بنگر و بدان !انسان لِمَ  کیھر سخن ن ،دیلمه توحک ،مانیمراد ا .دهیپد .سخن :»كَ



 تفسیر نور    ٩٥٨

 

ثَالً (ّل واژه کّل از کا بدل یبدل اشتمال  .ا خود شخص مؤمن استیو  ی،گرید . است )مَ

لُ « عُ . «درخت است یھا شهین تنه و ریپائ ،مراد از اصل :» أَصْ آءِ . «شاخه :»فَرْ مَ  :»السَّ
  .سر یباال .فضا

 ۲۵ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ�لََها ِ�ٓ تُؤۡ ﴿ 
ُ
ۗ  نِ �ِإِذۡ  ِحي� ُ�َّ  أ ُ ٱ ُب َو�َۡ�ِ  َرّ�َِها  ٱ �َّ

َ
 لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ثَاَل مۡ ۡ�

ُرونَ   ﴾٢٥َ�َتَذكَّ
   ترجمه:  
دائمًا به بارنشسته و و (وه خود را بدھد یم یبنا به اراده و خواست خدا ھر زمان 

  ).رندیو پند گ(ر گردند کزند تا متذ یھا م مردم مثل یخداوند برا ).سرسبز و خرم باشد
   توضیحات: 

لَ «  لَّ . «ثمر .وهیم :»أُكُ نيٍ  كُ وجود  ین درختانیره زمکھر چند در  .در ھر زمان :»حِ
با وجود داشتن شود و  یآنھا قطع نم یھا وه از شاخهیه در تمام مّدت سال مکدارد 

 یھا در زبان یادیھات زیتشب یول ،دھند ینند و گل مینش یبه بار م ی،قبل یھا وهیم
 یقرآن ھمچون آفتاب :میگوئ یاز جمله م .ندارند یه اصًال وجود خارجکم یمختلف دار

  .ان نداردیه پاکاست  یھجران من ھمچون شب .ه غروب نداردکاست 
 ۲۶ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ قِ فَوۡ  ِمن ُتثَّۡت جۡ ٱ َخبِيَثةٍ  َكَشَجَر�ٍ  َخبِيَثةٖ  َ�َِمةٍ  َوَمَثُل ﴿ 
َ
   ﴾٢٦ قََرارٖ  ِمن لََها َما ِض �ۡ�

   ترجمه: 
و در برابر (نده شده باشد کن یه از سطح زمکماند  یم یو سخن بد به درخت بد 

  .نداشته باشد یقرار )پرتاب گردد و ثبات و یا ھا ھر روز به گوشه وزش طوفان
   توضیحات: 

بِيثَةٍ «  ةٍ خَ لِمَ گفتار زشت و  ،کفر و شرکسخن  ،افر و آلودهک یھا مراد انسان :»كَ

تُثَّتْ . «ره استیو غ ی،زیانگ فتنه ی،نید یدعوت به ب ،نادرست  .نده شده باشدک :»أُجْ
  .ن درآورده شده باشدیجّثه و تنه آن از زم

 ۲۷ سوره إبراھیم آیه



  ٩٥٩ سوره إبراهیم

 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا  ٱب
ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابِِت ٱ لِ َقوۡ لۡ �ۡ ٱ ة ُ ٱ َوُ�ِضلُّ  ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ َّ� 

ٰ ٱ ُ ٱ َعُل َو�َفۡ  لِِمَ�ۚ ل�َّ ٓ  َما �َّ    ﴾٢٧ ءُ �ََشا
   ترجمه: 
در (ن جھان یھم در ا )دارشانیده پایو عق(خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار  

و ھم در  )دینما یالت محفوظ و مصون مکم و ھراس مشیات و بیبرابر زرق و برق ماد
ماندگار  )دان ویجاو ،انیپا یب یایفراوان و عطاھای  نعمت شان را دریا(آن جھان 

و خداوند ھرچه  ،سازد یگمراه و سرگشته م )ا و آخرتیدر دن(افران را کو  ،دارد یم
  .دھد یبخواھد انجام م

   توضیحات: 

ثَبِّتُ «  لِ «دارد.  ید و ماندگار میدارد. جاو یثابت قدم م»: يُ وْ به سبب »: الثَّابِتِ  بِالْقَ
ته کد است. با توّجه به نیلمه توحکه کر. بر سخن درست یناپذ مان تزلزلیسخن راست و ا

ن یه گور نخستکا و آخرت (یمؤمنان را در دنشود: خداوند  ین میه چنیآ یمعن ،ریاخ
در پرتو حفاظت و مراقبت  یعنیو...  ،دارد ید ثابت نگاه میلمه توحکمنزل آن است) بر 

شوند و  یم نمیتسل ،طانیش یھا افران و وسوسهکدات یا در برابر تھدیمؤمنان در دن ،خدا
گر است در پاسخ به ید از جھان یه بخشکو در گور  ،مانند یمان ماندگار مین و ایبر د

ز به ھنگام یو در رستاخ ،رانند ید را بر زبان میلمه توحکمانند و  یفرشتگان خدا در نم

  افران.ک»: نيَ ـِمـالظَّالِ «گردند.  یشان نمیبا خدا سرگردان و پر ییارویرو
 ۲۸ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ لُوا ِ ٱ َمَت نِعۡ  بَدَّ ْ  �رٗ ُ�فۡ  �َّ َحلُّوا

َ
  ﴾٢٨ َوارِ ۡ�َ ٱ َدارَ  َمُهمۡ قَوۡ  َوأ

   ترجمه: 
و به (ردند کل یفر تبدکبه  )نشناختند و آن را(ه نعمت خدا را ک یسانکبنگر به  
 ،ندیمت شمارند و آن را سپاس گوین اسالم را غنیه نعمت بعثت محّمد و آئکن یا یجا
  .شاندندک یو نابود کن ھالیو قوم خود را به سرزم )دندیفر را برگزک

   توضیحات: 

راً «  فْ ةَ اهللاِ كُ مَ لُوا نِعْ «  .دندیفر ورزک یعت آسمانیبه شر ،ر نعمت خداکش یبه جا :»بَدَّ



 تفسیر نور    ٩٦٠

 

لُّوا ارِ . «ردندکداخل  :»أَحَ بَوَ   .یو نابود یستین .کھال :»الْ
 ۲۹ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ لَوۡ يَۡص  َجَهنَّمَ ﴿     ﴾٢٩ َقَرارُ لۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َ�َها
   ترجمه: 
  !است یگاه بدیو چه جا ،سوزند یگردند و به آتش م یه وارد آن مکو آن جھّنم است  
   توضیحات: 

نَّمَ «  هَ بَوار(ان یعطف ب :»جَ نَ . «است )دارَ الْ لَوْ شوند و بدان  یوارد آن م :»اـَهـيَصْ

ارُ « )۱۰نساء /  :نگا(سوزند  یم رَ قَ نجا مصدر به یدر ا .ماندگار شدن .افتنیاستقرار  :»الْ

ارُ  بِئْسَ . «َمقّر و مستقّر است یعنیان کاسم م یمعن رَ قَ ماندن آنان در دوزخ چه بد  :»الْ
  .مخصوص به ذّم محذوف است .است یگاھیدوزخ چه بد جا .است یماندن

 ۳۰ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ
َ
ْ  اأ ُِضلُّوا ْ  قُۡل  ۦۗ َسبِيلِهِ  َعن ّ�ِ    ﴾٣٠ �َّارِ ٱ إَِ�  َمِصَ�ُ�مۡ  فَإِنَّ  َ�َمتَُّعوا

   ترجمه: 
از راه خدا  )مردمان را(اند تا  قرار داده )از بتان( یھا و ھمتاھائ خدا ھمگون یو برا 

بھره و لّذت  )یروزه زندگن چند یاز ا( :بگو )افرانکن یبه ا !غمبریپ یا( .نندکگمراه 
باب شدن و کو در آنجا جز (آتش دوزخ است سوی  به ه بازگشت شماکچرا  ،دیببر

  ).دینیب یدن نمیعذاب د
   توضیحات: 

اداً «  /   بقره :نگا(ر و مانند و ھمتا و ھمگون است یه و نظیشب یبه معن ،جمع ِنّد  :»أَندَ

واـتَ ). «۱۶۵و  ۲۲ تَّعُ ري. «دیبھره ببر یاز زندگ .دیلّذت ببر :»مَ /   بقره :نگا(بازگشت  :»مَصِ
  ).۲۸/   عمران آل ،۲۸۵

 ۳۱ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ّلِعَِبادِيَ  قُل﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُموا ْ  ةَ لصَّ ا َو�ُنفُِقوا  ّمِن وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  مِمَّ



  ٩٦١ سوره إبراهیم

 

ن لِ َ�بۡ 
َ
  أ

ۡ
   ﴾٣١ ٌل ِخَ�ٰ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

   ترجمه: 
سته بخوانند و از ید نماز را به گونه شایبا :بگو به بندگان مؤمن من !)محّمد یا( 

فرا  یه روزکش از آن یار ببخشند پکرا در پنھان و آش یم مقداریا دادهشان  بدی آنچه
د و فروش یله خریبه وس یبتواند سود یسکتا (ست ین یه در آن معامله و دوستکرسد 

فر یکا رابطه از چنگال یفراچنگ آورد و با رشوه  یو دوست ینیه به سبب ھمنشکن یا ای
  ).ابدی یخدا رھائ

   توضیحات: 

وا...«  يمُ قِ واوَ  يُ قُ نفِ ه محذوف است و در ک ین دو فعل مجزومند به الم امریا :»....يُ

وا :ن استیاصل چن قُ وا... وَ لِيُنفِ يمُ يْعٌ . «لِيُقِ اللٌ . «د و فروشیخر .معامله :»بَ رفاقت  :»خِ
  ).۲۵۴/   بقره :نگا( یو دوست

 ۳۲ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
نَزَل  َض �ۡ�

َ
ٓ ٱ ِمنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ٰ ٱ ِمنَ  ۦبِهِ  َرجَ فَأ  تِ �ََّمَ�

رَ  لَُّ�ۡمۖ  اقٗ رِزۡ  مۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ ِ�َجۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ
َ
ِ بِأ رَ  ۦۖ رِه  ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ

َ
   ﴾٣٢ رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

   ترجمه: 
ن یآسمان آب را پائ )ابر(ده است و از ین را آفریو زمھا  آسمان هکاست  یسکخدا  

و  ،شما گردانده است یرده است و روزکدار یھا را پد ھا و دانه وهیو با آن م ،آورده است
و  ،نندکت کا با اجازه و اراده او حریھا را مسّخر شما نموده است تا در در یشتک

دن آب آنھا یھا و نوش نیزم یاریتا در آب(ار شما قرار داده است یھا را در اخت رودخانه
  ).رندیمورد استفاده قرار گ

   توضیحات: 

آءِ «  مَ ). ۴۳نور /  ،۵۷/   رافاع :نگا(است  یمراد ابر آسمان .سر یباال .فضا :»السَّ

قاً « زْ ه مورد استفاده کاست  یزیو مراد ھر آن چ ،مرزوق یمصدر است و به معن :» رِ

هِ . «یدنیباشد و چه نوش یرد چه خوردنیقرار گ رِ   .ت و اراده اویبا مش :»بِأَمْ
 ۳۳ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٩٦٢

 

رَ ﴿  مۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ ٓ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ � َدا رَ  �ِبَۡ�ِ ۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ    ﴾٣٣ �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
   ترجمه: 
ت یو ترب ینورافشان(ه دائمًا به برنامه کرده است کد و ماه را مسّخر شما یو خورش 

خود ادامه  )گریاھا و خدمات دیھا و در انوسیجاد جزر و مّد در اقیموجودات زنده و ا
  .مسخر شما ساخته است )تالش یبرا(و روز را  )شیآسا یبرا(و شب را  .دھند یم

   توضیحات: 

مْ «  رَ لَكُ خَّ در خدمت منافع و مصالح انسان قرار  ،د و ماهیر خورشیمراد از تسخ :»سَ

ِ . «دادن است آئِبَنيْ برابر برنامه ثابت و روشن  .ار و تالشکوسته در یپ ،داِئب یمثنّ  :»دَ
  .منصوب است چون حال است .ار ادامه دھندهکن به یمع

 ۳۴ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ۡ�ُ  َما ُ�ِّ  ّمِن ُ�مَوَءاتَٮ
َ
ۚ َس� ْ  �ن ُموهُ وا ِ ٱ َمَت نِعۡ  َ�ُعدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ۗ ٓ  لََظلُومٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ُصوَها

ارٞ     ﴾٣٤ َكفَّ
   ترجمه: 
 خدا راھای  نعمت دیو اگر بخواھ ،دیه خواسته باشکو به شما داده است ھر آنچه  

واقعًا انساْن ستمگِر  .دینکد آنھا را شمارش یتوان ینم )ادندیه زکاز بس (د یبشمار
 ،ھا پرستِش دھنده نعمت یرد و به جایده بگیخدا را نادھای  نعمت اگر(است  یناسپاس

  ).دگار برتابدیند و سر از خّط فرمان آفرکرا پرستش ب یگریز دیچ
   توضیحات: 

ا«  هُ  مَ وُ تمُ أَلْ عت نھاده است یخداوند در جھان به ود یعنی .دیآنچه خواسته باش :»سَ

ا ال. «دید و خواھان آنیازمندیبدان ن یه در زندگکھر آنچه را  وهَ ْصُ آنھا را  :»حتُ
 یسرشمار یاز مصدر ِإحصاء به معن .دید و به حساب آورینک ید سرشماریتوان ینم

ار. «ار ستمگریبس :» ظَلُومٌ . «ردنک فَّ   .ناسپاس اریبس :»كَ
 ۳۵ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ن َو�َِ�َّ  ِ� نُبۡ جۡ ٱوَ  اَءاِمنٗ  َ�َ ۡ�َ ٱ َذاَ�ٰ  َعۡل جۡ ٱ رَّبِ  هِيمُ َ�ٰ إِبۡ  قَاَل  �ذۡ ﴿ 
َ
 ٱ ُبدَ �َّعۡ  أ

َ
   ﴾٣٥ َنامَ ۡص ۡ�



  ٩٦٣ سوره إبراهیم

 

   ترجمه: 
 )عبهک یپس از بنا(م یه ابراھکآن گاه را  )نکان یقوم خود ب یبرا !غمبریپ یا( 

و مرا و فرزندانم را از  ،گردان یرا محّل امن و امان )ه نامکم(ن شھر یا !پروردگارا :گفت
  .پرستش بتھا دور نگاھدار

   توضیحات: 

ناً «  امِ نُبْنِي. «محّل امن و امان .در امن و امان :»ءَ   .نکنارم کبر .به دورم دار :» أُجْ
 ۳۶ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡض  إِ�َُّهنَّ  َرّبِ ﴿ 
َ
�  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن �َّاِس� ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  نَ لَلۡ أ  فَإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  ِمّ�ِ

   ﴾٣٦ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
   ترجمه: 
من مردمان را به  !خداوندا( .اند از مردم را گمراه ساخته یارین بتھا بسیا !پروردگارا 

س از کو ھر ،او از من است ،ندک یرویه از من پکپس ھر  )نمک یدعوت م یتاپرستکی
ه کتو  )بر او ببخشا یعذابش فرما و خواھ یخواھ ی،تو خود دان(ند ک یمن نافرمان

  .ینده مھربانیبخشا
   توضیحات: 

اينِ «  صَ   .به راه من نرفت .ردک یاز من نافرمان :» عَ
 ۳۷ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ََّنا ٓ  رَّ سۡ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ تَِك بَيۡ  ِعندَ  ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ذُّرِ�َِّ�  ِمن َكنُت أ مِ ل ْ  َر�ََّنا ُمَحرَّ  ِ�ُقِيُموا

لَوٰ ٱ ۡ�  َعۡل جۡ ٱفَ  ةَ لصَّ
َ
ٰ ٱ ّمِنَ  ُهمزُ�ۡ رۡ ٱوَ  ِهمۡ إَِ�ۡ  وِيٓ َ�هۡ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  َدةٗ  ِٔأ  لََعلَُّهمۡ  تِ �ََّمَ�

  ﴾٣٧ُكُرونَ �َشۡ 
   ترجمه: 
 ی،شت و زرعکن بدون یدر سرزم )به فرمان تو(از فرزندانم را  یمن بعض !پروردگارا 
ونت کس یا آن را حرام ساخته )نسبت به یتوّجھ یتجاوز و ب(ه ک ،ناِر خانه توکدر 

از  یگروھ  ھای دل هکن کپس چنان  ،دارند یه نماز را برپاکن یخداوندا تا ا ،ام داده
و محصوالت (ھا  وهیشان را از میمتوّجه آنان گردد و ا )ات ارت خانهیز یبرا(مردمان 



 تفسیر نور    ٩٦٤

 

 یسپاگزار )ات تو با نماز و دعایاز الطاف و عنا(ه کد یشا ،مند فرما بھره )شورھاکسائر 
  .نندک

   توضیحات: 

 » ِ ريْ عٍ  ذِي غَ رْ يْتِكَ . «آب و علف یب .شت و زرعکبدون  :»زَ مِ ـالْ  بَ رَّ حَ عبه کمراد  :»مُ
از  .گر مباح است در آنجا حرام استید یه در جاھاک یزھائیاز چ یاریه بسکاست 

 ،۱۹۷/   بقره :نگا(جنگ و نزاع  ،اھانیندن درختان و گک ،ردن پرندگانکار کش :لیقب

ةً ). «۵۷/   قصص ئِدَ يـْهـَت. «دلھا ،جمع ُفؤاد :»أَفْ دوست داشته  .دیبگرا .ندکل یم :» وِ
  .باشد

 ۳۸ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ِ ٱ َ�َ  َ�ٰ َ�ۡ  َوَما لُِنۗ ُ�عۡ  َوَما ِ� ُ�ۡ  َما لَمُ َ�عۡ  إِنََّك  َر�ََّنا  ٱ ِ�  ءٖ َ�ۡ  ِمن �َّ
َ
 ِ�  َوَ�  ِض �ۡ�

ٓ ٱ َما    ﴾٣٨ ءِ لسَّ
   ترجمه: 
گاھ !پروردگارا  لذا به (م یساز یار مکم و از آنچه آشیدار یاز آنچه پنھان م یتو آ

ن و آسمان بر خدا یز در زمیچ چیو ھ )دیار آکه ما را به کن کو آن  یمصالح ما داناتر
  .ماند ینم یمخف
   توضیحات: 

ضِ «  آءِ  ...األرْ مَ   .جھان ین و باالیپائ .ن و آسمانیزم :»السَّ
 ۳۹ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  ِيٱ ِ�َّ ۚ َ�ٰ �سۡ  عِيَل َ�ٰ إِسۡ  ِكَ�ِ لۡ ٱ َ�َ  ِ�  َوَهَب  �َّ ٓ ٱ لََسِميعُ  َرّ�ِ  إِنَّ  َق �َ    ﴾٣٩ ءِ �ُّ
   ترجمه: 
 .دیل و اسحاق را به من بخشیاسماع ،ادیو سّن ز یریه با وجود پکرا  یسپاس خدائ 
  .شنود یرا م )ش ھمگانیایو ن(پروردگار من دعا گمان  بی
   توضیحات: 

بَ «  هَ يلَ . «ردکعطا  :»وَ ِ  عَ . داشتن فرزند د ازیو قطع ام یریبا وجود پ :»الْكِربَ
  .رندهیپذ .شنونده :» عیَسم«



  ٩٦٥ سوره إبراهیم

 

 ۴۰ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

لَوٰ ٱ ُمقِيمَ  ِ� َعلۡ جۡ ٱ َرّبِ ﴿  �  َوِمن ةِ لصَّ ٓ  َوَ�َقبَّۡل  َر�ََّنا ُذّرِ�َِّ�    ﴾٤٠ ءِ ُدَ�
   ترجمه: 
 ش مرایایدعا و ن !پروردگارا .نکاز فرزندان مرا نمازگزار  یسانکمرا و  !پروردگارا 
  .ریبپذ
   توضیحات: 

يمَ «  قِ الةِ  مُ آءِ . «آورنده نماز یبه جا .نمازگزار :»الصَّ عَ   .است )دُعائي(اصل آن  :»دُ
 ۴۱ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿  يَّ َولَِ�    ﴾٤١ َساُب ۡ�ِ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ِ�َ
   ترجمه: 
ه ک یدر آن روز یامرز و ببخشایمرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ب !پروردگارا 

گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره داده  یم یو حسابرس(شود  یحساب برپا م
  ).شود یم

   توضیحات: 

ومُ «  قُ ابُ  يَ سَ   .شود ید و از گذشته بازخواست میآ یان میتاب به مکحساب و  :»احلِْ
 ۴۲ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿  َّ�  ٰ ا فًِ� َ� ٰ ٱ َمُل َ�عۡ  َ�مَّ ُرُهمۡ  إِ�ََّما لُِمونَۚ ل�َّ  �ِيهِ  َخُص �َشۡ  �ٖ ِ�َوۡ  يَُؤّخِ
 ٱ

َ
   ﴾٤٢ رُ َ�ٰ بۡ ۡ�
   ترجمه: 
 .خبر است ینند بک یه ستمگران مک یارھائکه خدا از کگمان مبر  !)غمبریپ یا( 

از خوف و ھراس (ھا در آن  ه چشمکند ک یحوالت م یآنان را به روز )ه مجازاتکبل ،نه(
  .ماند یباز م )ندیب یه مک یزھائیچ

   توضیحات: 

صُ «  خَ شود و  یھا بر ھم نھاده نم کاز ھراس پل .ماند یت مکحر یباز و ب :»تَشْ



 تفسیر نور    ٩٦٦

 

  .گردد یره و مبھوت میھا خ چشم
 

 ۴۳ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�  ُ�ُهۡمۖ َطرۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  تَدُّ يَرۡ  َ�  رُُءوِسِهمۡ  نِِ� ُمقۡ  ِطعِ�َ ُمهۡ ﴿ 
َ
ٓ  َدُ�ُهمۡ  َِٔوأ    ﴾٤٣ ءٞ َهَوا

   ترجمه: 
به (راست  کیخود را باال گرفته و  یسرھا )از ھراس ،رانیستمگران ھمچون اس( 
فرو  )کن ھمه عذاب ھراسنایاز مشاھده ا(شان  چشمان شتابند و یم )ندادھنده یسو

  .گردد یم یتھ )شهیتپد و از عقل و فھم و اند یفرو م(  ھایشان دل شود و یبسته نم
   توضیحات: 

طِعِنيَ «  هْ نِعي. «ار و خواریاخت یشتابندگان ب :»مُ قْ مْ  مُ هِ وسِ ؤُ  یه سرھاک یسانک :»رُ

طِعنيَ ( یھا واژه .نندکجز ندادھنده نگاه ن یزیخود را باال گرفته باشند و به چ هْ و  )مُ

نِعي( قْ مْ (ر یحال اّول و دوم ضم )مُ مْ (در فعل  )هُ هُ رُ خِّ ْاالبصار مفھوم از  ا أصحاُب ی )يُؤَ

تَدُّ . «الم استکاق یس فُ . «گردد یبرنم :»ال يَرْ مْ . «کپل .چشم :»طَرْ يْهِ تَدُّ إِلَ رْ ال يَ

مْ  فُهُ  یھا کپل .شود یچون باز شد دوباره بر ھم نھاده نمشان  چشمان :»طَرْ
ھا  چشم یعنی .شود ین انداخته نمیاال انداخته شد دوباره پائه بک یوقتشان  چشمان

وآءٌ . «مانند یگردند و مات و مبھوت م یره میخ  .رکاز فھم و شعور و تدّبر و تف یخال :»هَ
مرغ دل دچار اضطراب  .ماند ینم یبر جا یرود و عقل و ھوش یدل از دست م یعنی
شتن را یاز تخته بنِد تن خو یرھائ یبراد و یآ ینه به پرواز در میس یگردد و در فضا یم

  .زند ین سو و آن سو میبد
 ۴۴ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

نِذرِ ﴿ 
َ
  مَ يَوۡ  �َّاَس ٱ َوأ

ۡ
ِينَ ٱ َ�َيُقوُل  َعَذاُب لۡ ٱ �ِيِهمُ يَأ َّ�  ْ ٓ  َظلَُموا رۡ  َر�ََّنا ّخِ

َ
ٓ أ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  نَا

َ
 قَرِ�بٖ  أ

ِۡب 
ۗ ٱ َونَتَّبِعِ  َوتََك َدعۡ  �ُّ وَ  لرُُّسَل

َ
ْ تَُ�ونُوٓ  لَمۡ  أ قۡ  ا

َ
   ﴾٤٤ َزَوالٖ  ّمِن لَُ�م َما ُل َ�بۡ  ّمِن ُتمَسمۡ أ

   ترجمه: 
 یو ظالمان(اران کد و ستمیآ یمشان  سراغ ه عذاب بهک یو مردمان را بترسان از روز 



  ٩٦٧ سوره إبراهیم

 

ما را به ( !پروردگارا :ندیگو یم )اند گران ظلم نمودهیبه خود و د ،تیفر و معصکه با ک
تو را پاسخ  )یتاپرستکیبه (به ما مھلت ده تا دعوت  یروزگار )کجھان برگردان و اند

ار گذشته و کار از کاّما  .میو جبران مافات بنمائ(م ینمائ یرویغمبرانت پیگفته و از پ
 )در جھان روشن(مگر شما قبًال  )هکشنوند  یست و پاسخ میبه جھان ن یگر برگشتید

  ؟! ستین یشما را زوال )و یانیا پاا ریدن(ه کد یسوگند نخورد
   توضیحات: 

لٍ قَريبٍ «  يا أَجَ نا إِلَ رْ ما را به جھان  یکاند .بازپس بر یوتاھکما را تا مّدت  :»أَخِّ

لٍ . «برگردان بْلُ . «روزگار .مّدت :»أَجَ ن قَ تُم مِّ مْ د یخورد یقبًال در جھان سوگند م :»أَقْسَ

ن ). «۳۸/   نحل :نگا( م مِّ ا لَكُ الٍ مَ وَ  .ستین یجھان ،ن جھانیو بعد از ا یانیشما را پا :»زَ
د انتقال یگو یه محّمد مک یو دوزخ یبه بدبخت ،دیا داریه در دنک یشما از قدرت و نعمت

  .دینک یدا نمیپ
 ۴۵ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِ�نِ َمَ�ٰ  ِ�  وََسَكنُتمۡ ﴿  ْ َظلَُموٓ  �َّ نُفَسُهمۡ  ا
َ
َ  أ �ۡ  بِِهمۡ  َناَ�َعلۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َوتَبَ�َّ  َناَوَ�َ

 ٱ لَُ�مُ 
َ
   ﴾٤٥ َثاَل مۡ ۡ�

   ترجمه: 
د و یدیونت گزکس )ھمچون عاد و ثمود( یار مردمان ظالمین و دیو در سرزم 

و (م یردکه در حق آنان چگونه رفتار کتان روشن بود یبرا )هکھرچند  ،دیعبرت نگرفت(
ردند که گذشتگان چه کن یبر ا یمبن(م یتان زدیبراھا  و مثل )،میشان چه آوردیبر سر ا

  ).دید و امروز گرفتار شدیاّما پند نگرفت ،دندیو در مقابل چه د
   توضیحات: 

اكِنِ «  سَ ثَالَ . «ارین و دیسرزم .اشانهکخانه و  .منازل :»مَ ه ک یر صفاتکذ .مَثلھا :»األمْ
  .دندیه دک یافاتکان میان داشتند و بینیشیپ

 ۴۶ إبراھیم آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ  َوقَدۡ ﴿  ِ ٱ وَِعندَ  رَُهمۡ َمكۡ  َمَكُروا وَل  ُرُهمۡ َمكۡ  َ�نَ  �ن ُرُهمۡ َمكۡ  �َّ    ﴾٤٦ َباُل �ِۡ ٱ هُ ِمنۡ  لَِ�ُ
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٩٦٨

 

ردند و کھا  توطئه یاز دعوت آسمان یریجلوگ یو برا(رنگ خود را نمودند یآنان ن 
گاه است رنگیو خدا از ن )دندیھا چ نقشه ھمچون (عت ثابت و استوار یو شر ،شان آ

  .شود ینده نمکبر یرنگ آنان از جایبا ن )ده اسالمیشک کسر به فل یھا وهک
   توضیحات: 

مْ «  هُ رُ كْ ندَ اهللاِ مَ گاه است و م رنگیخدا از ن :»عِ اثر  یو ب یتواند آن را خنث یشان آ

انَ  اِن«. ا حرف شرط باشدی یتواند حرف نف یم :»إِنْ « .سازد اگر بوده  .نبوده است :»كَ

رنگ نشستند و یآنان به ن :شود ین میه چنیآ یحرف شرط باشد معن )إِنْ (اگر  .باشد
ه کھرچند  ،ردک یرنگشان باخبر بود و آن را باطل و خنثیدند و خدا از نیتوطئه چ

  .ندکبر یھا را از جا وهکتوانست  یه مکرنگشان آن اندازه بزرگ و سترگ بود ین
 ۴۷ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  فََ� ﴿  ِ وَعۡ  لَِف ُ�ۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ رُُسلَهُ  ۦِده    ﴾٤٧ نتَِقا�ٖ ٱ ذُو َعزِ�زٞ  �َّ
   ترجمه: 
ب آنان و یرا نص یروزیو پ(ند ک یغمبران خالف وعده میه خداوند با پکگمان مبر  

بوده و از  یارکبر ھر (ره یخداوند چگمان  بی ).سازد یافران نمکست را بھره کش
  .رنده استیانتقام گ )ارانکافران و بزھک

   توضیحات: 

ْلِفَ «  هِ «ن. کننده. عھدشک خالف»: خمُ دِ عْ   ).۲۱/   مجادله ،۵۱غافر /  ،۵۵(نگا: نور /  »:وَ
 ۴۸ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ُل  مَ يَوۡ ﴿   ٱ ُ�َبدَّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ لسَّ ْ  ُتۖ َ� ِ  َوَ�َرُزوا ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ ِحدِ َ�    ﴾٤٨ َقهَّ

   ترجمه: 
ن ین به زمین زمیه اک یدر آن روز )ردیگ یان انتقام میافران و عاصکخداوند از ( 

از گورھا سر به (شوند و آنان  یل میتبد یگرید یھا به آسمانھا  آسمان و یگرید
حضور به ھم  )سکز و ھمه یچ  بر ھمه(گانه مسّلط یشگاه خداونِد یدر پ )درآورده و

  ).انندینما یخود را م یھا یھا و بد یکیو ن(رسانند  یم
   توضیحات: 



  ٩٦٩ سوره إبراهیم

 

وا«  زُ خود در پھنه  یھا یکیھا و ن یگردند و ھمراه با خوب یار مکظاھر و آش :»بَرَ

ارِ ). «۲۱/   میابراھ :نگا(شوند  یمحشر حاضر و آماده م یصحرا هَّ قَ غه مبالغه یص :»الْ
 ،۳۹/   وسفی :نگا(طره و تسّلط دارد یس سک ز و ھمهیچ ه بر ھمهک یخدائ .قاھر است

  ).۱۶رعد / 
 ۴۹ سوره إبراھیم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوتََرى﴿  �ِ�َ  َم�ِذٖ يَوۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل َقرَّ  ٱ ِ�  مُّ
َ
   ﴾٤٩ َفادِ ۡص ۡ�

   ترجمه: 
  .دید یر خواھیُغل و زنجاران را به ھم بسته و در کدر آن روز گناھ 
   توضیحات: 

نِنيَ «  رَّ قَ ه او را گول زده است ک یمنیبسته شده به اھر کیھر  .به ھم بسته شده :»مُ

ادِ . «ا مفعول دوم بشمار استین یحال مجرم ).۲۷ق /  ،۹۴شعراء /  :نگا( فَ  :»األصْ
  .بندند یر را با آن میاس یه دست و پاک ینیر آھنیُغل و زنج ،جمع َصَفد

 ۵۰ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ا�ِيلُُهم﴿     ﴾٥٠ �َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َ�ٰ َوَ�غۡ  قَِطَرانٖ  ّمِن َ�َ
   ترجمه: 
وجود) آنان را فرا  یشان از قطران است و آتش سر و صورت (و سراپایا یھا راھنیپ 

  رد.یگ یم
   توضیحات: 

ابِيلُ «  َ انٍ ). «۸۱/   نحل :نگا(راھن یپ ،جمع ِسْربال :»رسَ اه رنگ و قابل یماده س :»قَطِرَ
 .ر استیه قیتراود و شب یرون میه بیاز درختان باد یه از نوعک یاشتعال و بدبوئ

انٍ « ن قَطِرَ م مِّ ابِيلُهُ َ وهَ . «اند با قطران آغشته شده .شان از قطران است راھنیپ :»رسَ جُ  :»وُ
  .ر استکیمراد ھمه پ .سر و رو

 ۵۱ آیهسوره إبراھیم 
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٩٧٠

 

ُ ٱ زِيَ ِ�َجۡ ﴿  ا ٖس َ�فۡ  ُ�َّ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َكَسَبۡتۚ  مَّ    ﴾٥١ َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
 
   ترجمه: 
س را مطابق آنچه انجام داده است کخواھد ھر یه خداوند مکن به خاطر آن است یا 

  .است یعیخداوند حسابرس تند و سر .سزا و جزا دھد
   توضیحات: 

يَ «  زِ خداوند برابر آنچه  ،ن قسم لباسین نوع حضور و ایه با اکن یتا ا :»...اهللاُ لِيَجْ
ر چھره به سراغ آنان ییه با تغکشان است ین اعمال بد ایا .شان دھد یاند سزا ردهک
  .دیآ یم

 ۵۲ سوره إبراھیم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َذاَ�ٰ ﴿  ْ  ّلِلنَّاِس  غٞ بََ� ْ لَُموٓ َوِ�َعۡ  ۦبِهِ  َوِ�ُنَذُروا �ََّما ا
َ
ٰ  ُهوَ  � رَ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ� كَّ ْ  َوِ�َذَّ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
   ﴾٥٢بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
   ترجمه: 
 یکیه خداوند کگردد تا ترسانده شوند و بدانند  یبه عموم مردم ابالغ م )قرآن(ن یا 

شتن را در پرتو یو خو(رند یپند و اندرز گ )از خواندن قرآن(و خردمندان  ،ستیش نیب
  ).نند و به بھشت برسانندکآن از آتش دوزخ دور 

   توضیحات: 

ا«   .ابالغ .غیتبل :»بَالغٌ ... «ن قرآنیا .تا آخر سوره ۴۲از  یعنی ،ھا هین آیا :»هذَ

ا. «ندک یت میفاک ذَ لنَّاسِ  بَالغٌ  هَ ھمه  ین برایا .ن ابالغ به ھمه مردم استیا :»لِّ
 .و بسنده است یافکمردمان 



 
 

 حجر سوره

 ۱ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ بِ�ٖ  َءانٖ َوقُرۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال   ﴾١ مُّ
   ترجمه: 
  .است )یزدانی(و قرآن روشن  )یمنزل آسمان(تاب ک یھا هین آیا .را .الم .الف 
   توضیحات: 

ه کن و اشاره به سوره مباریا ینجا به معنیدر ا .آن :»تِلْكَ ). «۱/   بقره :نگا( :»الر« 

انٍ (ر لفظ که ذکمراد قرآن است  :»َتاِب کالْ . «حجر است ءَ رْ د را یکبعد از آن عنوان تأ ):قُ

بِنيٍ . «دارد   .گر روشن .روشن :»مُ
 ۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َما﴿  ِينَ ٱ يََودُّ  رُّ َّ�  ْ ْ  لَوۡ  َ�َفُروا   ﴾٢ لِِم�َ ُمسۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 )ن جھانیدر ا( !اشکه کنند ک یآرزو م )گرید یایدر دن(افران کبارھا و بارھا  

  ).نھادند یاء را گردن میانب یخدا و رھنمودھا یھا و فرموده(بودند  یمسلمان م
   توضیحات: 

بَمَ «  ر یثکت ینجا معنیرود و در ا یار مکر به یثکل و تیتقل یبرا ن واژهیا .چه بسا :»اـرُ

دُّ . «دارد   .نندک یآرزو م .دارند یدوست م :»يَوَ
 ۳ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ُهمۡ َذرۡ ﴿ 
ۡ
ْ يَأ ْ  ُ�لُوا  ٱ ِهِهمُ َو�ُلۡ  َوَ�َتَمتَُّعوا

َ
�ۡ ۖ   ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  َمُل

   ترجمه: 
ه ک(باالخره خواھند دانست  .شوند و آرزو آنان را غافل سازدور  بگذار بخورند و بھره 
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  ).اند اند و آخرت را فراموش نموده ا پرداختهیه تنھا به دنکن یاند ا ردهک یار بدکچه 
   توضیحات: 

مْ «  هُ رْ مْ . «ه آنانکبگذار  .شان سازیرھا :»ذَ هِ لْهِ شان را به یا .آنان را غافل سازد :»يُ
  .ندکخود مشغول 

 ۴ حجر آیه سوره
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ هۡ  َوَما
َ
عۡ  كَِتابٞ  َولََها إِ�َّ  �َةٍ قَرۡ  ِمن َنالَكۡ أ   ﴾٤ لُومٞ مَّ

   ترجمه: 
 )هک( ینیمّدت مع )یپس از انقضا(م مگر یا ردهکرا نابود ن یچ شھر و روستائیما ھ 

  .داشته است
   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ  یبه معن :»كِتَابٌ . «تواند باشد یز مینان آنجا نکمراد سا .یآباد .شھر :»قَ
  ).۱۴۵/   عمران آل :نگا(واجب و مقّدر  :یعنی ،توب استکم

 ۵ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ةٍ  ِمنۡ  بِقُ �َسۡ  مَّ مَّ
ُ
َجلََها أ

َ
  ﴾٥ ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  َوَما أ

   ترجمه: 
عقب رد و از آن یگ ینم یشیاجل خود پ )دین و سررسیمّدت مع(بر  یچ مّلتیھ 
  .افتد ینم

   توضیحات: 

ةٍ «  ةٍ . «مّلت .گروه .دسته :»أُمَّ نْ أُمَّ نْ (حرف  :»مِ ةٍ (زائد و  )مِ   .فاعل است )أُمَّ
 ۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َهاَ�ٰٓ  َوقَالُوا ُّ�
َ
ِيٱ �   ﴾٦ ُنونٞ لََمجۡ  إِنََّك  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  �َّ

   ترجمه: 
ل قرآن بر تو ناز )از آسمان یبر یگمان م(ه ک یسک یا :ندیگو یم )نانکتمسخر(و  

 . !یا وانهیتو حتمًا د ،گشته است



  ٩٧٣ سوره حجر

 

   توضیحات: 

رُ «  كْ ادآور یتاب ک :یعنی .است )رکمذ( یعنی ،اسم فاعل یمصدر است و به معن :»الذِّ

يْهِ ). «۴۴و  ۴۳/   نحل ،۵۸/   عمران آل :نگا(ه قرآن است کو اندرزگو  لَ لَ عَ رُ نُزِّ كْ  :»الذِّ
  ).۷و ۱منافقون /  :نگا(مراد تمسخر و استھزاء است 

 ۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

  َما لَّوۡ ﴿ 
ۡ
ِ  تِيَناتَأ  ٱب

ۡ ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل   ﴾٧ ِد�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ش ما یفرشتگان را به پ )آوردن قرآن یبه جا(چرا  ی،انیتو اگر از زمره راستگو 
  ).؟!دھند یتو گواھ یغمبریتا بر پ( یآور ینم

   توضیحات: 

وْ ما«  مانند  .ه بر طلب حصول ما بعد خود داللت داردکاست  یا واژه .ه نهکچرا  :»لَ

  ).۱۰/   منافقون(است در  )لَوْ ال(
 ۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ُِل  َما﴿  ۡ ٱ ُ�َ�ّ ِ  إِ�َّ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل ْ َ�نُوٓ  َوَما قِّ �َۡ ٱب نَظرِ�نَ  اإِذٗ  ا   ﴾٨ مُّ
   ترجمه: 
ه نازل شوند ک یم و ھنگامینک یما فرشتگان را جز به حق و به ھمراه حق نازل نم 

 یو فورًا عذاب الھ(شود  یمھلت داده نمشان  بدی گرید )اورندیمان نیاگر بدانان ا(
  ).گردد و مجال ماندن نخواھند داشت یرشان میبانگیگر

   توضیحات: 

َقِّ «  . به ھمراه عذاب .ستیار نکه قابل انک یھمراه با حق ثابت .به حق :»بِاحلْ

ينَ « نظَرِ   .شدگان مھلت داده :»مُ
 ۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿    ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
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   ترجمه: 
ز آن را یو تا روز رستاخ(م یباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده 

  ).میدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ
   توضیحات: 

 »... نُ مصون ماندن قرآن از گر  بیان ید لفظیکم با چھار تأکه دست ین آیا :»إِنّا نَحْ
  .ف استیتحر

 ۱۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِشَيعِ  ِ�  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٠ وَّ

   ترجمه: 
  .میا ردهکن روانه یشیپ یھا و دسته  ھا گروه انیبه م )را یغمبرانیپ(ش از تو یما پ 
   توضیحات: 

يَعِ «  ). ۶۵/   أنعام :نگا(راه و رسم  کیرو یپ یھا و دسته  ھا گروه ،عهیجمع ش :»شِ

لِنيَ « يَعِ األوَّ   .اضافه موصوف به صفت است :»شِ
 ۱۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  َوَما﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن �ِيِهميَأ  ﴾١١ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ھمان (ردند ک یه او را مسخره مکن یآمد مگر ا یشان نمیش ایبه پ یا چ فرستادهیھ 

  ).دارند یان تو را مسخره میباطلگرا کنیه ھم اکگونه 
   توضیحات: 

ولٍ «  سُ ن رَّ نْ (حرف  :»مِ ولٍ (زائد و  )مِ سُ   .فاعل است )رَ
 ۱۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ قُلُوِب  ِ�  ۥلُُكهُ �َسۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿   ﴾١٢ رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
و از حق آنان را (م یگردان یاران داخل مکبزھ  ھای دل قرآن را بهگونه  این ما 



  ٩٧٥ سوره حجر

 

گاھان یم   ).اتمام حّجت شودشان  برای تا ،میآ
   توضیحات: 

هُ «  لُكُ رَ (واژه  )ه(ر یمرجع ضم .میگردان یآن را وارد م :»نَسْ كْ حجر /  :نگا(است  )الذِّ
  ).۲۰۱و  ۲۰۰شعراء /  ،۱۳

 ۱۳ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ُسنَّةُ  َخلَۡت  َوقَدۡ  ۦبِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ� ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٣ وَّ

   ترجمه: 
و  )ند نه حّقگرایورند و باطلگرا چون در شھوات غوطه(آورند  یمان نمیآنان بدان ا 

  .ن بوده استین ھم بر ایشیوه اقوام پیش
   توضیحات: 

 »... لَتْ دْ خَ وه خدا درباره یش .ن بوده استیز چنین نیشیوه اقوام پیش :»وَ قَ
مھلت داده است و سپس  یه آنان را مّدت زمانکن بوده است یان ھم بر اینیشیپ

  .گرفتارشان نموده است کنابودشان ساخته و به عذاب دردنا
 ۱۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ّمِنَ  ابَا�ٗ  ِهمَعلَيۡ  َناَ�َتحۡ  َولَوۡ ﴿  َما ْ  ءِ لسَّ   ﴾١٤ رُُجونَ َ�عۡ  �ِيهِ  َ�َظلُّوا
   ترجمه: 
شان از آنجا شروع به باال یم و ایآنان بگشائ یاز آسمان به رو یدر )به فرض(اگر  

  ).نندیجھان باال را با چشم خود بب یھا یو فرشتگان و شگفت(نند کرفتن 
   توضیحات: 

ونَ «  جُ رُ عْ مرّتبًا به آسمان صعود  یعنی .نندکاز آنجا شروع به باال رفتن  :»فَظَلُّوا فيهِ يَ
  .و نزول داشته باشند

 ۱۵ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ لََقالُوٓ ﴿  بۡ  ُسّكَِرۡت  إِ�ََّما ا
َ
سۡ  مٞ قَوۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل  ُرنَاَ�ٰ �  ﴾١٥ ُحوُرونَ مَّ
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   ترجمه: 
م ابدًا ینیب یو آنچه م(اند  ردهک یبند حتمًا ما را چشم :گمان خواھند گفت یب 
  ).مینیب یم یزھا را عوضیه چکن است یا(اند  ه ما را جادو نمودهکو بل )!ت نداردیواقع
   توضیحات: 

تْ «  رَ كِّ ش یبه پ یا پرده .دن باز داشته شده استیاز د .پوشانده شده است :»سُ

ونَ . «چشمانمان داشته شده است ورُ حُ سْ   .سحر و جادوشدگان :»مَ
 ۱۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ِ�  َناَجَعلۡ  َولََقدۡ ﴿  َما ٰ  ابُُروجٗ  ءِ لسَّ ٰ  َهاَوَز�َّ�َّ   ﴾١٦ ِظرِ�نَ لِل�َّ
   ترجمه: 
نظام گر  بیان ِم مجّسم جھان ویه تقوک(م یا د آوردهیپد ینجوم یھا آسمان برجما در  

ن منظره یتا از ا(م یا نندگان آراستهیب یو آن را برا )ق آن استیشگرف و حساب دق
  ).ببرند یپ یدگار تعالیباال به قدرت آفر یبایز

   توضیحات: 

وجاً «  پردازند.  یت مکر و حریبه سب در آنھا کواکو  که افالک یھائ منزلگاه»: بُرُ
اند.  به خود گرفته یا ژهیل وکه شکاز ستارگانند  یا مجموعه کیه ھر ک یکفل یھا صورت

ا« نَّاهَ يَّ ار (یم. مرجع ضمیا ردهکراسته یم و آراسته و پیا نت دادهیآن را ز»: زَ آءِ ) واژه (هَ مَ ) السَّ
  است.

 ۱۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٧ رَِّجي�ٍ  نٖ َ�ٰ َشيۡ  ُ�ِّ  ِمن َهاَ�ٰ وََحفِظۡ ﴿ 
   ترجمه: 
محفوظ و مصون  یمن ملعون و مطرودی) ھر اھریو آسمان را از (دستبرد و دسترس 

  م.یا داشته
   توضیحات: 

يمٍ «  جِ  :یعنی .مفعول است یل به معنیفع .یرانده از رحمت الھ .ن شدهینفر :»رَ
  .ملعون .مطرود



  ٩٧٧ سوره حجر

 

 ۱۸ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َق سۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ ﴿  مۡ ٱ َ�َ �ۡ  عَ لسَّ
َ
بِ�ٞ  ِشَهابٞ  ۥبََعهُ فَ�   ﴾١٨ مُّ

   ترجمه: 
  .رود یبه سراغ او م یآذرخش روشن ،گوش فرا دارد یکه از آنھا دزدکو اّما ھر  
   توضیحات: 

قَ . «اّما .نکل :»إِالّ «  َ رتَ عَ  إِسْ مْ حفظ آسمان و  یچگونگ .گوش فرا داد یکدزد :»السَّ
  .ستیما چندان روشن ن ین برایاطینحوه استراق سمع ش

 ۱۹ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
لۡ  َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

َ
� ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها َناَقيۡ َو�

َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َنابَتۡ َوأ   ﴾١٩ ُزونٖ مَّ

   ترجمه: 
و  ،میا د آوردهیرا پد یاستوار و پابرجائ یھا وهکن یم و در زمیا دهین را گسترانیما زم 

متناسب و مشّخص در آن  یھا ده و ھماھنگ و در اندازهیز را به گونه سنجیھمه چ
  .میا ردهکجاد یا

   توضیحات: 

ا«  نَاهَ دْ دَ  .میا دهیانیرو :»أَنبَتْنَا. «میا ردهکم و در ظاھر مسّطحش یا دهیآن را گستران :»مَ

ونٍ « ).۱۷/   نوح(م یا دهیآفر زُ وْ ونٍ . «متناسب .ھماھنگ :»مَ زُ وْ ءٍ مَّ ْ لِّ يشَ ن كُ انواع و  :»مِ
را با  یزیھر چ .قیتاب دقکبا نظم و نظام شگرف و حساب و  ،اھانیاقسام درختان و گ

  .گریدکین و متناسب و مرتبط به یاندازه و مقدار مشّخص و مع
 ۲۰ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ۥَ�ُ  ُتمۡ لَّسۡ  َوَمن يَِش َمَ�ٰ  �ِيَها لَُ�مۡ  َناوََجَعلۡ ﴿   ﴾٢٠ زِ�ِ�َ بَِ�
   ترجمه: 
د یتوان یه نمکم یا دهیرا آفر یسانکشما و  یه ماندگاریو ما یو در آن اسباب زندگ 
  .دیشان باشیرسان ا یروز
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   توضیحات: 

ايِشَ «  عَ ل یاز قب ی،له ماندگاریو وس یه زندگیما ،َشة و َمعاشیجمع َمع :»مَ

نْ . «ھا یدنیھا و نوش یخوردن ب یق تغلیو به طر ،ال و خدمتگزارانیمراد اھل و ع :»مَ

 )كم(ر ین واژه عطف بر ضمیا .آنھا است یدار سرپرست ه انسان عھدهکاست  یانیچھارپا

آن  یه معنکاست  )معايش(ه عطف بر کن یا ایو  .آن گذشت یه معنکو مجرور است 
شما  یو برا ،میا ستن فراھم آوردهیشما وسائل ز ین برایما در زم :شود ین میچن

  .شان استیه خداوند رازق شما و اکد و بلیستیه شما رازق آنان نکم یا دهیرا آفر یسانک
 ۲۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِعنَدنَا إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن﴿  ُِ�ُ  َوَما ۥ�ُِنهُ َخَزا عۡ  بَِقَدرٖ  إِ�َّ  ۥٓ ُ�َ�ّ  ﴾٢١ لُو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
ش ما است و جز به اندازه یآن در پ یھا نهیه گنجکن یوجود ندارد مگر ا یزیو چ 
  .میفرست یآن را فرو نم )ندکمت ما اقتضاء که حک( ین و مشّخصیمع

   توضیحات: 

ءٍ «  ْ ن يشَ ده و حساب یده شده است و سنجیھر چه ھست به اندازه الزم آفر :»وَ إِن مِّ
ھا و سرچشمه یمنابع روز .گردد یل میشده است و گس ل داشتهیشده به جھان گس

ش بھره ید خوید ھا در نزد خدا است و آن را به مقدار حساب شده و برابر صالحیخوب

هُ . «گرداند ین و آن میا لُ نَزِّ ا نُ آن را  .میفرست یم و فرو نمیدار یآن را حوالت نم :»مَ
  ).۲۵د / یحد ،۶زمر /  :نگا(م یدھ یم و در دسترس قرار نمینیآفر ینم

 ۲۲ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
ٰ ٱ َناَسلۡ َوأ ٰ  حَ لّرَِ� نَزۡ�َ  قِحَ لََ�

َ
ٓ ٱ ِمنَ  افَأ َما ٓ  ءِ لسَّ سۡ  ءٗ َما

َ
ٓ  ُكُموهُ َ�ٰ َقيۡ فَأ نُتمۡ  َوَما

َ
 ۥَ�ُ  أ

  ﴾٢٢زِ�ِ�َ بَِ�ٰ 
   ترجمه: 
م و به دنبال آن یانداز یدن میبه وز )ابرھا و بارور ساختن آنھا(ح یتلق یو بادھا را برا 
راب یم و شما را بدان سیباران یآسمان آب م )ح شدهیوسته و تلقیبه ھم پ یابرھا(از 



  ٩٧٩ سوره حجر

 

ھا  انوسیاھا و اقیھا و در ھا و رودخانه خ و چشمهیل برف و کو آن گاه به ش(م یگردان یم
 نیر و به جو زمیو دوباره آن را تبخ ،مینمائ یاش م و اندوخته یآور ن جمعیدر زم

آن را  )یو نگھدار(اندوختن  یو شما توانائ )میگردان ین برمیم و سپس به زمیبر یم
  .دیندار )نین گونه در فضا و زمیبد(

   توضیحات: 

اقِحَ «  وَ و  .شوند یه بادھا آبستِن به بخار آب مکچرا  .آبستن یبه معن ،جمع الِقح :»لَ
ح آنھا یه تلقیو ما کیابرھا را به ھم نزده بادھا کچرا  .نندهک حیتلق یبه معن ،جمع الِقَحة

احَ (حال  .شوند یم يَ وهُ « .باشد یم )الرِّ مُ يْنَاكُ قَ م و آبشخور ینوشان یآن را به شما م :»أَسْ
  .میگردان یشما م یمزارع و مواش

 ۲۳ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ نُ َوَ�ۡ  َونُِميُت  ۦنُۡ�ِ  نُ َ�َحۡ  �نَّا﴿    ﴾٢٣ رِثُونَ َ�
   ترجمه: 
  .میباش یم )جھان(و وارث  )بوده یو باق(م یرانیم یم و میگردان یه زنده مکم یو مائ 
   توضیحات: 

ثُونَ «  ارِ وَ  .خدا است یاصل کقت مالیه در حقکن است یمراد ا .برندگان  به ارث :»الْ
  .اند ز گرفتهین یباق ینجا به معنیواژه وارث را در ا

 ۲۴ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َناَعلِمۡ  َولََقدۡ ﴿  ۡ ٱ َناَعلِمۡ  َولََقدۡ  مِنُ�مۡ  ِدمِ�َ تَقۡ ُمسۡ ل   ﴾٢٤ ِخرِ�نَ  ٔۡ َ� ُمسۡ ل
   ترجمه: 
 یکه کم یدان یو م( ،ان شما راینیم و ھم پسیدان یان شما را مینیشیھم پ ،و ما 

  ).ردکخواھند بود و چه خواھند  یکو  ،اند ردهکاند و چه  بوده
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  مِ دِ تَقْ سْ ينَ ـالْ . «انینیشیپ :»مُ رِ تَئْخِ سْ   .انینیپس :»مُ
 ۲۵ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 
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 ﴾٢٥ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  ۥإِنَّهُ  ُ�ُُهمۚۡ َ�ۡ  ُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و به حساب و (آورد  یگرد م )نار ھمکامت در یروز ق(پروردگار تو آنان را گمان  بی و 

مت و کن برابر حیو ا ،دھد یشان را میند و پاداش و پادافره اک یم یدگیشان رس تابک
گاھ گاه استیکاو ح )رد ویپذ یانجام م یآ   .م و آ
   توضیحات: 

مْ «  هُ ُ ْرشُ   .آورد یع مردمان را گرد میان و جمینیان و پسینیشیپ :»حيَ
 ۲۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿    ﴾٢٦ ُنونٖ مَّ
   ترجمه: 
  .میدیافریب یا دهیره شده گندیده فراھم آمده از ِگل تیکو ما انسان را از ِگل خش 
   توضیحات: 

الٍ «  لْصَ زده شود به صدا  یه اگر بدان تلنگرک یا ده سفال گونهیکِگل خش :»صَ

َأٍ . «دیدرآ نُونٍ . «اه شده باشدیبا آب س ه بر اثر مجاورت فراوانک یِگل :»محَ سْ ر بو ییتغ :»مَ

نْ حَ . «دهیگند .داده نُونٍ ـمِ سْ أٍ مَّ لْصالٍ (ا بدل یصفت َصْلصال  :»مَ ن صَ   .است )مِ
 ۲۷ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ �َۡ ٱوَ ﴿  ُمومِ ٱ نَّارِ  ِمن ُل َ�بۡ  مِن هُ َ�ٰ َخلَقۡ  نَّ ا   ﴾٢٧ لسَّ
   ترجمه: 
  .میدیافریسراپا شعله بش از آن از آتِش یو جّن را پ 
   توضیحات: 

َآنَّ «   ).۵۶و  ۳۹/   رحمن ،۸۸إسراء /  :نگا(است  یمعن کیجاّن و جّن به  .جّن  :»اجلْ
ع و یافر و مطکشوند و مؤمن و  ینم که با حواّس ما درکھستند  یموجودات عاقل

وم« .تندیف و مسؤولیلکت یش دارند و داراکسر مُ  .شعله و زبانه آتش بدون دود :» السَّ

ومِ . «ار گرم و سوزانیبس مُ   .ا موصوف به صفت استیو  ،اضافه عام به خاّص  :»نَارِ السَّ



  ٩٨١ سوره حجر

 

 ۲۸ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

سۡ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ّمِن ��ََ�ٗ  لِقُۢ َ�ٰ  إِّ�ِ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َر�َُّك  قَاَل  �ذۡ ﴿    ﴾٢٨ ُنونٖ مَّ
   ترجمه: 
من از ِگل  :ه پروردگارت به فرشتگان گفتکآن زمان را  )نکان یب !غمبریپ یا( 
  .نمیآفر یرا م یانسان یا دهیاه شده گندیده سیکخش
   توضیحات: 

اً «    ).۶۱اسراء /  ،۷۶/   ص ،۱۲/   اعراف :نگا(ھا است  مراد آدم :»بَرشَ
 ۲۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  فَإَِذا﴿  وِ�  مِن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ  ۥُتهُ َسوَّ ْ  رُّ  ﴾٢٩ ِجِدينَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  َ�َقُعوا
   ترجمه: 
 .دمیردم و از روح متعّلق به خود در او دمکراسته یه او را آراسته و پکپس آن گاه  

  .دیدر برابرش به سجده افت )بزرگداشت و درودش یبرا(
   توضیحات: 

تُهُ «  يْ وَّ ل انسان درآوردم و کاو را به ش .ردمکروان  یرایمال و پذکاو را آراسته  :»سَ

ي. «دمیبخش یصورت ِخلقت بشر وحِ از  یا دهیروح آفر .روح متعّلق به خود :»رُ
ه کگونه  ھمان ،ف استیم و تشریتعظ یخدا است و اضافه آن به خدا برا یھا دهیآفر

رُ اهللا« :شود یگفته م هْ ةُ اهللا. شَ وا. «»بَيْتُ اهللا. ناقَ قَعَ (فعل امر  .دیفتیب نیبر زم :»قَعُ  )وَ
  .است

 ۳۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ فََسَجدَ ﴿  ۡ�َ  ُ�ُُّهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
 ﴾٣٠ ُعونَ أ

   ترجمه: 
  .ردندکسجده  یفرشتگان ھمه جملگ 
   توضیحات: 

ونَ «  َعُ   .د دوم استیکتأ :»أَمجْ
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 ۳۱ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َ�ٰٓ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
ن �

َ
ٰ ٱ َمعَ  يَُ�ونَ  أ   ﴾٣١ ِجِدينَ ل�َّ

   ترجمه: 
ه از زمره ک )دیاز آن دتر  بزرگ شتن رایو خو(رد ک یه خوددارکمن یمگر اھر 

  .نندگان باشدک سجده
   توضیحات: 

  ).۵۰/   ھفک ،۱۱/   اعراف ،۳۴/   بقره :نگا( :»إِبْليسَ « 
 ۳۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

�َّ  لََك  َما لِيُس إِبۡ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿ 
َ
ٰ ٱ َمعَ  تَُ�ونَ  �   ﴾٣٢ ِجِدينَ ل�َّ

   ترجمه: 
نندگان ک ه ھمراه سجدهکتو را چه شده است  !منیاھر یا :گفت )خداوند بدو( 

  ؟ یسجده نبرد
   توضیحات: 

ا لَكَ «    ؟تو را چه رسد ؟ تو را چه شده است ؟چرا :»مَ
 ۳۳ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ�ن لَمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
سۡ  أ

َ
سۡ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن ۥَتهُ َخلَقۡ  لِبََ�ٍ  ُجدَ ّ�ِ  ﴾٣٣ ُنونٖ مَّ

   ترجمه: 
ده یکه او را از ِگل خشکسجده برم  یانسان یه براکست یسته من نیشا :گفت 

  .یا دهیآفر یا دهیره گندیحاصل از ِگل ت
   توضیحات: 

دَ «  جُ سْ ن ألِّ ْ أَكُ   .برم ه سجدهکست یان مقام من نیشا :»ملَ
 ۳۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٤ رَِجيمٞ  فَإِنََّك  َهاِمنۡ  ُرجۡ خۡ ٱفَ  قَاَل ﴿ 



  ٩٨٣ سوره حجر

 

   ترجمه: 
ه کچرا  ،رون شویپس از بھشت ب )یردک یچیچون از فرمان من سرپ( :گفت )خدا( 
  .یھست )رامت راندهکو از منزلت (مطرود  )از رحمت من(تو 

   توضیحات: 

ا«  نْهَ . اند گرفته یسماوات و مأل اعل ،زمره فرشتگان ،جّنت ):ها(ر یمرجع ضم :»مِ

يمٌ « جِ   ).۱۷حجر /  ،۳۶/   عمران آل :نگا( :»رَ
 ۳۵ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٥ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َنةَ للَّعۡ ٱ َك َعلَيۡ  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
بر تو  )دیآئ یمن گرفتار م یروان تو به عذاب سرمدیه در آن تو و پک(و تا روز جزا  
  .ن بادینفر
   توضیحات: 

نَةَ «  عْ   ).۸۹/   بقره :نگا( :»اللَّ
 ۳۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

نِظرۡ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾٣٦ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ِ�ٓ فَأ

   ترجمه: 
مردمان (ه در آن کمھلت ده  ین است مرا تا روزیه چنکنون کا !پروردگارا :گفت 

  .گردند یزنده م )مجّدداشان  مرگ بعد از
   توضیحات: 

ين«  أَنظِرْ ثُونَ . «پس مرا مھلت ده :» فَ بْعَ   .شوند یزنده م .گردند یخته میبرانگ :»يُ
 ۳۷ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  فَإِنََّك  قَاَل ﴿   ﴾٣٧ ُمنَظرِ�نَ ل
   ترجمه: 
  .یافتگانیتو از مھلت  کنیھم ا :فرمود 
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   توضیحات: 

ينَ ـالْ «  نظَرِ   .شدگان مھلت داده :»مُ
 ۳۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ ﴿  ۡ ٱ ِت َوقۡ ل   ﴾٣٨ لُومِ َمعۡ ل
   ترجمه: 
شد کو اگر ھم طول ب(معلوم  )ش خدایدر پ(آن  )دنیفرا رس(ه زمان ک یتا روز 

  ).ز نام داردیو ھنگامه رستاخ(است  )محدود
   توضیحات: 

لُومِ «  قْتِ املَْعْ وَ   ).۵۰/   واقعه ،۳۶و  ۳۵حجر /  :نگا(ز است یمراد روز رستاخ :»الْ
 ۳۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿  غۡ  بَِما
َ
َزّ�َِنَّ  تَِ� َو�ۡ أ

ُ
 ٱ ِ�  لَُهمۡ  َ�

َ
غۡ  ِض �ۡ�

ُ
ۡ�َ  وَِ�نَُّهمۡ َوَ�

َ
  ﴾٣٩ عِ�َ أ

   ترجمه: 
 یمعاص( ی،مرا گمراه ساخت )ن انسانیبه خاطر ا(ه کن یبه سبب ا !پروردگارا :گفت 

  .مینما یآنان را گمراه م یم و جملگیآرا یمشان  برای نیدر زم )و اعمال زشت را
   توضیحات: 

ُمْ . «ه استیمصدر )ما(و واژه  ،هیسبب )ب(حرف  .هکن یبه سبب ا :»اـبِم«   یبرا :»هلَ
  ).۱۶/   اعراف :نگا(زادگان است یمراد آدم .شانیا

 ۴۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ ﴿    ﴾٤٠ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
 ،اد تو آباد استیبه   ھایشان دل ه چونک( .شانیزه تو از ایکده و پایمگر بندگان گز 

  ).تالش من در حق آنان بر باد است
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  لَصِ خْ   ).۴۷و ۴۶ص  ،۲۴/   وسفی :نگا(زگان یکپا .دگانیگز :»مُ



  ٩٨٥ سوره حجر

 

 ۴۱ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َّ  ٌط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  قَاَل ﴿    ﴾٤١ تَقِيمٌ ُمسۡ  َ�َ
   ترجمه: 
من سوی  به قًا راهیه دقکاست  یقه درستیطر )نیخلوص بندگان راست(ن یا :فرمود 

  ).ام بر عھده گرفتهه من آن را کاست  یحیوه صحیش ی،شان از گمراھیو حفظ ا( ،دارد
   توضیحات: 

ن محافظت و یا .اند ش گرفتهید در پیندگان مخلص راه توحیه پوک ین راھیا :»هذا« 

َّ . «منیاھر یھا ن راه حق در برابر وسوسهیندگان راستیمراقبت از جو يلَ بر من  :»عَ

يل( ،در صورت دوم .من داردسوی  به راه .است يا( یبه معن )عَ   .است )إلَ
 ۴۲ حجر آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

َبَعَك ٱ َمنِ  إِ�َّ  نٌ َ�ٰ ُسلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لََك  َس لَيۡ  ِعَبادِي إِنَّ ﴿    ﴾٤٢ َغاوِ�نَ لۡ ٱ مِنَ  �َّ
   ترجمه: 
به (ه ک یمگر آن گمراھان ی،بر بندگان من ندار یتسّلط و قدرتگونه  ھیچ گمان تو یب 

  .فتندیبه دنبال تو راه ب )وسوسه تو گوش فرا بدھند و
   توضیحات: 

لْطَانٌ «  ه کچرا  .راه استکمراد واداشتن به گناھان با اجبار و ا .تسّلط و قدرت :»سُ
و  ۲۰۰/   اعراف :نگا(ردن است کمن ساخته است وسوسه یه از دست اھرک یارکتنھا 

ينَ ). «۳۰/   صاّفات ،۱۰۰و  ۹۹/   نحل ،۲۲/   میابراھ ،۲۰۱ اوِ غَ گمراھان و  :»الْ
  .نانید یاوران و بناب .سرگشتگان

 ۴۳ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  ِعُدُهمۡ لََموۡ  َجَهنَّمَ  �نَّ ﴿ 
َ
 ﴾٤٣ عِ�َ أ

   ترجمه: 
  .آنان است یعادگاه جملگیو حتمًا دوزخ م 
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   توضیحات: 

مْ «  هُ دُ عِ است و  یمیا مصدر میان کَمْوِعد اسم م .وعده آنان .شانیعادگاه ایم :»ملََوْ

مْ (ر یمرجع ضم ينَ ( ،)هُ اوِ غَ   .است )الْ
 ۴۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ  َعةُ َسبۡ  لََها﴿ 
َ
� ٰ قۡ  ءٞ ُجزۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  بَاٖب  لُِّ�ِّ  بٖ َ�   ﴾٤٤ ُسومٌ مَّ

   ترجمه: 
ه از آن ک(از آنان دارد  یا ژهیبخش خاّص و و یھفت در است و ھر در یدوزخ دارا 

  ).شان استیپلشت اند و متناسب با اعمال زشت و یآ یبه دوزخ درم
   توضیحات: 

ومٌ «  سُ قْ ءٌ مُّ زْ ه به کاست  ین و گروه مشّخصیمراد طائفه مع .بھره جداگانه :»جُ
  .ندیآ یتناسب عذاب از آن در به دوزخ م

 ۴۵ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل  ﴾٤٥ وَُ�ُيونٍ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
 :)هکن است یا ،زدانیندگان راه یو اّما پاداش پو ،طان بودیروان شین پادافره پیا( 
  .برند یبسر م )بھشت(ساران  ھا و چشمه ان باغیزگاران در میپرھگمان  بی
   توضیحات: 

يُون«    .ھا چشمه ،نیجمع عَ  :» عُ
 ۴۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ﴿    ﴾٤٦ َءاِمنِ�َ  �ٍ �َِسَ�
   ترجمه: 
 یخوف و ھراسگونه  ھیچ نان خاطر و بدونیبا اطم :)دیگو یپروردگارشان بدانان م( 
  .دیسارھا درآئ ھا و چشمه ن باغیبه ا

 



  ٩٨٧ سوره حجر

 

   توضیحات: 

المٍ «  رعد /  :نگا(با درود خدا و دربانان بھشت و فرشتگان به شما  .به سالمت :»بِسَ

نِنيَ ). «۷۳زمر /  ،۵۸/   سی ،۲۴ امِ   .در امن و در امان :»ءَ
 ۴۷ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿  ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ
   ترجمه: 
و برادرانه بر تختھا  ،میشک یرون میشان بیھا نهیرا از س یو دشمنانگ یتوز نهیکو  
  .نندینش یھم م یارویرو

   توضیحات: 

نَا«  عْ لٍّ . «میبه در آورد .میدیشکرون یب :»نَزَ   اعراف :نگا( یو دشمنانگ یتوز نهیک :»غِ
حال  .دوستان :یعنی ،برادران در موّدت و مخالطت :»ِإْخَوانًا «  ).۱۰حشر /  ،۴۳/ 

لُوا(در  )و(ر یا ضمی )املُْتَّقنيَ ( خُ نِنيَ (ر مستتر در یا ضمی )أُدْ امِ مْ (ر یا ضمی )ءَ در  )هُ

مْ ( هِ ورِ دُ رٍ . «باشد یم )صُ ُ ابِلنيَ . «ھا تخت ،ریجمع َسر :»رسُ تَقَ برابر  .ھم یرو روبه :»مُ

اناً (صفت  .گریدکی وَ   .ر مستتر در آن استیا حال ضمی )إِخْ
 ۴۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ُهمۡ  َ� ﴿   ﴾٤٨ رَِج�َ بُِمخۡ  َهاّمِنۡ  ُهم َوَما نََصٞب  �ِيَها َ�َمسُّ
   ترجمه: 
  .گردند یرون نمیو از آنجا ب ،رسد ینمشان  بدی یو رنج یدر آنجا خستگ 
   توضیحات: 

بٌ «  نيَ ). «۱۲۰/   توبه :نگا(رنج  .یخستگ :»نَصَ جِ ْرَ رون یب .شدگان  اخراج :»خمُ
  .شدگان رانده

 ۴۹ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ِعَبادِيٓ  َ�ّبِئۡ ﴿  ِ�ّ
َ
نَا �

َ
 ﴾٤٩ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ �



 تفسیر نور    ٩٨٨

 

   ترجمه: 
گاه  )!غمبریپ یا(  اد و مھر فراوان ھستم یگذشت ز یه من داراکن کبندگان مرا آ

  ).انجام بدھند کیار نکاورند و یمان بینند و اکه توبه بک یسانکدر حق (
   توضیحات: 
ْئ «    .نکباخبر  :»َنِبّ

 ۵۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
 ٱ َعَذاُب لۡ ٱ ُهوَ  َعَذاِ�  َوأ

َ
  ﴾٥٠ ِ�مُ ۡ�

   ترجمه: 
و (است  یکار دردنایعذاب بس )مانیا یشان بکدر حق سر(ه عذاب من کن یو ا 

  ).ستیگر در برابرش عذاب نید یھا عذاب
   توضیحات: 

  .کار دردآور و دردنایبس :»األلِيمُ « 
 ۵۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥١ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َعن ُهمۡ َونَّبِئۡ ﴿ 
   ترجمه: 
به ھا  انسان بودند و در لباس یه فرشتگانک(م ین از مھمانان ابراھکو آنان را باخبر  

  ).ش او آمدندیپ
   توضیحات: 

يْفِ «    .وف استعمال شده استیض ینجا به معنیمصدر است و در ا .مھمانان :»ضَ
 ۵۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِذۡ ﴿  ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا   ﴾٥٢ وَِجلُونَ  ِمنُ�مۡ  إِنَّا قَاَل  امٗ َسَ�ٰ  َ�َقالُوا
   ترجمه: 
ما از شما  :م گفتیابراھ !درود :ش او آمدند و گفتندیه به پک )نکان یرا ب( یزمان 

  !میترس یم



  ٩٨٩ سوره حجر

 

   توضیحات: 

الماً «   یا صفت مصدر محذوفید. مفعول مطلق ید و آرام باشیمترس !درودتان باد»: سَ

ُموا یر چنیاست. تقد لُونَ «َسالمًا. قاُلوا َقْوًال َسالمًا. ن است: َسلِّ جِ   ان. ترسندگان.کمنایب»: وَ
 ۵۳ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ُكَ  إِنَّا َجۡل تَوۡ  َ�  قَالُوا   ﴾٥٣ َعلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  نُبَّ�ِ
   ترجمه: 
  .میدھ یمژده م یار دانائیما تو را به پسر بس !مترس :گفتند 
   توضیحات: 

لْ «  جَ المٍ . «مباش کھراسنا :»ال تَوْ   .نجا مراد اسحاق استیدر ا .پسر :»غُ
 ۵۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  قَاَل ﴿  َّ�َ�
َ
ٰٓ  ُ�ُموِ� � ن َ�َ

َ
ِ�َ  أ سَّ ونَ  فَبِمَ  ِكَ�ُ لۡ ٱ مَّ ُ   ﴾٥٤ تُبَّ�ِ

   ترجمه: 
ر یبانگیگر یریه پک ید در حالیدھ یرا به من م یا ن مژدهیا چنیآ :گفت )میابراھ( 
به توّلد فرزند  ین سن و سالیدام قاعده در چنکو برابر (پس چگونه  ؟ شده است من
  ؟!دیدھ یمژده م )مرا
   توضیحات: 

يا«  لَ عَ ( یبه معن :»عَ ُ . «هکن یبا ا :یعنی ،)مَ نِيَ . «یریھولت و پک :»الْكِربَ سَّ يا أَن مَّ لَ عَ

 ُ ُوينِ (در  )ی(ر یضم یه است برایه حالیجمل :»الْكِربَ متُ ْ دام قاعده و کبه  :»بِمَ ). «بَرشَّ
  ؟ لکچگونه و به چه ش ؟ قانون

 ۵۵ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ  قَالُوا ِ  َك َ�ٰ �َ�َّ   ﴾٥٥ نِِط�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن فََ�  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
رحمت از (وسان یم و از زمره مأیا مژده داده یز راست و درستیما تو را به چ :گفتند 
  .مباش )خدا



 تفسیر نور    ٩٩٠

 

   توضیحات: 

َقِّ «  ه ک یا وهیقه و شی. به طریار محّقق و مطمئنّ ک. به یز راست و درستیبه چ»: بِاحلْ

انِطِنيَ «حق است و آن خرق عادت توّسط قادر مطلق است.    د.یوس و ناامیافراد مأ»: الْقَ
 ۵۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

آٱ إِ�َّ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُط َ�قۡ  َوَمن قَاَل ﴿    ﴾٥٦ لُّونَ لضَّ
   ترجمه: 
خبر  یب(مگر گمراھان  ،وس شودیه از رحمت پروردگارش مأکاست  یسکچه  :گفت 

  ).؟!از قدرت و عظمت خدا
   توضیحات: 

نَطُ «  قْ ن يَ د یناام یسک یعنی ،است یارکاستفھام ان ؟!گردد ید میناام یسکچه  :»مَ
  .گردد ینم

 ۵۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َها ُبُ�مۡ َخطۡ  َ�َما قَاَل ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ �  ﴾٥٧ َسلُونَ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
 !فرستادگان یا :گفت )شانیبد ،ن از مژدهیقیم پس از الفت با فرشتگان و یابراھ( 
  ؟دیدار )ن بشارتیر از ایغ( یار مھّم کد چه یبگوئ
   توضیحات: 

طْبُ «    ).۵۱/   وسفی :نگا(ه قابل گفتگو است ک یار مھّم ک :»خَ
 ۵۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ٓ  ا ا رۡ  إِ�َّ
ُ
ٓ ِسلۡ أ ۡ  �ٖ قَوۡ  إَِ�ٰ  َنا  ﴾٥٨ رِِم�َ �ُّ

   ترجمه: 
  ).مینک یو ھمگان را نابود م(م یا فرستاده شده یارکقوم گناھسوی  به ما :گفتند 
   توضیحات: 

نيَ «  مِ ْرِ مٍ جمُّ وْ ف به یآمدن و توص رهکمراد قوم لوط است و ن .یارکقوم بزھ :»قَ



  ٩٩١ سوره حجر

 

  .شان استیوھش اکخوار داشتن و ن یبرا یارکگناھ
 ۵۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ وُهمۡ  إِنَّا لُوٍط  َءاَل  إِ�َّ ۡ�َ  لَُمنَجُّ
َ
  ﴾٥٩ عِ�َ أ

   ترجمه: 
  .میدھ یه ھمه اعضاء خانواده را نجات مکمگر خانواده لوط را  
   توضیحات: 

الَ لُوطٍ «  سوی  به ما :شود ین میچن یتواند مّتصل باشد و معن یم یمستثن :»إِآلّ ءَ
ا ی .ستیار نکان آنان گناھیه در مکمگر خانواده لوط  ،میا فرستاده شده یارکقوم گناھ

  .آن در باال گذشت یه معنکمنقطع باشد 
 ۶۰ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

تَهُ مۡ ٱ إِ�َّ ﴿ 
َ
رۡ  ۥَر� ٓ قَدَّ َها نَا  ﴾٦٠ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  إِ�َّ

   ترجمه: 
  .میا ردهکقلمداد  )وم به فناکمردم مح(ه یه جزو بقکمگر ھمسر او را  
   توضیحات: 

نَا«  رْ دَّ ن سخن بر زبان یا .میا م و قلمدادش نمودهیا گران بشمار آوردهیھمسان د :»قَ
ان و یه دربارک یروشن است وقت .مراد فرموده خدا است یفرشتگان رفته است ول

ه کن است یمراد ا .میا دهیشین و چنان اندیچن .میا دستور داده :ندیمأموران شاه بگو

ينَ . «رهیو غ ،ن و چنان خواسته استیشاه دستور داده است و چن ابِرِ غَ  .گذشتگان :»الْ
  .نیریسا .مردم یباق

 ۶۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ۡ ٱ لُوٍط  َءاَل  ءَ َجا   ﴾٦١ َسلُونَ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  .ش خانواده لوط رفتندیه فرستادگان به پک یھنگام 

 



 تفسیر نور    ٩٩٢

 

   توضیحات: 

الَ «    .خاندان .خانواده :»ءَ
 ۶۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل ﴿    ﴾٦٢ مُّ
   ترجمه: 
م و یشناس یو ما شما را نم(د یا شما مردمان ناشناخته :گفت )شان یلوط بد( 
  ).میکمناید و از شما بیخواھ یم چه میدان ینم

   توضیحات: 

ونَ «  رُ نكَ   زان باشند.یزار و گریشان بیه بد داشته شوند و از اک یسانکافراد ناشناخته. »: مُ
 ۶۳ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ  بَِما َك َ�ٰ ِجئۡ  بَۡل  قَالُوا ونَ َ�مۡ  �ِيهِ  َ�نُوا ُ�َ ٦٣﴾ 
   ترجمه: 
با  )م ویما فرستادگان خدائ(ه کبل )میستیه ھراس تو نیه ماکاز ما مترس ( :گفتند 

شان درباره آن یو ا یداد یم میه تو بدان قوم خود را بکم یا به ھمراه آورده یزیخود چ
  ).ه نزول عذاب استک(ردند ک یم کش

   توضیحات: 

ونَ «  ُ رتَ انُوا... يَمْ   .دندیورز ید میو ترد کش :»كَ
 ۶۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�يۡ ﴿ 
َ
ِ  َك َ�ٰ َو�   ﴾٦٤ ِدقُونَ لََ�ٰ  �نَّا قِّ �َۡ ٱب

   ترجمه: 
  .میگوئ یو راست م )ستیار نکان یه جاک(م یا تو آورده یرا برا یت مسّلمیو ما واقع 
   توضیحات: 

َقِّ «  يْنَاكَ بِاحلْ در  یم و دروغیا تو به حق آمدهش یبه پ .میا تو آورده یقت را برایحق :»أَتَ
  .ستیار نک



  ٩٩٣ سوره حجر

 

 ۶۵ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ�ۡ
َ
هۡ  فَأ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  عٖ بِقِطۡ  لَِك بِأ دۡ  تَّبِعۡ ٱوَ  لِ �َّ

َ
َحدٞ  ِمنُ�مۡ  َتفِۡت يَلۡ  َوَ�  َرُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ مۡ ٱوَ  أ  ُضوا

 ﴾٦٥ َمُرونَ تُؤۡ  ُث َحيۡ 
   ترجمه: 
شان ینجا برو و در پس ایات را با خود بردار و از ا از شب خانواده ین در پاسیبنابرا 
ند کاز شما به پشت سر نگاه ن یسکو  )یو به شتاب وادار یتا آنان را بپائ(ن کت کحر

 یبرابر وح(ه کو به ھمان جا  )شان نگرددیند و ناراحت و پریتا عذاب قوم را نب(
  .دیشود برو یبه شما دستور داده م )یآسمان

   توضیحات: 

لِكَ «  ِ بِأَهْ بِعْ . «یپاس .یقسمت :»قِطْعٍ . «وچانکات را در شب ب خانواده :»أَرسْ إِتَّ

مْ  هُ بَارَ تْ . «نکت کشان خودت حریدر پشت سر ا :»أَدْ تَفِ لْ به عقب  .برنگرداند یرو :»ال يَ

وا. «ننگرد ضُ يْثُ . «دیبرو :»إمْ   .ھمان جا :»حَ
 ۶۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َوقََضيۡ ﴿  ٰ  هِ إَِ�ۡ  َنا  ٱ لَِك َ�
َ
نَّ  رَ مۡ ۡ�

َ
ۡص  ُطوعٞ َمقۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َدابِرَ  أ   ﴾٦٦ بِِح�َ مُّ

   ترجمه: 
ن ک شهیه بامدادان ھمه آنان نابود و رکم یردک ین موضوع را وحیو ما به لوط ا 

  .خواھند شد
   توضیحات: 

يْهِ «  يْنآ إِلَ ابِرَ . «میبدو رساند .میبدو خبر داد :»قَضَ ه از یناک ،قطع دابر .آخر .تابع :»دَ

بِحنيَ ). «۷/   انفال ،۷۲/   اعراف ،۴۵/   انعام :نگا(ردن است کن ک شهیصال و ریاست صْ  :»مُ

آلءِ (حال  .دگانیبه بامداد رس .گام به صبح نھادگان بَحَ (است و مشتق از  )هؤُ . تاّمه )أَصْ

طُوعٌ « قْ آلءِ مَ ابِرَ هؤُ رَ (ن جمله بدل از یا .شوند ینابود مھا  این ھمه :»أَنَّ دَ لِكَ األمْ  و )ذَ
  .شده است یه وحکاست  یارکگر  بیان
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 ۶۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ هۡ  ءَ وََجا
َ
ۡ ٱ ُل أ ونَ َتبۡ �َسۡ  َمِديَنةِ ل ُ�ِ ٦٧﴾  

   ترجمه: 
 یبائیار زیفرشتگان را به صورت مردان بس(اھل شھر  )دیه صبح گردک یھنگام( 

  .ردندکھا  یشاد )چشم طمع دوختند وشان  بدی دند وید
   توضیحات: 

ونَ «  ُ تَبْرشِ   .نمودند یخوشحال .شادمان گشتند :»يَسْ
 ۶۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٨ َضُحونِ َ�فۡ  فََ�  ِ� َضيۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
نان مھمانان من یا :گفت )شان یبد .نندکست خود را بیار ناشاکه کد یلوط ترس( 

  .دیمرا رسوا مساز )ستتانیار ناشاکد و با انجام ینکاء یح( ،ھستند
   توضیحات: 

يْفِي«  ونِ ). «۵۱حجر /  :نگا( :»ضَ حُ   .دینکمرا رسوا و بدنام م :»فَال تَفْضَ
 ۶۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا َ ٱ �َّ   ﴾٦٩ ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ
   ترجمه: 
  .دینکد و مرا خوار میاز خدا بترسو  
   توضیحات: 

ونِ «  ْزُ   ).۷۸ھود /  ،۱۹۴و  ۱۹۲/   عمران آل :نگا(د یمرا خوار نساز :»ال ختُ
 ۷۰ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  وَ  ا
َ
 ﴾٧٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  َهَك َ�نۡ  لَمۡ  أ

 



  ٩٩٥ سوره حجر

 

   ترجمه: 
ه کم یو نگفت(م یردکن یمردمان نھ )دادن و پناه یمھماندار(مگر ما تو را از  :گفتند 

حت و ارشاد ما یو به نص یم باز دارینک یگران میه با دک یارکما را از  یحق ندار
  ).؟ مینک یرون میان خود بیتو را از م ینکن یو اگر چن یبپرداز

   توضیحات: 

لَ «  كَ ـأَوَ   ).۱۶۷شعراء /  :نگا( :؟»مْ نَنْهَ
 ۷۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َ�َناِ�ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿   ﴾٧١ عِلِ�َ َ�
   ترجمه: 
دختران من  )ھمه آماده ازدواج با مردانند و به منزله ،دختران شھر(ھا  این :گفت 

  ).دیو در راه ازدواج و اطفاء شھوات گام بردار(د ینک یارکد یخواھ یاگر م ،ھستند
   توضیحات: 

آلءِ «  نَايتِ هؤُ   ).۷۸ھود /  :نگا( :» بَ
 ۷۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٢ َمُهونَ َ�عۡ  َرتِهِمۡ َسكۡ  لَِ�  إِ�َُّهمۡ  ُركَ لََعمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
(شھوت و جھالت) خود سرگردان  یآنان در مست !) به جان تو سوگند!غمبریپ ی(ا 

  بودند.
   توضیحات: 
  !به جان تو سوگند :میگوئ یم یدر اصطالح فارس !تو سوگند یبه زندگ :»کَلَعْمُر « 

 ۷۳ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َخَذ�ۡ ﴿ 
َ
يۡ ٱ ُهمُ فَأ  ﴾٧٣ �ِ�َ ُمۡ�ِ  َحةُ لصَّ

   ترجمه: 
شان را فرو ین لرزه) ایصاعقه و زم ک(وحشتنا یصدا ،پس به ھنگام طلوع آفتاب 
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  گرفت.
   توضیحات: 

ةُ «  يْحَ قِنيَ . «لرزه است نیصاعقه و زمب یمھ یمراد صدا .صدا :»الصَّ ِ رشْ  یدر حال :»مُ
  .است )ھم(ر یحال ضم .ده بودندیه به طلوع آفتاب رسک

 ۷۴ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َنافََجَعلۡ ﴿  مۡ  َسافِلََها لَِيَهاَ�
َ
يلٍ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  نَاَطرۡ َوأ   ﴾٧٤ ِسّجِ

   ترجمه: 
 ،میگرداند )ن آن را باالیو پائ( ،نیآن را پائ یباال )وم یردکر و رو یآنجا را ز(آن گاه  

  .میشان را سنگباران نمودیاز ِگل متحّجر شده ا یھائ و با سنگ
   توضیحات: 

افِل«  ا. «نیریقسمت ز .نیپائ :» سَ نَ طَرْ يلٍ . «میباراند :»أَمْ جِّ ِگل متحّجر شده  :»سِ
  ).۴/   لیف ،۸۲ھود /  :نگا(

 ۷۵ سوره حجر آیه
   ه:یآمتن  

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ِم�َ لِّلۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�   ﴾٧٥ ُمَتوَّسِ
   ترجمه: 
افراد ھوشمند  یبرا یھائ نشانه )ه بر سر قوم لوط آمدک یبالئ(ن یگمان در ا یب 

ه ھر گروه فاسد کابند و بدانند یتوانند عمق واقعه را در ین آثار میه از اک(موجود است 
  ).گردد یم ین بالئیدستخوش چن یگرید

   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  مِ سِّ تَوَ م :»مُ ز به یو عالئم ناچ یظاھر یھا نشانه یه از روک یسک ،جمع ُمتوسِّ
  .اوتکفراست و ذ یدارا .برد یم یاء پیحقائق اش

 ۷۶ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َها﴿  قِي�ٍ  لَبَِسبِيلٖ  ��َّ   ﴾٧٦ مُّ
 



  ٩٩٧ سوره حجر

 

   ترجمه: 
  .برجا است )آن یھا ان و مسافران است و خرابهیاروانک(ن آثار بر سر راه یا 
   توضیحات: 

ا«  ات به یاگر مرجع آن را آ یول ،توان دانست یم یا ُقرینه یر (ھا) مدیمرجع ضم»: إِهنَّ

يمٍ «م بھتر است. یھا بدان آثار و نشانه یمعن قِ بِيلٍ مُّ است و  یبرسر راه راست و روشن»: لَبِسَ
  ).۱۳۸و  ۱۳۷/   باشد (نگا: صاّفات یه مکم یاھالشب وروز محّل عبور و مرور 

 ۷۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿   ﴾٧٧ مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  يَةٗ � لَِك َ�
   ترجمه: 
ه ک(مؤمنان است  یبرا ینشانه بزرگ )راه یمانده بر راستا یایبقا(ن یگمان در ا یب 

شتن را برحذر یموجبات خشم خدا خورند و از یگ یخورند و عبرت م یان مکاز آن ت
  ).دارند یم

   توضیحات: 
  .در آنچه گذشت :»کذلِ  یفِ « 

 ۷۸ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص  َ�نَ  �ن﴿ 
َ
 ٱ ُب َ�ٰ أ

َ
 ﴾٧٨ لِِم�َ لََ�ٰ  َ�ةِ يۡ ۡ�

   ترجمه:
 )مان ویا یمانند قوم لوط متمّرد و ب ،ب بودندیه قوم شعک(ة کین اَ ینان سرزمکسا 

  .ستمگر بودند
   توضیحات: 

هُ  :ن استیر چنیمخّفف از مثّقله است و تقد :»إِنْ «  ةِ . «إنَّ  .درختستان :»األيْكَ

ةِ . «ن قرار گرفته استیان بحر احمر و مدیه مک ینیسرزم ابُ األيْكَ حَ مراد قوم  :»أَصْ
  .ب استیشع

 ۷۹ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 
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ُهَما ُهمۡ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱفَ ﴿  بِ�ٖ  َ�ِإَِما�ٖ  ��َّ  ﴾٧٩ مُّ
   ترجمه: 
 یشھرھا ،بیقوم لوط و قوم شع یعنی ،قوم(ن دو یو ا ،میپس از آنان انتقام گرفت 

  .است یارکبر سر راه واضح و آش )شانیران شده ایو
   توضیحات: 

امٍ «  بِنيٍ . «جاده .راه :»إِمَ   .ارکروشن و آش .واضح :»مُ
 ۸۰ سوره حجر آیه

   ه:یآ متن 

َب  َولََقدۡ ﴿  ۡص  َكذَّ
َ
 ٱ رِ جۡ ۡ�ِ ٱ ُب َ�ٰ أ

ۡ   ﴾٨٠ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
را  )خدا(فرستادگان  )بیز ھمچون قوم لوط و شعین(ن حجر ینان سرزمکسا 

  ).دندیشان نام یو دروغگو(ردند کب یذکت
   توضیحات: 

ر«  جْ ابُ . «نه و شام قرار داردیان مدیه مک ینیسرزم :»حِ حَ رِ أَصْ جْ مراد قوم  :»احلِْ

لِنيَ ـْال. «غمبرشان صالح نام داشتیه پکثمود است  سَ رْ مراد صالح  .فرستادگان خدا :»مُ
ب ھمه یذکبه منزله ت یغمبریب پیذکه تکچرا  ،ش از او استیغمبران پیو ھمه پ

  .غمبران استیپ
 ۸۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  تَِناَءاَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ ﴿    ﴾٨١ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  فََ�نُوا
   ترجمه: 
 یول )مینمودشان  بدی ش رایو معجزات خو(م یفرستادشان  برای ات خود رایما آ 
  .گردان شدند یردند و روکپشت   ھا بدان آنان
   توضیحات: 

اتِنَا«  ايَ   .است یا معجزات حّس ی یتاب آسمانک یھا هیمراد آ :»ءَ
 ۸۲ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 



  ٩٩٩ سوره حجر

 

 ﴿ ْ   ﴾٨٢ َءامِنِ�َ  ُ�ُيوتًا َبالِ �ِۡ ٱ مِنَ  ِحُتونَ َ�نۡ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
خاطر  )ب آنھایاز نزول عذاب و تخر(دند و یتراش یم یھائ ھا خانه وهکآنان در دل  

  .جمع بودند
   توضیحات: 

تُونَ «  نْحِ انُوا يَ نِنيَ . «دندیتراش یم :»كَ امِ  .از عذاب و خراب کبایب .شیدر امن و آسا :»ءَ
  .ال از مرگ و آخرتیخ یب

 ۸۳ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

َخَذ�ۡ ﴿ 
َ
يۡ ٱ ُهمُ فَأ   ﴾٨٣ بِِح�َ ُمۡص  َحةُ لصَّ

   ترجمه: 
  ).ردکو نابودشان (شان را فرو گرفت یبامدادان ا )عذاب ی(ن وقت صدا یدر ا 
   توضیحات: 

بِحنيَ «  صْ   .ده بودندیه به صبح رسک یدر حال :»مُ
 ۸۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  َ�َما
َ
ا ُهمَ�نۡ  َ�ٰ أ ْ  مَّ   ﴾٨٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه ساخته بودند آنان را از ک یو دژھائ(رده بودند کسب ک )از اموال(ه ک یزیو چ 
  .فتادیشان سودمند نیا یبرا )نرھاند و کھال
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ نَيا عَ آ أَغْ   ).۴۸/   اعراف :نگا(فتاد یآنان سودمند ن یبرا .ردکدفع ن شانیاز ا :»مَ
 ۸۵ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ بَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِ  إِ�َّ  َنُهَما � �َۡ ٱب اَعةَ ٱ �نَّ  ّقِ ۖ � لسَّ  َفحِ ۡص ٱفَ  �َِيةٞ

فۡ ٱ   ﴾٨٥ ِميَل �َۡ ٱ حَ لصَّ
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   ترجمه: 
تمام ( .میا دهیافریان آن دو است جز به حق نین و آنچه در میو زمھا  آسمان ما 

و لذا با فساد سِر  ،گردد یقت میو بر مدار حق و حق ،مت استکھدف و ح یدارا یھست
و ھمچون قوم لوط و  ،رسند یخود م یا زود به سزایر یو فاسدان د ،ندارد یسازگار

روز گمان  بی و ،)گردند یپرت م ینارک نش بهیثمود از صحنه پر نظم و نظام آفر
به عذاب و عقاب سخت  ی،ویافات دنکاران عالوه از مک و تباه(رسد  یز فرا میرستاخ

و بزرگوارانه و (داشته باش  یبائیگذشت ز )!غمبریپ یا(پس  )گردند یگرفتار م یاخرو
  ).نک یبائیکّفار شکت و آزار یمانه به دعوت خود ادامه بده و در برابر اذیکح

   توضیحات: 

َقِّ «  م بر جھان و ھم کنش جھان و ھم نظام حایھم آفر .به حق نه به باطل :»بِاحلْ

ةَ . «مت و مصلحت استکح یقت و دارایسازگار با حق و حق ،آن یھدف نھائ اعَ  :»السَّ

حْ . «زیروز رستاخ فَ حَ . «یببخشا .نکگذشت  :»إصْ فْ . ردنکصرف نظر  .گذشت :»الصَّ

حَ « فْ يلَ الصَّ َمِ   .گذشت بزرگوارانه و بدون سرزنش :»اجلْ
 ۸۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ �َۡ ٱ ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿    ﴾٨٦ َعلِيمُ لۡ ٱ قُ �َّ
   ترجمه: 
گاھیدگار بسیگمان پروردگار تو آفر یب  ار خود را بدو واگذار و کپس ( .است یار آ

  ).ن و از آن مداریاز ا کبا
   توضیحات: 

َالّق«  ه کاء است یّل اشکننده یاز صفات خدا است و مراد آفر یکی .دگاریآفر :»اخلْ
  ).۳۶/   سی :نگا(ز است یدآوردن روز رستاخیو از جمله پد یزیدن ھر چیقادر بر آفر

 ۸۷ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ّمِنَ  اعٗ َسبۡ  َك َ�ٰ َءاَ�يۡ  َولََقدۡ ﴿    ﴾٨٧ َعِظيمَ لۡ ٱ َءانَ ُقرۡ لۡ ٱوَ  َمثَاِ� ل
   ترجمه: 
دھند و در  یل میکسوره فاتحه را تش(ه کم یا به تو داده )هیآ(ما ھفت  )!غمبریپ یا( 



  ١٠٠١ سوره حجر

 

له دعا و ثنا و طلب یبرخوردارند و وس یو از منزلت خاصّ (گردند  یرار مکت )یھر نماز
زدان یدان یه معجزه جاوک(م یا و ھمه قرآن بزرگ را به تو عطاء نموده )ندیت از خدایھدا
  ).تاب و توان مسلمان استه یو ما
   توضیحات: 

بْعاً «  ده قرآن یکه در اصل مشتمل بر چکه سوره فاتحه است یمراد ھفت آ .ھفت :»سَ

ثَاينِ ـالْ « .ور در آن استکل اصول مذیقرآن تفص ،گریا به عبارت دی .است  ی،جمع مثنّ  :» مَ
ه بر جمع کبل ،ستیتنھا دوبار ن ی،مراد از مثنّ  .بارھا و بارھا خوانده شده ،ّررکم :یعنی
ر که ذیاز الفاظ به صورت تثن یه برخکگونه  ھمان ،ه داللت داردیش از تثنیبر ب یعنی

نانَيْك« :لیاز قب .جمع دارند یشوند و معن یم يْك. حَ دَ عْ اگر  ).۴/   کمل :نگا( »لبّيك و سَ

ثْناه(جمع  خواه به  ،ثناء خدا استه ک یا هیھفت آ یعنی .َثناء است یبه معن ،باشد )مَ

نَ املَْثَاينِ . «ح در قالب دعاءیح و خواه به صورت تسبیح صریصورت تسب بْعاً مِّ مراد  :» سَ

ظيمَ (ن صورت عطف یدر ا .تاب نام داردکه اّم الکسوره فاتحه است  عَ انَ الْ ءَ رْ قُ از  ،بر آن )الْ

بْعاً (ھم  یبرخ .ّل بر جزء استکا ی ،ل عطف عاّم بر خاّص یقب نَ الْ  سَ ثَاينِ ـمِّ را خود  )مَ

بْعاً (و واژه  )۲۳زمر /  :نگا(دانند  یقرآن م شمارند و عطف را به  یثرت مک یرا برا )سَ

نَ ال. «دانند یمنزله عطف صفت بر صفت م ثَاينِ ـْمِ نْ (حرف  :»مَ بْعاً (ان یب یبرا )مِ  )سَ
  .است

 ۸۸ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  َ� ﴿  زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ
َ
 فِۡض خۡ ٱوَ  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ

  ﴾٨٨ مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك 
   ترجمه: 
افران کاز  یه به گروھھائکن کره میخ یزیچشمان خود را به چ )!غمبریپ یا( 

ن یو بر آنان غمگ )دانیاگذران است و نعمت آخرت جاویه نعمت دنکچرا (م یا داده
مؤمنان بال  یو برا )آورند یمان نمیرند و به تو ایگ یفر مکه چرا راه ک(مباش 

  ).قتندیبان حق و حقیه پشتک(خود را بگستران  )یمھربان(
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   توضیحات: 

نَّ ـال تَ «  دَّ مراد ثروت و  .هک یزھائیچ .هک یزیچ :»ما. «ره مشویخ .چشم مدوز :»مُ

واجاً . «است یوینعمت دن ضْ . «یھائ ھا و گروه دسته :»أَزْ فِ اور و ین بیپائ :»إِخْ

نَاحَ . «بگستران كَ . «بال :»جَ نَاحَ ضْ جَ فِ  ،۲۴إسراء /  :نگا(متواضع و مھربان باش  :»إِخْ
  ).۲۱۵شعراء / 

 ۸۹ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوقُۡل ﴿  نَا إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ �َِّذيرُ ٱ �  ﴾٨٩ ُمبِ�ُ ل

   ترجمه: 
ه اگر به کنم ک یو به شما اعالم خطر م(ارم کدھنده آش میمن ب :بگو )افرانکبه (و  
  ).مینمائ یعذاب بر شما نازل م ،دیخود ادامه دھ ینید یو ب یشکسر
   توضیحات: 

يرُ الْ «  بنيُ ـالنَّذِ نزول گر  بیان هک یا دھنده میب .ارا از عذاب پروردگارکترساننده آش :»مُ
  .افران استکعذاب خدا بر 

 ۹۰ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَزۡ�َ  َكَما
َ
ۡ ٱ َ�َ  اأ   ﴾٩٠ تَِسِم�َ ُمقۡ ل

   ترجمه: 
  .میردکنازل  )یام آسمانکاح(نندگان ک بر بخش )عذاب را(ه کھمان گونه  
   توضیحات: 

امَ «  ذِ  :ن استیر چنیتقد .ھمانند آنچه .هکگونه  ھمان :»كَ َنا النَّ
َ
ْو ُن ِعقابًا یُر اْلُمبیأ

َ
أ

ْثَل َما نَا. «َعذابًا ِمّ لْ رده است و انگار ما که خدا نازل کن است یمراد ا .میردکنازل  :»أَنزَ

نيَ ـالْ . «مینک یرا اعالم م یفرمانبرداران خدا فرمان شاھنشاه واقع مِ تَسِ قْ  :»مُ
زدند و  یدست م یام الھکض احیم و تبعیه و تقسیه به تجزک یسانک .نندگانک بخش
ه با کندند کاف یه را پشت سر میه به سود آنان بود و بقکرفتند یپذ یرا م یقسمت

 .ن استیُمْفِتر ین واژه به معنیه اکن یا ای .شان موافق و ھماھنگ نبودیخواست ا
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  .دانستند یه قرآن را دروغ و بھتان و ساخته و پرداخته انسان مک یسانک :یعنی
 ۹۱ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ   ﴾٩١ ِعِض�َ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َجَعلُوا
   ترجمه: 
را باطل  یرا حق و قسمت یو قسمت(ردند ک یه قرآن را بخش بخش مک یسانک 

  ).دندینام یر میو اساط ،ذبک ،سحر ،ا آن را شعریو  ،دانستند یم
   توضیحات: 

نيَ «  ضِ ة« :»عِ ة«ه اصل آن ک »مجع عِضَ وَ ضْ قطعه قطعه و بخش  :یعنی ،است »عِ
ا ی .باور نداشتند یمان داشتند و به برخیاز قرآن ا یه به برخکن است یمراد ا .بخش

ة« .زدند یدرباره آن م یه سخنان متناقض و گوناگونکن یا ضَ ه اصل آن ک »يا مجع عَ

ة« هَ ضْ ل ین قبیقرآن را از ا :یعنی .ھانتکذب و بھتان و سحر و ک :یبه معن ،است »عَ
  .دانستند یاء میاش

 ۹۲ سوره حجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَۡ�  فََوَرّ�َِك ﴿ 
َ
  ﴾٩٢ عِ�َ أ

   ترجمه: 
ا مردمان انجام یز از آنچه در دنیدر روز رستاخ(ه حتمًا ک !به پروردگارت سوگند 

  .ردکم یوجو خواھ  شان پرسیا یاز جملگ )دھند یم
   توضیحات: 

مْ «  نَّهُ أَلَ نَسْ   .مینک یشان سؤال و بازخواست میاز اگمان  بی :»لَ
 ۹۳ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ْ  َ�مَّ   ﴾٩٣ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
  .اند ردهک یم )در جھان(ه ک یارھائکاز  )مینک یسؤال و بازخواست م( 
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   توضیحات: 
 ۹۴ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ   ﴾٩٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
و  )ه دعوت حق استک( یشو یه بدان فرمان داده مکن آنچه را کان یارا بکپس آش 

  ).نندک یند و چه میگو یه چه مک(ن کان اعتناء مکبه مشر
   توضیحات: 

عْ «  دَ ضْ . «ار سازکآش .نکان یارا بکآش :»إِصْ   ).۶۳نساء /  :نگا(ن کاعتناء م :»أَعرِ
 ۹۵ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َك َ�ٰ َكَفيۡ  إِنَّا﴿    ﴾٩٥ زِءِينَ َتهۡ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
  .میدار ینندگان مصون و محفوظ مکاستھزاء  )ت و آزاریر و اذکد و میک(ما تو را از  
   توضیحات: 

يْنَاكَ «  فَ   ).۱۳۷/   بقره :نگا(م ینک یت و حفاظت میتو را حما .میا تو را بسنده :»كَ
 ۹۶ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِ ٱ َمعَ  َعلُونَ َ�ۡ  �َّ ۚ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ   ﴾٩٦ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  َءاَخَر
   ترجمه: 
و بتان را با خدا (دھند  یرا ھمراه خدا قرار م یگریه معبود دک ینندگانکآن استھزاء 

ه عذاب کآن گاه (خواھند دانست  )خود را کجه شرینت یآنان به زود .پرستند یم
  ).شان را در برخواھد گرفتیدوزخ ا کدردنا

   توضیحات: 

  ).۱۳۳/   بقره :نگا(معبود  :» إِله« 
 ۹۷ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 
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نََّك  لَمُ َ�عۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
  ﴾٩٧ َ�ُقولُونَ  بَِما ُركَ َصدۡ  يَِضيقُ  �

   ترجمه: 
و از استھزاء و استھانت (شود  یتنگ م ،ندیگو یات از آنچه م نهیه سکم یدان یو ما م 

  ).دیآ یآلودشان دلت به ھم م کو الفاظ شر
   توضیحات: 

يقُ «    .شدن و تنگدل گشتن است  مراد ناراحت .دیآ یبه ھم م .شود یتنگ م :»يَضِ
 ۹۸ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ّمِنَ  َوُ�ن َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿    ﴾٩٨ ِجِدينَ ل�َّ
   ترجمه: 
س خدا شو و یح و تقدیھا متوّسل به تسب ھا و اندوه یبه ھنگام ھجوم ناراحت(پس  

  .باش )و نمازگزاران(نندگان ک و از زمره سجده یپروردگارت بگشا یبه حمد و ثنا )زبان
   توضیحات: 

ينَ «  دِ اجِ   .مراد نمازگزاران است .برندگان سجده :»السَّ
 ۹۹ سوره حجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َر�ََّك  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿    َح�َّ
ۡ
  ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �َِيَك يَأ

   ترجمه: 
را وداع  یفان یو سرا(د یآ ین تا مرگ به سراغ تو مکو پروردگارت را پرستش  

رود و حقائق در برابر  ینار مکھا به  گردد و پرده یآغاز م یباق یو سرا ی،گوئ یم
  ).شود یگر م چشمانت جلوه

   توضیحات: 

نيُ «  يَقِ د ندارد یدر آن ترد یسکه کمراد مرگ است  .ده قاطعانهیعق .امر مسّلم :»الْ
  ).۴۷مّدّثر /  :نگا(





 
 

 نحلسوره 

 ۱ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ�َ
َ
مۡ  �

َ
ِ ٱ رُ أ ۚ َتعۡ �َسۡ  فََ�  �َّ ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِجلُوهُ  ﴾١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

   ترجمه: 
و  یچون حتم ،امت وعده داده استیآنچه خدا به شما در روز ق !انکمشر یا( 
پس  ،ده استیفرمان خدا در رس )وقوع آن یبرا کنیانگار ھم ا ،الوقوع است بیقر
ھرچه د یھست از خدا بخواھ یامتیه قکد یگوئ یه اگر راست مکد ینان نگوئک مسخره(

 )خداوند جھان( .دیآن را به شتاب مخواھ )نانکاستھزاء !اندیزودتر عذاب آن را بنما
 یزھائیو برتر از چ )و دور ،رانند یان درباره او بر زبان مکه مشرکاست  یاز اوصاف(منّزه 
  .سازند یم )یو تعال کخداوند تبار(انباز  )آنان(ه کاست 

   توضیحات: 

به خاطر  ،فعل مضارع یبه جا یاستعمال فعل ماض .دیفرا رس .آمد :»أَتَيا« 

رُ . «الوقوع بودن مسأله است بیبودن و قر یحتم است  یزینجا مراد چیدر ا .دستور :»أَمْ

فَال ). «۱و قمر /  ۱اء / یانب :نگا(امت است یه قکشود  یه بدان دستور داده مک

لُوهُ  جِ تَعْ يا. «دینکتاب مدن آن شیدر فرارس .دیبه شتاب آن را مخواھ :»تَسْ باالتر از  :»تَعالَ
  ).۱۸/   ونسی ،۱۹۰اعراف /  ،۱۰۰/   انعام :نگا(به دور از آن است  .آن است

 ۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُِل ﴿  ۡ ٱ ُ�َ�ّ ِ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل وحِ ٱب مۡ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ِ أ ٰ  ۦرِه ٓ  َمن َ�َ ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا نۡ  ۦٓ ِعَبادِه

َ
نِذُروٓ  أ

َ
ْ أ نَّهُ  ا

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ�  هَ إَِ�

 ٓ ۠  إِ�َّ نَا
َ
 ﴾٢ �َُّقونِ ٱفَ  �
   ترجمه: 
 بخش  اتیه حک یآسمان( یفرشتگان را ھمراه با وح ،خداوند به دستور خود 

تا (ند ک یه خود بخواھد نازل مک )اءیبه نام انب(س از بندگانش کبر ھر  )استھا  انسان
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با (پس  ؛ ستین یخدائ )انمیننده جھان و جھانیه آفرک(ه جز من ک )اموزندیبه مردم ب
  .دیزیمن بپرھ )غضب و عذاب(از  ،)ئاتیاز س یانجام حسنات و دور

   توضیحات: 

وحِ «  و به طور خاّص قرآن  )۱۵غافر /  :نگا(و نبّوت  یمراد به طور عام وح :»الرُّ
 هکا قرآن به روح بدان خاطر است یو نبّوت  یه وحیتشب ).۵۲/   یشور :نگا(است 

 :نگا(باشند  یو خردھا مھا  دل اتیه حیما ،ھا است ات بدنیه حیه ماکمانند روح ھا  این

هِ ). «۲۴/   انفال رِ نْ أَمْ از  یارک ،ا قرآنیو نبّوت  ین وحیا :هکن یا ای .به فرمان خود :»مِ
  .او است یاز رازھا یخدا و راز یارھاک

 ۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب ا َ�ٰ تََ�ٰ  ّقِ   ﴾٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

   ترجمه: 
ھوده و به گزاف. یده است (نه بیمت) آفرکحق (و ح ین را به مقتضایھا و زم آسمان 

  سازند. یا پرستش) انباز (خدا) میه (آنان در تصّرف امور کاست  یزھائیخداوند) باالتر از چ
   توضیحات: 

َقِّ «    .متکحق و برابر ح یبه مقتضا :»بِاحلْ
 ۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

بِ�ٞ  َخِصيمٞ  ُهوَ  فَإِذَا َفةٖ �ُّطۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿    ﴾٤ مُّ
   ترجمه: 
 یا از نطفه )ر نام داردیاز مظاھر قدرت خدا است و عاَلم صغ یکیه ک(انسان را  

ناگاه  به )رشد گذاشتنپس از پا به (و او  ،است دهیآفر )یف به نام منیز و ضعیناچ(
ز یافرازد و رستاخ یان برمیو در برابر پروردگار خود علم طغ(گردد  یم یارکدشمن آش

 یه او را قبًال زندگکه آن کد ینما یو فراموش م ،ندک یار مکدوباره را ان یو زندگ
  ).ه برگشت دھدیببخشد و به حال اّول یتواند زندگ یز میده است بعدًا نیبخش
   توضیحات: 

هُ «  يمٌ . «یمن :»نُطْفَ صِ  ،ُمفاعل است یبه معن »فعيل«ا یو  »صيغه مبالغه« .دشمن :»خَ
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ب« یبه معن »نَسيب« :»قبيل«از  ناسِ ليط« ،»مُ الِط« یبه معن »خَ شري« ،»خمُ  یبه معن »عَ

عارشِ « بِنيٌ . «» مُ يمٌ (اگر صفت  :»مُ صِ و اگر خبر  ،ار استکواضح و آش یباشد به معن )خَ
  .ل و برھان و مجادله با خدا استیدلگر  بیان ید به معنیدوم بشمار آ

 ۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
ۖ  مَ َ�ٰ نۡ ۡ�   َهاَوِمنۡ  فِعُ َوَمَ�ٰ  ءٞ دِۡف  �ِيَها لَُ�مۡ  َخلََقَها

ۡ
  ﴾٥ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
 ،شما یه در آنھا براکده است یرا آفر )چون گاو و شتر و بز و گوسفند(ان یو چھارپا 
 )شان یساخته از پشم و مو یو گستردن یدنیل پوشیاز قب ،در برابر سرما(له گرما یوس

آنھا  )گوشت(موجود است و از  )رهیو غ یر و سواریحاصل از نسل و ش( یو سودھائ
  ).دیوشک یات خود میو در حفظ ح(د یخور یم

   توضیحات: 

امَ «  ا(ه کاست  یمفعول به فعل محذوف .انیچھارپا :»األنْعَ هَ لَقَ . آن استگر  بیان )خَ

ءٌ « شتن را از سرما یه انسان توّسط آن خوکاست  یا لهینجا مراد وسیدر ا .یگرم :»دِفْ
  .دارد یمحفوظ و تن خود را بدان گرم م

 ۶ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ ُحونَ �َۡ�َ  وَِح�َ  تُرِ�ُحونَ  ِح�َ  َ�َاٌل  �ِيَها َولَُ�مۡ ﴿ 
   ترجمه: 
د و یآور یباز م )شامگاھان از چرا(ه آنھا را کاست بدان گاه  یبائیتان در آنھا زیو برا 

  .دیدھ یسرم )بامدادان به چرا(ه آنھا را کآن گاه 
   توضیحات: 

حيُونَ «  . دیگردان یھا برم شگاهیھا و آسا وانات را شامگاھان به آغلیح :»تُرِ

ونَ « حُ َ   .دیدھ ید و در صحرا سر میبر یوانات را بامدادان به چراگاه میح :»تَرسْ
 ۷ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 
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�ۡ  ِمُل َوَ�ۡ ﴿ 
َ
ْ  لَّمۡ  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  َقالَُ�مۡ �  ٱ �ِِشقِّ  إِ�َّ  لِغِيهِ َ�ٰ  تَُ�ونُوا

َ
 لََرُءوٞف  َر�َُّ�مۡ  إِنَّ  نُفِس� ۡ�

  ﴾٧ رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
ه جز با رنج دادن کنند ک یحمل م یارین و دیبه سرزم ن شما رایسنگ یآنھا بارھا 

شتان یآسا یرا براھا  این هک(پروردگارتان گمان  بی .دیدیرس یفراوان خود بدان نم
  .است )در حق شما( یادیرأفت و رحمت ز یدارا )ده استیآفر
   توضیحات: 

يهِ . «رآبادیاعم از آباد و غ ،نیه و سرزمیناح :»بَلَدٍ «  قِّ . «رسندگان بدان :»بَالِغِ به  :»شِ
  .به مشّقت انداختن .ندنکرنج اف

 ۸ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ  َكُبوَهالَِ�ۡ  ِم�َ �َۡ ٱوَ  َغاَل ۡ�ِ ٱوَ  َل يۡ �َۡ ٱوَ ﴿    ﴾٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما لُقُ َوَ�خۡ  َوزِ�َنٗة
   ترجمه: 
 ینتید و زیتا بر آنھا سوار شو )ده استیآفر(ھا را  ھا و استرھا و االغ اسب )خدا(و  

 یحمل و نقل و ط یبرا(را  یزھائیچ )و خداوند ،بخشد یشادھایتان  دل ه بهک(باشند 
  .دیدان ینم )از آنھا یزیچ کنیشما ھم ا(ه کند یآفر یم )مسافات

   توضیحات: 

َيْلَ «  الَ . «ه پنجم استیدر آ )أَنْعامَ (عطف بر واژه  .گّله اسبان :»اخلْ بِغَ مع ـج« :»الْ

ريَ ـالْ . «استرھا ،»بَغْل مِ ا(عطف بر محّل  :»زينَةً . «» االغها« ،جمع ِحمار :»حَ بُوهَ كَ ْ و  )لِرتَ

ونَ . «له ھستند ھر دو مفعول لَمُ عْ ا ال تَ ْلُقُ مَ  یھا نهیماھا و سفینھا و ھواپیمراد ماش :»خيَ
 یاستعداده مولود کاست  یریالس عیسر یبھاکگر وسائل و مریو قطارھا و د یفضائ

  .داده استھا  انسان ه خدا بهکاست 
 ۹ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿  بِيلِ ٱ دُ قَۡص  �َّ ٓ  َهاَومِنۡ  لسَّ ۚ َجا ٓ  َولَوۡ  �ِٞر ٰ  ءَ َشا ۡ�َ  ُ�مۡ لََهَدٮ
َ
  ﴾٩ عِ�َ أ

   ترجمه: 
ر و حق یبه خ یه منتھک یراھ( ،راه راست بر خدا است )ت مردمان بهیھدا( 
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 ).گردد یر و حق نمیبه خ یو منتھ(راھه است یمنحرف و بھا  راه از یو برخ ،)گردد یم
و نعمت (رد ک یت میھدا )به اجبار به راه راست(خواست ھمه شما را  یو اگر خدا م

 یوانات راھیو لذا ھمچون ح ،داد ینمھا  انسان اراده و انتخاب را به شما یار و آزادیاخت
  ).دیردک یدا نمیپ یاملکت و ید و ترقّ یمودیپ یشتر نمیرا ب
   توضیحات: 

دُ «  راست و  یه به معنکقاصد است  یعنی ،اسم فاعل یمصدر است و به معن :»قَصْ

بِيلِ . «اضافه صفت به موصوف است .باشد یم میمستق دُ السَّ يلَ اهللاِ قَصْ ت به راه یھدا :»عَ
ان یب ).۱۲/   لیل :نگا(ت به راه راست بر خدا الزم است یھدا .راست در دست خدا است

ن منظور است یبد .آن از راه نادرست بر خدا واجب و الزم است یراه درست و جداساز
ان نموده یبه جھان یتاب باِز ھستکرا در  یابیغمبران را فرستاده است و ادّله راھیه پک

ا). «۱۵۳/   انعام :نگا(است  نْهَ  یه مؤّنث مجازکگردد  یباز م )لیسب(به  )ھا(ر یضم :»مِ

آئِرٌ . «است   .نادرست .جک :»جَ
 ۱۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  نَزَل  �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ ۖ َما ابٞ  هُ ّمِنۡ  لَُّ�م ٗء  ﴾١٠ �ُِسيُمونَ  �ِيهِ  َشَجرٞ  هُ َوِمنۡ  َ�َ

   ترجمه: 
و شما از  )ات استیه حیه ماک(فرو فرستاده است  یه از آسمان آبکاست  یسکاو  

ند و یرو یاھان و درختان میو به سبب آن گ )دیابی یش میو زالل و گوارا(د ینوش یآن م
  .دیچران یان آنھا میوانات خود را در میشما ح

   توضیحات: 

آءِ «  مَ نَ السَّ ابٌ . «از ابر .از جانب آسمان :»مِ رٌ . «دنینوش :»رشَ جَ  .درختان :»شَ

رٌ (واژه  )ه(ر یمرجع ضم .در آن :»فِيهِ ). «یالمعان روح :نگا(اھان یگ جَ . است )شَ

ونَ « يمُ   .دیچران یوانات را میح :»تُسِ
 ۱۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 
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رۡ ٱ بِهِ  لَُ�م بُِت يُ�﴿  �ۡ ٱوَ  عَ لزَّ  ٱوَ  �َِّخيَل ٱوَ  ُتونَ لزَّ
َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ِت� �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  َوِمن َب َ�ٰ عۡ ۡ�  لَِك َ�

ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  يَةٗ �  ﴾١١ َ�تََفكَّ
   ترجمه: 
ھا  وهیتون و خرما و انگور و ھمه میز )درختان(زراعت و  )آب(له آن یخداوند به وس 

رنگارنگ و محصوالت  یھا وهینش میار آفرک(ن یدر اگمان  بی .اندیرو یشما م یرا برا
 یرویدرباره ن(ه ک یسانک یبرا )از خدا(است  ینشانه روشن )گوناگون یشاورزک

  ).اھان بنگرندینش و خرد به جھان گیو با چشم ب(شند یندیب )ننده آنھایآفر
   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .ل روشنیدل .ارکنشانه و عالمت آش :»ءَ
 ۱۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

رَ ﴿  ۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َ�ٰ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمَر مۡ  ُتۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ رِه  لَِك َ�

  ﴾١٢ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ �
   ترجمه: 
و  ،ردکشما مسّخر  )مصالح و منافع( ید و ماه را برایو خدا شب و روز و خورش 

در چرخش و  ،ھا یکیشما در دل تار یابیراھ یو برا(ستارگان به فرمان او مسّخر 
دالئل روشن و  )ردنکدن و مسخر یار آفرک(ار کن یمسّلمًا در ا .ھستند )گردش

و در (ورزند  یه تعّقل مک یسانک یاست برا )بر قدرت و عظمت خدا( یبزرگ یھا نشانه
  ).نگرند یارھا مکپرتو خرد به 

   توضیحات: 

رَ «  خَّ ومُ ). «۲رعد /  :نگا(فرمانبردار گرداند  .ردکرام  :»سَ مبتدا  .ستارگان :»النُّجُ

ايَاتٍ . «است   .بزرگ یھا نشانه .دالئل روشن :»ءَ
 ۱۳ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

  َوَما﴿ 
َ
 ٱ ِ�  لَُ�مۡ  َذَرأ

َ
لۡ  َتلًِفاُ�ۡ  ِض �ۡ�

َ
� ٰ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۥٓۚ نُهُ َ� ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  يَةٗ � لَِك َ� كَّ   ﴾١٣ يَذَّ

   ترجمه: 
 یھا شما به رنگ ین برایه در زمکده است یرا مسّخر شما گردان یزھائیو چ 
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ل یدل )نشیر و آفریار تسخک(ن یمسّلمًا در ا .ده استیمختلف و در انواع گوناگون آفر
رند یگ یه عبرت مک یمردم یاست برا )بر قدرت و عظمت خدا( یواضح و نشانه روشن

  ).افتند یشند و به سجود میاند یوار وجود مین ھمه نقش عجب بر در و دیدن ایو از د(
   توضیحات: 

ا«  يْلَ (عطف بر  .هک یزھائیچ .هک یتمخلوقا :»مَ ومُ (ا ی )الَّ . است یه قبلیدر آ )النُّجُ

أَ « رَ تَلِفاً ـمُ « ).۱۳۶/   انعام :نگا(د یآفر :»ذَ ا(حال واژه  :»خْ انُهُ . «است )مَ وَ  .آن یرنگھا :»أَلْ

تَلِفاً ـمُ (فاعل  .اصناف و انواع آن ونَ . «است )خْ رُ كَّ ذَّ  .گردند یدار میب .شوند یادآور می :»يَ
  .رندیگ یعبرت م .شندیاند یم

 ۱۴ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  رَ  �َّ   رَ حۡ ۡ�َ ٱ َسخَّ
ۡ
ْ ِ�َأ ْ َتخۡ َو�َسۡ  اَطرِ�ّٗ  امٗ �َۡ  هُ ِمنۡ  ُ�لُوا ۖ تَلۡ  َيةٗ ِحلۡ  هُ ِمنۡ  رُِجوا  بَُسوَ�َها

ْ َوِ�َبۡ  �ِيهِ  َمَواِخرَ  َك ُفلۡ لۡ ٱ َوتََرى   ﴾١٤ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتُغوا
   ترجمه: 
د یه از آن گوشت تازه بخورکن یساخته است تا ا )شما(ا را مسخر یه درکو او است  

د و یآرائ یشتن را بدان میو خو(د یپوش یه بر خود مکد یاوریرون بیب یوریو از آن ز
ا یدر )نهیس(ه ک ینیب یھا را م یشتک )!انسان یتو ا(و  )دینمائ یرا اشباع م یبائیحس ز

ن نعمت را به شما یخدا ا .رسانند ینجا و آنجا میامتعه و اقوات را بد(افند و کش یرا م
و  )دیر تجارت استفاده نمائیا در مسیو از در(د یتا شما فضل او را بجوئ )داد

  .دینک یگزار سپاس
   توضیحات: 

اً «  يّ نْهُ . «استز مھموزالالم یو ن یائیو  یناقص واو .تازه :»طَرِ مرجع  :»فِيهِ «: و »مِ

رَ (ن دو واژه یر در ایضم بَحْ رَ . «است )الْ واخِ ة«جمع  :»مَ رَ مراد  .ھا افندهکش ،»ماخِ

يَةً . «افندکش یه آبھا را از ھم مکو روان است  یجار یھا یشتک لْ  .ورآالتیز :»حِ

ن . «لؤلؤ و مرجان و دّر و گوھر :لیاز قب .آالت نتیز وا مِ لِهِ وَ لِتَبْتَغُ تا با سوار شدن  :»فَضْ
 ،ن جملهیا .دیفراوان خدا را بطلب یفضل و لطف و روز ،اھایافتن درکھا و ش یشتکبر 

...(عطف بر  نْهُ لوا مِ رَ فِيهِ (است و  )لِتَأْكُ واخِ لْكَ مَ فُ ي الْ   .جمله معترضه است )تَرَ
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 ۱۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
نۡ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

َ
  ﴾١٥ تَُدونَ َ�هۡ  لََّعلَُّ�مۡ  وَُسُبٗ�  �رٗ َ�ٰ َو�

   ترجمه: 
و (ن شما را نلرزاند یه زمکن یرا قرار داد تا ا یاستوار و پابرجائ یھا وهکن یو در زم 

ه کن یرد تا اکدار یرا پد یھائ ھا و راه و رودخانه )ت خود شما را مضطرب نگرداندکبا حر
  .دیاب شویراھ )خودبه مقصد (

   توضیحات: 

يا«  قَ َ . «ردکمستقّر  .فرانھاد :»ألْ وايسِ اَن . «م و استوارکمح یھا وهک ،ةیجمع راِس  :»رَ

مْ  ِيدَ بِكُ ن جمله منصوب و یا .شان نگرداندین را نلرزاند و مضطرب و پریتا شما زم :»متَ

مْ ـلِئَالّ تَ ( :در اصل .له است مفعول يدَ بِكُ ةَ أَن ت( :هکن یا ایو  )مِ راهَ مْ ـَكَ . است )ميدَ بِكُ

يدَ ـتَ « يَدان(از مصدر  :»مِ يْد و مَ ن سو و یتلوتلو خوردن و بد .لرزش و جنبش :یبه معن )مَ

بُالً . «آن سو افتادن   .ھا راه ،لیجمع َسب :»سُ
 ۱۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ٖت� َ�ٰ وََعَ�ٰ ﴿    ﴾١٦ َتُدونَ َ�هۡ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ ٱَو�
   ترجمه: 
د آورد یھا را پد کھا و بادھا و رودھا و رنگ خا ھا و دّره وهک :لیاز قب( یھائ و نشانه 

ن عالئم یه از اکدر شب (و  )نندک یدا میراه خود را پ  ھا بدان ه مردمان در روزک
  .شوند یله ستارگان رھنمون میشان به وسیا )شود یاستفاده نم

   توضیحات: 

اتٍ «  المَ َ (عطف بر  .ھا نشانه :»عَ وايسِ   .است یه قبلیدر آ )رَ
 ۱۷ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ۚ َ�ۡ  �َّ  َكَمن لُقُ َ�ۡ  أ فََ�  لُُق

َ
ُرونَ  أ   ﴾١٧ تََذكَّ
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   ترجمه: 
ب و یعج یزھاین ھمه چیا(ه ک یسک )از نظر عقل !داریب یھا وجدان یا(پس  
 )یزیچ(ه کاست  یسکھمچون  ،ندیآفر یم )بزرگ و سترگ راھای  نعمت ب ویغر
ادآور یا یآ )؟ردکل یجل یخدا کیر را شریر و انسان فقید بت حقیا بایآ( ؟ندیآفر ینم
د و یدست بردارھا  انسان ھا و د و از پرستش بتیببر یتا به اشتباه خود پ( ؟دیشو ینم

  ).دینک یگزار د و سپاسیگانه را بپرستی یتنھا و تنھا خدا
   توضیحات: 

نْ «    .است یارکاستفھام ان :»أَفَمَ
 ۱۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿  وا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  َ�ُعدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ۗ ٓ َ ٱ إِنَّ  ُصوَها   ﴾١٨ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
ھای  نعمت دیو اگر بخواھ )است یگریفراوان دھای  نعمت یداراھا  این خداوند جز( 

مغفرت و  یخداوند داراگمان  بی .دینک ید آنھا را سرشماریتوان ینم ،دیخدا را برشمار
ناتوان دست  یھا جان و انسانیبھای  بت و اگر از پرستش(مرحمت فراوان است 

  ).دیگرد یزدان میمشمول گذشت و مھر  ،دیرحمان برگرد ید و به پرستش خدایبردار
   توضیحات: 

وا...«  دُّ ْ . «دیاگر برشمر :»إِن تَعُ اال حتُ وهَ   .دینک ید سرشماریتوان یآنھا را نم :»صُ
 ۱۹ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿ ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ   ﴾١٩ لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ
   ترجمه: 
گاه است از آنچه پنھان م    .دیساز یار مکد و از آنچه آشیدار یخداوند آ
   توضیحات: 

ونَ «  ُّ . دیدھ یدر نھان انجام م .دینک یپنھان م .دیدار یدر دل نگاه م :»تُرسِ

لِنُونَ « عْ   .دیدھ یارا انجام مکآش .دیساز یار مکآش :»تُ
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 ۲۰ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ   ﴾٢٠ لَُقونَ ُ�ۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُُقونَ َ�ۡ  َ�  �َّ
   ترجمه: 
توانند  یآنان نم ،ندینما یخوانند و پرستش م یماد یه بجز خدا به فرکرا  یسانکآن  

ف را ید مخلوقات ضعیپس با( !گردند یده میه خودشان آفرکنند و بلیافریرا ب یزیچ
  ).؟!ائنات راکا خالق ی ،دیطلب کمکد و به یپرست
   توضیحات: 
  .پرستند یم .طلبند یم یاریزنند و به  یاد میفر :»ْدُعوَن ی« 

 ۲۱ سوره نحل آیه
   ه:یآ متن 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ أ حۡ  َ�ۡ�ُ  ٌت َ�

َ
ٓ أ يَّانَ  ُعُرونَ �َشۡ  َوَما ءٖ� َيا

َ
  ﴾٢١ َعُثونَ ُ�بۡ  �

   ترجمه: 
 )نندگانشانکپرستش (ه کدانند  یو نم ،جان یجمادند و ب )پرستند یه مک یھائ بت( 

ه از فرا کرا بپرستد  یزھائید عاقل چیپس چرا با( .گردند یخته میچه وقت زنده و برانگ
  ).رسانند ینم یانیو ز یخبرند و سود یامت بیدن قیرس
   توضیحات: 

اتٌ «  وَ . محذوف است یخبر مبتدا .جان استیاء بیمراد جمادات و اش .مردگان :»أَمْ

ُ أَ « ريْ يَآءٍ غَ واتٌ (ا صفت یخبر دوم  .مردگان .نه زندگان :»حْ د را یکاست و جنبه تأ )أَمْ

ثُونَ . «دارد بْعَ   .رسد یزشان فرا میرستاخ .گردند یدوباره زنده م :»يُ
 ۲۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱفَ  ِحدۚٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�ٰ ﴿  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ٞ  قُلُوُ�ُهم ِخَرةِ �ٱب نِكَرة  وَُهم مُّ
سۡ  ونَ َتكۡ مُّ ُ�ِ٢٢﴾ 
   ترجمه:   
مان به یه اکو آنان  ،است یتائکیپروردگار  )دید او را بپرستیه باک(پروردگار شما  

پندارند  یشتن را بزرگ میبوده و خو )د ھمیمبدأ و توح(ر کمن  ھایشان دل ،آخرت ندارند



  ١٠١٧ سوره نحل

 

  ).نندکرا پرستش  یرند و خدایه حق را بپذکدانند  یو برتر از آن م(
   توضیحات: 

ةٌ «  نكِرَ ونَ . «رندهینپذ .نندهکارکان :» مُ ُ ربِ تَكْ سْ شتن را بزرگ یه خوک یسانک :»مُ
  .ه به عبادت خدا بپردازندکدانند  یخود را باالتر از آن م پندارند و یم

 ۲۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  َجَرمَ  َ� ﴿ 
َ
َ ٱ أ ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  لُِنونَۚ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ   ﴾٢٣ ِ�ِ�نَ َتكۡ ُمسۡ ل

   ترجمه: 
گاه است از آنچه پنھان م  چ یو ھ(ند ینما یار مکاز آنچه آشسازند و  یقطعًا خدا آ

 شان را در برابر ھمهیگردد و ا ید خدا نھان نمیاز عقائد و اقوال و افعال آنان از د یزیچ
بران را دوست که مستکچرا  )دینما یبران را عقاب مکو مست ،ندک یبازخواست مھا  این
  .دارد ینم

   توضیحات: 

مَ «  رَ   ).۲۲ھود /  :نگا(قطعًا  .حّقاً  :»ال جَ
 ۲۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَُهم �ِيَل  �َذا﴿  اَذا نَزَل  مَّ
َ
ْ قَالُوٓ  َر�ُُّ�مۡ  أ َ�ٰ  ا

َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٢٤ وَّ

   ترجمه: 
 )بر محّمد(پروردگار شما  :شود یگفته م )نید یافر و بک(بران که به مستک یھنگام 

ه کھا  نیا( :ندیگو یم )توزانه  نهیکزانه و یآم مسخره( ؟ رده استکنازل  یزھائیچه چ
  .گذشتگان است یھا افسانه )ھا و ه دروغکبل ،ستین یآسمان یوح
   توضیحات: 

اطِريُ «  جمع  .ب و خرافات استیاذکل و ایمراد اباط .ھا ھا و نوشته افسانه :»أَسَ

ة« طُورَ ْسطار و آن جمع َسْطر است ی )۲۵/   انعام :نگا( »اُسْ
َ
 ).۵/   فرقان :نگا(ا جمع أ

ساط
َ
لنيَ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یُر خبر مبتدایأ وَ أَساطريُ األوّ   .»هُ

 ۲۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 
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ْ ِملُوٓ ِ�َحۡ ﴿  وۡ  ا
َ
وۡ  َومِنۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ِملَةٗ  َزارَُهمۡ أ

َ
ِينَ ٱ َزارِ أ َ�  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  يُِضلُّوَ�ُهم �َّ

َ
�  ٓ  ءَ َسا

  ﴾٢٥ يَزُِرونَ  َما
   ترجمه: 
به  )غمبریردن از پکن یرویبه سبب پ(امت بار گناھان خود را یه در روز قکد یآنان با 

ه کند یرا حمل نما یسانکاز بار گناھان  یو ھم برخ ،شندکمال بر دوش کتمام و 
گھ )ل و برھان ویدل(شان را بدون یا روان یه از گناھان پکآن  یب(اند  گمراه ساخته یآ

چه  )نند وک یم یار زشتکه آنان چه کد یبدان !مردمان یا(ھان  ).استه شودک یزیچ
  !شندک یرا بر دوش م یبار گناھان بد

   توضیحات: 

لُوا«  مِ الم  )ِل (حرف  .ه بر دارندکد یبا .ه بردارندکن یند تا ایگو ین میچن :»لِيَحْ

ار). «یقرطب :نگا(ه الم امر کن یا ایو  )۸/   قصص :نگا(عاقبت است  زَ  ،جمع ِوْزر :»أَوْ
  نحل ،۳۱/   انعام :نگا(ن است کمرشک ین و سزاھایمراد گناھان سنگ .نیسنگ یبارھا

ار). «۲۵/  زَ نْ أَوْ نْ (حرف  :»مِ ه زائد کن یا ایو  ،از گناھان یبرخ یعنی ،ه استیضیتبع )مِ

لْمٍ . «برابر گناھان یعنی ،است ِ عِ ريْ گھ :»بِغَ سران  یعنی .ل و برھانیو دل یبدون علم و آ
گاھانه و جاھالنه ز ردستان بدون حّجت یه زکن یا ای ،اند ردهکردستان را گمراه یقوم ناآ

  .ا حال مفعول استیحال فاعل  یعنی .اند و برھان به دنبال سران قوم راه افتاده
 ۲۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َمَكرَ  قَدۡ ﴿  َ�  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
َ
ُ ٱ فَ� قۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  فََخرَّ  َقَواِعدِ لۡ ٱ ّمِنَ  َنُهمَ�ٰ ُ�نۡ  �َّ  ِمن ُف لسَّ

ٰ  قِِهمۡ فَوۡ  تَٮ
َ
  ﴾٢٦ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َو�

   ترجمه: 
ھا  رنگین )اند و ھا را داشته ن نوع توطئهیاز ا(ه کاند  شان بودهیش از ایپ یسانک 

ران یآنان رفته است و آن را از اساس و )یزندگ(خدا به سراغ شالوده  یول ،اند ردهک
و عذاب  ،خته استیسرشان بر سرشان فرو ر یاز باال )ھا خانه(و سقف  ،رده استک
  .اند ه انتظارش را نداشتهکبر سرشان تاخته است  یاز جائ )ایدن(



  ١٠١٩ سوره نحل

 

 
   توضیحات: 

رَ «  كَ ُ  أَيتَ اهللاُ. «اند ردهکرنگ و توطئه ین :»مَ نْيَاهنَ دِ بُ اعِ وَ قَ نَ الْ خداوند به سراغ  :»مْ مِ
ار ک یربنایعذاب خدا به سراغ ز .ران نمودیآنھا رفت و از اساس آن را و یشالوده زندگ

 )امر(را مانند  یتوان مضاف یم .زند یشان را از اساس به ھم میالت ایکرود و تش یآنان م

دِ ). «۲حشر /  ،۴۰/   انعام :نگا(محذوف دانست  )الله(ش از یپ )عذاب(ا ی اعِ وَ قَ جمع  :»الْ

رَّ . «شالوده .اساس ،قاِعَدة يْثُ . «دیفرو تپ .فرو افتاد .ختیفرو ر :»خَ نْ حَ و  یاز جائ :»مِ
  .هک یسوئ

 ۲۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َو�َُقوُل  زِ�هِمۡ ُ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ٓ  نَ � �َ ِينَ ٱ ءِيَ ُ�َ ونَ �َُ�ٰٓ  ُكنُتمۡ  �َّ ِينَ ٱ قَاَل  �ِيِهمۚۡ  قُّ َّ� 

 ْ وتُوا
ُ
وٓ ٱوَ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ يَ زۡ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َ�َ  ءَ لسُّ  ﴾٢٧ فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
ز خداوند آنان را خوار و یدر روز رستاخ )افات عاجلکا و میعذاب دن(ن یبعد از ا 

د یبرد یگمان م(ه شما کجا ھستند انبازان من ک :دیگو یم )شان یبد(سازد و  یرسوا م
 ؟دیخاست ید و به نزاع برمیدیجنگ یم )ماندارانیر ایاء خود و سایبا انب(به خاطر آنھا  )و
محشر و دوزخ  یدھند و از عذاب صحرا یاریند و شما را یاید تا بیاد بزنیشان را فریا(

گاه  )آن گاه .نخواھند داشت یجواب یول !رھا سازند از  ،قتیاز حق و حق(افراد دانا وآ
 ی،عذاب و بد یو رسوائ یامروز خوار :ندیگو یم )اء و مؤمنان و فرشتگانیانب :لیقب

  .گردد یافران مکر یدامنگگمان  بی
   توضیحات: 

آقُّونَ «  نتُمْ تُشَ مْ . «دیردک یز میو جنگ و ست یجدال و دشمن :»كُ  .شانیدرباره ا :»فِيهِ

لْمَ . «دانانبه خاطر عشق ب عِ مراد فرشتگان و مؤمنان به طور  .انیعالمان و دانا :»أُوتُواالْ

يَ ). «۸۹/   نحل ،۴۱نساء /  :نگا(اء به طور خاّص است یو انب ،عام زْ ِ  .یخوار :»اخلْ

وءَ . «یرسوائ   .مراد عذاب است .یبد :»السُّ
 ۲۸ سوره نحل آیه
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   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ َ�َتَوفَّٮ نُفِسِهۡمۖ  َظالِِ�ٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
لۡ  أ

َ
ْ فَ� لَمَ ٱ َقُوا ِۢۚ�ُسوٓ  ِمن َمُل َ�عۡ  ُكنَّا َما لسَّ ۚ  ء  بََ�ٰٓ

َ ٱ إِنَّ  َّ�  ۢ   ﴾٢٨ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعلِيُم
   ترجمه: 
شان در حال ستم یروند و ا یمشان  سراغ به )قبض روح یبرا(ه فرشتگان ک یسانک 

م یتسل )یشکعمر عناد و سر کیپس از  ،ن وقتیدر ا(ھستند و  )به خود و جامعه(
 ،شود یز بسته میرود و راه گر ینار مکبه  یبیاز امور غ یه پرده از برخکچرا ( ،شوند یم
ه ما ک )نندک یند و اظھار میگو یاز خوف و ھراس باز ھم مثل سابق دروغ م یول
شما اعمال ( !ریخ ):ندیگو یمشان  بدی فرشتگان( !میا ردهک ینم )ایدر دن( یبد یارھاک

گاه بوده استیردک یخداوند از آنچه مگمان  بی )و ،دیا انجام داده یزشت فراوان   .د آ
   توضیحات: 

مْ «  فّاهُ تَوَ لَمَ ). «۹۷نساء /  :نگا(رانند  یمینند و مک یشان را قبض روح میا :»تَ  :»السَّ

ش یالم پک یه بر ابطال نفکاست  یحرف .یآر .یبل :» بَيل. «م شدن و فرمان بردنیتسل
  .از خود داللت دارد

 ۲۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ُخلُوٓ دۡ ٱفَ ﴿  بۡ  ا
َ
� ٰ ۖ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َب َ� ۡ ٱ َوىَمثۡ  َس فَلَبِئۡ  �ِيَها ِ�نَ ل   ﴾٢٩ ُمَتَكّ�ِ

   ترجمه: 
جاودانه در آن  )د ویو به داخل آن رو(د یدوزخ شو یوارد درھا )ه شماکد یبا(پس  
  !است یبد یّبران چه جاکگاه متیه جاکوه  .دیبغنو
   توضیحات: 

ابَ «  ينَ . «مراد ورود به خود دوزخ است .درھا ،جمع باب :»أَبْوَ الِدِ حال فاعل  :»خَ

لُوا( خُ يا. «مانند یجاودانه در آن م یعنی .است )أُدْ ثْوَ   .گاهیجا .اقامتگاه :»مَ
 ۳۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َو�ِيَل ﴿  ْ �ََّقوۡ ٱ لِ�َّ ٓ  ا نَزَل  َماَذا
َ
ْ  َر�ُُّ�مۚۡ  أ ِينَ  �ۗ َخۡ�ٗ  قَالُوا حۡ  ّلِ�َّ

َ
ْ أ ِ َ�ٰ  ِ�  َسُنوا �ۡ ٱ ِذه  َيا�ُّ
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 ۚ ارُ  َحَسَنةٞ ۚ  ِخَرةِ �ٱ َوَ�َ ۡ ٱ َدارُ  مَ َوَ�ِعۡ  َخۡ�ٞ  ﴾٣٠ ُمتَّقِ�َ ل
   ترجمه: 
پروردگارتان چه  :شود یگفته مزگاران یه به پرھک یھنگام )،افرانکِس کبرع(و  

ه قرآن نام دارد ک(را  یر و خوبیخ :ندیگو یم ؟ رده استکنازل  )غمبر خودیبر پ( یزیچ
اران بشمار کوکیله از زمره نین وسیآنان بد .باشد یا و آخرت میو متضّمن سعادت دن

شان  نصیب یخوش یو زندگ(رسد  یم یکین جھان نیاران در اکوکیبه ن )ند ویآ یم
 )دانیجاو(بھتر خواھد بود و جھاِن  )ین سرایشان از ایا(آخرت  یو سرا )گردد یم

  .باشد یجھان م )نیباتریو ز(ن یزگاران بھتریپرھ
   توضیحات: 

اً «  ريْ   است. یر و خوبیه سراسر خکرا نازل فرموده است  یقرآن یعنی. یر و خوبیخ»: خَ
 ۳۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  َما �ِيَها لَُهمۡ  ُر  لَِك َكَ�ٰ  ُءونَۚ �ََشا

ُ ٱ زِيَ�ۡ  ۡ ٱ �َّ   ﴾٣١ ُمتَّقِ�َ ل
   ترجمه: 
ه بدان کاست  )بھشت(اقامت دائم  )دان و محّل یجاو(ھای  باغ )زگارانیپرھ یسرا( 

در آنجا ھرچه  .آن روان است )درختانھا و  اخک(ر یگردند و رودبارھا در ز یوارد م
 یافک(ن ین چنیخداوند ا )یبل .ابندی ینند آماده مکرا آرزو  یو ھر نعمت(بخواھند دارند 

  .دھد یزگاران پاداش میبه پرھ )یو عال یو واف
   توضیحات: 

نّاتُ «  نَّاتُ « :ن استیمحذوف است و در اصل چن یخبر مبتدا :»جَ يَ جَ ن یا ای .»هِ

نَّاتُ ـَل« :ن استیاست و خبر آن محذوف است و در اصل چن ه مبتداک مْ جَ   .»هُ
 ۳۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ َ�َتَوفَّٮ ٰ  َ�ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ْ دۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  مٌ َسَ�  ُكنُتمۡ  بَِما نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
  ﴾٣٢ َملُونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 



 تفسیر نور    ١٠٢٢

 

شان را  ه (به ھنگام مرگ) فرشتگان (قبض ارواح) جانک یھائ ھمان) ،زگارانی(پرھ 
سرافرازانه خود با  یاروئی) و شادان (از رویفر و معاصکزه (از یکه پاک یرند در حالیگ یم

د و از امروز ی(در امان خدائ !ند: درودتان بادیگو یشان) م ی(فرشتگان بد پروردگار) ھستند.
  د.ید به بھشت درآئیا ردهک یه مک یارھائکد. و) به خاطر یئآ یدچار نم یو بالئ یبه ناراحت

   توضیحات: 

ينَ «  تَّقنيَ ـالْ (صفت  :»أَلَّذِ يِّبِنيَ . «است )مُ شادان و  .یفر و معاصکزه از یکو پا کپا :»طَ
ر یحال ضم .وتکردن و پرواز از جھان ناسوت به جھان ملک یخوشحال از قالب تھ

مْ ( ولُونَ . «است )هُ قُ ةُ ـْال(حال  .مجموعه فعل و فاعل :»يَ آلئِكَ المٌ . «است )مَ  .درود :»سَ
  .ھا یو زشتھا  گرفتاری زدان و سالمت ازیامن و امان از خشم و عذاِب 

 ۳۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿  ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
ۡ ٱ �َِيُهمُ تَأ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
  أ

ۡ
مۡ  ِ�َ يَأ

َ
ِينَ ٱ َ�َعَل  لَِك َكَ�ٰ  َرّ�َِكۚ  رُ أ  مِن �َّ

ُ ٱ َظلََمُهمُ  َوَما لِِهمۚۡ َ�بۡ  ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  �َّ نُفَسُهمۡ  ا
َ
  ﴾٣٣ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
ا ی ،ندیایبشان  سراغ به )قبض ارواح(ه فرشتگان کدارند  ین انتظاریافران جز اکا یآ 

نابودشان  یآسمان و عذاب(فرا رسد  )شانیبر مجازات ا یمبن(ه فرمان پروردگارت کن یا
د یار پلکو مجازات (ردند کن ین چنیشان ھم بودند ایش از ایه پک یسانک ).؟گرداند

ردند کشتن ستم ین خودشان به خوکیو ل ،ردکستم نشان  بدی و خدا )دندیخود را د
  ).ردگار قرار دادندکفرشان در معرض عذاب کش را با یه خوکچرا (

   توضیحات: 

ونَ «  نظُرُ لْ يَ چشم به راه  یعنی ،است یارکاستفھام ان ؟شندک یا انتظار میآ :»هَ
  .ا عذاب آخرت ھستندیفرشتگان مرگ 

 ۳۴ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

َصاَ�ُهمۡ ﴿ 
َ
ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  فَأ ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ    ﴾٣٤ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه بدان کرا  یزیو چ ،دیرسشان  بدی ردندک یم هک یھائیبد )یسزا ،سرانجام(پس  



  ١٠٢٣ سوره نحل

 

  ).ه عذاب دوزخ استک(در برگرفت  )از ھر سو(نمودند آنان را  یتمسخر م
   توضیحات: 

يِّئَاتُ «  زآءُ سيّئات« :ن استیمضاف محذوف و در اصل چن .ھا یبد :»سَ ن یا ای .»جَ

احاطه  یبه معن )حيق(از ماده  .فرا گرفت :»حاق. «ر سبب و مراد مسّبب استکه ذک
  ).۸ھود /  ،۱۰/   انعام :نگا(ردن ک

 ۳۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  لَوۡ  ُ�وا ُ ٱ ءَ َشا ۡ  ءٖ َ�ۡ  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن نَاَ�بَدۡ  َما �َّ ٓ  َوَ�ٓ  نُ �َّ  َوَ�  ُؤنَاَءابَا

مۡ  � َ�ۡ  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن َناَحرَّ ِينَ ٱ َ�َعَل  لَِك َكَ�ٰ  ءٖ  غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرُُّسلِ ٱ َ�َ  َ�َهۡل  لِِهمۚۡ َ�بۡ  مِن �َّ
ۡ ٱ   ﴾٣٥ ُمبِ�ُ ل

   ترجمه: 
 ،خواست نه ما و نه پدران ما یاگر خدا م :ندیگو یم )از راه استھزاء و مغالطه(افران ک 

م حرام یتوانست یرا بدون اجازه او نم یزیو چ ،میم بپرستیتوانست یجز خدا را نم یزیچ
َرة و ساِئَبة یم َبحیو تحر ،گر ُبتانیو د یما بر پرستش الت و عزّ  یپس ماندگار( .مینکب

م و یبر یلذا فرمان تو را نم ،باشد یارمان مکت خدا به ینشانه رضا ،رهیَلة و غیو َوص
ن ین چنیشان ھم بودند ایش از ایه پک یسانک )!یآر ،میدان یت نمیفرستاده خدا

م یو تحر یپرست به بت ،سست یھا لیو دل یواھ یھا بھانهگونه  این و با(ردند ک یم
، (ار کغ آشیجز تبل یا فهیغمبران وظیمگر بر پ ).دادند یادامه م ،ش خودیاز پ یزھائیچ

ز فرمان یپس تو ن .ستین نیجز ا !نه( ؟ است )ردگارکپرده رساندن اوامر  یو روشن و ب
  ).واگذار یشان را به خدایبرسان و حساب ا

   توضیحات: 

وْ شآءَ اهللاُ...«  ءٍ ). «۲۰/   زخرف ،۱۴۸/   انعام :نگا( :»لَ ْ ن يشَ نْ (حرف  :»مِ زائد  )مِ

بِنيُ ـْال. «است   .گر روشن .روشن :»مُ
 ۳۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿  مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُغوَتۖ ل�َّ  َهَدى مَّ
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ُ ٱ نۡ  ُهمَوِمنۡ  �َّ ۡت  مَّ َ�ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ ۚ لضَّ ْ  لَُة  ٱ ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا  قِبَةُ َ�

ۡ ٱ �ِ�َ ل   ﴾٣٦ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
ن یغمبران ایدعوت ھمه پ یو محتوا(م یا را فرستاده یغمبریپ یان ھر مّلتیما به م 

 یدور )رهیو غ ،ستمگران ،بتان ،طانیش(د و از طاغوت یه خدا را بپرستک )استبوده 
خداوند  ).ردند و مردمان را به راه حق فرا خواندندکد یغمبران دعوت به توحیپ( .دینک

 )به راه راست ،سته مرحمت خدا شدندیشا ،کیردار نکه بر اثر ک(از مردمان را  یگروھ
د یبر آنان واجب گرد یگمراھ )ستیردار ناشاکبر اثر (شان یاز ا یو گروھ ،ت دادیھدا

 )دیبرو ،دیدیو ترد کن باره در شیاگر در ا(پس  )دیشان چسب به دامان یو سرگشتگ(
ه کد ینید و ببیبنگر )آثار گذشتگان را بر صفحه روزگار(د و ینکن گردش یدر زم

و بر سر (ده است یشکجا کاند به  ردهکب یذکت )ات خدا رایه آک( یسانکار کسرانجام 
  ).چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است یاقوام
   توضیحات: 

وتَ «  ). ۲۵۶/   بقره :نگا(ان شود یه باعث طغک یزیطان و بتان و ھرچیش :»الطّاغُ

تْ « قَّ اللَة. «ثابت و واجب شده است :»حَ مُ الضَّ يْهُ لَ تْ عَ قَّ خداوند به مردمان  یعنی :»حَ
غمبران را یپ ،رده استکج یبس یتاپرستکی یشان را برایفطرت ا ،خرد داده است

ن یآن گاه ا ،نموده استھا  انسان را به ینیوکو ت یعیات تشریو آ ،فرستاده است
ا به راه یزدان یشوند و به راه  یآزادانه دو دسته م یریگ میتصم کیه بر اثر کمردمانند 

  .روند یطان میش
 ۳۷ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  رِۡص َ�ۡ  إِن﴿  َ�َ  ٰ َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ ُهَدٮ ۖ  َمن ِديَ�هۡ  َ�  �َّ ٰ  ّمِن لَُهم َوَما يُِضلُّ   ﴾٣٧ ِ�ِ�نَ �َّ
   ترجمه: 
ات یه مغلوب شھوات و لّذات و مادک(ھر چند ھم بر رھنمود آنان  )!غمبریپ یا( 

ه ک(را  یسانکخداوند  )ست ویار نکشان به دعوت حق بدھ گوش( یآزمند باش )اند شده
روز (و  ،دھد یت نمیھدا )با زور به راه حق(ند کگمراه ب )ھا یھا و زشت یبر اثر پلشت

  ).نند و از عذاب خدا برھانندک یاریشان را یه اک(را نخواھند داشت  یاورانی )امتیق



  ١٠٢٥ سوره نحل

 

 
   توضیحات: 

صْ «  رِ ْ   .ینکوشش کتالش و  .یآزمند باش :»حتَ
 ۳۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ ﴿ 
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َعُث َ�بۡ  َ�  نِِهمۡ َ�ٰ �  ِ�نَّ َوَ�ٰ  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  بََ�ٰ  َ�ُموُتۚ  َمن �َّ

 ۡ�
َ
  ﴾٣٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
ه خداوند ھرگز کنند ک یاد میدانه به خدا سوگند کمؤ )شان کافران عالوه بر ِشْر ک( 

ه خداوند کبل ،ندیگو یه مکست ین نیچن( !ریخ .گرداند یرد زنده نمیم یه مکرا  یسک
شتر ین بکیو ل ،خدا است یوعده قطع )نیو ا ،ندک یھمه مردگان را دوباره زنده م

ه کگونه  ھمان ست وین یزیقدرت خدا چ یگرداندن برا ه زندهک(دانند  یمردمان نم
  ).دمد یرشان مکیدوباره جان به پز یپس از مرگ ن ،ده استیجان بخشھا  انسان قبًال به

   توضیحات: 

وا«  مُ دَ أَيْم. «اند سوگند خورده :»أَقْسَ هْ مْ ـانِ ـجَ ار یه با تمام قدرت و بسک یدر حال :»هِ

دينَ ( یَجْھد مصدر و به معن .نندک یاد میدانه سوگند کمؤ است و حال بشمار است  )جاهِ

داً ). «۱۰۹/   انعام ،۵۳/   مائده :نگا( عْ اً وَ قّ يْهِ حَ لَ دانه وعده داده کخداوند آن را مؤ :»عَ

داً ( .است و قاطعانه بر خود واجب گردانده است عْ اً (و  )وَ قّ مفعول مطلق فعل  )حَ

اً « :ن استیر چنیباشند و تقد یمحذوف م قّ هُ حَ قَّ داً وَ حَ عْ دَ اهللاُ ذلِكَ وَ عَ ه کن یا ای .» وَ

اً ( قّ دانه کن آن را مؤیخداوند وعده راست :شود ین میچن یاست و معن )َوْعداً (صفت  )حَ
  ).۱۱۱توبه /  :نگا(داده است 

 ۳۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ِينَ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  �ِيهِ  َتلُِفونَ َ�ۡ  �َّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ �َُّهمۡ  ا
َ
�  ْ   ﴾٣٩ ِذ�ِ�َ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
را  یزیشان روشن گرداند چیا یه براکن یتا ا )گرداند یخداوند ھمگان را زنده م( 
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 یز و به طور عام ھمه اموریه به طور خاّص رستاخک(ورزند  یه درباره آن اختالف مک
در آنچه راجع (شان یه اکافران بدانند که کن یو ا )اند غمبران با خود آوردهیه پکاست 
  .ندیدروغگو )ندیگو یز میو رستاخ کبه شر

   توضیحات: 

ونَ فِيهِ «  تَلِفُ ْ ي خيَ غمبران یه پکاست  یمراد حقائق .اش اختالف دارند آنچه درباره :»أَلَّذِ
  .اند ه از آن سخن گفتهکاست  یزھائیاند و ھمه چ به ارمغان آورده

 ۴۰ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٓ  ءٍ لَِ�ۡ  ُ�َاقَوۡ  إِ�َّ َردۡ  إِذَا
َ
ن هُ َ�ٰ أ

َ
ُقوَل  أ  ﴾٤٠ َ�يَُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  �َّ

   ترجمه: 
افران که کگونه  ھمان ستیل نکما مش یامت برایگرداندن مردمان در روز ق زنده( 

بدان  )خطاب(ه کاست  یافک )مید آوریپد(م یرا بخواھ یزیما ھرگاه چ ).برند یگمان م
  .شود یپس فورًا م !باش :میبگوئ
   توضیحات: 

ونُ «  يَكُ ن فَ   ).۴۷/   عمران آل ،۱۱۷/   بقره :نگا( :»كُ
 ۴۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ ِ�  َهاَجُروا ْ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  َ�َُبّوَِ�نَُّهمۡ  ُظلُِموا ۖ  َيا�ُّ جۡ  َحَسَنٗة
َ
 ِخَرةِ �ٱ رُ َوَ�

 ۡ�
َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ   ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
مورد ظلم و  )هکدر م(ه کپس از آن  ،ردندکھجرت  )نهیبه مد(خدا  یه براک یسانک 

 یو پاداش اخرو ،میدھ یبدانان م یگاه خوبیگاه و پایا جاین دنیدر ا ،ستم قرار گرفتند
  .است اگر بدانندتر  بزرگ )آنان یویشان از پاداش دنیا(

   توضیحات: 

مْ «ت او. یرضا یبه خاطر خدا و برا»: يفِ اهللاِ«  ئَنَّهُ نُبَوِّ  م.یدھ یان مکشان را حتمًا اسیا»: لَ

نَةً «م. ینیب یه میشان تھیا یبراگمان  بی سَ است و  یبا. صفت موصوف محذوفیو ز کین»:  حَ

نَةً «شود: دارًا  ین میر چنینه است و تقدیمراد شھر مد سَ نَةً «. »حَ سَ ةً حَ بَاءَ ةً «. »مَ عيشَ مَ
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نَةً  سَ مْ ه مفعول دوم (کن یا ایو  ،. و... نصب آن به خاطر ظرف بوده است»حَ ئَنَّهُ نُبَوِّ ) است لَ

مْ ( یاگر به معن طِيَنَّهُ ونَ «) گرفته شود. لَنُعْ لَمُ دانستند.  یاگر مخالفان مؤمنان م»: لَوْ كانُوا يَعْ
واّال  ،دن استیشن یدن به جاین صورت مراد دیه در اک ؛دانستند یا اگر مؤمنان می

ن جھان بھتر و واالتر است و به یاش اه پاداش آن جھان از پادکدانستند  یمھاجران م
  اند. دهیوشکمان ین و ایاند و در راه نجات د ردهکاشانه کخانه و  کن خاطر تریھم

 ۴۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ وا ٰ  َصَ�ُ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ   ﴾٤٢ َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
در (دند و یورز یبائیکش )انکآزار مشرت و یدر برابر اذ(ه کند یسانک )آن ،مھاجران( 

  .ه آنان بر پروردگارشان استیکل و تکتو )یزندگ
   توضیحات: 

لُونَ «  كَّ تَوَ وا... يَ ُ ربَ ل کبه ش یو فعل بعد یاستعمال فعل نخست به صورت ماض :»صَ
  .اند ه داشتهکاست  یئت رعنائیبا و ھیز یمایا استحضار آن سی ،استمرار یبرا ،مضارع

 ۴۳ نحل آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  ِهۡمۖ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ هۡ  ا

َ
 َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

 ﴾٤٣ لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
 ؛فرستاد یابالغ رسالت م یرا برا یا ست خداوند فرشتهیبا یم :ندیگو یان مکمشر( 

ز یش از تو نیما پ )هکد بدانند یبا .یچون ما ھست یدست و انسانیتھ یفرده کنه تو را 
پس  .میا ردهکروانه ن )ان مردمیبه م( ،میا فرستاده یوحشان  بدی هکرا  یجز مردان

گاھان  )یگر روشن یبرا(  ،دیبپرس )لیھمچون تورات و انج یآسمانھای  کتاب از(از آ
  ).اند نه فرشته ھمه انسان بودهغمبران یه پک(د یدان ینم )ن رایا(اگر 
   توضیحات: 

االً «  جَ . نه زن ؛اند غمبران ھمه مرد بودهیه پکرساند  ین بخش میا .یمردان :»رِ

مْ « يْهِ ي إِلَ رِ . «میردک یم یغمبران وحیما به پ :»نُوحِ كْ گھ :»الذِّ اد و ی .یاّطالع و آ
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لَ « .است یتاب آسمانکنجا مراد یدر ا .یادآوری رِ أَهْ كْ   .تابکاھل  .علماء :»الذِّ
 ۴۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب نَزۡ�َ  لزُّ
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ    ﴾٤٤َ�َتَفكَّ
   ترجمه: 
و  ،)شانیا یغمبریداّل بر پ(ار کھمراه با دالئل روشن و معجزات آش )غمبران رایپ( 

 یرا برا یزیه چکن یم تا ایا ردهکو قرآن را بر تو نازل  ،میا ھا فرستاده تابکھمراه با 
 یمات اسالمیام و تعلکه احک(آنان فرستاده شده است  یه براک یمردم روشن ساز

  .شندیندیب )نند و درباره مطالب آنکقرآن را مطالعه (ه آنان کن یو تا ا )است
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «  بُرِ . «ارکمعجزات آش .دالئل روشن :»الْ  :نگا(ھا  تابک ،جمع َزُبور :»الزُّ

بُرِ ). «۱۸۴/   عمران آل بَيِّناتِ وَ الزُّ لْنا(جار و مجرور متعّلق به  :»بِالْ سَ ا یو  یه قبلیدر آ )أَرْ

لُوا(مانند  یمتعّلق به فعل محذوف سِ رَ . «است )أَرْ كْ   عمران آل :نگا(مراد قرآن است  :»الذِّ
  .ام و شرائع استکمراد اح .آنچه :»ما). «۹و  ۶حجر /  ،۵۸/ 

 ۴۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِمنَ ﴿ 
َ
فَأ

َ
ِينَ ٱ أ َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َمَكُروا ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ُ ٱ ِسَف َ�ۡ  أ  ٱ بِِهمُ  �َّ

َ
وۡ  َض �ۡ�

َ
  أ

ۡ
 مِنۡ  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُهمُ يَأ

  ﴾٤٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  ُث َحيۡ 
   ترجمه: 
ن است خداوند که ممکاند  من گشتهیا )ین عذاب الھیاز ا(ردار کگران بد ا توطئهیآ 

ه عذاب کن یا ای ،)و نابودشان گرداند(ن فرو برد یبه دل زم )ھمچون قارون(آنان را 
 ند بهک یخطور نمشان  دل ه بهک یا ه انتظارش ندارند و به گونهکاز آنجا  یالھ

  ؟دیایبشان  سراغ
   توضیحات: 

يِّئَاتِ «  وا السَّ رُ كَ  .ردندک یزیر یزشت را پ یھا رنگین .دندیھا را چ یتوطئه بد :»مَ
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راتِ ـالْ (صفت موصوف محذوف  )السيّئات(واژه  كَ وا ال« :یعنی ،است )مَ رُ كَ راتِ ـْمَ كَ مَ

وا(ه مفعول فعل کن یا ای .»السيّئات رُ كَ لُوا( یاست اگر به معن )مَ مِ فَ . «باشد )عَ ْسِ  :»خيَ
  ).۸۲و  ۸۱/   قصص :نگا(ن فرو ببرد یبه زم

 ۴۶ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
  أ

ۡ
  ﴾٤٦ ِجزِ�نَ بُِمعۡ  ُهم َ�َما َ�َقلُّبِِهمۡ  ِ�  ُخَذُهمۡ يَأ

   ترجمه: 
شان را یا )بانیگر ،و داد و ستد یبازرگان یبرا(ه به ھنگام رفت و آمدشان کن یا ای 
درمانده  )را یخدا(توانند  یبه ھر حال آنان نم ؟)شان گرداندکو به ناگاه ھال(رد یبگ
  ).شتن را برھانندیو از دست عذاب و مرگ او خو(نند ک

   توضیحات: 

مْ «  بِهِ لُّ قَ م . «معاش یو تالش در پ یسع .یتجارت و بازرگان یرفت و آمد برا :»تَ هُ فَامَ

ينَ  زِ جِ عْ   ).۳و  ۲/   توبه ،۳۳و  ۲۰ھود /  ،۵۳/   ونسی ،۱۳۴/   أنعام :نگا( :»بِمُ
 ۴۷ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
  أ

ۡ
ٰ  ُخَذُهمۡ يَأ   ﴾٤٧ رَِّحيمٌ  لََرُءوٞف  َر�َُّ�مۡ  فَإِنَّ  َ�َوُّٖف  َ�َ

   ترجمه: 
ا و یو بال ،زلزله ،صاعقه ی،تنگدست ،انیز ی،ماریب ،از مرگ(م و ھراس یه در بکن یا ای 

خداوند  یبل ؟را بر آنان حرام گرداند یو زندگ(شان را نگاه دارد یا )گریمصائب د
گرفتار  یجیه به مرگ تدرکن یا ایند و کبار نابود کیرا به  یس و ھر گروھکتواند ھر یم

دار گردند و به یدارد تا ب یشان برحذر میارھاکشان را از عواقب زشت یخداوند ا .سازد
  .ار با رأفت و با مرحمت استیخداوند بس هکچرا  )ندیایگرفتار ن یمجازات الھ

   توضیحات: 

فٍ «  َوُّ يمٌ . «است در اموال و اوالدکم و ک .م و ھراسیب :»ختَ حِ وفٌ رَّ ؤُ رَ ُمْ لَ هبَّ إِنَّ رَ  :»فَ
 ،ه برحذر داشتن از سرانجام بدکبدان خاطر است  ،دیر رأفت و رحمت بعد از تھدکذ

/   الرحمن :نگا(ه در سوره الرحمن آمده است کگونه  ھمان دیآ یخود نعمت به حساب م
م است در یه خداوند چون رؤوف و رحکن است یچن یه معنکن یو ا ).۴۲و  ۴۱
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  ).۴۸و  ۴۴/   حّج  ،۳۲رعد /  :نگا(ند ک یمجازات شتاب نم
 ۴۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ ُ ٱ َخلَقَ  َما إَِ�ٰ  ا ْ  ءٖ َ�ۡ  ِمن �َّ ٓ ٱوَ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ۥلُهُ ِظَ�ٰ  َ�تََفيَُّؤا َما دٗ  �ِلِ لشَّ  اُسجَّ

 ِ َّ   ﴾٤٨ ِخُرونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ّ�ِ
   ترجمه: 
ه کشند یاند ینگرند و درباره آنھا نم یده است نمیه خدا آفرک یزھائیا آنان به چیآ 

بدان  ین سو و گاھیبد یو گاھ(گردند  یشان از راست و چپ منتقل میھا هیچگونه سا
  ؟برند یرا سجده م یو فروتنانه خدا )ابندی یسو امتداد م

   توضیحات: 

يَّأُ «  تَفَ ا( یالخّط قرآن در رسم .شود یمنتقل م .گردد یبرم :»يَ يَّؤُ تَفَ  یاست و الف زائد )يَ

هُ . «در آخر دارد داً ). «۱۵رعد /  :نگا(آن  یھا هیسا :»ظِاللُ جَّ حال  .نانک سجده :»سُ

ونَ «. است )ظالل( رُ اخِ ور(از مصدر  .خاضعان و فروتنان :»دَ و  یخوار یبه معن )دُخُ

ونَ . «است یکوچک رُ اخِ مْ دَ هُ   .است )ظالل(حال دوم  :»وَ
 ۴۹ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َما � َو�﴿  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ۡ ٱوَ  بَّةٖ َدآ ِمن ِض �ۡ�  َ�  َوُهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

ونَ َتكۡ �َسۡ  ُ�ِ٤٩﴾  
   ترجمه: 
برند و  یرا سجده م یخدا ،ن جنبنده وجود داردیو آنچه در زمھا  آسمان آنچه در 

  .ورزند یّبر نمکبرند و ت یرا سجده م یز خدایو فرشتگان ن ،نندک یرنش مک
   توضیحات: 

آبَّةٍ «  ن ). «۵۶و  ۶ھود /  ،۱۶۴/   بقره :نگا(رونده  .جنبنده :»دَ آبَّةٍ مِ د ین قیا یبرخ :»دَ

ا يفِ ( یرا برا ضِ  مَ مَ (گر مربوط به ید یھا هیل آیبه دل یول ،دانند یم )األرْ ا يفِ السَّ اتِ ـمَ اوَ

ضِ  ا يفِ األرْ ةـالْ ). «۱۸/   حّج  ،۲۹/   یشور :نگا(است  یلّ کبه طور  )وَ مَ آلئِكَ ر کذ :»مَ
ه کن یبزرگداشت فرشتگان و ا یبرا )ما(خاّص فرشتگان با وجود دخول در واژه عام 
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  .از جنبندگانند یت جدایه در ماھکدگانند یاز آفر یآنان نوع
 ۵۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٠ ۩َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َو�َفۡ  قِِهمۡ فَوۡ  ّمِن َر�َُّهم َ�َافُونَ ﴿ 
   ترجمه: 
ترسند و آنچه بدانان دستور  یم بر آنان است مکه حاکفرشتگان از پروردگار خود  

  .دھند یانجام م )و بدون چون و چرا یبه خوب(داده شود 
   توضیحات: 

مْ «  قِهِ ن فَوْ  یو واالئ یه مراد برترکبل ،ستین یانکو م یمراد باال بودن حّس  :»مِ

ونَ ). «۱۲۷/   أعراف ،۶۱/   أنعام :نگا(است  یمقام رُ مَ ؤْ لُونَ ما يُ عَ فْ   ).۶/   میتحر :نگا( :»يَ
 ۵۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوقَاَل ﴿  ْ َ�تَِّخُذوٓ  َ�  �َّ ٰ  ا � ثۡ ٱ َهۡ�ِ إَِ� ٰ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهوَ  إِ�ََّما نَۡ�ِ   ﴾٥١ َهُبونِ رۡ ٱفَ  يَ فَإِ�َّ
   ترجمه: 
 یا گانهیه خدا معبود کبل ،دینیخود برنگز یه دو معبود دوگانه براکخدا گفته است  

  .د و بسیو تنھا و تنھا از من بترس )ائناتمکدگار یه منم آفرک(است 
   توضیحات: 

الَ «  ِ ـإِل. «دستور دادن است ،مراد از گفتن :»قَ نيْ ه کن است یمراد ا .دو معبود :»هَ
ه ھمه کن یا ای .متعّدد یغلط است تا چه رسد به پرستش معبودھا یپرست دوگانه

ننده یه تنھا او آفرکمعبود حق  و باطل بشمارند و در مقابل یکین یدروغ یمعبودھا

ِ . «ت و نعمت است قرار دارندکر و بریجھان و منشأ خ صفت است و در  .دوگانه :»إِثْنَنيْ

دٌ (برابر  د یکتأ ین دو وصف برایر اکذ .ه آن ھم صفت است قرار داردکگانه ی یعنی )واحِ

بُونِ . «است یاز دوگانه و چندگانه پرست یو نھ ی،تاپرستکی هَ ارْ   ).۴۰/   بقره :نگا( :»فَ
 ۵۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَوَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۚ  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ  ِض �ۡ� َ�َغۡ�َ  َواِصًبا

َ
ِ ٱ أ   ﴾٥٢ َ�تَُّقونَ  �َّ
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   ترجمه: 
و  یندارید )ن نحوهییتع(و ھمواره  ،ن است از آن او استیو زمھا  آسمان آنچه در 

ه ک یوقت(پس  .واجب و الزم است یاد از ویو اطاعت و انق ،حق او یقانونگذار )ارک(
ز و ھمگان یاد ھمه چیو اطاعت و انق یعیو تشر ینیوکن تیاز آِن خدا و قوان یعاَلم ھست
  ؟دیترس یر خدا میا از غیآ )از او است

   توضیحات: 

ينُ «  باً . «ادیاطاعت و انق .ن و سننیقوان .عتین و شرید :»الدِّ اصِ شه و یھم :»وَ

ينُ (ن واژه حال یا .خالصانه .واجب و الزم ).۹/   صاّفات :نگا(ھمواره    .است )الدّ
 ۵۳ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ّمِن بُِ�م َوَما﴿  ُ�مُ  إَِذا ُ�مَّ  �َّ ُّ ٱ َمسَّ   ﴾٥٣ ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ
   ترجمه: 
د تنھا منعم را سپاس گفت و یو با(خدا است  یاز سو د ھمهیھا دار آنچه از نعمت 

 )ایو مصائب و بال یماریھمچون درد و ب( یانیه زک یھنگام ،و گذشته از آن )دیپرست
سوی  به ھا تنھا دست دعا لکھا و گشودن گره مش یزدودن ناراحت یبرا(د یبه شما رس

جز  یپس چرا در وقت عاد( ،دیخوان یاد میبه فر یاو را با ناله و زار )د ویدار یخدا برم
  ).؟دیطلب یم کمکد و انبازھا را به یپرست یاو را م

   توضیحات: 

 » ُّ ونَ ). «۱۲/   ونسی ،۱۷/   (نگا: أنعام »:الرضُّ أَرُ ْ د و متضّرعانه یدھ یاد سر میناله و فر»: جتَ

ؤارد. از مصدر (یطلب یم کمک   .ان استیوحوش و چھارپا یُھّرا و آوا ی) به معنجُ
 ۵۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َّ ٱ َكَشَف  إِذَا ُ�مَّ ﴿    ﴾٥٤ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  بَِرّ�ِِهمۡ  ّمِنُ�م فَرِ�قٞ  إَِذا َعنُ�مۡ  ل�ُّ
   ترجمه: 
و جلو تندباد حوادث و طوفان بال (رد کان را از شما دور یه خدا زک یسپس ھنگام 

و از نو دچار ( !نندک یپروردگار خود م کیشر )یانبازھائ(از شما  یگروھ ،)را گرفت
  ).!شوند یو شرور م یپرست غفلت و غرور و بت



  ١٠٣٣ سوره نحل

 

   توضیحات: 

فَ «  شَ يقٌ . «نار زدک .ردکبرطرف  :»كَ   .گروه .دسته :»فَرِ
 ۵۵ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْ  ُهمۚۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  بَِما   ﴾٥٥ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  َ�َتَمتَُّعوا
   ترجمه: 
الت و دفع کرفع مش(نند و ک یم ناسپاسیا دادهشان  بدی هکرا  یھائ نعمتبگذار  

و لّذت (د یمند شو بھره )این متاع دنیاز ا یافران چند روزک یا .رندیده گیمضّرات را ناد
  .د دانستیخواھ )ارتان راکفر و سرانجام کعاقبت  ،دیببر
   توضیحات: 

مْ «  يْنَاهُ اتَ آ ءَ وا بِمَ رُ فُ شان  بدی هکنند کرا ب یزھائیچ یفران و ناسپاسکبگذار  :»لِيَكْ
و  ،الم آن الم عاقبت .ده انگارندیم نادیا دادهشان  بدی هکرا  یھائ بگذار نعمت .میا داده

  .ار استکو ان یناسپاس یفران به معنک
 ۵۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ا انَِصيبٗ  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  لَِما َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿  ِ ٱتَ  ُهۡمۗ َ�ٰ َرَزقۡ  ّمِمَّ ا لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  �َّ  ُكنتُمۡ  َ�مَّ
ونَ َ�فۡ  ُ�َ٥٦﴾  

   ترجمه: 
وانات یاز ح( یا بھره ،)ه جمادندکرا یز(دانند  ینم یزیه چک یبتھائ یبرا )افرانک( 

تقّرب   ھا بدان لهین وسیو بد(دھند  یم قرار میا دادهشان  بدی ه ماک )و ارزاق خود
د یخواھ ین دروغ و بھتانھا بازپرسیاز ا )امتیدر دادگاه ق( !به خدا سوگند ).ندیجو یم

  ).شود یردارتان داده مک یو سزا(شد 
   توضیحات: 

ونَ «  لَمُ عْ  افرانک .ت بتھا ندارندیبر الوھ یل و حّجتیافران دلک .دانند یھا نم بت :»ال يَ

نتُمْ . «ھا سراغ ندارند از بت یانیسود و زگونه  ھیچ ونَ كُ ُ رتَ د و یبافت یشما به ھم م :»تَفْ
  .دیردک یسرھم م
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 ۵۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿  ا َولَُهم ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِت َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�َّ   ﴾٥٧ َتُهونَ �َشۡ  مَّ
   ترجمه: 
شدند  یقائل م یدختران ،است کپا یازیش و نیه از ھرگونه آالک یخداوند یو برا 

داشتند قرار  یخود آنچه دوست م یو برا )،پنداشتند یدختران خدا مو فرشتگان را (
  ).ه پسران ھستندک(دادند  یم

   توضیحات: 

بَنَاتِ «  افران آنھا را دختران خدا که کمراد فرشتگان است  .دختران :»الْ
  ).۴۱و  ۴۰سبأ /  :نگا(دند یپرست یشان را میو ا )۱۰۰/   انعام :نگا(پنداشتند  یم

 ۵۸ آیه سوره نحل
   ه:یمتن آ 

َ  �َذا﴿  َحُدُهم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
  ﴾٥٨ َكِظيمٞ  َوُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  َظلَّ  نَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
 یکیه به ک یو ھنگام )دانستند یم یو بدبخت یستگکه ننگ و سرشیدختران را ما( 

رد ک یر مییاش تغ چھره یآن چنان از فرط ناراحت(شد  یاز آنان مژده توّلد دختر داده م
  .شد ید و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه میگرد یاه میصورتش س )هک

   توضیحات: 

اً . «از افعال ناقصه است .شد یم :»ظَلَّ «  دّ وَ سْ ظِيمٌ . «اهیس :»مُ  .مملّو از غم و اندوه :»كَ
  ).۱۷/   زخرف ،۸۴/   وسفی :نگا(ز از خشم و غضب یلبر

 ۵۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َ  َما ءِ ُسوٓ  ِمن مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َرىٰ َ�َتَ� ُ�مۡ  ۦٓۚ بِهِ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ۥِسُكهُ � مۡ  ُهونٍ  َ�َ

َ
هُ  أ َاِب� ٱ ِ�  ۥيَُدسُّ  ل�ُّ

 �َ
َ
�  ٓ   ﴾٥٩ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

   ترجمه: 
شتن را یشد خو یه به او داده مک ین مژده بدیبه خاطر ا )خود(له یاز قوم و قب 

رد و ین ننگ را بر خود بپذیا ایآ :)گفت یران به خود میو سرگشته و ح(رد ک یپنھان م



  ١٠٣٥ سوره نحل

 

ه ک یچه قضاوت بد !ھان ؟زنده بگور سازد کر خایا او را در زیدختر را نگاه دارد و 
  !ردندک یم

   توضیحات: 

يا«  ارَ تَوَ ونٍ «سازد.  ید مردمان پنھان میخود را نھان و از د»: يَ  یو رسوائ یخوار»: هُ

هُ ). «۹۳/   (نگا: انعام سُّ ر کر مذیند. دفن و پنھانش سازد. استعمال ضمکزنده بگورش »: يَدُ

هُ ( یھا (ه) در واژه كُ سِ هُ ) و (يُمْ سُّ   .لمه (ما) استک یعنی ،) با توّجه به ظاھر مرجع آنيَدُ
 ۶۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ﴿  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لِ�َّ وۡ ٱ َمثَُل  ِخَرةِ �ٱب ِ  ءِ� لسَّ ۡ ٱ َوِ�َّ  ٱ َمَثُل ل
َ
�ۡ � ٰ    ﴾٦٠ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  ۡ�َ

   ترجمه: 
ه از جمله دوست داشتن ک(اند  هیصفات دان یدارا ،ه به آخرت باور ندارندک یسانک 

ه است یصفات عال یو خدا دارا )ردن او استکپسر و دشمن داشتن دختر و زنده بگور 
و (مت است کو او با عّزت و با ح )ز استیچ س و ھمهک از ھمه یازین یه از جمله بک(
  ).مت استکح یش از رویارھاکند و کرا ب یارکتواند ھر  یم

   توضیحات: 

ثَلُ «  ءِ . «حالت .صفت :»مَ وْ ثَلُ السَّ ياـْال. «هیصفات دان :»مَ لَ ثَلُ األعْ   .هیصفات عال :»مَ
 ۶۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿  ا ِمِهمبُِظلۡ  �َّاَس ٱ �َّ ُرُهمۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بَّةٖ َدآ ِمن َهاَعلَيۡ  تََركَ  مَّ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  يَُؤّخِ
َ
 أ

 � َسّ�ٗ ٓ  فَإِذَا مُّ َجلُُهمۡ  ءَ َجا
َ
  ﴾٦١ ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  َ�  أ

   ترجمه: 
فر یک )ھرچه زودتر به عقاب و عذاب آن(اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان  

ن آنان را تا مّدت کیول ،گذاشت ینم یباق )انسان نام( یا ن جنبندهیزم یبر رو ،داد یم
ه اجل آنان ک یو ھنگام ،دھد یمھلت م )شان استیدن مرگ ایه زمان فرا رسک(ن یمع

  .اندازند یش میپ )آن را یا لحظه(اندازند و نه  یپس م )آن را( یا د نه لحظهیسر رس
   توضیحات: 

ا«  يْهَ لَ ض(واژه  )ھا(ر یمرجع ضم .نیزم یبر رو :»عَ آبَّةٍ . «محذوف است )األرْ  :»دَ
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مْ (ر ینه ضمیبه قر .جنبنده توان آن را شامل ھرگونه  ین مکیل .مراد انسان است )هُ

يً . «دانست یا موجود زنده و جنبنده مّ سَ لٍ مُّ  :نگا(ان عمر یپا .دن مرگیفرا رس :»أَجَ
  ).۴۲زمر /  ،۳ھود /  ،۶۰و  ۲/   انعام

 ۶۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿  ۡ  َوتَِصُف  َرُهونَۚ يَ�ۡ  َما ِ�َّ ل
َ
نَّ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُهمُ �

َ
� سۡ �ُۡ ٱ لَُهمُ  أ نَّ  َجَرمَ  َ�  َ�ٰ

َ
 أ

�َُّهم �َّارَ ٱ لَُهمُ 
َ
فۡ  َو�   ﴾٦٢ َرُطونَ مُّ

   ترجمه: 
 ،ه انتخاب دختران است)کپسندند ( یه خود نمکنند ک ین مییتع یزیخدا چ یآنان برا 

ن جھان از ثروت و قدرت یه در اک(ھمان گونه  ند:یگو یرانند و م یو دروغ بر زبان م
 کشان است). بدون شیدارند (و بھشت از آن ا کیدر آن جھان ھم) سرانجام ن ،مندند بھره

  شوند. ینده مکگران بدانجا رانده و افیاز د شیشان است و آنان پیآتش دوزخ بھره ا
   توضیحات: 

بَ «  ذِ مُ الْكَ نَتُهُ فُ أَلْسِ  ،۳۶/   ھفکدارد (نگا:  یان میارا دروغ را بکشان آشیھا زبان»: تَصِ

نَيا). «۵۰/   فّصلت ُسْ ه بھشت کاست  یاخرو ی. مراد سعادت و خوشبختکیسرانجام ن»: احلْ

مَ «است.  رَ اً «»: ال جَ طُونَ ). «۲۲حتمًا (نگا: ھود / . »حقّ رَ فْ شگامان. جلوافتادگان. یپ»: مُ
  ).۳۴/   هیجاث ،۱۲۶/   طه ،۵۱/   اد رفتگان (نگا: اعرافیفراموش شدگان و از 

 ۶۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱتَ ﴿  رۡ  لََقدۡ  �َّ
َ
ٓ َسلۡ أ َم�ٖ  إَِ�ٰٓ  َنا

ُ
يۡ ٱ لَُهمُ  فََز�َّنَ  لَِك َ�بۡ  ّمِن أ عۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

َ
 مَ وۡ ۡ�َ ٱ َوِ�ُُّهمُ  َ�ُهوَ  لَُهمۡ َ�ٰ أ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ 
َ
  ﴾٦٣ أ

   ترجمه: 
من یم و اھریش از تو فرستادیپھای  سوی مّلت به )یغمبرانیپ(ما  !به خدا سوگند 

غمبران بازداشت و یپ یرویآنان را از پ(شان را در نظرشان آراست و یا )زشت( یارھاک
آنان را به (شان است و یمن سرپرست ایامروز اھر )جھانن یدر ا .ردکشان  بدبخت

  .دارند یکعذاب دردنا )امتیق یو فردا ،شاندک یدنبال خود م
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   توضیحات: 

مَ «  يَوْ مُ الْ لِيُّهُ وَ وَ هُ  .شان استیامور ا ین جھان سرپرست و متولّ یمن در ایاھر :»فَ
زند و از راه  یرا گول م یسانکن رسالت است باز ھم یه روزگار آخرکطان امروز ھم یش

  .شانندیران گذشتگان و از نسل اکنان ھمفیانگار ا .ندک یبه در م
 ۶۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
َ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ  �ٖ لَِّقوۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  �ِيهِ  َتلَُفوا

  ﴾٦٤ ِمُنونَ يُؤۡ 
   ترجمه: 
مردمان  یرا برا یزیه چکم مگر بدان خاطر یا ردهکرا بر تو نازل ن )قرآن(تاب کما  

ھم بدان (و  ،در آن اختالف دارند )است و ینیجزو امور د(ه ک یان و روشن نمائیب
  .مؤمنان گردد یت و رحمت برایھدا )تابکن یه اکخاطر 

   توضیحات: 

ي«   .ش مردمان استکشمکمورد اختالف و محّل  ینیمراد امور د .هک یزیچ :»أَلَّذِ

ديً وَ ... «رهیو غ ،اءیوانات و اشیم حیل و تحریتحل ،معاد ،نبّوت ،دیتوح :لیاز قب هُ

َةً  محْ َ (له و عطف بر محّل  مفعول :»رَ   .ھستند )لِتُبَنيِّ
 ۶۵ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  نَزَل  �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
ٓۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ  ِ�  إِنَّ  تَِها  �ٖ ّلَِقوۡ  يَةٗ � لَِك َ�

  ﴾٦٥ َمُعونَ �َسۡ 
   ترجمه: 
با  ی،کو خش(ن را پس از مرگ یباراند و زم یآسمان آب را م )ابر(ه از کخدا است  
 )دوباره جان و( ،آن )فراوان در یشتزارھاکھا و چمنزارھا و  اهیھا و گ اندن گلیرو
ل یدل )اتیاندن و موات و حیار باراندن و روک(ن یدر اگمان  بی .بخشد یات میح

  .ه گوش شنوا دارندکآنان  یاست برا )میکبر وجود مدّبر ح( یروشن
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   توضیحات: 

آءِ «  مَ َا). «۶۹/   واقعه ،۴۳نور /  ،۵۷/   اعراف :نگا(مراد ابر است  :»السَّ هتِ وْ مراد از  :»مَ

َا. «آن است یو لخت یکخش ،نیمرگ زم هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ يَا بِهِ األرْ أَحْ ن لخت و یزم :»فَ
ن ھم ید اشاره به ایشا .سازد یز از جوش و خروش میرا با آن سبز و خّرم و لبر کخش

 ھا و در درون آنھا به بافت ،اھانیه آب برف و باران پس از جذب آن توّسط گکباشد 
  .شود یل میزنده تبدھای  سلول

 ۶۶ هسوره نحل آی
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  لَُ�مۡ  �نَّ ﴿ 
َ
ۖ لَعِۡ�َ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُّسۡ  ٗة ا قِيُ�م� َنًا َوَد�ٖ  ثٖ فَرۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ۦُ�ُطونِهِ  ِ�  ّمِمَّ َّ� 

ٓ  اَخالِٗص  ٰ  ا�ِغٗ َسا   ﴾٦٦ رِ�ِ�َ ّلِل�َّ
   ترجمه: 
ه در ک(است  یعبرت )درس(شما  یان برایدر وجود چھارپا )!مردمان یا(گمان  یب 

 یزھائیاز چ یاز برخ )ه ماکن برتر یاز ا یچه عبرت .دیببر ید به خدا پیتوان یپرتو آن م
ان تفاله و یه از مکم ینوشان یبه شما م یر خالص و گوارائیش ،م آنھا استکه در شک

  .دیآ یتراود و نوشندگان را خوش م یرون میخون ب
   توضیحات: 

مْ «  يكُ قِ به صورت  )ه(ر یر ضمکذ .شانیھا مکش :»بُطُونِهِ . «مینوشان یبه شما م :»نُسْ

ث آن درست یر و تأنیکاسم جمع است و تذ )أَنْعام(ه واژه کبدان خاطر است  ،رکمذ

ِ ). «۵/   نحل :نگا(است  ن بَنيْ بَناً (حال مقّدم  :»مِ  )يفِ بُطُونِهِ (ه بدل اشتمال کن یا ایو  )لَ
ه ک یا علوفه .وانیھضِم دستگاه گوارش ح مهیده و نیعلوفه جو :»َفْرٍث «  .بشمار است

ث(وان باشد آن را یھنوز در داخل دستگاه گوارش ح و پس از دفع از  ،تفاله یعنی )فَرْ

ث(وان آن را یبدن ح وْ مٍ . «نامند ین میسرگ یعنی )رَ ثٍ وَ دَ وْ ِ رَ ن بَنيْ ن است یمراد ا :»مِ

ث(به  یخورد و مواّد غذائ یرا م یوان مواّد غذائیه حک و خون به  ،و َفْرث به خون ،)فَرْ

الِصاً . «شود یل میر تبدیش آئِغاً . «صاف :»خَ   .ندیآ خوش .گوارا :»سَ
 ۶۷ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 
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ٰ  َوِمن﴿   ٱوَ  �َِّخيلِ ٱ تِ َ�َمَ�
َ
ۚ  قًاَورِزۡ  �َسَكرٗ  هُ ِمنۡ  َ�تَِّخُذونَ  بِ َ�ٰ عۡ ۡ� ٰ  ِ�  إِنَّ  َحَسًنا  يَةٗ � لَِك َ�

  ﴾٦٧ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ 
   ترجمه: 
سازد  یب شما مینص یتکپربر یغذا( ،درختان خرما و انگور یھا وهیاز م )خداوند( 

 )گاه(د و ینک یشراب درست م )د و از آنیآور یدر م یانباریه گاه آن را به صورت زک
ت و یدو و چند خاص یگردآور(ن یدر اگمان  بی .دیریگ یزه از آن میکو پا کرزق پا

ه از عقل و خرد کاست  یسانک یبرا )دگاریاز قدرت آفر( یا نشانه )ھا وهیت در میقابل
  .رندیگ یسود م

   توضیحات: 

نْهُ «  ونَ « :ن استیرچنیاست وتقد یموصوف محذوف )ه(ر یمرجع ضم :»مِ ذُ تَّخِ ا تَ مَ

نْهُ  نْهُ « :هکن یا ای .»مِ ونَ مِ ذُ تَّخِ رُ تَ رُ (ا ی )ما( .»ثَمَ راتِ النَّخيلِ وَ (و جمله  ،مبتدا )ثَمَ ن ثَمَ مِ

نابِ  نْهُ (و جمله  ،خبر مقدم )األعْ ونَ مِ ذُ تَّخِ  یمحذوف است و به جا یصفت مبتدا )تَ

راً ). «۱۶۴/   صاّفات :نگا(موصوف نشسته است  كَ  .یم .خمر .آور است یآنچه مست :»سَ
 .رفته استار کبه  یمبالغه به صورت مصدر یاسم فاعل است و برا یمصدر و به معن

ناً « سَ قاً حَ زْ راً وَ رِ كَ نْهُ سَ ونَ مِ ذُ ه به صورت کد ین خودتان ھستیه اکن است یمراد ا :»تَتَّخِ
د و از خواب غفلت یرید عبرت بگیپس با .دینک یھا استفاده م وهیا حالل از میحرام 

لُونَ . «دینکھا استفاده ن وهید و جز به صورت حالل از میدار شویب قِ عْ مٍ يَ وْ ن جمله یا :»لِقَ
 یلکرات و مشروبات الکه عاقالن مسکته ھم داشته باشد کن نید اشاره به ایشا
  .دشمن عقل است یزین چیه چنکچرا  .نوشند ینم

 ۶۸ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
نِ  لِ �َّحۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  َ�ٰ َوأ

َ
ِِذيٱ أ َجرِ ٱ َوِمنَ  اُ�يُوتٗ  َبالِ �ِۡ ٱ ِمنَ  �َّ ا لشَّ  َوِممَّ

  ﴾٦٨رُِشونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
و بدان گونه (رد کالھام  )شت رایو طرز مع یراه زندگ(پروردگارت به زنبوران عسل  

ه ک یھائ ھا و داربست ھا و درخت وهکه از ک )انداختشان  دل داند به یه تنھا خود مک
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  .دینیبرگز یھائ خانه ،سازند یمردمان م
   توضیحات: 

يا«  حَ . است یزیمراد الھام غر .در فطرت زنبور عسل سرشت .ردکالھام  :»أَوْ

ل« ونَ . «زنبوران عسل :» النَّحْ شُ رِ  یھائ داربست .سازند یمردمان به صورت سقف م :»يَعْ
د ھم یشا ).۱۳۷/   أعراف ،۱۴۱/   أنعام ،۲۵۹/   بقره :نگا(نند ک یدرست مھا  انسان هک

ار زنبوران عسل قرار یدر اختسازند و  یمھا  انسان هکباشد  یندوھائکاشاره به 
  .دھند یم

 ۶۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ابٞ  ُ�ُطونَِها مِنۢ  ُرجُ َ�ۡ  ُذلُٗ�ۚ  َرّ�ِِك  ُسُبَل  لُِ� سۡ ٱفَ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن ُ�ِ  ُ�مَّ ﴿  َ�َ  ۡ  َتلٌِف �ُّ
لۡ 
َ
� ٰ ٓ  �ِيهِ  ۥنُهُ َ� ٰ  ِ�  إِنَّ  ّلِلنَّاِس�  ءٞ ِشَفا ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  يَةٗ � لَِك َ�  ﴾٦٩ َ�تََفكَّ

   ترجمه: 
ه کد یمائیرا بپ یھائ د و راهیھا بخور وهیاز ھمه م )هکم یردکما به آنھا الھام (سپس  

 ،از درون زنبور عسل .ارندیدر اخت )ق ویدق(امًال کرده است و کن ییشما تع یخدا برا
 یبھبود )ع رنگارنگیما(ن یدر ا .دارد یمختلف یھا ه رنگکتراود  یرون میب یعیما

 ه آنھا بهک یزنبوران عسل و ارمغان یبرنامه زندگ(ن یدر اگمان  بی .مردمان نھفته است
از عظمت و قدرت ( ینشانه روشن )ه ھم غذا و ھم شفا استکدارند  یم میتقدھا  انسان

 یزندگ یو رازھا و رمزھا(شند یاند یم )ھا دهیدرباره پد(ه ک یسانک یاست برا )پروردگار
  ).دارند یش چشم میاز جمله جانوران را پدگان یآفر
   توضیحات: 

يلِ «  ل(ه کاستعمال مفرد مؤّنث بدان خاطر است  .دیبخور :»كُ لة(جمع  )نَحْ و  )نَحْ

لُكِي. «مؤّنث است لُالً . «دیمائیبپ .دیراه برو :»فَاسْ  .عیرام و مط یبه معن ،جمع َذُلول :»ذُ

بُلَ (تواند حال  ین واژه میا ق بوده و یه دقک یھائ راه :شود ین میچن یمعنه کباشد  )سُ
در  یر فاعلیه حال ضمکن یا ای .ردیگ یار زنبوران عسل قرار میسھل و ساده در اخت

لُكِي(فعل  ه کد ینک یرا ط یھائ فرمانبردارانه راه :گردد ین میچن یه معنکباشد  )فَاسْ
  .رده استکن ییخدا تع



  ١٠٤١ سوره نحل

 

 ۷۰ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ٰ  ُ�مَّ  َخلََقُ�مۡ  �َّ ن َوِمنُ�م ُ�مۚۡ َ�َتَوفَّٮ رۡ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ
َ
 دَ َ�عۡ  لَمَ َ�عۡ  َ�  لَِ�ۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ َذلِ أ

ۚ  ًٔ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  َ ٱ إِنَّ  ا   ﴾٧٠ قَِديرٞ  َعلِيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
ه در آن کرده است کن ییتان تعیرا برا یو روزگار(ده است یخداوند شما را آفر 

سپس شما را  )د ویسینو یخود را م یا بدبختی یتاب خوشبختکد و ینک یم یزندگ
رسند  یعمر م ین باالیاز شما به سن یبرخ ).گرداند یش برمیخو یسو به(راند و یم یم
علم  )آن ھمه(ه پس از ک )شدک یارشان بدانجا مکه کشوند  یفرتوت م( یا به گونه )و(

گھ ز را یو ھمه چ(نخواھند دانست  یزیچ )اند آموخته یه در زندگک یا و تجربه( یو آ
ھا و  استه شده است و استخوانکبدن ھای  سلول تیه از فّعالکچرا  .نندک یفراموش م

گاه و  )دگان خودیاز اسرار آفر(خدا گمان  بی ).گرفته است یعضالت و اعصاب سست آ
  ).ه بخواھدک(است  )یزیبر ھر آن چ(توانا 
   توضیحات: 

رِ «  مُ عُ لِ الْ ذَ ه انسان در آن فرتوت و خِرف ک یا دوره .ین مراحل زندگیتر پست :»أَرْ
  .شود یناتوان و نادان م کودکگردد و ھمچون  یم

 ۷۱ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  َل  �َّ ٰ  َضُ�مۡ َ�عۡ  فَضَّ ِينَ ٱ َ�َما ِق� لّرِزۡ ٱ ِ�  ٖض َ�عۡ  َ�َ َّ�  ْ لُوا ٓ  فُّضِ ٰ  قِِهمۡ رِزۡ  ّدِيبَِرا  َما َ�َ
يۡ  َملََكۡت 

َ
ٓ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ۚ َسَوا فَبِنِعۡ  ٌء

َ
ِ ٱ َمةِ أ   ﴾٧١ َحُدونَ َ�ۡ  �َّ

   ترجمه: 
ه کچرا (داده است  یبرتر یگر از نظر روزید یاز شما را بر برخ یخداوند برخ 

داده شده شان  بدی یفراوان یه روزکآنان  ).تان متفاوت استیھا استعدادھا و تالش
و ( یه روزکستند یحاضر ن )ارشان قرار گرفته استیدر اخت یادیو ثروت ز(است 
 یمساو )و کیشر( یشان را با خود در دارائیخود را به بردگان خود بدھند و ا )ثروت

د و یگردان یت میخدا در الوھ کیبندگان خدا را شر ،افرانکپس چرا شما ( ؛گردانند
و سروران  ،ران راکان نویو آقا ،ران رایمگر ثروتمندان فق ؟دیدان یمتصّرف در امور م
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خود  یه براکپس آنچه را  ؟سازند یدر قدرت و ثروت خود م کیبردگان را شر
و (نند ک یار مکا نعمت خدا را انیآ ).؟!پسندند یخدا م یچرا برا ،پسندند ینم

  ).؟!سازند یدگار میآفر کیدگان خدا را شریاز آفر یھائ دهیآفر
   ضیحات:تو 

آدِّي«  ينَ (اصل آن  :» رَ آدِّ  یه نون در حالت اضافه حذف شده است و به معنکاست  )رَ

ُمْ . «نندگان و برگشت دھندگان استکرّد  تْ أَيْامهنُ لَكَ  ۳نساء /  :نگا(شان یبردگان ا :»ما مَ

آءٌ ...). «۳۶و  ۲۵و  ۲۴و  وَ مْ فِيهِ سَ ونَ . «سان گردندکیتا در آن برابر و  :»فَهُ دُ ْحَ ار کان :»جيَ
  ).۵۱/   أعراف ،۳۳/   أنعام :نگا(رند یگ یده میناد .نندک یم

 ۷۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  �َّ
َ
زۡ  أ

َ
زۡ  ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  اجٗ َ�ٰ أ

َ
 وََحَفَدةٗ  بَنِ�َ  ِجُ�مَ�ٰ أ

ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م فَبِ  ِت� لطَّ
َ
ِ ٱ َمِت َو�ِنِعۡ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱأ   ﴾٧٢ ُفُرونَ يَ�ۡ  ُهمۡ  �َّ

   ترجمه: 
و از  ،)دیاسائینار آنان بکتا در (شما ساخت  یبرا یخدا از جنس خودتان ھمسران 

 یزھایو چ ،)دینکتا بدانان دل خوش (به شما داد  یھمسرانتان پسران و نوادگان
تا از آنھا استفاده (رد کبه شما عطا  )واناتیجات و ح وهیھمچون غّالت و م( یا زهیکپا
ه کدانند  یافران مکه کن یبا وجود ا(ا یآ ).دینمائ یگزار را سپاس ید و خداینک

 )یھا بت(به  )ا باز ھمیآ ی،گریز دیچ س و نهک ھا خدا است و نه سرچشمه ھمه نعمت
  ؟!ندگذار یناسپاس م )دنیورز کبا شر(آورند و نعمت خدا را  یمان میباطل ا

   توضیحات: 

مْ «  كُ سِ نْ أَنفُ ةً ). «۱نساء /  :نگا(ل خودتان کاز جنس و ش :»مِ دَ فَ  ،دیجمع َحف :»حَ

بَاطِلِ . «فرزندزادگان .نوادگان ه مصداق روشن باطل در تمام کھا است  مراد بت :»الْ
  .ھا انتظار داشتند ه از بتکاست  یدر اصل مراد سود .ابعادند

 ۷۳ سوره نحل آیه
   ه:یآمتن  

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  َ�ٰ ٱ ّمِنَ  اقٗ رِزۡ  لَُهمۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  َما �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ِض �ۡ�
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 ﴾٧٣ َتِطيُعونَ �َسۡ 
   ترجمه: 
ن یو زمھا  آسمان در ین رزقیمترک که مالکپرستند  یرا بجز خدا م یزھائیو چ 
 ین درختیاز باال ببارانند و در زم یباران(توانند  ینم )نده ھمیدر آ(ستند و یآنان ن یبرا
  ).شان گردانندیب ایرا نص یزیانند و چیبرو یاھیو گ
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «  يْئاً . «خدا یبه جا .بجز خدا :»مِ قاً (بدل از  .چ وجهیبه ھ .»اصالً « :»شَ زْ  )رِ
  .منه است مبّدل یزیو ناچ یمکگر  بیان است و

 ۷۴ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تَۡ�ِ  فََ� ﴿  ِ  ُ�وا  ٱ ِ�َّ
َ
ۚ مۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  َثاَل نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
  ﴾٧٤ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

   ترجمه: 
 ،ھات ناروایتباه و تشب یھا اسیو با ق(د یر قرار مدھیه و نظیخدا شب یپس برا 

داند و شما  یم )رااعمال شما (خداوند گمان  بی ).دینکر نیه و تعبیپرستش بتان را توج
  .دیدان ینم )ردار بدتان راکسرنوشت (

   توضیحات: 

بُوا«  ِ ثَالَ . «مراد قرار دادن و ساختن است .دینکر نکذ :»ال تَرضْ  ،جمع ِمْثل :»األمْ
  .ھا و مانندھا ھمگون .رھایھا و نظ هیشب

 ۷۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�ََب ﴿  مۡ  ادٗ َ�بۡ  َمَثً�  �َّ ٰ  ِدرُ َ�قۡ  �َّ  لُوٗ� مَّ زَقۡ  َوَمن ءٖ َ�ۡ  َ�َ  َ�ُهوَ  اَحَسنٗ  قًارِزۡ  ِمنَّا هُ َ�ٰ رَّ
ِۚ  دُ مۡ �َۡ ٱ نَۚ ۥَتوُ �َسۡ  َهۡل  ًر�ۖ وََجهۡ  �ِ�ّٗ  هُ ِمنۡ  يُنفِقُ  �ۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
  ﴾٧٥ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

   ترجمه: 
و  ،ستیز نیچ چیقادر بر ھه کند ک یر مکرا به عنوان مثال ذ یکخداوند برده مملوّ  

داده  یا زهیکحالل و پا یه به او روزکزند  یرا مثل م )یمانیبا ا(انسان  )در مقابل آن(
مگر ( ؟سانندکیا آنان یآ ،ندک یبخشد و صرف م یار از آن مکاست و او پنھان و آش

ند ه رھا از بکبا مؤمنان  ،بتان گرفتارند یه در بند شھوات و خرافات و بندگکان کمشر
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 ؟برابرند ،آرند یزدان فرود نمیجز به آستان  یشھوات و خرافات بوده و سر بندگ
سپاس خدا را  :)ندیگو یشند و میاند یباره م نیه اھل منطق و استداللند در اکمؤمنان 

ان گمراه و کواقعًا مشر .نه بنده بندگان خود ؛ردکه ما را بنده خود ک(سزا است 
  .دانند ینم )فرق حق و باطل را(شتر آنان یه بکو بل )سرگردانند

   توضیحات: 

بْداً «  ثَالً (بدل از  :»عَ ونَ . «است )مَ تَوُ لْ يَسْ ر مراد یاغلب تفاس ؟سان و برابرندکیا یآ :»هَ
برابر  یکجان  یند بت بیگو یدانند و م یزدان میو مؤمن آزاده را  ،را بتان کاز عبد مملوّ 

افر کمؤمن و  یبرا یھیھم مثال فوق را تشب یو برخ .با خالق مقتدر جھان است

دُ هللاِِّ . «شمارند یم َمْ و  ،ب دوستانیرا نص یتاپرستکیه کخدا را سپاس  :»أَحلْ
 ؛ ھا تنھا سزاوار خدا است شیھا و ستا ھمه ستودن .ردکرا بھره دشمنان  یپرست خرافه

  .ھا و جمادھا نه سزاوار بت
 ۷۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�ََب ﴿  ٓ  رَُّجلَۡ�ِ  َمَثٗ�  �َّ َحُدُهَما
َ
بۡ  أ

َ
ٰ  ِدرُ َ�قۡ  َ�  َ�مُ � ٰ  َ�ٌّ  َوُهوَ  ءٖ َ�ۡ  َ�َ ٰ َموۡ  َ�َ  هُ لَٮ

 ۡ�
َ
ههُّ  َنَما�   َ�  يُوَّجِ

ۡ
  َوَمن ُهوَ  َتوِي�َسۡ  َهۡل  ِ�َۡ�ٍ  تِ يَأ

ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٰ  َوُهوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب  طٖ ِصَ�ٰ  َ�َ

سۡ    ﴾٧٦َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
از آنان گنگ مادرزاد است و بر انجام  یکیه کزند  یو خداوند دو مرد را مثل م 

نخواھد  یندارد و سربار صاحب خود بوده و به ھرجا او را بفرستد نفع یتوانائ یزیچ
آور  زبان(ه کاست  یسکبرابر با  )فائده استیه گنگ و ناتوان و سربار و بک(ا او یآ .داشت

خواند  یبه عدل و داد م )گران رایت است و مرّتبًا دکر و بریسراپا خآور و  ن و نانکارکو 
 یده و برنامه درست در زندگیروش پسند یو دارا(و در جاده صاف و راست قرار دارد 

  ).؟ است
   توضیحات: 

مُ «  لٌّ ). «یمفردات راغب اصفھان :نگا(گنگ مادرزاد  :»أَبْكَ ه در ک یسک .سربار :»كَ

.... «گران باشدیخوار خوان د زهیار بوده و رکیتنبل و ب یزندگ نْ وَ وَ مَ ي هُ تَوِ لْ يَسْ  :»هَ
ناتوان با خداوند قادر ھای  بت سهیه مراد مقاکن یا ای ،پرست و خداپرست است مراد بت
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ھا گنگ و ناتوان و سربار پرستنده  ه بتکچرا  ؛ مطلق و متصّرف در امور جھان است
ھا و  یخوبسوی  به ننده مردمانک م و دعوتیلع و عیباشند و خداوند سم یخود م

به سعادت  یه منتھکند ک یم یرھبر یھا است و پرستندگان خود را به راه راست یکین
  .در آخرت است یا و خوشبختیدر دن

 ۷۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ِض� �ۡ� مۡ  َوَما

َ
اَعةِ ٱ رُ أ وۡ  َ�ِ ۡ�َ ٱ حِ َ�َمۡ  إِ�َّ  لسَّ

َ
قۡ  ُهوَ  أ

َ
 إِنَّ  َرُبۚ أ

َ ٱ َّ�  ٰ   ﴾٧٧ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
گرداندن  و زنده(امت یق )یبرپائ(ار ک ،داند و بس ین را خدا میو زمھا  آسمان بیغ 

به  )درست ،خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و سھولت یبرا ،مردمان در آن
توانا است  یزیخدا بر ھر چگمان  بی .تر از آن است وتاهکا یاندازه چشم برھم زدن و 

  ).انتھاء است یه قدرت بکچرا (
   توضیحات: 

حِ ـلَ «  ِ ـلَ . «چشم برھم زدن :»مْ حِ الْبَرصَ زمان زده  یوتاھک یه براکاست  یمثل :»مْ

بُ . «شود یم   .متر استکتر و  وتاهکنجا مراد یدر ا .ترکینزد :»أَقْرَ
 ۷۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رََجُ�مأ مَّ

ُ
مۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  تُِ�مۡ أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
  ﴾٧٨ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  َدةَ  ِٔۡ� ۡ�

   ترجمه: 
از جھان دور ( یزیه چک یرون آورد در حالیمادرانتان بھای  شکم خداوند شما را از 

د و یله آنھا بشنویبه وس(و او به شما گوش و چشم و دل داد تا  ،دیدانست ینم )و بر خود
  .دینک یسپاسگزار )ش رایھا د و نعمتید و بفھمینیبب

   توضیحات: 

عَ «  مْ ارَ . «گوش .یحّس شنوائ :»السَّ . چشم .ینائیحّس ب ،جمع َبَصر :»األبْصَ

ةَ « ئِدَ   .ز استییو تم کمراد ادرا .دل .جمع فؤاد :»األفْ
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 ۷۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  � ۡ�ِ ٱ إَِ�  ا ٰ  لطَّ �َ ٓ ٱ َجّوِ  ِ�  تٖ ُمَسخَّ َما ۚ ٱ إِ�َّ  ِسُكُهنَّ ُ�مۡ  َما ءِ لسَّ ُ ٰ  ِ�  إِنَّ  �َّ  لِكَ َ�

  ﴾٧٩ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ �
   ترجمه: 
جز خدا  یسکآسمان رام و فرمانبردارند و  یه در فضاکنند یب یمگر پرندگان را نم 

ت پرواز را در یخاّص را در اندام پرندگان و قابل یکیزیو خواّص ف(دارد  یآنھا را نگاه نم
از ( یھائ نشانه )ان پرواز به ھوا و جوالن در فضاکام(ن یواقعًا در ا ).سازد یجاد نمیفضا ا

غمبران به ارمغان یه پک یزھائیبه چ(ه کاست  یسانک یبرا )عظمت و قدرت خدا
  .مان دارندیا )اند آورده

   توضیحات: 

 » ِ . ندک یشتر داللت میو ب کیه بر کاست  یلفظ .پرندگان .پرنده :»الطَّريْ

اتٍ « رَ خَّ سَ ن است ینجا مراد ایدر ا ).۵۴/   اعراف ،۱۶۴/   بقره :نگا(فرمانبردار  .رام :»مُ
 هکآسمان قرار داده است  یدر فضا یتیدر بال و پر پرندگان و خاصّ  یروئیه خداوند نک

ل کنند و به شکه برخالف قانون جاذبه به ھوا پرواز کدھد  یان را مکن امیا  ھا بدان
  .باشند یجھان ھست یھا یاز شگفت یکیگر شوند و  جلوه یا زنده یماھایھواپ

 ۸۰ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿   ٱ ُجلُودِ  ّمِن لَُ�م وََجَعَل  اَسَكنٗ  ُ�يُوتُِ�مۡ  ّمِنۢ  لَُ�م َجَعَل  �َّ
َ
 اُ�يُوتٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

وَ�َها�َسۡ  ۡص  َوِمنۡ  إِقَاَمتُِ�مۡ  مَ َوَ�وۡ  نُِ�مۡ َظعۡ  مَ يَوۡ  َتِخفُّ
َ
وۡ  َوافَِهاأ

َ
شۡ  َ�ارَِهاَوأ

َ
ٓ َوأ َ�ٰ  َعارَِها

َ
 ًعاَوَمَ�ٰ  اثٗ أ

  ﴾٨٠ ِح�ٖ  إَِ�ٰ 
   ترجمه: 
د ینک یساز خود خانه ید برایه بتوانکبه شما قدرت آن را داده است (ه کخدا است  

با (ان یچھارپا یھا و از پوست ،شتان گردانده استیتان را محّل آرامش و آسایھا خانه )و
به (ه در سفر و حضر خود آنھا را کتان ساخته است یبرا یچادرھائ )ژهیجاد خواّص ویا

ان وسائل یچھارپا یو مو کرکو از پشم و  ،دیابی یم کسب )د وینک یجابجا م یآسان
از  )دیا ه زندهک( یه تا مّدتکرده است کش شما را فراھم یمنزل و موجبات رفاه و آسا
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  ).آنھای  نعمت د و نهیمان ینه شما م ،ن جھانیان ایو پس از پا(د ینک یآنھا استفاده م
   توضیحات: 

ناً «  كَ ون که سیما ).یقرطب :نگا(سان است کیمصدر است و مفرد و جمع در آن  :»سَ
 :نگا(ون بوده کمس یعنی ،اسم مفعول یاسم مصدر و به معن )۱۰۳/   توبه :نگا(و آرامش 

 :نگا(ونت و آرامش کان سکموضوع و م :ن استیآن چن ین صورت معنیدر ا )یآلوس

َا). «۹۶/   انعام وهنَ فُّ تَخِ . وچک .سفر :» ظَعْن. «دیابی یف میو خف کآن را سب :»تَسْ

واف« بَار. «پشم ،جمع ُصوف :» أَصْ ار. «کرک ،جمع َوَبر :»أَوْ عَ . مو ،جمع َشْعر :»أَشْ

تاعاً . «ابزار و وسائل منزل :»أَثَاثاً « تَاعاً . «آالت نتیالبسه و ز :»مَ اثاً وَ مَ عطف بر  :»أَثَ

يُوتاً ( نيٍ . «است )بُ يا حِ ا دم ی ،ھا د استفاده از نعمتیمراد سررس .از زمان یتا مّدت :»إِلَ
  .ه اتمام جھان استکن یا ایو  ،مرگ انسان

 ۸۱ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ا لَُ�م َجَعَل  �َّ �ۡ  َبالِ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ٗ� ِظَ�ٰ  َخلَقَ  ّمِمَّ
َ
 لَُ�مۡ  وََجَعَل  انٗ َ�ٰ أ

  تَقِيُ�م �ِيَل وََسَ�ٰ  رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  �ِيَل َسَ�ٰ 
ۡ
 لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  يُتِمُّ  لَِك َكَ�ٰ  َسُ�مۚۡ بَأ

  ﴾٨١ لُِمونَ �ُسۡ 
   ترجمه: 
 یھائ و پناھگاه ،دآوردهیده است پدیه آفرک یزھائیتان از چیبرا یھائ هیخداوند سا 
به شما آموخته ھا را  طرز ساختن و استفاده از لباس(و  ،وھھا ساخته استکتان از یبرا

گرما و  )تیاذ(ه شما را از کده است یه دیتان تھیبرا یھائ جامه )لهیوس نیاست و بد
خود را بر شما اتمام ھای  نعمت خداگونه  بدین .دارد یجنگ محفوظ نگاه م )آزار(
ع و مخلص او یمط )دار ویدر درونتان ب یرگزارکو ش یحّس قدردان(ه کن یبخشد تا ا یم

  ).دینک یفرمانبردار ید و فقط از ویاو را خدا بدانو تنھا (د یگرد
   توضیحات: 

نَاناً . «ھا هیسا ،جمع ِظّل  :» ظِالل«   یھا افکمراد غارھا و ش ،ھا پناھگاه ،ّن کجمع  :»أَكْ

ابِيلَ . «ھا است وهک َ نجا مراد یدر ا .یا ھر نوع لباس و ھرگونه جامه ،جمع ِسْربال :»رسَ

ت و آزار و یاذ .جنگ :» بَأْس. «است یجنگ یھا گر جامهیدخود و  الهکزره و خفتان و 
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ونَ . «شدائد ناگوار جنگ لِمُ   .دیگرد یم فرمان خدا و مخلص در عبادت او میتسل :»تُسْ
 ۸۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿  َما ا ٰ ۡ�َ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِ�َّ ۡ ٱ غُ َ�   ﴾٨٢ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
 کبا ،م دعوت نشوند و حق را گردن ننھندیو تسل(برتابند  یآنان رون ھمه اگر یبا ا 

و آن را (ار است کغ آشیفه تو تنھا تبلیوظ )هکچرا  .ستیبر تو ن یه گناھکنداشته باش 
  ).یا آورده یھم به جا

   توضیحات: 

بَالغُ «  بِنيُ ـْال. «رساندن .غیتبل .ابالغ :»الْ  زدان ویفرمان گر  بیان .پرده یار و بکآش :»مُ
  .مردمان یارھاکدرست از نادرست گر  روشن

 ۸۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َمَت نِعۡ  رِفُونَ َ�عۡ ﴿  �ۡ  يُنِكُروَ�َها ُ�مَّ  �َّ
َ
ٰ لۡ ٱ َ�ُُهمُ َوأ   ﴾٨٣ فُِرونَ َ�

   ترجمه: 
شناسند و با وجود شناخت و  ینعمت خدا را م )شانیوردالن لجوج چون اک( 

گاھ د یبا تقل(شترشان یو ب )گذارند یو ناسپاسش م(نند ک یار مکآن را ان )در عمل( ی،آ
آورند و اسالم را  یمان میاز آنان ا یکو بعدھا گروه اند(افرند ک )از آباء و اجداد خود

  ).رندیپذ یم
   توضیحات: 

ونَ «  افِرُ مُ الْكَ هُ ثَرُ مقدم  ،با حق یدشمن ،ورانهکورکشتر آنان به سبب تعّصب یب :»أَكْ
گر یو د یپرست و لّذت یشھوتران ی،نیخود برترب ی،بر اخرو یویدن یشمردن زندگ

در  یو نادان یخرد یاز آنان به سبب ب یکو گروه اند ،ورزند یفر مکه کھا است یآلودگ
  .آورند یمان میھم بعدھا ا یتیو اقل ،اشتباھند

 ۸۴ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ُ�ِّ  ِمن َعُث َ�بۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  مَّ
ُ
ِينَ  َذنُ يُؤۡ  َ�  ُ�مَّ  اَشهِيدٗ  أ ْ  لِ�َّ   ﴾٨٤ َتُبونَ َتعۡ �ُسۡ  ُهمۡ  َوَ�  َ�َفُروا



  ١٠٤٩ سوره نحل

 

   ترجمه: 
غمبرشان بوده یا پیه در دنک(را  یگواھ یاز ھر مّلت )رسد یامت فرا میه قک( یروز 

گاھ(م یزیانگ یبرم )است  ،و شھادت ھمه اندامشان ،شانیخدا از احوال ا یتا عالوه بر آ
در آن دادگاه پس  .شترشان گرددیب یو رسوائ یبر آنان شھادت دھد و موجب شرمسار

افران اجازه داده کگر به ید )یاز شھادت شھود و قرار گرفتن در برابر عذاب الھ
شان یاز ا )غمبرانیپ یاز سو(و  )ندینما یخواھ ند و معذرتیلب از لب بگشا(شود  ینم

ه فرصت جلب کچرا (ند یگذشت نما یت و تقاضایه جلب رضاکشود  یخواسته نم
با نتائج اقوال و اعمال و  یاروئیو ھنگام رو ،ردار گذشته استکت خدا با گفتار و یرضا

  ).ده استیفرا رس یویبازتاب پندار و رفتار دن
   توضیحات: 

يداً «  هِ ). ۸۹/   نحل ،۴۱نساء /  :نگا(است  یغمبر ھر مّلتیمراد پ .یشاھد و گواھ :»شَ

تَبُونَ « تَعْ مْ يُسْ نند و کت خدا را جلب یه رضاکشود  یشان خواسته نمیاز ا :»وَ ال هُ

تَبُونَ ( .او را فراچنگ آورند یخوشنود تَعْ دن یطلب یُعْتب یاز مصدر استعتاب به معن )يُسْ
  .ت خواستن استیرضا یعنی

 ۸۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ رََءا �َذا﴿  َّ�  ْ ُف  فََ�  َعَذاَب لۡ ٱ َظلَُموا   ﴾٨٥ يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  ُهمۡ َ�نۡ  ُ�َفَّ
   ترجمه: 
 از آن یزیه چکنند ک یو درخواست م(نند یب یافران عذاب جھّنم را مکه ک یھنگام 

شود و نه چندان مھلت  یف داده میتخفشان  برای نه )،ف داده بشودیتخفشان  برای
  ).ندیرتر به دوزخ درآیه دک(گردد  یعطاء م

   توضیحات: 

وا«  ونَ . «اند دهیفر ورزک :»ظَلَمُ نظَرُ مْ يُ   .شوند یمھلت و فرصت داده نم :»ال هُ
 ۸۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ رََءا �َذا﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  ُ�وا �َ ْ  َءُهمۡ ُ�َ ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َر�ََّنا قَالُوا �َ ِينَ ٱ ُؤنَاُ�َ ْ نَدۡ  ُكنَّا �َّ  مِن ُعوا

لۡ  ُدونَِكۖ 
َ
ْ َقوۡ فَ� ٰ  إِنَُّ�مۡ  َل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ إَِ�ۡ  ا   ﴾٨٦ ِذبُونَ لََ�
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   ترجمه: 
 یھا را معبودھا ا آنیه در دنک(نند یب یخود را م یان انبازھاکه مشرک یو ھنگام 
 اشتباھًا در(ه کما ھستند  یانبازھاھا  این !پروردگارا :ندیگو یم )پنداشتند یش میخو
از عذاب  یپروردگارا برخ .میخواند یادشان میبه فر(م و یدیپرست یر از تو میبه غ )ایدن

ه ما را به عبادت کشان بودند یه اکچرا  .اهکحوالت گردان و از عذاب ما بشان  بدی ما را
شان  بدی خطاب )دھند و ین پاسخ میکن مشریدروغ یمعبودھا .خواندند یخود م

د و به یه ما را بپرستکم یا ما از شما خواسته یک( .دیوغگوئشما درگمان  بی :ندیگو یم
ھا روان یپرداز الیه به دنبال آرزوھا و خکد ین خودتان بودیا ؟!دیادمان بخوانیفر
  ).دیردک یادرس تصّور میف چون ما را معبود و فرید و بندگان ضعیشد یم

   توضیحات: 

و«  عُ نَّا نَدْ شان  مالام و برآورنده یخواند یادشان میبه فر .میدیپرست یم :»كُ

ونِكَ . «در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .میدانست یم ن دُ به  .تو یبه جا :»مِ

لَ « .ر از تویغ وْ قَ مُ الْ يْهِ ا إِلَ وْ قَ شان  پاسخ سخن .گردانند یشان را به خودشان برم سخن :»أَلْ
  .نندک یشان م بیذکدھند و ت یرا م

 ۸۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
ْ َقوۡ َو� ِ ٱ إَِ�  ا لََمۖ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  �َّ ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  لسَّ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ ٨٧﴾  

   ترجمه: 
) در آن روز در یجملگ ی،ویّبر دنکو ت یشکپس از آن ھمه سر یارانکن ستمی(چن 

آنچه به ھم گذارند) و  ی(و فرمان او را گردن م ،آرند یم فرود میشگاه خدا سرتسلیپ
ش قائل یخو یھا و معبودھا بت یه براک یبافتند (و ھرگونه قدرت و عظمت و شفاعت یم

  شود. یدا میشان دور و) از آنان گم و ناپ رود و از دسترس یھمه و ھمه بر باد م ،بودند
   توضیحات: 

لَمَ «  ...). «۲۸/   نحل :نگا(م یخضوع و تسل :»السَّ مْ نْهُ لَّ عَ  .شود یاز آنان گم م :»ضَ
  .نندیب یاز آن نم یو نشان یاثر

 ۸۸ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا وا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن وََصدُّ ْ  بَِما َعَذاِب لۡ ٱ َق فَوۡ  اَعَذابٗ  ُهمۡ َ�ٰ زِدۡ  �َّ  َ�نُوا
  ﴾٨٨ ِسُدونَ ُ�فۡ 

   ترجمه: 
شان  بر عذاب یعذاب ،دارند یاز راه خدا باز م )مردمان را(ورزند و  یفر مکه ک یسانک 

  ).میگردان یشان را مضاعف میمجازات ا(ند ینما یه مک یدر برابر فساد )و(م یافزائ یم
   توضیحات: 

ابِ «  ذَ قَ الْعَ اباً فَوْ ذَ مْ عَ نَاهُ دْ مردمان و به دور داشتن  یاز گمراھساز یناش یعذاب :»زِ
ن برابر یشان را مضاعف و چند عذاب .میافزائ یمفرشان کبر عذاب  ،مانیشان از ایا
  .میگردان یم

 ۸۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َعُث َ�بۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  مَّ
ُ
نُفِسِهۡمۖ  ّمِنۡ  ِهمَعلَيۡ  َشهِيًدا أ

َ
ٰ  َشِهيًدا بَِك  نَاوَِجئۡ  أ � ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ  ءِ

 َ�ۡ   ﴾٨٩ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
   ترجمه: 
غمبر یا پیه در دنک(م یگمار یاز خودشان بر آنان م یگواھ یان ھر مّلتیدر م یروز 

ن یا ایدر جھان ھستند و  کنیه ھم اک(نان یبر ا )!محّمد یا(و تو را  ،)شان بوده استیا
رد مسلمانان به قرآن و کو از تو درباره عمل( ،میریگ یگواه م )ندیآ یه بعدھا به وجود مک

ن یو ما ا )در بر دارد یامل و جامعکه برنامه ک یقرآن .میپرس یدنشان از آن میگز یدور
و  )از مردمین مورد نیامور د(ز یچ ھمهگر  بیان هکم یا ردهکرا بر تو نازل  )یآسمان(تاب ک

  .است )زدانیدان یبه نعمت جاو(رسان مسلمانان  ه رحمت و مژدهیت و مایله ھدایوس
   توضیحات: 

يداً «  هِ بوده و  یه شاھد عملکاست  یغمبر ھر مّلتیمراد پ .یگواھ .یشاھد :»شَ
مردمان موجود در دائره زمان  یارھاکزان سنجش حق و باطل یوجودش الگو و م

ه پس از کمراد مسلمانان و ھمه مردمان جھان است  .نانیا :»هؤآلءِ . «نبّوت خود است

 .انیب :»تِبْيَاناً . «قرآن :»الْكِتَابَ . «اند رش اسالم شدهیدعوت به پذ ،غمبر اسالمیبعثت پ

ءٍ . «له است ا مفعولیحال  .انگریب ْ لَّ يشَ ن است یمربوط به د یمراد ھمه امور اصول :»كُ
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 ؛ است یالزم و ضرور یو معنو یماد یاھ امل فرد و جامعه در تمام جنبهکت یه براک
ات علوم و فنون گذشته و حال و یاز ھمه جزئ یالمعارف بزرگ دائره کیه قرآن کن ینه ا

ديً . «نده جھان باشدیآ . قتیبه راه حق و حق یرھنمود و راھنما .یھاد .تیھدا :»هُ

َةً « محْ يا. «ع مردمان جھانیجم یله رحمت برایوس :»رَ َ  .رسان مژده .مژده :»بُرشْ
  .روان خود به سعادت دو جھانیدھنده پ مژده

 ۹۰ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َو�َنۡ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا ۡ ٱوَ  ءِ َشا  ُمنَكرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ  ﴾٩٠ تََذكَّ
   ترجمه: 
و از  ،دھد یان دستور مکیز بخشش به نزدیو ن ی،ارکوکیو ن ی،خداوند به دادگر 
ناسازگار با فطرت (ست یناشا یارھاکو انجام  ،)و زنا کچون شر(اب گناھان بزرگ کارت

دھد تا  یخداوند شما را اندرز م .ندک یم ینھ یو ستمگر یدراز و دست ،)میو عقل سل
و مبارزه  ی،القرب یتاء ذیگانه عدل و احسان و ا ت اصول سهیبا رعا و(د یریه پند گکن یا

 یاز ھرگونه بدبخت یآباد و آرام و خال یائیدن ی،ر و بغکگانه فحشاء و من با انحرافات سه
  ).دیبساز یو تباھ

   توضیحات: 

بَيا. «پرداختن .ردنکعطاء  :»إيتَآءِ «  رْ قُ آءِ . «انکینزد .شاوندانیخو :»ذِي الْ شَ حْ فَ  :»الْ

رِ ـْال. «کزنا و شر :لیاز قب .ستیست و نابایار ناشایگناھان بس نكَ  .زشت و پلشت :»مُ

يِ . «عطف عاّم بر خاّص است .ستیم سازگار نیه با فطرت سلک ینامعقول یارھاک بَغْ  :»الْ
  .یستمگر .گرانیتجاوز به حقوق د
 ۹۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إِذَا �َّ ْ  َوَ�  َهد�ُّمۡ َ�  ٱ تَنُقُضوا

َ
َ ٱ ُتمُ َجَعلۡ  َوقَدۡ  كِيِدَهاتَوۡ  دَ َ�عۡ  نَ َ�ٰ يۡ ۡ� َّ� 

َ ٱ إِنَّ  َكفِيً�ۚ  ُ�مۡ َعلَيۡ   ﴾٩١ َعلُونَ َ�فۡ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ
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   ترجمه:
و سوگندھا را  ،دیه بستکد ھرگاه ینکوفا  )دیبند یگر میه با ھمدک(مان خدا یبه پ 

گاه و گواه  یه خداک یدر حال ،دینکنش )آنھا با َقسِم به نام و ذات خدا(د یکپس از تأ را آ
و (د ینک یه مکداند آنچه را  یخدا مگمان  بی .دیا خود گرفته )به عھد یبر معامله و وفا(

  ).دھد یردارتان را مکپاداش و پادافره 
   توضیحات: 

دِ اهللاِ«  هْ ه خدا انجام آنھا را از کاست  یمانھائیمراد ھمه عھود و پ .خدامان یپ :»عَ
  ھا بدان یبندند و خدا را بر وفا یگر میدکیه مردمان با کن یا ایمردم خواسته است و 

گاه مکرند و بر یگ یگواه م ).  ...۱۰۲/   أنعام ،۷۷/   عمران آل :نگا(دانند  یارشان آ

مَ « كِيدِ تَ . «سوگندھا ،نیمیجمع  :»انَ ـاأليْ اد آن به نام یاستوار داشتن قسم با  .دیکتأ :»وْ

يالً ). «دکو(از ماده  .و ذات خدا فِ گاه و گواه :»كَ ر نظر او بسته یزھا  پیمان هک یسک .آ
  .دیپا یرا م  ھا بدان یا عدم وفایشود و وفا  یم

 ۹۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َوَ� ﴿  �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
يۡ  َ�تَِّخُذونَ  اثٗ أ

َ
 َدَخَ�ۢ  َنُ�مۡ َ�ٰ �

ن َنُ�مۡ بَيۡ 
َ
ةٌ  تَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
رۡ  ِ�َ  أ

َ
ٍة�  ِمنۡ  َ�ٰ أ مَّ

ُ
َما أ ُ ٱ لُوُ�مُ َ�بۡ  إِ�َّ  مَ يَوۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ُبَّيَِنَّ  ۦۚ بِهِ  �َّ

  ﴾٩٢ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  َما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
د و) ینکبه عھد خود وفا  ،دیریپذ یرا م یمان بستن به نام خدا تعّھدیه با پکشما ( 

از ھم  ،دنی) رشته خود را بعد از تابیھا پشم ی،وانگیه (به سبب دکد ینباش یھمانند آن زن
شان از گروه  تیجمع ی،ه گروھکن ین و آن و) اید به خاطر (مالحظه ایرد. شما نباک یوا م

انت و یله خید و آن را) وسینکخود را (بش یھا و) سوگندھا مانی(پ ،است شتریب یگرید
گاه باش د.یتقلب و فساد قرار دھ شما را مورد  ،به عھد یه) خداوند با امر به وفاکد ی(آ

د یا دهیورز یش و) آنچه را در آن اختالف مین آزمایجه ایدھد. و (خداوند نت یش قرار میآزما
  دارد). یبرمھا  دل سازد (و پرده از اسرار یار مکشما آش یامت برایدر روز ق

   توضیحات: 

تْ «  ضَ لَ «رد. از ھم واگشاد. کاز ھم وا »: نَقَ زْ ده شده. رشته شده. َغْزل مصدر یتاب»: غَ
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ةٍ «ار رفته است. کَمْغُزول به  یعنی ،اسم مفعول یاست و به معن دن و یمراد تاب»: قُوَّ

اثاً «دن است. یام بخشکاستح رشته از ھم واشده و باز گشوده. حال  ،ثکجمع نِ »: أَنْكَ

لَ ده از (کمؤ زْ تْ ا مفعول دوم (ی) غَ ضَ لَت( یه متضّمن معنک) است نَقَ عَ ن یا ایباشد و  ی) مجَ

الً «ثًا. کَثْت نَ کن است: نَ یچن یه مفعول مطلق است و معنک فساد و  ،ر و خدعهکم»: دَخَ

بَيا«عداوت.  الً «ادت. یز یمصدر (ربو) به معن تر. از ادتر. فراوانیز»: أَرْ مْ دَخَ ونَ أَيْامنَكُ ذُ تَتَّخِ

مْ  ونُوار (و) در فعل (یحال ضم»: بَيْنَكُ ...«) است. ال تَكُ ونَ ن «ن است: یر چنیتقد»: أَن تَكُ إلِ

ونَ  ونَ «. به سبب »تَكُ ونَ «. »أَن تَكُ افَةَ أَن تَكُ  یگردد به امر به وفا یر (ه) برمیضم»: بِهِ . «»خمَ

ونَ ا به مصدر حاصل از (ی ،به عھد بياا مصدر مفھوم از واژه (ی ،)أَن تَكُ ا یو  ،ه (ربو) استک) أَرْ
  ثرت است.که نفس ک یه راجع است به حاصل معنکن یا

 ۹۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ُ ٱ ءَ َشا ةٗ  َ�ََعلَُ�مۡ  �َّ مَّ
ُ
ٓ  َمن يُِضلُّ  ِ�نَوَ�ٰ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ٓ  َمن ِديَو�َهۡ  ءُ �ََشا ۚ �ََشا  ُء

ا لُنَّ  َٔ َولَتُۡ�   ﴾٩٣ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َ�مَّ
   ترجمه: 
و در جنس و رنگ و استعداد و (رد ک یم یخواست شما را مّلت واحد یاگر خدا م 

د و از یگرفت یش میرا به اجبار در پ ید و ھمچون فرشتگان راھیداشت ینم یمان فرقیا
ند و آزاد بگذارد یافریه شما را متفاوت بکاّما خدا خواست  .دیداشت ینم یاریخود اخت
ن کیل ).دیا دوزخ بشوید و مستوجب بھشت ینکا بد بی کین یارھاکار خود یتا با اخت

ه را بخواھد گمراه کھر  )و ،دیستیطه قدرت خدا خارج نیه در ھر حال از حکد یبدان(
لذا  ی،ن و سنن الھیاّما برابر قوان( ،دیفرما یت عطاء میه را بخواھد ھداکد و ھر ینما یم
و به طور قطع در برابر  )ندک یت از شما نمیھرگز سلب مسؤول ،ت و اضاللین ھدایا
  .شود یاز شما بازخواست م )د ویمسؤول(د ینک یه مک یارھائک

   توضیحات: 

ةً «  دَ احِ ةً وَ سان ھمچون کینش ھمه کتا در روش و منش و کیمّلت واحده و »: أُمَّ

...). «۹۹/   ونسید (نگا: یشد یمان میفرشتگان مؤمن و باا لُّ مَنْ   ).۳۹/   (نگا: أنعام »:يُضِ
 ۹۴ سوره نحل آیه



  ١٠٥٥ سوره نحل

 

   ه:یمتن آ 

ْ َ�تَِّخُذوٓ  َوَ� ﴿  يۡ  ا
َ
ۢ  َ�َ�ِلَّ  َنُ�مۡ بَيۡ  َدَخَ�ۢ  َنُ�مۡ َ�ٰ � ْ  ُ�ُبوتَِها دَ َ�عۡ  قََدُم وٓ ٱ َوتَُذوقُوا  بَِما ءَ لسُّ

ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َصَدد�ُّمۡ    ﴾٩٤ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُ�مۡ  �َّ
   ترجمه: 
و مردمان را با (د یرنگ و فساد نسازیله نیان خود وسیتان را در میسوگندھا 

د و ینکاد یاگر سوگند و قسم  .دینکد و از راه راست به در نیدروغ گول نزن یھا قسم
مان و گذارده در جاده یبر ا(ثابت  یھا ه گامکشود  یسبب م )ن امریا ،دینکبدان وفا ن

ه ک یبا رفتار ناھنجار(از راه خدا  یریو به سبب جلوگ ،بلغزد یاز جا )م مردمانیمستق
  .دیداشته باش یو در آخرت عذاب بزرگ ،دیبشو یدچار بال و بد )ایدر دن ،دیورز یم

   توضیحات: 

الً «  مٌ ). «۹۲/   نحل :نگا( :»دَخَ لَّ قَدَ تَزِ  :ه است ازیناکلغزش پا  .بلغزد یاز جا یپا :»فَ
بت بعد یو به مص ،و به محنت بعد از نعمت ،ت بعد از سالمتکبه ھال یسکدچار آمدن 

  .تیاز عاف
 ۹۵ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �َشۡ  َوَ� ﴿  وا ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ َما قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  �َّ ِ ٱ ِعندَ  إِ�َّ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  �َّ
  ﴾٩٥لَُمونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
 ی،ز مادیو به خاطر منافع ناچ(د ینفروش )جھان( کاند یزدان را به بھایمان یپ 

بھتر  ،است )ن عھودیمحافظ(شما  یآنچه نزد خدا براگمان  بی ).دینکن ینکعھدش
گاه یار و واقعکقت یاگر از حق ،)دینک یم ینکش مانیآن پ یاز آنچه برا(است  ت روزگار آ

  .دیو خوب و بد خود را بداند یباش
   توضیحات: 

وا«  ُ رتَ لِيالً ). «۱۷۷/   عمران آل ،۱۶/   بقره :نگا( :»ال تَشْ ناً قَ مت یق .کاند یبھا :»ثَمَ
ا ھم باشد در برابر یاگر تمام دن یحتّ  ی،االئکه ھرگونه بھا و کن است یمراد ا .زیناچ

  .ز استیناچ ینکعھدش
 ۹۶ سوره نحل آیه



 تفسیر نور    ١٠٥٦

 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعندَ  َوَما يَنَفدُ  ِعنَدُ�مۡ  َما﴿  ِينَ ٱ زَِ�نَّ َوَ�َجۡ  بَاٖق�  �َّ وٓ  �َّ ْ َصَ�ُ جۡ  ا
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
 َما َسنِ بِأ

 ْ   ﴾٩٦ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
و آنچه نزد خدا  ،است یدار و فانیاست ناپا )مردمان از نعمت جھان(آنچه نزد شما  

ه ک(م یدھ یان را میبایکن اعمال شیباتریو ما پاداش ز .است یاست ماندگار و باق
  ).به عھد است یمان و وفایبر پ یستادگیا

   توضیحات: 

دُ «  نفَ لُونَ ). «۱۰۹/   ھفک :نگا(گردد  یم یفان .شود یتمام م :»يَ مَ انُوا يَعْ ا كَ نِ مَ سَ  :»بِأَحْ
سان به کیم و یآور یبه حساب م یصابران را عال یعمل متوّسط و خوب و عال یاالک
ه کم داد یشان را خواھیار اکن یپاداش بھتر .میدھ یم و پاداش میخر یم یمت عالیق

شان را با پاداش بھتر و یا یارھاک .مانیبند بودن به عھد و پیصبر است و از جمله آن پا
  .مضاعف است یه جزاکم یدھ یشان سزا میارھاکباتر از یز

 ۹۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  ذََكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿ 
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ  َطّيَِبٗة

جۡ 
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ   ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 )این دنیدر ا(بدو  ،سته انجام دھد و مؤمن باشدیار شاکس چه زن و چه مرد کھر 

خوب و متوّسط  یارھاک(پاداش  )ایدر آن دن(م و یبخش یم یندیزه و خوشایکپا یزندگ
  .م دادیشان خواھیارھاکن یآنان را بر طبق بھتر )یو عال
   توضیحات: 

يِّبَةً «  ياةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ مراد  .میبخش یم یا زهیکند و پایخوشا یحتمًا بدو زندگ :»فَ
 ر برکبر مصائب جھان و ش یبائیکت و شیز از قناعت و رضایلبر یفرد یزندگ

ت و رفاه و صلح و ین با آرامش و امنیقر یجمع یو به تبع آن زندگ ،زدانیھای  نعمت
  .است یم سازنده انسانیگر مفاھیو د یارکو تعاون و ھم یصفا و محّبت و دوست

 ۹۸ سوره نحل آیه



  ١٠٥٧ سوره نحل

 

   ه:یمتن آ 

  فَإَِذا﴿ 
ۡ
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ ٱب يۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ﴾٩٨ لرَِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ لشَّ

   ترجمه: 
از رحمت (طان مطرود یش یھا از وسوسه ی،قرآن بخوان یه خواستک یھنگام 

  ).قرآن و عمل بدان باز ندارد یمن تو را از فھم معنیتا اھر(به خدا پناه ببر  )زدانی
   توضیحات: 

ذْ بِاهللاِ...«  تَعِ وذُ ( :مراد گفتن .شتن را در پناه او بداریبه خدا پناه ببر و خو :»فَاسْ أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ن یبا توّجه بد .به ھنگام خواندن قرآن در نماز و جز آن است )بِاهللاِ مِ
د از یه باکبل ،د محدود به گفتار باشدیتنھا نبا ،ن پناه بردن و استعاذه گفتنیه اکته کن

ر یر انسان به دور و ساکط فیمن را از محید و اھریه مدد فرماکخواست ته دل از خدا 

يمِ . «دیگر آ قت جلوهیحق یموانع را از سر راه فھم قرآن بردارد تا جمال دالرا جِ  :»الرَّ
  ).۳۶/   عمران آل :نگا(َمْفُعول است  یل به معنیَفع .ملعون .مطرود

 ۹۹ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َ  نٌ َ�ٰ ُسلۡ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ ﴿  َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  ﴾٩٩ َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
مان دارند و بر یه اکندارد  یسانکبر  یتسّلطگونه  ھیچ طانیگمان ش یب 

  .ندینما یه میکپروردگارشان ت
   توضیحات: 

لْطانٌ «    ).۴۲حجر /  :نگا(قدرت  .تسّلط :»سُ
 ۱۰۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِينَ ٱ َ�َ  ۥُنهُ َ�ٰ ُسلۡ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥنَهُ َ�َتَولَّوۡ  �َّ   ﴾١٠٠ ُ�ونَ ُمۡ�ِ  ۦبِهِ  ُهم �َّ
   ترجمه: 
رند و به واسطه او یگ یم یه او را به دوستکاست  یسانکطان بر یه تنھا تسّلط شکبل 
  ).سازند یرا در عبادت انباز خدا م یان و بتانیو خدا(ورزند  یم کشر
   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١٠٥٨

 

نَهُ «  لَّوْ تَوَ خود انتخاب  یو سرپرست یاو را به رھبر .رندیگ یم یاو را به دوست :»يَ

ونَ . «نندک یم كُ ِ در  .ورزند یم کاو شر یانیمن و پا در میبه سبب وجود اھر :»بِهِ مُرشْ
ن صورت یدر ا .ندکنسبت به خدا مشر :هکن یا ای .ه استین صورت حرف باء سببیا

  .ه استیتعّد  یحرف باء برا
 ۱۰۱ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  �َذا﴿  ٓ بَدَّ َ�نَ  َءايَةٗ  ا ُ ٱوَ  َءايَةٖ  مَّ عۡ  �َّ
َ
ُِل  بَِما لَمُ أ ْ قَالُوٓ  ُ�َ�ّ ٓ  ا َما نَت  إِ�َّ

َ
ِۢۚ�ُمفۡ  أ �ۡ  بَۡل  َ�

َ
 َ�ُُهمۡ أ

  ﴾١٠١ لَُمونَ َ�عۡ  َ� 
   ترجمه: 
و (م یقرار دھ )لیاز تورات و انج( یگریه دیآ یرا به جا )از قرآن( یا هیھرگاه آ 
و خدا  )مین گردانیشیپھای  کتاب امکاز اح ین برخیگزیام قرآن را جاکاز اح یبرخ

 ،ستیل چیض و تبدین تعویمت اکو ح(ند ک یز را نازل میه چه چکداند  یخود بھتر م
ش خود یو از پ( یبند یبر زبان خدا دروغ مگمان  بی )!محّمد یا(تو  :ندیگو یم )افرانک
شان یه اکست ین نیاّما چن .یدھ یو به نام خدا ارائه م یباف یبه ھم م یزھائیچ
گاھند یه بکبل )ند ویگو یم ض یستند و از فلسفه تعویو اھل علم و معرفت ن(شتر آنان ناآ

  ).خبرند یجامعه ب یام در مراحل انتقالکاح
   توضیحات: 

ةً «  ايَ ن یشیپھای  کتاب امکاح یام تازه قرآن به جاکردن احکن یگزیمراد جا :»ءَ
از قرآن  یا هید مراد نسخ آیو شا ).۱۴۶و  ۱۴۵/   أنعام ،۱۴۲/   بقره :نگا(غمبران است یپ

ه و یمار ادویبھبود جامعه ب یه خداوند بخواھد براکاز آن باشد  یگریه دیتوّسط آ

ٍ . «ندکل یض و تبدیش و تعویم و بکاطعمه آنان را  رتَ فْ بھم بافنده دروغ  .پرداز دروغ :»مُ
  .و ناروا از زبان خدا
 ۱۰۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ُ  قُۡل ﴿  ّ�َِك  مِن ُقُدِس لۡ ٱ ُروحُ  ۥنَزَّ ِ  رَّ ِينَ ٱ ِ�ُثَّبَِت  قِّ �َۡ ٱب َّ�  ْ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىوَُهدٗ  َءاَمُنوا
  ﴾١٠٢ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 

   ترجمه: 



  ١٠٥٩ سوره نحل

 

در (رده است تا مؤمنان را کپروردگارت به حق نازل  یل از سویقرآن را جبرئ :بگو 
  .مسلمانان باشد یت و بشارت برایثابت قدم گرداند و ھدا )ر خودیمس
   توضیحات: 

سِ «  دُ قُ وحُ الْ ه مراد کاست  کروح پا یاضافه موصوف به صفت است و به معن :»رُ

َقِّ . «است یفرشته وح ،لیجبرئ ). ۶۴حجر /  ،۱۰۵نساء /  ،۱۷۶/   بقره :نگا( :»بِاحلْ

يا« َ ديً وَ بُرشْ  .له بشمارند باشند و مفعوٌل  یم )لِيُثَبِّتَ (منصوبند و عطف بر محّل  :»هُ

ةً « :ن استیر چنیتقد ارَ ةً وَ بِشَ ايَ دَ ُمْ وَ هِ ثْبيتاً هلَّ  یتوان آن دو را مرفوع و خبر مبتدا یم .»تَ

ياَو (محذوف دانست و جمله  َ ديً وَ بُرشْ هُ (در  )ه(ر یضم یه گرفت برایالرا ح )هُ لَ   ).نَزَّ
 ۱۰۳ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
َما َ�ُقولُونَ  � ۗ  ۥُ�َعّلُِمهُ  إِ�َّ ِيٱ ّلَِسانُ  �ََ�ٞ عۡ  هِ إَِ�ۡ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 َجِ�ّٞ أ

ٞ  لَِسانٌ  َذاَوَ�ٰ  بِ�ٌ  َعَرِ�ّ   ﴾١٠٣ مُّ
   ترجمه: 
را  یات قرآنین آیا( :ندیگو یشان میا )زنند و یه تھمت مکّفار مک(ه کم یدان یما م 

زبان  .آموزد یبدو م )یبه نام جبر روم( یآن را انسان )هکآموزد و بل یخدا به محّمد نم
 )قرآن(ن یاست و ا یر عربیگنگ و غ ،دھند یبه او نسبت م )آموزش قرآن را(ه ک یسک

ھم در فصاحت و جزالت آن ھا  عرب شما یحته ک(است  یا و روشنیگو یبه زبان عرب
  ).دیا اش ناتوان و درمانده سوره کیردن کران و از ساختن و ارائه یح

   توضیحات: 

 » ٌ ه به کبود و در م یحیه اھل روم و مسکبه نام جبر بود  یمرادشان جوان :»بَرشَ

ونَ . «داشت یل آشنائیبا تورات و انج یا ر اشتغال و تا اندازهیساختن شمش دُ لْحِ  :»يُ

يٌّ . «مراد نسبت دادن است .دھند یش میسازند و گرا یل میمتما مِ جَ گنگ و  :»أَأَعْ
  ).۴۴/   فّصلت ،۱۹۸شعراء /  :نگا( یر عربیغ .نارسا

 ۱۰۴ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ ٱ ِت َ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ُ ٱ ِديِهمُ َ�هۡ  َ�  �َّ ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �َّ
َ
  ﴾١٠٤ أ
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   ترجمه: 
رھنمود  )قت و راه نجات و سعادتیحق و حق یبه سو(را  یسانکگمان خداوند  یب 
در  ،ات قرآنیفرشان به آکشان به سبب یو ا( ،اورندیمان نیات خدا ایه به آکسازد  ینم

  .دارند یکعذاب دردنا )آخرت
   توضیحات: 

هيِمُ اهللاُ «  ْدِ   .گرداند یاب نمیدھد و راھ یق نمیشان را توفیخداوند ا :»ال هيَ
 ۱۰۵ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِينَ ٱ َكِذَب لۡ ٱ َ�ِيَ�فۡ  إِ�َّ ِۖ ٱ تِ َ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ﴾١٠٥ ِذبُونَ َ�

   ترجمه: 
مان نداشته یات خدا ایه به آکبندند  یدروغ م )بر زبان خدا( یسانکتنھا و تنھا  

ن یه چنکچرا  .نینه محّمد ام(ھستند  یان واقعیقت آنان دروغگویو در حق .باشند
بر زبان دروغ  ،ندارند و ھر وقت مصلحت بدانند یکاز خدا و مجازات او با یسانک
  ).رانند یم

   توضیحات: 

يا«  َ رتَ فْ   ).۵۹/   ونسی ،۹۴و  ۲۴/   عمران آل :نگا(بندند  یدروغ م .نندک یافتراء م :»يَ
 ۱۰۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿  ِ ٱب �ۡ  َمنۡ  إِ�َّ  ۦٓ نِهِ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ
ُ
ِ  َم�ِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبهُ َوقَلۡ  رِهَ أ  ِ�نَوَ�ٰ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ن حَ  مَّ َ�َ  ِ ِ ٱ ّمِنَ  َغَضٞب  ِهمۡ َ�َعلَيۡ  �رٗ َصدۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب   ﴾١٠٦ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
تحت فشار و (ه کبجز آنان  -شوند  یافر مکمان آوردنشان یه پس از اک یسانک 

 -  مان استیثابت بر ا  ھایشان دل گردند و در ھمان حال یفر مکوادار به اظھار  )اجبار
و به (دارند  یفر گشاده مکرش مجّدد یپذ ینه خود را برایه سک یسانکن یچن !یآر

رشان یبانگیگر )ایدر دن(ز خدا یخشم تند و ت ،)رندیپذ یفر را مکدلخواه خود دوباره 
  .دارند یعذاب بزرگ )فر ویک ،در آخرت(و  ،شود یم

   توضیحات: 
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هَ «  رِ يمَ . «وادار شود .مجبور گردد :»أُكْ ئِنٌّ بِاإلِ طْمَ بُهُ مُ لْ مان و یدل او ثابت بر ا :»انِ ـقَ

راً « .ماندگار بر آن است دْ رِ صَ فْ حَ بِالْكُ َ ن رشَ فر خوشحال و بدان معتقد که از ک یسک :»مَ

راً (واژه  .گردد دْ حَ . «ز استییتم )صَ َ قبول و  یردن آن براکباز  ،مراد از شرح صدر :»رشَ
  ).۱/   شرح ،۲۵/   طه ،۱۲۵/   أنعام :نگا(است  یزیرش چیپذ

 ۱۰۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمُ  لَِك َ�
َ
ْ سۡ ٱ بِ� �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ تََحبُّوا نَّ  ِخَرةِ �ٱ َ�َ  َيا�ُّ

َ
َ ٱ َوأ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

ٰ لۡ ٱ   ﴾١٠٧فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
 یا را بر زندگیدن یه آنان زندگکبدان خاطر است  )خشم خدا و عذاب بزرگ(ن یا 

 یبه سو(افران را کو خداوند گروه  ،دارند یترش م یدھند و گرام یح میآخرت ترج
  .گرداند یرھنمود نم )بھشت

   توضیحات: 

بُّوا. «ن خشم خدا و عذاب بزرگیا .فرکن برگشت به یا :»ذلِكَ «  تَحَ /   توبه :نگا( :»إِسْ
  ).۳/   میابراھ ،۲۳

 ۱۰۸ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ َطبَعَ  �َّ َّ�  ٰ بۡ  عِِهمۡ وََسمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ  رِهِۡمۖ َ�ٰ َو�

ُ
 ُهمُ  �َِك َوأ

  ﴾١٠٨فِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
و به سبب (ُمھر نھاده است شان  چشمان و گوش وھا  دل ه خدا برکند یسانکآنان  
و حّس  ،ھمه حقائق بسته است یشان را به رو چه عقلیدر ،شانیھا یھا و پلشت یزشت
زان بودن یبا آو( ین افرادیو چن ).شان گرفته استیرا از ا زییص و قدرت تمیتشخ
 )ه ابزار شناخت انسانندک ،شان به دل و چشم و گوش یخبر یغفلت و ب یھا پرده

  .باشند یم یغافالن واقع
   توضیحات: 
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  ).۱۰۱و  ۱۰۰/   اعراف ،۹۳/   توبه ،۱۵۵نساء /  ،۷/   بقره :نگا( :»طَبَعَ « 
 ۱۰۹ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  َجَرمَ  َ� ﴿ 
َ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  � ُ�ِ ١٠٩﴾  

   ترجمه: 
 ،و ھوس یاز ھو یرویه بر اثر پکچرا (ارند کانیدر آخرت تنھا آنان ز کبدون ش 

گاه دوزخ گرفتار  نجهکاند و به ش د را از دست دادهیه عمر را باخته و سعادت جاویسرما
  ).اند آمده
   توضیحات: 

مَ «  رَ   ).۶۲و  ۲۳/   نحل ،۲۲ھود /  :نگا(قطعًا  .به ناچار :»ال جَ
 ۱۱۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َر�ََّك  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿  ْ  لِ�َّ ْ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َهاَجُروا ْ َ�ٰ  ُ�مَّ  فُتُِنوا وٓ  َهُدوا ْ َوَصَ�ُ  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  ا
 ﴾١١٠ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  ِدَهاَ�عۡ 

   ترجمه: 
نجه و آزار که مورد شک یسانکپروردگار تو نسبت به  )هک !محّمد یبدان ا(سپس  

ردند کار غربت شدند و ھجرت ید یراھ(قرار گرفتند و بعد از آن  )هکش در میّفار قرک(
ن و یحفظ د یھایو گرفتارھا  سختی در برابر(جھاد نمودند و  )تالش و ،و با مال و جان

  .است یاریمغفرت و مرحمت بس یدارا ،دندیورز یبائیکش )نشانیغ آئیتبل
   توضیحات: 

تِنُوا«  ن یت و آزار از دیبا اذ ).۱۰/   بروج :نگا(نجه و عذاب داده شدند کسخت ش :»فُ

ها. «برگردانده شدند دِ ن بَعْ ھجرت و جھاد و  یعنی ی،ورات قبلکبه مذ )ھا(ر یضم :»مِ
  .گردد یه فتنه مفھوم برمکن یا ایو  ،صبر

 ۱۱۱ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

  مَ يَوۡ ﴿ 
ۡ
ٰ  ِسَها�َّفۡ  َعن ِدُل تَُ�ٰ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  ِ� تَأ ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َوتَُو�َّ  َ�  َوُهمۡ  َعِملَۡت  مَّ

 ﴾١١١لَُمونَ ُ�ظۡ 
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   ترجمه:

و جز درباره نجات خود (زد یخ ید و به دفاع از خود برمیآ یم یسکھر  ی،روز 
شاوندان از یخو ،فرزندان از پدران و مادران ،و پدران و مادران از فرزندان ،شدیاند ینم

و به ھر  )!زانندیزار و گریو باالخره ھمگان از ھمگان ب ،قانیدوستان از رف ،انکینزد
 یسکچ یشود و به ھ یمال داده مکرده است به تمام و کپاداش و پادافره آنچه  یفرد

  .شود ینم یستم )نیمترک(
   توضیحات: 

مَ «  وْ  یدارا ،بایکشه و شیخدا نسبت به مھاجران جھاد پ .هکرا  ین روزکاد ی :»يَ

مَ (واژه  .امت استیمراد ق ...هک یمغفرت و مرحمت است در روز وْ حيمٌ (ظرف  )يَ در  )رَ

رْ (ا مفعول به فعل محذوف ی ی،ه قبلیآ كُ   .است )أُذْ
 ۱۱۲ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�ََب ﴿  طۡ  َءاِمَنةٗ  َ�نَۡت  �َةٗ قَرۡ  َمَثٗ�  �َّ   َم�ِنَّةٗ مُّ
ۡ
 َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ّمِن ارََغدٗ  ُ�َهارِزۡ  �ِيَهايَأ

�ۡ  فََ�َفَرۡت 
َ
ِ ٱ ُعمِ بِ� َّ�  ٰ �َ

َ
ُ ٱ َ�َهافَأ ْ  بَِما ِف وۡ �َۡ ٱوَ  وعِ �ُۡ ٱ ِ�َاَس  �َّ   ﴾١١٢ َنُعونَ يَۡص  َ�نُوا

   ترجمه: 
را مثل  یمردمان شھر )داستان ،نندک ینعمت مفران که کآنان  یبرا(خداوند  

 شان به گونه فراوانیبردند و از ھر طرف روز یه در امن و امان بسر مکزند  یم
 یارکو خداوند به خاطر  ،ردندکفران نعمت خدا کاّما آنان  ،شد یر میسرازسویشان  به
شان سلب یو نعمتھا را از ا(د یچشانشان  بدی و ھراس را یگرسنگ ،ه انجام دادندک

  ).دید و بالھا بدانان رسانیگردان
   توضیحات: 

ةً «  يَ رْ نجا مراد اھل یدر ھر صورت در ا .ا جز آن استیه کمراد شھر م .بزرگ یآباد :»قَ

ثَالً (بدل از  ).۱۳محّمد /  ،۱۰۲ھود /  ،۴/   أعراف :نگا(آنجا است  به دوم  ا مفعولی )مَ

بَ ( َ لَ ( یه متضّمن معنکاست  )رضَ عَ داً ). «۷۵/   نحل :نگا(باشد  یم )جَ غَ  .فراوان :»رَ

ه از احاطه و یناک ...جامه .»لِباسَ ). «۵۸و  ۳۵/   بقره :نگا(ا صفت است یحال  .آسان
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  .است یریفراگ
 ۱۱۳ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولََقدۡ ﴿  بُوهُ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُهمۡ َجا َخَذُهمُ  فََكذَّ
َ
  ﴾١١٣ لُِمونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  َعَذاُب لۡ ٱ فَأ

   ترجمه: 
اّما  )ردکن حق دعوت یو ھمگان را به آئ(شان آمد یاسوی  به از خود آنان یغمبریپ 

شان را در حال یا )یالھ(پس عذاب  ،)رفتندیو دعوتش را نپذ(دند یش نامیآنان دروغگو
  .فرو گرفت یستمگر

   توضیحات: 

مْ ظالِ «  ونَ ـوَ هُ   .شانین ستمگریدر ح .بودنده ظالم و ستمگر ک یدر حال :»مُ
 ۱۱۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ا فَُ�ُوا ُ ٱ َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ْ شۡ ٱوَ  اَطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  �َّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ
  ﴾١١٤ُبُدونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
حالل  یھایاز روز )د ویشان نباشیھمچون ا !مؤمنان یشما ا ،ن استیه چنکحال ( 
 ،دیر نعمت خدا را به جا آورکو ش ،گرداند یه خدا قسمت شما مکد یبخور یا زهیکو پا

  ).دینک یو جز او را عبادت و پرستش نم(د یپرست یرا م یاگر و
   توضیحات: 

يِّباً «  الالً طَ  :نگا(است  )ما(حال اّول و دوم  .زه باشدیکه حالل و پاک یدر حال :»حَ
  ).۵۹/   ونسی ،۶۹/   أنفال ،۸۸/   مائده ،۱۶۸/   بقره

 ۱۱۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  َتةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ۦۖ بِهِ  �َّ

َ ٱ فَإِنَّ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ    ﴾١١٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
تنھا مردار و خون و  )ه خداوندکبل ،ستیحرام ن ،دانند یان حرام مکه مشرکآنچه را ( 
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و به نام بتان و (بر آن گفته شده باشد  )به ھنگام ذبح(رخدا یو آنچه نام غ کگوشت خو
ه مجبور شود کس کاگر آن  یول .رده استکبر شما حرام  )ده شودیه آنھا سر بریشب

به خوردن و (مند  ه عالقهک یدر صورت )اء حرام بخوردیاز آن اش ،حفظ جانبه خاطر (
بر آنان ( ،نباشد )از حّد سّد جوع ھم(نبوده و متجاوز  )یزھائین چیلّذت بردن از چن

  .خداوند بس آمرزنده و مھربان است )هکچرا  ؛ ستین یرادیا
   توضیحات: 

...ـإِنَّمَ «  مَ رَّ   ).۱۴۵/   أنعام ،۱۷۳/   بقره :نگا( :»ا حَ
 ۱۱۶ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َوَ� ﴿  ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َّ� 

ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ   ﴾١١٦ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
از (ه تنھا ک یزیو به خاطر چ )رده استکتان مشّخص یخداوند حالل و حرام را برا( 

ن حالل است و آن یا :دیبه دروغ مگوئ ،رود یبر زبانتان م )رده وکمغز شما تراوش 
رستگار  ،بندند یه بر خدا دروغ مک یسانک .دیجه بر خدا دروغ بندیو در نت ،حرام

  .گردند ینم
   توضیحات: 

مْ ـمَ ـِل«  نَتُكُ فُ أَلْسِ ست و تنھا بر زبانتان یش نیب یه سخنک یزیبه خاطر چ :»ا تَصِ

بَ ( .ندارد یل عقالنیو دل یآسمان یاز وح یا و پشتوانه ،رود یم ذِ ال (به  مفعول ):الْكَ

ولُوا رامٌ . «است )تَقُ اللٌ وَ هذا حَ بَ (بدل  :»هذا حَ ذِ يلَ اهللاِ «  .است )الْكَ وا عَ ُ رتَ بَ لِتَفْ ذِ  :»الْكَ
بر خدا  ،عادت دارند یه چون آنان به دروغگوئکن است یمراد ا .دیتا بر خدا دروغ بند

بَ « :هکن یا ای .بندند یز دروغ مین ذِ فُ (به  مفعول :»الْكَ  )اـمـلِ (و الم در  ،است )تَصِ

وا(و  ،هیمصدر )ما(ه و یلیتعل ُ رتَ وا(و الم  ،ل استیبدل تعل )لِتَفْ ُ رتَ ُرورت و یالم صَ  )لِتَفْ
  ھای دروغ به خاطر ،ن حالل است و آن حرامید اینگوئ :یعنی .عاقبت بشمار است

  ).یر قاسمیتفس :نگا(آنھا است گر  بیان ه زبانتانک یمحض
 ۱۱۷ سوره نحل آیه



 تفسیر نور    ١٠٦٦

 

   ه:یمتن آ 

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  قَلِيلٞ  عٞ َمَ�ٰ ﴿ 
َ
  ﴾١١٧ أ

   ترجمه: 
 )ا با توّجه به آخرتیز است و تمام دنیجھان ناچشان از یا یمند و بھره یسودجوئ( 

  .دارند )یویدن یان زندگیپس از پا( یکاست و عذاب دردنا یمک یاالک
   توضیحات: 

تَاعٌ «  ذاكَ « :ن استیر چنیتقد .محذوف است یخبر مبتدا .تمّتع و لّذت .االک :»مَ

ليلٌ  تاعٌ قَ   .»مَ
 ۱۱۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�َ ﴿  َّ�  ْ ۖ َ�بۡ  مِن َك َعلَيۡ  َناقََصۡص  َما َناَحرَّمۡ  َهاُدوا ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َظلَمۡ  َوَما ُل  ا
نُفَسُهمۡ 

َ
  ﴾١١٨ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
تو  یبرا )۱۴۶ه یآ ،در سوره أنعام(ه قبًال کم یا ردهکرا حرام  یزھائیان چیھودیما بر  
شان بوده یفر ستم ایکبه عنوان مجازات تمّرد و  ،ن محّرماتیو ا(م یا ت نمودهیروا

به سبب ظلم و (شان یه اکم و بلیا ردهکبر آنان ستم ن )مین تحریبا ا(و ما  )است
  .اند شتن ستم روا داشتهیبه خو )افت ربا و خوردن مال مردمیاز راه خدا و در یریجلوگ
   توضیحات: 

نَا...«  صْ ا قَصَ   ).۱۶۱و  ۱۶۰نساء /  ،۱۴۶/   أنعام :اکن( :»مَ
 ۱۱۹ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َر�ََّك  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿  ْ  لِ�َّ وٓ ٱ َعِملُوا ْ  ُ�مَّ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ لسُّ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَابُوا ۡص  لَِك َ�
َ
ْ لَُحوٓ َوأ  َر�ََّك  إِنَّ  ا

  ﴾١١٩ رَِّحيمٌ  لََغُفورٞ  ِدَهاَ�عۡ  ِمنۢ 
   ترجمه: 
و  ی،انسان(حماقت و سفاھت  یه از روک یسانکپروردگارت نسبت به  ،به ھر حال 

نند و بعد از آن ک یبد م یارھاک )یغفلت از عواقب امور به سبب غلبه شھوات نفسان
و به اصالح  )گردند یخدا برمسوی  به و با انجام حسنات و عبادات(ند ینما یتوبه م



  ١٠٦٧ سوره نحل

 

  .بس آمرزنده و مھربان است ،پردازند یم )حال و جبران گذشته خود(
   توضیحات: 

ةٍ «  الَ هَ   ).۵۴/   انعام ،۱۷نساء /  :نگا( ینادان .حماقت و سفاھت :»جَ
 ۱۲۰ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

ةٗ  َ�نَ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ ﴿  مَّ
ُ
ِ  اقَانِتٗ  أ َّ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  اَحنِيفٗ  ّ�ِ   ﴾١٢٠ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
جامع ھمه (بود  یشوائیپ )دیناز یان بدو میھودیان و شما که شما مشرک(م یابراھ 

و  )ھایر از بدیگ نارهکزار از باطل و یب( یو حّقگرا )یفرمان الھ(ع یو مط )یفضائل اخالق
  .نبوده است )چون شما(ان کاو از زمره مشر

   توضیحات: 

ةً «  هُ (از ماده  .شوایپ .ُقدوه :»أُمَّ هُ ( یبه معن )أَمَّ دَ تَدي بِهِ (ا ی )قَصَ ُفْعَلة به  .است )إِقْ
 ،هِ یَمْرُحوٌل ِإلَ  ،ُمْنَتَخب :یبه معن .ُدْخَلة ،ُرْحَلة ،ُنْخَبة :مانند .اسم مفعول است یمعن

ه کچرا  .مّلت بود کیم یابراھ :شود ین میه چنیآ یمعن ،در صورت دوم ...َمْدُخوٌل 
گروه  کیفرد و دو فرد و  کیه از کش داشت یم آن اندازه افزایت ابراھیشعاع شخص

ه اگر بر کرا گرد آورده بود  یماالت و فضائلکو در خود  ،مّلت بود کیفراتر و معادل 
ه که از آنجا کن یا ای .دیرس یشان میا کیاکیبه  ،دیگرد یم میتقس یادیجماعت ز

او ن سبب نام اّمت بر یتاپرست بوده به ھمکیموّحد و  یش امتیدایم سرچشمه پیابراھ

انِتاً . «گذارده شده است و  ۱۱۶/   بقره :نگا(ع و مداوم بر طاعت و عبادت خدا یمط :»قَ

نيفاً ). «۹زمر /  ،۱۷/   عمران آل ،۲۳۸  ،۱۳۵/   بقره :نگا(مخلص فرمان خدا  .حّقگرا :»حَ
  ). ...۹۵و  ۶۷/   عمران آل

 ۱۲۱ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  �َشاكِرٗ ﴿ 
َ
ٰ جۡ ٱ ُعِمهِ� ّ�ِ ٰ  هُ َتبَٮ سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  هُ وََهَدٮ   ﴾١٢١ تَقِي�ٖ مُّ

   ترجمه: 
حمل  یخدا برا ،دهین خصال حمیو به خاطر ا( ،خدا بودھای  نعمت او سپاسگزار 

 )زدانی یدان و نعمت سرمدیبه بھشت جاو یمنتھ(د و به راه راست یاو را برگز )رسالت



 تفسیر نور    ١٠٦٨

 

  .دیرھنمودش گردان
   توضیحات: 

اكِراً «  تَبَاهُ . «است )اَن ک(خبر چھارم  :»شَ د و یبرگز یرسالت آسمان یاو را برا :»إِجْ
  ).۱۲۵نساء /  :نگا(گرفت  یرا به دوست یو

 ۱۲۲ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ِ�  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ ﴿  ۖ  َيا�ُّ ٰ ٱ لَِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥ�نَّهُ  َحَسَنٗة  ﴾١٢٢ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ل به رضوان ینَ (ستگان یم و در آخرت ھم از زمره شایردکبھره او  یکینا یو در دن 

  .خواھد بود )انیپا ینعمت فراوان و ب یعنی ،دانیرحمان و ورود به بھشت جاو
   توضیحات: 

نَةً «  سَ يَا حَ نْ يْناهُ فَ ِي الدُّ اتَ و توّلد  ،میان در حق ابراھیع ادیمراد محّبت مردمان جم :»ءَ
شعراء  :نگا(شه است یھم یھا برا بر سر زبان یل ویر جمکو ذ ،نسل او اء فراوان ازیانب
  ).۱۰۹و  ۱۰۸/   صاّفات ،۸۴/ 

 ۱۲۳ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ أ نِ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تَّبِعۡ ٱ أ ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  َوَما ا   ﴾١٢٣ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
ه از کم یردک یو به تو وح )میدیبرگز یغمبریتو را به پ ،میھا بعد از ابراھ قرن(سپس  

  .ان نبودکبود و از زمره مشر )و دور از انحراف(ه حقگرا کن ک یرویم پین ابراھیآئ
   توضیحات: 

ةَ «  لَّ   .نیآئ .نید :»مِ
 ۱۲۴ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  بۡ ٱ ُجعَِل  إِ�َّ ِينَ ٱ َ�َ  ُت لسَّ ْ خۡ ٱ �َّ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�َحۡ  َر�ََّك  �نَّ  �ِيهِ�  تَلَُفوا
ْ  �ِيَما   ﴾١٢٤ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 



  ١٠٦٩ سوره نحل

 

مخالف با برنامه  ،شمردن روز شنبه در آن یو عاد ،بزرگداشت روز جمعه در اسالم( 
 ،ارکم شیو تحر ،ارک کتر(ه کبل ).نندک یان اّدعاء میھودیه کگونه  ھمان ،ستیم نیابراھ

ه یم نبوده و تنھا جنبه تنبیعت ابراھیجزو شر(روز شنبه  )ژه دریو پرداختن به عبادت و
واجب گشته است  یسانکبر  )یعنیان یھودیان را داشته است و فقط بر یھودیفر یکو 
 یاعتنائ ینسبت بدان ب یرفته و برخیآن را پذ یو بعض(اند  دهیه درباره آن اختالف ورزک
روز  ،اند دهیان آنان درباره آنچه در آن اختالف ورزیخداوند مگمان  بی و )اند ردهک
  ).خود خواھد رساند یرا به جزا و سزا کیو ھر (رد کخواھد  یامت داوریق

   توضیحات: 

بْتُ «  وا فِيهِ ). «۱۵۴و  ۴۷نساء /  ،۶۵/   بقره :نگا( :»السَّ تَلَفُ ينَ اخْ ذِ  مراد خود :»أَلَّ
  ).۱۶۳/   اعراف :نگا(ھا است یھودی

 ۱۲۵ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿  ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 إِنَّ  َسُنۚ أ

عۡ  ُهوَ  َر�ََّك 
َ
عۡ  َوُهوَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ أ

َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ   ﴾١٢٥ َتِدينَ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
با به راه یو و زکین یمردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزھا )!غمبریپ یا( 

بر تو (ه کچرا  ؛ نکوتر و بھتر گفتگو کیوه ھرچه نیشان به شیو با ا ،پروردگارت فراخوان
گاھانهیکاست با سخنان ح یغ رسالت الھیتبل با و یو به گونه بس ز ،مانه و مستدّالنه و آ
گمان  بی .)تاب و سزا و جزا استکت و ضالل و حساب و یو بر ما ھدا ،دایرا و پیگ

گاه ه از راه او منحرف و گمراه کاست  یسانکبه حال  )از ھمگان(تر  پروردگارت آ
  .گردند یاب میه رھنمود و راھکن یا ایشوند و  یم

   توضیحات: 

ةِ «  مَ كْ نَةِ . «سخنان استوار و بجا :»احلِْ َسَ ظَةِ احلْ عِ ه دلچسب ک یبائیو و زکیاندرز ن :»املَْوْ

ُمْ . «د باشدیم و امیق و بیب و تشویننده بوده و در آن ترھک را و قانعیو گ ادِهلْ با  :»جَ

تِي. «نکمردمان مناظره و مباحثه و گفت و شنود  واژه  .هک یا وهیقه و شیبه طر :» بِالَّ

تِي( ةِ (چون  یصفت موصوف محذوف )أَلَّ ادِلَ ة ، املُْجَ   .است )الطَّريقَ
 ۱۲۶ سوره نحل آیه



 تفسیر نور    ١٠٧٠

 

   ه:یمتن آ 

ْ  ُتمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿  ٰ  َخۡ�ٞ  لَُهوَ  ُ�مۡ َصَ�ۡ  َولَ�ِن ۦۖ بِهِ  ُتمُعوقِبۡ  َما لِ بِِمثۡ  َ�َعاقُِبوا  ﴾١٢٦ ِ�ِ�نَ ّلِل�َّ
   ترجمه:  
و  یه به حقوق شما تعّد کرا  یسانک(د ینکد مجازات یھرگاه خواست )!مسلمانان یا( 

ه درباره شما روا شده کد یفر دھیکد و ینکتنھا بدان اندازه مجازات  ،)اند ردهکتجاوز 
و به خاطر (د یشه ساختیپ یبائیکو اگر ش )دید و برمگذریو از حّد آن فراتر نرو(است 

چون  یپرست حق(ان یبایکش یبرا یبائیکحتمًا ش )دیفر ندادیکد و یردکخدا مجازات ن
ا و یدر دن ،دیدار یزدان گوش فرا می ید و به راھنمائیبر یه از دل فرمان نمکشما 

  .بھترخواھد بود )آخرت
   توضیحات: 

بْتُمْ «  اقَ د متجاوز را یه اگر خواستکن است یمراد ا .دیفر رساندیک .دینجه دادکش :»عَ
  ).۱۹۴/   بقره :نگا(د ید و عقاب برسانیدھ یگوشمال

 ۱۲۷ سوره نحل آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  إِ�َّ  كَ َصۡ�ُ  َوَما ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿  ِۚ ٱب ا قٖ َضيۡ  ِ�  تَُك  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  �َّ   ﴾١٢٧ ُكُرونَ َ�مۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
غ یه در راه تبلک یجانسوز یھا ز در برابر مصائب و صحنهیتو ن !غمبریپ یا(و  

جز در پرتو  )یگریس دکو ھر(تو  یبائیکن و شک یبائیکش )دید یخواھ یرسالت آسمان
بر  )،اوردندیمان نیافران اکاگر ( .ستیّسر نیزدان میق یتوف )و یاریلطف رحمان و به (

ه به راه ک یھائ و توطئه(ورزند  یه مک یرنگیر و نکن مشو و در برابر میآنان اندوھگ
  ).پناه خدا دارشتن را در یو خو(ناراحت و نگران مباش  )اندازند یم

   توضیحات: 

كَ إِالّ بِاهللاِ«  ُ ربْ ا صَ نْ . «ستیّسر نیزدان میق یتو جز با معونت و توف یبائیکش :»مَ زَ ْ ال حتَ

مْ  يْهِ لَ   .شان را مخوریغم ا .ن مباشیبر آنان اندوھگ :»عَ
 ۱۲۸ سوره نحل آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ َمعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ۡ  ُهم �َّ   ﴾١٢٨ ِسُنونَ �ُّ



  ١٠٧١ سوره نحل

 

  
   ترجمه:

 یسانکھمراه  )اش ت ھمه جانبهیمرحمت و معونت و حفاظت و رعا(گمان خدا  یب 
و با  ،خود را از خشم خدا به دور دارند ی،از نواھ یبا دور(نند و کشه یه تقوا پکاست 
شتن را یخو یاوامر الھبا انجام (ار باشند و کوکیه نکاست  یسانکبا  )رو و قدرتیتمام ن

  ).سازند کیزد نزدیبه الطاف ا
   توضیحات: 

عَ «   .است یو مدد الھ یمعنو یمراد ھمراھ .ھمراه .با :»مَ
 





 
 

 سوره إسراء

 ۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� َّ� 

ٓۚ َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  تَِنا   ﴾١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
 یرا در شب )محّمد پسر عبداّلله(ه بنده خود کرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب 

ه َدور و بر آن را کآنجا  ،برد )المقّدس تیب( یبه مسجداالقص )هکم(از مسجدالحرام 
و  ینیشبه زم کیوچ کن یدر ا(تا  .میا ساخته )یو معنو یاز اقوات ماد(ت کپربر

و با (م یانیخود را بدو بنما )یعظمت و قدرت خداوند( یھا از نشانه یبرخ )یآسمان
او را از بند دردھا و  ،آن یھایاز شگفت یگستره جھان و بخش ینشان دادن فراخ

دان مبارزه حق و باطل روانه یشتر به میم و با دل و جرأت بیان برھانینیزم یرنجھا
از  یارکاز او پنھان و نه  ینه سخن( .نا استیخداوند بس شنوا و بگمان  بی ).میگردان

  ).ماند یاو نھان م
   توضیحات: 

انَ «  بْحَ م و یس و تعظیح و تقدیتسب .ھا ستیھا و ناشا یو منّزه است از ناتوان کپا :»سُ
ان یاظھار تعّجب و ب یاست و برا ین واژه مفعول مطلق فعل محذوفیا .م بادیرکت

يا. «رود یار مکعظمت و قدرت به  َ  )ب(له حرف ینجا به وسیدر ا .ردک یَرو شب :»أَرسْ

امِ ـْال). «۲۳/   دخان ،۸۱ھود /  :نگا(در شب برد  ی،عنی .شده است یمتعّد  َرَ دِ احلْ جِ سْ  :»مَ

دِ . «رسول است ینیه است و نقطه شروع سفر زمکه در شھر مکمسجدالحرام  جِ املَْسْ

يا ان آغاز کو م ینیان سفر زمیالمقّدس است و نقطه پا تیه در بک یمسجد اقص :»األقْصَ
و  .نامند یرا إسراء م یوچ از مسجدالحرام تا مسجداالقصک .رسول است یسفر آسمان

إسراء و معراج ھر  .ندیگو یرا معراج م یرات آسمانکاز  یبه برخ یوچ از مسجداالقصک



 تفسیر نور    ١٠٧٤

 

نَا). «۱۸ - ۱/   نجم :نگا(شب انجام گرفته است  کیاز  یدو با ھم در پاس كْ ارَ  کمبار :»بَ
ات کالمقّدس و بر تیاطراف شھر ب یھا نیزم یزیمراد حاصلخ .میت گرداندکو پربر
  .مردان خدا است  ھای دل گاه اء و قبلهین انبیه سرزمکچرا  ؛ خود آنجا است یمعنو

 ۲ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

َِ�ٓ  ىُهدٗ  هُ َ�ٰ وََجَعلۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَوَءاتَيۡ ﴿  ٰٓ إِسۡ  ّ�ِ �َّ  ءِيَل َ�
َ
�  ْ  ُدوِ�  مِن َ�تَِّخُذوا

  ﴾٢َو�ِيٗ� 
   ترجمه: 
تا در پرتو آن (م یردکل یاسرائ یم و آن را رھنمود بنیداد )تورات(تاب ک یما به موس 

 )میدستور دادشان  بدی و .اب شوندیمان راھینور علم و اسوی  به فرکجھل و  یکیاز تار
  ).دیش را جز به ما مسپاریو امور خو(د یبان خود مسازیگاه و پشت هیکر ما را تیه غکن یا

   توضیحات: 

ديً «  وا. «راھنما .تیھدا :»هُ ذُ تَّخِ ر یش از آن محذوف است و تقدیپ یفعل :»أَالّ تَ

وا« :ن استیچن ذُ ُمْ ال تَتَّخِ نَا هلَ لْ ه به کن یا ای .زائد است )أَنْ (ن صورت حرف یدر ا .»قُ

وا« :شود ین میر چنیه است و تقدیریتفس )أَيْ ( یمعن ذُ توان حرف جّر  یم .»أَيْ ال تَتَّخِ

وا« .ز مقّدر دانستیرا ن ذُ   .من یبه جا .ر از منیبه غ :«  یِمن ُدونِ «  .»بِأالّ تَتَّخِ
 ۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣ �َشُكورٗ  ادٗ َ�بۡ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  نُوٍح�  َمعَ  َناَ�َلۡ  َمنۡ  ُذّرِ�َّةَ ﴿ 
   ترجمه: 
ما پدران شما را از غرقاب ( !میردکسوار  )یشتکبر (ه با نوح ک یسانکفرزندان  یا 
روان نوح یشتن را پید و خویه زادگان آن مؤمنانکن یرانه اکپس به ش .میدیرھان

و شما (بود  یار سپاسگزارینوح بنده بس )هکچرا  ؛دینک یاز خدا سپاسگزار ،دیدان یم
  ).دیجوئ ید و بدو تأّس ینکز ھمچون گذشتگانتان او را قدوه خود ین

   توضیحات: 

ةَ «  يَّ رِّ به  ه منصوب به اختصاص است و مفعوٌل کن یا ای ،منادا است .نسل .نژاد :»ذُ



  ١٠٧٥ سوره إسراء

 

صُّ ( ني(ا ی )أَخُ   .محذوف است )أَعْ
 ۴ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َوقََضيۡ ﴿  ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َنا  ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل َ�
َ
َ�ۡ�ِ  ِض �ۡ�  �ُعلُوّٗ  لُنَّ َوَ�َعۡ  َمرَّ

  ﴾٤ �َكبِ�ٗ 
   ترجمه: 
ن و یفلسط(ن یه دوبار در سرزمکم یردکل اعالم یاسرائ یبه بن )تورات(تاب کدر  

ان و عدوان را به ید و طغینک یم یبزرگ یجوئ ید و برتریورز یم یتباھ )َدوروبر آن
  .دیرسان یت میو ظلم و جور را به نھا ،تیغا

   توضیحات: 

يْنَا«   :»الْكِتَابِ ). «۴۴/   قصص ،۶۶حجر /  :نگا(م یباخبر ساخت .میردکاعالم  :»قَضَ

ِ . «مراد تورات است تَنيْ رَّ لُنَّ . «مراد دو دفعه مھّم است .دوبار :»مَ تَعْ  یجوئ یبرتر :»لَ

اً . «دینک یم لُوّ   ).۱۹/   دخان ،۳۱/   نمل ،۴/   قصص ،۹۱/   مؤمنون :نگا( یجوئ یبرتر :»عُ
 ۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  فَإَِذا﴿  ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نَاَ�َعثۡ  ُهَماأ َا ْوِ�  �َّ

ُ
  أ

ۡ
ْ  َشِديدٖ  ٖس بَأ  َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا

� ٱ فۡ  ادٗ وَعۡ  َوَ�نَ  ّ�ِيَارِ   ﴾٥ ُعوٗ� مَّ
   ترجمه: 
خود را بر شما  یارجو و تواناکیبندگان پ ،ن آن دو فرا رسدیه وعده نخستک یھنگام 

به دست  یوبند و براک یشما را سخت درھم م(ه کم یدار یم ختهیبرانگ )م ویگمار یم(
 ،غلبه و انتقام(ن وعده یا .نندک یش و جاھا را جستجو میھا را تفت خانه )آوردنتان

  .است یرفتنیانجام پذ )و یو قطع یحتم
   توضیحات: 

نَا«  بَاداً لَ گان ن است بندکمم ،ستیمراد تنھا بندگان مؤمن خدا ن .بندگان خود را :»عِ

يلِ بَأْسٍ ). «۱۷/   فرقان ،۹۳/   میمر ،۱۱۸/   مائده :نگا(افر خدا باشد ک  .انیجنگجو :»اُوْ

قّوت و  ).۱۸/   احزاب ،۱۷۷/   بقره :نگا(جنگ  :»بَأْسٍ . «عذاب رسانندگان .رومندانین
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). ۹۸و  ۷۹/   اعراف ،۱۴۸و  ۴۳/   انعام :نگا(عذاب  ).۲/   ھفک ،۸۴نساء /  :نگا(قدرت 

وا« اسُ اللَ . «دندیگشت زدند و گرد .ردندکش یتفت :»جَ ارِ . «انیم .یالبال :»خِ يَ  :»الدِّ

والً . «زاد و بوم .اشانهکخانه و  ،جمع دار عُ فْ است  یو حتم یمراد قطع .انجام شده :»مَ
  ).۴۴و  ۴۲/   انفال ،۴۷نساء /  :نگا(

 ۶ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ ﴿  مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكرَّ
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ �ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َو�َنِ�َ  لٖ َ�

َ
 َ�َ أ

  ﴾٦نَفًِ�ا
   ترجمه: 
شما  )د و آن گاهیشک ید و از فساد دست میریگ یش میشما راه صالح در پ(سپس  

م و تعداد یدھ یتان میاریو با اموال و فرزندان مدد و  ،میگردان یره میرا بر آنان چ
  .مینمائ یم )از دشمن(شتر ینفراتتان را ب

   توضیحات: 

ةَ «  رَّ مْ . «مراد غلبه و قدرت است .ورشی .ھجوم :»الْكَ نَاكُ دْ دَ  یاریشما را  :»أَمْ

رياً . «میبخش یرو میم و نیدھ یم   .ز استییتم .اران ھمرزمی .نفرات :»نَفِ
 ۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  إِنۡ ﴿ 
َ
حۡ  َسنُتمۡ أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  َسنتُمۡ أ

َ
  �نۡ  ِ�

ۡ
َس�

َ
ۚ  ُ�مۡ أ ٓ  فَإَِذا فَلََها  اْ � ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا

ْ َوِ�َدۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ۡ ٱ ُخلُوا َل  َدَخلُوهُ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل وَّ
َ
�ٖ  أ ْ  َمرَّ وا ُ ْ َعلَوۡ  َما َوِ�ُتَّ�ِ   ﴾٧ بًِ�اتَتۡ  ا

   ترجمه: 
و از خدا اطاعت (د ینک یکیاگر ن )!لیاسرائ یبن یا :میگفتشان  بدی آن گاه( 
و  )گردد یا و آخرت به خودتان برمیو سود آن در دن(د ینک یم یکیبه خودتان ن )دینمائ

 یو ھنگام .دینک یم یبه خودتان بد )دینمائ یشکو از فرمان خدا سر(د ینک یاگر بد
ده و بر یرو بخشیندشمنانتان را (رسد  یفرا م )مجازات و عقاب فسادتان(ه وعده دوم ک

و گرد غم و اندوه (سازند  )شان روزگاریو پر(تا شما را بدحال  )میگردان یشما مسّلط م
ه در دفعه اّول کگونه  ھمان ،گردند )یاالقص(و داخل مسجد  )تان بپاشندیھا بر چھره

ه و ھرچه کو بر ھر  )ازندیالمقّدس دست  تیب بیگر به تخریو بار د(بدان داخل شدند 



  ١٠٧٧ سوره إسراء

 

  .وبندکشند و درھم کابند بیدست 
   توضیحات: 

ةِ «  رَ دُ اآلخِ عْ وا...« .زمان دفعه آخر دو فساد شما :»وَ وءُ ت و آزارتان یتا اذ :»لِيَسُ
 یمتعّلق به فعل محذوف .دار گردانندیدارتان پدیما و دیرسانند و آثار غم و اندوه بر س

مْ « :یعنی .است )إِذا(ه جواب کاست  ثْنَاهُ وابَعَ وءُ دَ . «»لِيَسُ جِ ا . «یمسجداالقص :»املَْسْ مَ

ا لَوْ به  موصول و مفعول )ما(ن صورت یدر ا .شوند یره میو چ یآنچه بر آن مستول :»عَ
. ه استیه ظرفیمصدر )ما(ن صورت یدر ا .ره باشندیه آنان مسّلط و چک یمّدت .است

تْبِرياً « دو فساد بزرگ  ).۱۳۹/   أعراف :نگا(ردن کدن و نابودن یوبکدرھم  :»تَ
 .ستیروشن ن یبه درست ،رومند و توانایان نیوب آنان توّسط جنگجوکل و سریاسرائ یبن

صر روم یانوس قیرا اسپ یو دوم ،النّصر پادشاه باِبل ن را بختیوبگِر نخستکسر یبرخ
ل و جنس دشمنانشان را روشن یاسرائ یم نوع فساد بنیرکقرآن  یول ...اند و دانسته

ھا  یھا و تباھ یه ستمگرکدھد  یم میرا ب یگریس دکشان و ما و ھریاّما ا ،نفرموده است
د در انتظار یھم با یفعل یھا ستین و یماند و لذا صھ یشگاه خدا بدون مجازات نمیدر پ

و  یجوئ یو برتر ،ردیپذ یه وعده خدا حتمًا تحّقق مکچرا  ؛ست مجّدد باشندکش
  ).۱۶۷/   أعراف :نگا(ماند  یپاسخ نم یآنان ب یدادگریب

 ۸ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ ُعدۡ  ُعد�ُّمۡ  �نۡ  َ�َُ�مۚۡ يَرۡ  أ ٰ لِلۡ  َجَهنَّمَ  َناوََجَعلۡ  نَا  َحِصً�ا فِرِ�نَ َ�

٨﴾  
   ترجمه: 
ھا و  یارکد و از تباھیردکز اگر توبه یبعد از بار دوم ن(د است پروردگارتان یام 

ھا و  یبه زشت(و اگر ھم  ،)دیو شما را ببخشا(ند کبه شما رحم  )دیبرگشتھا  یستمگر
و دوزخ  ،میگرد یبرم )ن جھانیفرتان در ھمیکبه مجازات و (ما ھم  ،دیبرگرد )ھا یپلشت

  .مینک یم )چون شما(افران کزندان تنگ  )ھم در آن جھان(را 
   توضیحات: 

رياً «  صِ /   ھفک :نگا(ه نتوان از آن خارج شد ک یزندان سخت .ریان تنگ فراگکم :»حَ
  ).۲۲/   حّج  ،۲۹
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 ۹ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ  ِ�َ  لِلَِّ�  ِديَ�هۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
َ
ُ  وَمُ أ ۡ ٱ َو�ُبَّ�ِ ِينَ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

نَّ 
َ
جۡ  لَُهمۡ  أ

َ
  ﴾٩ �َكبِ�ٗ  �رٗ أ

   ترجمه: 
 یبرا(ھا  راه نیتر میه مستقکند ک یرھنمود م یبه راھ )مردمان را(ن قرآن یا 
 یارھاک )برابر دستورات آن(ه ک یو به مؤمنان ،است )ا و آخرتیدن به سعادت دنیرس
 یپاداش بزرگ )گرید یدر سرا(آنان  یه براکدھد  یمژده م ،نندک یده میسته و پسندیشا

  .است )به نام بھشت(
   توضیحات: 

الَة ، الْ ( مانند: ی) صفت موصوف محذوفأَلَّتِي( ه.ک یبه راھ»:  لِلَّتِي«  ة ، احلْ لَّةـالطَّريقَ ) مِ

مُ «است.    ).۶/   مّزّمل ،۴۶نساء /  ،۲۸۲/   ن (نگا: بقرهین و استوارتریتر میمستق»: أَقْوَ
 ۱۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َوأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ �ۡ  ِخَرةِ �ٱب

َ
ِ�مٗ  َعَذابًا لَُهمۡ  نَاتَدۡ أ

َ
  ﴾١٠ اأ

   ترجمه: 
 ،آورند یمان نمیامت ایه به قک یسانک یه براکن یا )دھد به یبه مؤمنان مژده م(و  

  .میا ردهکآماده  یکعذاب دردنا
   توضیحات: 

ا«  نَ تَدْ  ،۳۷و  ۱۸نساء /  :نگا(است  )عتد(شه یاز ر .میا دهیه دیتھ .میا ردهکآماده  :»أَعْ
  ).۳۱/   وسفی

 ۱۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ عُ َوَ�دۡ ﴿  ِّ ٱب ٓ  ل�َّ ِ  ۥَءهُ ُدَ�   ﴾١١ َعُجوٗ�  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  ۡ�ِ� ۡ�َ ٱب
   ترجمه: 
ه خود یدارد و عل یخدا برمسوی  به دست دعا ،ایا بالیچه بسا در وقت خشم (انسان  
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 )یا عادی یبه ھنگام شاد(ه کگونه  ھمان ،ندک یشّر م یدعا )دوستانشاوندان و یو خو
را آزمندانه  یو بد یو خوب(شه شتابگر بوده است یاصًال انسان ھم .ندک یر میخ یدعا

  ).د ندانسته استیه باکان خود را چنان یو سود و ز ،و عجوالنه از خدا خواسته است
   توضیحات: 

و«  عُ دْ . ر نشده استکواو آن ذ یالخّط قرآن در رسم .طلبد یم .ندک یدعا م :»يَ

هُ « آءَ عَ انُ . «مفعول مطلق است .دنشیھمچون طلب .شیمثل دعا :»دُ نسَ و اإلِ عُ دْ يَ

... ِّ ر یپذ انکبه دو صورت ام ،اد زدن و خواستنیر و صفا را فریا خیشّر و بال  .»بِالرشَّ
ردار خوب و کبا  یگرید )۳۸اء / یانب ،۷۰/   اعراف ،۳۲/   انفال :نگا(با گفتار  یکی ،است

والً ). «۱۱/   ونسی :نگا(  ھا بدان یده منتھیرفتار پسند جُ  .نندهک ار عجلهیبس :»عَ
ھا را طلب یکیه نکگونه  ھمان انسان :تواند باشد یز مین نیه چنیآ یمعن .شتابگر

ه انسان کچرا  ،زدیخ یھا برمیبه طلب بد یافکو عدم مطالعه  یبر اثر شتابزدگ ،ندک یم
  .ذاتًا عجول است

 ۱۲ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿  �  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ٓ َ�َمَحوۡ  َءايَتَۡ�ِ ۡ ٱ َءايَةَ  نَا ٓ وََجَعلۡ  لِ �َّ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا َبۡ  ِ�َ ِ�ّ ْ  َتُغوا
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ٗ� فَۡض  ْ َوِ�َعۡ  رَّ نِ�َ ٱ َعَددَ  لَُموا لۡ  ءٖ َ�ۡ  َوُ�َّ  َساَبۚ ۡ�ِ ٱوَ  لّسِ   ﴾١٢ ِصيٗ� َ�فۡ  هُ َ�ٰ فَصَّ
   ترجمه: 
قرار  )زدان و قدرت فراوان گرداننده جھانیداّل بر بودن (ما شب و روز را دو نشان  

و نشان روز را  )دیاسائیتا در آن ب(م یا گردانده )یکیتار(نشان شب را محو  .میا داده
مند  از فضل پروردگارتان بھره )د ویوشش بپردازکدر آن به تالش و (م تا یا ردهکتابان 

 )خود یامور زندگ(شماره سالھا و حساب  )و روزھاھا  شب آمدن یاپیو در پرتو پ(د یگرد
و (م یا مشّخص ساخته )ن ویمع ی،ارکھدف و  یبرا(قًا یرا دق یزیو ما ھر چ .دیرا بدان

  ).میا انداختهار کده و به یتاب آفرکنقشه و حساب و  یجھان را از رو
   توضیحات: 

 » ِ ايَتَنيْ يْلِ «ِل قدرت و عظمت الله. یدو نشاِن وجود خدا. دو دل»: ءَ ةَ الَّ ايَ نآ ءَ وْ حَ مراد »: فَمَ
ن یدن شب بدیآفر یعنیگرداندن و در دل ظلمت نھان ساختن است.  کیتار ،از محو شب
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مَ مَ ـبَيَّضَ اهللاُ الْ ( وه است. مثًال اگر گفته شود:یوضع و ش دَ الْفَحْ وَّ ): خداوند آب را آءَ ، وَ سَ
ن خلقت سرشته و با یه آن دو را بر اکن است یمراد ا ،رده استکاه ید و زغال را سیسف

ةً «ده است. یآنھا را آفر یھائ یژگین ویچن َ بْرصِ الً ). «۱۳/   تابان. روشن (نگا: نمل»: مُ »: فَضْ

نِنيَ وَ . «ینعمت. رزق و روز دَ السِّ دَ سابَ عَ لْنَاهُ ). «۵/   ونسی(نگا:  »:احلِْ ءٍ فَصَّ ْ لَّ يشَ وَ كُ

يالً  را  یزی). ما ھر چ۸۹/   م (نگا: نحلیا ردهکان و روشن یز را در قرآن بیچ ما ھمه»: تَفْصِ

  ) منصوب به اشتغال است.كلّ م. واژه (یا ردهکن و مشّخص یمع ی،ارکھدف و  یبرا
 ۱۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  َوُ�َّ ﴿  ل
َ
ٰ يَلۡ  ابٗ كَِ�ٰ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَ�ُ  رِجُ َوُ�ۡ  ۦۖ ُ�ُنقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ َزمۡ �  هُ َقٮ

  ﴾١٣َمنُشوًرا
   ترجمه: 
و او را گروگان (م یا ختهیبه گردنش آو )بند ھمچون گردن(را  یسکما اعمال ھر 

ارنامه اعمال او که ک(را  یتابکامت یو در روز ق )میا دار رفتارش ساخته ردار و عھدهک
  .رسد یاو م )دست(ه گشوده به کم یآور یرون میب یو یبرا )است
   توضیحات: 

لَّ «  نَاهُ . «منصوب به اشتغال است :»كُ مْ زَ  .میا ردهکھمراه او  .میا مالزم او ساخته :»أَلْ
بد آنھا را  جه خوب ویشود و نت یا و آخرت از او جدا نمیاعمال انسان در دن :یعنی

). ۱۳۱/   اعراف :نگا(از عمل  یناش یو بدبخت یخوشبخت .عمل :»طَآئِرَ . «ندیب یم

). ۲۹و  ۲۸/   هیجاث :نگا(ارنامه احوال انسان است کمراد نامه اعمال و  :»كِتَاباً «

وراً « نشُ توم و کن جھان میارنامه عمل انسان در اکه کن است یمراد ا .گشوده و باز :»مَ

وراً (واژه  .و در آن جھان باز و گشوده ده استیپوش نشُ ا حال ی )كِتَاباً (صفت دوم  )مَ
  .است )ه(ر یضم

 ۱۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 قۡ ٱ﴿ 
ۡ
  ﴾١٤ اَحِسيبٗ  َك َعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِسَك بَِنفۡ  َكَ�ٰ  َبَك كَِ�ٰ  َرأ
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   ترجمه: 
ا شقاوت یو سعادت (خود را بخوان  )اعمال(تاب ک :)شود یدر آن روز بدو گفته م( 
چه مسائل ( .یشتن باشیه خودت امروز حسابگر خوکاست  یافک ).ش را بدانیخو

  ).ستین یگریبه شاھد و حسابرس د یازیاست و ن روشن
   توضیحات: 

يباً «  سِ   .حسابرس .حسابگر :»حَ
 ۱۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

نِ ﴿  َما َتَدىٰ هۡ ٱ مَّ َما َضلَّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ ِ�َفۡ  َتِديَ�هۡ  فَإِ�َّ ۚ َعلَيۡ  يَِضلُّ  فَإِ�َّ ٞ  تَزِرُ  َوَ�  َها  رَ وِزۡ  َوازَِرة
خۡ 

ُ
�ِ�َ  ُكنَّا َوَما َرٰىۗ أ ٰ  ُمَعّذِ   ﴾١٥ رَُسوٗ�  َعَث َ�بۡ  َح�َّ

   ترجمه: 
از راه (س کو ھر ،ش به سود خودش استیابیراھ ،ابدیت یھدا )به راه حق(س کھر  
را بر  یگریباِر گناه د یسکچ یو ھ .خودش استان یش به زیگمراھ ،گمراه شود )حق

 )را یچ شخص و قومیھ(و ما  ).شود یفر داده نمیک یگریو به جرم د(شد ک یدوش نم
  .میروان ساز )آنان مبعوث و یبرا( یغمبریه پکن یمگر ا ،ردکم یمجازات نخواھ

   توضیحات: 

 »... ةٌ رَ رُ وازِ ...). «۲۵/   نحل ،۱۶۴و  ۳۱/   أنعام :نگا( :»ال تَزِ بِنيَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مراد  :»وَ مَ
ه خداوند ستمگران و کن است یو ا ،ستیح نیان صحیه عذاب بدون بکن است یا

 بفرستد تا راه و چاه راشان  میان را به یغمبریه پکن یمگر ا ،دھد یفر نمیکمنحرفان را 
غمبر اسالم را سه گروه یپمردمان بعد از بعثت  ی،امام محّمد غّزال .اندیبنماشان  بدی

 .نان رستگارندیا ،خبرند یب یلّ کبه طور  یه از بعثت محّمدک یسانک )الف :رده استک
 یانگار بر اثر سھل یول ،رسد یمشان  بدی دعوت اسالم ،نیه به گونه راستک یسانک )ب

 ،نیه به گونه راستک یسانک )ج .ردگارندکنان گرفتار عذاب یا ،گروند یبدان نم ،ا ِعنادی
طلب و  رنگباز و جاهیو محّمد ھمچون شخص ن ،رسد ینمشان  بدی دعوت اسالم

 ،ز ھمچون گروه نخستینان نیا ،شود یو شناسانده م یمعّرفشان  بدی یخوشگذران
ر سوره یتفس ،۱۳۴صفحه  ،جلد اّول ی،رالمراغیتفس :نگا( .رستگار و از عذاب در امانند

  ).۹۸صفحه  ،عبداّلله محّمد شّحاته :اسراء
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 ۱۶ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َردۡ  �َذا
َ
ٓ أ ن نَا

َ
َمرۡ  �َةً قَرۡ  لَِك �ُّهۡ  أ

َ
ْ  �ِيَهاُمۡ�َ  نَاأ رۡ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َهاَعلَيۡ  فََحقَّ  �ِيَها َ�َفَسُقوا  َهاَ�ٰ فََدمَّ

  ﴾١٦ �مِ�ٗ تَدۡ 
   ترجمه: 
افراد دارا و خوشگذران و شھوتران  ،میرا نابود گردان یاریم شھر و دیھرگاه بخواھ 

پردازند  یار به فسق و فجور میو آنان در آن شھر و د ،میگردان یم  رهیآنجا را سردار و چ
بر آنجا واجب و  )وقوع عذاب(پس فرمان  ،)زندیخ یبرم یو به مخالفت با دستورات الھ(

 کرا ھالنانش کو سا(م یوبک یان را سخت درھم مکگردد و آن گاه آن م یم یقطع
  ).میگردان یم

   توضیحات: 

نَا«  رْ به طاعت و عبادت  .میدھ یسلطه و قدرت م .میگردان یر و سردار میام :»أَمَ

ا. «مینک یاد و فراوان میز .میدھ یدستور م فِيهَ َ رتْ اشخاص متنّعم  ،نیُمْتَرف :»مُ
از  یرو و دنباله یرویپ ).۱۱۶ھود /  :نگا(خوشگذران و ثروتمنداِن غرق در شھوات 

. نشاند یمذّلت م کشاند و ھمگان را بر خاک یم یشور را به تباھکومت و کآنان ح

قَّ « لُ ). «۳۶/   نحل ،۹۶و  ۳۳/   ونسی ،۳۰/   أعراف :نگا(ثابت و واجب شد  :»حَ وْ قَ  :»الْ
گرداندن و درھم  کھال :»رًا یَتْدمِ «  ).۴۰ھود /  ،۳۳/   ونسی :نگا(ز خدا یدآمیسخن تھد

  ).۱۳۷/   أعراف :نگا(دن یوبک
 ۱۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
ِ  بُِذنُوبِ  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  نُوٖح�  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُقُرونِ لۡ ٱ ِمنَ  نَالَكۡ أ  �َخبَِ�ۢ  ۦِعَبادِه

  ﴾١٧�بَِص�ٗ 
   ترجمه: 
اند و ما آنان را  ستهیز یمه در قرون و اعصار بعد از نوح ک یارند مردمانیو چه بس 

خود قوم  :مثل( .میا نابود گردانده )شانیشکبه سبب تمّرد و سر ،ن سّنتیطبق ھم(
ه پروردگارت از کاست  یافکن یھم .)قوم فرعون ،قوم لوط ،قوم ثمود ،قوم عاد ،نوح

گاه و نسبت د او یاز د یارکگونه  ھیچ و لذا(نا است یب  ھا بدان گناھان بندگانش آ
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  ).ماند یسزا و جزا نم یو ب ی،مخف
 
   توضیحات: 

ونِ «  رُ قُ ھود /  ،۱۳/   ونسی ،۶/   أنعام :نگا(عصر و زمان  کیمردمان  ،جمع َقْرن :»الْ
۱۱۶.(  

 ۱۸ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  َعاِجلَةَ لۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  مَّن﴿  ٓ  َما �ِيَها ۥَ�ُ  َناَعجَّ  َجَهنَّمَ  ۥَ�ُ  َناَجَعلۡ  ُ�مَّ  نُّرِ�دُ  لَِمن ءُ �ََشا
ٰ يَۡص  دۡ  اُمومٗ َمذۡ  َهالَٮ   ﴾١٨ �ُحورٗ مَّ
   ترجمه: 
 ،)ندکار کآن  یزندگ یو تنھا برا(را بخواھد  )ن جھانیا(زودگذر  یایه دنکس کھر  

ا بدو یھرچه زودتر در دن ،میدان یه صالح مکس کم و به ھریخواھ یه خود مکآن اندازه 
در  ،سوزد یه به آتش آن مکم ینک یدوزخ را بھره او م ،به دنبال آن .ردکم یعطاء خواھ

از رحمت (مورد سرزنش است و  )رده استکا یه در دنک یارھائکبه سبب (ه ک یحال
  .رانده و مانده است )خدا
   توضیحات: 

لَة«  اجِ ھود /  :نگا(است  یفعل یایدنھای  نعمت مراد لذائذ و .جھان زودگذر :»الْعَ

ا). «۲۹/   نجم ،۲۰/   یشور ،۱۵ الهَ  :»مذموماً . «د و حرارت آن را بچشدیبدان درآ :»يَصْ

وراً « .ه مبغوض خدا و فرشتگان و مردم استکن است یمراد ا .سرزنش شده حُ دْ  :»مَ

وماً ( یھا واژه .مراد مطرود از الطاف و به دور از مراحم خدا است .رانده شده مُ ذْ مَ

وراً  حُ دْ   ).۱۸/   أعراف :نگا(است حال اّول و دوم  )مَّ
 ۱۹ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

َرادَ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ْوَ�ٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  َيَهاَسعۡ  لََها وََسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ُ
شۡ  ُيُهمَسعۡ  َ�نَ  �َِك فَأ   ﴾١٩ �ُكورٗ مَّ

   ترجمه: 
 ،آن )فراچنگ آوردن( یآخرت را بخواھد و برا )جاودانه یایدن(ه کس کو ھر  
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 ی،سانکن ین چنیا ،ه مؤمن باشدک یدر حال ،تالش سزاوار آن را از خود نشان دھد
  .ماند ینم )اجر یو ب(سپاس  یشان ب تالش

   توضیحات: 

ا«  يَهَ عْ ه ک ،آن یقیردن در راه حقکوشش ک .ه سزاوار آن جھان استک یتالش :»سَ

وراً . «غمبر و انجام عبادات برابر رھنمود استیمتابعت از پ كُ شْ  .شده یگزار سپاس :»مَ
 رش اعمال و عبادات آنان و افزون دادن پاداشیپذ ،خدا از بندگان یگزار سپاس

  ).۱۷/   تغابن ،۲۳/   یشور ،۳۴و  ۳۰فاطر /  :نگا(است شان  بدی
 ۲۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  مِنۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َوَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  نُِّمدُّ  ُ�ّٗ ﴿  ٓ  َ�نَ  َوَما َرّ�َِكۚ  ءِ َ�َطا   ﴾٢٠ ُظوًراَ�ۡ  َرّ�َِك  ءُ َ�َطا
   ترجمه: 
 )ن جھانیدر ا ،ا پرستانندیه دنک(و از آنان  )ه آخرت طلبانندک(نان یاز ا کیو ما ھر  

افر و مؤمن را بر ک(م و یرسان یم کمک )م ویگردان یمند م بھره(ش پروردگارت یاز بخشا
ش یبخشا )،ت اسباب و عللیدر صورت رعاه کچرا  .مینشان یغما مین خوان یا

  .ممنوع نگشته است )بازداشته نشده است و از او یسکاز (پروردگارت ھرگز 
   توضیحات: 

آلءِ «  آلءِ وَ هؤُ دُّ هؤُ الًّ نُّمِ و  ،ِع آخرت طلبین دو گروه مؤمن و مطیاز ا کیبه ھر  :»كُ

الًّ ( .میرسان یو مدد و قدرت و نعمت م کمک ،ا طلبیدن یافر و عاصک به  مفعول )كُ

آلءِ (مقّدم و  ْظُوراً . «بدل از آن است )هؤُ   .ممنوع :»حمَ
 ۲۱ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿  ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َنافَضَّ �ۡ  ِخَرةُ َولَ� ٖض� َ�عۡ  َ�َ
َ
�ۡ  ٖت َدَرَ�ٰ  َ�ُ أ

َ
 َ�ُ َوأ

  ﴾٢١ِضيٗ� َ�فۡ 
   ترجمه: 
به سبب  ،زیناچ یاین دنیدر ھم(گر ید یرا بر برخ )مردماناز ( ین چگونه برخیبب 

 ،رکرا نو یکیو  ،دانا ،دارا ،را شاه یکی(م و یا داده یبرتر )شان وششکتفاوت تالش و 
تر  بزرگ درجاْت  ،آخرت )مھّم و ارزشمندِ  یایه در دنکو اّما بدان  .میا ردهکنادان  ،نادار
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 یه آنجا سراکچرا  ؛ شتر استیھا ب فاصلهھا و  و تفاوت(تر است  ھا سترگ یو برتر
آن به  یبرا !انسان یپس ا .ان استیِم آن در میدان است و بھشت و درجات عظیجاو

  ).وشکروز ب مسابقه بپرداز و شبانه
   توضیحات: 

يالً . «نکدّقت  .نیبب :»أُنظُرْ «  ضِ ... تَفْ اتٍ جَ رَ   .زندیین دو واژه تمیا :»دَ
 ۲۲ سوره إسراء آیه

   ه:یآمتن  

ِ ٱ َمعَ  َعۡل َ�ۡ  �َّ ﴿  ۡ  اُمومٗ َمذۡ  ُعدَ َ�َتقۡ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ   ﴾٢٢ ُذوٗ� �َّ
   ترجمه: 
اد یو معبود خود مدان و به فر(قرار مده  یگرید یخدا ،زدانیبا  )!انسان یا( 

  .یده و زبون شویوھکه نک )مخوان
   توضیحات: 

دَ «  عُ تَقْ  یاوریر و یو دستگ ینیمذّلت نش کو بر خا یر شویر و حقینگیه زمک :»فَ

دَ (فعل  ).۱۶۰/   عمران آل :نگا( ینیخود نب یبرا عُ ريَ ( یرا به معن )تَقْ . اند ردهکر کذ )تَصِ

والً « ْذُ   .مانده یاریو  کمک یبه خود رھا شده و ب .خوار .زبون :»خمَ
 ۲۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿ 
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ ا ًنا  ِكَ�َ لۡ ٱ ِعنَدكَ  لَُغنَّ َ�بۡ  إِمَّ

 ٓ َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل

ُ
َُّهَما َوقُل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َوَ�  أ   ﴾٢٣ اَكرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

   ترجمه: 
و به پدر و مادر  ،دیه جز او را نپرستکپروردگارت فرمان داده است  )!انسان یا( 

شان نزد یا یا ھر دویو  ،از آن دو یکیھرگاه  ).دیو رفتار نمائکیو با آنان ن(د ینک یکین
ر ین تعبیترکسب ین و حتکمشان  بدی ین اھانتیمترک( ،برسند یریتو به سن پ

ش خود یو آنان را از پ )اد مزنیشان فریو بر سر ا( !ُاف به آنان مگو )نامؤّدبانه ھمچون
  .مران و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

   توضیحات: 

يا«  اناً . «رده استکسفارش  .فرمان داده است :»قَضَ سَ با رفتار یز .ردنک یکین :»إِحْ
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نَّ . «ردنک بْلُغَ َ . «شود یواصل م .رسد یم :»يَ  .آه .یوا :»أُفٍّ . «یھنسالکو  یریپ :»الْكِربَ

اال . «است یو ناراحت یدلتنگگر  بیان الفعل است و اسم َ مهُ رْ بر  .آن دو را مران :»تَنْهَ

يم. «نکم یزیو ت یبا آنان تند .اد مزنیسرشان فر رِ   .محترمانه و بزرگوارانه :»اً ـكَ
 ۲۴ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ّلِ ٱ َجَناحَ  لَُهَما فِۡض خۡ ٱوَ ﴿    ﴾٢٤ �َصغِ�ٗ  َر�ََّياِ�  َكَما ُهَماَ�ۡ رۡ ٱ رَّّبِ  َوقُل ةِ لرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
   ترجمه: 
و  ،امًال فروتن باشکو در برابرشان (فرود آور شان  برای را یو بال تواضِع مھربان 
ف و جز تو یه ضعک کنیا( !پروردگارا :و بگو )آنان دست دعا به درگاه خدا بردار یبرا

به ضعف و ( یکوچکه آنان در کگونه  ھمان ،مرحمت فرماشان  بدی )ندارند یپناھ
  .ت و بزرگ نمودندیمرا ترب )ردند وکمن رحم  یکودک

   توضیحات: 

فِضْ «  نَاحَ . «بگستران .ن آوریپائ :»إِخْ لِّ . «بال :»جَ نَاحَ الذُّ  یعنی .یبال خوار :»جَ
ار یحاتم بس یعنی ،حاِتُم اْلَجواد :ندیگو یه مکگونه  ھمان ،است یه خوارک یبال

). ۸۸حجر /  :نگا(ار است یبس یه از تواضع فراوان و فروتنیناک ی،بال خوار .بخشنده

َةِ « محْ نَ الرَّ در زمان  .یکوچکدر حال  :»رًا یَصغِ «  .یو دلسوز یمھربان یاز رو :»مِ
  .یکوچک

 ۲۵ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

�ُُّ�مۡ ﴿  عۡ  رَّ
َ
ْ  إِن ُ�ُفوِسُ�مۚۡ  ِ�  بَِما لَمُ أ ٰ لِۡ�َ  َ�نَ  ۥفَإِنَّهُ  لِِح�َ َ�ٰ  تَُ�ونُوا َّ� َ�ِ� 

  ﴾٢٥�َ�ُفورٗ 
   ترجمه: 
گاه )از خودتان(پروردگارتان   و لذا (گذرد  یه در درونتان مکاست  یزھائیتر بدان چ آ

سته و یاگر افراد شا ).دین خود دارینسبت به والد ی،ا بدیو  یکیه اراده نکداند  یم
شه یاز شما سر زده باشد و در اند یلغزششان  بدی راه خدمت و در(د یباش یا ستهیبا

ه او در حِق کچرا  )بخشد یخدا شما را م ،دیمان شویرده خود پشکجبران آن بوده و از 
  .شه بخشنده بوده استیاران ھمک توبه
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   توضیحات: 

لَمُ «  نيَ . «دانا .داناتر :»أَعْ احلِِ ابِنيَ . «ستگانیشا .انکین :»صَ ار یبس :»أوَّ

ب(از ماده  .نندگاِن با توبه و استغفار به درگاه پروردگارک برگشت   .رجوع :یبه معن )أَوْ
 ۲۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا َوَءاتِ ﴿  ۡ ٱوَ  ۥَحقَّ بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ ِمسۡ ل رۡ  َوَ�  لسَّ  ﴾٢٦ ِذيًراَ�بۡ  ُ�َبّذِ
   ترجمه: 
و حق مستمند  ،)و موّدت و محّبت یوئکیصله رحم و ن :لیاز قب(شاوند را یحق خو 

 یچ وجه باد دستیو به ھ ،بپرداز ،)ات و صدقه و احسانکز :لیاز قب(و وامانده در راه را 
  .نکم

   توضیحات: 

اتِ «  يا. «بپرداز .بده :»ءَ بَ رْ قُ ا الْ يراً . «کینزد .شاوندیخو :»ذَ در  یرو ادهیز :»تَبْذِ
  .یباد دست .ندن مالکپرا

 ۲۷ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  رِ�نَ ل ْ َ�نُوٓ  ُمَبّذِ ٰ إِخۡ  ا َ�ٰ ٱ نَ َ� يۡ ٱ َوَ�نَ  ِطِ�� لشَّ   ﴾٢٧ �َكُفورٗ  ۦلَِرّ�ِهِ  نُ َ�ٰ لشَّ
   ترجمه: 
دارند و  یشان میا یھا و گوش به وسوسه(منانند یگمان باد دستان دوستان اھر یب 

پروردگار  )یھا نعمت(ار ناسپاس یمنان بسیو اھر )ھا ھمسان و ھمگامند یدر انجام بد
 یباد دست .گذرانند یاز خدا م یش را در فساد و نافرمانیو تمام توان خو(خود ھستند 

منان بشمار ید تا ھمچون اھریشتن را برحذر داریاز آن خو ،است یھم فساد و نافرمان
  ).دیفتیشان در آخرت به دوزخ نید و با ایائین

   توضیحات: 

ينَ ـْال«  رِ بَذِّ يَاطِنيِ . «باد دستان :»مُ انَ الشَّ وَ دوستان و ھمدمان  .منانیبرادران اھر :»إِخْ
/   فّصلت :نگا(شان در دوزخ ینان ایھا و ھمنش یارکھا و بزھ یمنان در انجام تباھیاھر

يْطَان). «۳۹ - ۳۶/   زخرف ،۲۵  ی،ر قرطبیتفس :نگا(اسم جنس است  :» الشَّ
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وراً ). «ریالمنرالسراج یتفس فُ   ).۹ھود /  :نگا(ار ناسپاس یبس :»كَ
 ۲۸ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ بۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  رَِضنَّ ُ�عۡ  �مَّ ّ�َِك  ّمِن ةٖ رَۡ�َ  ءَ تَِغا َُّهمۡ  َ�ُقل ُجوَهاتَرۡ  رَّ يۡ  ٗ� قَوۡ  ل  ﴾٢٨ �ُسورٗ مَّ
   ترجمه: 
به سبب نبودن  ،واماندگان در راهچارگان و یشاوندان و بیاز خو یعنی(و اگر از آنان  

با  ی،برگردان یرو ی،ِد بدان داریه امکبه خاطر انتظار رحمت پروردگارت  )انات وکام
دلخوش و  ،شانینده بدیو با وعده احسان در آ(شان محترمانه و مھربانانه سخن بگو یا

  ).دوارشان گردانیام
   توضیحات: 

آءَ «  تِغَ ن یر چنیو تقد .ه حال استکن یا ایله  ٌل مفعو .چشم داشتن .خواستن :»إبْ

َةَ « :است محْ بْتَغِياً رَ مْ مُ نْهُ نَّ عَ ضَ رِ ا تُعْ ا. «»إِمَّ وهَ جُ تواند  یم .یخواستار آن .یدوار بدانیام :»تَرْ

ياً إِيّاها« :ن باشدیر چنیحال بوده و تقد وراً . «»راجِ يْسُ الً مَّ وْ  .سخن خوب و گفتار نرم :»قَ
  .و برخورد محترمانه و مھربانانه است کیمراد ھرگونه سخن ن

 ۲۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 اَملُومٗ  ُعدَ َ�َتقۡ  ِط بَسۡ لۡ ٱ ُ�َّ  َهاُسطۡ تَبۡ  َوَ�  ُ�ُنقَِك  إَِ�ٰ  لُولَةً َمغۡ  يََدكَ  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿ 
 ۡ   ﴾٢٩ُسوًرا�َّ

   ترجمه: 
ن و کم یخوددارگران یبه د کمکو از (ش بسته مدار یدست خود را بر گردن خو 
ن و کحساب م یو بذل و بخشش ب(العاده گشاده مساز  و آن را فوق )،ل مباشیبخ

قرار  )ن و آنیا(و مورد مالمت  یار بمانکه سبب شود از ک )بدان گونه ،اسراف مورز
  .یگرد کو لخت و غمنا یریگ

   توضیحات: 

ةً «  لُولَ غْ كَ . «بسته .ریدر ُغل و زنج :»مَ لْ يَدَ عَ ْ نُقِكَ ال جتَ يا عُ ةً إِلَ لُولَ غْ ه از بخل و یناک :»مَ

ا. «است یتنگچشم طْهَ بْسُ ر یه از اسراف و تبذیناک .آن را گسترده و باز مگردان :»ال تَ
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دَ . «است عُ لُوماً . «یبگرد .یبشو :»تَقْ وراً . «سرزنش شده و لومه شده :»مَ ْسُ لخت و  :»حمَ
  .کدرمانده و اندوھنا .زیچ یب

 ۳۰ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿  ۚ َو�َقۡ  ءُ �ََشا ِ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِدُر   ﴾٣٠ �بَِص�ٗ  �َخبَِ�ۢ  ۦبِعَِبادِه
   ترجمه: 
 یو روز ،دارد یه بخواھد فراوان و گسترده مکس را کھر یروز ،گمان پروردگارت یب 
گاه  )سرشت(ه خدا از کچرا  .گرداند یم و تنگ مکه بخواھد کس را کھر بندگان خود آ

  .نا استیب )شان آشنا ویھا یازمندیو به احوال و ن(
   توضیحات: 

طُ «  بْسُ رُ ). «۲۶رعد /  ،۲۴۵/   بقره :نگا(گرداند  یگسترده و فراخ م :»يَ دِ قْ م ک :»يَ
  ).۱۶فجر /  ،۲۶رعد /  :نگا(د ینما یز میتنگ و ناچ .گرداند یم

 ۳۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿  وۡ  ا
َ
ۡ  ٖق� َ�ٰ إِمۡ  يَةَ َخشۡ  َدُ�مۡ َ�ٰ أ  ا ٔٗ ِخۡ�  َ�نَ  لَُهمۡ َ�تۡ  إِنَّ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�ُهمۡ نَرۡ  نُ �َّ

  ﴾٣١ �َكبِ�ٗ 
   ترجمه: 
 یفرزندانتان را از ترس فقر و تنگدست )در دست خدا است یه روزکاز آنجا (و  

شتن کگمان  بی ).میو ضامن رزق ھمگان(م یدھ یم یما آنان و شما را روز .دیشکن
  .است یشان گناه بزرگیا

   توضیحات: 

طْئاً ). «۱۵۱/   انعام :نگا( یفقر و تنگدست :»اِمْالق«    .گناه :»خِ
 ۳۲ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿  ۖ ٱ َرُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ ٓ  ِحَشةٗ َ�   ﴾٣٢ َسبِيٗ�  ءَ وََسا
   ترجمه: 
ار زشت و یه زنا گناه بسکد ینشو کیبه زنا نزد )زنا یھا زهیبا انجام عوامل و انگ(و  
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  .وه استین راه و شیبدتر
   توضیحات: 

يا«  نَ بُوا الزِّ رَ  ی،چران چشم :لیبه عوامل قرب زنا و مقّدمات آن از قب .دینکزنا ن :»ال تَقْ
 یھا لمیھا و ف تابکنگاه به  ،فساد یھا انونکرفتن به  ی،خلوت با اجنب ی،حجاب یب

ةً . «دینشو کینزد ...آلوده شَ  ،۱۳۵/   عمران آل :نگا(ار کامًال آشکگناه زشت و  :»فَاحِ
  ).۲۸/   اعراف ،۲۵و  ۲۲و  ۱۹نساء / 

 ۳۳ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿  ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُوا ِ  إِ�َّ  �َّ � �َۡ ٱب  ۦلَِوِ�ِّهِ  َناَجَعلۡ  َ�َقدۡ  الُومٗ َمظۡ  قُتَِل  َوَمن ّقِ
  ﴾٣٣ �َمنُصورٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِل� َقتۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ف�ُۡ�ِ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ 
   ترجمه: 
س کھر  .رده استکحرام  -  جز به حق -شتن او را که خداوند کد یشکرا ن یسکو  

 )نیا ،شاوند بدو استین خویترکیه نزدک(به صاحب خون او  ،شته شودکه مظلومانه ک
قصاص خود را درخواست و قاتل را به  ی،ه با مراجعه به قاضک(م یا قدرت را داده

دو نفر و  ،نفر کی یو به جا(ند کشتن اسراف کد او ھم در ینبا یول )مجازات برساند
صاحب گمان  بی ).سازد کرا ھال یگرید ،ه به عوض قاتلکن یا ای ،شدکشتر را بیب

  ).ه حق قصاص را بدو داده استکچرا (است  )خدا یاز سو(شونده  یاریخون 
   توضیحات: 

سَ «  َقِّ . «شخص .انسان :»النَّفْ لْطَاناً . «به سبب حق .به حق :»بِاحلْ تسّلط بر قاتل  :»سُ

  .صاحب خون .دم یول :»إِنَّهُ . «ل و برھان اخذ قصاصیدل .در مسأله قصاص
 ۳۴ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿  ِ  إِ�َّ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ٰ  َسنُ أ هُ  لُغَ َ�بۡ  َح�َّ ُشدَّ

َ
وۡ  ۥۚ أ

َ
ْ َوأ ِ  فُوا  إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ
   ترجمه: 
 )دتر ویآن مف یور در حفظ و بھره(ه ک یا وهید مگر به شینکم تصّرف نیتیو در مال  

تواند در  یو م(رسد  یم به سّن بلوغ میتیه کن یتا ا )دیار ادامه دھکن یبد( .بھتر باشد



  ١٠٩١ سوره إسراء

 

و به عھد و  ).قرار دھد یبردار ند و به نحو احسن آن را مورد بھرهکخود تصّرف  یدارائ
ز یشما روز رستاخ(ه از کچرا  ،دینکوفا  )دیا ا مردم بستهیه با خدا کخود (مان یپ

  .شود یمده یمان پرسیعھد و پ )درباره
   توضیحات: 

بُوا«  رَ نُ «دن است. یازیمراد تصّرف و دست »: ال تَقْ سَ يَ أَحْ ه ک یمگر از راھ»: إِالّ بِالَّتِي هِ
  ش آن انجامیو افزا یه با نگاھدارکن طرائق باشد یه سودمندترک یا قهیو طر ،ھا ن راهیبھتر

هُ «ر است. یپذ دَّ   ).۶و حسن تصّرف در امور است (نگا: نساء /  یمراد رشد عقالن»: أَشُ
 ۳۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ْ َوأ ْ  ُتمۡ ِ�ۡ  إِذَا َل َكيۡ لۡ ٱ فُوا ِ  َوزِنُوا  ٱب

ۡ ٱ َطاِس قِسۡ لۡ ٰ  َتقِيِم� ُمسۡ ل حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�
َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 وِ�ٗ� تَأ

٣٥﴾  
   ترجمه: 
و با  ،دینکمانه یمال پکآن را به تمام و  ،دیزن یمانه میرا به پ یزیه چک یو ھنگام 

ار کن یه اک )دیم ندھک یمانه به مشتریو در وزن و پ(د یشکب )اء رایاش(درست  یترازو
  .دارد )شما یا و آخرت برایدر دن( یوترکیسرانجام بھتر و ن

   توضیحات: 

طَاسِ «  سْ قِ طَاسِ الْ . «عدالت .ترازو :»الْ سْ قِ يمِ ـبِالْ تَقِ سْ  یبا دادگر .درست یبا ترازو :»مُ
  ).۱۸۲شعراء /  :نگا(تاّم 

 ۳۶ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿  ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ� 
   ترجمه: 
گاھه کن کم یرو دنباله یزیاز چ   )هک یارھائکانسان در برابر (گمان  بی .یاز آن ناآ

از آن  یمورد پرس و جو )دھند یگر انجام میر اعضاء دیو سا(چشم و گوش و دل ھمه 
  .ردیگ یقرار م

   توضیحات: 
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فُ «  د یانسان با :یعنی .یرو دنباله یبه معن )قفو(از ماده  .نکم یرو دنباله :»التَقْ
. نیظّن و گمان و حدس و تخم ینه از رو ؛ن باشدیقیعلم و  یردارش از روکگفتار و 

ه کن یا ای .رود یار مکز به یالعقول ن یر ذویغ یبرا ین واژه گاھیا .آنھا :»أُولئِكَ «

والً . «اند العقول مورد خطاب قرار گرفته یبدن به عنوان ذو یاندامھا ؤُ سْ نْهُ مَ انَ عَ  :»كَ
ھا مخاطب و مورد پرسش  ھمه اندام :هکن یا ای .ودش یده میھا پرس ردار اندامکانسان از 

  ).۲۱و  ۲۰/   فّصلت :نگا(رند یگ یقرار م
 ۳۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ� ﴿ 
َ
ۖ  ِض �ۡ�  ٱ رَِق َ�ۡ  لَن إِنََّك  َمرًَحا

َ
  ﴾٣٧ ُطوٗ�  َباَل �ِۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  َولَن َض �ۡ�

   ترجمه: 
ات  دن قلدرانهیوبک یبا پا(ه تو کچرا  .ّبرانه و مغرورانه راه مروکن متیزم یو در رو 

 ،ات بر آسمان دن جّبارانهیشکبا گردن (و  ی،افکن را بشیزم یتوان ینم )نیبر زم
و  ،نیره زمکدر برابر  ،انسان نام یزیآخر ذّره ناچ( .یوھھا برسک یبه بلندا )یتوان ینم
  ).؟! بشمار آست زیچه چ ی،ن در برابر مجموعه ھستیره زمک

   توضیحات: 

حاً «  رَ  .ینیب و خود بزرگ یو توأم با خودپسند ،ادیز یشادمان .فراوان یخوشحال :»مَ
ه کن یا ایو  ،ه مفعول مطلق فعل محذوفکن یا ای ؛ مصدر است و حال بشمار است

قَ . «له است معفول ْرِ ن یا ایز ییتم :»طُوالً . «افتکش ینخواھ .ردک یپاره نخواھ :»لَن ختَ
  .شان و متطاوالنهک ا گردنی یاز لحاظ بلند یعنی .ه حاِل فاعل استک

 ۳۸ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُّ�ُ  ٰ   ﴾٣٨ اُروهٗ َمكۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ۥَسيُِّئهُ  َ�نَ  لَِك َ�
   ترجمه: 
 )ات استیه منھک(ش یبدھا )نیشیات پیور در آکات مذیمأمورات و منھ(ھمه آن  

  ).و از آن ناخوشنود است(نزد پروردگارت زشت بشمار است 
   توضیحات: 
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لُّ ذلِكَ «  عَ اهللاِ(ه با ک یسفارش ۲۴ یجملگ یعنی .ھمه آنھا :»كُ لْ مَ عَ ْ  ۲۲ه یدر آ )ال جتَ

يِّئُهُ . «باشد یات میگردد و شامل مأمورات و منھ یشروع م مراد  .بد و زشت آن :»سَ
  .ات و محظورات استیبخش منھ

 ۳۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� ا وۡ  ِممَّ
َ
ِ ٱ َمعَ  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َر�َُّك  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ أ  ِ�  َ�ٰ َ�ُتلۡ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ

دۡ  اَملُومٗ  َجَهنَّمَ   ﴾٣٩ ُحوًرامَّ
   ترجمه: 
و ھرگز با  ،رده استک یه پروردگارت به تو وحکاست  یزیآم متکنھا از امور حیا 

ن یاگر چن(ه ک ،نکرا انباز م یگریمعبود د )یدگار جھان ھستیگانه و آفری(خداوند 
از (سرزنش شده و مطرود  )خدا و مردم یو از سو( ینده شوکبه دوزخ اف )ینک

  ).یگرد یرحمت الھ
   توضیحات: 

نَ . «ین راجع به اوامر و نواھیشیام پکآن اح :»ذلِكَ «  ةِ مِ مَ كْ ور کام مذکاح :»احلِْ
مت و ساخته و پرداخته از آن کن حیور عکام مذکاح .ز استیآم متکاز امور ح یبرخ

آنھا  یه عقل به صّحت و استوارکباشند  یم یزھائیاء متقّدم از جمله چیاش .است

وراً « .دیگرا یم  ھا بدان دھد و نفس یم یگواھ حُ دْ   اعراف :نگا(مطرود از رحمت خدا  :»مَ
  ).۱۸إسراء /  ،۱۸/ 

 ۴۰ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
فَأ

َ
ٰ أ ِ  َر�ُُّ�م ُ�مۡ َفٮ َذَ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱب ۡ ٱ مِنَ  �َّ ۚ إَِ�ٰ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل  ً� قَوۡ  َ�َُقولُونَ  إِنَُّ�مۡ  ًثا
  ﴾٤٠اَعِظيمٗ 

   ترجمه: 
شما را بر (ا پروردگارتان یآ )!ندیفرشتگان دختران خدا :دیگوئ یه مک یسانک یا( 

 یه به گمان شما نسل اعلک(رده است کژه شما یپسران را و )ح داده ویخود ترج
ده پوچ شما یه به عقک(رده است کرا خاّص خود  یو از فرشتگان دختران )بشمارند

 )و بھتان یزیفرآمکبزرگ (ار یواقعًا شما سخن بس ).؟محسوبند یارج و از نسل ادن یب
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  .دیدار یان میب یمیعظ
   توضیحات: 

مْ «  اكُ فَ  :»إِنَاثاً « ؟ رده استکا خاّص شما یآ ؟ ا شما را اختصاص داده است بهیآ :»أَفَأَصْ
ْنث

ُ
). ۳۹طور /  ،۱۵۳و  ۱۴۹/   صاّفات ،۵۷/   نحل :نگا(مراد دختران است  ی،جمع أ

ظِيم« الً عَ ه ک یشناعت ار زشت و بس بزرگ از نظر انحراف و قباحت ویبس یسخن :»اً ـقَوْ
  .دارد

 ۴۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  َناَ�َّ�ۡ  َولََقدۡ ﴿  ُروا كَّ ْفَنا فِ  ﴾٤١ �ُ�ُفورٗ  إِ�َّ  يَزِ�ُدُهمۡ  َوَما ِ�َذَّ  یَوَلَقْد َصرَّ
  ُدُھْم ِإالَّ ُنُفورًا یزِ یُروْا َوَما کذَّ یَھَذا اْلُقْرآِن لِ 

   ترجمه: 
م یا ان داشتهیگوناگون ب یبه صورتھا )را کشر ید و نفیاثبات توح(ن قرآن یما در ا 

تا  )میا ر شدهکآن را متذ ،قید و تشویل تھدکو در ش ی،و فطر یمنطق یو با استداللھا(
از (زشان یجز بر نفرت و گر یول )ھا بردارندیسرائ اوهین یو دست از ا(رند یه پند گکن یا

  .ندیافزا ینم )حق
   توضیحات: 

نَا«  فْ َّ ن فعل یمفعول ا .میا ان داشتهیّررًا بکالم مکبا طرق و فنون مختلِف  :»رصَ
بزرگوار و ردِّ آن از  یه نسبِت فرزند به خداکالم مفھوم است کاق یمحذوف است و از س

 ،۱۹ - ۱۶/   زخرف ،۶۲ - ۵۷/   نحل ،۱۰۷ - ۱۰۰/   انعام :نگا(ردگار است کجانب 

وراً ). «۲۷ - ۲۱/   نجم   .زیو گر یزاریب :»نُفُ
 ۴۲ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َتَغوۡ �ۡ �َّ  اإِذٗ  َ�ُقولُونَ  َكَما َءالَِهةٞ  ۥٓ َمَعهُ  َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿    ﴾٤٢ َسبِيٗ�  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي إَِ�ٰ  ا
   ترجمه: 
 ،دیپندار یه مکآن چنان  )جھان(اگر با خداوند  :بگو )انکبه مشر !غمبریپ یا( 
ه بر کآمدند  ین صورت قطعًا درصدد برمیدر ا ،بودند )یدر گستره ھست( یانیخدا

ان یو اختالف و تنازع خدا( ،ره شوندیچ )جھان(صاحب تخت  )زدان سبحانی(
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  ).ردک یا را مختل مینظم و نظام دن ،گوناگون
   توضیحات: 

ال«  ةٌ ـِءَ ا. «ان و معبودانیخدا ،جمع ِإله :»هَ وْ تَغَ ردند و ک یقطعًا طلب م :»الَبْ

شِ . «جستند یم رْ عَ مراد خداوند  .یر فرمانروائیو سر یصاحب تخت فرماندھ :»ذِي الْ

بِيالً . «جھان است شِ سَ رْ عَ يا ذِي الْ ا إِلَ وْ تَغَ شدند  یم  خواستار غلبه بر خداوند جھان :»الَبْ
 یبرا یراھ ردندک یشما تالش م یان پنداریخدا ).۹۱/   مؤمنون ،۲۲اء / یانب :نگا(

  ).۵۷اسراء /  :نگا(نند کتقّرب به خداوند جستجو 
 ۴۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ ﴿    ﴾٤٣ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  َ�ُقولُونَ  َ�مَّ
   ترجمه: 
 )ه در حق اوک یبافتند و از ناروا و نقائص یدرباره خدا به ھم م(خداوند از آنچه آنان  

  .واالتر و باالتر است یلیخ )شانیشه ایاز اند(ار به دور و یبس ،ندیگو یم
   توضیحات: 

اً «  لُوّ ر یه از غکاست  یمصدر .د استیکتأ یمفعول مطلق و برا .یو واالئ یباالئ :»عُ
  ).۹۷/   نوح :نگا(فعل خود آمده است 

 ۴۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿  ٰ لسَّ بۡ ٱ ُت َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
ۚ  َوَمن ُض �ۡ� ِ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن �ِيِهنَّ  ۦِده

  ﴾٤٤ �َ�ُفورٗ  َحلِيًما َ�نَ  ۥإِنَّهُ  بِيَحُهمۚۡ �َسۡ  َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ 
   ترجمه: 
ح خدا یتسب ی،ه در آنھا ھستند ھمگک یسانکن و یھفتگانه و زم یآسمانھا 

ھفتگانه و  یاصًال نه تنھا آسمانھا .ندیجو یاو م یرضا ،سشیتقد ه ویبا تنز(ند و یگو یم
 یو یحمد و ثنا )ا قالیبه زبان حال (ه کن یست مگر این یچ موجودیه ھکبل )نیزم
د و از یدان یرا نمشان  زبان هکچرا (د یفھم یح آنھا را نمیشما تسب یول ،ندیگو یم

 .دیستینش چندان مطلع نیجھان آفرده یچیو نظام پ یز عاَلم ھستیساختار َاسرارآم
نار ک یجملگ ید و از راستایبپرداز یتاپرستکیبه  یپس ھمآھنگ با سراسر جھان ھست



 تفسیر نور    ١٠٩٦

 

ھمگان باز  یزدان جھان به رویسوی  به توبه و برگشت یدرھا .دید و دور نشوینرو
ورزد  یفر رساندن شتاب نمیکو در (با و بخشنده است یکزدان بس شیگمان  بی ).است

از  یداریو در برابر ب ،دھد یرا به مردمان م کردن شرکد و رھایبا توح یفرصت آشنائو 
  ).سازد یشان م شان مغفرت خود را شامل خواب غفلت

   توضیحات: 

 »... بِّحُ لَهُ و  کنطق آب و نطق خا ).۱د / یحد ،۳۲اء / یانب ،۱۳رعد /  :نگا( :»تُسَ
  نطق ِگل

 ۴۵ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

  �َذا﴿ 
ۡ
ِينَ ٱ َو�َۡ�َ  َنَك بَيۡ  َناَجَعلۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  اِحَجا�ٗ  ِخَرةِ �ٱب

سۡ    ﴾٤٥�ُتورٗ مَّ
   ترجمه: 
ان تو و آنان یم ی،خوان یرا م )ناطق به دالئل حق(ه قرآن ک یھنگام )!غمبریپ یا( 

 یدائیحجاب ناپ )زانندیقت گریاز حقوسته دشمن حق و یو پ(امت باور ندارند یه به قک
  ).نرساند یندازد و به آنان سودیشان پرتو نیتا نور قرآن به دل ا(م یدھ یقرار م

   توضیحات: 

اباً «  جَ /   بقره :نگا(قرآن باز دارد  یافران معاند را از نور معنوکه ک یپرده و مانع :»حِ
  ).۷/   بقره :نگا( یدنیددا نایناپ :»َمْسُتورًا «  ).۱۲۵و  ۱۲۴/   توبه ،۲۶

 ۴۶ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َناوََجَعلۡ ﴿  ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
 ِ�  َر�ََّك  َت َذَكرۡ  �ذَا �ۚ رٗ َوقۡ  َءاَذانِهِمۡ  َوِ�ٓ  َقُهوهُ َ�فۡ  أ

ْ َولَّوۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ٰٓ  ا دۡ  َ�َ
َ
  ﴾٤٦ �ُ�ُفورٗ  رِهِمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
قرار  یھائ پوشش  ھایشان دل بر )نندک یم یبا حق پافشار یجوئ زهیچون در ست(و  

ت یھدا یتا ندا(م ینک یجاد میا ینیشان سنگیھا و در گوش ،م تا قرآن را نفھمندیدھ یم
ه پروردگارت را در ک یھنگام )و لذا ،د نشوند و از آن سود نبرندیه باکقرآن را چنان 

پشت  )یبر یشان را ھمراه با او نام نمیا یان پنداریخدا و( ینک یاد می یگانگیقرآن به 



  ١٠٩٧ سوره إسراء

 

  ).د را نشنوندیتوح یتا صدا(زند یگر یرده و مک
   توضیحات: 

وهُ ). «۲۵/   أنعام :نگا(پرده و پوشش  ،نانکجمع  :»أكِنَّةً «  هُ قَ فْ تا آن را نفھمند  :»أن يَ

راً ). «۲۵/   أنعام :نگا( قْ هُ « ).۲۵/   أنعام :نگا( ینیسنگ :»وَ دَ حْ حال است  .گانهیتنھا و  :»وَ

وراً ). «۷۰/   أعراف :نگا( ن صورت مفعول مطلق یدر ا .زیگر :یمصدر است و به معن :»نُفُ
حال  ،ن صورتیدر ا .زانانیگر :یه جمع ناِفر است و به معنکن یا ای .له است ا مفعولی

  .دیآ یبشمار م
 ۴۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ عۡ  نُ �َّ
َ
ٰ ٱ َ�ُقوُل  إِذۡ  َوىٰٓ َ�ۡ  ُهمۡ  �ذۡ  َك إَِ�ۡ  َتِمُعونَ �َسۡ  إِذۡ  ۦٓ بِهِ  َتِمُعونَ �َسۡ  بَِما لَمُ أ  لُِمونَ ل�َّ

سۡ  رَُجٗ�  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن   ﴾٤٧ ُحوًرامَّ
   ترجمه: 
به سخنان تو گوش  یه آنان به چه منظورکم یدان یبھتر م )یگریس دکاز ھر (ما  

 یه با ھم درگوشکو آن زمان  ،نندینش یسخنانت م یه پاک یھنگام ،دھند یفرا م
اگر (ند یگو یم )گریدکیبه  ینھان ،شهیفرپک(اران که ستمکآن زمان  .نندک یصحبت م

د ینک ینم یرویپ یا جز از مرد جادو شده )دینک یرویده ما از او پیعق شما دوستان ھم
  ).اند را مختل ساختهرده و آن که جادوگران در عقل و ھوش او رخنه ک(

   توضیحات: 

ونَ بِهِ «  عُ تَمِ شان به ھنگام گوش فرا دادن داشتند و متلّبس به چه یه اک یحال :»يَسْ

يا. «در حق تو و قرآن بودند یتمسخر و استھزائ وَ مْ نَجْ هُ ه آنان با ھم کآن گاه  :»إِذْ

ظرف زمان و  )إِذْ (واژه  .گفتند یم یسخنان زشت یردند و نھانک یصحبت م یدرگوش

يا(واژه  .ن استیشیپ )إِذْ (بدل از  وَ يّ (جمع  )نَجْ ح و یَجر ی،ل و َقْتلیَقت :مانند .است )نَجِ

وي(لمه ک .گریدکینندگان با کنجوا :یبه معن .یَجْرح . تواند مصدر ھم باشد یم )نَجْ

وراً « حُ سْ   .اختالل حواّس است یوانه و دارایمراد د .جادو شده :»مَ
 ۴۸ آیهسوره إسراء 

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٠٩٨

 

ْ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿  ُ�وا  ٱ لََك  َ�َ
َ
ْ  ثَاَل مۡ ۡ�   ﴾٤٨ َسبِيٗ�  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  فََضلُّوا

   ترجمه: 
 یو زمان ،شاعر یوقت ،گاه مجنون ،اھنکگاه (زنند و  یھا م تو مثل یبنگر چگونه برا 

دا یپ )حق یبه سو( یتوانند راھ ین رو آنان گمراه گشته و نمیاز ا .)ندیگو یساحرت م
  .نندک

   توضیحات: 

ثَالَ «  بُوا لَكَ األمْ َ ن ھمچون یدروغھای  نسبت مراد .زنند یتو مثلھا م یبرا :»رضَ
  .ره استیاھن و مجنون و غکساحر و شاعر و 

 ۴۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َوقَالُوٓ ﴿  ءِذَا ا
َ
ٰ  امٗ ِعَ�ٰ  ُكنَّا أ ءِنَّا ًتاَوُرَ�

َ
  ﴾٤٩ اَجِديدٗ  اقٗ َخلۡ  ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

   ترجمه: 
 )دهیپوس( یه ما استخوانک یا ھنگامیآ :ندیگو یم )زیگر رستاخیراِن دکنان و منیا(و  
م یخواھ یا نش تازهیگر باره آفریمگر د ،میشد )دهیو از ھم پاش(ده یکخش یھائ هکو ت

  ).؟!ردکم یدا خواھیپ یا دوباره یو زندگ(افت ی
   توضیحات: 

ظَاماً «  اتاً . «ھا استخوان ،جمع َعْظم :»عِ فَ لْقاً . «ندهکسته و از ھم پراکدرھم ش :»رُ خَ

يداً  دِ /   میابراھ ،۵رعد /  :نگا(ده یر دمکیمخلوق نو و دوباره جان به پ .نش تازهیآفر :»جَ
  ).۷۹و  ۷۸/   سی ،۱۹

 ۵۰ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿  وۡ  ِحَجاَرةً  ُكونُوا
َ
 ﴾٥٠ َحِديًدا أ

   ترجمه: 
ا آھن یو  )ات را نداردیرش حیت پذیچ وجه قابلیه به ھک(د یشما سنگ باش :بگو 
  ).متر استکه از سنگ محک(د یباش
   توضیحات: 

يداً «  دِ   .آھن :»حَ



  ١٠٩٩ سوره إسراء

 

 ۵۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ا اقٗ َخلۡ  أ ۖ  َمن فََسَيُقولُونَ  ُصُدورُِ�مۚۡ  ِ�  ُ�ُ يَ�ۡ  ّمِمَّ ِيٱ قُلِ  يُعِيُدنَا َل  َ�َطَرُ�مۡ  �َّ وَّ

َ
ٖ�  أ �  َمرَّ

ن َعَ�ٰٓ  قُۡل  ُهَوۖ  َمَ�ٰ  َو�َُقولُونَ  رُُءوَسُهمۡ  َك إَِ�ۡ  غُِضونَ فََسيُنۡ 
َ
  ﴾٥١ اقَرِ�بٗ  يَُ�ونَ  أ

   ترجمه: 
تر  سخت )ھمھا  این از(ه در نظرتان کد یباش یگریز دیچ )جز آن دو(ه کن یا ای 

رتان جان بدمد و به کیتواند به پ یباز خدا م ،ات دورتریرش حیپذت یو از قابل(است 
 ؟گرداند یما را باز م یسکچه  :خواھند گفت )زده آنان شگفت .مجّدد بازگرداند یزندگ
به (ت یشان را به سویسرھا ،پس از آن .دین بار شما را آفریه نخستک یآن خدائ :بگو

 :بگو ؟خواھد بود )معاد(ن یا یچه زمان :ندیگو یدھند و م یان مکت )عنوان استھزاء
  .باشد کیه نزدکد یشا

   توضیحات: 

مْ «  كُ ورِ دُ ُ يفِ صُ ربُ . ات را ندارندیرش حیت پذیتر و اصًال قابل در نظرتان سخت :»يَكْ

ونَ « يُنْغِضُ   .ان خواھند دادکت :»سَ
 ۵۲ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ِ�َمۡ  َتِجيُبونَ فَتَسۡ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  مَ يَوۡ ﴿  ِثۡ  إِن َوَ�ُظنُّونَ  ۦِده   ﴾٥٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  تُمۡ �َّ
   ترجمه: 
 یبرا(تان یه خدا شما را از گورھاکخواھد بود  یروز )ات مجّددین بازگشت به حیا( 

با حمد و سپاس پاسخ  )فرمان او را(خواند و شما  یفرا م )در محشر یآئ گردھم
  .دیا ماندگار نبوده یکجز مّدت اند )ایدر دن(ه کد یبر ید و گمان میگوئ یم

   توضیحات: 

هِ «  دِ مْ يبُونَ بِحَ تَجِ با سرعت  یعنی .د بودینان خواھک شیامر خدا ستا یپاسخگو :»تَسْ
دان محشر یعان مؤمن و فرمانبردار از گورھا سر برآورده و رھسپار میھمچون مط

بِثْتُمْ . «دیگرد یم   .ا در گور استیا یمراد ماندن در دن .دیا نمانده .دیا ماندگار نبوده :»إِن لَّ
 ۵۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١١٠٠

 

ْ  ّلِعَِبادِي َوقُل﴿  حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱ َ�ُقولُوا
َ
يۡ ٱ إِنَّ  َسُنۚ أ يۡ ٱ إِنَّ  َنُهمۚۡ بَيۡ  يََ�غُ  نَ َ�ٰ لشَّ  َ�نَ  نَ َ�ٰ لشَّ

بِينٗ  �َعُدوّٗ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ    ﴾٥٣ امُّ
   ترجمه: 
ن یباتریه زکند یبگو )در گفتار و نوشتار خود( یسخن :به بندگانم بگو )!غمبریپ یا( 

در  )نیریزشت و ناش یھا له سخنیبه وس(من یه اھرکچرا  .باشد )ھا ن سخنیوترکیو ن(
دشمن  )ر بازیاز د(من یاھرگمان  بی و ،اندازد یبه راه م یشان فساد و تباھیان ایم

نه وسوسه یبرآمده تا آتش جنگ را با افروزوسته درصدد یو پ(ار انسان بوده است کآش
  ).ور سازد شعله

   توضیحات: 

تِي«  غُ . «هکرا  یعبارت و مقالت :» أَلَّ نزَ انجام  یشما را برا .اندازد یبه راه م یتباھ :»يَ
  ).۲۰۰/   اعراف :نگا(ند ک یوسوسه م یفساد و تباھ

 ۵۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

�ُُّ�مۡ ﴿  عۡ  رَّ
َ
  إِن بُِ�ۡمۖ  لَمُ أ

ۡ
وۡ  ُ�مۡ َ�ۡ يَرۡ  �ََشأ

َ
  إِن أ

ۡ
بۡ  �ََشأ ٓ  ُ�مۚۡ ُ�َعّذِ رۡ  َوَما

َ
 ِهمۡ َعلَيۡ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

  ﴾٥٤ َو�ِيٗ� 
   ترجمه: 
گاه  ق یبه شما توف(اگر بخواھد  ،است )یسکاز ھر (تر  پروردگارتان از حال شما آ

فر کبا (و اگر بخواھد  ،دھد یو شما را مشمول رحمت خود قرار م )ندک یمان عطاء میا
ما تو را به عنوان  )!محّمد یا( .گرداند یدچار عذابتان م )راند ویم یان شما را میو عص

حتمًا  یتا ملزم باش( ،میا نفرستاده )و مراقب احوال آنان(شان یا )مان آوردنیا(ل یکو
  ).ام باشد و بسیه بر رسوالن پکبل .اورندیمان بیآنان ا

   توضیحات: 

كِيالً «  غمبر و ھر یفه پیه وظکن است یول به او. مراقب و محافظ. مراد اکواگذار و مو»: وَ
  حق است.سوی  به ار و تالش الزم در امر دعوتکغ روشن و آشیتنھا تبل ی،ا نندهک دعوت

 ۵۵ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  َوَر�َُّك ﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  بَِمن لَمُ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
لۡ  َولََقدۡ  ِض� �ۡ� ٰ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ َض َ�عۡ  َنافَضَّ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ



  ١١٠١ سوره إسراء

 

  ﴾٥٥ �َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  َناَوَءاتَيۡ 
   ترجمه: 
گاهیو زمھا  آسمان ه درک یزھائیمردمان و چ )احوال ھمه(پروردگارت از   از (تر  نند آ
 ).ندیگز یبرم یغمبریان توده مردم به پیرا از م یسانکداند چه  یو م(است  )یسکھر 

به داود زبور عطاء  )از جمله(و  ،میا داده یگر برترید یغمبران را بر برخیاز پ یما برخ
ز یبه تو ن .میا اء قرار دادهیانب یده و باالتر از بعضیو او را بدان افتخار بخش(م یا نموده

  ).میا غمبرانت ساختهیرده و خاتم و سرآمد ھمه پکقرآن ارمغان 
   توضیحات: 

بُوراً «    ).۱۶۳نساء /  :نگا(داود است  یتاب آسمانکنام  :»زَ
 ۵۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿  ِينَ ٱ ُعوا ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َ�مۡ  فََ�  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
  ﴾٥٦وِ�ً� َ�ۡ 

   ترجمه: 
 )سته پرستشیشا(ه به جز خدا کرا  یسانک :بگو )انکبه مشر !غمبریپ یا( 

ان یدفع ز ینه توانائ )هکد ید دیخواھ(اّما  ،دیبخوان )کمکبه  ،به ھنگام بال(د یپندار یم
ھا را به  یو ناخوش(توانند آن را دگرگون سازند  یو نه م ،و رفع بال از شما را دارند

  ).اھندکه از اندوه دردھا بکن یا اینند و کل یھا تبد یخوش
   توضیحات: 

يالً «  وِ ْ   .لیر و تبدییتغ :»حتَ
 ۵۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  تَُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  �َّ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�

َ
قۡ  �

َ
 ۥَتهُ رَۡ�َ  ُجونَ َو�َرۡ  َرُب أ

 ﴾٥٧ �ُذورٗ َ�ۡ  َ�نَ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَهُ  َوَ�َخافُونَ 
   ترجمه: 
ه از ھمه کآنان  )دانند یشان میھا و خداگونه(خوانند  یاد میه به فرکرا  یسانکآن  

تقّرب به  یبرا )ر و فرشتگانیو ُعزَ  یسیھمچون ع ،زدانیبه درگاه (مقّربترند 
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دوار و یو به رحمت خدا ام )ه طاعات و عبادات استک(ند یجو یله میپروردگارشان وس
د از آن یبا )هکد است یچنان شد(ه عذاب پروردگارت کچرا  .ندکاز عذاب او ھراسنا

  .شتن را دور و برحذر داشتیخو
   توضیحات: 

ونَ «  بْتَغُ سيلَةَ . «طلبند ینند و مک یدنبال م .ندیجو یم :»يَ ه انسان را به ک یزیچ :»الْوَ
 که با انجام طاعات و ترکگرداند  کیاجر و پاداش خدا برساند و او را به خدا نزد

بُ ). «۳۵/   مائده :نگا(ن و مقدور است کمم یمعاص ُمْ أَقْرَ تر کیه به خدا نزدکآنان  :»أَهيُّ

ونَ (ر واو در فعل یّل ضمکبدل جزء از  )أَيُّ (واژه  .و در درگاه حق مقّربترند بْتَغُ . است )يَ
  .م داده شده از آنیبرحذر داشته شده و ب یعنی ،اسم مفعول است :»َمْحُذوراً «

 ۵۸ یهسوره إسراء آ
   ه:یمتن آ 

وۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  َل َ�بۡ  لُِكوَهاُمهۡ  نُ َ�ۡ  إِ�َّ  َ�ةٍ قَرۡ  ّمِن �ن﴿ 
َ
بُوَها أ  َ�نَ  �ۚ َشِديدٗ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ

 ٰ   ﴾٥٨ �ُطورٗ َمسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لَِك َ�
   ترجمه: 
مجازات به (امت یش از روز قیپ )ار باشندکه اھل آن ستمک(را  یاریھر شھر و د 

 .مینمائ یگرفتار م یآن را به عذاب سخت )یاھال(ا ی ،میگردان ینابودش م )م ویرسان یم
ثبت  )لوح محفوظ یالھ(تاب کدر  )یش از مجازات اخرویپ یویمجازات دن(ن یا

شتر ین بترسند و بیان از ایشیپس قر .و قلم قضا و قدر بر آن رفته است(ده است یگرد
  ).فر و ستم نروندکبه دنبال 

   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ ن قَ نْ (و  ی،حرف نف )إِنْ (واژه  .وجود ندارد یو شھر یآباد :»إِن مِّ بر  )مِ

ةٍ . «ش داللت داردیت مابعد خویعموم يَ رْ  یھا و شھرھائیاز آباد یو شھر یھر آباد :»قَ
). ۵۹/   ھفک ،۱۶اسراء /  :نگا(ش باشند کافر و سرکنان آنجا ستمگر و که ساک

طُوراً ). «۲۲د / یحد :نگا(لوح محفوظ  :»الْكِتَابِ « سْ   .ضبط و ثبت شده .نوشته :»مَ
 ۵۹ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 
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ٓ  َوَما﴿  ن َمَنَعَنا
َ
ِ  ِسَل نُّرۡ  أ ٓ  تِ َ�ٰ �ٱب ن إِ�َّ

َ
َب  أ  ٱ بَِها َكذَّ

َ
لُونَۚ ۡ� ةٗ ُمبۡ  �َّاقَةَ ٱ َ�ُمودَ  َناَوَءاتَيۡ  وَّ َ�ِ 

 ْ ۚ  َ�َظلَُموا ِ  ِسُل نُرۡ  َوَما بَِها   ﴾٥٩ اوِ�فٗ َ�ۡ  إِ�َّ  تِ َ�ٰ �ٱب
   ترجمه: 
ان یشان را از میرامون ایپ یوھھاکو  ی،نکوه صفا را طال ک ،خواھند یان میشیقر( 

 ،دارد یباز نم )یشنھادیپ یماد(ن معجزات یما را از انجام ا یزیچ ).رهیو غ یبردار
 )و ،میا ن انجام دادهیشیغمبران پیرا بر دست پ ین معجزاتیما قبًال چن(ه کن یمگر ا

ه کن رفته است یسّنت ما ھم بر ا( .اند ردهکب یذکت )پس از مشاھده(گذشتگان آنھا را 
 کآنان را ھال ،نندگانکشنھادیرش پیدر صورت عدم پذ ی،پس از نمودن معجزات ماد

ل یگسسویشان  به )م ویاز سنگ به در آورد(قوم ثمود شتر  یما برا )از جمله .میساز
فر کاّما آنان نسبت بدان  .بود یروشنگر )زدا و کدا و شیمعجزه ھو(ه کم یداشت
 یسکه ھر کست ین نیاصوًال برنامه ما ا .شتندکدند و یو آن را از جانب خدا ند(دند یورز

م یب یو ما معجزات را جز برا )م او گرددیغمبر وقت تسلیند پکشنھاد یپ یا معجزه
  .میساز یاجرا نم )اتمام حّجتمردم و (دادن 

   توضیحات: 

لَ بِاآليَاتِ «  سِ ردند و ک یشنھاد میش پیه قرکاست  یمراد معجزات :»أَن نُّرْ

ةً ). «۹۳ - ۹۰اسراء /  :نگا(خواستند  یم َ بْرصِ ه ک یا معجزه .برانداز کو شگر  روشن :»مُ
. حال ناقه است .ندکدا یرت پینش به ھم رساند و بصیب ،شدیندیس درباره آن بکھر

َا« وا هبِ ر کمن .ردندکبه خود ستم  ،ردن به معجزه بودن آن شترکبه سبب باور ن :»ظَلَمُ

يفاً « .ردندکآن شدند و در حق آن ستم  ْوِ   .له است مفعول .م دادنیب :»ختَ
 ۶۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

َحاَط  َر�ََّك  إِنَّ  لََك  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿ 
َ
ِ  أ َر�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ يَالرُّءۡ ٱ َناَجَعلۡ  َوَما �َّاِس� ٱب

َ
 ّلِلنَّاِس  َنةٗ فِتۡ  إِ�َّ  َك َ�ٰ أ

َجَرةَ ٱوَ  ۡ ٱ لشَّ   ﴾٦٠ �َكبِ�ٗ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  إِ�َّ  يَزِ�ُدُهمۡ  َ�َما َوُ�َّوُِ�ُهمۡ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  ُعونَةَ َملۡ ل
   ترجمه: 
امل به مردم کپرودگارت احاطه  :میبه تو گفت )هکغمبر یپ یاد آور ایرا به ( یزمان 

گاه استکاز وضع آنان (دارد و  ما  )هکانه دعوت خود را برسان و بدان کبایپس ب .امًال آ
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ه کزّقوم را (ن شده یم و درخت نفریردکّسر یتو م یبرا )در شب معراج(ه کرا  یدارید
ش یآزماله یجز وس ،در قرآن )ورکاران است و مذکبزھ کد و خورایرو یدر ته دوزخ م

 یزیچ یول ،میدھ یم میب )ا و آخرتیبا مخاوف دن(شان را یما ا .میا مردمان قرار نداده
  .دیافزا یان فراوان نمیان و عصیبر آنان جز طغ

   توضیحات: 

ا«  يَ ؤْ ه در شب کاست  یزھائیردن از چکدن یمراد د .داریمشاھده و د .تیرؤ :»الرُّ

ةَ ال. «امتحان .شیآزما :»فِتْنَةً . «رفتیمعراج صورت پذ رَ جَ ةَ ـْالشَّ ونَ لْعُ ن یدرخت نفر :»مَ
 :نگا(د یرو یاران است و در بن دوزخ مکگناھ که خوراکمراد درخت زّقوم است  .شده

ه کاز آن جھت است  ،ن نامیه آن بدیعّلت تسم ).۴۴و  ۴۳/   دخان ،۶۷ - ۶۲/   صاّفات
  .آن استاز رحمت خدا و لعِن خورندگان  ینشانه دور ین درختیچن

 ۶۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿  ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا سۡ  قَاَل  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
 َت َخلَقۡ  لَِمنۡ  ُجدُ َءأ

  ﴾٦١ اِطينٗ 
   ترجمه: 
فرشتگان  .دینکرنش کآدم  یبرا :میه ما به فرشتگان گفتک )ادآور شویرا ( یزمان 

او  ،ان فرشتگان قرار داشتیان بود و در میه از جنّ ک(س یردند مگر ابلکرنش ک یجملگ
ه او را از ِگل کنم کرنش ک یسک یا برایآ :گفت )بار بودکامل استکه نمونه ک

  ).؟ندکم یچگونه تعظ یدان یبرا یعال !بھتر از آدمم ،ه از آتشمکمن ( ؟ یا دهیآفر
   توضیحات: 

تَ «  لَقْ منصوب به نزع  )طيناً (واژه  ).۱۲/   اعراف :نگا( یا دهیاو را از ِگل آفر :»طِيناً خَ
  .خافض است

 ۶۲ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  َتَك أ َّ  َت َكرَّمۡ  �َّ رۡ  لَ�ِنۡ  َ�َ خَّ

َ
حۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  تَنِ أ

َ
 ۥٓ ذُّرِ�ََّتهُ  َتنَِ�نَّ َ�

  ﴾٦٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ 
   ترجمه: 
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ح و یه او را بر من ترجکاست  یسکن ھمان یا ایه آکبه من بگو  :طان گفتیش 
فرزندان او را  ی،امت زنده بداریاگر مرا تا روز ق ).تعّجب است یجا( ؟! یا داشته یگرام
زنم و  یو لگاِم وسوسه را به دھانشان م(گردانم  ینابود م )یبا گمراھ( یکجز اند یھمگ

  ).شانمک یبه جاده خطا و گناھشان م
   توضیحات: 

تَكَ «  أَيْ ا . «نکخبرم  .مرا بگو ؟ یا ردهکه چه ک یا ردهکا مالحظه یآ :»أَرَ هذَ

ي... ذ :یعنی .دا استیالم پکاق یمحذوف و از س یادات استفھام :»الَّذِ . یَھْل ھذا ُھَو الَّ

نَّ « نِكَ َحْ ْتَ  یبا گمراھساز .زنم یلگام به دھانشان م .بندم یشان را افسار میر چانه ایز :»ألَ
  .سازم یگردانم و تباھشان م ینابودشان م

 ۶۳ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َجَهنَّمَ  فَإِنَّ  ُهمۡ ِمنۡ  تَبَِعَك  َ�َمن َهۡب ذۡ ٱ قَاَل ﴿  ٓ  ؤُُ�مۡ َجَزا وۡ  ءٗ َجَزا   ﴾٦٣ �فُورٗ مَّ
   ترجمه: 
 .نکب یخواھ یشود و ھرچه م یتو مھلت داده مز به یتا روز رستاخ( !برو :خدا فرمود 
دوزخ  ،نندک یرویشان از تو پیه از اک یسانک )زادگان از عقل و اراده برخوردارندیآدم
  .است ینقصان یفراوان و ب یاست و سزا )من و آنانیاھر(شما  یسزا
   توضیحات: 

بْ «  آءً . «ر را داردین و تحقیجنبه توھ .برو :»إِذْهَ زَ مْ (مفعول مطلق  :»جَ كُ آؤُ زَ ا ی )جَ

زآءً « :ن استیر چنیاست و تقد یفعل محذوف نَ جَ وْ زَ ْ فُوراً . «»جتُ وْ امل و ک .فراوان :»مَ
  .استکم و ک یب

 ۶۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

جۡ  تَِك بَِصوۡ  ُهمِمنۡ  َت َتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ  زِزۡ َتفۡ سۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ُهمۡ وََشارِ�ۡ  َورَِجلَِك  لَِك ِ�َيۡ  ِهمَعلَيۡ  لِۡب َوأ

 ٱ ِ� 
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَِعدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�   ﴾٦٤ ُغُروًرا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ

   ترجمه: 
از  یسکخود ھر )ت و وسوسهیدعوت به معص( یو بترسان و خوار گردان با ندا 

و ھمه (اده خود را بر سرشان بشوران و بتازان یر سواره و پکو لش ی،ه توانستکشان را یا
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با (و در اموال آنان  )ریار گکشان به یست دادن و گول زدن اکش یش را برایتالش خو
با (شان یو در اوالد ا )سب آن از حرام و صرف آن در حرامک یشان برا کیق و تحریتشو

 )شان ت نادرستیتربفر و فساد در پرتو کبه شان  فرزندان اء و رھنمودیگول زدن اول
ا به شفاعت ی ،تاب و بھشت و دوزخکبه نبودن حساب و (و آنان را  ی،ت جوکشر

طان به یو وعده ش ،)بیو بفر(وعده بده  )رهیخاندان و غ یان و بتان و بزرگواریخدا
  .ستیرنگ و گول نیمردمان جز ن

   توضیحات: 

زْ «  زِ تَفْ  .به ھراس انداختن .خوار داشتناستخفاف و  :یاز مصدر استفزاز به معن :»إِسْ

تِكَ . «باطلسوی  به شاندن اوکاز حق و  یسکدن یبر وْ مراد وسوسه اغواگرانه و  :»بِصَ

مْ . «من استیگمراھسازانه اھر يْهِ لَ لِبْ عَ  یشکرکمراد لش .اد بزن و بتازیبر آنان فر :»أَجْ

يْلِكَ . «است لِكَ . «سواران ،لیخ :»بِخَ جِ ادگان یپ یاسم جنس و به معن .ادهیپ ،َرِجل :»رَ

وراً . «روان او استیاعوان و انصار و پ ،منیاھر رُ صفت  .فتنیگول زدن و فر .رنگین :»غُ

وراً « :ن استیر آن چنیاست و تقد یمصدر محذوف رُ داً غُ عْ   .»وَ
 ۶۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٥ َو�ِيٗ�  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  ٞنۚ َ�ٰ ُسلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لََك  َس لَيۡ  ِعَبادِي إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
است  یافکن یو ھم ،داشت یبر بندگان (مخلص و مؤمن) من نخواھ یا گمان سلطه یب 

  ن بندگان) است.ین چنیبان (ایند و) پروردگارت حافظ و پشتیشان در پناه خدایه (اک
   توضیحات: 

بَادِي...«    ).۴۲حجر /  :نگا( :»إِنَّ عِ
 ۶۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

�ُُّ�مُ ﴿  ِيٱ رَّ ْ ِ�َبۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َك ُفلۡ لۡ ٱ لَُ�مُ  ِ� يُزۡ  �َّ  بُِ�مۡ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  مِن َتُغوا
  ﴾٦٦ ارَِحيمٗ 

   ترجمه: 
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 یایآورد تا جو یت در مکاھا به حریھا را در در یشتکه کاست  یسکپروردگارتان آن  
شه در حق شما یخداوند ھم .دیگرد )برخوردارد و از فضل و نعمتش یشو(رزق او 

  .مھربان بوده است )بندگان(
   توضیحات: 

ي«  جِ لْكَ . «دھد یسوق م .راند یم :»يُزْ فُ ن ). «۱۶۴/   بقره :نگا(ھا یشتک :»الْ مِ

لِهِ    .او یر و خوبیاز خ :»فَضْ
 ۶۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ�مُ  �َذا﴿  ُّ ٱ َمسَّ ٓ  ُعونَ تَدۡ  َمن َضلَّ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ل�ُّ ۖ  إِ�َّ ا إِيَّاهُ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُ�مۡ َ�َّٮ ّ�َ 
عۡ 

َ
  ﴾٦٧ َكُفوًرا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  ُتمۚۡ َرۡض أ

   ترجمه: 
ھا و امواج  و گرفتار طوفان(رسد  یاھا به شما میھا در در یه ناراحتک یھنگام 

وحشت  ،دینیب یدر پھنه آبھا م یاھکش را ھمچون پر یخو یشتکد و یشو ین میسھمگ
اد یشان را به فریه اکگردند  ید میاز نظرتان ناپد یسانکجز خدا ھمه  )د وینک یم
از ( ،دیرسان یکنجات داد و به خش )از غرق شدن(ه خدا شما را ک یاّما زمان .دیخوان یم
زدان جھان یجان را انباز  یناتوان و بتان ب یھا و انسان(د یگردان یم یرو )یتاپرستکی
  .ار ناسپاس استیو اصوًال انسان بس ،)دیساز یم

   توضیحات: 

 » ُّ و  ۱۲/   ونسی ،۱۷/   انعام :نگا(ھا  سختی الت وکمش .ھایھا و گرفتاریناراحت :»الرضُّ

لَّ ). «۱۰۷   ).دید گردیاز ذھن محو و از نظر ناپد .گم شد :»ضَ
 ۶۸ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِمنُتمۡ ﴿ 
َ
فَأ

َ
ن أ

َ
ِ لۡ ٱ َجانَِب  بُِ�مۡ  ِسَف َ�ۡ  أ وۡ  َ�ّ

َ
ْ  َ�  ُ�مَّ  اَحاِصبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسَل يُرۡ  أ  َ�ُِدوا

ن  ﴾٦٨ َو�ِيً�  لَُ�مۡ 
َ
ِمنُتْم أ

َ
َفأ

َ
ْو کْخِسَف بِ یأ

َ
ْم َحاِصبًا ُثمَّ َال َتِجُدوْا کیْرِسَل َعلَ یْم َجاِنَب اْلَبرِّ أ

  ًال یکْم َو کلَ 
   ترجمه: 
افد و شما را در کرا بش یکاز خش یا ه خدا گوشهکد ین ھستیمن از ایا شما ایآ 



 تفسیر نور    ١١٠٨

 

ه باران سنگ بر شما کتان روان دارد یبه سو یه طوفانکن یا ای ؟آن فرو برد )امک(
  ؟دینکدا نیخود پ یبرا یبباراند و آن وقت حافظ و نگھبان

   توضیحات: 

 » ِّ انِبَ الربَ مْ جَ فَ بِكُ ْسِ  یکاز خش یا گوشه .فرو برد یکاز خش یا شما را به گوشه :»خيَ
 )جانب(واژه  .د گرداندین دفن و ناپدیافد و شما را ھمراه با آن در درون زمکرا بش

باً . «ا ظرف استیبه  مفعول اصِ  :نگا(ه سنگ از آن ببارد ک یطوفان باد .باران سنگ :»حَ
  ).۷۴حجر / 

 ۶۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِمنُتمۡ  أ

َ
ن أ

َ
خۡ  تَاَرةً  �ِيهِ  يُعِيَدُ�مۡ  أ

ُ
 لّرِ�حِ ٱ ّمِنَ  اقَاِصفٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسَل َ�ُ�ۡ  َرىٰ أ

ْ  َ�  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  بَِما رِقَُ�مَ�ُيغۡ    ﴾٦٩ اتَبِيعٗ  ۦبِهِ  َناَعلَيۡ  لَُ�مۡ  َ�ُِدوا
   ترجمه: 
 )ا سازد ویازمند سفر درین(گر شما را یه خداوند بار دکن ید از ایمن ھستیه اکن یا ای 

 )و بر سرتان بگمارد(ل دارد یتان گسیبه سو یا نندهکبرگرداند و تندباد درھم ش ایبه در
و از آن  ،خودتان غرق گرداند )زدانیفرتان نسبت به کو ( یتا شما را به سبب ناسپاس

ب و یو در برابر آن ما را تعق(شما را از ما بخواھد  یه خونبھاکد یابیرا ن یسکبه بعد 
  ؟)گرد قرار دھدیمورد پ

   توضیحات: 

فاً «  ا ـبِمَ . «ھا استیشتکننده کمراد طوفان درھم ش .نندهکباد تند و درھم ش :»قَاصِ

تُمْ  رْ فَ بِيعاً . «فرتانکبه عّلت زندقه و  .فرانتانکو  یبه سبب ناسپاس :»كَ ب یتعق :»تَ
  .فاعل است یل به معنیفع .خواھان خونبھا .نندهک

 ۷۰ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ  َولََقدۡ ﴿  ِ لۡ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ وََ�َلۡ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ  َناَكرَّ ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  ُهمَ�ٰ َوَرزَقۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ لۡ  ِت لطَّ  ُهمۡ َ�ٰ َوفَضَّ
 ٰ نۡ  َكثِ�ٖ  َ�َ   ﴾٧٠ ِضيٗ� َ�فۡ  َناَخلَقۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
قامت  ،پندار و گفتار و نوشتار یروین ،اریاخت ،اراده ،با اعطاء عقل(زادگان را یما آدم 



  ١١٠٩ سوره إسراء

 

 )گوناگون یبھاکبر مر(ا یو در یکو آنان را در خش ،میا داشته یگرام )رهیو غ ،راست
از  یاریو بر بس ،میا شان نمودهیزه و خوشمزه روزیکپا یزھایو از چ ،میا ردهکحمل 

  .میا شان دادهیامًال برترکدگان خود یآفر
   توضیحات: 

ثِريٍ «  يا كَ لَ ه خداوند انسان را جز بر فرشتگان بر ھمه مخلوقات کن است یمراد ا :»عَ
بدو  یزھائیردن چکداده است و با عطاء  یوانات برتریاعم از جمادات و نباتات و ح

  .واالترش فرموده است
 ۷۱ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ نَدۡ  مَ يَوۡ ﴿  نَا� ُ�َّ  ُعوا
ُ
وِ�َ  َ�َمنۡ  ِمِهۡمۖ �ِإَِ�ٰ  �

ُ
ْوَ�ٰٓ  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
 َبُهمۡ كَِ�ٰ  َرُءونَ َ�قۡ  �َِك فَأ

  ﴾٧١ فَتِيٗ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ� 
   ترجمه: 
س نامه کآن گاه ھر .میخوان یفرا مشان  اعمال را ھمراه با نامهھا  انسان ھمه یروز 

را شان  اعمال و آنان نامه )جزو سعادتمندان است(اعمالش به دست راستش داده شود 
  .نخواھد شدشان  بدی ین ستمیمترکخوانند و  یم )شادان و خندان(

   توضیحات: 

مْ ). «۱۶۰و  ۸۲/   اعراف ،۶۰/   بقره :نگا(از مردم  یگروھ :»أُنَاسٍ «  هِ امِ مراد از  :»بِإِمَ
 :نگا(غمبران یپ ،)۲۹و  ۲۸/   هیجاث ،۳۶و  ۱۲/   سی ،۴۹/   ھفک :نگا(نامه اعمال  ،امام

ان و رھبران راه یشوایپ )۱۲/   احقاف ،۱۷ھود /  :نگا( یآسمانھای  کتاب ،)۷۳اء / یانب
 :نگا(طان یا سردستگان و نشان دھندگان راه شی )۵/   قصص ،۷۴/   فرقان :نگا(زدان ی

عَ ( یحرف باء به معن .است )۱۴/   قصص ،۱۲/   توبه تِيالً . «باشد یم )مَ  یکرشته ناز :»فَ
نساء /  :نگا(ز است یم و ناچکار یز بسیه از چیناکاف ھسته خرما قرار دارد و که در شک

  ).۷۷و  ۴۹
 ۷۲ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿  �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

   ترجمه: 
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تر خواھد  ورتر و گمراهکدر آخرت  ،باشد )دل و گمراه(ور ک )جھان(ن یس در اکو ھر 
  ).او است یویدن یده از دانه زندگیدرخت روئ ،انسان یه وجود اخروکچرا ( .بود
   توضیحات: 

هِ «  يا. «این دنیدر ا :»يفِ هذِ مَ  یعنی ،وردلک یواژه نخست صفت مشّبھه و به معن :»أَعْ
و واژه  .ردیده گیو انفس را نادات آفاق یند و آیت را نبیت و واقعیه راه ھداکاست  یسک

نا یورچشم و نابک یا به معنی ی،ن معنیتواند باز ھم صفت مشّبھه بوده و به ھم یدوم م
 یوب درونیل و از عیه اسم تفضکن یا ایو  )۱۲۵و  ۱۲۴/   طه ،۹۷اسراء /  :نگا(باشد 
ر یتفس :نگا(ند یخته شود و راه بھشت و سعادت را نبیناتر برانگیورتر و نابک یعنی ،باشد
  ).ریالمن سراج ی،قاسم ی،المعان روح

 ۷۳ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿  ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك َ�َفۡ  َ�ُدوا وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ َُذوكَ �َّ  ا�ذٗ  ۥۖ هُ َ�ۡ�َ  َناَعلَيۡ  َ�ِيَ ِ�َفۡ  َك إَِ�ۡ  َنا َّ� 

 ﴾٧٣ َخلِيٗ� 
   ترجمه: 
آنچه  )مکح(تو را از  )زر و زور یروھایگوناگون و ن یرنگھایبا ن(افران کبود  کینزد 

ش تو یو فقراء را از پ(منصرف گردانند  )دور و ،میا دهیو قرآنش نام(م یا ردهک یبه تو وح
 یو آن گاه تو را به دوست ی،جز قرآن را به ما نسبت دھ )مکح ،در عمل(تا  )برانند

  ).رندیتو را بپذ یو ھمدم(رند یگ
   توضیحات: 

وا«  ادُ تِنُونَكَ . «است )إِنَّ (مخّفف  )إِنْ (حرف  .هکبود  کینزد :»إِن كَ يَفْ تو  .باز دارند :»لَ

يْكَ . «را منحرف و منصرف سازند يْنآ إِلَ حَ ي أَوْ نَ الَّذِ  .میا ردهک یه به تو وحک یزیاز چ :»مِ
تا  ،ندکه فقراء را از خود دور کخواستند  یغمبر میان از پیشیه قرکن است یاشاره به ا

  ).۵۳و  ۵۲/   انعام :نگا(ابند یآنان در مجلس او حضور 
 ۷۴ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿ 
َ
  ﴾٧٤ قَلِيً�  ا ٔٗ َشۡ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ تَرۡ  كِدتَّ  لََقدۡ  َك َ�ٰ ثَبَّتۡ  أ

   ترجمه: 



  ١١١١ سوره إسراء

 

بدانان  یکه اندکدور نبود  ،میداشت ینم )بر حق( یو اگر ما تو را استوار و پابرجا 
  .یبگرائ
   توضیحات: 

نُ «  كَ دْ كِدتَّ تَرْ قَ   .ینکل یشان میاعتماد و به جانب اشان  بدی هکبود  کینزد :»لَ
 ۷۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

َذقۡ  اإِذٗ ﴿ 
َ ِ َيوٰ �َۡ ٱ َف ِضعۡ  َك َ�ٰ �َّ ۡ ٱ َف َوِضعۡ  ة   ﴾٧٥ �نَِص�ٗ  َناَعلَيۡ  لََك  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  َمَماتِ ل

   ترجمه: 
ن یرا چند )تو(ا و عذاب آخرت ین صورت عذاب دنیدر ا )یردک ین میو اگر چن( 

سپس در  ).ه گناه بزرگان بزرگ استکچرا (م یچشاند یبه تو م )م ویساخت یم(برابر 
  ).تا عذاب ما را از تو به دور دارد( یافتی ینم یاوریار و یبرابر ما 

   توضیحات: 

عْفَ «  عْفَ الْ . «ن برابریچند .دو چندان :»ضِ يَاةِ ـضِ ذاباً « :ن استیر چنیتقد :»حَ عَ

تِ  فاً يفِ املَْامَ عْ ذاباً ضِ َيَاةِ وَ عَ فاً يفِ احلْ عْ ذاباً ( یعنی .»ضِ فاً (موصوف و  )عَ عْ صفت بوده  )ضِ
ابت یآن نشسته است و در مقام ن یده و صفت به جایسپس موصوف حذف گرد .است

  .بعد از خود اضافه گشته استبه واژه 
 ۷۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿  ونََك لَيَسۡ  َ�ُدوا  ٱ مِنَ  تَفِزُّ
َ
ۖ ِمنۡ  رُِجوكَ ِ�ُخۡ  ِض �ۡ� ٰ  َبُثونَ يَلۡ  �َّ  ا�ذٗ  َها  إِ�َّ  َفَك ِخَ�

  ﴾٧٦ قَلِيٗ� 
   ترجمه: 
بود  کیو نزد )نندکگوناگون خواستند در تو نفوذ  یھا ھا و توطئه ه با نقشهکّفار مک( 

تا تو را  )ردهکرقابل تحّمل یت غیط آن را برایو مح(نند کبر )هکم(ن یآنان تو را از سرزم
ن صورت بعد از تو جز مّدت یدر ا )ردندک ین میاگر آنان چن( .نندکرون یاز آنجا ب

  .ماندند ینم یوتاھک
   توضیحات: 

نَكَ «  وَ زُّ تَفِ يَسْ بَثُونَ ). «۶۴إسراء /  :نگا( :»لَ لْ  یو برجا ین صورت باقیدر ا :»إِذاً ال يَ
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جده ماه بعد از یشان ھیردند و سران اکن یان عاقبت چنیشیالبّته قر .ماندند ینم
ّفار که بساط کشته شدند و سرانجام با فتح مکنه در جنگ بدر یغمبر به مدیھجرت پ

  .ده شدیه برچکم
 ۷۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  قَدۡ  َمن ُسنَّةَ ﴿ 
َ
ۖ  ِمن لََك َ�بۡ  َناَسلۡ أ   ﴾٧٧ وِ�ً� َ�ۡ  لُِسنَّتَِنا َ�ِدُ  َوَ�  رُُّسلَِنا

   ترجمه: 
 )دفاع از ھمه(وه ما در یش )نیه اکبل .ن نبوده استیتنھا در دفاع از تو چن( 

ان یا از میشته کآنان را  ،شانیاقوام ا و(م یا ش از تو فرستادهیه پکبوده است  یغمبرانیپ
 یاند و از رحمت الھ خود بسته یله دِر سعادت را بر روین وسیاند و بد خود رانده

افت ی یرا نخواھ یسکو (د ید یوه ما نخواھیدر ش یلیر و تبدییو تغ )اند محروم گشته
  ).ه بتواند سّنت ما را دگرگون سازدک

   توضیحات: 

نَّةَ «  نَّةِ « :ن استیر چنیمنصوب به نزع خافض است و تقد .روش .وهیش :»سُ سُ ا ی .»كَ

نَّةَ « :ن استیاست و در اصل چن یه مفعول مطلق فعل محذوفکن یا نَنّا بِكَ سُ . »سَ

ويالً « ْ   .لیر و تبدییتغ :»حتَ
 ۷۸ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

قِمِ ﴿ 
َ
لَوٰ ٱ أ لُوكِ  ةَ لصَّ مۡ ٱ ِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ  ِس لشَّ  َ�نَ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ  رِ� َفجۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

  ﴾٧٨ اُهودٗ َمشۡ 
   ترجمه: 
ه آغاز نماز ظھر ک ،النھار از نصف(د بخوان به ھنگام زوال آفتاب یه باکنماز را چنان  

ه آغاز نماز ک(شب  یکیتا تار )ردیگ یز دربر میاست و امتداد آن وقت نماز عصر را ن
ان یز در برگرفته و با طلوع فجر پایامتداد آن وقت نماز عشاء را نمغرب است و 

نماز گمان  بی .بخوان )در فاصله طلوع فجر تا طلوع آفتاب(و نماز صبح را  ،)ردیپذ یم
  .گردد ید میبازد )توّسط فرشتگان شب و فرشتگان روز(صبح 

   توضیحات: 
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لُوكِ «  قِ . «النھار د از نصفیزوال خورش :»دُ سَ يْلِ . «یکیتار .ظلمت :»غَ قِ الَّ سَ  :»غَ
). ۳۹ِ◌ /  ،۱۳۰/   طه :نگا(ان آن است یمراد از آن از اّول شب تا پا .شب یکیتار

انَ « ءَ رْ ن مھّم نماز و کفاتحه ر یعنیه خواندن قرآن کاز آنجا  .مراد نماز صبح است :»قُ
نصب  .استده شده یقرآن نام ،ّل به اسم جزءکه یاز راه تسم ،ح شده استیدر آن تصر

الةَ (آن به خاطر عطف بر  مْ « :ن استیر چنیه اغراء است و تقدکن یا ایبوده  )الصَّ زَ إِلْ

رِ  جْ فَ انَ الْ ءَ رْ وداً . «»قُ هُ شْ فرشتگان  یعنی .ردیگ ید قرار میمورد بازد .است یده شدنید :»مَ
 یبر آن گواھ یوان الھیدر د کیشکض ینند و به ھنگام تعویب یمأمور بر انسان آن را م

  .دھند یم
 ۷۹ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿  دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ   ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

   ترجمه: 
 یضه اضافیفر کین یا ،ز و در آن نماز تھّجد بخوانیاز شب از خواب برخ یدر پاس 

خداوند تو را  )ن عملیدر پرتو ا(ه کباشد  .تو است یبرا )پنجگانه یبر نمازھاو افزون (
ش ھمگان یه موجب ستاکا و آخرت یدر دن یا ان برجستهکو م( یا به مقام ستوده

  ).را به تو ارمغان دارد یبرکو مقام شفاعت (برساند  )باشد
   توضیحات: 

دْ «  جَّ تَهَ  ین در باب تفّعل معنکیل .ب رفتن استبه خوا یبه معن )ھجود(تھّجد از  :»فَ

ھم آن  یبرخ ).حتنُّث(و  )تأثُّم( یھا مانند واژه .دنیخواب کتر یعنی ،رساند یسلب را م
«  .نماز شب گزاردن .اند دار شدن و ماندن دانستهیب یاند و به معن را از اضداد شمرده

يْل(ر یو مرجع ضم )یف( یبه معن )ب(حرف  :»ِبِه  ه کن یا ای .در شب :یعنی .است )الَّ

ن(مفھوم از  )بَعْض(ر یمرجع ضم انَ (ا ی )مِ ءَ رْ از  یدر برخ :یعنی .مجّرد از اضافه است )قُ

ةً . «آور ینماز تھّجد را با تالوت قرآن به جا :هکن یا ای ،شب عبادت زائد بر  :»نافِلَ
 یبراغمبر اسالم واجب بوده و یپ یه براکمراد نماز تھّجد است  .پنجگانه ینمازھا

د(به  مفعول .روانش سّنت استیپ الة(ه حال ذوالحال محذوف کن یا ایو  )هتجّ  )صَ
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وداً . «است ْمُ اماً حمَّ قَ  .زدیش ھمگان را برانگیه ستاک یھرگونه منزلت واال و مقام باالئ :»مَ
رم از پروردگار تمّنا و که در آن رسول اکاست  یبرکاند مراد مقام شفاعت  گفته یبرخ

  .ندیرم خود آغاز فرماکمردمان را با لطف و  یه دادگاھکند یانم یتقاضا م
 ۸۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿ 
َ
خۡ  قٖ ِصدۡ  َخَل ُمدۡ  ِ� ِخلۡ أ

َ
نكَ  ِمن ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ  قٖ ِصدۡ  َرجَ ُ�ۡ  ِ� رِجۡ َوأ ُ َّ� 

  ﴾٨٠ �نَِّص�ٗ  انٗ َ�ٰ ُسلۡ 
   ترجمه: 
و ( ،رون آوریب )از آن(و صادقانه  ،نکوارد  )یارکبه ھر (مرا صادقانه  !پروردگارا :بگو 

و از  ،)باشد یو درست یراست ،زیچ من در آغاز و انجام ھمه یه خّط اصلکن کچنان 
ومت بر دوستان و اظھار حّجت در کدر امر ح(ه کبه من عطاء فرما  یجانب خود قدرت

  .ار باشدکار و مددی )میبرا ،برابر دشمنان
   توضیحات: 

لَ «  خَ دْ جَ . «وارد گرداندن است یعنی ،إدخال یو به معن یمیمصدر م :»مُ ْرَ  :»خمُ

جَ . «رون گرداندن استیب یعنی ،إخراج یو به معن یمیمصدر م ْرَ قٍ وَ خمُ دِ لَ صِ خَ دْ مُ

قٍ  دْ و  یویدن یارھاک یبا و صادقانه جملگیدن زیان بخشیدن و پایمراد آغاز :»صِ

لْطَاناً . «است یاخرو   .ل و حّجتیدل .سلطه و قدرت :»سُ
 ۸۱ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َوقُۡل ﴿  ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا   ﴾٨١ ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِطُل
   ترجمه: 
ن یو آئ یتاپرستکیه ک(ده است یحق فرا رس :بگو )شانیان را بترسان و بدکمشر(و  

و  یه چندتا پرستک(ان رفته و نابود گشته است یو باطل از م )است یو دادگر یآسمان
و (است  یو نابود شدن یان رفتنیشه از میاصوًال باطل ھم ).است ین تباه و ستمگریآئ

  ).قت بوده و ھستیاز آن حق و حق یروزیسرانجام پ
   توضیحات: 
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قَ «  هَ وقاً . «رون شد و رفتیب .دیزائل شد و نابود گرد :»زَ هُ غه یص .ل و باطلزائ :»زَ
دان را ھرچه یگردد و م یامل محو و نابود مکه به طور کاست  یزیچ یمبالغه و به معن

  .ندک یم یزودتر خال
 

 ۸۲ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ُِل ﴿  ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ ٰ ٱ يَزِ�دُ  َوَ�  مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا  إِ�َّ  لِِم�َ ل�َّ
  ﴾٨٢�َخَسارٗ 

   ترجمه: 
از قرآن را فرو  یاتیما آ )هک یوقت ؟گردد یروز نمیرومند و پیحق چگونه ن( 

 یساز کو پا ی،و گمراھ ینادان یھا یماریھا از ب ل د( یه بھبودیه ماکم یفرست یم
به (و رحمت مؤمنان  )یو تباھ یو آزمند یچشم و ھوس و تنگ یثافات ھوکدرونھا از 

بر ستمگران  یول ،است )زدانیت کر و بریپرخ یمان و رھنمودھایا سبب در برداشتن
  .دیافزا یان نمیجز ز )انیز با نور حق و داشتن روح طغیبه سبب ست ،افرک(

   توضیحات: 

آءٌ «  فَ ا ی یساز کفرد و جامعه. مراد مرحله پا یو اخالق یرکف یمارھایاز ب یبھبود»: شِ
فتن ُگل کبر اثر ش ،زدان به بندگانیرحمت »: َرْحَمٌة « ه است. یبه اصطالح عرفاء مقام تخل

  ه است.یا به اصطالح عرفاء مقام تحلی یات قرآن. مراد مرحله نوسازیمان در پرتو آیا
 ۸۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  �َذا
َ
عۡ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َناَعمۡ �

َ
هُ  �َذا ۦِ�َانِبِهِ  ا َٔ َوَ�  َرَض أ ُّ ٱ َمسَّ   ﴾٨٣ اوسٗ  ُٔ َ�  َ�نَ  ل�َّ

   ترجمه: 
مان) یا یه به انسان (بک یه) ھنگامکن است یا یکی ،مانیا ی(از جمله اخالق فرد ب 

مسرور و  ،میساز یت برخوردار میم (و او را از ثروت و قدرت و سالمت و امنیبخش ینعمت م
دن ی(و در وقت رس شود یر نعمت) روگردان مکگردد و از طاعت و عبادت و ش یمغرور م

شناسد و  ی(انگار ما را نم ورزد. یّبر مکدارد و ت یما) به دور م یشتن را (از بندگیبه نوا) خو
و  ید (و تنگدستیر او گردیبانگیه شر و بال گرک یندارد). و ھنگام یازیو ن یارکبه ما 
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گر یه دکپندارد  یگردد (و م ید میوس و ناامیار مأیرا فرا گرفت) بس یو یو ناامن یماریب
  د).ینخواھد د یر و خوشیخ یبر او بسته است و ھرگز رو یرزق و روز یدرھا
   توضیحات: 

ضَ «  رَ أَيا . «شود یر نعمت منصرف و از طاعت و عبادت روگردان مکاز ش :»أعْ نَ

انِبِهِ   اندازد و یخود را باال م یھا شانه .ندک یبه دور م یاد منعم اصلیشتن را از یخو :»بِجَ

ئُوساً . «ورزد یّبر مکت مراد  ).۱۱ - ۹ھود /  :نگا(با یکوس و دلتنگ و ناشیار مأیبس :»يَ
 .نندک یخود را گم مھا  سختی ھا و ھم در برابریھم در برابر خوش ،افرانکه کن است یا

ه در حالت کھر چند  .گردند یو در وقت بال پست و زبون م ،در حال نوا مست و مغرور
 یافران باإلجبار به درگاه خدا روکروند و  ینار مکفطرت  یغفلت از رو یھا أس پردهی
ن توّجه یاّما ا ،ندینما یالت را از قادر متعال درخواست مکآورند و خالصانه رفع مش یم

ه به محض رفع کچرا  .باشد یآنان نم یقیحق یداریل بیو دل یه افتخاریما یاضطرار
زند و  یشان سرمیھا از ایشکھا و سریواھخودخ ،از طوفان حوادث یالت و رھائکمش
  ).۶۵/   بوتکعن ،۶۷اسراء /  ،۲۳و  ۲۲و  ۱۲ونس / ی :نگا(دھند  یرجھت مییتغ

 ۸۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َمُل َ�عۡ  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿  عۡ  فََر�ُُّ�مۡ  ۦَشاِ�َتِهِ  َ�َ
َ
هۡ  ُهوَ  بَِمنۡ  لَمُ أ

َ
  ﴾٨٤ َسبِيٗ�  َدىٰ أ

   ترجمه: 
و  )ردیگ یش میش را در پیقه خویو طر(ند ک یار مکبرابر روش خود  یسکھر  :بگو 

بوده  یگریاز راه د(تر  راھش درست یسکه چه کداند  یم )از ھمگان(پروردگارتان بھتر 
  .است )دامکدام و گمراه کو راسترو 

   توضیحات: 

اكِلَة«  به  هک یتب و مذھبکھرگونه عادت و م .ه و روشیرو .وهیقه و شیطر :»شَ
  .دھد یانسان جھت م

 ۸۵ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿  وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّ�ِ  رِ أ وتِيتُم َوَما

ُ
  ﴾٨٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

   ترجمه: 
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ه کاست  یزیروح چ :بگو ).ستیه چک(پرسند  یدرباره روح م )!محّمد یا(از تو  
گاه است  ر با ساختمان یمغا یز و ساختمانیاسرارآم یو خلقت(تنھا پروردگارم از آن آ

قت یست اگر به حقیشگفت ن ین جایبنابرا .نش استیماده دارد و اعجوبه جھان آفر
ھا  انسان و علم شما( ،به شما داده نشده است یکه جز دانش اندکچرا  ).دینبر یروح پ

  ).ستیا ھم نیقطره به در ،خداوند سبحان یتناھیو علم الّل جھان کبا توّجه به گستره 
   توضیحات: 

وحِ «  ه ساختمان و کدگان خدا است یاز آفر یا دهیمراد آفر .جان .یروح آدم :»الرُّ
است و  یوب الھیاز غ یبیت جھان ماده است و غیت آن فراتر از ساختمان و ماھیماھ
واژه  ،هین آیماقبل و مابعد ا یھا هیبا توّجه به آ یبرخ .ستیقت آن بر ما روشن نیحق

در  ،دان و نادره ناشناخته جھانیه قرآن معجزه جاوکچرا  .نندک یم یروح را قرآن معن
نند و ھمسان آن را کد یه انس و جّن بتوانند از آن تقلکست ین یقالب الفاظ و عبارات

رِ ). «۵۲/   یشور ،۱۵/  غافر :نگا(از اسرار است  یآن سّر  یه چگونگکبل .بسازند  :»أَمْ

يبّ . «اروبارک :یعنی ،جمع آن امور است رِ رَ نْ أَمْ م از آن یه تنھا خداکاست  یزیچ :» مِ
گاه است   .دگارم است و بسیطه علم آفریه در حکاست  یو راز ،آ

 ۸۶ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َهَ�َّ َ�َذۡ  َناِشئۡ  َولَ�ِن﴿  ِيٓ ٱب وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ   ﴾٨٦ َو�ِيً�  َناَعلَيۡ  ۦبِهِ  لََك  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  َك إَِ�ۡ  َنا

   ترجمه: 
و (م یریگ یاز تو بازپس م ،میا ردهک یبه تو وح )از قرآن(ه کم آنچه را یاگر ما بخواھ 

ه در کافت ی یرا نخواھ یسکآن گاه  )میگردان یھا محو م تابک یو البالھا  دل از درون
  ).وشدکا برگشت آن بیو در حفظ قرآن (ند که ما از تو دفاع ین رابطه علیا

   توضیحات: 

ي«   یبه جا )الَّذي(اربردن موصول مختّص کو به  ،هیتعّد  یبرا )ب(حرف  :» بِالَّذِ

ه کن رابطه یدر ا :»بِهِ . «ت و عظمت قرآن استیان اھّم یب یبرا )ما( کموصول مشتر

كِيالً . «بازپس گرفتن قرآن است است  یسکمراد  .حافظ و نگھدار .متعّھد .ملتزم :»وَ
  .ندکا اعادت آن ین حفظ قرآن یه تضمک

 ۸۷ سوره إسراء آیه
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   ه:یمتن آ 

ّ�َِكۚ  ّمِن ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ ﴿    ﴾٨٧ �َكبِ�ٗ  َك َعلَيۡ  َ�نَ  ۥلَهُ فَۡض  إِنَّ  رَّ
 
   ترجمه: 
م و یدار یم یآن را برجا ،ه شامل حال تو استک(ن به خاطر رحمت پروردگارت کیل 

ه ک(خدا در حق تو داشته است  یرم بزرگکواقعًا  ).میریگ ین ارمغان را بازپس نمیا
ن تو را یو با حفاظت از قرآن آئ ،اء نموده استیاألنب تو ارسال و تو را خاتم یقرآن را برا

  ).رده استکدان یجاو
   توضیحات: 

حْ «  ...ـإِالّ رَ ةً حْ ( یبرخ .دارد )لكِن( یمعن )إِالّ (ت و استثناء منقطع اس :»مَ ةً ـرَ را  )مَ

لَهُ . «اند له دانسته مفعول   .یکیرم و نک .یر و خوبیخ :»فَضْ
 ۸۸ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعِت جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل﴿  ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
 ۦلِهِ بِِمثۡ  تُونَ يَ�

  ﴾٨٨ �َظهِ�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�نَ  َولَوۡ 
   ترجمه: 
ه ھمچون کن یند و مّتفق شوند بر ایان گرد آیپر یاگر ھمه مردمان و جملگ :بگو 

توانند مانند آن  ینم ،اورندیب )با بسازند ویز یدلربا و معان یھا وهین شیبا ا(ن قرآن را یا
گر شوند ید یار برخکبان و مددیشان پشتیاز ا یھرچند ھم برخ ،اورند و ارائه دھندیرا ب

دگار است و ھرگز از معلومات محدود یدان آفریزدان و معجزه جاویالم که قرآن کچرا (
  ).ستیساخته ن یزین چیدگان چنیآفر
   توضیحات: 

عَتْ «  تَمَ رياً . «نندکاّتحاد و اّتفاق حاصل  .ندیگرد آ :»إِجْ ننده ک کمک .بانیپشت :»ظَهِ
  ).۴/   میتحر :نگا(

 ۸۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰٓ  َمثَلٖ  ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َّ�ۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
�ۡ  فَ�

َ
 إِ�َّ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ



  ١١١٩ سوره إسراء

 

  ﴾٨٩�ُكُفورٗ 
   ترجمه: 
ان یگوناگون بارھا ب یھا وهیبه ش ،مردم یرا برا یھر نوع مثل ،ن قرآنیما در ا 

ب خدا یذکو ت ،تیده گرفتن دالئل ھدایو ناد ،حق(ار کشتر مردم جز انیب یول ،میا داشته
  .رندیپذ ینم )نند وک یقبول نم یزیچ ،و رسول

   توضیحات: 

نَا«  فْ َّ انواع مختلف استدالل برحق را به  .میا ان داشتهیگوناگون ب یھا وهیبا ش :»رصَ

ثَلٍ ). «۴۱إسراء /  :نگا(م یا ردهکار رکگوناگون ت یصورتھا لِّ مَ ن كُ ه ک یا نمونه یمعان :»مِ

وراً . «گوناگون یھا وهیبا وجوه مختلف و ش .مانند یبه مثل م یرائیو گ یبائیدر ز فُ  :»كُ
  .یو ناسپاس یرکناش .ار حقکان .فرک

 ۹۰ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ  لََك  ِمنَ نُّؤۡ  لَن َوقَالُوا  ٱ ِمنَ  َ�َا ُجرَ َ�فۡ  َح�َّ
َ
  ﴾٩٠ ُبو�ً يَ� ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ه در برابر اعجاز قرآن و دالئل روشن آن درمانده و مبھوت کافران مکه ک یھنگام(و  

و سوزان  کخش(ن یه از زمکن یمگر ا ،میآور یمان نمیما ھرگز به تو ا :گفتند )شدند
  ).دائم و روان باشده آب آن ک( یرون جوشانیما ب یبرا یا چشمه )هکم

   توضیحات: 

رَ «  جُ نبُوعاً . «یرون دمانیب .یبرجوشان :»تَفْ ند و که آب آن فّواره ک یا چشمه :»يَ
  .رون دمدیب

 ۹۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  لََك  تَُ�ونَ  أ رَ  وَِعَنبٖ  �َّ  ٱ َ�تَُفّجِ

َ
 ﴾٩١ ِجً�اَ�فۡ  لََهاِخَ�ٰ  رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

   ترجمه: 
و رودبارھا و  یداشته باش )هکدر م(از درختان خرما و انگور  یه باغکن یا ای 
  .یفراوان در آن روان گردان یبارھایجو
   توضیحات: 
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نَّةٌ «  رياً . «باغ پردرخت :»جَ جِ  ین واژه معنیا .ردنکسخت برجوشاندن و روان  :»تَفْ
  .هینه تعّد  ؛ر داردیثکت

 
 ۹۲ سوره إسراء آیه

   ه:یآ متن 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ ٱ قَِط �ُسۡ  أ َما وۡ  كَِسًفا َناَعلَيۡ  َت زََ�مۡ  َكَما ءَ لسَّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ تَأ ِ ٱب ۡ ٱوَ  �َّ   ﴾٩٢ قَبِيً�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

   ترجمه: 
ه خدا ک یگوئ ی(و م یپندار یه مکگونه  ی ھمانه بر سر ما فرود آرکت هکا آسمان را تی 

  .یگردان یارویو با ما رو یاوریفرشتگان را به خدا و کن یا ایم داده است) و یما را ب
   توضیحات: 

تَ «  مْ عَ فاً ). «۲۲سبأ /  :نگا( یا ردهکاّدعاء  .یا گمان برده :»زَ  .قطعه قطعه :»كِسَ

بِيالً . «حال است .و وزن ِقْطَعة یْسَفة به معنکجمع  .هکت هکت ل یفع .ارویمقابل و رو :»قَ
ل و ضامن و یفک یتوان معن یم .ُمعاِشر است یر به معنیمانند َعش ،ُمفاعل یبه معن

/   انعام :نگا(از مردم  یگروه و جماعت .ردکز از آن استنباط یمتضّمن و شاھد و گواه ن

َ بِاهللاِ وَ ال). «۱۱۱ أْيتِ بِيالً ـْتَ ةِ قَ آلئِكَ خدا و  .یخدا و فرشتگان را با ما رودررو گردان :»مَ
ش ما یخدا را حاضر و فرشتگان را گروه گروه به پ .ینکفرشتگان را بر پندار خود شاھد 

بِيالً (واژه  .یاوریب   .ا تنھا از فرشتگان استی ،حال از خدا و فرشتگان )قَ
 ۹۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
وۡ  ُرٍف زُخۡ  ّمِن تٞ َ�يۡ  لََك  يَُ�ونَ  أ

َ
ٓ ٱ ِ�  َ�ٰ تَرۡ  أ َما ٰ  لُِر�ِّيَِك  ِمنَ نُّؤۡ  َولَن ءِ لسَّ َِل  َح�َّ ّ�َ�ُ 

 ﴾٩٣ رَُّسوٗ�  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  ُكنُت  َهۡل  َرّ�ِ  َحانَ ُسبۡ  قُۡل  ۥۗ َرُؤهُ �َّقۡ  ابٗ كَِ�ٰ  َناَعلَيۡ 
   ترجمه: 
و  ی،آسمان باال روسوی  به هکن یا ایو  ی،داشته باش یبزرگ زرنگار یه سراکن یا ای 

مان یھمراه خود برا یتابکه کن یم مگر ایآور یمان نمیتنھا به باال رفتنت از آسمان ھم ا
ه تو که از جانب خدا در آن نوشته شده است کم ینیو بب(م یه آن را بخوانک یاوریب

بدو فرمان  یسکه کاز آن (پروردگار من منّزه است  :بگو ).یباش یفرستاده پروردگار م
 یاز سو( یا مگر من جز انسان فرستاده ).گردد کیه در قدرت او شرکن یا ای ،دھد



  ١١٢١ سوره إسراء

 

  ).نه من ؛ معجزه در دست خدا است( ؟ ھستم )رھنمود مردمان یزدان برای
   توضیحات: 

فٍ «  رُ خْ يا. «نت استیور و زیاخ زرنگار و منقش به زکمراد  .پرنقش و نگار :»زُ قَ  :»تَرْ
  .ینکصعود  .یباال رو

 ۹۴ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ن �َّاَس ٱ َمَنعَ  َوَما﴿ 
َ
ْ ِمُنوٓ يُؤۡ  أ ٓ  إِذۡ  ا ۡ ٱ َءُهمُ َجا ٓ  ُهَدىٰٓ ل ن إِ�َّ

َ
ْ قَالُوٓ  أ َ�َعَث  ا

َ
ُ ٱ � َّ�  ٗ�ََ�� 

  ﴾٩٤رَُّسوٗ� 
   ترجمه: 
 یبرا )یآسمان یوح(ت یمان آوردن مردمان بعد از نزول ھدایه مانع اک یزیتنھا چ 

غمبر فرستاده یرا به عنوان پ یا خداوند انسانیآ :ندیگو یه مکن است یا ،شان شدیا
  ).یکخا یھا نه انسان ؛ن مقام بزرگ رسالتندیسزاوار ا یکافالفرشتگان ( ؟! است
   توضیحات: 

 »... نَعَ النَّاسَ ا مَ ن یا .بوده است یجوئ ن بھانهیمان مردمان ھمیتنھا مانع ا :»وَ مَ

ثَ اهللاُ . «ت موضوع استیان اھّم ید و بیکتأ یه براکست و بلیِل بر انحصار نیر دلیتعب أَبَعَ

والً  سُ اً رَّ به مقام نبّوت  یه انسانکن بودند یر اکه منکه اھل مکن است یمراد ا :»بَرشَ
  ).۲۷ھود /  ،۹۱/   أنعام :نگا(غمبر گردد یبرسد و پ

 ۹۵ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿ 
َ
ۡ�َ  َم�ِّنِ�َ ُمطۡ  ُشونَ َ�مۡ  �َِكةٞ َمَ�ٰٓ  ِض �ۡ� ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  الََ�َّ َما  َملَٗ�  ءِ لسَّ

  ﴾٩٥ رَُّسوٗ� 
   ترجمه: 
ما از  ،رفتند یمستقّر و در آن راه م یفرشتگان )انسانھا یبه جا(ن یاگر در زم :بگو 

م یفرستاد یمسویشان  به غمبریرا به عنوان پ یا فرشته )از جنس خودشان(آسمان 
  ).روان خود باشدید از جنس پیه رھبر باکچرا (

   توضیحات: 
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ئِنِّنيَ «  طْمَ   .حال است .ن و مستقّر استکمراد سا .دهیآرم ،جمع مطمئن :»مُ
 ۹۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َكَ�ٰ  قُۡل ﴿  ِ ٱب ِ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َنُ�مۚۡ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  �َشِهيدَۢ  �َّ  ﴾٩٦ �بَِص�ٗ  �َخبَِ�ۢ  ۦبِعَِبادِه
   ترجمه: 
بندگانش  )حال(او از گمان  بی .گواه باشدان من و شما یه خدا مکاست  یافک :بگو 
گاهیبس ه من فرمان او را به کداند  یو لذا م(نا است یبس ب )ارشانکو نسبت به ( ،ار آ

  ).دیزن یرش حق لجوجانه سر باز میه از پذکد ین شما ھستیام و ا شما رسانده
   توضیحات: 

يداً «  هِ   .گواه بر صدق من و عناد با حق شما یعنی .گواه :»شَ
 ۹۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ دِ َ�هۡ  َوَمن﴿  ۡ ٱ َ�ُهوَ  �َّ وۡ  لَُهمۡ  َ�ِدَ  فَلَن لِۡل يُۡض  َوَمن َتدِ� ُمهۡ ل
َ
ٓ أ  ُ�ُُهمۡ َوَ�ۡ  ۦۖ ُدونِهِ  ِمن ءَ ِ�َا

ٰ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۖ وَُصمّٗ  امٗ َو�ُ�ۡ  ايٗ ُ�مۡ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ   ا
ۡ
أ ٰ مَّ  ُهمۡ َ�ٰ زِدۡ  َخَبۡت  ُ�ََّما َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

  ﴾٩٧�َسعِ�ٗ 
   ترجمه: 
 )قرآن یتاب آسمانکغمبرش و یمان به پروردگار و پیبه سبب ا(س را کخدا ھر  

ار و فرو رفتن در گناھان یبه سبب سوء اخت(س را کو ھر ،اب او استیراھ ،ندکرھنمود 
ن یچن یبرا یارانکجز خدا دوستان و مدد ،گمراه سازد )دگارین آفریاز قوان یشکو سر

فر و یکحق برگردانند و از سوی  به رند ویتا دست آنان را بگ(افت ی ینخواھ یسانک
رخساره  یشان را بر رویز ایو ما در روز رستاخ )عذاب آخرت رستگارشان گردانند

ل یمحشر گس یو به صحرا(م یگردان یجمع م )از گورھا(ر کور و الل و ک )شانده وک(
شان یھا ند و گوشیب ینمشان  چشمان حال یشانیبر اثر پره ک یا به گونه .میدار یم

ھر  .شان دوزخ خواھد بود گاهیجا ).باشد یّلم نمکشان قادر به تیھا شنود و زبان ینم
با ( ،ندکش کفرو )شانیبه سبب سوختن گوشت و استخوان ا(ه زبانه آتش کزمان 

  .میافزائ یشان م بر زبانه آتش )شان د گوشت و استخوانیتجد
   توضیحات: 
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لِيَآء«  مْ . «ارانی .نندگانک کمک :»أوْ هِ وهِ جُ يا وُ لَ شان یھا چھره و رخساره یبر رو :»عَ

م). «۴۸قمر /  ،۳۴فرقان /  :نگا( ياً وَ بُكْ مْ مّ ـعُ ن امر یا .رانکوران و الالن و ک :»اً ـاً وَ صُ
و  یشتگه به سبب سرگکگرداندن دوباره و سر برآوردن از گورھا است  در اوائل زنده

نار زده کبه  یسرگردان یھا بعدھا پرده یول .افتد یار مکشان از یحواّس ا ی،شانیپر

بَتْ ). «۲۲ِ◌ /  ،۴۵/   یشور ،۵۳/   ھفک :نگا(نند یب یامت را میشود و اھوال ق یم  :»خَ

عرياً ). «خبو(از ماده  .از شعله افتاد .ردکش کآتش فرو نساء  :نگا(فروزان  .ور شعله :»سَ
 /۵۵.(  

 ۹۸ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� �َُّهمۡ  ؤُُهمَجَزا
َ
ْ  بِ� ْ َوقَالُوٓ  تَِناَ�ٰ � َ�َفُروا ءَِذا ا

َ
ٰ  امٗ ِعَ�ٰ  ُكنَّا أ ءِنَّا تًاَوُرَ�

َ
 ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

  ﴾٩٨ َجِديًدا اقٗ َخلۡ 
   ترجمه: 
و  یقرآن( یھا هیه آکفرشان بدان خاطر است یک )دانیعذاب مضاعف و جاو(ن یا 

م و یشد یه استخوانھائک یا زمانیآ :ندیگو یند و مینما یار مکما را ان )یادّله جھان
  ؟! مینکدا یپ یا نش تازهیآفر )م ویدوباره زنده گرد(ه کشود  یمگر م ،میفرسود

   توضیحات: 

ُمْ «  ظَاماً . «شانیه اکن یبه خاطر ا :»بِأَهنَّ فَاتاً . «یاستخوانھائ :»عِ سته و کدرھم ش :»رُ
  ).۷ھود /  ،۲۹/   أنعام :نگا( :»َلَمْبُعوُثوَن «  ).۴۹اسراء /  :نگا(نده کاز ھم پرا

 ۹۹ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  قَادِرٌ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
 وََجَعَل  لَُهمۡ ِمثۡ  لُقَ َ�ۡ  أ

َجٗ�  لَُهمۡ 
َ
َ�  �ِيهِ  َب َر�ۡ  �َّ  أ

َ
ٰ ٱ فَ�   ﴾٩٩ �ُكُفورٗ  إِ�َّ  لُِمونَ ل�َّ

   ترجمه: 
ده ین را آفریو زمھا  آسمان )یبدون نمونه و ُمِدل قبل(ه ک یه خدائکنگرند  یا نمیآ 

و به (ند یافریشان را بیھمچون ا )گریبار د(ه پس از مردن کن یتوانا است بر ا ،است
ن نموده ییتع یآنان سرآمد یبرا یول )تواند یه مک یبل ؟دوباره عودت دھد یزندگ
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امت نام دارد ھمگان را یه قکدن آن زمان یبا فرارس(ست و یدر آن ن یه گمانکاست 
اّما  )است ین سرآمد قطعیا .دارد یل میمحشر گس یگرداند و به صحرا یزنده م

  .باشند یرا نمیار را پذکفر و انکستمگران جز 
 
   توضیحات: 

ثْلَ «  مْ مِ را از ھا  انسان ن باریه نخستک یخدائ یعنی .ن خودشانیع .شانیھمانند ا :»هُ
شان را یرشان بدمد و اجساد اکیتواند روح به پ یدوباره م ،آورده است یبه ھست یستین

الً . «زنده گرداند   .امت استیمراد سرآمد دوران برزخ و سرآغاز ق :»أَجَ
 ۱۰۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ  لَّوۡ  قُل﴿ 
َ
ٓ  لُِكونَ َ�مۡ  أ ٓ  ةِ رَۡ�َ  �ِنَ َخَزا مۡ  اإِذٗ  َرّ�ِ

َ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  نَفاِق� ۡ�ِ ٱ َيةَ َخشۡ  ُتمۡ َسكۡ �َّ
  ﴾١٠٠ �َ�ُتورٗ 
   ترجمه: 
د (و صاحب ھمه جھان ینعمت پروردگارم بود یھا نهیخز کبگو: اگر شما مال 

  است. یلیه انسان طبعًا موجود بخکچرا  ،دیدیورز ید) باز ھم از ترس فقر بخل میگشت یم
   توضیحات: 

حْ «  ةِ ـرَ است  یزیا مراد چی .ردیگ یه از رحمت سرچشمه مکمراد نعمت است  :»مَ
افران به که کچرا  .تاب و افتخار نبّوتکافت یدر :لیاز قب .ه سبب رحمت خدا استک

. داده شودج  چون محّمد یه موھبت نبّوت به انسانکدند ید یروا نم ینظر سبب تنگ

تُمْ « كْ سَ  ،کلمه ُمْمِس ک .دیداشت یاز بذل و بخشش دست نگاه م .دیدیورز یبخل م :»الَمْ

اقِ . «ن ماده استیاز ھم ،لیبخ یبه معن نفَ تُوراً « .است یمراد فقر و تنگدست :»اإلِ  :»قَ
  .نظر ل و تنگیار بخیبس

 ۱۰۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ۡل  َٔ فَۡ�  ٖت� َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  عَ �ِسۡ  ُموَ�ٰ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ٓ  إِذۡ  ءِيَل َ�  ۥَ�ُ  َ�َقاَل  َءُهمۡ َجا
ُظنَُّك  إِّ�ِ  نُ َعوۡ فِرۡ 

َ
  ﴾١٠١ �ُحورٗ َمسۡ  ُموَ�ٰ َ�ٰ  َ�



  ١١٢٥ سوره إسراء

 

   ترجمه: 
زه با حق یبه سبب ست ،شان نموده شودیشنھادیپ یھا افران معجزهکن یاگر بد( 

و با وجود (م یُنه تا معجزه روشن داد یما به موس )هکچرا  .گردد یمان آنان نمیباعث ا
بدان  ،بپرس )اند رفتهیه اسالم را پذکعصر خود  ھم(ل یاسرائ  یاز بن ).اوردندیمان نیآن ا
 :گفت یفرعون به موس ).ان او و فرعون چه گذشتیم(آمد سویشان  به یه موسکگاه 

  .یا وانهیه تو دکمن معتقدم  !یموس یا
   توضیحات: 

ايَاتٍ «  عَ ءَ ه در خود قرآن کچرا  ،ثرت باشدک ،د مراد از عدد ُنهیشا .ُنه معجزه :»تِسْ
اعراف /  ،۶۰و  ۵۷بقره /  :نگا(ر شده است کذ یحضرت موس یبرا یمعجزات فراوان

اگر ھم  ).۶۳شعراء /  ،۲۲ - ۲۰طه /  ،۱۰/   نمل ،۱۷۱و  ۱۳۳و  ۱۳۰و  ۱۱۷و  ۱۰۸
ان یه در ارتباط با فرعون و فرعونکمورد نظر است  یمعجزات ،مراد عدد محدود ُنه باشد

 ).۱۲/   نمل :نگا(است  لیاسرائ یه در ارتباط با خود بنک یھائ نه آن ؛ صورت گرفته است
زھا ین چیز از ایه به پرھکاند  گانه دانسته نه یھا فرمان یگانه را به معن ات نهیآ یبرخ

گناه را  یب ی،رباخوار ی،جادوگر ی،دزد ،گناه یشتن بک ،زنا ،کشر :دھند یدستور م
ان از یھودی یتعّد  ،دامن را تھمت زدنکزنان پا ،شتن دادنکردن و به کگرفتار امراء

آئِيلَ . «مراسم خاّص شنبه َ نِي إِرسْ أَلْ بَ گران و ید یروشنگر یل برایاسرائ یاز بن :»فَاسْ
ه مسلمان شده کاست  یسانک ،لیاسرائ یمراد از بن .خود بپرسبر صدق گفتار  یگواھ

وراً . «بودند و از تورات اّطالع داشتند حُ سْ  ).۲۷شعراء /  :نگا(وانه یجادو شده و د :»مَ
  ).۱۳۲/   اعراف :نگا(ساحر و جادوگر 

 ۱۰۲ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َت َعلِمۡ  لََقدۡ  قَاَل ﴿  نَزَل  َما
َ
َ�ٰ ٱ َربُّ  إِ�َّ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ  ِض �ۡ� ُظنَُّك  �ّ�ِ  �ِرَ بََصا

َ
�َ 

 ﴾١٠٢ �ُبورٗ َمثۡ  نُ َعوۡ فِرۡ َ�ٰ 
   ترجمه: 
بخش  یروشن یھا ن معجزهیه اک یدان یم )خوب(ه کتو  :گفت )به فرعون یموس( 

گاھانه کو تو (ن نفرستاده است یو زمھا  آسمان را جز صاحب )و دالئل واضح( امًال آ
و سرانجام  یاز حق روگردان( !فرعون یه تو اکو من معتقدم  )ینک یار مکحقائق را ان



 تفسیر نور    ١١٢٦

 

  .یگرد یم کھال )یخود برنگرد یشکاگر از سر
   توضیحات: 

آئِرَ «   ینند و براکدا یه مردمان در پرتو آن راه حق را پک یارکدالئل آش :»بَصَ
 ).۲۰۳اعراف /  ،۱۰۴/   انعام :نگا(نند ک یدا مینش پیرت و بیمودن جاده سعادت بصیپ

آلءِ (حال واژه  ثْبُوراً . «است )هؤُ   .گردان از حقیرو .شده کھال .نابود :»مَ
 ۱۰۳ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

َرادَ ﴿ 
َ
ن فَأ

َ
 ٱ ّمِنَ  َتفِزَُّهم�َسۡ  أ

َ
غۡ  ِض �ۡ�

َ
َعهُ  َوَمن هُ َ�ٰ َرقۡ فَأ   ﴾١٠٣ اَ�ِيعٗ  ۥمَّ

   ترجمه: 
را از  یجملگ )روانشیو پ یموس(ه کخواست  )خود افزود و یشکفرعون بر سر( 

ان را یپس ما فرعون و ھمه فرعون ).ن سازدک شهیشان را ریو ا(بردارد  )مصر(ن یسرزم
ن را از لوث یم و زمیخودشان برگرداندسوی  به شان را رنگیر نیو ت(م یردکغرق 

  ).میردک کوجودشان پا
   توضیحات: 

م «  هُ زَّ تَفِ ضِ أَن يَسْ نَ األَرْ شتار نابود کشت و کن مصر با یشان را از سرزمیه اکن یا :»مِّ
رون راندن با زور و ُعنف است و در یب یإستفزاز به معن ).۷۶و  ۶۴اسراء /  :نگا(گرداند 

  .ن ساختن استک شهیردن و رکنجا مراد نابود یا
 ۱۰۴ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  َناَوقُلۡ ﴿  ٰٓ إِسۡ  ِ�َِ�ٓ  ۦِده ْ سۡ ٱ ءِيَل َ�  ٱ ُكُنوا
َ
ٓ  فَإَِذا َض �ۡ�  بُِ�مۡ  َناِجئۡ  ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا

  ﴾١٠٤ الَفِيفٗ 
   ترجمه: 
ن یدر زم :میل گفتیاسرائ یبه بن )میردکان را غرق یه فرعون و فرعونک(پس از آن  

ه ک یھنگام .دیونت جوئکس )ه به شما وعده داده شده استک یدر ارض مقّدس ،شام(
 ،کوچکاعم از بزرگ و (گر یھمه شما را با ھمد ،دیفرا رس یاخرو یزمان زندگ

 یدر پا ،زگاریزگار و ناپرھیو پرھ ،افرکمؤمن و  ،رومند و ناتوانین ،شکفرمانبردار و سر
  .میگردان یحاضر م )تابکحساب و 



  ١١٢٧ سوره إسراء

 

   توضیحات: 

ضَ «  ارض (ه در قرآن کش و فرات است ین عرین شام مابیمراد سرزم :»األَرْ

يفاً ). «۲۱/   مائده :نگا(ده شده است ینام )مقّدس فِ  .گریتنگ ھمد .گریدکیزه یآم :»لَ

مْ (ر یمصدر است و حال ضم .ختهیدرھم آم یھا و دسته  ھا گروه   .باشد یم )كُ
 ۱۰۵ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ نَزلۡ  قِّ �َۡ ٱَو�
َ
ِ  هُ َ�ٰ أ ۗ  قِّ �َۡ ٱَو� ٓ  نََزَل رۡ  َوَما

َ
ٗ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ   ﴾١٠٥ �َونَِذيرٗ  �ُمبَّ�ِ

   ترجمه: 
در (و نازل شده است تا حق را  ،میا ردهکحق نازل  )یماده و محتوا(ما قرآن را با  
  .میا دھنده نفرستاده میدرسان و بیو تو را جز به عنوان نو ،ندکپابرجا  )نیزم

   توضیحات: 

نَاهُ «  لْ َقِّ أنْزَ در آن  یم و گمانیا ام و دستورات حق فرستادهکقرآن را ھمراه با اح :»بِاحلْ

لَ . «ستین َقِّ نَزَ ھا  دل ردن حق آمده است و سرانجام ھم حق را درکاده یپ یبرا :»بِاحلْ
وسته در پرتو یحق است و پ ،قرآن سرآغاز آن از خداوند :هکن یا ای .سازد ین میگزیجا

  .آورد یحق را به بار مماند و سرانجام  یلطف حق محفوظ م
 ۱۰۶ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

هُ ِ�َقۡ  هُ َ�ٰ فََرقۡ  اَءانٗ َوقُرۡ ﴿ 
َ
ٰ  �َّاِس ٱ َ�َ  ۥَرأ لۡ  ٖث ُمكۡ  َ�َ   ﴾١٠٦ تَ�ِ�ٗ�  هُ َ�ٰ َونَزَّ

   ترجمه: 
) جداگانه یھا و بخشھا هیست و سه سال به گونه آیه آن را (در مّدت بکاست  یقرآن 

ھا شود و  شهیو اندھا  دل له جذبین وسی(و بد یآن را آرام بر مردم بخوانم تا یا فرستاده
  جا و سِرھم).کیم (نه یا م و بھره بھره فرستادهکم کاده گردد) و قطعًا ما آن را یدر عمل پ

   توضیحات: 

اناً «  ءَ رْ نَاهُ . «منصوب به اشتغال است :»قُ قْ م و در یا ردهکاش  جدا جدا و بھره بھره :»فَرَ

ثٍ . «میا متفاوت فرستاده یزمانھا كْ يا مُ لَ يالً . «یجیو تدر یبه آرام :»عَ نَاهُ تَنزِ لْ زَّ قرآن  :»نَ
ل عبارت است یتنز .میا مت نازل نمودهکح یرا بخش بخش بر حسب وقائع و به مقتض



 تفسیر نور    ١١٢٨

 

  .یجیاز انزال تدر
 ۱۰۷ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿  وۡ  ۦٓ بِهِ  َءاِمُنوا
َ
ْۚ ِمُنوٓ تُؤۡ  َ�  أ ِينَ ٱ إِنَّ  ا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 � ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا ۦٓ لِهِ َ�بۡ  ِمن مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

� � ١٠٧﴾  
   ترجمه: 
ار یاخت( ،دیاوریمان نیا اید یاوریمان بیبه قرآن ا )دیخواھ یم !افرانک یا( :بگو 

قت قرآن روشن یه اعجاز و حقکد یبدان یول ،دیخودتان را دار یو بدبخت یخوشبخت
گھ ،ه قبل از نزول قرآنک یسانکو  )است و با (داده شده است شان  بدی یدانش و آ

 ،شود یه قرآن بر آنان خوانده مک یھنگام ،)اند ار داشتهکن سرویل راستیتورات و انج
را سپاس آورند و او  یم در برابر خدا فرود میو سر تسل(افتند  ینان بر رو مک سجده

  ).مان نواخته استیشان را با نعمت ایه اکند یگو یم
   توضیحات: 

 »... ينَ ذِ گاه یحیان و مسیھودیمراد  :»إِنَّ الَّ دگان مردم یگر فرزانگان و فھمیا دیان آ

ونَ ـيَ . «است رُّ قَانِ . «افتند یفرو م .افتند ین میبر زم :»خِ به  )ِل (حرف  .ھا بر چانه :»لِألذْ

يل( یمعن ْذقاِن (و  )عَ
َ
داً . «نده تمام چھره و صورت استینما )أ جَّ  .نانک سجده :»سُ

ونَ (در  )و(ر یحال ضم .نانک رنشک ِرُّ   .است )خيَ
 ۱۰۸ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  نَ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ُقولُونَ ﴿    ﴾١٠٨ ُعوٗ� لََمفۡ  َرّ�َِنا دُ وَعۡ  َ�نَ  إِن َرّ�َِنا
   ترجمه: 
ه کن یاز ا(و منّزه است  کپروردگارمان پا :ندیگو یم )عاشقانهن سجده یدر حال ا(و  

مسّلمًا وعده پروردگارمان  )ندکد عذاب دوزخ خالف یدر وعده نعمت بھشت و وع
  .است یشدن انجام

   توضیحات: 

در اصل  .از حروف مشّبھه بالفعل و مخّفف از مثّقله است .ھمانا .مسّلماً  :»إِنْ « 



  ١١٢٩ سوره إسراء

 

  ).إنَّهُ (ن است یچن
 ۱۰۹ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ونَ ﴿    ﴾١٠٩ ۩ُخُشوٗ�  َوَ�زِ�ُدُهمۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ�َ  َوَ�ِخرُّ
 
   ترجمه: 
و مواعظ  ،زندیر یم یشاد کاش(ند و یگر یافتند و م یھا فرو م بر چھره )گریبار د(و  

  .دیافزا یم )در برابر خدا(بر تواضع آنان  )قرآن
   توضیحات: 

مْ «  هُ يدُ زِ   .فاعل آن قرآن است :»يَ
 ۱۱۰ سوره إسراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿  َ ٱ ُعوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  َنۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُعوا

َ
ا ا� ْ تَدۡ  مَّ  ٱ فَلَهُ  ُعوا

َ
ٓ سۡ ۡ� � سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما  َهرۡ َ�ۡ  َوَ�  َ�ٰ

ٰ  َ�ۡ�َ  تَغِ �ۡ ٱوَ  بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك   ﴾١١٠ َسبِيٗ�  لَِك َ�
   ترجمه: 
و خدا را به  ،ندک ینم یفرق(د یطلب کمکبه «   رحمن« ا ی» الله « با  )خدا را( :بگو 

از (دام کخدا را به ھر  )ستید نیمخالف توح ،اد خواندنینامھا و صفات متعّدد به فر
او  )ست وین یندارد و تعداد اسماء نشانه تعّدد ُمسّم  یمانع(د یبخوان )یاسماء ُحسن

ف  کیه ھر ک(با است یزھای  نام یدارا ماالت کاز  یا هیزاوگر  بیان ارھا وکاز  یارکُمعرِّ
ا آھسته ینمازت را بلند  )یستادیه به نماز اک یغمبر ھنگامیپ یا .زدان جھان استی

  ).و اعتدال است یرو انهیه مک(ر یش گیپ یان آن دو راھیه مکو بل ،مخوان
   توضیحات: 

وا«  عُ نَيا. «دیاد خوانیبه فر .دیطلب کمکبه  :»أُدْ ُسْ مآءُ احلْ  :نگا(با یزھای  نام :»األسْ

َافِتْ ). «۱۸۰/   اعراف ا. «ن آوردنیصدا را پائ ،از مصدر تخاُفت :»ال ختُ اً مَّ دام کھر  :»أَيّ
  .د استیکتأ یزائد و برا )ما(واژه  .هک

 ۱۱۱ سوره إسراء آیه
   ه:یمتن آ 
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ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿  ِيٱ ِ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذۡ  لَمۡ  �َّ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  ِك ُملۡ ل  ۥ�َّ
ۖ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ّلِ ُّ�  ۡ   ﴾١١١ �بَِ�ۢ تَ�ۡ  هُ َوَ�ّ�ِ
   ترجمه: 
ده است و یبرنگز یخود فرزند یه براکرا سزا است  یحمد و سپاس خداوند :بگو 

 یبه خاطر ناتوان یاوریانتخاب ننموده است و  یانباز )جھان(ت یکو مال یدر فرمانروائ
  ).ش بگشایو زبان به بزرگوار(د به عظمت بستا یه باکن او را چنان یبنابرا .نداشته است

   توضیحات: 

 » ٌّ يلِ لِّ . «ارکار و مددی .سرپرست :»وَ نَ الذُّ  یرھائ یبرا .یو ناتوان یبه خاطر خوار :»مِ
 .از حقارت



 
 

 کهفسوره 

 ۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  ِيٓ ٱ ِ�َّ نَزَل  �َّ
َ
ٰ  أ ِ َ�بۡ  َ�َ ُ  َعلَ�ۡ  َولَمۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِده   ﴾١ ِعوََجاۜ  ۥ�َّ

   ترجمه: 
را فرو  )قرآن(تاب ک )محّمد(ه بر بنده خود کرا سزا است  یحمد و سپاس خدائ 

  .قرار نداده است یژکانحراف و گونه  ھیچ فرستاده و در آن
   توضیحات: 

جاً «  وَ جاً . «انحراف .یجکو  یژک :»عِ وَ هُ عِ ل لَّ ْعَ ْ جيَ ه در قرآن ضّد کن است یمراد ا :»ملَ
  .وجود ندارد یو اختالل و انحراف لفظ ی،ض معنویو نق

 ۲ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ُنِذرَ  اَ�ّيِمٗ ﴿  ِ�ّ  
ۡ
نۡ  ّمِن اَشِديدٗ  اسٗ بَأ ُ َ  هُ �َّ ۡ ٱ َو�ُبَّ�ِ ِينَ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ نَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

َ
 أ

جۡ  لَُهمۡ 
َ
 ﴾٢ اَحَسنٗ  ًراأ
   ترجمه: 
و  یو ھم برپا دارنده جامعه انسان ،میو معتدل و مستق(ه ثابت و پابرجا ک )یتابک( 

افران ک ،له آنیبه وس(تا  )خداوند آن را فرو فرستاده است( .است )یتب آسمانکپاسدار 
سته و یشا یارھاکه کرا  یو مؤمنان ،خود بترساند )یا اخروی یویدن(د یاز عذاب شد )را
  .دارند یه پاداش خوبکن ینند مژده دھد به اک یسته میبا

   توضیحات: 

يِّم«  فرسا  تا سخت و طاقت ف قرآن وجود نداردیالکدر ت یافراط یعنی .معتدل :»اً ـقَ
ه کشده باشد  یزیدر چ یانگار ام قرآن نشده است تا سھلکدر اح یطیو تفر ،باشد

و حافظ  یام الھکجاودانه و پابرجا پاسدار اح .باشد یضرورھا  انسان سعادت یبرا

ه یدر آ )الْكِتابَ (حال  .ن و مصالح بندگانیام دکقائم بر اح .یآسمانھای  کتاب اصول
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رَ . «است یقبل . غمبر استیا پیا قرآن یمرجع فاعل آن خدا  .م دھدیتا بترساند و ب :»لِيُنذِ

  .عذاب :»بَأْساً «
 ۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ بَدٗ  �ِيهِ  ِكثِ�َ �َّ
َ
 ﴾٣ ا�

   ترجمه: 
  .خواھند ماند )ه پاداش خوب خداوند استکن یبھشت بر(جاودانه در آن  
   توضیحات: 

اكِثِنيَ «  مْ (ر یحال ضم .مانیمق .ماندگاران :»مَ   .است )هُ
 ۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوُ�نِذرَ ﴿  َّ�  ْ َذَ ٱ قَالُوا ُ ٱ �َّ   ﴾٤ اَوَ�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
را  یخداوند فرزند :ندیگو یه مکرا  یسانکبترساند  )د اویبه خصوص از عذاب شد(و  

  .برگرفته است )خود یبرا ،ا فرشتگانیر یا ُعزَ ی یسیبه نام ع(
   توضیحات: 

َذَ «    .برگرفته است .ساخته است :»إِختَّ
 ۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ � َوَ�  �ٖ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم مَّ فۡ  مِنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َ�َِمةٗ  َكُ�َۡت  �ِِهمۚۡ بَا
َ
ٰ أ  إِ�َّ  َ�ُقولُونَ  إِن هِِهمۚۡ َ�

  ﴾٥ اَكِذبٗ 
   ترجمه: 
 از آن )ند ویگو یدانش نم یرا از رو یزین چیچن(شان  پدران شان و نهینه ا 

گھگونه  ھیچ  !!دیآ یرون میشان بیھا از دھان یبزرگ )و کوحشتنا(چه سخن  .ندارند یآ
ازمند یمگر خدا جسم است و محدود است و ھمچون انسان ن ؟! ا خدا و فرزند داشتنیآ(
  .ندیگو یآنان جز دروغ و افتراء نم ).؟! از جمله فرزند است یزیچ
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   توضیحات: 

ةً «  لِمَ َتْ كَ ربُ واژه  !یمیچه سخن زشت و افتراء عظ !یچه سخن درشت و بزرگ :»كَ

ولُونَ . «ز استییتم )لمهک( قُ   .است یحرف نف )إِنْ ( .ندیگو ینم :»إِن يَ
 ۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  فَلََعلََّك ﴿  ْ يُؤۡ  لَّمۡ  إِن رِهِمۡ َءاَ�ٰ  َ�َ ٰ  ِمُنوا َسًفا ِديِث �َۡ ٱ َذابَِ�
َ
  ﴾٦ أ

   ترجمه: 
مان یاز ا(شان یا )دنیگردان یدن و رویگز یدور( یشتن را در پیاست خو کینزد 

قرآن  یآسمان(الم کن یه آنان بدکن یاز غم و خشم ا )و ینکدق مرگ  ،آوردن
  .یساز کھال )خود را(آورند  یمان نمیا )گروند و بدان ینم

   توضیحات: 

لَّكَ «  عَ عٌ . «ه توکاست  کینزد .ه توکچه بسا  :»لَ . نندهکنابود .نندهک کھال :»بَاخِ

مْ « هِ اثَارِ يا ءَ لَ . شانیردار و رفتار اکبر اثر  .مانیرش ایشان از پذیا یبه دنبال دور :»عَ

فاً «   .له است مفعول .خشم و اندوه :»أَسَ
 ۷ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ  َما َناَجَعلۡ  إِنَّا﴿ 
َ
ََّها زِ�َنةٗ  ِض �ۡ� ُهمۡ  لُوَُهمۡ ِ�َبۡ  ل ُّ�

َ
حۡ  �

َ
  ﴾٧ َ�َمٗ�  َسنُ أ

   ترجمه: 
 یو پرنعمت ،و جھان پرزرق و برق(م یا ردهکنِت آن ین را زیزم یرو یزھایما ھمه چ 

اِر ک کیدام ک )م از آنانینیو بب(م یازمائیشان را بیتا ا )میا آراستهھا  انسان یرا برا
  .ندک یوتر مکین

   توضیحات: 
  .یبائیجمال و ز .ش باشدیرایش و پیله آرایآنچه وس :»َنةً یزِ « 

 ۸ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ ُجُرًزا اَصعِيدٗ  َهاَعلَيۡ  َما عِلُونَ لََ�ٰ  �نَّا﴿ 
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   ترجمه: 
 یآنچه را رو )م ویچیپ یھم من جھان پرزرق و برق مردمان را در یعاقبت ا(و ما  
ن یو ا(م ینمائ یل میتبد یاھیگ یمسّطح ب کبه خا )م وینک یصاف م(ن است یزم

ان را کیو ن ،میگردان یو خاموش م کابان َبَرُھوِت خشین پرجوش و خروش را بیسرزم
  ).میرسان یبه بھشت و بدان را به دوزخ م

   توضیحات: 

عِيداً «  زاً ). «۶/   مائده ،۴۳نساء /  :نگا(ن یسطح زم .نیزم یرو :»صَ رُ ن یزم :»جُ
  ).۲۷/   سجده :نگا(در آن نباشد  یاھیه گک یلخت و برھوت

 ۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
نَّ  َت َحِسبۡ  أ

َ
ۡص  أ

َ
ْ  لرَّ�ِيمِ ٱوَ  ِف َكهۡ لۡ ٱ َب َ�ٰ أ   ﴾٩ َعَجًبا تَِناَءاَ�ٰ  ِمنۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
شان را نسبت به زنده یو ا ،زند یاز مردمان را گول م یاریبس ،پرزرق و برق یزندگ( 

افته یھف کچون اصحاب  یسانکه ک یدر صورت .ندک یباور م یغافل و ب ،شدن دوباره
استقامت و  ،ان انواع ناز و نعمتیط پرزرق و برق جھان و در میه در محکشوند  یم
در جھان رخ  یاریز حوادث بسیو ن ،دھند یمان نشان میخود را در راه ا یمردیپا
مرگ بشمار  یه نوعکبوده  یات پس از خواب طوالنیاز سرگرفتن حگر  بیان هکدھد  یم

خواب (ه ک یبر یا گمان میآ ).ھف استکن حوادث داستان اصحاب یاز جمله ا .است
نده در گستره کپرا(ان عجائب و غرائِب یدر م ،میھف و رقکاصحاب  )ن سالهیچند
  ؟ است یز شگفتیما چ )یھست
   توضیحات: 

 یبه سخن یه بر انتقال از سخنک ،اضراب )بَلْ ( :دو حرف است یمتضّمن معن :»أَمْ « 

أَمْ ). «۲۱۴/   بقره :نگا(است  ید نفیه مفک یارکو ھمزه استفھام ان ،داللت دارد

بْتَ  سِ فِ . «گرانیغمبر است و مقصود دیمخاطب پ :»حَ هْ قِيمِ . «غار :»الْكَ  .بهیتک :»الرَّ

قِيمِ . «لوحه فِ وَ الرَّ هْ ابَ الْكَ حَ ه از کاز جوانان مؤمن و ھوشمند بودند  یگروھ :»أَصْ
در  یباال یا بهیتکو بعدھا نام آنان را بر  ،پناه بردند یش به غاریدست طاغوت عصر خو

اتِنَا. «ردندکغار نصب  ايَ عجائب و غرائب ساخته و پرداخته  .قدرت ما یھا نشانه :»ءَ



  ١١٣٥ سوره کهف

 

باً . «نش مایآفر جَ  یوصف یمبالغه در معن یمصدر است و برا .نادره .شگفت .بیعج :»عَ

  .است )كانُوا(ار رفته است و خبر کبه 
 ۱۰ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

َوى إِذۡ ﴿ 
َ
ْ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  َيةُ فِتۡ لۡ ٱ أ ٓ  َ�َقالُوا نَك  ِمن َءاتَِنا َر�ََّنا ُ مۡ  ِمنۡ  َ�َا َوَهّيِئۡ  ةٗ رَۡ�َ  �َّ

َ
 رِنَاأ

 ﴾١٠ ارََشدٗ 
   ترجمه: 
 )رو به درگاه خدا آوردند و(ن جوانان به غار پناه بردند و یه اکآن گاه را  )ادآور شوی( 

  .مان فراھم فرمایبرا یو راه نجات ،مند ما را از رحمت خود بھره !پروردگارا :گفتند
   توضیحات: 

يا«  تْيَةُ . «داخل شدند .ردندکخود  یمنزل و مأوا .پناه بردند :»أَوَ فِ  ی،جمع َفت :»الْ

يِّئْ . «امل ھم باشدکتواند مردان  یمراد م .جوانان داً . «نکفراھم  .آماده ساز :»هَ شَ  :»رَ
  .تیھدا .یابیراھ

 ۱۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ� ٰٓ  َنافََ�َ   ﴾١١ اَعَددٗ  ِسنِ�َ  ِف َكهۡ لۡ ٱ ِ�  َءاذَانِِهمۡ  َ�َ
   ترجمه: 
شان فرو ین سال بر گوشھایچند )خواب را یھا م و پردهیبرآوردشان را یا یدعا(پس  

  ).میو در امن و امان به خواب نازشان فرو برد(م یندکاف
   توضیحات: 

ِمْ «  اهنِ اذَ لَيا ءَ نَا عَ بْ َ مفعول  .میفرو برد یقیه آنان را به خواب عمکن است یمراد ا :»رضَ

بْنا( َ جاباً (ه کمحذوف است  )رضَ نِنيَ . «باشد یم )حِ . است یه زمانیف مفعول .سالھا :»سِ

داً « دَ ننيَ (صفت  .متعّدد .شمار دار :»عَ ا مفعول مطلق فعل ی ،ذاَت َعَددٍ  یو به معن )سِ

نِنيَ . «تعّدد َعَدداً  :یعنی ،است یمقّدر داً  سِ دَ   .سال یسالھا .ان درازیسال :»عَ
 ۱۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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يُّ  لَمَ ِ�َعۡ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َعثۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
حۡ  �َۡ�ِ زۡ ۡ�ِ ٱ أ

َ
ْ َ�ُِثوٓ  لَِما َ�ٰ أ َمدٗ  ا

َ
 ﴾١٢ اأ

   ترجمه: 
شان یا )ه انگار خواب مرگ استک ،سال به خواب ناز فرو رفتن یھا سال(پس از آن  

ه کآنان  یعنی(از آن دو گروه  کیدام کم ینیتا بب )میردکدارشان یو ب(م یختیرا برانگ
تنھا خدا  !ریخ :گفتند یه مکو آنان  ،میا دهیروز خواب کیاز  یا بخشی یروز :گفتند یم
دن یو زمان خواب(رده است کمّدت ماندن خود را حساب  )دیا دهیه چقدر خوابکداند  یم

  ).ش را ضبط نموده استیخو
   توضیحات: 

مْ «  ثْنَاهُ ردن است و کدار ینجا بیختن در ایمراد از برانگ .میختیشان را برانگیا :»بَعَ
آنان ھمچون مرگ و  یه خواب طوالنکن ید اشاره باشد به ایشا ،ن واژهیا استعمال

ِ ـالْ . «ز پس از مرگ استیشان ھمچون رستاخیا یداریب بَنيْ زْ دو گروه از خود  :»حِ

يا). «۱۹/   ھفک :نگا(ھف کاصحاب ال صَ  .ضبط نموده است .رده استکحساب  :»أَحْ

داً . «لینه اسم تفض ؛ است یفعل ماض   .زمان مشّخص .نیمّدت مع :»أَمَ
 ۱۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ُهم َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  نُ �َّ
َ
ِ  َ�َبأ � �َۡ ٱب ْ  َيةٌ فِتۡ  إِ�َُّهمۡ  ّقِ   ﴾١٣ ىُهدٗ  ُهمۡ َ�ٰ َوزِدۡ  بَِرّ�ِِهمۡ  َءاَمُنوا

   ترجمه: 
 .مینک یتو بازگو م یبرا )استکم و کبدون (ن یما داستان آنان را به گونه راست 

تشان یھدا )ن ویقی(و ما بر  ،مان داشتندیه به پروردگارشان اکبودند  یشان جوانانیا
  .میافزوده بود

   توضیحات: 

َقِّ ). «۲۷/   خبر. داستان (نگا: مائده»: نَبَأَ «    ه ھست. راست و درست.کچنان  آن»: بِاحلْ
 ۱۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َناَوَر�َطۡ ﴿  ْ  إِذۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ْ  قَاُموا َ�ٰ ٱ َربُّ  َر�َُّنا َ�َقالُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ْ نَّدۡ  لَن ِض �ۡ�  مِن ُعَوا

ۖ هٗ إَِ�ٰ  ۦٓ ُدونِهِ  ٓ قُلۡ  لََّقدۡ  ا   ﴾١٤ َشَطًطا اإِذٗ  َنا
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   ترجمه: 
د یتجد یبرا(ه بپا خاستند و کآن گاه  ،میقدرت و شھامت داد  ھایشان دل ما به 

 پروردگار ،پروردگار ما :گفتند )اد برآوردند ویفران مردم یدر م ،دگار خودیعاد با آفریم
م و ین بگوئیاگر چن( .میپرست یرا نم یر از او معبودیما ھرگز غ .ن استیو زمھا  آسمان

  .میا دور از حق گفته )گزاف و( ین صورت سخنیدر ا )میرا جز او معبود بدان یسک
   توضیحات: 

ِمْ «  لُوهبِ لَيا قُ نَا عَ بَطْ دل و جرأت شان  بدی .میدیرا قدرت و شھامت بخش  ھایشان دل :»رَ

وَ . «میداد عُ الف  یالخّط قرآن در رسم .مینک یپرستش نم .میخوان یاد نمیبه فر :»لَن نَّدْ

طَطاً . «در آخر دارد یزائد   .قتینار از حقکبر .سخنان دور از حق :»شَ
 ۱۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ ُمَناقَوۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿  َُذوا ۖ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن �َّ   َ� لَّوۡ  َءالَِهٗة
ۡ
�  �َ�ٰ �ُِسلۡ  ِهمَعلَيۡ  تُونَ يَ� ٖ ظۡ  َ�َمنۡ  َ�ّ�ِ

َ
 لَمُ أ

نِ  ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ   ﴾١٥ اَكِذبٗ  �َّ
   ترجمه: 
را به  یبجز الله معبودھائ ،قوم ما یعنی ،نانیگفتند:) ا یشان به برخیاز ا ی(سپس برخ 

 ،ش را بپرستندیساخت دست خوھای  بت دیچرا با !یری(چه مردمان حق !اند گرفته یخدائ
ن ی(مگر چن !دادند ی) آنھا ارائه میبر (خدائ یل روشنیدل !اشک ی). ا؟!مگر عقل ندارند

ه کاست  یارتر از فردکستم یسک) آخر چه !ارندکآنان چه ستم !ھرگز ؟ ن استکمم یزیچ
  ).؟!دگار جھان نسبت دھدیبه آفر یبه خدا دروغ بندد (و با افتراء انبازھائ

   توضیحات: 

نَا...«  مُ وْ آلءِ قَ آلءِ (استعمال اسم اشاره  :»هؤُ نا( .ر استیتحق ینجا برایدر ا )هؤُ مُ وْ  )قَ

لْطَانٍ . «ان استیعطف ب ٍ . «حّجت .لیدل :»سُ   .ارکواضح و آش :»بَنيِّ
 ۱۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ ﴿  َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُموُهمۡ َ�َ َّ�  
ۡ
ْ ۥٓ وُ فَأ  ّمِن َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  يَنُ�ۡ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َوُ�َهّيِئۡ  ۦتِهِ رَّۡ�َ 
َ
  ﴾١٦ افَقٗ ّمِرۡ  رُِ�مأ
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   ترجمه: 
ه بجز خدا ک یزھائید و از چیبر ین قوم میچون از ا :)گفتند یبه برخ یبرخ( 

 یش و معبودھایو حساب خود را از قوم خو(د ینک یم یریگ نارهکپرستند  یم
 )دیشتن را نجات دھین خویو آئ(د یپس به غار پناھنده شو ،)دیساز ینشان جدا میدروغ

ار کن یشما را از ا یتا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند و وسائل رفاه و رھائ
  .ا و آسان سازدید مھیش داریه در پک )یلکمش(

   توضیحات: 

ل یالم تعل ینجا به معنیدر ا )إِذْ ( .هکن یبه خاطر ا .هکن یبه سبب ا .هکچون  :»إذْ « 

وا). «۳۹/   زخرف :نگا(است  َيِّئْ ْ. «دیساز یمنزل و مأو .دیپس پناه ببر :»فَأْوُ آسان  :»هيُ

قاً . «آماده سازد .ندک فَ رْ   .مند شوند ه از آن منتفع و بھرهک یا لهیوس .یاسباب زندگ :»مِ
 ۱۷ کھف آیه سوره

   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ َوتََرى﴿   رُِضُهمۡ �َّقۡ  َغَرَ�ت �َذا ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  فِِهمۡ َكهۡ  َعن َورُ تََّ�ٰ  َطلََعت إِذَا َس لشَّ
َمالِ ٱ َذاَت  ٰ  هُۚ ّمِنۡ  َو�ٖ فَجۡ  ِ�  َوُهمۡ  لّشِ ِۗ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  لَِك َ� ُ ٱ دِ َ�هۡ  َمن �َّ ۡ ٱ َ�ُهوَ  �َّ  َوَمن َتدِ� ُمهۡ ل
رۡ  اَوِ�ّٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدَ  فَلَن لِۡل يُۡض    ﴾١٧ اِشدٗ مُّ
   ترجمه: 
نور  ،قرار داشت یره شمالکمیدھانه غار رو به شمال گشوده شده بود و چون در ن( 

د نگاه یه به خورشک یوقت !مخاطب یتو ا .دیتاب یمًا به درون آن نمیآفتاب مستق
د یگرائ یطرف راست غارشان مه به ھنگام طلوع به ک یدید ید را میخورش )یردک یم
مشِرق  یه سوک(د یگرائ یو به ھنگام غروب به طرف چپشان م )مغرب است یه سوک(

 ،آن است یه وسط غار و فراخناک(ع غار قرار داشتند یو خودشان در محّل وس ،)است
 یھا از نشانه )ه گذشتک یزیچ(ن یا ).م آفتاب در امان بودندیشان از تابش مستقیو ا

ه را کو ھر ،او است )یواقع(اب یراھ ،ندک یه را راھنمائکخدا ھر  .دا استخ )قدرت(
  .افتی ینخواھ یو یبرا یھرگز سرپرست و راھنمائ ،دیگمراه نما

   توضیحات: 

رُ «  اوَ رُ ند. فعل مضارع است و اصل آن (ک یل مید. میگرا یم»: تَزَ اوَ تَزَ ذَاتَ «) است. تَ



  ١١٣٩ سوره کهف

 

نيِ  يَمِ ضُ «است. ه یف طرف راست. مفعول»: الْ رِ م«ند. ک یعدول م»: تَقْ طرف »: الِ ـَذَاتَ الشِّ

ةٍ «ه است. یف چپ. مفعول وَ   نجا مراد وسط غار است.یع. در ایفراخنا. محّل وس»: فَجْ
 ۱۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ۚ  َوُهمۡ  اَقاظٗ � َماِل� ٱ َوذَاَت  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  َوُ�َقّلُِبُهمۡ  ُرقُودٞ  هِ ذَِراَ�يۡ  ِسٞط َ�ٰ  ُبُهمَوَ�ۡ  لّشِ

 ِ  ٱب
ۡ لَعۡ ٱ لَوِ  وَِصيِد� ل ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت طَّ   ﴾١٨ ابٗ رُعۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َت َولَُملِئۡ  �فَِرارٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َت لََو�َّ

   ترجمه: 
شان خفته یه اک یدر حال )یبنگرشان  بدی هکشد  ین میاگر چن !مخاطب یا( 

رورو یو ز(م یگرداند یما آنان را به راست و چپ م .یانگاشت یدار میآنان را ب ،بودند
خود را   ھای دست )غار(شان بر آستانه یو سگ ا )شان سالم بماندیتا اندامھا ،میردک یم
و  یختیگر یاز آنان م یستینگر یمشان  بدی اگر .ده بودیشکدراز  )یبه حالت نگھبان(

  .شد یتو از ترس و وحشت پر م یسرتاپا
   توضیحات: 

اظ«  قُودٌ . «دارانیب ،ْقظانیِقظ و یجمع  :» أَيْقَ طٌ . «خفتگان ،جمع راِقد :»رُ  :»بَاسِ

يد. «ندهیگشا .نندهکباز صِ صيدِ . «رونیب .آستانه :»وَ . رونیدر ب .در آستانه :»بِالْوَ

باً . «یافتی یاّطالع م یدید یم :»إِطَّلَعْتَ « عْ ز ییا تمیمفعول به دوم  .خوف و ھراس :»رُ
  .است

 ۱۹ کھف آیه سوره
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َعثۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿  ْ ِ�َتََسا ٓ  قَاَل  َنُهمۚۡ بَيۡ  َءلُوا ْ  ُتۡمۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  �ِلٞ قَا وۡ  ًمايَوۡ  َناَ�ِثۡ  قَالُوا
َ
 أ

ْ  ٖ�� يَوۡ  َض َ�عۡ  عۡ  َر�ُُّ�مۡ  قَالُوا
َ
ْ َعُثوٓ �ۡ ٱفَ  ُتمۡ َ�ِثۡ  بَِما لَمُ أ َحَدُ�م ا

َ
ِ َ�ٰ  بَِورِقُِ�مۡ  أ ۡ ٱ إَِ�  ۦٓ ِذه  َمِدينَةِ ل

ٓ  َينُظرۡ فَلۡ  َها ُّ�
َ
زۡ  �

َ
 فَلۡ  اَطَعامٗ  َ�ٰ أ

ۡ
ۡف َوۡ�َ  هُ ّمِنۡ  قٖ بِرِزۡ  تُِ�مَيأ َحًدا بُِ�مۡ  عَِرنَّ �ُشۡ  َوَ�  َتلَطَّ

َ
  ﴾١٩ أ

   ترجمه: 
مرگ مانند)  یشان را (از خواب طوالنیم) ایسال آنان را خواباند ۳۰۹ه کگونه ( ھمان 

از آنان  یکیگر (مّدت خواب خود را) بپرسند. یدکیم) تا از یردکدارشان یم (و بیختیبرانگ
 یا بخشی ی) گفتند: روزیا (دسته ؟دیا (در خواب) مانده ید) چه مّدتینک یر مک(ف گفت:
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ه کداند  ی) گفتند: پروردگارتان بھتر (از ھمه) میگری(گروه د م.یا از روز (در خواب) بوده
 یا ه نقرهکرد و گفت:) سکشنھاد یپ یکی( د.یا نجا) ماندهیا د و دریا چقدر (در خواب بوده

تا (برود و)  ،دینکد و او را روانه شھر یاز نفرات خود بدھ یسکد به یه با خود دارکرا 
تان یاز آن برا یو طعام یروز ،دارد یتر کپا یشان غذاین (فروشنده) ایدامکند یبب
گاه نسازد.کچ یھ ت دّقت را به خرج دھد وید نھایاورد. اّما بایب   س را از حال شما آ

   توضیحات: 

لُوا«  آءَ قِ «نند. کگر سؤال یدکیجه از یگر بپرسند. در نتیتا از ھمد»: لِيَتَسَ رِ  یھا درھم»: وَ

َا«. نقره. یا نقره دينَةِ ـْالتواند ( یمرجع (ھا) م»: أَهيُّ  ؛داشته باشد ی) باشد و جنبه مجازمَ

ريَة«مانند:  أَلِ الْقَ اسْ له (کن یا ای. »وَ ) محذوف باشد و حذف مضاف شده أَطْعمةا (ی) أَهْ

ْز « باشد. 
َ
اماً «شتر و بھتر. ی. بیو ماد یتر از نظر معنوکپا«:   یکأ نْهُ «ز است. ییتم»: طَعَ »: مِ

  به خرج دھد. یارکمال دّقت را در پنھان کد یبا»: لِيَتَلَطَّفْ «مرجع (ُه) طعام است. 
 ۲۰ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�ظۡ  إِن إِ�َُّهمۡ ﴿  وۡ  ُ�ُوُ�مۡ يَرۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َهُروا
َ
ْ لُِحوٓ ُ�فۡ  َولَن ِملَّتِِهمۡ  ِ�  يُعِيُدوُ�مۡ  أ  إِذًا ا

بَدٗ 
َ
  ﴾٢٠ا�

   ترجمه: 
گاه و(قطعًا اگر آنان   ن یا ایو  ،نندک یشما را سنگسار م ،ابندیبر شما دست  )از شما آ

ھرگز  )ا و آخرتیدر دن ،در آن صورت(و  ،گردانند یخود برم )یپرست بت(ن یه به آئک
  .دیگرد یرستگار نم

   توضیحات: 

مْ ). «۸/   توبه :نگا(ره گردند یاگر چ .اگر غالب شوند :»ْظَھُروایِإن «  ُوكُ مجُ رْ شما را  :»يَ

لَّة). «۹۱ھود /  :نگا(نند ک یباران م شما را سنگ .نندک یسنگسار م   .نیآئ .نید :» مِ
 ۲۱ آیه سوره کھف

   ه:یمتن آ 

�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ْ لَُموٓ ِ�َعۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  نَاَ�ۡ أ نَّ  ا

َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  أ نَّ  َحقّٞ  �َّ

َ
اَعةَ ٱ َوأ ٓ  َب َر�ۡ  َ�  لسَّ  إِذۡ  �ِيَها

مۡ  َنُهمۡ بَيۡ  زَُعونَ َ�َتَ�ٰ 
َ
ْ  رَُهۡمۖ أ ْ �ۡ ٱ َ�َقالُوا ۖ نٗ َ�ٰ ُ�نۡ  ِهمَعلَيۡ  ُنوا �ُُّهمۡ  ا عۡ  رَّ

َ
ِينَ ٱ قَاَل  بِِهمۚۡ  لَمُ أ َّ�  ْ ٰٓ  َغلَُبوا َ�َ 
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مۡ 
َ
سۡ  ِهمَعلَيۡ  َ�َتَِّخَذنَّ  رِهِمۡ أ   ﴾٢١ اِجدٗ مَّ

   ترجمه: 
دارشان یق بیو از آن خواب عم ،میفرو برد یه آنان را به خواب طوالنک(گونه  ھمان 

ان خود درباره یه مکبدان گاه ( ،میردکھم متوّجه حالشان  )مردمان شھر را ،مینمود
 )دوباره یز و زندگیدرباره رستاخ(ه وعده خدا کتا بدانند  )داشتندش کشمکز یرستاخ

اھل شھر  ،شانیدن ایجه دیدر نت( .رسد یامت فرا میق که بدون شکن یو ا ،حق است
دار یھف را به ھنگام دکسپس خداوند اصحاب  .مان آوردندیز ایبه خدا و روز رستاخ

از  یبعض :شان دو گروه شدندیره امردمان دربا .راند یان غار میدر م ،شانیمردم از ا
ه کچرا  .به غار نرود یسکتا (د ینکدرست  یواریشان دیا )دِر غار(بر  :گفتند )آنان

گاه )اند ق فرو رفتهیا دوباره به خواب عمیاند  م آنان مردهیدان ینم تر از  و پروردگارشان آ
 )دِر غار(بر  :گفتند ،ت داشتندیثرکه اکگر ید یبرخ .شان استیوضع ا )به یسکھر (
  .میساز یم یشان پرستشگاھیا

   توضیحات: 

نا«  ثَرْ ةَ . «میردکمطلع و باخبر  .میگران را متوّجه ساختید :»أَعْ اعَ  :»إذْ . «امتیق :»السَّ

نا(ظرف است و متعّلق است به فعل  .آن گاه ثَرْ مْ ). «أَعْ هُ رَ مْ أَمْ يْنَهُ ونَ بَ عُ تَنَازَ مردمان  :»يَ
 .دندید یزنده شدن را محال م یبرخ .ش داشتندکشمکن خود یب ،دوباره یدرباره زندگ

فقط روح زنده  :گفتند یھم م یبعض .گردد یروح و جسم زنده م :گفتند یم یبرخ

نْيَاناً . «گردد یم کشود و جسم جزو خا یم /   صف :نگا(وار بزرگ است یمراد د .ادیبن :»بُ

مْ ). «۴ هِ رِ يا أَمْ لَ بُوا عَ لَ ار مردم در که چرخش ک یسانک .ت داشتندیثرکه اک یسانک :»غَ

داً . «آمدند یشان بود و بزرگان قوم بشمار میدست ا جِ سْ   .پرستشگاه :»مَ
 ۲۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َسَيُقولُونَ ﴿  ابُِعُهمۡ  َثةٞ ثََ� ۢ  ُبُهمۡ َ�ۡ  َسادُِسُهمۡ  َسةٞ َ�ۡ  َوَ�ُقولُونَ  ُبُهمۡ َ�ۡ  رَّ ِ  �رَۡ�َ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب
ٓ  قُل ُبُهمۚۡ َ�ۡ  َوثَاِمُنُهمۡ  َعةٞ َسبۡ  َوَ�ُقولُونَ  ِ�ّ عۡ  رَّ

َ
تِِهم لَمُ أ ا بِعِدَّ ۗ  إِ�َّ  لَُمُهمۡ َ�عۡ  مَّ  ُ�َمارِ  فََ�  قَلِيٞل

ٓ  إِ�َّ  �ِيِهمۡ  َحدٗ  ُهمۡ ّمِنۡ  �ِيِهم ِت تَفۡ �َسۡ  َوَ�  �ِهرٗ َ�ٰ  ءٗ ِمَرا
َ
 ﴾٢٢ اأ

   ترجمه: 



 تفسیر نور    ١١٤٢

 

 )یپردازند و گروھ یھف به مجادله مکغمبر درباره تعداد نفرات اصحاب یمعاصران پ( 
خواھند  )یگروھ(و  ،شان سگشان بودین ایه چھارمکآنان سه نفرند  :خواھند گفت

ل یسخنان بدون دلھا  این ھمه ؛شان سگشان بودین ایه ششمکآنان پنج نفرند  :گفت
و (شان سگشان بود ین ایھشتمه کآنان ھفت نفرند  :خواھند گفت )یگروھ(و  .است

گاھ ینان از رویا پروردگار من از  :بگو ).سخن نخواھند گفت ی،برگرفته از وح یعلم و آ
گاه ن یبنابرا .داند یتعدادشان را نم یمکجز گروه  ).است یسکاز ھر(تر  تعدادشان آ
ه مسأله کچرا (ر یش مگیپ )گرانیو آرام با د(ھف جز مجادله روشن کدرباره اصحاب 

س مپرس کچ یگر از ھیرامون آنان دیو پ )ست و ارزش دردسر را نداردین یچندان مھّم 
  ).تو را بس است یالھ یرا وحیز(

   توضیحات: 

جْ «  يْبِ ـمـرَ غَ سبأ /  :نگا(ل و برھان سخن گفتن ینه دل ؛ ظّن و گمان یاز رو :»اً بِالْ

آءً ). «۵۳ رَ راً . «جدال .زهیست :»مِ آءً ظَاهِ رَ و مباحثه بدون طول و  یمجادله سطح :»مِ

راً . «و مستدّل  یمنطق یگفتگو .لیتفص آءً ظَاهِ رَ مْ إِالّ مِ َارِ فِيهِ شان یدرباره ا :»فَال متُ
مباحثه روشن شان  بدی راجع .ل داشته باشیق و طوینه عم ؛ساده و مختصر یگفتگو

  ).ر نمونهیتفس :نگا(و مستدّل داشته باش 
 ۲۳ سوره کھف آیه

   ه:یآمتن  

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقولَنَّ  َوَ� ﴿    ﴾٢٣ َغًدا لَِك َ�
   ترجمه: 
ه فردا آن را کمگو  )ت خدایردِن سخن به مشکبدون مقترن (ز یچ چیدرباره ھ 

  .دھم یانجام م
   توضیحات: 

داً «    .نده استیمراد آ .فردا :»غَ
 ۲۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ �ََّك  ُكرذۡ ٱوَ  �َّ ن َعَ�ٰٓ  َوقُۡل  �َِسيَت  إَِذا رَّ

َ
قۡ  َرّ�ِ  ِديَنِ َ�هۡ  أ

َ
 َذاَ�ٰ  ِمنۡ  َرَب ِ�

  ﴾٢٤ ارََشدٗ 



  ١١٤٣ سوره کهف

 

 
   ترجمه: 
ه تا اراده او کچرا  .نمکن و چنان یفردا چن(اگر خدا بخواھد  :)یه بگوئکن یمگر ا( 

و ِإن َشآَء الله را ( یشد یو چون دچار فراموش ).ردیپذ یانجام نم یارکو  یزینباشد چ
تا  ،ِإن َشآَء الله را بگو(پروردگارت را به خاطر آور و  ،)ادت آمدیه به کن یھم ی،نگفت

 یردک یارکه عزم انجام ک یھنگام .شه دلت با خدا باشدیو ھم ینکگذشته را جبران ب
رھنمود  )یزیبه چ(مرا  د است پروردگارمیام :بگو )یت خدا نمودیزه مشیو آن را آو

  .تر باشدکیر و صالح نزدیبه خ )سودمندتر و ،ه در مّد نظر استک یزیچ(ن یه از اکند ک
   توضیحات: 

يتَ «  ا نَسِ داً . «یردکه ِإن َشآَء الله را فراموش ک یزمان :»إِذَ شَ  .رھنمود .تیھدا :»رَ

د(در اصل  .ر و نفعیخ شَ ر و یبه خ یمنتھه کاست  یإرشاد و رھنمود یبه معن )رَ
). ۱۰/   جّن  :نگا(ر و منفعت مراد است ینجا خوِد خیمثل ا یگاھ یول ؛منفعت شود

داً « شَ ا رَ نْ هذَ ار مورد کاشاره است به  )هذا( .نیسودمندتر از ا .نیتر از ا بخش تیھدا :»مِ
ھف است کب اصحاب یه اشاره به سرگذشت عجکن یا ای .ش استیه در پک یو راھ ،نظر

  .تر است بیه قرآن است از آن ھم عجکغمبر ید پیجاو ه معجزهک
 ۲۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ  فِِهمۡ َكهۡ  ِ�  َوَ�ُِثوا ْ زۡ ٱوَ  ِسنِ�َ  ِماْئَةٖ  َث ثََ�   ﴾٢٥ اعٗ �ِسۡ  َداُدوا
   ترجمه: 
  .ماندند )در حال خواب(صد و نه سال در غارشان یھف مّدت سکاصحاب  
   توضیحات: 

دادُوا «  عاً إِزْ صد سال یھف سکه اصحاب کن است ینه سال بر آن افزودند. مراد ا»: تِسْ
نه سال بر آن افزوده  ،حساب شود یه اگر با سال قمرکزنده و در حال خواب بوده  یشمس

نجا یاست. در ا یصد و نه سال قمریبا س یمساو یصد سال شمسیه سکگردد. چرا  یم
  برده است. یھا بعد علم نجوم بدان پ اله سکان داشته است یرا ب یقتید حقیقرآن مج

 ۲۶ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١١٤٤

 

ُ ٱ قُلِ ﴿  عۡ  �َّ
َ
ْۖ  بَِما لَمُ أ َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  ۥَ�ُ  َ�ُِثوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
بۡ  ِض� �ۡ�

َ
سۡ  ۦبِهِ  ِ�ۡ �

َ
 ّمِن لَُهم َما ِمعۚۡ َوأ

َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِ�  كُ �ُۡ�ِ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ۦُدونِهِ 
َ
  ﴾٢٦ اأ

   ترجمه: 
گاه )از ھمگان(خدا  :بگو  در غار زنده و در حال (ھف که اصحاب کاست  یتر از مّدت آ

باره خاتمه  نیمختلف در ا یلذا به گفتگوھا .دیان گردیتان بیو برا(ماندند  )خواب
 یو از مجموعه جھان ھست(داند  ین را میو زمھا  آسمان بیه غکتنھا او است  ).دیدھ

 !نا و شنوا استیشگفتا او چه ب ).ھف باخبر استکاصحاب  یو از جمله مّدت ماندگار
 بجز خدا )نیو زمھا  آسمان نانکسا !شنود یز را میچ  ند و ھمهیب یز را میاو ھمه چ(

و قضاوت خود  یو در فرماندھ )دار امور آنان شود ه عھدهک(ست ین یسرپرستشان  برای
  .گرداند یرا انباز نم یسک

   توضیحات: 

عْ «  مِ ْ بِهِ وَ أَسْ نجا مراد خبر دادن از یو در ا ،غه تعّجبندیص ،ن دو فعلیا :»!أَبْرصِ

هِ . «برد یفرو م یه انسان را در شگفتکعظمت علم خدا است  مِ كْ  .خود یفرماندھ :»حُ
  .قضاوت خود

 ۲۷ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُل تۡ ٱوَ ﴿  وِ�َ  َما
ُ
َل  َ�  َرّ�َِكۖ  كَِتاِب  مِن َك إَِ�ۡ  أ  ۦُدونِهِ  ِمن َ�ِدَ  َولَن ۦتِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمبَّدِ

  ﴾٢٧ اَتَحدٗ ُملۡ 
   ترجمه: 
و به (شده است  یپروردگارت به تو وح یاز سو )قرآن(تاب که از کبخوان آنچه را  

 .نکاساس است اعتناء م یخته به دروغ و خرافات و مطالب بیه آمکن و آن یا یھا گفته
 یالھ ید وحیتنھا با ،ھفکھمچون سرگذشت اصحاب  یبیتو در امور غگاه بحث  هیکت

تواند سخنان او را  ینم یسک )است و یریر ناپذییه سخنان خدا حقائق تغکچرا  .باشد
  .افتی یجز او نخواھ یو ھرگز پناھ ،ندک )ام آن را دگرگونکو اح(ر ییتغ

   توضیحات: 

لَ «  بَدِّ لِمَ . «نندهکل یتبد .ر دھندهییتغ :»مُ لَ لِكَ بَدِّ  یزیچ چیس و ھکچ یھ :»اتِهِ ـال مُ
بر اثر  ،زدان استیالم کچون  ،ام قرآنکاح .ندکتواند دگرگون  یسخنان خدا را نم



  ١١٤٥ سوره کهف

 

. شود یدستخوش بطالن و مغلوب زمان نم ،علوم یھا شرفتیات فنون و پیشفک
  .ندکشتن را در آن متحصن یه انسان خوک یمحلّ  .ملجأ .پناھگاه :»ُمْلَتَحدًا «

 ۲۸ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿  ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  ُّ� ۖ �ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  َيا

َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ  هُ َهَوٮ

مۡ  َوَ�نَ 
َ
  ﴾٢٨ افُُرطٗ  ۥُرهُ أ

   ترجمه: 
اد یپرستند و به فر یخود را م یه صبحگاھان و شامگاھان خداکباش  یسانکبا  

 یبه سو(شان یو چشمانت از ا ،طلبند یذات او را م )یو تنھا رضا( ،خوانند یم
 یسکو از  ،برنگردد یویات دنیح نتیجستن ز یبرا )برکثروتمندان و قدرتمندان مست

اد خود غافل یدل او را از  )یو آرزو پرست یا دوستیبه خاطر دن(ه کفرمان مبر 
 کزدان را تریوسته فرمان یو پ(خود روان گشته است  یو او به دنبال آرزو ،میا ساخته

  .ط بوده استیافراط و تفر )ھمه(ار و بارش کو  )گفته است
   توضیحات: 

 » ْ ربِ كَ  إِصْ سَ . مراد بودن و بسر بردن است .خود را نگاه دار .شتن را بداریخو :»نَفْ

اةِ « دَ ِّ . «بامدادان .صبحگاھان :» غَ يشِ مراد ھمه اوقات است  .شبانگاھان .شامگاھان :»عَ

دُ ). «۵۳و  ۵۲/   انعام :نگا( دُ ). «عدو(از ماده  .نکمنصرف م .دور مگردان :»ال تَعْ ال تَعْ

يْنَاكَ  مْ عَ نْهُ  .ریشان برمگیه چشم از اکن است یمراد ا .شان برنگرددیچشمانت از ا :»عَ

يْنَاكَ (واژه  بَهُ . «فاعل است )عَ لْ نَا قَ لْ فَ  .میا دهیدلش را غافل د .میا ردهکدل او را غافل  :»أَغْ
 :نگا(ع ییط و تضیتفر ).قاموس :نگا( یظلم و تعّد  .افراط و اسراف :»ُفُرطًا « 

  ).یالمعان روح
 ۲۹ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿  ٓ  َ�َمن رَّ ٓ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  ءَ َشا ۚ َي�ۡ فَلۡ  ءَ َشا ٓ  ُفۡر �ۡ  إِ�َّا
َ
ٰ  نَاتَدۡ أ  لِِم�َ لِل�َّ

َحاَط  نَاًرا
َ
ۚ  بِِهمۡ  أ ادُِ�َها ْ �َسۡ  �ن ُ�َ ْ  َتغِيُثوا ٓ  ُ�َغاثُوا ۡ ٱكَ  ءٖ بَِما ۡ ٱ وِي�َشۡ  لِ ُمهۡ ل ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ  ل�َّ



 تفسیر نور    ١١٤٦

 

 ٓ   ﴾٢٩ َ�َفًقاُمرۡ  َءۡت وََسا
   ترجمه: 
و من آن را با (است  )آمده(پروردگارتان  یاز سو )هکاست  یزیھمان چ(حق  :بگو 

مان یا )بدان(خواھد  یه مکس کپس ھر )ام و برنامه من و ھمه مؤمنان است خود آورده
م یا ردهکرا آماده  یستمگران آتش یما برا .افر شودک )بدان(خواھد  یس مکاورد و ھریب
و اگر  ،ردیگ یآنان را در بر م ،سراپرده آن )ند وک یشان را احاطه میاز ھر طرف ا(ه ک
ادشان یھمچون فلز گداخته به فر یبا آب ،)ه آبک(اد برآورند یفر )در آن آتش سوزان(

  !یمنزلو چه زشت  !یا چه بد نوشابه !ندک یان میھا را بر ه چھرهکرسند 
   توضیحات: 

ادِقُ «  َ ه بر فراز کاست  یمه و بارگاه و چادریخ یبه معن ،معّرب سراپرده است»: رسُ

يثُوا«شند. کصحن خانه  تَغِ اثُوا«بخواھند.  کمکاد برآورند. اگر یاگر فر»: إِن يَسْ غَ به »: يُ

ل«رده شوند. ک کمکده شود. یادشان رسیفر هْ  ،۴۵/   دخانھر نوع فلز گداخته (نگا: »:  مُ
و  ؛ است یف و بد طعمیثکز آلوده و یه معموًال چکن شده روغن ینش ). ُدْرِد ته۸/   معارج

قاً ). «۱۷و  ۱۶/   میان است (نگا: ابراھیم و خونابه دوزخیکنجا مراد یدر ا تَفَ رْ محّل »: مُ
ه دھند یکش آرنج را بدان تیا آسایحسرت و  یه براک ی. منزل. جائیاجتماع و گردھمآئ

نجا جنبه یدر ا ،ش باشدیآسا یاگر برا یعنیه در صورت دوم ک ،ِر گونه بگذارندیا زی
  ز است.ییسوره واقعه. منصوب است چون تم ۹۳ه یمثل (ُنُزٌل) در آ ؛شخند داردیر

 ۳۰ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا جۡ  نُِضيعُ  َ�  إِنَّا ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
حۡ  َمنۡ  رَ أ

َ
  ﴾٣٠ َ�َمً�  َسنَ أ

   ترجمه: 
 یارھاکو  )شده است یه به تو وحک ین حقیبه خدا و د(اند  مان آوردهیه اک یسانک 
را  یسکما پاداش  ).دگارشان محفوظ استیشگاه آفریپاداششان در پ(اند  ردهکسته یشا

  .رده باشدکو کیار نکه کم یدھ یھدر نم
   توضیحات: 

 »... ارُ ( ،)إِنَّ (خبر  :»إِنَّ الَّذينَ تِهاَ األهنْ ْ ن حتَ ي مِ رِ ْ نٍ جتَ دْ نَّاتُ عَ ُمْ جَ ه یدر آ )أُولئِكَ هلَ



  ١١٤٧ سوره کهف

 

الً (است و  یبعد مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ إِنَّا ال (ه کن یا ای ،جمله معترضه است )إِنَّا ال نُضِ

... يعُ   .ن خبر استیگزیجا )نُضِ
 ۳۱ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ  لَُهمۡ  �َِك أ  ٱ تِِهمُ َ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ

َ
َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 مِن أ

تَِّ�  قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس  ّمِن �ُخۡ�ٗ  �َِيابًا بَُسونَ َوَ�لۡ  َذَهبٖ   ٱ َ�َ  �ِيَها �َ  ِٔمُّ
َ
�ۡ ٓ  مَ نِعۡ  �ِِك� َرا

 ﴾٣١ اَ�َفقٗ ُمرۡ  وََحُسَنۡت  �ََّواُب ٱ
   ترجمه: 
ھا و  اخک(ر یه در زک یبھشت ؛ شان استیدان از آن ایه بھشت جاوکند یسانکآنان  

و  ،شوند یطال آراسته م یآنان در آنجا با دستبندھا .بارھا روان استیآن جو )درختان
ه بر ک یدر حال ،پوشند یم میو ضخ کر نازیحر )از انواع مختلف یفاخر(سبز  یھا جامه
و  !است یچه پاداش خوب )ز موعودین چیه اکوه ( .اند ه زدهیکھا ت ھا و مبلمان تخت

  !است ییبایچه منزل و َمَقّر ز )ھا ھا و تخت ن باغیبه ا به(
   توضیحات: 

نٍ «  دْ نَ . «یدانگیجاو .یماندگار یجا :»عَ لَّوْ َ  .گردند یآراسته م .شوند ینت میز :»حيُ

رَ ). «حيل(فعل مجھول است و از ماده  اوِ آن را جمع  یبرخ .دستبند ،جمع ِسوار :»أَسَ
ْسِوَرة م

َ
ساِور را جمع یعنی .ه مفرد آن ِسوار استکدانند  یأ

َ
. آورند یالجمع بشمار م أ

بٍ « هَ ن ذَ رَ مِ نْ أَساوِ نْ (واژه  :»مِ نْ (و  ،ه استیا ابتدائین زائد ینخست )مِ ه یانیدوم ب )مِ

بٍ . «باشد یم هَ اً . «زر .طال :»ذَ رضْ ْخَضر :»خُ
َ
سٍ . «سبز رنگ ،جمع أ ندُ ف و یر لطیحر :»سُ

قٍ . «کناز َ تَربْ تَّكِئِنيَ . «م و بّراقیر ضخیحر :»إِسْ آئِكَ . «زنندگان هیکت :»مُ ر :»أَرَ
َ
 ،ةکیجمع أ

قاً . «ھا مبلمان .ھا تخت تَفَ رْ   .مقّر  .مجلس .منزل :»مُ
 ۳۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

َثٗ�  لَُهم ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿  َحِدهَِما َناَجَعلۡ  رَُّجلَۡ�ِ  مَّ
َ
عۡ  ِمنۡ  َجنَّتَۡ�ِ  ِ�

َ
 لٖ بَِنخۡ  ُهَماَ�ٰ وََحَففۡ  بٖ َ�ٰ أ

  ﴾٣٢ ٗ� َزرۡ  َنُهَمابَيۡ  َناوََجَعلۡ 
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   ترجمه: 
ر یو فق یافر ثروتمندک(َمَثل دو مرد  ،نکان یب یآنان مثال یبرا )!غمبریپ یا( 

 یعنی(از آن دو  یکیما به  )و ،افتاده استدر روزگاران گذشته اّتفاق (ه کرا  )یمؤمن
رده کھا احاطه  ھا را با نخلستان گرداگرد باغ .میدو باغ انگور داده بود )افر ثروتمندک

  .میقرار داده بود یزراعت )یھا نیزم(ھا  ان باغیو در م ،میبود
   توضیحات: 

 » ِ لَنيْ جُ در  .ر استیفرد مؤمن فق کیو  ،افر ثروتمندکفرد  کیمراد  .دو مرد :»رَ

ِ ( .المثل ھم ضرورت ندارد نام افراد مشّخص شود ضرب لَنيْ جُ ثَالً (بدل  )رَ . است )مَ

نَا« فْ فَ   .میرده بودکاحاطه  .میدور زده بود :»حَ
 ۳۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ُ�لََها َءاتَۡت  نَّتَۡ�ِ �َۡ ٱ َتاِ�ۡ ﴿ 
ُ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  هُ ّمِنۡ  لِمَ�ظۡ  َولَمۡ  أ رۡ  ا   ﴾٣٣ �َ�َهرٗ  لَُهَماِخَ�ٰ  نَاَوفَجَّ

   ترجمه: 
به ثمر نشسته  )امل بودند و درختانک یشاورزک یھا از نظر فرآورده(ھر دو باغ  

 یزیوه و ثمره چیو ھر دو باغ در م )داخل آن خوشه بسته بودند یشتزارھاکو (بودند 
ه ک(م یبرجوشانده بود )نیاز زم( یان آنھا رودبار بزرگیو ما در م ،رده بودندکفروگذار ن

  ).ان داشتیر درختان جریدر ز
   توضیحات: 

تَا«  لَ . «ھر دو :»كِلْ فروگذار  .استه بودکن :»مْ تَظْلِمْ ـلَ . «فرآورده .ثمره .وهیم :»أُكُ
  .رده بودکن

 ۳۴ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

۠  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  َوُهوَ  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�َقاَل  َ�َمرٞ  ۥَ�ُ  َوَ�نَ ﴿  نَا
َ
�  ۡ�

َ
َعزُّ  َماٗ�  مِنَك  َ�ُ أ

َ
  ﴾٣٤ �َ�َفرٗ  َوأ

   ترجمه: 
 )از طال و نقره و اموال و اوالد( یگرید یدارائ )ن دو باغ عالوه از آنھایصاحب ا( 

به دوست  یپس در گفتگوئ )ام او بود و غرور ثروت او را گرفتکا به یو دن(داشت 
از تو دارم و از لحاظ  یشتریمن ثروت ب :گفت )مغرورانه و پرخاشگرانه(خود  )مؤمن(



  ١١٤٩ سوره کهف

 

  .مقتدرتر از تو و فزونترم )قیش و رفیخانواده و خو(نفرات 
 
   توضیحات: 

رٌ «  رٌ . «یدارائ .درآمد .حاصل :»ثَمَ هُ ثَمَ انَ لَ ن دو باغ یجز ا یگریو درآمد د یدارائ :»كَ
ار یدر اخت یآمدوه و دریھرگونه م ،ن دو باغیصاحب ا ،بین ترتیبد :هکن یا ای .داشت
  .داشت

 ۳۵ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

َفۡ  َظالِمٞ  َوُهوَ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل ﴿  ٓ  قَاَل  ۦِسهِ ّ�ِ ُظنُّ  َما
َ
ن أ

َ
ِ َ�ٰ  تَبِيدَ  أ بَدٗ  ۦٓ ِذه

َ
  ﴾٣٥ ا�

   ترجمه: 
ھمراه دوست ( ،شتن ستمگر بودیبر خو )مان به خدایبه سبب عدم ا(ه ک یدر حال 

 یھا وه و خوشهیبه درختان پرم یو نگاھ(به باغش گام نھاد  )سرمسِت غرور ،خود
باغ (ن ینم ھرگز اک یمن باور نم :گفت )برانهکمست ،ُپردانه و زمزمه رودبار انداخت

  .نابود شود و به فنا رود )سرسبز
   توضیحات: 

آ أَظُنُّ «  بِيدَ . «باور ندارم .برم یگمان نم :»مَ د یاز مصدر بَ  .ان رودیاز م .نابود شود :»تَ

هِ . «کفنا و ھال یبه معن ،ادیو به  ّل به اسم جزء که یچه بسا مراد تسم .ن باغیا :»هذِ

نْها(و مرجع  ،ن جھانیبوده و مقصود ا نَّة(ه بعد ھم یدر آ )مِ يَاة(ا ی )جَ   .باشد )حَ
 ۳۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

َفۡ  َظالِمٞ  َوُهوَ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل ﴿  ٓ  قَاَل  ۦِسهِ ّ�ِ ُظنُّ  َما
َ
ن أ

َ
ِ َ�ٰ  تَبِيدَ  أ بَدٗ  ۦٓ ِذه

َ
  ﴾٣٥ ا�

   ترجمه: 
 من )ار باشد وکدر  یامتیبه فرض ق(اگر ھم  .امت برپا شودیه قکو باور ندارم  
نشانه  ،و اموال و اوالد ،ت و مقامین ھمه شخصیا(پروردگارم برگردانده شوم سوی  به
باغ (ن یاز ا یگاه خوبتریو جا یمسّلمًا سرانجام بھتر )من است و در آنجا ھم یستگیشا

  .افتیخواھم  )یو زندگ
   توضیحات: 
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ةَ «  اعَ ةً «  .امتیق :»السَّ آئِمَ باً . «مفعول دوم است .برقرار .پابرجا :» قَ لَ نقَ  .عاقبت :»مُ
  .بازگشت یجا

 ۳۷ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َفرۡ  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  َوُهوَ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ 
َ
ِ  َت أ ِيٱب  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  مِن َخلََقَك  �َّ

 ٰ ٮ   ﴾٣٧ رَُجٗ�  َك َسوَّ
   ترجمه: 
 یسکر کا منیآ :بدو گفت ،گفتگو داشت یه با وک یدر حال ،او )مؤمن(دوست  

و سپس از  یزیناچ کتو را از خا )ده جسمیچیدستگاه شگرف و سازمان پ(ه ک یا شده
  ؟! رده استک یاملکو بعد از آن تو را مرد  ،ده استیآفر یارزش ینقطه ب

   توضیحات: 

 »... ن تُرابٍ كَ مِ لَقَ ه در ک یمواّد غذائ یعنی .ردکدرست  کخداوند تو را از خا :»خَ
 کھا به نوبه خود خورایدنیو روئ ،گردد یھا میدنیروئ یھا شهیجذب ر ،ن استیزم
و  ،ندک یوانات استفاده میر حیھا و گوشت و شیدنیو انسان از روئ ،شوند یوانات میح

ه کن است یه مراد اکن یا ای ).۲۰/   روم ،۵حّج /  :نگا(رد یگ یل مکشھا  این اش از نطفه
فاطر /  ،۵۹/   عمران آل :نگا(ده است یآفر کاز خا -  ه آدم استک -خداوند اصل تو را 

اكَ ). «۱۱ وَّ الً . «رد تو راکامل ک .ردکعادل و ھماھنگ اندام تو را مت :»سَ جُ حال  :»رَ

ي(ه مفعول دوم کن یا ای .گردد یل به مشتّق میاست و تأو وّ لَكَ « :یعنی .است )سَ عَ جَ

الً  جُ   .»رَ
 ۳۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َّ� ۠ ُ ٱ ُهوَ  ِكنَّا ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  �َّ
ُ
ٓ  كُ أ َحدٗ  بَِرّ�ِ

َ
  ﴾٣٨ اأ

   ترجمه: 
خدا است و پروردگار  )ده استیه مرا و ھمه جھان را آفرک(او  :)میگو یم(من  یول 

  .سازم یرا انباز پروردگارم نم یسکو من  ،من است
   توضیحات: 



  ١١٥١ سوره کهف

 

َنا استکل :اصل آن .اّما من :»لكِنَّا« 
َ
و ھمزه را به طور سماع حذف و نون را در  ،ْن أ

وَ اهللاُ . «ندینما ینون دغم م يبِّ لكِنَّا هُ ا( ،مخّفف و مھّمل )لكِن( :» رَ وَ ( ،مبتدا )أَنَ  )هُ

يبِّ ( ،دوم یخبر مبتدا )اهللاُ( ،دوم یمبتدا خبر  ،دوم و خبرش یمبتدا ،صفت آن )رَ
  .است )ی(ر یو عائد ضم ،اّول یمبتدا

 ۳۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َما َت قُلۡ  َجنََّتَك  َت َدَخلۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿  ُ ٱ ءَ َشا ِ  إِ�َّ  قُوَّةَ  َ�  �َّ ِۚ ٱب ۠  تََرنِ  إِن �َّ نَا
َ
قَلَّ  �

َ
 ِمنَك  أ

  ﴾٣٩ اَوَوَ�ٗ  َماٗ� 
   ترجمه: 
و آثار قدرت و  ،ن ھمه نعمت و مرحمتیو ا( یشد یه وارد باغ مک یوقت !اشک 

و آنچه  ،ن نعمت از فضل و لطف خدا استیا( !ماشاَءاللهُ  :یگفت یم )یدید یعظمت را م
و اگر مدد و (ست یه خدا نیجز از ناح یچ قّوت و قدرتیھ )!است یخدا بخواھد شدن

اگر  )ق ناسپاسیرف یا .م داشتیعبادت و پرستش را نخواھ یتوانائ ،ق او نباشدیتوف
  ...).اّما( ،مترمکه از نظر اموال و اوالد از تو ک ینیب یم

   توضیحات: 

آءَ اهللاُ«  ا شَ  :یعنی ،ھذا َما َشآَء اللهُ  :استن یر چنیدارد و تقد ین جمله محذوفیا :»مَ

آءَ اهللاُ كائِنٌ « :هکن یا ای .ه خدا خواسته استکاست  یزین چیا ا شَ ھرچه خدا  :یعنی ،»مَ
  .شود یھمان م ،بخواھد

 ۴۰ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�َعَ�ٰ ﴿  ن َرّ�ِ
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  اَبا�ٗ ُحسۡ  َهاَعلَيۡ  ِسَل َوُ�رۡ  َجنَّتَِك  ّمِن �َخۡ�ٗ  �َِ�ِ يُؤۡ  أ َما  بِحَ َ�ُتۡص  ءِ لسَّ

  ﴾٤٠ َزلًَقا اَصعِيدٗ 
   ترجمه: 
و خدا از آسمان  ،ا آخرت) به من بدھدیا یچه بسا پروردگارم بھتر از باغ تو را (در دن 
  ل شود.یتبد ین لخت و ھموارین باغ به سرزمیباغ تو فرو بفرستد و ا یبرا یمقّدر یبال

   توضیحات: 
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بَاناً «  سْ محسوب است و مراد از آن ھر  یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن :»حُ

بَانَة(ه جمع کن یا ای .یو نابود کھال .نوع بال و عذاب مقّدر است سْ صاِعَقة  یبه معن )حُ

عيداً . «است قاً . «نیزم یرو کخا .نیسرزم :»صَ لَ اسم فاعل  یمصدر است و در معن :»زَ
  .یِگل و ال .لغزنده .لخت .صاف و صوف :یبه معن ،ار رفته استکبه 

 ۴۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ  بِحَ يُۡص  أ   ﴾٤١ اَطلَبٗ  ۥَ�ُ  َتِطيعَ �َسۡ  فَلَن �رٗ َغوۡ  ؤَُهاَما

   ترجمه: 
آن را  یه ھرگز نتوانک یا به گونه ،فرو رود )نیدر اعماق زم(ن باغ یه آب اکن یا ای 

  ).ین برگردانیو به سطح زم یابیرا ب ه آنکن یچه رسد به ا( ینک یجوئیپ
   توضیحات: 

راً «  وْ به  )غائِر( یعنیاسم فاعل  یمصدر به معن ،مبالغه ینجا برایدر ا .فرو رفتن :»غَ
  .فرو رونده است یه به معنکار رفته است ک

 ۴۲ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ِحيَط ﴿ 
ُ
ِ  َوأ ۡص  ۦبَِثَمرِه

َ
يۡ  ُ�َقلُِّب  َبحَ فَأ ٰ  هِ َكفَّ َ�َ  ٓ نَفقَ  َما

َ
ٰ  َخاوِ�َةٌ  َوِ�َ  �ِيَها أ  ُعُروِشَها َ�َ

ۡ�ِ  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َوَ�ُقوُل 
ُ
ٓ  كۡ أ َحدٗ  بَِرّ�ِ

َ
  ﴾٤٢ اأ

   ترجمه: 
د و ھمه یدر رس یناگھان یرفت و بالیفرد مؤمن تحّقق پذ ینیب شیسرانجام پ( 

ن لخت و یبه زم ،آبادانو باغ سرسبز و (د یشکاو را در آغوش  یھا وهیم )محصوالت و
صاحب  ،ده بودیبندھا فرو تپ ه باغ بر داربستھا و چوبک یدر حال ).دیل گردیران تبدیو

 :گفت ید و میمال یدست تحّسر به ھم م ،رده بودکه صرف آن ک یھائ نهیباغ بر ھز
فر کدم و یپرست یم یگانگیرا به  یو خدا( !ردمک یرا انباز پروردگارم نم یسک یکاشک

  ).دمیورز ینم
   توضیحات: 

يطَ «  هِ . «دیاحاطه گرد :»اُحِ رِ  .دیش با بال احاطه گردیھا وهیمحصوالت و م :»اُحيطَ بِثَمَ



  ١١٥٣ سوره کهف

 

ةٌ . «محصوالت نابود شد يَ وش. «دهیفرو افتاده و فرو تپ :»خاوِ رُ  ،جمع َعْرش :» عُ
. استوه یر درختان میز یھا بندھا و چفته ھا و چوب نجا مراد داربستیدر ا .ھا سقف

ا« هَ وشِ رُ يا عُ لَ ةٌ عَ يَ اوِ   ).۲۵۹/   بقره :نگا( :»خَ
 ۴۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ُ  تَُ�ن َولَمۡ ﴿  ونَهُ  فَِئةٞ  ۥ�َّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥيَنُ�ُ ا َ�نَ  َوَما �َّ   ﴾٤٣ ُمنتَِ�ً
   ترجمه: 
را جز خدا  یو دسته و گروھ )تنھا بود یتنھا ،بت و بالین ھمه مصیاو در برابر ا( 

و جلو بال را (ند ک کمکشتن را یز نتوانست خویو خود ن ،دھند یاریه او را کنداشت 
  ).ردیبگ

   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ«  اً . «در مقابل خدا .بجز خدا :»مِ نتَرصِ انتقام  .ننده و بازدارندهکدفع  :»مُ
 یسانکصاحب باغ  :ن ھم باشدیتواند چن یه میآ یمعن :یادآوری .رهیغالب و چ .رندهیگ

  .ھم قادر به دفع بال نبود یو و ،نندک کمکه در برابر خشم خدا او را کرا نداشت 
 ۴۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُهَنالَِك ﴿  ِ  َيةُ َوَ�ٰ ل � �َۡ ٱ ِ�َّ   ﴾٤٤ ابٗ ُ�قۡ  وََخۡ�ٌ  اثََوابٗ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  ّقِ
   ترجمه: 
و  یاری )رسد یو شّدت و محنت سر مبت یه بال و مصک(در آن مقام و در آن حال  

ننده بال ک بت و دفعیادرس روز مصیو تنھا خدا فر(ن است یژه معبود راستیو ،کمک
 یبرا(ن سرانجام را یو بھتر ،دارد )عان خودیمط یبرا(ن پاداش را یاو بھتر ).است
  .سازد یفراھم م )آنان
   توضیحات: 

نَالِكَ «  ةُ . «در آن مقام و در آن حال .آنجا :»هُ اليَ و  یریدستگ .یاریو  کمک :»الْوَ

باً . «یارکمدد قْ   .سرانجام .عاقبت :»عُ
 ۴۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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َثَل  لَُهم ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿  ِ َيوٰ �َۡ ٱ مَّ �ۡ ٱ ة ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ َما  َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
ۡص  ِض �ۡ�

َ
ٰ ٱ ُروهُ تَذۡ  اَهِشيمٗ  َبحَ فَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُحۗ لّرَِ� َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ   ﴾٤٥ َتِدًرامُّ

 
   ترجمه: 
 )بالند ینازند و به اوالد و اموال م یا میدن یه به دارائک(آنان  یبرا )!غمبریپ یا( 

 .میفرست یآسمان فرو م )ابر(ه از کاست  یه ھمچون آبکن کان یا را بیدن یمثال زندگ
 )نند وک یگردند و به سبب آن رشد و نمو م یراب میس(ن از آن یاھان زمیسپس گ

زد و رقص یآم یحان با آواز پرندگان درھم میعطر گل و ر( .شوند یتنگاتنگ و تودرتو م
د و باد خزان وزان یپا ینم یریز دیانگ ن صحنه دلیا یول .ردیگ یگلزار و چمنزار در م

شوند و بادھا  یو پرپر م کسپس خش )زرد رنگ و ،اھان سرسبز و خندانیو گ ،گردد یم
و بھار  ،داشتن را نداشتن !یآر( !سازند ینده مکپخش و پرا )نجا و آنجایدر ا(آنھا را 

ه نعمت کن خدا است یا .است یدن به ویناز یپس چه جا ،است یرا خزان در پ یزندگ
ر ھر و خدا ب )ردیگ یات را بازپس میه بخواھد نعمت و حکدھد و ھر وقت  یات میو ح

  ).و ھست(توانا بوده  یزیچ
   توضیحات: 

آءِ «  مَ تَلَطَ بِهِ ). «۶۹/   واقعه ،۴۳نور /  :نگا(مراد ابر آسمان است  .باال یسو :»السَّ إخْ

ضِ  زه آب آن یاھان آمیگ .دندیگر روئیدکیتنگ  ،ن به سبب آنیاھان زمیگ :»نَباتُ األرْ

يم. «ندکم یآن را م یعنی ،گردند یم شِ َمفعول  یل به معنیَفع .و پرپر کاه خشیگ :»اً ـهَ

و. «است رُ   ).۱/   اتیذار :نگا( )ذرو(از ماده  .ندک ینده مکبرد و پخش و پرا یم :»تَذْ
 ۴۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ﴿  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  َماُل ل ُّ� ۖ ٰ ٱ ُت قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َيا  وََخۡ�ٌ  اثََوابٗ  َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ
َمٗ� 

َ
  ﴾٤٦ أ

   ترجمه: 
و اّما اعمال  ).ندیر و گذرایپذ و زوال(ند یایدن ینت زندگیز ،و فرزندان یدارائ 
و  ،شگاه پروردگارت داردین پاداش را در پیبھتر ،ج آنھا جاودانه استیه نتاک یا ستهیشا



  ١١٥٥ سوره کهف

 

  .د و آرزو استین امیبھتر
   توضیحات: 

بَنُونَ «  َاتُ . «ور و إناث استکاعم از ذ ،مراد فرزندان .پسران :»الْ احلِ بَاقِيَاتُ الصَّ  :»الْ

بَاقِيَاتُ (واژه  .و ماندگار است یه ثمره و ثواب آنھا باقک یا ستهیشا یارھاک صفت  )الْ

لِم« :چون یموصوف مقّدر مَ ـَالْكَ ده و یلذا ھرگونه گفتار پسند .است »الُ ـاتُ يا األعْ
  .شود یسته را شامل میردار شاک

 ۴۷ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ُ  مَ َوَ�وۡ ﴿   ٱ َوتََرى َباَل �ِۡ ٱ �َُسّ�ِ
َ
َحدٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ َ�ٰ وََحَ�ۡ  بَارَِزةٗ  َض �ۡ�

َ
  ﴾٤٧ اأ

   ترجمه: 
م یزیر ین درھم مینظام نو یبرا یا را به عنوان مقّدمه ینظام جھان ھست(ما  یروز 

ان ین را از میھمه موانع سطح زم(و  ،میآور یت در مکبه حر ھا را وهک )و از جمله
و  ی،نیب یان مینما )ز را در آنیچ صاف و ھمه(ن را یزم )هک یا به گونه ،میدار یبرم

  .میگذار یشان را فرو نمیاز ا یسکم و یآور یگرد م )تابکحساب و  یبرا(ھمگان را 
   توضیحات: 

مَ «  وْ رْ (چون  یفعل مقّدر یظرف است برا :»يَ كُ ُ ). «أُذْ ريِّ  .میانداز یت مکبه حر :»نُسَ

ةً . «میبر یراه م زَ ارِ ه کن است یمراد ا .ُظھور یاز مصدر ُبروز به معن .انیدا و نمایپ :»بَ
ره یھا و غ اھان و ساختمانیھا و رودھا و درختان و گ وهکاز  یان و خالین لخت و عریزم

ادِرْ  مْ ـَل. «حال است .شود یم غَ   .میا ردهکن کتر .میا رھا نساخته :»نُ
 ۴۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ  وَُعرُِضوا َل  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  َكَما ُتُمونَاِجئۡ  لََّقدۡ  اَصفّٗ  َرّ�َِك  َ�َ وَّ
َ
ِۢۚ� أ ة لَّن ُتمۡ زََ�مۡ  بَۡل  َمرَّ

َ
� 

 ۡ وۡ  لَُ�م َعَل �َّ   ﴾٤٨ اِعدٗ مَّ
   ترجمه: 
صف صف به پروردگارت عرضه  )تابکحساب و  یبرا ،نین و پسیشیپ(مردمان  

آن وقت است  .شوند یده میف سان دیف ردیدگارت ردیدر برابر آفر یو ھمگ(شوند  یم
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به  )ان بدون اموال و اوالدیشما لخت و عر !مردمان یا :میزن یشان را صدا میه ما اک
شما  .دیا ش ما برگشتهیبه پ ،میده بودین بار شما را آفریه نخستک یئتیل و ھکھمان ش
ب یشما ترت )ز و حساب و ثواب و عقابیرستاخ( یبرا یه ھرگز موعدکد یبرد یگمان م

  .میدھ ینم
   توضیحات: 

وا«  ضُ رِ اً . «ده شدندیسان د .دندیعرضه گرد :»عُ فّ  .دهیشکصف  .ھا صف .فیرد :»صَ

وفاً ( ین واژه مصدر است و به معنیا فُ وفِنيَ (ا ی )صُ فُ صْ داً . «و حال است )مَ عِ وْ ان کم :»مَ
  .زمان وعده .وعده

 ۴۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�َ�َى ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُوِضعَ ﴿  ا فِقِ�َ ُمشۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل  َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  َو�َُقولُونَ  �ِيهِ  ِممَّ
ٓ  َكبِ�َةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ َصٮ ْ  َها ْ  َما َووََجُدوا  لِمُ َ�ظۡ  َوَ�  �ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا

َحدٗ  َر�َُّك 
َ
  ﴾٤٩ اأ

   ترجمه: 
دن آنچه در آن یو مؤمنان از د(شود  ینھاده م )در دستش ی،سکاعمال ھر (تاب کو  

دن آنچه یه از دک ینیب یرا م )شهیفر پک(اران کو بزھ )گردند یاست شادان و خندان م
ه کاست  یتابکن چه یا !بر ما یوا یا :ندیگو یشوند و م یترسان و لرزان م ،در آن است

به ثبت و (رده است و ھمه را برشمرده است و کرا رھا ن یو بزرگ کوچکچ عمل یھ
اند حاضر و آماده  ردهکه کآنچه را  )لهین وسیو بد .ده استیضبط آن مبادرت ورز

محصول اعمال  ،فریکا یه پاداش کچرا ( .ندک یظلم نم یسکو پروردگار تو به  .نندیب یم
  ).خود مردمان است

   توضیحات: 

ا ل). «۲۵و  ۱۹/   حاّقه :نگا(مردم  کیاکینامه اعمال  :»الْكِتابُ «  ا الْكِتَابِ ـِمَ ن یا :»هذَ
منفصل  یالخّط قرآن حرف الم جّر در رسم .تعّجب است یاستفھام برا ؟ است یتابکچه 

اً . «نوشته شده است ارضِ لُوا حَ مِ ا عَ وا مَ دُ جَ   ).۱۳/   امتیو ق ۳۰/   عمران آل :نگا( :»وَ
 ۵۰ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿  ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا  َ�نۡ  َ�َفَسقَ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
مۡ 
َ
َ�َتتَِّخُذونَهُ  ۦٓۗ َرّ�ِهِ  رِ أ

َ
وۡ  ۥٓ َوُذّرِ�ََّتهُ  ۥأ

َ
ٓ أ ۢۚ� لَُ�مۡ  َوُهمۡ  ُدوِ�  ِمن ءَ ِ�َا ٰ  َس بِئۡ  َعُدوُّ  لِِم�َ لِل�َّ

  ﴾٥٠بََدٗ� 
   ترجمه: 
ه ما به کآن گاه را  )نکان یبشان  برای نش مردمان رایآغاز آفر !غمبریپ یا( 

ه از کس یردند مگر ابلکسجده  یآنان جملگ .دینکآدم سجده  یبرا :میفرشتگان گفت
ه کن یا او و فرزندانش را با وجود ایآ .ردکان بود و از فرمان پروردگارش تمّرد یجنّ 

اران کستم ؟!دیریگ یار خود مکمن سرپرست و مدد یبه جا ،ندیشان دشمنان شمایا
  !دارند یچه عوض بد

   توضیحات: 

نَا...«  لْ نَّ ). «۶۱اسراء /  ،۱۱/   اعراف ،۳۴/   بقره :نگا( :»وَ إِذْ قُ از  ینوع :»اجلِْ

...). «۱۰۰/   انعام :نگا(شوند  یده نمیه دکخدا  یھا دهیآفر ونَهُ ذُ تَتَّخِ ن است یمراد ا :»أَفَ
ن یا یو دوست یرش سرپرستیپذ ،طان و زادگانشیش یھا از وسوسه یعمل یرویه پک

الً «  .ھا بشمار است یلعنت   .ز استییتم .نیگزیجا .عوض :» بَدَ
 ۵۱ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا شۡ  مَّ
َ
َ�ٰ ٱ قَ َخلۡ  َهد�ُُّهمۡ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
نُفِسِهمۡ  قَ َخلۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
ۡ ٱ ُمتَِّخذَ  ُكنُت  َوَما أ  ُمِضلِّ�َ ل

  ﴾٥١ اَعُضدٗ 
   ترجمه: 
 )از یبرخ یحت(و  ،نیو زمھا  آسمان نشیس و فرزندانش را به ھنگام آفریمن ابل 

حاضر  )در صحنه خلقت(خودشان  )از یبرخ(نش یخودشان را ھم به ھنگام آفر
ار کار و مددیو اصًال به دست(ام  ار خود نساختهکار و مددیسازان را دست و گمراه ،ام ردهکن
  ).ندارم یازین

   توضیحات: 
  .اریدست .ارکمدد .نیمع :»َعُضداً . «نندگانک سرگشته .گمراھسازان :»َن یاْلُمِضلِّ « 

 ۵۲ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 
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ْ  َ�ُقوُل  مَ َوَ�وۡ ﴿  ٓ  نَاُدوا �َ ِينَ ٱ ءِيَ ُ�َ ْ �َسۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ فََدَعوۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  �َّ  َنُهمبَيۡ  َناوََجَعلۡ  لَُهمۡ  َتِجيُبوا
وۡ    ﴾٥٢ ا�ِقٗ مَّ

 
   ترجمه: 
تا به (د ید صدا بزنیبرد یمن گمان م یه براکرا  یانبازھائ :دیفرما یخداوند م یروز 

 یزنند و آنھا به ندا یرا صدا م )یپندار یو معبودھا(آنان انبازھا  ).شما بشتابند کمک
شان  میان و )شان بشتابند کمکه به کن یتا چه رسد به ا(دھند  یشان پاسخ نمیا

  .میانداز یعداوت راه م
   توضیحات: 

بِقاً «  وْ م مَّ يْنَهُ نَا بَ لْ عَ /   احقاف ،۸۲و  ۸۱/   میم (نگا: مریانداز یان آنان عداوت راه میم»: جَ
 کشان در آن مشتریه آتش دوزخ است و ھمه اکم یساز یم  یا هکمھلشان  میان ).۶

م. یساز یآنان م یاخرو کشان را موجب ھالیا یویانه دنیخواھند بود. رابطه و م

بِقاً « وْ   است. یه انگار خوِد دشمنانگکه آن قدر سخت است ک ی. عداوتکه. ھالکمھل»: مَ
 ۵۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َورََءا﴿  ْ َ�َظنُّوٓ  �َّارَ ٱ رُِمونَ ُمجۡ ل �َُّهم ا
َ
َواقُِعوَها � ْ  َولَمۡ  مُّ   ﴾٥٣ افٗ َمۡ�ِ  َهاَ�نۡ  َ�ُِدوا

   ترجمه: 
شان بدان یه اکدانند  ینند و میب یاران آتش دوزخ را مکگناھ )رودارین گیدر ا(و  

  .نندکبدان رو  )و زندیاز دست دوزخ بگر(ه کابند ی ینم ین محلّ کیافتند ول یم
   توضیحات: 

ا. «ن داشتندیقی :»ظَنُّوا«  وهَ اقِعُ وَ فاً . «روندگان بدان .افتادگان در آن :»مُ ِ  :»مَرصْ
ا اسم زمان یان کتواند اسم م ین واژه میا .یانصراف و روگردان .نندکه بدان رو ک یانکم

فاً ـلَ . «باشد یمیا مصدر میو  ِ ا مَرصْ نْهَ وا عَ ِدُ ه از ک یانکم .از دوزخ ندارند یزیگر :»مْ جيَ
  .از آن را نخواھند داشت یزمان روگردان .ابندی ینند نمکدست دوزخ بدان رو 

 ۵۴ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  َمَثٖل�  ُ�ِّ  ِمن لِلنَّاِس  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  َناَ�َّ�ۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ



  ١١٥٩ سوره کهف

 

  ﴾٥٤َجَدٗ� 
   ترجمه: 
ازمند یا بدان نین و دنیه در امور دک(را  یھرگونه مثل ،مردمان ین قرآن برایما در ا 

عًة یطب(انسان  یول )رندیتا از آنھا پند گ(م یا ان داشتهیگوناگون ب یھا وهیبه ش )باشند
و با (پردازد  یز به مجادله میش از ھر چیب )دوستدار جّر و بحث و مشاجره است و

  ).زدیست یحقائق م
   توضیحات: 

نَا«  فْ َّ م یا رار نمودهکمختلف ت یھا به گونه .میا ردهکان یگوناگون ب یھا وهیبه ش :»رصَ

الً ). «۴۱اسراء /  :نگا( دَ زه و نزاع به باطل ینجا مراد ستیدر ا .مجادله و مشاجره :»جَ
  .ز استییتم .است

 ۵۵ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ن �َّاَس ٱ َمَنعَ  َوَما﴿ 
َ
ْ ِمُنوٓ يُؤۡ  أ ٓ  إِذۡ  ا ۡ ٱ َءُهمُ َجا ْ َتغۡ َو�َسۡ  ُهَدىٰ ل ٓ  َر�َُّهمۡ  فُِروا ن إِ�َّ

َ
  أ

ۡ
 ُسنَّةُ  �َِيُهمۡ تَأ

 ٱ
َ
لِ�َ ۡ� وۡ  وَّ

َ
  أ

ۡ
  ﴾٥٥ ُ�بُٗ�  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُهمُ يَأ

   ترجمه: 
مان آوردن و طلب آمرزش از پروردگارشان باز نداشته یرا از ا )شهیفرپک(مردمان  

 :زیدو چ(مگر  ،ده استیرسشان  بدی )غمبر و قرآنیپ یعنی(ت یه ھداک یاست ھنگام
ار را خواستار کن دو یاز ا یکیه آنان را بر آن داشته است ک !یشکو سر یسرسخت

شان یا یا نندهکو عذاب نابود (رشان گردد یان دامنگینیشیه سرنوشت پکن یا :)شوند
  .رسدشان  بدی )یاپیپ(ه انواع عذاب کن یا ایو  )ان برداردیرا از م

   توضیحات: 

لِنيَ «  نَّةُ األوَّ ه کرده است که خداوند درباره گذشتگان اجرا ک یا سّنت و قاعده :»سُ

بُالً ). «۴۳فاطر /  ،۳۷/   انفال :نگا(شان است یا یجملگ کھال  یبه معن ،لیجمع َقب :»قُ
 ؛اند گرفته یارویمقابل و رو ین واژه را مفرد و به معنیا ).۱۱۱/   انعام :نگا(صنف و نوع 

لِنيَ . «نندک یرا در برابر خود مشاھده م یافران عذاب الھک یعنی نَّةُ األوَّ مْ سُ أْتِيَهُ  :»إِآلّ أَن تَ

ن یمراد ا .است )ما َمَنَع (رود و فاعل فعل  یل مصدر میو مابعد آن به تأو )أَنْ (حرف 
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شان در انتظار یست و انگار اا یحتم کھال ،اقواِم گمراهگونه  این ه سرنوشتکاست 
 .یمجازات شو یخواھ یتو فقط م :میبگوئ یشکه به فرد سرکماند  ین بدان میا .آنند

  .تو است یمجازاْت سرنوشِت حتم یعنی
 ۵۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِسُل نُرۡ  َوَما﴿  ِ�نَ  إِ�َّ  َسلِ�َ ُمرۡ ل ِينَ ٱ ِدُل َو�َُ�ٰ  َوُمنِذرِ�َنۚ  ُمبَّ�ِ َّ�  ْ ِ  َ�َفُروا  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب
ْ ِ�ُدۡ  ۖ �َۡ ٱ بِهِ  ِحُضوا َُذوٓ ٱوَ  قَّ َّ� ْ ٓ  ِ� َءاَ�ٰ  ا ْ  َوَما نِذُروا

ُ
  ﴾٥٦ �ُهُزوٗ  أ

   ترجمه: 
غمبران را جز به عنوان یو ما پ )م دادن استیدادن و ب غمبران تنھا مژدهیفه پیوظ( 

پردازند تا با  یم ھوده به جدالیافران بکھمواره  .میفرست یرسان نم میرسان و ب مژده
مرا و  )یقرآن(ات یآنان آ .ان ببرندیاز م )نند و آن راکدان به در یاز م(جدال حق را 

استھزاء  )به باد ،است یو اخرو یویافات دنکه مک(اند  م داده شدهیه از آن بکرا  یزیچ
  .رندیگ یم

   توضیحات: 

بَاطِلِ «   .خودیھوده و بیب .دلخواه یھا معجزهشنھاد یچون پ یا ھودهیب یارھاکبا  :»بِالْ

وا« ضُ حِ َقَّ . «با جدال :»بِهِ . «نندکست و نابود یتا ن .نندکدان به در یتا از م :»لِيُدْ  :»احلْ
. ا مراد تنھا قرآن استی .اند غمبران با خود آوردهیه پکاست  یزیمراد ھر آن چ

ايتِ « ايَ  یبانید و پشتییغمبران تأیآن پ ه باکاست  یا اقوال و افعالی ی،ات قرآنیمراد آ :» ءَ

واً . «اند شده زُ اسم مفعول به  یمصدر است و مھموزالالم و در معن .هیسخر .استھزاء :»هُ
  .ار رفته استک

 ۵۷ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ن لَمُ أ عۡ  ۦَرّ�ِهِ  ِت َ�ٰ � ُذّكِرَ  ِممَّ

َ
َمۡت  َما َو�َِ�َ  َهاَ�نۡ  َرَض فَأ ۚ  قَدَّ  َناَجَعلۡ  إِنَّا يََداهُ

 ٰ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
ۡ ٱ إَِ�  ُ�ُهمۡ تَدۡ  �ن �ۖ رٗ َوقۡ  َءاَذانِِهمۡ  َوِ�ٓ  َقُهوهُ َ�فۡ  أ ْ َتُدوٓ َ�هۡ  فَلَن ُهَدىٰ ل  إِذًا ا

بَدٗ 
َ
  ﴾٥٧ ا�

   ترجمه: 



  ١١٦١ سوره کهف

 

ات پروردگارش پند داده شود و او از آنھا یه با آکاست  یسکارتر از کستم یسکچه  
رده که کرا  یو گناھان یو عاقبِت معاص ،ردیرد و فرمان نپذیو درس نگ(بگرداند  یرو

  ھای دل ما بر ؟!ندکفراموش  ،ش فرستاده استیشاپیه با دست خود پکو آنچه را  )است
 مان بهیو نور ا(ات را نفھمند یم تا آیا ندهکاف یھائ پرده )شانیفر گرائکبه سبب (آنان 

و لذا  )حق را نشنوند یتا ندا(م یا انداخته ینیشان سنگیھا و به گوش )نتابد  ھایشان دل
ن حق یو به د(شوند  یاب نمیھرگز راھ ی،ت بخوانیھداسوی  به ھرچند آنان را

  ).گروند ینم
   توضیحات: 

وهُ «و » أكِنَّةً «  هُ قَ فْ راً «و » أن يَ قْ   ).۴۶إسراء /  ،۲۵/   أنعام :نگا( :»وَ
 ۵۸ سوره کھف آیه

   ه:یآ متن 

ْ  بَِما يَُؤاِخُذُهم لَوۡ  ةِ� لرَّۡ�َ ٱ ُذو َغُفورُ لۡ ٱ َوَر�َُّك ﴿  َل  َكَسُبوا َُّهم بَل َعَذاَبۚ لۡ ٱ لَُهمُ  لََعجَّ وۡ  ل  ِعدٞ مَّ
ْ  لَّن   ﴾٥٨ �ِٗ� َموۡ  ۦُدونِهِ  ِمن َ�ُِدوا
   ترجمه: 
شان  اعمال در برابر )فوراً (اگر آنان را  .پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است 

 )گذشتهھای  مّلت ھمچون(ھرچه زودتر عذاب را  )توانست و یم(نمود  یمجازات م
در  یو پناھ یدن آن راه نجاتیه با فرا رسکدارند  یموعد یول ،ردک یرشان میگ بانیگر

  .ابندی یمقابلش نم
   توضیحات: 

ن دُونِهِ «  ن . «بجز خدا .در مقابل آن موعد :»مِ وا مِ ِدُ ئِالً لَن جيَ وْ از دست آن  :»دُونِهِ مَ
 یپناھگاھ ،دن آنیبا فرا رس .شتن را در آن محفوظ دارندیه خوکابند ی ینم یگاھ پناه

ئِالً . «شان را مصون داردیه بتواند اکابند ی یجز خدا نم وْ   .پناھگاه .ملجأ :»مَ
 ۵۹ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َك َوتِلۡ ﴿ 
َ
ا ُهمۡ َ�ٰ لَكۡ أ ْ  لَمَّ وۡ  لِِكِهملَِمهۡ  َناوََجَعلۡ  َظلَُموا   ﴾٥٩ اِعدٗ مَّ

   ترجمه: 
ه ما ک )شانیاز عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ا(است  یھائ یشھرھا و آبادھا  این و 
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ن ییشان تع کھال یبرا یموعد )هکم و بلیا شان شتاب ننموده در رساندن عذاب(
  .اند ردهکشه یشان ظلم و ستم پیاه کم یا آنھا را نابود ساخته یم و زمانیا ردهک

 
   توضیحات: 

يا«  رَ قُ لِك. «مجازًا مراد مردمان آنجاھا است .ھا یشھرھا و آباد :»الْ هْ و  کھال :» مَ
  .است یمیمصدر م .ینابود

 ۶۰ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿  بۡ  َ�ٓ  هُ لَِفَتٮ
َ
ٰٓ  َرحُ � بۡ  َح�َّ

َ
وۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمعَ َ�ۡ  لُغَ �

َ
مۡ  أ

َ
  ﴾٦٠ اُحُقبٗ  ِ�َ أ

   ترجمه: 
ه خادم و ک ،وشع پسر نونیھمراه با  ،پسر عمران( یه موسکرا  یزمان )ادآور شوی( 

رون رفت تا از او یبه نام خضر ب یا افتن شخص فرزانهی یبه امر خدا برا ،شاگرد او بود
در دست  یھائ بزرگ نشانهن دانشمند یردن اکدا یپ یبرا یموس .اموزدیب یزھائیچ

عزم خود را  یموس .ان شدهیبر یا و زنده شدن ماھیدو در یھمچون محّل تالق ،داشت
ه به کن ینم تا اینش ینم یمن ھرگز از پا :خود گفت )خدمتگذار(به جوان  )رد وکجزم 

  .سپرم یراه م یادیه روزگاران زکن یا ایو  ،رسم یا میمحّل برخورد دو در
   توضیحات: 

تَاهُ «  ه محض احترام خطاب به خدمتگذار کجوان است  یبه معن یَفت .خادم خود :»فَ

حُ . «شود یگفته م   وسفی :نگا(شه در طلب خواھم بود یھم .روم یوسته راه میپ :»آل أَبْرَ

يْنِ ). «۸۰/  رَ بَحْ عَ الْ ْمَ  ،ن محّل روشن نشده استیدر قرآن ا .ایدو در یمحّل تالق :»جمَ
وند یا محّل پی ،ج سوئزیج عقبه و خلیمراد محّل اّتصال خل :اند فتهن مفّسران گکیل

 یایدر یوستگیه محّل پکن یا ایو  ،المندب احمر در بغاز باب یایانوس ھند با دریاق

باً . «انوس اطلس استیترانه و اقیمد قُ ه آن را کاز زمان  یادیمّدت ز .روزگاران :»حُ
ْحقاب است  .اند ن زدهیھفتاد و ھشتاد سال تخم

َ
  ).۲۳نبأ /  :نگا(جمع آن أ

 ۶۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  َذَ ٱفَ  ُحوَ�ُهَما �َِسَيا نِِهَمابَيۡ  َمعَ َ�ۡ  بَلََغا فَلَمَّ �ٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ  ﴾٦١ اَ�َ



  ١١٦٣ سوره کهف

 

   ترجمه: 
در  یو ماھ ،اد بردندیش را از یخو یماھ ،دندیا رسیدو در یه به محّل تالقک یھنگام 
  ).دیو به درون آن خز(ش گرفت یا راه خود را پیدر

   توضیحات: 

وتَ «  بردند و از  یرده و با خود مکه یرا به عنوان غذا تھ ین ماھیظاھرًا ا .یماھ :»حُ

باً . «خوردند یآن م َ َذَ (مفعول دوم فعل  .ریق و مسیطر .یبیراه سراش :»رسَ  .است )إِختَّ

َذَ (اند و حال فاعل فعل  ساِرب گرفته یعنیفاعل  اسم یآن را مصدر و در معن یبرخ  )إِختَّ
  .اند بشمار آورده

 ۶۲ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٰ  قَاَل  َجاَوَزا فَلَمَّ ٓ  َءاتَِنا هُ لَِفَتٮ  ﴾٦٢ انََصبٗ  َذاَ�ٰ  َسَفرِنَا ِمن لَقِيَنا لََقدۡ  َءنَاَغَدا
   ترجمه: 
ارش کبه خدمت )یموس ،ردندک یرا ط یادیو راه ز(دور شدند  )از آنجا(ه ک یھنگام 

  .میا شده یادیو رنج ز ین سفرمان دچار خستگیواقعًا در ا ،اوریما را ب یغذا :گفت
   توضیحات: 

ا«  زَ اوَ آءَ . «دور شدند .گذشتند :»جَ دَ باً . «چاشت .کخورا :»غَ   .یرنج و خستگ :»نَصَ
 ۶۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

رََءيۡ  قَاَل ﴿ 
َ
َو�ۡ  إِذۡ  َت أ

َ
ٓ أ خۡ ٱ إَِ�  َنا ٓ  وَت �ُۡ ٱ �َِسيُت  فَإِّ�ِ  َرةِ لصَّ ٰ  َوَما �َسى

َ
يۡ ٱ إِ�َّ  نِيهُ أ نۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

َ
 أ

ذۡ 
َ
َذَ ٱوَ  ۥۚ ُكَرهُ أ  ﴾٦٣ اَعَجبٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ

   ترجمه: 
و استراحت (م یه به آن صخره رفتکرا  یوقت یاد داریبه  :گفت )ارشکخدمت( 

 یماھ )رجه رفتنیب زنده شدن و به درون آب شیان عجیردن جرکبازگو (من  !)میردک
ردن آن را از کطان بازگو یجز ش ).!داد یه در آنجا جلو چشمانم روک(اد بردم یرا از 

راه خود را  یزیانگ به طرز شگفت )پس از زنده شدن یماھ !یبل( .خاطرم نبرده است
  .ش گرفتیا پیدر در

   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١١٦٤

 

نَا«  يْ ةِ . «میدیم و اقامت گزیپناه برد :»أَوَ رَ خْ انِيهُ . «سنگ بزرگ و سخت :»الصَّ آ أَنسَ  :»مَ
 ،سور خوانده شودکو م )هِ (ست به صورت یبا یم )هُ (ر یضم .ادم نبرده استیآن را از 

). ۱۰/   فتح :نگا(از لغات عرب است  یکیمضموم بودن آن برابر قرائت حفص و  یول

باً « جَ  :یعنی ،ن واژه صفت مصدر محذوفیا .زیانگ راه شگفت .زیگان به گونه شگفت :»عَ

باً « جَ َاذاً عَ َذَ (ه مفعول دوم کن یا ایو  ،»إِختِّ باً . «باشد یم )إِختَّ جَ رِ عَ بَحْ بِيلَهُ يفِ الْ َذَ سَ  :»وَ اختَّ
ار کخدمت :اند ز گفتهین یبرخ .ا فرو رفتیبعد از زنده شدن به در یبه گونه شگفت یماھ

ا ی یگرفتن ماھ یا برایدرسوی  به یجبران فراموش یاستوار و سرحال برابه گونه بس 
  .رفت یگرید یھایماھ

 ۶۴ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  قَاَل ﴿  ارۡ ٱفَ  ِغ� َ�بۡ  ُكنَّا َما لَِك َ� ٰٓ  تَدَّ   ﴾٦٤ اقََصٗص  َءاثَارِهَِما َ�َ
   ترجمه: 
دا یپ یھا از نشانه یکیه کچرا (م یخواست یه ما مکاست  یزین چیا :گفت )یموس( 

  .شده خود برگشتند یانه از راه طیجویپس پ )ردن گمشده ما استک
   توضیحات: 

بْغِ «  نَّا نَ بْغِ (فعل مضارع  .میخواست یم :»كُ  :ن استیمرفوع است و در اصل چن )نَ

بْغِي( ا. «است یالخّط قرآن رسم ،اءیتابت آن بدون ک ).نَ تَدَّ به عقب  .بازگشتند :»إِرْ

صاً . «برگشتند از  یتواند مفعول مطلق فعل یم .خود را گرفتن یرّد پا .یجوئیپ :»قَصَ

صاً « :لفظ خود باشد انِ قَصَ صّ قُ  :یعنی ،ه مصدر مؤّول به وصف بوده باشدکن یا ای .»يَ

نيَ ( تَصِّ قَ تَتَبِّعِنيَ ( :یبه معن ).مُ   ).مُ
 ۶۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِنۡ  ادٗ َ�بۡ  فَوََجَدا﴿  نَّا ِمن هُ َ�ٰ وََعلَّمۡ  ِعنِدنَا ّمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ِعَبادِنَا ُ  ﴾٦٥ امٗ ِعلۡ  �َّ
   ترجمه: 
ه ما او را مشمول رحمت کافتند ی )به نام خضر(ما را  )صالح(از بندگان  یا پس بنده 

  .میداده بود یش بدو علم فراوانیخود ساخته و از جانب خو
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   توضیحات: 

بْداً «   :هکچرا  .غمبر بوده باشدید پینام داشته است و با )خضر(ن بنده خدا یا :»عَ

نا« :خداوند نسبت بدو فرموده است )الف ندِ نْ عِ َةً مِّ محْ يْناهُ رَ اتَ  یرحمت ھم به معن .»ءَ

ن « :است یوح یمقتض ی،علم لدن )ب ).۳۲/   زخرف :نگا(نبّوت آمده است  نَاهُ مِ لَّمْ وَ عَ

نَّا  دُ لْملَّ سب کغمبر یغمبر ھم جز از پیو پ ،آموخته است یزھائیچ یاو به موس )ج .»اً ـعِ

ي« :جمله )د .ندک یعلم نم رِ نْ أَمْ تُهُ عَ لْ   .ل نبّوت استیدل )ھفک/  ۸۲(ه یدر آ ،»ما فَعَ
 ۶۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

تَّبُِعَك  َهۡل  ُموَ�ٰ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿ 
َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ا ُ�َعّلَِمنِ  أ   ﴾٦٦ ادٗ رُشۡ  َت ُعّلِمۡ  مِمَّ

   ترجمه: 
نم بدان ک یرویاز تو پ )ه من ھمراه تو شوم وک یریپذ یم(ا یآ :بدو گفت یموس 

  ؟ یاموزیبه من ب ،ه رشد و صالح است و به تو آموخته شده استیه از آنچه ماکشرط 
   توضیحات: 

يا«  لَ /   ممتحنه :نگا(شرط است  یمعنگر  بیان نجایحرف جّر است و در ا یَعل :»عَ

داً ). «۱۲ شْ  ).۵۱اء / یأنب :نگا(ا شود ین و دنیر و صالح دیه موجب خک یدانش :»رُ

لْم« :یعنی .ار رفته استکبه  یوصف یمبالغه در معن یمصدر است و برا دٍ ـعِ شْ  .»اً ذا رُ

ني(مفعول دوم فعل  لِّمَ عَ   .است )تُ
 ۶۷ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٧ �َصۡ�ٗ  َمِ�َ  َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
  .یبا من را ندار یبائیکتو ھرگز توان ش :گفت )خضر( 
   توضیحات: 

عِيَ «    .با من یمصاحبت و ھمراھ :»مَ
 ۶۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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ٰ  ِ�ُ تَۡص  َف َوَ�يۡ ﴿    ﴾٦٨ �ُخۡ�ٗ  ۦبِهِ  ُ�ِۡط  لَمۡ  َما َ�َ
   ترجمه: 
گاه نک یزیدر برابر چ یتوان یچگونه مو     ؟!ینک یبائیکش ی،ستیه از راز و رمز آن آ
   توضیحات: 
گاھ :»ُخْبراً «    .ز استییتم .دانش .شناخت .یآ

 ۶۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  قَاَل ﴿  ُ ٱ ءَ َشا عۡ  َوَ�ٓ  �َصابِرٗ  �َّ
َ
مۡ  لََك  ِ� أ

َ
  ﴾٦٩ �رٗ أ

   ترجمه: 
با فرمان  )یارکچ یدر ھ(و  ،افتی یبا خواھیکمرا ش ،به خواست خدا :گفت )یموس( 

  .ردکتو مخالفت نخواھم 
   توضیحات: 

يصِ «  راً . «نمک ینم یو نافرمان یشکسر :» آل أَعْ   .ارک .فرمان :»أَمْ
 ۷۰ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  ءٍ َ�ۡ  َعن ِ� لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  َتِ� �ََّبعۡ ٱ فَإِنِ  قَاَل ﴿  حۡ  َح�َّ
ُ
  ﴾٧٠ �رٗ ذِكۡ  هُ ِمنۡ  لََك  ِدَث أ

   ترجمه: 
ه انجام ک( یزیوت محض باش و) درباره چک(س ی(خضر) گفت: اگر تو ھمسفر من شد 

  م.یت سخن بگویدھم و در نظرت ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان برا یم
   توضیحات: 

ثَ «  دِ راً . «نمک یدار میپد :»أُحْ راً . «انیب .ادی :»ذِكْ ... ذِكْ ثَ دِ  .نمک یآغاز سخن م :»أُحْ
  .پردازم یبه سخن م

 ۷۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿  فِيَنةِ ٱ ِ�  َر�َِبا إَِذا َح�َّ ۖ  لسَّ َخَر�ۡ  قَاَل  َخَرَ�َها
َ
هۡ  رَِق ِ�ُغۡ  َتَهاأ

َ
 َت ِجئۡ  لََقدۡ  لََهاأ

  ﴾٧١ �رٗ إِمۡ  ا ًٔ َشۡ� 
   ترجمه: 
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تا  )ا به سفر پرداختندیو در ساحل در(به راه افتادند  )گریدکیو خضر با  یموس(پس  
ا یآ :گفت )یموس( .ردکآن را سوراخ  )سفر یخضر در اثنا( .شدند یشتکه سوار کن یا
  .یردک یار بدیار بسکواقعًا  ؟! ینکنان آن را غرق یتا سرنش یردکرا سوراخ  یشتک

   توضیحات: 

ا. «روان شدند .به راه افتادند :»إِنطَلَقا«  هَ قَ رَ ا. «ردکآن را سوراخ  :»خَ لَهَ نان کسا :»أَهْ

راً . «صاحبان آن .آن   .زیانگ ار زشت و شگفتیار بسک :»إِمْ
 ۷۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
قُۡل  �

َ
  ﴾٧٢ �َصۡ�ٗ  َمِ�َ  َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك  أ

   ترجمه: 
  ؟ ینک یبائیکھمراه من ش یتوان یه تو ھرگز نمکمگر نگفتم  :گفت )خضر( 
   توضیحات: 
 ۷۳ سوره کھف آیه 
   ه:یمتن آ 

مۡ  ِمنۡ  ِ� هِقۡ تُرۡ  َوَ�  �َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾٧٣ �ُعۡ�ٗ  رِيأ

   ترجمه: 
ارم کن و در کبازخواست م )ات هیتوص(ردن کمرا به خاطر فراموش  :گفت )یموس( 

  .ریبر من سخت مگ )از تو است یرویو پ یریادگیه ک(
   توضیحات: 

نِي«  قْ هِ ي). «۸۰/   ھفک :نگا(ن کل میبر من تحم :» ال تُرْ رِ نْ أَ َمْ ار کمراد  .ارمکدر  :» مِ

اً . «از خضر است یموس یرویتعّلم و پ رسْ   .یدشوار .یسخت :»عُ
 ۷۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿  َ�َتلۡ  قَاَل  ۥَ�َقَتلَهُ  امٗ ُغَ�ٰ  لَقَِيا إِذَا َح�َّ
َ
 َت ِجئۡ  لََّقدۡ  ٖس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  َز�ِيَّ� اٗس َ�فۡ  َت أ

  ﴾٧٤ �رٗ نُّ�ۡ  ا ٔٗ َشۡ� 
   ترجمه: 
به  )ر خودیاده شدند و در مسیپ یشتکاز (ه کبه راه خود ادامه دادند تا آن گاه  
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 ی،شتکرا  یکگناه و پایا انسان بیآ :گفت )یموس( !شتکاو را  )خضر( .دندیرس یکودک
  .یردک یار زشت و ناپسندکواقعًا  ؟!شته باشدکرا  یسکه او کبدون آن 

 
   توضیحات: 

الماً «  ). ۴۰/   عمران آل :نگا(است  کودکنجا مراد پسر بّچه و یدر ا .نوجوان :»غُ

ساً « كِيَّةً . «شخص .انسان :»نَفْ ِ . «گناه یو ب کپا :»زَ ريْ سٍ بِغَ و  یسکشتن کبدون  :»نَفْ

راً . «داشتن حق قصاص   .زیانگ نفرت .زشت :»نُكْ
 ۷۵ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
قُل �

َ
  ﴾٧٥ �َصۡ�ٗ  َمِ�َ  َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك  لََّك  أ

   ترجمه: 
  ؟ داشت یرا نخواھ یبائیکه تو با من توان شکمگر به تو نگفتم  :گفت )خضر( 
   توضیحات: 

 ۷۶ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�ُ  إِن قَاَل ﴿ 
َ
ِۢ َ�ۡ  َعن َك َس� ّ�ِ  ِمن َت بَلَغۡ  قَدۡ  ِ�� ِحبۡ تَُ�ٰ  فََ�  َدَهاَ�عۡ  ء ُ   ﴾٧٦ �رٗ ُعذۡ  �َّ

   ترجمه: 
با من  )ردمکو اعتراض (دم یپرس یزیاز تو درباره چ ،نیاگر بعد از ا :گفت )یموس( 

  ).یاز من جدا شو(بود  یمعذور خواھه به نظرم کچرا  ،ھمدم مشو
   توضیحات: 

ا«  هَ دَ بْني. «ن مسألهیبعد از ا .ن مرتبهیبعد از ا :»بَعْ احِ با من مصاحبت و  :» ال تُصَ

راً . «نکم یھمدم ذْ ينِّ عُ دُ ن لَّ لَغْتَ مِ دْ بَ ده یار بدانجا رسک .یتو از جانب من معذور :»قَ
  .یه عذر مرا بخواھکاست 

 ۷۷ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿  ٓ  َح�َّ ٓ  إَِذا َ�َيا
َ
هۡ  �

َ
ٓ َتطۡ سۡ ٱ َ�ةٍ قَرۡ  َل أ هۡ  َعَما

َ
بَوۡ  لََهاأ

َ
ْ فَ� ن ا

َ
 �ِيَها فَوََجَدا يَُضّيُِفوُهَما أ
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ن يُرِ�دُ  �ِجَدارٗ 
َ
قَاَمهُ  يَنَقضَّ  أ

َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  َت َ�ََّخذۡ  َت ِشئۡ  لَوۡ  قَاَل  ۥۖ فَأ

َ
  ﴾٧٧ �رٗ أ

   ترجمه: 
 یول ؛آنجا غذا خواستند یاز اھال .دندیرس یراه خود ادامه دادند تا به روستائباز به  

 یواریان روستا به دیشان در میا .نمودند یردن آن دو خوددارکآنان از مھمان 
 :گفت )یموس( .ردک یر و بازسازیآن را تعم )خضر( .ختیر یه داشت فرو مکدند یرس

ر یممان را بدان سکو ش( یریبگ یار مزدکن یدر مقابل ا یتوانست یم یخواست یاگر م
  ).ف استیح ،هین مردمان فرومایبا ا یارکآخر فدا .ینک

   توضیحات: 

م«  تَطْعَ اراً . «ردندک کخورا یتقاضا .غذا خواستند :»اـَإِسْ دَ ضَّ . «وارید :»جِ نقَ  :»يَ

هُ . «زدیفرو ر .دیفرود آ امَ تَ . «ردکر و مرّمت یآن را تعم .ش داشتیبرجا :»أَقَ ذْ تَّخَ ن یا :»لَ

َذَ (فعل از ماده  ذَ ( یبه معن )ختَ   .و از باب افتعال است )أَخَ
 ۷۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

نَّبِئَُك  نَِكۚ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  فَِراُق  َذاَ�ٰ  قَاَل ﴿ 
ُ
  َس�

ۡ
لَيۡ  َتِطع�َسۡ  لَمۡ  َما وِ�لِ بَِتأ   ﴾٧٨ اَصۡ�ً  هِ عَّ

   ترجمه: 
 یارھائکمت و راز کمن تو را از ح .من و تو است یوقت جدائ کنیا :گفت )خضر( 

گاه م ینک یبائیکش یه در برابر آنھا نتوانستک   .سازم یآ
   توضیحات: 

اقُ «  يلِ . «گر جدا شدن و دور گشتنیدکیاز  .یجدائ :»فِرَ أْوِ ان یب .هین و توجییتب :»تَ
  .ارکمت و راز کح

 ۷۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
فِيَنةُ ٱ أ َردتُّ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َملُونَ َ�عۡ  ِك�َ لَِمَ�ٰ  فََ�نَۡت  لسَّ

َ
نۡ  فَأ

َ
ِ�يَبَها أ

َ
ٓ  َوَ�نَ  أ  َءُهمَوَرا

لِكٞ    مَّ
ۡ
  ﴾٧٩ ابٗ َغۡص  َسفِيَنةٍ  ُ�َّ  ُخذُ يَأ

   ترجمه: 
ردند ک یار مکا یدر در )با آن(ه کاز مستمندان بود  یمتعّلق به گروھ یشتکو اّما آن  

سر راه آنان پادشاه  )هکفتد چرا یار بکو موّقتًا از (نم کوب یآن را معو من خواستم 
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  .برد یرد و مک یرا غصب م )سالم ی(ھا  یشتکه ھمه کبود  یستمگر
   توضیحات: 

ينَةُ «  فِ اكِنيَ . «یشتک :»السَّ سَ  یازھاین یشان جوابگویا یه درآمد و دارائک یسانک :»مَ
ف و یگران از نظر قدرت ضعیه نسبت به دکباشد  یسانکد ھم مراد یشا .آنان نباشد

آءَ . «ناتوان باشند رَ باً ). «۱۶/   میابراھ :نگا(جلو و سر راه  .پشت سر :»وَ صْ مفعول  :»غَ
  .گردد و حال است یل به مشتّق میه تأوکن یا ای ،مطلق

 ۸۰ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
بََواهُ  فََ�نَ  مُ ُغَ�ٰ لۡ ٱ َوأ

َ
ٓ  مِنَۡ�ِ ُمؤۡ  � ن فََخِشيَنا

َ
 ﴾٨٠ �رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  هَِقُهَمايُرۡ  أ

   ترجمه: 
 )ماند یو اگر زنده م(مان بودند یپدر و مادرش باا )شتمکه او را ک( کودکو اّما آن  

  ).شان را از راه ببردیو ا(ند کل یفر را بدانان تحمکو  یشکه سرکم یدیترس یم
   توضیحات: 

م«  هُ قَ هِ رْ   ).۷۳/   ھفک :نگا(شاند کفرشان کان و یبه طغ .ندکل یشان تحمیبر ا :»اـَ يُ
 ۸۱ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

َردۡ ﴿ 
َ
ٓ فَأ ن نَا

َ
قۡ  ةٗ َزَ�وٰ  هُ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  َر�ُُّهَما ِدلَُهَماُ�بۡ  أ

َ
  ﴾٨١ ارُۡ�ٗ  َرَب َوأ

   ترجمه: 
عطاء شان  بدی یتر تر و پرمحّبتکاو فرزند پا یه پروردگارشان به جاکم یما خواست 
  .دیفرما
   توضیحات: 

لَ «  بْدِ مـأَن يُ اةً . «عوضشان بدھد :» اـَهُ كَ   .صالح و طھارت ذات .یزگیکو پا یکپا :»زَ
 ۸۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿ مَّ
َ
ۡ ٱ ِ�  يَتِيَمۡ�ِ  َمۡ�ِ لُِغَ�ٰ  فََ�نَ  َدارُ �ِۡ ٱ َوأ َُّهَما َك�ٞ  ۥَتهُ َ�ۡ  َوَ�نَ  َمِديَنةِ ل بُوُهَما َوَ�نَ  ل

َ
� 

َرادَ  الِحٗ َ�ٰ 
َ
ن َر�َُّك  فَأ

َ
ٓ َ�بۡ  أ ُهَما لَُغا ُشدَّ

َ
ّ�َِكۚ  ّمِن ةٗ رَۡ�َ  َك�َُهَما رَِجاتَخۡ َو�َسۡ  أ  ۥُتهُ َ�َعلۡ  َوَما رَّ

مۡ  َ�نۡ 
َ
ٰ  رِي� أ   لَِك َ�

ۡ
لَيۡ  ِطع�َسۡ  لَمۡ  َما وِ�ُل تَأ  ﴾٨٢ �َصۡ�ٗ  هِ عَّ
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   ترجمه: 
م در شھر یتی کودکمتعّلق به دو  )ردمکر یمزد تعمه آن را بدون ک(وار یو اّما آن د 

 یشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائیه مال اکوجود داشت  یوار گنجیر دیبود و ز
به  کودکه آن دو کپس پروردگار تو خواست  ).رده بودکپنھان شان  برای و آن را(بود 

و مردمان بدانند (اورند یرون بیحّد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت ب
فروع سودمند  یاصول برا یو خوب ،پسران و دختران یصالح پدران و مادران برا :هک

ام و  نبرده یزیو خودسرانه دست به چ(ام  ردهکارھا را نکن یمن به دستور خود ا ).است
 یرھائاکن بود راز و رمز یا ).ام ام و برابر رھنمود او رفته ه فرمان خدا را اجرا نمودهکبل
  .یدر برابر آنھا را نداشت یبائیکش یه توانائک

   توضیحات: 

نزٌ «  َةً . «گنج :»كَ محْ ادَ ( یله است برا مفعول :»رَ يلُ ). «أَرَ  :نگا(ه یر و توجیتفس :»تَأوِ

ي). «۷۸/   ھفک رِ نْ أَمْ   .خودسرانه .شیبه دستور خو :» عَ
 ۸۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

� َقرۡ لۡ ٱ ذِي َعن لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿  تۡ  قُۡل  َ�ۡ�ِ
َ
ْ َس�  ﴾٨٣ ًراذِكۡ  هُ ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  لُوا

   ترجمه: 
ن یذوالقرن )سرگذشت(از تو درباره  )انیھودیسه یّفار به دسکاز  یبرخ !غمبریپ یا( 

  .ردکتان بازگو خواھم یاز سرگذشت او را برا یا گوشه :بگو .پرسند یم
   توضیحات: 

 » ِ نَنيْ رْ قَ از پادشاھان  یر و شاھیبکورش کو  یندر مقدونکن را اسیذوالقرن :»ذِي الٌ
ن باشد ید این شایه او به ذوالقرنیعّلت تسم .دانند یشدند م یده میه تبابعه نامکمن ی

سِ «به آن ھا  عرب ر نمود ویرا تسخ یه مشرق و مغرب جھان آن روزک مْ ِ الشَّ ينَ رْ  :»قَ
بر سر نھاده  یالھخودکه کن عّلت بوده است یا بدی .ندیگو ید میدو شاخ خورش یعنی

أَتْلُو. «داشته است که دو شاخکاست  در  .ردکان خواھم یب .خواھم خواند :»سَ

راً . «در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن رسم   ).۷۰/   ھفک :نگا( یا شّمه .یادی :»ذِكْ
 ۸۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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نَّا إِنَّا﴿   ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َمكَّ
َ
  ﴾٨٤ اَسبَبٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ِض �ۡ�

 
   ترجمه: 
دن یرس یه براک(را  یزیم و وسائل ھر چیومت دادکن قدرت و حیما به او در زم 

  .میارش نھادیدر اخت )ردک یبدان تالش م
   توضیحات: 

نَّا«  كَّ بَباً ). «۵۶و  ۲۱/   وسفی :نگا(م یتسّلط و تصّرف داد :»مَ له و ابزار یوس :»سَ
  .دن به مقصودیراه و روش رس .به ھدف یابیدست

 ۸۵ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
  ﴾٨٥ َسبًَبا َبعَ فَ�

   ترجمه: 
  ).و از وسائل خداداد استفاده نمود(رد ک یریگیاو ھم سبب را پ 
   توضیحات: 

بَعَ «    .ردک یرویو پ یجوئیپ :»أَتْ
 ۸۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ مۡ ٱ رَِب َمغۡ  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ ۖ مٗ قَوۡ  ِعنَدَها َووََجدَ  َ�َِئةٖ  َ�ۡ�ٍ  ِ�  ُرُب َ�غۡ  وََجَدَها ِس لشَّ  َناقُلۡ  ا
ٓ  َ�ۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ا ن إِمَّ

َ
َب  أ ٓ  ُ�َعّذِ ا ن �مَّ

َ
 ﴾٨٦ انٗ ُحسۡ  �ِيِهمۡ  َ�تَِّخذَ  أ

   ترجمه: 
در چشمه  )انگار(ه آفتاب کبه نظرش آمد  .دید رسیه به غروبگاه خورشک یتا وقت 
از راه الھام به ( .افتیرا  )افرکمتمّرد ( یو در آنجا گروھ ،رود یفرو م یره رنگیآلوِد ت ِگل

در صورت (ا آنان را ی :)شان روا داریدرباره ا ،ارکاز دو  یکی( !نیذوالقرن یا :میگفت )او
 ینک یم یخوبشان  بدی ه نسبتکن یا ایو  ی،دھ یعذاب م )شتنکبا  ،اوردنیمان نیا
  ).یگمار یشان ھمت میو به ارشاد ا ینمائ یمان آوردن از آنان گذشت میو در صورت ا(

   توضیحات: 

بَ «  رِ غْ ٍ . «است یمراد غرب جھان معمور آن روز :»مَ نيْ ِئَةٍ . «چشمه :»عَ لجنزار  :»محَ
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ٍ . «رنگ رهیآلوِد ت آب ِگل .اه و بدبویس نيْ بُ يفِ عَ رُ ِئَةٍ تَغْ د یخورش یمراد غروب ظاھر :»محَ
رود و در آن  یآب فرو م یه انگار آفتاب به ژرفاکانوس است یا اقیا یدر یدر آن سو

ناً . «غنود یم سْ   .یکیو ن یخوب :»حُ
 ۸۷ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ا قَاَل ﴿  مَّ
َ
بُهُ  َف فََسوۡ  َظلَمَ  َمن أ بُهُ  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  يَُردُّ  ُ�مَّ  ۥُ�َعّذِ  ﴾٨٧ �رٗ نُّ�ۡ  اَعَذابٗ  ۥَ�ُيَعّذِ

   ترجمه: 
 )له به خودین وسیفر بمانند و بدکبر (ه ک یسانکاّما  :گفت )شانین بدیذوالقرن( 

سوی  به سپس در آخرت ،ردکمجازات خواھم  )شتنکا با یدر دن(آنان را  ،نندکستم 
  .ردکگرفتار خواھد  یدیشان را به عذاب شدیشوند و ا یپروردگارشان برگردانده م

   توضیحات: 

راً . «ردکستم  ).۲۵۴/   بقره :نگا(د یفر ورزک :»ظَلَمَ «  ر یناشناخته و غ .زشت :»نُكْ

راً . «مردمان یمعروف برا اباً نُكْ ذَ   .ده نشده باشدیه ھمانند آن دک یعذاب سخت :»عَ
 ۸۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ٓ  ۥفَلَهُ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  َوأ � سۡ �ُۡ ٱ ءً َجَزا مۡ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  وََسَنُقوُل  َ�ٰ

َ
  ﴾٨٨ ��ُۡ�ٗ  رِنَاأ

   ترجمه: 
پاداش  )در آخرت( ،سته انجام دھندیشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکو اّما  

شان صادر یدر حق ا یا دستور سھل و ساده )ایھم در دن(و ما  ،و خواھند داشتکین
  ).میگذار ین بر دوششان نمیات سنگیفرسا و مال ف طاقتیالکو ت(م ینمائ یم

   توضیحات: 

نَياـُاحلْ «  آءً الْ . «ا بھشت استیو کیمراد پاداش ن .وکین :»سْ زَ هُ جَ نَياـلَ سْ شان یا یسزا :»حُ

آءً (واژه  .شان بھشت استیپاداش ا .و استکیپاداش ن زَ و  .ز استییا تمیحال مقدم  )جَ

نيـالْ (واژه  سْ آءً (ه منصوب و بدل از کن یا ایو  ،مؤّخر یمرفوع و مبتدا )حُ زَ  .است )جَ

نَا« رِ نْ أَمْ اً . «میدھ یآنچه بدان دستور م :»مِ   .نکسھل و مم :»يُرسْ
 ۸۹ سوره کھف آیه
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   ه:یمتن آ 

�ۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٨٩ َسبًَبا َبعَ �

   ترجمه: 
  ).ش گرفتیبازگشت راه شرق را در پ یو برا(رد کله استفاده یسپس از وس 
   توضیحات: 
 ۹۰ سوره کھف آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ مۡ ٱ لِعَ َمطۡ  بَلَغَ  إَِذا َح�َّ ٰ  لُعُ َ�طۡ  وََجَدَها ِس لشَّ َُّهم َعلَ�ۡ  لَّمۡ  �ٖ قَوۡ  َ�َ  ُدونَِها ّمِن ل
  ﴾٩٠�ِسۡ�ٗ 
   ترجمه: 
 هکتابد  یم یه آفتاب بر مردمانکد ید .دید رسیه به محّل طلوع خورشک یتا وقت 
شان یبھره ا )به نام خانه یا سرپناھی ،به نام جامه( یما پوشش ،حفظ خود از آن یبرا

ابان گرم و سوزان یان در بیلخت و عر ،هیاّول یھا و آنان ھمچون انسان(م یرده بودکن
  ).ردندک یم یزندگ
   توضیحات: 

سِ «  مْ طْلِعَ الشَّ اً . «است یمراد قسمت شرق جھان معمور آن روز :»مَ رتْ پرده و  :»سِ

ل لّ ـلَ . «ا خانه استیمراد جامه  .پوشش عَ اً ـَمْ نَجْ رتْ َا سِ ن دُوهنِ م مِّ ه کن است یمراد ا :»هُ
شور ک یاز نواح ینان برخکبودند ھمچون سا یا م جامهکا ی یانیآنان مردمان عر

به صورت ساختمان  یا اشانهکه خانه و کن یا ای .یامروز یقایسودان و اواسط آفر
  .بردند یھا بسر م ھا و گودال کن بوده و در مغاینش ابانیه بکنداشتند و بل

 ۹۱ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

َحطۡ  َوقَدۡ  لَِكۖ َكَ�ٰ ﴿ 
َ
يۡ  بَِما َناأ  ﴾٩١ �ُخۡ�ٗ  هِ َ�َ

   ترجمه: 
ن یه درباره مردمان مغرب زمکرد کن رفتار یدر حق مردمان مشِرق زم(ھمان گونه  

  .میامًال مّطلع بودک ،ردک یو ما از آنچه م )رده بودکرفتار 
   توضیحات: 
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الِكَ «  ذَ افران کرد و کن را رھا یمؤمنان مشِرق زم :یعنی .ردکرفتار گونه  ھمان :»كَ
ا ی .رده بودکن ین چنیه در حق مردمان مغرب زمکگونه  ھمان ،آنجا را به قتل رساند

اً . «نیذوالقرنار کن بود ین چنیا :هکن یا ربْ گھ :»خُ   ).۶۸/   ھفک :نگا( یعلم و آ
 ۹۲ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٩٢ َسبًَبا َبعَ �

   ترجمه: 
  .سود جست )نکو ابزار مم(له یاز وس )ش گرفت ویراه شمال را در پ(سپس  
   توضیحات: 
 ۹۳ سوره کھف آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ يۡ ٱ َ�ۡ�َ  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ دَّ   ﴾٩٣ ٗ� قَوۡ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  �َّ  امٗ قَوۡ  ُدونِِهَما ِمن وََجدَ  نِ لسَّ
   ترجمه: 
ه کافت یرا  یوه گروھکآن دو  یو در فراسو ،دیوه رسکان دو یه به مکتا آن گاه  

مانده و از  عقب یرکه از نظر فکچرا  .ادیمگر با مشّقت ز(دند یفھم یرا نم یچ سخنیھ
  ).داشتند یبیبودند و زبان عج ینیار پائیلحاظ تمدن در سطح بس

   توضیحات: 

يْنِ «  دَّ مراد از  .شود یوه گفته مکبه  یو گاھ ،مانع و حاجز یبه معن ،ه َسّد یتثن :»السَّ

َ . «اه استیس یایخزر و در یایان درین قفقاز میوه سلسله جبال سرزمکدو  بَنيْ

يْنِ  دَّ والدي «ان یم ،موجود یھا ه در نقشهکد باش»  داريال«د مراد تنگه ی: شا»السَّ

ِم. «شود ینشان داده م»  تفليس«و  »كيوكز ن دُوهنِ ن و یاز مردمان مغرب زم یجدا :»اـَمِ
  .وهکآن دو  یدر فراسو .وهکدر جلو آن دو  .نیمردمان مشِرق زم
 ۹۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   إِنَّ  َ�ۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  قَالُوا
ۡ
  ُجوجَ يَأ

ۡ
 ٱ ِ�  ِسُدونَ ُمفۡ  ُجوجَ َوَمأ

َ
 ًجاَخرۡ  لََك  َعُل َ�ۡ  َ�َهۡل  ِض �ۡ�

 ٰٓ ن َ�َ
َ
  ﴾٩٤ اَسدّٗ  َنُهمۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  َعَل َ�ۡ  أ
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   ترجمه: 
 یا :گفتند )بدو ،دندین را دیانات ذوالقرنکه قدرت و امک یھنگام ،مردمان آنجا( 

 یا برایآ )آورند یو بر ما تاخت م(ارند کن تباھین سرزمیمأجوج در اأجوج و ی !نیذوالقرن
  ؟ یبساز یمکشان سّد بزرگ و محیان ما و ایه مکم ین داریمع یا نهیتو ھز

   توضیحات: 

وجَ «  أْجُ وجَ وَ مَ أْجُ له یقب )مأجوج(و مراد از  ،له تاتاریقب )يأجوج(د مراد از یشا :»يَ
 یدر نواح ،نیره زمک ینژاد بودند و در منطقه شمال شرق کیه ھر دو از کمغول باشد 

. شدند یر میا جنوب سرازیآسا به سمت شرق  لیو اغلب س ،بردند یمغولستان بسر م

جاً « رْ اً . «اتیخراج و مال .نهیھز :»خَ دّ  یوار آھنید مراد دیشا .مکسد بزرگ و مح :»سَ
  .ھنوز پابرجا استه کن قفقاز باشد یال واقع در سرزمیموجود در تنگه دار

 ۹۵ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�ِ  َما قَاَل ﴿  ِ�يُنوِ�  َخۡ�ٞ  َرّ�ِ  �ِيهِ  َمكَّ
َ
�ٍ  فَأ جۡ  بُِقوَّ

َ
  ﴾٩٥ ًماَردۡ  َنُهمۡ َوَ�يۡ  َنُ�مۡ بَيۡ  َعۡل أ

   ترجمه: 
ار من نھاده است بھتر یآنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اخت :گفت )نیذوالقرن( 

رو یپس مرا با ن )میا امدهیاندوختن اموال ن یما برا .دینک یشنھاد میپ از آنچه(است 
  .بسازم یمکشان سّد بزرگ و محیان شما و ایتا م ،دینک یاری

   توضیحات: 

نِّي«  كَّ ماً . «ده استیم بخشیقدرت و توانائ .م داده استیو دسترس یابیدست :» مَ دْ  :»رَ
  .رومندیم و نکسّد مح

 ۹۶ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  ِديدِ� �َۡ ٱ ُزَ�رَ  َءاتُوِ� ﴿  َدَ�ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َساَوىٰ  إِذَا َح�َّ ْۖ ٱ قَاَل  لصَّ ٰٓ  نُفُخوا  �نَارٗ  ۥَجَعلَهُ  إَِذا َح�َّ
فۡ  َءاتُوِ�ٓ  قَاَل 

ُ
 ﴾٩٦ �رٗ قِطۡ  هِ َعلَيۡ  رِغۡ أ

   ترجمه: 
آن گاه ( .دیاوریمن ب یقطعات بزرگ آھن را برا :)رد و گفتکار کسپس شروع به ( 

وه را برابر کان دو طرف دو یامًال مکتا  )ردکگر صادر یدکی یدن آنھا را بر رویدستور چ
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 )و ،فروزندیآن آتش ب یه باالکفرمان داد  .ن آنھا را از آھن ُپر نمودیاف بکو ش(رد ک
و قطعات به ھم (رد که قطعات آھن را سرخ و گداخته ک یتا وقت ؛دیبدان بدم :گفت

 )سّد (ن یبر ا )آن را(د تا یاوریمن ب یمس ذوب شده برا :گفت )سپس .جوش خورد
  .زمیبر

   توضیحات: 

اتُوينِ «  بَر. «دیاوریم بیبرا :» ءَ يا. «قطعات ،جمع ُزْبَرة :»زُ اوَ  .ردکبرابر و ھمسان  :»سَ

َ . «ردک یکیھر دو سو را  ِ . «به است مفعوٌل  :»بَنيْ فَنيْ دَ . دو سو ،دو جانب :»الصَّ

وا« خُ غْ . «دینکفوت  .دیبدم :»أُنفُ   .مس گداخته :»قِطْراً . «زمیبر :»أُفْرِ
 ۹۷ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُعوٓ َ�ٰ سۡ ٱ َ�َما﴿  ن ا
َ
ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َوَما َهُروهُ َ�ظۡ  أ   ﴾٩٧ ابٗ َ�قۡ  ۥَ�ُ  ُعوا

   ترجمه: 
اصًال نتوانستند از  )أجوج و مأجوجیوراِن  ه حملهکبلند و ستبر شد  یسّد به قدر( 

  .نندکجاد یدر آن ا یچ وجه نتوانستند نقبیو به ھ ،آن باال روند
   توضیحات: 

وا«  طَاعُ ا اسْ وا«و » مَ تَطاعُ ا اسْ و در فعل  ،ف شدهیتخف یدر فعل اّول .نتوانستند :»مَ

وهُ . «اصل مراعات گشته است یدوم رُ . آن روند یباال .بر پشت آن روند :»أَن يَظْهَ

باً « قْ   .افتنکردن و شکسوراخ  :»نَ
 ۹۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

�  ّمِن ةٞ رَۡ�َ  َذاَ�ٰ  قَاَل ﴿  ِ�ّ ٓ  فَإَِذا رَّ ٓ  ۥَجَعلَهُ  َرّ�ِ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ۖ َد�َّ   ﴾٩٨ اَحقّٗ  َرّ�ِ  دُ وَعۡ  َوَ�نَ  َء
   ترجمه: 
از  )سّد (ن یا :گفت )رانهکن شایذوالقرن ،دیان رسیسّد به پا یه بناک یھنگام( 

و ھرگاه وعده خدا فرا  )ماند تا خدا بخواھد یو پابرجا م(مرحمت پروردگار من است 
و وعده  ،ندک یسان مکین یران و با زمیآن را و )ندکو بخواھد آن را خراب (رسد 

  .است )یامت حتمیو ھنگامه ق(پروردگار من حق 



 تفسیر نور    ١١٧٨

 

   توضیحات: 

آءَ «  كَّ دُ . «شدهسان کین یده و با زمیوبکدرھم  :»دَ عْ ان گرفتن یمراد ھنگام پا :»وَ
  .امت استیدن قیجھان و فرا رس

 ۹۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ  ٖض� َ�عۡ  ِ�  َ�ُموجُ  َم�ِذٖ يَوۡ  َضُهمۡ َ�عۡ  َناَوتََر�ۡ ﴿    ﴾٩٩ اعٗ َ�ۡ  ُهمۡ َ�ٰ فََجَمعۡ  لصُّ
   ترجمه: 
ما آنان را رھا  )رسد یآخرت فرا مرد و وعده یگ یان میه جھان پاک(در آن روز  

 یآن گاه برا(و  ،موج زنند )گریفرو لولند و در ھمد( یدر برخ یم تا برخیساز یم
حساب و  یبرا( یشان را به گونه شگفتیو ما ا ،شود یده میدر صور دم )ن باریدوم

  .میآور یگرد م )جاکیتاب در ک
   توضیحات: 

ئِذِ «  مَ وْ  :نگا(رسد  یامت فرا میشود و ق یده میبار اّول در صور دم یه براکآن روز  :»يَ

ورِ ). «۱۳/   حاّقه خَ يفِ الصُّ ). ۶۸زمر /  :نگا(بار دوم است  یدن در صور برایمراد دم :»نُفِ

ور« عاً ـجَ ). «۷۳/   انعام :نگا(پور یش .بوق :»صُ   .یبیب و غریگردآوردن عج :»مْ
 ۱۰۰ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  َجَهنَّمَ  َناوََعَرۡض ﴿    ﴾١٠٠ ًضاَعرۡ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
شان را در آن یو ا(م یدھ یافران نشان مکبه  یدوزخ را به طرز شگفت ،و در آن روز 

  ).میآور یگرد م
   توضیحات: 

ضاً «  رْ   .یکب و وحشتنایردن عجکعرضه  :»عَ
 ۱۰۱ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  �ۡ  َ�نَۡت  �َّ
َ
ٓ  ِ�  ُيُنُهمۡ أ ْ  رِيذِكۡ  َعن ءٍ ِغَطا   ﴾١٠١ ًعاَسمۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
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من در پرده بوده و  )یدنیو د یخواندن(ات یآ )دنید(از شان  چشمان هک یافرانک 
 کدر یبرا یو شنوائ ینائیب یرویو از ن(اند  را نداشته )زدانیفرمان (دن یتوان شن

  ).اند ردهکدن به سعادت استفاده نیحقائق و رس
   توضیحات: 

ر«  تاب معرفت کموجود در  یخداشناس یھا و نشانه ،زدانیھای  کتاب اتیآ :»ذِكْ
  ).۳۲اء / یانب ،۱۲۴/   طه ،۱۰۵/   وسفی :نگا(جھان 

 ۱۰۲ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

فََحِسَب ﴿ 
َ
ِينَ ٱ أ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ن ا

َ
ْ  أ وۡ  ُدوِ�ٓ  ِمن ِعَبادِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ۚ ِ�َا ٓ  َء ا �ۡ  إِ�َّ

َ
 َجَهنَّمَ  نَاَتدۡ أ

ٰ لِلۡ    ﴾١٠٢ نُُزٗ�  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
َسرور و سرپرست خود  )ز اگرین(بندگان مرا  ،ه بجز منکبرند  یافران گمان مکا یآ 

 یما دوزخ را برا ).؟رسانند یسود مشان  بدی ،ش دانندیو معبود و مسجود خو(رند یگ
  .میا ردهکافران آماده کاز  یرائیپذ

   توضیحات: 

ينَ « :ن استیر چنیجواب استفھام محذوف است و تقد ؟ایآ :»أَ «  بَ الَّذِ سِ أَفَحَ

ذابَ  مُ الْعَ نْهُ فٌ عَ ارِ ُمْ وَ صَ وا... أَنَّ ذلِكَ نَافِعٌ هلَّ رُ فَ الً « ؟»كَ آنچه به ھنگام ورود مھمان  :»نُزُ
  ).۱۹۸/   عمران آل :نگا( یرائیمحل پذ .نندک یرائیبا آن از مھمان پذ
 ۱۰۳ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿   ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
  ﴾١٠٣ ً� َ�ٰ أ

   ترجمه: 
گاه یارترکانیا شما را از زیآ :بگو )افرانکبه  !غمبریپ یا(    ؟ سازمن مردم آ
   توضیحات: 

ينَ «  ِ رسَ   ).۲۲ھود /  :نگا( :»األَخْ
 ۱۰۴ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ﴿  ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة �َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  وَُهمۡ  َيا�ُّ
َ
  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

 
   ترجمه: 
 یدر زندگ )ده و باورشانیعق یبه سبب تباھ(شان  یاپوکه تالش و تکند یسانکآنان  

 کیار نکن وجه یه به بھترکبرند  یو خود گمان م )شود یسود میو ب(رود  یا ھدر میدن
  ).شود یشان میآلودشان موجب رستگار کو طاعت و عبادت شر(نند ک یم

   توضیحات: 

لَّ «  نْعاً . «اعیَض  یاز مصدر َضالل به معن .د و ھدر رفتیضائع گرد :»ضَ ار ک :»صُ
  .ردیپذ یسته انجام میب بایسته و با نظم و ترتیه به گونه شاک یوئکین

 ۱۰۵ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ْ ٓ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ � َ�َفُروا عۡ  فََحبَِطۡت  ۦ�ِهِ َولَِقا

َ
 مَ يَوۡ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

  ﴾١٠٥ انٗ َوزۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
در (پروردگارشان و مالقات او  )و دالئل قدرت یقرآن(ات یه به آکند یسانکآنان  

باطل و ھدر شان  اعمال جهیو در نت ،افرندکباور و  یب )تابکحساب و  یبرا ،گریجھان د
در  یو قدر و منزلت(م یشو یشان قائل نمیا یبرا یز ارزشیو در روز رستاخ ،رود یم
  ).شگاه ما نخواھند داشتیپ

   توضیحات: 

ناً «  زْ   .متیقدر و ق .انت و منزلتکم :»وَ
 ۱۰۶ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� ْ  بَِما َجَهنَّمُ  ؤُُهمۡ َجَزا َُذوٓ ٱوَ  َ�َفُروا َّ� ْ   ﴾١٠٦ ُهُزًوا َورُُسِ�  ِ� َءاَ�ٰ  ا
   ترجمه: 
دنشان یفر ورزکو به سبب  ،)میردکان یه بک(است گونه  ھمان )شانیحال و احوال ا( 

  .آنان دوزخ است یسزا ،شانیغمبرانم توّسط ایاتم و پیردن آکو به خاطر مسخره 
   توضیحات: 
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نَّمُ «  هَ مْ جَ هُ آؤُ زَ حال  ،ان شدیآنچه ب .ه دوزخ استکشان است یا ین سزایا :»ذلِكَ جَ

آءُ (تواند مبتدا و  یم )ذلِكَ (واژه  .شان است و دوزخ پادافره آنان استیو وضع ا زَ بر خ )جَ

نَّمُ (و  هَ آءُ (محذوف و  یخبر مبتدا )ذلِكَ (ه کن یا ایو  ؛بدل باشد )جَ زَ مبتدا و  )جَ

نَّمُ ( هَ   .خبر باشد )جَ
 ۱۰۷ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  لَُهمۡ  َ�نَۡت  ِت لَِ�ٰ ل�َّ   ﴾١٠٧ نُُزً�  ِس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ ُت َج�َّ
   ترجمه: 
بھشت ھای  باغ ،اند ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب 
  .شان استیاز ا یرائیگاه پذیجا

   توضیحات: 

سِ «  وْ دَ رْ فِ الً ). «۱۱/   مؤمنون :نگا(بھشت  .نیبھشِت بر :»الْ   .است )كانَتْ (خبر  :»نُزُ
 ۱۰۸ سوره کھف آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠٨ ِحَوٗ�  َهاَ�نۡ  ُغونَ َ�بۡ  َ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
و حاضر (ند ینما یان از آنجا را نمکنقل م یمانند و تقاضا یجاودانه در آنجا م 

  ).نندکعوض  یزیستند آن را با چین
   توضیحات: 

ينَ «  الِدِ ونَ . «حال است :»خَ بْغُ الً . «شوند یخواستار نم .خواھند ینم :»ال يَ وَ  :»حِ
  .یو دگرگون یجائ جابه .ض و تحّولیتعو

 ۱۰۹ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ن َل َ�بۡ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�َفِدَ  َرّ�ِ  ِت لَِّ�َِ�ٰ  امَِدادٗ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿ 
َ
 َولَوۡ  َرّ�ِ  ُت َ�َِ�ٰ  تَنَفدَ  أ

 ﴾١٠٩ اَمَددٗ  ۦلِهِ بِِمثۡ  َناِجئۡ 
   ترجمه: 
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 )یجھان ھست(موجودات  )یھایژگیونگارش شماره و صفات و ( یا برایاگر در :بگو 
سخن از تعداد و حقائق و (ه کش از آن یرد پیگ یان میا پایدر ،پروردگارم جوھر شود

 کمکا را به عنوان یھرچند ھم ھمسان آن در ،ردیان پذیموجودات پروردگارم پا )رموز
  ).میب و جوھرش نمائکو مر(م یفزائیبدان ب

   توضیحات: 

اداً «  دَ لِم«جوھر. ب. کمر»: مِ  یسخنان. مراد موجودات و مخلوقات جھان ھست»: اتِ ـَكَ

دَ ). «۱۷۱است (نگا: نساء /  داً «رفت. تمام شد. یان پذیپا»: نَفِ دَ ز یی. تمیارک. مددیاری»: مَ
  ).۲۷/   ثرت است (نگا: لقمانکان یت و بینھا یاز ب یمیترس ،هیاست. مراِد آ

 ۱۱۰ سوره کھف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ ْ يَرۡ  َ�نَ  َ�َمن ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ� ٓ  ُجوا  ءَ لَِقا

َحدَۢ  ۦٓ َرّ�ِهِ  بِعَِباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ 
َ
  ﴾١١٠ �أ

   ترجمه: 
ه کن است یاز من ایو امت(ھمچون شما ھستم  یمن فقط انسان :بگو )!غمبریپ یا( 

ه معبود شما کشود  یم یو به من وح )میگو یم ؛بگو :م و آنچه گفتیغمبر خدایمن پ
ار که کد یبا ،ش استیخو یدار خدایه خواھان دکس کپس ھر .است و بس یکی

  .نسازد کیرا شر یسکو در پرستش پروردگارش  ،ندکسته یشا
   توضیحات: 

دٌ ـإِلا ـَ أَنَّم«  مْ إِلهٌ واحِ كُ و. «است )يُوحي(نائب فاعل فعل  :»هُ جُ رْ  .خواھد یم :»يَ

بِّهِ . «در آخر دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .دوار استیام آءَ رَ و لِقَ جُ رْ ترسد  یم :»يَ
 .دار و مالقات او استیخواھان د .تابکحساب و  یشگاه او برایاز حاضر شدن در پ

ةِ . «او است یچشم به راه ثواب و جزا بَادَ  یبه معن )بِ (حرف  .در عبادت و پرستش :»بِعِ
 .است )یف(



 
 

 سوره مریم

 ۱ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ ٓص هيعٓ كٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .صاد .نیع .ای .ھا .افک 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(اند  حروف مقّطعه :» كهيعص« 
 ۲ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ۥَدهُ َ�بۡ  َرّ�َِك  تِ رَۡ�َ  رُ ذِكۡ ﴿    ﴾٢ َزَ�رِ�َّا
   ترجمه: 
آن  !محّمد یه اک(ا یرکاست از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده خود ز یادی )نیا( 

  ).خوانم یرا بر تو م
   توضیحات: 

رُ «  ا الْ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا .یادآوری .ادی :»ذِكْ تْلُوُّ ـهذَ مَ

رُ  بِّكَ . «»ذِكْ َةِ رَ محْ َة(واژه  :»رَ محْ با  یالخّط قرآن در رسم .به فاعل خود اضافه شده است )رَ

بْدَ . «ده نوشته شده استیشک )ت( َةِ (به  مفعوٌل  :»عَ محْ ا. «است )رَ يَّ رِ كَ   .بدل است :»زَ
 ۳ آیهسوره مریم 

   ه:یمتن آ 

ٓ  ۥَر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ ﴿    ﴾٣ اَخفِيّٗ  ءً نَِدا
   ترجمه: 
  .ندا داد یپنھان )در خلوتگاه عبادت(ه پروردگارش را کدر آن ھنگام  

 



 تفسیر نور    ١١٨٤

 

   توضیحات: 

آءً «  يّاً . «مصدر باب مفاعله است .دنیطلب کمکبه  .صدا زدن :»نِدَ فِ  .پنھان :»خَ
  .نھان

 ۴ سوره مریم آیه
   ه:یآمتن  

 ٱ َتَعَل شۡ ٱوَ  ِمّ�ِ  مُ َعظۡ لۡ ٱ َوَهنَ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
ۡ
أ ُ�نۢ  َولَمۡ  ابٗ َشيۡ  ُس لرَّ

َ
 رَّبِ  �َِك بُِدَ�ٓ  أ

  ﴾٤اَشقِيّٗ 
   ترجمه: 
تن من  ین اعضایتر مکر من و محکیه ستون پک(من  یھا استخوان !پروردگارا :گفت 

 ،سر مرا فرا گرفته است )یموھاتمام ( یریپ یھا و شعله ،گرفته است یسست )است
د باز یمحروم و ناام )رم توکاز درگاه (ام  ردهکه ک یمن ھرگز در دعاھائ !پروردگارا

  ).ابیز مرا درین کنیھم ا( ؛ ام نگشته
   توضیحات: 

نَ «  هَ لَ . «دیف گردیضع .سست شد :»وَ تَعَ مراد  .ر شدیشعله فراگ .ور شد شعله :»إشْ

يْباً «. سر است ید شدن موھایسف آئِكَ . «ز استییتم .یریپ :»شَ عَ  یاریتو را به  :»دُ

آءِ ( .دنیخواستن و به مدد طلب عَ يّاً . «اضافه به مفعول خود شده است )دُ قِ  .محروم :»شَ

ذا« :ندیگو .دیناام قي بِكَ هُ ـأَيْ تَعِبَ فيهِ وَ لَ « .»شَ ودُ صُ قْ لْ مَ ْصُ   .»مْ حيَ
 ۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُت ِخفۡ  �ّ�ِ ﴿  ٰ ل ٓ  ِمن ِ�َ َمَ� ِ� مۡ ٱ َوَ�نَِت  ءِيَوَرا
َ
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب  �َ�قِرٗ  َرأ ُ   ﴾٥ اَوِ�ّٗ  �َّ

   ترجمه: 
و  یستگیشان شایه در اکچرا (م کمنایمن از بستگانم بعد از خود ب )!پروردگارا( 

و ھمسرم ھم از اّول نازا بوده  )نمیب ین را نمیار و بار دکبه دست گرفتن  یستگیبا
  .به من ببخش ینیش جانشیپس از فضل خو ؛است
   توضیحات: 

َ ـْال«  ايلِ وَ  .پدر یشاوندان شخص از سویخو یعنی ،عصبه ).۳۳نساء /  :نگا(ورثه  :»مَ



  ١١٨٥ سوره مریم

 

اقِراً . «ژه عموزادگان َشرور و ناباب استینجا مراد ورثه و به ویدر ا . نازا .میعق :»عَ

» ّ يلِ   .مراد پسر است .دار امور عھده :»وَ
 ۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ ارَِضيّٗ  َرّبِ  هُ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُقوَبۖ َ�عۡ  َءالِ  مِنۡ  َوَ�رُِث  يَرِثُِ� ﴿ 
   ترجمه: 
در (و او را پروردگارا  ،ارث ببرد )ثروت و قدرت(عقوب یو از آل  )ن و دانشید(از من  

  .ت گردانیمورد رضا )ردارکگفتار و 
   توضیحات: 

...پ«  ثُ نِي وَ يَرِ ثُ ِ /   اعراف :نگا(ن و دانش و نبّوت است ید یعنی ی،مراد ارث معنو :»ريَ
عقوب و یراث آل یو م ،ا را ِعْلم و نبّوتیرکه زکتر یبرخ ).۱۴/   یشور ،۳۲فاطر /  ،۱۶۹

وبَ . «دانند یم یو شاھ یدارائ قُ عْ الِ يَ از آنان  یاریه بسکعقوب است یمراد فرزندان  :»ءَ

يّاً . «اند ل بودهیاسرائ یاء بنیمفتخر به ِخلعت نبّوت شده و انب ضِ ل یفع .تیمورد رضا :»رَ

ّ ( یعنی ،َمْفعول یبه معن يضِ رْ   .است )مَ
 ۷ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ�َ ٓ ُكَ  إِنَّا َزَ�رِ�َّا ٰ  نُبَّ�ِ ُ  َعلَ�ۡ  لَمۡ  َيٰ َ�ۡ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ٍ بُِغَ�   ﴾٧ اَسِميّٗ  ُل َ�بۡ  ِمن ۥ�َّ
   ترجمه: 
 یسکن یش از ایاست و پ ییحیه نام او کم یدھ یمژده م یما تو را به پسر !ایرکز یا 

  ).میا دهیافریمال و تقوا و صالح نکه او در صفات فضل و یو شب(م یا ردهکرا ھمنام او ن
   توضیحات: 

يّاً «  مِ   ).۶۵/   میمر :نگا(ر یه و نظیشب .در اسم کمشتر .ھمنام :»سَ
 ۸ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َرّبِ  قَاَل ﴿  َّ�
َ
ِ� مۡ ٱ َوَ�نَِت  مٞ ُغَ�ٰ  ِ�  يَُ�ونُ  �

َ
 ﴾٨ اِعتِيّٗ  ِكَ�ِ لۡ ٱ ِمنَ  ُت بَلَغۡ  َوقَدۡ  �َ�قِرٗ  َرأ
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   ترجمه: 
ه ھمسرم نازا است و کن یخواھد بود با ا یچگونه مرا پسر !پروردگارا :گفت )ایرکز( 

  ؟ ام ام و افتاده و فرتوت شده دهیرس یریِت پیز به غایمن ن
   توضیحات: 

ا یرکه زکاز ُقدوم فرزند است  یاز شعف و خوشحال ین پرسش ناشیا ؟ چگونه :»أَنَّيا« 
ا خدا او و ھمسرش را به سن یه آکوه و نحوه توّلد آشنا شود و بفھمد یخواھد با ش یم

تِيّاً . «نیا جز ایرد یپذ یصورت م یارکن یگرداند و آن گاه چن یبرم یجوان  یمصدر :»عِ

تُوّ (از ماده    .ده و افتاده گشتنیکر شدن و خشیت پیبه غا ،است )عُ
 ۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َّ  ُهوَ  َر�َُّك  قَاَل  لَِك َكَ�ٰ  قَاَل ﴿  َ�َ  ٞ   ﴾٩ ا ٔٗ َشۡ�  تَُك  َولَمۡ  ُل َ�بۡ  ِمن ُتَك َخلَقۡ  َوقَدۡ  َهّ�ِ
   ترجمه: 
ن یپروردگار تو گفته است ا ).ام داده استیه پک(ن گونه است یھم )مطلب( :فرمود 

ه قبًال کتو را  )و از جمله خودِ  ،ام دهیز را آفریھمه چ ،چیو از ھ ،میه خداک(من  یار براک
  .آسان است ،ام دهیبخش یھست ی،چ نبودیھ

   توضیحات: 

 » ٌ نيِّ   .ساده .آسان :»هَ
 ۱۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َعلجۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿  ِ�ّ  ۖ �َّ  َءاَ�ُتَك  قَاَل  َءايَٗة
َ
ٰ  �َّاَس ٱ تَُ�ّلِمَ  �   ﴾١٠ اَسوِ�ّٗ  َ�َالٖ  َث ثََ�

   ترجمه: 
(خدا به او)  م بگذار.ین مژده) برای(داّل بر تحّقق ا یا نشانه !ا) گفت: پروردگارایرک(ز 

با مردم  یتوان یتمام نمروز  ه سه شبانهکن است ی) تو ایفرمود: نشانه (حصول آرزو
  بود. یه تو (از لحاظ اعضاء و حواّس) سالم و تندرست خواھکن یبا وجود ا ی،سخن بگوئ

   توضیحات: 

ةً «  ايَ .... «نشانه .عالمت :»ءَ لِّمَ النَّاسَ ّلِم کد و قدرت تیآ یه زبانت بند مکن یا :»أَالّ تُكَ



  ١١٨٧ سوره مریم

 

يالٍ . «داشت یبا مردم را نخواھ  :نگا(روز است  مراد سه شبانه .سه شب :»ثَالثَ لَ

اً ). «۴۱/   عمران آل يّ وِ لِّمَ (مستتر در فعل  یر فاعلیحال ضم .سالم و متعادل :»سَ  )تُكَ
  .است

 ۱۱ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  فََخَرجَ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  ۦِمهِ قَوۡ  َ�َ وۡ  َراِب ِمحۡ ل
َ
ن ِهمۡ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ فَأ

َ
ْ  أ  ﴾١١ اوََعِشيّٗ  َرةٗ بُ�ۡ  َسّبُِحوا

   ترجمه: 
ش قوم خود رفت و یرون آمد و به پیب )عبادت(از محراب  )ایرکز ،ن بشارتیاز ا(بعد  

ه در کن نعمت یرانه اکبه ش(بامدادان و شامگاھان  :گفتشان  بدی با رمز و اشاره
  .دیبپرداز )خدا(س یح و تقدیبه تسب )ر بسزا داردینده ھمه شما تأثیسرنوشت آ

   توضیحات: 

ابِ ـالْ «  رَ حْ گر است یه معموًال در صدر منزل و باالتر از نقاط دکده عبادت کخلوت :»مِ

ةً . «در اّول معبد یا حجره ).۲۱/   ص :نگا( رَ يّاً . «صبحگاھان .بامدادان :»بُكْ شِ  :»عَ
  .شبانگاھان .شامگاھان

 ۱۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

�ٖ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُخذِ  َيٰ َيحۡ َ�ٰ ﴿    ﴾١٢ اَصبِيّٗ  مَ �ۡ �ُۡ ٱ هُ َ�ٰ وََءاَ�يۡ  بُِقوَّ
   ترجمه: 
خطاب بدو  ،دید و به سن رشد رسیمتوّلد شد و بزرگ گرد ییحیه ک یھنگام( 
و با جّد و (ر یبرگ )تر قدرِت ھرچه تمام(را با قّوت و  )تورات(تاب ک !ییحی یا :)میگفت

 یام الھکو فھم اح ینید(نش یبدو ب یکودکما در  ).نکشتر بدان عمل یجھِد ھرچه ب
  .میداد )موجود در تورات

   توضیحات: 

ذْ «   :» الْكِتَاب). «۱۷۱/   اعراف :نگا(ردن و اجرا نمودن است کمراد عمل  .ریبرگ :»خُ

مَ ـالْ . «مراد تورات است كْ نجا مراد فھم یدر ا .عتیت اسرار شریرجاحت عقل و درا :»حُ

بِيّاً . «ام آن استکاح کتورات و در   .بود کودکه ک یدر حال :»صَ



 تفسیر نور    ١١٨٨

 

 ۱۳ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

نَّا ّمِن اوََحَنا�ٗ ﴿  ُ ۖ َوَزَ�وٰ  �َّ  ﴾١٣ اتَقِيّٗ  َوَ�نَ  ٗة
   ترجمه: 
مش یو بر رحم و عطوفت عظ(م یبدو مھر و محّبت فراوان داد ،و از فضل خود 

  .بود یو مّتق )به بار آمد(زگار یو او پرھ ،میردکبش ینص یکت و پاکو بر )میسرشت
   توضیحات: 

نَاناً «  مَ ـالْ (عطف است بر  .رحم و عطوفت .مھر و محّبت :»حَ كْ اةً ). «حُ كَ  .تکبر :»زَ
  .و طھارت یکپا .بود کاو مبار یعنی

 ۱۴ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۢ ٰ  �َوَ�رَّ يۡ بَِ�   ﴾١٤ اَعِصيّٗ  َجبَّاًرا يَُ�ن َولَمۡ  هِ ِ�َ
   ترجمه: 
  .ش نبودکار بود و زورگو و سرکوکیرفتار و ن کیبه پدر و مادرش نو او نسبت  
   توضیحات: 

اً «  رّ يّاً (عطف است بر  .رفتار کیار و نکوکیار نیبس :»بَ قِ بّاراً ). «تَ  یّبرکمت .زورگو :»جَ

يّاً . «ندکرد و بدان اقرار یه حق را بپذکشتن را باالتر از آن بداند یه خوک صِ انگر یطغ :»عَ
  .شکو سر

 ۱۵ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٥ اَحيّٗ  َعُث ُ�بۡ  مَ َوَ�وۡ  َ�ُموُت  مَ َوَ�وۡ  ُوِ�َ  مَ يَوۡ  هِ َعلَيۡ  مٌ وََسَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
 ،ردیم یه مکو آن روز  ،ه متوّلد شده استکآن روز  )یدر سراسر زندگ(درودش باد  

  .شود یخته میه زنده و برانگکو آن روز 
   توضیحات: 

يْهِ وَ «  لَ المٌ عَ ت و آزار و ھول و یسالم و در امان خواھد بود از اذ .درودش باد :»سَ

يّاً . «یھراس تمام مراحل زندگ   .د داردیکحال است و جنبه تأ .زنده :»حَ



  ١١٨٩ سوره مریم

 

 ۱۶ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  ِمنۡ  نتََبَذۡت ٱ إِذِ  �َمَ َمرۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ 
َ
  ﴾١٦ ا�ِيّٗ َ�ۡ  اَمَ��ٗ  لَِهاأ

   ترجمه: 
ه در کآن ھنگام  :م سخن بگویاز مر )یکاند ،قرآن یآسمان(تاب کدر  )!غمبریپ یا( 
  .ناره گرفتکاش  از خانواده )فراغت عبادت یالمقّدس برا تیب( یه شرقیناح
   توضیحات: 

تْ «    .ردک یریگ گوشه .ناره گرفتک :»إِنتَبَذَ
 ۱۷ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ََذۡت ٱفَ ﴿  رۡ  اِحَجا�ٗ  ُدونِِهمۡ  ِمن �َّ
َ
ٓ َسلۡ فَأ   ﴾١٧ اَسوِ�ّٗ  ��ََ�ٗ  لََها َ�َتَمثََّل  ُروَحَنا َهاإَِ�ۡ  َنا

   ترجمه: 
عبادت آماده  یاش از ھر نظر برا دهکتا خلوت(ند کشان افیان خود و ایم یا و پرده 

ل در یو جبر میاو فرستادسوی  به ش رایخو )فرشته(ل یما جبر )ن ھنگامیدر ا ،باشد
  .م ظاھر شدیبر مر یا افهیامل خوش قکل انسان کش

   توضیحات: 

نَا«  وحَ ). ۱۹۳شعراء /  :نگا(ل است یجبر ،مراد از روح .روح متعّلق به خود :»رُ

ثَّلَ ـتَ « اً . «دار شدیپد .دیمجّسم گرد :»مَ يّ وِ   ).۱۰/   میمر :نگا( :»سَ
 ۱۸ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَالَۡت ﴿  ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
ِ  أ  ﴾١٨ اتَقِيّٗ  ُكنَت  إِن مِنَك  لرَّ�ٱب

   ترجمه: 
 .برم یمھربان پناه م یبه خدا ،تو )سوء قصد(من از  :گفت )م لرزان و ھراسانیمر( 

  ).سان استکیس بکه من به خدا پناه برده و او کبترس ( یزگار ھستیاگر پرھ
   توضیحات: 

يّاً «  قِ نتَ تَ شرط محذوف و از  یجزا ی،ن معنیبا توّجه بد .یزگار ھستیاگر پرھ :»إِن كُ
ه بدون اجازه به حجره عبادتگاه او درآمده کچرا  .یستیزگار نیتو پرھ .دا استیاق پیس
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  .است )ما( یو به معن یحرف نف )إِنْ (واژه  ،ن صورتیدر ا .است
 ۱۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿  َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
َهَب  َرّ�ِكِ  رَُسوُل  �

َ
 ﴾١٩ اَز�ِيّٗ  امٗ ُغَ�ٰ  لَِك  ِ�

   ترجمه: 
پروردگارت مرا فرستاده  )زدانم ویاز فرشتگان  یکیه من کمترس ( :گفت )لیجبر( 

 )و جسم و جان یاز نظر خلق و خو( یا زهیکبه تو پسر پا )سبب شوم و(است تا 
  .ببخشم

   توضیحات: 

كِيّاً «    .ر و صالحیبزرگ شونده بر خ .یو معنو یاز لحاظ ظاھر کپا :»زَ
 ۲۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  قَالَۡت ﴿  َّ�
َ
ٰ  ِ�  يَُ�ونُ  � كُ  َولَمۡ  �ََ�ٞ  ِ� َسسۡ َ�مۡ  َولَمۡ  مٞ ُغَ�

َ
 ﴾٢٠ ابَغِيّٗ  أ

   ترجمه: 
با من  )از راه حالل( یه انسانک یدر حال ،خواھم داشت یچگونه پسر :گفت )میمر( 
  ؟! ام ار ھم نبودهکو زنا ،رده استکن یکینزد
   توضیحات: 

نِيـَل«  سْ سَ يّاً . «است یزناشوئ یکیمراد نزد .به من دست نزده است :» مْ يَمْ  :»بَغِ
  .مثل عاقر و حائض ،زنان یاست برا ین واژه وصف غالبیا .ارکزنا

 ۲۱ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

َّ  ُهوَ  َر�ُِّك  قَاَل  لِكِ َكَ�ٰ  قَاَل ﴿  َ�َ  ۖ ٞ ۚ  ةٗ َورَۡ�َ  ّلِلنَّاِس  َءايَةٗ  ۥٓ َعلَهُ َوِ�َجۡ  َهّ�ِ مۡ  َوَ�نَ  ّمِنَّا
َ
 �رٗ أ

قۡ   ﴾٢١ اِضيّٗ مَّ
   ترجمه: 
ن یپروردگار تو گفته است ا )اّما .یان داشتیه بک(است گونه  ھمان :گفت )لیجبر( 

به خاطر آن  )ن امریانجام ا( .من آسان است یبرا )دادن فرزند بدون پدر یعنی ،ارک(
بندگان  یرا برا یو(و  ،مینکمردمان  یبرا یا او را معجزه )میخواھ یم(ه کاست 
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بحث و  یبرا یو جائ(افته است یار انجام کگر ید .میخود ساز یاز سو یرحمت )مخلص
  ).گفتگو نمانده است

   توضیحات: 

يّاً «  ضِ قْ راً مَّ ار مقّدر گشته ک .استرفته یم آن صادر و خاتمه پذکه حکاست  یارک :»أَمْ
  .است یو شدن

 ۲۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٢ اقَِصيّٗ  اَمَ��ٗ  ۦبِهِ  نتَبََذۡت ٱفَ  هُ فََحَملَتۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ان کدر م )یسیخود ع(ن یبدو باردار شد و با جن )میافت و مریت خدا تحّقق یمش( 

  .گوشه گرفت یدوردست
   توضیحات: 

/   مؤمنون :نگا(متلّبسه ِبِه  یعنی ،مالبسه و مصاحبه است یبرا )ب(حرف  :»بِهِ « 

يّاً ). «۲۰   .دیبع .دور افتاده :»قَصِ
 ۲۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َجا
َ
ۡ ٱ َءَهافَأ  ايٗ �َسۡ  َوُ�نُت  َذاَ�ٰ  َل َ�بۡ  مِتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  قَالَۡت  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِجذۡ  إَِ�ٰ  َمَخاُض ل

نِسيّٗ   ﴾٢٣ امَّ
   ترجمه: 
شتن را یه زند و ھم خویکتا ھم بدان ت(شاند ک ینار تنه خرمابنکمان او را به یدرد زا 
گانگان نسبت بدو یشان و بیاش و خو ه خانوادهکد یشیاند .د مردمان پنھان داردیاز د

 )ان و ناالنیگر .او را فرا گرفت کاندوه و ھراس سراسر وجود پا .چه خواھند گفت
  .بودم یا ز ناقابل فراموش شدهیبودم و چ ن مردهیش از ایپ !اشک :گفت

   توضیحات: 

ا«  هَ آءَ باب افعال است از  یفعل ماض .ردکاو را پناھنده  .ردکوادار و ناچارش  :»أَجَ

ي(ماده  اضُ ـْال). «ءُ  جآءَ ، جيَ خَ م ھنگام کان خوردن بّچه در شکت .مانیدرد زا :»مَ
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ْض(از ماده  .والدت عِ . «است )خمَ ذْ ةِ . «ساقه .تنه :»جِ لَ . درخت خرما .خرمابن :»النَّخْ

ياً «  .ادھا فراموش شودیه در خور توّجه نبوده و چه بسا از ک یز و ناقابلیز ناچیچ :»نَسْ

يّاً . «اسم مفعول یمصدر است و به معن نسِ   .کمترو .اد رفتهیاز  .فراموش شده :»مَ
 ۲۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ َ�ۡ  ِمن َهاَ�َناَدٮ �َّ  تَِها
َ
 ﴾٢٤ اَ�ِ�ّٗ  َتِك َ�ۡ  َر�ُّكِ  َجَعَل  قَدۡ  َزِ� َ�ۡ  �

   ترجمه: 
و  یو نبودن خوردن یه از تنھائکو گفت (را صدا زد  یو ،ن اویاز پائ )لیجبرئ( 
 )تر از(ن یپروردگارت پائ .ن مباشیغمگ )ه مردم چه خواھند گفتکن یو از ا ی،دنینوش

  ).رده استکو روانش (د آورده است یپد یا تو چشمه
   توضیحات: 

ا«  اهَ ه از درون کدانند  یم یسیآن را ع یل است. برخیاو را صدا زد. فاعل جبرئ»: نَادَ

ا«مادر خود را ندا داده است.  ،مکش تِهَ ْ ن حتَ تَكِ «ن او. یرین و زیان پائکاز م»: مِ ْ ن یریز»: حتَ

اً «ن تو. یو پائ يّ ِ ن نشانه داّل بر ینخست ،ن آبیاش یدای. پکوچکچشمه. رودخانه »: رسَ

يم بود. از ماده (یرامت مرکو  یکپا ي ، يَرسْ ا یاست.  یسیه مراد عک). انسان واالمقام رسَ

واز ماده ( ُ ا ، يَرسْ اً ). «رسَ يّ ِ تَكِ رسَ ْ بُّكِ حتَ لَ رَ عَ  یا ان تو چشمهکتر از م نیخداوند پائ»: قَدْ جَ
  آورد. یرا به وجود م یتو بزرگواررده است. خداوند از کدار یپد یا ا رودخانهی

 ۲۵ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  كِ َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  ِك إَِ�ۡ  َوُهّزِيٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .َندکبر تو فرو اف ینینورس دست چ یتا خرما ،انکتنه خرمابن را بجنبان و بت 
   توضیحات: 

ي«  زِّ طَباً . «بجنبان .بده انکت :» هُ نِيّاً . «تازه و نورس یخرما :»رُ  .نیدست چ :»جَ
ل یَفع .وه نورس و مرغوب استیمراد م .نده شودکده شود و با دست یه برگزک یا وهیم

ن یدوم ،وه آنیم یدن فوریبه بار نشستن درخت خرما و رس .َمْفُعول است یبه معن
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  .م بودیرامت مرکو  یکنشانه داّل بر پا
 ۲۶ مریم آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ۖ نٗ َ�يۡ  َوقَّرِي ِ� ۡ�َ ٱوَ  فَُ�ِ ﴿  ا ا َحدٗ  بََ�ِ لۡ ٱ مِنَ  تََر�ِنَّ  فَإِمَّ
َ
 لِلرَّ� ُت نََذرۡ  إِّ�ِ  َ�ُقوِ�ٓ  اأ

َ�ّلِمَ  فَلَنۡ  امٗ َصوۡ 
ُ
 ﴾٢٦ اإِ�ِسيّٗ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ

   ترجمه: 
ن فرزند دلبند یبه ا(اشام و یب )از آن آب گوارا(بخور و  )نیریش ین خرمایاز ا(پس  

نه از تو ین زمیو در ا( یدیرا د یسکو ھرگاه  ،چشم را روشن دار )و معجزه خداوند
وت و کس(مھربان روزه  یخدا یه من براک :بگو )ح خواست با اشاره بدو بفھمان ویتوض

  .میگو یسخن نم یل امروز با انسانین دلیو به ھم ،ام ردهکنذر  )از گفتار یخوددار
   توضیحات: 

يْناً «  ي عَ اشاره  ،مراد از گفتن .بگو :» قُويلِ . «شاد باش .چشمت را روشن دار :»قَرِّ

ماً . «ردن و فھماندن استک وْ ه در شرع اسالم کوت است کمراد روزه س .روزه :»صَ

يّاً . «ستیمنسوخ گشته است و مشروع ن  یبه معن )إِنس( یمفرد اسم جنس جمع :»إِنسِ
  .انسان است

 ۲۷ مریم آیه سوره
   ه:یمتن آ 

تَۡت ﴿ 
َ
ْ  ۥۖ ِملُهُ َ�ۡ  َمَهاقَوۡ  ۦبِهِ  فَ�   ﴾٢٧ افَرِ�ّٗ  ا ٔٗ َشۡ�  ِت ِجئۡ  لََقدۡ  �َمُ َمرۡ َ�ٰ  قَالُوا

   ترجمه: 
 !میمر یا :آنان گفتند .شان خود بردیش اقوام و خویم او را در آغوش گرفت و پیمر 

  !یا ردهک یار زشتکعجب 
   توضیحات: 

لُهُ «  مِ ْ اً . «ه او را برداشته بودک یدر حال :»حتَ يّ رِ ار نادرست ک .بیار زشت و عجیبس :»فَ
  .و نابجا

 ۲۸ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ َ�ٰٓ ﴿ 
ُ
بُوكِ  َ�نَ  َما ُرونَ َ�ٰ  َت أ

َ
 مۡ ٱ �

َ
مُّكِ  َ�نَۡت  َوَما ءٖ َسوۡ  َرأ

ُ
  ﴾٢٨ ابَغِيّٗ  أ
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   ترجمه: 
  !یا ارهکو نه مادرت زن بد ،بود ینه پدر تو مرد بد !خواھر ھارون یا 
   توضیحات: 

ونَ «  ارُ م از یغمبران خدا بوده و مریاز پ یکیه کاست  یمراد ھارون برادر موس :» هَ

ونَ ( :قرآن فرموده است ،ه با وجود فاصله صدھا سالکن یا .نسل او است ارُ تَ هَ آ أُخْ  )يَ

بِ يا « :ندیگو یمھا  عرب مثالً  .است ین اصطالح زبان عربیا رَ ا الْعَ خا َتمی .»أَخَ
َ
پس  .ٍم یا أ

عِ « :هکشود  ین میمراد ا رِ وَ يِّ الْ ونَ النَّبِيِّ التَّقِ ارُ ةَ هَ اللَ كِ . «»يا سُ /   عمران آل :نگا( :»أُمُّ
۳۵.(  

 ۲۹ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

َشاَرۡت ﴿ 
َ
ْ  هِ� إَِ�ۡ  فَأ ۡ ٱ ِ�  َ�نَ  َمن نَُ�ّلِمُ  َف َكيۡ  قَالُوا   ﴾٢٩ اَصبِيّٗ  دِ َمهۡ ل

   ترجمه: 
ما  :گفتند ).دیو گفت با او حرف بزن(رد ک )یسینوزادش ع یعنی(اشاره بدو  )میمر( 

  ؟ میه در گھواره است سخن بگوئک یکودکچگونه با 
   توضیحات: 

دِ ـْال«  هْ بِيّاً . «گھواره :»مَ   .حال است .کودک :»صَ
 ۳۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ دُ َ�بۡ  إِّ�ِ  قَاَل ﴿  َّ�  ٰ  ﴾٣٠ انَبِيّٗ  وََجَعلَِ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�َ َءاتَى
   ترجمه: 
تاب کمن  یبرا ،میمن بنده خدا :گفت )دیشان را شنیسخن ا یسیه عک یھنگام( 

  .ردکغمبر خواھد یرا خواھد فرستاد و مرا پ )لیانج یآسمان(
   توضیحات: 

 » َ اتَاينِ لَنِي«و »  ءَ عَ  کینده نزدیار در آک یبه خاطر وقوع قطع یاستعمال فعل ماض»:  جَ
  است. یه به اعتبار سبقت آن در قضا و قدر الھکن یا ایه انگار رخ داده است. کاست 

 ۳۱ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 
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�ۡ  ُمَباَرً�  وََجَعلَِ� ﴿ 
َ
وۡ  ُكنُت  َما نَ �

َ
ِ  ِ� َ�ٰ َوأ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱوَ  ةِ لصَّ   ﴾٣١ اَحيّٗ  ُت ُدمۡ  َما ةِ لزَّ

   ترجمه: 
 )مردمان یبرا( یت و سودمندکشخص پربر -ه باشم کجا کدر ھر  -و مرا  

سفارش  -ه زنده باشم ک یتا وقت -ات دادن کو مرا به نماز خواندن و ز ،دینما یم
  .دیفرما یم

   توضیحات: 

يّاً «  ادُمْتُ حَ   .ه زنده باشمکمادام  :»مَ
 ۳۲ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۢ ٰ  �َوَ�رَّ ِ� بَِ�   ﴾٣٢ اَشقِيّٗ  �َجبَّارٗ  ِ� َعلۡ َ�ۡ  َولَمۡ  ِ�َ
   ترجمه: 
نسبت به (و مرا  .در حق مادرم یرفتارکیو ن یکیبه ن )دیفرما یمرا سفارش م(و  

  .سازد یزورگو و بدرفتار نم )مردم
   توضیحات: 

اً «  رّ يّاً ). «۱۴/   میمر :نگا(رفتار  کین :»بَ قِ   .بدبخت .بد رفتار .ریسختگ :»شَ
 ۳۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱوَ ﴿  َّ  مُ لسَّ ُموُت  مَ َوَ�وۡ  ُوِ�تُّ  مَ يَوۡ  َ�َ
َ
�ۡ  مَ َوَ�وۡ  أ

ُ
 ﴾٣٣ اَحيّٗ  َعُث �

   ترجمه: 
و آن روز  ،ام ه متوّلد شدهکآن روز  )ی،در سراسر زندگ(بر من است  )خدا(و سالم  

  !شوم یخته میه زنده و برانگکو آن روز  ،رمیم یه مک
   توضیحات: 

 » َّ يلَ المُ عَ السَّ   ).۱۵/   میمر :نگا( :»وَ
 ۳۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِيٱ قِّ �َۡ ٱ َل قَوۡ  َ�َمۖ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  لَِك َ� ونَ َ�مۡ  �ِيهِ  �َّ ُ�َ ٣٤﴾  
 



 تفسیر نور    ١١٩٦

 

   ترجمه: 
سخن  ،نیا ).ه گذشتک ین صفات و خصالیبا ا( ،میپسر مر یسین است عیا 

  .نندک ید میه در آن تردک ینیسخن راست ،او است ن دربارهیراست
   توضیحات: 

مبتدا است و خبر آن  .دهیله و خصال حمین موصوف به صفات جلیا :»ذلِكَ « 

لَ الْ . «است )عييس( وْ قِّ ـقَ اضافه  ).۶۰و  ۵۹/   عمران آل :نگا(ن یسخن راست :»حَ

نْ (ده فرمان واژه یپد یسیع .گفتار خدا .موصوف به صفت است نصب  .الله است )كُ

لَ ( وْ مْ « :ن استیر چنیه مفعول فعل محذوف است و تقدکبدان عّلت است  )قَ أقُولُ لَكُ

َقِّ  لَ احلْ وْ ةُ اهللاِ « :گردد ین میر چنیا حال است و تقدی .»فيهِ قَ لِمَ ييس كَ نِ عِ وْ ن یا ای .»حالُ كَ

ونَ . «ه نصب آن بنا بر مدح استک ُ رتَ   .ورزند یاختالف م .دننک ید میو ترد کش :»يَمْ
 ۳۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َ�نَ  َما﴿  ن ِ�َّ
َ
مۡ  قََ�ٰٓ  إِذَا ۥٓۚ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ٖ�  ِمن َ�تَِّخذَ  أ

َ
َما �رٗ أ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

  ﴾٣٥َ�َيُكونُ 
   ترجمه: 
و  ،فرزند از اّتخاذ و انتخاب(او منّزه  .داشته باشد یه فرزندکست یسزاوار خداوند ن 

و انجام  یزید آوردن چیھرگاه اراده پد .است )ھا ھا و نقص بیعگونه  این به دور از
 ین قادر متعالیپس چن( .شود یو م !بشو :دیاست راجع بدان بگو یافکتنھا  ،ندک یارک

  ).به فرزند ندارد یازیھرگز ن
   توضیحات: 

يا«    .ردکاراده  :»قَضَ
 ۳۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ �نَّ ﴿  ۚ �ۡ ٱفَ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  �َّ سۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  بُُدوهُ   ﴾٣٦ َتقِيمٞ مُّ
   ترجمه: 
 ).و بس(د ینکپس او را پرستش  ،پروردگار من و پروردگار شما است ،و تنھا خداوند 



  ١١٩٧ سوره مریم

 

  ).به نجات و سعادت یو درست منتھ(ن است راه راست یا
   توضیحات: 

  ).۶۴و  ۶۳/   زخرف :نگا(ردم که شما را بدان دعوت ک ین راھیا :»هذا« 
 ۳۷ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َتلََف خۡ ٱفَ ﴿ 
َ
ِينَ  لٞ فََو�ۡ  نِهِۡمۖ بَيۡ  مِنۢ  َزاُب حۡ ۡ� ْ  لِّ�َّ شۡ  ِمن َ�َفُروا   ﴾٣٧ َعِظي�ٍ  �ٍ يَوۡ  َهدِ مَّ

   ترجمه: 
 )ار اوک یو روشن ی،تاپرستکید و یبر توح یسید عیکن ھمه تأیبا وجود ا(سپس  

ش یرا در پ یمختلفھای  راه ان خودیدر م )انیحیان و مسیھودی یھا و دسته(  ھا گروه
چون ( !افرانکبه حال  یوا ).ح ابراز داشتندیدرباره مس یو عقائد گوناگون(گرفتند 

  ).!دیشکد و چه خواھند یامت چه خواھند دیق(در ھنگامه روز بزرگ  )شانیا
   توضیحات: 

ابُ «  زَ . ان استیحیان و مسیھودیمراد فرق مختلف  .ھا و دسته  ھا گروه :»األحْ

يْلٌ « دِ . «یوا .یو نابود کھال :»وَ هَ شْ حضور  .زیھنگامه رستاخ .امتیصحنه ق :»مَ
بر اعمال بندگان  ،غمبران و فرشتگان و اعضاء انسانیپ یگاه گواھیجا .یگواھ .افتنی
  ).۵۱غافر /  :نگا(

 ۳۸ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

سۡ ﴿ 
َ
بۡ  بِِهمۡ  ِمعۡ أ

َ
  مَ يَوۡ  ِ�ۡ َو�

ۡ
ۖ يَ� ٰ ٱ ِ�نِ َ�ٰ  تُوَ�َنا بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لُِمونَ ل�َّ   ﴾٣٨ مُّ

   ترجمه: 
چه  ،ندیآ یش ما میه به پکدر آن روز  )یول ،ورندکر و کن جھان یافران انگار در اک( 

ار گذشته کار از که آن روز کده یچه فااّما (نند ک یدا میپ ینائیگوش شنوا و چه چشم ب
ه جھان ک(امروزه  ،ارانکن ستمکیول )ده استیتاب فرا رسکاست و وقت حساب و 

  .برند یبسر م یارکآش یدر گمراھ )سب و عمل و اندوختن و توختن استک
   توضیحات: 

 » ْ ِمْ وَ أَبْرصِ عْ هبِ مِ اران کستم یعنی .باشند یفعل تعّجب م .ندینایچه شنوا و چه ب :»أَسْ
ق یخبر از حقا یه بکا یس دنکبرع ،دانند یه ھست مکز را چنان یامت ھمه چیدر ق



 تفسیر نور    ١١٩٨

 

مَ « .بودند يَوْ   .عاجل است یایا دنی یمراد جھان فعل .امروز :»الْ
 ۳۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

نِذرۡ ﴿ 
َ
 ٱ قُِ�َ  إِذۡ  ةِ ۡ�َ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َوأ

َ
  ﴾٣٩ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  وَُهمۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  َوُهمۡ  رُ مۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه ک یآن ھنگام .بترسان )ز استیه رستاخک(ظالمان را از روز حسرت  )!غمبریپ یا( 

 ،رسد یتاب فرا مکرد و وقت حساب و یگ یان میا پایز دنیچ ھمه(گذرد و  یار مکار از ک
امت یبه ق(اند و  بسر برده )ه رایعمر گرانما(شان در غفلت یا )هکنند یب یاران مکو ستم

  .اند مان نداشتهیا )یو بھشت و دوزخ
   توضیحات: 

مَ الْ «  وْ ةِ ـيَ َ رسْ غا گفتن یمان شدن و فسوسا و دریه ھنگام پشکامت است یروز ق :»حَ

َ . «دیار آکه امروز ما را به ک یارکم یردکن :هکدن و تأّسف خوردن یشکاست و آه  إِذْ قُيضِ

رُ  ه به کآن گاه  ).۵۶و زمر /  ۳۱/   انعام :نگا(رد یگ یان میا پایار دنکه کآن گاه  :»األمْ
ان رھسپار بھشت و بدان رھسپار دوزخ کیگردد و ن یم یدگیحساب ھمگان رس

  .شوند یم
 ۴۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ نَرُِث  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ 
َ
  ﴾٤٠ َجُعونَ يُرۡ  َنا�َ�ۡ  َهاَعلَيۡ  َوَمنۡ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
و  ،نندک یم یآن زندگ یه بر روکم یھست یسانکن و ھمه یزم )یاصل(ما وارث  

  .شوند یما برگردانده مسوی  به )ھمگان(
   توضیحات: 

ثُ «  دان یجاو ،شانیه اموال مردمان و خود اکن است یمراد ا .میبر یبه ارث م :»نَرِ
  .خدا است یاصل کست و مالین

 ۴۱ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

يقٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿    ﴾٤١ نَّبِيًّا اِصّدِ



  ١١٩٩ سوره مریم

 

   ترجمه: 
ار یاو بس .نکان یم را بیابراھ )از سرگذشت یا گوشه ،مردمان یبرا ،قرآن(تاب کدر  

  .بود )زدان داداری(غمبر یردار و راست گفتار و پکراست 
   توضیحات: 

رْ يفِ «  كُ يقاً . «م است بر خوانیآنچه در قرآن راجع به ابراھ :»الْكِتابِ أُذْ دِّ  یسک :»صِ
  ).۶۹نساء /  :نگا(ار و راستگو کراست .ننده حق باشدکق یار تصدیه بسک

 ۴۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
بَِت َ�ٰٓ  ِ�

َ
  ﴾٤٢ ا ٔٗ َشۡ�  َعنَك  ِ� ُ�غۡ  َوَ�  ِ�ُ ُ�بۡ  َوَ�  َمعُ �َسۡ  َ�  َما ُبدُ َ�عۡ  لِمَ  �

   ترجمه: 
را  یزیچرا چ !پدر یا :به پدرش گفت )محترمانه(ه ک )ان داریرا ب( یھنگام 

  ؟دارد یاز تو به دور نم یند و اصًال شّر و بالئیب یشنود و نم یه نمک ینک یپرستش م
   توضیحات: 

يْئاً «  نكَ شَ نِي عَ غْ  یند و اصًال شّر و بالئک یتو حل نم یرا برا یلکمشگونه  ھیچ :»ال يُ

يْئاً (واژه  .دارد یاز تو به دور نم   .ه مفعول مطلق استکن یا ایمفعول به و  )شَ
 ۴۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

بَِت َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ٓ  قَدۡ  إِّ�ِ  �   لَمۡ  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءِ� َجا

ۡ
هۡ  ِ�ٓ تَّبِعۡ ٱفَ  تَِك يَأ

َ
  ﴾٤٣ اَسوِ�ّٗ  اطٗ ِصَ�ٰ  ِدكَ أ

   ترجمه: 
 ،ه بھره تو نگشته استکب من شده است ینص )یالھ یق وحیاز طر( یدانش !پدر یا 

  .نمکن تا تو را به راه راست رھنمود ک یروین از من پیبنابرا
   توضیحات: 

اً «  يّ وِ اطاً سَ   .گردد یبه بھشت م یه منتھک یراه راست و درست :»رصِ
 ۴۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

بَِت َ�ٰٓ ﴿ 
َ
يۡ ٱ ُبدِ َ�عۡ  َ�  � يۡ ٱ إِنَّ  َنۖ َ�ٰ لشَّ   ﴾٤٤ اَعِصيّٗ  لِلرَّ� َ�نَ  نَ َ�ٰ لشَّ

 



 تفسیر نور    ١٢٠٠

 

   ترجمه: 
 )فرمان خداوند(وسته در برابر یمن پیه اھرکن کمن را پرستش میاھر !پدر یا 

  .ش بوده و ھستکرحمان سر
   توضیحات: 

يْطَانَ «  بُدِ الشَّ عْ و از  ی،ار و بار زندگکاطاعت از او در  ،طانیدن شیمراد از پرست :»ال تَ

يّاً ). «۶۰/   سیو  ۴۱سبأ /  :نگا(است  یپرست جمله در امر بت صِ   .نافرمان .شکسر :»عَ
 ۴۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

بَِت َ�ٰٓ ﴿ 
َ
�  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
َك  أ يۡ  َ�َتُكونَ  لرَّ�ٱ ّمِنَ  َعَذابٞ  َ�َمسَّ   ﴾٤٥ اَوِ�ّٗ  نِ َ�ٰ لِلشَّ

   ترجمه: 
ر تو شود یبانگیخداوند مھربان گر یاز سو یه عذاب سختکترسم  ین میمن از ا !پدر یا 

  .یزدان و عذاب سوزان) شوین یطان (در نفریه آتش دوزخ است) و آن گاه ھمدم شک(
   توضیحات: 

لِيّاً «    .ھمدم .دوست :»وَ
 ۴۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َراِغٌب  قَاَل ﴿ 
َ
نَت  أ

َ
رۡ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن هِيُمۖ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ  َءالَِهِ�  َ�نۡ  أ

َ
  ﴾٤٦ اَملِيّٗ  ِ� ُجرۡ هۡ ٱوَ  ُ�َنََّكۖ َ�

   ترجمه: 
از (اگر  ؟! یگردانیان من رویم از خدایابراھ یا تو ایآ :گفت )م برآشفت ویپدر ابراھ( 

حتمًا تو را سنگسار  ی،شکدست ن )درباره بتان یو ناسزاگوئ یتاپرستکیار کن یا
و  ،ندکش کنه و خشمم فرویکتا آتش (از من دور شو  یدیمّدت مد یبرو برا .نمک یم

  ).میاالیدست به خون تو ن
   توضیحات: 

نْ «  ... عَ اغِبٌ ينِ . «زار ازیب .گردان ازیرو :»رَ رْ جُ . ش من بروین و از پکمرا رھا  :» أُهْ

لِيّاً « ة(از واژه  .یمّدت طوالن :»مَ الوَ  ،ن صورت ظرف استیدر ا .زمان دراز یبه معن )مَ

ه در ک ،اند ردهک یز معنین )مـسال( ین واژه را به معنیا .ا صفت مصدر محذوف استی



  ١٢٠١ سوره مریم

 

لِيّاً . «ن صورت حال استیا ينِ مَ رْ جُ شه از یھم یبرا .ش من بروید از پیمد یھا مّدت :»أُهْ
  .ش من برویسالم از پ .من دور شو

 ۴۷ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  قَاَل ﴿  سۡ  َكۖ َعلَيۡ  مٌ َسَ�
َ
�  لََك  فِرُ تَغۡ َسأ ٓ  ﴾٤٧ اَحفِيّٗ  ِ�  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َرّ�ِ

   ترجمه: 
تو  یمن از پروردگارم برا !خداحافظ )پدر( :گفت )یو مھربان یم به آرامیابراھ( 

  .ت و محّبت داردیار عنایه او نسبت به من بسکچرا  .آمرزش خواھم خواست
   توضیحات: 

يْكَ «  لَ المٌ عَ  :نگا(ه است کع و متاریتود یبرا ین مواردیسالم در چن .خداحافظ :»سَ

يَّاً ). «۶۳/   فرقان ،۸۹/   رخرف ،۵۵/   قصص فِ ننده در کمبالغه  .گرم و مھربان :»حَ
  ).۱۸۷/   اعراف :نگا(ت بدو یو عنا یسکپرسش از حال 

 ۴۸ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  َوَما َ�ِلُُ�مۡ َوأ دۡ  �َّ

َ
ْ َوأ ٓ  َعَ�ٰٓ  َرّ�ِ  ُعوا َّ�

َ
ُ�ونَ  �

َ
ٓ  أ  َرّ�ِ  ءِ بُِدَ�

 ﴾٤٨ اَشقِيّٗ 
   ترجمه: 
و  یریگ نارهکد یپرست یو از آنچه بجز خدا م )!پرست قوم بت یو ا !پدر یا(و از شما  
طاعت (د است در پرستش پروردگارم یام .پرستم یو تنھا پروردگارم را م ،نمک یم یدور

  .د نگردمیبدبخت و نوم )رفته شود ویو عبادت من پذ
   توضیحات: 

ونَ «  عُ و. «دیخوان یاد مید و به فریطلب یم کمکبه  .دینک یعبادت م :»تَدْ عُ  :»أَدْ

آءِ . «دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .خوانم یاد میبه فر .پرستم یم عَ در  :»بِدُ

يّاً . «است )يف( یبه معن )بِ (حرف  .دنیطلب کمکدر به  .پرستش قِ /   میمر :نگا( :»شَ
 ،دیپرست یو از آنچه بجز خدا م )پرست و قوم بت ،پدر(من از شما  :هیگر آید یمعن ).۴
من در  یه دعاکد است یام .خوانم یاد میو تنھا پروردگارم را به فر ،نمک یم یریگ نارهک



 تفسیر نور    ١٢٠٢

 

  .نماند پاسخ یشگاه پروردگارم بیپ
 ۴۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  لَُهمۡ �ۡ ٱ فَلَمَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما َ�َ  َناَجَعلۡ  َوُ�ّٗ  ُقوَبۖ َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَوَهبۡ  �َّ
  ﴾٤٩ انَبِيّٗ 
   ترجمه: 
از و (رد ک یریگ نارهک ،دندیپرست یه بجز خدا مک یزھائیه از آنان و از چک یھنگام 

از  کیو ھر  ،میدیعقوب بخشی )از اسحاق(ما بدو اسحاق و  ،)شان ھجرت نمودیان ایم
  .میردک یغمبر بزرگیآنان را پ

   توضیحات: 

وبَ «  قُ عْ اقَ وَ يَ حَ هُ إسْ بْنا لَ هَ عقوب فرزند اسحاق و نوه یم بوده و یاسحاق پسر ابراھ :»وَ
فرزند  یدارا ،پسرش اسحاق هکم بود یبه ابراھ یگرین ھم مژده دیا .م استیابراھ

الًّ . «خواھد بود  .عقوبیم و اسحاق و یاز ابراھ کیھر  .عقوبیاز اسحاق و  کیھر  :»كُ

نَا(ن واژه مفعول اّول فعل یا لْ عَ   .و بر آن مقّدم شده است )جَ
 ۵۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٠ اَعلِيّٗ  قٍ ِصدۡ  لَِسانَ  لَُهمۡ  َناوََجَعلۡ  تَِنارَّۡ�َ  ّمِن لَُهم َناَوَوَهبۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ا و آخرت یدن یر و خوبیو در پرتو آن به خ(م یردکشان یش را شامل ایو رحمت خو 
  .میردکونام و بلندآوازه کیو آنان را ن )دندیرس
   توضیحات: 

حْ «  ن رَّ تِنَاـمِ ر و یدر پرتو رحمت خود خ .از رحمت خود را یبرخ .رحمت خود را :»مَ

انَ . «میردکشان یا و آخرت را بھره ایدن یخوب الم و گفتار کنجا مراد یدر ا .زبان :»لِسَ
از  .شود یه از آن عضو صادر مکنند ک یاطالق م یزیاندام را بر چ یگاھھا  عرب .است

 :نگا( یبر فضل و برتر ،َقَدم ).۴۵/   ص ،۱۰/   فتح :نگا(بر قدرت و عطاء  ،دی :لیقب

قٍ ). «۴/   میابراھ :نگا(الم کبر  ،ِلَسان ).۲/   ونسی دْ انَ صِ  .وکینام ن .لیر جمکذ :»لِسَ
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قٍ ( دْ  یبائیزگر  بیان دارد و یوصف یمعن ،بدان یا مصدر است و به ھنگام اضافه واژه )صِ

قٍ « :لیاز قب .مضاِف خود است یوئکیو ن دْ لُ صِ جُ قٍ « .»رَ دْ أَةُ صِ رَ قٍ « .»إِمْ دْ مُ صِ دَ  .»قَ

قٍ « دْ دُ صِ عَ قْ قٍ « .»مَ دْ ). ۲/   ونسی :نگا(اضافه موصوف به صفِت خود است  .»لِسانُ صِ

لِيّاً «   .است )لِسانَ (صفت  .واال مقام :»عَ
 ۵۱ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿    ﴾٥١ انَّبِيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  الَٗص ُ�ۡ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُموَ�ٰٓ
   ترجمه: 
و  ،ده خدایو برگز که پاک یسک .بگو یسخن از موس )قرآن یآسمان(تاب کدر  

  .بس واال بود یغمبریپ
   توضیحات: 

انَ «  لَصاً ـمُ . «است یم شأن موسیم و تفخیرکت یبرا ،ن واژهیرار اکت .بود :»كَ  :»خْ
 ).۱۴۴/   اعراف :نگا(ده است یشتن برگزیخو یه خدا او را از نقائص زدوده و براک یسک

بِيّاً ). «۲۴/   وسفی :نگا(است  کتمام وجود از آن خدا و پالوده از شره با ک یسک واال  :»نَ

ة(از مصدر  .عیرف .مقام بُوَّ بَأ(از  .خبر دھنده .رفعت یبه معن )نُ  یعنی ؛خبر یبه معن )نَ
ن یدر ا .رساند یرا به اّطالع مردم م ین الھیو قوان یتاپرستکی ،خدا یه از سوک یسک

والً (ر دو وصف کذ ،صورت سُ بِيّاً (و  )رَ   .م داردید و تعظیکتنھا جنبه تأ )نَ
 ۵۲ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن هُ َ�ٰ َديۡ َوَ�ٰ ﴿   ٱ لطُّ
َ
�ۡ  َمنِ �ۡ ۡ�  ﴾٥٢ اَ�ِيّٗ  هُ َ�ٰ َوقَرَّ

   ترجمه: 
ما  یاز جانب راست خود ندا یو موس(م یوه طور ندا در دادکما او را از طرف راست  

  .میم و با او سخن گفتیردک کیو او را نزد )دیرا شن
   توضیحات: 

نِ «  طرف راست بود واّال  ی،ه نسبت به موسکن است یمراد ا .طرف راست :»األيْمَ
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 ین واژه به معنیا ).۸۰/   طه :نگا(است  )جانِبِ (صفت  .وه راست و چپ نداردک

ك( بارَ نَاهُ . «باشد )الطُّورِ (ا ی )جانِبِ (تواند صفت  ین صورت میدر ا .ز آمده استین )مُ بْ رَّ قَ

يّاً  يّاً (و  ،است یدن معنویقرب و منزلت بخش ،گرداندن کیمراد از نزد :»نَجِ ل به یَفع )نَجِ
 یم به معنیو َند ،ُمجاِلس یس به معنیھمچون َجل ؛ است یُمناج یعنی ،ُمفاِعل یمعن

  ).۸۰/   وسفی :نگا(و حال است  ،ُمناِدم
 ۵۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ رَّۡ�َ  مِن ۥَ�ُ  َناَوَوَهبۡ ﴿  َخاهُ  تَِنا
َ
  ﴾٥٣ انَبِيّٗ  ُرونَ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
و او را (م یبدو داد ،غمبر بودیه پکبرادرش ھارون را  ،مرحمت خود یو ما از رو 
  ).میردکبانش یار و پشتیدست
   توضیحات: 

َتِنَا«  محْ ن رَّ بِيّاً « .از مرحمت خود .به خاطر مرحمت خود :»مِ ونَ نَ ارُ اهُ هَ واژه  :»أَخَ

ونَ (مفعول و  )أَخا( بِيّاً (و  ،انیعطف ب )هارُ   .حال ھارون است )نَ
 ۵۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ َ�ٰ إِسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ َ�نََصادَِق  ۥإِنَّهُ  عِيَل   ﴾٥٤ انَّبِيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  دِ وَعۡ ل
   ترجمه: 
و  ،ش راست بودیھا ه در وعدهک یسکآن  .ل بگویاز اسماع )قرآن یآسمان(تاب کدر  

  .بود یغمبر واال مقامیپ
   توضیحات: 

بِيّاً «  والً نَّ سُ انَ رَ   ).۵۱/   میمر :نگا( :»كَ
 ۵۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

  َوَ�نَ ﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرُ يَأ

َ
ِ  ۥلَهُ أ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱةِوَ لصَّ  ﴾٥٥ اِضيّٗ َمرۡ  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  َوَ�نَ  ةِ لزَّ
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   ترجمه: 
شگاه یو در پ ،داد یات دستور مکاو ھمواره خانواده خود را به اقامه نماز و دادن ز 

  .ت بودیپروردگارش مورد رضا
   توضیحات: 

يّاً «  ضِ رْ   .اسم مفعول است .تیمورد رضا :»مَ
 ۵۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

يقٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  رِ�َسۚ إِدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿    ﴾٥٦ انَّبِيّٗ  اِصّدِ
   ترجمه: 
غمبر یار و راستگو و پکار راستیاو بس .س بگویاز ادر )قرآن یآسمان(تاب کو در  
  .بود یبزرگ
   توضیحات: 

يقاً «  دِّ   .ردار و گفتارکار راست و درست در یبس :»صِ
 ۵۷ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٧ َعلِيًّا َمَ�نًا هُ َ�ٰ َوَرَ�عۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میردکنائل  یانت واالئکما او را به منزلت و م 
   توضیحات: 

نَاهُ «  عْ فَ   ).۴/   شرح :نگا(م یاو را رفعت و منزلت داد :»رَ
 ۵۸ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ � نۡ  َءاَدمَ  ُذّرِ�َّةِ  ِمن نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ  نُوحٖ  َمعَ  َناَ�َلۡ  َوِممَّ

ٰٓ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ذُّرِ�َّةِ  َوِمن نۡ  ءِيَل َ� ٓۚ تَبَيۡ جۡ ٱوَ  َناَهَد�ۡ  َوِممَّ  � لرَّ�ٱ ُت َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا َنا
  ﴾٥٨ ۩اَوُ�ِ�يّٗ  �

   ترجمه: 
 یشتکه با نوح سوار ک یسانکو از فرزندان  ،بودند از ُسالله آدم یغمبرانیه پکآنان  
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 )مانیا یبه سو(ه آنان را ک یسانکو از زمره  ،عقوبیم و یو از دودمان ابراھ ،میردک
داده  )ا و آخرتیدن(نعمت شان  بدی م ویده بودیبرگز )یرسالت آسمان یبرا(رھنمود و 

نان و ک سجده ،شد یشان تالوت میا شیات خداوند مھربان پیه آکھر زمان  ،میبود
  .افتادند یم کان به خایگر

   توضیحات: 

آئِيلَ . « :سیا تا ادریرکاز ز ،ورکاء و ُرُسل دھگانه مذیانب یعنی .آنان :»أولئِكَ «  َ  :»إِرسْ

وا. «عقوبی رُّ داً . «افتادند یبه رو .از باال فروافتادند :»خَ جَّ  ،جمع ساِجد :»سُ

داً وَ بُكِيّاً . «نانک هیگر ی،کجمع با :»بُكِيّاً . «نانک سجده جَّ   .حال اّول و دوم ھستند :»سُ
 ۵۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ٌف َخلۡ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  فََخلََف ﴿  َضاُعوا
َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ َبُعوا ٰ ٱ �َّ َهَ�  نَ َقوۡ يَلۡ  َف فََسوۡ  ِت� لشَّ

  ﴾٥٩َ�يًّا
   ترجمه: 
ه نماز را کن شدند یگزیجا )نیار آمدند و در زمک یرو( یفرزندان ناخَلف ،بعد از آنان 

 ،شھوات راه افتادند )لذائذ و(ھدر دادند و به دنبال  )از آن را یمند ردند و بھرهک کتر(
  .دیخواھند د )ا و آخرتیخود را در دن( یگمراھ )مجازات(و 

   توضیحات: 

لَفَ «  لْفٌ «شان آمدند. ید. بعد از این گردیگزین و جایجانش»: خَ فرزندان »: خَ

لْف( ست و ناصالح.یناشا لَفو ( ،اوالد َاشرار را ،الفعل نیون عک) با سخَ ) با فتح خَ

يّاً «ند. یگو یار را میاوالد َاخ ،الفعل نیع  ی). گاھ۲۵۶/   (نگا: بقره یضاللت و گمراھ»: غَ

لْ «ه در کن یا ایه عذاب است. و کاست  یجه گمراھینجا مراد نتیمثل ا فَ يَ وْ نَ فَسَ وْ قَ

يّاً  يٍّ « ن است:یر چنیمضاف محذوف است و تقد»: غَ آءَ غَ زَ نَ جَ وْ لْقَ فَ يَ وْ   (نگا: فرقان »: فَسَ
 /۶۸.(  

 ۶۰ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿ 
ُ
  ﴾٦٠ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُونَ يَدۡ  �َِك فَأ
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   ترجمه: 
سته یشا یارھاکاورند و یمان بیا )دیه باکچنان (نند و که توبه ک یسانکمگر آن  

  .بدانان نخواھد شد ین ستمیمترکشوند و  یوارد بھشت م یسانکن ین چنیا .نندک
   توضیحات: 

يْئاً «  ونَ شَ شان  بدی ین ظلمیمترک .شود ینمشان  بدی یچ ستمیھ :» ال يُظْلَمُ
  .شود ینم

 ۶۱ مریم آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِ  ۥِعَباَدهُ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََعدَ  لَِّ� ٱ نٍ َعدۡ  ِت َج�َّ   ۥُدهُ وَعۡ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب
ۡ
  ﴾٦١ ا�ِيّٗ َمأ

   ترجمه: 
ه خداوند مھربان آن را به بندگان خود وعده داده ک ییو جاودانگ ییماندگار یھا باغ 

آنان  یو روز(رد یپذ یوعده خدا حتمًا تحّقق م .دارندمان یده بدان ایشان نادیاست و ا
  ).گردند یده و بدان وارد میبھشت خدا را د

   توضیحات: 

نٍ «  دْ نَّاتِ عَ نَّةَ ـالْ (جّناِت بدل از  ).۷۲/   توبه :نگا( :»جَ . است یه قبلیدر آ )جَ

يْبِ « غَ محذوف  ه عائد موصول وکاست  )ها(ر یه و ذوالحال ضمیحال )بِ (حرف  :»بِالْ
ه حرف کن یا ایو  .شان پنھان استیده ایبھشت را وعده داده است و از د :یعنی .است

د. «مان بدانیب و ایق غیبه سبب تصد :شود ین میچن یه است و معنیسبب )ِب ( عْ  :»وَ

أْتِيّاً . «َمْوُعود است یعنی ،اسم مفعول یمصدر و به معن  یاسم مفعول و به معن .ندهیآ :»مَ
  .اسم فاعل است

 ۶۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ مٗ َسَ�ٰ  إِ�َّ  ًوالَغۡ  �ِيَها َمُعونَ �َسۡ  �َّ ﴿    ﴾٦٢ اوََعِشيّٗ  َرةٗ بُ�ۡ  �ِيَها ُ�ُهمۡ رِزۡ  َولَُهمۡ  ا
   ترجمه: 
زدان و فرشتگان و ی(ن درود کیل ،شنوند ینم یا ھودهیآنان در آنجا گفتار پوچ و ب 

و طعام  کخورا )و تمام اوان و زمان(صبحگاھان و شامگاھان  ،)شنوند یم(را  )مؤمنان
  .شان آماده استیا
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   توضیحات: 

الماً «  و  )۵۸/   سی :نگا(زدان یمراد سالم  .ن درود راکیل .جز درود را :»إِالّ سَ

يّاً . «است )۲۳/   میابراھ :نگا(و مؤمنان  )۲۴رعد /  :نگا(فرشتگان  شِ ةً وَ عَ رَ صبح و  :»بُكْ
  .مراد ھمه اوقات است .شام

 ۶۳ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٣ اتَقِيّٗ  َ�نَ  َمن ِعَبادِنَا ِمنۡ  نُورُِث  لَِّ� ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك تِلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 -زگار باشند یه پرھک یسانکبه آن  -ه ما آن را به بندگان خود ک ین است بھشتیا 

  .میدھ یم
   توضیحات: 

نْ «  ثُ مَ يّاً . «هکم یآور یدر م یسک کیبه تمل :»نُورِ قِ   .خداترس .زگاریپرھ :»تَ
 ۶۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ُل  َوَما﴿  مۡ  إِ�َّ  نَتََ�َّ
َ
يۡ  َ�ۡ�َ  َما ۥَ�ُ  َرّ�َِكۖ  رِ بِأ

َ
ٰ  َ�ۡ�َ  َوَما َفَناَخلۡ  َوَما ِديَنا�  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما لَِكۚ َ�

  ﴾٦٤ ا�َِسيّٗ 
   ترجمه: 
جز به فرمان پروردگارت فرود  )زدانیف کبندگان جان و دل بر  ،فرشتگان(ما  
ما و آنچه  یش رویاز آن او است آنچه پ ).میگذار ین گام نمیره زمکو به (م یآئ ینم

  ).ستیو ن(ار نبوده کن دو است و پروردگارت فراموشیان ایپشت سِر ما و آنچه م
   توضیحات: 

 »... لُ تَنَزَّ ا نَ افران ک .امدیغمبر نیش پیپ یوح کیل پیجبرئ یمّدت .میآئ یفرود نم :»مَ
 ،ل مجّددا نازل شدیه جبرئک یھنگام .رده استکپروردگارش او را فراموش  :گفتند

ينَا. «ه فوق را برخواندیاو آ .دیر را پرسیعّلت تأخ َ أَيْدِ ا بَنيْ نه و کا امی ،ندهیمراد زمان آ :»مَ

نَا. «ما است یش رویجھات پ فَ لْ ا خَ نه و جھات پشت سر ما کا امی ،مراد زمان گذشته :»مَ

َ ذلِكَ . «است ا بَنيْ . میبر یه در آن بسر مکاست  ینه و جھاتکا امی ،مراد زمان حال :»مَ
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َ ذلِكَ « ا بَنيْ نَا وَ مَ فَ لْ ا خَ ينَا وَ مَ َ أَيْدِ ا بَنيْ هُ مَ نجا و آنجا و یو ا ،نده و گذشته و حالیآ :»لَ

يّاً . «پروردگار است کھمه متعّلق به ذات پا ،ا و آخرت و برزخیدن و ،جا ھمه  :»نَسِ
  .است یغه مبالغه ناسیص .ارکفراموش .نندهکرھا

 ۶۵ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ رَّبُّ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ۥَ�ُ  لَمُ َ�عۡ  َهۡل  ۦۚ َدتِهِ لِعَِ�ٰ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  هُ بُدۡ �ۡ ٱفَ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�

  ﴾٦٥اَسِميّٗ 
   ترجمه: 
ن است یه چنکحال (پس  .ن دو استیان این و آنچه در میو زمھا  آسمان پروردگار 

و بر عبادت او بر دوام و  ،نکتنھا او را پرستش  )شود یم یو ھمه خطوط بدو منتھ
وم یق ی،ح ،قادر ،عالم ،رازق ،ه خالقک(خدا  یبرا یه و ھمانندیمگر شب .با باشیکش
  ).؟ ینکاو دراز سوی  به ازیتا دست ن(رد ک یدا خواھیپ )باشد ...و

   توضیحات: 

م«  بُّ السَّ ...ـَرَ اتِ وَ بُّ ( :»اوَ بُّ (بدل از  )رَ ْ . «است یه قبلیآ )رَ طَربِ  .با باشیکش :»إِصْ

يّاً . «بر دوام باش مِ   ).۱۱/   یشور ،۷/   میمر :نگا(ر یه و نظیشب .مثل و مانند .ھمنام :»سَ
 ۶۶ آیهسوره مریم 

   ه:یمتن آ 

ءَِذا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ 
َ
خۡ  َف لََسوۡ  ِمتُّ  َما أ

ُ
 ﴾٦٦ َحيًّا َرجُ أ

   ترجمه: 
رون آورده یزنده ب )از گور ،شدم یو فان(ه ُمرَدم ک یا ھنگامیآ :دیگو یانسان م 

  ؟!خواھم شد
   توضیحات: 

ا«  ا مَ يّاً . «هکھر زمان  :»إِذَ   .حال است .زنده :»حَ
 ۶۷ مریم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
نَّا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُكرُ يَذۡ  َ�  أ

َ
 ﴾٦٧ ا ٔٗ َشۡ�  يَُك  َولَمۡ  ُل َ�بۡ  ِمن هُ َ�ٰ َخلَقۡ  �
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   ترجمه: 
 ؟!نبود یزیم و او اصًال چیدین آفریش از ایه ما او را پکآورد  یا انسان به خاطر نمیآ 

و اعاده خلق به  ی،نیاز نوآفر ینیه بازآفرکرده است کت را فراموش ین واقعیمگر ا(
  ).؟ تر است ساده ،دن او از عدم در زمان گذشتهیبخش یاز ھست ،ندهیوجود در زمان آ

   توضیحات: 

يْئاً ـوَ لَ «    .ست بودین یعنی .نبود یزیه چک یدر حال :»مْ يَكُ شَ
 ۶۸ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ َ�َحۡ  فََوَرّ�َِك ﴿  َ�ٰ ٱوَ  ُ�َ �َُّهمۡ َ�ُحۡ  ُ�مَّ  ِط�َ لشَّ   ﴾٦٨ اِجثِيّٗ  َجَهنَّمَ  َل َحوۡ  ِ�َ
   ترجمه: 
م و سپس یآور ین گرد میاطیافران را ھمراه با شکنه یھر آ ،سوگند به پروردگارت 

  .میساز یالنه حاضر میشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذلیا
   توضیحات: 

يَاطِنيَ «  ه آنان را وسوسه کا است یشان در دنیو ھمدم ا نین قریاطیمراد ش :»الشَّ

ثِيّاً . «ا معبودشان بودندیردند و ک یم بر زانو نشستن  .به زانو درآمدگان ی،جمع جاث :»جِ
ن واژه حال بوده و یا .استشان  بدی اھانت یا برایو  ،آنان یبر اثر ضعف و زبون ،شانیا

  .افران استک یو ناتوان یچارگیاز ب یریتصو
 ۶۹ مریم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ُهمۡ  ِشيَعةٍ  ُ�ِّ  مِن َ�َ�َِ�نَّ  ُ�مَّ ﴿  ُّ�
َ
َشدُّ  �

َ
  ﴾٦٩ اِعتِيّٗ  لرَّ�ٱ َ�َ  أ

   ترجمه: 
گران به دوزخ یش از دیو پ(م یشک یرون میرا ب یافراد یان ھر گروھیسپس از م 

  .اند تر از ھمه در برابر خداوند مھربان بوده شکه سرک )میانداز یم
   توضیحات: 

نَّ «  عَ نَنْزِ ش روانه دوزخ یشاپیو پ(م ینک یم و جدا میشک یرون میقطعًا و مسّلمًا ب :»لَ

ةٍ ). «۹۸ھود /  :نگا( )میساز یم يعَ تِيّاً . «جماعت .گروه و دسته :»شِ مصدر است و به  :» عِ
 :یبه معن ی،ه جمع عاتکن یا ای .ز استییتم .انیو طغ یشکّبر و تمّرد و سرکت :یمعن
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مْ (حال  .انیاغیان و یشان و طاغکمتمّردان و سر   .است )هُ
 ۷۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  نُ َ�َحۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ِ  لَمُ أ ِينَ ٱب وۡ  ُهمۡ  �َّ

َ
 ﴾٧٠ اِصلِيّٗ  بَِها َ�ٰ أ

   ترجمه: 
گاھ یبه خوب ،ت دارندیسوختن در آتش اولو یه براک یسانکما از  ،بعد از آن  و (م یآ
رخ نخواھد  یاشتباھگونه  ھیچ نشین گزیم و در اینک یقًا افراد گستاخ را انتخاب میدق

  ).داد
   توضیحات: 

لِيّاً «   .ان شدن و سوختن بدانیبه آتش درآمدن و بر :یمصدر است و به معن :»صِ
ان شدگان و یندگان و بریبه آتش در آ :یو به معن یه جمع صالکن یا ای .ز استییتم

  .حال است .سوختگان بدان
 ۷۱ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ  إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿  ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها قۡ  امٗ َحتۡ  َرّ�َِك  َ�َ   ﴾٧١ اِضيّٗ مَّ
   ترجمه: 
 ،دنیعبور و د یمؤمنان برا(د یشو یوارد دوزخ م )انسانھا بدون استثناء(ھمه شما  

  .از پروردگارتان یاست قطع یو فرمان ین امر حتمیا ).دخول و ماندن یافران براکو 
   توضیحات: 

مْ «  نكُ ا. «ست مگریاز شما ن یسک :»إِن مِ هَ دُ ارِ و در  کیبدان نزد .شود یوارد آن م :»وَ
دن و عبور یالبّته وروِد مؤمنان تنھا جنبه د ).۲۳/   قصص :نگا(شود  ینارش حاضر مک

و  یدن عذاب سرمدیو چش یارماندگ یافران براکو وروِد  .ت و آزار استیبدون اذ

يّاً ). «۹۸اء / یانب ،۹۸ھود /  :نگا(ش دوزخ است یوسته در حال افزایپ ضِ قْ   میمر :نگا( :»مَ
 /۲۱.(  

 ۷۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ ﴿  ْ ٱ �َّ نََذرُ  �ََّقوا ٰ ٱ وَّ   ﴾٧٢ اِجثِيّٗ  �ِيَها لِِم�َ ل�َّ
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   ترجمه: 
  .میساز یالنه در آن رھا میو ستمگران را ذل ،میدھ یرا نجات مزگاران یسپس پرھ 
   توضیحات: 

رُ «  ثِيّاً . «میساز یرھا م :»نَذَ   ).۶۸/   میمر :نگا( :»جِ
 ۷۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  َّ�  ْ ِينَ  َ�َفُروا ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ يُّ  ا
َ
 َخۡ�ٞ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ أ

َقامٗ  حۡ  امَّ
َ
 ﴾٧٣ انَِديّٗ  َسنُ َوأ

   ترجمه: 
به  ،شود یما بر آنان خوانده م )حقائق(گر  بیان ات روشن ویه آک یافران ھنگامک 

و مجلس  ،آنان بھتر )یزندگ(منزل  )ما و شما(از دو گروه  کیدام ک :ندیگو یمؤمنان م
  ؟ استباتر یشان زیا )ش و عشرتیع(

   توضیحات: 

اماً «  قَ اً . «گاهیگاه و پایجا .نکمنزل و مس :»مَ يّ دِ   .باشگاه .مجلس :»نَ
 ۷۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
حۡ  ُهمۡ  نٍ قَرۡ  ّمِن لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
َ�ٰ  َسنُ أ

َ
  ﴾٧٤ ايٗ َورِءۡ  اثٗ أ

   ترجمه: 
اند  ستهیز یم )ھنکدر روزگاران (ش از آنان یه پکم یا ردهکرا نابود  یشماریما اقوام ب 

ئت و یاند و ھم ظاھر و ھ داشته یبھتر یمال و ثروت و وسائل زندگ ،نانیو از ا
  .تر بوده است راستهیتر و پ شان آراسته یمایس

   توضیحات: 

مْ «  نٍ . «ار فراوانیبس .ادیچه ز :»كَ رْ ). ۶/   انعام :نگا(مردمان ھمعصر و ھمزمان  :»قَ

ياً . «یوسائل زندگ .منزل یاالک :»اثاً أَثَ « ئْ   .ئت و منظرهیھ .داریما و دیس :»رِ
 ۷۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َ�نَ  َمن قُۡل ﴿  �ۚ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  ُددۡ َيمۡ فَلۡ  لَةِ لضَّ ٰٓ  َمدًّ وۡ  إَِذا َح�َّ
َ
ْ َرأ ا يُوَعُدونَ  َما ا  إِمَّ
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ا َعَذاَب لۡ ٱ اَعةَ ٱ �مَّ َ��ٗ  َ�ّٞ  ُهوَ  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ  لسَّ ۡض  امَّ
َ
 ﴾٧٥ اُجندٗ  َعُف َوأ

   ترجمه: 
ن راه دارند) یھستند (و اصرار بر ادامه ا یه در گمراھک یسانک) بگو: !غمبریپ ی(ا 

شتر در گناه یند و بیفزایان خود بیفر و طغکدھد (تا بر  یمھلت مشان  بدی خداوند مھربان
افران توّسط کچه عذاب ( ،اند نند آنچه را بدان وعده داده شدهیب یم هکفرو بروند) تا آن گاه 

شان خواھند دانست ی) آخرت را. باالخره ایو رسوائ یو چه (خوار ،جھادگران مسلمان) را
  تر و ناتوانتر است. فیرش ضعکن و منزلش بدتر و سپاه و لشکمس یسکه چه ک

   توضیحات: 

نُ «  محْ هُ الرَّ دْ لَ دُ يَمْ لْ اً فَ دّ مھلت شان  بدی ق استدراجیبگذار خداوند مھربان به طر :»مَ
مھلت شان  بدی خداوند مھربان :یعنی .یخبر یاست در معن یجمله طلب .دھد

ةَ . «دھد یم اعَ ا السَّ ذابَ وَ إِمَّ عَ ا الْ واژه  .یو چه عذاب اخرو یویچه عذاب دن :»إِمَّ

ذابَ ( عَ ةَ (و  )الْ اعَ نداً . «است )ما(بدل از  )السّ مراد دسته و گروه و  .انیرکلش .رکلش :»جُ
  .اران استکاران و مددی

 ۷۶ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�زِ�دُ ﴿  ِينَ ٱ �َّ ْ َتَدوۡ هۡ ٱ �َّ ٰ ٱ ُت قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ىۗ ُهدٗ  ا  وََخۡ�ٞ  اثََوابٗ  َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ
ا َردًّ   ﴾٧٦ مَّ
   ترجمه: 
ه در راه ک یسانک )و اّما ،ا بودیفتگان دنیسرنوشت ستمگران و فرن عاقبت و یا( 
 یارھاکو در راه انجام (د یافزا یشان میت ایخداوند بر ھدا ،اند ت گام برداشتهیھدا

 یوئکیآثار و اعمال ن )هکمعلوم است (و  )گرداند یمشان  نصیب قیسته توفیخوب و شا
از لحاظ اجر و پاداش و  ،گردد یره میت ذخشگاه پروردگاریدر پ )ماند و یاز انسان م(ه ک

  .دتر استیاز نظر عاقبت خوبتر و مف
   توضیحات: 

ديً «  اً . «به است مفعول .ت و رھنمودیھدا :»هُ دّ رَ  یو به معن یمیمصدر م :»مَ
نجا بھشت یه مراد در اکمحّل بازگشت است  یان و به معنکه اسم مکن یا ای ،بازگشت

  .است
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 ۷۷ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

فََرَءيۡ ﴿ 
َ
ِيٱ َت أ وَ�َ�َّ  َوقَاَل  تَِناَ�ٰ � َ�َفرَ  �َّ

ُ
ا َماٗ�  َ�   ﴾٧٧ َوَوَ�ً

   ترجمه: 
ھم  یامتی(اگر ق د:یگو یرده و مکار کات ما را انیه آک یسکاز آن  یستیا در شگفت نیآ 

به من داده خواھد  یادیفراوان و فرزندان ز یدارائ کدر آنجا) بدون ش ،به فرض باشد
  مند خواھم شد). بھره یشتریو لذائذ ب ی(و در آنجا ھم از شما جلوتر و از خوش ؟!شد
   توضیحات: 

أَيْتَ «  َّ ). «۴۶/   انعام ،۲۴۳/   بقره :نگا( :»أَفَرَ حتمًا و قطعًا به من داده  :»ألُوتَنيَ

داً ). «ايتآء(از مصدر  .خواھد شد لَ   .ر استیثکت ین برایتنو :» ماالً وَ وَ
 ۷۸ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

لَعَ ﴿  طَّ
َ
مِ  َب َغيۡ لۡ ٱ أ

َ
َذَ ٱ أ  ﴾٧٨ ادٗ َ�هۡ  لرَّ�ٱ ِعندَ  �َّ

   ترجمه: 
گاه شده استیغ )َاسرار(ا او از یآ   یشگاه خدایاز پ )نهین زمیه در اکن یا(ا یو  ؟ ب آ

  ؟ گرفته است یمانیمھربان عھد و پ
   توضیحات: 

گاه شده استیآ :»أَطَّلَعَ «  ن واژه فراھم آمده است از یا ؟ رده استکدا یا اّطالع پیآ ؟ ا آ

  .باب افتعال یفعل ماض )إِطَّلَعَ (ه حرف استفھام است و مراد از آن تعّجب است و ک )أَ (
 ۷۹ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۚ   ﴾٧٩ اَمدّٗ  َعَذاِب لۡ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  َوَ�ُمدُّ  َ�ُقوُل  َما ُتُب َسَنكۡ  َ�َّ
   ترجمه: 
و عذاب را  ،میسینو یم )ه اویعل(د یگو یه مکما آنچه را  .دیگو یه او مکست ین نیچن 

  .م داشتیخواھ یاپیبر او مستمّر و پ
   توضیحات: 

الّ «  نده ماقبل را باطل یار است و سخن گوکحرف ردع و ان .ن استینه چن :»كَ
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دُّ . «دارد یباز مرده است که ک یارکگرداند و او را از  یم مستمّر و  .میدھ یطول م :»نَمُ
  .میگردان یم و مضاعف میدھ یش میافزا .مینک یم یاپیپ

 ۸۰ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

  َ�ُقوُل  َما ۥَونَرِثُهُ ﴿ 
ۡ
  ﴾٨٠ ادٗ فَرۡ  تِيَناَو�َأ

   ترجمه: 
ه وجود ک(زند  یه از آن دم مکم آنچه را یبر یو از او به ارث م )میرانیم یو او را م( 

اور یو نه  ،و نه مال و ولد(ش ما خواھد آمد یو تنھا پ کت )امتیو روز ق ،مال و ولد است
  ).ھمراه او خواھد بود یبانیو پشت

   توضیحات: 

ولُ «  قُ ا يَ ثُهُ مَ م اموال و یریگ یم و از دست او میرانیم یه او را مکن است یمراد ا :»نَرِ

داً . «ندک یه از آنھا صحبت مکرا  یاوالد   .حال است .و تنھا کت :»فَرْ
 ۸۱ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ ْ  َءالَِهةٗ  �َّ َُكونُوا   ﴾٨١ �ِعزّٗ  لَُهمۡ  ّ�ِ
   ترجمه: 
ن یه چنکن یاند تا ا دهیخود برگز یبرا یمعبودھائ ،بجز خدا )ن گونه افرادیا( 

ا در رفع یدر دن( .شان گردندیا )یو اخرو یویدن(ه عّزت و احترام یما یمعبودھائ
  ).نندک یگریانجیشفاعت و مشان  برای و در آخرت ،دھند  شان یاری التکمش
   توضیحات: 

اً «  زّ ار کسان به کیر و مؤّنث کو جمع و مذ یمفرد و مثنّ  یمصدر است و برا :»عِ
  .رود یم

 ۸۲ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۚ ا ِهمۡ َعلَيۡ  َوَ�ُ�ونُونَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  ُفُرونَ َسَي�ۡ  َ�َّ   ﴾٨٢ ِضدًّ
   ترجمه: 
عبادت  ،پرستند یه مکرا  یمعبودھائ )امتیروز ق .شندیاند یه مک(ن است ینه چن 
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  .و دشمن آنان خواھند شد ،ردکار خواھند کشان را انیا
   توضیحات: 

ونَ «  رُ فُ يَكْ /   بوتکعن ،۸۶/   نحل :نگا(رخواھند شد کمن .خواھند ُجست یزاریب :»سَ

اً ). «۶/   احقاف ،۲۵ مْ (ده کحال مؤ :» ضدّ يْهِ لَ   .است )عَ
 ۸۳ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ٓ  تَرَ  � ا َّ�

َ
رۡ  �

َ
َ�ٰ ٱ َناَسلۡ أ ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِط�َ لشَّ زّٗ  تَُؤزُُّهمۡ  فِرِ�نَ َ�

َ
 ﴾٨٣ �أ

   ترجمه: 
 )در انجام گناھان(م تا آنان را یا افران فرستادهکسوی  به ن رایاطیه ما شک یدان ینم 

  .اغاالنندیزند و بیسخت برانگ
   توضیحات: 

مْ «  هُ زُّ  :نگا(است  یق بر معاصیو تشو کیمراد تحر .ان دھند و بجنبانندکت :»تَؤُ

اً ). «۲۵/   فّصلت   .به جوش آوردن .ان دادنکسخت ت .ختنیبرانگ :» أَزّ
 ۸۴ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َما ِهۡمۖ َعلَيۡ  َجۡل َ�عۡ  فََ� ﴿    ﴾٨٤ اَعدّٗ  لَُهمۡ  َ�ُعدُّ  إِ�َّ
   ترجمه: 
ما  .نکبر آنان شتاب م )و در نزول عذاب ،شان دلتنگ مباشیفر اکاز  !غمبریپ یا( 

  ).م دادیشان را خواھیارھاک یو جزا(م ینک یقًا محاسبه میشان را دقیتمام اعمال ا
   توضیحات: 

دُّ «    .مینک یحساب م .میشمار یم :»نَعُ
 ۸۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُ�ُ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿   ﴾٨٥ ادٗ َوفۡ  لرَّ�ٱ إَِ�  ُمتَّقِ�َ ل
   ترجمه: 
ه به ک یھائ به گونه گروه )شتریم ھرچه بیرکم و تیبا تعظ(زگاران را یما پرھ یروز 

و (م ینمائ یشگاه خداوند مھربان جمع میدر پ ،شان شوندینزد شاھان روند و مھمانان ا
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  ).میگردان یوارد بھشت م
   توضیحات: 

مَ «  وْ ُ . «ا مفعول ِبِه استیه یمفعول ف .را یروز .یدر روز :»يَ رشُ  .مینک یجمع م :»نَحْ

فْداً . «میآور یگرد م جمع است و مفرد آن  .به دربار امراء و شاھان یاعزام یھا گروه :»وَ

كْب و راكِب« .مانند ).وافد( ب« ،»رَ ب و صاحِ حْ تَّقنيَ ـْال(حال  .»و صَ   .است )مُ
 ۸۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َو�َُسوُق ﴿    ﴾٨٦ ادٗ وِرۡ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  رِِم�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
تشنه  )آبشخور به سرعت بروندسوی  به هک یا ھمچون شتران تشنه(اران را ک و گناه 

  ).میگردان یو بدانجا داخل م(م یران یجھّنم مسوی  به امک
   توضیحات: 

وقُ «  داً . «میران یم :»نَسُ رْ  ،مجازًا تشنگان .وارد شوندگان .ندگانیدر آ ،جمع واِرد :»وِ
اران کن بدیر و توھیه متضّمن تحقکاند  ردهک یز معنیام نک ان تشنهیھًا چھارپایو تشب
  .است

 ۸۷ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ لُِكونَ َ�مۡ  �َّ ﴿  َذَ ٱ َمنِ  إِ�َّ  َعةَ لشَّ   ﴾٨٧ ادٗ َ�هۡ  لرَّ�ٱ ِعندَ  �َّ
   ترجمه: 
 )از کیچ یھ ،ر مؤمنیو چه بندگان مجرم مؤمن و غ یچه بندگان مّتق ،در آن روز( 

مان دارد یه با خداوند مھربان عھد و پک یسکمگر آن  ،نندکتوانند شفاعت ب یآنان نم
  ).ا استیسته در دنیشا یارھاکو انجام  یتاپرستکیه ک(

   توضیحات: 

ونَ «  لِكُ مْ إِالّ . «است یلّ کمراد بندگان خدا به طور  .ستندیدارا ن .توانند ینم :»ال يَ

نْ  بعد از  یسانکن یچن .ن باشندیتاپرست و مؤمِن راستکیه کاست  یسانکمراد  :»مَ
 ،۸۶/   زخرف ،۲۳سبأ /  ،۱۰۹/   طه :نگا(نند کتوانند شفاعت ب یاجازه خداوند مھربان م
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داً ). «۲۶/   نجم هْ  )اذن(مان را یپ یبرخ .مان خالص استید و ایمراد توح .مانیپ :»عَ
  .اند ات متعّدد قرآن دانستهیور در آکمذ

 ۸۸ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َذَ ٱ َوقَالُوا   ﴾٨٨ اَوَ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
خود  یبرا یخداوند مھربان فرزند :ندیگو یم )انکان و مشریحیان و مسیھودی( 

  !برگرفته است
   توضیحات: 

 :نگا(ش است یان قرکو مشر )۳۰/   توبه :نگا(ان یھودیان و یحیمراد مس :»قالُوا« 
  ).۱۹/   زخرف

 ۸۹ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨٩ اإِدّٗ  ا ًٔ َشۡ�  ُتمۡ ِجئۡ  لََّقدۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیگوئ یرا م یا ار زشت و زنندهیز بسیچواقعًا  
   توضیحات: 

اً «    .سخت شگفت .ار زشت و زنندهیبس :»إِدّ
 ۹۰ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ تََ�ادُ ﴿  ٰ لسَّ رۡ  ُت َ�  ٱ َوتَنَشقُّ  هُ مِنۡ  نَ َ�َتَفطَّ
َ
ا َباُل �ِۡ ٱ َوَ�ِرُّ  ُض �ۡ�  ﴾٩٠ َهدًّ

   ترجمه: 
و  ،افدکن بشیو زم ،گردد ین سخن از ھم متالشیا به خاطرھا  آسمان است کینزد 

  !زدیوھھا به شّدت درھم فرو رک
   توضیحات: 

ادُ «  نَ . «است کینزد :»تَكَ طَّرْ تَفَ ِرُّ . «گردند یمتالش .شق شوند :»يَ فرو  .فرو افتند :»ختَ

اً . «زندیر دّ مفعول مطلق  .نده نمودنکره را پراکیردن و اجزاء پکران یبه شّدت و :»هَ



  ١٢١٩ سوره مریم

 

ِرُّ ( یدیکتأ اً (ن صورت یه در اک ،نده استکمتفّرق و پرا یه به معنکن یا ای .است )ختَ دّ  )هَ

ةً ( یبه معن ودَ دُ هْ   .و حال است )مَ
 ۹۱ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ْ َدَعوۡ  أ  ﴾٩١ اَوَ�ٗ  لِلرَّ� ا

   ترجمه: 
  .دھند ینسبت م یفرزند ،ه به خداوند مھربانکن یاز ا 
   توضیحات: 

ا«  وْ عَ   .ردندکاّدعاء  .نسبت دادند :»دَ
 ۹۲ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ن لِلرَّ� َبِ� يَ� َوَما﴿ 
َ
ا َ�تَِّخذَ  أ   ﴾٩٢ َوَ�ً

   ترجمه: 
  .ردیبرگ یه فرزندکست یخداوند مھربان سزاوار ن یبرا 
   توضیحات: 

نبَغي«    .ستیسزاوار ن :» ما يَ
 ۹۳ مریم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ُ�ُّ  إِن﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ِض �ۡ�   ﴾٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ َءاِ�  إِ�َّ

   ترجمه: 
و فرمانبردار (بنده خداوند مھربان  ،ن ھستندیو زمھا  آسمان ه درک یسانکتمام  

  .باشند یم )زدانی
   توضیحات: 

نْ . «است یحرف نف .ستین :»إِنْ «  ايتِ . «هک یسانک :»مَ مراد فرمانبردار  .ندهیآ :» ءَ

. خضوع و خشوع در برابر فرمان است یبه معن یمعنو )إِتْيانِ (مقصود  یعنی .است

بْداً «   .حال است .عیبنده گوش به فرمان و مط :»عَ
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 ۹۴ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

حۡ  لََّقدۡ ﴿ 
َ
ٰ أ ُهمۡ  ُهمۡ َصٮ   ﴾٩٤ اَعدّٗ  وََعدَّ

   ترجمه: 
  .داند یقًا تعدادشان را میو دق ،رده استک یاو ھمه آنان را سرشمار 
   توضیحات: 

مْ «  اهُ صَ   .شان را داشته استیشماره ا .رده استک یشان را سرشماریا :»أَحْ
 ۹۵ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩٥ ًدافَرۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َءا�ِيهِ  َوُ�ُُّهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
اور و اموال و اوالد و محافظ و یار و یبدون (و تنھا  کز تیروز رستاخو ھمه آنان  

  .شوند یدر محضر او حاضر م )مراقب
   توضیحات: 

داً «    .حال است .دهیش خدا رسیده و به پیز بریاز ھمه چ .و تنھا کت :»فَرْ
 ۹۶ سوره مریم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا   ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسيَجۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
 ،دھند یده انجام میسته و پسندیشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکگمان  یب 

  .ندکاف یمھا  دل شان را بهیدارد و حّجت ا یخداوند مھربان آنان را دوست م
   توضیحات: 

لُ لَ «  عَ يَجْ اً ـسَ دّ مْ وُ و محّبت  ،زیآنان را در نظر مردم عز .دارد یدوست م شان رایا :»هُ
  ).۱۰و  ۹حشر /  :نگا(اندازد  یمھا  دل آنان را به

 ۹۷ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ  فَإِ�َّ َ  بِلَِسانَِك  هُ َ�ٰ �َ�َّ ۡ ٱ بِهِ  ِ�ُبَّ�ِ ّٗ  امٗ قَوۡ  ۦبِهِ  َوتُنِذرَ  ُمتَّقِ�َ ل   ﴾٩٧ ا�ُّ
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   ترجمه: 
 ،له آنیتا به وس ،میا ساده و آسان فراھم آورده )است یه عربک(ما قرآن را به زبان تو  
دشمن (و مردمان سرسخت  ی،مژده دھ )مھربان یبه رضا و نعمت خدا(زگاران را یپرھ

  .یبترسان )زدانیو عذاب  یاز ناخوشنود(را با آن  )حق و طرفدار باطل
   توضیحات: 

نَاهُ «  ْ  :نگا(م یا قرآن را آسان و روان فراھم آورده .میا ردهکقرآن را سھل و ساده  :»يَرسَّ

انِكَ ). «۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۱۷قمر /  ا یح و روشن و گویفص یه عربکبه زبان تو  :»بِلِسَ

اً ). «۲/   وسفی ،۱۰۳/   نحل :نگا(است  دّ دّ « :»لُ ه به باطل ک یدشمنان سرسخت ،»مجع أَلَ
  ).۲۰۴/   بقره :نگا(بر عداوت لجاجت دارند 

 ۹۸ سوره مریم آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
َحدٍ  ّمِنۡ  ُهمِمنۡ  ُ�ِسُّ  َهۡل  نٍ قَرۡ  ّمِن لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
وۡ  أ

َ
  ﴾٩٨ �َزۢ رِ�ۡ  لَُهمۡ  َمعُ �َسۡ  أ

   ترجمه: 
 یچه نسلھا و نژادھا )دارند یغمبر سر عناد و دشمنیپ یه با تو اک(نان یش از ایپ 

 ای ی،نیب یشان را میاز ا یسکا یآ ،میا ردهکنابود  )فر و گناهکبر اثر (را  یفراوان
  ؟! یشنو یاز آنان را م یصدائترین  کوچک

   توضیحات: 

نٍ «  رْ دٍ ). «۶/   انعام :نگا( :»قَ نْ أَحَ نْ (حرف  .یسکچ یھ :»مِ  یبرا ین مواردیدر چن )مِ

زاً . «رود یار مکعام مابعد خود به  ینف كْ   .ف و بس نھانیار ضعیبس یصدا :»رِ





 
 

 طه سوره

 ۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ طه﴿ 
   ترجمه: 
  .ھا .طا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا( :» طه« 
 ۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَزۡ�َ  َما
َ
 ﴾٢ َ�ٰٓ لِتَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

   ترجمه: 
و  ،افرانکاوردن یمان نیاز غم ا(م تا یا تو نفرستاده یما قرآن را برا )!غمبریپ یا( 
  .ینکشتن را خسته و رنجور یخو )زدانیعت یرفتن شرینپذ
   توضیحات: 

يا«  قَ /   ھفک :نگا( یشتن را نابود سازیو خو ی،تا خود را به رنج و زحمت انداز :»لِتَشْ
  ).۸فاطر /  ،۳شعراء /  ،۶

 ۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ َ�ٰ َ�ۡ  لَِّمن كَِرةٗ تَذۡ  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
و از او اطاعت (ترسند  یه از خدا مکم یا فرستاده یسانکپند و اندرز  ین آن را براکیل 

  ).نندک یم
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   توضیحات: 

ةً . «اّما .نکیل :»إِالّ «  كِرَ . استثناء منقطع است .پند و اندرز ین براکیل :»إِالّ تَذّ

ةً « كِرَ  :نگا(ل است یمصدر باب تفع .گردد یو سبب پندآموز یادآوریه یآنچه ما :»تَذْ
  ).۱۰و  ۹/   یاعل

 ۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

نۡ  تَ�ِ�ٗ� ﴿   ٱ َخلَقَ  ّمِمَّ
َ
َ�ٰ ٱوَ  َض �ۡ� ٰ لسَّ   ﴾٤ ُعَ� لۡ ٱ تِ َ�

   ترجمه: 
  .ده استیبلند را آفر ین و آسمانھایه زمکنازل شده است  یسک یاز سو 
   توضیحات: 

يالً «  لَ (مفعول مطلق فعل محذوف  .فرو فرستادن :»تَنزِ اسراء /  :نگا(است  )نَزَّ

ل( یعنی ،اسم مفعول یتواند به معن یم ).۱۰۶ نَزَّ شعراء /  ،۱۱۴/   انعام :نگا(باشد  )مُ

لَيا). «۱۹۴ عُ   .بلند ،عیرف ،ایجمع ُعلْ  :»الْ
 ۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
مجموعه جھان (ه بر تخت سلطنت کاست  )قرآن را فرو فرستاده( یخداوند مھربان 

  ).رده استکائنات را احاطه کو قدرتش سراسر (قرار گرفته است  )یھست
   توضیحات: 

نُ «  محْ نُ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا :»الرَّ محْ وَ الرَّ شِ . «»هُ رْ » الْعَ

يا«و  تَوَ   ).۵۴/   اعراف ،۲۹/   بقره :نگا( :»إسْ
 ۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َوَما َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�   ﴾٦ ل�َّ

 



  ١٢٢٥ سوره طه

 

   ترجمه: 
ان آن دو و آنچه در ین و آنچه در میو آنچه در زمھا  آسمان آن او است آنچه دراز  

  .است )از دفائن و معادن( کر خایز
   توضیحات: 

يا«  يا«ن. ی. زمکخا»: الثَّرَ ْتَ الثَّرَ ا حتَ   ن است.یو در اعماق زم کآنچه در درون خا»: مَ
 ۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َهرۡ َ�ۡ  �ن﴿  َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥفَإِنَّهُ  لِ َقوۡ لۡ ٱب خۡ  لّ�ِ
َ
  ﴾٧ َ� َوأ

   ترجمه: 
 یو نھان )ندک یخدا فرق نم یبرا ،ا پنھانی( یارا سخن بگوئکاگر آش )!غمبریپ یا( 

ه سخن گفتن تو با خودت و خواطر کاز آن را (تر  و نھان )گران رایسخن گفتن تو با د(
  .داند یم )دل است

   توضیحات: 

...إِن «  رْ هَ ْ روانش یغمبر و به تبع او پیمخاطب پ .یارا سخن بگوئکاگر آش :»جتَ

َّ . «و عام است»  انسان«ا مخاطب خود ی. باشد یم . گران استیبا د یمراد نجوا :»الرسِّ

يا« فَ  :نگا(ت یشه و وسوسه و نیاعم از اند ،گذرد یه به دل مکاست  یزھائیمراد چ :»أَخْ
  ).۱۶/  ،۱۳/   کمل

 ۸ آیه سوره طه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿   ٱ َ�ُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�   ﴾٨ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما

   ترجمه: 
  .و استکینھای  نام یاو دارا .ستین یاو خدا است و جز خدا معبود 
   توضیحات: 

مآءُ الْ . «محذوف است یخبر مبتدا :»أَهللاُ «  نَياـاألسْ سْ  هیوجه تسم .وکینھای  نام :»حُ
 :نگا(مال عظمت و قدرت داللت دارند که و یه بر تنزکبدان جھت است  ی،اسماء ُحسن

  ).۱۱۰اسراء /  ،۱۸۰/   اعراف
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 ۹ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَهۡل ﴿  تَٮ
َ
  ﴾٩ ُموَ�ٰٓ  َحِديُث  َك �

   ترجمه: 
  ؟ ده استیبه تو رس )با فرعون( یموس )سرگذشت شگفت(ا خبر یآ 
   توضیحات: 

لْ أَتَاكَ «  آن را با  ،ت خبر در دل مخاطبیتثب یبراھا  عرب ؟ ده استیا به تو رسیآ :»هَ
. ندینما یدن میب به شنیق و ترغیله تشوین وسیرا بد یآغازند و و یاستفھام م

يثُ « دِ   .مراد خبر و قّصه است .سخن :»حَ
 ۱۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َ�َقاَل  �نَارٗ  رََءا إِذۡ ﴿ 
َ
ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ لِهِ ِ� ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ وۡ  بَِقبٍَس  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ

َ
ِجدُ  أ

َ
 أ

  ﴾١٠ ىُهدٗ  �َّارِ ٱ َ�َ 
   ترجمه: 
را  یاز دور) آتش ،ن به مصریبه ھنگام مراجعت از َمْد  ی،سرد کی(در دل شب تار یوقت 

 ،دوارم از آن آتشیام. ام دهید یه آتشکد ینکتوّقف  یکد و به خانواده خود گفت: اندید
  ابم (و راه را از او بپرسم).یرا ب یه در دور و بر آتش راھنمائکن یا ای ،اورمیتان بیبرا یا شعله

   توضیحات: 

ثُوا«  كُ تُ . «دیستیبا یکاند .دینکتوّقف  :»أُمْ انَسْ ه به ک )إيناس(از مصدر  .ام دهید :»ءَ
س کبرع ،و آرامش باشد یخوشحال ه موجبکاست  یزیردن چکاحساس  یمعن

س« . ه موجب خوف و ھراس استکاست  یزیردن چکاحساس  یه به معنک»  توجّ

بَسٍ « ديً . «چند چوب کشعله برگرفته از آتش بر نو :»قَ   بقره :نگا( یراھنمائ .راھنما :»هُ
 /۲.(  

 ۱۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ تَٮ
َ
  ﴾١١ ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  نُودِيَ  َها�



  ١٢٢٧ سوره طه

 

   ترجمه: 
  !یموس یا :ندا داده شد )یاز سوئ( ،دینار آتش رسکه به ک یھنگام 
   توضیحات: 

  .است )یناد(مجھول  .صدا زده شد :»نُودِيَ « 
 ۱۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۠  إِّ�ِ نَا
َ
ِ  إِنََّك  َك لَيۡ َ�عۡ  لَعۡ خۡ ٱفَ  َر�َُّك  �  ٱب

ۡ ۡ ٱ َوادِ ل ِس ل   ﴾١٢ ىُطوٗ  ُمَقدَّ
   ترجمه: 
ه در کچرا  ،اوریرون بیت را از پا بیفشھاک .باشم یمن پروردگار تو م کبدون ش 

  .یھست«   یُطو«  کو مبار کن پایسرزم
   توضیحات: 

يْكَ «  لَ لَعْ نَعْ فش کرون آوردن یدر آن زمان ب .اوریرون بیت را از پا بیھا فشک :»إِخْ

ن ینام سرزم ،»طُوي« :»طُويً ). «ّسریالمصحف الم :نگا(نشانه تواضع و ادب بوده است 
  .وه طور استکنار ک

 ۱۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

نَا﴿ 
َ
  ﴾١٣ يُوَ�ٰٓ  لَِما َتِمعۡ سۡ ٱفَ  تَُك َ�ۡ خۡ ٱ َو�

   ترجمه: 
تا (شود  یم یپس گوش فراده بدانچه وح ،ام دهیبرگز )مقام رسالت یبرا(من تو را  

  ).یو به قوم خود برسان یاموزیآن را خوب ب
   توضیحات: 

تُكَ «  ْ رتَ   .ام دهیتو را برگز :»إِخْ
 ۱۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نَا إِنَِّ�ٓ ﴿ 
َ
ُ ٱ � ٓ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ ۠  إِ�َّ نَا

َ
قِمِ  ِ� ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �

َ
لَوٰ ٱ َوأ   ﴾١٤ رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

   ترجمه: 
 یعبادت( ،نکپس تنھا مرا عبادت  ،ستیجز من ن یو معبود ،ھستم» الله«من  
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  .یاد من باشیبه  )شهیھم(و نماز را بخوان تا  ،)یکخالص از ھرگونه شر
   توضیحات: 

ي«  رِ كْ . به یر من بپردازک. تا در نماز به ذیاد من باشیشه به یه ھمکن یا یبرا»:  لِذِ

ندَ ( ی) به معنلِ حرف ( ،ریاخ یاد من. با توّجه به معنیھنگام    ).۷۸) است (نگا: إسراء / عِ
 ۱۵ آیهسوره طه 

   ه:یمتن آ 

اَعةَ ٱ إِنَّ ﴿  َ�ادُ  َءا�َِيةٌ  لسَّ
َ
خۡ  أ

ُ
  ﴾١٥ َ�ٰ �َسۡ  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ  َزىٰ ِ�ُجۡ  فِيَهاأ

   ترجمه: 
پنھان  )از بندگان(آن را  )موعد(خواھم  یمن م .ز به طور قطع خواھد آمدیرستاخ 

بودن  یو در ضمن به سبب مخف ،مردمان در حالت آماده باش دائم بوده(دارم تا 
وشش خود کدر برابر تالش و  یسکھر )و سرانجام ،عمل داشته باشند یامت آزادیق

  .جزا و سزا داده شود
   توضیحات: 

ادُ «  ا). «قاموس اللغه :نگا(خواھم  یم .ه منکاست  کینزد :»أَكَ يهَ فِ آن را پنھان  :»أُخْ
در  ،إظھار است یسلب است و إخفاء به معن یھمزه آن برا ،اند گفته یبرخ .دارم یم
رسد و درصدد  یز به طور قطع فرا میرستاخ :شود ین میه چنین صورت مفھوم آیا

ه کار کآن درود عاقبت  یسکتا ھر ،ن جھانمیدن بدیار ساختن آن و خاتمه بخشکآش

  .ه استیمصدر )ما(واژه  .برابر عمل خود :»اـَبِم« .شتک
 ۱۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نََّك  فََ� ﴿  ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  بَِها ِمنُ يُؤۡ  �َّ  َمن َهاَ�نۡ  يَُصدَّ  ﴾١٦ َدىٰ َ�َ�ۡ  هُ َهَوٮ
   ترجمه: 
ه ک یسکآن باز دارد  )یبرا یامت و آمادگیمان به قیا(د تو را از ینبا )!یموس یا( 

  .شد یخواھ که ھالک ،دینما یم یرویش پیبدان باور نداشته و از ھوا و ھوس خو
   توضیحات: 

نَّكَ «  دَّ نْها. «ندکتو را غافل و دور از آن ن .ه تو را باز نداردکد یبا :»فَال يَصُ  .از آن :»عَ



  ١٢٢٩ سوره طه

 

ةَ (واژه  )ها(ر یمرجع ضم اعَ دي. «است )السَّ تواند  ین فعل میا .»هالك شوي« :» تَرْ
 یو جمله فعل و فاعل خبر مبتدا ،ا مضارع مرفوعی .باشد یمضارع منصوب و جواب نھ

َ◌نَت َتْرد :ن باشدیر چنیمحذوف بوده و تقد
َ
  .کبه سبب ذلِ  یَفأ

 ۱۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �َِيِمينَِك  َك تِلۡ  َوَما﴿     ﴾١٧ ُموَ�ٰ َ�
   ترجمه:

  ؟ ستیدر دست راست تو چ !یموس یا 
   توضیحات: 

ا تِلْكَ بِيَمينِكَ . «دست راست :» يَمِني«  ردن کمتوّجه  ،ن پرسشیمراد از ا :»؟مَ
  .زند یه بعدًا سر مک یزھائیمخاطب است به چ

 ۱۸ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َعَصايَ  ِ�َ  قَاَل ﴿  ُؤا تََو�َّ
َ
ُهشُّ  َهاَعلَيۡ  �

َ
ٰ  بَِها َوأ خۡ  ارُِب  َٔ َ�  �ِيَها َوِ�َ  َ�َنِ�  َ�َ

ُ
  ﴾١٨ َرىٰ أ

   ترجمه: 
و با آن گوسفندانم را نم ک یه میکمن است و بر آن ت ین عصایه اکپاسخ داد  

  .نمک یرا با آن برآورده م یگرید یازھایو ن ،زمیر یآنھا برگ م یرانم و برا یم
   توضیحات: 

اْ «  ؤُ كَّ شُّ . «ستادن و چه در رفتنیچه در ا ،زنم یه میکت :»أَتَوَ برگ درختان را  :»أَهُ

بُ . «رانم یآورم و م یفرود م .زمیر یم ئَارِ بَةَ « :»مَ   .حوائج و منافع ،»مجع مأْرِ
 ۱۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾١٩ ُموَ�ٰ َ�ٰ  قَِها�

   ترجمه: 
  .ندازیعصا را ب !یموس یا :فرمود )خدا بدو امر( 
   توضیحات: 

ا«  هَ قِ   .نکفیآن را ب .ندازیآن را ب :»أَلْ
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 ۲۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
ٰ فَ�   ﴾٢٠ َ�ٰ �َسۡ  َحيَّةٞ  ِ�َ  فَإَِذا َهاَقٮ

   ترجمه: 
  .شد و به سرعت راه افتاد یو ناگھان مار بزرگ ،فورًا عصا را انداخت یموس 
   توضیحات: 

يَّةٌ «  عي). «۱۰۷/   اعراف :نگا(مار بزرگ  :»حَ ند و راه ک یت مکبه سرعت حر :» تَسْ
  .رود یم

 ۲۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِسَ�َ�َها َسُنعِيُدَها َ�َۡفۖ  َوَ�  َهاُخذۡ  قَاَل ﴿ 
ُ
  ﴾٢١ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
ن یئت اّول و حالت نخستیما آن را به ھ !ر و مترسیآن را بگ :فرمود )یخدا به موس( 

  .م گرداندیخود باز خواھ
   توضیحات: 

ة«  ريَ   .ه بودک یزیھمان چ .ئت و حالتیھ .یوه و چگونگیش :»سِ
 ۲۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�يۡ  ُرجۡ َ�ۡ  َجَناِحَك  إَِ�ٰ  يََدكَ  ُممۡ ۡض ٱوَ ﴿  خۡ  َءايَةً  ءٍ ُسوٓ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ءَ َضا
ُ
  ﴾٢٢ َرىٰ أ

   ترجمه: 
ه کآن  یب ،دیرون آید و درخشان بیتا سف ،ش فرو بریبان خویدست خود را به گر 

  .است )تو یبرا( یگرین معجزه دیو ا ،شده باشد ییماریب و بیدچار ع
   توضیحات: 

نَاحِ «  آءَ . «بانیگر .ر بغلیز :»جَ يْضَ حال اّول  ).۱۰۸/   اعراف :نگا( ید نورانیسف :»بَ

جْ (ر فعل یضم ْرُ وءٍ . «است )ختَ ةً . «ب و نقصیع .یماریب :»سُ ايَ حال دوم  .معجزه :»ءَ

جْ (ر فعل یضم یاست برا ْرُ   ).ختَ
 



  ١٢٣١ سوره طه

 

 ۲۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٣ ىُكۡ�َ لۡ ٱ تَِناَءاَ�ٰ  ِمنۡ  لُِ�َِ�َك ﴿ 
   ترجمه: 
ل عصا به یبا تبد(بزرگ خود را  یھا از معجزه یتا بعض )میرا به تو نمودھا  این ما( 

  ).ل صدق رسالت تو باشندیو دل(م یبه تو نشان دھ )اژدھا و درخشنده شدن دست
   توضیحات: 

يا«  َ ربْ اتِنَا الْكُ ايَ نْ ءَ ه کاست  یمراد دو معجزه مھّم  .بزرگ ما یھا از معجزه یبعض :»مِ
  .اند ر شدهکدر باال ذ

 ۲۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٤ َطَ�ٰ  ۥإِنَّهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  َهۡب ذۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
 یشکه او سرک )نکگانه ی یمان به خدایرا دعوت به ا یو و(فرعون سوی  به برو 

  ).ان از حّد گذشته استیفر و طغکو در (رده است ک
   توضیحات: 

يا«    .رده استکان یده است و طغیآغاز یشکسر :»طَغَ
 ۲۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٥ رِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
ام را فراخ و گشاده دار  نهیس !پروردگارا :گفت )خاشعانه به دعا پرداخت و یموس( 

را  یو با آرامش تمام رسالت آسمان ،زدین از دل برخیکخشم و  ،تا در پرتو شرح صدر(
  ).آورم یبه جا

   توضیحات: 

حْ «  َ   ).۱۲۵/   انعام :نگا(ن و گشاده دار کفراخ  :»إِرشْ
 



 تفسیر نور    ١٢٣٢

 

 ۲۶ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ﴾٢٦ رِيأ

   ترجمه: 
به گوش  ،راستهیتا آن را به گونه آراسته و پ(مرا بر من آسان گردان  )رسالت(ار کو  

  ).ان برسانمیفرعون و فرعون
   توضیحات: 

 » ْ   .ساده گردان .نکآسان  :»يَرسِّ
 ۲۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٧ لَِّساِ�  ّمِن َدةٗ ُ�قۡ  لُۡل حۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).ان دارمیا آن را بیتا روشن و گو( یو گره از زبانم بگشا 
   توضیحات: 

ةً «  دَ قْ   .زبان استنت کمراد ل .گره :»عُ
 ۲۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�فۡ ﴿    ﴾٢٨ ِ� قَوۡ  َقُهوا
   ترجمه: 
  ).قًا متوّجه مقصود من شوندیو دق(ه سخنان مرا بفھمند کن یتا ا 
   توضیحات: 

وا«  هُ قَ فْ   .ه جواب طلب استکچرا  ،فعل مضارع مجزوم است .تا بفھمند :»يَ
 ۲۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ﴾٢٩ ِ� أ

   ترجمه: 
  .من قرار بده یاز خاندانم برا یاوریو  



  ١٢٣٣ سوره طه

 

   توضیحات: 

يراً «  زِ   .گاه هیکبان و تیپشت .معاون .اوری :»وَ
 ۳۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�  ُرونَ َ�ٰ ﴿ 
َ
  ﴾٣٠ أ

   ترجمه: 
  .برادرم ھارون را 
   توضیحات: 

ونَ «  ارُ   .ان استیعطف ب :»هَ
 ۳۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

زۡ  ۦٓ بِهِ  ُددۡ شۡ ٱ﴿ 
َ
  ﴾٣١ رِيأ

   ترجمه: 
  ).یفزایمن ب یرویو بر ن(له او پشت مرا استوار دار یبه وس 
   توضیحات: 

ر«  ت« .پشت :»أَزْ   .»قوّ
 ۳۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ�ۡ
َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوأ

َ
  ﴾٣٢ رِيأ

   ترجمه: 
  .گردان کیمن شر )غیتبل رسالت و(ار کو او را در  
   توضیحات: 

ر«    .غ و دعوت استیار رسالت و نبّوت و تبلکمراد  :»أَمْ
 ۳۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٣ �َكثِ�ٗ  �َُسّبَِحَك  َ�ۡ ﴿ 
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   ترجمه: 
  .مینکس یح گفته و تقدیار تسبیتا تو را بس 
   توضیحات: 

ثِرياً «    .است یصفت مصدر محذوف :»كَ
 ۳۴ طه آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٤ َكثًِ�ا ُكَركَ َونَذۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میاد تو باشیم و بر یر تو گوئکار ذیو بس 
   توضیحات: 

كَ «  رَ كُ    میا تو باشیبه  .میر تو گوئکذ .میتو را بر زبان ران یاسماء ُحسنا :»نَذْ
 ۳۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٥ �بَِص�ٗ  بَِنا ُكنَت  إِنََّك ﴿ 
   ترجمه: 
گاه بودهیه تو ھمکچرا   و  یا ر نظر داشتهیو امور ما را ز ی،و ھست( یا شه از حال ما آ

  ).یدار یم
   توضیحات: 

رياً «  گاه .نایب :»بَصِ   .آ
 ۳۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

و�ِيَت  قَدۡ  قَاَل ﴿ 
ُ
  ﴾٣٦ ُموَ�ٰ َ�ٰ  لََك ُسؤۡ  أ

   ترجمه: 
  .شود یخواسته تو به تو داده م !یموس یا :فرمود )را ندا داد و یخدا موس( 
   توضیحات: 

ل. «تآءیاز مصدر إ .یداده شد :»أُوتِيتَ «  ؤْ  یمصدر است و به معن .درخواست :» سُ

ول« :یعنی ،اسم مفعول ؤُ سْ   .»مَ



  ١٢٣٥ سوره طه

 

 ۳۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ةً  َك َعلَيۡ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿  خۡ  َمرَّ
ُ
   ﴾٣٧ َرىٰٓ أ

   ترجمه:پ
تو را  ،و بدون تقاضا و درخواست تو(م یا بر تو مّنت نھاده یگریبار د )نیش از ایپ(ما  

  ).میا ت خود قرار دادهیمشمول عنا
   توضیحات: 

يْكَ «  لَ نَنَّا عَ   .میا ردهکدر حق تو انعام و احسان  :»مَ
 ۳۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  إِذۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ أ ّمَِك  إَِ�ٰٓ  َنا

ُ
  ﴾٣٨ يُوَ�ٰٓ  َما أ

   ترجمه: 
  .میردکبه مادرت الھام  )توّسط فرشتگان(ه الزم بود که آنچه را کبدان گاه  
   توضیحات: 

يْنَا«  حَ   ).۷/   قصص ،۶۸/   نحل :نگا(الھام است  ی،مراد از وح .میردکالھام  :»أَوْ
 ۳۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
ِ  مُّ ۡ�َ ٱ قِهِ ُيلۡ فَلۡ  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  ِذ�ِيهِ قۡ ٱفَ  �َّابُوتِ ٱ ِ�  ِذ�ِيهِ قۡ ٱ أ اِحلِ ٱب   لسَّ

ۡ
 ّ�ِ  َعُدوّٞ  هُ ُخذۡ يَأ

ُ  وََعُدوّٞ  لۡ  ۥۚ �َّ
َ
ٰ  َنعَ َوِ�ُۡص  ّمِّ�ِ  َ�َبَّةٗ  َك َعلَيۡ  ُت َقيۡ َو�   ﴾٣٩ ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ

   ترجمه: 
ا آن یتا در ،ندازیا بیو آن صندوق را به در ،نکفیب یه او را در صندوقکم) یردک(الھام  

رد. یآن را (از آب) بگ ،(و آن وقت فرعون) دشمن من و دشمن او ،ندکفیساحل برا به 
ار دوستت یاخت یند بیس تو را ببکه ھرکندم (بدان گونه کمن محّبت خود را بر تو اف

  .یابید پرورش یه باکت من چنان یه تحت نظارت و رعاکن بود یداشته باشد). ھدف ھم ا
   توضیحات: 

يَمِّ ). «۲۴۸/   بقره :نگا(صندوق  :»التَّابُوتِ . «نکفیاو را ب :»إِقذِ فِيهِ «  مراد  .ایدر :»الْ

وٌّ ). «۱۳۶/   اعراف :نگا(ل است یرود ن دُ نَعَ . «مراد فرعون است :»عَ تا ساخته  :»لِتُصْ



 تفسیر نور    ١٢٣٦

 

يْنِي. «ت استیپرورش و ترب ،مراد از ساختن .یشو يا عَ لَ ت و نظارت خاّص یتحت رعا :» عَ
  ).۳۷ھود /  :نگا(من 

 ۴۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ  ِ�ٓ َ�مۡ  إِذۡ ﴿ 
ُ
ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َتُقوُل  ُتَك أ

َ
ٰ  أ ّمَِك  إَِ�ٰٓ  َك َ�ٰ فَرََجعۡ  ۥۖ ُفلُهُ يَ�ۡ  َمن َ�َ

ُ
 َ�َقرَّ  َ�ۡ  أ

يۡ  اٗس َ�فۡ  َت َوَ�َتلۡ  َزنَۚ َ�ۡ  َوَ�  ُنَهاَ�يۡ  ٰ  َغمِّ لۡ ٱ ِمنَ  َك َ�ٰ َ�َنجَّ ۚ ُ�ُتونٗ  َك َوَ�َت�َّ هۡ  ِ�ٓ  ِسنِ�َ  َت فَلَبِثۡ  ا
َ
 لِ أ

ٰ  َت ِجئۡ  ُ�مَّ  َ�نَ َمدۡ    ﴾٤٠ ُموَ�ٰ َ�ٰ  قََدرٖ  َ�َ
   ترجمه: 
چون (رفت  یراه م )د ویپائ یاخ فرعون تو را مک یکیدر نزد(در آن ھنگام خواھرت  

 یسکا یآ :گفت )شانیبد ،گشتند یم یردھیه تو را از آب گرفتند و به دنبال زن شکد ید
 ؟باشد یو یبرا یه خوبیدا(رد و یاو را بر عھده گ یه سرپرستکرا به شما نشان دھم 

مادرت باز سوی  به ما تو را )و آن وقت ،نمودشان  بدی مادرت را ،پس از موافقت آنان
ن یو غمگ )و از زنده بودن تو شاد گردد(روشن شود  )دن تویاز د(م تا چشمش یگرداند

و ما تو را از غم  ی،شتکرا  یسک )اشتباھاً  ،انیان فرعونیز ما ،بعد از بزرگ شدن( .نشود
در (تو را  )بعد از آن(و  ،میدیرھان )ان و قصاص فرعونیفرعون یشّر و بال(و اندوه 

ان یپس از آن سالھا در م .میبارھا و بارھا آزمود )یگریپس از د یکی ،حوادث یھا ورهک
گرفتن فرمان  یبرا(ه ک یدر موعد !یموس یسپس ا .ین ماندگار شدیمردم َمْد 

  .یبازگشت )ن به مصریاز َمْد (مقّدر بود  )رسالت
   توضیحات: 

تَنَّاكَ «  و از  یزه شدیکھا پا یم تا از آلودگیھا آزمود یھا و ناخوش یتو را با خوش :»فَ

تُوناً ). «۳۵اء / یانب :نگا( یش خالص به در آمدیبوته آزما ھا  انواع آزمون ،)فَتْن(جمع  :»فُ
 :مثل ،ه ُفُتون جمع ِفْتَنة استکن یا ایو  .ه جمع ظّن استکظنون  :مانند ،ھا شیو آزما

ة« ،جمع َبْدَرة ،به دور زَ جْ وز مجع حُ جُ  :ھمانند ،ُفُتون مصدر است ،اند ھم گفته یبرخ .»حُ

رٍ . «ُفور و ُثُبورکور و کش يا قَدَ لَ ر  یَقَدر به معن .یر ازلیبر طبق تقد :»عَ   .ا َمْوِعد استیُمَقدَّ
 ۴۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٢٣٧ سوره طه

 

  ﴾٤١ ِ� ِ�َفۡ  ُتَك َطَنعۡ ۡص ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دمیش برگزیخو )خود و حمل رسالت یوح( یو تو را برا 
   توضیحات: 

تُكَ «  طَنَعْ   .نمودم یکیدر حق تو ن .ردمکتو را از خاّصان  .دمیتو را برگز :»إِصْ
 ۴۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  َهۡب ذۡ ٱ﴿ 
َ
ُخوكَ  أ

َ
 ﴾٤٢ رِيذِكۡ  ِ�  تَنَِيا َوَ�  ِ� َ�ٰ � َوأ

   ترجمه: 
اد و یو (ر کد و در ذیبرو )ام ارتان گذاردهیه در اختک(ات من یتو و برادرت ھمراه با آ 

  .دینکم یمن سست )فرمان یاجرا
   توضیحات: 

و ھم  ،شود یم یھم شامل دو معجزه بزرگ موس ،اتیآ .ات منیھمراه با آ :» بِئَايَايتِ « 
ت دعوت و نبّوت او یحّقانگر  بیان هک یھائ مات و برنامهیپروردگار و تعل یھا ر نشانهیسا

نِيَا). «۱۰۱اسراء /  :نگا(است    ).وين(از ماده  .دینکن یسست :»التَ
 ۴۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ذۡ ٱ﴿    ﴾٤٣ َطَ�ٰ  ۥإِنَّهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  َهَبا
   ترجمه: 
  ان از حّد گذشته است).یفر و طغکرده است (و در ک یشکه سرکد یفرعون برو یسو به 
   توضیحات: 
 ۴۴ سوره طه آیه 
   ه:یمتن آ 

ِّنٗ  ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َ�ُقوَ� ﴿  رُ  ۥلََّعلَّهُ  ا�َّ وۡ  َ�تََذكَّ
َ
  ﴾٤٤ َ�ٰ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
غفلت خود و عظمت خدا (د یشا ،دیسخن بگوئ )مانیدرباره ا(با او  یسپس به نرم 

  .بھراسد )ش و عذاب دوزخیان خویفر و طغکاز عاقبت (ند و کاد ی )را
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   توضیحات: 

يِّناً «  رُ . «مینرم و مال :»لَ كَّ تَذَ   .ادآور گرددی .ردیپند گ :»يَ
 ۴۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَ� ﴿  َنا َر�ََّنا ن َ�َاُف  إِ�َّ
َ
ٓ َعلَيۡ  ُرَط َ�فۡ  أ وۡ  َنا

َ
ن أ

َ
  ﴾٤٥ َ�ٰ َ�طۡ  أ

   ترجمه: 
قبل از آن (ه او کم یترس یم )نیاز ا(ما  !پروردگارا :گفتند )و ھارون خاشعانه یموس( 

ند و کو فرمان قتل ما را صادر (ند ک یش دستیبر ما پ )ه به سخنان ما گوش فرا دھدک
و اسائه (آغازد  یانگریطغ )دنیشنبعد از (ا یو  )انش نرسدیام تو به گوش او و اطرافیپ

  ).ندکادب 
   توضیحات: 

طَ «  رُ فْ يْنَا. «ش افتدیپ .ردیسبقت گ :»يَ لَ طَ عَ رُ فْ غ و اظھار یه بر اتمام تبلکن یا :»أَن يَ
ت و آزار ما یه بر اذکن یا .رد و آنھا را ناتمام گذاردیگ یشیشتن ما پکمعجزات ما با 

  .دیفزایب
 ۴۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿  ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
  ﴾٤٦ َوأ

   ترجمه: 
 )اعمالشان را(شنوم و  یم )شان رایحرفھا(من با شما ھستم و  !دینترس :فرمود 

  ).دارم یشتن و آزار شما باز مکشان را از یو ا(نم یب یم
   توضیحات: 

م«  كُ عَ  یت و نصرت ذات باریحفاظت و رعا ،خدا یت و ھمراھیمراد از مع :»اـَمَ
  .است

 ۴۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
رۡ  َرّ�َِك  رَُسوَ�  إِنَّا َ�ُقوَ�ٓ  �َِياهُ فَأ

َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َمَعَنا ِسۡل فَأ �ۡ  َوَ�  ءِيَل َ�  كَ َ�ٰ ِجئۡ  قَدۡ  ُهۡمۖ ُ�َعّذِ

ّ�َِكۖ  ّمِن يَةٖ � َ�ٰ ٱوَ  رَّ ٰ  مُ لسَّ ۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َمنِ  َ�َ  ﴾٤٧ ُهَدىٰٓ ل



  ١٢٣٩ سوره طه

 

   ترجمه: 
ل را با ما یاسرائ یبن .میما دو فرستاده پروردگار تو ھست :دید و بگوئیش او برویبه پ 

از  یا ما معجزه .نکت و آزار میو آنان را اذ )مان باز مداریشان را از ایو ا(ھمراه بدار 
ب ینص ،در امان ماندن از عذاب ).ه داّل بر صدق ما استک(م یا آورده تیپروردگارت برا

  .ردیش گیت در پیه راه ھداکاست  یسک
   توضیحات: 

لْ «  سِ ره و یار بدون جکو اسارت و واداشتن به  یو بندگ ین از بردگکآزاد  :»أَرْ

ةٍ . «ده ھمراه ما شوندیده و عقیبگذار در ا .یمواجب و حق و دستمزد ايَ  یا معجزه :»ءَ

المُ . «ل و برھان سترگیدل .بزرگ يا. «در امان ماندن از عذاب .سالمت :»السَّ لَ  .یبرا :»عَ

يا. «است )لِ ( ین واژه به معنیا لَ المُ عَ السَّ ت و درود یان تحیب ین جمله برایا :»وَ
صفوه  ،المنتخب یرھایتفس :نگا(ر نشده است کخطاب ذ یه در ابتداکچرا  ؛ ستین

  .اند دانسته»  ...هکباد  یسکدرود بر «  یآن را به معن یاّما برخ ).یالمراغ ،ریالتفاس
 ۴۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

وِ�َ  قَدۡ  إِنَّا﴿ 
ُ
ٓ إَِ�ۡ  أ نَّ  َنا

َ
ٰ  َعَذاَب لۡ ٱ أ َب  َمن َ�َ ٰ  َكذَّ   ﴾٤٨ َوتََو�َّ

   ترجمه: 
ات یآ(ه کگردد  یم یسکر یدامنگ )ید الھیشد(ه عذاب کشده است  یبه ما وح 

  .بگرداند یرو )مان به خدایاز دعوت ما و ا(و  ،دینما بیذکت )و معجزات را یآسمان
   توضیحات: 

نْ «  يا مَ لَ يلّ . «هکاست  یسکاز آن  .هکگردد  یوارد م یسکبر  :»عَ  .ردکپشت  :» تَوَ
  .گرداند یرو .اعراض نمود

 ۴۹ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

�ُُّ�َما َ�َمن قَاَل ﴿  ٰ  رَّ   ﴾٤٩ ُموَ�ٰ َ�
   ترجمه: 
  ؟ ستیکپروردگار شما دو نفر  !یموس یا :گفت )فرعون( 

 



 تفسیر نور    ١٢٤٠

 

   توضیحات: 

م«  بُّكُ   .وه نشانه غرور فرعون استین شیالم بدکان یب .پروردگار شما دو نفر :»اـَرَ
 ۵۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َر�َُّنا قَاَل ﴿  َّ�  ۡ�
َ
  ﴾٥٠ َهَدىٰ  ُ�مَّ  ۥَقهُ َخلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َطيٰ أ

   ترجمه: 
ده است و یرا وجود بخش یزیه ھر چکاست  یسکپروردگار ما آن  :گفت )یموس( 

  .رده استکرھنمودش  )ده شده استیآن آفر یه براک یزیآن چ یدر راستا(سپس 
   توضیحات: 

هُ «  لْقَ يا. «وجود آن .نش آنیآفر :»خَ دَ ر داده یبدو مس .رده استکرھنمودش  :»هَ
  .رده استک یراھنمائ ،فه خاّص خودیانجام وظ یبرا .است

 ۵۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ُقُرونِ لۡ ٱ بَاُل  َ�َما قَاَل ﴿ 
ُ
 ﴾٥١ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
اگر آن گونه باشد ( ؟ پس حال و وضع مردمان گذشته چه شده است :گفت )فرعون( 

ه کما  ؟ تاب نشده استکشان حساب و یاند و با ا پس چرا زنده نگشته ی،گوئ یه تو مک
  ).ا بھشت فرستاده باشندیو به دوزخ  ،ردهکاش  ه زندهکم یا دهیرا ند یسک

   توضیحات: 

ونِ ). «۵و ۲محّمد /  ،۵۰/   وسفی :نگا(ار و بار ک .حال و وضع :»بَالُ «  رُ قُ جمع  :»الْ
  ).۶/   انعام :نگا(عصِر اعصار و ازمنه است  مراد مردمان ھم ،َقْرن

 ۵۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  ٖب� كَِ�ٰ  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
تمام مشّخصات و اعمال و اقوال اقوام گذشته محفوظ و موجود ( :گفت )یموس( 

 ،به نام لوح محفوظ(م و شگفت یعظ یتابکدر شان  بدی اّطالعات مربوط )است و



  ١٢٤١ سوره طه

 

رود  یپرودگار من به خطا نم .است و تنھا پروردگارم از آن مطلع است و بس )توبکم
اد او یاز  یزیچ ،نیو بنابرا(ند ک یو فراموش نم )افتد یاز قلم او نم یزیو لذا چ(

  ).شود یمال داده مکشان به تمام و یا یجزا و سزا یمطمئّنًا روز .رود ینم
   توضیحات: 

  .مراد لوح محفوظ است .بیم و عجیتاب عظک :»كِتَابٍ « 
 ۵۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿   ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
نَزَل  ُسُبٗ�  �ِيَها لَُ�مۡ  وََسلََك  ادٗ َمهۡ  َض �ۡ�

َ
ٓ ٱ مِنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ  ءٗ َما

خۡ 
َ
زۡ  ۦٓ بِهِ  َنارَجۡ فَأ

َ
ٰ  �ََّباتٖ  ّمِن اجٗ َ�ٰ أ   ﴾٥٣ َش�َّ

   ترجمه: 
و در آن  ،رده استکشما  )ونت و آرامشکس(ن را گھواره یه زمکاست  یپروردگار 

و از  ،تان به وجود آورده استیبرا )جھت ارتباط ،و آب و ھوا یکدر خش( یراھھائ
اھان و اقسام درختان نر و ماده یو با آن انواع گ ،رده استکزان و باران یآسمان آب را ر

  .انده استیرا رو
   توضیحات: 

داً «  هْ  ،گشت و گذاِر در آن یو آسان ،بر آن ین از لحاظ سھولت زندگیزم .گھواره :»مَ

لَكَ . «ش و آرامش او استیه محّل آساکه شده است یتشب کودکبه گھواره  ساخته  :»سَ

نَا. «ده استیشک .است جْ رَ نَا(استعمال فعل  :»أَخْ جْ رَ جَ ( یبه جا )أَخْ رَ جلب  یبرا )أَخْ
نجا یدر ا .شود یان میه بعد از آن بکاست  یشگفت یارھاکتوّجه شنونده به امور و 

اجاً ). «۹۹/   انعام :نگا(صنعت التفات ملحوظ و منظور است  وَ ھم  ،جمع َزْوج :»أَزْ
نر و  یعنی ،تیو ھم اشاره به مسأله زوج ،اھان باشدیتواند اشاره به اصناف و انواع گ یم

تَّيا« .اھانیماّده بودن در عالم گ ل و رنگ و کگون در شمختلف و گونا ،تیجمع َشت :»شَ
  .طعم و بو

 ۵۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ َعوۡ رۡ ٱوَ  ُ�ُوا نۡ  ا
َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  َمُ�مۚۡ َ�ٰ � ْوِ�  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�

ُ
  ﴾٥٤ �َُّ�ٰ ٱ ّ�ِ



 تفسیر نور    ١٢٤٢

 

   ترجمه: 
 )در آن(ان خود را ید و ھم چھارپایخودتان بخور )ھم ی،اھیگ یھا ن فرآوردهیاز ا( 

است  )او یگانگیبر اثبات وجود خدا و ( یروشن یھا نشانه ،ن اموریمسّلمًا در ا .دیبچران
  .عقل سالم باشند یه داراک یسانک یبرا

   توضیحات: 

ا«  وْ عَ ام. «دیبه َچرا ببر .دیبچران :»إِرْ يا. «انیچھارپا :» أَنْعَ  :یبه معن ،ةیجمع ُنھْ  :»النُّهَ

يلِ . «ندک یم یح نھیز قبیه عقل از چکن است یا ،ه عقل بدانیعّلت تسم .عقل اُوْ

يا   .عاقالن و خردمندان :»النُّهَ
 ۵۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ  تَاَرةً  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  َهاَوِمنۡ  نُعِيُدُ�مۡ  َو�ِيَها ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  َهاِمنۡ ﴿ 
ُ
  ﴾٥٥ َرىٰ أ

   ترجمه: 
رون یآن ب گر شما را ازیو بار د ،میگردان یو بدان باز م ،میا دهین آفریما شما را از زم 

  ).تاب و جزا و سزاکحساب و  یبرا(م یآور یم
   توضیحات: 

ةً «    ).۶۹اسراء /  :نگا(گر یبار د .گریدفعه د :»تَارَ
 ۵۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

َر�ۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
َب  ُ�ََّها تَِناَءاَ�ٰ  هُ َ�ٰ أ َ�ٰ  فََكذَّ

َ
  ﴾٥٦ َو�

   ترجمه: 
ه از کبود  یو صدق او در امور یرسالت موسد یه مؤک(ما ھمه معجزات خود را  
از (رد و کب یذکت )ھمه آنھا را(او  یول ،میبه فرعون نشان داد )ردک یخدا ابالغ م یسو

  .ردک یچیسرپ )ھا مان بدانیا
   توضیحات: 

ا«  لَّهَ اثبات موضوعات  یبرا یه موسکاست  یمراد ھمه معجزات .آنھا یجملگ :»كُ
  .م استیکن داّل بر وجود صانع قادر حیادّله و براھ ا مرادی .مطروحه نشان داد

 



  ١٢٤٣ سوره طه

 

 ۵۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ِجئۡ  قَاَل ﴿ 
َ
� ِمنۡ  رَِجَناِ�ُخۡ  تََناأ

َ
  ﴾٥٧ ُموَ�ٰ َ�ٰ  رِكَ �ِِسحۡ  ِضَناأ

   ترجمه: 
ن یش از سرزمیخو ین جادویه ما را با اک یا ا آمدهیآ !یموس ی(فرعون) گفت: ا 

 یارھائکن یو ارائه ا ،دیو دعوت به توح ،ه مسأله نبّوتکم یدان ی(ما م ؟ ینکرون یخودمان ب
  طره قوم خود بر مصر است).یومت و سکو مرادت ح ،توطئه است یھمگ ی،نک یه مک

   توضیحات: 

نَا«  ضِ   .مراد مصر است .ن مایسرزم :»أَرْ
 ۵۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
نَت  َوَ�ٓ  نُ َ�ۡ  ۥلُِفهُ ُ�ۡ  �َّ  اِعدٗ َموۡ  َنَك َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  َعۡل جۡ ٱفَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  رٖ �ِِسحۡ  تِيَنََّك فَلََنأ

َ
 اَمَ��ٗ  أ

 ﴾٥٨ ىُسوٗ 
   ترجمه: 
و سحرت را با سحر (م یآور یتو م یتو را برا یھمسان جادو ینًا ما ھم جادوئیقی 

ما ه نه ک یموعد .نکن یموعد آن را مع )نونکپس ھم ا .میگردان یاثر م یخود باطل و ب
و فاصله آن نسبت به  ،ان صاف و مسّطحکگاه م و وعده ،مینکو نه تو از آن تخّلف ن

  .سان باشدکیھمگان 
   توضیحات: 

ويً «  اناً سُ كَ  کیه مسافت آن نسبت به ما و شما ک یجائ .ان صاف و مسّطحکم :»مَ

كاناً ( .اندازه باشد داً (بدل از  )مَ عِ وْ   .است )مَ
 ۵۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ن لّزِ�َنةِ ٱ مُ يَوۡ  ِعُدُ�مۡ َموۡ  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾٥٩ ُضٗ�  �َّاُس ٱ َ�َ ُ�ۡ  َوأ

   ترجمه: 
د یبا .ندیآرا یه در آن خود را مکاست  یعاد ما و شما روز جشنیم :گفت )یموس( 

  ).گذرد یان ما و شما میه مکنند یرا بب یتا ماجرائ(مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند 
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   توضیحات: 

ينَةِ «  مُ الزِّ وْ آمده است و  یاد به حساب میاز اع یکیه کبوده است  یروز .نتیروز ز :»يَ
ا امروزه در یگو .اند پرداخته یم یاند و به سرور و شاد آراسته یھمگان در آن خود را م

حيً . «نام دارد»  وفاء نيل«مصر ھنوز برقرار و    .چاشت .چاشتگاه :»ضُ
 ۶۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َ�ٰ  ُ�مَّ  ۥَدهُ َكيۡ  فََجَمعَ  نُ َعوۡ فِرۡ  َ�َتَو�َّ
َ
� ٦٠﴾  

   ترجمه: 
ب خود را یر و فرکپشت نمود و رفت و ھمه م )گفت و کفرعون آن مجلس را تر( 

دست و  رهیجادوگران چ یدر روز موعد با تمام قدرت و جملگ(رد و سپس کجمع 
  .آمد )دانیادوات و ابزار جادو به م

   توضیحات: 

 ،بر او یروزیو پ یردن موسک ه در چارهکاست  یزھائیمراد ھمه چ .رنگین :»كيْد« 
  .بود یالزم و ضرور

 ۶۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

وَ�ٰ  لَُهم قَاَل ﴿  ْ َ�فۡ  َ�  لَُ�مۡ َو�ۡ  مُّ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  َخاَب  َوقَدۡ  بَِعَذاٖب�  ِحتَُ�مفَيُسۡ  اَكِذبٗ  �َّ
  ﴾٦١ َ�َىٰ �ۡ ٱ َمنِ 
   ترجمه: 
ت یو به الوھ(د یبر خدا دروغ نبند !بر شما یوا :خطاب به جادوگران گفت یموس 

 )دیشان را جادو ندانیو معجزات ا ،دیب ننمائیذکغمبران خدا را تیو پ ،دینکفرعون باور ن
از  یدیست و نومکو ش ،ن خواھد ساختک شهینابود و ر )خود(ه خدا شما را با عذاب ک

  .بندند یخدا دروغ م ه برکاست  یسانکآن 
   توضیحات: 

مْ «  لَكُ يْ تَ « !دینابود شو !بر شما ی: وا»وَ حِ ابَ . «گرداند ین و نابود مک شهیر :»يُسْ  :»خَ
  .ست خوردکش .دید گردیناام

 



  ١٢٤٥ سوره طه

 

 ۶۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ْ زَُعوٓ َ�َتَ�ٰ ﴿  مۡ  ا
َ
ْ  َنُهمۡ بَيۡ  َرُهمأ وا ُّ�َ

َ
  ﴾٦٢ َوىٰ �َّجۡ ٱ َوأ

   ترجمه: 
ر خود را یتأثھا  دل از یو بر برخ ،شان را به ھراس انداختیا ین سخن موسیا( 

شان به نزاع یارھاکو درباره  )ت ساحران اختالف افتادیان جمعیو در م ،دیبخش
  .با ھم به سخن پرداختند یانه و درگوشیو مخف ،برخاستند

   توضیحات: 

يا«  وَ وا النَّجْ ُّ ه در حق او چه خواھند کن یو ا یموسار کخود را درباره  ینجوا :»أَرسَ
  .و نھان داشتند یاز مردم مخف ،ردک

 ۶۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ن يُرِ�َدانِ  نِ ِحَ�ٰ لََ�ٰ  نِ َ�ٰ َ�ٰ  إِنۡ  ا
َ
� ّمِنۡ  رَِجاُ�مُ�ۡ  أ

َ
 َهبَاَو�َذۡ  رِهَِما�ِِسحۡ  ِضُ�مأ

ۡ ٱ بَِطرِ�َقتُِ�مُ    ﴾٦٣ َ�ٰ ُمثۡ ل
   ترجمه: 
آنان  .ن دو نفر قطعًا جادوگرندیا :گفتند )گریدکیبه  یزنیبعد از را جادوگران( 

ن بھتر و برتر شما را یو آئ ،نندکرون ینتان بیخود از سرزم یخواھند شما را با جادو یم
  .ان بردارندیاز م
   توضیحات: 

ن خاطر در مابعد خود یحرف مشّبھٌة بالفعل و مخّفف از مثّقله است و به ھم»: إِنْ « 

) است و حرف الم واژه ما( یه و به معنی) حرف نافإِنْ ه (کن یا ایرده است. کعمل ن

انِ ( رَ احِ رانِ «ن است: یر چنی) است و تقدإِالّ ( ی) به معنلَسَ ن دو نفر ی. ا»ما هذانِ إِالّ ساحِ

ة«ستند. یجز دو ساحر نبوده و ن ثْلَياـالْ «ن و مذھب. یراه و رسم. آئ»:  طَريقَ مؤّنث »: مُ

ثَل(   و مذھب حق است. ین عالی: بھتر و برتر. مرادشان آئیعنی ،افضل است ی) به معنأَمْ
 ۶۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٢٤٦

 

 ﴿ ِ�ۡ
َ
ْ فَأ ْ �ۡ ٱ ُ�مَّ  َدُ�مۡ َكيۡ  ُعوا ۚ َصفّٗ  ُتوا فۡ  َوقَدۡ  ا

َ
  ﴾٦٤ َ�ٰ تَعۡ سۡ ٱ َمنِ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لَحَ أ

   ترجمه: 
د و یزیھم بریرو )نکمھارت و قدرت مماعم از نقشه و (د خود را یکر و کتمام م 

امروز  .دیگام نھ )دان مبارزهیبه م(صف  کیدر  یسپس ھمگ .دیریار گکپارچه به کی
  .نشان دھد )فیبه حر(خود را  یه بتواند برترکگردد  یروز میپ یسک

   توضیحات: 

تُوا«  اً . «دیدرآئ .دیائیب :»أُئْ فّ  :یحال است و به معن .دهیشکصف  .صف کی :»صَ

نيَ « طَفّ صْ لَيا. «است »مُ تَعْ   .ره شدیچ .افتی یبرتر :»إِسْ
 ۶۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَالُوا ا ن إِمَّ
َ
ٓ  ِ�َ تُلۡ  أ ا ن �مَّ

َ
َل  نَُّ�ونَ  أ وَّ

َ
لۡ  َمنۡ  أ

َ
� ٰ�َ ٦٥﴾  

   ترجمه: 
خود را  یھنرنمائ(ا تو اّول یآ !یموس یا :گفتند )جادوگران باد به غبغب انداخته( 

م و اسباب و ادوات یار شوکدست به (ا ما اّول ی ی،انداز یم )خود را یو عصا ینک یم
  ).؟ میسره سازکیار تو را کو (م یندازیب )ش رایخو یجادو

   توضیحات: 

يَ «  لْقِ مفعول فعل به عّلت  .ینکپرا یرا م یو بساط جادوگر یانداز ین میبر زم :»تُ
  .حذف شده است ،وضوح

 ۶۶ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  بَۡل  قَاَل ﴿
َ
� ْۖ �ََّها رِهِمۡ ِسحۡ  مِن هِ إَِ�ۡ  ُ�َيَُّل  وَِعِصيُُّهمۡ  ِحَبالُُهمۡ  فَإَِذا ُقوا

َ
   ﴾٦٦ َ�ٰ �َسۡ  �

   ترجمه: 
آنان طنابھا و ( .دیندازیب )د جلوید و آنچه دارینکشروع (شما اّول  :گفت )یموس( 

به  ،شانیا یه بر اثر جادوکد یچنان به نظرش رس )یموس .خود را انداختند یعصاھا
  .روند یتند راه م )خزند و یاند و م مار شده(آنان  یناگاه طنابھا و عصاھا

   توضیحات: 

بَال«  ّ «  .سمانیر .طناب ،جمع َحْبل :» حِ يا. «ھایچوبه دست ،جمع َعصا :»عِيصِ عَ  :»تَسْ



  ١٢٤٧ سوره طه

 

  .رود یتند راه م .ندک یت مکحر
 ۶۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
وَ�ٰ  ِخيَفةٗ  ۦِسهِ َ�فۡ  ِ�  َجَس فَأ   ﴾٦٧ مُّ

   ترجمه: 
  .ردکھراس  یکاحساس اند ،در درون خود ین ھنگام موسیدر ا 
   توضیحات: 

سَ «  جَ   ).۷۰ھود /  :نگا(به دل راه داد  .ندکبه دل اف .ردکاحساس  :»أَوْ
 ۶۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ ﴿ 
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٦٨﴾  

   ترجمه: 
شان را  باطل یارھاکو  یشو یره میو بر آنان چ( یحتمًا تو برتر !مترس :میگفت 

  ).داد یست خواھکش
   توضیحات: 

يا«  لَ   ).۷/   و نجم ۱۳۹/   عمران آل :نگا(ره یچ .برتر :»األعْ
 ۶۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
ْۖ َصَنُعوٓ  َما َقۡف تَلۡ  يَِمينَِك  ِ�  َما قِ َو� َما ا ْ  إِ�َّ اِحرُ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َوَ�  ِحرٖ� َ�ٰ  دُ َكيۡ  َصَنُعوا  لسَّ

َ�ٰ  ُث َحيۡ 
َ
� ٦٩﴾  

   ترجمه: 
  مزّورانه و شعبده( یھا ن تا ھمه ساختهکفیب یه در دست راست دارکرا  یزیو چ 
رنِگ ین ،اند ردهکه کرا  یارھائکه کچرا  .شان را به سرعت ببلعدیا )ارانهکم یھا یباز

  .شود یروز نمیجا برود پکو جادوگر ھر  ،جادوگر است
   توضیحات: 

فْ «  يْدُ «ه. کرا  یزیمسّلمًا چ»: اـإِنَّم). «۱۱۷/   بلعد (نگا: اعراف یتند م»: تَلْقَ رنگ. ین»: كَ

رٍ . «یبند چشم احِ يْثُ أَتَيا«مراد جنس جادوگر است. »: سَ   برود. جاکھرجا باشد. ھر »: حَ



 تفسیر نور    ١٢٤٨

 

 ۷۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ� دٗ  لسَّ ْ قَالُوٓ  اُسجَّ  ﴾٧٠ َوُموَ�ٰ  ُرونَ َ�ٰ  بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا

   ترجمه: 
ھا و چوبه  د و ھمه طنابیگرد یخود را انداخت. عصا مار بزرگ یعصا ی(موس 
به سجده افتادند  یجادوگران ھمگ ،د.) به دنبال آنیشان را فورًا بلعیمارگونه ا یھا یدست

  م.یمان داریا یم و) به پروردگار ھارون و موسینیب یان میقت را عیو گفتند: ما (حق
   توضیحات: 

ةُ «  رَ حَ يَ السَّ قِ ن یاگر  بیان استعمال فعل مجھول .جادوگران انداخته شدند :»أُلْ
  .خته استجادوگران را فروتنانه بر رو اندا ،ه سطوت معجزهکت است یواقع

 ۷۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

نۡ  َل َ�بۡ  ۥَ�ُ  َءاَمنُتمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ِيٱ لََكبِ�ُُ�مُ  ۥإِنَّهُ  لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ حۡ ٱ َعلََّمُ�مُ  �َّ ۖ لّسِ  َر

َعنَّ  يۡ  فََ�َُ�ّطِ
َ
رۡ  ِديَُ�مۡ �

َ
َصّلَِبنَُّ�مۡ  ٖف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلَُ�مَوأ

ُ
 لَُمنَّ َوَ�َعۡ  لِ �َّخۡ ٱ ُجُذوعِ  ِ�  َوَ�

 ٓ َنا ُّ�
َ
َشدُّ  �

َ
�ۡ  اَعَذابٗ  أ

َ
  ﴾٧١ َ�ٰ َو�

   ترجمه: 
مسّلمًا او  ؟!دیمان آوردیبدو ا ،ه به شما اجازه دھمکش از آن یا پیآ :گفت )فرعون( 

و   ھایتان دست گمان بی .آموخته است یه به شما جادوگرک یبزرگ .بزرگ شما است
درختان خرما به دار  یھا و شما را بر فراز شاخه ،نمک یگر قطع میدکیس کتان را عیپاھا

 )یموس یا خدایمن  :از دو خدا( کیدام که کد دانست یخواھ )آن وقت( .زمیآو یم
  .دارتر استیتر و پا عذابش سخت

   توضیحات: 

نَ «  اذَ بِري. «اجازه دھم :»ءَ الفٍ . «بزرگ .»رئيس« :»كَ نْ خِ از دو  .گریدکیس کع :»مِ

بَنَّ . «چپ و دست راست یو پا ،راست و دست چپ یمثل پا ،قسمت مختلف لِّ  :»ألُصَ

وع. «باال و فراز است یعنی )عيل( یبه معن :»يفِ . «زمیآو یقطعًا به دار م ذُ مجع « :» جُ

ع ذْ   ).۲۵و  ۲۳/   میمر :نگا(شاخه  .ساقه و تنه ،»جِ



  ١٢٤٩ سوره طه

 

 ۷۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ  ثَِركَ نُّؤۡ  لَن قَالُوا ٓ  َما َ�َ ِيٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  َءنَاَجا َّ�  ۖ ٓ  ِض قۡ ٱفَ  َ�َطَرنَا نَت  َما
َ
َما قَاٍض�  أ  إِ�َّ

ِ َ�ٰ  ِ� َ�قۡ  �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه ُّ� ٓ  ﴾٧٢ َيا
   ترجمه: 
ه ک ین روشنیما ھرگز تو را بر دالئل و براھ :گفتند )جادوگران پاسخ دادند و( 
م و مقّدم ینیگز یده است بر نمیرا آفره ما ک یو بر پروردگار ،مان آمده استیبرا
 یخواھ یو آنچه م(ن کصادر  ی،نکصادر  یخواھ یه مک یپس ھر فرمان ،میدار ینم

و ( ین جھان فرمان بدھیا یدر زندگ یتوان یتو تنھا م )اّما بدان .ستین یکه باک ،نکب
  ).رود یا فراتر نمین دنیتو از دائره ا یقدرت فرماندھ

   توضیحات: 

كَ لَن «  ثِرَ بَيِّنَاتِ . «مینیگز یم و برنمیدھ یح نمیھرگز تو را ترج :»نُّؤْ  .معجزات :»الْ

نا. «دالئل ي فَطَرَ ذِ الَّ تواند حرف  یم )وَ (حرف  .ده استیه ما را آفرک یو بر خدائ :»وَ

. قسم باشد یه واو حرف جّر و براکن یا ایو  ،باشد )ما(عطف بر  )ألّذي(عطف و 

عائد آن محذوف  .فرمان دھنده .نندهک مکح :»قَاضٍ . «رمان بدهف ،نکم کح :»إِقْضِ «

َيَاةَ . «است هِ احلْ   .ه استیمفعول ف :»هذِ
 ۷۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٓ  َناَ�ٰ َخَ�ٰ  َ�َا فِرَ ِ�َغۡ  بَِرّ�َِنا َءاَمنَّا إِ�َّ �ۡ  َوَما
َ
حۡ ٱ ِمنَ  هِ َعلَيۡ  َتَنارَهۡ أ ُ ٱوَ  رِ� لّسِ  َخۡ�ٞ  �َّ

 ۡ�
َ
  ﴾٧٣َ�ٰٓ َو�

   ترجمه: 
ه کرا  یھائ ید گناھان ما را و جادوگریم تا ببخشایا مان آوردهیما به پروردگارمان ا 

  .است )یاز ھر قدرت(دارتر یو پا )یسکاز ھر (خدا بھتر  .یردک یبدان وادارمان م
   توضیحات: 

ا«  طَايَ تَنَا. «ھا یگناھان و بد .خطاھا :»خَ هْ رَ وادارمان  .یردکل یبه ما تحم :»أَكْ
 ی،ه جادوگرکدانستند  یه جادوگران مکت است ین واقعیاگر  بیان ن جملهیا .ینمود



 تفسیر نور    ١٢٥٠

 

 ،به ھراس انداختن مردم از خود یفرعون آن را برا .است یار ناپسندکو  یساز گمراه
  .داد یقرار م یبردار مورد بھره

 ۷۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ 
ۡ
  ﴾٧٤ َيٰ َ�ۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ�  َجَهنَّمَ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  ارِمٗ ُ�ۡ  ۥَر�َّهُ  تِ يَأ

   ترجمه: 
ار کگنھ )مان ویا یب(ه کھر گمان  بی :)ن ادامه دادند و گفتندیساحران سپس چن( 
تا از دست عذاب (رد یم یدر آنجا نه م .دوزخ از آن او است ،ش پروردگارش رودیبه پ
مند  ست و از نعمتھا لّذت برد و بھرهید زیه باکآن گونه (ماند  یو نه زنده م )ابدی یرھائ
  ).زند یدست و پا م یان مرگ و زندگیشه در میھم یه براکبل .دیگرد
   توضیحات: 

ماً . «ر شأن استیضم )هُ (واژه  .ن استیار و بار چنک :»إِنَّهُ «  ْرِ نه یبه قر .ارانهکبزھ :»جمُ

ن(واژه  مِ ؤْ مان است یا یافر و بک ،مراد از ُمْجِرم ،گریات دیاز آ یاریو بس یه بعدیدر آ )مُ
  ).۳۱/   فرقان ،۸۴/   اعراف :نگا(

 ۷۵ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  َوَمن﴿ 
ۡ
ٰ ٱ َعِمَل  قَدۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ۦتِهِ يَأ ْوَ�ٰٓ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

ُ
َرَ�ٰ ٱ لَُهمُ  �َِك فَأ   ﴾٧٥ ُعَ�ٰ لۡ ٱ ُت �َّ

   ترجمه: 
مراتب  یدارا یسانکن یچن ،ش پروردگارش رودیصالح به پمان و عمل یه با اکو ھر 

  .ندیواال و منازل باال
   توضیحات: 

لَيا«  عُ ْعل ،ایجمع ُعلْ  :»الْ
َ
  .فیع و شریرف ،باال و واال ی،مؤّنث أ

 ۷۶ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها ٓ  لَِك َوَ� ٰ  َمن ءُ َجَزا  ﴾٧٦ تََز�َّ

   ترجمه: 
و  ،است یماندگار یه جاکاست  )یدانیبھشت جاو(ھای  باغ )آن منازل و مراتب( 



  ١٢٥١ سوره طه

 

و  ،مانند یو جاودانه در آنجا م ،است یآن رودبارھا جار )یھا قصرھا و درخت(ر یدر ز
شتن را یخو )مان و انجام طاعتیبا ا(ه کاست  یسکپاداش  )یز باارزشین چیچن(ن یا

  .ندک )یفر و معاصکثافات کاز (زه یکو پا کپا
   توضیحات: 

نَّاتُ «  لَيا(بدل از  :»جَ عُ جاتُ الْ رَ يا. «است )الدَّ كَّ شتن را یخو .داشت کخود را پا :»تَزَ
  .ردک یفر و معاصکزه از یکپا

 ۷۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ أ نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا

َ
ۡ�ِ  أ

َ
 �َّ  ايَبَٗس  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  اَطرِ�قٗ  لَُهمۡ  ۡب ۡ�ِ ٱفَ  بِعَِبادِي أ

  ﴾٧٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَ�  َدَرٗ�  ُف تََ�ٰ 
   ترجمه: 
 یو فرعون رو یان موسیم ینیرین منوال گذشت و حوادث تلخ و شیھا به ا مّدت( 
 )نیفلسطسوی  به از مصر(ه شبانه بندگانم را کم یام دادیپ یما به موس )سرانجام .داد

 )ل بزن ویاگون نیبا عصا به رودخانه در ،دیدیل رسیرانه نکه به ک(و آن گاه  ،وچ بدهک
نه از  )یه چون در آن گام بگذارک یراھ( .ا بگشاین دریآنان در ا یبرا کخش یراھ

  .یدار یھراس )از غرق شدن در آب(ه به تو برسند و نه ک یترس یان میفرعون
   توضیحات: 

بَادِي«  ِ بِعِ ن موعود یسرزمسوی  به وچ بده و از مصرکشبانه بندگانم را  :»أَرسْ

بْ لَ ). «۱اسراء /  :نگا(رون ببر ین بیفلسط ِ مْ ـفَارضْ مأخوذ از گفتار  .شان بسازیا یبرا :»هُ

النٍ يف مالِهِ نصيباً « :ندیگو یه مک یوقت ،عرب است بَ فُالنٌ لِفُ َ را مال  یقسمت یعنی .»رضَ

بَساً . «ساختشان یا ار کبه  )يابِس( یعنی ی،وصف یمصدر است و در معن .کخش :»يَ

كاً . «باشد یم )طَريقاً (رفته است و وصف  رَ اسم مصدر از  .افتنیملحق شدن و در :»دَ

.... «است کادرا كاً وَ رَ افُ دَ بْ (ر مستتر در یحال ضم :»ال ختَ ِ   .است )إِرضْ
 ۷۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ِ  نُ َعوۡ فِرۡ  َبَعُهمۡ فَ�   ﴾٧٨ َغِشَيُهمۡ  َما مِّ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  َ�َغِشَيُهم ۦِ�ُُنودِه



 تفسیر نور    ١٢٥٢

 

   ترجمه: 
و در (ردند کانش آنان را دنبال یرکفرعون با لش )رد وکفرمان خدا را اجرا  یموس( 

نار رفتن آب که با کشدند  یا شان وارد جاده دند و در عقبیرسشان  بدی اینار درک
 )امواج خروشان(ان یدر م یا آنان را به گونه شگفتیدر )ن ھنگامیدر ا .د آمده بودیپد

  .خود گرفت
   توضیحات: 

مْ «  هُ بَعَ مْ . «شان روان شد در عقب .ردکشان  دنبال :»أَتْ يَهُ شِ  .شان را فرا گرفتیا :»غَ

يَمِّ . «ردکآنان را در خود نھان  ا). «۱۳۶/   اعراف :نگا(ا یدر :»الْ ِخردھا ه ک یزیآن چ :»مَ
  .فاعل است .ان دارندیفش بپردازند و خوف و ھراسش را بیتوانند به توص ینم

 ۷۹ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

َضلَّ ﴿ 
َ
  ﴾٧٩ َهَدىٰ  َوَما ۥَمهُ قَوۡ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوأ

   ترجمه: 
شان را به یو ا ،شاندکراھه یبه ب(فرعون قوم خود را گمراه ساخت و  )ن منوالیبد( 

  .ننمود تیھدا )راه راست
   توضیحات: 

لً «  يا«گمراه ساخت. »: أَضَ دَ ا هَ ب سخن یذکتگر  بیان ،ن بخشیرد. اکرھنمود ن»: مَ
م (نگا: غافر / ینما یت رھنمود نمیگفت: من شما را جز به راه ھدا یه مکفرعون است 

۲۹.(  
 ۸۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿  �َيۡ  قَدۡ  ءِيَل َ�
َ
ورِ ٱ َجانَِب  ُ�مۡ َ�ٰ َعدۡ َوَ�ٰ  َعُدوُِّ�مۡ  ّمِنۡ  ُ�مَ�ٰ أ  ٱ لطُّ

َ
 َمنَ �ۡ ۡ�

 َ�ۡ ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  اَونَزَّ لۡ ٱوَ  َمنَّ ل  ﴾٨٠ َوىٰ لسَّ
   ترجمه: 
و طرف  ،می) دشمنتان نجات دادیعنی ،ما شما را از (چنگال فرعون !لیاسرائ یبن یا 

 ،افت دارد)یم (تا تورات را دریردکو ھفتاد نفر از) شما  یعادگاه (موسیوه طور را مکراست 
  م.یب شما ساختید) نصیه سرگردان بودک یابانین را (در آن بین و بلدرچیو ترنجب



  ١٢٥٣ سوره طه

 

   توضیحات: 

نَ «  مُ املَْنَّ وَ ). «۵۲/   میمر :نگا(است  )جانب(صفت  .سمت راست :»األيْمَ يْكُ لَ نا عَ لْ نَزَّ

يا لْوَ   ).۵۷/   بقره :نگا( :» السَّ
 ۸۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ َغوۡ َ�طۡ  َوَ�  ُ�مۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا  لِۡل َ�ۡ  َوَمن َغَضِ��  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�َيِحلَّ  �ِيهِ  ا
  ﴾٨١ َهَوىٰ  َ�َقدۡ  َغَضِ�  هِ َعلَيۡ 
   ترجمه: 
م یا به شما داده )بدون رنج(ه ک یا زهیکپا یھا یروز )نیا(از  :)میشان گفت یبد( 

 ،گانید نعمت رایو مواظب باش(د ینکتجاوز ن )از حدود و مقّررات خدا(د و در آن یبخور
 یشکو گردن یباعث ناسپاس ،چه اگر نعمت من .ان شما نشودیفران و طغکموجب 

 کرش شود پرت و ھالیه خشم من دامنگکگردد و ھر یرتان میخشم من دامنگ )شود
  .شود یم

   توضیحات: 

ا فِيهِ «  وْ ه انسان به کن است یدر نعمت خدا ا یشکسر .دینکن یشکدر آن سر :»ال تَطْغَ
ا و آخرت خود یق سعادت دنیه از آن در راه طاعت و عبادت خدا و طرکن یا یجا

 ی،ن الھیاز فرمان و قوان یشکو گردن یو ناسپاس یارکله گناھیآن را وس ،ندکاستفاده 

وي. «فر و زندقه سازدکو باالخره    .دیو نابود گرد کھال .ردکپرت شد و سقوط  :» هَ
 ۸۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ارٞ  �ّ�ِ ﴿    ﴾٨٢ َتَدىٰ هۡ ٱ ُ�مَّ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغفَّ
   ترجمه: 
 )فر و گناه خودکاز (ه کرا  یسکآمرزم  یم )ه دارمک یمیبا غفران عظ(من قطعًا  

اب بشود یند و سپس راھکسته بیشا یارھاکاورد و یمان بیا )وجهن یبه بھتر(برگردد و 
  ).ادامه دھد ین راه را تا آخر زندگیو ا(

   توضیحات: 

ارٌ «  فَّ نَ . «آمرزش سترگ یدارا .ار آمرزندهیبس :»غَ امَ در آراستن و  .مان آوردیا :»ءَ



 تفسیر نور    ١٢٥٤

 

يا. «دیوشکمان خود یراستن ایپ تَدَ   .استمرار داشتت دوام و یبر ھدا .اب شدیراھ :»إِهْ
 ۸۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ عۡ  َوَما
َ
 ﴾٨٣ ُموَ�ٰ َ�ٰ  ِمَك قَوۡ  َعن َجلََك أ

   ترجمه: 
ز تو را بر یچه چ !یموس یا :)میبدو گفت .دیوه طور رسانکتر خود را به  شیپ یموس( 

  ؟ یریگ یشیبر قوم خود پ )وه طورکدرآمدن به (ه کآن داشت 
   توضیحات: 

لَكَ «  جَ   .تو را به شتاب و سبقت واداشت :»أَعْ
 ۸۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٓ  ُهمۡ  قَاَل ﴿ 
ُ
ٰٓ  ءِ أ ثَرِي َ�َ

َ
 ﴾٨٤ َ�ٰ لَِ�ۡ  رَّبِ  َك إَِ�ۡ  ُت وََعِجلۡ  �

   ترجمه: 
 ).رسند یھرچه زودتر به خدمت م(آنان به دنبال من بوده و  :گفت )یموس( 

ام کھرچه زودتر اح(ردم تا کتو شتاب  )یوحعادگاه و محضر یم(سوی  به من !پروردگارا
  .یخوشنود شو )افت و به بندگانت برسانم و از منین تو را دریو قوان

   توضیحات: 

ي«  يا أَثَرِ لَ   .من یبه من و پا به پا کینزد .به دنبال من :» عَ
 ۸۵ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

َضلَُّهمُ  ِدكَ َ�عۡ  مِنۢ  َمَك قَوۡ  َ�َتنَّا قَدۡ  فَإِنَّا قَاَل ﴿ 
َ
اِمرِيُّ ٱ َوأ  ﴾٨٥ لسَّ

   ترجمه: 
و آنان (م یردکش یآزما )نجایبد(تو  )رھسپار شدن(ما قوم تو را بعد از  :فرمود )خدا( 

  .ردکشان را گمراه و از راه بدر یا«   یسامر« و  )امدندیاز عھده امتحان برن
   توضیحات: 

تَنَّا«  يُّ . «میآزمود .میردکش یآزما :»فَ رِ امِ ن بود و از یفلسط یاز اھال یمرد :»السَّ
او منافق  .ل از آنجا خارج شدیاسرائ یرد و بعدھا ھمراه بنکوچ کبه مصر  .م سامرهیاقل



  ١٢٥٥ سوره طه

 

  .ردک یم یفر خود را مخفکمان دارد و یا یه به موسکرد ک ین وانمود میبود و چن
 ۸۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ِسفٗ  نَ َ�ٰ َغۡض  ۦِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  ُموَ�ٰٓ  فَرََجعَ ﴿ 
َ
ۚ أ لَمۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ا

َ
ۚ  ًداوَعۡ  َر�ُُّ�مۡ  ُ�مۡ يَعِدۡ  �  َحَسًنا

َ�َطاَل 
َ
مۡ  دُ َعهۡ لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  أ

َ
َرد�ُّمۡ  أ

َ
ن أ

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َغَضٞب  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ِلَّ  أ خۡ  رَّ

َ
 ُتملَفۡ فَأ

وۡ    ﴾٨٦ِعِديمَّ
   ترجمه: 
 .قوم خود برگشتسوی  به کاندوھنا ن ویخشمگ ،افت توراتیپس از در یموس 

به شما نداد  یوئکیمگر پروردگارتان وعده ن !قوم من یا :گفت )رد وکشان پرخاش یبد(
 ،انیبر فرعون یروزیو نجات و پ ی،ام آسمانکان احینزول تورات و ب :ه عبارت است ازک(

از من  یا مّدت جدائیآ ).؟ یو مغفرت و آمرزش خداوند ،ومت مصر شدنکو وارث ح
رتان یه خشم پروردگارتان دامنگکد یا ه خواستهکن یا ای ؟! ده استیشما به طول انجام

ن و راه و روش من یو سر از آئ( ؟!دیا ردهکه با وعده من مخالفت کن است یشود و ا
  ).دیا راھه رفتهیده و بیچیپ

   توضیحات: 

بَانَ «  ضْ فاً . «حال است .نیخشمگ :»غَ . حال دوم است .کزده و اندوھنا غم :»أَسِ

ناً « سَ داً حَ عْ ا نجات و ی ؛ در آن یام آسمانکان احیمراد نزول تورات و ب .یبائیوعده ز :»وَ
ا وعده مغفرت و آمرزش ی ؛ ن مصر شدنیومت سرزمکان و وارث حیبر فرعون یروزیپ

دُ « .ن اموریه ھمه اکن یا ایو  ؛ دهیپسند یارھاکدھندگان  نندگان و انجامک توبه هْ عَ  :»الْ

.... «ل و رفتن به مناجاتیاسرائ یاز بن یموس یمّدت جدائ تُمْ أَنْ دْ ن است یمراد ا :»أَمْ أَرَ
  .دیا ردهکرا درباره خود اّتخاذ  یمین تصمیا چنیه گوکه عمل شما آن چنان است ک

 ۸۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  قَالُوا خۡ  َما
َ
ٓ ُ�ِّلۡ  ِكنَّاَوَ�ٰ  ِكَنابَِملۡ  ِعَدكَ َموۡ  َنالَفۡ أ وۡ  َنا

َ
 َهاَ�ٰ َ�َقَذفۡ  مِ َقوۡ لۡ ٱ زِ�َنةِ  ّمِن �َزارٗ أ

لۡ  لَِك فََكَ�ٰ 
َ
اِمرِيُّ ٱ َ� �   ﴾٨٧ لسَّ

 



 تفسیر نور    ١٢٥٦

 

   ترجمه: 
از  ینیسنگ ین بارھاکیول ،میا ردهکن یچیار خود از وعده تو سرپیما به اخت :گفتند 

 یخودآرائه توّسط زنانمان به بھانه امانت جھت ک یقبط(مردمان  )یطالئ(ورآالت یز
 یسامر(بار ما شده بود و  )مید گرفته شده بود و به ھمراه داشتیدر روز ع  ھا بدان

ما آنھا  )هکن بود یا .گردد یبرنم یه موسکوِر حرام است ین زر و زینحوست ا :گفت یم
  .ندکاز خود دور اف )آنچه با خود داشت(ز ین یم و سامریرا از خود دور انداخت

   توضیحات: 

لْكِ «  اراً . «یار و توانائیاخت :»مَ زَ . نیسنگ یبارھا یجمع ِوْزر است به معن :»أَوْ

ينَة« ت از کل قبل از حریاسرائ یه زنان بنکاست  یامانت یمراد زر و طال .ورآالتیز :» زِ

نَا. «ان گرفته بودندید خود از قبطیدن عیمصر به بھانه فرارس فْ ذَ از خود  .میانداخت :»قَ

يُّ . «میردکدور  رِ امِ ي السَّ قَ ذلِكَ أَلْ  یسامر .ھم آنچه داشت دور انداخت یسامر :» فَكَ
ه داشت به ک یبرنامه و طرح یه سامرکن بود یا .ان آتش انداختیھم آنھا را به م

  .مرحله اجرا درآورد
 ۸۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
َ
ُ  اَجَسدٗ  ٗ� ِعجۡ  لَُهمۡ  َرجَ فَأ ْ  ُخَوارٞ  ۥ�َّ ٓ َ�ٰ  َ�َقالُوا ٰ  َذا   ﴾٨٨ فَنَِ�َ  ُموَ�ٰ  هُ �َ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

   ترجمه: 
ه به عّلت ک(رون آورد یب )ان آتشیاز م(مردم  یرا برا یا سپس مجّسمه گوساله 
 .گوساله داشت یصدا )ھمچون یصدائ ،به ھنگام وزش باد ،در آن یه سوراخھائیتعب

 یزین چیچن(است و او  ین معبود شما و معبود موسیا :گفتند )روانشیو پ یسامر(
  ).وه طور رفته استکو در طلب آن به (رده است کفراموش  )را

   توضیحات: 

جَ لَ «  رَ مْ ـفَأَخْ  یزیانگ جه فتنهینتگر  بیان هکاز زبان خداوند است  ،ن بخشیا :»هُ

داً . «است یسامر سَ الً (بدل از  .س استیمراد مجّسمه و تند .الشه .جسم :»جَ جْ  )عِ

ارٌ ). «۱۴۸/   اعراف :نگا(باشد  یم وَ َ . «گاو یصدا :»خُ  .رده استکفراموش  یموس :»نَيسِ
  .سپرد یبه فراموش یمان خود را با خدا و موسیعھد و پ یسامر



  ١٢٥٧ سوره طه

 

 ۸۹ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

فََ� ﴿ 
َ
�َّ  نَ يََروۡ  أ

َ
  ﴾٨٩ اعٗ َ�فۡ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُهمۡ  لُِك َ�مۡ  َوَ�  ٗ� قَوۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ِجعُ يَرۡ  �

   ترجمه: 
از آنان دور  یانیدھد و ز یشان را نمیپاسخ ا )ن گوسالهیا(ه کنند یب یا آنان نمیآ 
  ؟آورد یفراھم نمشان  برای یگرداند و سود ینم

   توضیحات: 

عُ «  جِ رْ به  .دھد ید و پاسخ نمیگو یه سخن نمکن است یمراد ا .گرداند یبرنم :»ال يَ

عَ ). «۳۱سبأ /  ،۱۰/   ممتحنه :نگا(استعمال شده است  یصورت متعّد  جِ رْ حرف  :»أَالّ يَ

  .مخّفف از مثّقله و جزو حروف مشّبھٌة بالفعل است )أَنْ (
 ۹۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

َما مِ َقوۡ َ�ٰ  ُل َ�بۡ  ِمن ُرونُ َ�ٰ  لَُهمۡ  قَاَل  َولََقدۡ ﴿   تَّبُِعوِ� ٱفَ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َر�َُّ�مُ  �نَّ  ۦۖ بِهِ  فُتِنُتم إِ�َّ
ِطيُعوٓ 

َ
ْ َوأ مۡ  ا

َ
  ﴾٩٠ رِيأ

   ترجمه: 
از (تر  شیپ )،برد یبسر مشان  میان در ین آشوبیه به ھنگام وقوع چنک(ھارون  

 )ْن یگوساله زّر (ن یبا ا !قوم من یا :ل گفتیاسرائ یبه بن )عادگاهیاز م یبرگشتن موس
پروردگار شما خداوند مھربان است  .دیا شده )یو آزمون بزرگ و سخت(شما دچار بال 

د و از فرمان من ینک یرویاز من پ ،ن استیه چنکنون کا ).یگریز دیس و نه چکنه (
  .دیاطاعت نمائ

   توضیحات: 

بْلُ «  ن قَ تِنتُم بِهِ . «وه طورکاز  یش از برگشت موسیپ :»مِ بدان در فتنه و بال  :»فُ
ش و یبدان دچار آزما .دیافت یبه دوزخ مد و یپرست یه گوساله را مکچرا  .دیا افتاده

  .مان شما استیامتحان ا یبرا ،ئتیل و ھکن شیبد یا ه گوسالهکچرا  .دیا آزمون شده
 ۹۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ�َ  لَن قَالُوا ٰ  هِ َعلَيۡ  حَ �َّ ٰ  ِكفِ�َ َ�   ﴾٩١ ُموَ�ٰ  َناإَِ�ۡ  ِجعَ يَرۡ  َح�َّ



 تفسیر نور    ١٢٥٨

 

   ترجمه: 
ش ما یبه پ یم تا موسیدھ ین گوساله ادامه میپرستش ا وسته بهیما پ :گفتند 
  .گردد یبرم
   توضیحات: 

حَ «  َ اكِفنيَ . «شه مایھم :»لَن نَّربْ  ،۱۸۷/   بقره :نگا(نندگان ک پرستش .مانیمق :»عَ
  ).۱۳۸/   اعراف

 ۹۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  إِذۡ  َمَنَعَك  َما ُرونُ َ�ٰ َ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
ْ َضلُّوٓ  َتُهمۡ رَ�   ﴾٩٢ ا

   ترجمه: 
 !ھارون یا :گفت )سخت متأّثر بود ،دید و دیه از آنچه شنک یدر حال یموس( 

شان را یجلو ا(ه کز مانع از آن شد یچه چ ،شوند یآنان گمراه م یدیه دک یھنگام
  )...و ؟راھه روندیبه ب یو نگذار یریبگ

   توضیحات: 

كَ «  نَعَ ا مَ   ؟ ز جلو تو را گرفتیچه چ ؟ ز تو را بازداشتیچه چ :؟»مَ
 ۹۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�
َ
َ�َعَصيۡ  تَتَّبَِعِن�  �

َ
مۡ  َت أ

َ
 ﴾٩٣ رِيأ

   ترجمه: 
ن یجانش :عادگاه بروم نگفتمیخواستم به م یه مک یمگر ھنگام( ؟! ینک یرویاز من پ 

ا از یآ ).؟ریش مگیاران را در پکو به اصالح بپرداز و راه تباھ ،ان قوم منیمن باش در م
  ؟ یردک یچیدستور من سرپ

   توضیحات: 

نِي«  تَّبِعَ به ھارون گفته  یه موسکن است یاشاره به ا ؟ ینکن یرویه از من پکن ی؟ ا»: أَالّ تَ
  ).۱۴۲/   شود و به اصالح بپردازد (نگا: اعراف ین ویاو جانش ی،ه پس از رفتن موسکبود 

 ۹۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 



  ١٢٥٩ سوره طه

 

  َ�  َنُؤمَّ يَبۡ  قَاَل ﴿ 
ۡ
  َوَ�  يَِ� بِلِحۡ  ُخذۡ تَأ

ۡ
� بَِرأ ن َخِشيُت  إِّ�ِ  ِ�ٓ

َ
قۡ  َ�ُقوَل  أ  بَِ�ٓ  َ�ۡ�َ  َت فَرَّ

ٰٓ إِسۡ    ﴾٩٤ ِ� قَوۡ  قُۡب تَرۡ  َولَمۡ  ءِيَل َ�
   ترجمه: 
 ).چیبر دست بپ(سرم را  یر و نه مویش مرا بگینه ر !پسر مادرم یا :گفت )ھارون( 

ل تفرقه یاسرائ یان بنیم یبگوئ )شّدت عمل نشان دھم شانیاگر با ا(ه کدم یمن ترس
  .یار نبستکو سفارش مرا به  یانداخت

   توضیحات: 

ا ابْنَ أُمَّ «  ختن رأفت و ِرّقت یبرانگ یبرا ،وهین شیسخن بد یادا !پسر مادرم یا :»يَ
ّلم از آخر کاء متی .گر بودندیدکی یو مادر یو ھارون برادران پدر یواّال موس ،بود یموس

مَّ (
ُ
قُبْ ـَل. «حذف و با فتحه خوانده شده است یبرابر قاعده زبان عرب )أ ت یرعا :»مْ تَرْ
  ).۱۰و  ۸/   توبه :نگا( یردکن یحفظ و نگھدار .یردکن

 ۹۵ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٩٥ ِمرِيُّ َ�ٰ َ�ٰ  ُبَك َخطۡ  َ�َما قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
ه از تو سر زده کست یچ کار خطرناکن یا !یسامر یا )اّما تو( :گفت )یموس( 

  ؟ است
   توضیحات: 

طْب«    ).۵۷حجر /  ،۵۱وسف / ی :نگا(م یو عظ کار خطرناک .ریامر خط :»خَ
 ۹۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�بۡ  لَمۡ  بَِما ُت بَُ�ۡ  قَاَل ﴿  وا ثَرِ  ّمِنۡ  َضةٗ َ�بۡ  ُت َ�َقَبۡض  ۦبِهِ  ُ�ُ
َ
 لَِك َوَ�َ�ٰ  ُ�َهاَ�َنَبذۡ  لرَُّسولِ ٱ �

لَۡت    ﴾٩٦ ِ� َ�فۡ  ِ�  َسوَّ
   ترجمه: 
گاھم  )یساز در صنعت و ھنر مجّسمه( یزھائیمن از چ :گفت )یسامر(  ه کآ

گاه نیاسرائ یبن خدا (غمبر یپ )نیم و قوانیتعال(از آثار  یمن مقدار .ستندیل از آنھا آ
ن یا .ختمیر )م گوسالهکبه ش(آن را  )گرانیزدن د گول( یرا برگرفتم و برا )یموس



 تفسیر نور    ١٢٦٠

 

  ).خواستم انجام دادم یو آنچه م(ن نْفِس من مطلب را در نظرم آراست یچن
   توضیحات: 
 :گفت یسامر :است عبارت است از یه تنھا نقل قول از زبان سامرکه یگر آید یمعن 

 یپا یو از جا )است یل فرشته وحیه جبرئک(اند  دهیه آنان ندکام  دهیرا من د یزیچ
و نْفس من  ،ختمیر )به درون گوساله(برگرفتم و آن را  )کخا( یمشتل یجبرئ )اسب(

تُ . «ار را در نظرم آراستکن ین چنیا ْ ردن کفھم  ،نجایدن در ایمراد از د .دمید :»بَرصُ

ةً . «است یو تمثالگر یساز بردن و دانستن فنون مجّسمه یو پ بْضَ تُ قَ بَضْ را  یمشت :»فَقَ

ولِ . «ردن بدان استکاز تورات و عمل  یمراد برداشتن مقدار .برگرفتم سُ اثر  :»أَثَرِ الرَّ

ول(و مراد از  ،تورات )أَثَر(مراد از  .غمبریپ سُ تُ . «است یموس )الرَّ بَذْ رھا  .انداختم :»نَ

لَتْ . «ردمک وَّ   ).۸۳و  ۱۸/   وسفی :نگا(رد کن یریو ش ینت داد و گرامیآن را ز :»سَ
 ۹۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ن ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  لََك  فَإِنَّ  َهۡب ذۡ ٱفَ  قَاَل ﴿ 
َ
 ۥۖ لََفهُ ُ�ۡ  لَّن اِعدٗ َموۡ  لََك  �نَّ  ِمَساَسۖ  َ�  َ�ُقوَل  أ

ٰ  إَِ�ٰٓ  نُظرۡ ٱوَ  ِيٱ ِهَك إَِ� ۖ َ�كِفٗ  هِ َعلَيۡ  َت َظلۡ  �َّ َُحّرَِ�نَّهُ  ا   ﴾٩٧ ًفا�َسۡ  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَ�َنِسَفنَّهُ  ُ�مَّ  ۥ�َّ
   ترجمه: 
ز یو گر یزاریب(ات  ا بھرهیدن یدر زندگ ).ان مایاز م(برو  :گفت )یبه سامر یموس( 
 یو در آخرت برا ،دینشو کید و نزدیدست نزن )به من( :یوسته بگوئیه پکن یا )و .باد

 .ردکو خداوند آن را فراموش نخواھد (ر است یناپذ ات تخّلف ه دربارهکاست  یتو موعد
ه کن یبنگر و بب یپرداخت یوسته به عبادتش میه پکمعبودت را  )گوساله ،ھم کنیا ھم

  .مینکپرا یم و میزیر یا میسترش را به درکم و سپس خایسوزان یچگونه آن را م
   توضیحات: 

اسَ «  سَ اسَ . «مصدر باب مفاعله است .مخالطت و معاشرت .تماس :»مِ سَ  :»ال مِ
د و تماس یزیامیبا من ن یعنی ،است یمراد نھ .ستین یزشیو آم ینیھمنشگونه  ھیچ

ن یاز قوان یکیاشاره به  .ان جامعه استیو طرد او از م یوت سامرکیمقصود با .دیرینگ
 یف :نگا(از او است  یریگ نارهکد و یپل یدیه اعالن پلکاست  یعت موسیشر یجزائ

هُ ). «القرآن ظالل ْلَفَ كَ ـإِل. «گذرد یاز تو در نم :»لَن ختُ مراد گوساله  .معبود خود :»هِ



  ١٢٦١ سوره طه

 

فاً . «است یسامر   .ندنکدن و پرایاز ھم پاش :»نَسْ
 ۹۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َما ٰ  إِ�َّ ُ ٱ ُهُ�مُ إَِ� ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ   ﴾٩٨ امٗ ِعلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  وَِسعَ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�
   ترجمه: 
دانش او  .ستیجز او ن یه معبودک یھمان خدائ ،معبود شما تنھا الله است 

و آنچه بوده است و ھست و  ،ندهیو از گذشته و حال و آ(ز را فرا گرفته است یچ ھمه
  ).باخبر است ،خواھد بود

   توضیحات: 

عَ «  سِ   ).۸۰/   انعام ،۲۵۵بقره /  :نگا(است  فرا گرفته .است در بر گرفته :»وَ
 ۹۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

� ِمنۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ أ ۚ  قَدۡ  َما ءِ َبا نَّا مِن َك َ�ٰ َءاَ�يۡ  َوقَدۡ  َسَبَق ُ   ﴾٩٩ �رٗ ذِكۡ  �َّ

   ترجمه: 
خود قرآن را به تو  یما از سو .مینک یتو بازگو م ین اخبار گذشتگان را براین چنیا 

  ).دھد یر مکروانت تذیا را به تو و پین و دنیه صالح دک(م یا ردهکعطا 
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ت یت روایرا برا یه خبر موسکگونه  ھمان .ن اخبار گذشتگان راین چنیا :»كَ

راً . «میساز یگر مطلع میگذشته دھای  مّلت تو را از سرگذشت ،میردک مراد قرآن  :»ذِكْ
  ).۹و  ۶حجر /  ،۵۸/   عمران آل :نگا(است 

 ۱۰۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  عۡ  مَّ
َ
  ﴾١٠٠ ًراوِزۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِمُل َ�ۡ  ۥفَإِنَّهُ  هُ َ�نۡ  َرَض أ

   ترجمه: 
ا یدر دن ،ندیگز یق و عمل بدان دوریو از تصد(گردان شود  یس از قرآن روکھر 

بر دوش  )ت و گناهیاز عذاب مسؤول( ینیامت بار سنگیدر روز ق )و ،گمراه خواھد بود
  .خواھد داشت



 تفسیر نور    ١٢٦٢

 

   توضیحات: 

راً «  زْ  ینجا مراد عقوبت و جزایو در ا ،شود یبر گناه ھم اطالق م .نیبار سنگ :»وِ
  .گناه است

 ۱۰۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  �ِيهِ�  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿    ﴾١٠١ ٗ� ِ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُهمۡ  ءَ وََسا
   ترجمه: 
ه در روز ک یو چه بار بد ،خواھند ماند )عذاب(جاودانه در آن  )یسانکن ین چنیا( 

  !دارندامت یق
   توضیحات: 

ْالً «    .ن گناھان استیمراد بار سنگ .بار :»محِ
 ۱۰۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

� ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿  ورِ ۡ ٱ ُ�ُ َوَ�ۡ  لصُّ   ﴾١٠٢ اقٗ ُزرۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
 )اندامبا چھره و (اران را کو گنھ ،شود یده میدم )بار دوم یبرا(در ُصور  یروز 

 )زیدر گستره رستاخ(در آن روز  )ورکو با چشمان  ،از شّدت درد و رنج(بود رنگ ک
  .میآور یگرد م

   توضیحات: 

قاً «  رْ ْزَرق :»زُ
َ
بود شده کره و یت ،ه صورتش بر اثر شّدت درد و رنجک یسک .جمع أ

نا یبود چشم را نابکو  ،است ینائیچشم ضعف ب یبودکمراد از  .بود چشمک .باشد
  .حال بشمار است ).۱۲۴/   طه :نگا(اند  ردهک یمعن

 ۱۰۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ِثۡ  إِن َنُهمۡ بَيۡ  َفُتونَ َ�َتَ�ٰ ﴿   ﴾١٠٣ �َعۡ�ٗ  إِ�َّ  ُتمۡ �َّ
   ترجمه: 
د و یا نبوده )ایدر دن(روز  جز ده شبانه :ندیگو یان خود آھسته به ھم میآنان در م 



  ١٢٦٣ سوره طه

 

  .دیا نمانده
   توضیحات: 

تُونَ «  افَ تَخَ بِثْتُمْ . «ندیگو یآھسته بھم م یبا صدا :»يَ د یا ردهکد و توّقف نیا نمانده :»إِن لَّ

اً ). «۴۵/   ونسی :نگا( رشْ  ،ِز محذوفییه تمکن است یاگر  بیان ،ن واژهیر آمدن اکمذ :»عَ
ن قاعده یا ،ان شودیه عدد بدون معدود بک یھرچند ھنگام ؛ است یالیه لَ کمؤّنث است 

  .گردد یچندان مراعات نم
 ۱۰۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ عۡ  نُ �َّ
َ
مۡ  َ�ُقوُل  إِذۡ  َ�ُقولُونَ  بَِما لَمُ أ

َ
ِثۡ  إِن َطرِ�َقةً  َثلُُهمۡ أ   ﴾١٠٤ امٗ يَوۡ  إِ�َّ  ُتمۡ �َّ

   ترجمه: 
گاھک(و  ،ندیگو یچه م )گریدکیآھسته به (ه کم یدان یما بھتر م  از سخن  )میامًال آ

 ،تر و بھتر استکینزد )قتیبه حق ،ایدن یوتاھکدن یشکریدر به تصو(ه راھش ک یسک
  !دیا ا بسر بردهیروز در دن کیشما تنھا  :دیگو یه مکآن گاه 

   توضیحات: 

ةً «  يقَ مْ طَرِ ثَلُهُ مراد از  .تر استکیت نزدیتر و به واقع او دادگرانه یه رأک یسک :»أَمْ
ه کبل ؛ تر استکینزد یاو به صداقت و راست هکست ین نینده دوم ایح سخن گویترج

ر یامت را به تصویو اندازه ھراس و عذاب ق یمانیه او بھتر درجه پشکن است یمراد ا
نه ده  ،دان آخرتیان و جاویپا یدر قبال عمر ب ،ه عمر جھان گذرانکچرا  .ده استیشک

  .ن عدد استیمترکه کد یآ یز بشمار نمیروز ن کیه کبل ،روز
 ۱۰۵ آیهسوره طه 

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠٥ افٗ �َسۡ  َرّ�ِ  يَنِسُفَها َ�ُقۡل  َبالِ �ِۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ 
   ترجمه: 
از تو درباره  )زیران رستاخکمن ی،ا ردهکامت صحبت یه از قکحال  !غمبریپ یا( 

شان قابل تزلزل یده ایه به عقک -ن عظمت یبد یوھھائک :ندیگو یو م(پرسند  یوھھا مک
پروردگارم  :بگو ).؟ خواھند داشت یان گرفتن جھان چه سرنوشتیبه ھنگام پا -  ستین

  ).دھد یو برباد م(دارد  ینده مکپرا )در ھوا(ند و ک یآنھا را از جا م
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   توضیحات: 

فاً «    ).۱۰/   مرسالت :نگا(نده ساختن کندن و پراکاز ُبن  :»نَسْ
 ۱۰۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠٦ اَصفٗ َصفۡ  اقَا�ٗ  َ�َيَذرَُها﴿ 
   ترجمه: 
  .سازد یاه رھا میآب و گ ین را به صورت َفالت صاف و ھموار و بیسپس زم 
   توضیحات: 

اعاً «  رالمصحف یتفس :نگا( یخال ).۳۹نور /  :نگا(ن صاف و ھموار یزم .»فَالت« :»قَ

فاً ). «ّسریالم صَ فْ   .امًال مسّطح و ھموار و صافک :» صَ
 ۱۰۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  َوَ�ٓ  اِعوَجٗ  �ِيَها تََرىٰ  �َّ ﴿ 
َ
  ﴾١٠٧ اتٗ أ

   ترجمه: 
انگار قبًال آباد نبوده است و خانه و ( ینیب ینم یو بلند یپستگونه  ھیچ در آن 

  ).نداشته است یبیاشانه و فراز و نشک
   توضیحات: 

ج«  وَ تاً . «یگود .بینش .چیپ :» عِ   .یبلند .یبرجستگ .فراز :»أَمْ
 ۱۰۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

اِ�َ ٱ يَتَّبُِعونَ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿   ٱ وََخَشَعِت  ۥۖ َ�ُ  ِعَوجَ  َ�  �َّ
َ
 إِ�َّ  َمعُ �َسۡ  فََ�  لِلرَّ� َواُت ۡص ۡ�

  ﴾١٠٨ اٗس َهمۡ 
   ترجمه: 
ن یمترکبدون  )یھمگ ،آورند یه مردمان سر از گورھا به در مک(در آن روز  
و برابر فرمان او رھسپار عرصه محشر ( ،نندک یم یرویپ )یالھ( یاز مناد ی،چیسرپ

و جز  ،ندک یش مکمھربان فرو )وه خداوندکجالل و ش(و صداھا به سبب  )،شوند یم
  .یشنو ینم )یزیچ ،ر لبانیو پنھان در ز(آھسته  یصدا



  ١٢٦٥ سوره طه

 

   توضیحات: 

اعِي«  ج. «ل استیمراد إسراف .یُمناد .نندهک دعوت :» الدَّ وَ . و انحراف یچیسرپ :» عِ

نِ « محْ در برابر خداوند  .طره عظمت خداوند مھربان بر عرصه محشریبه خاطر س :»لِلرَّ

ساً ـهَ . «مھربان   .یرلبیآھسته و ز یصدا :»مْ
 ۱۰۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
  ﴾١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

   ترجمه: 
ه خداوند ک یسک )شفاعت(مگر  ،بخشد ینم یسود )یسکچ یھ(در آن روز شفاعت  

  .مھربان به او اجازه دھد و گفتارش را بپسندد
   توضیحات: 

ةُ «  اعَ فَ عُ الشَّ نفَ خدا به  - ۱ :ردیگ یشفاعت به سه شرط انجام م .امتیدر روز ق :»ال تَ
آنچه درخواست  - ۲ ).۳/   ونسی ،۲۵۵/   بقره :نگا(ننده اجازه شفاعت دھد کشفاعت 

او  یه براک یسکشود از  یخدا راض - ۳ ).۱۰۹/   طه :نگا(شود خداپسند باشد  یم
  ).۲۶/   نجم ،۲۸اء / یانب :نگا(گردد  یشفاعت م

 ۱۱۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿ 
َ
 ﴾١١٠ امٗ ِعلۡ  ۦبِهِ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

   ترجمه: 
 ،ندیآ یدر آخرت بدان گرفتار م(ش دارند و یدر پ )مردمان(ه کداند آنچه را  یخدا م 
ار ک(آنان از  یول ،اند پشت سر گذاشته )اند و ا انجام دادهیدر دن(ه کآنچه را  )داند یو م

گاھیآفر )متکو بار و ح   .ندارند یدگار آ
   توضیحات: 

هيِمْ «  َ أيْدِ ا بَنيْ مْ . «امت آنانیاحوال ق .شانیا یایامور دن :»مَ هُ لْفَ ا خَ  یایامور دن :»مَ

ا«از دو موصول  کی. ھر امت آنانیاحوال ق .شانیا ا یتواند مربوط به گذشته  یم» مَ

مْ . «شود یمعن ،س ھمکا امور آخرت باشد و برعیا یه امور دنکن یا ایو  ،ندهیآ مرجع  :»هُ
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ر یمرجع ضم :»بِهِ . «ندگان در عرصه محشر باشدیا گردآیتواند مردمان  یر میضم
آن  یه معنکباشد  )ما( یه موصولھاکن یا ایو  ،آن گذشت یه معنکتواند خدا باشد  یم

نند و عاقبتشان چه ک یاند و چه م ردهکه مردمان چه کداند  یخدا م :شود ین میچن
ا و آخرت یدانند در دن ینند و نمک یخود را فراموش م یاارھکمردمان  یول ،خواھد بود

  .دیآ یچه بر سرشان م
 ۱۱۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ وََ�َنِت ﴿    ﴾١١١ امٗ ُظلۡ  َ�ََل  َمنۡ  َخاَب  َوقَدۡ  َقيُّوِم� لۡ ٱ َ�ِّ لِلۡ  وُُجوهُ ل
   ترجمه: 
و گرداننده و نگھباِن  ،دانیو جاو یھا در برابر خداونِد باق چھره )در آن روز ھمه( 

در (ه ک یسکو  ،برند یرِنش مکنند و ک یخضوع و خشوع م )رانیھمچون اس(جھان 
بھره از  یاز لطف خدا و ب(د یناام ،شدکرا بر دوش  )خود یایدن(فر ک )بارِ  ولهکآن روز 

  .گردد یم )نجات و ثواب
   توضیحات: 

نَتْ «  به  )یعان(ن ماده واژه یاز ا .رنش بردکران یمثل اس .ردکخشوع و خضوع  :»عَ

ناة(ه جمع آن کر است یاس یمعن وهُ . «است )عُ جُ ان یھا در م ر چھرهکذ .ھا چھره :»الْوُ
در آن  یو خوار یه اشرف اندامھا بوده و اثر فروتنکبدان خاطر است  ،ر اعضاءیسا
. استھا  انسان ّل به اسم جزء است و مراد خودِ که یه تسمکن یا ایو  .گردد یان مینما

يُّومِ « قَ َيِّ الْ ابَ ). «۲۵۵/   بقره :نگا( :»احلْ  .انمند شدیز .دید و به آرزو نرسید گردیناام :»خَ

  .فرک :»اً ـظُلْم. « از دست داد
 ۱۱۲ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿    ﴾١١٢ امٗ َهۡض  َوَ�  امٗ ُظلۡ  َ�َاُف  فََ�  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
 ینه از ظلم و ستم ،ه مؤمن باشدک یدر حال ،و انجام دھدکین یارھاکس کو ھر  

ھراسد  یم یاستکم و کو نه از  )و مثًال بر گناھانش افزوده شود ،ه بر او رودک(ترسد  یم
  ).ق استیه حساب خدا دقکچرا  .و پاداشش شود کین یارھاکر یبانگیه گرک(



  ١٢٦٧ سوره طه

 

   توضیحات: 

وَ «  نٌ وَ هُ مِ ؤْ  یارھاکه کچرا  .مؤمن باشد کین یارھاکه انجام دھنده ک یدر حال :»مُ
). ۱۹/   احزاب ،۶۵ُزَمر /  ،۲۱۷/   بقره :نگا(شود  یرود و ضائع م یافر ھدر مک کین

م. «ئات استیو سھا  لغزش ش بریا افزای ،مراد عقاب بدون سبب :»اً ـظُلْم« ضْ  :»اً ـهَ
استن از کمراد  .آن واجب یردن به اداکو وفا ن یسکردن حق کم ک .استنکخوردن و 

  .َحَسنات است
 ۱۱۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َناَوَ�َّ�ۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  هُ َ�ٰ أ وۡ  َ�تَُّقونَ  لََعلَُّهمۡ  وَِ�يدِ ل

َ
 لَُهمۡ  ِدُث ُ�ۡ  أ

  ﴾١١٣ �رٗ ذِكۡ 
   ترجمه: 
به (م دادن و ترساندن را یم و در آن بیفرو فرستاد یزبان عرب ن قرآن را بهیھمچن 

ا ی ،زندیبپرھ )یفر و معاصکمردمان از (ه کن یتا ا ،میردکبازگو  )گوناگون یھا وهیش
  .شان شودیا )ه پند و عبرتیو ما( یداریو ب یادآوریباعث 

   توضیحات: 

ذلِكَ «  ذلِكَ (عطف بر  .نیھمچن :»كَ ناهُ . «است ۹۹ه یدر آ )كَ لْ بدون مرجع  :»أَنْزَ

اناً . «اشاره به عظمت قرآن و استقرار و حضور آن در َاذھان است یبرا ی،قبل ءَ رْ قُ

بِيّاً  رَ اناً (ه کن یا ای ؛حال اّول و حال دوم بشمارند :»عَ ءَ رْ بِيّاً (حال و  )قُ رَ صفت آن است  )عَ

نا). «۲/   وسفی :نگا( فْ َّ  :نگا(م یردکانات مختلف بازگو یگوناگون و ب یھا وهیبه ش :»رصَ

راً ). «۴۱إسراء /  ،۴۶/   انعام گاھ یداریب .پند و عبرت :»ذِكْ   .یو آ
 ۱۱۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ ﴿  ۡ ٱ �َّ ۗ �َۡ ٱ َملُِك ل ِ  َجۡل َ�عۡ  َوَ�  قُّ ن لِ َ�بۡ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱب
َ
 َوقُل ۥۖ ُيهُ وَحۡ  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

 ﴾١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ 
   ترجمه: 
فرماندھان و فرمانبران بدو  یو جملگ(او است  یقیه شاه حقکواال مقام خدا است  
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ننده کنازل  !غمبریپ یا .است یش سراسر گستره ھستیو دائره امر و نھ ،ازمندندین
ه کن یش از ایپ )پس به ھنگام نزول قرآن .است یبلندمرتبه و توانائ ین خدایقرآن چن

ل یھا را به دنبال جبرئ هیو تندتند آ(ن کدر آن عجله م ،ان برسدیقرآن به پا )اتیآ( یوح
اّما  ،ه ھرچند قرآن مافوق طاقت و توان انسان استکچرا  .رار منما و بر زبان مرانکت

 !پروردگارا :بگو ).دینما یخدا حافظ و نگھدار آن است و آن را در مغزت ثبت و ضبط م
گاه(فزا یبر دانشم ب )در پرتو قرآن(   ).ترم فرما و از قرآن و ابعاد مختلف آن آ

   توضیحات: 

يا«  الَ لْ . «از علّو و عظمت مطلق برخوردار است .واال مقام است :»تَعَ جَ ال تَعْ

انِ  ءَ رْ قُ جھت  یافت وحیه حضرت محّمد به ھنگام درکاست  یا از عجله یمراد نھ :»بِالْ
ل یجبرئ ین خاطر با شتاب به دنبال فرشته وحیدو ب ،و حفظ قرآن داشت یریفراگ

يا). «۶/   یاعل ،۱۷ - ۱۵/   امهیق :نگا(فرمود  یرار مکرا ت یات قرآنیآ ،نیام ضَ قْ به  :»يُ
  .ان رسانده شودیپا

 ۱۱۵ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َعِهدۡ  َولََقدۡ ﴿   ﴾١١٥ امٗ َعزۡ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَدمَ  إَِ�ٰٓ  نَا
   ترجمه: 
 کاّما او تر ).وه درخت ممنوع نخوردیه از مک(م یما به آدم فرمان داد ،ارکدر آغاز  

 یو اراده استوار یم درستیاز او تصم )ارکو در اوائل  ،از آن خورد(رد و کفرمان 
  .میردکمشاھده ن

   توضیحات: 

مَ «  ادَ يا ءَ نَا إلَ دْ هِ  .نجا سفارش و فرمان استیمراد از عھد در ا .میبه آدم فرمان داد :»عَ
). ۳۵/   بقره :نگا(وه درخت ممنوع یھم راجع بود به نخوردن از م یه و امرین توصیچن

بْلُ « ن قَ َ . «قبل از زمان حال در روزگاران گذشته .شیشاپیپ .ارکدر اوائل  :»مِ  :»نَيسِ
مطلق  یرا بر فراموشیز .ستیردن مطلق نکنجا فراموش یان در ایمراد از نس .ردک کتر

وه درخت را برابر یه نخوردن از مکطان یش ،گرید یاز سو .وجود ندارد یعتاب و مالمت
م ک ا دستیفرمان  کلذا مراد تر .اد آدم آورده بودیسوره اعراف به  ۲۰ه یفرموده آ
). ۱۲۶/   طه :نگا(گردد  یحاصل م یم توّجھکه به سبب کاست  ییارک فراموش
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ماً « زْ   .من نگاه داردیاھر یھا ه انسان را در برابر وسوسهک یم و اراده استواریمتص :»عَ
 ۱۱۶ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿  ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا َ�ٰ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
� ١١٦﴾  

   ترجمه: 
آدم سجده  یبرا :میدستور داده به فرشتگان کآن گاه را  )ان داریب !غمبریپ یا( 

ه سر کس یسجده بردند مگر ابل )ردند وکاطاعت  یھمگ(پس  ،دیببر )میرکم و تیتعظ(
  .باز زد

   توضیحات: 

وا«  دُ جُ   ).۳۴/   بقره :نگا( :»أسْ
 ۱۱۷ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١١٧ َ�ٰٓ فَتَشۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ِمنَ  رَِجنَُّكَماُ�ۡ  فََ�  ِجَك َولَِزوۡ  لََّك  َعُدوّٞ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ  َناَ�ُقلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
د به دام وسوسه یبپائ(پس  ،ن دشمن تو و ھمسر تو استیا !آدم یا :میآن وقت گفت 

  .افتاد یه به رنج و زحمت خواھکند کرونتان نیاز بھشت ب )خود شما را گرفتار نسازد و
   توضیحات: 

يا«  قَ زحمت و مشّقت است  یاز شقاوِت به معن .افتاد یتو به درد و رنج خواھ :»تَشْ
عّلت مفرد آمدن فعل بدان  یول ،سخن متوّجه آدم و حّواء است یرو ).۲/   طه :نگا(

ان ھم متوّجه او شده یمان در آغاز متوّجه آدم بوده و نقطه پایه عھد و پکخاطر است 
متضّمن درد و  ،ال خود استیس اھل و عیه رئکدرد و رنج مرد  ،گرید یاز سو .است

  .باشد یز میال نیرنج اھل و ع
 ۱۱۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

�َّ  لََك  إِنَّ ﴿ 
َ
  ﴾١١٨ َرىٰ َ�عۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُوعَ  �

   ترجمه: 
تو در آن نه  )م ویتو را در بھشت فراھم ساز یزندگ یھا ه خواستهکبر ما است ( 



 تفسیر نور    ١٢٧٠

 

  .یگرد یو نه برھنه م یشو یگرسنه م
   توضیحات: 

  .خداوند است یاز سو ین روزیمراد تضم .تو ھست یبرا :»إِنَّ لَكَ « 
 ۱۱۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نََّك ﴿ 
َ
ْ َ�ظۡ  َ�  َو�   ﴾١١٩ َ�ٰ تَۡض  َوَ�  �ِيَها َمُؤا

   ترجمه: 
  .یشو یزده م و نه آفتاب یمان یو در آن تو نه تشنه م 
   توضیحات: 

يا«  حَ ن یمراد ا .یگرد یخورد و گرمازده نم یحرارت آفتاب سوزان به تو نم :»ال تَضْ
  .ستیان نیدن در میشک ردن و رنجکار که کاست 

 ۱۲۰ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  وََس فَوَسۡ ﴿  ُدلَُّك  َهۡل  اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ  قَاَل  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ٰ  أ َ�َ  ِ   ﴾١٢٠ َ�ٰ َ�بۡ  �َّ  كٖ َوُملۡ  ۡ�ِ �ُۡ ٱ َشَجَرة

   ترجمه: 
ا تو یآ :گفت )و بدو(رد کآدم را وسوسه  )له نشست ویرنگ و حیبه ن(طان یسپس ش 

ن درخت ممنوع یاگر از ا( ؟ نمکر رھنمود یفناناپذ کو مل یرا به درخت جاودانگ
  ).دیشو یم ید و سرمدیریم یگر نمید ،دیبخور

   توضیحات: 

دِ «  ُلْ بْيل). «۲۰/   اعراف :نگا( .یسرمد .یجاودانگ :»اخلْ ھنه و فرسوده ک :» ال يَ
  .گردد یر و زائل نمیفناپذ .شود ینم

 ۱۲۱ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ�َ
َ
 نَّةِ� �َۡ ٱ َوَرقِ  ِمن ِهَماَعلَيۡ  ِصَفانِ َ�ۡ  َوَطفَِقا ُ�ُهَما�َسوۡ  لَُهَما َ�َبَدۡت  َهاِمنۡ  فَأ
  ﴾١٢١ َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ 

   ترجمه: 
و  )ختیاز بدنشان فرو ر یبھشت یھا و جامه(سرانجام ھر دو نفر از آن خوردند  



  ١٢٧١ سوره طه

 

ردند کو شروع  )شان پنھان بودیه تا آن زمان از اک(ان شد ینماشان  برای شان شرمگاه
ن نحو آدم از یبد .چند و بچسبانندیدرختان بھشت را بر خود بپ یھا ه برگکن یبه ا

  ).ش از نبّوت او بودین واقعه پیو ا(رد و گمراه شد ک یچیپروردگارش سرپفرمان 
   توضیحات: 

ُم«  اهتُ ءَ وْ ُامَ سَ تْ هلَ بَدَ وي). «۲۷و  ۲۲و  ۲۰/   اعراف :نگا( :»اـَ فَ  .گمراه شد :» غَ
  .ش تباه شدیزندگ

 ۱۲۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٢٢ َوَهَدىٰ  هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ۥَر�ُّهُ  هُ َتَ�ٰ جۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یبه سو(رفت و یاش را پذ د و توبهیبرگز )یغمبریپ یبرا(سپس پروردگارش او را  

  .ردکرھنمودش  )اعتذار و استغفار
   توضیحات: 

تَبَاهُ «  ق توبه او را به خود یخدا با توف .دیش برگزیغمبریبه پ .ردکانتخابش  :»إِجْ
  ).۲۳/   اعراف :نگا(فرمود  کینزد

 ۱۲۳ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ۢ  َهاِمنۡ  بَِطاهۡ ٱ قَاَل ﴿  ۖ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  �ۖ َ�ِيَع ا َعُدّوٞ   فَإِمَّ
ۡ
 �َّبَعَ ٱ َ�َمنِ  ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

 ﴾١٢٣ َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ 
   ترجمه: 
از بھشت فرو  )!منیآدم و حّواء و اھر یا(ھر دو گروه شما با ھم  :خدا دستور داد 

گر ید یدشمن برخ )از فرزندانتان( یبرخ )و در آنجا ،دین شوکن سایو در زم(د یآئ
ت و رھنمودم یه از ھداکھر ،شما آمد یت و رھنمود من برایو ھرگاه ھدا ،خواھند شد

  .گمراه و بدبخت نخواھد شد ،ندک یرویپ
   توضیحات: 

بِطَا«  ا). «۳۶/   بقره :نگا(س است یو حّواء و ابل مراد آدم :»إِهْ ). ۳۸/   بقره :نگا( :»امّ

لُّ « يا. «شود یا گمراه و سرگشته نمیدر دن :»ال يَضِ قَ در آخرت با درآمدن به  :»ال يَشْ



 تفسیر نور    ١٢٧٢

 

  .گردد یدوزخ بدبخت نم
 ۱۲۴ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
هُ َوَ�ۡ  َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ �ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُ�ُ

َ
  ﴾١٢٤ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 یزندگ ،)ندیگز یدور یآسمانھای  کتاب امکو از اح(بگرداند  یاد من رویه از کو ھر 

قانع  یب خدادادیچون نه به قسمت و نص( ؛ خواھد داشت )یا و سخت و گرفته(تنگ 
به (نا یز او را نابیو روز رستاخ )خواھد گشت یم قضا و قدر الھیو نه تسل ،خواھد شد

  .میآور یگرد م )گران در آنجایل و با دیامت گسیعرصه ق
   توضیحات: 

ر«  . ر آنیاعم از قرآن و غ ،اد شودیه خدا بدان کاست  یزیمراد ھر آن چ .ادی :»ذِكْ

ةً « عيشَ نكاً ). «۱۰/   اعراف :نگا(ا است یدن یمراد زندگ .یزندگ :»مَ مراد  .تنگ :»ضَ
ر و کمذ یمصدر است و برا ).۱۲۵/   انعام :نگا(و اضطراب است  یسخت و پرنگران

يا. «رود یار مکسان به کیمؤّنث  مَ شدن و سر  به ھنگام زنده یورکن یا .ورک :»أَعْ
  ).۹۷اسراء /  :نگا(برآوردن از گورھا است 

 ۱۲۵ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ  لِمَ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾١٢٥ �بَِص�ٗ  ُكنُت  َوقَدۡ  َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ل یامت گسیو به عرصه ق یا ختهیبرانگ(نا یچرا مرا ناب !پروردگارا :خواھد گفت 

  .ام نا بودهیب )ایدر دن(ه قبًال کمن  ؟ یا جمع آورده )داشته و در آنجا
   توضیحات: 

رياً «  نتُ بَصِ دْ كُ ه کچرا  ؛ ثر افراد استکجواب به اعتبار ان یا .ام نا بودهیمن ب :»قَ
  .اند ور شدهکا بعدھا یور مادرزاد بوده و کا یدر دن یبرخ

 ۱۲۶ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

َ�تۡ  لَِك َكَ�ٰ  قَاَل ﴿ 
َ
ۖ  ُتَناَءاَ�ٰ  َك �   ﴾١٢٦ تُنَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َوَ�َ�ٰ  فَنَِسيَتَها



  ١٢٧٣ سوره طه

 

   ترجمه: 
 یتابھاک(ات یآ ).را یجه نافرمانیبچش نته ھست و ک(ن است یھم :دیگو یم )خدا( 

گونه  ھمان ؛ یده گرفتید و تو آنھا را نادیمن به تو رس )یِت جھانیو دالئل ھدا ی،آسمان
  ).یگرد ینام و نشان در آتش رھا م یو ب( یشو یده گرفته میھم تو امروز ناد

   توضیحات: 

ذلِكَ «  ا. «هکبه خاطر آن است  .ینیب یه مکن است یھم :»كَ يتَهَ  کآن را تر :»نَسِ

يا. «ینمود یو درباره آن سست یردک نْسَ  یشو یگفته م کتر .یشو یفراموش م :»تُ
  ).۵۱/   اعراف :نگا(

 ۱۲۷ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َمنۡ  زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
َشدُّ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  ۦۚ َرّ�ِهِ  تِ َ�ٰ � ِمنۢ يُؤۡ  َولَمۡ  َف أ

َ
�ۡ  أ

َ
  ﴾١٢٧ َ�ٰٓ َو�

   ترجمه: 
در پرستش و (ط یو تفر )انیدر عص(ه افراط کرا  یسکم یدھ یسزا مگونه  این ما 

مسّلمًا عذاب آخرت  .آورد یمان نمیات پروردگارش ایرد و به آیگ یش میپ )عبادت
  .است )ن جھانیاز عذاب ا(تر و ماندگارتر  ار سختیبس

   توضیحات: 

ي«  زِ ذلِكَ نَجْ در آخرت سزا و گونه  این .میدھ یا سزا و جزا میھم در دنگونه  این :»كَ

فَ . «میدھ یجزا م َ   .ردک یوتاھکط و یتفر .ردک یرو ادهیافراط و ز :»أَرسْ
 ۱۲۸ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
هۡ  َ�مۡ  لَُهمۡ  دِ َ�هۡ  أ

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ِكنِِهمۚۡ َمَ�ٰ  ِ�  ُشونَ َ�مۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُهمَ�بۡ  نَالَكۡ أ  لَِك َ�

ْوِ�  ٖت َ�ٰ �
ُ
  ﴾١٢٨ �َُّ�ٰ ٱ ّ�ِ

   ترجمه: 
را  )اعصار و ادوار مختلف(از مردمان  یاریشان بسیش از ایه پکاند  نبرده یا آنان پیآ 

نه و منازلشان گام کو در ام )اند آنان نشسته یشان برجایا کنیا و ھم(م یا ردهکنابود 
قت یبه حق ).؟!دیان دارینیشیجز سرنوشت پ یان سرنوشتینیمگر شما پس( ؟دارند یبرم

 )دار شدنیاندرز گرفتن و ب( یبرا یھائ نشانه )ز زمانیانگ عبرت یھا صحنه(ن یدر ا
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  .خردمندان است
   توضیحات: 

ْدِ لَ ـأَلَ «  مْ ـمْ هيَ ونِ ). «۱۰۰/   اعراف :نگا( ؟ رده استکشان را رھنمود نیا ایآ :»هُ رُ قُ  :»الْ

يا). «۶/   انعام :نگا(   ).۵۴/   طه :نگا( :»النُّهَ
 ۱۲۹ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�َِك  مِن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ ﴿  َجلٞ  الَِزامٗ  لََ�نَ  رَّ
َ
َسّ�ٗ  َوأ  ﴾١٢٩ مُّ

   ترجمه: 
ر یاران را به تأخکگناھ که عذاب و ھالک(رفت  ین نمیاگر وعده پروردگارت قبًال بر ا 

 )ایدر دن کنیعذاب خدا ھم ا(نبود  )امتیق یعنی(و مالحظه زمان مقّرر  )ندازدیب
  .شد یم )شیافران و فاسقان پکبسان  ،افران و فاسقان معاصرک(ر یدامنگ

   توضیحات: 

تْ «  بَقَ ةٌ سَ لِمَ  ،۳۳/   انفال :نگا(ه داده شده است ک یا و وعده ،ه زده شدهک یسخن :»كَ

اماً ). «۴۶قمر /   یمصدر باب مفاعله است و در معن .یو قطع یحتم .الزم و واجب :»لِزَ

يً . «ار رفته استکمبالغه به  یبرا یوصف مّ سَ لٌ مُّ ا روز ی ،مّدت مقّدر عمرشان :»أَجَ

ةٌ (عطف است بر واژه  ).۶/   انعام :نگا(امت یق لِمَ   ).كَ
 ۱۳۰ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  مۡ ٱ ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ ۖ  َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ  َوِمنۡ  ُغُرو�َِها
 ٓ ۡ ٱ يِٕ َءانَا طۡ  فََسّبِحۡ  لِ �َّ

َ
 ﴾١٣٠ َ�ٰ تَرۡ  لََعلََّك  �ََّهارِ ٱ َراَف َوأ

   ترجمه: 
در برابر  )!غمبریپ یا(پس تو  )اران فورًا مجازات شوندکن بدیست ایه بنا نکنون کا( 

 یتسلّ  یبرا(و  ،نک یبائیکش )نندک یه مک یب و استھزائیذکو ت(ند یگو یم هک یزھائیچ
 ،از روزھائی  بخش و در اثناء شب و در ،ش از غروب آنیقبل از طلوع آفتاب و پ )خاطر

وندت با خدا استوار گردد و آرامش یپ(تا  ،ش پروردگارت مشغول شویبه پرستش و ستا
  .یو خوشنود شو یراض )مقّدر شده استت یو بدانچه برا ،خاطر به تو دست دھد



  ١٢٧٥ سوره طه

 

   توضیحات: 

 » ْ ربِ  یبائیکو مراد از ش ،ه استیسبب )فَ (حرف  .نک یبائیکن سبب شیبد :»فَاصْ

بّحْ . «جنگ و جھاد کنه تر ؛ عدم اضطراب است غمبر به طور خاّص و به یامر به پ :»سَ

ارِ . «روان او به طور عام استیپ افَ النَّهَ بِّحْ وَ أَطْرَ ه ید و تنزیح و تحمیه از تسبیناک :»سَ
 .پنجگانه است یآوردن نمازھا یه مراد به جاکن یا ای .مطلق خدا در ھمه اوقات است

سِ « :ن شرحیبد مْ بْلَ طُلُوعِ الشَّ َا. «نماز صبح :»قَ وهبِ رُ بْلَ غُ نْ . «نماز ظھر و عصر :»قَ مِ

يْلِ  انَآءِ الَّ افَ . «نماز مغرب و عشاء :»ءَ ارِ أَطْرَ رار کت .ا نماز ظھری ،نماز صبح و مغرب :»النَّهَ

يْلِ (با  یھمگون یو جمع آمدن آن برا ،شتریت بیمزگر  بیان آن انَآءِ الَّ  :نگا(است  )ءَ

انَآءِ ). «یر قاسمیتفس نْ  ی،ِإنْ  ،جمع ِإْنو :»ءَ
َ
). ۱۱۳/   عمران آل :نگا(بخشھا  .ساعتھا ی،أ

افَ «   ).۱۱۴ھود /  :نگا(مراد بامدادان و شامگاھان است  .جوانب و ساعات :»أَطْرَ
 ۱۳۱ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  َوَ� ﴿  زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ
َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  �ِيهِ�  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َيا�ُّ

�ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ 
َ
  ﴾١٣١ َ�ٰ َو�

   ترجمه: 
 نیا .میا افران دادهکاز  یه به گروھھائک ییمادھای  نعمت چشم خود را مدوز به 

م تا آنان را بدان یا دادهشان  بدی ،ا استیدن ینت زندگیه زک یمادھای  نعمت
 نیاز ا(دارتر یپروردگارت بھتر و پا )یدان و سرمدیجاو یاخرو(داده  .میازمائیب

  .است )یفان موّقت و زودگذر جھانھای  نعمت
   توضیحات: 

نَّ «  ُدَّ اجاً . «منگر .مدوز :»ال متَ وَ ). ۸۸حجر /  :نگا(ھا  و دسته  ھا گروه .اصناف :»أَزْ

ةَ « رَ هْ نا(مفعول فعل محذوف  .یش و سرسبزیآرا .نت و بھجتیز :»زَ لْ عَ ا بدل از ی )جَ
  .ا حال استیو  )ما(محّل 

 ۱۳۲ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٢٧٦

 

 ﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب ِ لصَّ ۖ َعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ة ۖ قٗ رِزۡ  لَُك  َٔ �َۡ�  َ�  َها ۡ  ا  قِبَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  زُقَُكۗ نَرۡ  نُ �َّ

  ﴾١٣٢َوىٰ لِلتَّقۡ 
   ترجمه: 
و  یکاد خدا و پایه یه نماز ماکچرا (خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده  
ما از تو  .ثابت و ماندگار باش ز بر اقامه آنیو خود ن )ت روح استیدل و تقو یصفا
اھل (از آن  )و ستوده کین(سرانجام  .میدھ یم یه ما به تو روزکبل ،میخواھ ینم یروز

  .است یزگاریپرھ )تقوا و
   توضیحات: 
ْھَل « 

َ
 ،اھل مردم .و خانواده خودش یعبارت است از امت محّمد ،غمبریاھل پ :» أ

قاً ال . «شان استیافراد خانواده ا زْ أَلُكَ رِ  یاز تو روز .میخواھ ینم یاز تو روز :»نَسْ
. از نماز غافل مشو ،لذا به سبب فراچنگ آوردن رزق .میخواھ یگران را نمیخودت و د

اقِبَةُ « عَ   .ه سرانجام بد ھمچون معدوم بشمار استکچرا  .و استکیمراد سرانجام ن :»الْ
 ۱۳۳ سوره طه آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   َ� لَوۡ  َوقَالُوا
ۡ
ّ�ِهِ  ّمِن يَةٖ � تِيَنايَأ وَ  ۦٓۚ رَّ

َ
  لَمۡ  أ

ۡ
ُحِف ٱ ِ�  َما بَّيَِنةُ  تِِهمتَأ  ٱ لصُّ

ُ
  ﴾١٣٣ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
آورد  یما نم یپروردگارش برا یاز سو یا ند: چرا (محّمد) معجزهیگو یه) مکافران مک( 

 ین و داشتن باغیاز زم یل: برجوشاندن چشمه ساریاز قب ؟ مینک یشنھاد میه ما خود پک(
ن یشیپھای  کتاب ه در)کا معجزه (بزرِگ قرآن نام یره). آیاز درختان خرما و انگور و غ

  ؟ امده استیشان نیش ایبه پ ،ور است)کل و َزبور مذیتورات و انج ی(آسمان
   توضیحات: 

يا«  ... األُولَ ِمْ أْهتِ ْ تَ ملَ گذشته بوده  یآسمانتب که در کن یشیا خبر روشن اقوام پیآ :»أَوَ
ردند و پس از مشاھده ک یشنھاد میپ یمعجزات یاپیه پک(امده است یآنان ن یاست برا
 ).شد یرشان میدامنگ ید الھیو عذاب شد ،دادند یار ادامه مکفر و انکبه  ،معجزات

ازات ین امتین قرآن با ایمگر ھم ،نندک یم یجوئ طلبند و بھانه یچرا معجزه مھا  این

ةٍ . «ستین یافکآنان  یبرا ،ن استیشیپ یتب آسمانکحقائق  یوه حاکبزرگ  ايَ  :»ءَ
إسراء /  :نگا( یشنھادیمعجزات پ .ضاءید بیو  یموس یعصا :لیاز قب ی،معجزات حّس 



  ١٢٧٧ سوره طه

 

يِّنَةُ ). «۹۳ - ۹۰ اء یمعجزات انب .قرآن یعنی ی،آسمانھای  کتاب معجزه بزرگ :»بَ

يا. «گذشته فِ األُولَ حُ ل و زبور یتورات و انج :لیاز قب .نیشیپ یآسمانھای  کتاب :»الصُّ
  ).۱۹و  ۱۸/   یاعل ،۱۹۶شعراء /  :نگا(

 ۱۳۴ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ا َّ�
َ
هۡ  �

َ
ْ  ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن بَِعَذابٖ  ُهمَ�ٰ لَكۡ أ رۡ  َ�ٓ لَوۡ  َر�ََّنا لََقالُوا

َ
 َ�َنتَّبِعَ  رَُسوٗ�  َناإَِ�ۡ  َت َسلۡ أ

ن لِ َ�بۡ  ِمن تَِك َءاَ�ٰ 
َ
  ﴾١٣٤ َزىٰ َوَ�ۡ  نَِّذلَّ  أ

   ترجمه: 
(روز  ،میردک ینابود م یشان را با عذابیا ،غمبر اسالمیش از نزول قرآن و آمدن پیاگر ما پ 

ات تو یتا از آ ی،ما نفرستاد یبرا یغمبریا) پیچرا (در دن !گفتند: پروردگارا یامت) میق
  ؟م)یم (و به دوزخ گرفتار آئیرسوا شوه (در آخرت) خوار و کش از آن یپ ،مینک یرویپ

   توضیحات: 

بْلِهِ «  ن قَ يا. «ش از بعثت محّمدیپ .ش از نزول قرآنیپ :»مِ زَ لَّ وَ نَخْ ا خوار یدر دن :»نَذِ
  .میدر آخرت خوار و رسوا شو .میو در آخرت رسوا شو

 ۱۳۵ سوره طه آیه
   ه:یمتن آ 

�ِّٞص  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿  َ�َ ْۖ  مُّ �َُّصوا ۡص  َمنۡ  لَُمونَ فََستَعۡ  َ�َ�َ
َ
َ�ٰ ٱ ُب َ�ٰ أ وِيِّ ٱ ِط لّصِ   ﴾١٣٥تََدىٰ هۡ ٱ َوَمنِ  لسَّ

   ترجمه: 
منتظر  یجملگ )ما و شما( :بگو )نیقت و معاندان دیران حقکن منیبه ا !غمبریپ یا( 

م و شما یبر شما ھست یروزیما در انتظار وعده پ(م یھست )یالھ یدھایھا و وع وعده(
 یبه زود .دیشکپس شما ھم انتظار ب )ن استیه چنکحال  .ست ماکدر انتظار ش

 یسانکو چه (ابند یبر راه راست بوده و راھ )از ما و شما( یسانکم دانست چه یخواھ
  ).گمراه و اھل عذابند

   توضیحات: 

لٌّ «  بِّصٌ . «از ما و شما کیھر  :»كُ َ رتَ طور /  ،۵۲/   توبه :نگا( .چشم به راه .منتظر :»مُ

يِّ « )۱۴د / یحد ،۳۱و  ۳۰ وِ   ).۴۳و  ۱۷/   میمر :نگا(م یراست و مستق :»السَّ





 
 

 سوره أنبیاء

 ۱ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  وَُهمۡ  ِحَساُ�ُهمۡ  لِلنَّاِس  َ�ََب �ۡ ٱ﴿   ﴾١ رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
است در  کینزدشان  بدی )اریش بسیشه چون قریفرپک(محاسبه مردمان  )زمان( 
  .باشند یم )مان بدانیاز ا(گردان  یو رو )از ھول و ھراس آن(ه آنان غافل ک یحال
   توضیحات: 

ُمْ «  اهبُ سَ ه کتاب گرفتن از آنان است کمراد زمان حساب و  .شانیمحاسبه ا :»حِ
  )۱قمر /  :نگا( .امت استیق

 ۲ أنبیاء آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

  َما﴿ 
ۡ
ّ�ِِهم ّمِن رٖ ذِكۡ  ّمِن �ِيِهميَأ ۡ  رَّ   ﴾٢ َعُبونَ يَلۡ  وَُهمۡ  تََمُعوهُ سۡ ٱ إِ�َّ  َدٍث �ُّ

   ترجمه: 
شان  بدی پروردگارشان یاز سو )یدیو اندرز جد(از قرآن  یا چ بخش تازهیھ 
  .رندیگ یم یشنوند و به باز یم یه آن را به شوخکن یرسد مگر ا ینم

   توضیحات: 

رٍ «  ثٍ . «پند و اندرز ).۹حجر /  :نگا(قرآن  :»ذِكْ ْدَ رٍ (صفت  .تازه :»حمُ   .است )ذِكْ
 ۳ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�هَِيةٗ ﴿  وا ُّ�َ
َ
ِينَ ٱ َوى�َّجۡ ٱ َوأ َّ�  ْ ٓ َ�ٰ  َهۡل  َظلَُموا   لُُ�ۡمۖ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا

ۡ
َ�َت�

َ
 تُونَ أ

حۡ ٱ نُتمۡ  رَ لّسِ
َ
ونَ ُ�بۡ  َوأ ُ�ِ ٣﴾  

   ترجمه: 
ن یچن ).دن درباره آنیشیاز اند(غافل است   ھایشان دل )هکھستند  یآنان در حال( 
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غمبر و قرآن انجام یه پیتوطئه عل یه براکخود را ( یدرِگوش یگفتگوھا یشگانیپ ستم
 یه اّدعاکشخص (ن یمگر ا :گفتند یم )گریو به ھمد(داشتند  یپنھان م )دادند یم
و ھمسان با  یه او بشر عادکحال ( ؟ ستیھمچون شما ن یانسان )ندک یم یغمبریپ

گرچه  )دیریپذ یو آن را م(د یرو یا به سراغ جادو میآ )دارد یالم جادوئکشما است و 
  ).؟! ه جادو استک(د ینیب یم

   توضیحات: 

يَةً «  وا. «خبر یغافل و ب :»الهِ ُّ ينَ . «دندیپنھان داشتند و پوش :»أَرسَ ر یبدل ضم :»الَّذِ

يثُ « :ا فاعل است و از بابیاست  )و( اغِ َ لُوينِ الْربَ يا. «است :»أَكَ وَ وا النَّجْ ُّ جنبه  :»أَرسَ

لْ هذا. «مبالغه در پنھان داشتن دارد رَ . «است یارکاستفھام ان :»هَ حْ تَأْتُونَ السِّ ا یآ :»أَفَ
  ؟دیریپذ یسحر را ما یآ ؟دیرو یبه سراغ سحر م

 ۴ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ِ�  َل َقوۡ لۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  َرّ�ِ  قَاَل ﴿  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ِميعُ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�  ﴾٤ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

   ترجمه: 
و او  ،دیاگاھانیشان بیا ینھان یھا و توطئه یغمبر را از سخنان پنھانیخدا پ( 
ن یه در زمکرا  یه در آسمان و سخنکرا  یداند سخن یپروردگارم م :گفت )شانیبد

گاه  )و یھر گفتار( یه او شنواکچرا  ؛گفته شود   .است )یردارکاز ھر (آ
   توضیحات: 

الَ «    .غمبر گفتیپ :»قَ
 ۵ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ  بَۡل ﴿  ۡض  ا
َ
حۡ  ُث َ�ٰ أ

َ
ٰ �ۡ ٱ بَلِ  �َ�ٰ أ ٮ  فَلۡ  َشاِعرٞ  ُهوَ  بَۡل  هُ َ�َ

ۡ
ٓ  يَةٖ � تَِناَيأ رۡ  َكَما

ُ
 ِسَل أ

 ٱ
َ
لُونَ ۡ�   ﴾٥وَّ

   ترجمه: 
 یمحّمد انسان عاد :ندیگو یه مکنند ک یتفاء نمکن ھم ایشه به ایفرپکاران کستم( 

 )قرآن( :ندیگو یه مکبل )ستیش نیب یو قرآن ھم جادوئ ،غمبر نبودهیاست و پ
ش خود ساخته است یاصًال آن را از پر او ینخ ،ستیش نیب یا ندهکآشفته و پرا یخوابھا



  ١٢٨١ سوره أنبیاء

 

از  یا و قرآن مجموعه(است  یر اصًال او شاعرینخ ،)و به خدا نسبت داده است(
پس  )ه فرستاده خدا استکد یگو یراست م یاگر و .باشد یالت شاعرانه خودش میتخ

از (ن یشیغمبران پیپ )هکباشد  یاز جنس معجزات(ه کرا به ما ارائه دھد  یا او معجزه
  .اند با آن فرستاده شده )د نموده وخو
   توضیحات: 

به  یگریو پرداختن به موضوع د یختن از موضوعیگس ین واژه برایا .هکبل :»بَلْ « 

المٍ . «رود یار مک اثُ أَحْ غَ ةٍ ). «۴۴/   وسفی :نگا(شان یآشفته و پر یخوابھا :»أَضْ ايَ  :»ءَ
  ).۱۳۳طه /  :نگا(مراد است  یو ماد یمعجزه حس

 ۶ أنبیاء آیه سوره
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  ّمِن لَُهمَ�بۡ  َءاَمَنۡت  َما
َ
ٓۖ َ�ٰ لَكۡ أ َ�ُهمۡ  َها

َ
  ﴾٦ ِمُنونَ يُؤۡ  أ

   ترجمه: 
 )اند معجزات گوناگون نموده یو تقاضا(اند  شان بودهیه قبل از اک ینیشیمردمان پ 
ن تعّلق یت خدا بر ایقبًال ھم مش( .میا ردهکاند نابودشان  اوردهیمان نیه اکدام کھر 

ه کند کگرفتار ن یشان را به عذابیخدا ا ی،ش باشیان قریه مادام تو در مکگرفته است 
  ).ستین نکمم( ؟!آورند یمان میمگر آنان ا ).شان گرددیه نابودیما

   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ ةٍ . «است یمراد مردمان آباد .یآباد :»قَ يَ رْ ن قَ نْ «حرف  ی: برخ»مِ  را داّل بر» مِ
ه درخواست ک ینیشیپھای  مّلت دام ازکچ یھ :یعنی .اند مابعد دانسته یعموم نف

نْ (بھتر است  یول .اند جه نابود شدهیاورده و در نتیمان نیاند ا ردهکمعجزه  ه یضیتبع )مِ
مان یه حتمًا اکچرا  ،اندینما ینمشان  بدی یا ن معجزهیبه ھر حال خدا چن .دیبشمار آ

ه عذاب کشتر خواسته است یخداوند ھم پ .شوند ینابود مجه یآورند و در نت ینم
  ).۳۳/   أنفال :نگا(ن مّلت نشود یر ایگ صال دامنیاست

 ۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  ِهۡمۖ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لََك َ�بۡ  َناَسلۡ أ هۡ  ا

َ
 َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

  ﴾٧لَُمونَ َ�عۡ 
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   ترجمه: 
را  یش از تو جز مردانیپ )هکبل .ن حال انسانیو در ع ی،غمبریه پک یستیتنھا تو ن( 
ان یآشنا )اھل علم و(از  .میا ردهک یوح )را ین آسمانید(شان  بدی هکم یا ختهینگیبرن
  .دیدان ین را نمید اگر ایبپرس یآسمان یھا تابکبه 

   توضیحات: 

االً «  جَ ده یان مردان برگزیغمبران ھمه انسان بوده و از میه پکن است یمردان. مراد ا»: رِ

رِ «نه زنان.  ؛اند شده كْ ). دانش ۱۰۵اء / ین است (نگا: أنبیشیپ یآسمانھای  کتاب مراد»: الذِّ

گاھ رِ . «یو آ كْ لَ الذِّ گاھان و فرزانگان.یشیپ یآسمانھای  کتاب ان بهیآشنا»: أَهْ   ن. آ
 ۸ هسوره أنبیاء آی

   ه:یمتن آ 

  �َّ  اَجَسدٗ  ُهمۡ َ�ٰ َجَعلۡ  َوَما﴿ 
ۡ
َعامَ ٱ ُ�لُونَ يَأ ْ  َوَما لطَّ   ﴾٨ ِ�ِينَ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه آنان انسان کبل(م یا دهیافریه غذا نخورند نک یالبدھائکغمبران را به صورت یما پ 

و  )اند اند و مرده ردهک یاند و زندگ دهیاند و نوش گر خوردهید یھا بوده و ھمچون انسان
  .اند دان ھم نداشتهیعمر جاو

   توضیحات: 

داً «  سَ   .ازمند نباشدیه مانند فرشتگان به غذا نکاست  یرکیالبد و پکمراد  :»جَ
 ۹ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َصَدقۡ  ُ�مَّ ﴿  �َيۡ  دَ وَعۡ ل
َ
ٓ  َوَمن ُهمۡ َ�ٰ فَأ ََّشا هۡ  ءُ �

َ
ۡ ٱ َنالَكۡ َوأ  ﴾٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
م یبخش یه آنان را از چنگال دشمنان رھائکم یغمبران خود وعده داده بودیما به پ( 

م و صدق آن یا ردهکبه وعده وفا  )ما سرانجام یآر .مینکشان را نقش برآب یھا و نقشه
و  ،میا دهینجات بخش ،میا ه خواستهکرا  یسانکم و آنان و ھمه یا نمودهشان  بدی را
  .میا ردهکرا نابود  )غمبرانیب پیب و تعذیذکدر ت(نندگان ک یرو ادهیز

   توضیحات: 

فِنيَ ـْال«  ِ رسْ نندگان در ک یرو ادهیو ز ،ھا یھا و پلشت ینندگان در زشتک مراد اسراف :»مُ
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  .اء استیب مؤمنان و انبیب و تعذیذکت
 ۱۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ  لََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ أ فََ�  رُُ�مۚۡ ذِكۡ  �ِيهِ  ابٗ كَِ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

َ
 ﴾١٠ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
 یو آوازه و بزرگوار یداریله بیه وسکم یا ردهکنازل  )به نام قرآن( یتابکتان یما برا 

  ).؟! ستیتان در چ ه سود و عظمتک(د یفھم یا نمیآ .شما است
   توضیحات: 

مْ «  كُ رُ آوازه و شھرت شما را  .عظمت شما نھفته استتاب شرف و کن یدر ا :»فِيهِ ذِكْ
  .شما است یاریله ھوشیو وس یداریه بیما .دارد یپاس م

 ۱۱ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

  َظالَِمةٗ  َ�نَۡت  َ�ةٖ قَرۡ  ِمن َناقََصمۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
ۡ
�َش�

َ
  ﴾١١ َءاَخرِ�نَ  ًماقَوۡ  َدَهاَ�عۡ  نَاَوأ

   ترجمه: 
نابود  )فرشانکبه سبب (را  یستمگر یھا یآباد )یاھال(ه کار بوده است یبس 

  .میا ار آوردهک یرا رو یگرید یھا گروه ،شانیم و پس از ایا ردهک
   توضیحات: 

نَا«  مْ   .ردن و نابود ساختن استک کمراد ھال .میا ستهکدر ھم ش :»قَصَ
 ۱۲ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ْ  فَلَمَّ وا َحسُّ
َ
  أ

ۡ
ٓ بَأ  ﴾١٢ ُكُضونَ يَرۡ  َهاّمِنۡ  ُهم إَِذا َسَنا

   ترجمه: 
و (اند  به فرار گذاشته یناگھان پا ،اند ردهکه عذاب ما را احساس ک یآنان ھنگام 
  ).اند ختهین سو و آن سو گریان به ایش ھمچون چھارپاینجات خو یبرا

   توضیحات: 

وا«  سُّ سابق  یاجمالل بخش یتفص ،ن قسمتیاند. ا برده یاند. پ ردهکاحساس »: أَحَ

نا«است.  کش از ھالیپ ،ه احساسکاست. چرا  ونَ «عذاب ما. »: بَأْسَ كُضُ از ماده »: يَرْ
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  ).۴۲/   دن است (نگا: صیوبکن یو پا بر زم ،اسب را تاختن ،دنیتند دو ی) به معنركض(
 ۱۳ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ تَرۡ  َ� ﴿  ْ ِجُعوٓ رۡ ٱوَ  ُكُضوا ٓ  إَِ�ٰ  ا تۡ  َما
ُ
 ﴾١٣ لُونَ  َٔ �ُۡ�  لََعلَُّ�مۡ  ِكنُِ�مۡ َوَمَ�ٰ  �ِيهِ  ُتمۡ رِ�ۡ �

   ترجمه: 
 دید و باز گردیزینگر :)گفته شده استشان  بدی اّما به عنوان تمسخر و استھزاء( 
 یاخھا و قصرھاکسوی  به د ویبرد یه در آن بسر مک یپرناز و نعمت یزندگانسوی  به

از شما  )از داشته باشند ویانتان به شما نیخدمتگزاران و اطراف(د یشا !پرزرق و برقتان
  ).و نظرتان محتاج باشند یو به رأ(خواسته شود  )یزیو چ یکمک(

   توضیحات: 

تُمْ فِيهِ «  فْ   ).۱۱۶ھود / (د یبود یدر آن غرق خوشگذران :»أُتْرِ
 ۱۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ َو�ۡ َ�ٰ  قَالُوا   ﴾١٤ لِِم�َ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا لََنا
   ترجمه: 
و  ،میا ردهکبر خود ستم  ،دنیفر ورزکو با (م یا ما ستمگر بوده !بر ما یوا :ندیگو یم 

  ).میسوز یبه آتش م کنیھم ا
   توضیحات: 

نَا«  لَ يْ ا وَ  یمانیه به ھنگام افسوس خوردن و پشکاست  یبیکتر !بر ما یوا یا :»يَ
  .شود یبردن گفته م

 ۱۵ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ َدعۡ  َك تِّلۡ  َزالَت َ�َما﴿  ٰ  ُهمۡ َوٮ   ﴾١٥ ِمِدينَ َ�ٰ  َحِصيًدا ُهمۡ َ�ٰ َجَعلۡ  َح�َّ
   ترجمه: 
ه کن یتا ا )نندک یرار مکرا ت» بر ما یوا«و (شان خواھد بود یاد ایفر ،نیوسته ایپ 

شان کم و ھالیانداز یم یشان را از پایو ا(م ینمائ یده و فرو افتاده میآنان را درو
  ).میساز یم
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   توضیحات: 

مْ «  اهُ وَ عْ يداً . «شانیا یاد و صدایفر :»دَ صِ  یانداخته و پ یمراد از پا .درو شده :»حَ

ينَ . «باشد یرده مک دِ امِ شوندگان و از نفس افتادگان  کمراد ھال .خاموش شدگان :»خَ
  .است

 ۱۶ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿  َما  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
  ﴾١٦ عِبِ�َ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

   ترجمه: 
و (م یا دهیافرین یو شوخ یباز یان آنھا است براین و آنچه در میه آسمان و زمکما  

  ).میا ھدف ساخته و پرداخته نساخته یھوده و بیب
   توضیحات: 

بِنيَ «  نَا(در  )نا(ر یحال ضم .نانک یو شوخ یباز :»العِ قْ لَ ا خَ   .است )مَ
 ۱۷ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

َردۡ  لَوۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ن نَا

َ
َذۡ �َّ  �وٗ لَهۡ  �َّتَِّخذَ  أ ٓ  ِمن هُ َ�ٰ �َّ ا َّ� ُ ٰ  ُكنَّا إِن �َّ   ﴾١٧ عِلِ�َ َ�

   ترجمه: 
مناسب خود  یزیچ ،مینکانتخاب  یم سرگرمیخواست یاگر م )به فرض محال( 

  .مینک یرا نم یارکن یما چن ).میدیگز یبرم یا انهیو لھو و لعب خدا(م یردک یانتخاب م
   توضیحات: 

نَّا«  دُ ن لَّ لِنيَ . «انه خودیمتناسب با شأن خدا :»مِ نَّا فَاعِ  یارکن یاگر چن :»إِن كُ

ه است یناف :»إِنْ «حرف  ،دوم یّجه به معنبا تو .مینک ینم یارکن یما چن .میردک یم
  ).۹۳/   میمر :نگا(

 ۱۸ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِذُف َ�قۡ  بَۡل ﴿  ۚ  ُهوَ  فَإَِذا ۥَمُغهُ َ�يَدۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  قِّ �َۡ ٱب ۡ ٱ َولَُ�مُ  َزاهِٞق ا ُل َو�ۡ ل  مِمَّ
  ﴾١٨تَِصُفونَ 
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   ترجمه: 
و حق مغز سر باطل  ،میانداز یحق را به جان باطل م )م ویخواھ ین نمیما چن(ه کبل 

به  )افرانک یا(بر شما  یوا .شود یپاشد و باطل ھرچه زودتر محو و نابود م یرا از ھم م
زدان یه بر خدا و فرستاده ک یو از افترائ ،جھان یھدف یاز ب(د ینک یه مک یفیسبب توص

  ).دیبند یم
   توضیحات: 

فُ «  ذِ هُ «م. یانداز یم. مینک یپرت م»: نَقْ غُ مَ افد. محو کش یجمجمه و مغز سر آن را م»: يَدْ

قٌ «ند. ک یو نابودش م اهِ يْلُ «ان رونده. مضمحّل شونده. یاز م»: زَ   .ی. عذاب. واکھال»: أَلْوَ
 ۱۹ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَوَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  ِض� �ۡ�  َوَ�  ۦِعَباَدتِهِ  َ�نۡ  ِ�ُ

ونَ َتحۡ �َسۡ  ُ�ِ ١٩﴾ 
   ترجمه: 
سته یو لذا تنھا شا( ،ن استیو زمھا  آسمان ه و ھر چه درکاز آن او است ھر  

 یعنی ،و مقّربان درگاه پروردگارند(ھستند  یشگاه ویه در پک یسانکو  )پرستش او است
از (دانند و  یشتن را باالتر از عبادتش نمیزنند و خو یاز پرستش او سر باز نم )فرشتگان

  .گردند یخسته نم )خود ھرگز یروز شبانه یبندگ
   توضیحات: 

هُ «  ندَ نْ عِ ه ھمچون کمراد فرشتگان مقّرب است  .ندیشگاه خدایه در پک یسانک :»مَ
 یمحضر قرب معنو ،شگاه خدا ھمیمراد از پ .انت و منزلت در نزد شاھانندکصاحبان م

ونَ . «است ُ رسِ تَحْ   ).۴/   کمل :نگا(شوند  یخسته و درمانده نم :»ال يَسْ
 ۲۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ �َُسّبُِحونَ ﴿  ونَ َ�فۡ  َ�  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ُ�ُ ٢٠﴾ 
   ترجمه: 
ح و یسرگرم تسب )وستهید خدا مشغولند و پیم و تمجیدائمًا به تعظ(شب و روز  
  .دھند یبه خود راه نم یسند و سستیتقد



  ١٢٨٧ سوره أنبیاء

 

   توضیحات: 

ونَ «  ُ رتَ فْ   .گردند یر نمیشوند و خسته و دلگ یسست نم :»ال يَ
 ۲۱ آیهسوره أنبیاء 

   ه:یمتن آ 

مِ ﴿ 
َ
َُذوٓ ٱ أ َّ� ْ  ٱ ّمِنَ  َءالَِهةٗ  ا

َ
ونَ  ُهمۡ  ِض �ۡ�   ﴾٢١ يُنِ�ُ

   ترجمه: 
سنگ (از  یانیا خدایآ )نانیو اّما ا ،ن به عبادات مشغولندین چنیفرشتگان مقّرب ا( 

 )انگار قادرند مردگان را(ه کاند  گرفته ین را به خدائیزم )اءیگر اشیو چوب و فلز و د
  ؟!دوباره بخشند یزندگ
   توضیحات: 

است ھمراه  یگریو پرداختن به سخن د یانتقال از سخن ین حرف برایا ؟ایآ :»أَمْ « 

ضِ ). «۲۱۴/   بقره :نگا(ار کبا ان نَ األَرْ ونَ . «نیاء زمیاز َعناِصر و اش :»مِ ُ  یزندگ :»يُنرشِ
  .نندک یدر آخرت مردگان را زنده م .بخشند یم

 ۲۲ آیهسوره أنبیاء 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿  ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما َّ�  ۚ ِ ٱ نَ َ�ٰ فَُسبۡ  لََفَسَدتَا ا ِش َعرۡ لۡ ٱ َرّبِ  �َّ  ﴾٢٢ يَِصُفونَ  َ�مَّ
   ترجمه: 
امور جھان (بودند و  یم یانیمعبودھا و خدا ،زدانیر از یغ ،نیو زمھا  آسمان اگر در 
 .خورد یبه ھم م یتیو نظام گ(د یگرد ین تباه میو زمھا  آسمان قطعاً  )چرخاندند یرا م

ب را به ھم ینظم و ترت ی،ا س در ادارهیو دو رئ یشورکه بودن دو شاه در کچرا 
شان یه اکاست  یزھائیبرتر از آن چ یبس ،زدان صاحب سلطنت جھانیلذا  ).زند یم
  .رانند یبر زبان م )دھند و یبدو نسبت م(

   توضیحات: 

شِ ). «۳۶ھود /  :نگا(ر از یغ :»إِالّ «  رْ عَ ه از عّزت و یناک .تخت سلطنت جھان :»الْ
قت یه انسان به حقک یا موجود ناشناخته ).۵۴/   أعراف :نگا(است  یقدرت و فرماندھ

  ).۱۷/   حاّقه :نگا(برد  ینم یآن پ
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 ۲۳ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ا ُل  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿    ﴾٢٣ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوُهمۡ  َعُل َ�فۡ  َ�مَّ
   ترجمه: 
 یو بازپرس(رد یگ یمورد بازخواست قرار نم ،ندک یه مک یارھائکخداوند در برابر  
گران مورد بازخواست و پرسش قرار ید یول )ندارد یریگ حق ُخرده یسکو  ،شود ینم
  ).ار استیراد و سؤال بسیا یجا  شان اقوال و در افعال و(رند یگ یم

   توضیحات: 

 »... أَلُ   .شود یاعتراض گرفته نم .شود یده نمیپرس :»ال يُسْ
 ۲۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

مِ ﴿ 
َ
ْ ٱ أ َُذوا ۖ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ ْ  قُۡل  َءالَِهٗة ِ�َ  َمن رُ ذِكۡ  َذاَ�ٰ  َنُ�ۡمۖ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا � َ�بۡ  َمن رُ َوذِكۡ  مَّ �ِ 

�ۡ  بَۡل 
َ
ۖ �َۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ عۡ  َ�ُهم قَّ   ﴾٢٤ رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
 ؟!اند گرفته یبه خدائ )ده ویسزاوار پرستش د(را  یمعبودھائ ،زدانیر از یا آنان غیآ 
 یسانک یراھنما )هکقرآن است (ن یا .دیان داریب )کن شریبر ا(ل خود را یدل :بگو

 گریدل و یھم تورات و انج(ن یو ا )ان بشمارندینیو پس(ه با من ھمراھند کاست 
ان ینیشیو پ(اند  ستهیز یه قبل از من مکبوده  یسانک یراھنما )هک یآسمانھای  کتاب

د و یه مردمان را به توحکدانند و بل یرا جائز نم کدام شرکچ یھ .شوند یده مینام
نه بر عقل و نه بر نقل استوار  ،کلذا گمان شما در امر شر .خوانند یم یتاپرستکی

حق  )از یزیاند و چ ردهکن یشمندانه بررسیتابھا را اندکن یا(اصًال اغلب آنان  ).است
 یرو )کثافت شرکماِن ناآلوده به یو ا یتاپرستکیاز (ه کن است یو ا ،دانند ینم

  .گردانند
   توضیحات: 

ونِهِ «  ن دُ  ا قرآن و سائری یمراد وح .نیا :»هذا. «ر از خدایغ .عالوه از خدا :»مِ

رُ . «است یآسمانھای  کتاب ن یمردم به خدا و د یادآور و راھنمای .ر و رھنمودکتذ :»ذِكْ
  ).۹۹/   طه ،۶۹و  ۶۳/   أعراف :نگا(
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 ۲۵ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
 ﴾٢٥ ُبُدونِ �ۡ ٱفَ  �

   ترجمه: 
 :هکم یا ردهک یه به او وحکن یمگر ا ،میا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ 

  .دینکپس فقط مرا پرستش  ،ستیجز من ن یمعبود
   توضیحات: 
 ۲۶ سوره أنبیاء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َذَ ٱ َوقَالُوا كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل  ۥۚ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ �َّ   ﴾٢٦ َرُمونَ مُّ
   ترجمه: 
به نام  ،خود یبرا( یخداوند رحمان فرزندان :ندیگو یم )ّفار عربکاز  یبرخ( 

و منّزه  کزدان سبحان پای ).!ندیه دختران خداکه مالئکچرا (ده است یبرگز )فرشتگان
ه بندگان کبل )فرشتگان فرزندان خدا نبوده و( .است )بھاینقصھا و عگونه  این از(

زدان یچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا فرمان یبه ھ هک(ھستند  یو محترم یگرام
  ).نندک ینم یچیسرپ
   توضیحات: 

داً «  لَ لَد«). واژه ۵۷/   نحل :نگا(نجا مراد فرشتگان است یدر ا .فرزندان :»وَ  یبرا :»وَ
  ).۱۱۶/   بقره :نگا(رود  یار مکر و مؤّنث به کو جمع و مذ یمفرد و مثنّ 

 ۲۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ� ﴿   ٱب
مۡ  وَُهم لِ َقوۡ لۡ

َ
ِ بِأ  ﴾٢٧ َملُونَ َ�عۡ  ۦرِه

   ترجمه: 
 یشیدر سخن گفتن بر او پ )ه ھرگزکزدانند یآن قدر مؤدب و فرمانبردار (آنان  
  ).یگریس دکنه به فرمان (نند ک یار مکو تنھا به فرمان او  ،رندیگ ینم

   توضیحات: 

ونَهُ «  بِقُ لِ ال يَسْ وْ قَ به فرمان او  .د و فرمان ندھدینخواھند گفت تا خدا نگو یزیچ :»بِالْ
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  .نندک یزه نمیزنند و ست یند و چانه نمینما یعمل م
 ۲۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿ 
َ
 ۦيَتِهِ َخشۡ  ّمِنۡ  وَُهم تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َوَ�  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

  ﴾٢٨ فُِقونَ ُمشۡ 
   ترجمه: 
ا و آخرت و از وجود یو از دن(داند  یشان را مینده ایخداوند اعمال گذشته و حال و آ 
گاه استیو پ شفاعت  یسک یو آنان ھرگز برا )ش از وجود و بعد از وجودشان آ
شفاعت او اجازه (خدا از او خوشنود است و  )بدانند(ه ک یسکآن  ینند مگر براک ینم

گاھیبه خاطر ھم .را داده است خدا  )یائیبرکمقام (شه از خوف یھم )ین معرفت و آ
  .ترسان و ھراسانند

   توضیحات: 

مْ «  هُ لْفَ اخَ هيِمْ وَ مَ َ أَيْدِ ا بَنيْ يَةِ ). «۲۵۵/   بقره :نگا( :»مَ شْ م و یخوف ھمراه با تعظ :» خَ

ونَ ). «۲۸فاطر /  :نگا(بت و رھبت یم و ھیرکت قُ فِ شْ   .اشخاص برحذر .افراد ترسان :»مُ
 ۲۹ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�ُقۡل  َوَمن﴿  ٰ  إِّ�ِ ٰ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  َجَهنَّمَۚ  زِ�هِ َ�ۡ  لَِك فََ�ٰ  ۦُدونِهِ  ّمِن هٞ إَِ�  لِِم�َ ل�َّ
٢٩﴾  

   ترجمه: 
ر ید غیبگو )به فرض ،زدانندیه فرشتگان و مأموران اجرا فرمان ک(شان یس از اکھر 

 یگرید(ظالمان  یسزا .میگردان یرا دوزخ م یو یسزا ،ھستم یاز خدا من ھم معبود
  .م دادین خواھیھم )نندکشتن ستم یبه خو کت و شریه با اّدعاء ربوبکرا ھم 

   توضیحات: 

ونِهِ «  ن دُ   .او یبه جا .ر از اویغ :»مِ
 ۳۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ يَرَ  لَمۡ  أ ْ َ�َفُروٓ  �َّ نَّ  ا

َ
َ�ٰ ٱ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۖ َ�ٰ َ�َفَتقۡ  اقٗ َرتۡ  َ�َ�َتا َض �ۡ�  مِنَ  َناوََجَعلۡ  ُهَما
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ۡ ٱ ٓ ل ۚ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  ءِ َما فََ�  َ�ٍّ
َ
  ﴾٣٠ ِمُنونَ يُؤۡ  أ

   ترجمه: 
در  یمیدر آغاز خلقت به صورت توده عظ(ن یو زمھا  آسمان هکنند یب یافران نمکا یآ 

آنھا را  )یکھولنا یبر اثر انفجار درون(به ھم مّتصل بوده و سپس  )پارچهکی ،گستره فضا
را  یا ز زندهیو ھرچ )میا درآورده ینونکجًا به صورت جھان یو تدر(م یا از ھم جدا ساخته

ائنات کنش یدرباره آفر(ا یآ .میا دهیاز آب آفر )اهیوان و گیاعم از انسان و ح(
  ؟آورند یمان نمیا )شند ویاند ینم

   توضیحات: 

ل«  ...ـَأَوَ رَ گاھ یا نمیآ ؟نندیب یا نمیآ :»مْ يَ تْقاً « ؟ندارند یدانند و آ ده و یچسپ :»رَ

تُوق( یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .مّتصل رْ نَاهُ . «است )مَ تَقْ آن دو را  :»اـَمـفَ

ا( یر مثنّ یو ضم )كانَتا( یاستعمال فعل مثنّ  .میردکاز ھم جدا و منفصل  با توّجه به  )مهُ
طرف در مّدنظر  کین یا زمیو خود ارض  ،طرف کیه مجموعه سماوات کن است یا

نَ الْ . «ش جھان شده استیدایبه آغاز پ ین بخش اشاره گذرائیدر ا .بوده است  :»مآءِ ـمِ
به  .ھا است اھا و رودخانهیھا و در انوسیات در سواحل اقیش حیدایاشاره به پ .از آب

اه از آب یوان و گیه قسمت اعظم بدن انسان و حکن است یاشاره به ا .سبب آب
گر قوام ید یو از سو ،ن استکآنھا نامم یل و بدون آب تحّوالت و انفعاالت داخلیکتش

  .جانداران بر آب است یزندگ
 ۳۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  َناوََجَعلۡ ﴿ 
َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 لََّعلَُّهمۡ  ُسبُٗ�  افَِجاجٗ  �ِيَها َناوََجَعلۡ  بِِهمۡ  تَِميدَ  أ

  ﴾٣١َتُدونَ َ�هۡ 
   ترجمه: 
را مضطرب ھا  انسان نیم تا زمیا د آوردهیپد یدار شهیاستوار و ر یھا وهکن یما در زم 

ات کو حر ی،درون یھا و گازھا ھا از فشار گدازه وهکو (نسازد و توازن آنان را به ھم نزند 
 ھا وهک یو در البال ،)نندک یریجلوگ یادیتا حّد ز ،و از وزش تند بادھا ،نیپوسته زم

ھا  له سلسله جبالیبه وسھا  انسان وندیپ(ه کن یتا ا ،میا به وجود آورده یگشادھای  راه
 یدگار پین آثار به ذات آفریدن ایو با د(اب گردند یراھ )از ھم نگسلد و به مقصدشان
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  ).ببرند
   :توضیحات 

 » َ ايسِ وَ ر یھا در ز وهکگونه  این هکاز آنجا  .استوار و پابرجا یوھھاک ،ةیجمع َراِس  :»رَ
ه اثر کھا داشته  وهک یا شهیر یوستگین پین واژه اشاره به ایچه بسا ا ،وند دارندیباھم پ

ِمْ . «ن داردیزم یھا از لرزش یریدر جلوگ یقیعم ِيدَ هبِ شان را نلرزاند و یتا ا :»أَن متَ

اجاً ). «۱۵/   نحل :نگا(توازنشان را به ھم نزند  /   حّج  :نگا(راه گشاد  ،جمع َفّج  :»فِجَ

نا(ن واژه مفعول یا ).۲۷ لْ عَ بُالً (و واژه  )جَ اجاً (ھم  یبرخ .بدل آن است )سُ ه در کرا  )فِجَ

بُالً (صفت  یمعن ونَ ). «۲۰/   نوح :نگا(اند  حال آن دانسته ،است )سُ ْتَدُ اب شوند یراھ :»هيَ
  .یاب شوند به مصالح و مقاصد زندگیراھ .یمت الھکمال قدرت و حکو  یتاپرستکیبه 

 ۳۲ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿  َما ۡ  افٗ َسقۡ  ءَ لسَّ ۖ ُفوظٗ �َّ   ﴾٣٢ رُِضونَ ُمعۡ  تَِهاَءاَ�ٰ  َ�نۡ  َوُهمۡ  ا
   ترجمه: 
موجود  یخداشناس( یھا آنان از نشانه یول ،مینمود یو ما آسمان را سقف محفوظ 
گر است  سرشان جلوه یه باالک ین ھمه عظمتیو درباره ا(گردانند  یآن رو )در
  ).شندیاند ینم

   توضیحات: 

آء«  مَ ا به عبارت ی ،به ما کینزد یب و نجوم موجود در گستره فضاکواکمراد  :»السَّ
 :نگا(و تجاذب از سقوط محفوظ و مصونند  که بر اثر تماسکا است یآسمان دن ،گرید

ن را یگرداگرد زم یه ھمچون سقفکاست  یجو ،ه مراد از آسمانکن یا ای ).۶۵/   حّج 
نگاه  یھانیکسرگردان و اشّعه  یھا ھا و سنگ فرا گرفته است و آن را در برابر شھاب

  .ندک یدارد و از انھدام حفظ م یم
 ۳۳ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ۡ ٱ َخلَقَ  �َّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ   ﴾٣٣ َبُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ�  ُ�ّٞ  َقَمَر
   ترجمه: 
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گردند  یم یاست و ھمه در مدار دهید و ماه را آفریه شب و روز و خورشکخدا است  
  ).رده استکن ییتع آنھا یه او براک(

   توضیحات: 

لٌّ «  ه یه ھمان ساکرا شب ید و ماه. زیشب و روز و خورش یعنیز. یچھار چن یھمه ا»: كُ
تابد  ین میه به زمکو نور آفتاب  ،ت استکن دائمًا در حریدر گرد زم ،ن استیزم یمخروط

ان کوسته نقل میره پکن یه در گرد اکاست  یا ھمانند استوانه ،دھد یل میکو روز را تش

مراد مدار و راه »: فَلَكٍ «دارند.  یانکر و میخود مس یز براین شب و روز نیند. بنابراک یم

ونَ ). «۴۰/   سیت است (نگا: کحر بَحُ   تند.کشناورند. در حر»: يَسْ
 ۳۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ �ُۡ ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿  فَإِيْن ۡ�َ
َ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُهمُ  ّمِتَّ  أ ُ�ِ ٣﴾  

   ترجمه: 
 یتو جاودانگ یتا برا(م یدان قرار ندادیجاو یش از تو زندگیپ یچ انسانیھ یما برا 

ه انتظار کآنان  یوانگھ .یریم یرد و تو ھم میم یمرده و م یسکه ھر کبل .میقرار دھ
شان یا یریمگر اگر تو بم ،)دانند یافته میمرگ تو را دارند و با مرگ تو اسالم را خاتمه 

  ؟!مانند یدانه میجاو
   توضیحات: 

لْدَ ـالْ «    .یجاودانگ .ایدر دن یشگیماندن ھم :»خُ
 ۳۵ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿  ۡ ٱ �َِقةُ َذا ِ  لُوُ�مَوَ�بۡ  ِت� َموۡ ل ِ ٱب ّ ۖ فِتۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ   ﴾٣٥ َجُعونَ تُرۡ  َنا�َ�ۡ  َنٗة
   ترجمه: 
چرا  .غمبریر پیغمبر و غیاعم از پ ،ردیم یو قطعًا م(چشد  یمزه مرگ را م یسکھر  

در (ھا  یھا و خوبیان و بدیما شما را با سود و ز ).د تنھا خدا است و بسیه زنده جاوک
 یو جزا و سزا(د یشو یما برگردانده مسوی  به و سرانجام ،میآزمائ یامًال مک )ایدن یزندگ

   ).دیدار یافت میاعمال خود را در
   توضیحات: 
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مْ «  بْلُوكُ  یشھایشما را مورد آزما یا ندهیھمچون آزما یعنی .میآزمائ یشما را م :»نَ

مفعول مطلق است  .آزمون .شیآزما :»فِتْنَةً . «میدھ یقرار م یو ناخوش یگوناگون خوش
  ).۲۰/   فرقان :نگا(د است یکتأ یر لفظ فعل و برایاز غ

 ۳۶ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ رََءاكَ  �َذا﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ َ�ٰ  ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن ا
َ
ِيٱ َذاأ  َوُهم َءالَِهَتُ�مۡ  ُكرُ يَذۡ  �َّ

  ﴾٣٦ فُِرونَ َ�ٰ  ُهمۡ  لرَّ�ٱ رِ بِِذ�ۡ 
   ترجمه: 
و ( ،جز تمسخر و استھزاء تو را ندارند یارک ،نندیب یافران تو را مکه ک یھنگام 

 یو بدگوئ یبجوئیان شما عیاز خداه کاست  یسکن ھمان یا ایآ :)خواھند گفت
ه ک(شان یه اکن یو حال ا ).؟!ندکد و ین گویه چنکمگر او را سزد ( ؟ندک یم

و خالق (به قرآن خداوند مھربان  )شود یجانشان بدگوئ یو ب یپسندند از بتان سنگ ینم
  .باور ندارند )انسان و جھان

   توضیحات: 

واً . «است )ال( یاست و به معن یحرف نف :»إِنْ «  زُ مصدر است و به  .مسخره :»هُ

...). «۵۸و  ۵۷/   مائده :نگا(باشد  یَمْھُزوء م یعنی ،اسم مفعول یمعن رِ كْ م بِذِ هُ جمله  :»وَ

رُ . «افرانکه خود ک یدر حال .ه استیحال كُ ذْ اسراء  :نگا(ند ک یم یو بدگوئ یبجوئیع :»يَ

نِ ). «۶۰/  محْ رِ الرَّ  ).۹و  ۶حجر /  ،۵۸/   عمران آل :نگا(قرآن خداوند مھربان  :»ذِكْ

مْ . «مان به خدایا .یآسمان یوح ).۱۰۵اء / یانب :نگا( یآسمانھای  کتاب د یکتأ یبرا :»هُ
  .ر ماقبل استیضم

 ۳۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ْورِ�ُ�مۡ  َعَجٖل�  ِمنۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِقَ ﴿ 
ُ
  ﴾٣٧ ِجلُونِ َتعۡ �َسۡ  فََ�  ِ� َءاَ�ٰ  َسأ

   ترجمه: 
و تار و (انسان از شتاب ساخته شده است  )ه انگارکآن چنان انسان شتابگر است ( 

 یو ھم برا ،ر و نعمتیدن خید یانسان ھم برا .پود وجودش از عجله فراھم آمده است
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ش را به شما یھرچه زودتر بال و عذاب خو ).مشاھده شر و نقمت عجول است
  .دینکعجله ند و یندازیبه شتابم ن .انمینما یم

   توضیحات: 

لٍ «  جَ نْ عَ انُ مِ نسَ لِقَ اإلِ ايتِ ). «۱۱اسراء /  :نگا(انسان است  یمراد شتابزدگ :»خُ ايَ  :» ءَ
 یویعذاب و عقاب دن یریبر دامنگ یمبن یمراد دالئل صدق وعده الھ .بال و عذاب خود

لُونِ . «است یو اخرو جِ تَعْ ه کد یاز من نخواھ .دیبا شتاب و عجله از من مخواھ :»ال تَسْ
  .امت را برپا دارمیا قی ،عذاب را برسانم ،قبل از موعد

 ۳۸ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿    ﴾٣٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
   ترجمه: 
خواھد بود اگر  یک )امت نام داردیز و قیه رستاخک(ن وعده یدن ایفرا رس :ندیگو یم 

  ؟دیراستگو ھست )در سخن خود !مؤمنان یا(
   توضیحات: 

دُ «  عْ وَ غمبر و مؤمنان فرا یه پکاست  ییو اخرو یویمراد وعده عذاب دن :»هذاَ الْ
  .رساندند یم  افرانکدن آن را به گوش یرس

 ۳۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَمُ َ�عۡ  لَوۡ ﴿  َّ�  ْ ونَ  َ�  ِح�َ  َ�َفُروا  َوَ�  ُظُهورِهِمۡ  َعن َوَ�  �َّارَ ٱ وُُجوهِِهمُ  َعن يَُ�فُّ
ونَ  ُهمۡ    ﴾٣٩ يُنَ�ُ
   ترجمه: 
افتند  یرسد و به دوزخ م یامت فرا میق(ه ک یداشتند از آن زمان یافران خبر مکاگر  

ش یتوانند آتش را از پس و پ یآنان نم )رد ویگ یشان را در بر میو آتش جھّنم از ھر سو ا
 ین سخنانیچن کنیا( ،گردند ینم یاریشان یا )ھم یسکاز طرف (خود باز دارند و 

  ).گفتند ینم
   توضیحات: 

نيَ «  لَمُ (به فعل  مفعول :»حِ عْ ونَ . «است )يَ فُّ توانند به دور  ینم .دارند یبازنم :»ال يَكُ
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مْ . «نندک هِ ورِ ... ظُهُ مْ هِ وهِ جُ ه اشھر کش و پس است یپ ،ھا مراد از روھا و پشت :»وُ
ن و راست و چپ و روبرو و پشت یواّال آتش از باال و پائ ،جوانب و اطراف انسان است

 ،۵۵و  ۵۴/   بوتکعن :نگا(رد یگ یان را در برمیدوزخ ،رونیسر و باالخره از درون و ب
  ).۷و  ۶/   ُھَمزه

 ۴۰ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

  بَۡل ﴿ 
ۡ
َها َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  َهُتُهمۡ َ�َتبۡ  َتةٗ َ�غۡ  �ِيِهمتَأ   ﴾٤٠ يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  َردَّ

   ترجمه: 
د و آنان را یآ یشان میبه سراغ ا یه ناگھانکبل )رسد و یفرا نم یامت با اّطالع قبلیق( 

گر مھلت و یدفع و برگرداندن آن را نخواھند داشت و د یند و توانائک یمات و مبھوت م
  .شود یداده نمشان  بدی )معذرتتوبه و (فرصت 

   توضیحات: 

تَةً «  أَة« .و سرزده یناگھان :»بَغْ ا مفعول مطلق بشمار یمصدر است و حال و  .»فُجْ

مْ . «است تُهُ تَبْهَ ونَ . «اندازد یرت میشان را به دھشت و حیپس ا :»فَ نظَرُ مْ يُ شان یا :»الهُ
  .شوند یمھلت داده نم

 ۴۱ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  فََحاَق  لَِك َ�بۡ  ّمِن بِرُُسلٖ  زِئَ ُتهۡ سۡ ٱ َولََقدِ ﴿  ِينَ ٱب َّ�  ْ ا ُهمِمنۡ  َسِخُروا ْ  مَّ  ۦبِهِ  َ�نُوا
  ﴾٤١ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ 

   ترجمه: 
 )هکبل .یریگ یّفار مورد استھزاء قرار مکه از طرف ک یستین تنھا تو نیا !غمبریپ یا( 

ه ک یو سرانجام عذاب ،اند تمسخر قرار گرفتهش از تو مورد یپ یغمبران بزرگواریپ
رشان یشان را فرا گرفته و دامنگیا ،اند دانسته یم یچه و شوخینندگان بازک مسخره

  .گشته است
   توضیحات: 

لٍ «  سُ اقَ . «ر استیم و توقیتعظ ین برایالشأن تنو میغمبران عظیپ :»رُ ر یدامنگ :»حَ

مْ ). «۱۰/   أنعام :نگا(فرا گرفته است  .گشته است نْهُ وا مِ رُ خِ غمبران را یه پکآنان  :»سَ
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  .اند ردهکمسخره و استھزاء 
 ۴۲ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  لَؤُُ�ميَ�ۡ  َمن قُۡل ﴿  ۡ ٱب عۡ  َرّ�ِِهم رِ ذِكۡ  َعن ُهمۡ  بَۡل  لرَّ�ۚ ٱ ِمنَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ   ﴾٤٢رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
خداوند  )دست عقاب و عذاب(تواند شما را در شب و روز از  یم یسکچه  :بگو 

ه آنان ک(شان از قرآن یاصًال ا ).تواند ینم یسکچ یھ( ؟!مھربان محفوظ و مصون بدارد
  .زانندیگردان و گر یرو )اندازد یھا م یاز بد یھا و دور یکیاد خدا و انجام نیرا به 

   توضیحات: 

مْ «  كُ لَؤُ  :یبه معن ،الَءةکْأل و کاز مصدر  .ندک یت میحما شما را محفوظ و :»يَكْ
  .ت و حراستیت و حمایرعا

 ۴۳ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ۚ  ّمِن َنُعُهمَ�مۡ  َءالَِهةٞ  لَُهمۡ  أ نُفِسِهمۡ  نَۡ�َ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  ُدونَِنا

َ
 ّمِنَّا ُهم َوَ�  أ

  ﴾٤٣َحُبونَ يُۡص 
   ترجمه: 
ما باز و به دور  )عذاب(شان را از یتوانند ا یه مکدارند  یانیه آنان خداکن یا ای 

ما  یو از عذاب بال(نند ک یاریتوانند  ینه خود را م )یان ساختگین خدایا( ؟!دارند
گردند و پناه  یم یاری یسک یما از سو )عقاب و عذاب(از  )نجات یبرا(و نه  )برھانند
  .شوند یداده م

   توضیحات: 

ن دُونِنَا«  م «از دست ما.  یبا ما و رھائ یاروئیاز رو »:مِ مْ ، وَ ال هُ هِ سِ َ أَنفُ ونَ نرصْ تَطِيعُ ال يَسْ

بُونَ  حَ نَّا يُصْ  یسک یو نه در برابر ما از سو ،نندک یاریو  کمکتوانند  ینه خود را م»: مِّ
شوند. نه خودشان قدرت  یشود و از دست عذاب ما پناه داده م یم یاریو  کمکشان  بدی

بُونَ «شوند.  یو مدد م یاریما  یو نه از سو ،از خود دارنددفاع  حَ شوند.  یپناه داده م»: يُصْ
  پناه دادن و در جوار خود گرفتن. یگردند. از مصدر (إصحاب) به معن یم کمک

 ۴۴ سوره أنبیاء آیه
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   ه:یمتن آ 

ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َناَمتَّعۡ  بَۡل ﴿  ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ۗ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َطاَل  َح�َّ فََ�  ُعُمُر
َ
نَّا نَ يََروۡ  أ

َ
�  

ۡ
 ٱ ِ� نَأ

َ
 َض �ۡ�

طۡ  ِمنۡ  نَنُقُصَها
َ
ٓۚ أ َ�ُهمُ  َرافَِها

َ
  ﴾٤٤ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ أ

   ترجمه: 
نان و پدرانشان یه ما اکبل )و ،میدر رساندن عذاب شتاب ندار ،افرانکفر کدر برابر ( 

ان یبه غرور و طغ ی،رگزارکش یشان به جایو ا(م یا مند ساخته را از انواع نعمتھا بھره
سرانجام آھسته و آرام گرفتار  یول(اند  ردهک یه عمر طوالنکتا بدانجا  )اند خود افزوده

رود  یم کن نعمت و ملیا(ه کنند یب یمگر آنان نم ).شوند یعقاب و عذاب ما شده و م
و بر  ،میاھک یم یو ما از نعمت و قدرت و صّحت و جاه و جالل گروھ ،دست به دست

ش ین جھان و نعمتھایا !یبل ؟ میافزائ یم یگریت و عظمت و نعمت گروه دکثروت و شو
و قدرت و  ،میافزائ ین آنان میو بر زم(م یاھک یم )نانیا(ن یما از زم )ست ویدار نیپا

شان یا )ایم ین حال ما غالبیبا ا(ا یآ ).میگردان یان مردمان دست به دست میدولت را م
  ؟غالبند

   توضیحات: 

نَا«  تَّعْ ه اشاره به قاعده ین آیا .میا ردهکمند و برخوردار  بھره .میا نعمت داده :»مَ

ا). «۱۸۲/   اعراف :نگا(استدراج دارد  افِهَ نْ أَطْرَ ا مِ هَ صُ ضَ نَنقُ ا نَأْيتِ األرْ اشاره به  :»أَنَّ
و  یش بر دارائیو افزا ی،ا دسته یو توانائ یاستن از دارائکاست و مراد  یچرخه زندگ

اھش اشاره شده است و کد است تنھا به ینجا چون مقام تھدیدر ا .است یگروھ یتوانائ
  .ش سخن نرفته استیاز افزا

 ۴۵ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َما نِذرُُ�م إِ�َّ
ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ � ل مُّ ٱ َمعُ �َسۡ  َوَ�  وَۡ�ِ َ�ٓ ٱ لصُّ  ﴾٤٥ يُنَذُرونَ  َما إَِذا ءَ �ُّ
   ترجمه: 
م یم و با سخنان خود شما را بیگو ینم یزیش خود چیمن از پ !افرانک یا( :بگو 
اگر در دل سخت ( .دھم یم میب )قرآن یالم آسمانکو ( یشما را با وح )هکبل .دھم ینم

گناه  یھا انگار پرده ،از حق یگردان یه بر اثر روکبه خاطر آن است  ،گذارد یشما اثر نم
ر کو اشخاص  )رتان ساخته استکتان فرو افتاده است و یو غرور و غفلت بر گوشھا



  ١٢٩٩ سوره أنبیاء

 

  .شنوند یصدا و ندا را نم ،شوند یم داده میه بک یھنگام
   توضیحات: 

يِ «  حْ ا. «یام آسمانیو پ یله وحیبه وس :»بِالْوَ ا مَ   .هک یزمان :»إِذَ
 ۴۶ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

تۡ  َولَ�ِن﴿  سَّ ٓ َو�ۡ َ�ٰ  َ�َُقولُنَّ  َرّ�َِك  َعَذاِب  ّمِنۡ  َحةٞ َ�فۡ  ُهمۡ مَّ   ﴾٤٦ لِِم�َ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا لََنا
   ترجمه: 
برسد شان  بدی )شوند یم داده میه از آن بک(از عذاب پروردگارت  یزیاگر گوشه ناچ 

فر بر کو  یو با معاص(م یا ما ستمگر بوده !بر ما یوا :خواھند گفت )ند ویآ یاد میبه فر(
  ).میا ظلم نمودهگران یخود و د

   توضیحات: 

مْ «  تْهُ سَّ ةٌ . «رشان شدیدامنگ .دیرسشان  بدی :»مَ حَ و  یمکمراد  .یبوئ .یوزش :»نَفْ
  .است یکاند

 ۴۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿  ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  فََ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ 

َ
ۗ  َنا�   ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

   ترجمه: 
ن یمترک یسکچ یو اصًال به ھ ،م نھادیامت خواھیعدل و داد را در روز ق یو ما ترازو 

آن  ،باشد )انجام گرفته یا بدی کیار نک( یو اگر به اندازه دانه خردل ،شود ینم یستم
ه ما کو بسنده خواھد بود  )میدھ یآن را م یو سزا و جزا(م یساز یرا حاضر و آماده م

  .میباش )اعمال و اقوال شما انسانھا(حسابرس و حسابگر 
   توضیحات: 

ينَ ـالْ «  ازِ وَ طَ . «ت آن بر ما مجھول استیفیکنوع و  .ترازو ،زانیجمع م :»مَ سْ قِ  :»الْ

ادِلَة« یمبالغه صفت واقع شده و به معن یمصدر است و برا .عدل و داد عَ . است :» الْ

مِ « يْئاً . «است )يف( یبه معن )لِ (واژه  .در روز :»لِيَوْ الَ . «مفعول مطلق است :»شَ ثْقَ به  :»مِ
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لُ (است و اسم آن  )كانَ (خبر  .ینیاندازه سنگ مَ عَ . محذوف است )الظُّلْمُ (ا ی )الْ

لٍ « دَ رْ يْنَا . «زنند یبه دانه خردل َمَثل م یزیو ر یکوچکدر ھا  عرب .دانه خردل :»خَ أتَ

َا بِنيَ . «میساز یآن را حاضر و آماده م :»هبِ اسِ   .ز استییتم .حسابگران .حسابرسان :»حَ
 ۴۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿    ﴾٤٨ ُمتَّقِ�َ لِّلۡ  �رٗ َوذِكۡ  ءٗ َوِضَيا
   ترجمه: 
حق از (جداسازنده  )هک(م یداد )به نام تورات یتاب جامعک(و ھارون  یما به موس 

ت یر و ھدایخسوی  به ه در ظلمات جھل و ضاللت در پرتو آنکبود ( یو نور )باطل بود
  ).آمد یبشمار م(زگاران یو پند و اندرز پرھ )شد یت مکحر
   توضیحات: 

انَ «  قَ رْ فُ يَآءً . «جداسازنده حق و باطل :»الْ راً . «نور :»ضِ پنددھنده و  .پند و اندرز :»ذِكْ

يَآءً (عطف  .اندرزگو راً (و  )نُوراً (و  )ضِ ل عطف صفت بر موصوف یاز قب ،گریبر ھمد )ذِكْ
  ).۱۲/   احزاب :نگا(خود است 

 ۴۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِ  َر�َُّهم نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ اَعةِ ٱ ّمِنَ  َوُهم بِ َغيۡ لۡ ٱب   ﴾٤٩ فُِقونَ ُمشۡ  لسَّ
   ترجمه: 
 یشدائد و دادگاھ(ترسند و از  یب و نھان میه از پروردگارشان در غک یسانکھمان  
  .برند یامت در ھول و ھراس بسر میق )روز
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ   .و در وقت خلوت با خود ،در نھان از چشم مردمان :»بِالْ
 ۵۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

َباَركٌ  رٞ ذِكۡ  َذاَوَ�ٰ ﴿  نَزلۡ  مُّ
َ
نُتمۡ  هُۚ َ�ٰ أ

َ
فَأ

َ
  ﴾٥٠ ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُ  أ

   ترجمه: 
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ھا و ھمه  یکیھا و ن یادآور خوبی(ه کاست  یتکر و بریپنددھنده پرخ )قرآن(ن یا 
ھمان (م یا ردهکنازل  )تانیبرا(آن را  )د و سودمند باشد ویتان مفیه براکاست  یزھائیچ

ه اھل بالغت و کعربھا (ا شما یآ ).میرده بودکو ھارون نازل  یه تورات را بر موسکگونه 
د و یشو یر مکآن را من )فصاحت بوده و افتخار و شھرتتان در گرِو قرآن است

  ؟دیریگ یاش م ناشناخته
   توضیحات: 

رٌ «    ).۳۶اء / یانب :نگا(پنددھنده  ).۹و  ۶حجر /  :نگا(قرآن  :»ذِكْ
 ۵۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ٰ  ۦبِهِ  َوُ�نَّا ُل َ�بۡ  ِمن ۥَدهُ رُشۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َنا  ﴾٥١ لِِم�َ َ�
   ترجمه: 
م یار ابراھیدر اخت )و ھارون یاز موس(شتر یرا پ یابیت و راھیھدا )لهیوس(ما  

گاھ )حمل رسالت( یاو برا )احوال و فضائل(م و از یگذارده بود   .میداشت یآ
   توضیحات: 

د«  شْ بْلُ . «ا و آخرتیر و صالح دنیبه خ یابیت راھیھدا :»رُ ن قَ ش از یپ .از قبل :»مِ
  .و ھارون یموس

 ۵۲ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
ِ َ�ٰ  َما ۦِمهِ َوقَوۡ  ِ� نُتمۡ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱ ِذه

َ
ٰ  لََها أ  ﴾٥٢ ِكُفونَ َ�

   ترجمه: 
ه شما دائمًا به عبادتشان ک یھائ ن مجّسمهیا :ه به پدرش و قوم خود گفتکآن گاه  

ه خودتان آنھا کد یرا بپرست یزھائید چیچرا با ؟دارند یو چه ارزش(ستند ید چیمشغول
  ).؟!دیا ردهکرا ساخته و پرداخته 

   توضیحات: 

 یبه معن )ل(حرف  .بر آنھا :»هاـَل. «سھایھا و تند مجّسمه ،جمع ِتمثال :»اثِيلُ ـَالتَّم« 

يا( لَ ونَ . «است )عَ اكِفُ   .میرکم و تیمداومان بر طاعت و عبادت و تعظ :»عَ
 ۵۳ سوره أنبیاء آیه



 تفسیر نور    ١٣٠٢

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ وََجدۡ  قَالُوا ٓ  نَا ٰ  لََها َءنَاَءابَا   ﴾٥٣ بِِدينَ َ�
   ترجمه: 
را پرستش ھا  این هکم یا دهیرا دش یخو )انکایو ن(ما پدران  :گفتند )پاسخ دادند و( 

  ).میدار ین گذشتگانمان دست برنمیو ما از روش و آئ(اند  ردهک یم
   توضیحات: 

نَا«  دْ جَ ابَآءَ . «میا افتهیم و یا دهید :»وَ   .ان و گذشتگان استکایمراد ن .پدران :»ءَ
 ۵۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ  ُكنُتمۡ  لََقدۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ٓ  أ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  ؤُُ�مۡ َوَءابَا   ﴾٥٤ مُّ

   ترجمه: 
  .دیبوده و ھست یارکآش یقطعًا شما و پدرانتان در گمراھ :م گفتیابراھ 
   توضیحات: 

بِنيٍ «    .ارکروشن و آش .واضح :»مُ
 ۵۵ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ِجئۡ  ا
َ
ِ  تََناأ مۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
نَت  أ

َ
ٰ ٱ ِمنَ  أ   ﴾٥٥ عِبِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
با ما (ه کن یا ای ،قت داردیحق یگوئ یآنچه را به ما م )یمعتقد(ا واقعًا یآ :گفتند 

شود  یمگر م( ؟! یننده ھستک یباز و شوخ جزو افراد ملعبه )و ینک یم یشوخ
  ).؟!ار گمراه بوده باشندکن یگذشتگان ما در ا

   توضیحات: 

بِنيَ «    .نندگانک و مزاح یشوخ :»الالّعِ
 ۵۶ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

�ُُّ�مۡ  بَل قَاَل ﴿  َ�ٰ ٱ رَبُّ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِيٱ ِض �ۡ� ۠  َ�َطرَُهنَّ  �َّ نَا

َ
ٰ  َو� َ�َ  ٰ  ّمِنَ  لُِ�مَ�

ٰ ٱ   ﴾٥٦ ِهِدينَ ل�َّ



  ١٣٠٣ سوره أنبیاء

 

   ترجمه: 
 یم جدیگو یستم و آنچه میو مزاح ن یمن اھل شوخ( :گفت )شان یم بدیابراھ( 

ن یو زمھا  آسمان پروردگار ،ه پروردگار شماکبل )ستند ویان شما نیخداھا  این .است
ه گفتم از زمره ک یزین چیده است و من بر ایه آنھا را آفرک یھمان پروردگار .است

گاھند و با دلکھستم  یگواھان   .ندینما یل و برھان گفته خود را ثابت میه آ
   توضیحات: 

نَّ «  هُ . ده استیآنھا را آفر یبدون ُمِدل و نمونه قبل .استرده کآنھا را خلق  :»فَطَرَ

ينَ « دِ اهِ ار کآنان واضح و آش یبرا یا ه مسألهکاست  یسانکنجا مراد یدر ا .گواھان :»الشَّ
ه کرا خواھند گفت  یزیتنھا چ .امل دارندکل و برھان یاثبات آن دل یاست و برا

  .دانند ینند و میب یم
 ۵۷ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱَوتَ ﴿  ِ�يَدنَّ  �َّ
َ
ۡص  َ�

َ
ن دَ َ�عۡ  َمُ�مَ�ٰ أ

َ
ْ  أ   ﴾٥٧ بِرِ�نَ ُمدۡ  تَُولُّوا

   ترجمه: 
من نسبت به بتانتان قطعًا  !به خدا سوگند :گفت )م آھستهیآن گاه ابراھ( 

د و ینکه پشت بک یوقت )دیشکشان خواھم ینابود یبرا یا و نقشه(نم ک یم یشیاند چاره
  ).دید و از آنھا دور شویرون شھر روید بیمراسم ع یو برا(د یبرو
   توضیحات: 

نَّ «  لُّوا . «نمک یم یساز شم و چارهک یھا را م بت یحتمًا نقشه نابود :»الَكِيدَ تُوَ

ينَ  بِرِ دْ بِرينَ ( .دید و دور شوینکد و پشت یھرگاه برو :»مُ دْ   .ده استکحال مؤ )مُ
 ۵۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

َُّهمۡ  �َكبِ�ٗ  إِ�َّ  ذًاُجَ�ٰ  فََجَعلَُهمۡ ﴿    ﴾٥٨ ِجُعونَ يَرۡ  هِ إَِ�ۡ  لََعلَُّهمۡ  ل
   ترجمه: 
رون شھر یانجام مراسم خاّص آن ب ید و مردمان براید فرا رسیه روز عک یوقت( 

 ،مگر بت بزرگشان را ،ردکقطعه   و ھمه آنھا را قطعه )ھا رفت بتسوی  به میابراھ ،رفتند
 و ،را بپرسند یارکن یحادثه و عّلت چن یو از آن چگونگ(ند یایآن ب شیتا به پ



 تفسیر نور    ١٣٠٤

 

  ).روشن شودشان  برای یپرست پاسخ ندھد و بطالن بتشان  بدی
   توضیحات: 

اذاً «  ذَ بِرياً . «اسم مفعول یمصدر است و به معن .قطعه  قطعه .هکت هکت :»جُ إالّ كَ

مْ ـلَّ  يْهِ . «مگر بت بزرگ مردمان را .ره راکیا از لحاظ پیدر مقام تر  بزرگ مگر بت :»هُ  :»إِلَ

باشد تا  )ابراهيم(تواند  یز میو ن .رندیتا عبرت بگ ،تواند بت بزرگ باشد یم )ه(مرجع 
  .دیھا را بگو یتمام گفتن

 ۵۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ � َذاَ�ٰ  َ�َعَل  َمن قَالُوا ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  لَِهتَِنا   ﴾٥٩ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
چه  :گفتند )اد زدند ویفر ،دندیرا د ین وضعیه به بتخانه برگشتند و چنک یھنگام( 

او  )رده باشدکار را کن یا یسکھر ( ؟ ان ما آورده استیرا بر سر خدا یارکن یچن یسک
  ).ندیفر خود را ببیکد یو با(از جمله ستمگران است 

   توضیحات: 

هُ لَ «  نَ ـإِنَّ نيَ ـالظَّالِ مِ شتن را در یخو ،رده استکن یه چنک یسکن است یمراد ا :»مِ
  .گران ستم روا داشته استیانداخته و به خود و د کمعرض ھال

 ۶۰ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   ﴾٦٠ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ  ۥٓ َ�ُ  ُ�َقاُل  ُكُرُهمۡ يَذۡ  فَٗ�  َناَسِمعۡ  قَالُوا
   ترجمه: 
م یه بدو ابراھکگفت  یبتھا سخن م )مخالفت با(از  یجوان :گفتند )یبرخ( 

  .ندیگو یم
   توضیحات: 

). ۶۰و  ۱۳و  ۱۰/   ھفک ،۶۲و  ۳۶و  ۳۰/   وسفی :نگا(امل کمرد  .جوان :»فَتيً « 

مْ « هُ رُ كُ   .بر سر آنھا خواھد آورد یه بالئکگفت  یم .ردک یاد میاز آنھا  یبه زشت :»يَذْ
 ۶۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٣٠٥ سوره أنبیاء

 

 ﴿ ْ   قَالُوا
ۡ
ْ فَ� ٰٓ  ۦبِهِ  تُوا َ�َ  ۡ�

َ
  ﴾٦١ َهُدونَ �َشۡ  لََعلَُّهمۡ  �َّاِس ٱ ُ�ِ أ

   ترجمه: 
گاھان یدادگاھ(د تا ینکاو را در برابر مردم حاضر  :گفتند )بزرگان قوم(   )شود و آ

  .دھند یگواھ
   توضیحات: 

ِ النَّاسِ «  نيُ يا أَعْ لَ   .د مردمیدر برابر د :»عَ
 ۶۲ أنبیاء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  نَت  ا
َ
  ﴾٦٢ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ  لَِهتَِنا� َذاَ�ٰ  َت َ�َعلۡ  َءأ

   ترجمه: 
  ؟ یا ان ما آوردهیار را بر سر خداکن یا !میابراھ یا تو ایآ :گفتند 
   توضیحات: 
 ۶۳ سوره أنبیاء آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ  إِن لُوُهمۡ  َٔ فَۡ�  َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ  بَۡل  قَاَل ﴿    ﴾٦٣ يَنِطُقونَ  َ�نُوا
   ترجمه: 
دا و یآثار و ابزار جرم بر بت بزرگ ھو ؟دینک یچرا از من بازخواست م :م گفتیابراھ( 

ه تبر کن است یمگر نه ا( !رده باشدکرا  یارکن ین بت بزرگ چنید ایشا )ھمراه است
الت و رفع کد و حل مشیپرست یاست و شما آن را م یبرجا یبر ُگرده او است و تنھا و

توانند  ید اگر میپس از آنھا مسأله را بپرس )؟دیخواھ یگر بتان میبالھا را از آن و از د
  ).باشد یزید قادر بر ھر چیه خدا باکچرا ( .نندکصحبت 

   توضیحات: 

ب. «ابطال ماقبل خود و اثبات مابعد یاست برا یحرف .هکبل :»بَلْ «  مْ كَ هُ  بزرگ :»ريُ
  .گریدھای  بت

 ۶۴ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ فَرََجُعوٓ ﴿  نُفِسِهمۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ َ�َقالُوٓ  أ نُتمُ  إِنَُّ�مۡ  ا

َ
ٰ ٱ أ   ﴾٦٤ لُِمونَ ل�َّ
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   ترجمه: 
ه ک(د یستمگر )پرستان بت(قه شما یحق :شتن گفتندیآنان به خود آمدند و به خو 

  ).دیپرست یرا م یفیناتوان و ضع یزھایچ
   توضیحات: 

مْ «  هِ سِ يا أَنفُ وا إِلَ عُ جَ الُوا. «دار گشتندیبه خود بازگشتند و ب :»فَرَ شتن یبه خو :»فَقَ
  .گفتند یبه برخ یبرخ .گفتند

 ۶۵ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُ�مَّ ﴿  ٰ  نُِ�ُسوا   ﴾٦٥ يَنِطُقونَ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َما َت َعلِمۡ  لََقدۡ  رُُءوِسِهمۡ  َ�َ
   ترجمه: 
د و) سپس آنان یشکشتر طول نیب یدقائق ی،ن طوفان روانیبر اثر ا یروحان یدارین بی(ا 

  ند.یگو یسخن نمھا  این یدانست یه مکردند (و گفتند:) تو کگرد  زدند و عقب یچرخش
   توضیحات: 

مْ «  هِ وسِ ؤُ لَيا رُ وا عَ از حالت اقرار به اشتباه و  یعنی .دندیگرد سر خود چرخ :»نُكِسُ
  .دندیازیت را رھا و به ضاللت دست یدند و ھدایزه و جدال باطل گرائیبه ست ،خطا

 ۶۶ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َتعۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ أ   ﴾٦٦ يَُ�ُُّ�مۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  يَنَفُعُ�مۡ  َ�  َما �َّ

   ترجمه: 
د یپرست یرا م یزھائیچ )جھان و خالق انسان(خداوند  یبه جا ایآ :گفت )میابراھ( 

  ؟رسانند یبه شما نم یانین سود و زیمترکه ک
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «    .خدا یبه جا :»مِ
 ۶۷ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ّفٖ ﴿ 
ُ
ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن بُُدونَ َ�عۡ  َولَِما لَُّ�مۡ  أ فََ�  �َّ

َ
  ﴾٦٧ قِلُونَ َ�عۡ  أ

 



  ١٣٠٧ سوره أنبیاء

 

   ترجمه: 
ن یه از اک(د یفھم یا نمیآ !دیپرست یخدا م یه به جاک یزھائیبرچ یو وا !بر شما یوا 

  ).؟ستندیسته پرستش نیست و شایساخته ن یارکھا  سیھا و تند مجّسمه
   توضیحات: 

مْ «    .دینک یه مک یارکزارم از شما به سبب یب .اف بر شما :»اُفٍّ لَّكُ
 ۶۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وٓ ٱوَ  َحّرِقُوهُ  قَالُوا ْ نُ�ُ ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُ�مۡ  ا   ﴾٦٨ عِلِ�َ َ�
   ترجمه: 
ان یه انتقام خداک(د ینک یارکد یخواھ یاگر م :گفتند )ردند وکرو  یبه برخ یبرخ( 

  .دیدھ یاریش را مدد و یان خوید و خدایم را سخت بسوزانیابراھ )دیخود را گرفته باش
   توضیحات: 

لِنيَ «  اعِ نتُمْ فَ   .دیرید انتقام بگیخواھ یاگر م .از شما ساخته است یارکاگر  :»إِن كُ
 ۶۹ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ادٗ بَرۡ  ُكوِ�  َنارُ َ�ٰ  َناقُلۡ ﴿  ٰٓ  ًماوََسَ�   ﴾٦٩ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ
   ترجمه: 
 یه اکم یما به آتش دستور داد )وم را در آن انداختند یرا برافروختند و ابراھ یآتش( 

  ).بدو مرسان یانین زیمترکو (م یآتش سرد و سالم شو بر ابراھ
   توضیحات: 

داً «  الماً . «سرد :»بَرْ الماً . «نجات و امان :»سَ داً وَ سَ دٍ وَ « ی: در اصل به معن»بَرْ ذاتَ بَرْ

المٍ    .است» سَ
 ۷۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َراُدوا
َ
 ٱ ُهمُ َ�ٰ فََجَعلۡ  ادٗ َكيۡ  ۦبِهِ  َوأ

َ
  ﴾٧٠ َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
شان را یما ا یول ،نندکنابود  یکرنگ خطرنایم را با نیه ابراھکآنان خواستند  
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سبب ذّلت نمرود و  یرنگشان نگرفت و حتّ یه نکچرا (م ین مردم نمودیانبارتریز
  ).گشت یمان آوردن مردمانیزه اید و انگیان گردینمرود

   توضیحات: 

يْداً «    .رنگ بزرگین .کخطرنا ینقشه نابود :»كَ
 ۷۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ إَِ�  َولُوًطا هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ ﴿ 
َ
  ﴾٧١ لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  �ِيَها َناَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ ِض �ۡ�

   ترجمه: 
از (ه کم یل داشتیگس ینیرستگار و به سرزم )افرانکد یکر و کاز م(و او و لوط را  

  .میا ردهکان یجھان یتش براکر و بریپرخ )یو معنو یلحاظ ماد
   توضیحات: 

ض. «م بودیا عموزاده ابراھیبرادرزاده  ،لوط :»لُوطاً «  ن شام است یمراد سرزم :» األرْ
و  )۱إسراء /  :نگا(اء بوده است یاز انب یاریبس یز و محّل زندگین حاصلخیه سرزمک

  ).ّسریالمصحف الم :نگا(سته است یدر آنجا ز ،عراِ م بعد از بابِل یابراھ
 ۷۲ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ  ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَوَوَهبۡ ﴿    ﴾٧٢ لِِح�َ َ�ٰ  َناَجَعلۡ  َوُ�ّٗ  نَافِلَٗة
   ترجمه: 
افراد (و ھمه  ،میردکعطاء  یعقوب را به عنوان ارمغانیم اسحاق و یما به ابراھ 
  .میسته نمودیسته و بایشا یرا مردان )عقوبیم و لوط و اسحاق و یابراھ یعنی ،ورکمذ

   توضیحات: 

افِلَةً «  و مفعول مطلق از  )عافيه(و  )عاقبه(است ھمچون  یمصدر .ارمغان .هیعط :»نَ

لُوساً « :مثل ،ر لفظ فعل خودیغ تُ جُ دْ  یا به معنی ،است )عقوبیاسحاق و (ا حال ی .»قَعَ
ما به  :ن استیه چنیآ ین صورت معنیدر ا .باشد یم )عقوبی(اد است و حال یافزون و ز

و افزون بر آن  ،میردکاسحاق را عطاء  )۱۰۰/   صاّفات :نگا(خودش  یم برابر دعایابراھ
 .م بوده استیز فرزند ابراھیل نیاسماع :یادآوری ...و ،میدیعقوب را بدو بخشیاش  نوه

ه تعّجب یما )ھاجر(به نام  یرا توّلد او از زن جوانیز ،از او نشده است یادینجا یدر ا



  ١٣٠٩ سوره أنبیاء

 

ھود  :نگا(است  یمسأله شگفت )ساره(ر و نازا به نام یپ ین توّلد اسحاق از زنکیل .ستین
  ).۷۲و  ۷۱/ 

 ۷۳ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿  �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
وۡ  رِنَابِأ

َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ يۡ �َۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا لَوٰ ٱ �قَامَ  تِ َ� ِ لصَّ ٓ  ة  ءَ �يَتا

َكوٰ ٱ ْ  ةِ� لزَّ ٰ  َ�َا َوَ�نُوا   ﴾٧٣ بِِدينَ َ�
   ترجمه: 
 ،کین یارھاکمردمان را به (ه برابر دستور ما کم ینمود یانیشوایما آنان را پ 

شان  بدی ات راکھا و اقامه نماز و دادن ز یو انجام خوب ،ردندک یم یرھبر )و یراھنمائ
  .دندیپرست یو آنان تنھا ما را م ،میردک یوح
   توضیحات: 

ةً «  نَا. «غمبران استیاء و پیمراد انب .انیشوایپ :» أَئِمَّ رِ ن یبرابر قوان .به فرمان ما :»بِأَمْ

امَ ا. «و مقّررات ما اتِ وَ إِقَ َ َريْ لَ اخلْ اةِ فِعْ كَ الةِ وَ إِيتَآءَ الزَّ دادن «و » گزاردن نماز« :»لصَّ
  .ار استکن دو یت ایر خاّص بعد از عام است و اشاره به اھّم کذ ،» اتکز

 ۷۴ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 إِ�َُّهمۡ  �َِثۚ َ�ٰٓ ۡ�َ ٱ َمُل �َّعۡ  َ�نَت لَِّ� ٱ َ�ةِ َقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ  امٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َولُوًطا﴿ 
 ْ ٰ  ءٖ َسوۡ  مَ قَوۡ  َ�نُوا   ﴾٧٤ ِسقِ�َ َ�
   ترجمه: 
و او را از شھر و  ،میردکعطاء  )سودمند(و دانش  )اءیاسرار اش(و به لوط شناخت  

آنان  .میدیبخش یدادند رھائ ید انجام میزشت و پل یارھاک )مردمان آن(ه ک یارید
  .ردندک یم یشکسر )پسند از طاعت خدا و عمل طبع(بودند و  یمردمان بد

   توضیحات: 

يْنَا(به فعل محذوف  مفعول :»لُوطاً «  اتَ يْنَاهُ (ه فعل ملفوظ کاست  )ءَ اتَ ن آن بوده یمب )ءَ

م. «و از نوع اشتغال است كْ قضاوت  .دستور نبّوت و رسالت .اءیمت اسرار اشکح :»اً ـحُ

لْم. «یو داور . ه در سعادت و سرنوشت انسان مؤّثر باشدک یھرگونه دانش :»اً ـعِ



 تفسیر نور    ١٣١٠

 

َبَآئِثَ «  ،۷۹ - ۷۷ھود /  :نگا(است  » ِلواط«ع یشتر عمل شنی. مراد بھا یارکثافتک :»اخلْ

وءٍ ). «۲۹/   بوتکعن ،۵۵/   نمل مَ سُ وْ . یار و غرق معاصکردار و گناھکمردمان بد :»قَ

نيَ « قِ   .زدان سبحانیاز فرمان  یشکخروج و سر یاز مصدر فسوق به معن :»فَاسِ
 ۷۵ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ ﴿ 
َ
ٓۖ رَۡ�َ  ِ�  هُ َ�ٰ َخلۡ َوأ ٰ ٱ ِمنَ  ۥإِنَّهُ  تَِنا   ﴾٧٥ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
  .سته بودیسته و بایه او از زمره افراد شاکچرا  ،میردکو او را غرق رحمت خود  
   توضیحات: 

َتِنَا«  محْ   .ان اھل رحمت خودیبه م .در رحمت خود :»يفِ رَ
 ۷۶ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ  ۥَ�ُ  َناَتَجبۡ سۡ ٱفَ  ُل َ�بۡ  مِن نَاَدىٰ  إِذۡ  َونُوًحا﴿  هۡ  هُ َ�ٰ َ�َنجَّ
َ
  ﴾٧٦ َعِظيمِ لۡ ٱ بِ َكرۡ لۡ ٱ مِنَ  ۥلَهُ َوأ

   ترجمه: 
ه اشاره کنان یاز ا(شتر یه پک یھنگام ،نوح را )ینکاد ینجا یخوب است در ا( 

ه من کاب یمرا در !پروردگارا :و گفت(اد خواند یبه فر )ما را ،شدشان  بدی یگذرائ
را  یو یو ما ھم دعا .)گردان کافران پاکن را از وجود یزم یو رو ،ام ست خوردهکش
و  یافران موذک(غم بزرگ  )اندوه فراوان و(و خاندانش را از  )روانیو پ(م و او یرفتیپذ

  .میدیرھان )کطوفان وحشتنا
   توضیحات: 

يا«  لَهُ ). «۱۰قمر /  ،۲۶/   نوح :نگا(اد خواند یبه فر .ندا داد :»نَادَ  .خاندانش :»أَهْ

بِ . «روانشیپ رْ   .غم و اندوه :»الْكَ
 ۷۷ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ َونََ�ۡ ﴿  َّ�  ْ بُوا ٓۚ َ�ٰ � َكذَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  تَِنا غۡ  ءٖ َسوۡ  مَ قَوۡ  َ�نُوا
َ
 ُهمۡ َ�ٰ َرقۡ فَأ

 َ�ۡ
َ
  ﴾٧٧عِ�َ أ



  ١٣١١ سوره أنبیاء

 

   ترجمه: 
آنان  .میو مدد داد یاری ،ردندک یب میذکات ما را تیه آک یدر برابر مردمانما او را  

  .میردکغرق  )در طوفان(شان را یبودند و لذا ھمه ا یمردمان بد
   توضیحات: 

نْ «  يل( یبه معن :»مِ نَا(ه یتعد یه براکن یا ای .است )عَ ْ به مفعول دوم بوده و به  )نَرصَ

اتِنَا. «انتقام گرفتن از دشمن است یردن و ادامه آن براک کمک یمعن ايَ مراد  :»ءَ
  .است یات آسمانیا آی ،داّل بر نبّوت و رسالت نوح یھا نشانه

 ۷۸ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ِمهِمۡ ِ�ُكۡ  َوُ�نَّا مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َنمُ  �ِيهِ  َ�َفَشۡت  إِذۡ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِ�  ُكَمانِ َ�ۡ  إِذۡ  نَ َ�ٰ وَُسلَيۡ  دَ ۥَوَداوُ ﴿ 
  ﴾٧٨ ِهِدينَ َ�ٰ 

   ترجمه: 
 ی،ه گوسفندان مردمانک یشتزارکه درباره ک یھنگام ،مان رایداود و سل )نکاد یو ( 

 یو ما شاھد داور ،ردندک یم یداور ،رده بودندکده و تباھش یشبانگاھان در آن چر
  .میآنان بود

   توضیحات: 

م«  ْكُ ثِ . «ردندک یم یقضاوت و داور :»انِ ـَحيَ َرْ تْ . «شتزارک .زراعت :»احلْ شَ  :»نَفَ

ينَ . «شدند یه فساد و تباھیدند و مایدر شب چر .نده شدندکپخش و پرا دِ اهِ  :»شَ
گاھان شبانه  یه گوسفندان شخصکبود گونه  بدین قّصه قضاوت :یادآوری .گواھان و آ

گوسفندان در برابر  :داود گفت .گشتند یان و ضرریه زیشدند و ما یسکشتزار کداخل 
 :بود و گفت ین رأیمان مخالف ایو سل ،شود یشاورز داده مکان وارده به یضرر و ز

ده است یه خسارت دکند بدان اندازه ک یشاورز از فرآورده گوسفندان استفاده مک
  ).ّسریالمصحف الم :نگا(شوند  یسپس گوسفندان به صاحب خود برگردانده م

 ۷۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یآمتن  

مۡ ﴿  ۚ مٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  َناَءاتَيۡ  َوُ�ًّ  َنۚ َ�ٰ ُسلَيۡ  َهاَ�ٰ َ�َفهَّ رۡ  ا  نَ �َُسّبِحۡ  َباَل �ِۡ ٱ دَ ۥَداوُ  َمعَ  نَاوََسخَّ
ۚ ٱوَ  َ�ۡ ٰ  َوُ�نَّا لطَّ   ﴾٧٩ عِلِ�َ َ�
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   ترجمه: 
 )ن راه حل در مسألهیما بھتر یول ،دادگرانه بود ی،شنھادین دو راه پیدام از اکھر( 

ھا  وهکو  ،میو دانش آموخت یاز آن دو داور کیو به ھر ،میمان فھماندیقضاوت را به سل
و (م یردک یم )ار راکن یا(و ما  ،میح با داود ھمراه ساختیر و تسبکو پرندگان را در ذ

  ).ستین یزیدر برابر قدرت ما چ یارھائکن یانجام چن
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ مْ هَّ  یبه معن )وَمةکُح ( )ھا(مرجع  .میردکم یم و تفھیتعل یقضاوت و داور :»فَ

نا.... «اق استیمفھوم از س یداور رْ خَّ /   حّج  ،۴۴إسراء /  ،۱۵و  ۱۳رعد /  :نگا( :»سَ

...). «۱۰سبأ /  ،۱۸ عَ نَا مَ رْ خَّ ه کاست  یزھائیھمه چ یصدائ و ھم یآوائ مراد ھم :»وَ سَ
  .ا قالیبه زبان حال  ،دور و بر داود بودند در عبادت و پرستش

 ۸۰ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

  ّمِنۢ  ِصَنُ�مِ�ُحۡ  لَُّ�مۡ  َ�ُوٖس  َعةَ َصنۡ  هُ َ�ٰ وََعلَّمۡ ﴿ 
ۡ
نُتمۡ  َ�َهۡل  ِسُ�ۡمۖ بَأ

َ
  ﴾٨٠ ِكُرونَ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
 .ندکھا حفظ  شما را در جنگ )ین لباس جنگیا(م تا یو بدو ساختن زره را آموخت 

  ؟دینک یم یسپاسگزار )ھا ن نعمتیبرابر ھمه اخدا را در (ا یآ
   توضیحات: 

ةَ «  نْعَ بُوسٍ . «ساختن :»صَ و  )۱۱و  ۱۰سبأ /  :نگا(نجا مراد زره است یدر ا .لباس :»لَ

مْ . «یبه تبع آن ھمه ادوات جنگ نَكُ صِ تا شما را از آزار دشمنان در جنگ محفوظ  :»لِتُحْ
تاخت  ینه برا ؛د باشدیدفاع با یه اسلحه براک ز داردیته نکن نیاشاره بد .و مصون دارد

مْ . «و تاز كُ   .جنگ شما با دشمنانتان :»بَأْسِ
 ۸۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  رِيَ�ۡ  َ�ِصَفةٗ  لّرِ�حَ ٱ نَ َ�ٰ َولُِسلَيۡ ﴿ 
َ
ِ بِأ  ٱ إَِ�  ۦٓ رِه

َ
ۚ  َناَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ ِض �ۡ�  بُِ�ّلِ  َوُ�نَّا �ِيَها

ٰ  ءٍ َ�ۡ    ﴾٨١ لِِم�َ َ�
 



  ١٣١٣ سوره أنبیاء

 

   ترجمه: 
سوی  به م تا به فرمان اویرده بودکمان یع را فرمانبردار سلیما باد تند و سر 

 ،ستیشگفت ن یجا ،نیا(و  .میتش ساخته بودکر و بریه پرخکند کت کحر ینیسرزم
گاه و دانا بوده  یزیما بر ھر چ )هکچرا    ).میو ھست(آ
   توضیحات: 

ة«  فَ اصِ لرزش و  یَرو و ب اّما خوش ،ر استیالس عیو سر یمراد قونجا یدر ا .تند باد :»عَ
له یان و فشار ھوا به عنوان وسیامروزه استفاده از جر ).۳۶/   ص :نگا(بخش  شیآسا

ة(واژه  .ھمگان روشن و آشنا است یت براکو حر یجائ جابه فَ . حال است )عاصِ

هِ « رِ ضِ . «طبق اراده او .مانیبه فرمان سل :»بِأَمْ تِي...األرْ ن شام است یمراد سرزم :»الَّ
 کن مباریسرزم ،مسخر یر بادھایتنھا مس یول .مان بوده استیسل یه َمقّر فرماندھک

/   ص :نگا(ردند ک یت مکخواسته است حر یمان میه سلکه به ھرجا کو بل ،شام نبوده
۳۶.(  

 ۸۲ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َوِمنَ ﴿  ٰ  ُدونَ  َ�َمٗ�  َملُونَ َوَ�عۡ  ۥَ�ُ  َ�ُغوُصونَ  َمن ِط�ِ لشَّ  لَُهمۡ  َوُ�نَّا لَِكۖ َ�
  ﴾٨٢فِِظ�َ َ�ٰ 

   ترجمه: 
ا جھت یاو (در در یه براکم) یرده بودکمان یز فرمانبردار سلین را (نیاطیاز ش یو گروھ 

جز  یارھائکردند و ک یم یگر) غواصیاستخراج لؤلؤ و مرجان و جواھرات و مواد پرارزش د
در  یشکو ما آنان را (از تمّرد و سر ،دادند یھا و دژھا) انجام م اخکل ساختن ین (از قبیا

  م.یداشت یدور) نگاه م ،دن به مردمانیت و آزار رسانیمان و اذیبرابر فرمان سل
   توضیحات: 

ونَ «  ر از یغ .نیجز ا :»دُونَ ذلِكَ . «رفتند یا فرو میبه در .ردندک یم یغواص :»يَغُوصُ

نَّا ل). «۳۷/   ص :نگا(آن  افِظِنيَ ـَكُ مْ حَ م و آنان را از ین بودیاطیما مراقب اعمال ش :»هُ
  .میردک یردن به دور مکت یتمّرد و اذ

 ۸۳ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٣١٤

 

يُّوَب ﴿ 
َ
ّ�ِ  ۥٓ َر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ  َو�

َ
�  َ�ِ ُّ ٱ َمسَّ نَت  ل�ُّ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ   ﴾٨٣ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
 )ن وقتیو در ا ،در آورده بود یاو را از پا یماریب(ه کبدان گاه  )نکاد ی(وب را یا 

آورده  یبه من رو یماریب )!پروردگارا :و عاجزانه گفت(اد خواند یپروردگار خود را به فر
  ).ف رحم فرماین بنده ضعیپس بد( ین مھربانانیتر است و تو مھربان

   توضیحات: 

 » ُّ  ی،ماریب :مانند .گردد یه متوّجه ذات انسان مک یھائیگرفتار ،با ضم :»الرضُّ
  .زیان در ھر چیضرر و ز ،با فتح .یالغر

 ۸۴ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٖۖ  ِمن ۦبِهِ  َما َنافََكَشفۡ  ۥَ�ُ  َناتََجبۡ سۡ ٱفَ ﴿  هۡ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ُ�ّ
َ
َعُهمۡ  لَُهمَوِمثۡ  ۥلَهُ أ  ّمِنۡ  ةٗ رَۡ�َ  مَّ

 ﴾٨٤ بِِدينَ َ�ٰ لِلۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ِعنِدنَا
   ترجمه: 
 یو اموال(اوالد  )یبه جا(و  ،میرا برطرف ساخت یو یماریم و بیرفتیاو را پذ یدعا 

و  )وبیدر حق ا(محض مرحمتمان  ،میدو چندان بدو داد )ه از دست داده بودک
با یکوب شیتا ھمچون ا ،زدان سبحانی(پرستندگان  یبرا )یبائیکاز صبر و ش( یارکتذ

  ).دوار به لطف و فضل خدا باشندیو ام
   توضیحات: 

مْ «  هُ عَ م مَّ ثْلَهُ لَهُ وَ مِ  یخال یه جاکاست  یا دو چندان فرزندان تازه یمراد اعطا :»أَهْ

َةً . «نندکفرزندان از دست رفته را پر و جبران  محْ . له است مفعوٌل  .لطف و فضل :»رَ

يا« رَ   .ارکتذ .یادآوری :»ذِكْ
 ۸۵ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ّمِنَ  ُ�ّٞ  ِل� ِكفۡ لۡ ٱ َوذَا رِ�َس �دۡ  عِيَل َ�ٰ �سۡ ﴿    ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
از  یه جملگکفل را کس و ذاالیل و ادریاسماع )مردمان ین براکاد ین یھمچن( 

استقامت و  یو الگو(بودند  )ف رسالتیالکو ت یدر برابر شدائد زندگ(ان یبایکزمره ش



  ١٣١٥ سوره أنبیاء

 

  ).آمدند یبشمار م یمردیپا
   توضیحات: 

ا الْكِفْل«    .ل استیاسرائ یغمبران بنیاز پ یکی :» ذَ
 ۸۶ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ ﴿ 
َ
ٓۖ رَۡ�َ  ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َخلۡ َوأ ٰ ٱ ّمِنَ  إِ�َُّهم تَِنا   ﴾٨٦ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ستگان یستگان و بایشان از زمره شایه اکچرا  ،میردکما آنان را غرق رحمت خود  

  .بودند )بندگان ما(
   توضیحات: 

َتِنَا«  محْ مْ يفِ رَ نَاهُ لْ شان را به بھشت وارد یا .میردکآنان را غرق رحمت خود  :»أَدْخَ
  .میردک

 ۸۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ن َ�َظنَّ  اِضبٗ ُمَ�ٰ  ذََّهَب  إِذ �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ 
َ
لَُ�ٰ ٱ ِ�  َ�َناَدىٰ  هِ َعلَيۡ  ِدرَ �َّقۡ  لَّن أ ن تِ لظُّ

َ
ٓ  أ  هَ إَِ�ٰ  �َّ

 ٓ نَت  إِ�َّ
َ
ٰ ٱ مِنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ   ﴾٨٧ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
بر قوم نافرمان خود (ه کذوالنون را در آن ھنگام  )ونس ملقب بهین داستان کاد ی( 

از  ی،ام آسمانیافت پیبدون در رد وکد یشان را به عذاب خدا تھدیخشم گرفت و ا
بر او  )زھایگر چیردن و دک یبا زندان(ه کرون رفت و گمان برد یب کخشمنا )انشانیم

د قرعه یبه تالطم افتاد و به ق یشتکشد و  یشتکسوار ( .میریگ یسخت و تنگ نم
 ی(ھا یکیان تاریدر م .)دیاو را بلع یا انداختند و نھنگیبانان او را به دریشتکمسافران و 

جز تو  یپروردگار )!مایما و رحیرک(ه کاد برآورد یفر )م نھنگکا و شیگانه شب و در سه
ه ک یھست یزیو فراتر از ھر آن چ ی،استکم و کاز ھرگونه ( یو منّزھ کست و تو پاین

وچ بدون کخداوندا بر اثر مبادرت به  .مینک یگذرد و تصّور م ینسبت به تو بر دلمان م
  ).!ابیمرا در(ام  اران شدهکمن از جمله ستم )یاجازه حضرت بار

   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١٣١٦

 

ا النُّونِ «  بزرگ  یماھ یبه معن )نون( .ونس استیمراد  .یصاحب ماھ .داریماھ :»ذَ

باً . «ا وال استیاست و مراد نھنگ  اضِ غَ ونس بر قوم یخشم  .کخشمنا .نیخشمگ :»مُ
ن یه خشمگکن بود یا .نداشتر یشان تأثیش در ایغ و پندھایه تبلکن سبب بود یخود بد

پس از رفتن او مردمان از  .م دادیو به عذاب خدا ب کد و خودسرانه آنان را تریگرد
سوار  یو .افتندیردند و دنبالش گشتند و او را نکمان شدند و توبه یرده خود پشک
نان ینظر سرنش .دیمتالطم گرد یشتک ،در راه .ش گرفتیا را در پیشد و راه در یشتک
چند بار قرعه  .ا اندازندید قرعه به دریرا به ق یکی ی،شتکشدن  کسب یه براکن بود یا
بزرگ  یا انداختند و ماھیرا به در یسرانجام و .آمد یرون میدند و ھر دفعه نام او بیشک

 .و بر اثر دعا خدا او را زنده نگاه داشت و نجاتش داد ،دیا وال او را بلعیبه نام نھنگ 
افت یھرچه زودتر پاسخ خود را در ،زدان تلگراف دعا زندیس صادقانه به درگاه کھر !یبل

يْهِ . «ندک یم لَ رَ عَ دِ محّل  کرا به خاطر تر یم و ویریگ یبر او سخت و تنگ نم :»لَن نَّقْ
را اشتباه و لغزش  یبائیکه ناشکچرا  ،میدھ یه قرار نمیخدمت مورد مؤاخذه و تنب

  .یم ماھکا و اندرون شیشب و دل درھای  تاریکی :» اتـَالظُّلُم. «دانست ینم
 ۸۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِ�  ُۨ�  لَِك َوَ�َ�ٰ  َغمِّۚ لۡ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ  ۥَ�ُ  َناتََجبۡ سۡ ٱفَ ﴿   ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
ن گونه مؤمنان را نجات یو ما ھم ،میردکرا از غم رھا  یم و ویرفتیاو را پذ یدعا 

  ).میرھان یمھا  گرفتاری آنان را از ،خالصانه یو در برابر دعا(م یدھ یم
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ي. «لکن شیبه ھم .ن گونهیا :»كَ نْجِ   .میرھان یم و میدھ ینجات م :» نُ
 ۸۹ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَت  ادٗ فَرۡ  ِ� تََذرۡ  َ�  َرّبِ  ۥَر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ  َوَزَ�رِ�َّا
َ
ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ   ﴾٨٩ رِ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
 :)و گفت(اد خواند یه پروردگار خود را به فرکبدان گاه  )نکاد ی(ا را یرکو ز 

اور من و پس یار و ی یه در زندگکن کبه من عطاء  یو فرزند(مرا تنھا مگذار  !پروردگارا



  ١٣١٧ سوره أنبیاء

 

 ،ستین یکوارث من نشد با یالبّته اگر ھم فرزند .ندک یریگیغ را پیاز مرگ برنامه تبل
  ).یمردمان یپس از فنا یو باق( ین وارثانیتو بھتر )هکچرا 
   توضیحات: 

داً «   - ۲/   میمر :نگا(بدون فرزند و وارث  ).۹۵و  ۸۰/   میمر :نگا(ه و تنھا کی :»فَرْ
۱۵.(  

 ۹۰ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص  َيٰ َ�ۡ  ۥَ�ُ  َناَوَوَهبۡ  ۥَ�ُ  َناتََجبۡ سۡ ٱفَ ﴿ 
َ
ْ  إِ�َُّهمۡ  ۥٓۚ َجهُ َزوۡ  ۥَ�ُ  َنالَحۡ َوأ  ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  َ�نُوا

ۖ َورََهبٗ  ارََغبٗ  ُعوَ�َناَو�َدۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ْ  ا  ﴾٩٠ ِشعِ�َ َ�ٰ  َ�َا َوَ�نُوا
   ترجمه: 
را بدو  ییحی )به نام یفرزند ،بر سنکبا وجود (م و یاو را برآورده ساخت یما دعا 

و در خور (سته یش بایاو را برا )ینازا(ھمسر  )ن مقصودیحصول ا یبرا(و  ،میدیبخش
 یو در حال ،گرفتند یگر سرعت میدکیبر  کین یارھاکآنان در انجام  ،میردک )زاد و ولد

و در وقت ( ،خواندند یاد میدند ما را به فریترس یم یزیا از چیخواستند  یم یزیه چک
رو به آستانه ما  ی،و ناخوش یو خوش ،و سالمت یماریو ب ی،ازین یو ب یازمندین
  .بودند یو ھمواره خاشع و خاضع ما م )ستندیز یان خوف و رجا میردند و مک یم

   توضیحات: 

هُ «  جَ وْ هُ زَ نَا لَ لَحْ ھمسرش را  .میردکسته زاد و ولد یاو با یھمسرش را برا :»أَصْ

باً . «مینمود یش زن خوب و پارسائیبرا هَ باً وَ رَ غَ توانند  یدو واژه مصدرند و من یا :»رَ
به خاطر عشق به  .راغبانه و خائفانه :یعنی .ه باشندیف ا مفعوٌل یو  ،له ا مفعوٌل ی ،حال

عِنيَ . «در زمان رغبت و ھنگام رھبت .طاعت و ترس از عقوبت اشِ نَا خَ انُوا لَ ھمواره از  :»كَ
 یبودند و تنھا برا یع ما میوسته فرمانبردار و مطیپ .یگریس دکنه از  ؛دندیترس یما م
ا ی ،بوده ییحیا و ھمسرش و یرکتواند ز یم )و(و  )ھم(ر یمرجع ضم .بردند یرنش مکما 

  .ن باشدیشیات پیور در آکغمبران مذیپ
 ۹۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  لَِّ�ٓ ٱوَ ﴿ 
َ
وِحَنا ِمن �ِيَها َناَ�َنَفخۡ  َجَهافَرۡ  َصَنۡت أ ٓ �ۡ ٱوَ  َهاَ�ٰ وََجَعلۡ  رُّ   ﴾٩١لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َنَها



 تفسیر نور    ١٣١٨

 

   ترجمه: 
ازدواج (ه کرا  یزن )،مین سرگذشت مرکاد ی ،غمبران و خوبانین پیھمراه با قّصه ا( 

و ما از روح  ،نگاه داشت کامًال پاک )یعّفت یبه ب یاز آلودگ(ش را یدامان خو )رد وکن
ان یجھان یبرا یرا نشانه بزرگ )حیمس(و او و فرزندش  ،میدیدم یمتعّلق به خود در و

ده به یرا بدون پدر د یم و پسریردکرا بدون شوھر حامله  یه زنکچرا ( .میقرار داد
انه خود به یبر قدرت خدا یلیر اسباب و مسّببات را به عنوان دلییو تغ ،میجھان گشود

ھر  ،م بر جھانکن و سنن حایننده قوانیه آفرکم یردکشان  م و متوّجهیمردمان نمود
  ).ندکن و سنن را دگرگون یتواند قوان یه بخواھد مکوقت 

   توضیحات: 

نَتْ «  صَ ا. «مصون و محفوظ داشت :»أَحْ هَ جَ و  یدامنکه از پایناک .عورت خود را :»فَرْ

ا. «عّفت است هَ جَ نَتْ فَرْ صَ چه از راه حالل و چه از راه  ،زش با مردیخود را از آم :»أَحْ
ف یرد و عفکمصون و محفوظ  یعّفت یبه ب یشتن را از آلودگیخو ،به دور داشت ،حرام

نَا. «ستیدامن زکو پا خْ در  یالھ یاز رازھا ید آوردن رازیپد ،دنیمراد از نفخ و دم :»نَفَ
برقرار و بر دوام گردد  یسیفرزندش ع ینیات جنیه در پرتو آن حکم است یم مرکش

نَا). «۲۹حجر /  :نگا( وحِ ن رُّ ان یب یا ن اضافهیمراد از چن .از روح متعّلق به خود :»مِ

يْتُ اهللا« :ھمچون ،ه استیفیبه اصطالح اضافه تشر .ء مورد نظر است یعظمت ش  .»بَ

رُ اهللا« هْ نْعُ اهللا« .»شَ ةً ). «۸۸/   نمل :نگا( »صُ ايَ   .ل و نشانه قدرتیدل :» ءَ
 ۹۲ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  إِنَّ ﴿  تُُ�مۡ  ۦٓ ِذه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ نَا

َ
  ﴾٩٢ ُبُدونِ �ۡ ٱفَ  َر�ُُّ�مۡ  َو�

   ترجمه: 
ن واحد یو آئ(بوده  یا گانهیمّلت  )یھمگ ،ه بدانان اشاره شدک یغمبران بزرگیپ(ن یا 

د ینکپس تنھا مرا پرستش  ،و من پروردگار ھمه شما ھستم )دارند یتائکیو برنامه 
  ).ندکواحد  ید روبه خدایبا ،با برنامه واحد ،ه مّلت واحدکچرا (

   توضیحات: 

هِ «  ه یو اشاره به مشارال ،در تمام قرون و اعصار استھا  انسان خطاب به ھمه :»هذِ



  ١٣١٩ سوره أنبیاء

 

ا اشاره به ی .اسالم است یتاکین یآئ یعنی ،دیاء و مّلت توحیقت انبیه طرکدارد  یذھن

ةً . «اء داردیجماعت انب تواند  یه میآ یمعن .حال است .نین و آئید .مّلت و جماعت :»أُمَّ
نده یغمبران و مردمان گذشته و حال و آیھمه پ یتاکین یآئ ،نین دیا :ن ھم باشدیچن

  .ن اسالم استیمراد اّتحاد در اصول د ...و ،جھان است
 ۹۳ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ُعوٓ ﴿  ْ َوَ�َقطَّ مۡ  ا
َ
  ﴾٩٣ ِجُعونَ َ�ٰ  َناإَِ�ۡ  ُ�ٌّ  َنُهۡمۖ بَيۡ  َرُهمأ

   ترجمه: 
 یآسمان یھا گوش به رھنمودھا یبرخ ،نین وحدت مّلت و وحدت آئیاّما با وجود ا( 

اندازند و  یم(ان خود به تفّرقه انداخته و یش را در میخو )نین و آئید(ار ک )نداده و
 و ما به حساب(گردند  یما برمسوی  به یھمگ )شوند و سرانجام یگروه گروه شده و م

  ).میرس یمشان  اعمال
   توضیحات: 

وا«  طَّعُ مْ . «با خود بردند یا هکقطعه و ت کیو انگار ھر  ،ختندیاز ھم گس :»تَقَ هُ رَ  :»أَمْ
اء خدا در طول یبوده و توّسط انب یکیه در اصول کاست ھا  انسان نیار و بار دکمراد 

  .زمان به مردمان رسانده شده است
 ۹۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿    ﴾٩٤تُِبونَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا ۦيِهِ لَِسعۡ  َرانَ ُ�فۡ  فََ�  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
مان داشته یه اک یدر حال ،سته انجام دھدیسته و بایشا یارھاکرا از  یزیس چکھر 

ناسپاس (شود و  یگرفته نم دهیتالش او ناد ،)یغمبران و برنامه آسمانیبه خدا و پ(باشد 
  .م نوشتیما قطعًا آن را خواھ )و توّسط فرشتگان در نامه اعمالش ،ماند ینم

   توضیحات: 

انَ «  رَ فْ . ردن استکاجر و باطل قلمداد  یمراد ب .پنھان داشتن .ده گرفتنیناد :»كُ

هُ «   .و تالش را یآن سع :»لَ
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 ۹۵ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿  هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َُّهمۡ  َها

َ
  ﴾٩٥ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �

   ترجمه: 
ه آنان را ک یبرنگردند مردمان )تابکحساب و  یبرا(ما سوی  به هکن است کرممیغ 

ه خود گمان کگونه  ھمان هکن یو ا(م یرده باشکنابود  )فر و ظلمکدر جھان بر اثر (
  ).شان باشدیا ین مرحله زندگیبرند مرگ آخر یم

   توضیحات: 

امٌ «  رَ ونَ (ن واژه خبر مقدم و یا .نکرممیغ .ممتنع :»حَ عُ جِ رْ ُمْ ال يَ ل به اسم یتأو )أَهنَّ

رامٌ (ھم  یبرخ .مرفوع بوده و مبتدا است بٌ ( یرا به معن )حَ ه را یاند و آ دانسته )واجِ
ه آنان را به جرم گناھانشان ک یمردمان یا برایعدم بازگشت به دن :اند ردهک ین معنیچن

  ).۱۰۰و  ۹۹/   مؤمنون :نگا(است  یواجب و قطع ،میا ردهکنابود 
 ۹۶ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ   فُتَِحۡت  إِذَا َح�َّ
ۡ
  ُجوجُ يَأ

ۡ
 ﴾٩٦ يَنِسلُونَ  َحَدٖب  ُ�ِّ  ّمِن وَُهم ُجوجُ َوَمأ

   ترجمه: 
ادامه خواھد  یتا زمان )ایشان به دنیاران و عدم بازگشت اکبزھ ین نابودسازیا( 

 یو ارتفاع یشان شتابان از ھر بلندیو ا ،گردند یأجوج و مأجوج رھا میه کداشت 
 یھا از نشانه یکین یو ا ،شوند ین میو ھرج و مرج در زم یشانیو موجب پر(گذرند  یم

  ).امت استیدن قیفرا رس
   توضیحات: 

تّي«  تْ . «ت و ھدف استیبعد از آن غاالم که بوده و یحرف ابتدائ :» حَ تِحَ گشوده  :»فُ
ش ابواب فتنه و فساد توّسط یا گشای ،شانیان رفتن سّد سر راه ایمراد از م .شوند یم

وجُ . «آنان است أْجُ وجُ وَ مَ أْجُ مْ ). «۹۴/   ھفک :نگا( :»يَ بند و بار  یمراد قبائل ب :»هُ

مْ (ر یه ضمکن یا ای .أجوج و ماجوج استی ن یچن یگردد و معن یبه مردم برم )هُ
ان ین و طغیسته شدن سّد ذوالقرنکش یکیامت یدن قیفرا رس یھا از نشانه :هکشود  یم
سوی  به نیزم یھایو دوم روان شدن مردمان از فراز و بلند ،أجوج و مأجوج استی



  ١٣٢١ سوره أنبیاء

 

بٍ ). «یر المراغیتفس :نگا(محشر است  دَ لُونَ . «ن بلند و مرتفعیزم :»حَ نسِ شتاب  :»يَ
  .شوند یتند رھسپار م .رندیگ یم

 ۹۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�ََب �ۡ ٱوَ ﴿  بۡ  ِخَصةٌ َ�ٰ  ِ�َ  فَإِذَا قُّ �َۡ ٱ دُ وَعۡ ل
َ
ِينَ ٱ رُ َ�ٰ � َّ�  ْ  ِ�  ُكنَّا قَدۡ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  َ�َفُروا

  ﴾٩٧ لِِم�َ َ�ٰ  ُكنَّا بَۡل  َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ 
   ترجمه: 
و به ناگاه  ،شود یم کینزد )امت استیه روز قکخدا (ن یوعده راست )ھنگامن یدر ا( 

ت کشان از حریچشمھا )هکرد یگ یرا فرا م(افران ک )سراسر وجود یآن چنان وحشت(
 یا )هکشود  یادشان بلند مینند و فرک یره بدان صحنه نگاه میره خیو خ(ستد یا یباز م

تاب را باور کبا خدا و حساب و  یاروئیو رو(م یغافل بود )روز(ن یما از ا !برما یوا
 یشتن را برایم و خویدیفر و عناد ورزکه کچرا (م یردکه به خود ستم کبل )م ویردک ینم

  ).میشه بدبخت نمودیھم
   توضیحات: 

دُ «  عْ وَ . امت استیز و قیموعود بوده و مراد رستاخ یمصدر است و به معن :»الْ

ةٌ « صَ اخِ .... «مات برده .ره شدهیخ :»شَ ارُ ةٌ أَبْصَ صَ اخِ ره و مات یھا باز و خ چشم :»شَ

ةٌ ( .ھا از شّدت خوف به ھم زده نشود کستاده و پلیا صَ ارُ (خبر مقّدم  )شاخِ   .است )أَبْصَ
 ۹۸ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿  نُتمۡ  َجَهنَّمَ  َحَصُب  �َّ
َ
  ﴾٩٨ رُِدونَ َ�ٰ  لََها أ

   ترجمه: 
زم دوزخ یره و ھید آتشگیپرست یه جز خدا مک یزھائیشما و چ )!افران ستمگرک یا( 

  .دیگرد یشما حتمًا وارد آن م .د بودیخواھ
   توضیحات: 

بُ «  صَ ور شدن و تافتن تنور به داخل آن  شعله یزم و آنچه برایھ .رهیآتشگ :»حَ
  .اندازند یم
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 ۹۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ا َءالَِهةٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿  ۖ  مَّ ونَ َ�ٰ  �ِيَها َوُ�ّٞ  َوَرُدوَها ُ�ِ ٩٩﴾ 
   ترجمه: 
نه تنھا وارد ( .گشتند یھرگز وارد دوزخ نم ،بودند یانیمعبودھا و خداھا  این اگر 

  .مانند یدر آن جاودانه م )ھا پرست ھا و بت بت(ھمه  یحت )گردند یدوزخ م
   توضیحات: 

لٌّ «    .ھمه معبودھا و پرستندگان آنھا :»كُ
 ۱۰۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠٠ َمُعونَ �َسۡ  َ�  �ِيَها َوُهمۡ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ه سرور و یه ماک(را  یزیدارند و در آنجا چ یریز و گلوگیانگ آنان در دوزخ ناله غم 
  .شنوند ینم )باشد یشاد
   توضیحات: 

فِريٌ «  ال «سته شود و به سبب غم و اندوه با زحمت اداء گردد. که در گلو شک یصدائ»: زَ

عُونَ  مَ   ).۴۴/   ه سرور است (نگا: اعرافیز و مایانگ دن سخنان دلیشنوند. مراد شن ینم»: يَسْ
 ۱۰۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
ُ
  ﴾١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَ�نۡ  �َِك أ

   ترجمه: 
شان  بدی قبالً  )دهیخوب و پسند یارھاکمان درست و انجام یبه خاطر ا(ه کآنان  

  .شوند یدور نگاه داشته م )و عذاب آن(از دوزخ  یسانکن یچن ،میا داده کیوعده ن
   توضیحات: 

 »... تْ بَقَ ينَ سَ ذِ ه کاست  یھائ مؤمنان و اشاره به ھمه وعده یمراد جملگ :»إِنَّ الَّ
). ۸۸/   ھفک ،۱۸رعد /  ،۲۶/   ونسی :نگا(داده است شان  بدی ن جھانیخداوند در ا

نيـالْ « سْ   ).۹و  ۶/   لیالل ،۹۵نساء /  :نگا(و کینعمت بزرگ و پاداش ن :» حُ
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 ۱۰۲ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ  َمُعونَ �َسۡ  َ� ﴿  نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِ�  َوُهمۡ  َحِسيَسَها
َ
ونَ َ�ٰ  أ ُ�ِ ١٠٢﴾  

   ترجمه: 
خواھند  یان آنچه خود میه در مکشنوند و بل یآتش دوزخ را ھم نم یصدا یآنان حتّ  

  .برند یو آرزو دارند جاودانه بسر م
   توضیحات: 

ا«  هَ يسَ سِ   .دن آتشیشکھا و تنوره  شعله یصدا .آتش یصدا :»حَ
 ۱۰۳ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َفَزعُ لۡ ٱ ُزُ�ُهمُ َ�ۡ  َ� ﴿ 
َ
�ۡ ۡ� ُ�َ  ٰ ٮ ۡ ٱ ُهمُ َوَ�تَلَقَّ ِيٱ ُمُ�مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ُكنُتمۡ  �َّ

  ﴾١٠٣تُوَعُدونَ 
   ترجمه: 
به (ه فرشتگان کو بل ،سازد ین نمیشان را غمگیا )ز نه تنھایرستاخ(ھراس بزرگ  

شان  بدی و(گردند  یشان میرایپذ )و شاد باش کیتبر یشتابند و برا یاستقبال آنان م
  .شد یه به شما وعده داده مکاست  ین ھمان روزیا :)ندیگو یم

   توضیحات: 

عُ األكْ ْبَرُ «  زَ فَ مراد خوف و  .مین بیتر کن و وحشتنایتر مین ھراس و عظیتر بزرگ :»الْ
 ۸۷/   نمل :نگا(گردد  یدا میدار و ھویه به دنبال نفخه دوم پدکامت است یھراس روز ق

مْ ). «۸۹و  اهُ تَلَقَّ   .شوند یم یارویگردند و با آنان رو یشان میره ایپذ :»تَ
 ۱۰۴ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿  َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ   َكَما ُكتُِب� لِلۡ  لّسِ
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ  َنا

ٰ  ُكنَّا إِنَّا   ﴾١٠٤ عِلِ�َ َ�
   ترجمه: 
م به ھمان صورت یچیپ یما آسمان را درھم م )هکرد یپذ یتحّقق م( یروز )ن امریا( 

 )ن بار سھل و سادهینخست(ه کگونه  ھمان .شود یده میچیھا در ھم پ ه طومار نامهک
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 یزندگ یگریل دکو به ش(م یدھ ینش را از نو بازگشت میآفر ،مینش را سر دادیآفر
 یا ن وعدهیا ).میآور یتاب حاضر مکحساب و  یم و مردمان را برایبخش یدوباره م

  .میرسان یو ما قطعًا آن را به انجام م ،میدھ یه ما مکاست 
   توضیحات: 

مَ «  وْ ُمْ (ه یف مفعول .هک یروز .یدر روز :»يَ هنُ ْزُ رْ (به فعل محذوف  ا مفعولی )ال حيَ كُ  )أُذْ

ي. «است در ھم  .جمع گرداندن :»طَيِّ . «میچیپ یدر ھم م .میگردان یم  جمع :» نَطْوِ

لِّ . «دنیچیپ جِ تُبِ . «نگارند یآن م یه مطالب را روک یاوراق :»السِّ به  )ِل (حرف  :»لِلْكُ

تُب(واژه  .اضافه است یه الم براکن یا ای .ان عّلت استیب یو برا )یَعل( یمعن جمع  )كُ

تُبِ ( ین معنیبنابرا .توب استکمَ  یتاب و آن به معنک ردن کجمع  :شود ین میچن )لِلْكُ

هُ . «ھا ھا و نوشته ردن طومار و نامهکجمع  .بر آن یھائ نگارش نوشته یطومار برا عِيدُ  :»نُ

داً ). «۲۷/   روم ،۲۹/   اعراف :نگا(م یدھ یآن را برگشت م عْ  یدیکمفعول مطلق تأ :»وَ

نا(فعل محذوف  یبرا دْ عَ   .است )وَ
 ۱۰۵ أنبیاء آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

�ُورِ ٱ ِ�  َناَكتَبۡ  َولََقدۡ ﴿  نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�   ﴾١٠٥ لُِحونَ ل�َّ

   ترجمه: 
) ی(سراسر روگمان  بی هکم یا ن) نوشتهیشیاء پیتب (انبکدر تمام  ،ما عالوه بر قرآن 
  به ارث خواھند برد (و آن را به دست خواھند گرفت).سته ما ین را بندگان شایزم

   توضیحات: 

بُورِ «  و  ی،رالمراغیتفس :نگا(غمبران فرستاده شده است یپ یه براک یتابھائک :»الزَّ

دِ . «ر داودیتاب مزامک ).نمونه ن بَعْ دِ (واژه  :»مِ نه  ؛باشد یانیب بیترت یتواند برا یم )بَعْ

رِ . «پس از :یعنی .باشد یه زمانکن یا ای .عالوه بر :یعنی .یب زمانیترت كْ  :نگا(قرآن  :»الذِّ
و  ۴۸و  ۲۴و  ۷اء / یانب :نگا(ژه تورات یاء به ویتب انبک ).۹و  ۶حجر /  ،۵۸عمران  آل

ُونَ ). «۵۰ احلِ اداره  ،قدرت و قّوت ،سته از لحاظ علم و عملیشا .ستگانیشا :»الصَّ
ه یآ یمعن ).۵۵نور /  ،۱۲۸/   اعراف :نگا(ره یو غ ،مان و تقوایا ی،اجتماع کت و درکممل
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ن را ین زمیه اکم ین نوشتیچن ،در زبور بعد از تورات ،ما :ز باشدین نیتواند چن یم

ض(واژه  یبعض :یادآوری .سته ما به ارث خواھند بردیبندگان شا  ،ن بھشتیرا زم )األرْ
  ).۷۴زمر /  ،۶۳/   میمر :نگا(دانند  یم یزگاریو صالح را تقوا و پرھ

 ۱۰۶ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �ٍ ّلَِقوۡ  اغٗ َ�ََ�ٰ  َذاَ�ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿    ﴾١٠٦ بِِدينَ َ�
   ترجمه: 
گاھ ی،ویدن یمفھوم قانون زندگ یسخن برا(ن یا   )ی،ات اخرویاز سرنوشت ح یو آ

  .و بسنده است یافکشه را یپ مردمان عبادت
   توضیحات: 

ا آخرت را ی ،رندیگ ین را به دست میومت زمکح یسانکه چه کته کن نیا :»هذا« 
ن یه در اک یھائ دھا و سرگذشت و سرانجام مّلتیتمام وعد و وع .آورند یفراچنگ م

دن به یموضوع و سبب رس که دریما .یت و بسندگیفاک :»بَالغاً . «سوره آمده است
  .ل به مقصودین .ھدف

 ۱۰۷ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
  ﴾١٠٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

   ترجمه: 
  .میا ان نفرستادهیما تو را جز به عنوان رحمت جھان )!غمبریپ یا( 
   توضیحات: 

ال«  َةً لِلْعَ محْ نيَ ـَرَ غمبر خاتم سبب سعادت دو یوجود پ .انیجھان یرحمت برا :»مِ
ه او با خود آورده است ک یا ن و برنامهیه عمل به آئکچرا  .جھان مردمان است

 یو سرانجام منتھ ،دھد یان میھا را پا یارکھا و تباھ یدادگریھا و ب یھا و بدبخت یامکنا
ان آنان را به نعمت یو در پا ،مان بر معموره جھان خواھد شدیومت صالحان با اکبه ح
  .ردکآخرت نائل خواھد  ید و سرمدیجاو

 ۱۰۸ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 
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َما قُۡل ﴿  ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِ�َّ َما َّ�
َ
�  ٰ نتُم َ�َهۡل  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

َ
سۡ  أ   ﴾١٠٨ لُِمونَ مُّ

   ترجمه: 
ش یب یکیه معبود شما کشود  یم یبه من وح :)ن استیاصل دعوت من ا( :بگو 

 یاساسن اصل یتابع ھم ،گردد یم یه به من وحک یگرید یزھایه چیو بق(ست ین
ھای  بت و(د یگرد یم )گانهیخداوند (م یا شما تسلیآ ،ن استیه چنکحال  ).د استیتوح
  ).؟دیگذار ینار مکرا  یطاغوت یو معبودھا یسنگ
   توضیحات: 

دٌ «  احِ مْ إِلهٌ وَ آ إِهلُكُ است و  یتائکیگانه و معبود ی یخدا و معبودتان تنھا خدا :»إِنَّمَ

ونَ . «است )يُوحي(جمله نائب فاعل  .بس لِمُ سْ  .شوندگان میتسل .نھندگان گردن :»مُ
  .د استیرش توحیب به پذیق و ترغیتشو ،مراد از پرستش

 ۱۰۹ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿  ٰ  َءاَذنُتُ�مۡ  َ�ُقۡل  ا َ�َ  ٓ دۡ  �نۡ  ءٖ� َسَوا
َ
قَرِ�ٌب  رِيٓ أ

َ
م أ

َ
ا بَعِيدٞ  أ   ﴾١٠٩ تُوَعُدونَ  مَّ

   ترجمه: 
 ،گردان شدند یردند و روکپشت  )بخش تو و سعادتگر  روشن در برابر سخنان(اگر  
گاه  )غ رسالت بودیه تبلکت خود یاز مأمور(سان کیھمه شما را  :بگو  یزیچ(ردم و کآ

ست کمؤمنان و ش یروزیدرباره پ(دانم آنچه  ینم )گرید .پنھان نداشتم یسکرا از 
دن یفرا رس( ،شود یبه شما وعده داده م )دوزختاب و بھشت و کو حساب و  ،افرانک

  .ا دوریاست  کینزد )آن
   توضیحات: 

مْ «  نتُكُ اذَ آءٍ ). «۴۷/   فّصلت :نگا(ردم کبه شما اّطالع دادم و باخبرتان  :»ءَ وَ لَيا سَ  :»عَ

  .است یحرف نف !نه :»إنْ . «بدون استثناء .سانکیبه طور 
 ۱۱۰ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١١٠ ُتُمونَ تَ�ۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رَ هۡ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
ه راجع به ک یھا و تشرھائ و طعنه(د یگوئ یارا مکه آشکرا  یداند سخنان یخداوند م 
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پنھان  )ھا در دل یتوز نهیکھا و  یاز بدسگال(ه کو آنچه را  )دیران یاسالم بر زبان م
  .دیدار یم

   توضیحات: 

رَ «  َهْ   .ارکآش :»اجلْ
 ۱۱۱ سوره أنبیاء آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  �نۡ ﴿ 
َ
  ﴾١١١ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ َوَمَ�ٰ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  ۥلََعلَّهُ  رِيأ

   ترجمه: 
د یشا(شما باشد و  یبرا یآزمون )ر عذابیمھلت و تأخ(ن ید ایشا ،دانم یمن چه م 

 یتا مّدت )شتریش گناھان بیافزا ین جھان برایخواھد شما را از لذائذ ا یخداوند م
آھسته و آرام مغلوب و مقھورتان گرداند و به  ،و برابر قانون استدراج(مند سازد  بھره

  ).شاندکدوزختان 
   توضیحات: 

ند (نگا: یفزایش. مراد استدراج است تا بر گناھان خود بیآزمون و آزما»: فِتْنَةٌ « 

تَاعٌ ). «۱۷۸/   عمران آل  ،۳۶/   (نگا: بقره یمند مند ساختن. تمّتع و بھره بھره»: مَ

نيٍ ). «۱۴/   عمران آل رد و مرگ فرا یپذ یان میپا یه روزگار زندگک یتا مّدت»: إِلَيا حِ
  رسد. یم

 ۱۱۲ سوره أنبیاء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِ  ُ�محۡ ٱ َرّبِ  َل َ� � �َۡ ٱب ۡ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َوَر�ُّنَا ّقِ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل  ﴾١١٢ تَِصُفونَ  َما َ�َ
   ترجمه: 
رو به  ،رش اسالمیان از پذکمشر یو روگردان ین ھمه دوریغمبر پس از مشاھده ایپ( 

تا (ن ک یداور )نانیان من و ایم(دادگرانه  !پروردگارا :گفت )رد و عاجزانهکخدا 
اظھار رده و کسخن به مخالفان  یآن گاه رو .سان نباشدکیافر کحال مؤمن و  ،سرانجام

فرا  یوجودمان را رحمت الھ یسرتاپا(پروردگار ھمه ما خداوند مھربان است و  :)داشت
 )خدا کدرباره اسالم و در مورد ذات پا(ه ک یناروائھای  نسبت )و در برابر .گرفته است

  .شود یخواسته م یاریو  کمکتنھا از او  ،دیزن یم
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   توضیحات: 

مْ «  كُ انُ ـْال. «نکسره کیار را کفرما و  یداور :»اُحْ تَعَ سْ ه از او استمداد ک یسک :»مُ

ونَ . «گردد یم کمکو  یاریشود و طلب  یخواسته م فُ   وسفی :نگا(د یدار یان میب :»تَصِ
 ).۱۸اء / یانب ،۷۷و  ۱۸/ 



 
 

 حج سوره

 ۱ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ۡ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا اَعةِ ٱ َزلَةَ َزل  ﴾١ َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

   ترجمه: 
واقعًا  ).دیامت باشیاد روز قیو به (د یپروردگارتان بترس )عقاب و عذاب(از  !مردم یا 

 و( یز بزرگیچ ،زیھنگامه رستاخ )در آستانه ،ان آنکدن اریانفجار جھان و فرو تپ(زلزله 
  .است )یزیانگ حادثه ھراس

   توضیحات: 

ةَ «  لَ لْزَ ز یدر آستانه رستاخ یه در سازمان عالم ھستک یان سختکت و تکحر :»زَ
را در ھم ھا  آسمان زد ویر یا را به ھم میند و درک یوھھا را از جا مکگردد و  یجاد میا

ةَ ). «۴/   واقعه :نگا(وبد ک یم اعَ   ).۴۰و  ۳۱/   أنعام :نگا(امت یز قیھنگامه رستاخ :»السَّ
 ۲ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِضَعةٍ ُمرۡ  ُ�ُّ  َهُل تَذۡ  َ�َهاتََروۡ  مَ يَوۡ ﴿  ا � َ�مَّ
َ
 َوتََرى لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ  َضَعۡت أ

ٰ  �َّاَس ٱ ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ� ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ�   ﴾٢ َشِديدٞ  �َّ
   ترجمه: 
مردمان را  یچنان ھول و ھراس سرتا پا آن(د ینیب یز را میه زلزله رستاخک یروز 

رخوار خود یه پستان به دھان طفل شک یردھیھمه زنان ش )یه حتکرد یگ یفرا م
ن یاز خوف ا(زنان باردار  یو جملگ .نندک یخود را رھا و فراموش م کودک ،اند نھاده

 ی،نیب یمردمان را مست م )!نندهیب یتو ا(و  ،ندینما ین میسقط جن )کمنایصحنه ب
و توازن (است  )زیانگ و ھراس کوحشتنا(ه عذاب خدا سخت کستند و بلیمست ن یول
با چشمان از حدقه به در آمده و  ،شان را به ھم زده است و لذا آنان را آشفته و خرابیا

  ).ینیب یشان میسر و سامان و حال پر یو با وضع ب ،زانیافتان و خ یھا با گام
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   توضیحات: 

لُ «  هَ به  )ذُهول(از مصدر  .گردد یخبر م یغافل و ب .ندک یرھا و فراموش م :»تَذْ

ةٍ . «از شّدت ترس یناش یغفلت و فراموش یمعن عَ ضِ رْ ه پستان در ک یردھیزن ش :»مُ

مّ . «ر دادن مشغول باشدیدھان نوزاد نھاده و به ش  )ما(استعمال  .هک یاز فرزند :»اـَعَ

ْلٍ ). «۳نسأ /  ،۳۶/   عمران آل :نگا(ع و فراوان است یشا )مَن( یبه جا . باردار :»ذاتِ محَ

يا« ارَ كَ خوف و ھراس ھنگامه  :یادآوری ).۴۳نساء /  :نگا(مستان  ،رانکجمع َس  :»سُ
ا فرمانبردار اوامر و یه در دنکشود  ینم یسانکندارد و شامل  یز جنبه عمومیرستاخ

  ).۱۰۳اء / یانب ،۸۹و  ۸۷/   نمل :۱۷۰/   عمران آل :۳۸/   بقره :نگا(اند  بوده یالھ ینواھ
 ۳ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  رِ�دٖ  نٖ َ�ٰ َشيۡ  ُ�َّ  َوَ�تَّبِعُ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ   ﴾٣ مَّ
   ترجمه: 
 )ید و ھواپرستیتقل یه تنھا از روکو بل( یچ علم و دانشیاز مردم بدون ھ یگروھ 

ز یو رستاخ ،اء مردگانیو اح ،د خداوند مّنانیو مسأله توح(زدان ی )شناخت(درباره 
نه  ،است یعیطب ،ن امریدر ا(و  ،زندیخ یبه مجادله برم )ھمگان به فرمان خالق جھان

و (ند ینما یم یرویپ ی،شکسر )انس و جّن (طان یاز ھرگونه ش )هکبل ،از دانش و منطق
  ).نندک ین صفتان عمل میاطین و شیاطیله و دام ھمه شینقشه و برنامه و حبرابر 

   توضیحات: 

َادِلُ يفِ اهللاِ «  . ندک یم یگر زهیدرباره ذات و صفات و افعال و اعمال خدا ست :»جيُ

يْطَانٍ « لَّ ). «۱۱۲/   انعام ،۱۴/   بقره :نگا(من انس و جّن است یمراد اھر :»شَ تَّبِعُ كُ يَ

يْطَانٍ  در ھمه اعمال و اقوال از ھر  .ندک یم یرویپ یمنین جدال از ھر اھریدر ا :»شَ

يدٍ . «ندک یم یرویپ یمنیاھر رِ   .شکمتمّرد و سر :»مَ
 ۴ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ  هِ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ 
َ
هُ  َمن ۥ� نَّهُ  تََو�َّ

َ
عِ�ِ ٱ َعَذاِب  إَِ�ٰ  ِديهِ َوَ�هۡ  ۥيُِضلُّهُ  ۥفَ�   ﴾٤ لسَّ
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   ترجمه: 
حتمًا  ،ردیگ یس آنھا را به دوستکھر ،ه مشّخص و معلوم استک یمنانیاھر 

  .شانندک یسوزانش م )دوزخ(گردانند و به عذاب آتش  یگمراھش م
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ تِبَ عَ  .ت نوشته شده استکیات یدارا یاالکھمچون  ،منانین اھریانگار بر ا :»كُ
. گر استین دیاطیس و ھمه شیبرنامه ابل یجه حتمینت نیروشن و معلوم است و ا

أنَّهُ . «ن استیشأن و مقام چن :»أَنَّهُ « يهِ . «منانیمن و اھرین اھریا :»فَ ْدِ او را رھنمود  :»هيَ
). ۲۳/   صاّفات :نگا(است  یراھنمائ یعنی ،داللت ینجا به معنیت در ایھدا .نندک یم

عِريِ « ...«. آتش برافروخته و سوزان :»السَّ لُّهُ أَنَّهُ يُضِ محذوف  یخبر مبتدا ،ن جملهیا :»فَ

لُّهُ « :ن استیر چنیاست و تقد هُ أَنَّهُ يُضِ أْنُ اللُ « ،ای ،»فَشَ هُ اإلِضْ أْنُ عّلت  :یادآوری .»فَشَ

يْهِ (در  )ه(ر مفرد یترجمه ضم لَ ره کش از اسم نیه پکن است یا ،ره به جمعیو غ )عَ

يْطانٍ ( /   انعام :نگا(د استغراق است یم و مفیه موجب تعمکقرار دارد  )كلّ (واژه  )شَ
  ).۱۳إسراء /  ،۱۶۴

 ۵ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
 ِمن ُ�مَّ  تَُرابٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
 َما َحامِ رۡ ۡ�

 ٓ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا
َ
َسّ�ٗ  أ ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ا ُشدَّ

َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ  ُ�َتَو�َّ

ن َوِمنُ�م رۡ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لَمَ َ�عۡ  َ� لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ ذَلِ أ  ٱ َوتََرى ا

َ
 َهامَِدةٗ  َض �ۡ�

 ٓ نَزۡ�َ  فَإَِذا
َ
ۡ ٱ َهاَعلَيۡ  اأ ٓ ل � َوَر�َۡت  َ�َّۡت هۡ ٱ ءَ َما

َ
  ﴾٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن َبَتۡت َوأ

   ترجمه: 
ن یبد( ،دید داریترد )شانیدوباره ا یمردگان و زندگان(ز یاگر درباره رستاخ !مردم یا 

ما شما را از  :)دید و به خود آئیببر یپ یاز قدرت الھ یا د تا به گوشهینکته توّجه کن
ده ین پدیا ،نطفه(و بعد  ،به نطفه )ش پا افتاده رایپ کن خایا(سپس  ،مینیآفر یم کخا

و پس از  ،)زالو مانند(به خون بسته  )ز فراھم آمده از ِاْسِپرم مرد و ُاوِول زن رایاسرارآم
م یآور یدر م )ده شدهیجو(قطعه گوشت  کیبه  )هیشب یزین خون بسته را به چیا(آن 
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نابسامان  )الخلقه و ناتمام و ناقص( یو برخ ،بسامان )امل و تاّم الخلقه وک( یه برخک
نش و یه ما بر آفرک(م یشما روشن ساز یه براکن خاطر است یبد )نھایھمه ا( .است

 یھائ نیما جن ).میدن توانائیدوباره بخش یاز جمله زندگ ی،ارکل و ھرگونه یر و تبدییتغ
 کودکم و آن گاه شما را به صورت یدار یھا نگاه م م تا زمان خود در رحمیه بخواھکرا 

ت یشما را تحت نظارت و رعا(سپس  ،میآور یرون میب )م مادرانکاز ش ،ا دختریپسر (
ن یدر ا(از شما  یبرخ .دیرس یخود م یعقالنو  یتا به رشد جسمان )میپائ یخود م

ه کتا بدانجا  .رسند یم یریت پیت عمر و غایاز شما به نھا یرند و بعضیم یم )انیم
رده کش را فراموش یخو یھا و دانسته(از علوم خود را به خاطر نخواھند داشت  یزیچ

بر قدرت خدا در  یگریل دیدل .شوند یم کودک کیو درست ھمانند  ،برند یاد میو از 
تو  )انسان در فصل زمستان یه اکن است یا ،زیژه درباره مسأله رستاخیبه و ،زیچ ھمه

بر آن آب  )رسد و یفصل بھار در م(ه ک یاّما ھنگام ی،نیب یو خاموش م کن را خشیزم
با و یاھان زیند و انواع گک یافتد و رشد و نمو م یت و جنبش بدان مکحر ،میباران یم

  .اندیرو یرا مبخش  یشاد
   توضیحات: 

بَعْثِ «  مْ . «از نو زنده گرداندن .زیرستاخ :»الْ نَاكُ قْ لَ ا خود شما را یاصل شما  :»خَ

ةٍ ). «۱۲/   مؤمنون ،۲۸/   بقره ،۵۵/   طه ،۵۹/   عمران آل :نگا(م یا دهیآفر مراد  :»نُطْفَ
 :نگا(ر شده است یتعب«   آب جھنده« ه از آن به کاست  یموجود زنده حاصل در من

ةٍ ). «۶طارق /  ،۳۷/   امتیق لَقَ ةٍ . «خون بسته زالوگونه :»عَ غَ ضْ بدان  یقطعه گوشت :»مُ

ةٍ . «ده شودیه جوکل و اندازه کش َلَّقَ ةٍ . «ل و اندامکش یدارا .تاّم الخلقه :»خمُ َلَّقَ ِ خمُ ريْ  :»غَ

رُّ . «امل و نابسامانکنا .الخلقه ناقص  .مینک یدرون پرت نم م و ازیدار ینگاه م :»نُقِ

الً « ا ی ،ه مصدر استکر آن به صورت مفرد بدان عّلت است کذ .حال است .کودک :»طِفْ

ر. «ّل واحد افراد استکه کن یا ایبه اعتبار جنس و  مُ عُ ذَلِ الْ ن مرحله یتر پست :» أَرْ
شه یو اند یه بدان ھنگام عقل دچار فراموشکاست  یفراوان یو فرتوت یریو آن پ ،عمر

ةً . «شود یم یشانیدستخوش پر دَ امِ ده و مرده یکن خشیمراد زم .و خاموش کخش :»هَ

تْ . «است تَزَّ ه به سبب کاست  یانکت و تکمراد حر .افتد یان مکت و تکبه حر :»إهْ

بَتْ . «گردد یدار میدا و پدیاھان در داخل آن پیجنبش عناصر گ ده یباال آمد و پف :»رَ
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ج. «اھان استیمراد رشد و نمو گ .شد وْ ِيجٍ . «نوع .صنف :» زَ  .با و باطراوتیز :» هبَ
  .سرسبز و خّرم .بخش ین و شادیُسرورآفر

 ۶ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥَو� نَّهُ  َ�ٰ َموۡ ل

َ
ٰ  ۥَو�   ﴾٦ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
نش انسان و جھان ین درباره مراحل مختلف آفریشیات پیآه در ک یزھائیچ(آن  

ه کرا  یلذا نظام(خدا حق است و  )دیبدان(ه کبدان خاطر است  )اھان بازگو شدیگ
او  :)دیگو یو به زبان حال به شما م ،ستیھدف ن یھوده و بیز حق بوده و بیده نیآفر

  .توانا است یزیبر ھر چ یو و ،گرداند یمردگان را زنده م
   وضیحات:ت 

مبتدا است و  .بعد از آن دارد یزھایگر چینش انسان و دیاشاره به آفر .آن :»ذلِكَ « 
  .جار و مجرور خبر آن است

 ۷ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
اَعةَ ٱ َوأ نَّ  �ِيَها َب َر�ۡ  �َّ  َءا�َِيةٞ  لسَّ

َ
َ ٱ َوأ   ﴾٧ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َمن َعُث َ�بۡ  �َّ

   ترجمه: 
و  ،ستین یدیتردگونه  ھیچ یرسد و جا یامت فرا میق کبدون ش )دیه بدانکن یا(و  

  .گرداند یاند دوباره زنده م دهیه در گورھا آرمکرا  یسانکخداوند تمام 
   توضیحات: 

بْعَثُ «    .گرداند یبخشد و زنده م یات میدوباره ح :»يَ
 ۸ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  نِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  َوَ�  ىُهدٗ  َوَ�  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ   ﴾٨ مُّ
   ترجمه: 
خداوندگار بدون  )دگار و صفات و افعال و اعمالیآفر یگانگی(از مردم درباره  یگروھ 

  .پردازند یبه مجادله م یتاب روشنگرکو  یو رھنمود یچ دانشیھ
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   توضیحات: 

لْمٍ «   ،اّطالع انسان از زنده بودن خود :لیاز قب .است یھیو بد یمراد علم ضرور :»عِ

ديً . «نصف دو است ،کیه کن یو ا . ح استیمراد استدالل درست و حّجت صح :»هُ

نِري). «۴/   أحقاف :نگا(است  یتاب آسمانکمراد  :»كِتَابٍ « حق و گر  بیان .روشنگر :»مُ
  ).۶۱/   فرقان :نگا(روشن و واضح  ).۱۸۴/   عمران آل :نگا(قت یحق

 ۹ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِۖ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضلَّ  ۦفِهِ ِعطۡ  ثَاِ�َ ﴿  �ۡ ٱ ِ�  ۥَ�ُ  �َّ  َعَذاَب  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَونُِذيُقهُ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ
  ﴾٩ رِ�قِ �َۡ ٱ

   ترجمه: 
گردانند تا  یشان را برم یاندازند و مغرورانه رو یشان را باال میھا برانه دوشکمست 

و  ین جھان خواریبھره آنان در ا .گمراه سازند )له مردمان را از راه خداین وسیبد(
  .میچشان یمشان  بدی را )دوزخ(امت عذاب آتش سوزان یو در روز ق ،است یرسوائ

   توضیحات: 

 » َ َادِلُ (ر مستتر در یحال ضم .برگرداننده .چانندهیپ :»ثَاينِ طْف. «است )جيُ از سر  :» عِ

هِ . «جانب .پھلو .ندیگو ینھا را میتا سر طْفِ َ عِ پھلو  .دھد یچ میخود را پ یپھلو :»ثَاينِ
ه ک )۸۳اسراء / (ردن کو پشت  )۵/   منافقون( یدادن مترادف است با روگردان چیپ

يٌ . «است یاعتنائ یّبر و بکه از تیناک زْ يق). «۸۵بقره /  :نگا( یو رسوائ یخوار :»خِ َرِ  :» احلْ
  ).۱۸۱/   عمران آل :نگا(سوزان 

 ۱۰ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َمۡت  بَِما لَِك َ� نَّ  يََداكَ  قَدَّ
َ
َ ٱ َوأ ٰ  َس لَيۡ  �َّ   ﴾١٠ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ

   ترجمه: 
است  یارھائکجه ھمان ین نتیا )ینیب یه مکرا  یو عذاب یخوار :شود یبدو گفته م( 

 ین ستمیمترکو اصًال خداوند  ی،ا ش فرستادهیشاپیو پ یا ه خودت قبًال انجام دادهک
زان یو نه بر م ،دھد یفر میکجھت  یرا ب یسکنه ( .دارد ینسبت به بندگان روا نم
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  ).است یه برنامه او سراسر عدالت و دادگرکو بل ،دیافزا یل میبدون دل یسکمجازات 
   توضیحات: 

اكَ «  مَتْ يَدَ دَّ ارھا که اغلب کاز آنجا  .ش فرستاده استیشاپیت آن را پیھا دست :»قَ

يْسَ . «اعمال سائر اعضاء بدان نسبت داده شده است ،ردیپذ یتوّسط دست انجام م لَ

  ).۴۰نساء /  ،۱۸۲/   عمران آل :نگا(دارد  یروا نم ین ستمیمترک :»بِظَالّمٍ 
 ۱۱ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ ُبدُ َ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  َّ�  ٰ َصابَهُ  فَإِنۡ  ٖف� َحرۡ  َ�َ
َ
نَّ طۡ ٱ َخۡ�ٌ  ۥأ

َ
َصاَ�تۡ  �نۡ  ۦۖ بِهِ  َمأ

َ
 هُ أ

ٰ  نَقلََب ٱ َنةٌ فِتۡ  �ۡ ٱ َخِ�َ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ ۚ �ٱوَ  َيا�ُّ ٰ  ِخَرةَ ۡ ٱ انُ ۡ�َ ۡ�ُ ٱ ُهوَ  لَِك َ�  ﴾١١ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
 یده سستیعق یو دارا(پرستند  یناره مکه و یخدا را در حاش ،از مردم ھم یبعض 

شان  بدی یر و خوبیاگر خ )و لذا ،شان استوار است ه مصالحیبر پاشان  ایمان .ھستند
و اگر بال و  ،شوند یاستوار و ماندگار م )نیبر د(به سبب آن شاد و آسوده خاطر و  ،برسد

ب ین ترتیبد .نندک یگرد م عقب )گردند و یفر برمک یبه سو( ،برسدشان  بدی یبتیمص
نعمت و (ا و ھم یدن )خداوند را در یاریمان به قضا و قدر و مدد و یاآرامش (ھم 

ه ک(است  یارکان روشن و آشین زیو مسّلمًا ا ،دھند یآخرت را از دست م )سعادت
  ).ا و ھم آخرتش بر باد فنا رودیانسان ھم دن

   توضیحات: 

فٍ «  رْ فٍ «ناره. کلبه. »: حَ رْ يل حَ بُدُ اهللاَ عَ رش یو مذبذب بودن در پذمراد متزلزل »: يَعْ
قرار گرفته است و با  یزیبر لبه چ ین فردیمان به اسالم است. انگار چنیزدان و ایفرمان 

شتن را یه درگرفته است خوک یه در جنگکن یا ایو  ،شود یر خارج میاز مس یان مختصرکت
ان یرکب لشینص یروزیتا اگر پ ،جنگد یدان میشد و در اطراف و جوانب مک یم ینارکبه 

إِطْمأَنَّ «ند. کفرار ب ،ان بودیدر م یست و احتمال بالئکو اگر ترس ش ،شان بماندیبا ا ،شد

ماند به  یرفته است. ماندگار میه ظاھرًا پذک یا دهیماند بر باور و عق یثابت و استوار م»: بِهِ 

هِ «ش. یبت. امتحان و آزمایبال و مص»:  فِتْنَةٌ «سبب آن.  هِ جْ يل وَ لَبَ عَ ند. ک یبازگشت م »:إِنقَ
  ).۱۴۴/   عمران آل ،۱۴۳/   د (نگا: بقرهیگرا یفر مکگردد و به  یمان برمیاز ا
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 ۱۲ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ْ يَدۡ ﴿  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا هُ  َ�  َما �َّ ٰ  ۥۚ يَنَفُعهُ  َ�  َوَما ۥيَُ�ُّ َ�ٰ ٱ ُهوَ  لَِك َ�   ﴾١٢ عِيدُ ۡ�َ ٱ ُل لضَّ
   ترجمه: 
 توانند یم یانیه نه زکپرستند  یخوانند و م یاد میرا به فر یزھائیآنان جز خدا چ 

از حق (ار دور یبس یو گمراھ ،فراوان یسرگشتگ ،نیا .را یبرسانند و نه سودشان  بدی
  .است )قتیو حق
   توضیحات: 

و«  عُ دْ در  ).۵۶/   انعام :نگا(ند ک یعبادت م ).۷۲شعراء /  :نگا(خواند  یاد میبه فر :»يَ

بَعِيد. «به دنبال دارد یالف زائد یالخّط قرآن رسم   ).۱۷۶/   بقره :نگا( :»الْ
 ۱۳ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يَدۡ ﴿  هُ  لََمن ُعوا قۡ  ۥٓ َ�ُّ
َ
ۡ ٱ َس َ�ِئۡ  ۦۚ عِهِ �َّفۡ  ِمن َرُب أ   ﴾١٣ َعِش�ُ لۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  َ�ٰ َموۡ ل

   ترجمه: 
 .باشد یش از سودشان میانشان بیه زکپرستند  یخوانند و م یاد میرا به فر یسانک 
  !ھستند یو چه ھمدمان و دوستان بد ی،اوران و سروران بدیچه 
   توضیحات: 

نْ ـَل«  د به اّول مفعول افزوده شده است. مراد از (ما) در یکتأ یالم زائد است و برا»: مَ

نْ و مراد از ( ،بتھا یه قبلیآ چون فرعون باشد.  یھائ تواند طاغوت یم ،هین آی) در امَ

و« عُ عِهِ ). «۱۲/   (نگا: حّج  »:يَدْ ن نَّفْ بُ مِ هُ أَقْرَ ُّ بل (یاستعمال اسم تفض»: رضَ ) بدان أَقْرَ
 ،ا بدھندیدر دن یروان خود حقوق و جوائزین است به پکھا مم ه طاغوتکخاطر است 

ه کن یا ای). ۱۱۳/   ز است (نگا: اعرافیناچ ین در برابر عذاب و عقاب آخرت بسکیل
و چه بسا  ،ستیسه نین مورد مقایدر طرف یوجود صفت یل به معنیاستعمال اسم تفض

 ،عذاب آتش جھان« م:یگوئ یه مک یباشد. وقت یاصًال فاقد آن چنان صفت ،تر فیطرف ضع
  ه عذاب جھان خوب است.کست یآن ن ،. مفھوم سخن » بھتر از عذاب دوزخ است

 ۱۴ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 
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َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ ِخُل يُدۡ  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ�  إِنَّ  ُر

َ ٱ  ﴾١٤ يُرِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ
   ترجمه: 
بھشت ھای  باغ داخل ،نندکده بیپسند یارھاکاورند و یمان بیه اکرا  یسانکخداوند  

خداوند ھر گمان  بی .آنھا روان است )یھا اخکدرختان و (ر یرودبارھا در زه کند ک یم
و چه جزا و  ،چه عذاب و عقاب مفسدان(رساند  یرده و بخواھد به انجام مکچه را اراده 

  ).مؤمنان باشد یسزا
   توضیحات: 

لُ «  خِ   .دینما یداخل م .سازد یوارد م :»يُدْ
 ۱۵ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ُظنُّ  َ�نَ  َمن﴿ 
َ
هُ  لَّن أ ُ ٱ يَنُ�َ �ۡ ٱ ِ�  �َّ ٓ ٱ إَِ�  �َِسَبٍب  ُددۡ َيمۡ فَلۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ َما  ُ�مَّ  ءِ لسَّ

  ﴾١٥ يَغِيُظ  َما ۥُدهُ َكيۡ  هَِ�َّ يُذۡ  َهۡل  َينُظرۡ فَلۡ  َطعۡ قۡ ۡ�َ 
   ترجمه: 
 یاریا و آخرت یغمبرش را در دنیبرد خدا پ یگمان م )ّفارکان یاز م(ه ک یسک 
را در ھر دو سرا  یچشم او و یورکه خداوند به کبداند ( ،گرداند یروز نمیدھد و پ ینم

ه از دستش ساخته است ک یارکرد و ھر ید و بمکلذا از خشم بتر .گرداند یروز میپ
ز و راه یآو شتن را حلقیخو(زد و سپس یاویخانه ب به سقف یسمانیاو ر )مثالً  ،انجام دھد

ن یا ایند آیبب )ن ھنگام بنگرد ویش رود و بدیتا سر حّد مرگ پ(د و یطع نماق )نفس را
  ).؟گرداند یرا از محّمد باز م یروزیپ یشکو خود(نشاند  یار خشم او را فرو مک

   توضیحات: 

هُ اهللاُ «  َ غمبر یر (ه) به پیرد. ضمکروز نخواھد یغمبرش را ھرگز پیخداوند پ»: لَن يَنرصُ

ن ). «۱قدر /  ،۶۱/   ر آن (نگا: نحلیشود. نظ یالم مفھوم مکاق یسه از کگردد  یبرم مَ

انَ يَظُنُّ  از آتش حسادت درون است  یرھائ یبرا یشکدن از خشم و خودیکمراد تر»: كَ

بَب). «۱۱۹/   عمران (نگا: آل آءِ ). «۸۴/   ھفکله (نگاه: یسمان. وسیر»:  سَ مَ سقف و »: السَّ

طَعْ «آسمانه خانه. آسمان.  ا جلو راه نفس یند. بربندد. مراد قطع گردن کپاره »: لِيَقْ
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ه گمان ک یسکاند:  ان داشتهیز بین یگریه را به گونه دیآ ی: معنیادآوریدن است. یشک
(بداند  ،گرداند یروز نمیپ -  ا و نه در آخرتینه در دن -غمبرش را یبرد خداوند ھرگز پ یم

را  یروزیو پ ،گرداند یروز و رستگار میدو جھان پرا در ھر  یچشم او خداوند و یورکبه 
تواند  یه مک یا لهیشود) او با ھر وس یریجلوگ یروزین پیه از اکن یا یرساند. برا یبدو م

 یساز رنگ و چارهیند نیند و ببک یری) جلوگیروزیشتن را به آسمان برساند و (از پیخو
  ).۱۰/   آورده است (نگا: صه او را بر سر خشم کد ینما یرا برطرف م یزیچ یو

 ۱۶ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
نَّ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  هُ َ�ٰ أ

َ
َ ٱ َوأ   ﴾١٦ يُرِ�دُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ

   ترجمه: 
م یا ار فرو فرستادهکامًال واضح و آشک یھا هیما قرآن را به صورت آ ،ن گونه روشنیا 

ه کھر )ن قرآنیبا ا(خداوند گمان  بی و )بر مردم شود یحّجت ،قرآن یتا وضوح و سادگ(
  .ندک یم یت و راھنمائیرا بخواھد ھدا

   توضیحات: 

ذلِكَ «  ا انزال یور بعد از اسم اشاره بوده و کتواند انزال مذ یه میمشارال .ن گونهیا :»كَ

ن وَ . «است )ه(ر یحال ضم :»آياتٍ . «ن مراد باشدیشیغمبران پیات بر پیآ ي مَ ْدِ أَنَّ اهللاَ هيَ

يدُ  رِ ر(مثل  یمحذوف ین جمله خبر مبتدایا :»يُ رُ « :ن استیر چنیبوده و تقد )أَألمْ أَألمْ

يدُ  ن يُرِ ي مَ ْدِ نَّ اهللاَ...« :ن باشدیمقّدر شود و چن یه المکن یا ای .»أَنَّ اهللاَ هيَ  » الِ
 ۱۷ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  َهاُدوا ۡ ٱوَ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِينَ ٱوَ  َمُجوَس ل َّ�  َ�ۡ
َ
ْ ُ�وٓ أ  إِنَّ  ا

َ ٱ َ ٱ إِنَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ِصُل َ�فۡ  �َّ َّ�  ٰ   ﴾١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
ان و یھودیان مؤمنان و یرد در مکخواھد  یامت داوریقطعًا خداوند روز ق 

و برحّق و ناحق را بدانان ( ،انکان و مشریان و زردشتیحیپرستان و مس ستاره
  .است یزیمسّلمًا خداوند حاضر و ناظر بر ھر چ ).شناساند یم
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   توضیحات: 

ابِئِنيَ «  وسَ ـْال). «۶۲/   بقره :نگا(پرستان  ستاره :»الصَّ جُ  .پرستان آتش .انیزردشت :»مَ
ھا را یکین یا نور و ظلمت معتقدند و خدایر و شر یه به دو مبدأ خکھستند  یسانکآنان 

. گذارند یار میدانند و آتش را احترام بس یمن میشر و ظلمت را اھر یو خدا ،اھورامزدا

  .حاضر و ناظر :»شهيد«
 ۱۸ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � � �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�

َ
مۡ ٱوَ  ِض �ۡ�  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  ٓ ٱوَ  لشَّ َوا  يُهِنِ  َوَمن َعَذاُبۗ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ  َوَ�ثِ�ٌ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ
ُ ٱ كۡ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ َ ٱ إِنَّ  رٍِ�� مُّ ٓ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ   ﴾١٨ ۩ءُ �ََشا

   ترجمه: 
ه در ک یسانکبوده و ھمه ھا  آسمان ه درک یسانکه تمام ک یا و ندانسته یا دهیا ندیآ 
از  یاریوھھا و درختان و جانوران و بسکھا و  د و ماه و ستارهیو خورش ،ن ھستندیزم

و  )؟س او مشغول و سرگرمندیح و تقدیو به تسب(برند  یخدا سجده م یبرا ،مردمان
 یشان حتمیعذاب ا )برند و یخدا سجده نم یغافل بوده و برا(از مردمان ھم  یاریبس

ه کو خدا ھر )باشند یارزش م یدر نزد پروردگارشان بھا  این و ،و مستحّق عقابند(است 
ت و سعادت یو مشمول عنا(دارد  یتواند او را گرام ینم یسکچ یھ ،ندکارزش  یرا ب

  .دھد یه بخواھد انجام مکرا  یزیه ھر چکست خدا ا )نیه تنھا اکچرا  .ندک یآسمان
   توضیحات: 

 »... هُ دُ لَ جُ آبُّ ). «۴۴اسراء /  ،۱۵و  ۱۳رعد /  :نگا( :»يَسْ وَ ھر نوع  ،جمع داّبه :»الدَّ
  ).۱۶۴/   بقره :نگا( یوان و جانداریح

 ۱۹ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ْ خۡ ٱ َمانِ َخۡص  َذانِ َ�ٰ ﴿  ِينَ ٱفَ  َرّ�ِِهۡمۖ  ِ�  َتَصُموا َّ�  ْ َعۡت  َ�َفُروا  نَّارٖ  ّمِن �َِيابٞ  لَُهمۡ  ُ�ّطِ
  ﴾١٩ ِميمُ �َۡ ٱ رُُءوِسِهمُ  قِ فَوۡ  مِن يَُصبُّ 

   ترجمه: 
و در (باشند  یم )افرانکبه نام مؤمنان و  ،مردمان(ه دو دسته مقابل ھم کنان یا 
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خدا به جدال  )ذات و صفات(درباره  )شان رفته استیاز ا یرکمتعّدد ذ یھا هیآ
آتش دوزخ شان  برای خداوند( ،افرندکه ک یسانک .اند ش نشستهکشمکاند و به  پرداخته

آنان  یبرا )ه به تن آنان چست بوده وکاست ( یھائ جامه )و انگار آتش آن ،دهیه دیرا تھ
آب  )بر آنان(شان یسرھا یاز باال )عالوه بر آن( .شده است )و دوخته(ده یاز آتش بر

  .شود یخته میگرم و سوزان رار یبس
   توضیحات: 

انِ «  وسته در صفوف مختلف یه پکافران بوده کمراد مؤمنان و  .ن دو گروهیا :»هذَ

م. «گرندیدکیمبارزه با  صْ  کی یخصم برا .دو دسته مقابل ھم .ین دعاویطرف :»انِ ـَخَ
). ۲۱/   ص :نگا(نجا مراد دسته و گروه است یو در ا ،گردد یشتر استعمال مینفر و ب

بُّ « يمُ . «شود یخته میر :»يُصَ َمِ   .ار گرم و سوزان و جوشانیآب بس :»احلْ
 ۲۰ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٠ لُودُ �ُۡ ٱوَ  ُ�ُطونِهِمۡ  ِ�  َما ۦبِهِ  َهرُ يُۡص ﴿ 
   ترجمه: 
آنچه در درونشان است بدان  )هکند ک یچنان در بدنشان نفوذ م ن آب جوشان آنیا( 

  .شانیو ھم پوستھا ،گردد یگداخته و ذوب م
   توضیحات: 

رُ «  هَ ُلُود. «شود یپخته م .گردد یذوب و گداخته م :»يُصْ   .پوستھا ،جمع ِجلد :»اجلْ
 ۲۱ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ  َولَُهم﴿    ﴾٢١ َحِديدٖ  ِمنۡ  ِمعُ مَّ
   ترجمه: 
  .است )آماده شده(شان یا )یوبکزدن و سر( یاز آھن برا یھائ انهیو تاز 
   توضیحات: 

ع«  امِ قَ ل یه با آن بر سر فک یش چوگان مانندکچ .گرز .انهیتاز ،جمع ِمْقَمَعة :» مَ
  .زنند یم
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 ۲۲ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َراُدوٓ  ُ�ََّما
َ
ْ أ ن ا

َ
ْ َ�ۡ  أ ْ  َ��ٍّ  ِمنۡ  َهاِمنۡ  رُُجوا ِ�يُدوا

ُ
ْ  �ِيَها أ   ﴾٢٢ رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َوُذوقُوا

   ترجمه: 
بدان  ،م آتش برھانندیشتن را از غم و اندوه عظیان بخواھند خویه دوزخکھر زمان  

  .د عذاب سوزان رایبچش :)شود گفتهشان  بدی و آمرانه(برگردانده شوند 
   توضیحات: 

مٍّ «  نْ غَ مٍّ (ن صورت یدر ا .آتش یاز غمھا یمیاز غم عظ :»مِ نْ غَ  )ھا(ر یبدل از ضم )مِ

وقُوا. «به سبب غم بزرگ حاصل از آن .باشد یم حذف  )شان گفته شودیبد(در آن  :»وَ ذُ

وا(است و عطف بر  يدُ ا« :ن استیر چنیاست و تقد )أُعِ وا فِيهَ يدُ مْ ـوَ قِيلَ لَ « ،»أُعِ  :»هُ

وقُوا«   ).۲۰/   سجده :نگا( »ذُ
 ۲۳ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ ِخُل يُدۡ  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ 
َ
  ﴾٢٣ َحرِ�رٞ  �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  �ۖ لُؤٗ َولُؤۡ  َذَهبٖ  ِمن أ

   ترجمه: 
 )ه مؤمنانندکاّما گروه دوم  .امت استیق افران درک یعنی ،ن حال گروه اّولیا( 

از (ھائی  باغ به ،اند سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکرا  یسانکخداوند 
آنان  .است یآن رودبارھا جار )یاخھاکدرختان و (ر یه در زکگرداند  یداخل م )بھشت

  .ر استیشان در آنجا از حریھا و جامه ،ابندی ینت مید زیاز طال و مروار یبا دستبندھائ
   توضیحات: 

نَ «  َلَّوْ لِيَةشوند. از مصدر ( ینت داده میز»: حيُ ْ ). یو از ماده (حل ،آراستن ی) به معنحتَ

رَ « اوِ بٍ ). «۳۱/   ھفک(نگا:  »:أَسَ ن ذَهَ رَ مِ اوِ نْ أَسَ نْ حرف (»: مِ  ،ان جنسیب ی) نخست برامِ

لُؤاً «ض است. یتبع یبرا یو دوم رَ د. عطف بر محّل (ی. مرواردّر »: لُؤْ اوِ نْ أَسَ   ) است.مِ
 ۲۴ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 
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ْ َوُهُدوٓ ﴿  ّيِبِ ٱ إَِ�  ا ْ َوُهُدوٓ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  لطَّ   ﴾٢٤ ِميدِ �َۡ ٱ طِ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا
   ترجمه: 
  گردند. یده رھنمود می) پسندیارھاکو راه (انجام  ،بای(گفتن) سخنان زسوی  به آنان 
   توضیحات: 

وا«  دُ لِ . «گردند یاب و رھنمود میراھ :»هُ وْ قَ نَ الْ  .دهیبا و پسندیسخنان ز :»الطَّيِّبِ مِ
ا ی .ت استیت و معنویمیز از صفا و صمیآور و لبر پرور و نشاط مراد سخنان روح

 ،۱۰/   ونسی :نگا(اعتراف به فضل او است گر  بیان س خدا ویه داّل بر تقدک یسخنان

يدِ ). «۳۵و  ۳۴فاطر /  َمِ يدِ . «ستهیبا .دهیپسند :»احلْ َمِ اطِ احلْ َ مراد انجام  .ستهیراه با :»رصِ

َميد( یبرخ .و استکیافعال ن ن صورت یدر ا .اند ستوده دانسته یخدا یرا به معن )احلْ
ر یمال سکه روح را در مدارج ک( یبائیسخنان زسوی  به آنان :شود ین میچن یمعن

تا بدانجا (گردند  یت میش ھدایسته ستایشا یو به راه خدا ،شوند یود مرھنم )دھد یم
ه را مربوط یآ یمعن یبرخ ).رسند یم یو لّذات روحان یزدانین درجه قرب یه به آخرک

د یه توحک(با یسخنان زسوی  به ن جھانیمؤمنان در ا :اند ن جھان دانسته و گفتهیبد
  .شوند یسوق داده م )ه اسالم استک(راه خدا سوی  به و ،گردند یرھنمود م )است

 ۲۵ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ونَ  َ�َفُروا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ ۡ ٱوَ  �َّ ِيٱ َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  لِلنَّاِس  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  �َّ
 ٓ � ۡ�َ ٱوَ  �ِيهِ  ِكُف َ�ٰ لۡ ٱ ءً َسَوا ِۢ �ِإِ�َۡ  �ِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن ادِ ِ��ٖ  َعَذاٍب  مِنۡ  هُ نُِّذقۡ  �ٖ بُِظلۡ  اد

َ
  ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
و  )ن اسالم استیه دک(از راه خدا  )مردمان را(ورزند و  یفر مکه ک یسانکگمان  یب 

 یآن را برا )ه است و ماکم(ه کدارند  یمسجدالحرام باز م )ورود به(از  )مؤمنان را(
گر بدان وارد یاز نقاط دا ینند و ک یم یه در آنجا زندگک یسانکاعم از  ،ھمه مردمان

ن یھمچن ،میا نموده )حرم امن و امان و محّل مراسم حّج و عمره(سان کی ،شوند یم
ب کن مرتیدر آن سرزم )شوند و یاز حّد اعتدال خارج م(ه با توّسل به ظلم ک یسانک

  .میچشان یمشان  بدی یکعذاب دردنا ،گردند یخالف م
   توضیحات: 

ام«  َرَ دِ احلْ جِ ه کاز م ،ت فراوان مسجدالحرامیه به سبب اھّم که است کمراد م :» املَْسْ



  ١٣٤٣ سوره حج

 

آءً . «ر شده استیبدان تعب وَ اكِفُ . «مفعول دوم است .سانکیبرابر و  :»سَ عَ  .نکسا :»الْ

آءً (فاعل  .میمق وَ بَادِ . «باشد یم )سَ ه از کاست  یمراد ُزّوار و حّجاج .ندهیه آیاز باد :»الْ

بادي(اصل آن  .ندیآ یه مکناف به مکاطراف و ا َادٍ . «است )الْ  یإلحاد به معن :»بِإحلْ
 :نگا(در اّول آن زائد است  )ب(به است و حرف  مفعول .انحراف از حد اعتدال است

َادٍ بِظُلْمٍ . «به سبب ظلم .ستمگرانه :»بِظُلْمٍ ). «۲۵/   میمر دْ فِيهِ بِإحلْ رِ ن يُ س در کھر :»مَ
س در آنجا منحرفانه و ستمگرانه کھر .حراف شودو ان یرو جکب کستم مرت یآنجا از رو

دْ (مفعول فعل  .شود یب ھرگونه گناھکمرت يْئاً (ه کا محذوف است ی )يُرِ و  ،است )شَ
 .ن حرف زائد است و إلحاد مفعول استیه اکن یا ای ،باشد یمالبسه م یبرا )ب(حرف 

ادٍ (ا بدل یحال  )بِظُلْمٍ (   .د را داردیکبوده و جنبه تأ )بِإحلْ
 ۲۶ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

  �ذۡ ﴿ 
ۡ
بۡ  نَابَوَّ� ن ِت يۡ ۡ�َ ٱ َمَ�نَ  هِيمَ َ�ٰ ِ�ِ

َ
ٓ  ِ�َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ا  �ِفِ�َ لِلطَّ

ٓ لۡ ٱوَ  عِ ٱوَ  �ِِم�َ َقا كَّ ُجودِ ٱ لرُّ   ﴾٢٦ لسُّ
   ترجمه: 
م آماده یابراھ یرا برا عبهکه محّل خانه کرا  یزمان )اوریبه خاطر ب !غمبریپ یا( 

 .آن بپردازد یم به بازسازیو دستور داد(م یآن را بدو نمود )یمیقد یھا هیپا(م و یساخت
د یانون توحکن خانه را یه اکم یردکم خطاب یبه ابراھ ،عبه آماده شدکه خانه ک یھنگام

نندگان و ک امینندگان و قک طواف یام را برا و خانه یرا انباز من منما یزیچ )ن وک
 یو از ھرگونه آلودگ کاز وجود بتان و مظاھر شر(وع برندگان و سجده برندگان کر

  .زه گردانیکز و پاییتم )گرید یو معنو یظاھر
   توضیحات: 

أْنَا«  بَيْتِ . «میشناساند .میردکوارد  .میساخت آماده :»بَوَّ كانَ الْ يمَ مَ اهِ بْرَ أْنا إلِ  یجا :»بَوَّ
 .میم نشان دادیعبه را به ابراھک یمیان قدکم .میم آماده ساختیابراھ یعبه را براک

يْئاً . «میعبه رساندکم را به محّل یابراھ نيَ . «ا مفعول مطلق استیبه  مفعول :»شَ  :»الطَّآئِفِ

نيَ . «عبهکنندگان دور کطواف  آئِمِ قَ عِ . «ستادگان در نمازیا :»الْ كَّ وع برندگان در کر :»الرُّ
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ودِ . «نماز جُ ان کن از ارکن سه واژه اشاره دارند به سه ریا .برندگان در نماز سجده :»السُّ
 .ه از خود نماز استیناکر آنھا کو لذا ذ ،وع و سجود استکام و ریه قکمھّم نماز 

 :نگا(است  یکیاء یو ھمه انب یل و محّمد مصطفیم خلیتب ابراھکه مکاز آنجا  :یادآوری

...(فرمان  )۱۲۳/   نحل ،۳۸/   وسفی ،۹۵/   عمران آل يْتِيَ رْ بَ يْئاً وَ طَهِّ كْ يبِ شَ ِ در  )ال تُرشْ

...(و  ،هین آیا ... وَ َجِّ اء بوده یاالنب متوّجه خاتم ،ام مترّتب بر آنکو اح )أَذِّن يفِ النَّاسِ بِاحلْ
ه بتھا سرنگون و که در سال فتح مکن است یو ا )۲۷/   حّج  ،ر المنتخبیتفس(است 

ات یلذا آ ).۲۶/   حّج  ،انیر أضواء البیتفس :نگا(گردد  یاصنام زدوده م عبه از لوثک
ر یبر تفس یازرونکه یحاش ،ریثکر ابن یتفس :نگا(غمبر اسالم است یخطاب به پ یبعد

  .َم استیِاْقِتَدآًء ِبِإْبَراھِ  :مثل ین صورت عطف بر جمله مقّدریدر ا ).یضاویب
 ۲۷ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ّذِن﴿ 
َ
ِ  �َّاِس ٱ ِ�  َوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ�   َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
  ﴾٢٧ َعِميقٖ  فَّجٍ  ُ�ِّ  ِمن �ِ�َ يَأ

   ترجمه: 
ا سواره بر ی ،ادهیپ ،)عیافراد مسلمان و مستط(ه کن کبه مردم اعالم  )!غمبریپ یا( 

 هک )یگریوسائل خوب د بھا وکو مر ،و پرتحّمل کده و چابیورز(اندام  کیشتران بار
  ).ندیتو را پاسخ گو یو ندا(ند یایعبه بکبه حّج  ،نندک یفراخ و دور را طھای  راه
   توضیحات: 

نْ «  گھ .نکاعالم  :»أَذِّ االً . «نک یآ جَ ر. «حال است .ادگانیپ ،جمع راِجل :»رِ امِ  :»ضَ
عضالت سفت و  یو دارا یقو یبھاکمراد استفاده از مر .اندام کیشتر الغر و بار

 .آب و علف را داشته باشند یو سوزان و ب کخش یابانھایه تاب تحّمل بکاست  یمکمح

رٍ « امِ لِّ ضَ لَيا كُ االً وَ عَ جَ ضه ین فریت در اکشر یبرا ،اناتکمراد استفاده از ھرگونه ام :»رِ

يقٍ . «مھّم است مِ   ).۲۰/   نوح ،۳۱اء / یأنب :نگا(راه دور  .راه فراخ :»فَجٍّ عَ
 ۲۸ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ّلِيَشۡ ﴿  ْ َو�َذۡ  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  � ٰ  ٍت لُوَ�ٰ مَّ  بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

 ٱ
َ
ْ  ِم� َ�ٰ نۡ ۡ� طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا   ﴾٢٨ َفقِ�َ لۡ ٱ �َِس ا



  ١٣٤٥ سوره حج

 

   ترجمه: 
و به (نند یش را با چشم خود ببیتا منافع خو )ندیاین مقّدس بین سرزمیآنان به ا( 

و  یو اقتصاد یاسیو س یو اجتماع یشان برسند و ناظر فوائد فردیو معنو یسود ماد
ا سه روز بعد از آن ید قربان و دو و یروز ع(ه ک ینیام معیو در ا ،)حّج باشند یاخالق
ھمچون بز و گوسفند و شتر و ( یانینام خدا را بر چھارپا )یبه ھنگام ذبح قربان ،است

خودتان  )حّجاج یا ،واناتیاز ذبح ح(پس  .رده استکشان یب ایه خدا نصکببرند  )گاو
  .دیز بخورانیان مستمند را نینواید و بیآنھا بخور )گوشت(از 

   توضیحات: 

نَافِعَ «  ھمچون عبادت  یو سود معنو ی،ھمچون تجارت و بازرگان یمراد سود ماد :»مَ

اتٍ . «و عفو و مغفرت است لُومَ عْ امٍ مَّ د و دو یمراد روز ع .ن و مشّخصیچند روز مع :»أَيَّ
روز بعد از آن و  کید و یھم روز عرفه و روز ع یبرخ .ا سه روز بعد از آن استیروز 

امِ . «اند الحّجه دانسته یھم ده روز ذ یبعض ةِ األَنْعَ ِيمَ /   مائده :نگا( یان اھلیچھارپا :»هبَ

۱» .(... ا وَ نْهَ لُوا مِ د یبا یه گوشت قربانکن است یا ،هین بخش آیمستفاد از ا یمعن :»فَكُ
ن انداخته یزم یبر رو ین ِمنیدر سرزم یقربان یگر گوشتھاید .الزم برسد یبه مصرفھا

در آنجا و در آن  یازمندانیه اگر نکبل .ھا مدفون گرددکر خایا در زیده و ینشود تا گند
ه شده است به مناطق کھرگونه  -  انکدر صورت ام -د گوشتھا یبا ،دا نشوندیزمان پ

بَآئِسَ . «حمل و به مصرف برسد یگرید   .مستمند .ازمندیسخت ن :»الْ
 ۲۹ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قۡ ۡ�َ  ُ�مَّ ﴿  ْ َوۡ�ُ  َ�َفَثُهمۡ  ُضوا ْ َوۡ�َ  نُُذورَُهمۡ  وفُوا وَّفُوا ِ  طَّ   ﴾٢٩ َعتِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱب
   ترجمه: 
را از  )و زوائد بدن ھمچون مو و ناخن ،ثافتکو  کو چر(ھا ید آلودگیبعد از آن با 

و  یمیو خانه قد ،نندکوفا  )اند ردهکاگر نذر (ش یخو یو به نذرھا ،خود برطرف سازند
  .ندیرا طواف نما )عبهک ،خدا( یگرام
   توضیحات: 

وا«  ضُ ثَ . «برطرف سازند .ان برسانندیبه پا .نندکقطع  :»لِيَقْ ثافت و کو  کچر :»تَفَ
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مْ . «زائد و ناخن و عرق بدن یموھا :لیاز قب .یآلودگ ثَهُ فَ وا تَ ضُ ر است یمراد َتْقص :»لِيَقْ
. ردیپذ یحّج بشمار است و به دنبال از احرام به در آمدن انجام م که از مناسک

مْ « هُ ورَ . راتیو صدقات و خ یاضافھای  قربانی  :لیاز قب .حالل است یمراد نذرھا :»نُذُ

فُوا« ه بعد از عرفه و از احرام به در آمدن انجام کمراد طواف اضافه است  :»لِيَطَّوَّ

تِيقِ . «ردیپذ یم عَ  .ا مرتبه متقّدم باشدیان و کا میه از نظر زمان کاست  یزیق چیعت :»الْ
  ).از تسّلط جّباران و قلدران(آزاد 

 ۳۰ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ ِت ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ ِحلَّۡت  ۦۗ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
ُ
 ٱ لَُ�مُ  َوأ

َ
 إِ�َّ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ْ جۡ ٱفَ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َما  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ تَنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  تَنُِبوا   ﴾٣٠ لزُّ

   ترجمه: 
خدا را  یس اوامر و نواھکو ھر  )حّج بود کبرنامه و مناس ،ه گذشتک یزیچ(آن  

 یارکن یاز نظر خدا چن ،بزرگ و محترم دارد )ژه در مراسم و امور مربوط به حّج یبه و(
ھمچون شتر و گاو (ان یچھارپا )خوردن گوشت( .او بھتر است یبرا )ا و آخرتیدر دن(

در (ه ک یانیآن چھارپا )گوشت(مگر  ،شما حالل گشته است یبرا )و بز و گوسفند
بتھا  یعنی ،دھایپل )پرستش(و از  ).رهیھمچون مردار و غ(شود  یان میتان بیبرا )قرآن
  .دیزیبپرھ )بر مردم و بر خدا(و از گفتن افتراء  ،دینک یدور
   توضیحات: 

ا فاصله یو  ،دو نوع سخن از ھم یجداساز یبرا ،اسماء اشارهگونه  این :»ذلِكَ « 
خبر  ).۵۵/   ص :نگا(رود  یار مکن آن به یاز قسمت پس ین سخنیشیانداختن بخش پ

وَ ذلِكَ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یمبتدا رُ هُ مات. «»أَألمْ رُ سات« :» حُ  .»مقدّ
 یلّ کحّج و به طور  کمراد مراسم و مناس .مال شودید حرمت آنھا پایه نباک یزھائیچ
ِه «  ).۱۹۴/   بقره :نگا(خدا است  یام اوامر و نواھکاح در  .از نظر پروردگارش :»ِعنَد َرِبّ

تْلَيا.... «شگاه خداوندگارشیپ ا يُ سَ ). «۳/   مائده :نگا( :»إِالّ مَ جْ در  .دیپل .کناپا :»الرِّ

ثان(مراد است و لذا با  ید معنویو پل کنجا ناپایا ح داده یتوضان و یبتان ب یعنی )األوْ

نْ . «شده است ورِ . «ه استیانیِمن ب :»مِ لَ الزُّ وْ   .اساس یسخن باطل و ب .افتراء :»قَ



  ١٣٤٧ سوره حج

 

 ۳۱ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ِ  ءَ ُحَنَفا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن ۦۚ بِهِ  �ِ�َ ُمۡ�ِ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ ِ ٱب �ََّما �َّ
َ
ٓ ٱ مِنَ  َخرَّ  فََك� َما  َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ

ۡ�ُ ٱ وۡ  لطَّ
َ
  ﴾٣١ َسِحيقٖ  َمَ�نٖ  ِ�  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  وِيَ�هۡ  أ

   ترجمه: 
ه ک یسکرا یز .دیخدا قرار ندھ یبرا یکشرگونه  ھیچ و ،دیحّقگرا و مخلص خدا باش 
از  )فرکض یمان به حضیبه خاطر سقوط از اوج ا(انگار  ،قرار دھد یخدا انباز یبرا

 )بدن یھا هکت(و پرندگان  )استل جان داده کن شیو به بدتر(آسمان فرو افتاده است 
ند ک یپرتاب م )یو دره ژرف( یار دوریان بسکه تندباد او را به مکن یا ای ،ندیربا یاو را م

 یا از آن به نقطه یا و ھر قطعه یه بدنش متالشکوبد ک ین میرا آن چنان بر زم یو و(
  ).شود یپرت م

   توضیحات: 

آءَ «  نَفَ /   بقره :نگا(ن یمخلص .دگان از باطلیگز یدوران و یحّقگرا ،فیجمع َحن :»حُ

تَنِبُوا(در فعل  )و(ر یحال ضم ).۹۵و  ۶۷/   عمران آل ،۱۳۵ َ . «است )إِجْ ريْ عطف بر  :»غَ

نَفآءَ ( رَّ . «و حال است )حُ آءِ . «فرو افتاد .ردکسقوط  :»خَ مَ مان یمراد آسمان ا :»السَّ
 یارج یو ب یوزن یاحساس ب ،شخص به ھنگام سقوط از آن بر اثر اضطراب فراوان .است

ُ . «ندیب یگاه میپا یشتن را بیند و خوک یدر درون روح و جان خود م مراد  :»الطَّريْ

ي بِهِ ـتَ . «سازند یشان میار شخص را پرکه افکھا است  پرندگان ھواھا و ھوس وِ او را  :»هْ

يحُ . «اندازد ین میرا به پائ یو .ندک یپرت م افر را که کس ملعون است یمراد ابل :»الرِّ

يقٍ . «دینما یو تباھش م کسازد و ھال یالن میضاللت سرگردان و و یدر واد حِ  :»سَ
  .دور افتاده و پرت .ار ژرفیبس

 ۳۲ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ    ﴾٣٢ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
   ترجمه: 
را بزرگ  یالھ یھا س مراسم و برنامهکو ھر  ،)ه گفته شدک(ن است یچن )مطلب( 
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بزرگداشت آنھا نشانه گمان  بی ،)شمارد یحّج را گرام کو از جمله مناس(دارد 
  .است )و خوف و ھراس از خدا(ھا  دل یزگاریپرھ
   توضیحات: 

آئِرَ « ).۳۰/   حّج  :نگا( :»ذلِكَ «  عَ إِنَّ ). «۲/   مائده ،۱۵۸/   بقره :نگا( :»شَ اـفَ شعائر و  :»هَ
  .یوانات قربانیح .کمناس

 ۳۳ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  فِعُ َمَ�ٰ  �ِيَها لَُ�مۡ ﴿ 
َ
َسّ�ٗ  أ ٓ  ُ�مَّ  مُّ    ﴾٣٣ َعتِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱ إَِ�  َ�ِلَُّها

   ترجمه: 
ردن و استفاده از کل سوار شدن و بار یاز قب یویدن(منافع  ی،وانات قربانین حیدر ا 

و  )ه روز ذبح آنھا استک(ن یاست تا زمان مع )تان آزادید مثل آنھا برایر و پشم و تولیش
 یگر جاھایو د یدر قربانگاه من یعنی ،عبهک( یو گرام یمینار خانه قدکه در کبعد ھم 

آنھا  یو معنو ید از منافع مادیانتو یشما م ،و ذبح شدند(دند یآماده گرد )حرم
  ).دیبرخوردار شو

   توضیحات: 

نَافِعُ «  ا مَ مْ فِيهَ آزاد  یوانات قربانیح یھا ه استفاده از فرآوردهکن است یمراد ا...»: لَكُ

لٍ «سود شما است.  ،که: در مراسم و مناسکن یا ایاست.  يً  اَجَ مّ وقت مشّخص. مراد »: مُّسَ

ا«روز ذبح است.  لُّهَ ِ . یوان قربانیا زمان حالل بودن ذبح حیا محّل و ی ،حالل بودن ذبح»: حمَ
عبه را طواف ک ،کپس از مناس یعنیعبه است. کشان تا  ه: محّل مردم از احرامکن یا ای

بَيْتِ  إِيلَ «نند. ک یم ندَ ( ی) به معنإِيلحرف (»: الْ   ّل حرم است.ک ،تیو مراد از ب ،نزد یعنی) عِ
 ۳۴ آیهسوره حج 

   ه:یمتن آ 

ةٖ  َولُِ�ِّ ﴿  مَّ
ُ
َذۡ  َمنَسٗ�  َناَجَعلۡ  أ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا َّ�  ٰ  ٱ بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

َ
 ِم� َ�ٰ نۡ ۡ�

 ٰ سۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ فَإَِ�
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا ۡ ٱ َو�َّ�ِ    ﴾٣٤ بِتِ�َ ُمخۡ ل

   ترجمه: 
ش از یه پک( یھر مّلت یما برا )هکو بل ،تنھا منحصر به شما مسلمانان نبوده یقربان( 

فدا شدن در راه  یانسان برا یه سمبل آمادگک(را  یقربان )اند مان داشتهیشما به خدا ا
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عطاء شان  بدی ه خداکنند کرا ذبح  یانیتا به نام خدا چھارپا ،میا ردهکمقّرر  )خدا است
 یو برنامه او ھم برنامه واحد(است  یواحد یشان خدایشما و ا یخدا .نموده است

او  یاعمالتان خالصانه برا(و  ،او بوده )فرمان(م یتسل پس )ن استیه چنکحال  .است
به بھشت و (را  )در برابر فرمان خدا(مژده بده مخلصان متواضع  )غمبریپ یا .باشد

  ).دگارشانیپاداش فراوان آفر
   توضیحات: 

كاً «  نسَ مَ اهللاِ(نه ینجا به قریدر ا .عبادت :»مَ وا اسْ رُ كُ ذبح  یعنی ی،مراد قربان ...)لِيَذْ

وا. «فقراء است یوان برایح لِمُ بِتِنيَ . «دیع شویمنقاد و مط .دیمخلص شو :»أَسْ  :»املُْخْ
 ).۵۴/   حّج  ،۲۳ھود /  :نگا(مان خود یو مطمئّن از ا یافراد متواضع و ُمِقّر به بندگ

  .یکخاضع و خامانداران یا
 ۳۵ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ ٰ ٱوَ  قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ ٰ  ِ�ِ�نَ ل�َّ َ�َ  ٓ َصاَ�ُهمۡ  َما
َ
ۡ ٱوَ  أ لَوٰ ٱ ُمقِيِ� ل ِ لصَّ  ة

ا    ﴾٣٥ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َوِممَّ
   ترجمه: 
مقام باعظمت  کخاطر در به(ه چون نام خدا برده شود کھستند  یسانکآنان  

 ،گردد یرشان میبانگیه گرک یو در برابر مصائب ،افتد یبه ھراس م  ھایشان دل )زدانی
و  ،)م فرمان قضا و قدرندیه تسلکچرا  ،نندک یم یستادگیو ا(رند یگ یش میپ یبائیکش

 وارھا کدر (م یا ردهکعطاء شان  بدی هک یو از اموال ،خوانند ید میه باکنماز را چنان 
  .نندک یصرف م )ریخھای  راه
   توضیحات: 

لَتْ «  جِ   ).۵۳و ۵۲حجر /  ،۲/   َانفال :نگا(به خوف و ھراس افتاد  :»وَ
 ۳۶ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ �ِرِ َشَ�ٰٓ  ّمِن لَُ�م َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ ﴿  ۖ  �ِيَها لَُ�مۡ  �َّ ْ ذۡ ٱفَ  َخۡ�ٞ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا  َهاَعلَيۡ  �َّ
 ٓ ۖ َصَوا ْ  ُجنُوُ�َها وََجَبۡت  فَإَِذا فَّ طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ ۡ ٱوَ  َقانِعَ لۡ ٱ عُِموا ۚ ُمعۡ ل رۡ  لَِك َكَ�ٰ  َ�َّ  لَُ�مۡ  َهاَ�ٰ َسخَّ

  ﴾٣٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ 
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   ترجمه: 
شما از جمله  یبرا )در حّج (را  )انیگر چھارپایو د ،چاق و فربه(شتران  )ذبح(ما  

ر یخ یواناتین حیو در چن ،میا قرار داده یالھ )نیآئ یھا ن و نشانهید( کمراسم و مناس
و پاھا را ھا  دست و(اند  ستادهیه به صف اک یپس در حال .شما است )ا و اجر آخرتیدن(

و به نام خدا (د ینام خدا را بر آنھا ببر )باشند یاند و آماده ذبح م ردهکجفت ھم 
خودتان  ،شان افتادندیبر پھلوھا )ن شدند ویزمنقش (ه ک یو ھنگام ،)دینکذبحشان 

 )شهیگدا پ(ر یو به فق )ر گدایغ(د و به مستمند یاز گوشت آنھا بخور )دیاگر خواست(
از (ه کن یم تا ایا ردهکع شما یشتران را رام و مط )دینیب یه مک(گونه  این .دیبخوران

  .دینک یسپاسگزار )دگار خودیمانه و انعام بزرگوارانه آفریرکالطاف 
   توضیحات: 

نَ «  بُدْ ه فعل کاست  یمفعول فعل مقّدر .شتران چاق و فربه و تنومند ،جمع َبَدَنة :»الْ

لْناها( یعنی ،ور بعد از آنکمذ عَ آفَّ . «آن استگر  بیان )جَ وَ ة :»صَ ستاده یبرپا ا ،جمع َصآفَّ
حال است و  یاز لحاظ نحو .دهیشکرده و دراز کو پاھا را جفت ھا  دست ،دهیشکو صف 

بَتْ . «ر منصرفیغ یاز نظر صرف جَ نُوب. «دین گردینقش زم .فرو افتاد :»وَ جمع  :» جُ

انِعَ . «پھلوھا ،جنب قَ  ،ندک یدراز نم یّد کالنفس است و دست ت فیه عفک یمستمند :»الْ

َّ ـُمـالْ . «ندک یگردد و الحاح و اصرار نم یم یه بدانچه بدو دھند راضکن یا ایو  رتَ  :»عْ
. « ندک یدراز و با الحاح و اصرار از طرف درخواست م یّد کارا دست تکه آشک یریفق

ذلِكَ   :ن استیاست و در اصل چن ینعت مصدر محذوف .نیمثل چن .ن گونهیا :»كَ

ذلِكَ « خرياً كَ مْ تَسْ ا لَكُ اهَ نَ رْ خَّ   .»سَ
 ۳۷ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ َ�َناَل  لَن﴿  ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها �َّ َرَها لَِك َكَ�ٰ  ِمنُ�مۚۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َناُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما  َسخَّ
ْ  لَُ�مۡ  وا ُ َ ٱ ِ�َُكّ�ِ َّ�  ٰ ٰ  َما َ�َ ِ  ُ�ۡمۗ َهَدٮ ۡ ٱ َو�َّ�ِ    ﴾٣٧ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
چ وجه یبه ھ ،ھستند یه مظاھر و صور ظاھرک(ھا  یقربان یھا ھا و خون گوشت 

ه کو بل )گردد یاو نم یو موجب رضا(رسد  یھرگز به خدا نم )مورد توّجه خدا نبوده و
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سب کش را یو رضا و خوشنود(رسد  یشما بدو م )و ورع و اخالص( یزگاریپرھ
رده است تا خدا را کوانات را مسخر شما یخداوند ح )دینیب یم(ه کگونه  این ).ندک یم

رده کو رھنمودتان کیانجام اعمال نسوی  به و(تتان نموده است یه ھداکن یبه خاطر ا
به پاداش (اران را کوکین )!غمبریپ یا .دیسپاسگزار الطاف او باش(د و یبزرگ دار )است

  .مژده بده )م خدایم و لطف عمیعظ
   توضیحات: 

نَالَ اهللاَ«  را  یھائیه خداوند گوشت و خون قربانکه اشاره بدان دارد ین آیا :»...لَن يَ

وا. «ردیت خالص و درست سرچشمه نگیو ن یزگاریه از تقوا و پرھکرد یپذ ینم ُ ربِّ  :»لِتُكَ

مْ . «دید و بزرگ داریر گوئیبکه تکن یتا ا اكُ دَ ا هَ يل مَ  یارھاکه به کن یبه خاطر ا :»عَ
  .رده استکحّج رھنمودتان  کو انجام مناس یھمچون قربان یریخ

 ۳۸ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ َعنِ  فِعُ يَُ�ٰ  �َّ ْۗ َءاَمُنوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا    ﴾٣٨ َكُفورٍ  َخوَّانٖ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
   ترجمه: 
چرا  ).گرداند یروزشان میپشان  ایمان و به سبب(ند از مؤمنان ک یخداوند دفاع م 

و دوستان مؤمن خود را در (دارد  یافر را دوست نمکشگان یانت پیه مسّلمًا خداوند خک
  ).سازد یملحد رھا نماران کانتیدست خ

   توضیحات: 

انٍ «  وَّ ورٍ ). «۱۰۷نساء /  :نگا(غه مبالغه خائن است یص .ارکانتیار خیبس :»خَ فُ  :»كَ

ان(غه مبالغه یاستعمال ص .افر استکغه مبالغه یص .شهیفرپکبس  .فرکدالْ یشد وَّ و  )خَ

ور( فُ  ه خداوندکرا چ ).۱۸۲/   عمران آل :نگا(محّبت است  یمتوّجه مبالغه در نف )كَ
  .دارد یرا دوست نم )۳۲/   عمران آل :نگا( یافرکو  )۵۸/   انفال :نگا( یخائنگونه  ھیچ

 ۳۹ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ذِنَ ﴿ 
ُ
ِينَ  أ �َُّهمۡ  َتلُونَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا َّ�  ٰ    ﴾٣٩ لََقِديرٌ  هِمۡ نَۡ�ِ  َ�َ
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   ترجمه: 
چرا  ،گردد یل) میه به آنان جنگ (تحمکشود  یداده م یسانکاجازه (دفاع از خود) به  

 یبائیکدر برابر ظلم ظالمان ش یطوالن یھا ستم رفته است (و آنان مّدتشان  بدی هک
  ند.کروز یشان را پیه اکن یاند) و خداوند توانا است بر ا اند و خون دل خورده دهیورز
   توضیحات: 

لُونَ . «اجازه داده شده است :»أُذِنَ «  ينَ يُقاتَ شان  بدی هک یسانکخدا به  :»...أُذِنَ لِلَّذِ
  ).۱۹۰/   بقره :نگا(شود اجازه دفاع از خود داده است  یم یحمله و تعّد 

 ۴۰ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا ٓ  َحقٍّ  بَِغۡ�ِ  رِهِمدَِ� ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ۗ ٱ َر�َُّنا َ�ُقولُوا ُ ِ ٱ عُ َد�ۡ  َ� َولَوۡ  �َّ  �َّاَس ٱ �َّ

َمۡت  ٖض بَِبعۡ  َضُهمَ�عۡ  َُّهّدِ ٰ  ل ٰ  َو�َِيعٞ  ِمعُ َصَ� ِ ٱ مُ سۡ ٱ �ِيَها َكرُ يُذۡ  ِجدُ َوَمَ�ٰ  تٞ َوَصلََ�  �ۗ َكثِ�ٗ  �َّ
نَّ  ُ ٱ َوَ�َنُ�َ هُ  َمن �َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُ�ُ    ﴾٤٠ َعزِ�زٌ  لََقوِيٌّ  �َّ

   ترجمه: 
ه وادار به کاند (و از م اشانه خود اخراج شدهکه به ناحق از خانه و ک یسانکھمان  

 !اند پروردگار ما خدا است گفته یه مکن بوده است یشان ا اند) و تنھا گناه ھجرت گشته
ند (و با دست مصلحان از کدفع ن یله بعضیاز مردم را به وس یاصًال اگر خداوند بعض

حق را در گلو خفه  یگردد و صدا یر میجاگ باطل ھمه ،دیننما یریمفسدان جلوگ
 ینشتھاکان) و یحی(مس یساھایلکا) و یان دنک(راھبان و تار یرھایو آن وقت) د ،ندک یم
ران یب و ویتخر ،شود یاد میار یه در آنھا خدا بسک(مسلمانان)  یو مسجدھا ،ان)یھودی(
ند) و به طور ک ید را فراموش نمز پرستش خوک(اّما خداوند بندگان مصلح و مرا گردد. یم

دھند. خداوند  یارین و معابد) او را یه (با دفاع از آئکرا  یسانکدھد  یم یاریمسلم خدا 
و  ،گرداند یروز میاران خود را پیه دارد ک یره است (و با قدرت نامحدودیرومند و چین

  د).ینما یریش جلوگیھا ند و از تحّقق وعدهکتواند او را درمانده  ینم یزیچ
   توضیحات: 

فْعُ «  عُ ). «۲۵۱/   بقره :نگا(نمودن  یریجلوگ .برگرداندن :»دَ امِ وَ  ،جمع َصْومعه :»صَ
). « ۲۷د / یحد :نگا(رده است که اسالم آن را منسوخ کت راھبان یمحّل رھبان .رھاید

اتٌ . «ساھایلک ،َعةیجمع ب :»بِيَعٌ  لَوَ ب واژه عبر ،جمع َصالة :»صَ لُوقا( یمعرَّ معابد  ،)صَ
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ا. «ھا نشتک ،انیھودی رُ فِيهَ كَ ذْ ه معابد به کن یا ای )مساجد(تواند  یم )ھا(مرجع  :»...يُ
  .باشد یلّ کطور 

 ۴۱ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  ُهمۡ مَّ
َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا

َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَ�َهوۡ  ُروِف َمعۡ ل  ا
ۡ ٱ َعنِ  ِ  ُمنَكرِ� ل ٰ  َوِ�َّ  ٱ قَِبةُ َ�

ُ
   ﴾٤١ ُمورِ ۡ�

   ترجمه: 
ه کھستند  یسانک )داده است یروزیو پ یاریوعده شان  بدی ه خداک یآن مؤمنان( 

و امر  ،پردازند یات را مکدارند و ز ینماز را برپا م ،میشان را قدرت بخشین ایھرگاه در زم
 و(گردد  یارھا به خدا برمکو سرانجام ھمه  ،ندینما یر مکاز من یو نھ ،به معروف

ارھا از که آغاز ھمه کگونه  ھمان ،ردکخواھد  یو درباره آنھا داور یدگیرس  ھا بدان
  ).ه خدا استیناح
   توضیحات: 

مْ يفِ «  نَّاهُ كَّ  :نگا(م یم و قدرتشان بخشیشان را تسّلط و تصّرف دھیاگر ا :»...إِن مَّ

ورِ ). «۱۰/   اعراف ،۶/   انعام اقِبَةُ األُمُ ارھا به دستور و فرمان خدا کسرنوشت  :»هللاِِّ عَ
ارھا ک .گرداند یه را بخواھد مغلوب مکو ھر ،ه را بخواھد غالبکدارد و ھر  یبستگ

  .گردد یواقع م یبرگشته و مورد بررس یعاقبت به دادگاه الھ
 ۴۲ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

بُوكَ  �ن﴿  بَۡت  َ�َقدۡ  يَُ�ّذِ   ﴾٤٢ َوَ�ُمودُ  وََ�دٞ  نُوحٖ  مُ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َكذَّ
   ترجمه: 
اگر  ).ن و ناراحت مباشیمردمان غمگ یگوئ اوهیت و آزار و یدر برابر اذ !غمبریپ یا( 

و قوم عاد  )نوح را(ز قوم نوح ینان نیش از ایپ )ستین یا ار تازهک(نند ک یب میذکتو را ت
  .اند ردهکب یذکت )ت و آزار رسانده ویصالح را اذ(و قوم ثمود  )راھود (

   توضیحات: 

بَتْ «  ذَّ مال ظھور محذوف کو مفعول آن به سبب  )قوم(فاعل آن اسم جمع  :»كَ
  .است



 تفسیر نور    ١٣٥٤

 

 ۴۳ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٤٣ لُوٖط  مُ َوقَوۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  مُ َوقَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).لوط را(و قوم لوط  )م رایابراھ(م ین قوم ابراھیو ھمچن 
   توضیحات: 
 ۴۴ سوره حج آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
َب  َ�َنۖ َمدۡ  ُب َ�ٰ َوأ �  َوُ�ّذِ مۡ  ُموَ�ٰ

َ
ٰ لِلۡ  ُت لَيۡ فَأ َخذۡ  ُ�مَّ  فِرِ�نَ َ�

َ
 َ�نَ  َف فََكيۡ  ُ�ُهۡمۖ أ

   ﴾٤٤نَِ��ِ 
   ترجمه: 
غمبران یر پیباالخره سا(و  )اند ب نمودهیذکب را تیغمبر خود شعیپ(ن یو اھل مد 

 )انیاند و از جمله توّسط فرعون و فرعون ب شدهیذکد و تیاند و تھد دهیت و آزار دیاذ
ده و یه تو دکده یرا د ینجه و آزارکو درد و رنج و ش(ب شده است یذکت )ھم( یموس

فورًا (م و یا مھلت داده یرا مّدت )مانیا یآزاررسان و اقوام ب(افران کاّما ما  ).دید یخواھ
 ین وقتکیول ،را گردندیند و فرمان حق را پذیه به خود آکتا بل ،میا به گناھانشان نگرفته

شان یآن گاه ا )اند غمبران خود ادامه دادهیب پیذکه آنان به افتراء پرداخته و به آزار وتک
 عاقبت چگونه )یده باشید دیبا یات متعّدد قرآنیدر آ( .ام نموده )انواع عذاب(را گرفتار 

  ).؟ ام نمودهشان  بدی عقاب یھا انهیآن را با تاز یو زشت(ام  ارشان را ناپسند شمردهک
   توضیحات: 

يَنَ «  دْ ابُ مَ حَ لَيْتُ «  ).۸۵/   اعراف :نگا(ب یقوم شع یعنی ،نیاھل شھر مد :»أَصْ  :»أَمْ

تُ ). «۱۷۸/   عمران آل :نگا(ام  مھلت داده ذْ مْ ـأَخَ  :نگا(ام  ردهکشان را گرفتار عقاب یا :»هُ

 .دنمیزشت دانستنم و ناپسند :»نَكِريِ ). «۴۰/   بوتکعن ،۹۶/   اعراف ،۱۱/   عمران آل
سالمت را  ،ه خداوند نعمت را به نقمتکن یار بوده و اشاره دارد به اکان یر به معنیکن

  .فرموده استل یو سعادت را به شقاوت تبد ی،رانیرا به و یآبادان ،تکبه ھال
 ۴۵ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٣٥٥ سوره حج

 

يِّن﴿ 
َ
هۡ  �َةٍ قَرۡ  ّمِن فََك�

َ
ٰ  َخاوِ�َةٌ  فَِ�َ  َظالَِمةٞ  َوِ�َ  َهاَ�ٰ لَكۡ أ لَةٖ  َو�ِۡ�ٖ  ُعُروِشَها َ�َ َعطَّ  مُّ

ِشيدٍ  َوقَۡ�ٖ     ﴾٤٥ مَّ
   ترجمه: 
 یو به سبب ستمگر ،میا ردهکه آنجاھا را نابود ک یھائ یار شھرھا و آبادیچه بس 

 ،استفاده رھا گشته است یه بک یھائ و چاه ،خته استیده و برھم ریفرو تپ )نانشانکسا(
  .مانده است کصاحب و مترو یه بک یبرافراشته و استوار یھا اخکو 

   توضیحات: 

أَيِّنْ «  ةٍ . «ادیچه ز .اریچه بس :»...فَكَ يَ رْ  :نگا(ھا دارد ینان ستمگر آبادکاشاره به سا :»قَ

ا). «۹۵و  ۷۴و  ۱۱و  ۶اء / یانب ،۷۵نساء /  هَ وشِ رُ لَيا عُ ةٌ عَ يَ اوِ   ھفک ،۲۵۹/   بقره :نگا( :»خَ

يدٍ ). «۴۲/  شِ   ).۷۸نساء /  :نگا(آراسته  .برافراشته .استوار :»مَ
 ۴۶ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ٓ  قِلُونَ َ�عۡ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َ�تَُكونَ  ِض �ۡ� وۡ  بَِها

َ
ۖ  َمُعونَ �َسۡ  َءاذَانٞ  أ َها بَِها  فَإِ�َّ

 ٱ َ� َ�عۡ  َ� 
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�   ﴾٤٦ لصُّ

   ترجمه: 
دن آثار گذشتگان و مشاھده یاز د(اند تا  ر و سفر نپرداختهین به سیا در زمیآ 

فه خود را در یوظ(  ھا بدان هکبه ھم رسانند  یدلھائ )ستمگران یھا اخک یھا رانهیو
اخبار (  ھا بدان هکداشته باشند  یھائ و گوش ،نندکفھم  )و کقبال دعوت حق در

ه کستند یھا ن ن چشمیه اکچرا  ؟بشنوند )زدان رایو فرمان  ،وجدان یو ندا ،جّباران
  .شوند ینا میه نابکھا ھستند  نهیدرون س  ھای دل نیه اکو بل ،گردند یور مک

   توضیحات: 

انٌ «  اذَ ُذن :»ءَ
ُ
يا. «ھا گوش ،جمع أ مَ تِي يفِ الْ . «ندیب یگردد و نم یور مک :»تَعْ لُوبُ الَّ قُ

ورِ  دُ ورِ (جار و مجرور  :»الصُّ دُ ھا  نهیھا س ان قلبکه مکچرا  .د را داردیکجنبه تأ )يفِ الصُّ

يْنِي. « :م گفتیه خواھکگونه  ھمان .است تُهُ بِعَ أَيْ تُهُ بِأُذُينِ رَ عْ مِ و اسراء  ۲۵/   انعام :نگا( »سَ
 /۴۶.(  

 



 تفسیر نور    ١٣٥٦

 

 ۴۷ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِجلُونََك َتعۡ َو�َسۡ ﴿  ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  َولَن َعَذاِب لۡ ٱب لۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ًمايَوۡ  �نَّ  ۥۚ َدهُ وَعۡ  �َّ
َ
 َسنَةٖ  ِف َك�

ا ونَ  ّمِمَّ    ﴾٤٧ َ�ُعدُّ
   ترجمه: 
را بر سر  یه ھرچه زودتر عذابکخواھند  ینان) از تو مک مسخره ،افرانک !غمبریپ ی(ا 

رشان یبانگیگر کن عذاب بدون شی. ایترسان یه آنان را از آن مک( یاوریشان بیا
رشان یبانگیند (و عذاب را گرک یچ وجه خالف وعده نمیگردد) و خداوند به ھ یم
و مثًال در  ،ستیمطرح ناصًال زمان نسبت به خدا  ،شدکھا طول ب ھرچند سال ،سازد یم

د و به حساب یشمار یه شما مکاست  یبسان ھزار سال ،روز خدا کین جھان) یھم
  د.یآر یم

   توضیحات: 

لُونَكَ «  جِ تَعْ إِنَّ ). «۶رعد /  ،۵۸و  ۵۷/   انعام :نگا(خواھند  یعجوالنه از تو م :»يَسْ

ماً  وْ و  یازل یو زمان با توّجه به خدا ،است یه زمان نسبکن است یاشاره به ا :» ...يَ
  .ندک یرد و عجله نمیگ یرساندن عذاب شتاب نم یو لذا او برا ،ندارد یمعن یابد

 ۴۸ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

يِّن﴿ 
َ
مۡ  �َةٍ قَرۡ  ّمِن َوَ��

َ
َخذۡ  ُ�مَّ  َظالَِمةٞ  َوِ�َ  لََها ُت لَيۡ أ

َ
ۡ ٱ �َ�َّ  ُ�َهاأ   ﴾٤٨ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
 ما ،اند ه (مردمانشان) ستمگر بودهکن یه با وجود اک یاریبس یھا و شھرھا یچه آباد 

ما سوی  به دار شوند ویه بکتا بل ،میا ردهکشان شتاب ن م (و در عذابیا مھلت دادهشان  بدی
شان را به عذاب یاند) بعدھا ا ادامه داده یارکو زشت یارکچون به ستم یبرگردند. ول

ر عذاب یبه سبب تأخ !افرانک یم. پس ایا ضربات مجازات گرفتهر یم و (زیا گرفتار نموده
و تمام خطوط  ،خداوندسوی  به امتیه) برگشت (ھمگان در روز قکد ید و بدانیمغرور نشو

  ه آغاز از من بوده است).کگونه  ، ھمانه خالق جھانمک) به من است (یمنتھ
   توضیحات: 

ريـَمـالْ «    .بازگشت .مرجع :»صِ



  ١٣٥٧ سوره حج

 

 ۴۹ آیهسوره حج 
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
ٓ  �َّاُس ٱ � َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  �    ﴾٤٩ مُّ

   ترجمه: 
گر نه ید( .شما ھستم و بس یبرا یارکدھنده آش میمن تنھا و تنھا ب !مردم یا :بگو 

  ).تاب شما مربوط به منکو نه حساب و  ،عقاب و عذاب شما در دست من است
   توضیحات: 

بِنيٌ «  يرٌ مُّ و  یآسمان یاوامر و نواھگر  بیان هک یا دھنده میب .ارکدھنده آش میب :»نَذِ
  .ل باشدیننده حقائق از اباطک روشن

 ۵۰ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱفَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  لَُهم ِت لَِ�ٰ ل�َّ ٞ مَّ    ﴾٥٠ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
   ترجمه: 
زدان شامل گناھان ی(آمرزش  ،نندکسته بیشا یارھاکمان آورده و یه اک یسانک 

  .دارند )در بھشت( یو فراوان کارزشمند و پا یو رزق و روز )شود یشان میا
   توضیحات: 

قٌ «  زْ يمٌ . «فضل و نعمت .یروز :»رِ رِ   .ارزشمند .و فراوان کپا :»كَ
 ۵۱ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ َسَعوۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  ِجزِ�نَ ُمَ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ا
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
   ﴾٥١ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 )ز جلوه دادنینادرست و ناچ(درباره  ،ه در راه مسابقه و مبارزه با قرآنک یسانکو  

  .نان دوزخندکآنان سا ،ستندیا یما به تالش م یھا هیآ
   توضیحات: 

ا يفِ «  وْ عَ ايَ سَ  یھا هیردن آکنند در راه باطل قلمداد ک یوشش مکتالش و  :»اتِنَاءَ
و چه  )۵اء / یانب :نگا(آن را شعر  یو زمان )۴۳سبأ /  :نگا(آن را سحر  یگاھ .ما یقرآن

ينَ . «خوانند یم )۲۵/   انعام :نگا(گذشتگان  یھا بسا آن را افسانه زِ اجِ عَ  .مبارزان :»مُ



 تفسیر نور    ١٣٥٨

 

در فعل  )و(ر یحال ضم ).۳۸و  ۵سبأ /  :نگا(نندگان ک درمانده .دھندگان مسابقه

ا( وْ عَ   .باشد یم )سَ
 ۵۲ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ٓ  نَِ�ٍّ  َوَ�  رَُّسولٖ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ ٰٓ  إَِذا إِ�َّ لۡ  َ�َم�َّ

َ
يۡ ٱ َ� � مۡ  ِ�ٓ  نُ َ�ٰ لشَّ

ُ
 ۦنِيَّتِهِ أ

ُ ٱ َ�َينَسخُ  يۡ ٱ ِ� يُلۡ  َما �َّ ُ ٱ ِ�مُ ُ�ۡ  ُ�مَّ  نُ َ�ٰ لشَّ ُ ٱوَ  ۦۗ تِهِ َءاَ�ٰ  �َّ    ﴾٥٢ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
ا یآن رسول (ه ک یه ھنگامکن یمگر ا ،میا را نفرستاده ییو نب یش از تو رسولیما پ 

جاد وساوس و یبا ا(من یرده است اھرکتالوت  )مردم یام خدا را براکات و احیآ ینب
ه و دارودسته یتوّسط ذّر  یسرائ اوهیو با پخش  ،مانیشنوندگان سست ال در دل یاباط
 ،ساحر یو زمان ،غمبران را شاعریپ یو گاھ(نموده است  )شبھه(در تالوت او القاء  )خود

اّما خداوند آنچه را  ).گر ساخته است ان جلوهینیشیھا و خرافات پ ناقل افسانه یو وقت
غمبران و دعوت و زحمت ین پییغ و تبیتبلتوّسط (طان القاء نموده است یه شک

و شبھات و (ان برداشته است یاز م )شان در ھمه جا و ھمه آنیروان ایپ یروز شبانه
ات خود یو سپس آ )منان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده استیتّرھات اھر

 )هیپا یازان بب سهیه و دسیما یبازان ب رنگین یجا در برابر سخنان ناروا و دالئل نابه(را 
گاه کرا یز ،دار و استوار داشته استیپا طان و یردار و گفتار و پندار شکاز (ه خدا بس آ
و لذا (مت است کح یدارا )فلسفه و یش از رویارھاکطان صفتان بوده و ھمه یش

  ).س و وساوس خود بپردازندیشه مھلت داده است تا به دسایروان او را ھمیمن و پیاھر
   توضیحات: 

ولٍ «  سُ »: نَبِيٍّ «اورد. یرا با خود ب یا ژهید و برنامه ویه شرع جدک یغمبریپ»: رَ
غ و یدار تبل ه تنھا عھدهکو بل ،اوردیرا با خود ن یا ژهید و برنامه ویه شرع جدک یغمبریپ

ن یه در فاصله بک یلیاسرائ یاء بنیمانند انب ،ن باشدیشیغمبران پیر شرع و برنامه پیتقر

نّيـتَ «اند.  ستهیز یسیو ع یموس رده است و دوست کرده است. آرزو کقرائت و تالوت »:  مَ

نِيَّةِ «داشته است.  (خوانده  ی) به معنید و آرزو. اگر واژه (تمنّ یقرائت و تالوت. ام»:  أُمْ
ْمنِ 

ُ
ه گذشت. که چنان است یآ ی(خواندن) در نظر گرفته شود معن یة) به معنیاست) و (أ

نِيَّةرده است) و (ک(آرزو  ی) به معنیاگر (تمنّ  یول ه یآ یمعن ،(آرزو) باشد ی) به معنأُمْ



  ١٣٥٩ سوره حج

 

ه ک یه ھنگامکن یمگر ا ،میا را نفرستاده یا یو نب یش از تو رسولیشود: ما پ ین میچن
ن مردم با یه دعوتش در بکرده است (و تالش نموده است ک) آرزو یا نبی(آن رسول 

 یالت و موانعکمش ،طان (انس و جّن یشجا گستر شود)  سرعت موّفق و ھرچه زودتر ھمه
د آورده است. اّما خداوند آنچه را یھا) پدیسرائ اوهیھا و ینکپرا عهیدر سر راه دعوت او با شا

غمبران و دعوت و زحمت ین پییغ و تبید آورده است (توّسط تبلیطان پدیه شک

خُ اهللاُ«شان... یروان ایپ یروز شبانه نسَ اء یگرداند (نگا: انب یباطل مدارد و  یان برمیاز م»: يَ

ْكِمُ ). «۱۸/  لْقي، أَلْقي ). « ۱۷دارد (نگا: رعد /  یدار میم و استوار و ثابت و پاکمح»: حيُ   يُ
غمبران و بازداشتن مردم از یجاد موانع در راه دعوت پیا ،هیطان در آیمراد از القاء ش»: 
 ،۱۱۲/   و بس (نگا: انعام شان با دسائس و وساوس و شبھات استیا ین آسمانیرش آئیپذ

را بر زبان  یطان الفاظ و جمالتیه شکن ی). اّما ا۲۲۲و  ۲۲۱شعراء /  ،۲۶/   فّصلت
و از جمله قرآن  یآسمانھای  کتاب و داخل در یرم جارکژه رسول ایغمبران و به ویپ
طان بر مؤمنان یعدم سلطه شگر  بیان هکات متعّدد قرآن است یح آیمخالف نّص صر ،ندک
اسراء  ،۱۰۰و  ۹۹/   نحل ،۴۲حجر /  ،۲۲/   میاست (نگا: ابراھ -  غمبرانیچه رسد بر پ -
 یسخن یآسمان یزدان است و جز وحیه قرآن در حفظ و پناه کن است ی). مگر نه ا۶۵/ 

  ).۴و  ۳/   نجم ،۴۲/   فّصلت ،۹(نگا: حجر /  ؟ ستیدر آن ن
 ۵۳ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َجۡ ﴿  يۡ ٱ ِ� يُلۡ  َما َعَل ّ�ِ ِينَ  َنةٗ فِتۡ  نُ َ�ٰ لشَّ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ّلِ�َّ  �نَّ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َقاِسَيةِ لۡ ٱوَ  مَّ
ٰ ٱ    ﴾٥٣ بَعِيدٖ  ِشَقاقِۢ  لَِ�  لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
توّسط مخالفان  یالت در راه دعوت آسمانکجاد مشیو ا( یطانیش یھا ن وسوسهیا 

سازد  یسانکش یخواھد آنھا را آزما یه خداوند مکبدان خاطر است  )یزدانی یھا برنامه
ن یه سنگکند ک یسانکو آزمون  ،است )شه دواندهینفاق ر( یماریب  ھایشان دل ه درک

 یالھ یھا با برنامه ،افر نامکمنافق و (و مسّلمًا ستمگران  ،ھستند )فر و ضاللکاز (دل 
  .داشته و دارند یق و مخالفت سختیعداوت عم )ژه اسالمیبه و
   توضیحات: 

يَةِ . «بال و محنت .ش و آزمونیآزما :»فِتْنَةً «  اسِ ينَ . «نیسنگ .سخت :»القَ لَّذِ  :»...فِتْنَةً لِّ



 تفسیر نور    ١٣٦٠

 

لُوبُ ). «۳۱مّدّثر /  ،۶۰اسراء /  :نگا( يَة(فاعل  :»مْ ـُهـقُ اسِ اقٍ . «است )القَ قَ «  .عداوت :»شِ

  .اریدار و تمام ع شهیر .سخت .دیشد :»بَعيد
 ۵۴ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ ﴿  َّ�  ْ وتُوا
ُ
نَّهُ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

َ
ّ�َِك  ِمن قُّ �َۡ ٱ � ْ َ�ُيؤۡ  رَّ  �نَّ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  ۥَ�ُ  بَِت َ�ُتخۡ  ۦبِهِ  ِمُنوا

َ ٱ ِينَ ٱ لََهادِ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٰ  إَِ�ٰ  ا سۡ  ٖط ِصَ�    ﴾٥٤ َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
گاھان بدانند کن یو ا  حق بوده  )ندیگو یغمبران به مردم میپ(ه آنچه که عالمان و آ

رد یبدان آرام گ  ھایشان دل اورند تایمان بید بدان ایپس با ،و از جانب پروردگار تو است
قطعًا خداوند مؤمنان را به راه راست رھنمود  .م و خاضع شودیو در برابرش تسل

شان  بدی یآسمان یت و وحیرا در پرتو ھدا یطانیش یھا ھا و وسوسه و شبھه(د ینما یم
  ).گذارد یران و سرگردانشان نمیشناساند و ح یم

   توضیحات: 

اگر  .شده است یغمبران وحیه به پکاست  یزھائیا ھمه چی ،مراد قرآن :»أَنَّهُ « 
ّفار و منافقان با آن که کاست  یل حقیچون اصل اص ،قرآن باشد )ه(ر یمرجع ضم

ْبِتَ . «از آن نرفته است یقبًال نام ،دارند یدشمن ھود /  :نگا(ند کخضوع و خشوع  :»ختُ

ينَ ). «۳۴/   حّج  ،۲۳ َادِ الَّذِ ذِ  یَلَھادِ (اصل آن  :»...هلَ  یالخّط قرآن است و در رسم ...)َن یالَّ
  .اء حذف شده استی

 ۵۵ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يََزاُل  َوَ� ﴿  َّ�  ْ ٰ  هُ ّمِنۡ  َ�ةٖ ِمرۡ  ِ�  َ�َفُروا   َح�َّ
ۡ
اَعةُ ٱ �َِيُهمُ تَأ وۡ  َتةً َ�غۡ  لسَّ

َ
  أ

ۡ
 َعَذاُب  �َِيُهمۡ يَأ

   ﴾٥٥ َعقِي�ٍ  �ٍ يَوۡ 
   ترجمه: 
در  )ژه قرآنیبه و ،اند غمبران با خود آوردهیآنچه پ یعنی( ،افران ھمواره درباره آنک 

ا یو  ،رسد یناگاه فرا مشان به یا )مرگ(ه وقت کن ید بسر خواھند برد تا ایو ترد کش
و  یو خوش ی،ر و رحمتیامت است و خیه قک(رد یگ یآنان را در بر م ،عذاب روز سترون



  ١٣٦١ سوره حج

 

  ).شان به ھمراه نداردیا یبرا ینعمت
   توضیحات: 

وا«  رُ فَ ينَ كَ ذِ نه ھمه  ؛ توز ملحد است نهیکّفار و افراد متعّصب و کمراد اغلب  :»...الَّ
روان یغمبران و پیاند و به صفوف پ دار شدهیدر ادامه راه ب یاریه بسکچرا  .افرانک

ةٍ «  .اند وستهیشان پیا يَ رْ ةُ . «دیو ترد کش :»مِ اعَ ن مرحله و یه نخستکدم مرگ  :»السَّ

يمٍ . «امتیق ).۳۱/   انعام :نگا(امت است ین منزل قیاّول قِ مٍ عَ وْ  .روز نازا و سترون :»يَ
 یبرا یر و رحمت و راحت و خوشیخ یو ب ،به دنبال ندارد یگر روزیه دکامت یق یعنی
  ).۴۱/   اتیذار :نگا(ّفار است ک

 ۵۶ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ﴿  ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  ُك ُملۡ ل َّ ِينَ ٱفَ  َنُهمۚۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  ّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  ِ�  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  تِ َج�َّ
   ﴾٥٦�َّعِيمِ ٱ

   ترجمه: 
و نه صاحب  یزیچ کنه مال یسکو (در آن روز مال خدا است  یو فرمانروائ کمل 

ان بندگان خود فرمان یه مکاو است  )تنھا ین روزیدر چن .است یقدرت و فرمان
 یارھاکمان آورده باشند و یا )در جھان عاجل(ه ک یسانک .دینما یم یراند و داور یم

  .بسر خواھند برد )بھشت(پرنعمت ی ھا باغ در )در جھان آجل( ،رده باشندکده یپسند
   توضیحات: 

لْكُ ـالْ «  نَّاتِ النَّعِيمِ . «یدارائ .یو فرمانروائ یپادشاھ :»مُ /   توبه ،۶۵/   مائده :نگا( :»جَ
  ).۹/   ونسی ،۲۱

 ۵۷ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ْوَ�ٰٓ  تَِناَ�ٰ � َوَ�ذَّ
ُ
هِ�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َِك فَأ    ﴾٥٧ مُّ

   ترجمه: 
ب یذکما را ت )یدنیا دی یخواندن(ات یاند و آ افر بودهک )در جھان عاجل(ه ک یسانکو  

  .خواھند داشت یا نندهکعذاب خوار ،اند نموده و دروغ خوانده
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   توضیحات: 

ايَات«  ان کمون و ک یھا نشانه .ات قرآنیژه آیبه و یآسمانھای  کتاب یھا هیآ :» ءَ
  .زدانیداّل بر وجود 

 ۵۸ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهاَجُروا ْ قُتِلُوٓ  ُ�مَّ  �َّ وۡ  ا
َ
ْ  أ ُ ٱ زَُ�نَُّهمُ لََ�ۡ  َماتُوا ۚ َحَسنٗ  قًارِزۡ  �َّ َ ٱ �نَّ  ا َّ� 

ٰ ٱ َخۡ�ُ  لَُهوَ     ﴾٥٨ زِ�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ا یاند و  شته شدهک )دان رزمیدر م(اند و سپس  ردهکه در راه خدا ھجرت ک یسانکو  

گاه و مقام یو جا( یبائیخدا جزا و نعمت ز ،اند مرده )یعیبه مرگ طب(ه کن یا
رسان  ن نعمتیه خداوند بھترکچرا  ،ردکعطاء خواھد شان  بدی )یر و واالئیناپذ فیتوص

  .است )گرانیبه د(ر و عطاء یو دھنده خ
   توضیحات: 

وا«  رُ اجَ ينَ هَ ذِ ان یو مھاجران ھمه اد ،مراد مھاجران صدر اسالم به طور خاّص  :»...الَّ

ناً . «در طول زمان به طور عام است سَ قاً حَ زْ  ،ژه استیمراد پاداش و .با و واالیعطاء ز :»رِ

قِنيَ . «داند یت و مقدار آن را نمیماھ یسکجز خدا  یول ازِ  یبه معن )رازق(در اصل  :»الرَّ
ر و رساننده نعمت به یننده خکعطاء  )رازق(نجا مراد از یدر ا یول ،ن استیآفر یروز

  .گران استید
 ۵۹ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  ِخلَنَُّهمَ�ُدۡ ﴿  َ ٱ �نَّ  ۥۚ نَهُ َضوۡ يَرۡ  َخٗ� مُّ    ﴾٥٩ َحلِيمٞ  لََعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
و خوشنود  یه از آن راضکند ک یوارد م یگاھیرا به جا یسانکن یخداوند چن 

گاه کخدا گمان  بی .خواھند بود و (با است یکش )و ،ن بندگان جان فدایاز اعمال ا(امًال آ
  ).ندک یافران عجله و شتاب نمکفر رساندن به یکو  ،در پاداش دادن به مؤمنان

   توضیحات: 

الً «  خَ دْ   .شوند یآخرت بدان وارد مان در کیه نکمراد بھشت است  .ان دخولکم :»مُ
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 ۶۰ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّهُ  هِ َعلَيۡ  بُِ�َ  ُ�مَّ  ۦبِهِ  ُعوقَِب  َما لِ بِِمثۡ  َ�قََب  َوَمنۡ  لَِكۖ َ� ۚ ٱ َ�َنُ�َ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ  لََعُفوٌّ  �َّ
   ﴾٦٠ َ�ُفورٞ 

   ترجمه: 
ه به ک یتیستم و جناه در برابر ک یمؤمن(و ھر فرد  .ن منوال استیبه ھم )مسأله( 

ت شده یه بدو ستم و جناکت زند به ھمان اندازه یدست به ستم و جنا )او شده است
دراز  یگر بار دست تعّد یار دکتیو جنا(ت شود یستم و جنا یاست و سپس دوباره به و

گرداند  یروز میرا پ یسکو (رد کخواھد  یاری )یه متعّد یعل(حتمًا خداوند او را  )ندک
ند و باز ھم از طرف ستمگر ک یج میدفاع در برابر ظالم بس یخود را برا یرویه تمام نک

ار به کو (نده است یننده و بس بخشاکار عفویو خداوند بس ،)ردیگ یتحت ستم قرار م
  ).دیبخشا یاو را م یو لغزشھا ،رنده را عفویظاھر ستم قصاص گ

   توضیحات: 

ه به مھاجران کاست  یا ن وعدهیا .ن منوالیبه ھم ).۳۰/   حّج  :نگا( :»ذلِكَ « 

اقَبَ . «میا داده ه کردن و انتقام گرفتن است کمراد قصاص  .ردکت یستم و جنا :»عَ

يْهِ . «ده شده استیعقاب نام ،قصاص ی،له لفظکمشا یبرا لَ ت بدو یستم و جنا :»بُغِيَ عَ
  ).۱۴۶/   انعام ،۱۷۳/   بقره :نگا(شد 

 ۶۱ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ۡ ٱ يُولِجُ  �َّ ۡ ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ َو�ُولِجُ  �ََّهارِ ٱ ِ�  َل �َّ نَّ  لِ �َّ

َ
َ ٱ َوأ َّ�  ۢ  بَِص�ٞ  َسِميُع

٦١﴾ 
   ترجمه:   
 )یبل .قادر توانا است یخدا ین وعده از سویو ا(ن منوال است یبه ھم )مسأله( 

 یکیاھد و بر ک یم یکیو از (گرداند  یو روز را در شب داخل م ،ه شب را در روزکخدا 
گفتار ( یو او شنوا )اندازد یچرخه زمان را به گردش م ینید و طبق نظام معیافزا یم

  ).ردیگ یو داد مظلومان را از ظالمان م(است  )ردار ستمگرانک( ینایب )دگان ویستمد
   توضیحات: 
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ند ک یداخل م :»يُولِجُ « .یروزین پیا .ن منوالیبه ھم ).۳۰/   حّج  :نگا( :»ذلِكَ « 
  ).۲۷/   عمران آل :نگا(

 ۶۲ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
نَّ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ُهوَ  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  َعِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

   ﴾٦٢ َكبِ�ُ لۡ ٱ
   ترجمه: 
اد یه بجز او به فرکو خداوند حق است و آنچه را  .ن منوال استیبه ھم )مسأله( 

  .و خداوند واالمقام و بزرگوار است ،ند باطل استینما یخوانند و پرستش م یم
   توضیحات: 

ونَ . «ن قدرتیو ا یروزین پیا .ن منوالیبه ھم :»ذلِكَ «  عُ دْ به  .نندک یپرستش م :»يَ
  ).۵۶/   انعام ،۱۰۶/   ونسی :نگا(خوانند  یاد میفر

 ۶۳ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ  ٱ بِحُ َ�ُتۡص  ءٗ َما

َ
ۚ ُ�ۡ  ُض �ۡ� ةً َ ٱ إِنَّ  َ�َّ  لَِطيٌف  �َّ

   ﴾٦٣َخبِ�ٞ 
   ترجمه: 
و  ،آورد یرا فرو م )باران(آسمان آب  )ابر(ه خداوند از ک ینگر یا نمیآ !)عاقل یا( 
واقعًا  ؟گردد یسبز و خّرم م )اند ویرو یاز خود م یاھان گوناگونیگ ،له آنیبه وس(ن یزم

گاه است یو بس دق ،ار بالطفیبس )شیبا بندگان خو(خدا  از جمله  ،زیچ در ھمه(ق و آ
ردن کده و بارور یو بال ،اھانینش و پرورش بذر گین و آفریریر آب شید و تبخیدر تول

  ).درختان
   توضیحات: 

آءِ «  مَ ةً ). «۴۳نور /  ،۵۷/   اعراف ،نگا(ابر آسمان است  ،مراد از آسمان :»السَّ َّ ْرضَ  :»خمُ
  .اھان و درختان سبزیده از گیپوش .سبز و خّرم

 ۶۴ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ُ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َ ٱ �نَّ  ِض� �ۡ�   ﴾٦٤ ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ لَُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
بالّذات ( یو تنھا خدا غن ،از آن خدا است ،ن استیو آنچه در زم ،ھا آنچه در آسمان 

از (ش یسته ھرگونه حمد و ستایشا )و ،گران استید کمکاز از ین یو ب یدر عالم ھست
  .باشد یم )جانب بندگان

   توضیحات: 

نِيُّ «  غَ دگان یبه بندگان و آفر یازین ز است ویچ ھمه کخدا خالق و مال .ازین یب :»الْ
  .ازمند بدو و لطف و وجود او استیز نیس و ھمه چک ه ھمهکو بل ،خود ندارد

 ۶۵ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ رَ  �َّ ا لَُ�م َسخَّ  ٱ ِ�  مَّ

َ
مۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ِ بِأ  ِسُك َو�ُمۡ  ۦرِه

ٓ ٱ َما ن ءَ لسَّ
َ
 ٱ َ�َ  َ�َقعَ  أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ِض �ۡ� َّ�  ِ    ﴾٦٥ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب

   ترجمه: 
ه نسبت به ک یسبحان به سبب رحم و لطف(زدان یه ک )انسان یا( ینیب یمگر نم 

ار و ین است در اختیه در زمکرا  یزھائیچ )اناتکتمام مواھب و ام ،شما بندگان دارد
ت در کت خود در حال حریھا را با مش یشتکن یدسترس شما قرار داده است و ھمچن

 یھا سنگ(گذارد  یخداوند نم )ن گذشتهیاز ا(و  ،رده استکفرمانبردار شما  ،ایدر
از یه مورد نکبدان اندازه (ن فرو افتد مگر یآسمان بر زم )یھانیک یھا سرگردان و اشّعه

در حق (مرحمت فراوان  یمھربان و دارا یزدان بسیواقعًا  .او اجازه دھد )بوده و
  .است )بندگان

   توضیحات: 

مْ «  رَ لَكُ خَّ ي). «۲رعد /  ،۵۴/   اعراف ،۱۶۴/   بقره :نگا( :»...سَ ْرِ لْكَ جتَ فُ  :نگا( :»...الْ

عَ ). «۱۶۴/   بقره آءَ أَن تَقَ مَ كُ السَّ سِ  یرات آسمانکاز  کیه خدا ھرکن است یمراد ا :»...يُمْ
ز را درست کز از مریدافعه حاصل از گر یرویت درآورده است و نکرا در مدار خود به حر

 ،ندیت درآکدر مدار خود به حر کین آنھا قرار داده است تا ھر یجاذبه ب یرویمعادل ن
شان  میان در یو تصادم و برخورد ،حاصل بشود یآنھا دگرگون یھا ه در فاصلهکآن  یب

مرگبار  یھا ه اشّعهکده است ین را آن چنان آفریزم ن اتمسفریھمچن .بدھد یرو
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  .سازد یسرگردان را بگدازد و متالش یو سنگھا ،را برگرداند یھانیک
 ۶۶ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َوُهوَ ﴿  حۡ  �َّ
َ
  ﴾٦٦ لََكُفورٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  يِيُ�ۡمۗ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  َياُ�مۡ أ

   ترجمه: 
 )ده استیالبدتان دمکو جان به (ده است یبخش یه شما را زندگکاست  یسکخدا  

و  )گرداند یگورتان داخل م کو به خا(راند یم یشما را م )اتیدوره ح یاز ط(و بعد 
 ،ئاتیمحاسبه حسنات و س یو برا(ند ک یشما را زنده م )زیگر در رستاخیبار د(سپس 

ن ھمه یه با وجود مشاھده اکشگفت است  یجا(واقعًا  ).بخشد ینتان میات نویح
 یو بس )دگاریبودن آفر(ر کانسان سخت من )باز ھم ،دن آثار نعمتیو د ،دالئل قدرت

  .است )شمار پروردگاریب یھا نعمت(ناسپاس 
   توضیحات: 

ورٌ «  فُ و  ۲۷اسراء /  ،۹ھود /  :نگا(ر کبس ناسپاس و ناش .مانیا یار ناباور و بیبس :»كَ
۶۷.(  

 ۶۷ حج آیه سوره
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ّلُِ�ِّ ﴿  مَّ
ُ
ۖ  ُهمۡ  َمنَس�ً  َناَجَعلۡ  أ  ٱ ِ�  زُِ�نََّك يَُ�ٰ  فََ�  نَاِسُكوهُ

َ
 إِنََّك  َرّ�َِكۖ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ  رِ� مۡ ۡ�

سۡ  ىُهدٗ  لََعَ�ٰ    ﴾٦٧ َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
با توّجه به شرائط زمان و  ،جھت معامالت و عبادات ،ژهی(و یا برنامه یھر مّلت یبرا 

ن برنامه یتو ھم واپس ی(برا اند. ردهکاند و بدان عمل  ه برابر آن رفتهکم یا ان) قرار دادهکم
امت مردمان را بسنده ین است و تا قیشیپ یھا ه ناسخ ھمه برنامهکم یا را فرستاده یآسمان

تاب گمان نبرند آنچه در کنند (و مثًال اھل کزه نین امر با تو ستید درباره ایاست). پس با
د بدانند یه باکو بسنده است. بل یافکشان را یعت ایل است به عنوان برنامه شریتورات و انج

ن کپروردگارت دعوت سوی  به ده است). تویلغو و منسوخ گرد ،له قرآنیم آنھا به وسکه حک
  .یتیراه ھدا یو) تو قطعًا بر راستا یپوئ یه تو مکن است یه (راه راست ھمک

   توضیحات: 
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ك«  نسَ ت عبادات یفیکوه معامالت و یمراد ش .برنامه عبادت .عتیمراسم شر :»اً مَ
نه اصول عقائد و اصول  ؛ ر بوده استیمختلف و متغ ،ه با توّجه به ظروف و احوالکاست 

 ،۴۸/   مائده :نگا(بوده است  یکیاء یانب یھا ھا و برنامه عتیه در ھمه شرکاخالق 
و از  ،تورات یسیتا بعثت ع یلذا برنامه عبادات و معامالت از بعثت موس ).۱۳/   یشور

عني -تا بعثت محّمد  یسیبعثت ع مْ أَمجْ يْهِ لَ لَواتُ اهللاِ عَ و از بعثت محّمد تا  ،لیانج -  صَ

وهُ . «ه مردود و منسوخ ھستندیباشد و بق یاست قرآن م یجھان باق كُ ن یعامل :»نَاسِ

رِ « .انجام دھندگان آن .بدان   .غمبر خاتم استیعت پیمراد شر .ار و بارک :»األمْ
 ۶۸ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�ُقلِ  َدلُوكَ َ�ٰ  �ن﴿  عۡ  �َّ
َ
   ﴾٦٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
خدا از  :بگو )هکن و بلکزه میشان ستیبا ا(پس  ،ز پرداختندیو اگر با تو به ست 

گاهینک یه مک یارھائک د و یگوئ یه مکاست  یلیو آشنا به اباط(است  یسکتر از ھر  د آ
  ).دیدار یروا م یآسمانھای  کتاب ه نسبت بهکاست  یفیمطلع از تحر

   توضیحات: 
 ۶۹ سوره حج آیه 
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿     ﴾٦٩ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُ�مۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
   ترجمه: 
و (ند ک یم ید داوریورز یان شما درباره آنچه اختالف میز میخداوند در روز رستاخ 
  ).دھد یاب را ثواب و گمراه را عقاب میراھ
   توضیحات: 
 ۷۰ سوره حج آیه 
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  إِنَّ  ِض� �ۡ� ٰ  إِنَّ  ٍب� كَِ�ٰ  ِ�  لَِك َ� ِ ٱ َ�َ  لَِك َ� َّ� 

  ﴾٧٠ �َِس�ٞ 
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   ترجمه: 
ه در آسمان و ک یزھائیخداوند قطعًا مطلع است از ھمه چ یدان یمگر نم !عاقل) ی(ا 
 یتابکزھا در یماند) و ھمه چ ینم یاز اعمال و اقوال مردم بر او مخف یزین است (و چیزم

  خدا ساده و آسان است. یار براکن یو مسّلمًا ا ،(به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط است
   توضیحات: 

قرآن در آن نوشته شده است  یحت ،زیه ھمه چکمراد لوح محفوظ است  :»كِتَابٍ « 

ريٌ ). «۲۲و  ۲۱/   بروج ،۲۲د / یحد ،۵۹/   انعام :نگا(   وسفی :نگا(ز یم و ناچک .آسان :»يَسِ
 /۶۵.(  

 ۷۱ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  مِن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ِۡل  لَمۡ  َما �َّ  َوَما ٞمۗ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُهم َس لَيۡ  َوَما انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ
 ٰ   ﴾٧١ نَِّص�ٖ  ِمن لِِم�َ لِل�َّ
   ترجمه: 
ھای  کتاب از کیچ یدر ھ(ه خدا کپرستند  یرا م یزھائیان بجز خدا چکمشر 

گاھ یو از رو ،رده استکپرستش آنھا نازل ن یبرا یلیدل )یآسمان از  یناش( یعلم و آ
د از آباء و اجداد آنھا را پرستش یتقل یه تنھا از روکو بل(نند ک ین نمیچن )عقل ھم

اعم از (ست ین یارکو مدد یاریو ستمگران را  )دارند یند و به خود ستم روا مینما یم
  ).امت از آتش دوزخ برھاندیشان را در روز قیه اکربت یبت و غ

   ضیحات:تو 

لْطَاناً «    ).۱۵۳و  ۱۴۴و  ۹۱نساء /  ،۱۵۱/   عمران آل :نگا(حّجت و برھان  :»سُ
 ۷۲ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ِ�  رُِف َ�عۡ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ِينَ ٱ وُُجوه َّ�  ْ ۡ ٱ َ�َفُروا ۖ ل  يََ�اُدونَ  ُمنَكَر
ِ  ُطونَ �َسۡ  ِينَ ٱب ۗ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُونَ َ�تۡ  �َّ نَّبِئُُ�م قُۡل  تَِنا

ُ
فَ�

َ
ٰ  ّمِن �َِ�ّٖ  أ ُ ٱ وََعَدَها �َّارُ ٱ لُِ�مُۚ َ� َّ� 

ِينَ ٱ َّ�  ْۖ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َ�َفُروا    ﴾٧٢ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
 ،افرانک یھا در چھره ،شود یات واضح و روشن ما بر آنان خوانده میه آک یھنگام 
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 )یتوز نهیکو  یاز شّدت ناراحت(ه کبل .دید یرا خواھ )و خشم نهیکو آثار (اخم و تخم 
حق  یو صدا(خوانند  یشان میات ما را بر ایه آکور شوند  حمله یسانکاست به  کینزد

ات ینه و خشم تافته از نزول آیکتنور (ن یبه بدتر از ا :بگو ).رسانند یرا به گوششان م
ند و ک ین شما را بدحال میه بدتر از اکز یآن چ( ؟ اگاھانمیشما را خبر دھم و ب )یالھ
افران وعده داده است و که خداوند آن را به ک یآتش .آتش دوزخ است )سوزاند یم

  .گاه استین جایبدتر
   توضیحات: 

يِّنَاتٍ «  ام صادقه و بر کارا بر عقائد حقه و احکآش یعنی .واضح و روشن ،نةیجمع ب :»بَ

ايَاتُ (حال  .شان داللت دارندیبطالن عبادت ا رَ ـالْ . «باشد یم )ءَ نكَ مراد اخم  .زشت :»مُ

طُونَ . «است یمیمصدر م .دن استیشکو چھره درھم  یو تخم و ترشروئ  :»يَكادُونَ يَسْ

ر یمحذوف است و تقد یخبر مبتدا :»النَّارُ . «ور گردند است پا شوند و حمله کینزد

يَ النَّارُ  :ن استیچن وا( ه مبتدا و خبر آنکن یا ای .هِ رُ فَ ينَ كَ ا اهللاُ الَّذِ هَ دَ عَ  .است )وَ

ريـالْ « صِ   ).۱۱۵و  ۹۷نساء /  :نگا(گاه یجا :»مَ
 ۷۳ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  �َّاُس ٱ � ِينَ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  َتِمُعوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ ْ َ�ۡ  لَن �َّ  لُُقوا

ْ جۡ ٱ َولَوِ  اُذبَا�ٗ  بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �َسۡ  �ن ۥۖ َ�ُ  َتَمُعوا الُِب ٱ َضُعَف  هُۚ ِمنۡ  تَنقُِذوهُ �َسۡ  �َّ  ا ٔٗ َشۡ�  �ُّ  لطَّ
ۡ ٱوَ     ﴾٧٣ لُوُب َمطۡ ل

   ترجمه: 
ه کرا  یسانکآن  .دیبدان گوش فرا دھ )با دّقت(زده شده است  یمثل !مردم یا 

را  یتوانند مگس یھرگز نم ،دینمائ ید و پرستش میخوان یم کمکر از خدا به یبغ
اگر  یحت .گر دھندیدکیدست به دست  )نش آنیآفر یبرا(اگر ھم ھمگان  ،نندیافریب

رند و یتوانند آن را از او بازپس گ ینم ،ردیرا از آنان بستاند و برگ یزیھم مگس چ
ا معبودان یو  یه بتان سنگک(و ھم مطلوب  )ز استیه مگس ناچک(ھم طالب  .برھانند

  .درمانده و ناتوانند )نندیدروغ
   توضیحات: 
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ثَلٌ «  ونَ ). «۲۶/   بقره :نگا(المثل  ضرب :»مَ عُ اد ید و به فریطلب یم کمکبه  :»تَدْ

ينَ . «دینک یپرستش م .دیخوان یم ذِ «  .شتر مراد بتھا استینجا بیدر ا .هک یسانک :»الَّ

وهُ  ذُ تَنقِ   .توانند برگردانند و برھانند یآن را نم :»ال يَسْ
 ۷۴ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َما﴿  َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ رِه    ﴾٧٤ َعزِ�زٌ  لََقوِيٌّ  �َّ
   ترجمه: 
گر یه سنگھا و دکچرا (اند  د بشناسند نشناختهیه باکرا آن گونه  یآنان خدا 
 )و یارکبرھر (قت خدا توانا یبه حق ).سازند یخدا م یف را ھمتایدگان عاجز و ضعیآفر
او ھمچون بتان و  .است دهیائنات را آفرکه ھمه کچرا ( .است )یزیبر ھر چ(ره یچ

  ).ندارند یتوانائ ینش مگسیه بر آفرکست ین نیمعبودان دروغ
   توضیحات: 

وا«  رُ ا قَدَ   ).۹۱/   انعام :نگا(اند  نشناخته :»مَ
 ۷۵ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  َطِ� يَۡص  �َّ َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ َوِمنَ  رُُسٗ�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل َّ�  ۢ   ﴾٧٥ بَِص�ٞ  َسِميُع
   ترجمه: 
سوی  به و(ند یگز یرا برم )لیھمچون جبرئ( یآوران امیان فرشتگان پیخداوند از م 
و  یسیو ع یھمچون موس( یغمبرانیپھا  انسان انیو ھم از م )دارد یل میاء گسیانب

چرا  )ار ھمه آنان باخبر استکو از  ،فرستد یمردم مسوی  به ند ویگز یبرم(را  )محّمد
  .نا استیه خداوند شنوا و بک

   توضیحات: 

يا«  طَفَ نَ الْ . «ندیگز یبرم :»يَصْ الً ـَمـمِ سُ ةِ رُ  یابالغ وح یانتخاب فرشتگان برا :»آلئِكَ
  ).۶۱/   انعام ،۱فاطر /  :نگا(گر جز آن است ید یارھاکغمبران و یبه پ

 ۷۶ سوره حج آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ �َ�  َفُهمۚۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
  ﴾٧٦ ُمورُ ۡ�
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   ترجمه: 
و  )شان استینده ایه حال و آک(آنان است  یش رویداند آنچه را در پ یخداوند م 

ارھا به خدا کو ھمه  )استشان یو گذشته ا(ه در پشت سر آنان است کداند آنچه را  یم
  ).باشند یه امور او است و ھمگان در برابرش مسؤول میلّ کو مرجع (شود  یبازگردانده م

   توضیحات: 

لَمُ «  عْ ا يَ َ  مَ ورُ ). «۲۵۵/   بقره :نگا( :»...بَنيْ عُ األمُ جَ   ).۲۱۰/   بقره :نگا( :»تُرْ
 ۷۷ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱ َءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا ْ �ۡ ٱوَ  َر�َُّ�مۡ  ُبُدوا  لََعلَُّ�مۡ  ۡ�َ ۡ�َ ٱ َعلُوا

   ﴾٧٧ ۩لُِحونَ ُ�فۡ 
   ترجمه: 
و  )،دیرنش برکو (وع کر )شیدگار خویآفر یبرا( !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

انجام  کین یارھاکد و یو پروردگار خود را پرستش نمائ )،دیافت کو به خا(د ینکسجده 
  .دیه رستگار شوکن یتا ا ،دیدھ

   توضیحات: 

وا«  دُ جُ وا وَ اسْ عُ كَ مْ . «اشاره به اقامه نماز است :»إرْ لَّكُ عَ   .ه شماکن یتا ا :»لَ
 ۷۸ سوره حج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َوَ�ٰ ﴿  ِ ٱ ِ�  ِهُدوا ِ  َحقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهادِه  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما ُ�مۡ َتبَٮ
�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ  َحَرٖج� 

َ
ٰ  ُهوَ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  أ ٮ ۡ ٱ ُ�مُ َسمَّ  لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاَ�ٰ  َوِ�  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ ل

ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا ٓ  َوتَُ�ونُوا ْ  �َّاِس� ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ  َتِصُموا

 ِ ِ ٱب ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ    ﴾٧٨ �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل
   ترجمه: 
سته تالش در راه او یسته جھاد و بایه شاکد آن گونه ینکو در راه خدا جھاد و تالش  

ه کبر کو در پھنه جھاد ا ،ن استیه نبرد با دشمنان دکدان جھاد اصغر یتا در م(است 
ن ید یاری یان مردم برایاز م(خدا شما را  ).دیروز گردیپ ،مبارزه با نفس اّماره است

 یارھاکن یو در د )ده استیت و عظمت بخشیو به شما شخص(ده است یبرگز )خود
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مقّرر نموده  یف و وظائفیالکه تکو بل(ن را بر دوش شما نگذاشته است یدشوار و سنگ
ن یآئ )ن ھمانین دیا .سازگار است یوان انسانه با فطرت سالم ھماھنگ و با تکاست 

 )تابکن یواپس(ن یو در ا )نیشیپھای  کتاب در(خدا شما را قبًال  .م استیپدرتان ابراھ
را به شما داده است و  یالھ یھا م در برابر فرمانیو افتخار تسل(ده است ین نامیمسلم

 )خود یبا شھادت عمل(غمبر یتا پ )رده استکگر یدھای  مّلت شما را الگو و اسوه حسنه
اس سنجش اعمال شما یردارش مقکامت رفتار و یو در روز ق(گواه بر شما باشد 

و رفتار و (د یگواه بر مردمان باش )خود یبا شھادت عمل(و شما ھم  )مسلمانان گردد
بارز خداپرستان  یو الگو ،نیریسنجش اعمال سا کمح ،ردارتان به عنوان امت نمونهک

د ینکات مال به در کد و زینماز را بخوان )ن منظوریحصول ا یبرا(پس  ).ن گرددیراست
و چه  کیاور نیو چه سرور و  ،اور شما او استیه سرپرست و کد یو به خدا چنگ زن

 . !است یننده خوبک کمکار و کمدد
   توضیحات: 

مْ «  تَبَاكُ  :»َحَرٍج «  .ده استین خود برگزیآئ یروزین و پینصرت د یشما را برا :»إجْ

ةَ ). «۲/   اعراف ،۶/   مائده :نگا(مشّقت  .قیض لَّ مفعول  ،برابر قاعده ِاغراء .نیآئ .نید :»مِ

لَّةَ « :ن استیر چنیاست و تقد یبه فعل محذوف وا مِ بِعُ ... إِتَّ لَّةَ وا مِ مُ زَ ا بدل از محّل ی .»إلْ

ينِ  يفِ (جار و مجرور  لَ (ه منصوب به کاست  )الدِّ عَ اجَ مْ «  .است )مَ يمَ  أَبِيكُ اهِ خدا  :» إِبْرَ
ن یا .ستندیه ھمگان از نسل او نکن یده است با وجود اینام(م را پدر امت محّمد یابراھ

رسول خدا بوده و او ھم از لحاظ شفقت و رحمت  یایم نیه ابراھکبدان خاطر است 

م). «۱۲۸/   توبه ،۱۲۸/   بقره :نگا(ش است یھمچون پدر امت خو وَ سَ مُ اكُ ـَّ هُ

نيَ ـُمـالْ  لِمِ وَ (مراد از  .ده استیخدا شما را مسلمان نام :»سْ ن یل ایبه دل ،خدا است )هُ
 .ندارد یو دخالت یارکم یابراھ ،ه قرآن استکتاب کن یدر ا یعنی ،ھذا یف :هک

مْ (ن فاعل افعال یھمچن تَبَاكُ لَ (و  )إِجْ عَ بْلُ . «خدا است )ماجَ ن قَ ھای  کتاب مراد در :»مِ

«  .ه قرآن استکتاب کن یدر ا :»يفِ هذا. «مین و از جمله توّسط ابراھیشیپ یآسمان

ونَ ال مْ وَ لِيَكُ يْكُ لَ يداً عَ هِ ولُ شَ سُ يلَ النَّاسِ رَّ آءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ  :نگا(است  یمراد شھادت عمل :»تَكُ
و شما امت  ،است یشما امت محّمد یغمبر اسوه و الگویپ :یعنی ).۱۴۳/   بقره

ز با یغمبر نمونه و شما نیه محّمد پکچرا  .دیمردم جھان یھم اسوه و الگو یمحّمد
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ان ھمه یلت در میت و فضیسنجش شخص یبرا یاس و الگوئین مقین آئیداشتن واالتر
روان یبر عھده ما پ یفه سترگیت بزرگ و وظیه چه مسؤولکدا است یلذا پ .دیامتھا ھست

م فرمان یه سراپا تسلکسعادت مرحمت فرما ق و ین توفیپروردگارا به ما ا .محّمد است
  .مینمونه باش یمردم ،و با چنگ زدن به قرآن ،تو





 
 

 سوره مؤمنون

 ۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

فۡ  قَدۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ لَحَ أ   ﴾١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
 .رستگارندروز و یمسّلمًا مؤمنان پ 
   توضیحات: 

لَحَ «    .دیرستگار گرد .دیبه آرزو رس .روز شدیپ :»أَفْ
 ۲ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿   ﴾٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
  .ه در نمازشان خشوع و خضوع دارندکند یسانک 
   توضیحات: 

ونَ «  عُ اشِ ند و یگو یدانند چه م یدھند و م یخدا مه دل به کاست  یسانکمراد  :»خَ
ند و متواضعانه یستا یاند و مؤّدبانه او را م ستادهیانگار در برابر پروردگار ا .نندک یچه م

  .طلبند یاز شقاوت را م یدن به سعادت و دوریرس یائیبرکاز بارگاه 
 ۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ﴾٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
 یرا جّد  یو زندگ(گردانند یاوه روی )گفتار(ھوده و یب )ردارک(ه از کند یسانکو  

  ).ینه شوخ ؛رندیگ یم
 



 تفسیر نور    ١٣٧٦

 

   توضیحات: 

وِ «  غْ   .نباشد یر و سودیه در آن خک یاعمال و اقوال .اوهیھوده و گفتار یردار بک :»اللَّ
 ۴ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿ َكوٰ  ُهمۡ  �َّ ِ لِلزَّ ٰ  ة    ﴾٤ عِلُونَ َ�
   ترجمه:

  .نندک یات مال بدر مکه زکند یسانکو  
   توضیحات: 

لُونَ «  اعِ   .نندگان مراد استکنجا پرداخت یدر ا .انجام دھندگان :»فَ
 ۵ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ﴾٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
  .نندک یعورت خود را حفظ مو  
   توضیحات: 

وج«    .عورت ،جمع َفْرج :» فُرُ
 ۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  إِ�َّ ﴿  زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
  ﴾٦ َملُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

   ترجمه: 
  .ستیشان نیمالمت ا ین صورت جایه در اک ،زان خودینکا یمگر از ھمسران  
   توضیحات: 

يا«  لَ العقول  یذو یو برا )َمْن ( یبه معن :»ما. «است )َعْن ( ینجا به معنیدر ا :»عَ

ُمْ . «است هنُ تْ أَيْامَ لَكَ ا مَ  ).۲۵و  ۲۴و  ۳نساء /  :نگا(زان مراد است ینک ،نیمی کُمل :»مَ
را به  یسانکزان خود ینکان یتوانسته است از م یز در گذشته بوده است و مرد مینک

اسالم در جنگ مشروع اجازه داده است مسلمانان از دشمنان برده  .ردیگ یھمسر
ن صورت یر ایدر غ .نندکان مسلمانان مردمان را برده یرند اگر دشمنان از میبگ
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  ).رالمنتخبیتفس :نگا(نند ک یز نمینکرا برده و  یسکمسلمانان 
 ۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

   ترجمه: 
 )از حدود مشروع(متجاوز  ،نندکرا دنبال  )یدو راه زناشوئ(ن یر از ایه غک یاشخاص 

  ).باشند یار مکو زنا(ند یآ یبشمار م
   توضیحات: 

ادُونَ . «دیطلب .جست :»إبْتَغي«  عَ ام خدا و کدر گذرندگان از اح .تجاوزگران :»الْ
  .عت اویحدود شر

 ۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َ�ٰ  ُهمۡ  �َّ
َ
 ﴾٨ ُعونَ َ�ٰ  ِدهِمۡ وََ�هۡ  تِِهمۡ َ�ٰ ِ�

   ترجمه: 
  .مانندین و در عھد خود بر سر پیش امیخو یه در امانتدارکند یسانکو  
   توضیحات: 

ِمْ «  انَاهتِ ن دانسته یه شخص را بر آن امکاست  یزیھر آن چ ،مراد از امانت :»أَمَ

مْ . «ا اموال سپرده مردمیخدا  یف شرعیالکاعم از ت ،باشند هِ دِ هْ مان با خدا با یپ :»عَ

ونَ . «مان با مردم در مصالح جامعه مراد استیو پ ،ن اویرش دیپذ اعُ  :»رَ
  .مانیدارندگان عھد و پ امانتداران و نگاه .نندگانک تیرعا

 ۹ نون آیهسوره مؤم
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٰ  ُهمۡ  �َّ َ�َ  ٰ   ﴾٩ ُ�َافُِظونَ  تِِهمۡ َصلََ�
   ترجمه: 
و  ،وسته آنھا را در وقت خود اداءیو پ(باشند  یخود م یه مواظب نمازھاکند یسانکو  

  ).ندینما یان و اصول و خشوع و خضوع الزم را مراعات مکار
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   توضیحات: 

يا «  لَ َافِظُونَ عَ ِمْ حيُ اهتِ لَوَ ن بوده و شروط الزم یخود در اوقات مع یمداوم بر نمازھا :»صَ
  .دارند یآن را مراعات م

 ۱۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ   ﴾١٠ رِثُونَ َ�

   ترجمه: 
  .ھستند )بھشت(و فراچنگ آورندگان  )سعادت(آنان مستحّقان  
   توضیحات: 

ثُونَ «  ارِ وَ  ).۴۳/   اعراف :نگا(باشد  یمراد مستحّقان م .به ارث برندگان :»الْ
  .نندگانک کتملّ 

 ۱۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ يَرِثُونَ  �َّ ُ�ِ ١١﴾  
   ترجمه: 
  .نند و جاودانه در آن خواھند ماندک یم کن را تملّ یآنان بھشِت بر 
   توضیحات: 

دَوس«  رْ نجا به یدر ا یر است ولک(فردوس) مذ ).۱۰۷/   ھفکن (نگا: ی: بھشِت بر» الْفِ
  دانند. یر و مؤّنث مکھم آن را مذ یچون مراد (جّنة) است. برخ ،صورت مؤّنث آمده است

 ۱۲ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٢ ِط�ٖ  ّمِن لَةٖ ُسَ�ٰ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میا دهیاز ِگل آفر یا ما انسان را از ُعصاره 
   توضیحات: 

ةٍ «  اللَ  :»طِنيٍ . «دیآ ید میاز آن پد یه منکاست  یا مراد ماده .عصاره .دهیکچ :»سُ

ةٍ مِّن طِنيٍ ). «۳۷/   ھفک :نگا(است  کمراد خا .ِگل اللَ ن سُ از اطوار  یکیاشاره به  :»مِ
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  ).۸/   سجده :نگا(خلقت نسل انسان است 
 ۱۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  َفةٗ ُ�طۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ ﴿    ﴾١٣ مَّ
   ترجمه: 
 یجا )رحم مادر(درآورده و در قرارگاه استوار  یا سپس او را به صورت نطفه 

  .میدھ یم
   توضیحات: 

ةً «  ارٍ ). «۵/   حّج  ،۴/   نحل :نگا( :»نُطْفَ رَ  ۲۶م / یابراھ :نگا(قرارگاه  .محّل استقرار :»قَ

كِنيٍ . «است ار رفتهکمبالغه به  یصفت است و برا ).۶۱نمل /  ،۲۹و  م و کمح :»مَ
  .نان رحم مادر استیت خاّص و محّل اطمیمراد موقع .استوار

 ۱۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نَافََخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ نَاَخلَقۡ  ُ�مَّ ﴿   نَافََكَسوۡ  امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل
  ُ�مَّ  امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ

ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 ﴾١٤ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

   ترجمه: 
ل قطعه گوشت کرا به ش ن لخته خونیو ا ی،سپس نطفه را به صورت لخته خون 
و بعد بر  ،میآور یدرم یفیضع یده را بسان استخوانھایه گوشت جوکن تیو ا ی،ا دهیجو

دن یبا دم(ده و یبخش یا نش تازهیو از آن پس او را آفر ،میپوشان یاستخوانھا گوشت م
ِن یه بھترکزدان است ی کواال مقام و مبار .ردکم یخواھ یگریده دیپد )البدشکجان به 

  .رندگان و سازندگان استیگ اندازه
 توضیحات: 

ةً «  غَ ،مُضْ ةً لَقَ اهُ ). «۵/   حّج  :نگا( :»عَ أْنَ . میردکدار یرا پد یو .میدیاو را آفر :»أَنشَ

كَ « بَارَ نيَ . «اد استیر زیخ یواال مقام است و دارا :»تَ َالِقِ  .رندگانیگ اندازه :»اخلْ
المصحف  :نگا(است  یریگ اندازه یو خلق به معن ،خالق از ماده خلق .سازندگان

 ،دنیبر یقطعه چرم را برا کیه ک یھنگام ).یالمراغ ،ر نمونهیتفس ،ّسریالم
مسأله  ،نشیدرآفر .برد یار مکآن به  یبرا )خلق(عرب واژه  ،نندک یم یریگ اندازه
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به  )خلق( ).۱۱۰/   مائده :نگا(ت دارد یاھّم  یزیش از ھر چیب ی،ریگ اندازه یعنی ،ریتقد
ساختن خدا شامِل از عدم  ).یالمعان روح ،ریزادالمس :نگا(ز آمده است ین )صنع( یمعن
ر ییانسان منحصر به تغ یار سازندگک یول ،گردد یاء میاش یر ظاھرییدن و تغیآفر

  .اء است و بسیصورت اش
 ۱۵ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  دَ َ�عۡ  إِنَُّ�م ُ�مَّ ﴿   ﴾١٥ لََمّيُِتونَ  لَِك َ�
   ترجمه: 
  .د مردیشما خواھ )دیردک یزندگ یکره خاکن یبر ا یه مّدت روزگارک(بعد از آن  
   توضیحات: 

دَ ذلِكَ «    .ردنک یچند زندگ یل شگفت و صباحکن شینش بدیبعد از اتمام آفر :»بَعْ
 ۱۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ َعُثونَ ُ�بۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
امت دوباره زنده یشما در روز ق )ات مردمانیشدن دوره ح یبه دنبال سپر(سپس  

  ).شود یم یدگیو به حساب عمرتان رس(د ید گردیخواھ
   توضیحات: 

ثُونَ «  بْعَ   .دیشو یدوباره باز گردانده م یبه زندگ :»تُ
 ۱۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  عَ َسبۡ  قَُ�مۡ فَوۡ  َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿    ﴾١٧ فِلِ�َ َ�ٰ  قِ لۡ �َۡ ٱ َعنِ  ُكنَّا َوَما �ِقَ َطَرا
   ترجمه: 
شمار  یارات بیب و سکواکرات و کبا وجود (م و یا دهیما بر فراز شما ھفت آسمان آفر 

غافل نبوده و  )خود(دگان ینش و وضع آفریار آفرکما از  )اریبس یھا و باالخره عاَلم
گاھ ،ما ساده یخلقت انسان براو از جمله (م یستین   ).از او آسان است یو آ
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   توضیحات: 

آئِقَ «  بْعَ طَرَ  :نگا(طبقه است  یقه به معنیطرائق جمع طر .ھفت طبقه آسمان :»سَ
ن صورت مقصود یدر ا .ر باشدیثکت ،چه بسا مراد از ھفت ).۱۵/   نوح ،۳/   کمل

فوق  کیه نسبت به ما ھر کاست  یشماریارات بیب و سکواکرات و کار و یبس یھا عاَلم
ر از مجموعه ثوابت و یغ یعنی ،ھمان ھفت باشد )سبع(اگر ھم مراد از  .است یگرید
نْ ( یر قرآنیا به تعبیه آسمان اّول ک یشانھائکھکارات و یس َمآَء الدُّ /   فّصلت :نگا( )ایالسَّ

گر باالتر یشش آسمان د ،دھد یل میکرا تش کیآسمان نزد )۵/   کمل ،۶/   صاّفات ،۱۲
اگر ھم  .نبرده است یپ  ھا بدان رمسّلح بشریه ھنوز چشم مسّلح و غکاز آن قرار دارد 

مراد مدارات و  ،میبدان )راھھا( یو به معن ،ندانسته )طبقات( یرا به معن )طرائق(

َلْقِ . «ندارد ینخست چندان تفاوت یه با معنکرات است کت کحر یرھایمس  :»اخلْ
  .دگانیآفر .نشیآفر

 ۱۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ ﴿ 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما سۡ  بَِقَدرٖ  َء

َ
ٰ فَأ  ٱ ِ�  هُ َك�َّ

َ
ٰ  �نَّا ِض� �ۡ�  ۦبِهِ  ذََهابِۢ  َ�َ

  ﴾١٨ِدُرونَ لََ�ٰ 
   ترجمه: 
 م و آن را دریا ن فرو فرستادهیرا به اندازه الزم و مع یما از آسمان آب ارزشمند 
  .مین ببریمختلف آن را از ب یھا م به گونهیتوان یامًال مکو ما  ،میا ن ماندگار نمودهیزم

   توضیحات: 

آءِ «  مَ رات باال. در ک). ۶۹/   واقعه ،۴۳نور /  ،۵۷/   مراد ابر آسمان است (نگا: اعراف»: السَّ

آءً «ن است. یره زمکنش در یجاد آب در آغاز آفرین صورت مراد ایا . یمھّم و باارزشآب »: مَ

رٍ «ان). یر أضواء البیت آب است (نگا: تفسیر آن اشاره به ارزش و اھّم یکتن دَ به اندازه »: بِقَ
دانشمندان موّفق به ضبط و ثبت مقدار  ،). در عصرحاضر۴۹قمر /  ،۲۱ن (نگا: حجر / یمع

ھفده  ،نیره زمک یه بر رویاند. در ھر ثان دهین گردیره زمکباران نازل شده در سطح 
ارد) تن در سال است یلیم ۵۳۶۰۰۰ون (یلیتر ۵۳۶با  یه مساوکبارد  یون تن باران میلیم

ضِ «ر. یتغیاست ال ین رقمیو ا نَّاهُ يفِ األرْ كَ م. یردکن ماندگار و بردوام یآن را در زم»: فَأَسْ
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به  و ،نده شدن آب در فضاکع و پراین از ضایله اتمسفر زمیه خدا به وسکن است یاشاره به ا
ده یو با چرخه آب از گند ،نین از فرو رفتن آن در اعماق زمیر زمیناپذ له طبقه نفوذیوس

ابٍ بِهِ «فرموده است.  یرین جلوگیزم یشدن آن بر رو ھای  راه ن بردن آن ازیاز ب»: ذَهَ
ار دور داشتن و از دسترس یو مبالغه در بسھا  راه ثرتکر (َذَھاٍب) اشاره به یکگوناگون. تن

  ).یر قاسمیردن آب است (نگا: تفسکبه دور 
 ۱۹ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
�َش�

َ
ٰ  ۦبِهِ  لَُ�م نَافَأ ِيلٖ  ّمِن تٖ َج�َّ عۡ  �َّ

َ
ٰ  �ِيَها لَُّ�مۡ  بٖ َ�ٰ َوأ ٞ  كِهُ فََ�  َهاَوِمنۡ  َكثَِ�ة

 
ۡ
 ﴾١٩ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
 یھا وهیه مکم یا د آوردهیشما پد یھا برا ستانکھا و تا نخلستان ،ن آبیله ایما به وس 

  .دیخور یآورند و از آنھا م یتان به بار میبرا یادیز
   توضیحات: 

نَابٍ «  يلٍ وَ أَعْ ن نَّخِ نَّاتٍ مِّ لُونَ ). «۲۶۶/   بقره( :»جَ ا تَأْكُ نْهَ مراد  .دیخور یاز باغھا م :»مِ
د و ینک یھا درست م وهیھا از م یدنینوشھا و  یکخورا ،وهیه عالوه از مکن است یا

  نحل :نگا(د ینک یھا م از باغ یه البسه و مواّد داروئیل تھیاز قب یگرید یھا یبردار بھره
  ).۶۷و  ۱۱/ 

 ۲۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َسيۡ  ُطورِ  ِمن ُرجُ َ�ۡ  وََشَجَرةٗ ﴿  ِ  ُبُت تَ� ءَ نَا هۡ ٱب  ﴾٢٠ ِ�ِ�َ لِّ� غٖ َوِصبۡ  نِ �ُّ
   ترجمه: 
صدھا (د و یرو ینا میوه طور سکه در کم یا ردهکدار یپد )با آن( ین درختیھمچن 

بھره  یات فراوانکبر ،ادیوسته سبز و خرم است و بدون زحمت زیند و پک یسال عمر م
  .خورندگان یند براک یم ید روغن و نان خورشیو تول )سازد یشما م

   توضیحات: 

ةً «  رَ جَ اٍت (عطف بر  :»شَ يْنَآءَ . «است یه قبلیدر آ )َجنَّ ه کاست  یانکم :»طُورِ سَ
/   نیت :نگا(شود  یز گفته مین )َن یُطور ِسن(در آنجا صورت گرفته است و  یمناجات موس
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نِ ). «۲ هْ و عطف صفت بر  ،مراد ھمان روغن است .نان خورش :»ِصبْغٍ . «روغن :»الدُّ
رود و ھم  یار مکھم به عنوان نان خورش به  ،ن روغنیا :یعنی .موصوف خود است

  .گر داردید یھا جنبه
 ۲۱ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  لَُ�مۡ  �نَّ ﴿ 
َ
ۖ لَعِۡ�َ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُّسۡ  ٗة ا قِيُ�م� ٞ  فِعُ َمَ�ٰ  �ِيَها َولَُ�مۡ  ُ�ُطونَِها ِ�  ّمِمَّ  َكثِ�َة

  َهاَوِمنۡ 
ۡ
 ﴾٢١ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
تا بدان به قدرت (شما  یاست برا یان رھنمود مھّم یچھارپا )نشیآفر یچگونگ(در  

و  ،مینوشان یبه شما م )ر نام داردیو ش(م آنھا است کاز آنچه در ش ).دیببر یخدا پ
 )ھمچون مو و پشم( یادیمنافع ز )ریروبخش شیگوارا و ن ین غذایجز ا(ان یچھارپا

  .دیبر ید و سود مینک یه میآنھا تغذ )گوشت(از  )به عالوه(شما دارند و  یبرا
   توضیحات: 

مْ يفِ «  لُونَ ). «۶۶/   نحل( :...»وَ إِنَّ لَكُ أْكُ ا تَ نْهَ از آنھا  .دینک یه میاز گوشت آنھا تغذ :»مِ
  .دیبر ید و سود مینک یم یبردار بھره

 ۲۲ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٢ َملُونَ ُ�ۡ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ َوَ�َ  َهاوََعلَيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ھا برداشته یشتکبر  )ایدر در(و  ،)یکدر خش(ان یچھارپا )راھوار یبھاکمر(و بر  

  ).ه عبرت استیما ،اءیوانھا و آثار و خواّص اشین ھمه فائده حیو ا(د یشو یم
   توضیحات: 

لْكِ «  فُ   ).۱۶۴/   بقره :نگا(ھا  یشتک :»الْ
 ۲۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٰ  َ�َقاَل  ۦِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ� َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ فََ�  ۥٓۚ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

َ
 أ

 ﴾٢٣ َ�تَُّقونَ 
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   ترجمه: 
سوی  به ما نوح را )است یغمبران عبرت و درس زندگیدر داستان پ !مؤمنان یا( 

 ،دیرا بپرست )تاکیگانه ی(خداوند  !قوم من یا :گفتشان  بدی او .میقوم خودش فرستاد
 )ه به شما داده استک یاز عذاب خدا و زوال نعمت(ا یآ .دیجز او ندار یه معبودکچرا 

  ؟دیزیپرھ ینم
   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ ن امر یا با وجود ایآ ؟دیدار یشتن را به دور نمیا از عذاب خدا خویآ :»أَفَال تَ
  ؟دینک یز نمیپرھھا  از پرستش بت ،روشن

 ۲۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�َقاَل ﴿  ْ ل ِينَ ٱ َملَُؤا َّ�  ْ ٓ َ�ٰ  َما ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ�َفُروا ن يُرِ�دُ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا
َ
َل  أ  َ�تََفضَّ

ٓ  َولَوۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُ ٱ ءَ َشا نَزَل  �َّ
َ
ا �َِكةٗ َمَ�ٰٓ  َ� ٓ  ِ�ٓ  َذابَِ�ٰ  َناَسِمعۡ  مَّ  ٱ �َِناَءابَا

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٢٤ وَّ

   ترجمه: 
و در (ھمچون شما نبوده  ین مرد جز انسانیا :افر قوم او گفتندکاشراف و سران  
و (رد یگ یخواھد بر شما برتر یم )ن اّدعاءیبا ا(او  یول )نبّوت دروغگو است یاّدعا
ان ما یرا به م یغمبریپ(خواست  یاگر خدا م ).شما گرداند یشتن را سرور و آقایخو

را در  یزین چیما چن .فرستاد یم )ن منظوریا یبرا(را  یحتمًا فرشتگان )ندکروانه 
نده یند و خود را نماکنبّوت  یاّدعا یه انسانک(م یا دهین خود نشنیشیپدران پ )خیتار(

  ).خدا بداند
   توضیحات: 

اْ ـالْ «  لَؤُ   ).۶۰/   اعراف ،۲۴۶/   بقره :نگا(بزرگان  .اشراف :»مَ
 ۲۵ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ِجنَّةٞ  ۦبِهِ  رَُجُلۢ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿  �َُّصوا ٰ  ۦبِهِ  َ�َ�َ   ﴾٢٥ ِح�ٖ  َح�َّ
   ترجمه: 
درباره او صبر  ید مّدتیپس با ،از جنون است یه مبتال به نوعکاست  یاو فقط مرد 

  ).ابدی یبھبود یوانگین دیا از ایتا مرگ او فرا رسد (د ینک



  ١٣٨٥ سوره مؤمنون

 

   توضیحات: 

نَّةٌ ). «ال(ن یاست و به مع یحرف نف .نه :»إِنْ «    .یوانگید .جنون :»جِ
 ۲۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

بُونِ  بَِما ِ� نُ�ۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿   ﴾٢٦ َكذَّ
   ترجمه: 
 ،دانند یو دعوتم را دروغ م(نند ک یب میذکچون مرا ت !پروردگارا :نوح گفت 

  .روز گردانیداده و پ یاریمرا  )و بر آنان ،نابودشان گردان
   توضیحات: 

و  ،بدل است یا برایه یحرف باء سبب .شان بیذکدر برابر ت .هکن یبه سبب ا :»اـبِمَ « 

  .باشد یه میمصدر )ما(
 ۲۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ فَأ نِ  هِ إَِ�ۡ  َنا

َ
�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ َنعِ ۡص ٱ أ

َ
ٓ  فَإَِذا يَِناَووَحۡ  يُنَِنابِأ مۡ  ءَ َجا

َ
 لُۡك سۡ ٱفَ  �َّنُّورُ ٱ َوفَارَ  ُرنَاأ

هۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ َجۡ�ِ َزوۡ  ُ�ّٖ  ِمن �ِيَها
َ
 ِ�  ِ� ِطبۡ تَُ�ٰ  َوَ�  ُهۡمۖ ِمنۡ  ُل َقوۡ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َسَبقَ  َمن إِ�َّ  لََك َوأ

ِينَ ٱ ْ َظلَُموٓ  �َّ غۡ  إِ�َُّهم ا  ﴾٢٧ َرقُونَ مُّ
   ترجمه: 
ما و برابر رھنمود و  )تیو در پناه حفاظت و رعا(ر نظر یه زکم یردک یوح بدو 

صادر شد  )شانیا کبر ھال یمبن(ھرگاه فرمان ما  .بپرداز یشتکآموزش ما به ساختن 
نر ( یجفت یوانات از ھر نوعیبالفاصله از ھمه ح ،جوشد یآب از تنور بر م )هک یدیو د(

 یسانکمگر آن  ،نما یشتکروانت را سوار یخانواده و پز یو ن ،نک یشتکرا سوار  )و ماده
و درباره  )باشند یه ھمسرت و پسرت مک(شان داده شده است یه قبًال فرمان نابودک
 )گرانیبر خود و د ،انیان و عصیفر و ضالل و طغکش گرفتن راه یبا در پ(ه ک یسانک

قطعًا  یآنان ھمگ هکچرا  .با من سخن مگو )شانیراجع به نجات ا( ،اند دهیستم ورز
  ).ستیگفتگو ن یگر جایو د(غرق خواھند شد 

   توضیحات: 

 »... ... وَ يُنِنَا... فَارَ التَّنُّورُ ا). «۴۰و  ۳۷ھود /  :نگا( :»بِأَعْ لُكْ فِيهَ ن کداخل  :»أُسْ



 تفسیر نور    ١٣٨٦

 

  ).۴۰ھود /  :نگا(ردن است کدادن و حمل  یمراد جا .بدان
 

 ۲۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

نَت  َت َتَو�ۡ سۡ ٱ فَإَِذا﴿ 
َ
َعَك  َوَمن أ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َ�ُقلِ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ َ�َ  مَّ ِيٱ ِ�َّ َّ�  ٰ  مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َناَ�َّٮ

ٰ ٱ   ﴾٢٨ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ر و سپاس کش :بگو ی،افتیاستقرار  )و یسوار شد( یشتکھرگاه تو و ھمراھانت بر  

  .دیستمگر رھانه ما را از دست قوم کرا سزا است  یخداوند
   توضیحات: 

يْتَ «  تَوَ   .یگرفت یو جا یافتیاستقرار  :»إسْ
 ۲۹ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

نزِلۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿ 
َ
َباَرٗ�  ُمَ�ٗ�  ِ� أ نَت  مُّ

َ
ۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ﴾٢٩ ُم�ِلِ�َ ل

   ترجمه: 
  .ین فرودآورندگانیفرود آور و تو بھتر یتکر و بریگاه پرخیمرا در جا !پروردگارا :و بگو 
   توضیحات: 

الً «  نزَ فرود آوردن  :یعنی ،انزال یاست و به معن یمیا مصدر می .گاه نزولیجا :»مُ
و و کیمرا ن !پروردگارا :و بگو :ن خواھد بودیمفھوم چن ،دوم یبا توّجه به معن .است

  .ت فرود آورکر و بریباخ
 ۳۰ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿   ﴾٣٠ َتلِ�َ لَُمبۡ  ُكنَّا �ن ٖت َ�ٰ � لَِك َ�
   ترجمه: 
رنده عبرتھا و پندھا یو در برگ ،بر قدرت خدا(است  یھائ نشانه )داستان(ن یقطعًا در ا 
ال کھمگان را در ھمه قرون و اعصار به اش(و ما به طور مسلم  )خردمندان است یبرا

  .مینمائ یش میآزما )مختلف



  ١٣٨٧ سوره مؤمنون

 

   توضیحات: 

ايَاتٍ «  مخّفف از  .مسّلماً  .قطعاً  :»إِنْ « .ھا و رھنمودھا لیدل .ھا و پندھا عبرت :»ءَ

بْتَلِنيَ . «و از حروف مشّبھٌة بالفعل است )ِإنَّ ( ه کن است یمراد ا .نندگانک شیآزما :»مُ
 :نگا(د یاآزم یبندگان را م ،ال گوناگونکھا و به انواع و اش یھا و ناخوش یخداوند با خوش

  ).۳۵اء / یانب ،۱۶۸/   اعراف ،۱۸۶/   عمران آل ،۱۵۵/   بقره
 ۳۱ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ُ�مَّ ﴿ 
ۡ
�َش�

َ
 ﴾٣١ َءاَخرِ�نَ  نًاقَرۡ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  نَاأ

   ترجمه: 
بر سر  )قوم ھود ،به نام عاد(را  یگریمردمان د ،)قوم نوح یعنی( ،سپس بعد از آنان 

  .میار آوردک
   توضیحات: 

ناً «  رْ قوم ھود  یعنی ،نجا مراد عادیدر ا ).۶/   انعام :نگا(عصر و زمان  کیمردمان  :»قَ

ينَ ). «۱۲۴شعراء /  ،۵۰ھود /  ،۶۵/   اعراف :نگا(است  رِ اخَ   .گرانید :»ءَ
 ۳۲ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

نِ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ ﴿ 
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ فََ�  ۥٓۚ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

َ
  ﴾٣٢ َ�تَُّقونَ  أ

   ترجمه: 
 )میغام دادیپشان  بدی توّسط او( .میردکروانه شان  میان از خودشان را به یغمبریپ 

 )شتن را از عذاب اویخو(ا یآ .دیندار یرا جز او معبودیز ،دیه خدا را بپرستک
  ؟دیزیپرھ یم

   توضیحات: 

والً «  سُ مْ رَ نْهُ   .است )ه السالمیعل(مراد ھود  .از خودشان یغمبریپ :»مِّ
 ۳۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿  ِينَ ٱ مِهِ قَوۡ  ِمن َمَ�ُ ل َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ  َوَ�ذَّ تۡ  ِخَرةِ �ٱ ءِ بِلَِقا
َ
ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َرفۡ َو�  ة



 تفسیر نور    ١٣٨٨

 

�ۡ ٱ ٓ َ�ٰ  َما َيا�ُّ   لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا
ۡ
ا ُ�ُل يَأ   مِمَّ

ۡ
ا ُب َو�َۡ�َ  هُ ِمنۡ  ُ�لُونَ تَأ  ﴾٣٣ ُ�ونَ �َۡ�َ  ِممَّ

   ترجمه: 
ناز و  ،ایدن یامت را قبول نداشتند و در زندگیدن قیه فرا رسک یباور یاشراف ب 

 .ستیغمبر نیو پ(ھمچون شما بوده  ین انسانیا :گفتند ،میداده بودشان  بدی نعمت
نوشد  یم یزھائید و از ھمان چیخور یه شما مکخورد  یم یزھائیاز ھمان چ )هکچرا 

  ).!د فرشته باشد نه انسانیان خدا و مردم بایرابط م( .دینوش یه شما مک
   توضیحات: 

ألُ ـْال«  آءِ ). «۶۰/   اعراف ،۲۴۶/   بقره :نگا(اشراف و بزرگان و سران قوم  :»مَ لِقَ

ةِ  رَ مْ . «دار آخرتید :»اآلخِ نَاهُ فْ مراد  .میاموال و اوالد و ناز و نعمت دادشان  بدی :»أَتْرَ
  .اء استیاء و اقویاغن

 ۳۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

َطعۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
ونَ لََّ�ٰ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  لَُ�مۡ ّمِثۡ  ��ََ�ٗ  ُتمأ ُ�ِ ٣٤﴾  

   ترجمه: 
ار کانین صورت سخت زیدر ا ،دید و بدو بگروینک یرویھمسان خود پ یاگر از انسان 

  .د بودیخواھ
   توضیحات: 

مْ «  ثْلَكُ   .صفت است .ھمچون خود :»مِ
 ۳۵ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

يَعُِدُ�مۡ ﴿ 
َ
نَُّ�مۡ  �

َ
نَُّ�م ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نُتمۡ  ِمتُّمۡ  إَِذا �

َ
�  ۡ   ﴾٣٥ رَُجونَ �ُّ

   ترجمه: 
شما  ،دیو استخوان شد کد و خایه مردک یه ھنگامکدھد  یا او به شما وعده میآ 

 یدین و جاویات نویو ح( ؟!دیشو یبه در آورده م )د و از گورھایگرد یگر زنده میبار د(
  ).؟!دینک یرا آغاز م

   توضیحات: 

مْ «    .شتر استید ھرچه بیکتأ ین لفظ برایرار اکت :»أَنَّكُ



  ١٣٨٩ سوره مؤمنون

 

 ۳۶ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٦ تُوَعُدونَ  لَِما َهاَت َهيۡ  َهاَت َهيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 ،ز نام داردیدوباره و برپا شدن رستاخ یه زندگک(شود  یآنچه به شما وعده داده م 

  ).شود یو ھرگز نم(دوِر دور است  )و از عقل ،ن استکمحال و نامم
   توضیحات: 

اتَ «  يْهَ د یکتأ یرار آن براکاست و ت یمحال و ناشدن ینجا به معنیدر ا !دور است :»هَ

  .است )َھاَت یھَ (فاعل اسم الفعل  )ما(حرف الم زائده بوده و واژه  :»اـمَ ـِل. «است
 ۳۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ ﴿    ﴾٣٧ ُعو�ِ�َ بَِمبۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ
   ترجمه: 
 یگریم (و گروه دیریم یاز ما) م یه (گروھکن جھان وجود ندارد یات ایجز ح یاتیح 
  م.یشو یخته نمیو ما ھرگز (پس از مرگ) برانگ ،مینک یم یم) و زندگیریگ یآنان را م یجا

   توضیحات: 

يَ «  يَ (است و مراد از  یحرف نف )إِنْ (واژه  :»إِنْ هِ يَاة( ،)هِ ر عائد بر یو ضم ،است )حَ
  .ر شده استیمتأخر بوده و با خبر تفس

 ۳۸ مؤمنون آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ رَُجٌل  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿   ﴾٣٨ مِنِ�َ بُِمؤۡ  ۥَ�ُ  نُ َ�ۡ  َوَما اَكِذبٗ  �َّ
   ترجمه: 
و نه  ،از طرف خدا دارد یاو نه رسالت( .بندد یه بر خدا دروغ مکاست  یاو مرد 

ه کسران شما (و ما  )دیگو یه خودسرانه سخن مکو بل ،زش درست استیوعده رستاخ
پس شما ھم ( .مینک یقش نمیم و تصدیآور یمان نمیھرگز بدو ا )میخردمندان شمائ

  ).دین مرد دروغگو بگروید بدینبا
   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١٣٩٠

 

يا. «ستین :»إِنْ «  َ   ).۶۸/   بوتکعن ،۹۴/   عمران آل :نگا( :»إفْرتَ
 ۳۹ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

بُونِ  بَِما ِ� نُ�ۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿   ﴾٣٩ َكذَّ
   ترجمه: 
وس ینان مأیمن از ا( ،نکم کمک !پروردگارا :گفت )دگار خود نمود ویھود رو به آفر( 

  .اند دهیم نامیرده و دروغگوکب یذکه مرا تکن یبه سبب ا )نابودشان فرما ،ام شده
   توضیحات: 

بُونِ ـبِمَ «  ذَّ ه مرا دروغگو کن یبه سبب ا .اند ردهکب یذکه مرا تکن یدر برابر ا :»ا كَ
  .اند رفتهیده و دعوتم را نپذینام

 ۴۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ا قَاَل ﴿  ُۡص  قَلِيلٖ  َ�مَّ   ﴾٤٠ ِدِم�َ َ�ٰ  بُِحنَّ �َّ
   ترجمه: 
ه عذاب ک یوقت(گردند  یمان میار خود پشکحتمًا از  یبه زود :گفت )خدا به ھود( 
  ).نندک یرا مشاھده م یالھ

   توضیحات: 

مّ «  لِيلٍ ـَعَ نَّ . «ا زائده استیه یزمان )ما(واژه  .یبه زود :» ا قَ بِحُ يُصْ قطعًا خواھند  :»لَ

نيَ . «شد   .مانیپش ،جمع َناِدم :»نَادِمِ
 ۴۱ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

َخَذ�ۡ ﴿ 
َ
يۡ ٱ ُهمُ فَأ ِ  َحةُ لصَّ ٓ  ُهمۡ َ�ٰ فََجَعلۡ  قِّ �َۡ ٱب ۚ ُ�َثا ٰ ٱ مِ َقوۡ ّلِلۡ  ادٗ َ�ُبعۡ  ٗء  ﴾٤١ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ه داشتند ک یبه سبب استحقاق -آنان را  )و مرگبار طوفان باد(بلند  یناگھان صدا 

 یه روکت هکده و تیوبکالب درھم یس( کشان را بسان خس و خاشایو ما ا ،فرو گرفت -
  .دور و نابود شوند )از رحمت خدا(اران کستم .میردک )ھم انباشته

   توضیحات: 
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ةُ «  يْحَ  .ه ھمراه با آن استکد طوفان باد است یشد یمراد صدا .بیمھ یصدا :»الصَّ
از  یبرخ ).۶/   حاّقه :نگا(اند  قوم ھود با طوفان باد نابود شده یعنی ،ه عادکچرا 
 ؛اند قوم صالح دانسته یعنی ،ات را درباره ثمودین آیا )َحةیصَ (ن به سبب واژه یمفّسر

نجا واژه یدر ا ).۶۷ھود /  :نگا(اند  ان رفتهیمرگبار رعد از م یرا قوم صالح با صدایز

ثَآءً . «تواند باشد یز میمطلق عذاب ن یبه معن )َحةیصَ ( و چوبھا و  کخس و خاشا :»غُ

داً ). «۵/   یاعل :نگا( .آورد یالب با خود میه سک یزھائیچ و  ۶۰و  ۴۴ھود /  :نگا( :»بُعْ
  ).۹۵و  ۶۸

 ۴۲ سوره مؤمنون آیه
   ه:یآ متن 

  ُ�مَّ ﴿ 
ۡ
�َش�

َ
 ﴾٤٢ َءاَخرِ�نَ  قُُرونًا ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  نَاأ

   ترجمه: 
  .میار آوردکرا بر سر  یگریمردمان د ،شانیپس از ا 
   توضیحات: 

وناً «  رُ   ).۳۱/   مؤمنون ،۱۳/   ونسی :نگا( :»قُ
 ۴۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ةٍ  ِمنۡ  بِقُ �َسۡ  َما﴿  مَّ
ُ
َجلََها أ

َ
 ﴾٤٣ ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  َوَما أ

   ترجمه: 
  .ردیگ ینم یو پس یشیش پید مرگ و نابودیبر سر رس یچ مّلتیھ 
   توضیحات: 

ةٍ «  نْ أُمَّ نْ (حرف  .یجماعت .یمّلت :»مِ ةٍ (زائد و  )مِ ا. «فاعل است )أُمَّ لَهَ وقت  :»أَجَ
  ).۵حجر /  ،۱۸۵و  ۳۴اعراف /  :نگا( کد ھالیسر رس .ینابود

 ۴۴ مؤمنون آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

رۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ٓ  َما ُ�َّ  �ۖ َ�ۡ�َ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ ةٗ  ءَ َجا مَّ

ُ
ۖ  رَُّسولَُها أ بُوهُ �ۡ  َكذَّ

َ
 اٗض َ�عۡ  َضُهمَ�عۡ  َناَبعۡ فَ�

َحادِيَثۚ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ 
َ
 ﴾٤٤ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  �ٖ ّلَِقوۡ  ادٗ َ�ُبعۡ  أ
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   ترجمه: 
م و یردکروانه  )شان اقوام یسو به( یگریپس از د یکیغمبران خود را یسپس پ 

ش را نابود کسرھای  مّلت نیا(ما ھم  ،دندیب نموده و دروغگو نامیذکشان آنان را ت اقوام
ه یشان را نقل مجالس و مایم و ایردک )یستیار نید(روانه  یگریرا به دنبال د یکی )و

  .باورند یو ب مانیا یه بک ینابود باد اقوام .مینمود )گرانید(عبرت 
   توضیحات: 
است  )یوتر(اصل آن  ).وتر(حال است و از ماده  .یگریبعد از د یکی .یاپیپ :» َتْتَرا« 

ادِيثَ . «است )ةیوقا(ه از ک )یتقو(ھمچون  ،ل شده استیو واو به تاء تبد جمع  :»أَحَ
ْحُدوَثة

ُ
عاج ،أ

َ
ْعُجوَبة استکب یمانند أ

ُ
ْحُدوَثة سخن .ه جمع أ

ُ
ه مردمان به کاست  یأ

و مراد  ،ثیا جمع حدی .ندینما یت میگر روایدکی یآن را برا ی،خاطر غرابت و شگفت
  .ز استیانگ سخنان عبرت

 ۴۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
َخاهُ  ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ

َ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ وَُسلۡ  تَِناَ�ٰ � ُرونَ َ�ٰ  َوأ   ﴾٤٥ مُّ

   ترجمه: 
داّل بر صدق (ن یو برادرش ھارون را ھمراه با معجزات و براھ یسپس موس 

  .میردکباشد روانه  )آنان یغمبریاثبات پ(گر  بیان هک یو حّجت واضح )رسالتشان
   توضیحات: 
. است ۱۰۱ه یآ ،ور در سوره اسراءکگانه مذ ن نهیمراد معجزات و براھ :»اِت یَءا« 

بِنيٍ « لْطَانٍ مُّ ب(در اصل  .حق باشدگر  بیان هک یحّجت :»سُ  )اتیَءا(صفت  )ٍن یُسْلطاٍن مُّ
  .عطف صفت بر موصوف است ،گریبه عبارت د .است

 ۴۶ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ ﴿  ْ تَكۡ سۡ ٱفَ  ۦَوَمَ�ِ وا ُ�َ  ْ   ﴾٤٦ َ�لِ�َ  ًماقَوۡ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
شان یه دعوت اکن دانستند یخود را باالتر از ا(آنان  یول ،انیفرعون و فرعون یسو به 

  .ن بودندیب طلب و خود بزرگ شان اصوًال مردمان سلطهیو ا ،دندیّبر ورزکت )رند ویرا بپذ
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   توضیحات: 

ئِهِ «  لَ الِنيَ ). «۱۰۳و  ۶۰/   اعراف ،۲۴۶/   بقره :نگا(ان یاطراف .اشراف :»مَ  :»عَ
ه مقام طلب و شھرت طلب بوده و کاست  ینانیب گبران و خود بزرکمراد مست .شانکسر
 :نگا(انگارند  یردستان خود میدانند و مردمان را ز یگران میشتن را باالتر از دیخو

  ).۸۳/   قصص ،۸۳/   ونسی ،۱۲۷/   اعراف
 ۴۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�َقالُوٓ ﴿  نُؤۡ  ا
َ
�ۡ  ِمنُ � ٰ  َ�َا ُمُهَماَوقَوۡ  لَِناِمثۡ  نِ لِبََ�َ   ﴾٤٧ بُِدونَ َ�

   ترجمه: 
و (م یاوریمان بیا به دو انسان ھمچون خودمان ایآ :گفتند )انیفرعون و فرعون( 

پرستندگان و  )لیاسرائ یبن یعنی(ه قوم آن دو کن یو حال ا )میغمبرشان بدانیپ
  ؟!خدمتگذاران ما بوده و ھستند

   توضیحات: 

موَ «  هُ مُ وْ ونَ . «استه یحال )واو(حرف  :»اـَقَ ابِدُ مراد بندگان و  .پرستندگان :»عَ
  .نندگان استک رنشکخدمتگذاران و 

 ۴۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

بُوُهَما﴿  ْ  فََكذَّ ۡ ٱ ِمنَ  فََ�نُوا   ﴾٤٨ لَِك�َ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
  .دندیگرد کھال )ا غرق ویدر در(جه یردند و در نتکب یذکه آن دو را تکن بود یا 
   توضیحات: 

لَكِنيَ ـْال«  هْ   .شوندگان کھال :»مُ
 ۴۹ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٩ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّهمۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ام و کل در پرتو احیاسرائ یبن(ه کن یم تا ایداد )تورات(تاب ک یما به موس 
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  .اب گردندیراھ )آن یرھنمودھا
   توضیحات: 
  .مراد تورات است :» َتابکالْ « 

 ۵۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

هُ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿  مَّ
ُ
ٓ َ�ٰ َوَءاَو�ۡ  َءايَةٗ  ۥٓ َوأ   ﴾٥٠ َوَمعِ�ٖ  قََرارٖ  ذَاتِ  َو�ٖ َر�ۡ  إَِ�ٰ  ُهَما

  ترجمه: 
ه کچرا (م یردک )بر قدرت خود( یا را نشانه )میمر(و مادرش  )یسیع(م یما پسر مر 

 یا و آن دو را به تپه )میم را بدون شوھر آبستن نمودیو مر ،را بدون پدر متوّلد یسیع
  .داشت یت و آب جاریه آرامش و امنکم یردکپناھنده 

   توضیحات: 

ةً «  ايَ نَا. «بر عظمت و قدرت یا نشانه .مال قدرتکبر  یلیدل :»ءَ يْ اوَ  یمنزل و مأو :»ءَ

ةٍ « .میردکم و پناھنده یراند .میداد بْوَ مراد  ).۲۶۵/   بقره :نگا(ن بلند یزم .تپه .پشته :»رَ

ارٍ ). «ّسریالم المصحف :نگا(المقّدس است  تیعرصه ب رَ اتِ قَ محّل  .محّل استقرار :»ذَ

 ،ان آبیجر یبه معن )معن(از ماده  .آب روان :»معنيّ . «نانیامن و امان و آرامش و اطم
  .دیقابل د یعنی )نیع(ا از ی

 ۵۱ مؤمنون آیه سوره
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  ِت لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا  ﴾٥١ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

   ترجمه: 
 یاز غذاھا !غمبرانیپ یم) ایا روان خود برسانند. گفتهیم تا به پیا غمبران گفتهی(به پ 

گاھم.یدھ یمن از آنچه انجام مگمان  بی ،دینکسته بیشا یارھاکد و یحالل بخور   د بس آ
   توضیحات: 

لُوا«  لُ كُ سُ َا الرُّ آ أَهيُّ يِّبَات. «اء استیروان انبیاء بوده و مراد پیمخاطب انب :...»يَ  :» الطَّ
نساء /  ،۲۶۷و  ۱۷۲و  ۵۷/   بقره :نگا(حالل است  یھا یکمراد خورا .زهیکپا یزھایچ

۱۶۰.(  
 ۵۲ مؤمنون آیهسوره 
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   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  �نَّ ﴿  ُتُ�مۡ  ۦٓ ِذه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ نَا

َ
 ﴾٥٢ �َُّقونِ ٱفَ  َر�ُُّ�مۡ  َو�

   ترجمه: 
ه بدانان ک یغمبران بزرگیپ(ن یا )هکبه اقوام خود برسانند  :میگفتشان  بدی و( 

و من  )دارند یتائکین واحد و برنامه یو آئ(بوده  یا گانهیمّلت  )یھمگ ،اشاره شد
 ،با برنامه واحد ،ه مّلت واحدکچرا (د یپس تنھا از من بھراس ،پروردگار ھمه شما ھستم

  ).شتن را از عذاب و عقاب او به دور داردیواحد بترسد و خو ید از خدایبا
   توضیحات: 

هِ «    ).۹۲اء / یانب :نگا( :...»إِنَّ هذِ
 ۵۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ُعوٓ ﴿  ْ َ�َتَقطَّ مۡ  ا
َ
يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  �ۖ ُزُ�رٗ  َنُهمۡ بَيۡ  َرُهمأ  ﴾٥٣ فَرُِحونَ  هِمۡ َ�َ

   ترجمه: 
 یبه راھ یھر گروھ(شاندند و ک یندگکخود را به پرا )نید(ار و بار کاّما مردمان  

بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند  یتیھر دسته و جمع )هکن یو عجب ا ،رفتند
  ).روند یژ راھه مکگران یراھند و د یشان بر راستایبرند ا یه گمان مکچرا (

   توضیحات: 

مْ «  هُ رَ وا أَمْ طَّعُ تَقَ ردند و خودشان فرقه کنده کن خود را بخش بخش و پرایار دک :»فَ

بُراً . «فرقه شدند  .تابک یا جمع َزبور به معنی .ه استکقطعه و ت یجمع ُزْبَرة به معن :»زُ
ن ید یارھاکه کن یا ای ،نده نمودندکدند و پراین را از ھم پاشید یارھاک :هک یمعنن یبد

معجم الفاظ  :نگا(جدا و مختلف گنجاندند ھای  کتاب ردند و درکنده کخود را پرا
  ).میرکالقرآن ال

 ۵۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َرتِِهمۡ َ�مۡ  ِ�  ُهمۡ فََذرۡ ﴿   ﴾٥٤ ِح�ٍ  َح�َّ
   ترجمه: 
جھالت و (در غرقاب  )شان استیا که وقت مقّدر ھالک( یبگذار تا مّدت زمان 
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  .خود بسر برند )ضاللت
   توضیحات: 

ِمْ «  هتِ رَ مْ شان را یه اکرت و ضاللت و غفلت و جھالت است یمراد ح .غرقاب ،غمرة :»غَ
  ).۱۷طارق /  ،۸۳/   زخرف ،۳حجر /  :نگا(رد یگ یفرا م
 

 ۵۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ
َ
�ََّما َسُبونَ �

َ
ُهم � الٖ  مِن ۦبِهِ  نُِمدُّ   ﴾٥٥ َو�َنِ�َ  مَّ

   ترجمه: 
م یدھ یشان م یبد(ه ک یبرند اموال و فرزندان یگمان م )انیافران و عاصکن یا(ا یآ 

  .مینمائ یم  شان یاری با آن )و
   توضیحات: 

مْ «  هُ دُّ   .مینک یعطاء مشان  بدی .میدھ یم  شان یاری مدد و :»نُمِ
 ۵۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٦ ُعُرونَ �َشۡ  �َّ  بَل ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  �َُسارِعُ ﴿ 
   ترجمه: 
م یگشائ یشان م یھا را به رو ھا و نعمت یخوب یدرھا(شتابان  )هکن است یا یبرا( 

ه ک(فھمند  یه نمکبل )نندک یاشتباه م !نه( ؟ مینمائ یمشان  نصیب ات راکرات و بریخ )و
  ).شان افزودن استیا یشاندن و بر عذاب سرمدکدوزخ سوی  به ن گام به گامیا

   توضیحات: 

عُ «  ارِ ه داللت بر کاست  یحرف :»بَلْ . «میورز یم و شتاب میریگ یم یشیپ :»نُسَ
ھا و یدر رساندن خوب یعنی .ش از خود و اثبات سخن بعد از خود داردیابطال سخن پ

م بر گناه خود ینک یم یارک ،ه برابر قاعده استدراجکبل ،میورز ینعمتھا شتاب نم
  .شان شودیش عذاب آخرت ایه افزایند تا مایفزایب

 ۵۷ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  شۡ  َرّ�ِهِم َيةِ َخشۡ  ّمِنۡ  ُهم �َّ   ﴾٥٧ فُِقونَ مُّ
   ترجمه: 
  .از خوف خدا در ھراس ھستنده ک یسانک 
   توضیحات: 

ونَ «  قُ فِ شْ ھا یه با انجام خوبکاست  یسانکمراد  .و در ھراس کمنایاشخاص ب :»مُ
  .دارند یشتن را سخت از عذاب خدا به دور میخو

 ۵۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ﴾٥٨ مُِنونَ يُؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ � ُهم �َّ
   ترجمه: 
  .مان دارندیات پروردگارشان ایه به آک یآنان 
   توضیحات: 

ايَات «   یدنیتاب دکدر  یدنید یھا و نشانه ،زدانیھای  کتاب یخواندن یھا هیآ :» ءَ
  .جھان

 ۵۹ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ﴾٥٩ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بَِرّ�ِِهمۡ  ُهم �َّ
   ترجمه: 
او  کیرا شر یزیو چ یسکو (دھند  یپروردگار خود انباز قرار نم یه براک یافراد 
  ).نندک ینم

  توضیحات: 
 ۶۰ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما قُلُو�ُُهمۡ  َءاتَوا �َُّهمۡ  وَِجلَةٌ  وَّ
َ
 ﴾٦٠ ِجُعونَ َ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  �

   ترجمه: 
 هک یدر حال ،ه در توان دارندکبخشند آنچه را  ینند و مک یه عطاء مک یاشخاص 
رفته یند صدقات و حسنات آنان پذکه نکن یاز ا(ترسان و ھراسان است   ھایشان دل
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  .گردند یبرم )تابکحساب و  یبرا(شان  خدایسوی  به هکن یو به عّلت ا )نگردد
   توضیحات: 

ا«  اتَوْ آ ءَ تُونَ مَ ؤْ  .رده و در توان دارندکه عطاء کنند آنچه را ک یدھند و عطاء م یم :»يُ

ةٌ . «حقوق مردم و حق پروردگار است یات و صدقات و اداکمراد دادن ز لَ جِ ترسان و  :»وَ
  ).۵۳و  ۵۲حجر /  :نگا(ھراسان 

 ۶۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  �َِك أ   ﴾٦١ بُِقونَ َ�ٰ  لََها وَُهمۡ  تِ َ�

   ترجمه: 
 )گرانیبا د(رات و حسنات یدر خ )شان گذشتیه صفات چھارگانه اک( یسانکن یچن 

  .رندیگ یم یشیپ )نیریبر سا(دھند و در انجام آنھا  یمسابقه سرعت م
   توضیحات: 

ونَ «  عُ ارِ ونَ . «رندیگ یگر سرعت و سبقت میبر ھمد :»يُسَ ابِقُ َا سَ مْ هلَ هُ گران یاز د :»وَ
مسابقه مؤمنان در  !یبل .رسند یدھند و جلوتر بدان م یرات انجام میخ زودتر حسنات و

  .ھا یھا و زشت ینان در انجام بدید یھا است و مسابقه ب یکیھا و ن یانجام خوب
 ۶۲ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  نَُ�ّلُِف  َوَ� ﴿  �ۡ  َعَها ِ  يَنِطقُ  ٞب كَِ�ٰ  َناَوَ�َ  ﴾٦٢ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
ل یتحم )ن وییف تعیالکوظائف و ت(جز به اندازه تاب و توانش  یسکچ یھ یما برا 
خواسته نشده  یزیز جز به اندازه توانشان چین نیشیو از افراد مخلص پ(م ینک ینم

و ھمه اعمال بندگان ثبت و  ،در توان انسان است یف آسمانیالکت یو جملگ ،است
حقائق  یایگو(د و یگو یش ما است و به حق سخن میه در پکاست  یتابک )ضبط در

ن یشود و به ھم یسپرده نم یبه دست فراموش یاز اعمال و اقوال آدم یا بوده و ذّره
  .گردد ینمشان  بدی یچ ظلم و ستمیھ )لیدل

   توضیحات: 

لِّفُ «  مراد نامه و پرونده اعمال  :»كِتَابٌ ). «۴۲/   اعراف ،۱۵۲/   انعام :نگا( :...»ال نُكَ
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َقِّ ). «۲۹/   هیجاث ،۴۹/   ھفک :نگا(است  نطِقُ بِاحلْ دارد و  یتاب جنبه مجازکنطق  :»يَ
  .است یآدم یارھاک ینه تمام نمایقت است و آئیحق یایه گوکن است یمراد ا

 ۶۳ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  َولَُهمۡ  َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  َر�ٖ َ�مۡ  ِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  بَۡل ﴿ 
َ
ٰ  ُدونِ  ّمِن لٞ َ�ٰ أ ٰ  لََها ُهمۡ  لَِك َ�   ﴾٦٣ ِملُونَ َ�

   ترجمه: 
  ھای دل )هکچرا  ،از ھم جدا است یلّ کافران با برنامه مؤمنان به کبرنامه (اصًال  

فه یانجام وظر و یگونه اعمال خ(ن یشان غافل از ایا )افران به سبب عناد و تعّصبک(
دارند و به  )ار مؤمنانکاز (جدا  یارھائکو آنان  ،است )در حّد توان و دّقت در حساب

  .باشند یانجام آنھا مشغول م
   توضیحات: 

ةٍ «  رَ مْ ن یا :»هذا). «۵۴/   مؤمنون :نگا(رت و غفلت و جھالت یضاللت و ح :»غَ

ن دُونِ . «دادند یانجام م ،نیشیه مؤمناِن مّتصف به اوصاف اربعه پک یکین یارھاک مِ

  .از آن و مخالف با آن یجدا :»ذلكَ 
 ۶۴ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  َح�َّ َخذۡ  إِذَا
َ
ِ  �ِيِهمُمۡ�َ  نَاأ  ٱب

  ﴾٦٤ ُرونَ  َٔ يَۡ�  ُهمۡ  إَِذا َعَذابِ لۡ
   ترجمه: 
سران  )امتیدر روز ق(ه ک یو ھنگام )دھند یپلشت خود ادامه م یارھاکافران به ک( 

  .دھند یشند و البه سر مک یاد میناگھان فر ،مینک یشان را گرفتار عذاب میخوشگذران ا
   توضیحات: 

تّي«  ابِ . «ه استیابتدائ :» حَ ذَ م بِالْعَ فِيهِ َ رتْ نَا مُ ذْ ر خاّص افراد متنّعم و کذ :»أَخَ
. دن سردمداراننیروان بشمارند و ھمراه ایگران پیه دکخوشگذران بدان خاطر است 

ونَ « أَرُ ْ  یبه معن )ُجوار(از مصدر  .شندک یاد میدھند و فر یبسان گاو بانگ سر م :»جيَ
  .ردن استکمراد ناله سر دادن و البه  ،گاو یصدا

 ۶۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 
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ْ  َٔ تَۡ�  َ� ﴿  ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُروا ونَ  َ�  ّمِنَّا إِنَُّ�م َم   ﴾٦٥ تُنَ�ُ
   ترجمه: 
شما  ،دینکد و تضّرع و البه نیال سر ندھیاد و واویامروز فر :)گفتم یشان خواھ یبد( 

  ).مینک یتان نمیداد از عذاب آتش رھایو با داد و ب(د یشو ینم کمکو  یاریما  یاز سو
 
   توضیحات: 

ونَ «  ُ نَّا ال تُنرصَ   .دیشو ینم یاریما  یاز سو :»مِ
 ۶۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  فَُكنُتمۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿  عۡ  َ�َ
َ
 ﴾٦٦ تَنِكُصونَ  بُِ�مۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
د یزد یم یخود چرخ یھا شد و شما بر پاشنه یبر شما خوانده م )ایدر دن(ات من یآ 

  ).دیزد یام و دستور آنھا سر باز مکرش احید و از پذیردک یپشت م  ھا بدان و(
   توضیحات: 

اب«  قَ ونَ . «پاشنه ،جمع َعِقب :» أَعْ اعراض  .دیگشت یبه عقب برم :»تَنكِصُ

  .عقب عقب برگشتن .رجوع عقب عقب یبه معن )نُكُوص(از مصدر  .دینمود یم
 ۶۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٧ ُجُرونَ َ�هۡ  �ِمرٗ َ�ٰ  ۦبِهِ  ِ�ِ�نَ َتكۡ ُمسۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یدر گفتگوھا )ات ما رایآ(د و یدیبال یبه خود م ی،گردان یگرد و رو ن عقبیاز ا 

  .دیردک یم یبدگوئ )از آنھا(د و یگرفت یشبانه خود به باد استھزاء م
   توضیحات: 

ينَ «  ِ ربِ تَكْ سْ ونَ مصدر ( ،وصکر (ه) به نیضم»: بِهِ «ّبران. کبه خود بالندگان. مت»: مُ ) تَنكِصُ
 ،غمبریپ ،اتینزول آ ،دیآ یفراھم م اتیه از آکمرجع آن را قرآن  یگردد. برخ یبرم

ينَ بِهِ «اند.  الحرام دانسته تیب ِ ربِ تَكْ سْ غمبر و قرآن و یردند. پک ین اعراض افتخار میبه ا»: مُ
 ین را به معنیبرکمست ی،ن معنیردند. با توّجه بدک یب میذکّبرانه تکات را متینزول آ
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به خود  ،الحرام بودند تیخادمان بعبه و کداران  ه پردهکن یاند. از ا ن گرفتهیذبکم
ان به نازش و افتخار به یشیر به سبب شھرت قریمرجع ضم ،ریاخ یدند. در معنیبال یم

راً «الحرام حذف شده است.  تیب امِ ران شب. واژه (یگو شبانه. قّصه یگفتگوھا»: سَ ) را سامِ
ھمچون جاِمل  یا اسِم جمعی ،)یر قاسمیة و قائم (نگا: تفسیھمچون عاقبة و عاف یمصدر

اند.  ان و حاضران دانستهیشتران و گاوان و حاج یبه معن ،و باِقر و حاّج و حاِضر

ونَ « رُ ْجُ  کنمودند. تر یم یسرائ اوهیو  یردند. بدگوئک یم یگوئ شانیان و پریھذ»: هتَ

ونَ ر (یاخ یردند. با توّجه به معنک یم رُ ْجُ  ردندک یم کات مرا تریگردد: آ ین می) مفھوم چنهتَ

ونَ ( یھا زدند. واژه یرش سر باز میو از پذ رُ ْجُ ر، هتَ امِ ، سَ ينَ ِ ربِ تَكْ سْ   باشند. ی) حال ممُ
 ۶۸ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ بَُّروا مۡ  َل َقوۡ لۡ ٱ يَدَّ

َ
ٓ  أ ا َءُهمَجا   لَمۡ  مَّ

ۡ
ٓ  تِ يَأ  ٱ َءُهمُ َءابَا

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٦٨ وَّ

   ترجمه: 
تا اعجاز قرآن  ،شندیاند ینم یات الھین آیو درباره ا(سنجند  یا آنان سخنان را نمیآ 

ه کآنان آمده است  یبرا یه مطالبکن یا ای ،)نندکرا با چشم سر و چشم دل مشاھده 
 ،ستین نیچن ؟ است یز نوظھوریچ ی،ات آسمانیو نزول آ(امده یانشان نکاین یبرا

ن خدا بوده و یریوه دیشان شیا یبرا یآسمانھای  کتاب غمبران و انزالیارسال پ
  ).غمبران استیدعوت پ یھمان محتوا ،دعوت تو از نظر اصول و اساس یمحتوا

   توضیحات: 

وا«  بَّرُ دَّ لَمْ يَ وايَ اصل  ).۸۲نساء /  :نگا( :...»اَفَ بَّرُ وا) ،دَّ بَّرُ تَدَ ا درباره یآ یعنی ،است (يَ
  ؟شندیاند ینم یات قرآنیم آیو مفاھ یمعان

 ۶۹ آیهسوره مؤمنون 
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ْ َ�عۡ  لَمۡ  أ   ﴾٦٩ ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُ  َ�ُهمۡ  رَُسولَُهمۡ  رِفُوا

   ترجمه: 
او را قبول  )رسالت(ه کن است یو ا ،شناسند یغمبر خود را نمیشان پیه اکن یا ای 
  ؟نندک ینم

   توضیحات: 
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فُوا«  رِ عْ ْ يَ امانت و صداقت و حسن اخالق شناسند و از  یه محّمد را مکآنان  :...»أَمْ ملَ
گاھند   .و حسب و نسب او آ

 ۷۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٓ  بَۡل  ِجنَّ�ۚ� ۦبِهِ  َ�ُقولُونَ  أ ِ  َءُهمَجا �ۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
  ﴾٧٠ رُِهونَ َ�ٰ  َحقِّ لِلۡ  َ�ُُهمۡ َوأ

   ترجمه: 
ه او حق کبل )انگارند یه مکست ین نیچن( ؟ وانه استیاو د :ه خواھند گفتکن یا ای 

نجا است یار اکب یع یول .قت استیو سخنانش سراسر حق(آنان آورده است  یرا برا
  .باشند یم )قتیو دشمن حق(زار یشان از حق بیشتر ایب )هک

   توضیحات: 

نَّةٌ «  مراد  .قتیحق :»اْ�َقِّ ). «۲۵/   مؤمنون ،۱۸۴/   اعراف :نگا( یوانگید .جنون :»جِ
  ).۶۸/   بوتکعن ،۴۸/   قصص :نگا(عت است یا شری )۸۴و  ۴۸/   مائده :نگا(قرآن 

 ۷۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َولَوِ ﴿ 
َ
ٓ أ َ�ٰ ٱ لََفَسَدتِ  َءُهمۡ َوا ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�

َ
ۚ  َوَمن ُض �ۡ� َ�يۡ  بَۡل  �ِيِهنَّ

َ
 ُهمَ�ٰ �

عۡ  رِهِمذِكۡ  َعن َ�ُهمۡ  رِهِمۡ بِِذ�ۡ   ﴾٧١ رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
بر  یو جھان ھست(رد ک یم یرویشان پیاھای  ھوس قت از خواستھا ویاگر حق و حق 

ه در آنھا بسر ک یسانکن و ھمه یو زمھا  آسمان )افتاد یالتشان به گردش میطبق تما
ما قرآن را به آنان  ).دیپاش یائنات از ھم مکو نظم و نظام (دند یگرد یبرند تباه م یم

عّزت و  )هیه ماک یزیچ(آنان از  یول ،شان استیآوازه ا )موجبات(ه در آن کم یا داده
  ).دانند یخود را نم یو خوشبخت یداریو انگار راه ب(گردانند یرو )است(شان  یآبرو
   توضیحات: 

َقُّ «  ّفار رفتار کژه یاگر خدا برابر خواست مردم به و یعنی ).۲۵نور /  :نگا(خدا  :»احلْ
ح و درست است یآنچه صح .قتیحق ...رد ویگ یھرج و مرج سراسر جھان را فرا م ،ندک

ر« .و مقابل باطل قرار دارد شھرت و  ).۹و  ۶حجر /  ،۵۸/   عمران آل :نگا( .قرآن :»ذِكْ
 بوده وھا  عرب ه قرآن به زبانکچرا  ).۴۴/   زخرف ،۱۰اء / یانب :نگا(افتخار و نام و آوازه 
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را به ھا  عرب قرآن ،نیر از ایغ .شان ماندگارندیا ،برجا استشان  زبان هکمادام ھا  مّلت
  .رساند یبه َسرور یرکجھان شناساند و آنان را زنده نگاه داشت و از نو

 ۷۲ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ۖ  َرّ�َِك  فََخَراجُ  اجٗ َخرۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ ٰ ٱ َخۡ�ُ  وَُهوَ  َخۡ�ٞ   ﴾٧٢ زِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
در برابر دعوت و ( یتو از آنان اجر و مزد )هکن است یشان از حق ایبھانه فرار ا(ا یآ 
اجر و مزد  )هکچرا  .ینک یرده و نمکرا ن یارکن یچن !نه( ؟ ینک یطلب م )رسالت یادا

  .رسان است ین روزیو او بھتر )شان دارندیه اک یزیاز چ(پروردگارت بھتر است 
   توضیحات: 

جاً «  رْ اج). «۹۴/   ھفک :نگا(نه یھز .اجر و مزد :»خَ رَ ُ . «نهیھز .اجر و مزد :» خَ ريْ خَ

قِنيَ  ازِ   ).۵۸/   حّج  ،۱۱۴/   مائده :نگا(ِن دھندگان یبھتر .رسانان یِن روزیبھتر :»الرَّ
 ۷۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ َ�َدۡ  �نََّك ﴿    ﴾٧٣ َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
به  ین اسالم و منتھیه دک( یخوان یآنان را به راه راست فرا م )!غمبریپ یا(تو  

  ).سعادت است
   توضیحات: 

 ۷۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ �نَّ ﴿  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ٰ ٱ َعنِ  ِخَرةِ �ٱب �َ   ﴾٧٤ ِكُبونَ لََ�ٰ  ِط لّصِ
   ترجمه: 
  .منحرف ھستند )راست(از راه  ،مان ندارندیه به آخرت اک یسانک 
   توضیحات: 

  .ریمنحرفان از مس :»نَاكِبُونَ « 
 ۷۵ سوره مؤمنون آیه



 تفسیر نور    ١٤٠٤

 

   ه:یمتن آ 

ٖ  ّمِن بِِهم َما َناَوَ�َشفۡ  ُهمۡ َ�ٰ رَِ�ۡ  َولَوۡ ﴿  ّ�ُ  ْ وا  ﴾٧٥ َمُهونَ َ�عۡ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  لَّلَجُّ
   ترجمه: 
در  ،میرشان را برطرف سازیبانگیگر یھا یبالھا و گرفتارم و ینکرحم شان  بدی اگر 
  .زنند یوپا م خود مصرانه و سرگردان دست یشکان و سریطغ
   توضیحات: 

 » ٍّ ونَ ). «۱۰۷و  ۱۲/   ونسی ،۱۷/   انعام :نگا( :»رضُ هُ مَ عْ /   انعام ،۱۵/   بقره :نگا( :»يَ
  ).۱۸۶/   اعراف ،۱۱۰

 ۷۶ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

َخذۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ِ  ُهمَ�ٰ أ ْ سۡ ٱ َ�َما َعَذاِب لۡ ٱب   ﴾٧٦ َ�َتَ�َُّعونَ  َوَما لَِرّ�ِِهمۡ  َتَ�نُوا

   ترجمه: 
مصائب و (شان را به عذاب یما ا )دار نشدندیق رحمت و نعمت بیاگر ھم از طر( 

اّما آنان در برابر پروردگارشان نه سر  ،میساز یگرفتار م )ھمچون قحط و فقر یشدائد
ھم  کلذا حوادث دردنا( .نندک یم یو نه تضّرع و زار ،برند یرنش مکآورند و  یفرود م

آورد و در برابر جالل حق  ین نمیپائ یامگکو خود یشکب غرور و سرکشان را از مریا
  ).گرداند یم و خاشع نمیتسل
   توضیحات: 

تَكانُوا«  ا اسْ  :نگا(حال به حال نشدند و دگرگون نگشتند  :یعنی )كون(از ماده  :»مَ

ننمودند و خشوع و خضوع  یکوچکو  یخوار :یعنی )كني(از ماده  ).ّسریالمصحف الم
  ).۱۴۶/   عمران آل :نگا(ردند کن

 ۷۷ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ   ﴾٧٧ لُِسونَ ُمبۡ  �ِيهِ  ُهمۡ  إَِذا َشِديدٍ  َعَذاٖب  َذا ابَا�ٗ  ِهمَعلَيۡ  َناَ�َتحۡ  إِذَا َح�َّ
   ترجمه: 
ادامه  یداریب یو بال و محنت برا ،رحمت و نعمت یھا آزمون یعنی ،ن وضعیا( 

د یاز عذاب شد یتا در )ندیافزا یخود م یشکو سر یشکشان ھم بر گردنیو ا ،ابدی یم



  ١٤٠٥ سوره مؤمنون

 

 )از نجات(د یو ناام م و به ناگاه در آن درماندهیگشائ یشان میرا به رو )امتیروز ق(
 ی،تیفر تربیکو  یو گوشمال ی،ب مراحل آزمون لطف و مھربانین ترتیبد( .گردند یم

  ).رسد یسر م یشگیھم یو درماندگ یو سرانجام عذاب ابد ،شود یم یسپر
 
   توضیحات: 

ابٍ «  ذَ ا عَ  :نگا(امت و عذاب دوزخ است یمراد مجازات روز ق .از عذاب یدر :»بَاباً ذَ

ونَ ). «۷۵و  ۷۴/   زخرف بْلِسُ /   روم :نگا(دان از نجات یران و ناامیزدگان و متح ماتم :»مُ
  ).۴۹و  ۱۲

 ۷۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َوُهوَ ﴿  َّ�  
َ
�َشأ

َ
مۡ ٱ لَُ�مُ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ا قَلِيٗ�  َدةَ   ﴾٧٨ ُكُرونَ �َشۡ  مَّ

   ترجمه: 
تا صداھا را (ده است یشما گوش و چشم و عقل را آفر یه براکاست  یسکخدا  

متر کاّما  ).دیاوریمان بیجه ایو در نت ،دینک کد و خالق آن را درینید و جھان را ببیبشنو
  .دیآور یم یرا به جا )خدا یھا دهین آفریا(ر و سپاس کش

   توضیحات: 

ة«  ئِدَ ا. «و خرد است نجا مراد عقلیدر ا .دل ،جمع ُفؤاد :»األفْ لِيالً مَّ ليالً (واژه  :»قَ  )قَ
  .د استیکتأ یزائد و برا )ما(لمه کو  ،ا مفعول مطلق استیصفت مصدر محذوف 

 ۷۹ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ُ�مۡ  �َّ
َ
 ٱ ِ�  َذَرأ

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ �َ�ۡ  ِض �ۡ� ُ�َ ٧٩﴾  

   ترجمه: 
نده نموده است کاست و در آن افزون و پرا دهیآفرن شما را یه در زمکاست  یسکاو  

  .دیشو یشگاه او گرد آورده میدر پ )سزا و جزا یامت برایروز ق(و 
   توضیحات: 

أَ «  رَ /   اعراف ،۱۳۶/   انعام :نگا(نده نموده است کده است و افزون و پرایآفر :»ذَ

ونَ ). «۱۷۹ ُ ْرشَ يْهِ حتُ شگاه او برگردانده یبه پ .دیشو یشگاه او جمع آورده میدر پ :»إِلَ
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  ).۱۵۸و  ۱۲/   عمران آل ،۲۰۳/   بقره :نگا(د یشو یم
 ۸۰ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ۡ ٱ ُف تَِ�ٰ خۡ ٱ َوَ�ُ  َو�ُِميُت  ۦيُۡ�ِ  �َّ � ٱوَ  لِ �َّ فََ�  �ََّهارِ
َ
  ﴾٨٠ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
و اختالف ( ،شب و روز )یاپیپ(و آمد و شد  ،راندیم یگرداند و م یه زنده مکاو است  

ا یآ .مربوط بدو است )ن و طبق فرمان او ویآنھا برابر قوان یو دراز یوتاھکو  ،رنگ
  ؟دیفھم ینم )امتیمان بدو و به روز قیرا بر قدرت خدا و وجوب اھا  این داللت(

   توضیحات: 

تِالف«   ،۱۶۴/   بقره :نگا(و فعل و انفعاالت  یزمان یدگرگون .آمد و شد :» إخْ
  ).۱۹۰/   عمران آل

 ۸۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  بَۡل ﴿   ٱ قَاَل  َما َل ِمثۡ  قَالُوا
َ
لُونَ ۡ�  ﴾٨١ وَّ

   ترجمه: 
ان را ینیشیھمچون سخنان پ یه سخنانکو بل )نندک یرده و نمکرا ن یارکن یچن( 

  .ندیگو یم
   توضیحات: 

 ۸۲ آیهسوره مؤمنون 
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ءِذَا ا
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
  ﴾٨٢ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

   ترجمه: 
خته یا واقعًا برانگیآ ،میو استخوان گشت کم و خایه ما مردک یا ھنگامیآ :ندیگو یم 

  ).؟!ردکم یدا خواھیدوباره پ یو زندگ(م شد یخواھ
   توضیحات: 

وثُونَ «    ).۳۷/   مؤمنون ،۲۹انعام /  ،۷ھود /  :نگا(شدگان  ختهیبرانگ :»ملََبْعُ
 ۸۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٤٠٧ سوره مؤمنون

 

ٓ  نُ َ�ۡ  نَاوُِعدۡ  لََقدۡ ﴿  ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َذاَ�ٰ  ُؤنَاَوَءابَا ٓ  َذا َ�ٰ  إِ�َّ
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٨٣ وَّ

   ترجمه: 
 جز یزین چیاّما ا .ان ما داده شده استکایو در گذشته به ن ،ن وعده به مایا 

و زمان به  ،تیگر روایدکی یه آن را دھان به دھان براک(ست یان نینیشیپ  ھای دروغ
  ).اند ردهکتابت کگر یھمد یزمان برا

   توضیحات: 

اطِري«  ْسُطوَرة :»أسَ
ُ
  ).۵/   فرقان ،۲۵/   انعام :نگا(ھا  یدروغگوئ .بیاذکا ،جمع أ
 ۸۴ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ لَِّمنِ  قُل﴿ 
َ
ٓ  َوَمن ُض �ۡ�   ﴾٨٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن �ِيَها

   ترجمه: 
  ؟!دیا اگر دانا و فرزانه ،ستندیکن ھستند از آن یه در زمک یسانکن و یزم :بگو 
   توضیحات: 

ونَ «  لَمُ نتُمْ تَعْ گاھیاگر فھم :»إِن كُ ر مخاطبان بوده ین جمله متضّمن تحقیا .دیده و آ
  .شان داردیا یو اشاره به نادان

 ۸۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِۚ  َسَيُقولُونَ ﴿  فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
ُرونَ  أ  ﴾٨٥ تََذكَّ

   ترجمه: 
و از جمله  ،ائناتکھمه ( :خواھند گفت )و بداھت عقل ،فطرت یبر اساس ندا( 
ه ک(د یگرد یادآور نمید و یشیاند یپس چرا نم :بگو .ندیاز آن خدا )نان آنکن و سایزم

  ).؟ سته پرستش است و بسیائنات شاک کتنھا مال
   توضیحات: 

ونَ «  رُ كَّ  :نگا(دن و به خاطر آوردن است یشیردن و اندک ادی یر به معنکتذ :»اَفَال تَذَ

)(اصل  ).۱۵۲/   انعام ونَ رُ كَّ   .ُروَن استکَتَتَذ  تَذَ
 ۸۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٤٠٨

 

َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿  ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ�   ﴾٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ
   ترجمه: 
 کا ملیآ( ؟ م استیھفتگانه و صاحب عرش عظ یھا صاحب آسمان یسکچه  :بگو 

  ؟). ستیکبر آنھا از آن  یائنات و فرمانروائک
   توضیحات: 

ش«  عَرْ   ).۱۲۹/   توبه ،۵۴/   اعراف :نگا( :» الْ
 ۸۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِۚ  َسَيُقولُونَ ﴿  فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
  ﴾٨٧ َ�تَُّقونَ  أ

   ترجمه: 
و (د یریگ یش نمیپ یزگاریپس چرا پرھ :بگو .از آن خدا است :خواھند گفت 
صاحب و فرمانده جھان به  ،زدانیان نسبت به یفر و عصکو  کشتن را از فرجام شریخو

  ).؟!دیدار یدور نم
   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ پس چرا خود را از موجبات عذاب خدا  ؟دینک ینم یزگاریپس چرا پرھ :»أَفَالتَ
  ؟دیدار یبه دور نم

 ۸۸ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َمنۢ  قُۡل ﴿   ﴾٨٨ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  وَُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ۦ�َِيِده
   ترجمه: 
ائنات و کفراخ  کو مل(ز را در دست دارد یچ بزرگ ھمه یفرماندھ یسکا چه یآ :بگو 

ه کھر (دھد  یه پناه مکاست  یسکو او  )؟ از آن او است ،ومت مطلقه بر موجوداتکح
گاھیاگر فھم ،او پناه داد )عذاب(از  )توان ینم(را  یسکو  )را بخواھد   ؟!دیده و آ

   توضیحات: 

وت«  لَكُ /   سی ،۱۸۵/   اعراف ،۷۵/   انعام :نگا(بزرگ  یفرماندھ .سترگ کمل :» مَ

ِريُ ). «۸۳ يْهِ . «رسد یاد میو به فر ،ردیگ یدر پناه خود م .دھد یپناه م :»جيُ لَ َارُ عَ  :»ال جيُ
  .گردد ینم یادرسیو فر ،شود یدر برابر او پناه داده نم یسک



  ١٤٠٩ سوره مؤمنون

 

 ۸۹ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِۚ  َسَيُقولُونَ ﴿  ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�
َ
  ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ  فَ�

   ترجمه: 
و ھوس و وسوسه  یھو(پس چگونه گول  :بگو .از آن خدا است :خواھند گفت 

  ؟دیشو یجادو و جنبل م )انگار ،دینک یم یریگ نارهکاز حق (د و یخور یم )ن رایاطیش
   توضیحات: 

ونَ « ؟ : چگونه»أَنَّيا«  رُ حَ د و یشو یگول زده م .دیگرد یافسون م .دیشو یجادو م :»تُسْ
  .دیشو یاز حق برگردانده م

 ۹۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

َ�يۡ  بَۡل ﴿ 
َ
ِ  ُهمَ�ٰ � ٰ  ��َُّهمۡ  قِّ �َۡ ٱب   ﴾٩٠ ِذبُونَ لََ�

   ترجمه: 
 یھا یھا و دروغگوئ یسرائ  انگارند و قرآن را افسانه یشان میه اکست ین نیچن( 

ه قرآن است و قانون ک(م یا شان حق را آوردهیا یه براکبل )ندینما یان قلمداد مینیشیپ
در (ند یو آنان قطعًا دروغگو )ا و آخرت ھمگان استیله سعادت دنیه وسکاست  ینیآئ
  ).ندیگو یب گذشتگان میاذکر و ایه قرآن را اساطکن یا

   توضیحات: 

َقِّ «  نساء /  ،۱۱۹/   بقره :نگا(ن اسالم است ینامه راست نیه آئکمراد قرآن است  :»احلْ
  .یو شرائع الھ یآسمانھای  کتاب د ویتوح ).۱۰۸/   ونسی ،۱۷۰

 ۹۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

َذَ ٱ َما﴿  ُ ٱ �َّ َهَب  اإِذٗ  ٍه� إَِ�ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن �َّ َ ِۢ إَِ�ٰ  ُ�ُّ  �َّ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما ه
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ ا �َّ  ﴾٩١ يَِصُفونَ  َ�مَّ

   ترجمه: 
چرا  ،بوده است )انباز(با او  یخود برگرفته است و نه خدائ یبرا یخداوند نه فرزند 

جه ھر یو در نت(پرداخت  یمدگان خود یبه آفر یھر خدائ ،بود یبا او م یه اگر خدائک
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ه بر سراسر ک ین با وحدت نظامیو ا ،دیگرد یاداره م یاز جھان با نظام خاصّ  یبخش
ومت کتوسعه قلمرو ح یبرا(ان یاز خدا کیو ھر  )بود یسازگار نم ،م استکحا یھست
شد و  یخته میو نظام عالم از ھم گس(جست  یم یرگیو چ یبرتر یگریبر د )خود

 )یھائیسرائ اوهیو (زھا یخدا واالتر و باالتر از آن چ ).دیشک یم یبه تباھ یجھان ھست
  .ندیگو یم )وصف و درباره او  ھا بدان را یخدا(شان یه اکاست 

   توضیحات: 

لُّ إِلهٍ بِمَ «  بَ كُ هَ ذَ لَقَ ـلَ پرداخت  یدگان خاّص خود میبه اداره امور آفر یھر خدائ :»ا خَ
ھا  دهیر آفریش با سایزش مخلوقات خویو از آم ،ردک ینم یتگران محّبت و مرحمیو به د
ره شوند و در یدگانش چیگر برآفریان دیگذاشت خدا یو نم ،نمود یم یریجلوگ

لَيا بَعْضٍ . «شان دخالت ورزندیارھاک مْ عَ هُ ال بَعْضُ خواست  یگر مید یبر برخ یبرخ :»لَعَ
ن را یرید و سایفزایخود ب کتا بر رقعه مل ،جست یم یبرتر یگریبر د یکی .ره شودیچ

  .دیشتن نمایمغلوب خو
 ۹۲ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� ا َ�ٰ َ�َتَ�ٰ  َدةِ لشَّ  ﴾٩٢ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
   ترجمه: 
گاه است  )دگانیھمه آفر(ار کخدا از پنھان و آش  در قبضه قدرت  یو سرتاسر ھست(آ

لذا او  )و ،ن و آن نداردیا کمکو  کیاداره جھان به فرزند و شر یبرا یازیاو است و ن
  .گردانند یم )خداوند جھان( کیشان شریه اکاست  یزھائیو دور از آن چ کپا

   توضیحات: 

يا«  الَ /   اعراف ،۱۰۰/   انعام :نگا(دورتر و واالتر است  یبس .باالتر و برتر است :»تَعَ
۱۹۰.(  

 ۹۳ هسوره مؤمنون آی
   ه:یمتن آ 

ا رَّّبِ  قُل﴿    ﴾٩٣ يُوَعُدونَ  َما تُرِ�َّ�ِ  إِمَّ
   ترجمه: 
ا بر یدر دن( ،شوند یه بدان وعده داده مک )را از عذاب( یزیاگر چ !پروردگارا :بگو 
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  .یبه من بنمائ )باشم وشان  میان ه من درک یدر حال ی،اوریسر آنان ب
   توضیحات: 

ا«  . شود یر مکد ذیکتأ یه براکزائده  )ما(ه و یشرط )ِإْن (ب است از کمر :»إِمَّ

يَنِّي« ه اگر عذاب و بال را کن است یمراد ا .یبه من نشان دھ .یبه من بنمائ :»تُرِ
  .باشمشان  میان ات و درید حیه من در قک یدر حال ی،ردکرشان یدامنگ

 ۹۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِ�  ِ� َعلۡ َ�ۡ  فََ�  َرّبِ ﴿    ﴾٩٤ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
  ).شان معّذب منمایو ھمراه ا(افران مگردان کمرا از زمره  !پروردگارا 
   توضیحات: 

لْنِي«  عَ ْ را به عذاب  یاغیو ستمگران  یافران طاغکه اگر کن است یمراد ا :...»ال جتَ
گناه و یفتنه و بال ب یگاھ یعنی .شان گرفتار عذاب مفرمایمرا ھمراه ا ی،گرفتار فرمود

مرا از عذاب به  ین مواقعیپروردگارا در چن ،شود یرا شامل م کا تر و خشی ،ارکگناھ
  ).۲۵/   انفال :نگا(دور دار 

 ۹۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  �نَّا﴿  ن َ�َ
َ
  ﴾٩٥ ِدُرونَ لََ�ٰ  نَعُِدُهمۡ  َما نُّرَِ�َك  أ

   ترجمه: 
و تو را ( ،میانیم به تو بنمایدھ یوعده مشان  بدی هکم آنچه را یتوان یما قطعًا م 

  ).خود مطمئن باش یروزیما و پ یاریلذا به  .میروز گردانیمحفوظ و بر آنان پ
   توضیحات: 

ا«    .مراد عذاب است :»مَ
 ۹۶ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿  حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱ َسنُ أ يَِّئَة عۡ  نُ َ�ۡ  لسَّ

َ
  ﴾٩٦ يَِصُفونَ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
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و  )خود( کین )خصال(را با  )شانیا(بد  )ش ادامه بده و خصالیار دعوت خوکبه ( 
ه ک یزھائیامًال از چکما  .پاسخ بگو )منطق(ن یرا با بھتر )آنان(نامطلوب  )سخنان(
گاھ ،ندیگو یم )درباره تو و دعوت تو(   .میآ

   توضیحات: 

فَعْ «  تِي. «پاسخ بده .بازگردان :»إِدْ   .هک یا به حسنه .هک یبه خصلت :»بِالَّ
 ۹۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ُعوذُ  رَّّبِ  َوقُل﴿ 
َ
ٰ  ِمنۡ  بَِك  أ َ�ٰ ٱ تِ َهَمَ�  ﴾٩٧ ِط�ِ لشَّ

   ترجمه: 
 یھا شتن را از وسوسهیخو !پروردگارا :و بگو )ن حال خود را به خدا بسپاریدر ع( 
  .دارم یدر پناه تو م )شان به انجام گناھانیات اکیو تحر(منان یاھر
   توضیحات: 

اتٍ ـهَ «  زَ   .ھا است مراد وسوسه .اتکیتحر ،جمع َھْمَزة :»مَ
 ۹۸ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ُعوذُ ﴿ 
َ
ن َرّبِ  بَِك  َوأ

َ
ونِ َ�ۡ  أ ُ�ُ ٩٨﴾ 

   ترجمه: 
 )ر احوالیاعمال و اقوال و سادر (ه با من کن یدارم از ا یشتن را در پناه تو میو خو 

  ).ندیو مرا از تو غافل نما(ند یگرد آ
   توضیحات: 

ونِ «  ُ ْرضُ ان یو به ھنگام انجام اعمال و ب ،ه در جلسات رتق و فتق امورکن یا :»أَن حيَ
  .ت داشته باشندکابند و شرینزد من حضور  ،اقوال

 ۹۹ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  إِذَا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ   ﴾٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل

   ترجمه: 
 ،رسد یاز آنان فرا م یکیه مرگ ک یو زمان )دھند یافران به راه غلط خود ادامه مک( 
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  .دیباز گردان )ایبه دن(مرا  !پروردگارا :دیگو یم
   توضیحات: 

تَّيا«  وينِ . «دانند یه میآن را غائ یبرخ .ه استیحرف ابتدائ :»حَ عُ جِ ا یمرا به دن :»إِرْ

وينِ ( یعنی ،فعل مفرد یعّلت استعمال فعل جمع به جا .دیبرگردان عُ جِ  یبه جا )إِرْ

حَ دیگو یحّسان بن ثابت م .م مخاطب استیمحض تعظ ،)یِإْرِجْعنِ ( وينِ يا إِلهَ ـ: اَال فَارْ مُ

أِنْ لَ ـم د فَ لُ ـحمّ هُ أَهْ أَنْتَ لَ الً فَ نْ أَهْ  ،دن از خدایطلب یاری )َرّب ( :ندیگو یھم م یبرخ .مْ أَكُ

عُوين(و  جِ نِيإ(ه از شّدت خوف بارھا کن یا ای .خطاب به فرشتگان است )إِرْ عْ جِ را  ) ِرْ
البّته به  .ن قول اشاره فرموده استیرار اکبه ت ،ریرده و پروردگار با جمع ضمکرار کت

  منافقون ،۵۹و  ۵۸زمر /  ،۲۸و  ۲۷/   انعام :نگا(شود  ینھاده نم یشان وقعیدرخواست ا
  ).۱۱و  ۱۰/ 

 ۱۰۰ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  لََعّ�ِ
َ
ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا

 ﴾١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ 
   ترجمه: 
 !نه .میام جبران نما ه از دست دادهکرا  ینم و فرصتھائکب یا ستهیار شاکه کن یتا ا 

و اگر به فرض (راند  یه او بر زبان مکاست  ین سخنیا ).وجود ندارد یھرگز راه بازگشت(
 یش رویدر پ ).دھد یباز به ھمان برنامه و روش خود ادامه م ،ا برگرددیدن یبه زندگ

گردند و  یو دوباره زنده م(شوند  یخته میه برانگک یشان جھان برزخ است تا روزیا
  ).شوند یل میمحشر گس یبه صحرا یا شقاوت ابدی یسعادت سرمد یبرا

   توضیحات: 

يلِّ «  تُ ـفِيمَ . «ه منکد یشا .ه منکن یتا ا :»لَعَ كْ ه از دست ک یدر برابر فرصتھائ :»ا تَرَ
به عوض  .ام ام و از آنھا جدا گشته گفته که آنھا را ترک یائیدر برابر اموال و اش .ام داده

ةٌ . «ام ه نداشتهک یوئکیمان و اعمال نیا لِمَ ن « ).۵/   ھفک :نگا(الم و سخن ک :»كَ مِ

مْ  آئِهِ رَ خ). «۱۶/   میابراھ :نگا(در جلو آنان  .شانیا یش رویدر پ :»وَ زَ حائل و  :» ٌ بَرْ
ن یا ایمرگ و  ،مراد از برزخ .عالم برزخ .دارد یا باز میشان را از رجوع به دنیه اک یمانع
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  .شود یز گفته میه بدان عالم قبر و عالم ارواح نکز است یان مرگ و رستاخیه جھان مک
 ۱۰۱ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  نُفِخَ  فَإَِذا﴿  �َساَب  فََ�ٓ  لصُّ
َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ  ﴾١٠١ َءلُونَ يَتََسا

   ترجمه: 
در  یو نسبت یشاوندیخوگونه  ھیچ ،ده شودیدر صور دم )بار دوم یبرا(ه ک یھنگام 

و در آن روز از  )شتن استیشه نجات خویدر اند یسکه ھرکچرا (ماند  یان آنان نمیم
له یفه و قبیا طایگر انتساب به فالن شخص یرا در جھان دیز(پرسند  یگر نمیھمد

  ).زانندیگر رمان و گریدکیست و در آن دم ھمه از یارگشا نک
   توضیحات: 

ور«  /   انعام :نگا(ز مردگان است یه نشانه رستاخکمراد صور دوم است  .بوق :»الصُّ

مْ ). «۷۳ يْنَهُ ابَ بَ  .ماند ینم یبر جا یشاوندیو خو یلیروابط فامگونه  ھیچ :»فَآل أَنسَ
ند و ک یدفاع نم یگریس از دکچ یامت انسان است و اعمالش و ھیه در قک ین معنیبد

لُونَ ). «۳۷ - ۳۴/   عبس :نگا(افتد  یار مکھا از  یشاوندیھا و خو نسبت آءَ تَسَ از  :»اليَ
 :نگا(ز است یگر در آغاز ھنگامه رستاخیدکین عدم پرسش از یا .پرسند یگر نمیھمد

/   صاّفات :نگا(رد یگ یواّال بعد از آن پرسش و مجادله در م )۱۰/   معارج ،۶۶/   قصص
  ).۴۰مّدّثر /  ،۲۵طور /  ،۲۷

 ۱۰۲ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�ُقلَۡت  َ�َمن﴿  ْوَ�ٰٓ  ۥزِ�ُنهُ َمَ�
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ﴾١٠٢ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
و (ن و ارزشمند شود یسنگ ،شانیا )یویاعمال و اقوال دن( یھا دهیه سنجک یسانک 

  .نان قطعًا رستگارندیا ،)داشته باشد یخدا وزن و ارج یدر ترازو
   توضیحات: 

لَتْ «  اعمال و  یو ارزشمند ،ئاتیّفه حسنات بر سکمراد رجحان  .ن شودیسنگ :»ثَقُ

ين. «شگاه خدایاقوال انسان است در پ ازِ وَ  .ھا دهیھا و سنج دهیشکبر ،جمع َموزون :»مَ
اعمال  یترازو یبه معن ،زانیا جمع می .انسان است یویردار و گفتار و پندار دنکمراد 
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  ).۴۷اء / یانب ،۸/   اعراف :نگا(است 
 ۱۰۳ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ۡت  َوَمنۡ ﴿  ٰ  َخفَّ ْوَ�ٰٓ  ۥزِ�ُنهُ َمَ�
ُ
ِينَ ٱ �َِك فَأ وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ونَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  ِ�  أ ُ�ِ ١٠٣﴾ 

   ترجمه: 
نان یا ،ارزش باشد یو ب کسب ،شانی) ایوی(اعمال و اقوال دن یھا دهیه سنجک یسانکو  

  اند و در دوزخ جاودانه خواھند ماند. انمند نمودهیشتن را زی(عمر خود را باخته و) خو
   توضیحات: 

 » ... ينُهُ ازِ وَ فَّتْ مَ   ).۹/   اعراف :نگا( :»خَ
 ۱۰۴ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠٤ لُِحونَ َ�ٰ  �ِيَها َوُهمۡ  �َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َفحُ تَلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
چھره  ،ان آنیو آنان در م ،ردیگ یشان را فرا میا یھا آتش دوزخ صورت یھا شعله 

  .برند یبسر م )شان و ناالنیو پر(ده یشکدر ھم 
   توضیحات: 

حُ «  لْفَ ُونَ . «ردن استکان یمراد سوزاندن و بر .زند یشعله م :»تَ ان و یترشرو :»كاحلِ
  .شان از درد و رنج جمع و باز بماندیھا ه لبک یدگانیشکچھره در ھم 

 ۱۰۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
بُونَ  بَِها فَُكنُتم ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  تَُ�نۡ  �  ﴾١٠٥ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
شد و شما  یات من بر شما خوانده نمیمگر آ :)دیگو یمشان  بدی خداوند خطاب( 

  ؟!دیدینام یآنھا را دروغ م
   توضیحات: 

...ـأَلَ «  نْ   ھا بدان شد و شما یشما خوانده م یات من برایه آکن است یمراد ا :»مْ تَكُ
  .دیدینام یاوه و دروغ میه کد و بلیآورد یمان نمیا
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 ۱۰۶ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   ﴾١٠٦ ّلِ�َ َضآ امٗ قَوۡ  َوُ�نَّا َوُ�َناِشقۡ  َناَعلَيۡ  َغلََبۡت  َر�ََّنا قَالُوا
   ترجمه: 
بر ما  )بود یاز انجام معاص یه ناشک(ما  یبدبخت !پروردگارا :ندیگو یدر پاسخ م 

  .میبود یو ما مردمان گمراھ ،ره گشته بودیچ
   توضیحات: 

نَا«  تُ وَ قْ   ).۱۰۵ھود /  :نگا(ما  یبدبخت :»شِ
 ۱۰۷ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ خۡ  َر�ََّنا
َ
  ﴾١٠٧ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِنَّا نَاُعدۡ  فَإِنۡ  َهاِمنۡ  َنارِجۡ أ

   ترجمه: 
ان و یفر و عصکبه  ،نیبعد از ا(و اگر  ،اوریرون بیما را از آتش دوزخ ب !پروردگارا 

  ).یو مستحّق ھرگونه عذاب(م بود یما ستمگر خواھ ،میبرگشت )انجام گناھان
   توضیحات: 

نَا«  دْ   .میردکدعوت  .میبرگشت :»عُ
 ۱۰۸ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ قَاَل ﴿   ﴾١٠٨ تَُ�لُِّمونِ  َوَ�  �ِيَها وا
   ترجمه: 
  .دیو با من سخن مگوئ !د در آنیکبتمر :دیگو یم )شانیخداوند بد( 
   توضیحات: 

وا«  ؤُ سَ ار کردن سگ به کراندن و دور  ین واژه برایا !تکسا !چخ !دیکبتمر :»إِخْ
  ).۶۵/   بقره :نگا(ردن زبونانه است کت کسا یبرا ،به انسان رود و نسبت یم

 ۱۰۹ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�ُقولُونَ  ِعَبادِي ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ ﴿  نَت  َناَ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َر�ََّنا
َ
 َخۡ�ُ  َوأ
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ٰ ٱ  ﴾١٠٩ ِ�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
مان یا !پروردگارا :گفتند یاز بندگان من م یگروھ )ایدر دن ،دیا ردهکمگر فراموش ( 

  .ینندگان ھستک ن رحمیو تو بھتر ،پس ما را ببخش و به ما رحم فرما ،میا آورده
   توضیحات: 

يقٌ «    .گروه .دسته :»فَرِ
 ۱۱۰ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

َذۡ ٱفَ ﴿  ٰٓ  رِ�ًّاِسخۡ  ُ�ُموُهمۡ �َّ �َسوۡ  َح�َّ
َ
 ﴾١١٠ َحُكونَ تَۡض  ُهمۡ ّمِنۡ  َوُ�نُتم رِيذِكۡ  ُ�مۡ أ

   ترجمه: 
 ،شانیه سرگرم شدن به تمسخر اکتا آنجا  ،دیگرفت یشان را به باد تمسخر میشما ا 

  .دن بدانان بود و بسیشه خندیارتان ھمکو  ،ادتان برده بودیر و عبادت مرا از کذ
   توضیحات: 

اً «  يّ رِ خْ مبالغه  یاء نسبت برایو افزودن  ،اسم مفعول یمصدر است و به معن :»سِ
). ۳۲ - ۲۹/   نیمطّفف :نگا(رند یگ یار مورد تمسخر قرار میه بسک یسانک یعنی ،است

ري« ي). «۴۲/   طه ،۱۰۱/   ھفک ،۹۱/   مائده :نگا(اد من ی :»ذِكْ رِ مْ ذِكْ كُ وْ  ،مؤمنان :»أَنسَ
نسبت به  .اند ادتان بردهیمان و پرستش مرا از یاند و ا ردهکاد مرا از ذھن شما بدر ی

ان و یسبب وجود نس یول ،اند ردهکن نیشان ھرچند چنیه اکبدان خاطر است  ،مؤمنان
  ).۳۶/   میابراھ :نگا(ھستند  یفراموش

 ۱۱۱ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

وٓ  بَِما مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُتُهمُ َجَز�ۡ  إِّ�ِ ﴿  ْ َصَ�ُ �َُّهمۡ  ا
َ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �  ﴾١١١ �ُِزونَ َفا

   ترجمه: 
در برابر آن ھمه (ه ک یو استقامت یمردیاند و پا ردهکه ک یمن امروز به خاطر صبر 

و آنان به  )ام ردهکنشان یگزیو در بھشت جا(ام  دادهشان  پاداش ،اند نشان داده )استھزاء
  .دگان و رستگارانندیمقصود رس

   توضیحات: 
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ونَ . «استه یمصدر )ما(واژه  :»اـبِمَ «  آئِزُ فَ مُ الْ ُمْ هُ ن جمله مفعول به دوم یا :»أَهنَّ

مْ ( تُهُ يْ زَ يدِ « :یعنی .است یمقّدر لیه در موضع جّر به الم تعلکن یا ایو  )جَ حِ مْ بِالتَّوْ هُ زُ وْ فَ لَ

ةٍ ـالْ  ادَ عَ لِّ سَ يا كُ دِّي إلَ ؤَ   ».مُ
 ۱۱۲ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ  ٱ ِ�  ُتمۡ َ�ِثۡ  َ�مۡ  َل َ�
َ
 ﴾١١٢ ِسنِ�َ  َعَددَ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
  ؟!دیا سته و ماندگار بودهین زیزم یچند سال در رو :دیگو یم )شان یخداوند بد( 
   توضیحات: 

مْ «  بِثْتُمْ (ه یف مفعول ؟چقدر :»كَ بِثْتُمْ . «است )لَ . دیا د و ماندگار شدهیا ردهکتوّقف  :»لَ

داً « دَ مْ (ز ییتم :»عَ   .است )كَ
 ۱۱۳ مؤمنون آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وۡ  ًمايَوۡ  َناَ�ِثۡ  قَالُوا
َ
ٓ لۡ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  �ٖ يَوۡ  َض َ�عۡ  أ  ﴾١١٣ ّدِينَ َعا

   ترجمه: 
 یپاسخ درست ،میه سخت گرفتار عذابکما ( !یاز روز یا بخشی یروز :ندیگو یم 
  .ه قادر به شمارش ھستندکبپرس  یسانکپس از  )میم بدھیتوان ینم

   توضیحات: 

 »... مٍ ماً أَوْ بَعْضَ يَوْ بِثْنَا يَوْ مختلف  یتوّسط گروھھا یگرید یھا ا پاسخین پاسخ یا :»لَ
سه عمر یدر مقام مقا )۴۶/   نازعات ،۱۰۳/   طه ،۴۵/   ونسی ،۲۵۹/   بقره :نگا(ان یدوزخ

ادِينَ . «آن جھان است یو ابد ین جھان با عمر طوالنیز ایناچ عَ  .شمارندگان :»الْ
  .ن و حسابرسانحسابگرا

 ۱۱۴ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِثۡ  إِن َل َ� نَُّ�مۡ  لَّوۡ  قَلِيٗ�ۖ  إِ�َّ  ُتمۡ �َّ
َ
  ﴾١١٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  �

   ترجمه: 
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اگر شما  ،دیا ماندگار نبوده )نیدر زم( یمکجز مّدت  :دیگو یم )شان یخداوند بد( 
گاھیمترک   ).دیشد ین میمتوّجه ا ایدر دن(د یداشت یم  یو دانش ین آ

 
   توضیحات: 

ونَ لَ ...«  لَمُ عْ نتُمْ تَ مْ كُ در پرتو آن  ،دیداشت یم یدانش و معرفت کاگر اند :»وْ أنَّكُ
 .دیشد یآخرت م یز خود در برابر عمر نامحدود و سرمدیمتوّجه عمر محدود و ناچ

يْتَ ( یرا به معن )َلوْ (حرف  یبعض  :شود ین میچن یمعنن صورت یه در اکاند  دانسته )لَ
  .دیدانست یا مین مطلب را در دنیشما ا !اشک یا

 ۱۱۵ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

فََحِسبۡ ﴿ 
َ
�ََّما ُتمۡ أ

َ
نَُّ�مۡ  اَ�َبثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  �

َ
 ﴾١١٥ َجُعونَ تُرۡ  َ�  َناإَِ�ۡ  َو�

   ترجمه: 
نش یدر آفر یا فلسفهمت و کح(م و یا دهیھوده آفریه ما شما را بکد یا ا گمان بردهیآ 

ما سوی  به )هکد یا ن انگاشتهیو چن ؟دیا ه به فساد پرداختهکن است یا ،ستیشما ن
  .دیشو یبرگردانده نم )تابکحساب و  یبرا(

   توضیحات: 

بَثاً «  ه خداوند مردمان را در کن است یمراد ا .متکفلسفه و ح یب .باطل .ھودهیب :»عَ
  ).۴ونس / ی :نگا(ده است یآخرت آفر یسزا و جزا یاصل برا

 ۱۱۶ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ ﴿  ۡ ٱ �َّ ۖ �َۡ ٱ َملُِك ل ٰ  َ�ٓ  قُّ  ﴾١١٦ َكرِ�مِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َربُّ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
   ترجمه: 
ست و صاحب عرش یجز او ن یچ معبودین است و ھیراست یه فرمانرواک یخداوند 
  ).ده باشدیھدف آفر یھوده و بیرا ب یه جھان ھستکبرتر از آن است (م است یعظ
   توضیحات: 

َقُّ ـالْ «  لِكُ احلْ يم. «نیراست یو فرمانروا یقیشاھنشاه حق :»مَ رِ  :نگا(م یعظ :»الْكَ
  .آنچه خداوند بزرگوارش فرموده باشد .دیرات فرود آیه از آن خک یزیچ ).۸۶/   مؤمنون
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 ۱۱۷ سوره مؤمنون آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿  َما ۦبِهِ  ۥَ�ُ  نَ َ�ٰ بُرۡ  َ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِ�َّ
ٰ لۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ   ﴾١١٧ فُِرونَ َ�

   ترجمه: 
ت یبر حّقان یلیچ دلیو مسّلمًا ھ -اد خواند یرا به فر یگریمعبود د ،ه با خداکس کھر 
ه کو بل( ،گردند یافران رستگار نمکقطعًا  .حساب او با خدا است -  نخواھد داشتآن 

  ).شوند یمؤمنان رستگار م
   توضیحات: 

عُ «  دْ   .دیپرستش نما .فرا خواند :»يَ
 ۱۱۸ سوره مؤمنون آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  َحمۡ رۡ ٱوَ  فِرۡ غۡ ٱ رَّّبِ  َوقُل﴿ 
َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوأ   ﴾١١٨ ِ�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ن یه تو بھترکچرا  ی،مرحمت فرما )به من(و  یببخشا )گناھانم را( !پروردگارا :بگو 

  .یمھربانان
   توضیحات: 
 



 
 

 سوره نور

 ۱ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

نَزلۡ  ُسوَرةٌ ﴿ 
َ
نَزۡ�َ  َهاَ�ٰ َوفََرۡض  َهاَ�ٰ أ

َ
ٓ  اَوأ ُرونَ  لََّعلَُّ�مۡ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  �ِيَها  ﴾١ تََذكَّ

   ترجمه: 
م یا آن را واجب نموده )امکاح(م و یا ردهک یه ما آن را وحکاست  یسوره مھّم  )نیا( 
بودن  یو آسمان ،زدانی یگانگیه داّل بر قدرت و ک یو دالئل روشن( یواضح یھا هیو آ

  .دیریه پند گکن یتا ا ،میا در آن فرو فرستاده )قرآنند
   توضیحات: 

ةٌ «  ورَ م یتفخ ین آن برایمحذوف است و تنو یخبر مبتدا ).۲۳/   بقره :نگا( :»سُ

نَا. «است ضْ يِّنَاتٍ . «میا ردهکام آن را قاطعانه واجب کاح :»فَرَ ايَاتٍ بَ دالئل واضح و  :»ءَ

ونَ . «روشن یھا هیآ .روشن رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ عَ ادآور ید و آنھا را یریاز آنھا پند گه کن یتا ا :»لَ
  .دینکعمل   ھا بدان د ویشو

 ۲ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ْ جۡ ٱفَ  لزَّاِ� ٱوَ  لزَّا�ِيَةُ ٱ﴿  وا   َوَ�  ةٖ� َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
ۡ
  بِهَِما ُ�مُخذۡ تَأ

ۡ
 دِينِ  ِ�  فَةٞ َرأ

ِ ٱ ِ  مِنُونَ تُؤۡ  ُكنتُمۡ  إِن �َّ ِ ٱب ٓ  َعَذاَ�ُهَما َهدۡ يَشۡ َولۡ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ ّمِنَ  �َِفةٞ َطا   ﴾٢مِنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
 ،بالغ ،مؤمن(ار کاز زن و مرد زنا کیھر  )هکن است یا یکی ،ام سورهکاز جمله اح( 
و رحمت (ن خدا رأفت ید )نیاجرا قوان(د و در یانه بزنیرا صد تاز )ردهکو ازدواج نا ،حّر 

از  ید گروھیو با ،دیمان داریامت ایاگر به روز ق ،دینداشته باششان  بدی نسبت )اذبک
  .شان حاضر باشندینجه اکش )ھا و انهیو به ھنگام زدن تاز ،م ناظرکاجرا ح(مؤمنان بر 

   توضیحات: 

اينِ «  انِيَةُ وَ الزَّ ار و مرد که زن زناکچرا  .ار استکار و پسر زناکمراد دختر زنا :»الزَّ
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وا. «گردند یرجم و سنگسار م ،ار برابر سّنت رسولکزنا لِدُ مراد زدن  .دیانه بزنیتاز :»إِجْ
ه کن یبدون ا ،پوست بدن را درد و الم برساند یعنی ،ه ِجلدکاست  یزیله چیبه وس

د به ھمه یانه ھم بایتاز .ا پاره شدن گوشت بدن گرددیاستخوان و  یستگکباعث ش

م بِ . «لخت بدن بجز رأس و وجه و فرج زده شود یاندامھا كُ ذْ مَ ـال تَأْخُ أْفَةٌ ـهِ مراد  :»ا رَ
لومه  ،گرانید یگریانجیشفاعت و م ،ه حدود خدا را به سبب مقام مردمانکن است یا

ةٌ . «دیاھکد و از آن ھم نیل و رھا نسازیره تعطیو غ ،طانیوسوسه ش ،ن و آنیا  :»طائِفَ
 :۱ یادآوری .اند شتر دانستهیده نفر و ب یو برخ ،چھار نفر و باالتر یبعض .گروه .دسته

آبستن شدن زن  )ب .اقرار به زنا )الف :شود یز ثابت مین سه چیاز ا یکیله یزنا به وس
 ی،ا و شبھه کشگونه  ھیچ ه بدونکدھند  یه گواھکشھادت چھار نفر  )ج .شوھر یب

گر مشاھده یدکیآنان را داخل  یالت تناسلاند و آ دهیاران را در حال عمل جماع دکزنا
 ۱۶و  ۱۵ یھا هیم آکح ،ه مورد بحثیآ :۲ یادآوری ).یرالمراغیتفس :نگا(اند  نموده

يْخُ « :عبارت :۳ یادآوری .رده استکن یانه محدود و معیسوره نساء را در صد تاز أَلشَّ

وهُ وَ  لِدُ يَا فَاجْ نَ ة إِذا زَ يْخَ ، نَكاالً ا ألْ ـمـالشَّ نَ اهللاِ وَ  بَتَّةَ كيمٌ مِ يزٌ حَ زِ ه یآن را آ یه برخک !»اهللاُ عَ
و نه از  یات الھینه از زمره آ ،اند التالوه بشمار آورده رجم نام داده و جزو قرآن منسوخ

صفحات  ،۱۸و  ۱۷جلد  ،بیم خطیرکر عبدالیتفس ،نگا(است  یث نبویجمله احاد
ه در کار ھم کساله زنا کید یتبع یعنی ،بیمسأله تغر :۴ یادآوری ).۱۲۱۷ - ۱۲۱۲

نادرست  یآن را سخن یو برخ ،منسوخ یثیآن را حد یبعض ،بحث زنا مطرح است
 یا قاضیم کد حایانه به صالح دیھم آن را افزون بر صد تاز یگروھ ،اند بشمار آورده

  .اند ردهکواگذار 
 ۳ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

اِ� ٱ﴿  وۡ  َزا�َِيةً  إِ�َّ  يَنِكحُ  َ�  لزَّ
َ
ا�َِيةُ ٱوَ  َ�ةٗ ُمۡ�ِ  أ ٓ  َ�  لزَّ وۡ  َزانٍ  إِ�َّ  يَنِكُحَها

َ
 وَُحّرِمَ  ٞكۚ ُمۡ�ِ  أ

 ٰ ۡ ٱ َ�َ  لَِك َ�   ﴾٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
 )یردن از آلوده دامانک و توبه ،ار پلشت زناکدن از یشکش از دست یپ(ار کمرد زنا 

ده و از یشکدست ن یگر فاحشهه از عمل زشت ک یا فاحشه(ار کحق ندارد جز با زن زنا
فر کو  که ھنوز بر شرک یافرکو ( کا با زن مشریو  )رده باشدکتوبه ن یآلوده دامان
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ار کدن از یشکش از دست یپ(ار کھم زن زناگونه  ھمان ،ندکازدواج  )ماندگار باشد
و  یارکماندگار بر زنا(شه یحق ندارد جز با مرد زناپ )یپلشت زنا و توبه از آلوده دامان

فر را رھا کو  که ھنوز شرک یافرکو ( کا با مرد مشریو  )یرده از آلوده دامانکتوبه نا
  .بر مؤمنان حرام شده است )یازدواج(ن یه چنکچرا  .ندکازدواج  )رده باشدکن

   توضیحات: 

نجا مجاز از وطأ و یاح را در اکن یند. برخکد ازدواج بیند. نباک یازدواج نم»: ال يَنكِحُ « 

مَ «اند.  دانسته جماع رِّ ست ینجا ناسزاوار و ناشایم را در ایتحر یم شده است. بعضیتحر»: حُ

دو  یقت دارایه فوق در حقی: آیادآوریاران. زنا. کاح زناکن»: ذلِكَ «اند.  ردهک یمعن
و زن  ،کا مشریار و کار جز با زن زناکاز: الف) مرد زنا ده آنھا عبارت استیکه چکاست  یمعن
مؤمنان حرام  یبرا ین ازدواجیند. چنک یازدواج نم کا مشریار و کبا مرد زناار جز کزنا

زنا  کا مشریار کار جز با مرد زناکو زن زنا ،کا مشریار کار جز با زن زناکاست. ب) مرد زنا
دست  یار زشت و پستکن یو زنا بر مؤمنان حرام شده است (و ھرگز به چن ،ندک ینم
ان یب یان) در واقع برایان) بر (زانکه عطف (مشرکداشت  د توّجهیازند). ضمنًا بای ینم

از  یه برابر برخک) است. چرا کگناه (زنا) ھمطراز گناه (شر یعنیت مطالب است. یاھّم 
  !باشد یمؤمن نم ،شود ین عمل میب اکه مرتک یار در لحظاتکشخص زنا ،اتیروا

 ۴ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ   لَمۡ  ُ�مَّ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل
ۡ
ْ يَ� رۡ  تُوا

َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ وُهمۡ جۡ ٱفَ  ءَ ُشَهَدا  َوَ�  ةٗ َجۡ�َ  نِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ُ

ْ َ�قۡ  بَدٗ  َدةً َشَ�ٰ  لَُهمۡ  َبلُوا
َ
ْوَ�ٰٓ  �ۚ �

ُ
  ﴾٤ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ

   ترجمه: 
 ،خود یبر اّدعا(سپس چھار گواه  ،دھند یدامن نسبت زنا مکه به زنان پاک یسانک 

در طول (دادن آنان را  یو ھرگز گواھ ،دیانه بزنیھشتاد تازشان  بدی ،آورند ینم )حاضر
  .ھستند )و متمّرد از فرمان خدا(فاسق  یسانکن یو چن ،دیرینپذ )یارکچ یعمر بر ھ

   توضیحات: 

ناتِ ـْال«  صَ حْ اعم از مردان و زنان  - یسکزدن به ھر  تھمت .دامنکزنان پا :»مُ
شتر تنھا یت بین به خاطر اھّم کیل .م استکن حیھم یدارا -  یعادا یدامن کپا

ناتِ ـال(   .ر شده استکذ )محصَ
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 ۵ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَابُوا ۡص  لَِك َ�
َ
ْ َوأ َ ٱ فَإِنَّ  لَُحوا   ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
گر یند و دیخود را اظھار نما یمانیو پش( ،نندکتوبه  )قبل از حّد (ه ک یسانکمگر  

ه خداوند آمرزگار و کچرا  ،)دیفرما یشان صرف نظر میه خداوند از اک ،تھمت نزنند
  .مھربان است

   توضیحات: 

 »... ينَ ذِ آن را به دو  یو بعض ،المکع ین استثناء را مربوط به جمیا یبعض: »إِالّ الَّ

هَ «له جم ُمْ شَ بَلُوا هلَ قْ ةً أَبَداً ال تَ ونَ «و » ادَ قُ اسِ فَ مُ الْ ن را تنھا آ یاریو بس ،دانند یم» أُولئِكَ هُ

ونَ « یعنی ،ریبه جمله اخ قُ اسِ فَ مُ الْ ه به کن است یاش ا جهینت .گردانند یباز م» أُولئِكَ هُ
م کو ھم ح ،نده مقبول استیھم حّد از آنان ساقط و ھم شھادت آنان در آ ،له توبهیوس

 ).ریزاداّلمس :نگا(شان دور و مطرود است یاز ا یام اسالمکھا و اح نهیفسق در تمام زم

شھادت را  یول ،دانند یحّد و فسق را در پرتو توبه ساقط م )أَبَداً (با توّجه به لفظ  یبعض
  .شمارند یمردود م

 ۶ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  زۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  َجُهمۡ َ�ٰ أ ٓ  ل ٓ  ءُ ُشَهَدا نُفُسُهمۡ  إِ�َّ

َ
َحِدهِمۡ  َدةُ فََشَ�ٰ  أ

َ
رۡ  أ

َ
 �َعُ أ

ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  ِ ٱب ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  �َّ    ﴾٦ ِد�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
و جز خودشان  ،نندک یم )عّفت یبه عمل مناف(ه ھمسران خود را مّتھم ک یسانک 

 یه براکشود  یاز آنان خواسته م ،دھند یه بر صدق اّتھامشان گواھک(ندارند  یگواھان
 ید چھار مرتبه خدایشان بایاز ا کیھر  )نندیانه نخورند و عقوبت نبیه ھشتاد تازکن یا

  .راستگو ھستم )ه به ھمسرم دادمکن نسبت زنا یدر ا(ه کرا به شھادت بطلبد 
   توضیحات: 

اتٍ بِاهللاِ «  ادَ هَ بَعُ شَ  .ردیگ یم یخدا را به گواھ خورد و یچھار بار به خدا سوگند م :»أَرْ
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 ۷ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  ِمَسةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ِ ٱ َنَت لَعۡ  أ ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن هِ َعلَيۡ  �َّ  ﴾٧ ِذ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
  !ن خدا بر او باد اگر دروغگو باشدینفر :)دید بگویبا(ن مرتبه یدر پنجم 
   توضیحات: 

نَتَ اهللاِ «  عْ  ،مراد طرد از رحمت خدا و مستحّق خشم خدا بودن است .ن خداینفر :»لَ
ن صورت او به یر ایدر غ .گردد یرفت رجم میاگر زن سخن شوھر خود را پذ !َنُعوُذ ِباللهِ 

  .دیگشا یزبان به سخن م ۹و  ۸ات یور در آکق مذیدفاع از خود به طر
 ۸ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َوَ�دۡ ﴿  ن َعَذاَب لۡ ٱ َهاَ�نۡ  َرُؤا
َ
رۡ  َهدَ �َشۡ  أ

َ
ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  �َعَ أ ِ ٱب ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  ﴾٨ِذ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
 یدر اّتھام(ه شوھرش ک )و سوگند بخورد(اگر زن چھار بار خدا را به شھادت بطلبد  

  .دینما یرا از او دفع م )رجم(عذاب  )ین شھادتیچن(دروغگو است  )زند یه بدو مک
   توضیحات: 

أُ «  رَ . در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .ندک یبرطرف م .ندک یدفع م :»يَدْ

»... دَ هَ أُ (در موضع رفع است و فاعل فعل  ،وصله آن )أَنْ (حرف  :»أَن تَشْ رَ  .است )يَدْ

تُ « :ن استیر چنیتقد ادَ هَ ذابَ شَ عَ ا الْ نْهَ أُ عَ رَ اـيَدْ ذابَ . «»هَ   .مراد رجم است :»الْعَ
 ۹ نور آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

نَّ  ِمَسةَ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ِ ٱ َغَضَب  أ ٓ َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن َها  ﴾٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
 !دین خدا بر او باد اگر شوھرش راست بگوینفر :)هکد ید بگویبا(و در مرتبه پنجم  

  ).ب زنا شده باشمکه من مرتکن یدر ا(
   توضیحات: 

ةَ «  سَ َامِ بَعُ (عطف بر  :»اخلْ بَ . «است )أَرْ ضَ ر یمقّدر است و تقد یحرف جّر  :»أَنَّ غَ
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بَ « :است نیچن ضَ ان«برنامه قاعده  ۹تا  ۶ات یآ :یادآوری .»بِأَنَّ غَ  یدر فقه اسالم» لِعَ
 )الف :خواھد داشت ین نوع شوھر و ھمسر در پیا یبرا یم قطعکو چھار ح ،است

ه به زن یگردند و مھر یفورًا از ھم جدا م ،طالقمراسم گونه  ھیچ شوھر و ھمسر بدون
 .گر حرام و حق ازدواج مجّدد را نخواھند داشتیدکیشه بر یھم یبرا )ب .شود یداده م

برنامه  یه اگر مرد از اجراکح ین توضیبا ا .شود یحد قذف از مرد و زن برداشته م )ج
اگر زن در  )د .شود یجم مر ،ندک یو اگر زن خوددار ،خورد یانه میلعان سر باز زند تاز

ه منتسب به ھمسر کمتعّلق به شوھر نخواھد بود و بل ،دیبزا ین ماجرا آبستن و فرزندیا
  ).ر نمونهیتفس ،بیم خطیرکر عبدالیتفس :نگا(گردد  یم

 ۱۰ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿  نَّ  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
َ ٱ َوأ  ﴾١٠ َحِكيمٌ  تَوَّاٌب  �َّ

   ترجمه: 
از بندگان (ر یپذ و او بس توبه ،شد یو مرحمت خدا شامل حال شما نم یاگر بزرگوار 

ام و حدود کو با اح ،دیشد یاد میدچار رنج ز(نبود  )شیدر افعال خو(م یکو ح )خود
  ).دیگشت یآشنا نم یالھ

   توضیحات: 

ال...«  لُ اهللاِ وَ « :ن باشدیر چنیمحذوف و چه بسا تقد )َلْوال(جواب : »لَوْ وْ ال فَضْ لَ

مْ  يْكُ لَ َتُهُ بِكُ عَ محْ كيمٌ ، وَ رَ ابٌ حَ ، وَ أَنَّهُ تَوَّ نِتُّمْ وَ لَ مْ عَ ودَ ـمَ ـ، لَوْ ال هذا لَ ُدُ هِ احلْ تُمْ هذِ فْ رَ ، وَ تِلْكَ ا عَ

كامَ  مْ  األحْ ا اهللاُ لَكُ يَّنَهَ تي بَ   ».، و...الَّ
 ۱۱ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  ِك فۡ ۡ�ِ ٱب
ا ُهمّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ِيٱوَ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  تََسَب �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  ﴾١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ
   ترجمه: 
پرداخته و سرھم  )نیالمؤمن اّم  ،درباره عائشه(ن تھمت بزرگ را یه اک یسانک 

 ،تان بد استین حادثه برایه اکد یاّما گمان مبر ،از خود شما ھستند یگروھ ،اند ردهک
وردل از کمنافقان  :هکچرا  .ر شما در آن استیو خ(تان خوب است ین مسأله برایه اکبل
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 ،ندک یدا میدگان را ھویو عظمت رنجد ،دایگناھان را پیرامت بکو  ،مؤمنان مخلص جدا
 ین گناھیه دست به چنک یآنان .آورد یلوح را به خود م از مسلمانان ساده یبرخ
ت و مجازات آن یسھم خود را از مسؤول ،ن اّتھامیت در اکبه اندازه شر کیھر  ،اند زده

 یسکو  ،دیآ یرده است گرفتار مکه ک یارکدام از آنان به گناه کھر  )خواھد داشت و
 ،از آن را به عھده داشته است یمیبخش عظ )ن توطئه بوده ویسردسته آنان در ا(ه ک

  .دارد ینیعذاب بزرگ و مجازات سنگ
   توضیحات: 

فْكِ «  است  یمیاشاره به تھمت عظ ).۴/   فرقان(دروغ شاخدار  .تھمت بزرگ :»اإلِ
و نسبت زنا با  ،رسول خدا زدند کھمسر پا ،قهیصدن عائشه یالمؤمن ه منافقان به اّم ک

ن یده داستان بدیکچ !بدو دادند»  صفوان بن معطّل«القدر به نام  لیاز اصحاب جل یکی
ن با یالمؤمن ان امھاتید قرعه از میرا به ق یرسول خدا زن یا در ھر غزوه :هکقرار است 

شب  ،در برگشت از غزوه .دمصطلق قرعه به نام عائشه افتا یدر غزوه بن .برد یخود م
د و یآ یرون میجاوه بکقه از یعائشه صد .ردندک یمختصر استراحت ی،انکھنگام در م

گردد متوّجه  یجاوه برمکه به ک یوقت .شود یرگاه دور مکحاجت از لش یقضا یبرا
گردد و  یحاجت برم یبه دنبال آن به محّل قضا .بند او پاره شده است شود گردن یم

ت کان حریرکند لشیب یبعد از برگشت م .شود یمعّطل م یبند مّدت گردنافتن ی یبرا
جاوه کجاوه متوّجه نبودن او در کشد مسؤوالن ک ینم یه طولکن ید ایبه ام .اند ردهک
 .شود ینم یسکاز  یتا صبح خبر یول ،ندینش یخود به انتظار م یدر جا ،شوند یم

ه در منزلگاه اتراق کان موّظف بوده یرکاز لش یسکه کن بوده است یعادت ھم بر ا
ه بجا مانده را یند و اسباب و اثاثکآنجا را نگاه  ،شبانه بماند و بعد از روشن شدن ھوا

ور بوده کمذ ین بار صحابیفه این وظیدار ا عھده .جمع و به صاحبانش مسترّد دارد
 ،گردد یم کیه نزدک یوقت .شود یدر منزلگاه م یاھیس کیسحرگاھان متوّجه  .است

ونَ « .افتد ین میچشمش به اّم المؤمن عُ يْهِ راجِ ان شتر خود را یگو »إِنّا هللاِِّ وَ إِنّا إلَ
شتن را یو خو ،گردد یغمبر اسالم بر شتر سوار میزه پیخواباند و مادر مؤمنان و عز یم

به  یه گروھکشود  ین منظره سبب میا .رسانند یدر راه به رسول خدا و اصحاب م

عبداهللاّ بن ايب بن «توّسط سردسته منافقان  عهین شایا .مشغول شوند یپرداز عهیشا

ماه  کیند و پس از ک یدا مین وضع ھمچنان ادامه پیا .چدیپ ینه میدر شھر مد» سلول
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ھشتاد  یعنی ،زنندگان حد قذف از تھمت کیگردد و به ھر  یات برائت نازل میآ یو اند

بَةٌ . «شود یانه زده میتاز صْ يلّ « )۱۴و  ۸/   وسفی :نگا(دسته  .گروه :»عُ ي تَوَ  :»الَّذِ
. پسر سلول است یمرادعبداّلله پسر اب .ه انجام دادک یسک .ردک یه رھبرک یسک

هُ « َ   .شتر آن رایب :»كِربْ
 ۱۲ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َظنَّ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿  ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ْ  �َخۡ�ٗ  بِأ ٓ َ�ٰ  َوقَالُوا  كٞ إِفۡ  َذا

بِ�ٞ     ﴾١٢مُّ
   ترجمه: 
ست مردان و زنان مؤمن نسبت به یبا ینم ،دیدیشن ین تھمت را میه اک یچرا ھنگام 

ن تھمت بزرگ یا :ندیشند و نگویندیرا ن )یکو پا یدامنکو پا(بودن  کیخود گمان ن
  ؟ است یار و روشنکآش

   توضیحات: 

مْ «  هِ سِ  کیه مؤمنان ھمه اعضاء کن است یر اشاره به این تعبیا .نسبت به خود :»بِأَنفُ
انگار  ،از آنھا بشود یکیمتوّجه  یه اگر اّتھامکرند و ھمگان به منزله نفس واحدند کیپ

  ).۱۱/   حجرات :نگا(متوّجه ھمه شده است 
 ۱۳ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿  رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ  ﴾١٣ ِذبُونَ َ�
   ترجمه: 
شان یاورند تا بر سخن ایچھار شاھد را حاضر ب )موّظف شوند(ست آنان یبا یچرا نم 

و (م خدا دروغگو کآنان برابر ح ،آوردند یرا حاضر نم ین گواھانیاگر چن ؟دھند یگواھ
  .بودند )انه خوردنیمستحّق تاز

   توضیحات: 

اهللاِ «  ندَ ال. «م خداکبرابر قانون و ح .ش خدایدر پ :»عِ ه باالتر یه و آین آیدر ا :»لَوْ
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نُونَ وَ « :نیشیه پیه در آکار مابعد خود است کق به انجام یب و تشوید ترغیمف مِ ظَنَّ املُْؤْ

ناتُ  مِ اً املُْؤْ ريْ مْ خَ هِ سِ آءَ «ه ین آیو در ا» بِأَنفُ دَ هَ ةِ شُ بَعَ يْهِ بِأَرْ لَ وا عَ آءُ   .باشد یم :»جَ
 ۱۴ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿  �ۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ُ�مۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ ٓ  ِ�  لََمسَّ فَۡض  َما
َ
 �ِيهِ  ُتمۡ أ

 ﴾١٤ َعِظيمٌ  َعَذاٌب 
   ترجمه: 
 )با مغفرت(و در آخرت  )ل عقوبتیبا عدم تعج(ا یاگر تفّضل و مرحمت خدا در دن 

عذاب  ،ار تھمتکنه به سبب خوض و فرو رفتنتان در یھر آ ،شد یشامل حال شما نم
  .دیگرد یرتان میبانگیگر یسخت و بزرگ

   توضیحات: 

تُمْ فِيهِ «  د و در آن فرو یبدان پرداخت .دیور شد د و غوطهیردکدر آن خوض  :»أَفَضْ

  ).فيض(از مصدر افاضه و از ماده  ).۶۱/   ونسی :نگا(د یرفت
 ۱۵ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  إِذۡ ﴿  ۡ  ۥنَهُ تَلَقَّ ل
َ
فۡ  َوَ�ُقولُونَ  ِسنَتُِ�مۡ بِ�

َ
ا َواهُِ�مبِأ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُ�م َس لَيۡ  مَّ

ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ   ﴾١٥ َعِظيمٞ  �َّ
   ترجمه: 
د و آن یرفت یعه مین شایه به استقبال اک یدر آن زمان )شد یرتان میبانگیعذاب گر( 

از آن  یه علم و اّطالعکد یردک یپخش م یزیو با دھان چ ،دیدیقاپ یگر میدکیرا از زبان 
ش خدا یه در پک یدر حال ،است یکوچکمسأله ساده و  ،نید ایبرد یو گمان م ،دینداشت

  ).به دنبال دارد یو مجازات سخت(بزرگ بوده 
   توضیحات: 

مْ ـَل(ظرف  :»إذْ «  كُ سَّ نَهُ . «است )مَ وْ لَقَّ اش  رهید و پذیردک یافت میآن را در :»تَ

مْ . «از اّول فعل حذف شده است یتائ .دیرفت یم نَتِكُ هُ بِأَلْسِ نَ وْ لَقَّ با زبانتان به پخش  :»تَ

يِّناً . «دیپرداخت یمردم م یت آن برایعه و روایشا انتظار عذاب و  یعنی .زیساده و ناچ :»هَ
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 :یعنی .دیدانست یز میم و ناچکا عذاب و عقاب آن را یو  ،دیمجازات در برابر آن را نداشت
و  ،دیل نداشتیه بر دلیکعه تیو در پخش شا ،دیردک یل نمیعه مطالبه دلیرش شایدر پذ

  .دیگرفت یم یآن را سرسر
 ۱۶ آیهسوره نور 

   ه:یمتن آ 

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿  ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
َتَ�َّمَ  أ َّ�  ٰ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َذابَِ�

 ﴾١٦َعِظيمٞ 
   ترجمه: 
ن یه زبان بدکما را نسزد  :دیگفت یم ،دیدیشن یه آن را مک یوقت یستیبا یچرا نم 

  !است ین بھتان بزرگیا !الله سبحان ،میتھمت بگشائ
   توضیحات: 

نَا«  ونُ لَ ا يَكُ . تر از دھان ما است گنده یسخن .ستیسته ما نیشا .ما را نسزد :»مَ

انَكَ « بْحَ ا ینند یرا بب یزیه چک یوقتھا  عرب !ب و نامعقولیاست بس غر یسخن :»سُ

انَ « :ھمچون یجمالت ،نندکبشنوند و از آن تعّجب  بْحَ بر زبان  .»إِلهَ إِالّ اهللاُ. آل اهللاِ سُ

ْتانٌ . «رانند یم نساء /  :نگا(ند که شنونده را مبھوت و مدھوش ک یباطل و دروغ :»هبُ
  ).۱۵۶و  ۱۱۲

 ۱۷ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿  ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن �  ﴾١٧ مِنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
رار کرا ت یارکن یند ھرگز چنکن ،دیه اگر مؤمنکن یا ،ندک یحتتان میخداوند نص 

ن با تھمت یمان راستیه اکچرا  .دیساز یتین معصیشتن را آلوده چنیو خو(د ینک
  ).ندارد ین سر سازگاریدروغ

   توضیحات: 

مْ «  عِظُكُ وا. «دارد یشما را باز م .دھد یپندتان م :»يَ ودُ و  دیه برگردکن یاز ا :»أَن تَعُ
ن َتُعوُدواک :ن استیدر اصل چن .دیازیرار گناه دست کگربار به تید

َ
ن  یفِ  .راَھَة أ

َ
أ
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  .دیا تا زنده .العمر ه مادامکن است یمراد ا :»أَبَداً . «َتُعوُدوا
 ۱۸ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُ ُ ٱ َوُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  ِت� َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ   ﴾١٨ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
و خدا بس  ،دارد یان میشما ب یرا برا )ام واضح و روشن خودکاح(ات یخداوند آ 

گاه  م یکو ح )تان باخبر استیزندگ یو خوب یشما و عوامل بد یازھایاست و از ن(آ
  ).ندک یتان وضع مین را برایام و قوانکمتش احکح یو به مقتضا(است 

   توضیحات: 
 ۱۹ سوره نور آیه 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ُ ٱوَ  ِخَرةِ� �ٱوَ  نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 ﴾١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

   ترجمه: 
مؤمنان ان یدر م )ھمچون زنا( یدارند گناھان بزرگ یه دوست مک یسانکگمان  یب 

داند  یخداوند م .دارند یکنجه و عذاب دردناکش ،ا و آخرتیشان در دنیا ،پخش گردد
ابعاد مختلف پخش (د یدان یو شما نم )عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء را(

  ).ھا را یگناھان و پلشت
   توضیحات: 

ةُ «  شَ احِ فَ   ).۱۵۱/   انعام ،۱۵نساء /  :نگا( :»الْ
 ۲۰ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿  نَّ  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
َ ٱ َوأ   ﴾٢٠ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  �َّ

   ترجمه: 
 )نسبت به شما(و اگر خداوند  ،شد یشامل حال شما نم یاگر فضل و رحمت الھ 

در برابر تھمت زنا به  ینکمرشکآن چنان مجازات بزرگ و ( ،داشت یمھر و محّبت نم
  ).ردک یتان را تباه میه زندگکرد ک ین مییا تعیتان در دنین برایالمؤمن اّم 
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   توضیحات: 

وْ ال...«  مْ فِيم« :ن استیر چنیمحذوف است و تقد )َلْو ال(جواب  :»لَ بَكُ اقَ عَ تُمْ ـَ لَ لْ ا قُ

مْ يفِ  تَكُ وبَ قُ لَ عُ جَّ . لَعَ ةَ ائِشَ يَا لِعَ نْ يَةِ ـبِالْ  الدُّ صِ عْ مْ فِيمـ. لَ مَ كُ سَّ ظِيمٌ ـَ مَ ذابٌ عَ تُمْ فِيهِ عَ إِنَّ . «»ا أَفَضْ وَ

حيمٌ  وفٌ رَّ ؤُ لُ اهللاِ...(عطف بر جمله  :»اهللاَ رَ   .است )فَضْ
 ۲۱ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَ� ٰ  يَتَّبِعۡ  َوَمن ِن� َ�ٰ لشَّ يۡ ٱ تِ ُخُطَ�  ۥفَإِنَّهُ  نِ َ�ٰ لشَّ

 
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ  ٱب

ٓ َفحۡ لۡ ۡ ٱوَ  ءِ َشا � ل ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ُمنَكرِ َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َزَ�ٰ  َما ۥتُهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
 أ

بَدٗ 
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ا� ٓ  َمن يَُزّ�ِ  �َّ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ﴾٢١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ

   ترجمه: 
س گام کچون ھر ،دیفتید و به دنبال او راه نیراه نرو ،طانیگام به گام ش !مؤمنان یا 

 ).گردد یھا م یھا و زشت یب پلشتکمرت(فتد یطان راه برود و دنبال او راه بیبه گام ش
اگر تفّضل  .راند یفرمان م )خواند و یفرا م(ھا  یھا و پلشت یطان تنھا به زشتیه شکچرا 

 )با آب توبه ،ثافت گناهکاز (از شما  یشد ھرگز فرد یشامل شما نم یو مرحمت الھ
 ،ق در حسناتیبا توف ،ئاتیثافات سکاز (ه را بخواھد کخداوند ھر  یول ،دیگرد ینم کپا

گاه  )و ی،ھر سخن( یو خدا شنوا ،گرداند یم کپا )رش توبه از اویو با پذ  )یاز ھر عمل(آ
  .است
   توضیحات: 

يْطَانِ «  اتِ الشَّ طُوَ ...). «۱۴۲/   انعام ،۲۰۸و  ۱۶۸/   بقره :نگا( :»خُ تَّبِعْ ن يَ جواب  :»مَ

عريِ « :ن استیر چنیشرط محذوف است و تقد هُ يفِ السَّ يْطَانِ يُوقِعْ اتِ الشَّ طُوَ تَّبِعْ خُ ن يَ  »مَ

الْ « :ای )۴/   حّج  :نگا( آءَ وَ شَ حْ بَ الْفَ تَكَ يْطَانِ إِرْ اتِ الشَّ طُوَ تَّبِعْ خُ ن يَ رَ ـمَ نكَ آءِ « .»مُ شَ حْ فَ  :»الْ

رِ ـالْ ). «۹۰/   نحل ،۲۶۸و  ۱۶۹/   بقره :نگا(ھا  یپلشت .رهیبکگناھان  نكَ  یمعاص :»مُ

 کثافات گناه پاکاز  :»ما زكي. « )۷۹/   مائده ،۱۰۴/   عمران آل :نگا(ھا  یزشت .حهیقب

دٍ . «شد ینم نْ أحَ دٍ (زائد بوده و واژه  )ِمْن (حرف  :»مِ   .فاعل است )أَحَ
 ۲۲ نور آیهسوره 

   ه:یمتن آ 
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  َوَ� ﴿ 
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ  ِك�َ َمَ�ٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ َّ� 

 ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ 
   ترجمه: 
ه بذل و کن ید سوگند بخورند اینبا ،نعمتند یلت و فراخیه از شما اھل فضک یسانک 

به عّلت (رند یگ یان و مستمندان و مھاجران در راه خدا باز مکیبخشش خود را از نزد
و گذشت  نندکد عفو یبا ).اند دست داشته و بدان دامن زده کاف یه در ماجراکن یا

ه دوست کھمان گونه ( ؟امرزادیه خداوند شما را بکد یدار یمگر دوست نم .ندینما
ده یگران را نادیز اشتباھات دیشما ن ،دیفرما یپوش تان چشمید خدا از لغزشھایدار
پس (و خدا آمرزگار و مھربان است  ،)دیر ادامه دھیخ یارھاکگونه  این د و بهیریبگ

  ).دیدگارتان سازیبه آداب و اوصاف آفر شتن را متأّدب و مّتصفیخو
   توضیحات: 

أْتَلِ «  /   عمران آل :نگا(ند کن یوتاھکقصور و  )۲۲۶/   بقره :نگا(سوگند نخورد  :»ال يَ

تُوا(ش از یپ )ال(د حرف یبا ،قسم باشد یه به معنک یدر صورت ).۱۱۸ ر یحذف و تقد )يُؤْ

أْتَلِ «: شود ین میچن ال يَ تُواأَن «. »وَ ؤْ  ،احسان باشد کو تر یوتاھکاز  یاگر ھم نھ .»يُ

تُوا« :ن استیر چنیمحذوف و تقد )يف(حرف  ؤْ وا يفِ أَن يُ ُ رصِّ لِ . «»ال يُقَ  :»أُولُوا الْفَضْ

ة. «ت برخوردارندیش تقوا و صالحیه از افزاک یسانک .یصاحبان فضل و برتر عَ  :»السَّ

تُواأَن . «یدارائ یفزون .مال و ثروت یفراخ . ه ببخشندکن یدر ا .ه نبخشندکن یا :»يُؤْ

وا« حُ فَ   ).۱۰۹/   بقره :نگا(نند ک یپوش د گذشت و چشمیبا :»لِيَصْ
 ۲۳ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ ِت فَِ� ْ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل �ۡ ٱ ِ�  لُعُِنوا  َولَُهمۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ
 ﴾٢٣ َعِظيمٞ  َعَذاٌب 

   ترجمه: 
ماندار را به زنا مّتھم یا )و یاز ھرگونه آلودگ(خبر  یدامن بکه زنان پاک یسانک 



 تفسیر نور    ١٤٣٤

 

  ).نندکاگر توبه ن(دارند  یمیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیدر دن ،سازند یم
   توضیحات: 

نَاتِ ـالْ «  صَ حْ افِالتِ « .دامنکفه و پایزنان عف :»مُ غَ خبر از ھرگونه  یزنان ب :»الْ
  ).ّشافک :نگا(رنگ یر و نکم یب ،نهیک ینه بیدل و سکپا ی،آلودگ

 ۲۴ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهدُ �َشۡ  مَ يَوۡ ﴿  ل
َ
يۡ  ِسنَُتُهمۡ �

َ
رۡ  ِديِهمۡ َو�

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمَوأ  ﴾٢٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
شان بر یا یه آنان زبان و دست و پایه علک یدر آن روز )دارند یمیآنان عذاب عظ( 

  .دھند یم یاند گواھ ردهکه ک یارھائک
   توضیحات: 

مْ «  نَتُهُ گر مھر شده یات دیه برابر آکن یبا وجود ا ،مراد از به گفتار آمدن زبان :»أَلْسِ
ه ک یا به گونه ،گر استید یھا به نطق آوردن زبان و ھمه اندام ،)۶۵/   سی :نگا(است 

  ).۲۱و  ۲۰/   فّصلت :نگا(داند  یتنھا خدا م
 ۲۵ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يَُوّفِيِهمُ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  نَّ  لَُمونَ َوَ�عۡ  قَّ �َۡ ٱ دِيَنُهمُ  �َّ
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ   ﴾٢٥ ُمبِ�ُ ل

   ترجمه: 
گاه  ،دھد یمشان  بدی استکو مک یآنان را ب یواقع یدر آن روز خداوند جزا  و آ

و  کت پروردگار شیامت در حّقانیو روز ق(ار است که خداوند حق آشکگردند  یم
  ).ماند ین لجوجان ھم نمیتر سرسخت یبرا یدیترد
   توضیحات: 

  ).۸۲شعراء /  ،۳۵حجر /  ،۴/   فاتحه :نگا(جزاء  :»دِين« 
 ۲۶ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيثُونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿  ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ  ِت� لِلطَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  �َِك أ غۡ  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ ٞ مَّ  ﴾٢٦ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة



  ١٤٣٥ سوره نور

 

   ترجمه: 
 ،کو زنان پا ،ندکاز آِن زنان ناپا ،کو مردان ناپا ،ندکاز آِن مردان ناپا ،کزنان ناپا 

د یزن یپس چگونه تھمت م( .ندکمتعّلق به زنان پا ،کو مردان پا ،ندکمتعّلق به مردان پا
ھای  نسبت آنان از )؟! نیالعالم فرستاده رّب  ،نیھمسر محّمد ام ،نیفه رزیبه عائشه عف

شان یا )لین دلیبه ھمو ( ،شود مبّرا و منّزه ھستند یه بدانان داده مک یناروائ یناموس
ھای  نعمت دان ویه بھشت جاوک(ارزشمندند  یروز یبرخوردارند و دارا یاز مغفرت الھ

  ).رقابل تصّور آن استیغ
   توضیحات: 

 »، بِيثِنيَ َبِيثَاتُ لِلْخَ ... اخلْ ان را یان مر نارینار ،ان را طالبندیان مر نوریمراد نور »:وَ

ونَ ... «و ،جاذبند ؤُ َّ ربَ يمٌ . «گناھانیان و بکپا :»مُ رِ قٌ كَ زْ ةٌ وَ رِ رَ فِ غْ ُم مَّ و  ۴/   انفال :نگا( :»هلَ
 یجنس یامبران به طور قطع انحراف و آلودگیاز ھمسران پ کیچ یھ :یادآوری ).۷۴

ّفار کردن به نفع ک یجاسوس ،انت در داستان نوح و لوطیو منظور از خ ،اند نداشته
زان یرالمیو تفس ،۴۲۵صفحه  ،۱۴جلد  ،نمونهر یتفس :نگا( یانت ناموسینه خ ؛ است

  ).۱۰۲صفحه  ،۱۵جلد  ی،عرب
 ۲۷ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا ٰٓ  َو�َُسّلُِموا َ�َ 

هۡ 
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�   ﴾٢٧ تََذكَّ

   ترجمه: 
مگر بعد از اجازه  ،ستیه متعّلق به شما نکد ینشو یھائ وارد خانه !مؤمنان یا 

 .نان آنکردن بر ساکو سالم  )نھایجز ا یارھائکدن و یوبکا در یبا زنگ زدن (گرفتن 
ن دو یا(د است شما یام ).از ورود بدون اجازه و سالم(شما بھتر است  یار براکن یا

  .دیدر مد نظر داشته باش )ت و آنھا رایگران رعایز را به ھنگام رفتن به منازل دیچ
   توضیحات: 

وا«  تَأْنِسُ تّي تَسْ د. مراد اجازه گرفتن مؤّدبانه و یشو یتا خواستار انس و الفت م»: حَ

مْ «است. له اجازه خواستن ھم برابر عرف محّل متفاوت یوه و وسیدوستانه است. ش لَّكُ لَعَ

ونَ  رُ كَّ تمْ إِيل ذلِكَ «است چون:  یل محذوفیاند تعل گفته یبرخ»: تَذَ شدّ مْ هذا«. »اُرْ   ».قيلَ لَكُ



 تفسیر نور    ١٤٣٦

 

 ۲۸ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  لَّمۡ  فَإِن﴿  ٓ  َ�ُِدوا َحدٗ  �ِيَها
َ
ٰ  ُخلُوَهاتَدۡ  فََ�  اأ ْ رۡ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  �ن لَُ�ۡمۖ  َذنَ يُؤۡ  َح�َّ  ِجُعوا

ْۖ رۡ ٱفَ  زۡ  ُهوَ  ِجُعوا
َ
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  َ�ٰ أ  ﴾٢٨ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

   ترجمه: 
د تا یبدانجاھا داخل نشو )ه به شما اجازه دھدک(د یافتیھا ن را در خانه یسکاگر  

 )اجازه داده نشد و(اگر ھم به شما  .شود یبه شما اجازه داده م )د ویآ یدا میپ یسک(
 )تر به حالتان و بندهیز ،ار رجوعک(ن یا ).دینکو اصرار ن(د یپس برگرد ،دیبرگرد :گفتند

گاه از  .باشد یتان میتر براکپا  یپس با رھنمودھا(د ینک یه مکاست  یارھائکخدا بس آ
  ).دیاو مخالفت نورز

   توضیحات: 

كي«    ).۲۳۲/   بقره :نگا(تر  ستهیشا .تر بندهیز .ترکپا :»أَزْ
 ۲۹ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ن ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَّيۡ ﴿ 
َ
ْ تَدۡ  أ ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  عٞ َمَ�ٰ  �ِيَها ُكونَةٖ َمسۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  لَمُ َ�عۡ  �َّ

  ﴾٢٩ ُتُمونَ تَ�ۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما
   ترجمه: 
چون مسجدھا ( یونکرمسیغ یھا وارد خانه )بدون اجازه(ه کست یبر شما ن یگناھ 
ن عاّمه ھستند و کاما(ه کچرا  .دیشو )ھا ھا و گرمابه ھا و ھتل مھمانخانه ھا و انکو د
داند  یخدا م .دیشما حق استفاده از آنھا را دار )اند و بنا نشده یگروه مخصوص یبرا

ظاھر و باطن شما  یارھاکو (د یدار یه پنھان مکد و آنچه را یساز یار مکه آشکآنچه را 
  ).ان استیسان و نماکیدر برابر علم او 

   توضیحات: 

ونَةٍ «  كُ سْ َ مَ ريْ تَاعٌ . «ن عاّمه استکه و اماکمراد منازل مترو :»غَ حق  .یمند بھره :»مَ
و  ،ّسریالمصحف الم :نگا(استمتاع است  یو به معن یمیمصدر م .استفاده

  .اال و امتعهک ).یالمعان روح
 



  ١٤٣٧ سوره نور

 

 ۳۰ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿  وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
ْ َو�َحۡ  رِهِمۡ َ�ٰ � ٰ  فُُروَجُهمۚۡ  َفُظوا زۡ  لَِك َ�

َ
َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  َ�ٰ أ َّ�  ۢ  َخبُِ�

  ﴾٣٠ َنُعونَ يَۡص  بَِما
   ترجمه: 
نت یه از نگاه به عورت و محّل زکآنان موّظفند ( :به مردان مؤمن بگو )!غمبریپ یا( 

از  یبا پوشاندن و دور(شتن را یخو یھا و عورت ،رندیچشمان خود را فرو گ )نامحرمان
گمان  بی .تر است تر و محترمانه بندهیشان زیا ین برایا .مصون دارند )وند نامشروعیپ

گاه است  یخداوند از آنچه انجام م   ).دھد یرفتارشان را م یو سزا و جزا(دھند آ
   توضیحات: 

وا«  غُضُّ  یو نظرباز یچران از چشم یمراد دور .ن اندازندیپائ .رندیبرگ .رندیفرو گ :»يَ

نْ . «است )قُلْ (مجزوم و جواب  .است ت ین واقعیاگر  بیان ه است ویضیحرف تبع :»مِ
نه به  .ندکوتاه کم و کد نگاه خود را یمؤمن با ،ه ھنگام روبرو شدن با زن نامحرمکاست 

مْ . «ره بنگردیو نه بدو خ ،چشمان خود را بربندد یلّ کطور  هُ وجَ رُ مراد حفظ ُقُبل و  :»فُ
 یا نما نبوده و به گونه بدن که نازک یھائ و پوشاندن آنھا با لباس ،ُدُبر از زنا و ِلواط است

  .برجسته را نشان دھد یھا ه اندامکچسب بدن نباشد 
 ۳۱ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ  مِنۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّلِلۡ  َوقُل﴿ 
َ
 إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنَّ َ�ٰ �

ۖ ِمنۡ  َظَهرَ  َما ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ  َها َ�َ  ۖ وۡ  ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ  إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  ُجُيو�ِِهنَّ
َ
 أ

 ٓ وۡ  �ِِهنَّ َءابَا
َ
ٓ  أ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنَّ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنَّ َنا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنَّ  ءِ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنَّ َ�

َ
ٰ إِخۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نِِهنَّ َ�

َ
 أ

ٰ  بَِ�ٓ  َخَ�
َ
وۡ  تِِهنَّ أ

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنَّ �َِسا

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  ُنُهنَّ َ�ٰ �

َ
ٰ ٱ أ ْوِ�  َ�ۡ�ِ  بِعِ�َ ل�َّ

ُ
 لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  �َةِ رۡ ۡ�ِ ٱ أ

وِ 
َ
فۡ ٱ أ ِينَ ٱ لِ لّطِ ْ َ�ظۡ  لَمۡ  �َّ ٰ  َهُروا ٓ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ  َوَ�  ءِ� لّنَِسا

َ
 فِ�َ ُ�ۡ  َما لَمَ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنَّ بِأ

ۚ  ِمن ْ َوتُوُ�وٓ  زِ�نَتِِهنَّ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
 یچران چشم و(رند یفرو گ )از نامحرمان(چشمان خود را  :و به زنان مؤمنه بگو 



 تفسیر نور    ١٤٣٨

 

مصون دارند و  )از رابطه نامشروع یبا پوشاندن و دور(شتن را یخو یھا و عورت )نندکن
 )بازوبند ،بند گردن ،خلخال ،گردن ،ساق ،بازو ،نهیس ،ھمچون سر(ش را ینت خویز

و آن  )ھا ھمچون چھره و پنجه دست ،از جمال خلقت(مگر آن مقدار  ،ان نسازندینما
دا یپ )عةً یطب(ه ک )و سرمه و خضاب یھمچون لباس و انگشتر ،آالت نتیاز ز(زھا یچ
تا (نند کزان یشان آویھا بانیھا و گر قهیخود را بر  یھا یو چارقد و روسر ،گردد یم

در  ،شود یان میراھن نمایپ کچا یه احتماًال از البالک یھائ نه و اندامیگردن و س
 یخود را نمودار نسازند مگر برا )ا ابزاریاندام (نت یو ز )ردید مردم قرار نگیمعرض د
 ،شان پسران شوھران ،شان پسران ،شان پدران شوھران ،شان پدران ،شان شوھران
 ،خودشان )شیکھم(زنان  ،شان پسران خواھران ،شان پسران برادران ،شان برادران

 ،ابلھان ،افراد مخنث :لیاز قب(ست یدر آنان ن یاز جنسیه نک یدنباله روان ،شان زانینک
گاھک یانکودکو  ،)اشخاص فلج ،ران فرتوتیپ و (اند  ردهکدا نیپ یه ھنوز بر عورت زنان آ

نزنند  )نیبه ھنگام راه رفتن به زم(خود را  یو پاھا ،)دانند ینم یاز امور جنس یزیچ
شان به گوش یخلخال پاھا یند و صداکجلب توّجه (دارند  یه پنھانش مک ینتیتا ز

و از (د یخدا برگردسوی  به یھمگ !مؤمنان یا .دانسته شود )مردم برسد و
  .دیتا رستگار شو )دینکد توبه یا ه در برابر فرمان خدا داشتهک یھائ مخالفت

   توضیحات: 

ينَ «  بْدِ نَّ . «نندکدار نیپد .ان نسازندینما :»اليُ ينَتَهُ  :نت زنان دو قسمت استیز :»زِ
 یھا از اندام .شیو وسائل آراورآالت یز )ه اندام او است بک یو سرشت یِخلقت )الف

ش یورآالت و وسائل آرایاز ز .ده شودید پوشیھمه با ،و صورتھا  دست بدن زن جز پنجه
آالت و  نتیو جز ز ،دا باشدیتواند پ یو صورت است مھا  دست آنچه متعّلق به پنجه

ه ھنگام کته کن نیبا توّجه بد .ان گرددید نمایه نبایبق ،ن دو عضویش ایوسائل آرا

 :»ُمرـخُ . «ھا از اندام یو جدا ینه به تنھائ ؛ استعمال و بودن آنھا بر اعضاء ممنوع است

يُوب. «چارقد .یروسر ،جمع ِخمار . نهیس یقسمت باال .قهی .بانیگر ،بیجمع َج  :»جُ

نَّ « آئِهِ  ،افرهکاّما زنان  .ا ھمدم و دوست بانوان استیمراد زنان مؤمنه خدمتگزار  :»نِسَ

ا . «دانند یگانه میشان را ھمچون مردان نامحرم و بیا یبرخ ،مورد اختالف بوده مَ

تْ أَيْم لَكَ نَّ ـانُ ـمَ محّل  ،اّما بندگان و بردگان مرد .زان و بردگان زن استینکمراد  :»هُ



  ١٤٣٩ سوره نور

 

بَة). «ّسریالم المصحف :نگا(جمھور معتقد به منع ھستند  .اختالف است رْ رغبت و  :»اإلِ

بَة. «ازیو نحاجت  .اشتھاء رْ ِ أُويل اإلِ ريْ ل یندارند و م یه قدرت زناشوئک یافراد :»غَ

لِ . «در آنان فرو مرده است یجنس شتر داللت یو ب یکیبر  )ِطفل(واژه  .اطفال :»الطِّفْ

آءِ ـلَ . «جمع دارد ینجا معنیدر ا .دینما یم راتِ النِّسَ وْ يل عَ وا عَ رُ  یھائ مراد بّچه :»مْ يَظْهَ
رده کدا نیراه پشان  دل به یو احساس زناشوئ ،خبرند یب یاز امور جنسه ھنوز کاست 

واـَل. «است یکیر عورت در نظرشان یاست و عورت و غ رُ گاھ :»مْ يَظْهَ  .اند افتهین یآ
  ).۲۰/   ھفک ،۸توبه /  :نگا(اند  ردهکدا نیپ یتوانائ

 ۳۲ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ نِ�ُحوا
َ
 ٱ َوأ

َ
ٰ ٱوَ  مِنُ�مۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ� ٓ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  لِِح�َ ل�َّ ْ  إِن �ُِ�مۚۡ �َما ٓ  يَُ�ونُوا  ءَ ُ�َقَرا

ُ ٱ نِِهمُ ُ�غۡ  ُ ٱوَ  ۦۗ لِهِ فَۡض  مِن �َّ   ﴾٣٢ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
   ترجمه: 
ه یبا تھ(ش را یخو )ازدواج(سته یزان شاینکمردان و زنان مجّرد خود را و غالمان و  

د و یشان ننگریا یو به فقر و تنگدست(د یگر درآوریدکیبه ازدواج  )هینفقه و پرداخت مھر
 یو ازدواجشان برا(ر و تنگدست باشند یاگر فق )هکچرا  .دینده آنان نباشینگران آ

از ین یخداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و ب )ردیاز گناه انجام گ یحفظ عّفت و دور
گاه  )بوده و(راخ نعمت ف یخداوند داراگمان  بی .گرداند یم   .است )ات ھمگانیاز ن(آ

   توضیحات: 

وا«  ا و یر یمراد سھل و ساده و ب .دیو زنان را شوھر دھ ،مردان را ھمسر :»أَنكِحُ

جمع  :»األَيَامي. «ه و نفقه استیه مھریّلف گرفتن ازدواج و پرداخت مخارج آن و تھکت
زنان مجّرد است اعم از پسر و دختر و نجا مراد مردان و یدر ا .وهیمردان و زنان ب ،میأ

نيَ . «وهیب احلِِ نند و به وظائف کتوانند ازدواج  یه مکاست  یسانکمراد  .ستگانیشا :»الصَّ

بَاد. «اھل تقوا و صالح .ندیاقدام نما یزناشوئ آء. «غالمان :»عِ َمة :»إِمَ
َ
 .زانینک ،جمع أ

مْ « نكُ ر ینه غ ؛ زان مسلمان استینکمراد مردان و زنان و غالمان و  .از خودتان :»مِ
  ).۲۲۱/   بقره(ست یح نیّفار صحکه ازدواج با کچرا  .مسلمان
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 ۳۳ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿  ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ ِينَ ٱوَ  ۦۗ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ َّ� 
ا َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َتُغونَ يَبۡ  يۡ  َملََكۡت  مِمَّ

َ
 ّمِن َوَءاتُوُهم �ۖ َخۡ�ٗ  �ِيِهمۡ  ُتمۡ َعلِمۡ  إِنۡ  فََ�تُِبوُهمۡ  ُنُ�مۡ َ�ٰ �

الِ  ِ ٱ مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ ْ تُ�ۡ  َوَ�  ُ�مۚۡ َءاتَٮ ٓ ۡ�ِ ٱ َ�َ  تُِ�مۡ َ�َتَ�ٰ  رُِهوا َردۡ  إِنۡ  ءِ َغا
َ
نٗ  نَ أ َبۡ  اَ�َصُّ ِ�ّ ْ  َتُغوا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  ُّ� ۚ نَّ يُ�ۡ  َوَمن َيا َ ٱ فَإِنَّ  رِههُّ  ﴾٣٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  هِِهنَّ َ�ٰ إِكۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ
   ترجمه: 
د یبا )باشند یه و نفقه نمیو قادر به پرداخت مھر(انات ازدواج را ندارند که امکآنان  

ند کشان را دارا یتا خداوند از فضل و لطف خود ا ،نندکتالش  یدامنکدر راه عّفت و پا
خود  یآزاد(ه از بردگانتان خواستار ک یسانک ).ازشان را فراھم سازدین له رفعیو وس(
خود  یت بر پایو صالح(ر ید اگر خیشان عقد قرارداد ببندیبا ا ،عقد قرارداد شدند )با
 ،دیدیشان سراغ دیدر ا )دیآزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخر یستادن در زندگیا
 ه خدا به شما داده استکو از مال و ثروت خدا  )دینکشان کمک یدر راه آزاد(

وادار به زنا  )شانیاز ازدواج ا یریبا جلوگ(زان خود را ینکن یھمچن .دیبدھشان  بدی
بھم  یت مستقلّ یشخص ،با ازدواج با مردان دلخواه خود(اگر آنان خواستند  ،دینکن

 یا( .باشنددامن کف و پایعف )ل خانواده دھند ویکرسانند و ھمچون آزادگان تش
له ین وسیتا بد )دیشانکن یزان را به خودفروشینکار ک ،از ازدواج یریبا جلوگ !مؤمنان

 یارک مکگران باعث ید ازدواج آنان با دیو بگوئ(ا بوده یزودگذر دن یخواھان مال و دارائ
 )با منع ازدواج(شان را یس اکھر ).گردد یشان میاھش بھاکرونق و  یاستکشان و یا

زان و ینکو راه ازدواج (ند کاگر از واداشتن آنان توبه  ،ندک )یزنا و خودفروشبه (وادار 
خدا آمرزگار و مھربان است  )له موافقت با ازدواج فراھم سازدیشان را به وسیرفاه حال ا

  ).دھد یبخشد و مورد لطف و محّبت قرار م یو او را م(
   توضیحات: 

فْ «  فِ تَعْ  ،مثًال با روزه گرفتن .شود یدامنکاستار پاو رنج خو ید با سعیبا :»لِيَسْ
ن پر کاز اما یدور ،فرسا د طاقتیپرداختن به اعمال مف ،سرگرم مطالعه و ورزش شدن

شتن را از بند شھوت موّقتًا برھاند و منتظر یخو ،گریحالل دھای  راه و ،رفت و آمد زنان

 یزیچ یعنی ،اسم آلت است .مخارج ازدواج .انات ازدواجکام :»نِكاحاً . «لطف خدا بماند
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له سوار شدن بر اسب یه وسک )ابکر(مانند  .شود یله آن ازدواج رو به راه میه به وسک

. یقرارداد و سند آزاد .تابتکعقد  .اتبهکم :»الْكِتَاب). «یر قاسمیتفس :نگا(است 

اً « ريْ و صداقت و امانت در  ،مستقّل  یت زندگیار و صالحکسب و کمراد قدرت بر  :»خَ

الِ اهللاِ.... «خود است یپرداخت اقساط بھا ات کآنان از محّل ز یمراد پرداخت بھا :»مَ
. گر مؤمنان استیا صدقه و بخشش صاحب برده و دی ،)۶۰/   توبه :نگا(المال  تیب

مْ « تَيَاتِكُ آءِ . «زان استینکمراد  ،جمع َفتاة ،اتیَفتَ  :»فَ بِغَ راد سبب آن تواند م یم .زنا :»الْ

ناً . «شده است یه معنین نظریه برابر ایاز ازدواج است و آ یریه جلوگکباشد  َصُّ  :»حتَ

َيَاةِ . «یدامنکپا .تعّفف ضَ احلْ رَ ه ک یقیه به طریآ یمعن :یادآوری ).۹۴نساء /  :نگا( :»عَ
ر یه تفاسیبق .است» للقرآن یر القرآنیالتفس«ب در یم خطیرکه عبدالیتنھا نظر ،ان شدیب

وا...«ه را تا اّول یآ ،مورد استفاده هُ رِ ال تُكْ و از آن به بعد  ی،ل معنکبه ھمان ش :»وَ
ا یزودگذر دن یاالکزان خود را به خاطر فراچنگ آوردن ینک :استگونه  بدین نظرشان

س کو ھر ،دامن بمانندکو پا کاگر آنان خواستند پا ،دینکن یوادار به زنا و خودفروش
و از او (خداوند آمرزگار و مھربان است  )مان گرددیسپس پش(ار وادارد کن یآنان را بر ا

از مفّسران مغفرت و  یفقط برخ ).دھد یگذرد و مشمول مرحمت خود قرار م یدرم
 و ،زان وادار شده به زناینکشامل  یو گروھ ،مرحمت را شامل صاحبان بردگان

  .اند دانسته کو مملو کھم شامل مال  ھای دست
 ۳۴ آیهسوره نور 

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ أ َبّيَِ�ٰ  ٖت َءاَ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا ِينَ ٱ ّمِنَ  َوَمَثٗ�  ٖت مُّ ْ َخلَوۡ  �َّ  ِعَظةٗ َوَموۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن ا

 ﴾٣٤ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ 
   ترجمه: 
ھمچون  یو سرگذشت مھّم  ،)یام الھکاح(گر  بیان روشن و یھا هیآ )ن سورهیدر ا( 

تا به (م یا تان فرو فرستادهیبرا ،زگارانیجھت پرھ یو اندرز بزرگ ،انینیشیسرگذشت پ
مت کن اندرز پرحیو از ا ،اریدار و ھوشین سرگذشت بیو از ا ،خود آشنا ینیمقّررات د
  ).دیاموزیب یدرس زندگ
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   توضیحات: 

بَيِّنَاتٍ «  اسم فاعل  یعنی ی،و به صورت متعّد  ،صفت مشّبھه یعنی ،به صورت الزم :»مُ

ثَالً ). «۱۱طالق /  ،۴۶نور /  :نگا(ح دھنده یتوض .واضح .ار رفته استکبه   .نمونه :»مَ
ه خدا او را کنجا مراد سرگذشت تھمت زدن به عائشه است یدر ا .از امثال یمثل

). ۲۵/   وسفی ،۲۸/   میمر ،۱۵۶نساء /  :نگا(وسف تبرئه فرمود یم و یھمچون مر

ظَةً « عِ وْ چه بسا مراد از  :یادآوری .خود دارد ین داستان در البالیه اک یزرگاندرز ب :»مَ

ظَةً (و  ،از امثال یمثل یبه معن )َمَثالً (و  ،گرید یھا سوره یھا هیھمه آ )آياتٍ ( عِ وْ به  )مَ
  .نباشد کن سوره و فقط مسأله افیا یھا هیاز پندھا باشد و ھدف تنھا آ یپند یمعن

 ۳۵ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  َ�ٰ ٱ نُورُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َمثَُل  ِض� �ۡ� ۖ ِمۡص  �ِيَها �ٖ َكوٰ َكِمشۡ  ۦنُورِه ۡ ٱ َباٌح  ِ�  َباحُ ِمۡص ل

َها لزَُّجاَجةُ ٱ زَُجاَجٍة�  َّ�
َ
َ�ٰ  َشَجَر�ٖ  ِمن يُوقَدُ  ُدّرِيّٞ  َكٞب َكوۡ  َك�  َوَ�  �ِيَّةٖ َ�ۡ  �َّ  ُتونَةٖ َز�ۡ  َرَ�ةٖ مُّ

ۚ  هُ َسسۡ َ�مۡ  لَمۡ  َولَوۡ  ءُ يُِ�ٓ  ُتَهاَز�ۡ  يََ�ادُ  �ِيَّةٖ َغرۡ  ٰ  نُّورٌ  نَارٞ َ�َ  � ُ ٱ ِديَ�هۡ  نُورٖ َّ�  ِ ٓ  َمن ۦِ�ُورِه ۚ �ََشا  ُء
ُ ٱ ُب َوَ�ۡ�ِ   ٱ �َّ

َ
ُ ٱوَ  لِلنَّاِس�  َل َ�ٰ مۡ ۡ�   ﴾٣٥ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

   ترجمه: 
ستارگان  یکیزینور فه جھان را با کو او است (ن است یو زمھا  آسمانگر  روشن خدا 

و با شواھد و آثار موجود در  ،ت و معرفت درخشانیو ھدا یوح یو با نور معنو ،تابان
باشد و  یه در آن چراغکماند  یم یبه چلچراغ ،نور خدا ).رده استکمخلوقات فروزان 
ن یو ا ،ه انگار ستاره فروزان استک یحباب درخشان ،ردیقرار گ یآن چراغ در حباب

ه نه ک )دیبه دست آ( یتونیت زکاز درخت پربر )هک(افروخته شود  )یروغنبا (چراغ 
ه از ھر سو ک ین باز و بلندیاست در سرزم یدرخت که تکبل(است  یو نه غرب یشرق

انگار روغن آن بدون  )روغنش پالوده و خالص است یا به گونه .تابد یآفتاب بدان م
نور چلچراغ و نور حباب ( !یفراز نور است بر ینور .شود یور م تماس با آتش دارد شعله

و  یوح یعین منوال ھم نور تشریبه ھم .اند ردهکجا را نورباران  ھمه ،تونیو نور روغن ز
دگان یو شبھه را از جلو د کش یھا معرفت پرده یت و نور عقالنیھدا ینیوکنور ت

 .اند انداخته یتجلّ وار وجود به یزد ذوالجالل را بر در و دیو جمال ا ،نار زدهکھمگان به 
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گاه است ین چشم بیاّما ا ه را بخواھد به کخدا ھر  ).ابدیند و دریتواند بب یه مکنا و دل آ
رساند و سراپا  ینور خرد را به چلچراغ نور َاَحد م کو شمع(ند ک ینور خود رھنمود م

تا معقول را در قالب (زند  یھا م مردمان مثل یخداوند برا ).گرداند یفروزانش م
 کمکبا  ،ن استکه ممکتا آنجا  -افت خرد را یاند و دور از دائره دریمحسوس بنما

گاه از ھر چ )دینما کیبه خرد نزد -  و در پرتو دانش یوح و (است  یزیو خداوند آ
  ).داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند یم

   توضیحات: 

م«  ضِ ـَأَهللاُ نُورُ السَّ اتِ وَ األَرْ  خدا )الف :ردک یتوان معن یگونه م مله را سهن جیا :»اوَ
 یبه ھست یستیه خداوند با پرتو لطف خود جھان را از نکچرا  .است یھستگر  روشن

 ینیوکت تیاز مخلوقات را در پرتو نور ھدا کیھر  .رده استکدار یآورده است و آن را پد
گاه و یار و وظکبه راه و روش و  یو خرد خداداد یعیو تشر آشنا فرموده فه خود آ
 )ب .دینما ید و مراقبت میپا یان را در پرتو نور خود میوسته ھم جھان و جھانیپ .است

 ؟ اء استیننده اشکخود ظاھر و ظاھر  ،نور .هکن است یمگر نه ا .است یخدا نور ھست
به  ؟ نور است یھمه ھست ؟ شود و نور رمز بقاء است یده میز در پرتو نور دیھمه چ

گاه  ھای دل نا ویب یھا چشم یبرا ن منوال خدایھم را  یو او ھست ،ار استکآش ،آ
بدون وجود خدا  .دار او داللت داردیبر وجود پا یز ھستیرده است و ھمه چکدار یپد
او  کرد و به نور پایگ یه میاز نور او ما یھمه انوار ھست .ماند ینم یبرجا یا ا لحظهیدن

و  .گرداند یه جھان را مکاو است  .است یت دھنده ھستیخدا ھدا )ج .گردد یم یمنتھ
ن را و زمان یو زم ی،زه رھبریوان را با غریو ح ،و عقل و دانش رھنمود یانسان را با وح

ت یر خود ھدایش آشنا و در مسیفه خویبه وظ یا ز جھان را به گونهیرا و ھمه چ
رات کن و یده و ھمه ذّرات زمیو سراسر جھان را نظم و نظام بخش ،فرموده است

اةٍ . «وند داده استیر به ھم پیزنج یھا آسمان را ھمچون حلقه كَ شْ  .چراغدان :»مِ

بَاحٌ . «چلچراغ .لیقند صْ ةٍ . «لهیفت .چراغ :»مِ اجَ جْ . المپ .حباب چراغ .شهیش :»زُ

يّ « رِّ بِيَّةٍ . «فروزان چون دّر  :»دُ رْ قِيَّةٍ وَ ال غَ ْ باغ  ین درخت نه در قسمت شرقیا :»ال رشَ
 .ستین یدرخت معمول ،ن درختیه اکن است یاصل ا یول .یاست و نه در قسمت غرب

. المثل است و بس تنھا ضرب .باشد ینم یو محدود به جھت یانکه متعّلق به مکچرا 

ا« تُهَ يْ  .ستیمعروف ن یھا ن روغنیه از جنس اکاست  یروغن شگفت .روغن آن :»زَ
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و نه چلچراغ  ی،لذا نه نور خدا نور معمول !ستخود به خود تابان و درخشان و سوزان ا
و سرشت  )۱۷۴نساء /  :نگا( یت وحیه ھداکو نه روغن آن  ی،چلچراغ معمول یھست

 .است یاست روغن معمول )۴۰نور /  ،۱۲۲انعام /  :نگا(و دانش  )۱۴۸بقره /  :نگا(
و جھان را  )مصباح(خداوند خود را به  ،ن مثالیه در اکمعتقد است  ؛ یمودود یابواالعل

ه خداوند کاست  یا پرده )ُزجاَجة(ه فرموده است و مرادش از یتشب )اةکِمش(به 
ن پرده نه تنھا یا یول .رده استکآن از چشم خالئق پنھان  یشتن را در فراسویخو

  ).۱۹۸صفحه  ،ر سوره نوریتفس :نگا(د یافزا یز میه بر شّدت ظھور نکبل ،دارد ینھان نم
 ۳۶ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َو�ُذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

 ﴾٣٦َصالِ �ٱوَ 
  ترجمه: 
ه خداوند ک یھائ در خانه )دیآن را بجوئ ،دین نور پرفروغ ھستیا یاگر در جستجو( 

و با  ،اد اویر و کو با ذ(اجازه داده است برافراشته شوند و در آنھا نام خدا برده شود 
در  )هک یمسجد نام یھا خانه .آباد شود یام آسمانکاح یو بررس ی،ات قرآنیتالوت آ

  .پردازند یزدان میه یس و تنزیآنھا سحرگاھان و شامگاھان به تقد
   توضیحات: 

تواند متعّلق به فعل  یمساجد است و جار و مجرور م )وتیب(مراد از  :»يفِ بُيُوتٍ « 

تِم« :ن استیر چنیباشد و تقد یمحذوف تُمْ إِلْ دْ وهُ يف بُيُوتٍ ـَإِذا أَرَ سُ تَمِ الْ ا النُّورِ فَ  »اسَ هذَ

هِ « :ای ،ھَذا اْلِمْصَباُح  :ای ،اةکھِذِه اْلِمْش  :هکن یا ای ).بیم خطیرکر عبدالیتفس :نگا( هذِ

رةُ ال جَ ةُ يفِ بُيُوتٍ ـْالشَّ كَ بَارَ بِّحُ (ن جار و مجرور را متعّلق به فعل یھم ا یبعض .»مُ  )يُسَ

بِّحُ « .د بوده و زائد استیکتأ یبرا )فيها(ن صورت یدر ا .دانند یم  ).۳۰/   بقره :نگا( :»يُسَ

جالٌ (فاعل آن  الِ . «است یه بعدیدر آ )رِ صَ اآلْ وِّ وَ دُ   ).۱۵رعد /  :نگا( :»بِالْغُ
 ۳۷ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة لَوٰ ٱ �قَامِ  �َّ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءِ �يَتا ِ لزَّ  َ�َافُونَ  ة



  ١٤٤٥ سوره نور

 

 ٱوَ  ُقلُوُب لۡ ٱ �ِيهِ  َ�َتَقلَُّب  امٗ يَوۡ 
َ
  ﴾٣٧ رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
ات غافل کاد خدا و خواندن نماز و دادن زیآنان را از  ی،ا و معامله یه بازرگانک یمردان 

  گردد. یشان میھا در آن دگرگون و پر و چشمھا  دل هکترسند  یم  یسازد. از روز ینم
   توضیحات: 

لَّبُ «  تَقَ   ).۱۸غافر /  ،۱۰/   احزاب :نگا(افتد  یرت و اضطراب میبه ح :»تَ
 ۳۸ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ زِ�َُهمُ ِ�َجۡ ﴿  حۡ  �َّ
َ
ْ  َما َسنَ أ ُ ٱوَ  ۦۗ لِهِ فَۡض  ّمِن َوَ�زِ�َدُهم َعِملُوا ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا

  ﴾٣٨ ِحَساٖب 
   ترجمه: 
 را بدھد و از فضل خود برشان  پاداش شانیارھاکن یه خداوند برابر بھترکن یتا ا 

حساب از مواھب  یه خود بخواھد بکس را که خداوند ھرکچرا  ،دیفزایبشان  پاداش
  .سازد یمند م ش بھرهیخو
   توضیحات: 

 »... ُمْ هيَ زِ بِّحُ (الم آن متعّلق به  .دھدشان  پاداش تا :»لِيَجْ مْ (ا ی )يُسَ يهِ هِ لْ ا به ی )ال تُ
ن یتا ا ،دھند یان شد انجام میآنچه ب یعنی .الم بر آن داللت داردکه سوق ک یمحذوف

 کین یارھاکتا سرانجام خدا پاداش  یعنی ،الم عاقبت است .دھدشان  پاداش ه خداک

لُوا. «دیشان را عطاء فرمایا مِ ا عَ نَ مَ سَ   ).۹۶/   نحل ،۱۲۱/   توبه :نگا( :»أَحْ
 ۳۹ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ عۡ  ا
َ
ابِۢ  لُُهمۡ َ�ٰ أ ۡ� ٱ َسبُهُ َ�ۡ  بِقِيَعةٖ  َكَ�َ ٓ  انُ  َٔ لظَّ ٰٓ  ءً َما ٓ  إَِذا َح�َّ  لَمۡ  ۥَءهُ َجا

َ ٱ َووََجدَ  ا ٔٗ َشۡ�  هُ َ�ِدۡ  ٰ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُ ٱوَ  ۥۗ ِحَسابَهُ  هُ فََوفَّٮ  ﴾٣٩ َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
   ترجمه: 
آن  یا شخص تشنه یآب و علف یابان بیه در بکماند  یم یبه سرابشان  اعمال افرانک 

او را (ه کمگر خدا را  ،ابدین یزیاصًال چ ،رود ه به سراغ آنک یاّما ھنگام .را آب پندارد
خداوند در  .مال بدھدکرا به تمام و  یو )عمل( یبه حساب او برسد و سزا )راند ویبم
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  ).دارد یگر باز نمیاو را از محاسبه بنده د یا و محاسبه بنده(ع است یسر یحسابرس
   توضیحات: 

ةٍ «  ة( :»قِيعَ . فالت .ریوک .آب و علف است یابان بیب یبه معن )قاع(و  )قِيعَ

ئَانُ « هُ . «تشنه :»الظَّمْ آءَ يْئاً . «دید یه سراب را در آنجا آب مکد یایب یانکبه م :»جَ  :»شَ

هُ . «یزیچ .اصالً  ندَ دَ اهللاَ عِ جَ نار خود حاضر کخدا را در  .ابدیخدا را در نزد سراب ب :»وَ
رسد و خدا به حسابش  یه اجل مقّدر خدا در مکن است یدر ھر صورت مراد ا .ابدیب
ا به دنبال جھان سرابگون یافران در دنکه کن است یا ،ھدف از خود مثل ھم .رسد یم

ھم اگر  یکیز اعمال نیو در آخرت ن ،ندیجو ینم یزیند و سرانجام چیو پو کدر ت
آماده شان  برای خدا یو عذاب سرمد ،شان برباد است ده بوده و رنجیفایداشته باشند ب

  ).۲۳/   فرقان ،۱۷۷/   عمران آل :نگا(است 
 ۴۰ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ّٖ  رٖ َ�ۡ  ِ�  ٖت َكُظلَُ�ٰ  أ ٰ َ�غۡ  لُّّ�ِ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ  َسَحابۚٞ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  هُ َشٮ

ٓ  ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  خۡ  إَِذا
َ
ٰ  يََ�دۡ  لَمۡ  ۥيََدهُ  َرجَ أ ۗ يََرٮ ُ ٱ َعلِ َ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن َها  ۥَ�ُ  َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 ﴾٤٠ نُّورٍ  ِمن
   ترجمه: 
آن  یمیه امواج عظکاست  یژرف مّواج یایدر در یھائیکیبسان تار )اعمال آنان(ا ی 

و (قرار گرفته باشد  یگریم دیامواج عظ ،میرا فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظ
 کخوفنا(و بر فراز امواج  )گر روندیھمد یبه باال گر دوند ویدکیر بر کیوه پک یھا موج

و آن (گرفته  یجا یگریبر فراز د یکیھا  یکیتار .مه زده باشندیره خیت یابرھا )ایدر
ھرگاه دست خود را به در آورد  )ایه مسافر درکد آمده باشد یپد یو وحشت یچنان ظلمت

 )نده درونک یاز جارون و ھراس دل یب یوحشتزا یکیبه سبب تار ،و بدان بنگرد(
مان یفقط نور اھا  انسان یدر زندگ یقینور حق !یآر( .ندیه آن را ببکست ین نکمم

خدا  یمان ھم تنھا از سوینور ا .است یو ظلمان کیات تاریح یاست و بدون آن فضا
را به  یتا و(ندارد  یاو نور ،رده باشدکبھره او ن یه خدا نورک یسکو  )گردد یعطاء م

  ).راه بدارد یند و بر راستاکراه راست رھنمود 
 



  ١٤٤٧ سوره نور

 

   توضیحات: 

پرآب و  یاھایدر در .دارد یائیدر یھا فه اشاره به طوفانیه شرین آیا :»اتٍ ـظُلُم« 
با درازا و پھنا و  یکرد امواج خوفنایگ یھا در م ه طوفانک یھنگام ،فراخ یھا انوسیاق

ھا  ھا روان و طبقه نیچ یھا باال نیه چک یا به گونه .افتد یگوناگون به راه م یبلندا
 .ردیگ ید را میجلو نور خورش یائیدر یگردد و گردبادھا یھا دوان م فوق طبقه

ھوا بر  یکید و تارینما یجاد میرا ا یانباشته و ستبر یھا ھم به نوبه خود ابرھا طوفان
ه با وجود سالمت کگردد  یم مفرماکد و باالخره ظلمت تا بدانجا حیافزا یآبھا م یکیتار

 یطین محیه گرفتار چنک یسک ).المنتخب :نگا(شود  ین مکاء ناممیت اشیھا رؤ چشم
افران و منافقان محروم از نور ک ؟ندک یدا مینجات راه پسوی  به از آن رھا و یکشود 

دستخوش امواج   ھایشان دل .گرفتارند یو معاص کفر و شرکھای  تاریکی خدا ھم در
ده غلط یجه با ظلمات عقیو در نت ،مه زدهیخ  ھایشان دل بر کش یو ابرھا ،بودهرت یح
 کیو دوزخ تار کیو دشت محشر تار کیگور تار یراھ ،ردار بد و گفتار نادرستکو 

ِّيٍّ . «برند یا و آخرت در ظلمات بسر میگردند و باالخره در دن یم َّة(منسوب به  :»جلُ  ،)جلُ
  .ر و سطح مّواجایاد با عمق بسیآب ز یدارا

 ۴۱ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ�ُ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ َ�ٰٓ  لطَّ  َعلِمَ  قَدۡ  ُ�ّٞ  ٖت� �َّ

ُ ٱوَ  ۥۗ بِيَحهُ َو�َسۡ  ۥَصَ�تَهُ  َّ�  ۢ   ﴾٤١ َعلُونَ َ�فۡ  بَِما َعلِيُم
   ترجمه: 
و ھا  آسمان ه درک یزھائیو ھمه چ یسانکه ھمه ک یدان یمگر نم )!غمبریپ یا( 
سرگرم  ،اند بال گسترده )در ھوا(ه ک یپرندگان در حال یو جملگ ،برند ین بسر میزم

و برابر (ند یح خود آشنایبه نماز و تسب یھمگ ؟!او ھستند )خدا و فرمانبر اوامر(ح یتسب
گاھند یش در زندگیفه خویبه وظ ی،ا الھام الھیو  ی،عیا تشری ینیوکفرمان ت و به  ،آ

مت کانگر قدرت و حیعظمت و جبروت پروردگار و نماگر  بیان ا حالیزبان قال 
گاه از یو خدا دق ،)دگارندیآفر   .دھند یه انجام مکاست  یارھائکقًا آ
   توضیحات: 

ا یرون یده بیردن با دکمشاھده  ،نجایدن در ایمراد از د ؟ ینیب یمگر نم»: مْ تَرَ ـأَلَ « 



 تفسیر نور    ١٤٤٨

 

و  ۴۹و  ۴۴نساء /  ،۲۳/   عمران آل ،۲۵۸و  ۲۴۶و  ۲۴۳/   نش درون است (نگا: بقرهیب

نْ ). «۷۷و  ۶۰و  ۵۱ آفَّاتٍ «ه. ک یزھائیه. چک یسانک»: مَ ھا  بال گسترندگان. بال»: صَ

هُ «صاف نگاه دارندگان. حال است.  بِيحَ التَهُ وَ تَسْ  ش ویایح خود. دعا و نینماز و تسب»: صَ
اء / یانب ،۱۸/   حّج  ،۴۴اسراء /  ،۱۵و  ۱۳آورنده خود (نگا: رعد /  دیه پدیح و تنزیتسب

۷۹» .( ُ ُ ر (کپرندگان. ذ»: الطَّريْ ر خاّص بعد از عام است و اشاره به ک) بعد از (َمْن) ذالطَّريْ
ھا  دهین آفریه اکه در خلقت پرندگان نھفته است. از آنجا کاست  یشگرف یھا یژگیو

و  ،دوند ین سو و آن سو میشوند و بِرآسا به ا یف قانون جاذبه به ھوا بلند مبرخال
گاھ ن به ھنگام یزم یائیو وضع جغراف یاز مسائل ھواشناس یبیق و عجیدق یھایآ

و از  ،ن دارندیگر زمیبه قطب د یاز قطب یو حتّ  یا به قاره یا مسافرت و مھاجرت از قاره
ھا و  یکتار و برفراز خشھای  شب اب در دلیراھننده مرموز و ک تیھدا یھا دستگاه

ه فرموده یکپرندگان ت یقرآن رو ،گرید یھا یژگیو به خاطر و ،ار برخوردارندیبس یھا آب
  است.

 ۴۲ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ ٱ �َ�  ِض� �ۡ� ۡ ٱ �َّ  ﴾٤٢ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
 ،از آن خداوند است )یمجموعه جھان ھست یو فرماندھ(ن یو زمھا  آسمان تیکمال 

زدان یسوی  به )تاب و سزا و جزاکحساب و  یامت برایھمگان در روز ق(و بازگشت 
  .است
   توضیحات: 

لْك«  صريُ ـْال« ).۱۲۰و  ۴۰و  ۱۸و  ۱۷/   مائده ،۱۸۹/   عمران آل :نگا( :»مُ  :نگا( :»مَ
  ).۱۸/   مائده ،۲۸/   رانعم آل ،۲۸۵/   بقره

 ۴۳ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�َ�َى اُرَ�مٗ  ۥَعلُهُ َ�ۡ  ُ�مَّ  ۥَنهُ بَيۡ  يَُؤّلُِف  ُ�مَّ  اَسَحا�ٗ  ِ� يُزۡ  �َّ  ُرجُ َ�ۡ  َق َودۡ ل

ُِل  ۦلِهِ ِخَ�ٰ  ِمنۡ  ٓ ٱ مِنَ  َو�َُ�ّ َما ٓ  َمن ۦبِهِ  َ�ُيِصيُب  بََر�ٖ  ِمنۢ  �ِيَها ِجَبالٖ  ِمن ءِ لسَّ  ۥفُهُ َوَ�ۡ�ِ  ءُ �ََشا
ن َعن ٓ  مَّ ۖ �ََشا ِ  َهُب يَذۡ  ۦقِهِ بَرۡ  َسَنا يََ�ادُ  ُء  ٱب

َ
 ﴾٤٣ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�



  ١٤٤٩ سوره نور

 

   ترجمه: 
سپس آنھا را گرد  ،راند یم )ھم یبه سو(ه خداوند ابرھا را آھسته ک یدان یمگر نم 

آنھا  یه باران از البالک ینیب یآن گاه م ،سازد یم و انباشته مکبعد آنھا را مترا ،آورد یم
را فرو  یبزرگ یھا تگرگ ،وه مانند آنک یاز ابرھا ،ز خدا از آسمانیو ن ،زدیر یرون میب
ان آن به دور یس را بخواھد از زکو ھر ،رساند یان میس را بخواھد با آن زکو ھر ،آورد یم
 کینزد )استرومند یآن اندازه ن(ابرھا  )کاکحاصل از اصط(درخشش برق  .دارد یم

ل بر قدرت خدا و یھا دل دهین پدیاز ا کیھر ( .ان برداردیاز م )ره ویخ(ھا را  است چشم
  ).دگار آنھا استیمان به آفریموجب ا

   توضیحات: 

ي«  جِ اباً ). «۶۶إسراء /  :نگا(راند  یدھد و م یآھسته و آرام سوق م :»يُزْ حَ  .ابرھا :»سَ
). ۴۰نور /  ،۵۷/   اعراف :نگا(جمع است  یو از نظر معن ،ن واژه از لحاظ لفظ مفردیا

لِّفُ « ؤَ ا. «گرداند یآورد و به ھم مّتصل م یگرد م :»يَ امّ كَ   انفال :نگا(انباشته  .مکمترا :»رُ

قُ « ).۴۴طور /  ،۳۷/  دْ وَ آءِ . «باران :»الْ مَ بَالٍ . «مراد ابر آسمان است :»السَّ ن جِ مراد  :»مِ
ما یه با ھواپکند ک کھا و ابرھا را در وهکتواند شباھت  یم یسک .ر استکیوه پک یابرھا

ابرھا را  یھا یھا و بلند یھا و پست ھا و دره د و قلهیم ابرھا پرواز نمایعظ یھا بر فراز توده

بالٍ ( .دیھا را از باال مشاھده نما یبنگرد و منظره ناھموار نْ جِ آءِ (بدل از  )مِ مَ نَ السَّ  )مِ

دٍ . «است نْ (دارد و حرف  یره آمدن آن اشاره به بزرگکن .گتگر :»بَرَ ش از آن یپ )مِ

نَا. «ه استیضیتبع است  یدیشد یھا نجا اشاره به رعد و برقیا .پرتو .یدرخشندگ :»سَ
بانان و خلبانان یشتکرد و چه بسا یگ یقه چھل بار آذرخش در میدق کیدر  یه گاھک

 :نگا(سازد  یم یسوانحالت و کدچار مش -ر یژه در مناطق گرمسیبه و -را 
  ).رالمنتخبیتفس

 ۴۴ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ُ�َقّلُِب ﴿  ۡ ٱ �َّ ۚ ٱوَ  َل �َّ ٰ  ِ�  إِنَّ  �ََّهاَر ْوِ�  ةٗ لَعِۡ�َ  لَِك َ�
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ﴾٤٤ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
را ظاھر و  یکیو  ،و گرم و سرد نمودن ،ردنکوتاه و دراز کبا (خدا شب و روز را  

واقعًا در  .دینما یدگرگون م )ھا گر حوادث و فعل و انفعالیو د ،را محو ساختن یگرید
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و (ه چشم داشته باشند کاست  یسانک یبرا یعبرت بزرگ )ر احوالییار تغک(ن یا
ه سرچشمه کشب و روز  یجیر تدرییوگذار و تغ شند و نتائج گشتیندیبنگرند و ب

  ).موجودات زنده است در مّد نظر دارندات یح یش فصول چھارگانه و عامل اصلیدایپ
   توضیحات: 

لِّبُ «  قَ . آورد یبرد و م یم .دھد یر مییتغ .گرداند یر و رو میز .سازد یدگرگون م :»يُ

ارِ «  یه در فراسوکاست  یشمندانیمراد خردمندان و اند .دارندگان چشم :»أُويل األبْصَ
  .دارند یر نظر میا دّقت زز را بیچ گمارند و ھمه یخردھا م ،ھا دهین دیدورب

 ۴۵ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ٓ  ّمِن بَّةٖ َدآ ُ�َّ  َخلَقَ  �َّ ا ن ُهمفَِمنۡ  ءٖ� مَّ ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ ن ُهمَوِمنۡ  ۦنِهِ َ�طۡ  َ�َ ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ َ�َ 
ن ُهمَوِمنۡ  لَۡ�ِ رِجۡ  ٰٓ  ِ� َ�مۡ  مَّ رۡ  َ�َ

َ
ُ ٱ لُقُ َ�ۡ  َ�ٖع� أ ٓ  َما �َّ ۚ �ََشا َ ٱ إِنَّ  ُء َّ�  ٰ   ﴾٤٥ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
 ،ه اصل ھمه آنھا آب استکن یبا ا یول(ده است یرا از آب آفر یا خداوند ھر جنبنده 
 یزیانگ متفاوت شگفت یمختلف و طرز زندگ یانواع گوناگون و استعدادھا یدارا

و  )ھا و خزندگانیماھ :ھمچون(روند  یم خود راه مکاز آنھا بر ش یگروھ )ھستند
بر   ھای دست و )و پرندگانھا  انسان :مانند(روند  یدو پا راه م یاز آنھا بر رو یگروھ

 منحصر به ،تازه جنبندگان و جانداران .انیچھارپا :لیاز قب(روند  یچھار پا راه م یرو
خدا  )و ،گر دارندیال مختلف دکار متنّوع و اشیبس یھا ه چھرهکستند و بلینھا  این

  .توانا است یزیقطعًا او بر ھر چ .ندیآفر یھرچه را بخواھد م
   توضیحات: 

ةٍ ک«  آءٍ . «ھمه جنبندگان .یا ھر جنبنده :»لَّ َدآبَّ ن مَّ  ،است یه منک یا ژهیاز آب و :»مِ

آءٍ (ر یکتن .یا از آب معمولی ا ھر دو ی ی،ا افراد شخصی یافراد نوعگر  بیان نجایدر ا )مَ

نَ ال( :دیفرما یه مک ۳۰ه یاء آیآن در سوره انب فیو تعر .است لْنا مِ عَ ءٍ ـْوَ جَ ْ آءِ كلّ يشَ مَ

يٍّ  منظور از خلقت موجودات زنده از آب  ).یر آلوسیتفس :نگا(جنس است گر  بیان )حَ
اھا یا سواحل دریات را در اعماق ین جوانه حینخست ،ه خداوند دانا و تواناکن است یا

از  یو اگر ھم برخ ،است یمن ین آبیه مراد از چنکن یاا ی ؛ دار فرموده استیپد
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 کت :لیاز قب ی،نه از راه نطفه من ؛ندیآ یھا به وجود م م سلولیجانداران از راه تقس
ه آب ماده کن است یه مراد اکن یا ایو  .ینه عموم ؛دارد یم باال جنبه نوعکح ،ھا یسلول
موجودات زنده است و قسمت عمده جسم آنھا آب بوده و بدون آن قادر به ادامه  یاصل

آءُ . «باشند یات خود نمیح ا يَشَ لُقُ اهللاُ مَ ْ ت است ین واقعیاگر  بیان ،هین بخش از آیا :»خيَ
ه کان نبوده و بلیان و چھارپایه جانداران منحصر به سه گروه خزندگان و دوپاک
وه یا ساختار و شیو  ی،شتریب یپاھا یو دارا یگریگونه د ه بهکوجود دارد  یواناتیح
  .باشند یم یتر ات شگفتیح

 ۴۶ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ  لََّقدۡ ﴿ 
َ
ٓ أ َبّيَِ�ٰ  ٖت َءاَ�ٰ  ا ُ ٱوَ  ٖت� مُّ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا   ﴾٤٦ َتقِي�ٖ مُّ

   ترجمه: 
ه ھم خود ک(م یا را فرو فرستاده یروشن و روشنگر یھا هیآ )یق وحیاز طر(ما  

و خداوند  )باشند یم یونکو اسرار  یو امثال زندگ ینیام دکاحگر  بیان واضح بوده و ھم
  .ندک یبه راه راست رھنمود م )یق الھیدر پرتو تالش شخص و توف(ه را بخواھد کھر

   توضیحات: 

بَيِّنَاتٍ «    ).۳۴نور /  :نگا(گر  روشن .روشن :»مُ
 ۴۷ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َءاَمنَّا َوَ�ُقولُونَ ﴿  ِ ٱب َّ�  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَو�
َ
ٰ  ُ�مَّ  َناَوأ ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُهمّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ ٓ  لَِكۚ َ�  َوَما

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِ  �َِك أ  ٱب

ۡ   ﴾٤٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
ه کھستند  یمنافقان ،استنشان نفرموده یت قریق ھدایه خدا توفک یسانکاز جمله ( 

به خدا و  :ندیگو یو م )زنند یمان میدم از ا یول ،ده استینتاب  ھایشان دل مان بهیپرتو ا
از  یگروھ ،ن اّدعاءیاّما پس از ا ،مینک یاطاعت م )از اوامرشان(م و یمان داریغمبر ایپ
گردان یرو )یم قضاوت شرعکو از ح ،ر ھمچون جھادیت در اعمال خکاز شر(شان یا
  .ستندیقت مؤمن نیو آنان در حق ،شوند یم
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   توضیحات: 

 »... آ أُولئِكَ مَ نَا(ه کاست  یسانکه یمشارال :»وَ نَّا وَ أَطَعْ امَ ننيَ ـبِالْ . «ندیگو یم )ءَ مِ ؤْ  :»مُ

ننيَ (معرفه آمدن  مِ ؤْ ن ینه مؤمنان راست ؛ بوده ینان مؤمنان زبانیه اکاشاره بدان دارد  )مُ

نُوا ـْا الـَإِنَّم« :فرموده است یو قرآن معّرف یشناس یم ه توک یو مخلص امَ نُونَ الَّذينَ ءَ مِ ؤْ مُ

ولِهِ ثُمَّ ل سُ تابُواـَبِاهللاِ وَ رَ رْ   ).۱۵حجرات /  :نگا( .»مْ يَ
 ۴۸ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُدُعوٓ  �َذا﴿  ِ ٱ إَِ�  ا عۡ  ُهمّمِنۡ  فَرِ�قٞ  إِذَا َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ  ﴾٤٨ رُِضونَ مُّ
   ترجمه: 
برابر  ،غمبریپ(شوند تا  یغمبرش فرا خوانده میخدا و پسوی  به شانیه اک یھنگام 

نفاقشان (از آنان  یبعض ،ندک یداورشان  میان در )ه خدا نازل فرموده استک یزیچ
جانب  دانند حق به یه مکرا یز( .گردند یگردان میرو )شود و از قضاوت او یظاھر م

  ).دھد یو حق را به صاحب حق م ،دیفرما یغمبر ھم دادگرانه عمل میست و پیشان نیا
   توضیحات: 

وا«  قرآن خدا است. سوی  به مراد»: إيلَ اهللاِ«دعوت شدند. فرا خواھنده شدند. »: دُعُ

مَ « كُ ه یر به مدعّو الیه ضمکر (رسول) است. جائز است یند. مرجع ضمک یتا داور»: لِيَحْ
بوده و اطاعت از  یغمبر قاضی(الله) و (رسول) برگردد. در ھر صورت پ یعنی ،المکمفھوم از 

ونَ ). «۸۰اطاعت از خدا است (نگا: نساء /  ،او ضُ عرِ   غمبر.یم پکگردانان از حیرو»: مُ
 ۴۹ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

َُّهمُ  يَُ�ن �ن﴿    قُّ �َۡ ٱ ل
ۡ
ْ تُوٓ يَ�   ﴾٤٩ ِعنِ�َ ُمذۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

   ترجمه: 
ت یبا نھا )آنان خواھد بود به نفع یدانند داور یچون م(اگر حق داشته باشند  یول 
  .ندیآ یاو مسوی  به میتسل
   توضیحات: 

ننيَ «  عِ ذْ م کح یرایو شتاب پذ یبا فروتن .گردن نھادگان .نندگانکاذعان  :»مُ
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  .حال است .شوندگان
 ۵۰ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ
َ
َرٌض  قُلُو�ِِهم أ مِ  مَّ

َ
ْ تَابُوٓ رۡ ٱ أ مۡ  ا

َ
ن َ�َافُونَ  أ

َ
ُ ٱ َ�ِيَف  أ ْوَ�ٰٓ  بَۡل  ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ

ُ
 �َِك أ

ٰ ٱ ُهمُ    ﴾٥٠ لُِمونَ ل�َّ
   ترجمه: 
ا ی ؟د دارندیو ترد کش )ت قرآنیدر حّقان(ا ی ؟ است )فرک( یماریب  ھایشان دل ا دریآ 

فر و گرفتار ک یماریشان دچار بیا !یبل( ؟نندکغمبرش بر آنان ستم یترسند خدا و پ یم
خوب  .باشند یم کاست ھراسنا یام الھکه برابر احکغمبر یپ یبوده و از داور کش
ه کبل )نندک یل نمیف و میرا ح یسکه خدا و رسول ستمگر نبوده و حق کدانند  یم

  .خودشان ستمگرند
   توضیحات: 

ِم «  لُوهبِ ...أَيفِ قُ ضٌ رَ تَابُوا. «خ را داردیوھش و توبکاستفھام جنبه مبالغه در ن :»مَّ  :»إرْ

ِيفَ . «اند و گمان شده کدچار ش  یاز دو طرف دعاو یکیسوی  به .ندکستم  :»حيَ
  .دیش نمایگرا

 ۵۱ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�َّ ْ ُدُعوٓ  إِذَا مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  َنا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ﴾٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
 یان آنان داوریغمبرش فرا خوانده شوند تا میخدا و پسوی  به هک یمؤمنان ھنگام 

و رستگاران  !میردکم و اطاعت یدیشن :ندیگو یه مکن است یشان تنھا ا سخن ،ندک
  .شانندیا یواقع
   توضیحات: 

...ـَإِنَّم«  لَ انَ قَوْ ه کسخن دارند  کیمؤمنان تنھا  یعنیحصر است.  ی) برااـإِنَّمواژه (»: ا كَ

لَ رش و اطاعت است. واژه (یپذ نَاو اسم آن ( ،)كانَ ) خبر مقّدم (قَوْ نَا وَ أَطَعْ عْ مِ ولُوا سَ ) أَن يَقُ
  است.



 تفسیر نور    ١٤٥٤

 

 ۵۲ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿  َ ٱ َش َو�َخۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْوَ�ٰٓ  هِ َوَ�تَّقۡ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ﴾٥٢ �ُِزونَ َفا

   ترجمه: 
او  )مخالفت فرمان(ند و از خدا بترسد و از ک یرویغمبرش پیس از خدا و پکو ھر 
ر مطلق دست یو خم بھشت یت و محّبت خدا و نعیبه رضا( یسانکن ین چنیا ،زدیبپرھ

  .دگانندیبه مقصود خود رس )افتگان وی
   توضیحات: 

هِ «  تَّقْ هِ (ن فعل یاصل ا :»يَ تَّقِ را دو یاند ز ردهکن کف قاف را سایتخف یاست و برا )يَ

ونَ . «باشد یل میسره پشت سر ھم ثقک آئِزُ فَ   ).۱۱۱/   مؤمنون ،۲۰/   توبه :نگا( :»الْ
 ۵۳ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ ﴿ 
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
َمرۡ  لَ�ِنۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

َ
ۖ َ�َخۡ  َ�ُهمۡ أ ْۖ ُ�قۡ  �َّ  قُل رُُجنَّ عۡ  َطاَعةٞ  ِسُموا ۚ مَّ  ُروفٌَة

َ ٱ إِنَّ  َّ�  ۢ   ﴾٥٣ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�
   ترجمه: 
جان بر ( یدستور دھشان  بدی ه اگرکنند ک یاد میمغّلظه  یدانه سوگندھاکآنان مؤ 

اشانه و اموال و اوالد خود در کو از خانه و (روند  یرون میب )دان جھادیمسوی  به فک
ھرگز  .دیه شما دارک(است  یا اطاعت شناخته شده .دینکاد نیسوگند  :بگو ).گذرند یم

ه قطعًا خدا کچرا  )دیردار نشان دھک ،ستین یزیگفتار چ .امده استیقول به فعل در ن
گاه استد ینک یاز آنچه م   .آ

   توضیحات: 

دَ أَيْم«  هْ ِمْ ـجَ /   انعام ،۵۳/   شان دارند (نگا: مائدهید و مبالغه در سوگندھایکت تأینھا»: اهنِ

نَّ ). «۳۸/   نحل ،۱۰۹ جَ رُ يَخْ گذرند.  یاشانه و اموال و اوالد خود مکاز خانه و گمان  بی »:لَ

ةٌ مَّ «روند.  یارزار مکپھنه سوی  به فکجان بر  وفَةٌ طَاعَ رُ اطاعت شما شناخته شده است. »: عْ
). با ۸/   توبه ،۸۱د (نگا: نساء / ینک یل نمیعمل بوده و قول را به فعل تبد یعاِلم ب یعنی

ةٌ ( ین معنیتوّجه بد وفَةٌ ) مبتدا و (طَاعَ رُ عْ ةٌ ه (کن یا ای ،) خبر آن استمَ  ی) خبر مبتداطَاعَ



  ١٤٥٥ سوره نور

 

مْ «ن است: یر چنیمحذوف است و تقد تُكُ ةٌ  طَاعَ شود اطاعت  ی. آنچه از شما خواسته م»طَاعَ

ةٌ ن صورت (یه اطاعت صادقانه و خالصانه است. در اکاست  یمعلوم و مشّخص ) خبر طَاعَ

وفَةٌ ـْأَل« شود: ین میر چنیمحذوف بوده و تقد یمبتدا رُ عْ ةٌ مَّ مْ طَاعَ نكُ طْلُوبُ مِ   ».مَ
 ۵۴ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ ٱ َوأ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل ا ُ�موََعلَيۡ  ُ�َِّل  َما هِ َعلَيۡ  فَإِ�ََّما ا  ُتۡمۖ ُ�ِّلۡ  مَّ

ْۚ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما َتُدوا  ﴾٥٤ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
آن گر  بیان ه اعمالتانک یا صادقانهاطاعت (د ینکغمبر اطاعت یاز خدا و از پ :بگو 

 )غمبر خدا استیه محّمد و پک(بر او  ،دیگردان شد ید و رویردک یچیاگر سرپ ).باشد
غ رسالت است و یو آن تبل(نھاده شده است  یه بر دوش وکواجب است  یزیانجام چ
واجب  یزیو بر شما ھم انجام چ )رده استکار خود را کاش ھم برآمده است و  از عھده

 )ه اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه استک(ه بر دوش شما نھاده شده است کاست 
ر و سعادت جھان نائل یو به خ(افت ید یت خواھید ھداینکاّما اگر از او اطاعت 

و به (ست یار نکغ آشیجز ابالغ روشن و تبل یزیغمبر چیبر پ )در ھر حال .دیگرد یم
  ).رده استکفه خود ھم عمل یوظ
   توضیحات: 

ا«  لَّوْ ا(در اصل  .دیگردان شد یرو .دیردکپشت  :»تَوَ لَّوْ تَوَ لَ ـحُ . «باشد یم )تَ بر  :»مِّ

بَالغُ «. مسؤول و موّظف شده است دوش او نھاده شده است غ یتبل .ابالغ رسالت :»الْ
  ).۹۹و  ۹۲/   مائده ،۲۰/   عمران آل :نگا(ن ین دیقوان

 ۵۵ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ وََعدَ ﴿  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
مۡ  فِِهمۡ َخوۡ 

َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُُدونَِ� َ�عۡ  ا ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

 ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ



 تفسیر نور    ١٤٥٦

 

   ترجمه: 
وعده  ،اند سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به  

در  )شانیومت اکو ح یو وارث فرماندھ ،انینیشیپ(ن یگزیه آنان را قطعًا جاکدھد  یم
در پرتو عدل و داد خود آبادان  ،تا آن را پس از ظلم ظالمان(رد کن خواھد یزم

ن یگزیرا جا )گذشتهھای  مّلت دادگر و مؤمن(ان ینیشیه پکگونه  ھمان )گردانند
رده است ک )خیدر ادوار و اعصار دور و دراز تار(قبل از خود  )ان ستمگریاغیان و یطاغ(
ه کشان را یا )اسالم نام(ن ین آئیھمچن ).ده استیومت و قدرت را بدانان بخشکو ح(

ز خوف و یو ن ،پابرجا و برقرار خواھد ساخت )نیدر زم(حتمًا  ،پسندد یآنان م یبرا
ه بدون دغدغه و دلھره از کآن چنان ( ،سازد یت و آرامش مبّدل میھراس آنان را به امن

 )نیوعده راست(ن یبعد از ا .گردانند یرا انبازم نم یزیپرستند و چ یمرا م )تنھا ،گرانید
و (بشمارند  )مان و اسالمیاز دائره ا(رون شوندگان یامًال بکآنان  ،افر شوندکه ک یسانک

  ).باشند یم یقیمتمّردان و مرتّدان حق
   توضیحات: 

 »... مْ نكُ نُوا مِ امَ ينَ ءَ ذِ و ھمه مؤمنان  ،مراد مؤمنان صدر اسالم به طور خاّص  :»الَّ
. نه استکدر تمام ازمنه و ام ،مان و عمل صالح به طور عامیمّتصف به دو صفت ا

مْ « نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ ومت و کم و حیساز یگران مین دیگزین و جایشان را جانشیقطعًا ا :»لَ
 یھا هیر عصر و زمان پاه در ھکن است یمراد ا .میسپار یاست را به دست آنان میر
دار و  شهیر یومتکآنان صاحب ح ،م شودکان مسلمانان مستحیمان و عمل صالح در میا

ضِ . «پرنفوذ خواھند شد ه جزء به یه تسمکبل ،ستین نیزم یمراد از آن تمام رو :»األرْ
و  یاند و در انتظار روز ن دانستهیره زمکارض را شامل سراسر  یبرخ .ّل استکاسم 

آءَ اهللاُ -ن خواھد بود یدر دست مسلم یومت جھانکه حکھستند  یروزگار . - إن شَ

مْ « بْلِهِ ن قَ ينَ مِ ذِ مان و عمل صالح یا یه داراکن است یشیپھای  مّلت مراد ھمه :»الَّ
/   قصص ،۱۴/   ونسی ،۱۳۷/   اعراف :نگا(اند  ردهکدا یومت پکن حیزم یاند و در رو بوده

نَنَّ ). «۶و  ۵ كِّ يُمَ مْ . «دارد یپابرجا و مستقّر م :»لَ ن اسالم یآئ ،ن مورد نظرید :»دِينَهُ

مْ . «است فِهِ وْ دِ خَ ن بَعْ به دنبال خوف و ھراس مسلمانان در اوائل عھد رسول است  :»مِ

رَ ). «۲۶/   انفال :نگا( فَ دَ ذلِكَ . «ردکفران نعمِت خالفت ک .دیفر ورزک :»كَ بعد از  :»بَعْ



  ١٤٥٧ سوره نور

 

گاھ  .مرتّدان :»اْلَفاِسُقوَن . «شود یبعد از حصول آنچه وعده داده م .ن وعدهیاز ا یآ
فر کامًال فاسق و سر به کافراد  .زدانیشان از فرمان کسر .خارج شوندگان از طاعت خدا

  .ان نھادهیو طغ
 ۵۶ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ  ةَ لزَّ ِطيُعوا

َ
 ﴾٥٦ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱ َوأ

   ترجمه: 
به مستحّقان (ات را کو ز ،دیبخوان )ن و با خشوع و خضوع الزمیدر وقت مع(نماز را  
و (به شما رحم شود  )خدا یاز سو(ه کن یتا ا ،دینکغمبر اطاعت یو از پ ،دیبپرداز )آن

  ).دیت او گردیت و عنایمشمول رضا
   توضیحات: 

حَ «  مْ تُرْ لَّكُ عَ ونَ ـلَ   .ت خدا به خودید رحمت و عنایبه ام .تا به شما رحم شود :»مُ
 ۵۷ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿  َّ�  ْ  ٱ ِ�  ِجزِ�نَ ُمعۡ  َ�َفُروا
َ
  ِض� �ۡ�

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ ُهمُ َوٮ ۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  �َّاُر  ﴾٥٧ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
و بتوانند از چنگال (ن باشند یدر زم )خدا(نندگان کافران درمانده که کگمان مبر  

ن جھان از مجازات ینه تنھا در ا .رون روندینند و از قلمرو قدرتش بکفرار  یمجازات الھ
  !است یگاھیگاھشان دوزخ است و چه بد جایه در آخرت جاکبل )ستندیخدا مصون ن

   توضیحات: 

ينَ «  زِ جِ عْ است و او از دستش فرار  یسکب یانسان در تعق ینندگان. گاھک درمانده»: مُ
رون ید و از قلمرو قدرتش بینما یدا نمیپ ید به او دسترسینما یوشش مکند و ھرچه ک یم
ه بتوان از قلمرو قدرت او کست ین یسکاّما خدا  ،سازد ین امر او را ناتوان میو ا ،رود یم

زين( فرش خود را به دور داشت.یکرد و از دست کرا درمانده  یرون رفت و ویب عْجِ ) مُ

مْ «مفعول دوم است.  اهُ أْوَ   نند.یگز یافران در آن منزل مکه سرانجام ک یانکم»: مَ
 ۵۸ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٤٥٨

 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِينَ ٱ ِذنُ�مُ  ٔۡ َ� لِيَسۡ  َءاَمُنوا يۡ  َملََكۡت  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  ُنُ�مۡ َ�ٰ � ْ َ�بۡ  لَمۡ  �َّ  لُُغوا

ٰ  ِمنُ�مۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ٰ  َث ثََ� ِ ٱ ّمِنَ  �َِيابَُ�م تََضُعونَ  وَِح�َ  رِ َفجۡ لۡ ٱ ةِ َصلَوٰ  لِ َ�بۡ  ّمِن ٖت� َم�َّ هِ�َة  لظَّ
ٓ لۡ ٱ ةِ َصلَوٰ  دِ َ�عۡ  َوِمنۢ  � عَِشا ٰ  ءِ ۚ َ�عۡ  ُجَناحُۢ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ  لَُّ�مۚۡ  تٖ َ�ٰ َعوۡ  ُث ثََ�  َدُهنَّ
 ٰ ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  ُ�مَعلَيۡ  فُونَ َط�َّ ُ  لَِك َكَ�ٰ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ ُ ٱ يُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ِت� َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

 ﴾٥٨ َحِكيمٞ 
   ترجمه: 
ه به حّد کانتان کودکن ید بردگان شما و ھمچنیبا !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

به  ،دھند یص میتشخ ز وییر آن را تمیو عورت و غ یمسائل جنس یول(اند  دهیبلوغ نرس
ش از یپ :رندیدر سه وقت اجازه بگ )خواب مردان و ھمسران یھا ھنگام ورود به اطاق

و بعد از  ،دیآور یخود را در م )یمعمول( یھا ه لباسک یمروز ھنگامیو در ن ،نماز صبح
بعد از  .عورت شما است )ار شدنکژه خلوت و آشیو(سه وقت  )ن اوقاتیا( .نماز عشاء

اران و کآنان خدمت( .ست بدون اجازه وارد شوندین یوقت بر شما و آنان گناھن سه یا
شان دور و یا ).رندیر اوقات اجازه بگیل است ھر بار در ساکان شما ھستند و مشکوچک

و با صفا و (د یشان در رفت و آمدیز دور و بر ایبر شما در رفت و آمدند و شما ن
خداوند  )ح و روشنیصر(گونه  این ).دیئنما یگر خدمت میدکیبه  یت خانوادگیمیصم

متأّدب  ی،ام قرآنکشتن را در پرتو احیتا خو(ند ک ین مییح و تبیشما توض یھا را برا هیآ
گاه و  )دینک یبه اخالق اسالم   .اربجا استکو خداوند بس آ

   توضیحات: 

تْ أَيْم«  لَكَ ينَ مَ ذِ مْ ـَ الَّ  ،ریزادالمس :نگا(اران است کمراد بردگان و خدمت :»انُكُ

ينَ ). «المنتخب واـَل. «ب مراد پسران و دختران استیاز راه تغل :»الَّذِ بْلُغُ  :»مْ يَ

ُلُمَ . «اند دهینرس اتٍ . «مراد زمان بلوغ است .احتالم :»احلْ رَّ مراد اوقات اجازه  .َدَفعات :»مَ

ةِ . «گرفتن است ريَ راتٍ . «مروزین یھنگام گرما .وقت ظھر :»الظَّهِ وْ  ،جمع عورت :»عَ
و ستر عورت  ،گردد یان زن و شوھر خلوت میه معموًال مکاست  یمراد اوقات .شرمگاه

نَّ . «شود یمراعات نم هُ دَ افُونَ . «ر از آن سه وقتیغ :»بَعْ اف :»طَوَّ غه مبالغه یص ،جمع َطوَّ
رون یمراد رفت و آمد و داخل شدن و ب یول ،ار گردندگان استیبس یاست و به معن

 یخبر مبتدا .خدمت و معاشرت و مخالطت است یدن برایکگر پلیدکیر و بر رفتن و دو
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افُونَ « :ن استیر چنیمحذوف بوده و تقد مْ طَوَّ مْ . «»هُ كُ مبتدا است و خبر آن  :»بَعْضُ

يل بَعْضٍ (جار و مجرور  مْ « :ن استیر چنیه ُمتعّلق آن محذوف و تقدکاست  )عَ كُ ضُ بَعْ

يل بَعْضٍ  يل بَعْضٍ (جمله  .»طَائِفٌ عَ مْ عَ كُ مْ (بدل از جمله  )بَعْضُ يْكُ لَ افُونَ عَ   .است )طَوَّ
 ۵۹ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ بَلَغَ  �َذا﴿ 
َ
ْ  ٔۡ َ� يَسۡ فَلۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِمنُ�مُ  ُل َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ َذنَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َكَما ِذنُوا  لِِهمۚۡ َ�بۡ  مِن �َّ

ُ  لَِك َكَ�ٰ  ُ ٱ يُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ۦۗ تِهِ َءاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ   ﴾٥٩ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
 یانکورود به م یدر ھمه اوقات برا(دند یان شما به سن بلوغ رسکودکه ک یھنگام 

ه آنان در آنجا بسر ک ییا منزل اختصاصیو  ،نندک یه پدر و مادر در آنجا استراحت مک
 یھنگام(اند  ش از آنان بودهیه پک یه اشخاصکگونه  ھمان ،رندید اجازه بگیبا )برند یم
 .اند اجازه گرفته )سال بشمارند مردان و زنان بزرگ کنیده و ایه به سن بلوغ رسک

ن ییح داده و تبیخود را توض )عتیام شرکاح(ات یآ )روشن و ساده(ن ین چنیخداوند ا
گاه  ).دیشو یتا متأّدب به آداب اسالم(ند ک یم  یھا دهیاز احوال آفر(و خداوند بس آ
  ).بندگانش یبرا یدر قانونگذار(مت است کح یدارا )ود وخ

   توضیحات: 
ذِ «    .سال است افراد بزرگ یعنی ،مراد مردان و زنان .»...َن ِمْن یالَّ

 ۶۰ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱوَ ﴿  ٓ ٱ ِمنَ  ِعدُ َقَ� ٰ ٱ ءِ لنَِّسا ن ُجَناحٌ  ِهنَّ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  انَِ�احٗ  ُجونَ يَرۡ  َ�  ِ� �َّ
َ
 نَ يََضعۡ  أ

َِ�ٰ  َ�ۡ�َ  �َِياَ�ُهنَّ  ن بِزِ�َنةٖ�  تِۢ ُمَتَ�ّ
َ
ۗ  َخۡ�ٞ  نَ فِفۡ َتعۡ �َسۡ  َوأ َُّهنَّ ُ ٱوَ  ل  ﴾٦٠ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ

   ترجمه: 
جاذبه  یاند و بر اثر سالخوردگ دهیرس یبه سن و سال نازائ(ه ک یا ار افتادهکزنان از  

ز رغبت به یو مردان ن ،با مردان(ل به ازدواج یم )اند و امًال از دست دادهکرا  یجنس
و  ،۳۱ سوره نور آیهور در کحفظ حجاب مذ( یاگر لباسھا ،ندارند )ازدواج با آنان را

گران یبا د یمعمول یھا و با جامه(خود را از تن به در آورند  )۵۹ه یسوره احزاب آ
 ،ھنسال شدنکه به عّلت فرتوت بودن و کچرا (ست یبر آنان ن یگناھ )نندکمعاشرت 
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ش وسائل یو نما یھدف آنان خودآرائ(ه ک یدر صورت )اند ھمچون دختران نابالغ گشته
 .نت را نشان ندھندیز )ش در برابر مردم نبوده و به بھانه برداشتن لباس حجابیآرا
و (د ننکت یاگر عّفت را رعا )ران سرمشق جوانان ھستندیچون پ ،ن احوالیبا ھمه ا(

و لذا آنچه را (و خداوند شنوا و دانا است  ،شان بھتر استیا یبرا )شتن را بپوشانندیخو
  ).داند یپرورانند م یو آنچه را در دل دارند و در سر م ،شنود یند میگو یم

   توضیحات: 

دُ «  اعِ وَ قَ اند و نازا شده و  ستادهیض باز ایه از حک یر و فرتوتیزنان پ .جمع قاعد :»الْ

ونَ نِكاحاً . «امًال از دست داده باشندکرا  یو جاذبه جنس یزناشوئ لیم جُ رْ  یدیام :»ال يَ
 یو دلباختگ یست و آتش دلدادگین یگر بدانان رغبتیه دکچرا  ،به ازدواج ندارند

ُنَّ . «فرو مرده استشان  دل خودشان در نَ ثِياهبَ عْ ن یخود را زم یه لباسھاکن یا :»أَن يَضَ

البيب(و  )ارـمـِخ(مراد  .بگذارند  ۵۹ه یو سوره احزاب آ ،۳۱ سوره نور آیهور در کمذ )جَ

َ . «باشد ین مییرو یھا و چارقد و مقنعه و جامه یه روسرکاست  ريْ . حال است :»غَ

تَربِّجاتٍ « خود را  یبائینت و زیرده و زکش یزنان آرا .شوندگان از حشمت خارج :»مُ

نَ . «نشان دھنده فْ فِ تَعْ  ،۳۱ سوره نور آیهمراد حفظ حجاب برابر  .نندکشه یعّفت پ :»يَسْ
  .است ۵۹ه یو سوره احزاب آ
 ۶۱ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿ 
َ
 ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َرِج عۡ ۡ� ٰٓ  َوَ�  َحَرجٞ  َمرِ�ِض ل َ�َ 

نُفِسُ�مۡ 
َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ْ تَأ وۡ  ُ�يُوتُِ�مۡ  ِمنۢ  ُ�لُوا

َ
ٓ  ُ�يُوتِ  أ وۡ  �ُِ�مۡ َءابَا

َ
َ�ٰ  ُ�ُيوتِ  أ مَّ

ُ
وۡ  تُِ�مۡ أ

َ
 ُ�ُيوتِ  أ

ٰ إِخۡ  وۡ  نُِ�مۡ َ�
َ
ٰ  ُ�ُيوتِ  أ َخَ�

َ
وۡ  تُِ�مۡ أ

َ
عۡ  ُ�ُيوتِ  أ

َ
وۡ  ِمُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
ٰ  ُ�ُيوتِ  أ وۡ  تُِ�مۡ َع�َّ

َ
 ُ�يُوتِ  أ

خۡ 
َ
ٰ أ وۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
وۡ  تُِ�مۡ َ�ٰ َ�ٰ  ُ�ُيوتِ  أ

َ
َفاِ�َهُ  ُتمَملَكۡ  َما أ وۡ  ۥٓ مَّ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ  َصِديقُِ�مۚۡ  أ

ن ُجَناحٌ 
َ
  أ

ۡ
ْ تَأ وۡ  َ�ِيًعا ُ�لُوا

َ
شۡ  أ

َ
ۚ َتا�ٗ أ ْ  اُ�يُوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا ا ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ

َ
 ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ

ِ ٱ ِعندِ  ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ ُ  لَِك َكَ�ٰ  َطّيَِبٗة ُ ٱ يُبَّ�ِ   ﴾٦١ قِلُونَ َ�عۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِت َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ
   ترجمه: 
 )تندرستان(و بر خود شما  ،ماریور و لنگ و بک )اشخاص صاحب عذر چون(بر  
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 ،برادران ،مادران ،پدران یھا ا خانهی ،خودتان )فرزندان( یھا ه در خانهکست ین یگناھ
آنھا در  یدھایلکه ک یھائ ا خانهی ،خود یھا و خاله ،ھا یدائ ،ھا عّمه ،عموھا ،خواھران

 یھا ا خانهیو  )و مواظبت آنھا به شما واگذار شده است یو نگاھبان(ار شما است یاخت
ا یو  یجمع ه به طور دستهکست ین ین بر شما گناھیھمچن .دیدوستانتان غذا بخور

 ،دینکگر سالم ید بر ھمدیشد یا ھر وقت داخل خانه .دیتناول نمائ کجداگانه خورا
  ھای دل انیوند موجود میننده پک تیو تقو ،فراوانر و ثواب یز از خیو لبر(ت کسالم پربر

ت یمیو موجب صفا و صم(ه به فرمان خدا مقّرر است ک یکپا )و درود ،مردمان
مه و شرائع کام محکاح ی(ھا  هیخداوند آ )و واضح یو واف یافک(گونه  این ).گردد یم

د و در پرتو یشیندیب(ه کن یند تا اک ین مییدھد و تب یح میتان توضیرا برا )مبرمه خود
  ).دینکعمل   ھا بدان و(د یبفھم )ات رایام و مواعظ مندرج در آکاح ،خرد
   توضیحات: 

جٌ «  رَ مْ ). «۳۸/   احزاب ،۹۱/   توبه :نگا(گناه  :»حَ يُوتِكُ مراد خانه  .خود یھا خانه :»بُ
فراچنگ آورده اوالد فرا چنگ آورده پدر  ،غمبریه به فرموده پکچرا  .فرزندان است

بِهِ  «)الف :بشمار است سْ نْ كَ هُ مِ دَ لَ بِهِ ، وَ إِنَّ وَ سْ نْ كَ ءُ مِ لُ املَْرْ أْكُ أَنْتَ وَ « )ب .»اِنَّ أَطْيَبَ ما يَ

مي...). «یر آلوسیتفس :نگا( .»مالُكَ ألبِيكَ  يل األعْ يْسَ عَ اھل  ،اتیاز روا یطبق برخ :»لَ
مار را از حضور بر سر ینا و شل و بیافراد ناب ،را شوندیه اسالم را پذکآن ش از ینه پیمد

. وھش فرمودکن عمل را نیاسالم ا .شدند یغذا نم ردند و با آنان ھمک یسفره غذا منع م

اتِحَ « فَ هُ ). «۵۹/   انعام :نگا(دھا یلک ،جمع ِمْفَتح :»مَ َ احتِ فَ تُم مَّ لَكْ ا مَ ه ک یھائ خانه :»مَ
و مواظبت آنھا به  یه نگاھبانکاست  یھائ مراد خانه .ار شما استیآنھا در اخت یدھایلک

لُوا ج. «اند شما واگذار شده و شما را مراقب و متصّرف در آنھا نموده أْكُ ميعاً أَوْ ـِأَن تَ

تَاتاً   یو جمع ،نانهکله یاز اعراب مانند قب یبرخ .دیا تنھا غذا بخوری یه گروھکن یا :»اَشْ
دھد  یم میقرآن بدانان تعل ،ابا داشتند ی،ان در آغاز اسالم از غذا خوردن تنھائاز مسلمان

مْ . «ھر دو مجاز است یو فرد یه غذا خوردن به صورت جمعک كُ سِ يل أَنفُ وا عَ لِّمُ بر  :»فَسَ

و در اصل  )۵۴/   بقره :نگا(است » مديگرـه« ،»خودتان«مراد از  .دینکخودتان سالم 
پدر و  :لیاز قب .شان و اھل خانوادهیا خویگانگان یاعم از ب ،استنان منازل کمنظور سا

اگر ھم به ھنگام  ).۶۱/   عمران آل :نگا(مادر و برادر و خواھر و ھمسر و پسر و دختر 
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يْنا « :رد و گفتکشتن سالم ید بر خویبا ،در آنجا نباشد یسک ی،ا ورود به خانه لَ المُ عَ أَلسَّ

بَادِ اهللاِ الصَّ  يل عِ نيَ وَ عَ اهللاِ. «»احلِ ندِ نْ عِ . است یخدا مقّرر است و برنامه اسالم یاز سو :»مِ

يَّةً « ِ وا( یمفعول مطلق است برا .درود و سالم :»حتَ لِّمُ ھمچون  ،ر لفظ خودیاز غ )سَ

يِّبَةً . «َقَعْدُت ُجُلوساً    .و سرور یه خوشحالیما .کپا :»طَ
 ۶۲ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿  ِينَ ٱ مِنُونَ ُمؤۡ ل َّ�  ْ ِ  َءاَمنُوا ِ ٱب ْ  �ذَا ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰٓ  ۥَمَعهُ  َ�نُوا مۡ  َ�َ
َ
ْ يَذۡ  لَّمۡ  َجامِعٖ  رٖ أ  َهبُوا

 ٰ ۚ  ٔۡ َ� �َسۡ  َح�َّ ِينَ ٱ إِنَّ  ِذنُوهُ ْوَ�ٰٓ  ِذنُونََك  ٔۡ َ� �َسۡ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ِ  مِنُونَ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب  فَإَِذا ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ

  ِض ِ�َعۡ  َذنُوكَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ
ۡ
  نِهِمۡ َشأ

ۡ
ۚ ٱ لَُهمُ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ مِنۡ  َت ِشئۡ  لَِّمن ذَنَفأ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

  ﴾٦٢رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
ار که در ک یمان دارند و ھنگامیغمبرش ایه به خدا و پکھستند  یسانک یمؤمنان واقع 
ش یو تنھا رھا کروند (و ت ی) نمی(به جائ یبدون اجازه و ،(چون جھاد) با او باشند یمھّم 

مان دارند. پس یغمبرش ایرند آنان واقعًا به خدا و پیگ یه از تو اجازه مک یسانکنند). ک ینم
ه کشان یس از اکبه ھر ،خود اجازه خواستند یارھاکاز  یانجام بعض یھرگاه از تو برا

خدا گمان  بی آنان آمرزش بخواه. یو از خدا برا ،) اجازه بدهینیب ی(و صالح م یخواھ یم
اجازه خواستن و به دنبال مصالح  ،گر و مھربان است (و با مغفرت و رحمت خود شیبخشا

  بخشد). ین اوقات بشمار است میقصور در چن یه نوعکشان را یش رفتن ایخو
   توضیحات: 

عٍ «  امِ رٍ جَ از  ،ندیآ یم ت در آن گردکا شریمشورت و  یه مردمان براک یار مھّم ک :»أَمْ

ُمُ اهللاَ . «نیدیل جھاد و جمعه و جماعت و عیقب رْ هلَ فِ تَغْ مراد طلب بخشش قصور  :»إسْ
  .ص مھّم و مھّمتر استیآنان در تشخ

 ۶۳ سوره نور آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�  ۡ�َ ْ ٓ  َنُ�مۡ بَيۡ  لرَُّسولِ ٱ ءَ ُدَ�ٓ  َعلُوا ۚ ٗض َ�عۡ  ِضُ�مَ�عۡ  ءِ َكُدَ� ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  قَدۡ  ا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ  �ۚ لَِواذٗ  ِمنُ�مۡ  يَتََسلَّلُونَ  مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ

َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ



  ١٤٦٣ سوره نور

 

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
  ﴾٦٣ أ

   ترجمه: 
 یارھاکت در کاجتماع و شر یبرا(ش یان خویغمبر را در میدعوت پ )!مؤمنان یا( 

ه فرمانش فرمان خدا کچرا (د یاوریاز خود بشمار ن یاز برخ یھمسان دعوت برخ )مھّم 
گاه از  ).و دعوتش دعوت پروردگار است ان شما یه در مکاست  یسانکخداوند آ

غمبر آنان را یتا پ(دارند  یگران خود را پنھان میدزدند و پشت سر د یشتن را میخو
ه با فرمان کآنان  ).ندکبدانان حوالت ن یارکشان نپرسد و یز ایند و از انصراف و گرینب

 )ورزند یه مک یانیدر برابر عص( یه بالئکن بترسند ید از ایبا ،نندک یاو مخالفت م
و زلزله و  یاعم از قحط(دچارشان شود  یکه عذاب دردناکن یا ای ،رشان گرددیبانگیگر
  ).یاخرو یھا نجهکگر شیو دوزخ و د ی،ویگر مصائب دنید

   توضیحات: 

آءَ «  عَ لُونَ « .یار مھّم ک یفراخواندن برا .دعوت :»دُ لَّ تَسَ  .دزدند یخود را م :»يَ
 .سازند یش را پنھان میوار و پشت سر مردم خویشند و پشت دک ینار مکشتن را یخو

اذاً . «رندیگ یش میراه خود را در پ یآھسته و پنھان در پشت  یکی .پناه بردن :»لِوَ
 یمصدر باب مفاعله است و حال بوده و به معن .ردنکشتن را قائم یخو یگرید

ذينَ ( الوِ   .است )مُ
 ۶۴ سوره نور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ  لَمُ َ�عۡ  قَدۡ  ِض� �ۡ� نُتمۡ  َما

َ
 هِ إَِ�ۡ  َجُعونَ يُرۡ  مَ َوَ�وۡ  هِ َعلَيۡ  أ

ْۗ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم ُ ٱوَ  َعِملُوا ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ   ﴾٦٤ َعلِيُم
   ترجمه: 
گاه  .ن است متعّلق به خدا استیو زمھا  آسمان آنچه در )!مردمان یا( !ھان  او آ

و  )دیدار یده و ھدف و روشیو چه نوع عق(د یبر آن ھست )کنیھم ا(است از آنچه شما 
گاه است از آن روز  یشان را از اعمالیو ا ،گردند یاو بازمسوی  به در آنھا  انسان هک یآ

گاه م ه انجام دادهک ردار و رفتار و کو جزا و سزا و پاداش و پادافره (سازد  یاند آ
گاه است  یزیو خداوند از ھر چ )دھد یگفتارشان را م و احوال و اوضاع و موافقت و (آ

  ).ماند یبر او پنھان نم یسکمخالفت و اخالص و نفاق 
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   توضیحات: 

لَمُ «  عْ دْ يَ دْ (حرف  .داند یحتمًا م :»قَ ر یتفس :نگا(ق است یتحق ینجا برایدر ا )قَ

مَ ). «یآلوس وْ مقّدر است و  )أَآلنَ (ا عطف بر یو  ،است )ما(مفعول به و عطف بر  :»يَ

مَ « :ن استیر چنیتقد وْ يهِ اآلنَ وَ يَ لَ آ أَنتُمْ عَ ن یچن یه ظرف است و معنکن یا ایو  .»مَ
گاه است از آنچه شما بر آن ھست :شود یم سوی  بهھا  انسان هک یو در روز ،دیخداوند آ

ه سه بار ین آیدر ا :یادآوری .سازد یاند باخبر م ردهکشان را از آنچه یا ،گردند یاو باز م
ه خدا کم یتا ما متوّجه باش ،ه شده استیکتھا  انسان علم خدا نسبت به اعمال یبر رو

.ماند ینم یار ما بر او مخفکاز اعمال پنھان و آش یزیبه طور دائم مراقب ما است و چ



 
 

 فرقانسوره 

 ۱ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿  َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ  ﴾١ نَِذيًرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  ِ�َُكونَ  ۦِده
   ترجمه: 
را بر بنده  )جدا سازنده حق از باطل یعنی( ،ه فرقانکاست  یسکد یمقام و جاو واال 

و آن را به گوش (م دھد یب )بدان(ان را یه جھانکن یتا ا ،رده استکنازل  )محّمد(خود 
  ).شان برساندیا

   توضیحات: 

كَ «  بَارَ ماندگار و  .ر استیت و افزون خکپربر .القدر است میواالمقام و عظ :»تَ
ادت یثرت و زکرود و داّل بر  یار مکبه  ین واژه تنھا به صورت ماضیا .ر استیناپذ الزو

انَ . «ز داردیم نید و تعظیتمج یر است و معنیخ قَ رْ فُ جدا  یمصدر است و به معن :»الْ
جدا سازنده حق از باطل  یار رفته و به معنکنجا به عنوان اسم فاعل به یدر ا .ردنک

  .مراد قرآن است .است
 ۲ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ  يَُ�ن َولَمۡ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذۡ  َولَمۡ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ  كِ ُملۡ ل

َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ    ﴾٢ �ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
   ترجمه: 
 یبرا( یو فرزند ،استن از آن او یو زمھا  آسمان تیکومت و مالکه حک یسکآن  

ز را یو ھمه چ ،است  نداشته یت انبازیکومت و مالکو در ح ،ده استیبرنگز )خود
  .رده استکامًال برآورد کو  یریگ قًا اندازهیده است و آن را دقیآفر
   توضیحات: 

هُ «  رَ دَّ و  یژگیھمان و یرده است براکآن را آماده  .رده استک یریگ آن را اندازه :»قَ
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ان یه بدان واگذار فرموده است و مک یا فهیه خود خواسته است و انجام وظک یارک
  .اء موازنه برقرار نموده استیاش

 ۳ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َُذوا نُفِسِهمۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َوَ�  لَُقونَ ُ�ۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُُقونَ َ�ۡ  �َّ  َءالَِهةٗ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
�ِ 

 ﴾٣ ��ُُشورٗ  َوَ�  ةٗ َحَيوٰ  َوَ�  اتٗ َموۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َوَ�  اعٗ َ�فۡ  َوَ�  �َ�ّٗ 
   ترجمه: 
ب و کواکو به پرستش اصنام و (اند  را برگرفته یمعبودھائ ،خدا یسوا )انکمشر( 

ش یب یھائ دهیه خودشان آفرکنند و بلیآفر یرا نم یزیه چک )اند پرداخته یاشخاص
ار و یز اختیو رستاخ یو بر مرگ و زندگ ،خود نبوده یبرا یانیسود و ز کو مال ،ستندین

  .ندارند یتوان
   توضیحات: 

يْئاً «  وراً . «اصًال و ابداً  .را یزیچ :»شَ ات بعد از یح .زیرستاخ .دوباره یزندگ :»نُشُ
  ).۲۲/   عبس :نگا(ممات 

 ۴ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا ٓ  َذا ٰ �ۡ ٱ ٌك إِفۡ  إِ�َّ ٮ َ�نَهُ  هُ َ�َ
َ
 َ�َقدۡ  َءاَخُروَنۖ  مٌ قَوۡ  هِ َعلَيۡ  ۥَوأ

 ٓ   ﴾٤ �َوُزورٗ  امٗ ُظلۡ  ُءوَجا
   ترجمه: 
ش یآن را از پ )محّمد(ه خود کست یش نیب یدروغ )قرآن(ن یا :ندیگو یافران مک 

ن یان ایبا ب(آنان واقعًا  .اند داده یاریار کن یاو را در ا یخود به ھم بافته است و گروھ
  .اند ب شدهکرا مرت یستم و بھتان بزرگ )سخن

   توضیحات: 

اهُ ). «۱۱نور /  :نگا(ن دروغ یبدتر :»إِفْكٌ «  َ ساخته و  .رده استکسرھم  :»اِفْرتَ

ونَ ). «۳۸/   ونسی ،۹۴/   عمران آل :نگا(پرداخته نموده است  رُ اخَ مٌ ءَ وْ  .یگریگروه د :»قَ
 ،نصر ،ساری ،چون عداس یا اشخاصی ،رفته بودندیه اسالم را پذکاست  یتابکمراد اھل 

وا). «۱۰۳/   نحل :نگا( ...و یھه رومیکابوف آءُ آءَ ( یھا عرب واژه :»جَ را به  )أَيت(و  )جَ
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لَ ( یمعن وراً ). «انیر أضواء البیتفس :نگا(برند  یار مکبه  ،انجام داد یعنی )فَعَ  .باطل :»زُ

  .م استیتعظ یبرا )ُزوراً (و  )اً ـظُلْم(ر یکتن ).۳۰/   حّج  :نگا(ُبھتان 
 ۵ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َوقَالُوٓ ﴿  َ�ٰ  ا
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� ِصيٗ�  َرةٗ بُ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�مۡ  فَِ�َ  تَتََبَها�ۡ ٱ وَّ

َ
 ﴾٥ َوأ

   ترجمه: 
خواسته  )گرانید از(ه کان است ینیشیپ یھا افسانه :ندیگو یم )زیدرباره قرآن ن( 

سحرگاھان و شامگاھان بر او خوانده  یھائ ن افسانهیو چن ،سندیش بنویاست آن را برا
  ).ند و به خاطر سپاردکتا آنھا را حفظ (شود  یم

   توضیحات: 

اطِريُ «  تَتَبَها). «۲۵/   ھا (نگا: أنعام افسانه»: أَسَ گران یدرخواست نوشتن آنھا را از د»: اِكْ

ةً «رده است. کس یآنھا را رونورده است. ک رَ يالً «سحرگاھان. بامدادان. »: بُكْ »: أَصِ
  روز بوده است. ھمه اوقات شبانه ،ّفار از سحرگاھان و شامگاھانکشامگاھان. مراد 

 ۶ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

نَزَ�ُ  قُۡل ﴿ 
َ
ِيٱ أ َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  لّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ﴾٦ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
و (داند  ین را میو زمھا  آسمان ه رازکفرو فرستاده است  یسکقرآن را  :بگو 

 یالھ یل بر وحین راز را به عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیاز ا یا گوشه
 ).قرآن را بسازند و ارائه دھند یھا ھمچون سوره یا سوره ینتوانند حتّ ھا  انسان باشد و

ه برگردند و کبخشد  یرا م یارانکشان و بزھکو سر(خدا آمرزگار و مھربان است گمان  بی
  ).شندکھا دست ب یھا و پلشت یاز دروغگوئ

   توضیحات: 

 »... َّ لَمُ الرسِّ عْ ست و با یه قرآن ساخته و پرداخته مغز بشر نکن است یاشاره به ا :»يَ
از اسرار  یکیف خدا است و معجزه بوده و یه تألکبل ،م نشده استیآن تنظن و یا کمک

  .است
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 ۷ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   لرَُّسولِ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  َوقَالُوا
ۡ
َعامَ ٱ ُ�ُل يَأ  ٱ ِ�  ِ� َوَ�مۡ  لطَّ

َ
نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َواقِ سۡ ۡ�

ُ
 َملَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

 ﴾٧ نَِذيًرا ۥَمَعهُ  َ�َيُكونَ 
   ترجمه: 
او غذا  ؟! است یغمبرین چه پیا :ندیگو یو م )نندک یز مسخره میمحّمد را ن( 

او  .و نه روش شاھان ،وه فرشتگان داردینه ش( ،رود یو در بازارھا راه م ،خورد یم
و در بازارھا  ،ه داردیاز به تغذین یه ھمچون افراد عادکچرا  ،گران نداردیبر د یازیامت
چرا الاقل  ).ندک یخود رفت و آمد م یھایازمندیند یسب و تجارت و خرک یبرا

ھمراه او  )به عنوان گواه صدق دعوتش(او فرستاده نشده است تا سوی  به یا فرشته
  ).میاوریمان بید و ما ھم اینما یاریغ رسالت او را یو در امر تبل(م بدھد یمردم را ب

   توضیحات: 

ولِ «  سُ ذاَ الرَّ ا هلِ ال« ؟غمبرین پید ایچرا با ؟ شده استغمبر را چه ین پیا :»مَ چرا  :»لَوْ
  .استفھام است ینجا براین واژه در ایا ؟ هکد ینبا

 ۸ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
وۡ  َك�ٌ  هِ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يُلۡ  أ

َ
  َجنَّةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  أ

ۡ
ۚ ِمنۡ  ُ�ُل يَأ ٰ ٱ َوقَاَل  َها  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن لُِمونَ ل�َّ

سۡ  رَُجٗ�   ﴾٨ ُحوًرامَّ
   ترجمه: 
و  )ندکتا از آن خرج و انفاق (او انداخته شود سوی  به )از آسمان( یه گنجکن یا ای 

ستمگران  ).ندکو امرار معاش (آن بخورد  )یھا وهیم(ه از کداشته باشد  یه باغکن یا ای
  .دینک ینم یرویوانه پیانسان د کیشما جز از  :ندیگو یم )شهیفرپک(

   توضیحات: 

نزٌ «  نَّةٌ . «گنج :»كَ وراً « .باغ :»جَ حُ سْ   ).۱۰۱و  ۴۷إسراء /  :نگا(وانه ید .جادو شده :»مَ
 ۹ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿  ُ�وا  ٱ لََك  َ�َ
َ
ْ  َل َ�ٰ مۡ ۡ�   ﴾٩ َسبِيٗ�  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  فََضلُّوا
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   ترجمه: 
 یو گاھ ،تو را جادو شده یو گاھ(زنند  یھا م تو مثل ین چگونه برایبب )!غمبریپ یا( 

له ین وسیو بد ،نامند یر عرب میگانگان غیده بید میتعل یو وقت ،دروغگو یو زمان ،وانهید
شوند و  یو گمراه م )روند یقه مباحثات و محاجات درست بدر میاز راه راست و طر

سخن  کیو بر (نند کدا یپ یراھ )ان حّجتیقت و بیجاده حق یبه سو(توانند  ینم
  ).دارند یو ھر لحظه نقل یو ھر زمان قول ،ماندگار بمانند

   توضیحات: 

ثال«    .ھات نادرست و ناروا استیه و اساس و تشبیپا یب یھا مراد مثال :»األمْ
 ۱۰ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َ�َباَركَ ﴿  ٓ  إِن �َّ ٰ  ّمِن �َخۡ�ٗ  لََك  َجَعَل  ءَ َشا ٰ  لَِك َ�  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 ﴾١٠ �قُُصوَرۢ  لََّك  َعلَوَ�جۡ 
   ترجمه: 
ه آنان ک یزھائیچ(تو بھتر از آن  یه اگر بخواھد براکاست  یبزرگوار خداوند 

ر یه در زک )دینما یدار میت پدیا برایدر دن(را ھائی  باغ ،سازد یم )نندک یشنھاد میپ
 یاخھاکتو  یو برا ،بارھا روان باشدیآنھا رودبارھا و جو )قصر و قصور و درختان(

  ).ده باشندیشان در خواب ھم ندیه اکدھد  یارت قرار میو در اخت(سازد  یم یمجّلل
   توضیحات: 

كَ «  بَارَ نَّاتٍ ). «۱/   فرقان :نگا( :»تَ اً (بدل از  .راھائی  باغ :»جَ ريْ   .است )خَ
 ۱۱ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  بَۡل ﴿  بُوا ِ  َكذَّ اَعةِ� ٱب �ۡ  لسَّ
َ
َب  لَِمن نَاتَدۡ َوأ ِ  َكذَّ اَعةِ ٱب اَعِة کَبْل  ﴾١١ َسعًِ�ا لسَّ ُبوا ِبالسَّ ذَّ

ْعَتْدَنا ِلَمن 
َ
اَعِة َسعِ کَوأ َب ِبالسَّ   رًا یذَّ

   ترجمه: 
امت یه آنان قکن است یه ایواقع قض ).زنند ھمه بھانه است یه مکرا  ین حرفھائیا( 

را  یور و سوزان امت را دروغ بداند آتش شعلهیه قک یسک یو ما برا ،دانند یمرا دروغ 
  .میا ردهکآماده 
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   توضیحات: 

د تو یتوح ینه نفیآنان آنچه را در زم یعنی .است )إرضاب( ین واژه برایا :»بَلْ « 
. ار معاد سرچشمه گرفته استکقت از انیه در حقکاست  یھائ بھانه ،ندیگو ینبّوت م

ةُ « اعَ عِرياً ). «۱۸۷/   اعراف ،۴۰و  ۳۱/   أنعام :نگا(امت یق :»السَّ ور و  آتش شعله :»سَ
  ).۹۷إسراء /  ،۵۵و  ۱۰نساء /  :نگا(ملتھب 

 ۱۲ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  إَِذا﴿ 
َ
َ�نِۢ  ّمِن ُهمَر� ْ  بَعِيدٖ  مَّ  ﴾١٢ �َوزَ�ِ�ٗ  اَ�َغيُّظٗ  لََها َسِمُعوا

   ترجمه: 
و آنان چشمشان (ند یب یشان را از دور میا )ن آتش فروزان دوزخیا(ه ک یھنگام 

  .شنوند یآلود و جوش و خروش آن را م خشم یصدا )افتد یبدان م
   توضیحات: 

يُّظاً «  فِرياً «ردن. کار کاد آشیاد خشم. خشم را با نعره و فریفر»: تَغَ جوش و خروش »: زَ
  ).۱۰۰اء / یأنب ،۱۰۶دن (نگا: ھود / یشکرون یب یاز خشم. از خشم نفس طوالن یناش

 ۱۳ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ لۡ  �َذا
ُ
� ْ �ِ�َ  اَضّيِقٗ  اَمَ��ٗ  َهاِمنۡ  ُقوا َقرَّ ْ َدَعوۡ  مُّ  ﴾١٣ �ُ�ُبورٗ  ُهَنالَِك  ا

   ترجمه: 
در  ،شوند ینده مکاز آتش دوزخ اف یان تنگکبه م ،ریبا ُغل و زنج ،شانیه اک یھنگام 

  ).نندک یم ینابود یو آرزو(خوانند  یاد میمرگ را به فر )دھند و یال سر میواو(آنجا 
   توضیحات: 

نِنيَ «  رَّ قَ  :نگا(ر به ھم بسته باشند یشان را با غل و زنجیو پاھاھا  دست هک یسانک :»مُ

ا). «۴۹/   میابراھ وْ عَ نَالِكَ . «زنند یندا م .دارند یاد میفر :»دَ . ان تنگکدر آن م :»هُ

بُوراً « م یم و از عذاب برھیاب تا نابود شویمرگ ما را در ،زنند یاد میفر یعنی .کھال :»ثُ
  ).۴۰نبأ /  :نگا(

 ۱۴ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 



  ١٤٧١ سوره فرقان

 

ْ تَدۡ  �َّ ﴿  ْ دۡ ٱوَ  اِحدٗ َ�ٰ  �ُ�ُبورٗ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُعوا   ﴾١٤ �َكثِ�ٗ  �ُ�ُبورٗ  ُعوا
   ترجمه: 
 یول(د یادش دارید و فریمرگ را به آرزو بخواھ ه بارھا و بارھاکبل ،بار نه کیامروز  
وسته رو به یه پک یو خالص از عذاب و نجات از عقاب ،وجود ندارد یگر مرگیه دکد یبدان
  ).ن استکر ممیغ ،ش استیافزا
   توضیحات: 

ثِرياً «  بُوراً كَ  یمرگھا یمرگ و ا یگر و ایدکیپشت سر  یھا الھا و نالهیمراد واو :»ثُ
  .ّرر استکم

 ۱۵ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  قُۡل ﴿  �َ
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  لَِك أ

َ
ۡ ٱ وُِعدَ  لَِّ� ٱ ۡ�ِ �ُۡ ٱ َجنَّةُ  أ ٓ  لَُهمۡ  َ�نَۡت  ُمتَُّقونَۚ ل   ﴾١٥ �َوَمِص�ٗ  ءٗ َجَزا

   ترجمه: 
ا بھشت ی ،بھتر است )کسرنوشت دردنا(ن یا ایآ :بگو )شانیبد !غمبریپ یا( 
توّسط  یه برابر وعده الھک یبھشت( ؟ داده شده است زگاران وعدهیه به پرھک یدانیجاو

  .شانیا )یسرمد(گاه و قرارگاه یآنان است و ھم جا )یویاعمال دن(ھم پاداش  )اءیانب
   توضیحات: 

  .ن سرنوشت بدفرجام دوزخ نامیا :»ذلِكَ « 
 ۱۶ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

َُّهمۡ ﴿  ٓ  َما �ِيَها ل ٰ  َ�نَ  ِ�ِيَنۚ َ�ٰ  ُءونَ �ََشا ۡ�  ادٗ وَعۡ  َرّ�َِك  َ�َ   ﴾١٦ وٗ�  ُٔ مَّ
   ترجمه: 
 یو برا ،آنان فراھم است یدر آنجا موجود و برا ،ھرچه بخواھند )هک یھمان بھشت( 
مؤمنان (ه ک یا وعده ،ھا وعده خدا بوده است ن نعمتیا .شه در آنجا خواھند ماندیھم

  .اند تحّقق آن را از خدا خواسته )یآسمانھای  کتاب زدان دریبرابر رھنمود 
   توضیحات: 

ينَ «  الِدِ والً . «حال است :»خَ ؤُ سْ داً مَّ عْ ه مورد تقاضا و درخواست ک یا وعده :»وَ
مؤمنان از  یز آن را برایو فرشتگان ن )۱۹۴/   عمران آل :نگا(مؤمنان از خدا بوده است 
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ه کاست  یو حتم یوعده قطعن یآن چنان ا ).۸غافر /  :نگا(اند  ردهکخدا درخواست 
  .نندکتوانند آن را در آخرت از خدا مطالبه و درخواست  یمؤمنان م

 ۱۷ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  نُتمۡ  َ�َيُقوُل  �َّ
َ
ۡض  َءأ

َ
مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ِعَبادِي ُتمۡ لَلۡ أ

َ
 أ

ْ  ُهمۡ  بِيَل ٱ َضلُّوا  ﴾١٧ لسَّ
   ترجمه: 
حساب و  یبرا(ان را که خداوند ھمه مشرکرا  یروز )ادآور شویاندرز مردمان  یبرا( 

بجز خدا  )ایدر دن ،ر و فرشتگانیو ُعزَ  یسیھمچون ع(ه ک یسانکبه ھمراه ھمه  )تابک
ن بندگان مرا یا شما ایآ :دیگو یم )به پرستش شدگان(آورد و  یگرد م ،دندیپرست یم

ه کن یا ای )ندیه شما را پرستش نماکد یا دستور دادهشان  بدی و(د یا ردهکگمراه 
  ).؟اند ار خود شما را پرستش نمودهیو به اخت(اند  خودشان گمراه گشته

   توضیحات: 

ونَ «  بُدُ عْ ا يَ ه پرستش کاست  یالعقول یگر ذویر و فرشتگان و دیو ُعزَ  یسیمراد ع :»مَ
  ).۴۱و  ۴۰سبا /  ،۲۶اء / یانب ،۳۰/   توبه ،۱۱۶/   مائده :نگا(اند  شده

 ۱۸ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  بَِ� يَ� َ�نَ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ن َ�َا
َ
وۡ  مِنۡ  ُدونَِك  مِن �َّتَِّخذَ  أ

َ
ٓ أ تَّعۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ءَ ِ�َا  َتُهمۡ مَّ

 ٓ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ْ  َح�َّ ْ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �َُسوا   ﴾١٨ �بُورٗ  �َمۢ قَوۡ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
ان به که مشرک( یھست )یزھائیاز آن چ(تو منّزه و به دور  :ندیگو یم )در پاسخ(آنان  

و (م ینیخود برگز یبرا یه جز تو سرپرستانکرا نرسد  )ھا انسان(ما  ).دھند یتو نسبت م
آنان و پدران و  )هکن است یشان ا فر و انحرافکسبب (ن کیول ،)میتو را بپرست یسوا

تو و سپاس (اد یه کتا آنجا  ی،ا برخوردار نموده )ایھا و لذائذ دن از نعمت(انشان را کاین
و  )اند ھا فرو رفته یامجوئکدر شھوات و  ،ر نعمتکش یو به جا(اند  ردهکرا فراموش  )تو

  .اند گشته کاند و ھال شده یمردمان تباھ
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   توضیحات: 

انَ «  ا كَ نَا...مَ نبَغي لَ . و ھمه خالئق استھا  انسان مراد ما .هکد یما نبا .ما را نسزد :»يَ

لِيَآءَ أ« مْ . «مراد معبودھا است :» َوْ تَهُ تَّعْ . یا ردهکاز نعمت برخوردار  .یا متمّتع نموده :»مَ

رَ « كْ  کھال .فاسد و تباه :»بُوراً . «ردگار استکاد پروردگار و عذاب و عقاب یمراد  :»الذِّ

  .جمع یا مصدر است و در معنی )بائِر(ّسر کن واژه جمع میا .شده
 ۱۹ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

بُوُ�م َ�َقدۡ ﴿   هُ نُِذقۡ  ّمِنُ�مۡ  لِمَ�ظۡ  َوَمن �ۚ نَۡ�ٗ  َوَ�  افٗ َ�ۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�َما َ�ُقولُونَ  بَِما َكذَّ
 ﴾١٩ �َكبِ�ٗ  اَعَذابٗ 
   ترجمه: 
نان شما را از راه ید ایگفت یه مکشما  :شود یگفته م کمشرنندگان ک به پرستش( 

شان سخنان شما را یا )کنیھم ا !اند اند و به عبادت خود خوانده ردهکمنحرف و گمراه 
از خود به دور  )را یعذاب الھ(د یتوان یلذا نه م .دانند ینند و نادرست مک یب میذکت

بندگان ( .دینیبب یاری )گرانیا از دی(د و یدھ یاری )شتن رایخو(د یتوان یو نه م ،دیدار
 ،ندکستم  )نانیھمچون ا ،انیفر و عصکبا (س از شما کھر )هکد بدانند یبا یجملگ

  .میچشان یرا بدو م یعذاب بزرگ
   توضیحات: 

ولُونَ ـبِمَ «   :نگا(است  )یف( یبه معن )ب(حرف  .دیگوئ یه مک یزیدر چ :»ا تَقُ

فاً « ).۳۴قمر /  ،۱۲۳/   عمران آل ْ  ،۱۵۲/   عمران آل :نگا(بازگرداندن  .دفع عذاب :»رصَ

اً ). «۳۳و  ۲۴/   وسفی ،۱۴۶/   اعراف ا یو  ،ردنک یاریو  کمکشتن را یمراد خو :»نَرصْ
  .افت نمودن استیدر یاریو  کمکگران یاز د

 ۲۰ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ۡ ٱ ِمنَ  لََك َ�بۡ  َناَسلۡ أ ٓ  َسلِ�َ ُمرۡ ل   إِ�َُّهمۡ  إِ�َّ

ۡ
َعامَ ٱ ُ�لُونَ َ�َأ  ٱ ِ�  ُشونَ َوَ�مۡ  لطَّ

َ
 َواِق� سۡ ۡ�

تَۡص  َنةً فِتۡ  ٖض ِ�َعۡ  َضُ�مۡ َ�عۡ  َناوََجَعلۡ 
َ
وَنۗ �  ﴾٢٠ �بَِص�ٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ  ِ�ُ
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   ترجمه: 
ھمه آنان از جنس (ه کن یم مگر ایا ش از تو نفرستادهیغمبران را پیاز پ کیچ یما ھ 

راه  )خود یھایازمندیه نیمعامله و تھ یبرا(اند و در بازارھا  خورده یغذا م )اند و بودهبشر 
 ،اء را با فقراءیو اغن(م یا ردهکگر ید یله امتحان برخیاز شما را وس یما برخ .اند رفته یم

ا یآ ).میآزمائ یس مکو برع ،انکافران و مشرکغمبران را با یپ ،مارانیتندرستان را با ب
افت ید و پاداش بزرگ او را دریبدر آئ یتا از عھده امتحان الھ( ؟دیورز یم یبائیکش

نا است یتو ب یخدا ).است یروزیپ ین اصلکر یبائیکه شکچرا  ،دینک یبائیکش ؟دینمائ
  ).دھد یپاداش مشان  اعمال ند و ھمگان را در برابریب یز را میچ و ھمه(

   توضیحات: 

مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً . «شیآزما .آزمون :»فِتْنَةً «  كُ ضَ نَا بَعْ لْ عَ مردم به  یش عمومیمراد آزما :»جَ
  ).۴محّمد /  ،۲۸/   انفال ،۱۶۵و  ۵۳/   انعام :نگا(گر است یدکیله یوس

 ۲۱ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ�  �َّ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َءنَالَِقا
ُ
ۡ ٱ َناَعلَيۡ  أ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
ۗ  نََرىٰ  أ  لََقدِ  َر�ََّنا

ْ َتكۡ سۡ ٱ وا نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُ
َ
  ﴾٢١ �َكبِ�ٗ  �ُ�ُتوّٗ  وََ�َتوۡ  أ

  ترجمه: 
ندارند  )امت را قبولیز نداشته و قیدر روز رستاخ(به مالقات ما  یدیه امکآنان  

ا ی )؟دھند یتا بر صدق رسالت تو گواھ(ند یآ یش ما نمیچرا فرشتگان به پ :ندیگو یم
ه او تو را کد یتا خودش در برابرمان ظاھر و به ما بگو(م ینیب یچرا پروردگار خود را نم

 )پا را فراتر یو از حّد خود بس(اند  شتن را بزرگ پنداشتهیواقعًا آنان خو )؟ فرستاده است
  .اند نموده یشکان سخت سریو در ظلم و طغ

   توضیحات: 

مْ «  هِ سِ وا يفِ أَنفُ ُ ربَ تَكْ خود را بزرگ  .اند ان را دست باال و بزرگ گرفتهخودش :»إسْ

ا. «اند پنداشته تَوْ   .اند از حّد خود فراتر رفته .اند ردهک یشکسر :»عَ
 ۲۲ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نَ يََروۡ  مَ يَوۡ ﴿  ۡ  �رٗ ِحجۡ  َوَ�ُقولُونَ  رِمِ�َ ُمجۡ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ىٰ �ُۡ�َ  َ�  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل   ﴾٢٢ �ُجورٗ �َّ



  ١٤٧٥ سوره فرقان

 

   ترجمه: 
ان یاران در مکبزھ یبرا یدینند و در آن روز مژده و نویب یفرشتگان را م یروز 

  !!امان !!پناه :ندیگو یم )آورند و یاد برمیه از ترس فرکاست  یه روزکو بل(نخواھد بود 
   توضیحات: 

مَ «  است. امت یا روز قی) ۹۷(نگا: نساء /  یسک. مراد روز فوت و مرگ ھر یدر روز»: يَوْ

ي« راً م«نخواھد بود. بشارت مباد.  یا بشارت و مژده»: ال بُرشْ جْ وراً ـَّحِ جُ پناه و امان »: حْ

وراً ( ه ممنوع و گناه است.کد ینرسان یا د و صدمهید. دست باز داریدھ ْجُ راً حمَّ جْ ) حِ
ه از او کردند ک یبرخورد م یسکبه  یه وقتکھا  عرب انیبوده است در م یاصطالح

حرام  یگفتند. مخصوصًا در ماھھا یگرفتن امان آن را خطاب به طرف م یبرا ،دندیترس یم
ن یبدو بزند ا یا د صدمهیترس یرد و مک یبرخورد م یبه دشمن یاگر دشمن ،ام حّج یو ا

راً ( رد و در امان بود.ک یرار مکجمله را ت جْ وراً ـَماست و ( ی) مفعول به فعل مقّدرحِ جُ ) حْ

راً «ن است: یآمده است. در اصل چن ید معنیکصفت است و به عنوان تأ جْ نكَ حِ  ،»أَطْلُبُ مِ

فْعِهِ « فْعِهِ وَ دَ بيلَ إِيل رَ راً منند با گفتن (ک یال میامت خیافران در قک. »ال سَ جْ وراً ـَّحِ جُ ) حْ
  شتن را از دست فرشتگان عذاب و از مجازات و عقاب خدا برھانند.یتوانند خو یم

 ۲۳ سوره فرقان آیه
   ه:یآ متن 

ٓ َوقَِدمۡ ﴿  ْ  َما إَِ�ٰ  َنا ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا نثُوًرا ءٗ َهَبا  ﴾٢٣ مَّ
   ترجمه: 
اند  آنان انجام داده )ایبوده و در دن کیبه ظاھر ن(ه ک یما به سراغ تمام اعمال 

و  شان را از اجریو ا(م یساز ینده در ھوا مکم و ھمه را ھمچون ذّرات غبار پرایرو یم
و  ،احسان یموجب محو و نابود ،مانیه نداشتن اکچرا  .مینک یپاداش آن محروم م

  ).گردد یاعتبار شدن اعمال خوب انسان م یب
   توضیحات: 

ا«  نَآ إِيل مَ مْ دِ بَآءً . «هکم یرو یم یزھائیبه سراغ چ :»قَ ه به کغبار  کوچکذّرات  :»هَ

نثُوراً . «شوند یده مید به داخل اطاق دیھنگام تابش نور خورش ن یمراد ا .ندهکپرا :»مَ
قابل  ین ذّراتیه ھمچون چنکم یدار ینده مکشان را بدان گونه پرایه اعمال اکاست 
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  ).۱۸/   میابراھ :نگا(نباشند  یا د فائدهیجمع نبوده و مف
 ۲۴ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
سۡ  َخۡ�ٞ  َم�ِذٍ يَوۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ حۡ  �َتَقرّٗ مُّ

َ
 ﴾٢٤ َمقِيٗ�  َسنُ َوأ

   ترجمه: 
  ...وتر استکیشان بھتر و ن گاه و استراحتگاهیجا ،ان در آن روزیبھشت 
   توضیحات: 

 » ٌ ريْ فاقد  یلّ کطرف به  کیه کرود  یار مکبه  یدر موارد یگاھ ،لیغه تفضیص :»خَ
شان خوب  ان وضعیه دوزخکست یآن نگر  بیان هین آیلذا ا ).۴۰/   فّصلت :نگا(آن است 

اً . «باشد یشان از آنان بھتر م ان وضعیاست و بھشت رّ تَقَ سْ يالً « .گاهیجا .قرارگاه :»مُ قِ  :»مَ

اً ( یھا واژه ).قيل(از ماده  .خوابگاه .استراحتگاه رّ تَقَ سْ يالً)و  )مُ قِ   .باشند یز مییتم (مَ
 ۲۵ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

قُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ٓ ٱ �ََشقَّ َما ِ  ءُ لسَّ ۡ ٱ َونُّزَِل  مِ َغَ�ٰ لۡ ٱب  ﴾٢٥ تَ�ِ�ً�  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
   ترجمه: 
ب و کواکبر اثر انفجارات  ،ن در آن روزیره زمک(ه آسماِن کرا  یروز )ادآور شوی( 

 .گردد یم )هکل هکو ل(پاره  پاره )راتکظ یحاصل از گرد و غبار غل(له ابر یبه وس )اراتیس
تا نامه اعمال را به دست مردمان (شوند  یفرو فرستاده م یاپیو فرشتگان تندتند و پ

  ).دھند یبر آنان گواھ یو دادگاھ یو به ھنگام حسابرس ،برسانند
   توضیحات: 

قُ «  قَّ انقالبات و  ،امتیه در آستانه قکاشارت به آن است  .گردد یپاره م پاره :»تَشَ
رات کاز گرد و غبار  یظیرد و ابر غلیگ یرا فرا م یسراسر عالم ھست یانفجارات شگرف

 .وجود دارد یافکن ابر شیا یه در البالکپوشاند  یصفحه آسمان را م ،شده یمتالش

مَ « غَ ا ی ،مالبست باشد ین است به معنکمم )ب(واژه  .ھمراه ابر .له ابریبه وس :»امِ ـبِالْ
آسمان  :یعنی ).۴۴/  :نگا(باشد  )َعْن ( یه به معنکن یا ایو  ،ت بودهیسبب یبرا

  .شود یدار میابر پد یاز البال یگاھ گاه
 



  ١٤٧٧ سوره فرقان

 

 ۲۶ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ﴿  ٰ لۡ ٱ َ�َ  ًمايَوۡ  َوَ�نَ  لِلرَّ�ۚ  قُّ �َۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  ُك ُملۡ ل  ﴾٢٦ �َعِس�ٗ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
ت کو ممل(از آن خداوند مھربان است  ی،قیحق کو مل یومت واقعکدر آن روز ح 

و آن روز  ،)زدان استیدر دست  ی،و مجاز یقیبه صورت ظاھر و باطن و حق ،جھان
  .خواھد بود یافران روز سختک یبرا

   توضیحات: 

َقُّ «  لْكُ ـْاَل«. صفت نیراست .یواقع :»اَحلْ رياً . «است» مُ سِ قمر /  :نگا(د یشد .سخت :»عَ
  ).۹مّدّثر /  ،۸

 ۲۷ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

الِمُ ٱ َ�َعضُّ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ٰ  لظَّ َذۡ ٱ تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقوُل  هِ يََديۡ  َ�َ  ﴾٢٧ َسبِيٗ�  لرَُّسولِ ٱ َمعَ  ُت �َّ
   ترجمه: 
 )از شّدت حسرت و ندامت(ش را یھر دو دست خو )شهیفرپک(ار کو در آن روز ستم 

و با (دم یگز یبرم )بھشت را(با رسول خدا راه  !اشک یا :دیگو یگزد و م یبه دندان م
 یا .ردمک یت مکزدان سبحان حری یدان و رضایجاو یخوشبختسوی  به اءیقافله انب

  ).؟ ردمکبر خود چه  ،من !یوا
   توضیحات: 

. رده استکشتن ظلم یبه خو ،اءیفر و مخالفت با انبکه با ک یسک .افرک :»مُ ـِ اَلظّال« 

ه از خشم و یناک ،ا انگشت خود را گاز گرفتنیدست خود  .ردیگ یگاز م :»يَعَضُّ «
  .است یمانیپش

 ۲۸ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِذۡ  لَمۡ  تَِ� َ�ۡ  لََ�ٰ َو�ۡ َ�ٰ ﴿  َّ�
َ
  ﴾٢٨ َخلِيٗ�  فَُ�نًا �

   ترجمه: 
  .گرفتم ینم یرا به دوست یاش من فالنک !یوا یا 
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   توضیحات: 

لِيالً «    .ندکه انسان او را مشاور خود ک یمیدوست خاّص و صم :»خَ
 ۲۹ فرقان آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

َضلَِّ�  لََّقدۡ ﴿ 
َ
ٓ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  رِ ّ�ِكۡ ٱ َعنِ  أ يۡ ٱ َوَ�نَ  َءِ�� َجا  ﴾٢٩ َخُذوٗ�  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  نُ َ�ٰ لشَّ

   ترجمه: 
گاھ یداریب یبرا(ه قرآن کبعد از آن   و از (مرا گمراه  ،ده بودیبه دستم رس )یو آ

شد ک یم یبه رسوائ(طان انسان را یش )نین چنیا !یآر( .ردک )حق منحرف و منصرف
  .دارد یخواِر خوار م )و

   توضیحات: 

رِ «  كْ /   مائده :نگا(اد خدا ی ...).۶۹و  ۶۳/   اعراف ،۵۸/   عمران آل :نگا(قرآن  :»الذِّ

يْطَانُ ). «۲۸رعد /  ،۹۱ والً . «من جّن و انسیاھر :»الشَّ ذُ ننده و کار خوار یبس :»خَ
  .به بار آورنده یرسوائ

 ۳۰ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱ ِ� قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿  َُذوا  ﴾٣٠ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  �َّ
   ترجمه: 
 !پروردگارا ،ندک یعرض م )ت برخورد مردمان با قرآنیفیکنان از ک وهکش(غمبر یو پ 

و از (اند  ردهک یرھا و از آن دور )له سعادت دو جھان بودیه وسک(ن قرآن را یقوم من ا
  ).اند ل و تدّبر و عمل بدان غافل شدهیترت

   توضیحات: 

وراً «  جُ هْ دن و یشن :دن ازیگز یدور ،قرآن کمراد از تر .رھا شده .کمترو :»مَ
ردن و کم کن حایدر اصول و فروع د ،ام حالل و حرام آنکعمل به اح ،دنیشیاند

و باالخره عقائد و  ،درون خود را از قرآن خواستن درمان دل و ،بردن بدان یداور
  .عبادات و اخالق از آن آموختن است

 ۳۱ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 
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ۡ ٱ ّمِنَ  �َعُدوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َناَجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿   ﴾٣١ �َونَِص�ٗ  اَهادِيٗ  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  رِمَِ�ۗ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
ن گروه روبرو یو عداوت سرسختانه ا یریگ با موضع !غمبریپ یه تو اک(ن گونه یا 

 یگروھ یغمبریھر پ یبرا )و ،اند قرار داشته یطین شرایغمبران در چنیھمه پ ی،ا شده
تب و دعوتش که با او به مبارزه پرداخته و با مک(م یا اران را دشمن ساختهکاز بزھ

اور یو تو ھم تنھا و بدون  ،روز استیشه پیه حق ھمکاّما بدان  .اند دهیمخالفت ورز
ن یو ھم )دھد یت میاریند و ک یم یبر آنان راھنمائ یروزیو خدا تو را به راه پ ی،ستین

  .اور باشدیتو راھنما و  یه خداکبس 
   توضیحات: 

اً «  وّ دُ وّ (واژه  .دشمنان :»عَ دُ  ،۱۱۲/   انعام :نگا(رود  یار مکمفرد و جمع به  یبرا )عَ

منيَ ـالْ ). «۵۰/   ھفک رِ جْ  :نگا(ه فسادشان شّدت گرفته باشد کمراد است  یارانکبزھ :»مُ
  ).۴۱مّدّثر /  ،۹۹شعراء /  ،۱۷/   ونسی ،۱۲۳/   انعام

 ۳۲ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ۚ َ�ٰ  لَةٗ ُ�ۡ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  َ� لَوۡ  َ�َفُروا  فَُؤاَدَكۖ  ۦبِهِ  ِ�ُثَّبَِت  لَِك َكَ�ٰ  ِحَدٗة
 ﴾٣٢ �ِيٗ� تَرۡ  هُ َ�ٰ َوَرتَّلۡ 
   ترجمه: 
جًا و با یات آن تدریو چرا آ( ؟شود یجا نازل نمکیچرا قرآن بر او  :ندیگو یافران مک 

ات جداگانه یما قرآن را به صورت آ(ن گونه یھم ).؟گردد ینازل م یفواصل مختلف زمان
 ،میپابرجا و استوار بدار )با ُانس بدان و حفظ آن(تا دل تو را  )میفرست یبخش م و بخش

تا آن را با (م یخوان یفرو م )بر تو ،لیتوّسط جبر(و آن را قسمت به قسمت و آرام آرام 
  ).یم به خاطر سپارک مکو  یاموزیدّقت ب

   توضیحات: 

ةً ـجُ «  دَ احِ لَةً وَ ةً ـجُ ( .جاکی .بارهکیبه  :»مْ لَ ةً (و  ،حال )مْ دَ . ده استکصفت مؤ )واحِ

ذالِكَ « تيالً . «گاه ن گونه جداجدا و گاهیبه ھم یعنی .ن گونهیبد :»كَ لْناهُ تَرْ تَّ آن را  :»رَ
قرآن  یجینزول تدر .میگردان یو منّظم نازل م یاپیم و پیخوان یم فرو مک مکجداجدا و 
 یدر مناسبتھا یزندگن آن در برنامه یو اجرا قوان ،و ابالغ به مردم ی،وح یاز نظر تلّق 
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اثرات  یدارا ،ونددیپ یبه وقوع م یاّمت اسالم یر انقالبیه در مسک یو حوادث یخیتار
  .است یتر قیعم

 ۳۳ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

  َوَ� ﴿ 
ۡ
ِ  َك َ�ٰ ِجئۡ  إِ�َّ  بَِمَثلٍ  تُونََك يَ� حۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
 ﴾٣٣ ِسً�اَ�فۡ  َسنَ َوأ

   ترجمه: 
به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت (را  یمثالچ یھ )افرانکن یا( 

ن وجه و یو بھتر ،ه ما پاسخ راست و درست راکن یمگر ا ،شندک یان نمیبه م )تو
شان را یا یله اعتراضات واھین وسیو بد(م یانینما یر را به تو مین و تفسیین تبیباتریز

  ).میگردان یپاسخ داده و باطل م
   توضیحات: 

ثَلٍ «  َقِّ . «مراد اعتراضات و شبھات است :»مَ . یجواب درست و پاسخ واقع :»احلْ

نَ « سَ َقِّ «. عطف بر ز در حّد ذات خودین چیباترین و زیبھتر :»أَحْ   .ا محّل آن استی» احلْ
 ۳۴ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ونَ ُ�ۡ  �َّ ُ�َ  ٰ ْوَ�ٰٓ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ
ُ
َ��ٗ  َ�ّٞ  �َِك أ َضلُّ  امَّ

َ
 ﴾٣٤ َسبِيٗ�  َوأ

   ترجمه: 
شوند و در آن گرد  یدوزخ برده مسوی  به شانیھا شان بر رخسارهک شانکه ک یسانک 

  .ن راه را دارندیتر گاه و منحرفین جایآنان بدتر ،شوند یآورده م
   توضیحات: 

... إِيل...«  ونَ ُ ْرشَ كاناً ). «۳۶انفال /  ،۵۱و  ۳۸/   انعام :نگا( »:حيُ مراد مرتبه و پّله  :»مَ
  .است یگاه اخرویو جا یا منزل و مأویو  ی،ویه دنیو پا

 ۳۵ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

َخاهُ  ۥٓ َمَعهُ  َناوََجَعلۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
  ﴾٣٥ �َوزِ�رٗ  ُرونَ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
 )میام آن نمودکغ احیو او را موّظف به تبل(م یردکعطاء  )تورات(تاب ک یما به موس 



  ١٤٨١ سوره فرقان

 

ار مھّم رسالت و برنامه کرا در  یتا و(م یار او ساختکو برادرش ھارون را ھمراه و مدد
  ).دینما یاریو  کمکان ین مبارزه با فرعون و فرعونیسنگ
   توضیحات: 

يراً «  زِ   ).۳۵ - ۲۹طه  :نگا(ار کمدد .اوری .نیمع :»وَ
 ۳۶ فرقان آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ٓ ذۡ ٱ َناَ�ُقلۡ ﴿  ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ إَِ�  َهَبا َّ�  ْ بُوا رۡ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ   ﴾٣٦ �مِ�ٗ تَدۡ  ُهمۡ َ�ٰ فََدمَّ
   ترجمه: 
و (اند  ردهکب یذکات ما را تیه آکد یبرو یمردمانسوی  به ھر دو نفر :میگفت 

 یایمات انبیاند و تعل ده گرفتهیناده در آفاق و انفس پخش است کخدا را  یھا نشانه
ان رفتند و یش فرعون و فرعونیو ھارون به پ یموس .اند ن را پشت گوش انداختهیشیپ

  .میردکو نابود  کشان را به شّدت ھالیپس ما ا )ردندکب یذکآنان آن دو را ت
   توضیحات: 

اتِنَا...«  بُوا بِئَايَ ذَّ  ی،موجود در گستره ھست یخداشناس یھا نشانه )اتیآ(مراد از  :»كَ
 یه بر دست موسکاست  یا ا معجزات نھگانهیو  ،نیشیپ یآسمانھای  کتاب اتیا آی

رياً . «انجام گرفته است مِ مْ تَدْ نَاهُ رْ مَّ ن جمله یا .میساخت کشان را سخت ھالیا :»فَدَ

م « :ن استیبوده و در اصل چن یجواب جمله مقّدر محذوف يْهِ بَا إِلَ هَ ا فَذَ َ بُومهُ ذَّ الَةِ فَكَ سَ بِالرِّ

رياً... مِ مْ تَدْ نَاهُ رْ مَّ  ،ان مورد نظر استینجا عّلت استحقاق عذاب فرعون و فرعونیدر ا ».فَدَ
 ،مطالب حادثه یشان بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر زمانیاز سرگذشت ا یا دهیکو چ
  .شود یغمبر نقل میپ یبرا

 ۳۷ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ا نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿  َّمَّ ْ  ل بُوا غۡ  لرُُّسَل ٱ َكذَّ
َ
ۖ  لِلنَّاِس  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  ُهمۡ َ�ٰ َرقۡ أ �ۡ  َءايَٗة

َ
ٰ  نَاتَدۡ َوأ  لِِم�َ لِل�َّ

ِ�مٗ  َعَذابًا
َ
 ﴾٣٧ اأ

   ترجمه: 
شان را عبرت یم و ایو قوم نوح را غرق نمود )میردکن یز چنین یقبل از موس( 

ستمگران عذاب  یما برا .ردندکب یذکغمبران را تیه پکبدان گاه  ،میمردمان ساخت
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  .میا فراھم ساخته یکدردنا
   توضیحات: 

مَ «  وْ است و فعل  است و منصوب به اشتغال یفعل محذوف یبه برا مفعول :»قَ

مْ أ( نَاهُ قْ رَ لِ . «است آنگر  بیان ) َغْ سُ  ،اءیاز انب یکیب یذکت یول .مراد فقط نوح است :»الرُّ

ةً . «غمبران استیھمه پب یذکبه منزله ت ايَ   .اندرز .عبرت :»ءَ
 ۳۸ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  اوََ�دٗ ﴿  ۡص  َوَ�ُموَدا
َ
ۢ  لرَّّسِ ٱ َب َ�ٰ َوأ ٰ  َ�ۡ�َ  �َوقُُرونَ  ﴾٣٨ �َكثِ�ٗ  لَِك َ�

   ترجمه: 
ان ین میه در اکرا  یگریار دیو اقوام بسھا  مّلت و عاد و ثمود و اصحاب الّرس و 

  ).میساخت کھال(بودند 
   توضیحات: 

سِّ «  ابَ الرَّ حَ ه کچرا  .ه چھار استیور در سوره بروج آکاصحاب االخدود مذ :»أَصْ

 یو از جمله معان ،ن استیل در زمکل شیاف و گودال مستطکش یبه معن )أُخدود(
ردند و ک یم یمن زندگیه در کاست  یافرانکمراد  .چاه و حفره است یھم معن )َرّس (

فر کستند به یز یآنان م یگیه در ھمساکن نجران را یان موّحد و راستیحیخواستند مس
 یرؤسا .ماندگار شدند ین آسمانیرفتند و بر دیان خداشناس نپذیحیمس .برگردانند

ه کندند و در آن آتش برافروختند و ھر کرا  یشان گودالیوا داشتن ا یّفار براک

وناً . «نگفت بدان گودالش انداختند کت را تریحیمس رُ /   انعام :نگا(و اقوام ھا  مّلت :»قُ
  ).۴۲/   مؤمنون ،۱۳/   ونسی ،۶

 ۳۹ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َوُ�ّٗ ﴿   ٱ َ�ُ  َناَ�َ
َ
ۖ َ�ٰ مۡ ۡ� ۡ  َوُ�ّٗ  َل   ﴾٣٩ �بِ�ٗ تَتۡ  نَاَ��َّ

   ترجمه: 
م یھا زد ھمه آنان مثل یبرا )هکم و بلیردکرانه آنان را مجازات نیما ھرگز غافلگ یول( 

شان را یا یو ما جملگ )رفتندیامدند و اندرز نپذیاّما به خود ن .میو پندھا و اندرزھا گفت(
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  .میردکو نابود  کسخت ھال
   توضیحات: 

الًّ «  ثَالَ . «است و از باب اشتغال است یفعل محذوف یبه برا مفعول :»كُ مواعظ  :»األمْ

تْبِرياً . «سودمند یھا و مثل   .ردن و نابود ساختنک کسخت ھال :»تَ
 ۴۰ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

تَوۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
� ْ مۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َةِ َقرۡ لۡ ٱ َ�َ  ا

ُ
وۡ ٱ َمَطرَ  ِطَرۡت أ � لسَّ فَلَمۡ  ءِ

َ
ْ  أ ۚ يََروۡ  يَُ�ونُوا ْ  بَۡل  َ�َها  َ�  َ�نُوا

 ﴾٤٠ ��ُُشورٗ  ُجونَ يَرۡ 
   ترجمه: 
 یه باران شر و بدبختک ینار شھرکاز  )خود به شام یان در سفرھایشیقر( 

 یا و تابلوھایگو یھا و صحنه(اند  آنجا در گرفته بود گذشته یبر سر اھال )سنگباران(
 !یآر( ؟!اند دهیمگر آنھا را ند ).اند دهیاران را دکآلودگان و بزھ کزنده سرنوشت دردنا

افر بوده و اصًال به که آنان کچرا  .اند درس عبرت نگرفته یول ،اند دهیھا را د ن صحنهیا
  .بندند یو به معاد دل نم )ستندیز معتقد نیرستاخ

   توضیحات: 

ةِ «  يَ رْ قَ وراً . «ن شھر قوم لوط مراد استیتر بزرگ :»الْ  .زنده شدن دوباره :»نُشُ
  ).۱۵/   کمل ،۹فاطر /  ،۳/   فرقان :نگا(معاد  .زیرستاخ

 ۴۱ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  �َذا﴿ 
َ
َ�ٰ  ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن كَ َرأ

َ
ِيٱ َذاأ ُ ٱ َ�َعَث  �َّ  ﴾٤١ رَُسوً�  �َّ

   ترجمه: 
نان ک یو شوخ( ،رندیگ یتنھا به استھزاء و تمسخرت م ،نندیب یه تو را مک یھنگام 
غمبر فرستاده یه خدا او را به عنوان پک یسکن است آن یا :)ندیگو یم یبه برخ یبرخ

  ).؟! میفتیم و به دنبالش راه بینک یرویبراء از او پکتا ما عقالء و ( ؟! است
   توضیحات: 

واً ). «۲۰/   کمل :نگا(است  یحرف نف .نه :»إِنْ «  زُ  ینجا به معنیدر ا .تمسخر :»هُ

وءٌ بِهِ ( یعنی ،مسخره شده زُ هْ و  ۵۷/   مائده ،۲۳۱و  ۶۷/   بقره :نگا( .است ار رفتهکبه  )مَ
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  .شمردن دارد کوچکر و ینجا جنبه تحقیدر ا .نیا :»هذا« ...)۵۸
 ۴۲ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ لَوۡ  َءالَِهتَِنا َ�نۡ  َ�ُِضلَُّنا َ�دَ  إِن﴿ 
َ
ۚ َعلَيۡ  نَاَصَ�ۡ  أ  نَ يََروۡ  ِح�َ  لَُمونَ َ�عۡ  َف وََسوۡ  َها

َضلُّ  َمنۡ  َعَذاَب لۡ ٱ
َ
  ﴾٤٢ َسبِيً�  أ

   ترجمه: 
ن یا(ه کرود  یم آن میب ،مینکان خود نیخدا )پرستش(بر  یداریپااگر ما استقامت و  

مان یما را از معبودھا )شیان و قّوت حّجت خویو با حسن ب ،مرد ما را گمراه سازد
 .جه منحرفمان گرداندیو در نت ،دیل نمایمتما یتاپرستکیسوی  به و(ند کمنصرف 

ه چه کخواھند دانست  ،دندیرا د )خدا(ه عذاب ک یھنگام )امتیان در روز قکمشر
  ).روند یژراھه مکشان یه اکن یا ای ی،رو یراھه میا تو بیآ( .گمراه و منحرف است یسک

   توضیحات: 

 »... ادَ و اسم آن محذوف  ،مخّفف از مثّقله است )إِنْ (حرف  .هکاست  کینزد :»إِن كَ

ادَ ( :و اصل آن .... «است )إِنَّهُ كَ نْ نَا عَ لُّ يُضِ   .ند ازکگمراھمان  .ند ازکمنصرفمان  :»لَ
 ۴۳ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

رََءيۡ ﴿ 
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ نَت  هُ َهَوٮ

َ
فَأ

َ
 ﴾٤٣ َو�ِيً�  هِ َعلَيۡ  تَُ�ونُ  أ

   ترجمه: 
و (ند ک یش میو ھوس خود را معبود خو یه ھوک یسکا یآ ،نمیبه من بگو بب 

ند یگز یرا برم یجان یب یه سنگھاکتا آنجا  ،سازد یم ین خداپرستیگزیرا جا یآرزوپرست
به  یاو را از ھواپرست یتوان یو م( ؟بود یل او خواھیکا تو ویآ )پرستد یو به دلخواه م

  ).؟! یشانکت بیو از ضاللت به ھدا ی،برگردان یخداپرست
   توضیحات: 

أَيْتَ «  نِ ). «ّسریالمصحف الم :نگا(به من بگو  .مرا خبر بده :»أَرَ واهُ مَ َذَ إِهلَهُ هَ  :»اختَّ
به  ی،مراد از آرزوپرست .خود ساخته است یو ھوس را معبود و خدا یه ھوک یسک

 :نگا(ردن است کو فرمان خدا و رسول و رھنمود عقل را رھا  ،ردنکفرمان دل گوش 

كيالً ). «۵۰/   قصص ،۱۶/   طه ،۲۸/   ھفک ار و بار خود را بدو که ک یسک :»وَ
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ست و ین ین اشخاصیت چنین است رسول خدا قادر به دفاع و ھدایمراد ا .گذارند یوام

ال مةً ـورح«ر یر و ِسراج ُمنیر و َنذیا َبشتنھ نيـَلِلْعَ   .ام باشد و بسیو بر رسوالن پ ،»است مِ
 ۴۴ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
نَّ  َسُب َ�ۡ  أ

َ
�ۡ  أ

َ
وۡ  َمُعونَ �َسۡ  َ�َُهمۡ أ

َ
 ٱكَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َ�عۡ  أ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 أ

  ﴾٤٤ َسبِيً� 
   ترجمه: 
آنان  !نه( ؟!فھمند یا میشنوند  یم )دیه باکچنان (شتر آنان یه بک یبر یا گمان میآ 

  .تر ه گمراهکو بل ،ان ھستندیشان ھمچون چھارپایا ).ر و تعّقل ندارندکتف
   توضیحات: 

 »... مْ لُّ . «است یحرف نف )ِإْن (واژه  :»إِن هُ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ األنْعَ /   اعراف :نگا( :»كَ
۱۷۹.(  

 ۴۵ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
لَّ ٱ َمدَّ  َف َكيۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  تَرَ  � ٓ  َولَوۡ  لّظِ مۡ ٱ َناَجَعلۡ  ُ�مَّ  اَساكِنٗ  ۥَ�ََعلَهُ  ءَ َشا  هِ َعلَيۡ  َس لشَّ
 ﴾٤٥ َدِ�ٗ� 

   ترجمه: 
ره کو شامل ھمه ( ؟ ده استیه را گسترانیه پروردگارت چگونه ساک ینیب یمگر نم 
ھا  انسان یرا برا یزندگ ،ژه نور و ظلمتیو با نظام و ،رده استکن به طور متناوب یزم

ن ید را داّل بر این خورشیو ھمچن )؟! ن و آسان ساخته استکاھان ممیو جانداران و گ
و با استقرار دائم (رد ک ین مکه را سایسا خواست یاگر خدا م ؟ رده استکه گسترده یسا

  ).دیچ ین برمیات را از گستره زمیو ح ،زد یتوازن حرارت را به ھم م ،ظلمت
   توضیحات: 

 »... دَّ الظِّلَّ  یه گاھیه ساکن است یاشاره به ا .رده استکه را ھمه جا گستر یسا :»مَ
ن به یو بر اثر گردش زم ،افتد ین میره زمک یبر قسمت جنوب یو گاھ یبر قسمت شرق

و  ،رندیگ یھمه جا را به نوبه فرا م یه و روشنیگردد و سا ید میشب و روز تول ،دور خود
و قطب شمال و قطب  ،لیکفصول چھارگانه تش ،دین به دور خورشیبر اثر گردش زم
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. شوند یه برخوردار مین به طور متناوب از نور و سایر نقاط زمیجنوب ھم مانند سا

لِيالً « يْهِ دَ لَ د شناساننده یه خورشکن است یاشاره به ا .آنگر  بیان .رھنمون به آن :»عَ

لِيالً . «شود یه ضّد به ضّد شناخته مکچرا  ،است یکیتار يْهِ دَ لَ سَ عَ مْ نَا الشَّ لْ عَ ن یا :»ثُمَّ جَ

دَّ الظِّلَّ (جمله عطف بر جمله  لَهُ سَ (و  ،است )مَ َعَ بُّكَ جلَ آءَ رَ وْ شَ ان آنھا جمله یم )اكِناً وَ لَ
  .معترضه است

 ۴۶ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٦ ��َِس�ٗ  اٗض َ�بۡ  َناإَِ�ۡ  هُ َ�ٰ َ�َبۡض  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یجیدن تدرین برچیو ا(م ینیچ یرده و برمکه را آھسته جمع یسپس ما آن سا 

  ).موجودات دارد ین فائده را برایشتریب
   توضیحات: 

نَاهُ «  بَضْ ت یه بر حسب موقعیسا یجیمراد محو تدر .میگردان یآن را جمع م :»قَ

يْنَا. «د استیخورش ه تابش نور و کن است یاگر  بیان رین تعبیا .خودسوی  به :»إِلَ
از قدرت  یھر دو در دست خدا و ناش -د یبر اثر طلوع و غروب خورش -ه یگسترش سا

  .ائنات استکدر نظام  »�يزال ا�«
 ۴۷ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ  ﴾٤٧ ��ُُشورٗ  �ََّهارَ ٱ وََجَعَل  اُسَبا�ٗ  مَ �َّوۡ ٱوَ  اِ�َاسٗ  َل �َّ
   ترجمه: 
آرامش و  )هیما(و خواب را  ،پوشش )ھمچون(شما شب را  یه براکن خدا است یا 
  .نموده است )وششکو جنبش و تالش و ( یداریب )ھنگام(و روز را  ،شیآسا
   توضیحات: 

. پوشاند یشب ھمچون جامه شما را در خود م یکیه تارکن است یمراد ا :»لِبَاساً « 

بَاتاً « به  یفیضمنًا اشاره لط .د قوا استیار به منظور استراحت و تجدکل یتعط :»سُ

وراً . «بدن به ھنگام خواب دارد یھا از اندام یبرخ یھا تیل فّعالیتعط  .یداریب :»نُشُ
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ه به زنده شدن دوباره کت و جنبش است کوشش و حرکو تالش و  یداریمراد وقت ب
  ).۱۵/   کمل ،۹فاطر /  ،۴۰و  ۳/   فرقان :نگا(ماند  یز میرستاخ

 ۴۸ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َوُهوَ ﴿  رۡ  �َّ
َ
ٰ ٱ َسَل أ ۢ  حَ لّرَِ� نَزۡ�َ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ  ﴾٤٨ �َطُهورٗ  ءٗ َما

   ترجمه: 
ش قراول باران رحمت خود یپ یرسانھا ه بادھا را به عنوان مژدهکاست  یسکخدا  

و  کط و چریمح(ننده ک کو پا که از آسمان آب پاکم ین ما ھستیو ا ...ندک یوزان م
  .میگردان یرا نازل م )ثافتک

   توضیحات: 

يَاحَ «  اشاره به انواع مختلف بادھا  ،ر آن به صورت جمعکذ ،بادھا ،حیجمع ر :»الرِّ

اً . «رانند ین میزم یه ابرھا را به مناطق روکاست  اً (مخّفف  :»بُرشْ ور(جمع  )بُرشُ به  )بَشُ

يْ « ).۵۷/   اعراف :نگا(بشارت دھندگان  .رسانھا مژده .مبّشر است یمعن َ يَدَ ش یپ :»بَنيْ

حْ . «قبل از .از تِهِ ـرَ  .ه رحمت خدا در حّق بندگان استکمراد باران است  .رحمت او :»مَ
بوده  یمیخته با رطوبت مالیه آمکابر است  یھا ش تودهیشاپیاشاره به وزش بادھا در پ

  رسد و به مژده یباران به مشام م یه از آن بوکند ک یجاد میا یزیانگ م دلیو نس

آءِ . «دھند یھا م یھا و شاد یر از خوشه خبکمانند  یم یھائ رسان مَ مراد ابر  :»السَّ

وراً ). «۶۹/   واقعه :نگا(آسمان است    ).۱۱/   انفال :نگا(ننده ک کپا .کپا :»طَهُ
 ۴۹ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ُحۡ ﴿  يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبِهِ  يَ ـِۧ ّ�ِ ا ۥقِيَهُ َو�ُسۡ  اتٗ مَّ ٓ َخلَقۡ  ِممَّ نۡ  َنا
َ
نَاِ�َّ  امٗ َ�ٰ �

َ
 ﴾٤٩ �َكثِ�ٗ  َو�

   ترجمه: 
زنده  )سرسبز و ،اھانیاندن گیده را با رویکو خش(ن مرده یتا با آن آب سرزم 

ان یاز جمله چھارپا ،میا دهیه آفرک یار مخلوقاتیدن در اختینوش یو آن را برا ،میگردان
  .میقرار دھ ،اد و مردمان فراوانیز

 



 تفسیر نور    ١٤٨٨

 

   توضیحات: 

ةً «  يْتاً «. نیسرزم :»بَلْدَ يْتاً ( .آب و علف است یو ب کمراد خش .مرده :»مَ صفت  )مَ

ةً ( دَ لْ يْتَة( یعنی ،ست به صورت مؤّنثیبا یاست و م )بَ نجا توّجه به یاّما در ا ،ر شودکذ )مَ

يَهُ ). «۹فاطر /  :نگا(نه به لفظ  ؛ است )بَلَداً (ه کاست  یمعن قِ دن ینوش یآن را برا :»نُسْ

ي(و  )إسقاء( یبرخ .میار قرار دھیدر اخت ام. «اند دانسته یمعن کیرا به  )سقْ  :»أَنْعَ

َّ . «انیچھارپا   .مردمان ی،ا إنسیجمع إنسان  :»أَنَايسِ
 ۵۰ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

فۡ  َولََقدۡ ﴿  ْ  َنُهمۡ بَيۡ  هُ َ�ٰ َ�َّ ُروا كَّ َ�ٰٓ  ِ�َذَّ
َ
�ۡ  فَ�

َ
 ﴾٥٠ �ُكُفورٗ  إِ�َّ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ

   ترجمه: 
را و یمؤّثر و گ یھا با و جملهیدر قالب الفاظ ز(گوناگون  یقرآن را به صورتھا ما 

نند و پند کاد ی )خود را یخدا(م تا آنان یا ان داشتهیان مردمان بیدر م )دلربا یھا وهیش
  .دھند ینشان نم )در برابر آن از خود( یفر و ناسپاسکاز مردم جز  یاریاّما بس ،رندیگ

   توضیحات: 

مْ «  يْنَهُ نَاهُ بَ فْ َّ باران را در  یم و گاھینک یم میتقسھا  انسان انیما باران را در م :»رصَ
نور  :نگا(م یگردان یمند م م و از نعمت آب بھرهیباران یه میدر آن ناح یه و گاھین ناحیا

و موارد  ۵۲ه یاّما با توّجه به آ .باران است )ه(ر ین صورت مرجع ضمیدر ا ).۴۳/ 

وا(ر کو مضارع در قرآن و ذ یماض یھا به صورت فعل )صرف(استعمال  رُ كَّ ا ی )لِيَذَّ
 ،۵۴/   ھفک ،۸۹و  ۴۱إسرا /  :نگا(است  )قرآن(ر یمرجع ضم ،ھمانند آن پشت سر آن

وراً . «آن گذشت یو معن )۶۵و  ۴۶/   أنعام ،۲۷/   احقاف ،۱۱۳/   طه فُ  .فران نعمتک :»كُ
  .ارکفر و انک

 ۵۱ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥١ �نَِّذيرٗ  َ�ةٖ قَرۡ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�ََعثۡ  َناِشئۡ  َولَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 .میختیانگ یرا برم یرسان میب )غمبریپ( ی،م در ھر شھر و روستائیخواست یاگر ما م 
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  ).باشد ین نمیدر اھا  مّلت ھا و صالح امت یول(
   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ يراً . «ار استیو د هیمراد ناح .روستا .شھر :»قَ  یغمبریمنظور پ .دھنده میب :»نَذِ
  .و عذاب خدا بترساند یشکه مردمان را از سرکاست 

 ۵۲ هیسوره فرقان آ
   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  فََ� ﴿    ﴾٥٢ �َكبِ�ٗ  اِجَهادٗ  ۦبِهِ  ُهمِهدۡ َوَ�ٰ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
افران اطاعت کاز  )باش ووشا کاستوار و  ،غ رسالت و دعوت به حقیدر تبل(پس  

قرآن با آنان جھاد بزرگ  )اسلحه(و با  )شان مرویھا و خرافات ا و به دنبال ھوس(ن کم
  .اغازیرا ب )یغاتیو ھمه جانبه تبل(

   توضیحات: 
 یو فرھنگ یرکجھاد ف ،قرآن یھا ھا و عبرت با حّجت و برھان و درس»: َجاِھْدُھم ِبِه «  

امده یان نیبه م ین از قرآن نامیشیات پیبه راه انداز. ھر چند در آافران کرا با  یغاتیو تبل
ّل به اسم که یاز قرآن بوده و تسم یبخش یقبل یھا هیاز آ یا لمه و ھر جملهکھر  یول ،است

  ر است.یخود مرجع ضم ،گر حضور قرآن در ذھنید ی). از سو۲/   جزء روا است (نگا: بقره
 ۵۳ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  َجاجٞ  حٌ ِملۡ  َذاَوَ�ٰ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ  �َّ
ُ
 ازَخٗ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  وََجَعَل  أ

ۡ  �رٗ وَِحجۡ    ﴾٥٣ �ُجورٗ �َّ
   ترجمه: 
 ،و بر اثر وزن مخصوص(سازد  یم نار ھم روانکا را در یه دو درکاست  یسکخدا  

 یکین یا )شوند و یگر نمیزه ھمدیآم ،نیریتفاوت درجه غلظت آب شور و ش یعنی
جاد یا یان آن دو حاجز و مانعیخداوند در م !گر شوِر شوریو آن د ،ن استیریِن شیریش
  .امًال از ھم جدا ساخته استکه آنھا را کاست  ردهک

   توضیحات: 

جَ «  رَ  :»اْ�َْحَر�ْنِ . «رده استکمجاور ھم رھا و روان  .ھم سر داده استسوی  به :»مَ
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ه با وجود جزر و مّد آب کشور آن است  یھا ن جھان و تمام آبیریش یھا مراد تمام آب
ھا  یکھا و خش وهک ،ردیگ یروز دو مرتبه بر اثر جاذبه ماه صورت م ه در شبانهکاھا یدر

ان یه در مکگونه  ھمان ن استیه مراد اکن یا ای .گردند یاھا میمانع اختالط در
گرم  یھا سرد در داخل آب یو آبھا ،سرد یگرم در داخل آبھا یان آبھایھا جر انوسیاق

 یھا ان آبیشور در م یھا و آب ،شور یھا ان آبین در میریش یھا آب ،ردیگ یصورت م
سوره  ۶۱ات یبه آ )۳۳۹ صفحه ،جلد ششم ،انیأضواءالب :نگا(ز وجود دارد ین نیریش

. تر مراجعه گرددشیسوره فاطر جھت اّطالع ب ۱۲و  ،سوره الرحمن ۱۹و  ،نمل

بٌ « ذْ لْحٌ ). «۲۷/   مرسالت :نگا(ار خوشگوار یبس :»فُراتٌ . «ن و خوشگواریریش :»عَ  :»مِ

اجٌ . «شور خاً . «ار شوریبس :»أُجَ زَ مراد تفاوت درجه غلظت آب شور و  .حاجز و مانع :»بَرْ
. ن استیزم یرو یھا یکھا و خش وهکا ی .و به اصطالح وزن مخصوص است ،نیریش

راً « جْ خاً (بر  )حجرا(عطف  .مانع است ینجا به معنیو در ا ،منع :»حِ زَ عطف صفت  ،)بَرْ

راً م. «بر موصوف است جْ وراً ـَّحِ جُ لْحٌ ( یھا واژه ).۲۲/   فرقان :نگا( :»حْ بٌ ، فُراتٌ ، مِ ذْ عَ

  ).انیأضواءالب :نگا(اند  صفت مشّبھه )و أُجاجٌ 
 ۵۴ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  َخلَقَ  �َّ ٓ ل   ﴾٥٤ �قَِديرٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ  �ۗ رٗ َوِصهۡ  ا�ََسبٗ  ۥفََجَعلَهُ  ��ََ�ٗ  ءِ َما
   ترجمه: 
ور و کذُ  )دو گروه(شان را به یده است و ایرا آفرھا  انسان )یَمن(ه از آب کخدا است  

توانا بوده و  )بر انجام ھر چه بخواھد(و پروردگار تو ھمواره  ،رده استکل یإناث تبد
  .ھست

   توضیحات: 

آءِ ـْال«   ،نیانساِن نخست یعنی .باشد یتواند آب معمول یم .نطفه است ،مراد از آب :»مَ
ن یآب مھمتر یو حتّ  ،ش تمام افراد انسان از آب نطفه استیدایو پ ،ده شدهیاز آب آفر

باً . «دھد یل میکماده ساختمان بدن انسان را تش حاصل از جھت  یشاوندیخو :»نَسَ

راً . «مردان هْ راً (مراد از  .حاصل از جھت زنان یشاوندیخو :»صِ هْ باً و صِ دو دسته نر  )نَسَ
  ).۳۹/   امتیق ،۴۶و  ۴۵/   نجم :نگا(مردان و زنان است  یعنی ،و ماده
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 ۵۵ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  مِن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ٰ  َ�فِرُ لۡ ٱ َوَ�نَ  يَُ�ُُّهۡمۗ  َوَ�  يَنَفُعُهمۡ  َ�  َما �َّ  ﴾٥٥�َظهِ�ٗ  ۦَرّ�ِهِ  َ�َ
   ترجمه: 
رسانند و  یبه آنان م یه نه سودکنند ک یجز خدا را پرستش م یان معبودھائکمشر 
  .نندک یم یبانیگر را پشتیاز پروردگارشان ھمد یشکوسته در راه سریافران پک .یانینه ز
   توضیحات: 

افِر«  بِّهِ . «ّفارکجنس  :»الْكَ يل رَ افران در که کن است یمراد ا .بر ضّد پروردگارش :»عَ
را  یروھائیت و نیگر را تقویدکین خدا یستند و بر ضّد آئیر انحراف از راه خدا تنھا نیمس

رياً . «در نظر پروردگارش ).۲۰۲/   اعراف :نگا(ند ینما یج میبس اور ی .بانیپشت :»ظَهِ
ر یتفس :نگا(ل یخوار و ذل .زدانیاز  یشکت و سریمعصافران در راه کگر یطان و دیش

رياً وَ ( یدر صورت دوم معن ).ریو زادالمس یو آلوس یالمراغ بِّهِ ظَهِ يل رَ افِرُ عَ انَ الْكَ  )كَ
  .ارزش است یز و بیش ناچیافر در نظر خداک :ن استیچن

 ۵۶ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ٗ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ  ﴾٥٦ �َونَِذيرٗ  �ُمبَّ�ِ

   ترجمه: 
افران به ک(م دھنده یو ب )مؤمنان به بھشت(ما تو را جز به عنوان بشارت دھنده  

  .میا نفرستاده )مردمسوی  به ،دوزخ
   توضیحات: 

اً «  بَرشِّ   .رسان مژده :»مُ
 ۵۷ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  َمن إِ�َّ  رٍ أ ن ءَ َشا

َ
 ﴾٥٧ َسبِيٗ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  َ�تَِّخذَ  أ

   ترجمه: 
تنھا  .نمک یاز شما مطالبه نم یپاداشگونه  ھیچ نین آئیمن در برابر ابالغ ا :بگو 

رد یش گیپروردگارش در پسوی  به راه -  اگر خواست - یسکه کن است یپاداش من ا
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  ).زدان است گام برداردیبه رضا و رحمت و پاداش فراوان  یه منتھک یریو در مس(
   توضیحات: 

مْ «  أَلُكُ آ أَسْ خواھم  یاز شما نم یپول ،ن خدایغ دیه در برابر تبلکن است یمراد ا :»قُلْ مَ

آءَ . «نمک یرا نم یارکن یچن یزیافت چیدر یو برا ن شَ به  یسکه کن را یجز ا :»إِالّ مَ
 .ردیش گیخدا بردارد و راه خدا در پسوی  به رد و گامیبپذ ن راین آئیار خود ایاخت

اند استثناء مّتصل  ھم گفته یبرخ .است )لكِنَّ ( یبه معن )إِالّ (و  ،استثناء منقطع است

لَ « :ن استیر چنیاست و تقد َاصِ رَ احلْ نَ ، أَيْ إِالّ األجْ امَ نْ ءَ رَ مَ راً إِالّ أَجْ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ آ أَسْ مَ

نْ  يلَ  ؛إِيامنِهِ  مِ الَّ عَ إِنَّ الدَّ ِ  فَ َريْ لِهِ  اخلْ اعِ فَ  ،ت شما استیتنھا اجر و پاداش من ھدا یعنی »...كَ
  .راه و اجبارکار نه ایاراده و اخت یآن ھم از رو

 ۵۸ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ  َ�ُموُت  َ�  �َّ ِ  بُِذنُوبِ  ۦبِهِ  َوَ�َ�ٰ  ۦۚ ِده  ۦِعَبادِه
  ﴾٥٨َخبًِ�ا

   ترجمه: 
و  ،ردیم یشه زنده است و ھرگز نمیه ھمکن که یکت یبر خداوند )در ھمه امور(و  

و خدا  یستیفر مردمان نکا یمان یو بدان تو عھده دار ا(آور  یاو را به جا یحمد و ثنا
گاه است کاست  یافکن یو ھم )دیپا یھمگان را م  و(ه خداوند از گناھان بندگانش آ

  ).ماند ینم ید او مخفیاز د یگناھگونه  ھیچ
   توضیحات: 

َيِّ «  في بِهِ « ).۱۱۱طه /  ،۲عمران /  آل ،۲۵۵/   بقره :نگا( :»احلْ و بسنده  یافکاو  :»كَ
  .است

 ۵۹ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

َ
 ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

  ﴾٥٩ �َخبِ�ٗ  ۦبِهِ  ۡل  َٔ فَۡ�  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ
   ترجمه: 
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ده یان آن دو را در شش دوره آفریم یزھاین را و ھمه چیو زمھا  آسمان هک یسکآن  
ائنات را کار و بار کو اراده امور جھان) نشسته است (و  یو آن گاه بر تخت (فرماندھ ،است

وسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او یبا دست قدرت خود چرخانده است و پ
ھمه موجودات را دربر گرفته است  یر است (و رحمت عام ویرحمت فراوان و فراگ یدارا

از ادوار  یخواھ یاند اگر م غما نشستهین خوان یافر بر اکو مؤمن و  یع و عاصیو مط
گاه و فرزانه بپرس.ی) پس از شخص بسیباخبر گرد ینش ھستیآفر   ار آ

   توضیحات: 

شِ «  رْ عَ يلَ الْ تَوي عَ ... ثُمَّ اسْ امٍ تَّةِ أَيَّ نُ ). «۵۴/   اعراف :نگا( :»سِ محْ رحمت  یدارا :»الرَّ
محذوف است  یخبر مبتدا .م استیم و لطف عمیرحمت عظ یه داراک یخدائ .ریفراگ

َيِّ ( یبرا یگریقت وصف دیو در حق مرفوع شده  ،تیو بنا به قاعده قطع تابع ،است )احلْ

بِرياً . «است ئَلْ بِهِ خَ دگار رحمان از دانشمند یاز جھان به آفرینش و نیدرباره آن آفر :»فَسْ
و ه در پرتکن باشد یچه بسا اشاره به ا .بپرس تا از آن تو را مّطلع سازد یا فرزانه

ش جھان و ادوار آن یدایپ یگردد و پرده از چگونگ یشرفت علوم خدا شناخته میپ
مجموعه جھان از عدم را  یجا و ناگھانکیش یدایه امروزه پکچنان  .شود یبرداشته م

لْمِ « :نگا(زنند  ین میش تخمیون سال پیلیپنج ب عِ ِ الْ رصْ يلّ يف عَ  ،۲۷صفحه  ،»اهللاُ يَتجَ
ر یضم یبرخ ).ارک تر رونالد روبرتکمقاله د ،۸۵و صفحه  ،لیسیکتر ادوارد لوترکمقاله د

گاه و آشناکچرا  ،م بپرسیه خداکاز من  یعنی .گردانند یبرم )الله(را به  )ه(  .میه من آ
گاھانه از آن آفر ن و کوجو و بحث و فحص  دگار جھان پرسیاز جھان به آفرینش و نیآ

بِرياً « .ت مھّم باشدین باره برایق در ایتحق   .ا حال استیمفعول  :»خَ
 ۶۰ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  لِلرَّ� � لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿  �َسۡ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َوَما قَالُوا
َ
  لَِما ُجدُ �

ۡ
 َوَزاَدُهمۡ  ُمُرنَاتَأ

 ﴾٦٠۩�ُ�ُفورٗ 
   ترجمه: 
سراسر وجود شما  هک(خداوند رحمان  یبرا :شود یافران گفته مکه به ک یھنگام 

بر و غرور و از سر ک یاز رو( .دینکسجده  )د ویرنش ببرک ،غرق رحمت او است
ش یم تا برایشناس یه او را نمکما ( ؟ ز استیرحمان چه چ :ندیگو یم )استھزاء و تمسخر
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ه تو ک )میو پرستش نمائ(م ینکسجده  یزیچ یا ما برایآ ).مینکسجده برده و پرستش 
 ؟! میریپذ یم و فرمان تو را میدھ یمگر ما به سخن تو گوش م( ؟ یدھ یبه ما دستور م

از (شان یز ایو بر نفرت و گر )گذارد یوس مکماردالن اثر معیامر به سجده در آن ب
  .دیافزا یم )مانیرش ایپذ

   توضیحات: 

حْ «  االرَّ ردند و ک یه تمسخر و تفرعن مکن است یمراد ا ؟ ستیرحمان چ :؟»انُ ـمَ ـمَ

بُّ وَ « :گفت یم ینان به موسک ه تجاھلکنمودند  یفرعون رفتار مھمچون  ا رَ مَ

املَِنيَ  عَ ادَ ). «۲۳شعراء /  :نگا( !؟»الْ . ر واژه رحمان استکا ذیفاعل آن امر به سجده  :»زَ

وراً «   ).۴۶و  ۴۱إسراء /  :نگا(ز یو گر یزاریب :»نُفُ
 ۶۱ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿  ٓ ٱ ِ�  َجَعَل  �َّ َما نِ�ٗ  �َوَ�َمرٗ  اجٗ ِسَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل  ابُُروجٗ  ءِ لسَّ  ﴾٦١ �مُّ
   ترجمه: 
است  را به وجود آورده یه در آسمان برجھائکاست  یرحمان ینده و بزرگوار خدایپا 

  .جاد نموده استیو ماه تابان را ا )دیفروزان خورش(چراغ  ،و در آن
   توضیحات: 

كَ «  بَارَ وجاً ). «۱/   فرقان :نگا( :»تَ  یمنزلگاھھا .یکگانه فل دوازده یبرجھا :»بُرُ

اجاً ). «۱۶حجر /  ،۶۱/   فرقان :نگا(د و ماه یخورش یآسمان َ د یمراد خورش .چراغ :»رسِ

نِرياً ). «۱۶/   نوح ،۵/   ونسی :نگا(ه منبع نور است کاست  راً مُ مَ ماه  .ماه تابان :»قَ
  ).۱۶/   نوح ،۵/   ونسی :نگا(بخش  یروشن

 ۶۲ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ۡ ٱ َجَعَل  �َّ َرادَ  لَِّمنۡ  َفةٗ ِخلۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
 ﴾٦٢ �ُشُكورٗ  أ

   ترجمه: 
گر یدکین یگزیجا )به طور متناوب(ه شب و روز را کاست  یسکرحمان  یخدا 

را در  یو فطرت خداشناس(اد خدا باشد یه بخواھد به ک یانسان )عبرت( یبرا ،سازد یم
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ند ک یگزار سپاس )دگارش رایشمار آفر یب یھا نعمت(ا بخواھد ی )دار نگاه داردیخود ب
  ).دیفزایبر الطاف و انعام خدا در حق خود ب ی،رگزارکو با زنده نگاه داشتن روح ش(

   توضیحات: 

ةً «  لْفَ رَ . «دیآ یم یگریز دیه به دنبال چک یزیچ :»خِ كَّ ذَّ ادَ أَن يَ اد خدا یبخواھد به  :»أَرَ
د و یع خورشیمشاھده نظام بد یمت خدا و قدرت مطلقه او از روکبخواھد به ح .باشد

  .ببرد یپ یھانیکو ستارگان  یماه و ابراج آسمان
 ۶۳ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿   ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  �ذَا انٗ َهوۡ  ِض �ۡ�  قَالُوا

 ﴾٦٣امٗ َسَ�ٰ 
   ترجمه: 
ن یزم یرو )ّبرکو بدون غرور و ت(ه آرام کند یسانکرحمان  )یخوب خدا(و بندگان  

ار کدر راه رفتن آنان آش یشان و حتینات اکات و سکو تواضع در حر(روند  یراه م
قرار  )خود یراھھایدشنامھا و بد و ب(شان را مخاطب ینادانان اه ک یو ھنگام ،)است

  .ندیگو یشان میا کگردانند و به تر یم یاز آنان رو ،دھند یم
   توضیحات: 

ناً «  وْ ردن ک یخودخواھ کو تر ،مراد با وقار و فروتنانه راه رفتن .آھسته و آرام :»هَ

لُونَ . «ار رفته استکد به یکتأ یاسم فاعل برا یمصدر است و در معن .است َاهِ  :»اجلْ

الماً . «نادانان .ھاء سف  ؛ است یگردانیدن و رویگز یه و دورکمراد سالم متار .درود :»سَ
  ).۵۵/   قصص :نگا(ردن کو خوش و بش  یپرس نه سالم احوال

 ۶۴ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  دٗ  لَِرّ�ِِهمۡ  يَبِيُتونَ  �َّ   ﴾٦٤ امٗ َوقَِ�ٰ  اُسجَّ
   ترجمه: 
شب را با سجده و  )تمام یو گاھ ،از شب یا بخش قابل مالحظه(ه کند یسانکو  

  ).نندک یم یو با عبادت و نماز سپر(آورند  یام به روز میق
   توضیحات: 
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بِيتُونَ «  داً وَ قِيَاماً . «است یدار مراد تھّجد و شب زنده .برند یشب را بسر م :»يَ جَّ  :»سُ
  .حال است ،جمع ساِجد و قاِئم
 ۶۵ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿   ﴾٦٥ َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنَّ  َجَهنََّمۖ  َعَذاَب  َ�نَّا ۡف ۡ�ِ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
   ترجمه: 
ه کچرا  .عذاب دوزخ را از ما به دور دار !پروردگارا :ندیگو یوسته میه پکند یسانکو  

  ).شود یم یو تا ابد مالزم و(گردد  یجدا نم )ه شد از اوکس کر ھر یبانگیگر(عذاب آن 
   توضیحات: 

نَّا«  فْ عَ ِ اماً ). «۳۳و  ۲۴وسف / ی :نگا(از ما بازدار  .از ما منصرف گردان :»ارصْ رَ  :»غَ
  .انقطاع یو ب یشگیھم یو نابود کھال .ر دست برداریغ .مالزم

 ۶۶ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

َها﴿  ٓ  إِ�َّ   ﴾٦٦ اَوُمَقامٗ  �َتَقرّٗ ُمسۡ  َءۡت َسا
   ترجمه: 
  .گاه استین قرارگاه و جایگمان دوزخ بدتر یب 
   توضیحات: 

اً «  رّ تَقَ سْ اماً . «ان ماندن موّقتکم :»مُ قَ اماً . «محّل اقامت دائم :»مُ قَ اً وَ مُ رّ تَقَ سْ عطف  :»مُ
نھادن آن  یت عذاب و رو به فزونیفیکت و یمکش یافزاگر  بیان ،گریدکین دو واژه بر یا

  ).۳۶فاطر /  :نگا(در طول مّدت است 
 ۶۷ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ ْ  إِذَا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ  ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

   ترجمه: 
 یرو ادهینه ز )خود و خانواده یمال برا(ردن که به ھنگام خرج کند یسانکو  

 یرو انهیم )حد ،اسراف و بخل یعنی(ن دو یان ایه در مکو بل ی،ریگ نند و نه سختک یم
  .نندک یت میو اعتدال را رعا
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   توضیحات: 

وا«  قُ واـلَ . «ردندکد یخود و خانواده خر یبرا .ردندکخرج  :»أَنفَ ُ رتُ قْ  یریسختگ :»مْ يَ

اماً . «دھند ینند و بخل نشان نمک ینم وَ نه آن چنان  یعنی .یرو انهیم .حد وسط :»قَ
و نه آن  ،گرسنه بمانندشان  فرزندان ه زن وکنند ک یم یچشم  و تنگ یریگ سخت

  .دیر و اسراف بشمار آیه تبذکنند ک یم یو باد دست یرو ادهیچنان در مخارج و نفقه ز
 ۶۸ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ ِ  إِ�َّ  �َّ  قِّ �َۡ ٱب
ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ يَزۡ  َوَ�  ثَامٗ  قَ يَلۡ  لَِك َ�

َ
  ﴾٦٨ ا�

   ترجمه: 
و  ،ندینما یخوانند و پرستش نم یاد نمیرا به فر یگریمعبود د ،ه با اللهکند یسانکو  

و زنا  ،رسانند مگر به حق یبه قتل نم ،رده استکه خداوند خونش را حرام کرا  یانسان
را انجام  )و قتل و زنا کست شریناشا یارھاک(ن یا )از یکی(س که ھر کچرا  .نندک ینم

  .ندیب یفر آن را میک ،دھد
   توضیحات: 

ونَ «  عُ دْ َقِّ . «پرستند ینم .خوانند یفرا نم :»ال يَ  یارکه شخص کن است یمراد ا :»بِاحلْ

اماً « ).۱۵۱/   انعام :نگا(ه در برابر آن مستحّق قصاص باشد کرده باشد ک  .جزاء گناه :»أَثَ
  .عقاب و عذاب .فریک

 ۶۹ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٩ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َو�َخۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاُب لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
عذاب او  )و قتل و زنا شود کزشت و پلشت شر یارھاکاز  یکیب که مرتک یسک( 
  .ماند یجاودانه در عذاب م ،لیو خوار و ذل ،گردد یامت مضاعف میدر ق
   توضیحات: 

فْ «  اعَ مجزوم است چون بدل از  .شود ین برابر میچند .گردد یدو چندان م :»يُضَ
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لْقَ ( اناً . «است )يَ هَ   .خوار و پست :»مُ
 ۷۰ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿ 
ُ
ُل  �َِك فَأ ُ ٱ ُ�َبّدِ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱ َوَ�نَ    ﴾٧٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ
   ترجمه: 
گناھان (ه خداوند ک ،مان آورد و عمل صالح انجام دھدیند و اکه توبه ک یسکمگر    
ھا  یکیھا و ن یشان را به خوبیا )گذشته(ھا و گناھان  یبد )بخشد و یرا م یسانکن یچن
 ،بخشد یئات را میه سکو نه تنھا (و خداوند آمرزنده و مھربان است  ،ندک یل میتبد

    ).دینما یل به حسنات میه آنھا را تبدکبل
   توضیحات: 

لُ اهللاُ «  بَدِّ نَاتٍ يُ سَ ِمْ حَ يِّئَاهتِ و گناھانشان را  ،ھا یکیشان را به نیا یھا یخداوند بد :»سَ
گذشت او با گذشت  ،ن و لطف خداوندگاریرم بک !دینما یل میبه طاعات و عبادات تبد

  .ن تا آسمان داردیتفاوت از زمھا  انسان و مھر او با مھر ،ھا انسان
 ۷۱ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوُب  ۥفَإِنَّهُ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  تَاَب  َوَمن﴿   ﴾٧١ اَمَتا�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
گردد  یخدا باز مسوی  به امالً ک ،سته انجام دھدیار شاکند و که توبه ک یسک )آخر( 

و پاداش خدا  ،مثال یار خدا بکرا یز .ندارد یئات به حسنات تعّجبیل سیو تبد(
  ).ران استک یمھرش ب یایحساب و در یب

   توضیحات: 

...وَ «  ن تَابَ  ین در برخیشیه پیه چه بسا آک یتعّجب یاست برا یه پاسخین آیا :»مَ
ت را به حسنات ئاین است خداوند سکه چگونه ممکن یو آن ا ،زدیانگ یاز اذھان برم

تَاباً « ؟دیل فرمایتبد است  یدیکمفعول مطلق تأ .یدن از معاصیشکدست  .بازگشتن :»مَ
ه از ک یسک :تواند باشد ین ھم میه چنیآ یمعن .ت و عظمت توبه استیاھّم گر  بیان و

سوی  به یسکن ین چنیا ،سته انجام دھدیشا یارھاکشد و عالوه از آن کدست ب یمعاص



  ١٤٩٩ سوره فرقان

 

  .ندک یگردد و توبه م یخدا برم
 ۷۲ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ورَ ٱ َهُدونَ �َشۡ  َ�  �َّ ْ  �َذا لزُّ وا ِ  َمرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  ﴾٧٢ اكَِرامٗ  َمرُّ
   ترجمه: 
ه ک یو ھنگام ،دھند ینم یه بر باطل گواھکند یسانک )رحمان یبندگان خدا(و  

 یارک ھودهیت در بکاز شر(بزرگوارانه  ،نند و بشنوندیرا بب یاوه و سخنان پوچی یارھاک
  .گذرند یم )نند و از آنھاک یم یریگ نارهک یسرائ اوهیو 

   توضیحات: 

ور«  ورَ . «باطل :»الزُّ ونَ الزُّ دُ هَ ت کشر یو معاص یدر مجالس دروغگوئ :»ال يَشْ

وِ . «دھند یدروغ نم یشھادت باطل و گواھ .نندک ینم وا بِاللَّغْ رُّ ھر گاه سخنان  :»إِذا مَ
). ۳/   مؤمنون :نگا(نند کمشاھده  یسکاز  یو گناھ یھر گاه لغزش .اوه را بشنوندی

اماً « وا كِرَ رُّ ھا یت در بدگوئکشتن را از شریگذرند و ھمچون بزرگان خو یبزرگوارانه م :»مَ
گذرند و ھمچون بزرگان لغزش و گناه  یشند و بزرگوارانه مک ینار مکھا یردارکو بد

 یه اگر دشنام و حرفھاکن یا ای .پردازند یرند و به پخش آن نمیگ یده میگران را نادید
  .بخشند یخود م یبه بزرگ ،ددنیشن یسکاز  یزشت

 ۷۳ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ  إِذَا �َّ ْ  لَمۡ  َرّ�ِهِمۡ  تِ َ�ٰ � ُذّكُِروا وا  ﴾٧٣ اَيا�ٗ وَُ�مۡ  اُصمّٗ  َهاَعلَيۡ  َ�ِرُّ
   ترجمه: 
ران و کات پروردگارشان پند داده شدند ھمسان یله آیه به وسک یند ھنگامیسانکو  

ه با گوش دل کبل .دھند یوار بدان گوش فرا نم و غافل(افتند  یآن فرو نم ان برینایناب
زه گوش یرا آو یقرآن یو درسھا و اندرزھا ،نگرند یشنوند و با چشم عقل بدان م یم

  ).سازند یت میمان خود را بدان تقویا یروینند و نک یجان م
   توضیحات: 

وا«  رُ كِّ لَيْهاـَ ل. «پند داده شدند .حت شدندینص :»ذُ وا عَ ِرُّ  .افتند یبر آن فرو نم :»مْ خيَ

مّ . «دھند یپردازند و گوش فرا نم یبدان نم ياناً ـصُ مْ ْعم :»اً وَ عُ
َ
َصّم و أ

َ
ران و ک ی،جمع أ
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دھند و  یواقعًا به قرآن گوش م ،ه بندگان خوب خداکن است یمراد ا .حال است .ورانک
  .گذرند یر از آن نمکور و کنند و ک یبدان عمل م

 ۷۴ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

  ﴾٧٤إَِماًما
   ترجمه: 
ه به ک(به ما عطاء فرما  یھمسران و فرزندان !پروردگارا :ندیگو یه مکند یسانکو  

 یباعث روشن )ه سرور ما ویما ،دهیپسند یارھاکگر یسبب انجام طاعات و عبادات و د
ه در صالحات و ک یا به گونه(زگاران گردان یپرھ یشوایو ما را پ ،چشمانمان گردند

  ).ندینما یرویحسنات به ما اقتداء و از ما پ
   توضیحات: 

 » ٍ نيُ ةَ أَعْ رَّ اماً ). «۴۰/   طه :نگا( یه سرور و شادیما .چشمان یروشن :»قُ  .شوایپ :»إِمَ
به صورت مفرد بدان خاطر  )إمام(ر کذ ).۱۷ھود /  ،۱۲۴/   بقره :نگا(سرمشق  .رھبر

رود  یار مکو به صورت مفرد و جمع به  )یر قاسمیتفس :نگا(ه اسم جنس است کاست 
  ).یر آلوسیتفس :نگا(

 ۷۵ سوره فرقان آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ْ  بَِما فَةَ ُغرۡ لۡ ٱ نَ َزوۡ ُ�ۡ  �َِك أ وا وۡ  َصَ�ُ  ﴾٧٥ ًماوََسَ�ٰ  َ�ِيَّةٗ  �ِيَها نَ َوُ�لَقَّ

   ترجمه: 
شود در برابر صبر  یبھشت داده م ین منزلگاھھایتر ین درجات و عالینان باالتریبه ا 

 یواال یگاھھایجا(و در آن  ،)راتکاز من یبر انجام طاعات و دور(و استقامتشان 
  .شود یبدانان درود و سالم گفته م )از ھر سو ،بھشت

   توضیحات: 

فَةَ «  رْ غُ در  .ساختمان بلند .منازل یساختمان و طبقات باال یفوقان یھا قسمت :»الْ

 :»اـَ بِم). «۲۰زمر /  ،۵۸/   بوتکعن :نگا(بھشت است  ینجا مراد منازل و درجات عالیا

ِيَّةً وَ ). «۲۴رعد /  :نگا(ه است یمصدر )ما(و  ،هیسبب )ب(واژه  .به سبب صبرشان حتَ
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الماً  الماً (واژه  :»سَ يَّةً ( یر برایعطف تفس )سَ ِ   ).۱۰/   ونسی :نگا(است  )حتَ
 ۷۶ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿    ﴾٧٦ اَوُمَقامٗ  �َتَقرّٗ ُمسۡ  َحُسنَۡت  �ِيَها
   ترجمه: 
  !!یبائیگاه زیچه قرارگاه خوب و چه جا .مانند یدر آنجاھا جاودانه م 
   توضیحات: 

اماً «  قَ اً وَ مُ رّ تَقَ سْ   ).۶۶/   فرقان :نگا( :»مُ
 ۷۷ سوره فرقان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�عۡ  َما قُۡل ﴿  �ۡ  َ�َقدۡ  ؤُُ�ۡمۖ ُدَ�ٓ  َ� لَوۡ  َرّ�ِ  بُِ�مۡ  َبُؤا  ﴾٧٧ �لَِزاَمۢ  يَُ�ونُ  َف فََسوۡ  ُتمۡ َكذَّ
   ترجمه: 
 تانیو برا(به شما ندارد  یپرورگار من اعتنائ ،تان نباشدیاگر عبادت و دعا :بگو 

بھشت را بندگان خوب خدا  یواالھای  نعمت هکچرا  .ستیقائل ن یارزشترین  کوچک
ب یذکت )را یرسالت آسمان ،ّفارک(اّما شما  ).در پرتو پرستش او به دست خواھند آورد

ان خود را یفر و عصک یو سزا(آن مالزم شما خواھد شد  )جه بدینت(د و ینک یم
  ).دید دیخواھ

   توضیحات: 

اْ «  بَؤُ عْ ا يَ به شما  ؟ قائل است یتان چه ارزشیبه شما دارد و برا یچه توّجھ :»مَ
مفعول مطلق و  )ما(در صورت اّول واژه  .ستیتان قائل نیبرا یتیندارد و اھّم  یاعتنائ

مْ . «ه استیناف )ما(و در صورت دوم  ،متضّمن استفھام است كُ آؤُ عَ عبادت و  :»دُ

مصدر باب  :»لِزاماً . «جواب َلْو ال محذوف است :»لَوْ ال. «شتانیایدعا و ن .پرستشتان
 یار و جزاکجه یه نتکن یمراد ا .است ُمالِزم یعنی ،اسم فاعل یمفاعله و به معن

 ،گریبه عبارت د .دیافات خود را خواھند دکگردد و م یشان وبال گردنشان م عمل
شان یا یا و آخرت بوده و موجب بدبختیآنان در دن کذاب و ھالع یّفار مقتضکب یذکت

 .خواھد شد





 
 

 عراءسوره ش

 ۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ مٓ طسٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .نیس .طا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(حروف مقّطعه است  :»طسم« 
 ۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ ﴿   ﴾٢ ُمبِ�ِ ل
   ترجمه: 
گر  بیان )هکقرآن است (تاب کات یآ )از یبرخ ،شود یم یه به تو وحکسوره (ن یا 

  .است )ا و آخرت مردمانیسعادت دن یبرا یام الھکاح(
   توضیحات: 

 »...   ).۱حجر /  ،۱/   وسفی :نگا( :»تِلْكَ
 ۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  لََعلََّك ﴿  �َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�
َ
�  ْ  ﴾٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

   ترجمه: 
  ؟! ینکشتن را نابود یخو ،آورند یمان نمیه آنان اکن یاز غم و اندوه ا یخواھ یانگار م 
   توضیحات: 

لَّكَ «  عَ لَّ (مراد از  .یخواھ یانگار تو م .ه توکد یچرا با :»لَ نجا استفھام یدر ا )لَعَ

عٌ . «بعد از خود است یه متضّمن نفکاست  یارکان نابود سازنده  .نندهک کھال :»بَاخِ
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ننيَ « ).۶/   ھفک :نگا( مِ ؤْ ونُوا مُ جمله در موضع نصب  .آورند یمان نمیه اکن یاز ا :»أَالّ يَكُ
  .است و مفعول له است

 ۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

  إِن﴿ 
ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ  ءِ لسَّ

َ
 ﴾٤ ِضعِ�َ َ�ٰ  لََها ُقُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
شان در یھا ه گردنکم ینمائ یاز آسمان بر آنان نازل م یا م معجزهیاگر ما بخواھ 

سّنت خدا و اّما ( .م شوندیتسل )مان آورند ویاجبار ا یو از رو ،خم گردد(برابر آن 
  ).رده استکا عقاب را مترّتب بر آن یو ثواب  ،ار استیاخت یمت الله مقتضکح

   توضیحات: 

ةً «  ايَ بشود و  :»ظَلَّتْ . «مان گرداندیه مردم را وادار به اکمراد است  یا معجزه :»ءَ

نَاق. «باشد یم )صاَرتْ ( یاز افعال ناقصه و به معن .بگردد  ،گردنھا ،جمع ُعُنق :»أَعْ

 یرا به معن )أعنَاق( یبرخ .ّل به اسم جزء است و مراد خود مردمان استکه یتسم

ل مفرد مؤّنث کبه ش )ظَلَّتْ (ر کذ .اند و رؤساء و رھبران قوم دانسته ،جماعت و گروه

عنيَ (ر کو ذ )أعناق(باتوّجه به لفظ  اضِ آن  یر با توّجه به معنکبه صورت جمع مذ )خَ
  ).۴/   سفوی ،۱۵اء / یانب :نگا(است 

 ۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

  َوَما﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  َدٍث ُ�ۡ  لرَّ�ٱ ّمِنَ  رٖ ذِكۡ  ّمِن �ِيِهميَأ  ﴾٥ رِِض�َ ُمعۡ  هُ َ�نۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
خداوند رحمان  یآنان از سو یبرا )از قرآن( یا گونه موعظه و اندرز تازه چیھ 
  .شوند یگردان م یشان از آن رویه اکن یمگر ا ،دیآ ینم

   توضیحات: 

رٍ «  ثٍ . «ات قرآن استیاز آ ینجا مراد بخشیدر ا .موعظه و اندرز :»ذِكْ ْدَ تازه و نو  :»حمُ
  ).۲اء / یانب :نگا(
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 ۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َ�َقدۡ ﴿  بُوا   َكذَّ
ۡ
� �ِيِهمۡ فََسَيأ

َ
ْ َ�ٰٓ أ ْ  َما ُؤا  ﴾٦ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه بدان ک یزیچ )مجازات(و ھرچه زودتر خبر  ،نامند یدروغ م )را یات قرآنیآ(آنان  

ار ک کن و دردناکمرشکفر یکو (د یخواھد رسشان  بدی نندک یاستھزاء و تمسخر م
  ).دیخود را خواھند د

   توضیحات: 

ر یدامنگن جھان و آن جھان یه در اکاست  یسخت یفرھایکمراد  .اخبار :»أَنبَآءُ « 
  ).۶و  ۵/   انعام :نگا(شود  یآنان م

 ۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ  ٱ إَِ�  ا

َ
� َ�مۡ  ِض �ۡ�

َ
 ﴾٧ َكرِ��ٍ  ٖج َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ أ

   ترجمه: 
اھان و درختان یه چه قدر انواع و اقسام گکنند یب ینگرند و نم ین نمیا آنان به زمیآ 
زدان را یقدرت  یھا نند نشانهکاگر دّقت ( ؟ میا اندهیبا و سودمند را در آن رویماده ز نر و

ش یدایو پ ،نندیب یھا م یدنیروئ یو در خواّص و فوائد باطن یش ظاھریرایش و پیدر آرا
 یح و باروریت و طرز تلقیو وجود زوج ی،ائیمین ھمه رنگ و بو و فعل و انفعاالت شیا

ر یفکند و آنان را از تک یخالق متعال رھنمود مسوی  به شان رایحال ا به زبان ،ھا یُرستن
  ).سازد یب حق به دور میذکو ت

   توضیحات: 

جٍ «  وْ يمٍ ). «۳رعد /  :نگا(نر و ماده  ).۵۳/   طه :نگا(صنف و نوع  :»زَ رِ نافع و  :»كَ
  ).۵۸شعراء /  :نگا(با و خوش منظر یز .ارزشمند .سودمند

 ۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾٨ ِمنِ�َ مُّ
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   ترجمه: 
 )ابانیوه و دمن و مزرعه و بکدر  ،اھان و درختانینش گیآفر(ار کن یگمان در ا یب 

بندند و به  یچشم دل را م(ثر مردمان کا یول )بر وجود خالق جھان(است  ینشانه بزرگ
 )برند و به خدا یات را غافلوار بسر مین چند روزه حیدھند و ا یعقل گوش فرا نم یندا

  .آورند یمان نمیا
   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .عبرت و پند .لینشانه و دل :»ءَ
 ۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مھربان است ی رهیپروردگار تو قطعًا چ 
   توضیحات: 

يزُ «  زِ عَ حيمُ . «ز استیه توانا بر ھمه چک یقدرتمند :»الْ ه رحمت ک یمھربان :»الرَّ
  .اش ھمه جا را فرا گرفته است واسعه

 ۱۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

نِ  ُموَ�ٰٓ  َر�َُّك  نَاَدىٰ  �ذۡ ﴿ 
َ
ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِت ئۡ ٱ أ  ﴾١٠ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
وه طور ندا ک کیرا نزد یه پروردگارت موسکرا  یھنگام )ان داریقوم خود ب یبرا( 

بر  یفر و معاصکه با ک یقوم( ).ان برویفرعون و فرعون(ار کقوم ستمسوی  به هکداد 
  ).اند بدانان ظلم نموده ،لیاسرائ یشاندن بنک یو با به بندگ ،اند ردهکخود ستم 

   توضیحات: 

  .نجا مراد به سراغ رفتن استیدر ا .ایب :»إِئْتِ « 
 ۱۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َ�  نَۚ َعوۡ فِرۡ  مَ قَوۡ ﴿ 
َ
 ﴾١١ َ�تَُّقونَ  �
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   ترجمه: 
فر ستم یکار و کاز سرانجام (ا یآ )!اند شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته( .قوم فرعون 

  ؟زندیپرھ ینم )ترسند و از خشم و عذاب خدا یخود نم
   توضیحات: 

مَ «  وْ ونَ . «ا بدل استیان یعطف ب :»قَ تَّقُ . نندکز یھان پرھ ؟زندیپرھ یا نمیآ :»أَال يَ
ال«
َ
است و  یا ا تنھا واژهی .یلمه و فراھم آمده است از ھمزه استفھام و الء نفکدو  :»أ

  .ار پس از خود استکق به یب و تشویترغ یه بوده و برایحرف تنب
 ۱۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿  َخاُف  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
بُونِ  أ  ﴾١٢ يَُ�ّذِ

   ترجمه: 
ّبر و کت یو از رو(نند کب یذکه مرا تکترسم  یمن م !پروردگارا :گفت )یموس( 

  ).رندیتفرعن رسالتم را نپذ
   توضیحات: 

بُونِ «  ذِّ از آخر  )ی( یر مفعولیضم .نندکب یذکه مرا دروغگو نامند و تکن یا :»أَن يُكَ
  .فعل حذف شده است

 ۱۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  لَِساِ�  يَنَطلِقُ  َوَ�  رِيَصدۡ  َوَ�ِضيقُ ﴿ 
َ
 ﴾١٣ ُرونَ َ�ٰ  إَِ�ٰ  ِسۡل فَأ

   ترجمه: 
ه کن ھنگام چنان یبد(و  ،شود یام تنگ م نهیس )از غم و غّصه ،نندکبم یذکاگر ت( 

ل یجبرئ(پس  ).نمک یا صحبت نمیو روان و گو(گردد  یزبانم نم )د در مجادله با آنانیبا
  ).ندک مکمکو  یاریتا  ،غمبرش گردانیو پ(ھارون بفرست  )برادرم(ش یبه پ )را

   توضیحات: 

ري«  دْ  .شود یدلم تنگ م :میگوئ یم یدر فارس .شود یام تنگ م نهیس :»يَضيقُ صَ

نطَلِقُ . «گردم یم  ستهکآزرده خاطر و دل ش لْ « .گردد ینم ا و رسایگو :»ال يَ سِ أَرْ  :»فَ
دا یاز واژه ارسال پ .است یفرشته وح )لیجبرئ(ه کمفعول آن مقّدر است  .بفرست
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د یغمبر فرمایه ھارون را پکاز آستان ذوالجالل درخواست نموده است  یه موسکاست 
  ).۴۸اء / یانب ،۵۳/   میمر ،۳۴/   قصص(

 ۱۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

َّ  َولَُهمۡ ﴿  َخاُف  ٞب َذ� َ�َ
َ
ن فَأ

َ
 ﴾١٤ ُتلُونِ َ�قۡ  أ

   ترجمه: 
فه یش از انجام وظیترسم (پ یبر من دارند و م یقصاص) گناھ ،آنان (به گمان خود 
  شند.کغ) مرا بیتبل

  توضیحات: 

ر یدرگ یلیاسرائ یمرد مظلوم بن کیه با کاست  یمراد قصاص مرد ستمگر :»ذَنبٌ « 
 :نگا(د یبه قتل رس یاشتباھًا توّسط موس ی،موس یگریانجیو به ھنگام م ،شده بود

  ).۱۵/   قصص
 ۱۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ  قَاَل ﴿  ٓۖ َ�ٰ � َهَباذۡ ٱفَ  َ�َّ سۡ  َمَعُ�م إِنَّا تَِنا  ﴾١٥ تَِمُعونَ مُّ
   ترجمه: 
ه ک(ست ین نین چنیا :)رد و گفتکرا اجابت  یصادقانه موس ین تقاضایخداوند ا( 

با  یدو نفر ).رفتمیدرخواستت را راجع به ھارون پذ .بتوانند تو را به قتل برسانند
و (د یبرو )انیفرعون و فرعونسوی  به ،ضاء استید بیه عصا و ک(معجزات ما  )توشه(

ه در کرا  یامًال مطالبکو  ،میدار یشما را در پناه خود م(م و یما با شما ھست )هکد یبدان
  ).دیروزیقطعًا شما پ( .میشنو یم )گذرد یشان میان شما و ایم

   توضیحات: 

ايَات«    ).۲۳ - ۱۷/   طه :نگا(ضاء است ید بیمراد عصا و  .معجزات :»ءَ
 ۱۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
 ﴾١٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  رَُسوُل  إِنَّا َ�ُقوَ�ٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  �َِيافَأ
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   ترجمه: 
  .میانیما فرستادگان پروردگار جھان :دیبگوئد و یبه سراغ فرعون برو 
   توضیحات: 

ولُ «  سُ  یعنی ؛ یه به صورت مفرد آمده است نه به صورت مثنّ کن یعّلت ا :»رَ

وال( سُ ول(ن است یا ،)رَ سُ سالَة( یمصدر و به معن )رَ و  یاست و به عنوان مفرد و مثنّ  )رِ

دْ « :مانند .شود یر مکر ذکجمع و مؤّنث و مذ قَ مْ لَ هُ نْدَ تُ عِ ونَ ما فُهْ بَ الْواشُ ذَ ٍّ وَ ال  كَ بِرسِ

ولٍ  سُ مْ بِرَ تُهُ لْ سَ  :ف و ِطفل دریَض  :مانند .ز داردیجمع ن یمعن )رسول(ن یھمچن »أَرْ

يْفي« آلءِ ضَ الً « ،)۶۸حجر / ( »هؤُ مْ طِفْ كُ جُ رِ   ).۵/   حّج ( »ثُمَّ نُخْ
 ۱۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿ 
َ
رۡ  أ

َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َمَعَنا ِسۡل أ  ﴾١٧ ءِيَل َ�

   ترجمه: 
ر اسارت و یل را (آزاد از زنجیاسرائ یه بنکن یدھد) ا یان به تو دستور می(پروردگار جھان 
  م).ین برویفلسط یعنی ،ن مقّدسی(تا به سرزم یو) با ما ھمراه ساز ینک یبردگ
   توضیحات: 

نَا«  عَ لْ مَ سِ ند و یایه بتوانند بکن یآزاد گذاشتن است تا اردن و کن یریمراد جلوگ :»أَرْ
  .ن شوندیفلسط یو ھارون راھ یبا موس

 ۱۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
 ﴾١٨ ِسنِ�َ  ُ�ُمرِكَ  ِمنۡ  �ِيَنا َت َوَ�ِثۡ  اَوِ�دٗ  �ِيَنا نَُرّ�َِك  �

   ترجمه: 
دامان مھر و در آغوش لطف در (ان خود یم یکودکا ما تو را در یآ :گفت )فرعون( 
و از ( یا ن ما ماندگار نبودهیاز عمرت در ب یمتماد یھا ا سالیو آ ؟! میا نپرورده )شیخو
  ).؟! یا ما برخوردار نگشته کت و حفاظت و نان و نمیرعا
   توضیحات: 

 »... لِيداً . «شخند را داردیسخن فرعون جنبه ر :»قالَ ل به یفع .کودک .طفل :»وَ
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بِثْتَ . «و حال است ،مفعول یمعن   .یا مانده :»لَ
 ۱۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  َت َ�َعلۡ  لَِّ� ٱ لََتَك َ�عۡ  َت َوَ�َعلۡ ﴿ 
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوأ  ﴾١٩ فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
 و از .یا از طرفداران ما شده یکیب قتل کمرت(و  یا ردهکه ک یا ردهکرا  یارکو آن  
ما را فراموش  کو حق نان و نم( ینک یما مھای  نعمت فرانک )کنیتو ا ،گذشتهھا  این

  ).یریگ یده میت ما را نادیالوھ ،پرورگار جھان یغمبریپ یو با اّدعا ی،نمائ یم
   توضیحات: 

تَكَ «  لَ عْ ). ۱۵/   قصص :نگا(است  یاشاره به قتل مرد قبط .یا ردهکه ک یارک :»فَ

ينَ « افِرِ   .نندگانکفران نعمت ک .افراد ناسپاس :»الْكَ
 ۲۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�َعلۡ  قَاَل ﴿  ۠  اإِذٗ  ُتَها نَا
َ
آٱ ِمنَ  َو�  ﴾٢٠ ّلِ�َ لضَّ

   ترجمه: 
ب و یتأد یه براک یدانستم مشت ینم(ار کن ین انجام ایمن در ح :گفت )یموس( 
بودم  )یخبرانیو ب(از سرگشتگان  )و ،گردد یبه قتل م یمنتھ ،زنم یم یه به قبطیتنب

  ).شود یمنجر به قتل م یه اّطالع ندارند ضربه مشت ھم گاھک(
   توضیحات: 

آلِّنيَ . «هکآن زمان  :»إِذاً «  خبران و غافالن یب ،نینجا مراد جاھلیدر ا .گمراھان :»الضَّ
  .ت استیاز عواقب موقع

 ۲۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ا ِمنُ�مۡ  ُت َ�َفَررۡ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  وََجَعلَِ�  امٗ ُحكۡ  َرّ�ِ  ِ�  فَوََهَب  ُتُ�مۡ ِخفۡ  لَمَّ  ﴾٢١ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
ن قتل یه در برابر اک(دم یه از شما ترسک یختم وقتیپس من از دست شما گر 

زھا را یتا در پرتو آن چ(د یو خداوند به من علم و دانش بخش )دیشکرعمد مرا بیغ
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تا (رد کغمبران یو مرا از زمره پ )ح و بجا انجام دھمیارھا را صحکنم و یدرست بب
  ).نجات از عذاب فرا خوانمسوی  به بندگان خدا را

   توضیحات: 

م«  كْ گھ :»اً ـحُ در پرتو آن بجا و به موقع انجام  یارکه ھر ک ،متکح .یدانش و آ
  ).۸۹/   انعام :نگا(رد یپذ یم

 ۲۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

َّ  َ�ُمنَُّها َمةٞ نِعۡ  َك َوتِلۡ ﴿  نۡ  َ�َ
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َ�بَّدتَّ  أ  ﴾٢٢ ءِيَل َ�

   ترجمه: 
ل را بنده و برده خود یاسرائ یه بنکن یا یگذاریه تو بر من مکاست  ین مّنتیا ایآ 

  ؟! یا ساخته
   توضیحات: 
 ید نفیه مفکمقّدر است  یارکحرف استفھام ان ،ن جملهیدر ا :» ...ِنعَمةٌ  کِتلْ َو « 

ْدَت «  ؟! هکا نعمت است یآ ؟!...ِنْعَمةٌ  کَو َھْل ِتلْ  :استن یاصل آن چن .است ْن َعبَّ
َ
 :» ...أ

ْن (حرف 
َ
 :نگا(ر مطالب ماقبل آن است یتفس ،و مطالب مابعد آن ،ه استیریتفس )أ

ْدَت «  ).۲/   ونسی   .یا ردهکبرده و بنده  :»َعبَّ
 ۲۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٣ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  َوَما نُ َعوۡ فِرۡ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
و  ینک ین ھمه از او صحبت میه اک(ست یکان یپروردگار جھان :فرعون گفت 
  ).؟ یدان یشتن را فرستاده او میخو
   توضیحات: 

ال«  عَ بُّ الْ ا رَ نيَ ـَمَ ر مطرح یتجاھل و تحق ین سخن را برایرود فرعون ا یگمان م :»مِ
  .رده باشدک

 ۲۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 
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َ�ٰ ٱ َربُّ  قَاَل ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓۖ بَيۡ  َوَما ِض �ۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن َنُهَما  ﴾٢٤ مُّ

   ترجمه: 
اگر شما راه  ،ان آن دو استین و آنچه میو زمھا  آسمان پروردگار :گفت )یموس( 

  ).ه گفتمکن است یحق ا ،دیجوئ یقت را میو حق(د یپوئ ین میقی
   توضیحات: 

بُّ «  ...« :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا :»رَ بُّ وَ رَ نتُم «» هُ إِن كُ

وقِننيَ  ن ید و ھدف شما از ایبوده باش یاگر به دنبال باور درست و سخن منطق :»مُّ
  .قت باشدیو فھم حق کدر ،سؤال

 ۲۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

َ�  ۥٓ َ�ُ َحوۡ  لَِمنۡ  قَاَل ﴿ 
َ
  ﴾٢٥ َتِمُعونَ �َسۡ  �

   ترجمه: 
ن مرد یا(د یشنو یا نمیآ :گفت )نانک رد و مسخرهک(ان خود یبه اطراف )فرعون رو( 

  ).؟!دیگو یاوه نمیه جز کد یشنو یم ؟!دیگو یچه م
   توضیحات: 

ونَ «  عُ تَمِ ن سخن جنبه تعّجب و یا ؟!دیشنو یا میآ ؟!دیدھ یا گوش فرا میآ :»أَال تَسْ
  .شخند را داردیر

 ۲۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَربُّ  َر�ُُّ�مۡ  قَاَل ﴿   ٱ �ُِ�مُ َءابَا
َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٢٦ وَّ

   ترجمه: 
رد و) گفت: او پروردگار کر یاشاره به جھان صغ ،ریبکپس از اشاره به جھان  ی(موس 

  ه مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند).کن شما است (یشیان پکایشما و پروردگار ن
   توضیحات: 

 »... بُّ مْ وَ رَ بُّكُ ان یمتوّجه ساختن فرعون و فرعون - ۱ :ته استکاشاره به دو ن :»رَ
 یدن بر اّدعایشکقلم بطالن  - ۲ یر خودشناسکا تذی ،موجود در انفس یھا به نشانه

  .دوران یھا ت فرعون زمان و فرعونیربوب
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 ۲۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ رَُسولَُ�مُ  إِنَّ  قَاَل ﴿  رۡ  �َّ
ُ
 ﴾٢٧ ُنونٞ لََمجۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ِسَل أ

   ترجمه: 
شما فرستاده سوی  به هک یغمبریھمچنان ادامه داد و) گفت: پ یسر رهی(فرعون به خ 

  داند). یو جز مرا خدا م ،دیگو یشان میه سخنان پرک(چرا  !وانه استیشده است قطعًا د
   توضیحات: 

مْ «  يْكُ لَ إِلَ سِ خشم  »شما فرستاده شده است یبه سو«ر ی: فرعون خواست با تعب»أُرْ
  .وادارد یب موسیذکشان را به تیو ا ،زدیمردم را برانگ

 ۲۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َربُّ  قَاَل ﴿  ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل ٓۖ بَيۡ  َوَما رِِب َمغۡ ل  ﴾٢٨ قِلُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن َنُهَما
   ترجمه: 
 )رد وکنش اشاره یگسترده در پھنه آفر یخداشناس یھا باز ھم به نشانه یو موس( 

ه کاست  یزھائیو ھمه چ )ارات جھانیب و سکواک(او پروردگار طلوع و غروب  :گفت
از  ،را در پرتو خرد یزین چیچن(د یبود یاگر شما عاقل م ،ان آن دو قرار داردیدر م

  ).دیدیفھم یز آنھا میو اسرارآم قینظام طلوع و غروب ستارگان و برنامه دق یرو
   توضیحات: 

الـْال«  قِ وَ ِ رشْ بِ ـْمَ رِ غْ د و یو غروب خورش ،ان شدن روزید و نمایمراد طلوع خورش :»مَ
 .ارات جھان استیب و سکواکه مراد طلوع و غروب ھمه کن یا ای .ش شب استیدایپ

زمان طلوع و غروب ھم از آنھا مستفاد  یو معن ،باشند یز میخاور و باختر ن یبه معن
  ).ینیر شربیتفس :نگا(گردد  یم

 ۲۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

َذۡ ٱ لَ�ِنِ  قَاَل ﴿  جۡ  يَ�ۡ�ِ  ًهاإَِ�ٰ  َت �َّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َعلَنََّك َ�  ﴾٢٩ ُجو�ِ�َ َمسۡ ل

   ترجمه: 
تو را از زمره  ینیبرگز یاگر جز مرا به پروردگار :گفت )فرعون سخت برآشفت و( 
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  ).دیپوس یگران خواھیزندان ھمچون د یھا غولهیو در ب(رد کان خواھم یزندان
   توضیحات: 

ونِنيَ ـالْ «  جُ سْ   .انیزندان :»مَ
 ۳۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َولَوۡ  قَاَل ﴿ 
َ
بِ�ٖ  ءٖ �َِ�ۡ  ُتَك ِجئۡ  أ   ﴾٣٠ مُّ

   ترجمه: 
ل قاطع و برھان یه دلک(را به تو نشان دھم  یز روشنیا اگر من چیآ :گفت )یموس( 

باز ھم  )من باشد یغمبریانگر صدق رسالت و پیمتعال و نما یبر وجود خدا یواضح
  ).؟ ینک یم یمرا زندان(

   توضیحات: 

ءٍ «  ْ   .است یموس یغمبریپ یمراد معجزه داّل بر وجود خدا و درست .زیچ :»يشَ
 ۳۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

  قَاَل ﴿ 
ۡ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن ۦٓ بِهِ  تِ فَأ   ﴾٣١ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
  .یآن را بنما ی،انیاگر از زمره راستگو :گفت )فرعون( 
   توضیحات: 

  .آن را نشان بده .اوریآن را ب :»فَأْتِ بِهِ « 
 ۳۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
بِ�ٞ  َبانٞ ُ�عۡ  ِ�َ  فَإِذَا َعَصاهُ  َ�ٰ فَ�  ﴾٣٢ مُّ

   ترجمه: 
 یانینما )و یقیحق( یبه ناگاه اژدھا .خود را انداخت یعصا )ین ھنگام موسیدر ا( 
  .دیگرد
   توضیحات: 

يا«  قَ بَانٌ . «ندکاف .انداخت :»أَلْ عْ بِنيٌ ). «۲۰/   طه :نگا(مار بزرگ  .اژدھا :»ثُ ار و کآش :»مُ
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ه به خواست کبل .ان نبودیدر م یو جادوئ یبند چشم یعنی .است یقیمراد حق .انینما
  .دیمار گرد یخدا چوبه دست

 ۳۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�يۡ  ِ�َ  فَإِذَا ۥيََدهُ  َونََزعَ ﴿  ٰ  ءُ َضا  ﴾٣٣ ِظرِ�نَ لِل�َّ
   ترجمه: 
نندگان آن را یناگھان ب ،رون آوردیبان فرو برد و سپس آن را) بیو دست خود را (به گر 
  رد).ک(پرتو آن ھمه جا را نورباران و درخشان  دند.یتابان) دد و روشن (ھمچون ماه یسف
   توضیحات: 

عَ «  آءُ ). «۱۲/   نمل :نگا(بان است یرون آوردن از گریمراد ب .رون آوردیب :»نَزَ يْضَ  :»بَ
  .مراد تابان و رخشان است .دیسف

 ۳۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٤ َعلِيمٞ  ِحرٌ لََ�ٰ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ۥٓ َ�ُ َحوۡ  َمَ�ِ لِلۡ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
گاه  )مرد(ن یا :به اشراف و بزرگان دور و بر خود گفت )فرعون(  و (جادوگر بس آ

  .است )یماھر
   توضیحات: 

  ).۶۰/   اعراف ،۲۴۶/   بقره :نگا(بزرگان  .اشراف :»مَإل« 
 ۳۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ن يُرِ�دُ ﴿ 
َ
� ّمِنۡ  رَِجُ�مُ�ۡ  أ

َ
ِ �ِِسحۡ  ِضُ�مأ   َ�َماَذا ۦرِه

ۡ
 ﴾٣٥ ُمُرونَ تَأ

   ترجمه: 
شما را از  )ش جمع آورد ویرامون خویعاّمه مردم را پ(خود  یخواھد با جادو یم 

  ؟دیدھ یمچه فرمان  )د ویشیاند یچه م(پس شما  .ندکرون یب )مصر(ن خودتان یسرزم
   توضیحات: 

ونَ «  رُ أْمُ ا تَ اذَ  یسقوط فرعون از اّدعاگر  بیان ن سخنیا ؟ ستیفرمان شما چ :؟»مَ
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  .است یاو از سران به ھنگام ضعف خود و غلبه موس یودلجوئ یخدائ
 ۳۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  رۡ  ا
َ
َخاهُ  ِجهۡ أ

َ
ۡ ٱ ِ�  َعۡث �ۡ ٱوَ  َوأ ٓ ل  ﴾٣٦ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  �ِنِ َمَدا

   ترجمه: 
و به تمام  )نکنجه آنان عجله مکار شکو در (و برادرش را مھلت بده  یموس :گفتند 

  .نکج اعزام یبس یبرا )یمأموران ،مصر ی(شھرھا 
   توضیحات: 

هْ «  جِ ر یو ضم ،ر انداختنیبه تأخ یبه معن )إرجاء(امر مصدر  .او را مھلت بده :»أَرْ

ئْهُ (در اصل  .است )ه(مّتصل  جِ ر یف حذف شده است و ضمیتخف یبوده و ھمزه برا )أَرْ

ينَ ). «۱۱۱/   اعراف :نگا(ن گشته است کسا ارشِ باشند  یسانک یعنی .گرد آورندگان :»حَ
  .نندکو در دربار حاضر  یآور ه جادوگران را جمعک

 ۳۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ارٍ  بُِ�ّلِ  تُوكَ يَ�  ﴾٣٧ َعلِي�ٖ  َسحَّ

   ترجمه: 
  .اورندیش تو بیتا ھمه جادوگران ماھر و زبردست را پ 
   توضیحات: 

ار«  حَّ گاه و یجادوگر بس ،غه مبالغه ساِحر استیص :»سَ   .ارک ھنهکار ماھر و بس آ
 ۳۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َحَرةُ ٱ فَُجِمعَ ﴿  عۡ  �ٖ يَوۡ  ِت لِِميَ�ٰ  لسَّ  ﴾٣٨ لُو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
ان کدر م ،ھا بودیه چاشتگاه روز جشن مصرک(سرانجام جادوگران در روز موعود  
  ).ل گشتندیدان مبارزه گسیو به م(گردآورده شدند  )ینیمع

   توضیحات: 

اتِ ـِل«  يقَ و  ۱۴۳/   اعراف :نگا(ان مشّخص کن و در میدر زمان مع .گاه در وعده :»مِ
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لُومٍ ). «۱۵۵ عْ مٍ مَّ وْ   .ان بوده استیه روز جشن مصرکروز مشّخص  :»يَ
 ۳۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

نُتم َهۡل  لِلنَّاِس  َو�ِيَل ﴿ 
َ
ۡ  أ  ﴾٣٩ َتِمُعونَ �ُّ

   ترجمه: 
 :و به مردم گفته شد )دان مبارزه دعوت به عمل آمدیحضور در م یز برایاز مردم ن( 

  ؟دیآئ یشما گرد م )ن صحنهیدر ا(ا یآ
   توضیحات: 

لْ أَنتُم م«  ونَ ـُّهَ عُ تَمِ  ،مراد از سؤال ؟دیشو یا جمع میآ ؟دینک یا اجتماع میآ ؟:»جْ
  .شتر استیبا شتاب ھر چه ب یق مردم به گردھمآئیو تشو کیتحر

 ۴۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

َحَرةَ ٱ نَتَّبِعُ  لََعلََّنا﴿  ْ  إِن لسَّ  ﴾٤٠ لِبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  َ�نُوا
   ترجمه: 
و آن چنان صحنه را گرم و (م ینک یرویما از آنان پ ،روز شوندیتا اگر جادوگران پ 

دان به یشه از میھم یان ما برایه دشمِن خداکم ینکبرپا  یاھو و جنجالیم و ھیداغ نمائ
  ).در رود

   توضیحات: 

تَّبِعُ «  ن جادوگران یاز آئ یرو و دنباله یرویمراد پ .مینک یرو دنباله .مینک یرویپ :»نَ
  .شان استین ایان دروغیتب خداکاز م یو طرفدار

 ۴۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ َحَرةُ ٱ ءَ َجا ْ  لسَّ �ِنَّ  نَ َعوۡ لِفِرۡ  قَالُوا
َ
جۡ  َ�َا أ

َ
 ﴾٤١ لِبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  ُكنَّا إِن ًراَ�

   ترجمه: 
ا ما پاداش یآ :آمدند و به فرعون گفتند )نزد فرعون حاضر(ه جادوگران ک یھنگام 

  ؟ میروز شویم داشت اگر پیخواھ یا بزرگ و قابل مالحظه
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   توضیحات: 

راً «    .ار استکان عظمت و ارزش پاداش و مزد یب ین برایتنو :»أَجْ
 ۴۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َِّمنَ  اإِذٗ  �نَُّ�مۡ  َ�َعمۡ  قَاَل ﴿  ۡ ٱ ل �ِ�َ ل  ﴾٤٢ ُمَقرَّ
   ترجمه: 
 :گفت )به وحشت افتاده بود و در تنگنا قرار داشت یه سخت از موسکفرعون ( 

 )درگاه من(ن صورت از مقّربان یبه عالوه شما در ا )دھم ید میھر چه بخواھ( !یبل
  .د بودیخواھ

   توضیحات: 

بِنيَ ـْال«  رَّ قَ   .است یان شاھیان درگاه فرعون و دربارکیمراد نزد :»مُ
 ۴۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وَ�ٰٓ  لَُهم قَاَل ﴿  لۡ  مُّ
َ
� ْ ٓ  ُقوا نُتم َما

َ
لۡ  أ  ﴾٤٣ ُقونَ مُّ

   ترجمه: 
د یخواھ یآنچه را م :به جادوگران گفت )یموس ،دان مبارزهیموعود و در مدر روز ( 

  ).دیدان آورید و به مید بنمائیو ھر چه در قدرت دار( !دینکفیب ،دینکفیب
   توضیحات: 

ونَ «  لْقُ   .است )إلقاء(اسم فاعل از مصدر  .نندگانکاف .اندازندگان :»مُ
 ۴۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
ْ َقوۡ فَ� ْ  وَِعِصيَُّهمۡ  ِحَبالَُهمۡ  ا ةِ  َوقَالُوا   ﴾٤٤ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�َحۡ  إِنَّا نَ َعوۡ فِرۡ  بِعِزَّ

   ترجمه: 
به  :ندند و گفتندکخود را اف یطنابھا و عصاھا )با غرور و نخوت(پس جادوگران  

  !میروزیره و پیه ما قطعًا چکعّزت فرعون سوگند 
   توضیحات: 

بَال«  ّ . «ھا سمانیر .ھا طناب ،جمع َحْبل :»حِ   .یچوبه دست ،جمع َعصا :»عِيصِ
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 ۴۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
  َما َقُف تَلۡ  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  ُموَ�ٰ  َ�ٰ فَ�

ۡ
 ﴾٤٥ فُِكونَ يَأ

   ترجمه: 
د و با یگرد یبزرگ یاژدھا(ناگھان  ،ندکخود را اف یعصا )مھلت نداد و( یموس 

در  یگریبعد از د یکیو آنھا را (رد کشان ین ایدروغ یدن ابزارھایشروع به بلع )سرعت
  ).ام خود فرو بردک

   توضیحات: 

فُ «  لْقَ ونَ . «دیبلع یبا سرعت و قدرت م :»تَ أْفِكُ ردند و به ھم ک یبا دروغ سر ھم م :»يَ
  توبه ،۱۱۷/   اعراف :نگا(ن جادوگران است یدروغ یارھا و ابزارھاکاشاره به  .بافتند یم
 /۷۰.(  

 ۴۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ�   ﴾٤٦ ِجِدينَ َ�ٰ  لسَّ

   ترجمه: 
  .ن فرو افتادندینان بر زمک جادوگران سجده 
   توضیحات: 

يَ «  قِ ه آن کن است یاگر  بیان ان فعل به صورت مجھولیب .فرو انداخته شدند :»أُلْ
  طه :نگا(خدا سجده بردند  یه براکقرار گرفتند  یجاذبه معجزه موسر یچنان تحت تأث

نند ک یشتنداریه نتوانستند خوکرد کشان را قانع یا یا معجزه به گونه یرویو ن )۷۰/ 
  .خدا سجده بردند یو فورًا برا

 ۴۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿   ﴾٤٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا
   ترجمه: 
  .میمان داریان ایبه پروردگاِر عاَلم :گفتند 
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   توضیحات: 

د کو فعل سجده را با قول مؤ ،ردار را با گفتار توأمکه کن است یمراد ا :»قالُوا...« 
  .ردندک

 ۴۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٨ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َرّبِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و ھارون یبه پروردگار موس 
   توضیحات: 

بِّ «  و آن  .ه در ذھن عاّمه مردم بودکاست  یرفع توھم یر آن براکذ .بدل است :»رَ

بِّ (فرعون را  ،ه مردمکن یا   .دانستند یخود م )رَ
 ۴۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ  َل َ�بۡ  ۥَ�ُ  َءاَمنُتمۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ِيٱ لََكبِ�ُُ�مُ  ۥإِنَّهُ  لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ حۡ ٱ َعلََّمُ�مُ  �َّ  رَ لّسِ

َعنَّ  لَُمونَۚ َ�عۡ  َف فَلََسوۡ  َ�ّطِ
ُ
يۡ  َ�

َ
رۡ  ِديَُ�مۡ �

َ
َصّلَِبنَُّ�مۡ  ٖف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلَُ�مَوأ

ُ
ۡ�َ  َوَ�

َ
 ﴾٤٩ عِ�َ أ

   ترجمه: 
ه من کش از آن ید پیمان آوردیا به او ایآ :گفت )رد وکد یفرعون جادوگران را تھد( 

آموخته  یشما است و به شما جادوگر بزرگ و استادگمان  بی او ؟! به شما اجازه دھم
 حتماً  ).شتکشما را خواھم  یا نجهکه با چه زجر و شک(د دانست یپس خواھ .است

  .زمیآو یشما را به دار م یگردانم و ھمگ یگر قطع میدکیس کشما را ع یو پاھاھا  دست
   توضیحات: 

نَ «  اذَ الفٍ « .مراد بزرگ و استاد است :»ُر یبِ ک«  .اجازه دھم :»ءَ نْ خِ س کع :»مِ
). ۳۳/   مائده :نگا(راست و دست چپ  یا پای ،چپ یمثًال دست راست و پا .گریدکی

مْ « بَنَّكُ لِّ   .زمیآو یحتمًا به دارتان م :»الُصَ
 ۵۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٥٢١ سوره شعراء

 

 ﴿ ْ ۖ  َ�  قَالُوا ٓ  َضۡ�َ ا  ﴾٥٠ ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ
   ترجمه: 
رد. ھر ک یه تو خواھک یارکن یست (از این یانیچ زیشجاعانه) گفتند: ھ(جادوگران  

م (و به یگرد یپروردگارمان باز مسوی  به ه) ماکچرا  ،ستین یکن باکب یخواھ یه مک یارک
  م).یدار یافت میش را از او دریم و پاداش خویرس یخود م یقیمعشوق و معبود حق یلقا

   توضیحات: 

 » َ ريْ َ . «ان و ضرریز :»ضَ ريْ . باشد یان نمیدر م یان و ضرریز .ستین یمانع :»ال ضَ

لِبُونَ « نقَ   ).۳۱/   نیمطّفف :نگا(بر گردندگان  :»مُ
 ۵۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ن َمعُ َ�طۡ  إِنَّا﴿ 
َ
ٓ َ�ٰ َخَ�ٰ  َر�َُّنا َ�َا فِرَ َ�غۡ  أ ن َنا

َ
ٓ  أ َل  ُكنَّا وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾٥١ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
 )ان قوم تویدر م(ه ما کچرا  ،ادیه پروردگارمان گناھان ما را ببخشاکم یدواریما ام 

  .میا آورندگان بوده مانین اینخست
   توضیحات: 

عُ «  نَّا. «خطاھا .گناھان :»خطايا. «میدواریام .میآزمند :»نَطْمَ ه کن یبه سبب ا :»أَن كُ

نَّا(در اصل  .میا ما بوده ن كُ   .مخّفف از مثّقله است )أَنْ (بوده و حرف  )ألِ
 ۵۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ َوأ نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا

َ
ۡ�ِ  أ

َ
تََّبُعونَ  إِنَُّ�م بِعَِبادِيٓ  أ  ﴾٥٢ مُّ

   ترجمه: 
وچ ک )از مصر(مرا  )لیاسرائ یمؤمن بن(ه شبانه بندگان کم یردک یوح یما به موس 
شما دنبالتان  یریدستگ یان برایفرعون و فرعونو (د یشو یب میشما حتمًا تعق .بده

  ).نندک یم
   توضیحات: 

ِ « )۲۷/   مؤمنون :نگا(است  )أَنَّ (حرف مشّبھٌةبالفعل و مخّفف از  :»أَنْ «  أَرسْ
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ونَ ). «۱إسراء /  :نگا(وچ بده کدر شب بندگانم را  :»بِعِبادي تَّبَعُ  .ب شوندگانیتعق :»مُ
  .ان استیل توّسط فرعون و فرعونیاسرائ یبنب یمراد تعق .دنبال شوندگان

 ۵۳ هیسوره شعراء آ
   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِ�  نُ َعوۡ فِرۡ  َسَل فَأ ٓ ل   ﴾٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  �ِنِ َمَدا

   ترجمه: 
وچ به کل در صدد یاسرائ یو بن یه موسکد یتوّسط جاسوسان خبر به دربار رس( 

نند کجمع  )روین(به شھرھا فرستاد تا  )یمأموران(پس فرعون  )ھستند یگرین دیسرزم
  ).رندیشان را بگیو جلو ا(

   توضیحات: 

آئِنـالْ «  دَ ينَ . «شھر ،نةیجمع َمد :»مَ ِ ارشِ   ).۳۶شعراء /  :نگا(گردآورندگان  :»حَ
 ۵۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٤ قَلِيلُونَ  ذَِمةٞ لَِ�ۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
ه قصد ک(ھا  این :)دیشھرھا بگوئ یبه اھال :مأموران دستور داد و گفتفرعون به ( 

و ما با (ھستند  یزیو ناچ کگروه اند )را دارند یگرید یت در جایفرار و تجمع و تقو
  ).میرسان ینجه و آزار مکشان را گرفتار و به شین تاخت اینخست

   توضیحات: 

ةٌ «  ذِمَ ْ   .تیاھّم م کز و یناچ یا گروه و طائفه :»رشِ
 ۵۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�َا ��َُّهمۡ ﴿   ﴾٥٥ �ُِظونَ لََغا
   ترجمه: 
  .آورند یآنان ما را بر سر خشم م 
   توضیحات: 

آئِظُونَ «    .آورندگان بر سر خشم .نندگانک نیخشمگ :»غَ



  ١٥٢٣ سوره شعراء

 

 ۵۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٦ ِذُرونَ َ�ٰ  َ�َِميعٌ  �نَّا﴿ 
   ترجمه: 
دار و یو ب(م محتاط یھست یما گروھ )نکیو ل ،ستین ینگرانگونه  ھیچ یالبّته جا( 

  ).شیدوراند
   توضیحات: 

يعٌ ـجَ «  ونَ ). «۴۴قمر /  :نگا(جمع  .گروه و دسته :»مِ اذِرُ افراد محتاط و  :»حَ
گاه و ب .شیدوراند   .داریآ

 ۵۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
َ
ٰ  ّمِن ُهمَ�ٰ رَجۡ فَأ   ﴾٥٧ وَُ�ُيونٖ  ٖت َج�َّ

   ترجمه: 
ان یل بر فرعون و فرعونیاسرائ یو عاقبت بن ،ست بشود شدیبا یسرانجام آنچه م( 

  .میرون راندیسارھا ب  ھا و چشمه و ما آنان را از باغ )روز شدندیپ
   توضیحات: 

يُونٍ «  نَّاتٍ وَ عُ   .استساران پر آب مصر  سرسبز و چشمهھای  باغ مراد :»جَ
 ۵۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٨ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُ�ُنوزٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).میردکبه در (مجّلل  یاخھاکان گنجھا و یاز م )شان رایا(و  
   توضیحات: 

نُوزٍ «  يمٍ . «ھا گنج :»كُ رِ   .با استین و خوش و زیمراد ارزشمند و مجّلل و مز :»كَ
 ۵۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  لَِكۖ َكَ�ٰ ﴿ 
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َهاَ�ٰ َرثۡ َوأ  ﴾٥٩ ءِيَل َ�
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   ترجمه: 
  .میردکل یاسرائ یراث بنیو آنھا را م )روز گشتندیل پیاسرائ یه بنکشد (ن ین چنیا 
   توضیحات: 

ذالِكَ «  ه کبل .داستان مراعات نشده است یعیب طبینجا ترتیدر ا .ن شدیار چنک :»كَ
  .گفته شده سپس به درازا از آن سخن رفته استده داستان یکجه و چینت

 ۶۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ۡ�ِ  َبُعوُهمفَ�   ﴾٦٠ �ِ�َ مُّ

   ترجمه: 
شان  بدی ردند و به ھنگام طلوع آفتابکب یل را تعقیاسرائ یبن )انیفرعون و فرعون( 
  .دندیرس
   توضیحات: 

قِنيَ «  ِ رشْ دن به وقت یرس یبه معن )إرشاق(از مصدر  .دگانید رسیبه طلوع خورش :»مُ

داخل شدن در  یبه معن )إصباح(ه کگونه  ھمان .ُطلوع است یه به معنکُشروق 

باح( رشِ ( .است )َمساء(دن به یرس یبه معن )إمساء(و  )صَ  )و(ر یتواند حال ضم یم )قِنيَ مُ
  .باشد )ھم(ا یو 

 ۶۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٰٓ  فَلَمَّ ۡص  قَاَل  َعانِ مۡ �َۡ ٱ َءاتََ�
َ
 ﴾٦١ َرُ�ونَ لَُمدۡ  إِنَّا ُموَ�ٰٓ  ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
در چنگال (ما  :گفتند یاران موسی ،دندیگر را دیدکیه ھر دو گروه ک یھنگام 

  ).میشو یم کو ھال(م یگرد یگرفتار م )انیفرعون
   توضیحات: 

يا«  آءَ . است )تراءا( یالخّط قرآن باب تفاعل است و در رسم یفعل ماض .دید :»تَرَ

ونَ « كُ رَ دْ   .گرفتارشدگان .دگانیرس :»مُ
 ۶۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٥٢٥ سوره شعراء

 

ۖ  قَاَل ﴿  ٓ   ﴾٦٢ ِدينِ َسَيهۡ  َرّ�ِ  َمِ�َ  إِنَّ  َ�َّ
   ترجمه: 
قطعًا به دست دشمنم ( .پروردگار من با من است .ستین نیچن :گفت )یموس( 
  .ردکرھنمودم خواھد  )سپارد و به راه نجات ینم

   توضیحات: 

 یش از خود را رّد و نفیه سخن پکاست  ین واژه حرفیا .ستین نیچن :»كالّ « 

عِيَ . «رسد یانش به ما میه فرعون و سپاھکد ینگوئ :یعنی .ندک یم   ).۴۶/   طه :نگا( :»مَ
 ۶۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ فَأ نِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا

َ
ۖ حۡ ۡ�َ ٱ ّ�َِعَصاكَ  بۡ�ِ ٱ أ وۡ ٱكَ  قٖ فِرۡ  ُ�ُّ  فََ�نَ  نَفلَقَ ٱفَ  َر  دِ لطَّ

 ﴾٦٣ َعِظيمِ لۡ ٱ
   ترجمه: 
عصا را به  یوقت( .ا بزنیخود را به در یه عصاکم یام دادیپ یبه دنبال آن به موس 
دوازده راه  و(د یگرد یوه بزرگکھمچون  یو ھر بخش ،افتکا از ھم شیدر )ا زدیدر

 یا ل در جادهیاسرائ یگانه بن از اسباط دوازده یو ھر گروھ ،دار شدیدر آن پد کخش
  ).ردکت کحر
   توضیحات: 

لَقَ «  قٍ . «از ھم جدا شد .از ھم باز شد .افتکاز ھم ش :»إنفَ مراد  .بخش .ِقسم :»فِرْ

د. «ه واپس رفته استکاست  یجوانب آب م یآن به عظ فیتوص .وه بزرگک .وهک :»الطَّوْ
  .د استیکتأ یبرا ،هیدر آ

 ۶۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ ﴿ 
َ
  ﴾٦٤ َخرِ�نَ �ٱ َ�مَّ  َنالَفۡ َوأ

   ترجمه: 
و فرعون و (م یگرداند کینزد )لیاسرائ یو بن یز به موسین(گران را یو در آنجا د 

  ).میردکگانه  دوازدهھای  راه ان را وارد آنیفرعون
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   توضیحات: 

نا«  لَفْ آنجا. ظرف »: ثُمَّ ). «۱۳ر / یوکت ،۳۱ِ◌ /  ،۹۰م (نگا: شعراء / یگرداند کینزد»: أَزْ

رينَ «ا است. یاست. مراد وسط در   ان فرعون است.یرکگران. مراد فرعون و لشید»: اآلخَ
 ۶۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�َيۡ ﴿ 
َ
َعهُ  َوَمن ُموَ�ٰ  َناَوأ ۡ�َ  ۥٓ مَّ

َ
 ﴾٦٥ عِ�َ أ

   ترجمه: 
  .میھمراھان او را نجات داد یو جملگ یموس 
   توضیحات: 

يْنَا«    .مینجات داد :»أَنجَ
 ۶۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

غۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٦٦ َخرِ�نَ �ٱ َناَر�ۡ أ

   ترجمه: 
  .میردکگران را غرق یسپس د 
   توضیحات: 
 ۶۷ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾٦٧ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
است  یدرس عبرت بزرگ )افرانکنجات مؤمنان و غرق  یماجرا(ن یگمان در ا یب 

گاه داشته باشند و درباره سرگذشت جّباران مغرور ک یسانک یبرا( ه چشم باز و دل آ
ثر آنان کا یول ).نندیو بب توب و منظور را به دّقت بخوانندکخ میشند و اوراق تاریندیب
  ).وستندیبه جمع مؤمنان پ ،ه و جادوگرانیھمچون آس ،شانیمتر اکو (اوردند یمان نیا

   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .اندرز سترگ و عبرت بزرگ :»ءَ
 



  ١٥٢٧ سوره شعراء

 

 ۶۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٨ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و با محّبت و مھربان است ،پروردگار تو با عّزت و تواناگمان  یب 
   توضیحات: 

يزُ «  زِ عَ يمُ . «نندگانکب یذکدر انتقام گرفتن از ت ،توانا :»الْ حِ در حق  ،مھربان :»الرَّ
  .نندگانکق یتصد

 ۶۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ﴾٦٩ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َبأ

   ترجمه: 
  .ان داریافران بک یم را برایسرگذشت ابراھ )!غمبریپ یا( 
   توضیحات: 

بَأ«    .مراد قّصه و سرگذشت است .خبر :»نَ
 ۷۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
 ﴾٧٠ بُُدونَ َ�عۡ  َما ۦِمهِ َوقَوۡ  ِ�

   ترجمه: 
را پرستش ز یچه چ :خود گفت )پرست بت(و قوم  )آزر(ه به پدرش ک یھنگام 

  ).؟باشند یسته پرستش میشا یک ،دیپرست یه مکرا  یزھائیچ( ؟دینک یم
   توضیحات: 
 ۷۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡص  ُبدُ َ�عۡ  قَالُوا
َ
ٰ  لََها َ�َنَظلُّ  اَنامٗ أ  ﴾٧١ ِكفِ�َ َ�

   ترجمه: 
به پرستش (م و دائمًا یپرست یرا م یبزرگھای  بت :گفتند )مفتخرانه پاسخ دادند و( 
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  .میمان یشان ماندگار م بر عبادت )م ویپرداز یآنھا م
   توضیحات: 

. ار استکاستمرار در گر  بیان از افعال ناقصه و .میمان یبر دوام م :»نَظَلُّ « 

نيَ « اكِفِ   ).۱۳۸/   اعراف ،۱۸۷/   بقره :نگا(مالزمان عبادت  :»عَ
 ۷۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
ازتان یشنوند و ن یشما را م یصدا ،دیخوان یم کمکه آنھا را به ک یا ھنگامیآ :گفت 

  ؟نندک یرا برآورده م
   توضیحات: 

مْ «  ونَكُ عُ مَ لْ يَسْ نند ک یازتان را برآورده میا نیآ ؟شنوند یا دعا و سخن شما را میآ :؟»هَ
  ؟ندیگو یو به شما پاسخ م

 ۷۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ  ﴾٧٣ يَُ�ُّ

   ترجمه: 
متوّجه شما  یانیا زیو  )؟دینکاگر از آنھا اطاعت (رسانند  یبه شما م یا سودی 

  ).؟دینمائ یچیاگر از آنھا سرپ(سازند  یم
   توضیحات: 
 ۷۴ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ وََجدۡ  بَۡل  قَالُوا ٓ  نَا   ﴾٧٤ َعلُونَ َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءنَاَءابَا
   ترجمه: 
ان خود را کایفقط ما پدران و ن )نندکتوانند ب یارھا را نمکن یاز ا یزیچ( :ندیگو یم 

نمودند و ما ھم از  یو بتان را به گونه ما پرستش م(ردند ک ین مین چنیه اکم یا دهید
  ).؟ان ما در اشتباه بوده باشندکایشود پدران و ن یمگر م .بس م وینک ید میارشان تقلک



  ١٥٢٩ سوره شعراء

 

   توضیحات: 

نَا«  دْ جَ ابَآء« .میا دهید .میا افتهی :»وَ ان است کایمراد پدران و اجداد و ن .پدران :»ءَ
  ).۷۶شعراء /  :نگا(

 ۷۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ  قَاَل ﴿ 
َ
ا ُتمأ   ﴾٧٥ ُبُدونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  مَّ

   ترجمه: 
  ؟!دیپرست یز را میه چه چکد ینیب یم )د وینک یار مکه چه کد یدان یم(ا یآ 
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ رَ  یدن و دانستن و به اصل مسأله پیشیاند ،دنیمراد از د ؟دینیب یا میآ :؟»أَفَ
  .بردن است

 ۷۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
ٓ  أ  ٱ ؤُُ�مُ َوَءابَا

َ
 ﴾٧٦ َدُمونَ قۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .ن شمایشیھم شما و ھم پدران پ 
   توضیحات: 

ونَ . «است یه قبلیدر آ یر فاعلید ضمیکتأ :»أَنتُمْ «  مُ دَ   .ان و گذشتگانینیشیپ :»األقْ
 ۷۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿   ﴾٧٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربَّ  إِ�َّ  ّ�ِ
   ترجمه: 
بجز پروردگار  )دیدان یه شما معبود خود مک یھائ آن(ھمه آنھا دشمن من ھستند  

  .انیجھان
   توضیحات: 

وٌّ «  دُ رود  یار مکسان به کیر و مؤّنث کو جمع و مذ یمفرد و مثنّ  ین واژه برایا :»عَ

بَّ ). «۱۱۲/   انعام ،۱۰۱نساء /  :نگا( اگر به خدا معتقد نبوده باشند و خدا جزو  :»إِالّ رَ
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د ید بر توحیکر آن به منظور تأکاستثناء منقطع است و ذ ،آنان نبوده باشد یمعبودھا
م پروردگار یابراھ ،اند ردهک یز پرستش میاگر ھم عالوه از بتھا خدا را ن .خالص است

  .ندک یان را استثناء میجھان
 ۷۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿   ﴾٧٨ ِدينِ َ�هۡ  َ�ُهوَ  َخلََقِ�  �َّ
   ترجمه: 
ا و آخرت) یسعادت دن یو ھم او مرا (به سو ،ده استیه مرا آفرک) یانی(پروردگار جھان 

  ست).یاز من غافل ن یا من حضور دارد و لحظه یسازد (و در سراسر زندگ یم یراھنمائ
   توضیحات: 

ينِ «  ْدِ   ).۵۰/   طه :نگا(رم او است یند و دستگک یم یمرا راھنمائ :»هيَ
 ۷۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱوَ ﴿   ﴾٧٩ قِ�ِ َو�َسۡ  عُِمِ� ُ�طۡ  ُهوَ  �َّ
   ترجمه: 
  .نوشاند یخوراند و میه او مرا مکاست  یسکآن  
   توضیحات: 

ني...«  رسانم او است و من ھمه جا بر سر خوان  یه روزکن است یمراد ا :»يُطْعِمُ
  .ام نشستهنعمت او 

 ۸۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٠ فِ�ِ �َشۡ  َ�ُهوَ  ُت َمرِۡض  �َذا﴿ 
   ترجمه: 
  .دھد یه مرا شفا مکمار شوم او است یه بک یو ھنگام 
   توضیحات: 

نيِ «  فِ انسان  .له استیتر و دوا وسکتنھا خدا است و د یه شافکن است یمراد ا :»يَشْ
داند  یدام را شفا دھنده نمکچ یھ یول ،خورد یند و دارو مک یم  مراجعه کمؤمن به پزش



  ١٥٣١ سوره شعراء

 

نان و آب  .شوند یه اگر خدا خواست دوا و درمان مؤّثر واقع مکه معتقد است کو بل
  .ننده خدا استکریس یول ،ردنندکر یله سیوس

 ۸۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱوَ ﴿   ﴾٨١ يِ�ِ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميتُِ�  �َّ
   ترجمه: 
ز یدر رستاخ(راند و سپس یم یاو مرا م )دیچون اجلم فرا رس(ه کاست  یسکو آن  
  .گرداند یمرا زنده م )تاب و جزا و سزاکحساب و  یبرا

   توضیحات: 

يِنيِ «  ْ راننده و دوباره یبخش و م اتیه حکن است یاشاره به ا .ندک یمرا زنده م :»حيُ
  .ننده خدا استکزنده 

 ۸۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱوَ ﴿  طۡ  �َّ
َ
ن َمعُ أ

َ
 ﴾٨٢ ّ�ِينِ ٱ مَ يَوۡ  ِ�  َٔ َخِطٓ�  ِ�  فِرَ َ�غۡ  أ

   ترجمه: 
  امرزد.یامت برپا است) گناھم را بیه قکدوارم در روز جزا و سزا (یه امکاست  یسکو آن  
   توضیحات: 

عُ «  طِيئَتِي. «دوارمیام .دوزم یچشم طمع م :»أَطْمَ ينِ . «لغزشم .گناھم :»خَ مَ الدِّ وْ  :»يَ
  ).۴/   فاتحه :نگا(تاب و جزا و سزا کروز حساب و 

 ۸۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�ِ  امٗ ُحكۡ  ِ�  َهۡب  َرّبِ ﴿ 
َ
ِ  ِ� قۡ َو� ٰ ٱب  ﴾٨٣ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
مال و معرفت کبه من  !پروردگارا :)م دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفتیابراھ( 

 یو قدرت بر داور ،نمیحق را حق و باطل را باطل بب ،در پرتو آنتا (مرحمت فرما 
ستگان و یاز زمره شا )ا و آخرتیدر دن(و مرا  ،)ان بندگانت داشته باشمیح در میصح

  .ستگان گردانیبا
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   توضیحات: 

م«  كْ مال علم و ک .یق ھمراه با قدرت داوریشناخت عم .مال و معرفتک :»اً ـحُ
  ).۲۱شعراء /  :نگا(مت کح .عمل

 ۸۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٤ ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  قٖ ِصدۡ  لَِسانَ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
در  کیر و نام نیر خکمن ذ یبرا )کیق در طاعت و عبادت و اعمال نیبا توف(و  

  .دار یندگان بر جایان آیم
   توضیحات: 

قٍ «  دْ انَ صِ رينَ ). «۵۰/   میمر :نگا( کینام ن .ریر خکذ :»لِسَ ه بعدھا ک یسانک :»اآلخِ
  .ندگان جھانیآ .نندک یم ین زندگیند و در زمیآ یم

 ۸۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٥ �َّعِيمِ ٱ َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن ِ� َعلۡ جۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .آورند یه بھشت پرنعمت را فراچنگ مکساز  یسانکو مرا از زمره  
   توضیحات: 

نَّةِ «  ثَةِ جَ رَ مان به الله و پرستش یه در پرتو اکاست  یسانکمراد  .وارثان بھشت :»وَ

يمِ ). «۴۳/   اعراف :نگا(آورند  یخدا بھشت را به دست م نَّةِ النَّعِ  ،۶۵/   مائده :نگا( :»جَ
  ).۵۶/   حّج  ،۹/   ونسی

 ۸۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ�ٓ  فِرۡ غۡ ٱوَ ﴿ 
َ
آٱ مِنَ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِ�  ﴾٨٦ ّلِ�َ لضَّ

   ترجمه: 
مورد مرحمت و مشمول  ،ق در طاعت و عبادتیمان و توفیبا رھنمود به ا(و پدرم را  

  .امرزیه از گمراھان است بک )له او راین وسیو بد ،مغفرت گردان



  ١٥٣٣ سوره شعراء

 

   توضیحات: 

 »... رْ فِ م یو ابراھ ،ش از فوت آزر استیپ ،پدرش آزر یم برایطلب آمرزش ابراھ»: إِغْ
ه او کد یند. اّما چون دکطلب آمرزش  یو یه براکوقت جدا شدن از او بدو وعده داده بود 

  ).۱۱۴/   رد (نگا: توبهکجست و طلب آمرزش را قطع  یزاریاز او ب ،فر از جھان رفتکبا 
 ۸۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٧ َعُثونَ ُ�بۡ  مَ يَوۡ  زِِ� ُ�ۡ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
 ،تاب و سزا و جزاکحساب و  یمردمان برا(ه ک یمرا خوار و رسوا مدار در روز و 

  .شوند یخته میبرانگ )زنده و
   توضیحات: 

ثُونَ «  بْعَ   ).۱۰۰/   مؤمنون ،۳۶حجر /  ،۱۴/   اعراف :نگا( :»يُ
 ۸۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٨ َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 )یسکبه  ی،انسان یروین یعنی( ،و اوالد ،)یماد یروین یعنی( ،ه اموالک یآن روز 

  .رساند ینم یسود
   توضیحات: 

مَ «  وْ   .امت استیظرف و مراد ق :»يَ
 ۸۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َ�  َمنۡ  إِ�َّ ﴿ 
َ
َ ٱ �  ﴾٨٩ َسلِي�ٖ  بٖ بَِقلۡ  �َّ

   ترجمه: 
و از  ،دگار صرفیه در راه آفرک یند و از اموالک یمدا ینجات پ( یسکه تنھا کبل 

از (ه با دل سالم ک )برد یسود م ،رده باشدکر پروردگار رھنمود یه در مسک یاوالد
  .شگاه خدا آمده باشدیبه پ )ایفر و نفاق و رک یماریب
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   توضیحات: 

 »... نْ نْ (واژه  .هک یسکن کیل .هک یسکمگر  :»إِالّ مَ تواند مرفوع و بدل از  یم )مَ

عُ (فاعل  نفَ عُ مالٌ وَ « :ن خواھد بودیر چنیه تقدکش از آن مقّدر باشد یپ یو مضاف )يَ نفَ ال يَ

ليمٍ  لْبٍ سَ نْ أَيتَ اهللاَ بَقَ نُونَ إِالّ مالُ و بَنُو مَ منصوب و مفعول  )َمْن (ه واژه کن یا ایو  .»ال بَ

عُ « :ن خواھد بودیر چنیقده تکبوده و در اصل بدل از مفعول محذوف باشد  نفَ مَ الْ يَ وْ يَ

ليمٍ  لْبٍ سَ نْ أَيتَ اهللاَ بِقَ اً إَالّ مَ دَ نُونَ أَحَ به انسان  یدر ھر صورت اموال و اوالد .»مالٌ وَ ال بَ

ليمٍ . «ات صالحات شده باشندیل به باقیه تبدکرسانند  یسود م لْبٍ سَ دل سالم از  :»قَ
  ).۲۶۴/   بقره ،۱۹/   احزاب ،۱۴۷/   اعراف :نگا(ا یفر و نفاق و رک یماریب

 ۹۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٩٠ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لَِفِت َوأ

   ترجمه: 
فر و که از کشود (و آنان  یگردانده م کیزگاران نزدیپرھ یدر آن ھنگام بھشت برا 

  روند). یآن مسوی  به ،آورده بودند یمان و طاعت در جھان رویو به ا ،گردانیرو یمعاص
   توضیحات: 

لِفَتْ «    .گردانده شد کینزد :»أُزْ
 ۹۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٩١ َغاوِ�نَ لِلۡ  ِحيمُ �َۡ ٱ َوُ�ّرِزَتِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شود یار گردانده مکگمراھان آش یو دوزخ برا 
   توضیحات: 

تْ «  زَ ينَ «. دیار گردکآش .نموده شد :»بُرِّ اوِ غَ   .گمراھان :»الْ
 ۹۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  لَُهمۡ  َو�ِيَل ﴿ 
َ
  ﴾٩٢ بُُدونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما نَ �



  ١٥٣٥ سوره شعراء

 

   ترجمه: 
  ؟دیردک یوسته آنھا را عبادت میه پک یجا ھستند معبودھائکشود:  یگفته مشان  بدی و 
   توضیحات: 

ا«    .ن استیدروغ یمراد معبودھا .هک یزھائیچ :»مَ
 ۹۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ ﴿  ونَُ�مۡ  َهۡل  �َّ وۡ  يَنُ�ُ
َ
ونَ  أ  ﴾٩٣ يَنتَِ�ُ

   ترجمه: 
نون با آن که اک یھائین شدائد و سختیدر برابر ا(ا آنھا یآ .ر از خدایغ )یمعبودھا( 

  ؟دھند یم یاریشتن را یا خوینند ک یم کمکشما را  )د و ھستندیروبرو ھست
   توضیحات: 

ونَ «  ُ نتَرصِ دادن  یاری یانتصار به معن .دارند یشتن را به دور میخو .دارند یباز م :»يَ
قمر  ،۸۱/   قصص ،۴۳/   ھفک :نگا(شتن است یا دفع بال از خویخواستن و  کمکا یخود 

  ).۳۵/   رحمن ،۱۰/ 
 ۹۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ فَُكبۡ ﴿   ﴾٩٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱوَ  ُهمۡ  �ِيَها ِكُبوا
   ترجمه: 
ه پرستش ک(ھمراه گمراھان  )ه پرستش شوندگان گمراھسازک(آنان  ،پس از آن 

  .شوند ینده مکبه دوزخ سرنگون اف یاپیپ )شان بودندینندگان اک
   توضیحات: 

بْكِبُوا«    .شوند ینده مکفرو اف یاپیسرنگون و پ :»كُ
 ۹۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  لِيَس إِبۡ  وَُجُنودُ ﴿ 
َ
 ﴾٩٥ ُعونَ أ

   ترجمه: 
  ).گردند یز ھمراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مین(من یان اھریرکلش یو جملگ 
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   توضیحات: 

لِيسَ «  نُودُ إِبْ اران و کتیجنا یعنی ،سیروان ابلیمراد پ .سیاوران ابلیان و یرکلش :»جُ
  ).۴۳حجر /  ،۱۸/   اعراف :نگا(خ است یشگان سراسر تاریت پیمعص

 ۹۶ شعراء آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ﴾٩٦ َتِصُمونَ َ�ۡ  �ِيَها َوُهمۡ  قَالُوا
   ترجمه: 
 یبا معبودھا(ش کشمکدر آنجا به  )اند دهین را پرستیدروغ یه معبودھاک(آنان  

  :ندیگو یپردازند و م یم )خود
   توضیحات: 

ونَ «  مُ تَصِ ْ ا خيَ مْ فِيهَ   .ه استیجمله حال :»وَ هُ
 ۹۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱتَ ﴿  بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُكنَّا إِن �َّ  ﴾٩٧ مُّ
   ترجمه: 
  .میا بوده یارکآش یبه خدا سوگند ما در گمراھ 
   توضیحات: 

نَّا«  نَّا« :ن استیمخّفف از مثّقله و در اصل چن )ِإْن (واژه  :»إِن كُ   .»إِنَّا كُ
 ۹۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٩٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م إِذۡ ﴿ 
   ترجمه: 
در عبادت و (ان یرا با پروردگار جھان )نیمعبودان دروغ(ه ما شما کآن زمان  

  .میدانست یبرابر م )طاعت
   توضیحات: 

  ).۳۹/   زخرف :نگا(ه است یلیتعل )إِذْ (ا ی .است یظرف زمان گمراھ .هک یزمان :»إِذْ « 
 



  ١٥٣٧ سوره شعراء

 

 ۹۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٓ  َوَما َضلََّنا
َ
ۡ ٱ إِ�َّ  أ  ﴾٩٩ رُِمونَ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
  .رده استکگمراه ن )ن نامیاطیش(اران کو ما را جز بزھ 
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  مُ رِ جْ /   احزاب :نگا(شان است یبراء اکا رؤساء و ی ،اوران اویطان و یمراد ش :»مُ
۶۷.(  

 ۱۰۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠٠ فِعِ�َ َ�ٰ  ِمن َ�َا َ�َما﴿ 
   ترجمه: 
ه کما  !ه ما را برھانندک(م یندار ینندگانکما اصًال شفاعت  )امروز !بر ما یوا یا( 

  ).مینجات خود بود یگران برایانجیم یگریانجیمعتقد به م
   توضیحات: 

افِعِنيَ «  ن شَ ه پس از آن قرار دارد کاست  یزیچ یت نفیعمومگر  بیان )ِمْن (واژه  :»مِ
  ).ر المصحف المفّسریتفس :نگا(

 ۱۰۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
 یبرا یا هیم گرکتا دست (م یھم ندار یو دلسوز یمیدوست صم )امروز ،نیھمچن( 

  ).ما سر دھد
   توضیحات: 

يمٍ «    .و دلسوز است یمیمراد صم .گرم :»محَ
 ۱۰۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٥٣٨

 

نَّ  فَلَوۡ ﴿ 
َ
ةٗ  َ�َا أ ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَُكونَ  َكرَّ  ﴾١٠٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
مان یو در پرتو ا(م یشد یم تا از زمره مؤمنان میداشت یبرگشت )به جھان( !اشک 

  ).میآمد یم و به بھشت در میافتی یاز عذاب دوزخ نجات م ،ستهیدرست و اعمال شا
   توضیحات: 

وْ «  يْتَ ( ینجا در معنیدر ا )َلوْ (واژه  :»لَ ةً . «است یتمنّ  یو برا )لَ رَّ  .رجعت :»كَ
  ).۱۰۰و  ۹۹/   مؤمنون :نگا(مراد برگشت به جھان است  .برگشت

 ۱۰۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٠٣ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
ر یعاقالن قوم تو و سا یبرا( یپند و عبرت )میسرگذشت ابراھ(ن یگمان در ا یب 

مان یو ا(مان نداشته یشتر آنان ایب )تعّجب است یجا( یول ،است )فرزانگان
  ).آورند ینم

   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .درس عبرت .پند و اندرز :»ءَ
 ۱۰۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠٤ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مھربان است )نسبت به مؤمنان(توانا و  )نانید یبر انتقام از ب(قطعًا پروردگارت  
   توضیحات: 

...وَ «  بَّكَ غمبر و مؤمنان یپ یاست برا یمؤّثر یھا دلدار ن نوع جملهیرار اکت :»إِنَّ رَ
  .ت گمراھان در ھر عصر و زمانیثرکمؤمنان در برابر ات یاقل یو برا ،صدر اسالم کاند

 ۱۰۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۡ ٱ نُوٍح  مُ قَوۡ  َكذَّ  ﴾١٠٥ َسلِ�َ ُمرۡ ل



  ١٥٣٩ سوره شعراء

 

   ترجمه: 
ب یذکغمبران را تیقوم نوح پ ).مربوط به قوم نوح است یگریآموزنده د یماجرا( 

  .ردندک
   توضیحات: 

 »... بَتْ ذَّ ه کچرا  ،اند ردهکب یذکز تیغمبران را نیھمه پ ،ب نوحیذکقوم نوح با ت :»كَ
ر ھمه کمن ،د ھم قوم نوحیشا ؛ غمبران بشمار استیب ھمه پیذکت ی،غمبریب پیذکت
ث فعل یتأن ).۳۷/   فرقان :نگا(اند  بوده یان آسمانیھمه اد یلّ کغمبران و به طور یپ

بَتْ ( ذَّ و به  ،رود یار مکر و مؤّنث به کبه صورت مذ )قوم(ه واژه کن است یبه خاطر ا )كَ
  .ر شودکر و مؤّنث ذکتواند به صورت مذ یفعل آن م یھر اسم جمع یلّ کطور 

 ۱۰۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
َ�  نُوحٌ  أ

َ
 ﴾١٠٦ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
  !دینک یزگاریپرھ !ھان :گفتشان  بدی نژادشان نوح  ه ھمک یزمان 
   توضیحات: 

مْ «  وهُ  :ندیگو یه مکگونه  ھمان ،مراد ھمنژادشان است .برادرشان :»أَخُ

وت« ب. أَخُ رَ والْعَ ونَ . «»ميمـَأَخُ تَّقُ   .دینک یزگاریپرھ !ھان ؟دینک ینم یزگاریا پرھیآ :»أَال تَ
 ۱۰۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾١٠٧ أ

   ترجمه: 
  .ھستم ینیغمبر امیشما پ یقطعًا من برا 
   توضیحات: 

  .ان مردمیمشھور به امانت در م .یرسالت آسمان ین در ادایام :» َمنيٌ أ« 
 ۱۰۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٠٨ َوأ
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   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یاز خدا بترس 
   توضیحات: 

وااهللاَ«    .دیاز خدا بترس .دیشتن را در امان داریاز عذاب خدا خو :»إِتَّقُ
 ۱۰۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ٰ  إِ�َّ  رِيَ أ  ﴾١٠٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

   ترجمه: 
مزد من جز بر پروردگار  .خواھم یاز شما نم یچ مزدین دعوت ھیمن در مقابل ا 

  .ستیان نیجھان
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ   .است یحرف نف :»إِنْ . «یغ اوامر و نواھیدر برابر دعوت و تبل :»عَ
 ۱۱۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١١٠ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یپس از خدا بترس 
   توضیحات: 

ونِ «    .است یرش دستور آسمانیمراد پذ .دینکاز من اطاعت  :»أَطيعُ
 ۱۱۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  نُؤۡ  ا
َ
َبَعَك ٱوَ  لََك  ِمنُ �  ٱ �َّ

َ
 ﴾١١١ َذلُونَ رۡ ۡ�

   ترجمه: 
ن و یتر ه پستک یدر حال ،میاوریمان بیبه شما ا )اشراف و نجباء(ا ما یآ :گفتند 

افراد ثروتمند و  یچگونه انتظار دار( ؟!اند ردهک یروین افراد از تو پیتر ارزش یب
  ).؟!ن شوندیھمراه و ھمنش ،سر و پا و گمنام یب یبا مشت ،واالمقام

 



  ١٥٤١ سوره شعراء

 

   توضیحات: 

بَعَكَ «  اتَّ لُونَ . «ه استیحال )و(حرف  :»وَ ذَ ز یچ یمراد افراد ب .ن مردمیتر پست :»األرْ
  ).۲۷ھود /  :نگا(مقام است  یو ب

 ۱۱۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  بَِما ِ� ِعلۡ  َوَما قَاَل ﴿   ﴾١١٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
من چه  )حق و اصالح جامعه استسوی  به فه من دعوت ھمگانیوظ( :گفت )نوح( 

ه کمھم امروز است  ؟ شان چه بوده استیو گذشته ا( ؟اند داشته یارکدانم آنان چه  یم
  ).اند اند و در راه حق گام نھاده برآمده یرفته و در مقام خودسازیدعوت مرا پذ

   توضیحات: 

لْمي«  ا عِ ا حرف یتواند اسم استفھام  یم )ما(واژه  .دانم یمن نم .دانم یمن چه م :»مَ
  .باشد ینف

 ۱۱۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  إِ�َّ  ِحَساُ�ُهمۡ  إِنۡ ﴿  َ�َ  �  ﴾١١٣ ُعُرونَ �َشۡ  لَوۡ  َرّ�ِ
   ترجمه: 
ده یاگر شما فھم ،ستیشان جز بر عھده پروردگارم نیا )ارک یاعمال و جزا(حساب  

د خدا پنھان نبوده یشان از دیار خوب و بد گذشته اکه کد یدانست یم(د یو باشعور باش
  ).ارشان با خدا است نه با منکاست و سر و 

   توضیحات: 

  .است یحرف نف :»إِنْ « 
 ۱۱۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ بَِطارِدِ  �  ﴾١١٤ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
  ).تا دل شما را به دست آرم(رانم  ینم )ش خودیاز پ(من ھرگز مؤمنان را  
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   توضیحات: 

د«    .نندهکدور  .نندهکطرد  :»طَارِ
 ۱۱۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

۠  إِنۡ ﴿  نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �  ﴾١١٥ مُّ

   ترجمه: 
  .ستمیش نیب یارکم دھنده آشیمن ب 
   توضیحات: 

بنيٌ . «ه استیناف )إِنْ (حرف  :»إِنْ أَنَا...«    .ارکواضح و آش :»مُ
 ۱۱۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  ُنوحُ َ�ٰ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا  ﴾١١٦ ُجومِ�َ َمرۡ ل
   ترجمه: 
قطعًا جزو سنگساران  ی،ان ندھیپا )ن رفتار و گفتار خودیبد(اگر  !نوح یا :گفتند 

  ).ر مخالفان ما آمده استیه بر سر ساکو بر سر تو ھمان خواھد آمد (شد  یخواھ
   توضیحات: 

نيَ ـْال«  ومِ جُ رْ   .سنگساران .افراد سنگباران شده :»مَ
 ۱۱۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

بُونِ  ِ� قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ  قَاَل ﴿   ﴾١١٧ َكذَّ
   ترجمه: 
و (دند یمرا دروغگو نام ،قوم من !پروردگارا :گفت )رد وکشگاه خدا عرض ینوح به پ( 

  !)رفتندیدعوتم را نپذ
   توضیحات: 

 »... بِّ : رَ   .است یه بعدیمطالب آ یه مقّدمه تقاضاین آیا :»قالَ
 ۱۱۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٥٤٣ سوره شعراء

 

ِ�َ  َوَمن َوَ�ِِّ�  احٗ َ�تۡ  َنُهمۡ َو�َيۡ  ِ� بَيۡ  تَحۡ �ۡ ٱفَ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  مَّ  ﴾١١٨ مِنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
نمانده است و تمام تالش و  ین ستمگران باقیت ایھدا یبرا یچ راھیه ھکنون ک(ا 

ان را نابود کافران و مشرکن (و ک ینان خودت داوریان من و ایده بوده است) میفایتوانم ب
  نجه و آزارشان) نجات بده.که با من ھستند (از دست شکرا  یفرما) و من و مؤمنان

   توضیحات: 

تَحْ «  ان اھل یمراد قضاوت در م .نکفیب یجدائ ).۸۹/   اعراف :نگا(ن ک یداور :»إِفْ
افات کرا دادن و به م یھر گروھ یو حق و سزا ،ان استکافران و مشرکر ید و سایتوح

  .است ا مجازات رساندنی
 ۱۱۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�َيۡ ﴿ 
َ
َعهُ  َوَمن هُ َ�ٰ فَأ ۡ ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ۥمَّ  ﴾١١٩ ُحونِ َمشۡ ل

   ترجمه: 
گوناگون و  یوانھایو حھا  انسان از(پر  یشتکدر  ،ه با او بودندکرا  یسانکما او و  

  .مینجات داد )نانیآنان و ا یھا یازمندیو ن کخورا
   توضیحات: 

هُ  مَن«  عَ لْك. «ماندار استیروان ایمراد پ .ه با او بودندک یسانک :»مَّ فُ /   بقره :نگا( :»الْ

ونَ ـْال« ).۱۶۴ حُ شْ وانات و پرندگان و ینوح انباشته از مردمان و ح یشتک .زیلبر .پر :»مَ
  ).۴۰ھود /  :نگا(حتاج آنھا بود یو ما کخورا

 ۱۲۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

غۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾١٢٠ ا�ِ�َ ۡ�َ ٱ دُ َ�عۡ  َناَر�ۡ أ

   ترجمه: 
  .میردکه را غرق یسپس بق 
   توضیحات: 

دُ «    مؤمنان.بعد از نجات نوح و  :»بَعْ
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 ۱۲۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٢١ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
ل یعبرت سترگ و دل )افرانکسرگذشت نوح و سرنوشت مؤمنان و (ن یگمان در ا یب 
دن یبا وجود شن(شتر مردمان یو ب ،است )غمبرانیبر قدرت خدا و صدق پ( یبزرگ

  .آورند یمان نمیا )شانیار اکافتگان و گمراھان و سرانجام یِز راه یانگ داستان عبرت
   توضیحات: 

ةً «  ايَ نِنيَ . «لیدل ).۳۷/   فرقان :نگا(عبرت  :»ءَ مِ ؤْ م بِمُ هُ ثَرُ انَ أَكْ ا كَ اغلب مردمان آن  :»مَ
ن یشنوند و از ا یه قرآن را مک یسانکشتر یب .اوردند و غرق شدندیمان نیبه نوح ا یروز

/   روم ،۵۹غافر /  ،۱۷ھود /  :نگا(آورند  یمان نمیا ،نندک یسرنوشت اّطالع حاصل م
  ).۱۹۰و  ۱۵۸شعراء /  ،۴۲

 ۱۲۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٢٢ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿
   ترجمه: 
در حق (و مھربان  )ارانکبر انتقام از ستم(ره و توانا یمسّلمًا پروردگار تو چ 
  .است )زگارانیپرھ
   توضیحات: 

يز«  زِ عَ   .ریناپذ ستکش .رهیچ :»الْ
 ۱۲۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۡ ٱ َ�دٌ  َكذَّ  ﴾١٢٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  ).دندیو دروغگو نام(ردند کب یذکرا ت )خدا(غمبران یقوم عاد پ 
   توضیحات: 
 ۱۲۴ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 
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ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
َ�  ُهودٌ  أ

َ
 ﴾١٢٤ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
 ،دیزگار باشیو پرھ(د ینکشه یتقوا پ !ھان :گفتشان  بدی ه برادرشان ھودکبدان گاه  

  ).دیزیو از عذاب خدا بپرھ
   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ   ؟دینک یشه نمیا تقوا پیآ .دیزگار باشیپرھ !ھان :»أَال تَ
 ۱۲۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾١٢٥ أ

   ترجمه: 
  .شما ھستم یبرا ینیغمبر امیمن پ 
   توضیحات: 

نيٌ «  ولٌ أَمِ سُ   ).۱۰۷شعراء /  :نگا( :»رَ
 ۱۲۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٢٦ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یاز خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۲۷ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ٰ  إِ�َّ  رِيَ أ  ﴾١٢٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

   ترجمه: 
اجر و پاداش من جز  .طلبم ین دعوت از شما نمیدر برابر ا یچ اجر و پاداشیمن ھ 

  .باشد یان نمیبر پروردگار جھان
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ   ).۱۰۹شعراء /  :نگا( :»عَ



 تفسیر نور    ١٥٤٦

 

 ۱۲۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

تَبۡ ﴿ 
َ
 ﴾١٢٨ َبُثونَ َ�عۡ  َءايَةٗ  رِ�عٍ  بُِ�ّلِ  ُنونَ �

   ترجمه: 
در (د و یساز یم یا دهیشک کاخ سر به فلک یان مرتفعکو م یھر بلند یا شما باالیآ 
  ؟دیپرداز یھوده میب یارھاکو  یبه خوشگذران )آن

   توضیحات: 

يعٍ «  ةً . «یبلند .ان مرتفعکم :»رِ ايَ ده یشک کبه فلاخ بلند و سر کمراد  .نشانه :»ءَ

بَثُونَ . «است عْ ر یضم یجمله حال است برا .دینک یم یو خوشگذران .ھودهیب یارھاک :»تَ

بْنُونَ (در فعل  )و(   ).تَ
 ۱۲۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ونَ َ�ۡ  لََعلَُّ�مۡ  َمَصانِعَ  َوَ�تَِّخُذونَ ﴿  ُ�ُ ١٢٩﴾ 
   ترجمه: 
  ؟دیمان یجاودانه مه انگار کد یساز یم یھائ و دژھا و قلعه 
   توضیحات: 

انِعَ «  صَ ونَ . «ھا ارگاهکھا و  ارخانهک .ھا اخکدژھا و  :»مَ ْلُدُ مْ ختَ لَّكُ عَ انگار جاودانه  :»لَ
ھا و  ارخانهک :ن ھم باشدیتواند چن یه میآ یمعن .دیه جاودانه بمانکن یتا ا .دیمان یم
انگار جاودانه  ،دیبر یار مکھا به  ھا و برج اخکھا و ساختن  وهکندن ک یھا را برا ارگاهک
  ؟دیمان یم

 ۱۳۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٣٠ َجبَّارِ�نَ  ُتمۡ َ�َطشۡ  ُتمَ�َطشۡ  �َذا﴿ 
   ترجمه: 
د و ھمچون ستمگران و ینک یاز حّد تجاوز م ،دینک یه مجازات مک یو ھنگام 
مه و سزا روا یجر نیتر نیسنگ ،ن جرمیمترکو در برابر (د یدھ یفر میکشان کسر

  ).دیندار ید و عدالت و ترّحمیدار یم
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   توضیحات: 

تُمْ «   .دیبر یگان تاخت و تاز میگران و ھمسایسخت به د یعنی .دیور شد حمله :»بَطَشْ

بّارينَ ). «۱۲/   بروج :نگا(د ید و از حد فراتر رفتیردک یرو ادهیدر مجازات ز  :»جَ
  .حال است .شان و ستمگرانکسر

 ۱۳۱ شعراء آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٣١ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یاز خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۳۲ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا ِيٓ ٱ �َّ ُ�م �َّ َمدَّ
َ
 ﴾١٣٢ لَُمونَ َ�عۡ  بَِما أ

   ترجمه: 
  .داده است یارید یدان یه مک یھائ را با نعمته شما کد یزیبپرھ یخدائ )خشم(از  
   توضیحات: 

مْ «  كُ دَّ   ).۶إسراء /  :نگا(داده است  یاریشما را  :»أَمَ
 ۱۳۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ُ�م﴿  َمدَّ
َ
نۡ  أ

َ
 ﴾١٣٣ َو�َنِ�َ  �ٖ َ�ٰ بِ�

   ترجمه: 
  .ان و پسرانیچھارپا )اعطاء(داده است با  یاریشمار را  
   توضیحات: 

مْ «  كُ دَّ   .است یسرآغاز برشمردن امداد خداوند ،هین آیا :»أَمَ
 ۱۳۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ  ﴾١٣٤ وَُ�ُيونٍ  ٖت وََج�َّ
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   ترجمه: 
  .ھا ھا و چشمه و با باغ 
   توضیحات: 
 ۱۳۵ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ﴾١٣٥ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
  .ر شما شودیبانگیگر )امتیق(ترسم عذاب روز بزرگ  یمن م 
   توضیحات: 

ظيمٍ «  مٍ عَ وْ ه کاز آنجا  ).۵۹/   اعراف ،۱۵/   انعام :نگا(امت است یمراد ق .روز بزرگ :»يَ
افات کا به می )۱۶۵و  ۱۳۰/   اعراف :نگا(ز انسان به مجازات عمل بد خود یا نیدر دن

سخت و  یتواند روزھا یروز بزرگ م ،رسد یم )۳۰/   نحل :نگا(عمل خوبه خود 
  ).۱۸۹شعراء /  :نگا(ز باشد یا نیدن کوحشتنا

 ۱۳۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  قَالُوا ٓ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا وََ�ظۡ  َنا
َ
مۡ  َت أ

َ
ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن لَمۡ  أ  ﴾١٣٦ ِعِظ�َ َ�

   ترجمه: 
ا ی یند چه ما را اندرز بدھک یما تفاوت نم یبرا :گفتند )به ھود پاسخ دادند و(آنان  
  ).ن و ما را درد سر مدهکھوده خود را خسته میب( !یندھ
   توضیحات: 

الُوا«    .ن استیر و توھین سخن تحقیمراد از ا .قوم عاد گفتند :»قَ
 ۱۳۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ  إِنۡ ﴿   ٱ ُخلُقُ  إِ�َّ  َذا
َ
لِ�َ ۡ�  ﴾١٣٧ وَّ

   ترجمه: 
ان ینیشیوه و عادت پیجز ش )گفت یو به ما خواھ یا ه به ھم بافتهک یزھائیچ(ن یا 

را به گذشتگان ھائی  دروغ اند و دهیغمبر نامیه در گذشته خود را پک یآنان(ست ین
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  ).اند تو داشته یھمچون اّدعا یاند و ادعاھائ ل دادهیتحو
   توضیحات: 

لُقُ . «است یحرف نف :»إِنْ «  لِنيَ خُ  .انینیشیاخالق و عادت گذشتگان و پ :»األوَّ
 ین است اعمالیه مراد اکن یا ای ).۲۵/   انعام :نگا(غمبران است یب ھمه پیذکمرادشان ت

 کسر به فل یھا و ساختن قصرھا و قلعه یپرست ل بتیاز قب ،شدند یب مکه آنان مرتک
 یزھائیھمان چ ،دادنفر یکو خشونت در مجازات رساندن و  ،ده بر نقاط مرتفعیشک

  .باشد ینم یرادیاند و مطلب قابل ا داده یان انجام مینیشیه پکاست 
 ۱۳۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما﴿   ﴾١٣٨ بُِمَعذَّ
   ترجمه: 
  .میشو یعذاب داده نم )ن جھان و نه در آن جھانینه در ا(و ما  
   توضیحات: 
 ۱۳۹ سوره شعراء آیه 
   ه:یآمتن  

بُوهُ ﴿  هۡ  فََكذَّ
َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ُهمۚۡ َ�ٰ لَكۡ فَأ ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة

َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٣٩ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
و ما ھم نابودشان  )رفتندیو رسالتش را نپذ(دند یھود را دروغگو نام ،قوم عاد 

بخواھند از سرنوشت ه ک یسانک یبرا(است  یعبرت )سرگذشت قوم عاد(ن یدر ا .میردک
ش یفر در پکو راه (اوردند یمان نیثر قوم عاد اکا ).اموزندیب یو پند یدرس ،گرانید

  ).دندیجه آن را دیگرفتند و نت
   توضیحات: 

ةً «  ايَ نِنيَ . «نشانه قدرت .درس عبرت :»ءَ مِ ؤْ م مُّ هُ ثَرُ انَ أَكْ ا كَ مان یشتر قوم عاد ایب :»مَ
  .مان ندارندیت ایروان یشتر مردم به ایب ،نداشتند

 ۱۴۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٤٠ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
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   ترجمه: 
در (و مھربان  )ارکستن جّباران ستمکبر درھم ش(ره و توانا یگمان پروردگار تو چ یب 

  .است )نداریفان دیحق ضع
   توضیحات: 
 ۱۴۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۡ ٱ َ�ُمودُ  َكذَّ  ﴾١٤١ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  ).ردندکن یو از آنان فرمانبردار(دند یغمبران را دروغگو نامیقوم ثمود پ 
   توضیحات: 

ودُ ال«  بَتْ ثَمُ ذَّ لِنيَ ـْكَ سَ رْ   ).۳۸و۳۷/   فرقان :نگا( :»مُ
 ۱۴۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
َ�  لِحٌ َ�ٰ  أ

َ
 ﴾١٤٢ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
و از خدا ( ؟دیساز یشه نمیا تقواپیآ :گفتشان  بدی ه برادرشان صالحکآن زمان  
  ).؟دیترس ینم

   توضیحات: 

مْ «  وهُ ونَ ). «۱۰۶شعراء /  :نگا( :»أَخُ تَّقُ  !ھان ؟دیساز یشه نمیا تقوا پیآ :»أَال تَ
  ).۱۰۶شعراء /  :نگا(د ینکشه یتقواپ

 ۱۴۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾١٤٣ أ

   ترجمه: 
  .ھستم ینیغمبر امیتان پیبراگمان  بی من 
   توضیحات: 
 ۱۴۴ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 
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ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٤٤ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یپس از خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۴۵ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ٰ  إِ�َّ  رِيَ أ  ﴾١٤٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

   ترجمه: 
اجر و پاداش من  .نمک یاز شما درخواست نم یغ دعوت اجر و پاداشیو در قبال تبل 

  .ستیان نیجز بر پروردگار جھان
   توضیحات: 

 »... يَ رِ   ).۱۰۹شعراء /  :نگا( :»إِنْ أَجْ
 ۱۴۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�ۡ�ُ
َ
ٓ َ�ٰ  َما ِ�  ُ�ونَ �  ﴾١٤٦ َءامِنِ�َ  ُهَنا

   ترجمه: 
ت امن و یشما در نھا )است و یجاودانگ یه جھان سراکد ینک ین تصّور میچن(ا یآ 

  ؟دیشو یامان در ناز و نعمت جھان رھا م
   توضیحات: 

ونَ «  كُ َ د یو مف یارکاستفھام ان ؟دیشو یا رھا میآ ؟شود یشما گفته م کا به تریآ :»أَتُرتْ

ا. «است ینف نَا. «مراد نعمت جھان است .آنچه :»مَ . ن جھان استینجا مراد ایا :»ههُ

نِنيَ « امِ   .حال است .فریکدر امن و امان و دور از دست انتقام و مرگ و عذاب و  :»ءَ
 ۱۴۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ  ٰ  ﴾١٤٧ وَُ�ُيونٖ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  ؟سارھا ھا و چشمه ان باغیدر م 
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   توضیحات: 
 ۱۴۸ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٤٨ َهِضيمٞ  ُعَهاَطلۡ  لٖ َوَ�ۡ  َوُزُروعٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ده دارندینرم و شاداب و رس یھا وهیه مک یھائ و نخلستان ،شتزارھاکان یو در م 
   توضیحات: 

نجا یدر ا .ه خوشه خرما در درون آن قرار داردکوفه خرما کش یھا چوب :»طَلْع« 

يمٌ ). «۱۰/  ،۹۹/   انعام :نگا(وه خرما است ین میمراد نخست ضِ درھم فرو رفته و پر و  :»هَ
  .دهیف و شاداب و رسینرم و لط .گریدکیتنگ 

 ۱۴۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  اُ�يُوتٗ  َبالِ �ِۡ ٱ ِمنَ  ِحُتونَ َوَ�نۡ ﴿   ﴾١٤٩ رِهِ�َ َ�
   ترجمه: 
ش و نوش ید و در آنھا به عیو بساز(د یرا بتراش یھائ وھھا خانهکو ماھرانه در دل  

  )؟دیبپرداز
   توضیحات: 

تُونَ «  نيَ . «دیتراش یم :»تَنْحِ هِ ارِ سرمستانه و ھواپرستانه و  .حاذقانه و ماھرانه :»فَ

تُونَ (در فعل  )و(ر یحال ضم .شادان و خندان نْحِ   .است )تَ
 ۱۵۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٥٠ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یاز خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۵۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 



  ١٥٥٣ سوره شعراء

 

ْ تُِطيُعوٓ  َوَ� ﴿  مۡ  ا
َ
ۡ ٱ رَ أ  ﴾١٥١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
  .دینکم ینندگان فرمانبردارکو از فرمان اسراف  
   توضیحات: 

رَ «    .ار استکار و بزھکمراد دستور و فرمان سران و رھبران ستم .فرمان :»أَمْ
 ۱۵۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿   ٱ ِ�  ِسُدونَ ُ�فۡ  �َّ
َ
 ﴾١٥٢ لُِحونَ يُۡص  َوَ�  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
  .نندک یند و اصالح نمینما یم ین تباھیه در زمک یسانکآن  
   توضیحات: 
 ۱۵۳ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ٓ  ا َما نَت  إِ�َّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ رِ�نَ ل  ﴾١٥٣ ُمَسحَّ

   ترجمه: 
 یوانگان ھستیتو از زمره جادوشدگان و د :گفتند )قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و( 

  ).ینک یم یسرائ اوهیو  یگوئ شانین پریه چنکن است یا( .و بس
   توضیحات: 

ينَ ـْال«  رِ حَّ سَ   ).۴۷اسراء /  :نگا(وانگان یعقل از دست دادگان و د .جادوشدگان :»مُ
 ۱۵۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَت  َما
َ
  لَُناّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

ۡ
ٰ ٱ مِنَ  ُكنَت  إِن يَةٍ � تِ فَأ  ﴾١٥٤ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
غمبر یه پک یبر یآخر چگونه گمان م( ی،ستیش نیھمچون خود ما ب یتو انسان 

  .را به ما بنما یا معجزه ی،انیاگر از زمره راستگو )؟ یا شده
   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .نشانه .معجزه :»ءَ
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 ۱۵۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  قَاَل ﴿  ََّها نَاقَةٞ  ۦِذه عۡ  �ٖ يَوۡ  ُب ِ�ۡ  َولَُ�مۡ  بٞ ِ�ۡ  ل  ﴾١٥٥ لُو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
 )شانیصالح بد ،ردکدار یصالح پد یآسا برا را معجزه یا ه خدا شتر مادهک یھنگام( 

روز سھم آب  کی ).معجزه شما نموده استه خدا آن را ک(است  ین شتریا :گفت
  .سھم آب متعّلق به شما است یگریمتعّلق به آن و روز جداگانه د

   توضیحات: 

ةٌ «  اقَ بٌ ). «۲۷قمر /  ،۵۹اسراء /  ،۶۴ھود /  ،۷۷و  ۷۳/   اعراف :نگا( :»نَ ْ سھم  :»رشِ
آن  یھا یژگیا از وینبوده و گو یشتر عاد کی ،ن شتریا .از آب یا ب و بھرهینص .آب

  !دینوش یداد و م یرا به خود اختصاص م یروز آب آباد کیه کن بوده است یا یکی
 ۱۵۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وَها َوَ� ﴿    ءٖ �ُِسوٓ  َ�َمسُّ
ۡ
 ﴾١٥٦ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاُب  ُخَذُ�مۡ َ�َيأ

   ترجمه: 
شما را فرو  ،د عذاب روز بزرگینکن یه اگر چنکد یبه آن نرسان ین آزاریمترک 

  .خواھد گرفت
   توضیحات: 

ظيمٍ «  مٍ عَ وْ ن و مقّدر رخ یه در روز معکمراد عذاب بزرگ است  .روز بزرگ :»يَ
چرا  .مبالغه است ینسبت آن به عذاب برا یبه جا ،م به روزینسبت دادن عظ .دھد یم
  .بت وارده استیبه عّلت عظمت بال و مص ،ه عظمت روزک

 ۱۵۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص  َ�َعَقُروَها﴿ 
َ
ْ فَأ  ﴾١٥٧ ِدِم�َ َ�ٰ  بَُحوا

   ترجمه: 
دند و از یخود د یعذاب خدا را در چند قدم(شتند و ک )ریبا ت(آنان شتر را  یول 

  .مان شدندیپش )رده خودک
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   توضیحات: 

ا«  وهَ رُ قَ   ).۶۵ھود /  ،۷۷/   اعراف :نگا(شتند کشتر را  :»عَ
 ۱۵۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َخَذُهمُ ﴿ 
َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  َعَذاُبۚ لۡ ٱ فَأ ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة

َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٥٨ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
ن یمسّلمًا در ا ).دینبخش یسودشان  بدی یمانیو پش(شان را فرو گرفت یعذاب ا 

 یدرس عبرت )افران و ظالمانکو سرنوشت  ،غمبران و مؤمنانیپ یمردیسرگذشِت پا(
 ینداران و نابودید یاریاز قدرت خداوند جھان در  یا ن نشانهیو ھمچن ،مردمان یبرا(
اوردند و ھمچون یمان نیقوم ثمود ھم ا(ثر کو ا .است )خیشان تار کنان و گردنید یب

  .مؤمنان نشدند )ز از زمرهین(شان یا )قوم عاد
   توضیحات: 

 »...   ).۱۳۹شعراء /  :نگا( :»إِنَّ يفِ ذلِكَ
 ۱۵۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٥٩ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است )در حق مؤمنان(مھربان  )شان و کبر گردن(ره یگمان پروردگار تو چ یب 
   توضیحات: 
 ۱۶۰ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۡ ٱ لُوٍط  مُ قَوۡ  َكذَّ  ﴾١٦٠ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  ).ردندکن یرویشان پیو از ا(دند یغمبران را دروغگو نامیقوم لوط پ 
   توضیحات: 
 ۱۶۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 
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ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
َ�  لُوٌط  أ

َ
 ﴾١٦١ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
  .دینک یزگاریپرھ !ھان :گفتشان  بدی ه برادرشان لوطکآن زمان  
   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ   ).۱۰۶شعراء /  :نگا( :»أَال تَ
 ۱۶۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾١٦٢ أ

   ترجمه: 
  .شما ھستم یبرا ینیغمبر امیگمان من پ یب 
   توضیحات: 
 ۱۶۳ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٦٣ َوأ

   ترجمه: 
  .دینکد و از من اطاعت یاز خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۶۴ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ٰ  إِ�َّ  رِيَ أ  ﴾١٦٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

   ترجمه: 
اجر و پاداش من جز بر  .خواھم یاز شما نم یمزد )یدعوت آسمان(ن یدر برابر ا 

  .ستیان نیپروردگار جھان
   توضیحات: 

 »... يَ رِ   ).۱۰۹شعراء /  :نگا( :»إِنْ أَجْ
 ۱۶۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ 
ۡ
تَ�

َ
كۡ ٱ تُونَ �  ﴾١٦٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َرانَ �ُّ

   ترجمه: 
زش یزنان آم یشان به جایو با ا(د یرو یور مکبه سراغ جنس ذ ،انیان جھانیا در میآ 

  ).؟دینمائ یم
   توضیحات: 

انَ «  رَ كْ الَ ). «۵۰/   یمراد مردان است (نگا: شور ،نرھا ،رکجمع ذَ »: الذُّ نَ الْعَ نيَ ـمِ در »: مِ
ان مردمان ید. در مینک یم ید و ھمجنسگرائیرو یبه سراغ مردان م ،ان زنان و مردانیم

  د.یا آلوده ینیار پست و ننگکن یش گرفته و به چنین انحراف را پیتنھا شما ا ،جھان
 ۱۶۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

زۡ  ّمِنۡ  َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  َخلَقَ  َما َوتََذُرونَ ﴿ 
َ
نُتمۡ  بَۡل  ِجُ�م� َ�ٰ أ

َ
 ﴾١٦٦ َ�ُدونَ  مٌ قَوۡ  أ

   ترجمه: 
ه اصًال شما کبل .دیساز یده است رھا میتان آفریه پروردگارتان براکرا  یو ھمسران 
و (د یگذر یاز حّد م )در ظلم به خود و جامعه ی،اب ھمه معاصکبا ارت(ه کد یھست یقوم
  ).دیشناس یت نمیان خوب و بد به رسمیم یمرز
   توضیحات: 

ونَ «  رُ ادُونَ ). «۲۷۸/   بقره :نگا(د ینک یم کتر .دیساز یرھا م :»تَذَ از  .نیمتجاوز :»عَ
  ).۱۹۰و  ۱۷۳/   بقره :نگا(حدود و مقّررات خدا درگذرندگان 

 ۱۶۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  لُوُط َ�ٰ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا  ﴾١٦٧ رَِج�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
از شھر و (د شدگان یاز زمره تبع ی،شکدست ن )ن سخنانیاز ا(اگر  !لوط یا :گفتند 

  .بود یخواھ )ار ماید
   توضیحات: 

نيَ ـْال«  جِ رَ خْ   .د شدگانیتبع .اخراج شدگان :»مُ
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 ۱۶۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦٨ َقالِ�َ لۡ ٱ ّمِنَ  لَِعَملُِ�م إِّ�ِ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
و زشت و ناپسندش (ار شما نفرت دارم کمن از  :گفت )پاسخ داد وشان  بدی لوط( 

  ).دانم یم
   توضیحات: 

الِنيَ «  قَ   .نه به دل دارندگانیک ،زارانیب .دشمن دارندگان ی،جمع قال :»الْ
 ۱۶۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َ�ِِّ�  َرّبِ ﴿ 
َ
ا ِ� َوأ  ﴾١٦٩ َملُونَ َ�عۡ  مِمَّ

   ترجمه: 
شان یا یارھاک )ه سزاوارک یعذاب(روان مرا از یال و پیمرا و اھل و ع !پروردگارا 

  !به دور و محفوظ دار )است(
   توضیحات: 

يلِ «  لُونَ ـَمّ ـمِ . «روان استیافراد مؤمن خانواده و ھمه پ ،مراد از اھل :»أَهْ مَ عْ از  :»ا يَ
ھا و یارکه زشتکاست  یا وبندهکمراد نجات از بال و عذاب درھم  .دھند یآنچه انجام م

  .شان به دنبال داردیگناھان ا
 ۱۷۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ ﴿  هۡ  هُ َ�ٰ َ�َنجَّ
َ
ۡ�َ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
 ﴾١٧٠ عِ�َ أ

   ترجمه: 
ردار کاز  یننده ناشکنابود یاز عذاب و بال(روان او را یخاندان و پ یما او را و جملگ 
  .میدیبخش یرھائ )ارانکبزھ
   توضیحات: 

عِنيـأَجْ «    .د استیکتأ .یجملگ :»مَ
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 ۱۷۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٧١ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِ�  �َعُجوزٗ  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
شدگان  کاز ھال )ارانکبا بزھ یارکو به سبب ھم ،ھمسر او بود(ه کرا  یرزنیمگر پ 
  .دیگرد
   توضیحات: 

وزاً «  جُ ينَ ). «۱۰/   میتحر :نگا(مراد ھمسر لوط است  .یرزنیپ :»عَ ابِرِ غَ  .نیکھال :»الْ

ينَ . «ماندگانیباق ).۸۳/   اعراف :نگا(نابود شوندگان  ابِرِ غَ  کاز زمره ھال :»يفِ الْ
  .افران و فاجرانکماندگان در عذاب به ھمراه یاز جمله باق .شوندگان

 ۱۷۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  ُ�مَّ ﴿   ﴾١٧٢ َخرِ�نَ �ٱ نَاَدمَّ
   ترجمه: 
ر و رو نموده و یاھل شھر را با شھر ز یو جملگ(م یردکگران را نابود یسپس ما د 

  ).میدیوبکدرھم 
   توضیحات: 

ينَ «  رِ خته یگرشان  میان ه لوط و مؤمنان ازکنان شھر است کمراد سا .گرانید :»اآلخَ
  .رون شھر رفته بودندیو به ب

 ۱۷۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
َطرٗ  ِهمَعلَيۡ  نَاَطرۡ َوأ ٓ  �ۖ مَّ ۡ ٱ َمَطرُ  ءَ فََسا  ﴾١٧٣ ُمنَذرِ�نَ ل

   ترجمه: 
د شدگان ین گروه تھدیه اک یاّما چه باران بد میرا باراند )سنگ(و بر سرشان باران  

  ).ردکران و نابود یارشان را ویه سخت شھر و دک یباران( !را فرو گرفت
   توضیحات: 

نَا«  طَرْ م داده یب»: الُْمنَذرِ�نَ ). «۸۲م. مراد سنگباران است (نگا: ھود / یباراند»: أَمْ
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  شده بودند. ید به عذاب الھیلوط تھده توّسط کد شدگان. مراد قوم لوط است یشدگان. تھد
 ۱۷۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٧٤ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
شتر آن قوم یو ب ،است )ارانیھوش یبرا( یدرس عبرت )قوم لوط یماجرا(ن یدر ا 

  ).دندیخود را د یو سزا(اوردند یمان نیا
   توضیحات: 
 ۱۷۵ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٧٥ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
در حق (و مھربان  )خیاران و جّباران تارکبزھ یبر نابود(ره یقطعًا پروردگار تو چ 

  .است )مؤمنان
   توضیحات: 
 ۱۷۶ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

َب ﴿  ۡص  َكذَّ
َ
ۡ ٱ َكةِ يۡ  َٔ ۡ�  ُب َ�ٰ أ  ﴾١٧٦ َسلِ�َ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
  ).ردندکن یرویشان پیو از ا(دند یغمبران را دروغگو نامیه پکینان اَ کسا 
   توضیحات: 

ةِ «  ابُ األيْكَ حَ   ).۷۸حجر /  :نگا( :»أَصْ
 ۱۷۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َ�  ٌب ُشَعيۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
 ﴾١٧٧ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
  .دینک یزگاریپرھ !ھان :گفتشان  بدی بیه شعک یھنگام 

 



  ١٥٦١ سوره شعراء

 

   توضیحات: 

ونَ «  تَّقُ   ).۱۰۶شعراء /  :نگا( :»أَال تَ
 ۱۷۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾١٧٨ أ

   ترجمه: 
  .ھستم ینیغمبر امیشما پ یمسّلمًا من برا 
   توضیحات: 
 ۱۷۹ آیه سوره شعراء 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 ﴾١٧٩ َوأ

   ترجمه: 
  .دینک یروید و از من پیاز خدا بترس 
   توضیحات: 
 ۱۸۰ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ٍر� أ

َ
ٰ  إِ�َّ  رِيَ أ  ﴾١٨٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

   ترجمه: 
خواھم و پاداش من جز بر  یاز شما نم یپاداشگونه  ھیچ من در برابر دعوت خود 

  .ستیان نیپروردگار جھان
   توضیحات: 
 ۱۸۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ْ أ ْ  َوَ�  َل َكيۡ لۡ ٱ فُوا ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا  ﴾١٨١ ِ�ِ�نَ ُمخۡ ل

   ترجمه: 
جنس به مردم و (دھندگان  مکو از زمره  ،دیمال بپردازکمانه را به تمام و یپ 

  .دینباش )شانیاھندگان اموال اک
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   توضیحات: 

يْلَ «  فُوا الْكَ ينَ ـالْ ). «۱۵۲/   انعام :نگا( :»أَوْ ِ رسِ خْ  :نگا(اھندگان ک ،م دھندگانک :»مُ
  ).۳/   نیمطّفف ،۹/   الرحمن

 ۱۸۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  َوزِنُوا ۡ ٱ َطاِس قِسۡ لۡ ٱب  ﴾١٨٢ َتقِيمِ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
  .دیشکب )اء و اجناس رایاش(درست  یو با ترازو 
   توضیحات: 

نُوا«  طَاسِ . «دیشکب .دینکوزن  :»زِ سْ قِ يمِ ـْال« .ترازو :»الْ تَقِ سْ   .ح و درستیصح :»مُ
 ۱۸۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�بۡ  َوَ� ﴿  شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا
َ
ٓ أ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ٱ ِ�  ا

َ
 ﴾١٨٣ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
  .دینورز ین تباھیو در زم )دینکع نیشان را ضایو حقوق ا(د یاھکاء مردم را نیو اش 
   توضیحات: 

وا«  سُ بْخَ ا). «۸۵ھود /  ،۸۵/   اعراف :نگا(د یاھکن :»ال تَ ثَوْ عْ  :نگا(د ینکفساد ن» ال تَ
  ).۶۰/   بقره

 ۱۸۴ شعراء آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  ُقوا ِيٱ �َّ  ٱ بِلَّةَ �ِۡ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  �َّ
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٨٤ وَّ

   ترجمه: 
  .ده استیگذشته را آفر یھا ه شما و نسلک یسک )عذاب(د از یزیو بپرھ 
   توضیحات: 

ةَ «  بِلَّ /   سی :نگا(و مقتدر است  یقو یھا ھا و نسل مراد دسته .جماعت و گروه :»اجلِْ
۶۲.(  
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 ۱۸۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ٓ  ا َما نَت  إِ�َّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ رِ�نَ ل  ﴾١٨٥ ُمَسحَّ

   ترجمه: 
  .یوانگانیتو قطعًا از جمله جادوشدگان و د :گفتند 
   توضیحات: 

ينَ ـالْ «  رِ حَّ سَ   ).۱۵۳شعراء /  :نگا( :»مُ
 ۱۸۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَت  َوَما
َ
ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  �َُّظنَُّك  �ن لَُناّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ  ﴾١٨٦ ِذ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
  .میدان یان میو ما مسّلمًا تو را از زمره دروغگو یستیجز ما ن یتو انسان 
   توضیحات: 

ه و الم یرا ناف )إِنْ (ھم حرف  یبعض .مخّفف از مثّقله است .مسّلماً  .حتماً  :»إِنْ « 

نـلَ (   .دانند یم )إِالّ ( یرا به معن )مِ
 ۱۸۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ ﴿ 
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  اكَِسفٗ  َناَعلَيۡ  قِۡط فَأ َما ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن ءِ لسَّ  ﴾١٨٧ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
  .زیاز آسمان بر سر ما فرو ر یھائ هکت )یغمبریه پک( یگوئ یاگر راست م 
   توضیحات: 

فاً «    ).۹۲اسراء /  :نگا(ھا  هکت .قطعات ،ْسَفةکجمع  :»كِسَ
 ۱۸۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿  عۡ  َرّ�ِ
َ
 ﴾١٨٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
گاه :گفت )شان یب بدیشع(  ه کاست  یارھائکاز  )یسکاز ھر (تر  پروردگار من آ
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مطمئّنًا عذاب درخور گناھتان را در  .دیورز یه مک یو گناھان یو معاص(د ینک یشما م
  ).رساند یوقت مقّدر به شما م

   توضیحات: 

 »... لَمُ يبِّ أَعْ شان ید ایت تھدیو غا ،بیل شعکض و تویت تفوین سخن بر نھایا :»رَ
  .داللت دارد

 ۱۸۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

بُوهُ ﴿  َخَذُهمۡ  فََكذَّ
َ
� ٱ مِ يَوۡ  َعَذاُب  فَأ لَّةِ  ﴾١٨٩ َعِظي�ٍ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  لظُّ

   ترجمه: 
و آتش سوزان (شان را فرو گرفت یجه عذاب روِز ابر ایردند و در نتکب یذکاو را ت 

  .بود یواقعًا عذاب روز بزرگ ).آنان را سوزاند
   توضیحات: 

 یر ابر بزرگیزا از شّدت گرما به یگو ).۱۷۱/   اعراف :نگا(گستر  هیابر سا :»الظُّلَّةِ « 
. ن وجه سوزاندیشان را به بدتریپناھنده شده بودند و ابر بر آنان باران آتش باراند و ا

ظِيمٍ « مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ   ).۱۵۶و  ۱۳۵شعراء /  :نگا( :»عَ
 ۱۹۰ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ۖ � لَِك َ� �ۡ  َ�نَ  َوَما يَٗة
َ
ؤۡ  َ�ُُهمأ  ﴾١٩٠ ِمنِ�َ مُّ

   ترجمه: 
شان یشتر ایو ب )عاقالن یبرا(است  یدرس عبرت )زیسرگذشت ن(ن یھمانا در ا 

  ).دندیخود را د یو جزا(اوردند یمان نیا )ھم(
   توضیحات: 
 ۱۹۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٩١ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مھربان استره و یگمان پروردگارت چ یب 
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   توضیحات: 
 ۱۹۲ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٩٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥ�نَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
ور در کمذ یھا و ھمه سرگذشت(ان است یفرو فرستاده پروردگار جھان )قرآن(ن یا 

  ).االجرا است امت برجا و واجبیام آن تا روز قکو اح ،آن راست
   توضیحات: 

يلُ . «ھمانا قرآن :»إِنَّهُ «  ل« یعنی ،اسم مفعول است یمصدر است و به معن :»تَنزِ نَزَّ  »مُ
  ).۱۱۴/   انعام :نگا(و فرو فرستاده 

 ۱۹۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل ﴿   ٱ لرُّ
َ
 ﴾١٩٣ مِ�ُ ۡ�

   ترجمه: 
  .ل آن را فرو آورده استیجبرئ 
   توضیحات: 

نيُ «  وحُ األمِ   .است ÷ل یلقب جبر :»الرُّ
 ۱۹۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ  ﴾١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل
   ترجمه: 
  .یم دھندگان باشیتا از زمره ب ،بر قلب تو 
   توضیحات: 

  .استدان قرآن یگاه نزول معجزه بزرگ و جاویه پاکغمبر است یمراد روح پ :»قَلْب« 
 ۱۹۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٖ  بِلَِسانٍ ﴿  بِ�ٖ  َعَرِ�ّ  ﴾١٩٥ مُّ
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   ترجمه: 
  .است یارکروشن و آش یبا زبان عرب 
   توضیحات: 

انٍ «  ل(جار و مجرور متعّلق به فعل  :»بِلِسَ بِنيٍ . «است )نَزَ  :نگا(واضح و روشن  :»مُ
  ).۱/   وسفی

 ۱۹۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ُزُ�رِ  لَِ�  ۥ�نَّهُ ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�  ﴾١٩٦ وَّ

   ترجمه: 
  .موجود است )لیل تورات و انجیاز قب(ان ینیشیپھای  کتاب ن قرآن دریا )وصف( 
   توضیحات: 

بُر«  بُرِ ). «۴۴/   نحل ،۱۸۴/   عمران آل :نگا(ھا  تابک .جمع َزُبور :»زُ ي زُ إِنَّهُ لَفِ

لِنيَ  ھای  کتاب در ،غمبریعقائد و مواعظ و قصص قرآن و صفات پشتر فضائل و یب :»األوَّ
ن یا ).۱۹و  ۱۸/   یاعل ،۱۳۳/   طه ،۸۹/   بقره :نگا(ن موجود بوده است یشیغمبران پیپ

  .به اعتبار اغلب است ،فرموده
 ۱۹۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن لَمۡ  أ ن َءايَةً  ل

َ
ْ ُعلََ�ٰٓ  ۥلََمهُ َ�عۡ  أ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ُؤا  ﴾١٩٧ ءِيَل َ�

   ترجمه: 
به (ل یاسرائ یبن یه علماکست ین یافکشان یا )مان آوردنیا( ین نشانه برایا ھمیآ 
گاھند )یخوب   ؟!از آن آ
   توضیحات: 

ةً «  ايَ .... «ل و برھان بر صدق رسولیدل .نشانه :»ءَ هُ لَمَ عْ گاھ :»أَن يَ  یمراد علم و آ
  ).۴۳رعد /  ،۱۴۶/   بقره :نگا(ت قرآن و صدق دعوت است یل از دالئل حّقانیاسرائ یبن

 ۱۹۸ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  َولَوۡ ﴿  ٰ  هُ َ�ٰ نَزَّ  ٱ ِض َ�عۡ  َ�َ
َ
 ﴾١٩٨ َجِم�َ عۡ ۡ�
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   ترجمه: 
  .میردک ینازل مھا  عرب ریاز غ یکیاگر قرآن را بر  
   توضیحات: 

نيَ . «یفرد .یکی :»بَعْضِ «  مِ جَ ممفرد آن أ .ھا عربر یغ :»األعْ جَ ه ک یسک یعنی ، َعْ
  .ندیگو یعجم م ،ھا عرب ریبه غھا  عرب .نامفھوم باشدھا  عرب یسخنش برا

 ۱۹۹ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

هُ ﴿ 
َ
ا ِهمَعلَيۡ  ۥَ�َقَرأ ْ  مَّ  ﴾١٩٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
به آن  )بایح و زیا و صحیرسا و گوامًال کبه گونه (خواند  یآنان م یو او قرآن را برا 

  .آوردند یمان نمیا
   توضیحات: 

نِنيَ «  مِ ؤْ انُوا بِهِ مُ ا كَ از  یغمبریه توّسط پکن یه قرآن چه رسد به اکن است یمراد ا :»مَ
د و اعجاز آن را یرس یر عرب ھم به دستشان میغ یاگر توّسط فرد ،خودشان آمده است

ن یساخته چن یالمکن یه چنکدانستند  یفرض مدند و به ید یش ھم میش از پیب
  .آوردند یمان نمیباز ھم ا ،تواند باشد ینم یفرد

 ۲۰۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ قُلُوِب  ِ�  هُ َ�ٰ َسلَكۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿    ﴾٢٠٠ رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
از  یتوّسط فرد ،وه ساده و آسانیو به ش ،ا و رسایگو یانیبا ب(قرآن را گونه  این ما 

 و فصاحت و بالغت و اعجاز آن را(م یگردان یاران وارد مکبزھ  ھای دل به )خودشان
  ...).اّما .میفھمان یمشان  بدی
   توضیحات: 

نَاهُ «  لَكْ   ).۱۲حجر /  :نگا(م یگردان یآن را داخل و وارد م :»سَ
 ۲۰۱ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 
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ٰ  ۦبِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ� ﴿  ْ  َح�َّ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
  ﴾٢٠١ ِ�مَ ۡ�

   ترجمه: 
تا عذاب  ،آورند یمان نمیبدان ا )ه دارندک یماریب  ھای دل به سبب ،شانیاّما ا( 

اّما چه ( .نندیب یم )م داده شده بودندیه بدان بکرا  یدیو مجازات شد(را  کدردنا
  ).ستیرفته و سودمند نیشان پذیمان ایگر ایه دکده یفا

   توضیحات: 

اب«  ذَ   .اند م داده شدهیه از آن بکاست  یمراد عقاب و عذاب :»الْعَ
 ۲۰۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
 ﴾٢٠٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوُهمۡ  َتةٗ َ�غۡ  �َِيُهمَ�َيأ

   ترجمه: 
چگونه و از (فھمند  یه نمک یا به گونه .گردد یشان میر ایبانگیگر یناگھان ،عذاب 

  ).ده استیرسجا سر ک
   توضیحات: 

تَةً «  ونَ . «یناگھان :»بَغْ رُ عُ مْ ال يَشْ هُ گاه ک یا به گونه :»وَ ه از آمدن آن خبردار و آ
  .گردند یر میشوند و غافلگ ینم

 ۲۰۳ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ﴾٢٠٣ ُمنَظُرونَ  نُ َ�ۡ  َهۡل  َ�َيُقولُوا
   ترجمه: 
 یو فرصت یا به ما مھلتیآ :ندیگو یو م )آورند یبرماد یو به ھنگام نزول عذاب فر( 

 !میم و گوش بفرمانیمانیم و سخت پشیدان یز را مینون ھمه چکآخر ا( ؟!شود یداده م
  ).؟! ن استکمم یزین چیمگر چن

   توضیحات: 

ونَ «  نظَرُ نُ ). «۳۷و  ۸حجر /  ،۱۵/   اعراف :نگا(مھلت داده شدگان  :»مُ لْ نَحْ هَ

ونَ  نظَرُ  هکن یا ایو  ،شان باشدید و اظھار تأّسف ایقطع امگر  بیان تواند ین جمله میا :»مُ
 .دیپاسخ آنان بشمار آ یدرخواست بگر  بیان
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 ۲۰۴ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

فَبَِعَذابَِنا﴿ 
َ
 ﴾٢٠٤ ِجلُونَ تَعۡ �َسۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟!عذاب ما را داشتند )نزول(ا درخواست سرعت گرفتن و جلو افتادن یآ 
   توضیحات: 

لُونَ «  جِ تَعْ ش از یند عذاب پینما یدرخواست م .درخواست جلو انداختن دارند :»يَسْ
غمبران ینان به پکافران بارھا تمسخرکه کن است یاشاره به ا .زمان خود فرا رسد

 :نگا(د به ما برساند یترسان یه ما را از آن مکرا  یھر چه زودتر خدا عذاب :گفتند یم
  ).۲۲/   احقاف ،۲۹/   بوتکعن ،۳۲ھود /  ،۳۲/   انفال ،۷۷و  ۷۰/   اعراف

 ۲۰۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

فََرَءيۡ ﴿ 
َ
تَّعۡ  إِن َت أ  ﴾٢٠٥ ِسنِ�َ  ُهمۡ َ�ٰ مَّ

   ترجمه: 
و (م یمند ساز بھره )ایدن ین زندگیاز ا(شان را یا یگرید یھا اگر ما سال ،نمیبگو بب 

  ).را بسر ببرند یگریمّدت د یو خّرم یبا خوش
   توضیحات: 

أَيْتَ «  نِنيَ ). «۴۳/   فرقان ،۷۷/   میمر :نگا(ن کان یب .به من بگو :»اَفَرَ   .ھا سال :»سِ
 ۲۰۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُ�مَّ ﴿  ا َءُهمَجا ْ  مَّ  ﴾٢٠٦ يُوَعُدونَ  َ�نُوا
   ترجمه: 
  .گردد رشانیدامنگ ،شود یه به آنان وعده داده مک یسپس عذاب 
   توضیحات: 

ا«  آءَ (فاعل فعل  :»مَ   .است )جَ
 ۲۰۷ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ٓ �ۡ  َما
َ
ا ُهمَ�نۡ  َ�ٰ أ ْ  مَّ  ﴾٢٠٧ ُ�َمتَُّعونَ  َ�نُوا

   ترجمه: 
  ؟ خواھد داشت یآنان چه سود یبرا ،ایاز دن یریگ ن تمّتع و بھرهیا 
   توضیحات: 

ا«    .ه استیا مصدریو واژه دوم موصوله  ،هین استفھامیواژه نخست :»مَ
 ۲۰۸ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ هۡ  َوَما
َ
  ﴾٢٠٨ ُمنِذُرونَ  لََها إِ�َّ  �َةٍ قَرۡ  ِمن َنالَكۡ أ

   ترجمه: 
از ( یم دھندگانیه بکن یمگر ا ،میا ردهکن کرا ھال یاریچ شھر و دیما اھل ھ 

اند و به اندرز و رھنمودشان  رفتهشان یان ایو قبًال به م(اند  داشته )غمبرانیپ
  ).اند خدا آشنا ساخته یاند و آنان را به اوامر و نواھ برخاسته

   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ   .نان آنجا استکمراد سا .اریشھر و د :»قَ
 ۲۰۹ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٠٩ لِِم�َ َ�ٰ  ُكنَّا َوَما َرىٰ ذِكۡ ﴿ 
   ترجمه: 
غمبران یش از ارسال پیتا پ(م یا ما ھرگز ستمگر نبوده .گردند داریر شوند و بکتا متذ 

  ).میشان را عذاب دھیا ،و اتمام حّجت بر مردمان
   توضیحات: 

ري«  ن یر چنیمحذوف و تقد یا خبر مبتدای .مفعول له است .و عبرت یادآوری :»ذِكْ
  ....یرکھِذِه ذِ  :است

 ۲۱۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لَۡت  َوَما﴿  َ�ٰ ٱ بِهِ  َ�َ�َّ  ﴾٢١٠ ِط�ُ لشَّ
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   ترجمه: 
  ).ل آن را فرو آورده استیه جبرکو بل(اند  اوردهین فرو نیاطین قرآن را شیا 
   توضیحات: 

 »... لَتْ نَزَّ ا تَ  ،رسانند ین قرآن را به محّمد میاطیان و شیجنّ  :گفتند یان مکمشر :»مَ
  .دارد یافت میشان دریرا از ا اھنان الھامات و اّطالعات خودکو او ھمچون 

 ۲۱۱ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢١١ َتِطيُعونَ �َسۡ  َوَما لَُهمۡ  َبِ� يَ� َوَما﴿ 
   ترجمه: 
  .ندارند )را یارکن یچن( یو توانائ ،شان را نسزدیا )ارکن یاصًال ا( 
   توضیحات: 

ُمْ «  نْبَغِي هلَ ا يَ   .ستندیسزاوار آن ن .شان را نسزدیا :»مَ
 ۲۱۲ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ َعنِ  إِ�َُّهمۡ ﴿    ﴾٢١٢ ُزولُونَ لََمعۡ  عِ لسَّ
   ترجمه: 
 )شانیاز ا یام آسمانیافت پیبه فرشتگان و در(شان از گوش فرا دادن یقطعًا ا 

  .نارندکمحروم و بر
   توضیحات: 

ع«  مْ   ).۹و  ۸/   جّن  ،۹حجر /  :نگا(دن یگوش فرا دادن و شن :»السَّ
 ۲۱۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َمعَ  عُ تَدۡ  فََ� ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  َ�َتُكونَ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ �ِ�َ ل  ﴾٢١٣ ُمَعذَّ
   ترجمه: 
از زمره  )ینکن یاگر چن(ه ک ،نکاد مخوان و پرستش میرا به فر یبجز خدا معبود 

  .بود یعذاب شوندگان خواھ
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   توضیحات: 

عُ «  عَ اهللاِ. «نکپرستش م .مطلب کمکبه  .اد مخوانیبه فر :»ال تَدْ مراد  .با خدا :»مَ

.... «بجز خدا است ونَ تَكُ   .غمبر و مراد افراد اّمت استیمخاطب پ :»فَ
 ۲۱۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

نِذرۡ ﴿ 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

   ترجمه: 
و آنان (بترسان  )و مخالفت با فرمان پروردگار کاز شر(خود را  کیشاوندان نزدیخو 

  ).فرا خوان ید و دادگریتوحسوی  به را
   توضیحات: 

ة«  ريَ شِ   ).۲۴/   توبه :نگا(شان یوابستگان و خو :»عَ
 ۲۱۵ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .نند بگسترانک یم یرویه از تو پک یمؤمنان یخود را برا )محّبت و موّدت(و بال  
   توضیحات: 

كَ «  نَاحَ فِضْ جَ است  یو مھربان یو فروتن یمراد نرمخوئ .بگستران بال خود را :»إِخْ
  ).۸۸حجر /  :نگا(

 ۲۱۶ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ا ءٞ بَرِيٓ  إِّ�ِ  َ�ُقۡل  كَ َعَصوۡ  فَإِنۡ ﴿   ﴾٢١٦ َملُونَ َ�عۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
ار کمن از  :بگو ،ردندک یشکاز فرمان تو سر )باشند یشان تو میه خوک(و اگر آنان  

  ).دارم یو شما را دوست نم(زارم یشما ب
   توضیحات: 

كَ «  وْ صَ  )و(ر یمرجع ضم .نمودند یردند و نافرمانک یشکو سر یچیاز تو سرپ :»عَ
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ام و فروع اسالم از که اگر در احکن است یمرجع آن مؤمنا ی .است کیشان نزدیخو
  .دیجو یم یزاریشان بیا یشان و معاصیاز ا ،نندکن یرویپ(محّمد 

 ۲۱۷ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ  ﴾٢١٧ لرَِّحيمِ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ
   ترجمه: 
  .نکل کره و مھربان تویچ یو بر خدا 
   توضیحات: 
 ۲۱۸ شعراء آیهسوره  
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َّ�  ٰ  ﴾٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ
   ترجمه: 
  .یزیخ یبرم )نماز تھّجد یبرا(ه کند بدان گاه یب یه تو را مک یآن خدائ 
   توضیحات: 

ومُ «  ر یا ساینماز شب  یعنی ،تھّجد یام برایمراد ق .یشو یپا م .یزیخ یبرم :»تَقُ
  .گر استید ینمازھا

 ۲۱۹ شعراء آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ِ�  َوَ�َقلَُّبَك ﴿   ﴾٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ
   ترجمه: 
تو را در  )وع و سجود و نشست و برخاستکام و ریق(ت کحر )ندیب ین میھمچن(و  

  .سجده برندگان )صف جماعت(ان یم
   توضیحات: 

لُّبَ «  و  ،وع و سجدهکام و ریمراد اوضاع و احوال ق .یبه حال یانتقال از حال :»تَقَ

ينَ . «نات نمازگزار استکات و سکباالخره حر دِ اجِ  یمراد مؤمنان .سجده برندگان :»السَّ
  .ه به نماز جماعت مشغولندکاست 
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 ۲۲۰ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾٢٢٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
گاه استکچرا     .ه او بس شنوا و آ
   توضیحات: 
 ۲۲۱ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

نَّبِئُُ�مۡ  َهۡل ﴿ 
ُ
�  ٰ ُل  َمن َ�َ َ�ٰ ٱ َ�َ�َّ  ﴾٢٢١ ِط�ُ لشَّ

   ترجمه: 
و القاء وسوسه (شوند  ینازل م یسکن بر چه یاطیا به شما خبر بدھم شیآ 

  ).؟نندک یم
   توضیحات: 

 »... مْ بِّئُكُ لْ أُنَ ن یاطیگفتند قرآن را ش یه مکافران است که پاسخ به تھمت ین آیا :»هَ
  .نندک یبه محّمد القاء م

 ۲۲۲ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

ُل ﴿  َّ�َ�َ  ٰ فَّاكٍ  ُ�ِّ  َ�َ
َ
�ِي�ٖ  أ

َ
 ﴾٢٢٢ أ

   ترجمه: 
اھنان و که کچرا ( .ار باشندک ّذاب و بس گناهکه کگردند  ینازل م یسانکبر  

  ).باشند یم ان دروغزن و پلشتیبگویغ
   توضیحات: 

بزرگ را   ھای دروغ ه دائماً ک یّذابک .ھا ن دروغیتر ب شونده زشتکمرت :»أَفَّاكٍ « 

  .ارکار و بزھکگناھ :»أَثِيمٍ . «سازد یف میرد
 ۲۲۳ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ ُقونَ يُلۡ ﴿  �ۡ  عَ لسَّ
َ
 ﴾٢٢٣ ِذبُونَ َ�ٰ  َ�ُُهمۡ َوأ
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   ترجمه: 
 یزھائیش خود چیو از پ(ند یدروغگوشترشان یو ب ،دھند یگوش فرا م )نیاطیبه ش( 

  ).بافند یبه ھم م
   توضیحات: 

عَ «  مْ ونَ السَّ لْقُ نند و ک یگران القاء میخود را به د یھا دهیشن .دھند یگوش فرا م :»يُ

اذِبُونَ . «رسانند یم مْ كَ هُ ثَرُ أَكْ اھنان و که کن است یمراد ا .ندیشترشان دروغگویب :»وَ
 یھا سخنان و واژه یسخنان دروغ خود را در البال یول ،ندیان مطلقًا دروغگویبگویغ

  .دارند یان میح پنھان و بیصح
 ۲۲۴ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َعَرا  ﴾٢٢٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱ يَتَّبُِعُهمُ  ءُ لشُّ
   ترجمه: 
  .نندک یم یرویسرگشتگان و گمراھان از شعراء پ 
   توضیحات: 

 »... آءُ رَ عَ خدا  .گفتند قرآن شعر است و محّمد از زمره شاعران است یافران مک :»الشُّ
ال روان یبر باطل و دروغ است و به دنبال خ یشان مبتن د اغلب شعراء سخنانیفرما یم
ام و کالمش احکدارد و  یافت میمحّمد از خدا سخنان خود را در یول .گردند یم
  .است یمت و دستور زندگکح

 ۲۲۵ سوره شعراء آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�َُّهمۡ  تَرَ  �

َ
  ﴾٢٢٥ يَِهيُمونَ  َوادٖ  ُ�ِّ  ِ�  �

   ترجمه: 
الت و یو غرق تخ(گذارند  یھدف پا م یب یه آنان به ھر راھک ینیب یمگر نم 
  ).؟باشند یش بوده و در بند منطق و استدالل نمیھات شاعرانه خویتشب
   توضیحات: 
ھجاء  :لیاز قب ،مراد انواع شعر .فن سخنالم و کنوع  .مراد راه است .دّره :»َواٍد «  

ونَ يهيِ « .نجا تنھا فنون و انواع شعر مورد نظر استیدر ا .ره استیو مدح و غزل و غ  :»مُ
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  .نندک یھدف اقدام م یب .گردند یسرگشته روان م
 ۲۲۶ سوره شعراء آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ ﴿ 
َ
 ﴾٢٢٦ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  َو�

   ترجمه: 
عمل   ھا بدان دھند و یه خودشان انجام نمکند یگو یم یزھائیشان چیه اکن یو ا 
  .نندک ینم

   توضیحات: 
 ۲۲۷ سوره شعراء آیه 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ َ ٱ َوَذَكُروا ْ ٱوَ  �َكثِ�ٗ  �َّ وا  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَتَ�ُ
 ْۗ ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ  ُظلُِموا ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا

َ
 ﴾٢٢٧ يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

   ترجمه: 
ار خدا را ینند و بسک یسته میسته و بایشا یارھاکه مؤمن ھستند و ک یمگر شاعران 

ه مورد ستم قرار ک یو ھنگام )اندازد یاد خدا میو اشعارشان مردم را به (ند ینما یاد می
ه ک یسانک. و دھند یم یاری )ر مؤمنان رایش خود را و سایخون ذوق یبا ا(رند یگ یم

  !!شان چگونه است جا و سرنوشتکشان به  ه بازگشتکخواھند دانست  نندک یستم م
   توضیحات: 

وا«  ُ مراد دفاع از اسالم و مؤمنان و پاسخ به  .دادند یاریردند و ک کمک :»إِنتَرصَ

لَبٍ . «افران با ھجاء حق استکھجاء باطل  نقَ ). ۳۶/   ھفک :نگا(بازگشت  ،مرجع :»مُ

لِبُونَ « نقَ  ).۵۰شعراء /  :نگا(نند ک یبازگشت م .گردند یبرم :»يَ



 
 

 سوره نمل

 ۱ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

بِ�ٍ  َو�َِتاٖب  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  طٓسۚ ﴿   ﴾١ مُّ
   ترجمه: 
گر  بیان تابکات قرآن و یآ )مینک یم یه آن را به تو وحکالم ک(ن یا .نیس .طا 

  .است )سعادت دو جھان یبرا یام الھکاح(
   توضیحات: 

 :نگا(شود  یخوانده م )طا. سني(و  )۱/   بقره :نگا(حروف مقّطعه است  :»طس« 

...). «ّسریالمصحف الم بِنيٍ ). «۱/   وسفی :نگا( :»تِلْكَ  )تابک(ه کاز آنجا  :»كِتَابٍ مُ

بني(ھمراه صفت  )عطف آن بر  ،آمده است )مُ انِ ءَ رْ قُ ل عطف صفت بر موصوف یاز قب (الْ
  ).۴۸اء / یانب ،۱۵/   مائده :نگا(است 

 ۲ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىُهدٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مؤمنان است یرسان برا مژدهراھنما و  
   توضیحات: 

ديً «  ي). «۲/   بقره :نگا( یھاد .تیھدا :»هُ  ،۹۷/   بقره(رسان  مژده .مژده :»بُرشْ
  ).۱۰۲و  ۸۹/   نحل

 ۳ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ ِ  وَُهم ةَ لزَّ  ﴾٣ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱب
 



 تفسیر نور    ١٥٧٨

 

   ترجمه: 
و قاطعانه آنان  ،پردازند یات را مکو ز ،خوانند ید میه باکه نماز را چنان ک یسانکآن  

  .مان دارندیبه آخرت ا
   توضیحات: 

 »... ونَ يمُ قِ ينَ يُ ذِ   ).۴و  ۳/   بقره :نگا( :»الَّ
 ۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ عۡ  لَُهمۡ  َز�َّنَّا ِخَرةِ �ٱب
َ
 ﴾٤ َمُهونَ َ�عۡ  َ�ُهمۡ  لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
من یتوّسط وسوسه اھر(را شان  اعمال ما ،مان ندارندیه به آخرت اک یسانکگمان  یب 

شان یم و ایآرائ یدر نظرشان م )طان صفتیش یھا و انسان ،طانیو اتباع و اعوان ش
  ).نندک یبا جدا نمیو زشت را از ز ،راه و چاه را از(برند  یسرگردان بسر م

   توضیحات: 

مَ «  ُمْ أَعْ نَّا هلَ يَّ ُمْ ـزَ  ،۵۳/   حّج  ،۸۳ - ۸۱/   میمر ،۶۵ - ۶۳اسراء /  ،۴۳/   انعام :نگا( :»اهلَ

ون). «۲۵/   فّصلت هُ مَ عْ   ).۱۸۶/   اعراف ،۱۱۰/   انعام ،۱۵/   بقره :نگا( :»يَ
 ۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ  ٱ ُهمُ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ  �َّ

َ
ونَ خۡ ۡ� ُ�َ ٥﴾ 

   ترجمه: 
ن یارترکانیشان در آخرت زیو ا ،دارند )ایدر دن( یه عذاب بدکھستند  یسانکآنان  

  .باشند یم )مردمان جھان(
   توضیحات: 

ابِ «  ذَ وءُ الْعَ و چه بسا  یدیأس و ناامیو  یشانیو پر یمراد سرگردان .عذاب بد :»سُ

ونَ . «اضافه صفت به موصوف است .ن جھان استیا یو گرفتار یزندان ُ رسَ جمع  :»األخْ
ْخَسر

َ
  .گردد یشتریان و خسران بیه دچار زک یسک ،أ

 ۶ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 



  ١٥٧٩ سوره نمل

 

نۡ  ِمن َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�ُلَ�َّ  �نََّك ﴿  ُ  ﴾٦ َعلِي�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ
   ترجمه: 
در گرداندن امور (م یکخداوند ح یه قرآن از سوک یھست یسک )!محّمد یا(و تو  
گاه  )و ،دگانیآفر به تو القاء و  )شانیا یو اخرو یویار و بار سعادت و شقاوت دنکاز (آ

  .گردد یعطاء م
   توضیحات: 

كِيمٍ «شود.  یآموخته مگردد. به تو رسانده و  یبه تو القاء و عطاء م»: تلقّي«   یخدائ»: حَ
ردن قرآن کنش جھان و نازل یدر آفر یمت است و حساب و ھدفکح یش از رویارھاکه ک

لِيمٍ «دارد.  گاھ یه داراک یخدائ»: عَ   ان و فرزانه مطلق جھان است.یپا یب یآ
 ۷ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
ٓ  ۦٓ لِهِ ِ� وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  ا�ِيُ�م َٔ َ�  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ

َ
 �ِِشَهابٖ  َءا�ِيُ�م أ

  ﴾٧ َطلُونَ تَۡص  لََّعلَُّ�مۡ  قَبَٖس 
   ترجمه: 
و  کیدر شب تار ،ن به مصریدر راه برگشت از مد( یه موسکرا  یزمان )نک یادآوری( 

اش  به خانواده )مان ھمسرش درگرفته بودیرده بود و درد زاکه راه را گم ک یسرد
ا شعله یو  )از راه( یھر چه زودتر خبر .نمیب یم )از دور( یمن آتش )هکد یستیبا( :گفت

  .دینکشتن را گرم یه خوکن یتا ا ،آورم یتان میچند از آتش برا یو اخگر
   توضیحات: 

تُ «  انَسْ ابٍ «ام.  ردهکام. مشاھده  دهید»: ءَ هَ  نجا مراد شعله و اخگریآذرخش. در ا»: شِ

بَسٍ «آتش است.  برداشته  یگریه از آتش دکاز آتش  یبرگرفته. برداشته شده. مقدار»: قَ

طَلُونَ ). «۱۰/   برده شود (نگا: طه یبه جائ یشود و از جائ   د.ینکخود را با آتش گرم »: تَصْ
 ۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ نۢ  نُودِيَ  َءَهاَجا
َ
ِ ٱ نَ َ�ٰ وَُسبۡ  لََهاَحوۡ  َوَمنۡ  �َّارِ ٱ ِ�  َمن بُورِكَ  أ  رَّبِ  �َّ

 ﴾٨لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ



 تفسیر نور    ١٥٨٠

 

   ترجمه: 
آثار (ه ک یسکاست آن  کمبار :هکبرخاست  یندائ ،دیه به آتش رسک یھنگام 

آن  )است کو مبار ،دگار ھمه جھان استیآفر(است و  )گر جلوه(در آتش  )قدرتش
بردن آتش  یو برا(است  )ستادهیا یبر پا(رامون آتش یو پ )نام یموس(ه ک یسک

ان یه پروردگار جھانکو خدا  ،)گردد یبر م یام آسمانیبا آتش پ یول ،آمده است یظاھر
در  یت و متجلّ یت و جسمید به ماّد یان و مقکه محدود به مکن یاز ا(است منّزه است 

  ).ھمچون آتش شود یلکصورت و ش
   توضیحات: 

. و از باب ُمفاعله است )یناد(مجھول فعل  .برخاست یندائ .ندا داده شد :»نُودِيَ « 

ن يفِ النَّارِ . «ن بودیندا ا یعنی .ه استیریحرف تفس :»أَنْ « ه نشانه کمراد خدا است » مَ

َا. «گر بود قدرت او در آتش جلوه هلَ وْ نْ حَ  یه با آتش عشق الھکاست  یمراد موس :»مَ

انَ اهللاِ.... «ام رسان آسمان شده استیگشته است و پ یارویرو بْحَ ه خدا یمراد تنز :»سُ
دگار در یه آفرکن یا ایو  .است یزیو حلول و ظھور در چ ،انکد به میو تق ،تیاز جسم

  .دگان استیاز آفر یجدا ،ذات و صفات و افعال
 ۹ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

نَا ۥٓ إِنَّهُ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ ﴿ 
َ
ُ ٱ �  ﴾٩ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ �َّ

   ترجمه: 
 )ان ویجھان و جھان(زدان یه کمنم  )دیگو یه با تو سخن مک(س کآن  !یموس یا 

گاه و فرزانه یناپذ ستکتوانا و مقتدر ش   .میار به جاکر و آ
   توضیحات: 

 )هُ (ر یضم یبرخ .ان استیعطف ب :»اهللاُ. «دیگو یه با تو سخن مکس کآن  :»إِنَّهُ « 

 ین صورت معنیدر ا .اند را خبر دانسته )اهللاُ(را مبتدا و  )أَنَا(و  ،ر شأنیرا ضم )إِنَّهُ (در 
  .م ھستمیکز و حیعز یمن خداگمان  بی :شود ین میه چنیآ

 ۱۰ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 
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لۡ ﴿ 
َ
ا َعَصاَكۚ  قِ َو� َها َ�ُّ َ�هۡ  رََءاَها فَلَمَّ َّ�

َ
ٓ  َك� ٰ  نّٞ َجا  َ�َۡف  َ�  ُموَ�ٰ َ�ٰ  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  �بِرٗ ُمدۡ  َو�َّ

يَّ  َ�َاُف  َ�  إِّ�ِ  ۡ ٱ َ�َ  ﴾١٠ َسلُونَ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
 یعصا )غفور یشگاه خداین به حضور در پیقینان خاطر و یاطم یبرا !یموس یا( 

د یه دک یھنگام ).ل شدیتبد یش را انداخت به اژدھائیه عصاکن یھم( .ندازیخود را ب
به فرار گذاشت و پشت سر خود  یپا ،است یو تندرو کانگار مار چاب ،ت درآمدکبه حر

و در بارگاه حضور  یغمبریتو پ( !مترس یموس یا :)میاو را ندا در داد( !ستیرا ننگر
و امن و  ینجا آستانه دادگریه اکچرا (ترسند  یشگاه من نمیغمبران در پیپ )و ی،خدائ
  ).انیو خوف و ھراس فرعون و فرعون ینه دربار ستمگر ؛ زدان استیامان 

   توضیحات: 

تَزُّ «  ْ آنٌّ . «جنبد یم .ندک یت مکحر :»هتَ ا زرد ید یر سفیالس عیمار تندرو و سر :»جَ

براً . «رنگ دْ يلّ مُ بْ ـَ ل). «۲۵/   توبه :نگا( :»وَ قِّ عَ  یعنی ،ردکبه پشت سر نگاه ن :»مْ يُ
  .برنگشت

 ۱۱ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َل  ُ�مَّ  َظلَمَ  َمن إِ�َّ ﴿  ۢ ُحسۡ  بَدَّ  ﴾١١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِّ�ِ  ءٖ ُسوٓ  دَ َ�عۡ  �َن
   ترجمه: 
ن ید و بدیتوبه نموده و در مقام جبران برآ(ند و سپس که ستم کس کو اّما ھر  
من گمان  بی )هکچرا  ،دیاو را خواھم بخش( ،دیل نمایتبد یکیرا به ن یبد )لهیوس

  .گر و مھربانم شیبخشا
   توضیحات: 

 »... نْ استثناء مّتصل است و مراد از  ی،ن معنیبا توّجه بد .هک یسکمگر  :»إِالّ مَ
 ،۲۳و  ۲۲/   اعراف :نگا(است و تنھا به صورت گناه است  یاّول کتر ،غمبرانیلغزش پ

ه یآن در ترجمه آ یاست و معن )لكن( یبه معن )ِإالّ (ه کن یا ای )۱۶/   قصص ،۸۷اء / یانب
ه در پرتو توبه کغمبران ھستند یجز پ یسانک یو استثناء منقطع است و مستثن ،گذشت

توانند از مغفرت و مرحمت خدا برخوردار  یم ،دهیپسند یارھاکو انجام  یمعاص کو تر
  ).۵۴/   انعام :نگا(گردند 
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 ۱۲ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

دۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�يۡ  ُرجۡ َ�ۡ  بَِك َجيۡ  ِ�  يََدكَ  ِخۡل َوأ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  ٍت َءاَ�ٰ  عِ �ِسۡ  ِ�  ءٖ� ُسوٓ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ءَ َضا

ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۚ ِمهِ َوقَوۡ  ٰ  امٗ قَوۡ  َ�نُوا   ﴾١٢ ِسقِ�َ َ�
   ترجمه: 
 کو سپس آن را از چا(ش فرو ببر یبان خویدست خود را به گر )!یموس یا(و  
 ،دیآ یبه در م )ھمچون ماه تابان(د و درخشان یه سفک )نیار و ببیرون بیبان بیگر

در آن وجود  یبیع )مبتال شده باشد و یگرید یماریا بیَبَرص  یماریبه ب(ه کبدون آن 
ن دو یه اکو بل ،ستیضاء و عصا نید بیه معجزات تو منحصر به کو بدان ( ،داشته باشد

 .داد یه تو آنھا را به فرعون و قوم او نشان خواھکاست  یا از جمله نه معجزه )معجزه
  .ھستند ینافرمانبردارانگر و یشان واقعًا جماعت طغیا

   توضیحات: 

آءَ «  يْضَ ايَاتٍ . «حال است ).۱۰۸/   اعراف :نگا(درخشان  .دیسف» بَ عِ ءَ ُنْه  :»تِسْ

نيَ ). «۱۰۱اسراء /  :نگا( یل بر صدق رسالت موسیُنْه دل .معجزه قِ درروندگان از  :»فَاسِ
  .رش فرمان خدایپذ

 ۱۳ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ةٗ ُمبۡ  ُتَناَءاَ�ٰ  ُهمۡ َء�ۡ َجا َ�ِ  ْ بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  َذاَ�ٰ  قَالُوا  ﴾١٣ مُّ
   ترجمه: 
ه ما ک یزھائین چیا( :گفتند ،نمودشان  بدی اراکامًال آشکه معجزات ما را ک یھنگام 

  !ستین یواضح و روشن یجز جادو )مینیب یم
   توضیحات: 

ُمْ «  هتْ آءَ . گر گشتن است دار شدن و جلوهیپد .مراد از آمدن .شان آمدیش ایبه پ :»جَ

ةً « َ بْرصِ   .است )اتیآ(حال  .دایارا و پکامًال آشک :»مُ
 ۱۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ َقنَتۡ تَيۡ سۡ ٱوَ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َها
َ
ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  �ۚ وَُعلُوّٗ  امٗ ُظلۡ  أ ۡ ٱ قِبَةُ َ�  ﴾١٤ِسِدينَ ُمفۡ ل
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   ترجمه: 
ن و یقی  ھا بدان ه در دلکھر چند  ،ردندکار کبرانه معجزات را انکمست ستمگرانه و 
ا غرق یمگر در در( ؟اران چگونه شدکبنگر سرانجام و سرنوشت تباھ .نان داشتندیاطم

  ).؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتند
   توضیحات: 

َا«  وا هبِ دُ حَ ا. «رفتندیردند و نپذکار کآنھا را ان :»جَ نَتْهَ تَيْقَ امًال باور داشتند کآنھا را  :»إِسْ

اً ـظُلْم. «دانستند ینًا میقیو  لُوّ  یستم و برتر یاز رو .برانهکستمگرانه و مست :»اً وَ عُ

وا(در فعل  )و(ر ین دو واژه حال ضمیا ،اّول یبا توّجه به معن .یجوئ دُ حَ  یو به معن )جَ

الِنيَ (   .باشند یمفعول له م ،دوم یو با توّجه به معن .است )ظَاملِنيَ وَ عَ
 ۱۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ مٗ ِعلۡ  نَ َ�ٰ وَُسلَيۡ  دَ ۥَداوُ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقَاَ�  ا ِيٱ ِ�َّ لََنا �َّ ٰ  فَضَّ  ّمِنۡ  َكثِ�ٖ  َ�َ
 ِ ۡ ٱ ِعَبادِه  ﴾١٥ مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
سپاس خدا را به (م و آنان یردکعطاء  )یا قابل مالحظه(مان دانش یما به داود و سل 
از  یاریه ما را بر بسکحمد و سپاس خداوند را سزا است  :گفتند )آوردند و یجا

  .دیبخش یبندگان مؤمن خود برتر
   توضیحات: 

لْم«  نَا.... «م استیتعظ یر برایکتن .م و فراوانیدانش عظ :»اً ـعِ لْ  ،هین آیدر ا :»فَضَّ
ه کچرا  .دانسته شده است یار برتریمع ،ه دانش استک یالھمھّم ھای  نعمت از یکی

ه یه نعمت ماکم ینیب یات باال میدر آ .ردیگ یاز علم سرچشمه م یو ھر ارزش یھر قدرت
ه مؤمناِن چون کرساند  یه مین آیا یول ،ان و قوم عاد گشته استیغرور فرعون و فرعون

  .تشان افزوده اس ر و طاعتکنعمت بر ش ،مان و داودیسل
 ۱۶ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ ۥَداوُ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َوَورَِث ﴿  َهاَ�ٰٓ  َوقَاَل  َد ُّ�
َ
ۡ�ِ ٱ َمنِطقَ  َناُعّلِمۡ  �َّاُس ٱ � وتِيَنا لطَّ

ُ
 ٍء� َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن َوأ



 تفسیر نور    ١٥٨٤

 

ۡ ٱ ُل َفۡض لۡ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ   ﴾١٦ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
و (سخن پرندگان  )کدر(به ما  !مردم یا :داود شد و گفت )پدرش(مان وارث یسل 

و به ما از ھمه  ،آموخته شده است )له خداوند بزرگواریبه وس ،نحوه سخن گفتن با آنھا
الزم  یومت الھکل حیکتش یبرا یو معنو یه از نظر مادک یو تمام وسائل(زھا یچ

ار سپاس آن را ید بسیو با(است  یارکلت و لطف آشین فضیا .داده شده است )باشد
  ).میخدا را بجوئ ین فخر رضایر اکو با ش ،میبگوئ
   توضیحات: 

نطِق«  ه اشاره به نطق ین آیا .نطق است یو به معن یمیمصدر م .گفتار .سخن :»مَ
وانات و از جمله پرندگان با یه حکن مطلب است ید ایز مؤیگر نیات دیپرندگان دارد و آ

ءٍ ). «۲۲و  ۱۸/   نمل ،۳۸/   انعام :نگا(ند یگو یگر سخن میدکی ْ لِّ يشَ ن كُ مراد ھمه  :»مِ
  .انسان الزم باشد یگر فهیومت آنان و خلکح یه براکاست  یزھائیچ

 ۱۷ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�ِ ٱوَ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  ۥُجنُوُدهُ  نَ َ�ٰ لُِسلَيۡ  وَُحِ�َ ﴿   ﴾١٧ يُوزَُعونَ  َ�ُهمۡ  لطَّ
   ترجمه: 
و ھمه آنان به  ،گشتند یاو گردآور یبرا ،از جّن و انس و پرنده مانیان سلیرکلش 

  .گر ملحق و در نزد ھم نگاه داشته شدندیدکی
   توضیحات: 

 » َ رشِ نْ . «گرد آورده شد :»حُ از جّن و انس و  یبرخ یعنی .ه استیضیحرف تبع :»مِ

ونَ ). «ظالل القرآن یف :نگا(پرنده  عُ گر جمع آورده یدکینار کنگاه داشته شدند و  :»يُوزَ
 یا به گونه ،داده شدند یب و صف در صف جایبا نظم و ترت ).۱۹/   فّصلت :نگا(شدند 

  .ش و پس نرودیان خود پکدام از مکچ یه ھک
 ۱۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  َح�َّ تَوۡ  إِذَا
َ
� ْ ٰ  ا َهاَ�ٰٓ  لَةٞ َ�مۡ  قَالَۡت  لِ �َّمۡ ٱ َوادِ  َ�َ ُّ�

َ
ْ دۡ ٱ ُل �َّمۡ ٱ �  َ�  ِكَنُ�مۡ َمَ�ٰ  ُخلُوا

 ﴾١٨ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوُهمۡ  ۥوَُجنُوُدهُ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  ِطَمنَُّ�مۡ َ�ۡ 



  ١٥٨٥ سوره نمل

 

   ترجمه: 
 !مورچگان یا :گفت یا مورچه ،دند به دّره مورچگانیتا رس )ردندکت کآن گاه حر( 

ه متوّجه باشند شما را کن یانش بدون ایرکمان و لشیتا سل ،دیخود برو یھا به النه
  .نندکمال نیپا

   توضیحات: 

لِ «  ادِ النَّمْ ھا در  ه مورچهکاست  یانکمراد م .ن مورچگانیسرزم .دّره مورچگان :»وَ

لَةٌ . «حذف شده است )یواد(اء آخر ی یالخّط قرآن در رسم .آنجا فراوان بودند  :»قالَتْ نَمْ
خود مّلت و  یبرا یوانات و پرندگان ھر گروھیه حکت است ین واقعیاگر  بیان قرآن

ال ). «۲۲و  ۱۶/   نمل :نگا(ند یگو یگر سخن میدکیبوده و با ھا  انسان ھمچون یگروھ

مْ  نَّكُ ْطِمَ ونَ . «شندکنند و نکشما را درھم نش .نندکمال نیشما را پا :»حيَ رُ عُ مْ ال يَشْ هُ  :»وَ
  .ه متوّجه نباشندک یدر حال

 ۱۹ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

مَ ﴿  وۡ  َرّبِ  َوقَاَل  لَِهاقَوۡ  ّمِن َضاِحٗ�  َ�َتبَسَّ
َ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمَتَك نِعۡ  ُكرَ أ

َ
َّ  َت َعمۡ � َ�َ 

 ٰ يَّ َ�ٰ  َوَ�َ نۡ  ِ�َ
َ
�ۡ  َوأ

َ
ٰ تَرۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمَل أ دۡ  هُ َضٮ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِكَ  ِ�  تَِك بِرَۡ�َ  ِ� ِخلۡ َوأ  ﴾١٩ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ه کن کچنان  !پروردگارا :د و گفتیرد و خندکمان از سخن آن مورچه تبّسم یسل 

مرا (و  ی،ا داشته یه به من و پدر و مادرم ارزانکباشم  یوسته سپاسگزار نعمتھائیپ
 و من( یباش یه تو از آنھا راضکرا انجام دھم  یکین یارھاک )ق عطاء فرما تایتوف

  .ات گردان ستهیو مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شا ،)رستگار باشم  ھا بدان
   توضیحات: 

كاً «  احِ مَ ضَ تَبَسَّ كاً (واژه  .دیلبخند زد و خند :»فَ احِ دن یخند .ده استکحال مؤ )ضَ
ه از جمله آنھا فھم سخنان کسترگ خدا بر خود است ھای  نعمت ادیمان به خاطر یسل

 یا عمدًا به مورچه یانش حتیه او و سپاھکن یاز ان یھمچن .مورچگان و پرندگان است
چون مورچگان ھم او  یحشرات یوانات و پرندگان و حتیه حکن یو ا ،رسانند یان نمیز

نِي.... «شناسند یرا م عْ زِ ه دائمًا کن کچنان  .ر خود گردانکمرا مالزم ش :»أَوْ



 تفسیر نور    ١٥٨٦

 

  .نمکچ وقت فراموش نیتو باشم و آنھا را ھھای  نعمت گزار سپاس
 ۲۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

دَ ﴿  ۡ�َ ٱ َوَ�َفقَّ َرى َ�ٓ  ِ�َ  َما َ�َقاَل  لطَّ
َ
ۡ ٱ أ مۡ  ُهدَ ُهدۡ ل

َ
ٓ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  أ  ﴾٢٠ �ِبِ�َ َغا

   ترجمه: 
چرا شانه بسر را  :حال آنھا شد و گفت یاید و جویر پرندگان سان دکمان از لشیسل 
  ؟ ه از جمله غائبان استکن یا ای )؟ نمیب ینمان شما است و او را یا او در میآ( ؟ نمیب ینم

   توضیحات: 

دَ «  قَّ َ . «ردکپرس و جو  .ا شدیجو :»تَفَ دَ الطَّريْ قَّ حال  یایجو .دیاز پرندگان سان د :»تَفَ

دَ . «و احوال پرندگان شد هُ ُدْ مراد  یا ژهینجا ھدھد ویدر ا .پوپو .کپوپ .بسر شانه :»اهلْ
  .او بوده باشد کیشکه چه بسا نوبت کاست 

 ۲۱ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َ�نَّهُ ﴿  َعّذِ
ُ
وۡ  َشِديًدا اَعَذابٗ  ۥَ�

َ
اْذۡ  أ

َ
وۡ  ۥٓ َ�َنَّهُ َ�

َ
  أ

ۡ
بِ�ٖ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  تِيَّ�ِ َ�َأ  ﴾٢١ مُّ

   ترجمه: 
و  ،)اگر گناھش بزرگ باشد(برم  یا او را سر میو  ،خواھم داد یفر سختیکحتمًا او را  

  ).را موّجه سازد یبت ویه غک(ند کاظھار  یل روشنیمن دل یبرا دیه باکن یا ای
   توضیحات: 

لْطَانٍ «  بِنيٍ « .ل و حّجتیدل :»سُ   .ریت و عذر تقصیحّقانگر  بیان .روشن :»مُ
 ۲۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َحطُت  َ�َقاَل  بَعِيدٖ  َ�ۡ�َ  َ�َمَكَث ﴿ 
َ
ِۢ  ِمن ُتَك وَِجئۡ  ۦبِهِ  ُ�ِۡط  لَمۡ  بَِما أ  ﴾٢٢ يَقِ�ٍ  بِنََبإٖ  َسَبإ

   ترجمه: 
گاھ یزیمن بر چ :گفت )ه ھدھد برگشت وک(د یشکچندان طول ن  ه تو ک ،ام افتهی یآ

گاه ن   .ام و مورد اعتماد آورده یخبر قطع کین سبا یتو از سرزم یمن برا .یستیاز آن آ
   توضیحات: 

ثَ «  كَ ر مستتر در آن به یدر اصل مرجع ضم .دن استیشکمراد طول  .ماند :»مَ



  ١٥٨٧ سوره نمل

 

َ بَعيدٍ . «گردد یھدھد برم ريْ َ (واژه  .یمکمّدت  .ادینه چندان ز :»غَ ريْ صفت زمان  )غَ

َ بَعيدٍ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد ريْ اناً غَ مَ دُ زَ هُ ُدْ ثَ اهلْ كَ طْتُ . «»فَمَ احاطه  :»أَحَ

گاھ یبه خوب .ام ردهکدا یپ بَإٍ ). «۹۱/   ھفک :نگا(ام  افتهی یآ له سبا یقب یایاسم ن :»سَ
. شان گشته استین ایله اطالق شده و بعدھا نام سرزمین قبیبوده و سپس بر خود ا

نيٍ « قِ بَإٍ يَ   .ین و قطعیخبر راست :»نَ
 ۲۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ةٗ مۡ ٱ وََجدتُّ  إِّ�ِ ﴿ 
َ
و�َِيۡت  لُِكُهمۡ َ�مۡ  َرأ

ُ
 ﴾٢٣ َعِظيمٞ  ٌش َعرۡ  َولََها ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن َوأ

   ترجمه: 
بدو داده  )یزندگ یالزم برا(ز یو ھمه چ ،ندک یومت مکبر آنان ح یه زنکدم یمن د 

  ).یار مجّللیو دربار بس(دارد  یو تخت بزرگ ،شده است
   توضیحات: 

ءٍ «  ْ لِّ يشَ ن كُ ان یز بیو مراد از ھمه چ ،و اسباب رفاه است یمراد وسائل زندگ :»مِ

شٌ . «نعمت است یثرت و فراوانک رْ   .تخت سلطنت :»عَ
 ۲۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َها﴿  مۡ  ُجُدونَ �َسۡ  َمَهاَوقَوۡ  وََجد�ُّ ِ ٱ ُدونِ  مِن ِس لِلشَّ يۡ ٱ لَُهمُ  َوَز�َّنَ  �َّ عۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
 لَُهمۡ َ�ٰ أ

ُهمۡ  بِيلِ ٱ َعنِ  فََصدَّ  ﴾٢٤ َتُدونَ َ�هۡ  َ�  َ�ُهمۡ  لسَّ
   ترجمه: 
 منیو اھر ،برند ید سجده میخورش یخدا برا یجاه به کدم یمن او و قوم او را د 

آنان  ،به در برده است )راست(شان را از راه یرا در نظرشان آراسته است و اشان  اعمال
  .گردند یاب نمیراھ )یتاپرستکیبه خدا و (

   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ«  مَ . «بجز خدا .خدا یبه جا :»مِ ُمْ ـأَعْ شان یرنش اکمراد پرستش و  :»اهلَ
  .د استیخورش یبرا

 



 تفسیر نور    ١٥٨٨

 

 ۲۵ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿� �  ِ ِيٱ ِ�َّ َ�ٰ ٱ ِ�  ءَ ۡب �َۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َوَما ُفونَ ُ�ۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  ِض �ۡ�

 ﴾٢٥ لُِنونَ ُ�عۡ 
   ترجمه: 
 یھا یه نھانکسجده نبرند  یخداوند یه براکن یتا ا )آنان را از راه بدر برده است( 

ه کد و آنچه را یدار یداند آنچه را پنھان م یدھد و م یرون مین را بیو زمھا  آسمان
  .دیساز یار مکآش

   توضیحات: 

وا«  دُ جُ ناصبه  )أَنْ (فراھم آمده است از  )أَالّ ( .نندکتا سجده نبرند و عبادت ن» أَالّ يَسْ

ءَ . «هیناف )ال(و  َبْ َمْخُبوء  یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .دهیپوش .نھان :»اخلْ

ءَ . «است َبْ جُ اخلْ ْرِ ھا و بارانھا و از  اشّعهھا  آسمان آورد و از یرون میھا را ب ینھان :»خيُ
 بیبر غ .رساند یدھد و به ظھور م یرون میاھان را بیھا و گ ن گنجھا و معدنیزم

  .است ن مّطلعیو زمھا  آسمان
 ۲۶ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿   ﴾٢٦ ۩َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َربُّ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
   ترجمه: 
 .ستین یاست معبود )ائناتکبر  یمفرمائکو ح(م یه صاحب عرش عظکجز خدا  

  ).؟!د جز او را بپرستندیپس چرا با(
   توضیحات: 

ظِيمِ . «ُھَو اللهُ  :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا :»اهللاُ«  عَ شِ الْ رْ  :»الْعَ
ّل ک یجا و تخت فرماندھکس یتخت بلق :هکن است یاشاره به ا ).۵۴/   اعراف :نگا(
  ؟جاکائنات ک

 ۲۷ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َصَدقۡ  َسنَنُظرُ  قَاَل ﴿ 
َ
مۡ  َت أ

َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ُكنَت  أ  ﴾٢٧ ِذ�ِ�َ َ�



  ١٥٨٩ سوره نمل

 

   ترجمه: 
ا از زمره ی یا م راست گفتهینیم تا ببینک یق میتحق :گفت )مان به ھدھدیسل( 

  .یا ان بودهیدروغگو
   توضیحات: 

نَنظُرُ «    .ق استیو تحق یستن بررسیمراد از نگر .ستیم نگریخواھ :»سَ
 ۲۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ  َذاَ�ٰ  ِ� بِِّ�َ�ٰ  َهبذۡ ٱ﴿ 
َ
 ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  َماذَا نُظرۡ ٱفَ  ُهمۡ َ�نۡ  تََولَّ  ُ�مَّ  ِهمۡ إَِ�ۡ  قِهۡ فَ�

   ترجمه: 
 ینارکشان دور شو و در ینداز و سپس از ایبسویشان  به ن نامه مرا ببر و آن رایا 

  .نش آنان چه خواھد بودکند و وایگو یگر چه میدکیه به کست و بنگر یبا
   توضیحات: 

هْ «  قِ لَّ « .اند ن خواندهکسا یعنی ،سرهکرا با اختالس  )ه(ر یضم .ندازیآن را ب :»أَلْ  :»تَوَ
شان پنھان یدور از چشمان ا یا ه خود را در گوشهکن است یمراد ا .دور شو .نکپشت 

ونَ « .نک عُ جِ رْ   .چه خواھد بود یزنیشان بعد از رایم ایتصم .ندیگو یگر چه میبه ھمد :»يَ
 ۲۹ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قَالَۡت ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ � ْ ل ٓ  َملَُؤا لۡ  إِّ�ِ

ُ
 ﴾٢٩ َكرِ�مٌ  ٞب كَِ�ٰ  إَِ�َّ  ِ�َ �

   ترجمه: 
  .م انداخته شده استیبه سو ینامه محترم !سران قوم یا :گفت )سیبلق( 
   توضیحات: 

يمٌ . «نامه .نوشته :»كِتَابٌ «  رِ   .ارزشمند .محترم :»كَ
 ۳۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ إِنَُّهۥ ِمن ُسلَۡيَ�َٰن �نَُّهۥ ﴿   ﴾٣٠ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم � ٱ�َّ
   ترجمه: 
به نام خداوند  :ن استیآن چن )سرآغاز(و  ،مان آمده استیسل ین نامه از سویا 
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  .بخشنده مھربان
   توضیحات: 
 ۳۱ سوره نمل آیه 
   ه:یمتن آ 

تُوِ� ُمۡسلِِمَ� ﴿ 
ۡ
َّ َو� �َّ َ�ۡعلُواْ َ�َ

َ
�٣١﴾ 

   ترجمه: 
 م شدهیو تسل ،دینکدر برابر من ن یجوئ یتا برتر )ام فرستادهنامه را (ن یا یبرا 
  .دیمن آئسوی  به

   توضیحات: 

لُوا«  د و عظمت به خود ینفروش یبزرگ یعنی .دینکن یّبر و تعالکه تکن یتا ا :»أَالّ تَعْ

. است یحرف نھ )ال(و  ی،عنی یه و به معنیریا حرف تفسی ،حرف ناصبه )أَنْ ( .دیرینگ

نيَ « لِمِ سْ   .حال است .موّحدان و مؤمنان .منقادان و خاضعان :»مُ
 ۳۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ �َۡشَهُدوِن ﴿  ۡمًرا َح�َّ
َ
ۡمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

َ
ۡ�تُوِ� ِ�ٓ أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ ُّ�

َ
�  ﴾٣٢قَالَۡت َ�ٰٓ

   ترجمه: 
 یرأ !بزرگان و صاحب نظران یا :گفت )رد وک یمجلس شور یس رو به اعضایبلق( 

را بدون حضور و  یار مھّم کچ یه من ھکد یمن ابراز دار یار مھّم براکن یخود را در ا
  .ام نظر شما انجام نداده

   توضیحات: 

تُوينِ «   .دیش را بگوئیح خویق و صحیدق ید و رأیان داریمن نظر خود را ب یبرا :»أَفْ

ةً . «از مصدر إفتاء است ونِ . «نندهکرنده و اقدام یگ میتصم :»قاطِعَ دُ هَ ش من یدر پ :»تَشْ
  .دینک یخود را صادر م ید و رأیشو یحاضر م

 ۳۳ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٖ� ْولُواْ قُوَّ
ُ
ۡمُر  قَالُواْ َ�ُۡن أ

َ
ٖس َشِديٖد َوٱۡ�

ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ُمرِ�َن َوأ

ۡ
 ﴾٣٣إَِ�ِۡك فَٱنُظرِي َماَذا تَأ
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   ترجمه: 
 .میباش یم و در جنگ تند و سرسخت میما از ھر لحاظ قدرت و قّوت دار :گفتند 

  .یدھ یه چه فرمان مکبنگر  ،فرمان فرماِن تو است
   توضیحات: 

يْكَ . «شّدت و حّدت جنگ :»بَأْسٍ . «دارندگان .صاحبان :»أُولُوا«  رُ إِلَ ار یاخت :»األمْ
  .فرمان فرماِن تو است .ار در دست تو استک

 ۳۴ آیه سوره نمل
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۚ ذِلَّٗة
َ
ٓ أ ۡهلَِها

َ
ةَ أ ِعزَّ

َ
ْ أ ۡفَسُدوَها وََجَعلُٓوا

َ
ْ قَۡر�ًَة أ َوَ�َ�ٰلَِك  قَالَۡت إِنَّ ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُوا

 ﴾٣٤َ�ۡفَعلُوَن 
   ترجمه: 
 یرانیو و یآن را به تباھ ،شوند یه وارد منطقه آبادک یپادشاھان ھنگام :گفت 

ن یوسته شاھان چنیاصًال پ .گردانند یزان اھل آنجا را خوار و پست میشانند و عزک یم
  .نندک یم

   توضیحات: 

ةً «  يَ رْ ةَ . «اریشھر و د :»قَ زَّ ةً . «بزرگان و مقتدران ،زیجمع عز :»أَعِ  ،لیجمع ذل :»أَذِلَّ
ان را فرو ین مطالب خواست عطش جنگ سپاھیان ایه سبا با بکمل .انکوچکخواران و 

  .مجّسم گرداندشان  چشمان جنگ را جلو یو عاقبِت دائم ،نشاند
 ۳۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٥َ�نَاِظَرةُۢ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُوَن  �ّ�ِ ُمۡرِسلٌَة إَِ�ِۡهم بَِهِديَّةٖ ﴿ 
   ترجمه: 
ش آنان یبه پ )را یئتیھ ،ھایزیھا و خونریاز خراب یریصلح و ساز و جلوگ یبرا(من  

و  ،رفتن آنیا نپذیرش ارمغان یما از پذ(نم فرستادگان یتا بب یا فرستم ھمراه با تحفه یم
  ).مینکتا برابر آن عمل (آورند  یبا خود م یچه خبر )گرید یزھایچ

   توضیحات: 

لَةٌ «  سِ رْ ةٍ . «فرستنده :»مُ يَّ دِ ةٌ . «شکشیپ .ارمغان .تحفه :»هَ   .نندهکنگاه  :»ناظِرَ
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 ۳۶ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ونَِن بَِمالٖ ﴿  تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَ�َٰن قَاَل � ُ َخۡ�ٞ َ�َمآ َءاتَ  فَلَمَّ ۦَ ٱ�َّ ٓ  ٮِٰن ا نُتم  ّمِمَّ

َ
َءاتَٮُٰ�م� بَۡل أ

  ﴾٣٦بَِهِديَّتُِ�ۡم َ�ۡفرَُحوَن 
   ترجمه: 
م یه را تقدیو ھد(د یمان رسیش سلیبه پ )نده فرستادگانیس و گویرئ(ه ک یھنگام 

و (د ینک کمکو اموال  ید مرا از لحاظ دارائیخواھ یم :گفت )رانهکمان شایسل ،شتدا
ارزشمند و  یه خدا به من عطاء فرموده است بسکرا  یزھائیچ ).؟!دیبم دھیبا آن فر

 ).ن اموال ندارمیبد یازیو من ن( .خدا به شما داده است ه کاست  یزھائیبھتر از چ
ه خود شادمان و یبه ھد )د ویو اموال ھست یدارائازمند ین(ه کد ین شمائیه اکبل

و رفاه  ید و سخت به وسائل زندگیا معتقدین دنیرا شما تنھا به بودن ایز( .دیخوشحال
دن یرس یبرا ینجا را پلیو ا ،مین جھان و آن جھان باور داریما بد یول .دیا آن دل بسته

  ).میدان یبه سعادت آنجا م
   توضیحات: 

آءَ «  «  .نده فرستادگان استیفعل به صورت مفرد با توّجه به سردسته و گور کذ :»جَ
رانه کشا ،مان به عنوان تحّدث به نعمت خدا و برشمردن الطاف اویحضرت سل :»َقاَل 

ونَ . «گفت حُ رَ ھود  :نگا(د یگرد یمغرور م ).۱۸۸/   عمران آل :نگا(د یشو یشادمان م :»تَفْ
  ).۷۶/   قصص ،۱۰/ 

 ۳۷ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

تِيَنَُّهم ِ�ُُنو�ٖ ﴿ 
ۡ
ذِلَّٗة وَُهۡم �َّ قَِبَل لَُهم بَِها َوَ�ُۡخرَِجنَُّهم ّمِۡنهَ  ٱرِۡجۡع إَِ�ِۡهۡم فَلََنأ

َ
ٓ أ ا

 ﴾٣٧َ�ٰغُِرونَ 
   ترجمه: 
ه کم یآئ یبه سراغ آنان م یرھائکما با لش )هکبگو شان  بدی و(شان بازگرد یا یسو به 

به گونه خوار و  )ار سبایشھر و د(شان را از آن یو ا ،را نداشته باشندقدرت مقابله با آنھا 
  .میران یرون مین حقارت بیزار در ع

 



  ١٥٩٣ سوره نمل

 

   توضیحات: 

عْ «  جِ . تاب مقاومت .یتوانائ :»قِبَلَ «س! یبلق یس گروه اعزامیرئ یا برگرد :»إِرْ

ونَ « رُ اغِ   ).۳۲/   وسفی ،۱۱۹و  ۱۳/   اعراف ،۲۹توبه /  :نگا( :»صَ
 ۳۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

تُوِ� ُمۡسلِِم�َ ﴿ 
ۡ
ن يَ�

َ
تِيِ� بَِعۡرِشَها َ�ۡبَل أ

ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ � ُّ�

َ
�  ﴾٣٨ قَاَل َ�ٰٓ

   ترجمه: 
تواند تخت او را  یاز شما م کیدام ک !بزرگان یا :گفت )مان خطاب به حاضرانیسل( 

له با ین وسیتا بد(م شوند یند و تسلیایمن ب ه آنان نزدکقبل از آن  ،ش من حاضر آوردیپ
  ).رندیگردند و دعوت ما را بپذ یارویرو یقدرت شگرف

   توضیحات: 

ا«  هَ شِ رْ أْتِينِي بِعَ   .آورد یمن م یس را برایتخت بلق :»يَ
 ۳۹ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َقاِمَكۖ  قَاَل ِعۡفرِ�تٞ ﴿  ن َ�ُقوَم ِمن مَّ
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ّنِ � �ّ�ِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ ّمَِن ٱۡ�ِ

ِم�ٞ 
َ
 ﴾٣٩ أ

   ترجمه: 
مجلس به (ه کن یش از ایآورم پ یتو حاضر م یمن آن را برا :ان گفتیاز جنّ  یتیعفر 

  .ھستمن یو من بر آن توانا و ام .یزیبرخ یتو از جا )ان برسد ویپا
   توضیحات: 

يتٌ «  رِ فْ مان پر از یسرگذشت سل .لکیو درشت ھ یو قوید .انین جنّ یرومندترین :»عِ
شگفت  یارھاکھا از او و انجام یو از جمله اطاعت جنّ  ،ھا و خارق عادات استیشگفت

...). «۳۵/   ص ،۱۲سبأ /  :نگا(او است  یبرا ايتِ تواند  ین واژه میا .آورنده .آورم یم :»ءَ

كَ . «باشد )إتيان(ه اسم فاعل کن یا ایو  ،ّلم وحدهکفعل مضارع و مت امِ قَ ن مَّ ومَ مِ  :»أَن تَقُ
  .افتن مجلس استیان یمراد پا

 



 تفسیر نور    ١٥٩٤

 

 ۴۰ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ن يَۡرتَدَّ ﴿ 
َ
نَا۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ

َ
ِي ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن ٱلِۡكَ�ِٰب � ا  قَاَل ٱ�َّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ فَلَمَّ

ا ِعنَدهُۥ قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ  َما ِ�َ رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ ۡ�ُفُرۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
ۡبلَُوِ�ٓ َءأ

 ﴾٤٠َكرِ�ٞم  �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِۦۖ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّٞ 
   ترجمه: 
ه کش از آن یرا پ )سیبلق(من تخت  :تاب داشت گفتکز ا یه علم و دانشک یسک 

ش خود آماده یمان تخت را پیه سلک یھنگام .نزد تو خواھم آورد ی،چشم بر ھم زن
ن ھمه قدرت و نعمت به من یا( .ن از فضل و لطف پروردگار من استیا :گفت ،دید

 یا ناسپاسیآورم  یاو را بجا م )نعمت(ر کا شیه آکد یازمایتا مرا ب )عطاء فرموده است
و ھر  ،ندک یم یش سپاسگزاریند تنھا به سود خوک یه سپاسگزارکس کھر  .نمک یم
و سفره (رم است کصاحب  )از سپاس او و(از ین یپروردگار من ب ،ندک یه ناسپاسکس ک
  ).ندک یر قطع نمکرگزار و ناشکمانه انعام خود را از شیرک

   توضیحات: 

هُ «  ندَ ي عِ الَ الَّذِ نَ الْكِتَابِ قَ لْمٌ مِّ ه مرد خدا بوده و دانش فراوان کاست  یسکمراد  :»عِ
ن شخص محترم را آصف ابن ینام ا یبعض .تاب فراچنگ آورده استکاز  یقیو عم

مان یرا خود سل یا ن شخص مقتدر و فرزانهیاز مفّسران چن یبرخ .اند ردهکر کا ذیبرخ
آورم  ین آن را در آن واحد حاضر مم :دیگو یور مکت مذیه خطاب به عفرکدانند  یم

 یتابکست چه یروشن ن :»الْكِتَابِ ). «بیم خطیرکو عبدال یالمراغ یرھایتفس :نگا(

تَدَّ . «دانند یآن را لوح محفوظ م یبرخ .است رْ مراد چشم برھم نھادن  .برگردد :»يَ

ف. «است رُ . «ه از سرعت استیناک .باال است کمراد پل .چشم :»طَرْ كُ هِ يَشْ سِ مراد  :»لِنَفْ
  .گردد یگزار م عائد خود سپاس یرگزارکه نفع شکن است یا

 ۴۱ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ُرواْ لََها ﴿  ِيَن َ� َ�ۡهَتُدوَن قَاَل نَّ�ِ ۡم تَُ�وُن ِمَن ٱ�َّ
َ
َ�ۡهتَِدٓي أ

َ
 ﴾٤١َعۡرَشَها نَنُظۡر �

   ترجمه: 
نت آالت و رنگ و روغن یاز ز یبرخرات محّل ییبا تغ(تخت او را  :گفت )مانیسل( 
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 یسانکا جزو ی )ه تخت او استک(شود  یم متوّجه مینیتا بب ،دینکناشناخته  )یظاھر
  ).ن خود آن تخت استیه اک(برند  ینم یه پکخواھدبود 

   توضیحات: 

وا«  رُ از  یبرخ یجائ مراد جابه .دیل دھکر شییتغ .دید و بدو نگوئینکناشناخته  :»نَكِّ

ي. «ھا است و رنگھا  لون ْتَدِ   ؟شود یا متوّجه تخت خود میآ ؟برد یم یا پیآ :»أَهتَ
 ۴۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

وتِينَا ٱۡلعِۡلَم ِمن َ�ۡبلَِها َوُ�نَّا ﴿ 
ُ
نَُّهۥ ُهَوۚ َوأ

َ
َ�َٰكَذا َعۡرُشِك� قَالَۡت َك�

َ
ا َجآَءۡت �ِيَل أ فَلَمَّ

 ﴾٤٢ُمۡسلِِمَ� 
   ترجمه: 
بسته  یو تخت خود را با وجود آن ھمه مسافت و درھا(د یبدانجا رس ه اوک یھنگام 

 )از ھمراھان بدو یکی یاز سو ،ره شدیرد و بدان خکمشاھده  ،اخ سلطنتکو محافظان 
ن ھمان یانگار ا :گفت )؟ ستین ھمان تخت نیو ا(است گونه  این ا تخت تویآ :گفته شد

از قاصدان  یزھائیدن چیار ھدھد و شنکبا مشاھده (ھم  )معجزه(ن یش از ایاّما پ !است
گاھ )مانیت سلیاز حّقان ،خود و (م یا م شدگان بودهیافته و از زمره منقادان و تسلی یآ

  ).د نبودین معجزه جدیبه ا یازیچندان ن
   توضیحات: 

لْمَ «  عِ گاھ :»أُوتِينَا الْ برده  یمان پیبه قدرت خدا و صدق نبّوت سل .میافته بودی یآ

ا. «میبود بْلِهَ ن قَ ه مراد کاست  )حاله(ا ی )معجزه(ر یمرجع ضم ،ن معجزهیش از ایپ :»مِ
  .س استیحاضر آوردن تخت بلق

 ۴۳ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َها َ�نَۡت ِمن قَۡو�ٖ ﴿  ِۖ إِ�َّ ۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱ�َّ َها َما َ�نَت �َّ  ﴾٤٣َ�ٰفِرِ�َن  َوَصدَّ
   ترجمه: 
او  .بازداشته بود )از پرستش خدا(او را  ،دیپرست یخدا م یه به جاک یو معبودھائ 

  .بود )خود(افر کھم از زمره قوم 
 



 تفسیر نور    ١٥٩٦

 

   توضیحات: 

ا«  هَ دَّ ا. «او را بازداشته بود :»صَ دَّ (ا موصول است و فاعل فعل یه یمصدر :»مَ  )صَ
  .باشد یم

 ۴۴ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ٗة ﴿  تُۡه َحِسبَۡتُه ُ�َّ
َ
ا َر� َحۖ فَلَمَّ ۡ حٞ �ِيَل لََها ٱۡدُخِ� ٱل�َّ  َوَ�َشَفۡت َعن َساَ�ۡيَهاۚ قَاَل إِنَُّهۥ َ�ۡ

ۗ قَالَۡت رَّبِ  دٞ ّمِن قََوارِ�َر َمرَّ ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�ٰ مُّ
َ
ِ رَّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� َوأ َن ِ�َّ

  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
   ترجمه: 
 یھنگام .شو )مانیم سلیعظ(اخ کداخل  :بدو گفته شد )بعد از مشاھده تخت خود( 

ھا در آن یه ماھکچرا (است  یقیه آب عمکگمان برد  ،دیآن را د )یا شهیصحنه ش(ه ک
درازش  یھا ند و جامهکتا از آب عبور (رد کخود را برھنه  یساق پاھا ).ردندک یشنا م

س از یبلق( !قصر از بلور صاف ساخته شده است )اطیح( :گفت )مان بدویسل ،تر نشود
خود را در  یو معنو یمان شگفت زده شد و سلطنت و قدرت مادیدم و دستگاه سل

دل خود را متوّجه خالق جھان  .دیز دیمان ناچیسل یو دارائ یو توانائ یبرابر فرمانروائ
را  یشاھفر و غرور کو گول (ام  ردهکمن به خود ستم  !پروردگارا :گفت )رد وک

ان یم پروردگار جھانیشتن را تسلیمان خویو با سل )مانمیپش کنیو ھم ا ،ام خورده
  ).میستا یم یگانگیم و تو را به ینما یاو اقرار م یغمبریو به پ(دارم  یم

   توضیحات: 

حَ «  ْ َّةً ). «۳۶غافر /  ،۳۸/   اخ. قصر (نگا: قصصک»: الرصَّ موج  یه داراک یآب فراوان»: جلُ

دٌ ـُم«باشد.  رَّ يرَ «زده و صاف.  یقلیص»: مَ ارِ شه. بلور. یقطعات صاف ش ،جمع قاُروَرة»: قَوَ

لَيْم« عَ سُ تُ مَ لَمْ ...ـَأَسْ   زدان است.یمان و متابعت از قانون یسل یغمبریرش پیمراد پذ»: انَ
 ۴۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ٰ َ�ُموَد ﴿  رَۡسۡلَنا
َ
َ فَإِذَ َولََقۡد أ ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا

َ
َخاُهۡم َ�ٰلًِحا أ

َ
ا ُهۡم فَرِ�َقاِن أ

 ﴾٤٥َ�َۡتِصُمونَ 



  ١٥٩٧ سوره نمل

 

   ترجمه: 
 یتاپرستکیشان را به یتا ا(م یردکقوم ثمود برادرشان صالح را روانه سوی  به ما 

م شدند و یاّما آنان به دو گروه تقس .دیه خدا را بپرستک )دیبگوشان  بدی ند وکدعوت 
  ).افر گشتندک  ھای دست مؤمن و یا دسته( .پرداختند شکشمکبه 
   توضیحات: 

 »... مْ اهُ و  ۶۵/   اعراف :نگا( یتبکو م ینینه د ؛ است یو قوم یمراد برادر نسب :»أَخَ

انِ ). «۸۵و  ۷۳ /   اعراف :نگا(افران و مؤمنان است کمراد  .دو گروه .دو دسته :»فَريقَ

ونَ ). «۷۶و  ۷۵ مُ تَصِ ْ ر فعل به صورت جمع با توّجه به کذ .نندک یش مکشمکنزاع و » خيَ
  .افراد و اشخاص دو گروه است

 ۴۶ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َ لََعلَُّ�ۡم ﴿  يَِّئةِ َ�ۡبَل ٱۡ�ََسَنةِ� لَۡوَ� �َۡسَتۡغفُِروَن ٱ�َّ قَاَل َ�َٰقۡوِم لَِم �َۡسَتۡعِجلُوَن بِٱلسَّ
 ﴾٤٦تُرَۡ�ُوَن 

   ترجمه: 
ھا و  یجلب خوب یوشش براکش از تالش و یچرا پ !قوم من یا :گفت )شان یبد( 

و عذاب و (د یھا دار یبالھا و بد یعجله برا )با عبادت و اطاعت از الله(ھا  یکین
د تا ینکد از خدا طلب آمرزش یچرا نبا ).؟دیگرد یمجازات خدا را با شتاب خواستار م

  ؟دیریمورد مرحمت قرار گ
   توضیحات: 

يِّئَةِ «  اگر  !صالح یا :گفتند یه قوم صالح مکچرا  .مراد عذاب خدا است .یبد :»السَّ
ه ما را کآنچه را  ،اران استکن بزھیمکو عذاب خدا در  یغمبریه تو پک یگوئ یراست م

نَةِ ). «۷۷/   اعراف :نگا(اور یبر سر ما ب یدھ یم میاز آن ب َسَ مراد رحمت و  ی،کین :»احلْ

ال. «مان به خدا استینعمت حاصل از ا الّ ( ین واژه به معنیا :»لَوْ ب و یترغ یو برا )هَ
  .رود یار مکار بعد از خود به کق انجام یتشو

 ۴۷ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٥٩٨

 

ِۖ بَۡل ﴿  َعَكۚ قَاَل َ�ٰٓ�ِرُُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ نَا بَِك َو�َِمن مَّ ۡ َّ� نُتۡم قَۡومٞ قَالُواْ ٱطَّ
َ
 ﴾٤٧ُ�ۡفَتُنوَن  أ

   ترجمه: 
و شوم و (م یا ه با تو ھستند به فال بد گرفتهکرا  یسانکما تو را و  :گفتند 

 یسالکو خش یه قحطکبه سبب نحوست وجود شما است  .میدان یبدشگونتان م
به خاطر (شما  یو بدبخت یبدشانس :گفت )شانیدر پاسخ بد .رمان شده استیگ بانیگر

 .است )را سبب شده ین مجازاتید و چنیآ یبر سرتان م(خدا  یاز سو )خودتان اعمال
وسته با یو پ ،ھستند یالھ یھا شیھا آزما دارباشین ھوشدارھا و بید اید بدانیبا(ه کبل

  .دیریگ یش قرار میشما مردمان مورد آزما )ھایھا و بدیخوب
   توضیحات: 

نَا«  ْ ا(اصل آن  .میدان ینحس و شوم م .میریگ یبه فال بد م :»إِطَّريَّ نَ ْ و از باب  )تَطَريَّ

مْ ). «۱۸/   سی ،۱۳۱/   اعراف :نگا(تفّعل است  كُ  :نگا(شما  یو بدطالع یبدبخت :»طَآئِرُ

تَنُونَ ). «۱۳اسراء /  ،۱۳۱/   اعراف فْ  ).۲/   بوتکعن :نگا(د یریگ یش قرار میمورد آزما :»تُ
ن ید و از دیشو یگول زده م ).۱۰/   بروج ،۱۳ /  اتیذار :نگا(د یشو یعذاب داده م

  ).۲۷/   اعراف ،۱۰۱نساء /  :نگا(د یگرد ید و گمراه میشو یبرگردانده م
 ۴۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

�ِض َوَ� يُۡصلُِحوَن  �ِۡسَعُة رَۡهٖط َوَ�َن ِ� ٱلَۡمِديَنةِ ﴿ 
َ
 ﴾٤٨ُ�ۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ�

   ترجمه: 
آنجا با آراء و (ن یه در سرزمکبودند  کُنْه گروھ )ِحجر نام داشته ک(در آن شھر  
 )ش و جامعهیحال خو(ردند و به اصالح ک یم یتباھ )خود یارکغ و خرابه یتبل
  .پرداختند ینم

   توضیحات: 

دينَةِ ـالْ «  » مدائن صالح«ن حجاز و شام واقع است و یه بک مراد ِحجر است .شھر :»مَ

طٍ ). «۸۰جر / ح :نگا(شود  یده مینام هْ مراد ُنْه نفر  ).۹۲و  ۹۱ھود /  :نگا( کگروھ :»رَ
  .شانیاز رؤساء قبائل و اشراف شھر است ھمراه با دار و دسته ا

 ۴۹ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 



  ١٥٩٩ سوره نمل

 

ۡهلَُهۥ ُ�مَّ َ�َُقولَنَّ لَِوِ�ِّهِۦ َما ﴿ 
َ
ِ َ�ُبَّيِتَنَُّهۥ َوأ ۡهلِهِۦ �نَّا قَالُواْ َ�َقاَسُمواْ بِٱ�َّ

َ
َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

 ﴾٤٩لََ�ِٰدقُوَن 
   ترجمه: 
 یبرا :گفتند )گریدکیبه  ،رده بودکن صالح عرصه بر آنان تنگ یه آئکھا کن گروھیا( 

م و آنان را به یزن یخون میاش شب ه بر صالح و خانوادهکد یگر به خدا سوگند بخوریھمد
اش  خانواده )و یو(شتن که ما در کم یگوئ یدم او م یسپس به ول ،میرسان یقتل م

  .میراستگوئ )میگوئ یدر آنچه م(م و یا ت نداشتهکشر
   توضیحات: 

وا«  مُ ن واژه یا .فعل امر است .دینکاد ید و قسم یگر سوگند بخوریدکی یبرا :»تَقاسَ

الُوا(بوده و بدل از واو  یتواند فعل ماض یم ). یآلوسر یتفس :نگا(ا حال فاعل باشد ی )قَ

نُبَيِّتَنَّهُ « بْيِيت(از مصدر  .میزن یخون میقطعًا شب :»لَ خون زدن و حمله یشب یبه معن )تَ

لِيِّهِ . «رانه شبانهیغافلگ . انکیشان و نزدیل خویاز قب ،دم صالح یصاحب خون و ول :»وَ

لِكَ « هْ ما  یعنی .ا اسم زمان استیان که اسم مکن یا ای .است یمیمصدر م .کھال :»مَ
اصًال بدانجا گام ننھاده و در آن زمان در محّل قتل  ،میا شتهکشان را نیه اکچه رسد 

لِهِ . «میا نبوده لِكَ أَهْ هْ حتمًا خود او  ،شدکه اتباع صالح را نک یسکه کن است یمراد ا :»مَ

ا. «شدک یز نمیرا ن نَ دْ هِ ا شَ   .میا ت نداشتهکشر .میا حاضر نشده :»مَ
 ۵۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٠� َوَمَكۡرنَا َمۡكٗر� َوُهۡم َ� �َۡشُعُروَن َوَمَكُرواْ َمۡكرٗ ﴿ 
   ترجمه: 
و ما ھم نقشه  )روان اویصالح و پ ینابود یبرا(دند یشک یشان نقشه مھمیا 
  .شان خبر نداشتندیه اک یدر حال ).روانشینجات او و پ یبرا( ،میدیشک یمھم
   توضیحات: 

وا«  رُ كَ /   عمران آل :نگا(پرداختند  یجوئ به چاره .ردندکتوطئه  .دندیشکنقشه  :»مَ
  ).۳۰/   انفال ،۵۴

 



 تفسیر نور    ١٦٠٠

 

 ۵۱ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم فَٱنُظۡر ﴿ 
َ
ۡ�َعَِ� �

َ
ۡرَ�ُٰهۡم َوقَۡوَمُهۡم أ  ﴾٥١نَّا َدمَّ

   ترجمه: 
 )ن شدیا ،عاقبت ؟دیشکجا کار آنان به کو (شان چه شد یتوطئه ا ،ه عاقبتکبنگر  

  .میردکرا نابود  یشان ھمگیه ما آنان و قوم اک
   توضیحات: 

 »... مْ نَاهُ رْ مَّ ا دَ مْ (مؤّول به مصدر و بدل از  :»أَنَّ هِ رِ كْ  یا خبر مبتدای .است )عاقِبَةُ مَ
  .باشد یمحذوف م

 ۵۲ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

ْۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَةٗ َخاوَِ�� بَِما َظلَُموٓ فَتِۡلَك ُ�ُيوُ�ُهۡم ﴿   ﴾٥٢لَِّقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  ا
   ترجمه: 
نه کاز س یده است و خالیه بر اثر ظلم و ستم فرو تپکشان است یا یھا خانه ،نیا 

گاه و فھمک یسانک یاست برا ین امر عبرت بزرگیمسّلمًا در ا .شده است   .ده باشندیه آ
   توضیحات: 

ةً «  يَ اوِ /   حّج  ،۴۲/   ھفک ،۲۵۹/   بقره :نگا(نه کاز س یخال .رانیده و ویفروتپ :»خَ

ةً . «حال است ).۴۵ ايَ   .اندرز .عبرت :»ءَ
 ۵۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن ﴿  �َۡيَنا ٱ�َّ
َ
 ﴾٥٣َوأ

   ترجمه: 
  .رده بودندکشه یآورده و تقوا پ مانیه اکم یرا نجات داد یسانکو ما  
   توضیحات: 

نُوا...«  امَ ينَ ءَ ذِ   .ن استیر مؤمنیمراد صالح و سا :»الَّ
 ۵۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٦٠١ سوره نمل

 

تُوَن ﴿ 
ۡ
تَ�

َ
وَن َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ � نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ

َ
 ﴾٥٤ٱۡلَ�ِٰحَشَة َوأ

   ترجمه: 
ار کا به سراغ یآ :به قوم خود گفت یوقت ).میا فرستادهقوم خود سوی  به ھم(لوط را  
  ؟!دیدان یم )و سرانجام شوم آن را یپلشت(ه ک یدر حال ،دیرو یم )ِلواط(ار زشت یبس

   توضیحات: 

ةَ «  شَ احِ فَ و  ۱۵نساء /  :نگا(زنا  ).۲۸/   اعراف :نگا(ردارھا و گفتارھا کن یتر حیقب :»الْ

ونَ ). «۵۵/   نمل :نگا(نجا مراد ِلواط است یدر ا ).۱۹ ُ أَنتُمْ تُبْرصِ ه شما ک یدر حال :»وَ
د و ینیب ین انجام لواط میگر را در حیه ھمدک یدر حال .دینیب یآن را م یو پلشت یزشت

  .دیشک یگر خجالت نمیدکیاز 
 ۵۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ

تُوَن ٱلرَِّجاَل َشۡهَوةٗ ﴿ 
ۡ
�ِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
نُتۡم قَوۡمٞ ّمِن ُدوِن ٱلّنِسَ  أ

َ
� بَۡل أ  ﴾٥٥َ�َۡهلُوَن  آءِ

   ترجمه: 
 )را یعیرطبیح و غیعمل قب نیا(د و یرو یزنان به سراغ مردان م یا شما به جایآ 

و  ،دیشناس ید میه باکنه خدا را چنان ( .دیھست یاصًال شما قوم نادان ؟!دیدار یدوست م
  ).دیدھ یص مینش را تشخیو نه ھدف آفر ،دیس خلقت آشنائینه به نوام

   توضیحات: 

أْتُونَ «  ةً . «است یکیجماع و نزد یبه معن ،انیاز مصدر إت :»تَ وَ هْ  .آرزومند گشتن :»شَ
  .ا حال استی ،له مفعول .ل به جماعیتما

 ۵۶ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ن قَالُٓوا
َ
ٓ أ ْ َءاَل لُوطٖ َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِۦٓ إِ�َّ ۡخرُِجٓوا

َ
نَاٞس  أ

ُ
ُهۡم � ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َّ

ُروَن �َ   ﴾٥٦َتَطهَّ
   ترجمه: 
روان لوط را از شھر و یپ )لوط و( :گفتند )گریدکیبه (ه کن نبود یپاسخ قوم او جز ا 

  !ھستندھا  ناپاکی زار ازیدامن و بکپا یآنان مردمان ،دینکرون یار خود بید
 



 تفسیر نور    ١٦٠٢

 

   توضیحات: 

الَ «   ،۳۳/   عمران آل :نگا(دگان به لوط است یروان مؤمن و گرویمراد پ .خاندان :»ءَ

ونَ ). «۴۶و  ۲۸غافر /  رُ تَطَهَّ  .ندیجو یم یزاریب یکاز ناپا .ورزند یم یدامنکو پا یکپا :»يَ
  .شخند و تمسخر بودیالبّته مرادشان ر
 ۵۷ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

�َۡيَ�ُٰه ﴿ 
َ
ۡرَ�َٰها ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن فَأ تَُهۥ قَدَّ

َ
ۥٓ إِ�َّ ٱۡمَر� ۡهلَُه

َ
 ﴾٥٧َوأ

   ترجمه: 
ه کبجز ھمسرش را  ،مینجات داد )الوقوع بیاز عذاب قر(ما لوط و خاندان او را  

  .باشد )در شھر و از زمره نابود شوندگان(ماندگان یم جزو باقیخواست
   توضیحات: 

ا«  اهَ نَ رْ دَّ ينَ ). «۶۰حجر /  :نگا( :»قَ ابِرِ غَ   ).۶۰حجر /  :نگا( :»الْ
 ۵۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َطرٗ ﴿  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ
َ
 ﴾٥٨آَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِ�َن ۖ� فَسَ َوأ

   ترجمه: 
چه  )یبه عذاب الھ(م داده شدگان یباران ب .میرا سخت باراند )سنگ(بر آنان باران  

  !است یبد باران
   توضیحات: 

نَا«  طَرْ ينَ ـالْ ). «۸۳و  ۸۲ھود /  :نگا( :»أَمْ رِ نذَ   .ترسانده شدگان .م داده شدگانیب :»مُ
 ۵۹ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿  مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ ۗ َءآ�َّ ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ ٰ ِعبَادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ﴾٥٩ قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

   ترجمه: 
اران ھمچون قوم ثمود و ک ه تباهکم یگو یم(را سپاس  یخدا :بگو )!غمبریپ یا( 

ه کم ینما یو از خدا درخواست م ،ار عدم فرستادیان را به دیشان ھمسان فرعون کگردن
ن ھمه یه اک(ا خدا یآ .شیده خویرحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگز )دینازل فرما



  ١٦٠٣ سوره نمل

 

ه انباز ک یزھائیا چی )رنشکپرستش و  یبرا( بھتر است )قدرت و نعمت و موھبت دارد
  ).؟ ستیاز آنھا ساخته ن یزیو فاقد نفع و ضرر ھستند و چ(د یساز یخدا م

   توضیحات: 

دُ هللاِِّ...«  َمْ طَفي). «۴۵/   انعام :نگا( :»قُلِ احلْ اهللاُ. «دیبرگز :»إِصْ فراھم آمده است  :»ءَ

ا...). «اهللا(از ھمزه استفھام و واژه    ).ما(و  )أَمْ (ب است از کمر :»امّ
 ۶۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

َمآءِ َمآءٗ ﴿  نَزَل لَُ�م ّمَِن ٱلسَّ
َ
�َض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ

َ
�َبۡتَنا بِهِۦ َحَدآ�َِق  أ

َ
فَأ

ن  َذاَت َ�ۡهَجةٖ 
َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ  تُ�بُِتواْ َشَجرََهاۗٓ مَّ

َ
َع ٱ َ�ٰهٞ ءِ أ ِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ مَّ  ﴾٦٠ َ�ۡعِدلُونَ  �َّ

   ترجمه: 
ده ین را آفریو زمھا  آسمان هک یسکا ی )ه معبود شما ھستند بھترندک یھائ ا بتیآ( 

افزا  با و فرحیزھای  باغ ه با آنکبارانده است  یشما از آسمان آب یو برا ،است
با توّجه به (ا یآ .دیانیآنھا را برود درختان یتوانست یه شما نمکھائی  باغ ؟ میا دهیانیرو
و  یو ھماھنگ ،از آن یات و ثمرات ناشکن و نزول باران و بریو زمھا  آسمان نشیآفر

 یشان قومیاصًال ا ؟! با خدا است یمعبود )ن مخلوقاتیاز ا کیق ھر یف و دقیوند لطیپ
  .نندک یعدول م )یپرست به بت یپرست از حق(ھستند 

   توضیحات: 

آئِق«  دَ ده یشکوار یبوده و اطراف آن را د یافکآب  یه داراکھائی  باغ ،قةیجمع حد»: حَ

ةٍ «باشند.  ْجَ ةٍ «افزا.  یبا و شادیز»: ذَاتَ هبَ ْجَ مْ «رنگ و حسن ظاھر.  یبائیز»: هبَ انَ لَكُ ا كَ »: مَ

لُونَ «د. یتوانست یان نداشت. شما نمکشما ام یبرا دِ   ند.ینما ینند. عدول مک یتجاوز م»: يَعْ
 ۶۱ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

�َض قََرارٗ ﴿ 
َ
ن َجَعَل ٱۡ� مَّ

َ
نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل أ

َ
� ٓ لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ � وََجَعَل ِخَ�ٰلََها

 �ۗ ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن َحاِجزً 
َ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  َ�ٰهٞ ءِ أ

َ
ِۚ بَۡل أ َع ٱ�َّ  ﴾٦١مَّ

   ترجمه: 
و  ،ساخته است )ھا و محّل اقامت انسان(ن را قرارگاه یه زمک یسکا ی )بھترندھا  بت( 



 تفسیر نور    ١٦٠٤

 

ده یپابرجا و استوار آفر یھا وهکن یزم یو برا ،د آورده استیھا پد ان آن رودخانهیدر م
تا (رده است کدار یپد یا مانعیان دو دریو م )ن را از لرزش نگاه دارندیتا قشر زم(است 

شتر یاصًال ب ؟! با خدا است یا معبودیآ )ھا نیحال با توّجه به ا .گر نگردندیدکیزه یآم
  ).دانند یو قدر عظمت خدا را نم(خبر و نادانند  یآنان ب

   توضیحات: 

اراً «   یعنی ،انکاسم م یان استقرار. مصدر است و به معنکمحّل اقامت. قرارگاه. م»: قَرَ

َ «َمَقّر است.  وايسِ ). ۱۹حجر /  ،۳م و پابرجا (نگا: رعد / کمح یھا وهک ،ةیجمع راِس »: رَ

يْنِ « رَ زاً ). «۱۲فاطر /  ،۵۳/   ن (نگا: فرقانیریش یایشور و در یایدر»: الْبَحْ اجِ   مانع.»: حَ
 ۶۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

�ِض� ﴿ 
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
 أ

َ
 َ�ٰهٞ ءِ أ

ِۚ قَلِيٗ�  َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ  ﴾٦٢ مَّ
   ترجمه: 
را برطرف  یرسد و بال و گرفتار یاد درمانده میه به فرک یسکا ی )ھا بھترند ا بتیآ( 

ات دائمًا به یبرابر قانون ح(را  )ھا انسان(و شما  ،طلبد کمکاه او را به ند ھر گک یم
ره کن یرا بر ا یو ھر دم اقوام(سازد  ین میزم )گر دریدکی(ن یجانش )طور متناوب

 ؟! با خدا است یا معبودیآ )ن اموریحال با توّجه بد .گرداند یمسّلط و مستقّر م یکخا
  .دیریگ یم اندرز مکار یواقعًا شما بس

   توضیحات: 

طَرَّ ـْال«  ضْ ضِ . «وامانده .درمانده :»مُ آءَ األرْ لَفَ مْ خُ لُكُ عَ ْ ن یگزین جایشما را در زم :»جيَ

ونَ ). «۵۵نور /  ،۱۶۵/   انعام :نگا(سازد  یگر میدکی رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَّ   ).۳/   اعراف :نگا( :»قَ
 ۶۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ۡهِديُ�ۡم ِ� ﴿  مَّ
َ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِۦٓۗ أ ِ َوٱۡ�َۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِ�َٰح �ُۡ�َ ُظلَُ�ِٰت ٱۡلَ�ّ

 
َ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  َ�ٰهٞ ءِ أ ُ َ�مَّ ِۚ تََ�َٰ� ٱ�َّ َع ٱ�َّ  ﴾٦٣مَّ

 



  ١٦٠٥ سوره نمل

 

   ترجمه: 
ا یو در یکخشھای  تاریکی ه شما را درک یسکا ی )جان بھترند یبھای  بت ایآ( 

 ،ه بادھا را به عنوان بشارت دھندگانک یسکو  ،ندک یم )یریو دستگ(رھنمود 
در ساختن  .سازد یقدوم باران م کیو آنھا را پ(سازد  یش نزول رحمتش وزان میشاپیپ

است  یزھائین چیخدا فراتر و دورتر از ا ؟ با خدا است یا معبودیآ )ھا نیا یانداز و راه
  .گردانند یه انباز او مک

   توضیحات: 

حْ «  يْ رَ َ يَدَ اً بَنيْ تِهِ ـبُرشْ   ).۵۷/   اعراف :نگا( :»مَ
 ۶۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ن َ�ۡبَدُؤا مَّ
َ
�ِض�  أ

َ
َمآءِ َوٱۡ�  ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

َ
ِۚ قُۡل  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ مَّ

 ﴾٦٤َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
   ترجمه: 
سپس آن را  ،آغازد ینش را میه آفرک یسکا ی )ن شما بھترندیدروغ یا معبودھایآ( 

حال با ( ؟ندک یعطاء م ین روزیه شما را از آسمان و زمک یسکو  ،دھد یبرگشت م
و اقرار عقل  ،جھان یھا دهیو نظم و نظام موجود در پد ،زدانینش یتوّجه به قدرت آفر

 یا( ؟ با خدا است یا معبودیآ )دانیجاو یایسالم به زنده شدن دوباره مردمان در دن
ه جز خدا ک(د یگوئ ید اگر راست میان داریل و برھان خود را بیدل :بگو )شانیغمبر بدیپ

  ).ھم وجود دارند یگرید یمعبودھا
   توضیحات: 

أُ «  بْدَ َلْقَ . «آغازد یم :»يَ َلْقَ . «نشیآفر :»اخلْ أُ اخلْ بْدَ نش یاشاره به سرآغاز جھان و آفر :»يَ
در ھمه ازمنه و ادوار ھا  انسان اء وینش مستمّر اشید ھم مراد آفریشا .آن از عدم است

هُ ). «۲۹/   رحمن ،۶۸/   قصص :نگا(جھان باشد  يدُ عِ گر برگشت ینش را بار دیآفر :»يُ
از  یات و ممات برخید ھم مراد اعاده مستمّر حیشا .ز استیمراد رستاخ .دھد یم

 .سبحان باشد ین جھان با دست قدرت خدایدر ھم یموجودات و گردش چرخه زندگ
  ).۱۹/   روم :نگا( ...اه ویبه الشه و گ کو خا ،کاه به خایل الشه و گیل تبدیاز قب
 



 تفسیر نور    ١٦٠٦

 

 ۶۵ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َ  قُل �َّ ﴿  ۚ َوَما � ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� يَّاَن َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

َ
ۡشُعُروَن �

  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 
   ترجمه: 
دانند  یو نم ،دانند جز خدا یب نمین ھستند غیو زمھا  آسمان ه درک یسانک :بگو 

  ).رسد یامت فرا میو ق(شوند  یخته میچه وقت برانگ
   توضیحات: 

 »... لَمُ عْ گاھ ،دیکه قاطعانه و با چند تأین آیا :»قُل الَّ يَ ب را خاّص خدا یاز غ یآ

انَ « ).۵۹/   انعام :نگا(داند و بس  یم   .چه وقت :»أَيّ
 ۶۶ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ� بَۡل ُهۡم ِ� َشّكٖ ﴿  َٰرَك ِعۡلُمُهۡم ِ� ٱ�ِخَرة  ﴾٦٦َ�ُموَن  ّمِۡنَهاۖ بَۡل ُهم ّمِۡنَها بَِل ٱ�َّ
   ترجمه: 
گاھ  و (ده است یشکان آمده و ته یامت به پایشان درباره قیا یاصًال دانش و آ

نسبت  یو حت ،امت دودل و مترّددندیه درباره قکبل ).از آن ندارند ین اّطالعیمترک
  .ندینایوردل و نابکبدان 

   توضیحات: 

كَ «  ارَ  :نگا(عاجز و ناتوان گشته است  .ده استیشکته  .ان آمده استیبه پا :»إِدَّ

كَ (ن فعل یاصل ا .آمده است یاپیپ ).ریبکر یتفس ،ریثکر ابن یتفس ارَ باب  یو ماض )تَدَ

ةِ . «تفاُعل است رَ ونَ . «نسبت به آخرت .درباره آخرت :»يفِ اآلخِ مُ مي(جمع  :»عَ  ،)عَ

ةِ . «وردالن استکمراد  .ورانک رَ مْ يفِ اآلخِ هُ لْمُ كَ عِ ارَ گا :»إِدَّ امت به یشان درباره قیا یھآ
شان  بدی امتیبر وجود ق یو فراوان یاپین پیدالئل و براھ .ده استیشکان آمده و ته یپا

  .گردان ھستندیآنان از آنھا رو یول ،ده استیشان رس نموده شده و به دست
 ۶۷ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٦٠٧ سوره نمل

 

ءَِذا ﴿ 
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ ٓ ا ُكنَّا تَُ�ٰبٗ َوقَاَل ٱ�َّ �ِنَّا لَُمۡخرَُجوَن َوَءابَا

َ
 ﴾٦٧ُؤنَآ أ

   ترجمه: 
از انداممان  یا و ھر ذّره(م یگشت که ما و پدران ما خاک یا زمانیآ :ندیگو یافران مک 

رون آورده یب )مجّدد یزندگ یم و برایگرد یزنده م(ا ما یآ )دیخز یو گود یبه درز
  ؟! میشو یم

   توضیحات: 

ا«  نَ ابَآؤُ ا(ر یعطف بر ضم :»ءَ   .است )نَ
 ۶۸ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

لَِ� ﴿  وَّ
َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ٓ أ  ﴾٦٨لََقۡد وُِعۡدنَا َ�َٰذا َ�ُۡن َوَءابَآُؤنَا ِمن َ�ۡبُل إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ

   ترجمه: 
شتن را یه خوک یسانکله یو قبًال (به وس ،توّسط محّمد) به ما ،ن (زنده شدن دوبارهیا 

ز راست ی(اگر رستاخ وعده داده شده است. ،دانند) به پدران ما یگر میغمبران دیاتباع پ
  باشد. یان و خرافات گذشتگان نمینیشیپ یھا ن جز افسانهیداد). ا یتا به حال رخ م ،بود
   توضیحات: 

اطِريُ . «ه استیناف )إِنْ (حرف  :»إِنْ هذا...«  /   انعام :نگا(ھا  ھا و افسانه دروغ :»أَسَ
۲۵.(  

 ۶۹ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

�ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمۡجرِمِ�َ ﴿ 
َ
 ﴾٦٩ قُۡل ِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

   ترجمه: 
د (و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جھان را ین بگردی) بگو: در زم!غمبریپ ی(ا 

  شان چه شده است.یده و عاقبت ایشکجا کاران به کار گناھکه سرانجام کد ید) و بنگرینیبب
   توضیحات: 

وا«  ريُ وا. «دیبه گردش پرداز .دیبگرد :»سِ   .دینکدّقت و تأّمل  .دیبنگر :»أُنظُرُ
 ۷۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٦٠٨

 

 ﴾٧٠ا َ�ۡمُكُروَن ّمِمَّ  َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُ�ن ِ� َضۡيقٖ ﴿ 
   ترجمه: 
غ است یفه تو تبلیوظ( .نند تنگدل مباشک یه مک یھائ رنگیرا مخور و از ن غم آنان 

  ).میباش یاور تو میار و یبان و یو ما پشت .و بس
   توضیحات: 

يْقٍ «    ).۱۲۷/   نحل :نگا( ینیغمگ .یدلتنگ .یتنگ :»ضَ
 ۷۱ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٧١ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ﴿ 
   ترجمه: 
 )ان استیدر م یه عذابک(د یگوئ یاگر راست م :ندیگو یم )نانکافران تمسخرک( 

  ).؟رسد یپس چرا ھر چه زودتر فرا نم( ؟خواھد بود یکموعد آن 
   توضیحات: 

تي«    ؟ یک ؟ چه وقت :»مَ
 ۷۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ن يَُ�وَن ﴿ 
َ
ِي �َۡسَتۡعِجلُوَن قُۡل َعَ�ٰٓ أ  ﴾٧٢َردَِف لَُ�م َ�ۡعُض ٱ�َّ

   ترجمه: 
 یبرا )کنیھم ا( ،دیدن آن شتاب داریه در فرا رسک یاز عذاب یچه بسا بخش :بگو 

بر شما  ین زودیو به ھم(باشد  )ندهکه افیو بر سرتان سا(ف شده یفرا گرفتن شما رد
  ).ندکد و نابودتان یفرود آ

   توضیحات: 

دِفَ «    .پشت سر ھم قرار گرفته است .شده است یاپیپ :»رَ
 ۷۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ�َُهۡم َ� �َۡشُكُروَن ﴿ 
َ
و فَۡضٍل َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ  ﴾٧٣�نَّ َر�ََّك َ�ُ

 



  ١٦٠٩ سوره نمل

 

   ترجمه: 
انه عذاب را بر یو ھر چه زودتر تاز(رم دارد کپروردگارت نسبت به مردم لطف و  

شتر آنان یب یول )اندازد یر میفرشان را به تأخیکه کو بل ،آورد ینمسرشان فرود 
  ).رندیگ یده میو الطاف و مراحم خدا را ناد(نند ک ینم یسپاسگزار

   توضیحات: 

 »... لٍ و فَضْ ذُ   ).۲۴۳/   بقره :نگا( :»لَ
 ۷۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٤ُصُدورُُهۡم َوَما ُ�ۡعلُِنوَن �نَّ َر�ََّك َ�َۡعلَُم َما تُِ�نُّ ﴿ 
   ترجمه: 
گاه است از چ  و  ،دارند یشان در خود نھان میھا نهیه سک یزھائیپروردگارت محّققًا آ
  .سازند یار مکشان آشیه اک یزھائیاز چ
   توضیحات: 

  ).۲۳۵/   بقره :نگا(د ینما یپنھان م .دارد ینھان م :»تُكِنُّ « 
 ۷۵ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

�ِض إِ�َّ ِ� كَِ�ٰبٖ  َوَما ِمۡن َ�ٓ�َِبةٖ ﴿ 
َ
َمآءِ َوٱۡ� بٍِ�  ِ� ٱلسَّ  ﴾٧٥مُّ

   ترجمه: 
گاه است و ثبت (ه کن یمگر ا ،ستین نیو زمھا  آسمان در یا چ نھفتهیھ  خدا از آن آ

  .است یارکتاب آشکدر  )و ضبط
   توضیحات: 

آئِبَةٍ «  . ار پنھان و نھانیبس یعنی ،مبالغه است یبرا )ه(حرف  .نھان .نھفته :»غَ

بِنيٍ «   ).۵۹/   انعام :نگا( :»كِتَابٍ مُ
 ۷۶ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن إِنَّ َ�َٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن ﴿  ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�  ﴾٧٦َ�ُقصُّ َ�َ

 



 تفسیر نور    ١٦١٠

 

   ترجمه: 
ه در تورات از ک(را  یزھائیثر چکا )قتیحق(ل یاسرائ یبن ین قرآن برایگمان ا یب 
  .دارد یان میروشن و ب ،در آنھا اختالف دارند )ام و قصص آمده است وکاح

   توضیحات: 

صُّ «  ثَرَ الَّذي...). «۵۷/   انعام :نگا( .خواند یفرو م .دارد یان میب :»يَقُ  :نگا( :»أَكْ
  ).۳۰/   میمر ،۵۹/   عمران آل

 ۷۷ آیهسوره نمل 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٧ۡؤِمنَِ� ى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلمُ �نَُّهۥ لَُهدٗ ﴿ 
   ترجمه: 
ه نجات و سعادت دو یو ما(ت و رحمت یھدا )لهیوس(مؤمنان  ین قرآن برایو قطعًا ا 

  .است )شانیجھان ا
   توضیحات: 

نني«  مِ ؤْ ر کاّما ذ ،ت و رحمت و سعادت ھمگان استیه ھدایھر چند قرآن ما :»لِلْمُ
  .گردند یمند م شان از قرآن منتفع و بھرهیژه ایه به وکمؤمنان بدان خاطر است 

 ۷۸ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٨إِنَّ َر�ََّك َ�ۡقِ� بَۡيَنُهم ِ�ُۡكِمهۦِۚ َوُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡلَعلِيُم ﴿ 
   ترجمه: 
شان  میان )امتیدر روز ق(خود  )مانهیکدادگرانه و ح(مسّلمًا پروردگارت با قضاوت  

گاه و دانا استیو او بس چ ،ردکخواھد  یداور   .ره و توانا و آ
   توضیحات: 

يض«   ).۱۷/   هیجاث ،۹۳/   ونسی :نگا(امت است یمراد در روز ق .ندک یم یداور :»يَقْ

هِ « مِ كْ   .خود یبا قضاوت و داور :»بِحُ
 ۷۹ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�َ ۡ ِۖ إِنََّك َ�َ ٱۡ�َّقِ ٱلُۡمبِِ�  َ�َتَو�َّ  ﴾٧٩ٱ�َّ



  ١٦١١ سوره نمل

 

   ترجمه: 
ه کن یه با وجود اکار و بار خود را بدو بسپار و بدان کو (ن کل کپس بر خدا تو 

ار کحق آش )قهیقت و طریجاده حق یراستا(تو قطعًا بر  )گردانندیافران از دعوت تو روک
  ).یگرد یم روزیّفار پکبر  یه دارک ینین راستیو با د( یھست
   توضیحات: 

بِنيـالْ «  درست از نادرست و جدا سازنده محّق از گر  روشن .ارکروشن و آش :»مُ
  .مبطل

 ۸۰ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َٓء إَِذا َولَّۡواْ ُمۡدبِرِ�َن ﴿  مَّ ٱ�ُّ  ﴾٨٠إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ� �ُۡسِمُع ٱلصُّ
   ترجمه: 
 )دعوت خود( یو ندا ی،را شنوا بگردان )نما زنده(مرده دالن  یتوان ینم گمان تو یب 

  .زندیگر یم )از آن(نند و ک یپشت م )به حق(ه ک یوقت ی،ران برسانکرا به گوش 
   توضیحات: 

عُ «  مِ  ،۲۳/   انفال :نگا( .یگردان یرا نمیپذ .یگردان یشنوا نم .یشنوان ینم :»ال تُسْ

يتـْال). «۲۲فاطر /  وْ ه تعّصب و لجاجت و کاست  یانکافران و مشرکمراد  .مردگان :»مَ
شان را از یشه آنان را به خود مشغول داشته است و گوش ایر و اندکف ،استمرار بر گناه

ل ساخته است یتبد یرش حق انداخته است و آن را به مرده دالنیدن ادّله و پذیشن

مَّ « ).۱۲۲/   انعام( گنده یه پنبه غفلت گوش اکاست  یرادمراد اف .رانک :»الصُّ شان را آ

آءَ . «رده استکزان یشان را از حقائق گریل ایو اباط ،است عَ اء / یانب :نگا(نداء  :»الدُّ

ا). «۴۵ وْ لَّ ينَ ). «۱۰/   نمل ،۴۶اسراء /  :نگا( :»وَ بِرِ دْ  ).۵۷اء / یانب ،۲۵/   توبه :نگا( :»مُ

ينَ « بِرِ دْ ا مُ وْ لَّ   .زانندیگردان و گریرو اریه بسک یسانک :»وَ
 ۸۱ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

نَت بَِ�ِٰدي ٱۡلُعۡ�ِ َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ إِن �ُۡسِمُع إِ�َّ َمن يُۡؤِمُن �﴿ 
َ
ٓ أ َ�ٰتَِنا َ�ُهم َوَما

ۡسلُِمونَ   ﴾٨١مُّ



 تفسیر نور    ١٦١٢

 

   ترجمه: 
. تو ینکحق رھنمودشان سوی  به و یشان بازگردان یوردالن را از گمراھک یتوان یتو نم 

چرا  ،مان داشته باشندیات ما ایه به آک یشنوا (و با حق آشنا) گردان یتوان یرا م یسانکتنھا 
  م شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) ھستند.یه آنان تسلک

   توضیحات: 
ْعم :»اْلُعْميِ « 

َ
و  ۱۸/   بقره :نگا(وردالن و دل مردگان است کمراد  .ورانک ی،جمع أ

ونَ . «است یحرف نف :»إِنْ ). «۱۷۱ لِمُ سْ   .م شوندگانیتسل .مخلصان .عانیمط :»مُ
 ۸۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿ 
َ
نَّ  �َذا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�ّلُِمُهۡم أ

َ
ٱ�َّاَس َ�نُواْ  ّمَِن ٱۡ�

  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن �
   ترجمه: 
ز قرار یو مردمان در آستانه رستاخ(رسد  یامت فرا میه فرمان وقوع قک یھنگام 

 ین برایرا از زم یما جانور )هکن است یا یکی ،آن یھا از جمله نشانه ،رندیگ یم
ه کن است یاز سخنانش ا یو برخ(د یگو یشان سخن میه با اکم یآور یرون میمردمان ب

امت دارد یه قکنند یبا چشم خود بب کنیا(آوردند  یمان نمیخدا اات یبه آ )هکافران ک
  ).ندارد یسود یمانیگر پشیگردد و د یرشان میبانگیگر یشود و عذاب الھ یشروع م

   توضیحات: 

قَعَ «   ،۱۳۴و  ۱۱۸و  ۷۱/   اعراف :نگا(و ثابت شد  یحتم .دیفرا رس .رخ داد :»وَ
ش یدایامت و پیشدن ق کینجا مراد نزدیدر ا ).۱۵/   حاّقه ،۱/   واقعه ،۵۱/   ونسی

لُ . «ظھور آن است یھا نشانه وْ قَ داّل بر  یمراد فرموده خداوند .م خداکفرمان و ح :»الْ

آبَّةً ). «۱۴ِ◌ /  ،۷۱زمر /  ،۶۳/   قصص ،۱۶اسراء /  :نگا(افران به عذاب است کد یوع  :»دَ
مشّخصات و صفات خاّص خود بوده و  یه داراکاست  یوانیمراد ح .وانیح .جنبنده

قرآن به  .امت و بسته شدن درگاه توبه استیدن قیاز عالئم فرا رس یکیظھور آن 
ل و کرا درباره نوع و ش یث فراوانیاحاد .ن ما را بسیاجمال از آن گذشته است و ا

ا اغلب آنھا ر ،ه علماء و فقھاءکاند  نسبت داده(غمبر یبه پ ی،و یارھاکمحّل خروج و 
 ).یالمراغ ،الواضح ،ریبک ی،قاسم ی،المعان ر روحیتفس :نگا(اند  مردود و نامقبول دانسته



  ١٦١٣ سوره نمل

 

آبَّة( یبرخ یحت  و ،ھا وانیا حیوان یآن را ح یو گروھ ،جمع یرا مفرد و برخ )دَ
م یرکر عبدالیتفس ،ر الواضحیاند (نگا: تفس مصلح دانسته یھا ا انسانیآن را انسان   ھای دست

...«نمونه...).  ،بیخط ...«در اصل: »: أَنَّ النَّاسَ نَّ النَّاسَ ... الِ   است. »بِأَنَّ النَّاسَ
 ۸۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ةٖ ﴿  مَّ
ُ
ِ أ

ُب �فَوۡجٗ  َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ ن يَُ�ّذِ  ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن ا ّمِمَّ
   ترجمه: 
 از ھمه یمیگروه عظ )رسد و یامت فرا میه قکادآور شو ی !غمبریپ یرا ا( یروز 

 یغمبران رّبانیو معجزات پ یآسمان یتابھاک(ات یآ )ایدر دن(ه کم یآور یرا گرد مھا  مّلت
 ،شانیا یاز گردآور(و پس  ،اند ردهک یب میذکما را ت )داّل بر وجود یجھان یھا و نشانه

  .شوند یگر نگاه داشته مینار ھمدکگر ملحق و در یدکیآنان به  )یجملگ
   توضیحات: 

جاً «   یکره خاکخ یافران و ناباوران سراسر تارکمراد  .گروه و جماعت فراوان :»فَوْ

نْ ـِم. «است نْ (حرف  :»مَّ نْ (ھم  یبرخ .هک یسانکاز  :یعنی .ه استیانیب )مِ را  )مِ
دھنده  خط یرؤسا ،نندگانک بیذکمراد از فوج ت :اند اند و گفته ه گرفتهیضیتبع
مختلف مردمان در  یھا و دسته  ھا گروه صفت و سردستگان گمراه و گمراھساز طانیش

شوند و مجازات  یش خوانده میزودتر به پ ،شتریخ بیتوب یه براکخ است یطول تار
و  ی،منزل آسمانھای  کتاب اتیمراد آ :»اتیَءا). «۶۹/   میمر ،۹۸ھود /  :نگا(گردند  یم

 ،۱۰۵/   وسفی :نگا(داّل بر وجود خدا است  یجھان یھا و نشانه ی،رّباناء یمعجزات انب

ونَ ). «۵۳/   فّصلت عُ   ).۱۷/   نمل :نگا( :»يُوزَ
 ۸۴ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�ُتم �﴿  َ�ذَّ
َ
ٰٓ إِذَا َجآُءو قَاَل أ اَذا ُكنُتۡم َح�َّ مَّ

َ
ْ بَِها ِعۡلًما أ  َ�ۡعَملُونَ َ�ِٰ� َولَۡم ُ�ِيُطوا

٨٤﴾ 
   ترجمه: 
نان خطاب ک خیخدا توب(ند یآ یم )و در آنجا حاضر ،حساب سوق یبه پا(ه ک یزمان 
امًال ک )ق نموده ویتحق(ه کبدون آن  ،دیا ردهکب یذکات مرا تیا آیآ :دیگو یم )شان یبد



 تفسیر نور    ١٦١٤

 

گاھ ھوده یب مگر( ؟دیا ردهک یار مکچه  )ایشما در دن(اصًال  ؟!دیرده باشکدا یپ یاز آنھا آ
  ).؟دیده شده بودیآفر
   توضیحات: 

وا«  آءُ ل. «تاب حاضر آمدندکان حساب و کدر م :»جَ لْمـَوَ َا عِ ِيطُوا هبِ  اتیدرباره آ :»اً ـمْ حتُ
زدان و پخش در یداّل بر وجود  یھا غمبران و نشانهیو معجزات پ یآسمانھای  کتاب

 ؟دیار آنھا برآمدکدرصدد ان ،بدانھا ید و بدون احاطه علمیردکق نیتحق ،گستره جھان

ا. «ه استیجمله حال ا ذَ ا(و  )أَمْ (ب از حرف عطف کمر .ا چه خبر رای :»أمَّ ه یاستفھام )مَ
ق و یب بدون تحقیذکاز ت یکی :شود یز سؤال میدر اصل از آنان درباره دو چ .است
گاھ   .اند داده یه انجام مک یگر از اعمالیو د ی،آ

 ۸۵ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٥َوَوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ َ�ُهۡم َ� يَنِطُقوَن ﴿ 
   ترجمه: 
اند  ردهکه ک یبه سبب ظلم )شان صادر و عذابیخدا درباره ا(فرمان  )سرانجام(و  
دفاع از  یه براکگردند  یآنان چنان مبھوت و درمانده م(شود و  یرشان میگ بانیگر

  .گفتن ندارند یبرا یسخن )خود
   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ لُ عَ وْ قَ قَعَ الْ واـَبِم). «۸۲نمل /  :نگا( :»وَ اند و  ردهکه ک یبه سبب ظلم :»ا ظَلَمُ
گاھ یق و بررسیبدون تحق ،ات خدایب آیذکآن ت   .است یو علم و آ

 ۸۶ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

َۡل ﴿  نَّا َجَعۡلَنا ٱ�َّ
َ
� ْ لَۡم يََرۡوا

َ
�ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت � ْ �ِيهِ َوٱ�ََّهاَر ُمۡبِ�ً لَِّقۡو�ٖ  لِيَۡسُكُنوا

  ﴾٨٦ۡؤِمُنوَن يُ 
   ترجمه: 
و روز را روشن  ،ارامندیم تا در آن بیا ساخته )کیتار(ه ما شب را کنند یب یمگر نم 

 یو دگرگون ،روزھاو ھا  شب ساختار(ن یقطعًا در ا )؟تا در آن به تالش پردازند(م یا نموده
ات مردمان یه موجب فعل و انفعاالت فراوان و گردش چرخه حک ی،و نوران یظلمان



  ١٦١٥ سوره نمل

 

ه ک یمردمان یاست برا )زالیزد الیداّل بر وجود قادر متعال و ا( یھائ نشانه )است
  .آورند یمان میا )شند و به حقائق مسلمیاند یدرباره حقائق م(

   توضیحات: 

يْلَ «  نَا الَّ لْ عَ اصل آن  .ه داردک یھائیژگیھا و ھمه ویکیم با تاریا شب را ساخته :»جَ

نُوا. «َل ُمْظِلمًا استیَجَعْلَنا الَّ  كُ ). ۷۲/   قصص ،۶۷/   ونسی :نگا( .ارامندیتا ب :»لِيَسْ

اً « بْرصِ   ).۱۳/   نمل ،۵۹و  ۱۲اسراء /  :نگا(روشن  .ارکواضح و آش :»مُ
 ۸۷ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ َوُ�ٌّ ﴿  ُ �ِض إِ�َّ َمن َشآَء ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ورِ َ�َفزَِع َمن ِ� ٱلسَّ َوَ�ۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ

تَۡوهُ َ�ِٰخرِ�َن 
َ
�٨٧﴾  

   ترجمه: 
و ھا  آسمان ه درک یسانکو تمام  ،ده شودیه در صور دمک یروز )ادآور شوی(و  
و ھمگان فروتنانه  .ه خدا بخواھدک یسانکر مگ ،شوند کزده و ھراسنا نند وحشتیزم

  .گردند یشگاه او حاضر و آماده میدر پ
   توضیحات: 

مَ «  مَ عطف بر (»: يَوْ عَ «است.  ۸۳ه ی) در آيَوْ إِالّ «زده و ھراسان گردد.  وحشت»: فَزِ

... نْ ينَ ). «۱۰۳ - ۱۰۱اء / ی(نگا: انب »:مَ رِ اخِ   ).۴۸/   رنش بران (نگا: نحلکفروتنان و »: دَ
 ۸۸ هیسوره نمل آ

   ه:یمتن آ 

َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدةٗ ﴿  َحاِب�  َوتََرى ٱۡ�ِ ۡ�َقَن ُ�َّ َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ ُصۡنَع ٱ�َّ

� إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٍء ۡ�َ٨٨﴾ 
   ترجمه: 
ھا مانند  وهکه ک یدر حال ی،پندار یت مکحر ین و بکو آنھا را سا ینیب یھا را م وهک 

ن به یره زمکن بوده و یره زمکاز  یھا بخش وهکه کچرا (ت ھستند کر و حریابرھا در س
م کز را محیه ھمه چکاست  ین ساختار خدائیا ).گردد ید میدور خود و به دور خورش

 ه حساب و نظام در برنامهک یخداوند( .ده استیآفر )و مرّتب و منّظم(و استوار 



 تفسیر نور    ١٦١٦

 

گاه است یدھ یه شما انجام مک یارھائکاز  یمسّلمًا و )نش او استیآفر ردار کو (د بس آ
  ).گذارد یجزا و سزا نم یو بدتان را ب کین

   توضیحات: 

ةً «  دَ امِ يَ تَ . «تکحر یآرام و ب .ن و ثابتکسا :»جَ هِ ...ـوَ رُّ وھھا کت که حرکاز آنجا  :»مُ
ھا اشاره  وهکت کلذا حر ،باشد  ھا بدان مّتصل یھا نیت ھمه زمکد ھمراه حریبه ناچار با

ت کآن را حر ،گردد یبار به دور خود م کیروز  ن ھر شبانهیزم .ن استیت زمکبه حر
 یت انتقالکگردد و آن را حر ید میبار به دور خورش کیو ھر سال  ،نامند یم یوضع

نْعَ . «ندیگو یم ن یر چنیبوده و تقد یمفعول مطلق فعل محذوف .ساختار .نشیآفر :»صُ

نْعاً « :است نَعَ اهللاُ ذلِكَ صُ نَ . «اضافه مصدر است به فاعل خود .»صَ م و استوار کمح :»أَتْقَ
از  یکیه ین آیا .ده استیمال آفرکمنّظم و مرّتب و به تمام و به  .رده استکدرست 

ن در جھان مطرح یت زمکردن از حرکه تا آن زمان صحبت کچرا  .معجزات قرآن است
  .بوده است و اگر ھم بوده باشد مشھور و مقبول عام نبوده استن

 ۸۹ سوره نمل آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٩َءامُِنوَن  يَۡوَم�ِذٍ  َها َوُهم ّمِن فََزعٖ ّمِنۡ  َمن َجآَء بِٱۡ�ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡ�ٞ ﴿ 
   ترجمه: 
 ،بدھند مان به خدا و اخالص در طاعت) انجامیده (چون ایپسند یارھاکه ک یسانک 

و در  ،پروردگار است) یه رضا و خوشنودکاز آن خواھند داشت ( یپاداش بھتر و واالتر
در  یسانکن یرد) چنیگ یرسد و ترس و خوف مردمان را فرا م یامت فرا میه قکآن روز (

  از آنان به دور است). ی،ھمگان یبرند (و غم و اندوه و دلھره و نگران یامن و امان بسر م
   توضیحات: 

عٍ «  نُونَ ). «۱۰۳اء / یانب :نگا(ترس و ھراس  :»فَزَ امِ  .در امن و امان ،جمع َءاِمن :»ءَ
با توّجه به لفظ  ،هیمفرد آمدن بخش نخست آ .بت و خوف و ھراسیدور از بال و مص

نْ (   .آن است یبا توّجه به معن ،هیو جمع آمدن قسمت دوم آ ،)مَ
 ۹۰ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ّيِئَةِ فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِ� ٱ�َّارِ َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن َوَمن ﴿   ﴾٩٠َجآَء بِٱلسَّ



  ١٦١٧ سوره نمل

 

 
   ترجمه: 
به رو در آتش  ،دھند یانجام م )تیو معص کچون شر(ناپسند  یارھاکه ک یسانکو  

جز  یا جزائیآ :)شود یگفته مشان  بدی و ،گردند یو بدان سرنگون م(شوند  ینده مکاف
  ؟شود یبه شما داده م )دیدیورز یه مک یفرکو  یو معاص(د یردک یآنچه م یسزا
   توضیحات: 

بَّتْ «   یبه معن )كبّ (از ماده  .ن انداخته شدیبه صورت بر زم .نده شدکبه رو اف :»كُ

وه(ر کذ .ن استیبه صورت بر زم یزیندن چکاف جُ و مراد از  ،د استیکتأ یبرا )وُ

وه( جُ   .ھا است ھم ھمه اندام )وُ
 ۹۱ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ءٖ� ﴿  َمَها َوَ�ُۥ ُ�ُّ َ�ۡ ِي َحرَّ ةِ ٱ�َّ ِ ٱۡ�َۡ�َ ۡ�بَُد َربَّ َ�ِٰذه
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما ۡن  إِ�َّ

َ
مِۡرُت أ

ُ
َوأ

ُ�وَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَ� 
َ
  ﴾٩١أ

   ترجمه: 
را  )ه نامکمقّدس م(ن شھر یخداوند اه تنھا و تنھا کبه من دستور داده شده است  

و آن را حرم امن و (ده است یرا حرمت بخش ین شھریه چنک یآن خداوند .بپرستم
ا با ذبح یو  ی،سکا ظلم به ی یشتن انسانکه با کو حرام فرموده است  ،امان ساخته است

 .گردد اه آن بدان اھانتیندن درخت و گکه با کن یا ایو  ،وان و جانور پناھنده بدانیح
ز از یھمه چ )یه در عالم ھستکبل ،خدا است کن ملین سرزمیه فقط اکاّما تصّور نشود 

و ھمچون (م شدگان باشم یه از زمره تسلکو به من فرمان داده شده است  .آن او است
  ).رنش ببرم و بسکر مخلصان در برابر او یسا

   توضیحات: 

بِّ «  ةِ . «صاحب .خداوند :»رَ دَ بَلْ هِ الْ ا. «ه مشّرفه استکمراد م .ن شھریا :»هذِ هَ مَ رَّ  :»حَ
 ،۹۷و  ۹۶/   مائده :نگا(رده است کآن را حرام  .ده استیرامت بخشکآن را حرمت و 

نيَ ـْال). «۳۷/   میابراھ لِمِ سْ   .مخلصان .منقادان .م شوندگانیتسل :»مُ
 ۹۲ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٦١٨

 

ْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖ َ�َمِن ﴿  تۡلَُوا
َ
ۡن �

َ
۠ مَِن أ نَا

َ
� ٓ َما ٱۡهَتَدٰى فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِۦۖ َوَمن َضلَّ َ�ُقۡل إِ�َّ

 ﴾٩٢ٱلُۡمنِذرِ�َن 
   ترجمه: 
 یو وارس یو آن را بررس(ه قرآن را بخوانم کن یا )به من فرمان داده شده است(و  

شتن یبرنامه خو یزندگ یارھاکو در ھمه  ،میم نمایگران تفھیرده و خود بفھمم و به دک
و  یویر و صالح و سعادت دنیخ( یاب شود برایراھ )در پرتو آن(س کپس ھر  ).گردانم

گمراه  )جهیند و در نتک یاز قرآن دور(س کو ھر  ،اب شده استیخود راھ )یاخرو
 یکیو (باشم  یم دھندگان میمن فقط از زمره ب :و بگو ).ندیب یخود را م یسزا(گردد 

تاب بر کزدان است و حساب و یفه ما رساندن فرمان یبوده و وظغمبران خدا یاز پ
  ).مّنان یخدا
   توضیحات: 

لُوَ «    .در آخر دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .میتالوت نما :»أَتْ
 ۹۳ سوره نمل آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُوَ�َهاۚ َوَما ﴿  ا َ�ۡعَملُوَن َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ  ﴾٩٣َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
   ترجمه: 
ات خود را به شما نشان خواھد داد و شما یرا سزا است. او آ یو بگو: حمد و سپاس خدا 

  ست.یخبر ن ید غافل و بیدھ یو پروردگار تو از آنچه انجام م ،د شناختیآنھا را خواھ
   توضیحات: 

اتِهِ «  ايَ مْ ءَ يكُ ِ ريُ ه کاست  یا و اسرار عالم ھستیآثار قدرت خدا در دن ،اتیمراد از آ :»سَ
 ،اتیه مراد از آکن یا ای .شوند یآشناتر م یمردمان با خداشناس ،شرفت علمیدر پرتو پ

انتر یاعجاز آن نما ،دانش و معرفت یه با گذشت زمان و ترقّ کقرآن است  یھا فرموده
  ).۵۳/   فّصلت :نگا(گردد  یم



 
 

 سوره قصص

 ۱ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ مٓ طسٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .نیس .طا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(اند  از حروف مقّطعه :»طسم« 
 ۲ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ ﴿   ﴾٢ ُمبِ�ِ ل
   ترجمه: 
  .تاب روشن و روشنگرندک یھا هیھا آ نیا 
   توضیحات: 

بِنيِ ـْ ال. «یات قرآنین آیا :»تِلْكَ «  /   وسفی ،۱۵/   مائده :نگا(ننده کار کآش .ارکآش :»مُ
راھه یحق را از باطل و راه را از ب ،روشنش ید با محتوایقرآن مج یعنی ).۱حجر /  ،۱

  .باشد یمھا  انسان سعادتراه گر  روشن سازد و ینمودار م
 ۳ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�تۡ ﴿  َبإِ  ِمن َك َعلَيۡ  لُوا ِ  نَ َعوۡ َوفِرۡ  ُموَ�ٰ  �َّ  ﴾٣ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
 ،میخوان یو فرعون را م یموس یاز داستان واقع یا ما راست و درست بر تو گوشه 
 راه خود را ،التکان انبوه مشیخواھند در م یو م(ه مؤمنند ک یسانک )استفاده( یبرا
  ).ندیھدف بگشاسوی  به
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   توضیحات: 

تْلُو«  . در آخر دارد یالف زائد ی،الخّط قرآن در رسم .میخوان یم .مینک یتالوت م :»نَ

بَإِ « بَإِ ). «۶۷و  ۳۴/   انعام ،۲۷/   مائده :نگا(داستان  .خبر :»نَ ن نَّ نْ (حرف  :»مِ ه یضیتبع )مِ

َقِّ . «ن داستان پرماجرایاز ا یا گوشه یعنی .است  .تین واقعیع .راست و درست :»بِاحلْ
 یان واقعیه بکبل ،گونه خرافات استاز ھر ینه تنھا خال ،نجا آمده استیآنچه در ا یعنی

نُونَ . «است یقیمطالب حق مِ مٍ يُؤْ وْ ه مؤمنان ھدف کقت ین حقیاست بر ا یدیکتأ :»لِقَ
  .شان استیر داستان به خاطر آنان و جھت استفاده اکبوده و ذات ین آیا یاصل

 ۴ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  َعَ�  نَ َعوۡ فِرۡ  إِنَّ ﴿ 
َ
هۡ  وََجَعَل  ِض �ۡ�

َ
ٓ  عُِف َتۡض �َسۡ  اِشَيعٗ  لََهاأ  يَُذبِّحُ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٗ َطا

 ۡ�
َ
� ٓ ٓ  ۦتَۡ�ِ َو�َسۡ  َءُهمۡ َنا ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َءُهمۚۡ �َِسا  ﴾٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
ان) مردمان یو (در م ،ردک یگر بار و سلطهکشروع به) است ،ن (مصریفرعون در سرزم 

 و ی(ھر گروھ ل نمود.یتبد یمختلف یھا و دسته  ھا گروه آنجا (تفّرقه انداخت و آنان) را به
فرعون پرداخت.  ین میریبا سا یبه دفاع از افراد خود و جنگ و دشمن  ھای دست

 یو) گروھ ،ردکم یان تقسیان و سبطیمخصوصًا مردمان مصر را به دو گروه مشّخص قبط
ف و ناتوان یان) ضعیدر برابر قبط ،ل بودندیاسرائ یبن یعنیان یه سبطکشان را (یاز ا

) زنده نگاه یخدمتگذار ید و دخترانشان را (برایبر یرد. پسرانشان را سر مک یم
  خ) بود.یاران تارکتیاران (و جناکزمره تباھداشت. او مسّلمًا از  یم

   توضیحات: 

ال«  و  ۹۱/   مؤمنون :نگا(فروخت  یرد و بزرگک یزورگوئ .ردک یو قلدر یشکسر :»عَ

يَعاً ). «۸۳/   ونسی ،۴۶ ةً . «طوائف گوناگون .ھا و دسته  ھا گروه ،عةیجمع ش :»شِ طَآئِفَ

مْ  نْهُ مْ ). «۴۹/   بقره :نگا(ل است یاسرائ یا بنیان یمراد سبط :»مِّ هُ آءَ يِي نِسَ تَحْ  :نگا( :»يَسْ
  ).۶/   میابراھ ،۱۴۱و  ۱۲۷/   اعراف ،۴۹/   بقره

 ۵ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 
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ن َونُرِ�دُ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ تُۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ

ٰ لۡ ٱ  ﴾٥رِ�ِ�َ َ�
   ترجمه: 
ان و وارثان یشوایشان را پیم و ایفان و ناتوانان تفّضل نمائیه به ضعکم یخواست یما م 

  .میساز )ومت و قدرتکح(
   توضیحات: 

نَّ «  /   عمران آل :نگا(م یمشمول مواھب خود نمائ .میم و نعمت بخشینکتفّضل  :»نَمُ

ةً ). «۳۷/   طه ،۵۳/   انعام ،۹۴نساء /  ،۱۶۴  :نگا(سردستگان  .انیشوایپ ،جمع امام :»أَئِمَّ

ثِنيَ ). «۱۲/   توبه ،۷۳اء / یانب ارِ وَ افت یرندگان و دریمراد به دست گ .به ارث برندگان :»الْ
  ).۵۹شعراء /  :نگا(ومت و قدرت است کنندگان حک

 ۶ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

نَ ﴿   ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ُهمِمنۡ  وَُجُنوَدُهَما نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ  ِض �ۡ� ْ  مَّ  َ�نُوا

 ﴾٦َذُرونَ َ�ۡ 
   ترجمه: 
و بر دست  ،میومتشان دھکم و سلطه و حین (مصر) مستقّر گردانیشان را در سرزمیو ا 

  ه از آن در ھراس بودند.کم یانیرا بنما یزیانشان چیرکبه فرعون و ھامان و لش ،مستضعفان
   توضیحات: 

نَ «  كِّ ومت کم و حیمستقّر ساز .میسلطه و قدرت دھ .میانت و منزلت بخشکم :»نُمَ

ان. «میدھ امَ ا«ر فرعون و مستشار اعظم او بود یوز :»هَ فرعون و  کمراد ھال .آنچه :»مَ
نجا به مقّدمات آن یه در اک )۹۰/   ونسی :نگا(ل است یاسرائ یان بر دست بنیفرعون

  .اشاره شده است
 ۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ َوأ مِّ  إَِ�ٰٓ  َنا

ُ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  أ

َ
� أ

َ
لۡ  هِ َعلَيۡ  ِت ِخفۡ  فَإَِذا ِضعِيهِ� أ

َ
 َوَ�  َ�َاِ�  َوَ�  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  قِيهِ فَ�

 ۡ�َ � ٓ  إِنَّا َزِ�ٓ ۡ ٱ ِمنَ  وََجاِعلُوهُ  كِ إَِ�ۡ  دُّوهُ َرا  ﴾٧ َسلِ�َ ُمرۡ ل
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   ترجمه: 
 ی،دیه بر او ترسک یو ھنگام ،ر بدهیرا ش یه موسکم یردکالھام  یما به مادر موس 

ه ما او را به تو باز کن مباش یو مترس و غمگ ،ندازیب )لیگونه ن(ا یرا به در یو
 .مینمائ یغمبرانش میم و از زمره پیگردان یم

   توضیحات: 

يْنَا«  حَ /   انفال ،۳۸/   طه ،۱۱۱/   مائده ،۶۸/   نحل :نگا(م یام دادیپ .میردکالھام  :»أَوْ

يَمِّ ). «۵/   زلزله ،۱۲   ).۳۹/   طه :نگا(ل است یم نیمراد رودخانه عظ .ایدر :»الْ
 ۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۗ  �َعُدوّٗ  لَُهمۡ  ِ�َُكونَ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاُل  ۥٓ َقَطهُ ۡ�َ ٱفَ ﴿  ْ  وَُجنُوَدُهَما نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  إِنَّ  وََحَزنًا  َ�نُوا
 ٰ�َ �ِِٔ  َ� ٨﴾ 

   ترجمه: 
 )ندازدیل بیا گونه نیاو را به در ،ناچار شد یه مادر موسکد یرس یار به جائک( 

ه یبر گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و ما )لیامواج ن یاز رو(را  یموس ،خاندان فرعون
  .ار بودندکانشان خطایرکمسّلمًا فرعون و ھامان و لش !شان گردد اندوه

   توضیحات: 

الُ «  ونَ . «دار و دسته .خاندان :»ءَ  .نه الم عّلت ؛ ن واژه الم عاقبت استیالم ا :»لِيَكُ

ناً . «ن شدیار چنکسرانجام و عاقبت  یعنی زَ غم و اندوه  یُحْزن و َحَزن به معن :»حَ
  .ه اندوه و سبب غمیما :یعنی ،اسم فاعل ُمْحِزن است ینجا به معنیدر ا .است

 ۹ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ُت مۡ ٱ َوقَالَِت ﴿ 
َ
ن َعَ�ٰٓ  ُتلُوهُ َ�قۡ  َ�  َولََكۖ  ّ�ِ  َ�ۡ�ٖ  قُرَُّت  نَ َعوۡ فِرۡ  َرأ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 ۥَ�تَِّخَذهُ  أ

 ﴾٩ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوُهمۡ  اَوَ�ٗ 
   ترجمه: 
او را  :گفت )را دارند کودکشتن کد آنان قصد یه دک یه ھنگامیآس(زن فرعون  

ا اصًال او را پسر خود یو  ،باشد دیما مف ید برایشا .نور چشم من و تو است ،دیشکن
  ).ندک یم یب چه بازیر در پس پرده غیه دست تقدک(دند یفھم یآنان نم .مینک
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   توضیحات: 

 » ٍ نيْ ةُ عَ رَّ ةُ ( ).۴۰/   طه :نگا(است  یه سرور و شادمانیمراد ما .چشم یروشن :»قُ رَّ  )قُ

ةُ « :ن استیمحذوف است و اصل آن چن یخبر مبتدا رَّ وَ قُ ٍ هُ نيْ نَ . «»عَ وْ عَ أَةُ فِرْ رَ زن  :»إِمْ
 :نگا(ند ک یم یمعّرف یمانیه قرآن او را زن بااکھمسر فرعون است  ،هیمراد آس .فرعون

  ).۱۱/   میتحر
 ۱۰ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
مِّ  فَُؤادُ  َبحَ َوأ

ُ
ٰ  ُموَ�ٰ  أ �َ ۖ ن َ�ٓ لَوۡ  ۦبِهِ  ِديَ�ُبۡ  َ�َدۡت  إِن رًِ�

َ
َ�طۡ  أ ٰ  َنارَّ  ِ�َُكونَ  بَِهاقَلۡ  َ�َ

ۡ ٱ ِمنَ   ﴾١٠ مِنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
صبر و  یبا اعطا(و اگر دل او را  ،شد )از صبر و قرار( یتھ یدل مادر موس 

 ،باشد )به وعده خدا(م تا از زمره باورمندان یداشت یو استوار نم یبرجا )یبائیکش
 یه واکاد بزند یو فر(ار سازد کاو را آش )راز ی،شانیو پر یبر اثر ناراحت(بود  کینزد

  ).!فرزندم
   توضیحات: 

غاً «  ارِ  یشتنداریاز خو یاز قّوت و قدرت ضبط خود و تھ یمراد خال .یو تھ یخال :»فَ

ي...). «۴۳/   میابراھ :نگا( یبائیکو ش تُبْدِ ... لَ ان و اظھار یب یاز مصدر ابداء به معن :»إِنْ

ا. «است بِهَ لْ يل قَ نَا عَ بَطْ ). ۱۴/   ھفک :نگا(م یو استوار داشت یل او را بر جاد :»رَ

ننيَ ـْال« مِ ؤْ وهُ (نجا یه در اک ،مراد باورمندان و معتقدان به وعده خدا است :»مُ آدُّ ا رَ إِنَّ

... يْكِ   .ه ھفتم استیدر آ )إِلَ
 ۱۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ  َوقَالَۡت ﴿ 
ُ
يهِ�  ۦتِهِ ِ�  ﴾١١ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوُهمۡ  ُجُنبٖ  َعن ۦبِهِ  َ�بَُ�َۡت  قُّصِ

   ترجمه: 
او  :گفت یو به خواھر موس )افتیآرامش خود را باز ،در پرتو لطف خدا ی،مادر موس( 
دستور  یخواھر موس .شود یم حال و وضع او چه مینیتا بب(ن ک یریگیو پ یجوئیرا پ
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ه کن ید بدون اید یم یو او را از جانب )ر نظر داشتیرا ز یمادر را انجام و دورادور موس
  .آنان بدانند

   توضیحات: 

يهِ «  نُبٍ . «یحال و وضع او را بپا .نکاو را دنبال  :»قُصِّ ن جُ از  .یاز جانب :»عَ

ونَ . «مراد دورادور است .یا گوشه رُ عُ مْ ال يَشْ هُ ان یه فرعون و فرعونک یدر حال :»وَ
  .د زدن استیاست و مشغول د یه او خواھر موسکدانستند  ینم

 ۱۲ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿  ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َناوََحرَّ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َقالَۡت  ُل َ�بۡ  ِمن َمَراِضعَ ل
َ
ٰٓ  أ هۡ  َ�َ

َ
 ۥُفلُونَهُ يَ�ۡ  ٖت َ�يۡ  لِ أ

  ﴾١٢ ِصُحونَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  َوُهمۡ  لَُ�مۡ 
   ترجمه: 
ش از آن یپ )دکرا بم یم نوزاد پستان زنیو نگذاشت(م یگان را از او بازداشتیو ما دا 

گان یدا یمأموران در جستجو !ببرند یموس یگانیدا و به دایه مادرش را پک(
نان کا شما را به سایآ :و گفت )رساندشان  بدی خود را یخواھر موس .گشتند یم

ر دھند یرا ش یو و(رند یاو را بر عھده گ یتان سرپرستیه براکنم کرھنمود  یا خانواده
  ؟دلسوز او باشندرخواه و یو خ )نندکو پرورش 

   توضیحات: 

نَا«  مْ رَّ عَ ـْال. «ردن و بازداشتن استکمنع  ،میمراد از تحر .میردکم یتحر :»حَ اضِ رَ  :»مَ
ان و مراد پستان کا جمع َمْرَضع است و اسم می .گانیدا .ردهیزنان ش ،جمع ُمْرِضع

ونَ . «ر دادن استیرضاع و ش یو به معن یمیه مصدر مکن یا ای .است حُ  :»نَاصِ
  .رخواھانیخ .دلسوزان

 ۱۳ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ّمِهِ  إَِ�ٰٓ  هُ َ�ٰ فََرَددۡ ﴿ 
ُ
نَّ  لَمَ َوِ�َعۡ  َزنَ َ�ۡ  َوَ�  ُنَهاَ�يۡ  َ�َقرَّ  َ�ۡ  ۦأ

َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  أ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َحقّٞ  �َّ

 ۡ�
َ
 ﴾١٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
دن گرفت یکرا به قصر فرعون بردند و نوزاد سخت پستان او را م ی(مأموران مادر موس 



  ١٦٢٥ سوره قصص

 

م یرا به مادرش بازگرداند یب) ما موسین ترتیو بد ،ردکھا جستن  از چشم یو برق خوشحال
ن نگردد و یدر دل او نماند) و غمگ یدار او) روشن شود (و غم و اندوھیتا چشمش (از د

  دانند. ین) نمیمردم (چن شتریاگر چه ب ،ه وعده خدا راست استکبداند 
   توضیحات: 

يْنُها«  رَّ عَ يْ تَقَ   ).۹/   قصص :نگا( :»كَ
 ۱۴ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  هُ  بَلَغَ  َولَمَّ ُشدَّ
َ
ۚ مٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َتَوىٰٓ سۡ ٱوَ  ۥأ ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ا  ﴾١٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
و خرد و  ،دیخود رس )یجسمان(ت قدرت و رشد یبه نھا یه موسک یو زمان 
اران پاداش کوکیبه نگونه  این و ما ،میو دانش داد یبدو فرزانگ ،دیامل گردکاش  شهیاند

پاسخ داده و آنان را در ھر دو  یکیو ن یشان را با خوبیا یکیو ن یو خوب(م یدھ یم
  ).میگردان یم و خوشبخت مینک یم یاریجھان 

   توضیحات: 

دَّ «  تَوي. «است یمراد رشد و نمّو جسمان .قدرت و قّوت :»أَشُ امل و تعادل کت :»إِسْ

م. «دیامل گردکشه یرد و از نظر خرد و اندکدا یپ كْ  ینیب روشن .یفرزانگ .متکح :»اً ـحُ
  ).۸۹/   انعام :نگا(

 ۱۵ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوَدَخَل ﴿  ٰ  َمِديَنةَ ل هۡ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِح�ِ  َ�َ
َ
 ِمن َذاَ�ٰ  َتتَِ�نِ َ�قۡ  رَُجلَۡ�ِ  �ِيَها فَوََجدَ  لَِهاأ

ِ  ِمنۡ  َذاَوَ�ٰ  ۦِشيَعتِهِ  ِيٱ َثهُ َتَ�ٰ سۡ ٱفَ  ۦۖ َعُدّوِه ِيٱ َ�َ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن �َّ ِ  ِمنۡ  �َّ  ۥفََوَ�َزهُ  ۦَعُدّوِه
يۡ ٱ َ�َملِ  ِمنۡ  َذاَ�ٰ  قَاَل  هِ� َعلَيۡ  َ�َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  ِضّلٞ  َعُدوّٞ  ۥإِنَّهُ  ِن� َ�ٰ لشَّ بِ�ٞ  مُّ  ﴾١٥ مُّ

   ترجمه: 
ه کن یو بدون ا )ت شدکتخت مملیوچه و بازار پاکرھسپار  ،از قصر فرعون( یموس 
از  یکیه کجنگند  یه دو مرد مکد یدر شھر د .دیوارد آنجا گرد ،شھر مّطلع شوند یاھال
جانبداِر  یھا یاز طائفه قبط یعنی(از دشمنان او  یگریو د )ھا یلیاسرائ یبن(له او یقب

 یاز موس ،ه از دشمنانش بودک یسکه یعل ،له او بودیه از قبک یفرد .است )فرعون
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ن یا :گفت یموس !شتکبدو زد و او را  یو مشت )ردکش کمک یو موس(خواست  کمک
واقعًا  ).ردکرم یه با وسوسه خود بر سر خشمم آورد و غافلگکچرا (طان بود یاز عمل ش

  .است یارکننده آشکاو دشمن گمراه 
   توضیحات: 

ينَةِ ـالْ «  دِ ن یا ایو » مرص«ا ی» منف«ا یه گوکت فرعون است کتخت مملیامراد پ :»مَ

يل حنيِ « .نام داشته است» مرصايم«ه ک يل(حرف  :»عَ ةِ « .است )يف( یبه معن )عَ يَعَ  :»شِ

اثَ . «لهیقوم و قب تَغَ زَ . «دیادرس طلبیفر .خواست کمکو  یاری :»إِسْ كَ . مشت زد :»وَ

يْهِ « لَ   .شتکاو را  :»قَيض عَ
 ۱۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ َ�ُ  َ�َغَفرَ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ  ِ� َ�فۡ  ُت َظلَمۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿
   ترجمه: 
من بر  !پروردگارا :گفت )رد وکمان شد و رو به درگاه خدا یرده خود پشکاز  یموس( 
خدا ( .مرا ببخش )ادم رس ویبه فر(پس  ،ردمکستم  )تن کیشتن کبا (شتن یخو
درباره (ه خدا بس آمرزگار و مھربان کچرا  ،دیو او را بخش )ردکش را اجابت یدعا

  .است )ارک مان و توبهیبندگان پش
   توضیحات: 

تُ «    ).۴۴/   نمل :نگا( :»نَفْيسِ ظَلَمْ
 ۱۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿  �ۡ  بَِما
َ
َّ  َت َعمۡ � ُ�ونَ  فَلَنۡ  َ�َ

َ
 ﴾١٧ رِِم�َ ُمجۡ ّلِلۡ  �َظهِ�ٗ  أ

   ترجمه: 
 یفرمائ یو عطاء م( یا ه به من عطاء فرمودهک یھائ به پاس نعمت !پروردگارا :گفت 

  .اران نخواھم شدکاران و بزھکبان بدیھرگز پشت ،)ه مغفرت و مرحمت استک
   توضیحات: 

 » َّ يلَ تَ عَ مْ آ أَنْعَ در  .باشد یا قسم استعطافیسبب و  یتواند برا یحرف باء م :»بِمَ



  ١٦٢٧ سوره قصص

 

ه قدرت و قوت و جاه و ک یا ه عطاء فرمودهک یبه سبب نعمتھائ :یعنی ،صورت نخست
ه ک یو مغفرت یفرمائ یه مک یو به سبب لطف .مت استکنعمت و عّزت و دانش و ح

ه روا ک یھائ دھم به نعمت یتو را سوگند م :یعنی ،در صورت دوم .ینمائ یعطاء م
 ،ن شودیه اگر چنک ی،ام گردان ش را بھرهیو آمرزش خو یه مرا ببخشکن یا یا داشته

  ...گر منید
 ۱۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِ�  َبحَ فَأ ٓ  َمِديَنةِ ل ِيٱ فَإَِذا َ�َ�َقَُّب  ا�ِفٗ َخا هُ سۡ ٱ �َّ ِ  ۥتَنَ�َ  ٱب

َ
 قَاَل  ۥۚ ُخهُ َتۡ�ِ �َسۡ  ِس مۡ ۡ�

بِ�ٞ  لََغوِيّٞ  إِنََّك  ُموَ�ٰٓ  ۥَ�ُ    ﴾١٨ مُّ
   ترجمه: 
 یروز از موسیه دک یسکو ناگھان  ،شب را به روز آورد ،ترسان و نگران ،در شھر 

ز شده بود یگالو یگرید یه با قبطکچرا (اد خواند یاو را به فر ،و مدد خواسته بود یاری
  .یارکحقًا تو گمراه آش :بدو گفت یموس ).آمد یاش بر نم و از عھده

   توضیحات: 

قَّبُ «  َ و  یچشم به راه گرفتار .و مواظب مأموران بود ،دیپائ یشتن را میخو :»يَرتَ

بَحَ (جمله فعل و فاعل خبر دوم  .ش بودیمجازات خو ر مستتر در یا حال ضمی )أَصْ

آئِفاً ( بَحَ ( یبرخ .است )خَ آئِفاً (اند و  را تاّم بشمار آورده )أَصْ قَّبُ (و  )خَ َ را حال اّول و  )يَرتَ

يٌّ . «اند دوم دانسته وِ   .گمراه و سرگشته :»غَ
 ۱۹ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نۡ  فَلَمَّ
َ
َرادَ  أ

َ
ن أ

َ
ِ  ِطَش َ�بۡ  أ ِيٱب َُّهَما َعُدوّٞ  ُهوَ  �َّ تُرِ�دُ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَاَل  ل

َ
ن �

َ
 َكَما ُتلَِ� َ�قۡ  أ

ِ  �سَۢ َ�فۡ  َت َ�َتلۡ   ٱب
َ
ٓ  تُرِ�دُ  إِن ِس� مۡ ۡ� ن إِ�َّ

َ
 ٱ ِ�  �َجبَّارٗ  تَُ�ونَ  أ

َ
ن تُرِ�دُ  َوَما ِض �ۡ�

َ
 مِنَ  تَُ�ونَ  أ

ۡ ٱ  ﴾١٩ لِِح�َ ُمۡص ل
   ترجمه: 
د و یه دشمن آن دو بود دست بگشاک یسکسوی  به خواست یه موسکن یو ھم 

ه کگونه  ھمان یشکمرا ب یخواھ یا میآ :گفت )اد زد ویفر یمرد قبط( ،دیحمله نما
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و  ی،باش یه ستمگر زورگوئک یخواھ ین نمین جز ایدر زم ؟ یشتکرا  یسکروز ید
  .یه از اصالحگران باشک یخواھ ینم

   توضیحات: 

بْطِشَ «  بَّاراً . «ورش بردی .ور شود حمله :»يَ  .نما قدرتمند و قدرت .زورگو :»جَ
  .دینما یند و از فرمان خدا نافرمانکه ھر چه بخواھد بک یرومندین

 ۲۰ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ قۡ  ّمِنۡ  رَُجلٞ  ءَ وََجا
َ
ۡ ٱ َصاأ ٰ  قَاَل  َ�ٰ �َسۡ  َمِديَنةِ ل ۡ ٱ إِنَّ  ُموَ�ٰٓ َ�   َمَ�َ ل

ۡ
 ُتلُوكَ ِ�َقۡ  بَِك  تَِمُرونَ يَ�

ٰ ٱ مِنَ  لََك  إِّ�ِ  ُرجۡ خۡ ٱفَ   ﴾٢٠ ِصِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ه از خانواده فرعون بود و ک( یمرد )نده شدکپرا یشته شدن قبطکه خبر ک یوقت( 

ان و یدربار !یموس یا :از نقطه دوردست شھر شتابان آمد و گفت )مان آورده بودیا
 .برورون یب )ھر چه زودتر از شھر(پس  ،اند نشسته یزنیشتن تو به راک یبزرگان قوم برا

  .رخواھان و دلسوزان تو ھستمیمسّلمًا من از خ
   توضیحات: 

دينَةِ ـالْ  أَقْيصَ «  عي. «ن نقطه شھریدورتر :»مَ سرعت در رفتن  ی،مراد از سع :»يَسْ

ألَ ـْال. «است ونَ . «دولتمردان .بزرگان دولت :»مَ ِرُ أْمتَ  یزنیرا .نندک یمشاورت م :»يَ

نيَ . «ندینما یم حِ   ).۱۲/   قصص ،۱۱/   وسفی ،۷۹و  ۲۱/   اعراف :نگا( :»النَّاصِ
 ۲۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َهاِمنۡ  فََخَرجَ ﴿  ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ِِّ�  َرّبِ  قَاَل  َ�َ�َقَُّبۖ  ا�ِفٗ َخا  ﴾٢١ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ه ھر لحظه ک(ه ترسان و چشم به راه بود ک یدر حال ،از شھر خارج شد یموس 

 :گفت )اد خواند ویخدا را به فر .نندکر یان او را دستگیرخ دھد و فرعون یا حادثه
  .بخش یمرا از مردمان ستمگر رھائ !پروردگارا

   توضیحات: 

آئِفاً «  قَّبُ . «ترسان :»خَ َ و وقوع  یریچشم به راه دستگ .دیشک یانتظار م ،»يَرتَ



  ١٦٢٩ سوره قصص

 

  .آمدھا و حوادث بود یپ
 ۲۲ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  هَ  َولَمَّ ٓ تِلۡ  تَوَجَّ ٓ  َعَ�ٰ  قَاَل  َ�نَ َمدۡ  ءَ َقا ن َرّ�ِ
َ
ٓ  ِديَِ� َ�هۡ  أ بِيلِ ٱ ءَ َسَوا  ﴾٢٢ لسَّ

   ترجمه: 
ه پروردگارم کد است یگفت: ام ،ردکب) ین (شھر شعیه رو به جانب مدک یو ھنگام 

  دور دارد). را از سر من بهھا  گرفتاری ھا و ید (و ناھمواریراه رھنمود فرما یمرا به راستا
   توضیحات: 

هَ «  جَّ آءَ « .ردکرو :»تَوَ يَنَ . «سو .جانب :»تِلْقَ دْ يس). «۸۵/   اعراف :نگا( :»مَ د یام :»عَ

بِيلِ . «است السَّ آءَ وَ   ).۷۷و  ۶۰و  ۱۲/   مائده ،۱۰۸/   بقره :نگا( :»سَ
 ۲۳ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َوَردَ  َولَمَّ ةٗ  هِ َعلَيۡ  وََجدَ  َ�نَ َمدۡ  ءَ َما مَّ
ُ
َ�ۡ�ِ مۡ ٱ ُدونِِهمُ  ِمن َووََجدَ  ُقونَ �َسۡ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  أ

َ
 َر�

ۖ َخطۡ  َما قَاَل  تَُذوَداِن�  ٰ  ِ� �َسۡ  َ�  قَاَ�َا بُُكَما ٓ ٱ ِدرَ يُۡص  َح�َّ ۖ لرَِّ� بُونَا ُء
َ
  ﴾٢٣ َكبِ�ٞ  خٞ َشيۡ  َو�

   ترجمه: 
اند  ه بر آن گرد آمدهکد یرا د یادیمردمان ز ،دین رسیآب مد )چاه(ه به ک یو ھنگام 

ش یه گوسفندان خوکد یرا د یتر دو زن و آن طرف ،نندک یراب میان خود را سیو چھارپا
 :گفت ).زندیامیگر گوسفندان بیشوند و با د کیگذارند به چاه نزد یو نم(ند یپا یرا م

و آبشان  دیا چرا گوسفندان خود را دورادور نگاه داشته( ؟دینک یار مکشما دو نفر چه 
م یدھ یاست و ما گوسفندانمان را آب نم یھنسالکرمرد یپدر ما پ :گفتند ).؟دیدھ ینم

  ).شود یو چاه آب خلوت م(گردانند  یبر م )گوسفندان خود را ی،ھمگ(تا چوپانان 
   توضیحات: 

ةً «  ِمْ . «مردمان فراوان .ادیجماعت ز :»أُمَّ ن دُوهنِ به  کینزد یانکم .تر از آنان نیپائ :»مِ

انِ « .رده بودندکه مردمان در آنجا اجتماع ک یجائ ودَ  یحفاظت و نگھدار :»تَذُ
شدن با گوسفندان مردم و رفتن  یمراد دور نگھداشتن گوسفندان از قاط .ردندک یم

م. «ت استیان جمعیآنھا به م طْبُكُ ا خَ ه چرا کن است یمراد ا ؟ ستیارتان چک :»اـَمَ
). ۵۱وسف / ی ،۵۷حجر /  ،۹۵/   طه :نگا( ؟دیدھ ینم گران آبیگوسفندان خود را با د
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رَ « دِ آءُ . «نندک یخارج م .گردانند یبرم :»يُصْ عَ يْخٌ . «چوپانان ی،جمع راع :»الرِّ  :»شَ

بِريٌ . «رمردیپ ، «افعال  یھا : مفعولیادآوری .سالخورده .ھنسالک :»كَ ودانِ ، تَذُ ونَ قُ يَسْ

رَ  دِ قي، يُصْ   .محذوف است» نَسْ
 ۲۴ آیهسوره قصص 

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  ُ�مَّ  لَُهَما فََسَ�ٰ ﴿  ّلِ ٱ إَِ�  تََو�َّ ٓ  إِّ�ِ  رَّبِ  َ�َقاَل  لّظِ نَزلۡ  لَِما
َ
 ﴾٢٤ فَقِ�ٞ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  إَِ�َّ  َت أ

   ترجمه: 
از (سپس  .ردکراب یشان را سیگوسفندان ا )و ،دلش به حال آنان سوخت یموس( 

ازمند ھر یمن ن !پروردگارا :رفت و عرضه داشت )یدرخت(ه یر سایبه ز )یفرط خستگ
  .یم حواله و روانه فرمائیه براکھستم  یزیآن چ

   توضیحات: 

يلّ «  ٍ «رد و رفت. کپشت »: تَوَ ريْ ريٌ . «یکیو ن ی. خوبیرزق و روز»: خَ ... فَقِ ھر »: إِينِّ
محتاج  ینکه در حق من ک ییوئکیو ھر گونه ن ،ازمند آنمین یمن فرست یه براک یرزق

  بدانم.
 ۲۵ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٰ إِحۡ  هُ َءتۡ فََجا ٓ تِحۡ سۡ ٱ َ�َ  ِ� َ�مۡ  ُهَماَدٮ ِ�  إِنَّ  قَالَۡت  ءٖ َيا
َ
جۡ  زَِ�َك ِ�َجۡ  ُعوكَ يَدۡ  أ

َ
 َما رَ أ

ۚ  َت َسَقيۡ  ا َ�َا ٓ  فَلَمَّ  مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َت َ�َوۡ  َ�َۡفۖ  َ�  قَاَل  َقَصَص لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َوقَصَّ  ۥَءهُ َجا
ٰ ٱ  ﴾٢٥لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ه از سخن کدا بود یو پ(داشت  یاء گام برمیت حیه با نھاک )دختر(از آن دو  یکی 

ند تا ک یپدرم از تو دعوت م :ش او آمد و گفتیبه پ )گانه شرم داردیجوان ب کیگفتن با 
ما را آب  )و بدان گوسفندان یا دهیشکرون یلطف فرموده و آب از چاه ب(ه کن یپاداش ا

 یش پدر او آمد و سرگذشت خود را برایبه پ یه موسک یھنگام .به تو بدھد ی،ا داده
نجا از قلمرو آنان یو ا( یا افتهی یه از مردمان ستمگر رھائکنترس  :گفت ،ردکان یب یو
  ).به تو ندارند یرون است و دسترسیب

 



  ١٦٣١ سوره قصص

 

   توضیحات: 

يَآءٍ «  تِحْ يلَ اسْ صَ . «اء و شرمیبا ح :»عَ صَ   ).۳/   وسفی :نگا(سرگذشت  .داستان :»الْقَ
 ۲۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ إِحۡ  قَالَۡت ﴿  بَِت َ�ٰٓ  ُهَماَدٮ
َ
ۖ ِجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ �  ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َت َجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َمنِ  َخۡ�َ  إِنَّ  هُ

َ
 ﴾٢٦ مِ�ُ ۡ�

   ترجمه: 
را  یسکن یبھتره کچرا  .نکاو را استخدام  !پدر من یا :گفت )دختر(از آن دو  یکی 

  .ار باشدکرومند و درستیه نکاست  یشخص ینکد استخدام یه باک
   توضیحات: 

آ أَبَتِ «  هُ ). «۴۵ - ۴۲/   میمر ،۱۰۰و  ۴/   وسفی :نگا( !پدر من یا» يَ رْ تَأْجِ او را  :»إِسْ

تَ . «ار گمارکاو را به  .نکر یاج رْ تَأْجَ فعل به ر کذ .یا ار گماردهکبه  .یا ردهکر یاج :»إِسْ
او آزموده و شناخته  ،هکن یاشاره دارد به ا ،به صورت مضارع یو اراده معن یصورت ماض

يُّ . «باشد یشده م وِ قَ   .است )إِنَّ (خبر  :»الْ
 ۲۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿  رِ�دُ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
نِ�َحَك  أ

ُ
ٰٓ  تَۡ�ِ َ�ٰ  نََ�َّ بۡ ٱ َدىإِحۡ  أ ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
 فَإِنۡ  ِحَجٖج�  ِ�َ ثََ�ٰ  ُجَرِ� تَأ

 ۡ�
َ
ٓ  ِعنِدَكۖ  فَِمنۡ  �َعۡ�ٗ  َت َممۡ � رِ�دُ  َوَما

ُ
نۡ  أ

َ
ُشقَّ  أ

َ
ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َكۚ َعلَيۡ  أ ُ ٱ ءَ َشا  مِنَ  �َّ

ٰ ٱ  ﴾٢٧ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ن دو دخترم را یاز ا یکیخواھم  ی) گفت: من میبه موس -پدر آن دو دختر  -  بی(شع 

. سپس اگر ھشت سال ینکار کمن  یه ھشت سال براکن شرط یبه ا ،به ازدواج تو درآورم
ست. به ین دو سال اضافه بر تو واجب نی(و ا ی،ا ردهک یمحّبت ی،را به ده سال تمام برسان

ن مّدت وا دارم). اگر خدا ینم (و تو را به درازترک یریخواھم بر تو سختگ یھر حال) من نم
  نم).ک یه من به عھد خود وفا مکد ید ی(و خواھ افتی یان خواھکیبخواھد مرا از زمره ن

   توضیحات: 

ينِ «  رَ جٍ . «یارگر من گردانکشتن را یخو .ینکار کمن  یبرا :»تَأْجُ جَ ة :»حِ  ،جمع ِحجَّ
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كَ . «ھا سال ندِ نْ عِ   .ینک یار خود میه به اختکاست  یارک .خودت است یاز بزرگوار :»مِ
 ۲۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  قَاَل ﴿  َما َنَكۖ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  لَِك َ� َّ�
َ
 ٱ �

َ
ۖ  نَ َ�ٰ ُعدۡ  فََ�  ُت قََضيۡ  َجلَۡ�ِ ۡ� َّ ُ ٱوَ  َ�َ َّ�  ٰ  َ�ُقوُل  َما َ�َ

 ﴾٢٨ َو�ِيلٞ 
   ترجمه: 
ن یدام از اکالبّته ھر  .ان من و تو استیم ین قراردادیا :گفت )رفت ویپذ یموس( 

ش از آن یه بکشود  یو از من خواسته نم ،ام ردهکبه عھد خود وفا (دو مّدت را برآوردم 
  .م شاھد و گواه استیگوئ یخدا ھم بر آنچه ما م .گردد یو بر من ستم نم )نمکار ک

   توضیحات: 

 » ِ لَنيْ َّ . «دو سرانجام .دو مّدت :»األجَ يلَ انَ عَ وَ دْ د به من ستم شود و بر ینبا :»ال عُ
. ام ان بردهیار خود را به پاکه زمان کچرا  ،ستیبر من ن یگناھ .مّدت افزوده گردد

كِيلٌ « ار کشود و حافظ مردمان و مسؤول  یار بدو واگذار مکه ک یسک .شاھد و گواه :»وَ
  .آنان است

 ۲۹ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿   ٱ ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وََسارَ  َجَل ۡ�

َ
ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  ۦٓ لِهِ بِأ هۡ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  لطُّ

َ
 لِهِ ِ�

ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ
َ
 لََعلَُّ�مۡ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  َو�ٖ َجذۡ  أ

  ﴾٢٩َطلُونَ تَۡص 
   ترجمه: 
سوی  به نیاز مد(اش  د و ھمراه خانوادهیان رسانیمّدت را به پا یه موسک یھنگام 

من  .دیستیبا :اش گفت د به خانوادهیرا د یطور آتشوه کدر جانب  ،ردکت کحر )مصر
اورم تا یشما ب یاز آتش برا یا ا شعلهی )از راه( ید از آنجا خبریشا .نمیب یم یآتش
  .دینکشتن را بدان گرم یخو
   توضیحات: 

لِ . «بسر برد :»قَيض«  انَسَ . «ر ھمراھانیھمسر و سا .خانواده :»أَهْ مشاھده  .دید :»ءَ



  ١٦٣٣ سوره قصص

 

ةٍ ). «۷/   نمل ،۱۰/   طه :نگا(رد ک وَ ذْ طَلُونَ . «شعله آتش .اخگر سوزان :»جَ خود را  :»تَصْ
  ).۷/   نمل :نگا(د ینکبا آتش گرم 

 ۳۰ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ تَٮ
َ
ۡ ٱ ِطيِٕ َ�ٰ  ِمن نُودِيَ  َها�  ٱ َوادِ ل

َ
ۡ ٱ َعةِ قۡ ۡ�ُ ٱ ِ�  َمنِ �ۡ ۡ� َجَرةِ ٱ ِمنَ  َرَ�ةِ ُمَ�ٰ ل ن لشَّ

َ
 أ

ٓ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  نَا إِّ�ِ
َ
ُ ٱ �  ﴾٣٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ

   ترجمه: 
در منطقه  )خود(ن راست یه سرزمیاز ناح ،نار آتش آمدکبه  یه موسک یھنگام 
 ،زدانمیمن  !یموس یا :درخت ندا داده شد کیان یاز م )وه طورکچون ( یکمبار

  .انیپروردگار جھان
   توضیحات: 

اطِئِ «  ادِي. «نارهک .ساحل :»شَ وِ نِ « ).۱۲/   طه :نگا( :»الْ  .طرف راست :»األيْمَ

ةِ « ).یر قاسمیتفس :نگا( کمون و مباریم رَ جَ نَ الشَّ   .درخت یاز سو .ان درختیاز م :»مِ
 ۳۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿ 
َ
لۡ  َوأ

َ
ا َعَصاَكۚ  قِ � َها َ�ُّ َ�هۡ  رََءاَها فَلَمَّ َّ�

َ
ٓ  َك� ٰ  نّٞ َجا ٰ  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  �بِرٗ ُمدۡ  َو�َّ قۡ  ُموَ�ٰٓ َ�

َ
 بِۡل أ

 ﴾٣١ مِنِ�َ �ٱ ِمنَ  إِنََّك  َ�َۡفۖ  َوَ� 
   ترجمه: 
با سرعت و شّدت  یه ھمسان مارکد ید یه موسک یوقت .ندازیخود را ب یو عصا 
بار ( .ردکبه فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه ن یرد و پاکپشت  ،ندک یت مکحر

از (ه ک یھست یه تو از زمره افرادکبرگرد و نترس  !یموس یا :)شدگر ندا داده ید
  .در امانند )ارهکمخاوف و م

   توضیحات: 

آنٌّ «  بِلْ ). «۱۰/   (نگا: نمل »:جَ نِنيَ «ا. ین. بکرو »: أَقْ   در امن و امان. ،جمع آِمن»: اآلمِ
 ۳۲ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 
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ٓ َ�يۡ  ُرجۡ َ�ۡ  بَِك َجيۡ  ِ�  يََدكَ  لُۡك سۡ ٱ﴿   ِمنَ  َجَناَحَك  َك إَِ�ۡ  ُممۡ ۡض ٱوَ  ءٖ ُسوٓ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ءَ َضا
ّ�َِك  ِمن َنانِ َ�ٰ بُرۡ  نَِك فََ�ٰ  ِب� لرَّهۡ ٱ يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  رَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۚ َوَمَ�ِ ٰ  امٗ قَوۡ  َ�نُوا  ﴾٣٢ ِسقِ�َ َ�

   ترجمه: 
 یماریھمچون ب( ینقصب و یه به عکن یبدون ا ،بانت فرو ببریدست خود را به گر 

ت را یھا و دست ،دیآ یرون میب )بسان ماه تابان(د و رخشان یسف )برص مبتال باشد
 ،ات بگذار نهیو بر س(ن کجمع  )ار و آنھا رایب(خود سوی  به زدودن خوف و ھراس یبرا

دو  )ضاءید بیو  ،قلب عصا به اژدھا یعنی(ن دو یه اکچرا  ).یابیش را بازیتا آرامش خو
آنان گمان  بی .ان او استیفرعون و اطراف یقاطع و حّجت واضح پروردگارت برال یدل

  .باشند یم )و خارج از فرمان پروردگار(ار که گناھکھستند  یگروھ
  توضیحات: 

لُكْ «  ). ۲۷/   مؤمنون ،۳۲/   حاّقه ،۴۲مّدّثر /  :نگا(فرو ببر  .داخل گردان :»أُسْ

مْ « مُ نَاحَ . «جمع گردان :»أُضْ  یه براکنجا مراد دست و ساعد و بازو است یدر ا .بال :»جَ

بِ . «انسان به منزله بال پرندگان است هْ نَ . «خوف و ھراس :»الرَّ كَ مِ نَاحَ يْكَ جَ مْ إِلَ مُ أُضْ

بِ  هْ قاطع و  .ابدیات بگذار تا قلبت آرامش خود را باز نهیت را جمع و بر سیھا دست :»الرَّ
ترس و وحشت  یچ قدرتیچ مقام و ھیت از ھت رسالیمسؤول یباش و در ادا یجّد 

انِكَ « .نداشته باش انَانِ . «ضاء استید بیل عصا به اژدھا و یمراد تبد .ن دو تایا :»ذَ هَ  :»بُرْ
  .ل قاطع و واضحیدو دل

 ۳۳ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

َخاُف  اٗس َ�فۡ  ُهمۡ ِمنۡ  ُت َ�َتلۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
ن فَأ

َ
 ﴾٣٣ ُتلُونِ َ�قۡ  أ

   ترجمه: 
ن یو ا(شند که مرا بکترسم  یام و م شتهکرا  یسکمن از آنان  !پروردگارا :گفت 

  ).ت ناتمام بماندیمأمور
   توضیحات: 

ساً «    .یفرد .یسک :»نَفْ
 ۳۴ سوره قصص آیه



  ١٦٣٥ سوره قصص

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ
َ
فۡ  ُهوَ  ُرونُ َ�ٰ  َوأ

َ
رۡ  الَِسا�ٗ  مِّ�ِ  َصحُ أ

َ
�  �ءٗ رِدۡ  َمِ�َ  هُ ِسلۡ فَأ قُِ�ٓ ٓ  يَُصّدِ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
 أ

بُونِ   ﴾٣٤ يَُ�ّذِ
   ترجمه: 
اور من بوده یدارد با من بفرست تا  یتر حیتر و فص غیه از من زبان بلکبرادرم ھارون  
ق یمرا تصد )شانیروشن به شبھات ا یگران و پاسخگوئید یح گفتارم برایبا توض(و 

  .م نامندیدروغگونند و کبم یذکترسم ت یه مکچرا  .دینما
   توضیحات: 

ءاً «  دْ نِي. «ارکاور و مددی :»رِ قُ دِّ ح گفتارم و رّد شبھات یه با توضکن است یمراد ا :»يُصَ
  .من روشن شود یو درست یراست ،گرانید

 ۳۵ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ِخيَك  َعُضَدكَ  َسنَُشدُّ  قَاَل ﴿ 
َ
ٓۚ َ�ٰ � ُكَماإَِ�ۡ  يَِصلُونَ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  لَُكَما َعُل َوَ�ۡ  بِأ نُتَما تَِنا

َ
 أ

َبَعُكَماٱ َوَمنِ   ﴾٣٥ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
له برادرت یما بازوان تو را به وس :گفت )رفت و بدویرا پذ یخدا درخواست موس( 

و لذا به  ،م دادیخواھ یو به شما سلطه و برتر ،ردکم یرومند خواھیت و نیتقو )ھارون(
 .گردند یروز نمیابند و بر شما پی ینم یمعجزات ما آنان به شما دسترس )قدرت(سبب 

  .دیروزیره و پیروانتان چیه شما و پکبل
   توضیحات: 

دُّ «  نَشُ دَ . «م دادیقّوت و قدرت خواھ .ردکم یم و استوار خواھکمح :»سَ ضُ  .بازو :»عَ

لْطَاناً . «شخص است یبانیت و پشتیه از تقویناک ،ت بازویتقو تسّلط  .تکسلطه و شو :»سُ

مَ ـأَنتُمَ . «مبتدا است :»اـأَنتُمَ . «و قدرت كُ بَعَ نِ اتَّ الِبُونَ ـا وَ مَ غَ   ).۲۱/   مجادله :نگا( :»ا الْ
 ۳۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ وَ�ٰ  َءُهمَجا ْ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  تَِناَ�ٰ � مُّ ٓ َ�ٰ  َما قَالُوا فۡ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا  َذابَِ�ٰ  َناَسِمعۡ  َوَما ىَ�ٗ مُّ
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 ٓ�ِ  ٓ  ٱ �َِناَءابَا
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٣٦ وَّ

   ترجمه: 
شتن را یو خو(ات روشن و دالئل قاطع ما به سراغ آنان رفت یبا آ یه موسک یھنگام 

 :گفتند )نمودشان  بدی ضاء و قلب عصا راید بی یھا رد و فرمان خدا و معجزهک یمعّرف
و سخن خود را به دروغ فرموده (ست ین یا دروغ و به ھم بافته یجز جادو یزین چیا

تا  یسکو (ان ما بوده باشد کایان نیدر م یزین چیم چنیا دهیو ما نشن )ینام یخدا م
  ).رده باشدکد یتوح یو اّدعا یمعّرف یکیحال خدا را 

   توضیحات: 

اتِنَا«  يِّنَاتٍ . «ما یدالئل و حّجتھا .معجزات ما .ات مایآ» بِئَايَ . حال است .روشن :»بَ

يً « رتَ فْ خود  یدر اّدعا یه موسکن بود یمرادشان ا .رده و به ھم بافتهکسر ھم  :»مُ
؛ نه فرموده و  خود او است یاو، جادو یھا عجزهد و سخنان و میگو یدروغ م

  .نموده باشدشان  بدی ه خدا فرو فرستاده باشد وک یھائ معجزه
 ۳۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿  عۡ  َرّ�ِ
َ
ٓ  بَِمن لَمُ أ ِ  ءَ َجا  ٱب

ۡ ِ  ِمنۡ  ُهَدىٰ ل ٰ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  َوَمن ۦِعنِده � ٱ قَِبةُ َ� ارِ َّ� 
ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ    ﴾٣٧ لُِمونَ ل�َّ
   ترجمه: 
پروردگار من  )ست ویت است و جادو نیقت و ھدایم حقیگو یآنچه م( :گفت یموس 

 یسانکاند و چه  آورده )مردم یبرا(او  یت را از سویھدا یسانکه چه کداند  یبھتر م
و به عذاب (گردند  یاران رستگار نمکستمگمان  بی .شان استیآخرت از آن ا یسرا

  ).نندک یدا نمیند و از دست مجازات خدا نجات پیآ یخدا گرفتار م
   توضیحات: 

ارِ «  اقِبَةُ الدَّ ه بھشت است کدان است یجاو یده سرایمراد سرانجام خوش و پسند :»عَ
ار که سرانجام سعادتمندانه کھم معتقدند  یبعض ).۲۴و  ۲۲رعد /  ،۱۳۵/   انعام :نگا(

دان یآن جھان جاو ین جھان است و به تبع آن خوشبختیانسان در گشت و گذار ھم
زمر /  ،۳۰/   نحل ،۶۴/   ونسی :نگا(ا یسعادت ھر دو دن :یعنی .زدان استیه بھشت ک

۱۰.(  
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 ۳۸ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوقَاَل ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ � ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م ُت َعلِمۡ  َما َمَ�ُ ل وۡ  يَ�ۡ�ِ  هٍ إَِ�

َ
ٰ  ِ�  قِدۡ فَأ  َ�َ  نُ َ�ٰ َ�ٰ َ�

ٓ  احٗ َ�ۡ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱفَ  لّطِ�ِ ٱ لِعُ  لََّعّ�ِ طَّ
َ
ٰ  إَِ�ٰٓ  أ ُظنُّهُ  �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  هِ إَِ�

َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ۥَ�  ﴾٣٨ ِذ�ِ�َ َ�

   ترجمه: 
 .شما سراغ ندارم یجز خودم برا یمن خدائ !سران و بزرگان قوم یا :فرعون گفت 

و از خشتھا (فروز یبر ِگل ب یآتش !ھامان یا )شتریق بیاط و تحقیاّما محض احت(
را از باال  یموس ید من خدایشا .بساز یاخ بزرگکمن  یو برا )م بسازکمح یآجرھا

  .ان استیاز زمره دروغگو یه موسکن دارم یقیه من کھر چند  ،نمیبب
   توضیحات: 

نْ إِلهٍ ). «۲۴/   نازعات ،۲۹شعراء /  :نگا(پروردگار  .خداوندگار :»إِلهٍ «  نْ (واژه  :»مِ  )مِ

يلَ الطِّنيِ . «بعد از خود است )إِلهٍ (م یتعم یبرا قِدْ عَ ن به آجر یل خشت گلیمراد تبد :»أَوْ

ان. «استپخته  امَ اً « .ر فرعون بوده استیا نخست وزیر اعظم یوز :»هَ حَ ْ اخ ک :»رصَ

 ،۷۸/   میمر ،۱۸/   ھفک :نگا(بنگرم  .ابمیخبر  :»أَطَّلِعُ ). «۴۴/   نمل :نگا(بزرگ و بلند 

نُّهُ ). «۵۵/   صاّفات َظُ   .ه اوکن دارم یقی .برم یگمانش م :»ألَ
 ۳۹ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  ۥوَُجُنوُدهُ  ُهوَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� �َُّهمۡ  ا

َ
  ﴾٣٩ َجُعونَ يُرۡ  َ�  َناإَِ�ۡ  �

   ترجمه: 
ه کدند و گمان بردند یّبر ورزکت )مصر(ن یانش به ناحق در سرزمیفرعون و سپاھ 

  .شوند یما برگردانده نمسوی  به )گردند و یپس از مرگ زنده نم(
   توضیحات: 

 » َ ربَ تَكْ   ).۳۴/   بقره :نگا(شتن را بزرگ پنداشت یخو .ّبر نمودکت :»إسْ
 ۴۰ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

َخذۡ ﴿ 
َ
ۖ ۡ�َ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َ�َنَبذۡ  ۥوَُجنُوَدهُ  هُ َ�ٰ فَأ ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  ّمِ ٰ ٱ قَِبةُ َ�  ﴾٤٠ لِِم�َ ل�َّ



 تفسیر نور    ١٦٣٨

 

   ترجمه: 
شان یایم و به دریگرفت )م و آنان رایشاندکا یدر یسوبه (انش را یپس ما او و سپاھ 

 ،نیا( ؟ار ستمگران چگونه شدکه عاقبت کبنگر  ).میو نابودشان ساخت(م یانداخت
  ).انیژه فرعون و فرعونینه و ؛ اران در ھمه دوران استکسرنوشت ستم

   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ نَبَذْ يَمِّ . «میم و انداختیردکشان را پرت یا :»فَ مراد نگاه  .بنگر :»أُنظُرْ . «ایدر :»الْ
  .ه با چشم دل استکبل ،ستیردن با چشم ظاھر نک

 ۴۱ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿  �ِمَّ
َ
ونَ  َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ  ﴾٤١ يُنَ�ُ

   ترجمه: 
خواندند  یدوزخ مسوی  به مردمان را هکم یردک یانیشوایو ما آنان را سردستگان و پ 

شان و دنباله روانشان از آتش دوزخ یو ا(گردند  ینم یاری )یسک یاز سو(امت یو روز ق
  ).ندارند یرھائ
   توضیحات: 

ةً «  اروان کشاھنگان یفر و ضالل و پکمراد سردستگان  ،انیشوایپ ،جمع امام :»أَئِمَ
 شانیش ایشاپیا پیدھند و در دن ینشان ما به آنان خّط و یه در دنکگمراھان است 

افتند  یروانشان به جانب جھّنم راه میز در جلو پیامت نیو در ق ،تکحر یبدبختسوی  به
  ).۹۸ھود /  :نگا(گردانند  یشانند و بدانجا وارد مک یو آنان را به دوزخ م

 ۴۲ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ِ َ�ٰ  ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َبعۡ َو� �ۡ ٱ ِذه ۖ لَعۡ  َيا�ُّ ۡ ٱ ّمِنَ  ُهم َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  نَٗة  ﴾٤٢ ُبوِح�َ َمقۡ ل

   ترجمه: 
رتان یزشت س(امت ھم یم و در روز قین فرستادیشان نفر ن جھان در عقبیدر ھم 

  .خواھند بود )آن جھان(از زمره زشت صورتان  )ن جھانیا
   توضیحات: 

مْ أ«  نَاهُ بَعْ نيَ ـالْ . «میشان آورد به دنبال .میردکشان روانه یا یدر پ :» َتْ بُوحِ قْ  :»مَ



  ١٦٣٩ سوره قصص

 

و  ،زدانیرمت کطرد شدگان از مرحمت و م ).۶۰زمر /  :نگا(اھان یروس .انیرو زشت
  .دانیدور افتادگان از بھشت جاو

 ۴۳ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  هۡ  َما
َ
 ٱ ُقُرونَ لۡ ٱ َنالَكۡ أ

ُ
ٓ  وَ�ٰ ۡ�  لِلنَّاِس  �ِرَ بََصا

ُرونَ  لََّعلَُّهمۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ    ﴾٤٣ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
ن یشیه اقوام روزگاران پکم بعد از آن یردکنازل  )تورات( یتاب آسمانک یما بر موس 
ت یله ھداینش و وسیه بیمردم ما یتا برا ،میردکنابود  )فر و ظلم و زورشانکبر اثر (را 

ر یپندپذ )راه را از چاه باز شناسند و ،آن یدر پرتو اوامر و نواھ(شان یو ا ،باشد و رحمت
  .گردند

   توضیحات: 

ونَ األُويل«  رُ قُ آئِرَ . «اقوام گذشته .نیشیپھای  مّلت :»الْ نور  .نشیب ،َرةیجمع َبصِ  :»بَصَ
  .ا حال استیمفعول له  .دلھا

 ۴۴ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َغرۡ لۡ ٱ ِ�َانِبِ  ُكنَت  َوَما﴿  ٓ قََضيۡ  إِذۡ  ِ�ّ  ٱ ُموَ�  إَِ�ٰ  َنا
َ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  َوَما رَ مۡ ۡ�  ﴾٤٤ ِهِدينَ ل�َّ

   ترجمه: 
را  )نبّوت(ه ما فرمان کدر آن دم  ینبود )وه طورک( یتو در جانب غرب )!محّمد یا( 

مردم ش یغ به پیتبل یرا برا یتاب تورات عطاء و وکو بدو (م یردکابالغ  یبه موس
 )انیبا فرعون و فرعون یغ و مبارزه موسیدر صحنه تبل(و تو از حاضران  )میفرستاد

ل و یاسرائ یبن یقیه سرگذشت حقکحال  .یشان مّطلع گردیتا بر سرگذشت ا( ینبود
د یچرا با ی،دار یان میمردم ب یبرا -د یه باکچنان  -روان آنان را یو فرعون و پ یموس

  ).؟!اورندین مانینند و به تو اکباور ن
   توضیحات: 

 » ِّ يبِ رْ غَ انِبِ الْ  .است یت موسیوه طور با توّجه به موقعک یمراد قسمت غرب :»بِجَ

يْنَا«   ).۴اسراء /  ،۶۶حجر /  :نگا(م یام دادیپ .میرساند :»قَضَ



 تفسیر نور    ١٦٤٠

 

 ۴۵ سوره قصص آیه
 ه:یمتن آ 

ٓ َوَ�ٰ ﴿    ِكنَّا
ۡ
�َش�

َ
ۚ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َتَطاَوَل  اقُُرونٗ  نَاأ هۡ  ِ�ٓ  اثَاوِ�ٗ  ُكنَت  َوَما ُعُمُر

َ
ْ َ�تۡ  َ�نَ َمدۡ  لِ أ  لُوا

 ﴾٤٥ ِسلِ�َ ُمرۡ  ُكنَّا ِكنَّاَوَ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ 
   ترجمه: 
 یھا م و زمانیدیرا (در قرون و اعصار مختلف) آفر یھائ ه اقوام و نسلکم ین ما بودیا 

ردند و کخدا را فراموش  یھا مانیعھدھا و پ ،شد (و بر اثر مرور زمان یبر آنان سپر یطوالن
ات یتا آ ین اقامت نداشتیان اھل مدی) تو در م!غمبریپ یاد بردند. ایاء را از یانب یرھنمودھا

ھا بعد از  ه و سالکه مردمان مکنان (ین است) بر اینان مدکسرگذشت ساگر  بیان هکما را (
ه تو را کم ین ما ھستیا ی). ولیاگاھانیان بینیشی(و از احوال پ یند) فروخوانیز یشان میا

  م).یا ارت قرار دادهیدر اخت یق وحیرا از طر ین اخباریم (و چنیا فرستاده
   توضیحات: 

أْنَا«  لَ ). «۹۸و  ۶/   انعام :نگا(م یدیآفر :»أَنْشَ بعد از فوت  .دیشکبه درازا  :»تَطَاوَ

ياً « .ردکدا یگذشت و زمان امتداد پ یادیروزگاران ز ،شانیا اوِ تْلُو. «نکسا .میمق :»ثَ  :»تَ

لِنيَ . «در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .یخوان یفرو م سِ رْ  .فرستندگان :»مُ
  .نندگانک روانه

 ۴۶ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�َانِبِ  ُكنَت  َوَما﴿  ّ�َِك  ّمِن ةٗ رَّۡ�َ  ِ�نَوَ�ٰ  َنانَاَد�ۡ  إِذۡ  لطُّ ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ  رَّ ا ٰ  مَّ تَٮ
َ
 ّمِن ُهم�

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن نَِّذيرٖ    ﴾٤٦ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
دن او به عنوان یبرگز یرا برا یموس(ه ما کبدان گاه  یوه طور نبودکنار کتو در  

گران ید یبرا کنیو ھم ا یرا بشنو یصادره الھ یھا تا فرمان(م یندا در داد )غمبریپ
ه پروردگارت ک یبه خاطر مرحمت )میرسان ین اخبار را به تو میما ا( یول ).یت نمائیروا

از ( یا م دھندهیش از تو بیه پک یم دھیب )با آنھا(را  یتا قوم ،نسبت به تو دارد
  .آنان گردد یداریه عبرت و بید مایشا ،امده استیشان نیاسوی  به )غمبران خدایپ

 



  ١٦٤١ سوره قصص

 

   توضیحات: 

حْ «  ةً ـرَ يرٍ . «محذوف است )كانَ (ا خبر یمفعول له  :»مَ ن نَّذِ مْ مِ آ أَتَاهُ تا حال  :»مَ
ن یبه سرزم یغمبریامدن پیمراد ن ).۳/   سجده :نگا(امده است یشان نیا یبرا یغمبریپ

ر یتفس :نگا(غمبران ینه از آغاز جھان تا روزگار خاتم پ ؛ ھا استین زودیعربستان بد
غمبر نبوده است یبدون پ یچ مّلتیبه فرموده قرآن ھه کچرا  ).یر آلوسیتفس ی،قاسم

  ).۲۴فاطر /  :نگا(
 ۴۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿ 
َ
ِصيَب� تُِصيَبُهم أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ْ  ِديِهمۡ � رۡ  َ�ٓ لَوۡ  َر�َّنَا َ�يَُقولُوا

َ
 رَُسوٗ�  َناإَِ�ۡ  َت َسلۡ أ

ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ  تَِك َءاَ�ٰ  َ�َنتَّبِعَ   ﴾٤٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
شان  اعمال به خاطر یعقوبت )!غمبریپ یا ،ش از فرستادن تویپ(ھر گاه  
ما  یبرا یغمبریچه خوب بود اگر پ !پروردگارا :گفتند یم ،دیگرد یرشان میبانگیگر

ه کن است یا( !میگشت یعان میم و از زمره مطیبرد یات تو فرمان میتا از آ یفرستاد یم
ان اقوام خودشان یغمبران را در میر پیه ساکگونه  ھمان ،میختیان آنان برانگیرا در متو 

  ).میا غ نمودهیخته و مأمور تبلیبرانگ
   توضیحات: 

 »... وْ ال أَنْ ال(واژه  :»لَ  :ن استیر چنیه و جواب آن محذوف است و تقدیامتناع )لَوْ

كِ « ْ ونَ بِرتَ ْتَجُّ ُمْ حيَ وْ ال أَهنَّ وبَةِ لَ قُ عُ مْ بِالْ لْناهُ مْ لَعاجَ يْهِ سالِ إِلَ رْ .... «»اإلِ لْتَ سَ وْ آل أَرْ واژه  :»لَ

ال( مَتْ أَيْدهيِمْ ـبِم. «ه استیضیتحض )لَوْ دَّ نسبت دادن  .ه استیسبب )ب(حرف  :»ا قَ
چرا  ).۶۲نساء /  ،۱۸۲/   عمران آل ،۹۵/   بقره :نگا(ب است یاز راه تغل ،اعمال به دست

ت ین واقعیاگر  بیان یات متعّددیآ :یادآوری .ردیپذ یارھا با دست انجام مکشتر یه بک
 یچ مّلتیھ ،غمبرانیش از ارسال پیه پروردگار پکن است یبر ا یه سّنت خداوندکاست 

نساء /  :نگا(را به خاطر گناھانشان مجازات نفرموده و به عذاب گرفتار نساخته است 
  ).۱۵۶/   انعام ،۱۹/   مائده ،۱۶۵

 ۴۸ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٦٤٢

 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  قُّ �َۡ ٱ َءُهمُ َجا وِ�َ  َ�ٓ لَوۡ  قَالُوا
ُ
ٓ  َل ِمثۡ  أ وِ�َ  َما

ُ
ۚ  أ وَ  ُموَ�ٰٓ

َ
ْ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ٓ  ُفُروا  بَِما

وِ�َ 
ُ
ۖ َ�بۡ  ِمن ُموَ�ٰ  أ ْ  ُل ْ َوقَالُوٓ  َهَراتََ�ٰ  َرانِ ِسحۡ  قَالُوا  ﴾٤٨ فُِرونَ َ�ٰ  بُِ�ّلٖ  إِنَّا ا

   ترجمه: 
چه خوب بود اگر  :گفتند ،شان فرستاده شدیش ایما به پ یه قرآن از سوک یھنگام 

ضاء و نزول ید بیه قلب عصا به اژدھا و ک(داده شده بود  یه به موسک یزھائیھمان چ
ه به کردند کار نکرا ان یزھائیمگر در گذشته چ .شد یبدو داده م )جا استکیتاب ک

 )تاب تورات و قرآنک(ن دو یا :گفتند )انیجو ن بھانهیا( ؟داده شده بود یموس
دام را کچ یما ھ :و گفتند ،ندینما ید میکو تأ یبانیگر را پشتیدکیه کھستند  یجادوھائ

  ).میر ھر دو ھستکو من(م یقبول ندار
   توضیحات: 

َقُّ «  انِ . «قرآن :»احلْ رَ حْ ا. «مراد تورات و قرآن است .دو تا فسون و جادو :»سِ رَ  :»تَظَاهَ
  .اند د نمودهیکو تأ یبانیگر را پشتیھمد .اند گر را گرفتهیدکیپشت 

 ۴۹ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

  قُۡل ﴿ 
ۡ
ْ فَ� ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  تُوا هۡ  ُهوَ  �َّ

َ
ٓ ِمنۡ  َدىٰ أ تَّبِعۡ  ُهَما

َ
 ﴾٤٩ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن هُ �

   ترجمه: 
خدا  یتورات و قرآن از سو یعنی ،تابکن دو یه اک(د یگوئ یاگر شما راست م :بگو 

د تا من از آن یاوریخدا ب یتر از آنھا را از سو بخش  تیتر و ھدا روشن یتابک )ستین
  .نمک یرویپ

   توضیحات: 

هُ «  بِعْ   .مجزوم به جواب امر است .نمک یرویتا از آن پ :»أَتَّ
 ۵۰ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �َسۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿  َما لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  تَِجيُبوا َّ�
َ
هۡ  يَتَّبُِعونَ  �

َ
ٓ أ َضلُّ  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا

َ
نِ  أ ٰ  �ََّبعَ ٱ ِممَّ  هُ َهَوٮ

ِۚ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ﴾٥٠ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
شان فقط از یه اکبدان  ،پاسخت نگفتند )رفتند ویشنھاد تو را نپذین پیا(پس اگر  



  ١٦٤٣ سوره قصص

 

تر از آن  تر و سرگشته گمراه یسکآخر چه  !نندک یم یرویخود پھای  ھوس ھواھا و
از  یه رھنمودکن یبدون ا ،ندک یرویو ھوس خود پ یاز ھو )نیدر د(ه کاست  یسک

 )حق یبه سو(شه را یپ مسّلمًا خداوند مردمان ستم ؟!باشد )بدان شده(جانب خدا 
  ).شود یاب نمیبه حق راھ ،ه به دنبال باطل رودک یسکه کچرا (د ینما یرھنمود نم

   توضیحات: 

 »... يبُوا لَكَ تَجِ ْ يَسْ إِنْ ملَ پاسخت ندادند و از  یا ه خواستهک یتابکاگر در آوردن  :»فَ
  .امدندیعھده آن برن

 ۵۱ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  َولََقدۡ ﴿  ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َل َقوۡ لۡ ٱ لَُهمُ  َناَوصَّ  ﴾٥١ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
م و یفرستاد یاپیپ )متکح یبه اقتضا ی،ات متعّددیدر قالب آ(را  )قرآن(ما سخنان  

 شند ویندیآن ب یھا ھا و پندھا و درس درباره وعده(م تا یوند دادیبه ھم ارتباط و پ
  .ادآور شوندی )اموزند ویم آن را بیاورند و مقاصد و مفاھیمان بیا  ھا بدان
   توضیحات: 

لْنا«  صَّ دْ وَ قَ  .میرا فرو فرستاد یگریبعد از د یکی .میردکم و مّتصل یارتباط داد :»لَ

لَ ). «۳۲/   فرقان :نگا(م یوند دادیم و به ھم پینازل نمود یاپیو پ کاند کاند وْ قَ مراد  :»الْ
  .ات قرآن استیآ

 ۵۲ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿   ﴾٥٢ ِمُنونَ يُؤۡ  ۦبِهِ  ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ
   ترجمه: 
و (م یفرستاد )ل رایتورات و انج(تاب کشان  برای ،ش از نزول قرآنیه پک یسانک 

ل را خوانده و از دل مقاصد یاگر واقعًا مطالب تورات و انج ،شوند یده میتاب نامکاھل 
به قرآن  )رند ویپذ یغمبر میمحّمد را به عنوان پ کنیھم ا ،رده باشندکق یآنھا را تصد

  .آورند یمان میا
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   توضیحات: 

 »... م بِهِ ... هُ بْلِهِ ن قَ   .گردد یبه قرآن برم )ه(ر یضم :»مِ
 ۵۳ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ٓ  ِمن قُّ �َۡ ٱ إِنَّهُ  ۦٓ بِهِ  َءاَمنَّا ا ّ�َِنا  ﴾٥٣ لِِم�َ ُمسۡ  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُكنَّا إِنَّا رَّ
   ترجمه: 
 )دارند و یمان خود را اعالن میشتابان ا(شود  یبر آنان خوانده م )قرآن(ه ک یھنگام 

 )نازل شده(پروردگارمان  یه آن حق بوده و از سوکچرا  ،میبدان باور دار :ندیگو یم
 غمبر را درین پیا یھا نشانه و(م یا ش از نزول قرآن ھم مسلمان بودهیما پ .است
 را با یات قرآنیه او را بازشناخته و آک کنیو ھم ا ،میا افتهیخود  یآسمانھای  کتاب
  ).میا را شدهیآن را با جان و دل پذ ،میا دهیھمسو و ھماھنگ د یگر آسمانیدھای  کتاب

   توضیحات: 

بْلِهِ «  ن قَ نيَ . «ش از نزول قرآن و تالوت آنیپ :»مِ لِمِ سْ  .فرمانبرداران .ماندارانیا :»مُ
  .ن به بعثت محّمد و نزول قران بر اویمؤمن

 ۵۴ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
جۡ  نَ تَوۡ يُؤۡ  �َِك أ

َ
َ�ۡ�ِ  رَُهمأ رَّ ْ  بَِما مَّ وا ِ  رَُءونَ َو�َدۡ  َصَ�ُ ّيِئَةَ ٱ َسنَةِ �َۡ ٱب ا لسَّ  َوِممَّ

 ﴾٥٤ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ 
   ترجمه: 
در راه (ه کن یبه سبب ا ،شود یداده مشان  پاداش ه دو بار اجر وکند یسانکآنان  

ان یھا از م یکیھا را با ن یو بد ،اند ردهک یبائیکش )اند و دهیت و آزارھا دیمان اذیا
ردار و گفتار که در مقابل کبل ،ندیگو یھا پاسخ نم یھا را با بد یو نه تنھا بد(دارند  یبرم
عطاء شان  بدی و از آنچه )ندیگو یسته مینند و سخن شاک یسته میرفتار با ،مردمبد 

  .بخشند ینند و مک یخرج م )ر و صالحیدر راه خ(م یا ردهک
   توضیحات: 

 » ِ تَنيْ رَّ در مقابل  یو پاداش ،نیشیغمبران پیمان به پیدر برابر ا یپاداش .دو بار :»مَ

.... «نییالنب باور به خاتم ونَ ءُ رَ   ).۲۲رعد /  :نگا( :»يَدْ
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 ۵۵ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �َذا﴿  عۡ  وَ للَّغۡ ٱ َسِمُعوا
َ
ْ أ ْ  هُ َ�نۡ  َرُضوا ٓ  َوقَالُوا عۡ  َ�َا

َ
عۡ  َولَُ�مۡ  لَُناَ�ٰ أ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  مٌ َسَ�ٰ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

  ﴾٥٥ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َتِ� نَبۡ  َ� 
   ترجمه: 
ند یگو یگردانند (و دشنام را با دشنام پاسخ نم یم یآن رواوه بشنوند از یه ک یو ھنگام 
آن درود  یسکو اعمال شما از آن شما است (و ھر  ،ند: اعمال ما از آن مایگو یه) مکو بل

  م.یستیبا) نادانان ن ینیما خواھان (ھمنش !شت). وداع و بدرودتان بادکه کار کعاقبت 
   توضیحات: 

وَ «  غْ مْ . «یگوئ ھودهیب .یسرائ اوهی .سخنان پوچ :»اللَّ يْكُ لَ المٌ عَ : وداعتان باد! »سَ

بْتَغي). «۶۳/   فرقان :نگا( !بدرودتان الب نبودن معاشرت و مراد ط .میخواھ ینم :»ال نَ

لِنيَ «مصاحبت است  َاهِ   ).۶۷/   بقره :نگا( :»اجلْ
 ۵۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿ 
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َببۡ أ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۚ �ََشا عۡ  وَُهوَ  ُء

َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ  ﴾٥٦َتِدينَ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
و او را به ( یت ارمغان داریھدا یه بخواھکرا  یسک یتوان یتو نم )!غمبریپ یا( 

ه ھر کن تنھا خدا است یا یول )یسر منزل مقصود و مطلوب انسان برسان یعنی ،مانیا
مت و کبر طبق ح( یه چه افرادکداند  یو بھتر م ،دینما یت عطاء میه را بخواھد ھداک

صفوف سوی  به مان بوده ویرش ایسزاوار پذ ،شه و تالش انسانیزدان و برابر اندیت یعنا
  .ابندیراھ )مؤمنان

   توضیحات: 

ي...«  ْدِ  .د و بسینما یق میغ و ارائه طریتبل ،غمبریه پکن است یمراد ا :»إِنَّكَ ال هتَ
 ،۴۳/   ونسی ،۲۷۲/   بقره :نگا(صال به مطلوب در دست خداوند است یت و ایق ھدایتوف

  ).۴/   میابراھ
 ۵۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 
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ْ َوقَالُوٓ ﴿  ۡ ٱ نَّتَّبِعِ  إِن ا ۡف  َمَعَك  ُهَدىٰ ل � ِمنۡ  ُ�َتَخطَّ
َ
ٓۚ أ وَ  ِضَنا

َ
ن لَمۡ  أ َُّهمۡ  ُ�َمّ�ِ  اَءاِمنٗ  َحَرًما ل

ٰ  هِ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�ۡ  نَّا ّمِن اقٗ ّرِزۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ُت َ�َمَ� ُ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّ
َ
 ﴾٥٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
م یرا شویت را پذیاگر ھمراه تو ھدا :و گفتند )ردندکغمبر عرض یه به پکان مکمشر( 

زند یخ یرومند عرب به جنگ ما برمیل نیقبا ،مینک یرویپ یاسالم یدیو از برنامه توح(
ت یپس ھر چند به حّقان .ندینما یو نابودمان م(ند یربا ینمان میزم یما را از رو )و

مان یحفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ا یبرا یول ،میاسالم معترف
ه محصوالت و کم یا اوردهیشان فراھم نیا یرا برا یمگر ما حرم پر َامن و امان ).!میستین
ه در حال ک یوقت( ؟!شود یآن آورده مسوی  به )لفمخت یاز نواح( یجات فراوان وهیم
چگونه آنان را با وجود  ،میگردان یبرخوردار م یت و مواھب زندگیشان را از امنیا ،فرک
 )ن محصوالت و ثمراتیا ؟! میگردان یگران رھا میدر دست د ،مان و اطاعت از فرمانیا

  .دانند ینم )ن رایا(شتر آنان ین بکیو ل ...)شان یبد(داده ما است 
   توضیحات: 

ُدي«  طَّفْ . «ن اسالم استیمراد د .ت و رھنمودیھدا :»اهلْ تَخَ از  .میگرد یربوده م :»نُ

لَ . «میشو یان برداشته میم نْ ـأَوَ كِّ واژه  ؟ میا م و نساختهیا شان قرار ندادهیا یا برایآ :»مْ نُمَ

نْ ( كِّ لْ ( ینجا به معنیدر ا ):نُمَ عَ ناً . «است )نَجْ امِ . تیامن یدارا .امن و امان یدارا :»ءَ

ْبي« لِّ . «شود یو حمل م یآور جمع :»جيُ فراوان و  یر و به معنیثکت ینجا برایدر ا :»كُ

قاً . «اد استیز زْ اتُ (حال  .داده و عطاء :»رِ رَ   .ا مفعول له استی )ثَمَ
 ۵۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
ِۢ قَرۡ  ِمن َنالَكۡ أ ۖ  بَِطَرۡت  �َة  إِ�َّ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ّمِنۢ  َ�ن�ُسۡ  لَمۡ  ِكُنُهمۡ َمَ�ٰ  َك فَتِلۡ  َمعِيَشَتَها

ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  َوُ�نَّا قَلِيٗ�ۖ   ﴾٥٨ رِ�ِ�َ َ�
   ترجمه: 
مست و  )نانیھمچون ا(خود  یه در زندگکم یا را نابود ساخته یادیچه مردمان ز 

ن یا .اند شه ساختهیپ یشکان و سریاند و طغ شده )جاه و مال و زر و زور(مغرور 
جز مّدت  )ده است ویبه خود ند یآباد یرو(ه بعد از آنان کشان است یا یھا خانه
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احان به یونت موّقت مسافران و سکو آن ھم س( ،نگشته است یمنزل و مأو یکاند
 کامال(و صاحب  کو ما خودمان مال ).ن مناطق بوده استیھنگام رفت و آمدشان از ا

  .میا شده )ارشانیو د
   توضیحات: 

 »... ةٍ يَ رْ ن قَ نا مِ لَكْ مْ أَهْ تْ ). «۴/   اعراف :نگا( :»كَ  .سرمست و مغرور شده است :»بَطِرَ
). ۴۷/   انفال :نگا(رده و ناسپاس گذاشته است کفران ک .رده استک یشکان و سریطغ

ا« تَهَ يشَ عِ  :ن استیدر اصل چن .محذوف است )يف(ه است و حرف جّر یمفعول ف :»مَ

لِيالً ـلَ . «َشِتھایَمعِ  یْت فِ َبِطَر  ... إالّ قَ نْ كَ ا یو  ی،کا جز بخش اندی ی،مکجز مّدت  :»مْ تُسْ
نداشته  ینانکده است و سایبه خود ند یآباد یرو ی،ه جز توّسط افراد معدودکن یا

ثِنيَ . «است ارِ وَ   ).۵/   قصص ،۸۹اء / یانب ،۲۳حجر /  :نگا(صاحبان  .نیکمال :»الْ
 ۵۹ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لَِك ُمهۡ  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿  ّمَِها ِ�ٓ  َعَث َ�بۡ  َح�َّ
ُ
ْ َ�تۡ  رَُسوٗ�  أ ۚ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا  َوَما تَِنا

هۡ  إِ�َّ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ لِِ� ُمهۡ  ُكنَّا
َ
 ﴾٥٩ لُِمونَ َ�ٰ  لَُهاَوأ

   ترجمه: 
ز آنجا کانون و مرکه در کن یمگر اسازد  یران نمیرا و یاریپروردگار تو ھرگز شھر و د 

را نابود  یاریو ما شھر و د ،آن فرو خواند یات ما را بر اھالیزد تا آیرا برانگ یغمبریپ
  .ار باشندکنان آنجا ستمکه ساکن یم مگر ایگردان یرده و نابود نمکن

   توضیحات: 

ري«  ا). «۱۳۱/   انعام :نگا(بزرگ  یھایشھرھا و آباد ،ةیجمع َقْر  :»الْقُ هَ  .ز آنکمر :»أُمِّ

تْلُو« .تخت آنیانون و پاک بْعَثَ . «در آخر دارد یالخط قرآن در رسم یالف زائد :»يَ تّي يَ حَ

والً  سُ ها رَ ندارد در ھر شھر و  یه لزومکت است ین واقعیاشاره به ا ،ن بخشیا :»يفِ أُمِّ
اخبار و محل ز که مرکانون بزرگ ک کیه در کن یھم .مبعوث گردد یغمبریپ یروستائ

و بسنده  یافک ،خته شودیبرانگ یغمبریقوم است پ کیتخت بزرگان یشمندان و پایاند

ا ظَاملُِونَ . «است هَ لُ أَهْ  ،است یرانیه ظلم سبب وکن مطلب است یاگر  بیان ،ن بخشیا :»وَ
  .مانند یفر و مجازات نمیکو ظالمان بدون 
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 ۶۰ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ وتِيُتم َوَما
ُ
ِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َ�َمَ�ٰ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن أ �ۡ ٱ ة ۚ  َيا�ُّ ِ ٱ ِعندَ  َوَما َوزِ�نَُتَها �ۡ  َخۡ�ٞ  �َّ

َ
ۚ َو� فََ�  َ�ٰٓ

َ
 أ

 ﴾٦٠ قِلُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
و زودگذر و ھمراه (نت آن است ین جھان و زیا یاالک ،آنچه به شما داده شده است 

بھتر و  )در آن سرا است(آنچه در نزد خدا  یول )ھا و رنجھا و دردھا استیبا ناگوار
  ).؟! ستیسان نکی ،و محدود با نامحدود یبا فان یه باقک(د یدان یا نمیآ .تر است جاودانه

   توضیحات: 

يَا«  نْ َيَاةِ الدُّ تَاعُ احلْ وتاھتان از آن کاست و تنھا در مّدت عمر  یویدن یزندگ یاالک :»مَ

ٌ . «د و بسینک یاستفاده م ريْ   .است یمراد خوب و سرمد .دارتریخوبتر و پا :»وَ أَبْقيخَ
 ۶۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
تَّعۡ  َكَمن قِيهِ َ�ٰ  َ�ُهوَ  اَحَسنٗ  ًداوَعۡ  هُ َ�ٰ وََعدۡ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عَ َمَ�ٰ  هُ َ�ٰ مَّ  مَ يَوۡ  ُهوَ  ُ�مَّ  َيا�ُّ

ۡ ٱ ِمنَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ   ﴾٦١ َ�ِ�نَ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
ه نعمت فراوان و ک(د یو بدان خواھد رس ،میا و دادهکیه بدو وعده نک یسکا یآ 

ن یا یزندگ یاالکه کاست  یسکھمسان  )دان استینامحدود آن جھان و بھشت جاو
مندش  زه به غّصه و رنج آن بھرهیدار و آمیو از نعمت ناپا(م یا جھان را بدو داده

و گرد  ،تابکحساب و  یبرا(رشدگان امت از زمره احضایو سپس در روز ق )میا ساخته
  ؟! است )آورده شدگان در عذاب و عقاب دوزخ

   توضیحات: 

ينَ ـالْ . «رسنده بدان است :»القِيهِ «  ِ رضَ حْ مراد  .گرد آورده شدگان .احضار شدگان :»مُ
عذاب  یآورند و برا یتاب مکحساب و  یه فرشتگان آنان را به پاکاست  یسانک

  ).۵۷/   صاّفات ،۱۶/   روم :نگا(گردانند  یحاضرشان م
 ۶۲ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٦٤٩ سوره قصص

 

�ۡ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ 
َ
ٓ  نَ � �َ ِينَ ٱ ءِيَ ُ�َ  ﴾٦٢ ُ�ُمونَ تَزۡ  ُكنُتمۡ  �َّ

   ترجمه: 
ه ک ید: انبازھائیگو یدارد و م یاد میشان را فریه) خدا اک(را خاطر نشان ساز  یروز 
اند و  نار رفتهکھا  ھا و پرده ه حجابکحاال  !انکمشر ی(ا ؟!ندیجاکد یبرد یمن گمان م یبرا

انس و  یھا گونه ھا و خدا د بتیبگوئ ،است یو درماندگ یتاب و گرفتارکھنگامه حساب و 
  دگار برھانند).یند و شما را از عقاب و عذاب آفریاید بیدیپرست ید و میپنداشت یه مک یجنّ 

   توضیحات: 

  ؟وک ؟جاک :»أَيْنَ « 
 ۶۳ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل ﴿  ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َر�ََّنا ُل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َحقَّ  �َّ غۡ  �َّ
َ
ٓ َو�ۡ أ غۡ  َنا

َ
ۖ َغَو�ۡ  َكَما ُهمۡ َ�ٰ َو�ۡ أ  نَا

 
ۡ
�َّ�َ�َ ٓ ْ َ�نُوٓ  َما َكۖ إَِ�ۡ  نَا   ﴾٦٣ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّانَا ا
   ترجمه: 
فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده  )و ضالل بوده و فرکسردستگان (ه ک یسانک 

ه خودمان گمراه کاز آنجا  .میا نان را گمراه ساختهیما ا !پروردگارا :ندیگو یم ،است
و (م یجوئ یم یزاریشگاه تو بینان در پیما از ا .میا شان را ھم گمراه نمودهیم ایا بوده

  !اند ردهکما را عبادت ن )اند و دهرکخود را پرستش  یشان شھوات و آرزوھایا :میگوئ یم
   توضیحات: 

لُ «  وْ قَ مُ الْ يْهِ لَ قَّ عَ مَ ). «۸۲/   نمل :نگا(اند  مستحّق عذاب شده :»حَ مْ كَ نَاهُ يْ وَ ا ـأَغْ

نَا يْ وَ ه کن است یمراد ا .میا ه خودمان گمراه بودهکچرا  ،میا شان را گمراه ساختهیا :»غَ
ه کن یاند و به محض ا ل خود به دنبال ما آمدهیروان ما به میپ :ندیگو یاغواگران م

لذا ھر دو گروه  .اند از ما اطاعت نموده ،شان موافقت داشته استیوسوسه ما با شھوات ا

ونَ ). «۷۷/   مائده :نگا(م یسان و برابرکی بُدُ عْ ا... يَ  ،نجا عالوه از پرستشیدر ا ،عبادت :»مَ
  .ز داردیاطاعت ن یمعن

 ۶۴ سوره قصص آیه
   ه:یآ متن 

ْ دۡ ٱ َو�ِيَل ﴿  ٓ  ُعوا �َ ْ �َسۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ فََدَعوۡ  َءُ�مۡ ُ�َ ْ  لَُهمۡ  تَِجيُبوا ُوا
َ
�َُّهمۡ  لَوۡ  َعَذاَبۚ لۡ ٱ َوَرأ

َ
�  ْ  َ�نُوا



 تفسیر نور    ١٦٥٠

 

 ﴾٦٤ َتُدونَ َ�هۡ 
   ترجمه: 
 یه معبودھاک(خود را  یانبازھا :شود یگفته م )نندگان گول خوردهکبه پرستش ( 

 ،خوانند یاد میشان را به فریآنان ا ).نندک یاریتا شما را (د یاد خوانیبه فر )نندیدروغ
و (نند یب یم )با چشم خود(عذاب را  )ن ھنگامیدر ا( .دھند یبدانان نم یپاسخ یول

ن مجازات یو امروز گرفتار چن(بودند  یاب میافته و راھیت یھدا !اشک :)نندک یآرزو م
  ).شدند ید نمیشد
   توضیحات: 

وا«  عُ .... «دیطلب کمکبه  .دیفرا خوان :»أُدْ ُمْ وْ أَهنَّ وْ (حرف  :»لَ ا ی .است یتمنّ  یبرا )لَ

ذابَ ـمّ ـلَ (ه کشرط است و جواب محذوف است  یبرا ا الْعَ أَوُ   .است )ا رَ
 ۶۵ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ

ٓ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  َجبۡ  َماَذا
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ  ﴾٦٥ َسلِ�َ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
به  :دیگو یدارد و م یاد میان را فرکه خداوند مشرکرا  یروز )خاطرنشان ساز( 

  ؟دیداد یغمبران چه پاسخیپ
   توضیحات: 

بْتُمْ «    ).۱۰۹/   مائده :نگا(د یپاسخ داد :»أَجَ
 ۶۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َعِمَيۡت ﴿ 
َ
�ۡ� ٓ ٓ  َ�  َ�ُهمۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ءُ َبا  ﴾٦٦ َءلُونَ يَتََسا

   ترجمه: 
 یو جملگ(رود  یادشان میھمه خبرھا از  )رت و دھشتیبر اثر ح(ن ھنگام یدر ا 

 )از ھول و ھراس یگفتن نخواھند داشت و حتّ  یبرا یشوند و سخن یم یدچار فراموش
  .گر ھم بپرسندیدکیاز  یزیتوانند چ ینم

   توضیحات: 

يَتْ «  مِ از  ین فراموشیا .اد رفتن استیشدن و از  یمراد مخف .گردد یور مک :»عَ



  ١٦٥١ سوره قصص

 

لُونَ . «دھد یدست مشان  بدی رتیشّدت ح آءَ تَسَ ه کن است یمراد ا .پرسند ینم :»ال يَ
  .نندکگر ھم سؤال بیدکیتوانند بر اثر ھول و ھراس از  ینم

 ۶۷ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ن َ�َعَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن فَأ

َ
ۡ ٱ مِنَ  يَُ�ونَ  أ  ﴾٦٧ لِِح�َ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
 )ایدر دن(ه ک یسانکو اّما  )اند مرده که بر شرکاست  یانکآنچه گذشت درباره مشر( 

ه از زمره کد است یام ،سته انجام داده باشندیشا یارھاکمان آورده و یرده و اکتوبه 
  .رستگاران گردند

   توضیحات: 

يس«    .است یمحّقق و مسّلم و حتم یواژه نسبت به خدا به معنن یا .د استیام :»عَ
 ۶۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َوَر�َُّك ﴿  ۗ َو�َخۡ  ءُ �ََشا ۚ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  َ�نَ  َما َتاُر ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  َ�َةُ ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  �َّ  َ�مَّ
 ﴾٦٨ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
   ترجمه: 
و مردمان  ،ندیگز یس را بخواھد برمکو ھر  ،ندیآفر یپروردگار تو ھر چه را بخواھد م 

خداوند  .ار ندارندیحق انتخاب و اخت )یسکو  یزیپس از صدور فرمان خدا درباره چ(
  .نندکرا انباز او  یزیه چکتر و باالتر از آن است  منّزه یبس

   توضیحات: 

ة«  َ ريَ ِ صاحب  ،خدا مکه انسان در برابر حکن است یمراد ا .نشیگز .حق انتخاب :»اخلْ
  ).۳۶/   احزاب :نگا(ار نبوده و حق چانه زدن ندارد یاخت

 ۶۹ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٩ لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما ُصُدورُُهمۡ  تُِ�نُّ  َما لَمُ َ�عۡ  َوَر�َُّك ﴿ 
   ترجمه: 
گاه است از آنچه س )!غمبریپ یا(   )ھا در خود نهیکاز (شان یھا نهیپروردگار تو آ



 تفسیر نور    ١٦٥٢

 

ھا بروز  ھا و طعنه و به صورت اعتراض(سازند  یار مکو از آنچه آنان آش ،دارد یپنھان م
  ).دھند یم

   توضیحات: 

  ).۷۴/   نمل :نگا(دارد  یپنھان م :»تُكِنُّ « 
 ۷۰ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوُهوَ ﴿   ٱ ِ�  دُ مۡ �َۡ ٱ َ�ُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
ُ
 هِ �َ�ۡ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َوَ�ُ  ِخَرةِ� �ٱوَ  وَ�ٰ ۡ�

  ﴾٧٠َجُعونَ تُرۡ 
   ترجمه: 
بدو تعّلق  یشیو ھر گونه سپاس و ستا ،ستیجز او ن یپروردگار تو الله است و خدائ 

و  ،از آن او است یو داور یو فرماندھ ،ن جھان و چه در آن جھانیدارد چه در ا
  ).است یو او قاض ،مکو او حا ،او خالق( .او خواھد بودسوی  به بازگشت ھمه شما

   توضیحات: 

  .یو دادرس یداور .یفرماندھ :»اْلُحْکُم . «آن جھان :»ۀاآلِخرَ . «ن جھانیا :»األُويل« 
 ۷۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ُ ٱ َجَعَل  إِن ُتمۡ أ ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َّ ِ ٱ َ�ۡ�ُ  هٌ إَِ�ٰ  َمنۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمًداَ�ۡ  َل �َّ َّ� 

 
ۡ
ٓ  �ِيُ�ميَأ � بِِضَيا فََ�  ٍء

َ
 ﴾٧١ َمُعونَ �َسۡ  أ

   ترجمه: 
ند کشه ماندگار یامت ھمید اگر خداوند شب را تا روز قیبه من بگوئ )!مردم یا( :بگو 

شما  یه بتواند براکدام خدا است کبجز خدا  )اوردیو روز روشن را به دنبال آن ن(
ار کسب و کد و یند تا در آن به تالش بپردازکدار یپد یو روز روشن( ؟اوردیب یروشنائ

  ).دید اگر عاقلیرنش برکد و ید و بنگریه بشنوکد یبا( ؟دیشنو یا نمیآ ).؟دینک
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ داً . «دید و به من بگوئیمرا خبر دھ ؟ ستید و نظرتان چینیب یچه م :»أَرَ مَ ْ  :»رسَ
  .داریماندگار و پا .یشگیو ھم یدائم

 ۷۲ سوره قصص آیه



  ١٦٥٣ سوره قصص

 

   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ُ ٱ َجَعَل  إِن ُتمۡ أ ِ ٱ َ�ۡ�ُ  هٌ إَِ�ٰ  َمنۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمًداَ�ۡ  �ََّهارَ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َّ َّ� 

 
ۡ
فََ�  �ِيهِ�  ُكُنونَ �َسۡ  لٖ بِلَيۡ  �ِيُ�ميَأ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ ٧٢﴾  

   ترجمه: 
و شب (ند ک یامت جاودانه و دائمیاگر خداوند روز را تا روز ق ،دیمرا خبر دھ :بگو 
را  یشما شب یه بتواند براکدام خدا است کبجز خدا  )اوردیرا به دنبال آن ن کیتار

د ینیب یمگر نم ).؟دینکار روزانه را از تن به در ک یو خستگ(د یارامیاورد تا در آن بیب
 یروز دو نشانه سترگ بر وجود خدا مگر شب و ؟دیھست یه دچار چه اشتباه بزرگک(

  ).؟ستندیبزرگ ن
   توضیحات: 

نُونَ «  كُ   ).۶۷/   ونسی :نگا(د یبه استراحت بپرداز .دیارامیب :»تَسْ
 ۷۳ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  ۦتِهِ رَّۡ�َ  َوِمن﴿  ْ لِتَسۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ْ َوِ�َبۡ  �ِيهِ  ُكُنوا  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتُغوا
 ﴾٧٣ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ 

   ترجمه: 
ده است تا در یشما آفر یه شب را و روز را براکاست  ین از لطف و مرحمت الھیا 
و سپاسگزار  ،دیفضل خدا را بجوئ )د ویبه تالش معاش بپرداز ،نیدر ا(د و یارامیآن ب

  .دیباش )الطاف و مراحم او(
   توضیحات: 

  .در شب :»فِيهِ « 
 ۷۴ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ 
َ
ٓ  نَ � �َ ِينَ ٱ ءِيَ ُ�َ  ﴾٧٤ ُ�ُمونَ تَزۡ  ُكنُتمۡ  �َّ

   ترجمه: 
ه ک یانبازھائ :دیگو یدارد و م یاد میشان را فریخدا ا )هکرا خاطر نشان ساز ( یروز 
  ؟!ندیجاکد یبرد یمن گمان م یبرا
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   توضیحات: 
 ۷۵ قصص آیهسوره  
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ُ�ِّ  ِمن َناَونَزَ�ۡ ﴿  مَّ
ُ
ْ  َناَ�ُقلۡ  اَشِهيدٗ  أ ْ َ�َعلُِموٓ  نَُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا نَّ  ا

َ
ِ  قَّ �َۡ ٱ أ  ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  ِ�َّ

ا ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ ٧٥﴾  
   ترجمه: 
به (م و یشک یرون میب )ده ویبرگزشان  میان از( یگواھ یاز ھر امت )ما ،در آن روز( 

و  کبر شر(ل خود را یدل :میگوئ یم )انکو خطاب به مشر ،مینک یش خود احضار میپ
ه به ک یزھائیو چ ،ه حق با خدا استکپس آنان خواھند دانست  .دیاوریب )یویفر دنک

شان به در رفته  از دست ،دندینام یار جھان مکاندر و انباز و بت و دست(بافتند  یھم م
  .د گشته استیگم و ناپدشان یاز ا )است و

   توضیحات: 

نَا«  عْ دن و احضار ینجا مراد برگزیدر ا یول .دن استیشکرون یب ینزع به معن :»نَزَ

يداً « .ردن استک هِ و  ۴۱نساء /  ،۱۴۳/   بقره :نگا(است  یغمبر ھر قومیمراد پ .گواه :»شَ

َقَّ هللاِِّ« ).۴۲  .قت استیحق و حق ،استآنچه خدا فرموده  .حق با خدا است :»أَنَّ احلْ
  .ت حق خدا است و بسیالوھ

 ۷۶ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  إِنَّ ﴿  ٓ  ُكُنوزِ لۡ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  َ�َبَ�ٰ  ُموَ�ٰ  مِ قَوۡ  ِمن َ�نَ  ُرونَ َ�  ۥَمَفاِ�َهُ  إِنَّ  َما
 َ�َُنوٓ 
ُ
ِ  أ ْوِ�  َبةِ ُعۡص لۡ ٱب

ُ
ۖ َ�فۡ  َ�  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَ�ُ  قَاَل  إِذۡ  ُقوَّةِ لۡ ٱ أ َ ٱ إِنَّ  َرۡح  ﴾٧٦ َفرِِح�َ لۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

   ترجمه: 
و (رد ک یبر آنان فخر فروش )فراوان یبر اثر داشتن دارائ(بود و  یقارون از قوم موس 

شتن یه او را فرمانده و خوکشان خواست یاز ا ،ل بودیاسرائ ین فرد بنیچون ثروتمندتر
حمل (ه کم ینه بدو داده بودیما آن اندازه گنج و دف ).را فرمانبردارش بدانند

شان را دچار یو ا(رد ک یم ینیخزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت سنگ )یصندوقھا
ه ک ،نکم یشادمان )مغرورانه( :قوم او بدو گفتند )از اوقات( یوقت ).نمود یل مکمش



  ١٦٥٥ سوره قصص

 

  .دارد یرا دوست نم )سرمست از غرور(خدا شادمانان 
   توضیحات: 

گران را ید و دیگران دیاز دتر  بزرگ خود را .دیّبر ورزکت .ردک یشکسر :»بَغي« 

نُوزِ . «شیتر از خو نیپائ  .هک یمقدار .هک یزیچ :»ما. «نهیدف .نهیگنج ،ْنزکجمع  :»الْكُ

اتِحَ . «است )ألَّتي( یموصول است و به معن فَ  .مخزن ،میبه فتح م ،جمع َمْفَتح :»مَ

نُوأُ ُ). «۶۱نور /  ،۵۹/   انعام :نگا(صندوق و ظروف گنج  .نهیخز به  .ندک یم ینیسنگ :»تَ

بَةِ . «اندازد یرنج و مشّقت م صْ أُويلِ ). «۸/   وسفی :نگا(گروه فراوان  .ادیجماعت ز :»الْعُ

ةِ  وَّ قُ نيَ . «قدرتمندان .زورمندان :»الْ حِ رِ فَ ه بر اثر کاست  یسانکمراد  .افراد شادمان :»الْ
 یروزیّبر شوند و از باده پکات فراوان مغرور و متیفرا چنگ آوردن اموال و داشتن ماد

  .در پوست نگنجند یسرمست گردند و از خوشحال
 ۷۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َتغِ �ۡ ٱوَ ﴿  ٰ  �ِيَما ُ ٱ َك َءاتَٮ ارَ ٱ �َّ ۖ �ٱ �َّ �ۡ ٱ ِمنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  َوَ�  ِخَرةَ ُّ� ۖ حۡ  َيا
َ
ٓ  ِسنَوأ  َكَما

حۡ 
َ
ُ ٱ َسنَ أ  ٱ ِ�  َفَسادَ لۡ ٱ غِ َ�بۡ  َوَ�  َكۖ إَِ�ۡ  �َّ

َ
َ ٱ إِنَّ  ِض� �ۡ� ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  ﴾٧٧ ِسِدينَ ُمفۡ ل

  ترجمه: 
دان را فرا یو بھشت جاو( یآخرت را بجو یسرا ،له آنچه خدا به تو داده استیبه وس 

و  یات داریه تو ھم حق حکو بدان (ن کا فراموش میو بھره خود را از دن )چنگ آور
ه خدا به کگونه  ھمان و ،)یشتن برسیو به خو ینکد از امتعه و لذائذ حالل استفاده بیبا

 )شانیگران ببخش و بدیبه د(ز یتو ن ،رده استک یکین )ده است و در حق تویبخش(تو 
  .دارد یاران را دوست نمکه خدا تباھک یمجو ین تباھیو در زم ،نک یکین

   توضیحات: 

ابْتَغِ فِيم. «یبطلب. بجو»: إِبْتَغِ «  له باشد؛ نه ید وسیا بایه نعمت دنکن است یمراد ا»: اـَوَ
  ار انداخت.کد در راه فراچنگ آوردن بھشت خدا به یا را بایگر ثروت دنیھدف. به عبارت د

 ۷۸ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿  َما وتِيُتهُ  إِ�َّ
ُ
ٰ  ۥأ وَ  ِعنِدٓي�  �ٍ ِعلۡ  َ�َ

َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  لَمۡ  أ

َ
َ ٱ أ هۡ  قَدۡ  �َّ

َ
 ِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  مِن لََك أ



 تفسیر نور    ١٦٥٦

 

َشدُّ  ُهوَ  َمنۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ
َ
�ۡ  قُوَّةٗ  هُ ِمنۡ  أ

َ
ۚ عٗ َ�ۡ  َ�ُ َوأ ۡ ٱ ُذنُو�ِِهمُ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ا  ﴾٧٨ رُِمونَ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
گاھین مال در سایا :گفت )قارون(  و (ه دارم به من داده شده است ک یو دانش یه آ

دانم چگونه آن را  یام و خودم ھم م خودم آن را به دست آورده .مرا فراھم گشته است
را نابود  یادیز )قرون و اعصار( یه خداوند نسلھاکمگر ندانسته است  ).نمکمصرف 

 .اند داشته یادتریز )مھارت یدارائ( یو در گردآور ی،شتریه از او قدرت بکرده است ک
امت ھمه یدر ق .بر و غرور خود فرو روندکبگذار مجرمان چون او در فسق و فجور و (
ق یتحق(اران از گناھانشان سؤال کگناھ )و لذا ،ستیان نیان است و حاجت به بیز عیچ

  ).گردد یشان میر از ایخ و تحقیه سؤال توبکبل( ،شود ینم )میو ترح
   توضیحات: 

ي«  ندِ لْمٍ عِ يل عِ گاھیدر سا .ه دارمک یدر پرتو دانش :»عَ ه مرا ک یو به سبب علم یه آ

ونِ « .است رُ قُ ةً ). «۴۵و  ۴۳/   قصص ،۱۳/   ونسی :نگا( :»الْ وَّ  یماد یرویمراد ن :»قُ

عاً ـجَ . «است  یشاورزکو  یه در بازرگانیو استفاده از سرما یور توان بھره .یگردآور :»مْ

.... «مراد است یدارائ شیافزا یبرا یگر اقتصادیدھای  راه و أَلُ در آخرت  :»ال يُسْ
شان یق باشد و بخواھند حال ایتحق یه براکشود  ینم یاران از گناھانشان پرسشکگناھ

خ یه سؤال توبکبل .ز روشن استیرا ھمه چی، زبدانان ورزند یدارند و ِمھر را ھم مراعات
حجر /  :نگا(ان است ارکگناھ یبرا ینوع مجازات روان کیه خود کد مطرح است یو تھد

مربوط به  ین امریه چنکاند  ھم احتمال داده یبرخ ).۲۴/   صاّفات ،۵۶/   نحل ،۹۲
ست و یمجال پرسش و پاسخ ن ،فرا رسد یه چون عذاب الھکاست  یویمجازات دن

  ).ر نمونهیتفس :نگا(ھمان  یھمان و نابود یعذاب الھ
 ۷۹ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  فََخَرجَ ﴿  ِينَ ٱ قَاَل  ۦۖ زِ�نَتِهِ  ِ�  ۦِمهِ قَوۡ  َ�َ �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُرِ�ُدونَ  �َّ ٓ  َل ِمثۡ  َ�َا َت لَيۡ َ�ٰ  َيا�ُّ  َما
وِ�َ 

ُ
ٰ  أ و ۥإِنَّهُ  ُرونُ َ�  ﴾٧٩ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  َ�ُ

   ترجمه: 
ه ھوس قدرت و جنون ثروت او را بر آن کننھاد و بل یان وقعیقارون به اندرز پندگو( 

نت یبا تمام ز )ش گذاشت ویخود را به نما یدارائ ،شتریش ھر چه بیآراه با کداشت 



  ١٦٥٧ سوره قصص

 

شتن را در یت خوکور و قدرت و شویو زر و ز(د یان گردیش نمایخود در برابر قوم خو
 !اشک یا :گفتند ،ا بودندیدن یه طالب زندگکآنان  ).دگان مردمان قرار دادیمعرض د
و  !یچه ثروت سرشار( .میداشت یھم مه به قارون داده شده است ما ک یزھائیھمان چ

  .بھره بزرگ و شانس سترگ است یواقعًا او دارا ).!یچه جاه و جالل
   توضیحات: 

ينَتِهِ «  احزاب /  ،۱۵ھود /  :نگا(با تمام زر و زورش  .ان جاه و جاللشیدر م :»يفِ زِ

ظٍّ ). «۲۸   .یسعادت و خوشبخت .شانس و بخت .بیبھره و نص :»حَ
 ۸۰ آیهسوره قصص 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِ ٱ ثََواُب  لَُ�مۡ َو�ۡ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ ۚ لِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡ�ٞ  �َّ  َوَ�  ا

 ٰ ٮ ٓ يُلَقَّ ٰ ٱ إِ�َّ  َها ونَ ل�َّ ُ�ِ ٨٠﴾ 
   ترجمه: 
گاھک یسانکو   و ا بودند یه عاشقان زرق و برق دنک یبه افراد(داشتند  یه دانش و آ

د و سعادت را در یگوئ یچه م( !بر شما یوا :گفتند )دندید یرا در زر و زور م یبزرگوار
ن یاز ا(واالتر و بھتر  یبس )دان استیه بھشت جاوک(اجر و پاداش خدا  )؟دیجوئ یچه م

ن یسته انجام دھند و ایشا یارھاکمان داشته باشند و یه اک یسانک یاست برا )زھایچ
  .گردد یان نمیبایکب شیجز نص )زدان ھمیبھشت (

   توضیحات: 

لْمَ «  عِ ونَ . «ان و فرزانگانیدانا :»أُوتُوا الْ ابِرُ ا إِالَّ الصَّ اهَ لَقَّ به بھشت خدا جز  :»ال يُ
ان یبایکحت جز به دل شین نصیا .شوند یشوند و بدان رسانده نم یان برده نمیبایکش

ثُوبَة(به  )ها(ر یضم .ودش یرا نمیشان آن را پذیجز ا یسکرود و  یفرو نم  )جنّة(و  )مَ

قالَة(ا به یو  ،مفھوم از ثواب ة(و  )مَ لِمَ گاه از احوال دن )كَ   .گردد یا و آخرت بر میعلماء آ
 ۸۱ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ۦبِهِ  َنافََخَسفۡ ﴿   ٱ َو�َِدارِه
َ
ونَهُ  فِئَةٖ  ِمن ۥَ�ُ  َ�نَ  َ�َما َض �ۡ� ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥيَنُ�ُ  َ�نَ  َوَما �َّ

ۡ ٱ ِمنَ   ﴾٨١ ُمنَتِ�ِ�نَ ل
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   ترجمه: 
ه او را کنداشت   ھای دست و گروه و ،مین فرو بردیاش را به زم سپس ما او را و خانه 

شتن یز نتوانست خویو خود ن ،)برھانند یرا از عذاب الھ یو و(دھند  یاریدر برابر خدا 
  .ندک کمکرا 

   توضیحات: 

نَا«  فْ سَ ن دُونِ اهللاِ). «۶۸اسراء /  ،۴۵/   نحل :نگا(م یفرو برد :»خَ در مقابل خدا  :»مِ

ينَ ـالْ ). «۴۳/   ھفک :نگا( ِ نتَرصِ   .دھندگان یاری :»مُ
 ۸۲ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َبحَ َوأ ْ َ�َمنَّوۡ  �َّ ِ  ۥَمَ�نَهُ  ا  ٱب

َ
نَّ َو�ۡ  َ�ُقولُونَ  ِس مۡ ۡ�

َ
َ ٱ َ�أ ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  �َّ  ءُ �ََشا

ِ  ِمنۡ  ۖ َو�َقۡ  ۦِعَبادِه ن َ�ٓ لَوۡ  ِدُر
َ
نَّ  أ ُ ٱ مَّ ۖ  َ�ََسَف  َناَعلَيۡ  �َّ نَّهُ َو�ۡ  بَِنا

َ
 لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥَ��

ٰ لۡ ٱ   ﴾٨٢فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
ن صحنه دلخراش را یه اک یھنگام( ،او باشند یردند به جاک یروز آرزو میه دکآنان  

ه بخواھد گسترش کس از بندگانش کھر  یرا برا یانگار خدا روز !یوا :گفتند )دندید
ن یو چرا ما از ا(گرداند  یم مکرا تنگ و  یه بخواھد روزکس کھر  یدھد و برا یم

ش مردمان است و یله آزمایوس ،اتیه داشتن و نداشتن مادکم یت غافل بودیواقع
ما را  یروزید یآرزو ،فرمود یو تفّضل نم(نھاد  یاگر خداوند بر ما منت نم ).؟! بس

انگار  !یوا .برد یفرو م )نیبه دل زم(ما را  )و امروز ھمچون قارون ،ردک یبرآورده م
  ).شود یرشان میبانگیا زود گریر یو حتمًا عذاب خدا د(گردند  یافران رستگار نمک

   توضیحات: 

أَنَّ «  يْكَ ب از کمر یو برخ ،دانند یط میبس یلمه را بعضکن یا .هکن یمثل ا !یوا :»وَ

يْ ( أَنَّ (و  )وَ يْكَ (ا ی )كَ يْ (واژه  ).أَنَّ (و  )وَ يْكَ (ا ی )وَ تعّجب و ندامت  یاسم الفعل و برا )وَ

رُ . «دارند یمانیندامت و پش ینجا معنیو در ا ،روند یار مکبه  دِ قْ م ک .ندک یتنگ م :»يَ
  ).۳۰اسراء /  ،۲۶رعد /  :نگا(گرداند  یم

 ۸۳ سوره قصص آیه
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   ه:یمتن آ 

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿  ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 قِبَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

 ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
   ترجمه: 
بار کّبر و استکن خواھان تیه در زمکم یگردان یم یسانکآخرت را تنھا بھره  یما آن سرا 

 یطلب  و شھرت یطلب مقام یھا یاز آلودگ  ھایشان دل ند (ویجو ینم یفساد و تباھستند و ین
  زگاران است.یو عاقبت از آن پرھ ،و پالوده است) کپا ی،ارک و تباه ینیب و بزرگ

   توضیحات: 

 »... ارُ دان است و بارھا وصف آن را یه بھشت جاوکآخرت  یآن سرا :»تِلْكَ الدَّ

اً . «دیا دهیشن لُوّ  :نگا(است  ینیبار و خود بزرگ بکّبر و استکمراد ت .یجوئ یبرتر :»عُ

اقِبَةُ ). «۱۴/   نمل ،۴اسراء /  عَ سرانجام  :لیاز قب .لمهکع یوس یبه معن ،سرانجام :»الْ
  .یآن جھانھای  نعمت بھشت و .ن جھانیدر ا یروزیپ .ارک

 ۸۴ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َمن﴿  ِ  ءَ َجا ۖ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب ٓ  َوَمن َها ِ  ءَ َجا ّيَِئةِ ٱب ِينَ ٱ َزىُ�ۡ  فََ�  لسَّ َّ�  ْ  َعِملُوا
ّ�ِ ٱ ْ  َما إِ�َّ  اتِ  َٔ لسَّ  ﴾٨٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ن یو ا ،ه اجر مضاعف استک( ،بھتر از آن دارد یپاداش ،انجام دھد یکیار نکس کھر  
س کو ھر  )قلب دارد یت و صفایاخالص و حسن نزان عمل و یبه م یش بستگیافزا

و (ست یشان نیفر ایک ،جز اعمال آنان ،نندکار بد که ک یسانکبه  ،انجام دھد یار بدک
  ).شان است فرشان درست به اندازه گناهیک

   توضیحات: 

نَةِ «  َسَ آءَ بِاحلْ ن جَ ه پاداش مضاعف دارد کاست  کیار نکھر گونه  ،مراد از َحَسنة :»مَ
آن  یه جزاکمان و عمل صالح است یه مراد اکن یا ای ).۲۶۱/   بقره ،۱۶۰/   انعام :نگا(

ھا را به ھمراه  یه ھمه خوشکخدا است  یه رضا و خوشنودکبھتر از خود آن است 

ا یزَ جيْ ال « ).۱۶/   مائده ،۷۲/   توبه :نگا(دارد  لُونَ يانُوا ك... إِالّ مَ مَ ئات و یدر برابر س :»عْ
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 :نگا(گردد  یرشان نمیاند دامنگ ه انجام دادهکرا  یفر ھمان عملیکجز  یفریک ی،معاص
  ).۲۷/   ونسی ،۱۶۰/   انعام

 ۸۵ سوره قصص آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ إِنَّ ﴿  ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ �  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا ٓ  قُل َمَعادٖ ِ�ّ عۡ  رَّ
َ
ٓ  َمن لَمُ أ ِ  ءَ َجا  ٱب

ۡ  ُهَدىٰ ل
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  ُهوَ  َوَمنۡ   ﴾٨٥ مُّ
   ترجمه: 
تو را به محّل بازگشت  ،قرآن را بر تو واجب گردانده است )غیتبل(ه ک یسکھمان  

د و به مقام ینما یم ینندگانت داورک بیذکان تو و تیو م(گرداند  یبرم )امتیق(بزرگ 
ه چه کداند  یبھتر م )از ھمه(پروردگار من  :بگو ).رساند یمحمود و بھشت موعودت م

  .برد یار بسر مکآش یدر گمراھ یسکو چه  ،او آورده است یت را از سویھدا یسک
   توضیحات: 

ضَ «  زدان یغ قرآن و عمل به آن و رساندن اوامر یمراد تبل .واجب گردانده است :»فَرَ

آدّ ). «۹۹و  ۹۲/   مائده ،۱نور /  :نگا(به مردمان است  ادٍ . «برگرداننده :»رَ عَ زادگاه و  :»مَ
 یه براکتاب کعادگاه حساب و یا محشر و میز یروز رستاخ .ه استکه مراد مکگاه یجا

 .ه محّل برگشت مؤمنان بدان استکبھشت  .غمبر ورود به بھشت را به دنبال داردیپ

ُدي. «م استیتعظ یبرا ،ن َمعادٍ یتنو آءَ بِاهلْ ن جَ   .غمبر استیمراد خود پ :»مَ
 ۸۶ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُجوٓ تَرۡ  ُكنَت  َوَما﴿  ن ا
َ
ّ�َِكۖ  ّمِن ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يُلۡ  أ  �َظهِ�ٗ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  رَّ

ٰ ّلِلۡ   ﴾٨٦ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
ن رحمت کیل ،تو فرستاده شود یبرا )بزرگ قرآن(تاب که ک ید را نداشتین امیتو ا 

ن یا ،غمبرانیخاتم پ یخواست با ارسال قرآن برا(رد و کجاب ین ایپروردگارت چن
افران کبان یپشت )ن نعمت بزرگ ھرگزیرانه اکبه ش .ن را به تو سپاردیت سنگیمسؤول
  ).شان مشویاور و ھمدست ایو (مباش 

   توضیحات: 



  ١٦٦١ سوره قصص

 

و«  جُ نتَ تَرْ الخّط  در رسم یالف زائد .یدوار نبودیام .یچشم به راه نبود :»أَمْ كُ

و(در آخر  یقرآن جُ حْ ). «۴۶/   قصص :نگا(ن کیل :»إِالّ . «موجود است )تَرْ ن ـإِالّ رَ ةً مِّ مَ

بِّكَ  مگر به خاطر رحم  .رد و شامل تو شدکجاب ین رحمت پروردگارت اکیل :»رَّ

حْ . «پروردگارت نسبت به تو و امت تو ةً ـإِالّ رَ رياً ). «۸۷اسراء /  :نگا( :»مَ بان یپشت :»ظَهِ
ن یا یول ،رده استک ینم یبانیّفار پشتکغمبر ھرگز از یمسّلمًا پ ).۱۷/   قصص :نگا(

  .فه مھّم یوظ کیان یگران بیو در مورد د ،د استیکدستور در مورد او تأ
 ۸۷ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

نََّك  َوَ� ﴿  ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  َ�نۡ  يَُصدُّ نزِلَۡت  إِذۡ  دَ َ�عۡ  �َّ
ُ
 مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  َرّ�َِكۖ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ  َكۖ إَِ�ۡ  أ

ۡ ٱ  ﴾٨٧ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
   ترجمه: 
مردم (و  ،ه بر تو نازل شده استکپس از آن  ،ات خداوند باز ندارندیافران تو را از آک 

  .ان مباشکو از زمره مشر ،نکپروردگارت دعوت سوی  به )را
   توضیحات: 

نَّكَ «  دُّ ايَاتِ «تو را باز ندارند. »: ال يَصُ نْ ءَ   ات خدا.یغ و عمل به آیل و تبلیاز ترت»: اهللاِعَ
 ۸۸ سوره قصص آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َمعَ  عُ تَدۡ  َوَ� ﴿  ۘ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ ٰ  َ�ٓ  َءاَخَر  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َ�ُ  ۥۚ َههُ وَجۡ  إِ�َّ  َهالٌِك  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�
 ﴾٨٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ 
   ترجمه: 
 .وجود ندارد یگریچ معبود دیجز او ھ .اد مخوانیرا به فر یگریھمراه الله معبود د 

 یو ھمگ ،از آن او است و بس یفرماندھ .شود یو نابود م یز جز ذات او فانیھمه چ
 یدگیتاب اقوال و اعمالتان رسکو به حساب و (د یشو یاو برگردانده مسوی  به شما

  ).ردکخواھد  یانتان داوریند و در مک یم
   توضیحات: 
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عُ «  هُ . «مپرست .اد مخوانیبه فر :»ال تَدْ هَ جْ ). ۲۸/   ھفک ،۵۲/   انعام :نگا( :»وَ

مُ « ُكْ   .و قضاوت یداور .تیمکو حا یفرماندھ :»احلْ



 
 

 سوره عنکبوت

 ۱ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ﴾١ مٓ ال
   ترجمه: 
  .میم ،الم ،الف 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(حروف مقّطعه است  :»مـال« 
 ۲ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َحِسَب ﴿ 
َ
ن �َّاُس ٱ أ

َ
ْ ُ�وٓ ُ�ۡ�َ  أ ن ا

َ
ْ َ�ُقولُوٓ  أ  ﴾٢ َتُنونَ ُ�فۡ  َ�  َوُهمۡ  َءاَمنَّا ا

   ترجمه: 
خدا و  یگانگیو به (م یا مان آوردهیند ایه بگوکن یاند ھم ا مردمان گمان بردهیآ 

ف و وظائف و یالکبا ت(شان یشوند و ا یبه حال خود رھا م )میا ردهکغمبر اقرار یرسالت پ
  ؟!گردند یش نمیآزما )ردکتحّمل  ین آسمانید در راه آئیه باک یھائ یھا و سخت رنج
   توضیحات: 

تَنُونَ «  فْ و  ۱۵۵/   بقره :نگا(شوند  یمورد امتحان واقع نم .گردند یش نمیآزما :»ال يُ
۲۱۴.(  

 ۳ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿  ُ ٱ لََمنَّ فَلََيعۡ  لِِهۡمۖ َ�بۡ  مِن �َّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لََمنَّ َوَ�َعۡ  َصَدقُوا  ﴾٣ ِذ�ِ�َ َ�
   ترجمه: 
اقسام نعمتھا و ف و مشّقات و با یالکبا انواع ت(اند  شان بودهیه قبل از اکرا  یسانکما  

و چه  ،ندیگو یراست م یسانکد خدا بداند چه یآخر با ،میا ردهکش یآزما )ھا محنت
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  .ندیگو یدروغ م یسانک
   توضیحات: 

نَّ اهللاُ...«  لَمَ يَعْ لَ   ).۱۶۷و  ۱۶۶و  ۱۴۰/   عمران آل :نگا( :»فَ
 ۴ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َحِسَب  أ ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ۚ �َسۡ  أ ٓ  بُِقونَا  ﴾٤ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

   ترجمه: 
رند (و از یگ یم یشیه بر ما پکبرند  یدھند گمان م یھا را انجام م یه بدک یسانکا یآ 

  !نندک یم ی). چه بد داور؟!ابندی یم یفر ما رھائیکزند و از چنگال یگر یحوزه قدرت ما م
   توضیحات: 

ونَا«  بِقُ ). ۵۹/   انفال :نگا(از دست ما به در روند  .ش ما در بروندیاز پ :»يَسْ

ونَ « مُ ْكُ   .نندک یم یداور :»حيَ
 ۵ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يَرۡ  َ�نَ  َمن﴿  ٓ  ُجوا ِ ٱ ءَ لَِقا َجَل  فَإِنَّ  �َّ
َ
ِ ٱ أ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ٖت� � �َّ  ﴾٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

   ترجمه: 
امت و یز و قیدوباره و رستاخ یو به زندگ(دارد  یمالقات خدا را چشم م هک یسک 

از خدا  ید در پرستش و فرمانبرداریبا ،تاب و پاداش و پادافره معتقد استکحساب و 
ا یر ید(رده است کن ییه خدا تعکرا  یزمان )د بداندیو با ،ندکن یانگار و سھل یسست
گاه است  ،رسد یفرا م )زود ند یب یشنود و م یو گفتار و رفتار ھمگان را م(و او شنوا و آ

  ).دھد یو سزا و جزا م
   توضیحات: 

وي«  جُ . دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .دارد یچشم م .دوار استیام :»رْ

آءَ «   ).۱۵۴و  ۳۱/   انعام :نگا(مالقات  :»لِقَ
 ۶ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َما َهدَ َ�ٰ  َوَمن﴿  َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ ِسهِ ِ�َفۡ  هِدُ يَُ�ٰ  فَإِ�َّ  ﴾٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  لََغِ�ٌّ  �َّ



  ١٦٦٥ سوره عنکبوت

 

   ترجمه: 
 ،ندک )و انجام عبادات تقّبل ،ن خدایشرفت دیدر راه پ( یوششکه تالش و ک یسک 

 ).گردد یو سود آن عائد خودش م(رده است کوشش کخود تالش و  یقت برایدر حق
  .است )شانیو طاعت و عبادت ا(ان یاز از جھانین یه خدا بکچرا 
   توضیحات: 

دَ «  اهَ در  .با دشمن نفس اّماره به مبارزه برخاست .ردکبا دشمنان خدا جھاد  :»جَ
  .ردکتحّمل  یالتکن مصائب و مشیراه د

 ۷ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا حۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َُ�ّفَِرنَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َسنَ أ

ِيٱ َّ�  ْ  ﴾٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
م یبخش یشان را میسته انجام بدھند (ما گناھان ایشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانک 

  م.یدھ ین وجه میشان را به بھتر کین یارھاکو پاداش  ،مینک یشان را محو میھا یو) بد
  توضیحات: 

نَّ «  رَ فِّ نُكَ نَ ). «۶۵و  ۱۲/   مائده ،۱۹۵/   عمران آل ،۳۱نساء /  :نگا( :»لَ سَ مْ أَحْ نَّهُ يَ زِ نَجْ لَ

ا... ما ھمه اعمال خوب آنان را به  ).۳۸نور /  ،۹۷و  ۹۶/   نحل ،۱۲۱/   توبه :نگا( :»مَ
  .میدھ یم و پاداش میگذار ین آنھا میحساب بھتر

 ۸ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ ﴿  ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� ۖ نٗ ُحسۡ  هِ ِ�َ  فََ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ لِتُۡ�ِ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن ا
ٓۚ تُِطعۡ  نَبِّئُُ�م ِجُعُ�مۡ َمرۡ  إَِ�َّ  ُهَما

ُ
 ﴾٨ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما فَ�

   ترجمه: 
 )!انسان یاّما ا(و  ،ندک یکیامًال نکه به پدر و مادرش کم ینک یه میما به انسان توص 

 یاز آن ندار ین اّطالعیمترکه ک - یمن انباز قرار دھ یه براکردند کاگر آن دو تالش 
باز ھم  یول( .نکشان اطاعت میاز ا - )ستیبا علم و عقل سازگار ن کو اصًال شر(

من است و از سوی  به بازگشت ھمه شما ).نکشان رفتار یمحترمانه و مھربانانه با ا
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گاھتان میا ردهکه ک یارھائک است کم و ک یاعمالتان را ب یو جزا و سزا(نم ک ید آ
  ).خواھم داد

   توضیحات: 

ناً «  سْ  ییارکوکیو ن یکین ،ندک یکیامًال به پدر و مادرش نکد انسان یبا یعنی. یبائیز»: حُ

  ).۱۰۵و  ۴۸/   (نگا: مائده »:إِيلَ اهللاِ...). «۸۳/   است (نگا: بقره یبائیه انگار خوِد زک
 ۹ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ ٱ ِ�  ِخلَنَُّهمۡ َ�ُدۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ﴾٩ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ستگان یان شایشان را در میما ا ،نندک یسته میبا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانک 

  م).ینک یقان و شھداء و صالحان میغمبران و صدین پیم (و ھمدم و ھمنشیدھ یقرار م
   توضیحات: 

نيَ «  احلِِ مْ يفِ الصَّ لَنَّهُ خِ نُدْ نيَ ). «۶۹نساء /  :نگا( :»لَ احلِِ /   وسفی :نگا(ستگان یشا :»الصَّ
۱۰۱.(  

 ۱۰ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  ِ ٱب َّ�  ٓ وذِيَ  فَإِذَا
ُ
ِ ٱ ِ�  أ ِۖ ٱ َكَعَذاِب  �َّاِس ٱ َنةَ فِتۡ  َجَعَل  �َّ َّ� 

ٓ  َولَ�ِن ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َجا وَ  َمَعُ�مۚۡ  ُكنَّا إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ
َ
ُ ٱ َس لَيۡ  أ عۡ  �َّ

َ
 ُصُدورِ  ِ�  بَِما لَمَ بِأ

 ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
اّما  ،)میو از زمره مؤمنان(م یا مان آوردهیند ایگو یه مکھستند  یسانکان مردم یدر م 

ند و چه یآ یاد میبه ناله و فر( ،ت و آزار قرار گرفتندیه به خاطر خدا مورد اذک یھنگام
در (ھمسان عذاب خدا  )ایدر دن(نجه مردمان را کش )شانیانگار ا .ن برگردندیبسا از د

 )شما مؤمنان(ب یپروردگارت نص یاز سو ییروزیه پک یو ھنگام ،شمارند یم )آخرت
د از یم و بایا مان شما داشتهیچون ا یمانیو ا(م یا ه با شما بودهکما  :خواھند گفت ،گردد

گاهیآ ).میداشته باش یا تان بر دشمنان بھرهیروزیغنائم پ به  ی،سکاز ھر (تر  ا خداوند آ
  ؟باشد یان است نمیجھان یھا نهیبه آنچه در س )مان و نفاق ویا



  ١٦٦٧ سوره عنکبوت

 

   توضیحات: 

. در راه خدا .به خاطر خدا :»يفِ اهللاِ. «نجه داده شدکش .ت و آزار شدیاذ :»أُوذِيَ « 

  .بتیبال و مص .نجه و آزارکش :»فِتْنَةً «
 ۱۱ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ لََمنَّ َوَ�َعۡ ﴿  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ۡ ٱ لََمنَّ َوَ�َعۡ  َءاَمُنوا  ﴾١١ فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
   ترجمه: 
  .شناسد یو قطعًا منافقان را ھم م ،شناسد یخداوند مسّلمًا مؤمنان را م 
   توضیحات: 

نَّ «  لَمَ يَعْ   .شناسد یداند و م ین میقیبه طور قطع و  :»لَ
 ۱۲ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ِينَ  َ�َفُروا ْ  لِ�َّ ْ ٱ َءاَمُنوا  ُهم َوَما ُ�مۡ َ�ٰ َخَ�ٰ  ِمۡل حۡ َوۡ�َ  َسبِيلََنا تَّبُِعوا
ٰ  إِ�َُّهمۡ  ٍء� َ�ۡ  ّمِن ُهمَ�ٰ َخَ�ٰ  ِمنۡ  ِملِ�َ بَِ�ٰ   ﴾١٢ ِذبُونَ لََ�
   ترجمه: 
و اگر (د ینک یروین ما پیتب و آئکاز راه و روش و م :ندیگو یافران به مؤمنان مک 

و قطعًا گناھان  )میریپذ یت آن را ما میمسؤول ،بود انیدر م یتابکز و حساب و یرستاخ
و اصًال (رند یگ یشان را به گردن نمیآنان ھرگز گناھان ا یول !میریگ یشما را به عھده م

ش یدر گرو اعمال خو یسکه ھر کو بل ،ندکتواند تقّبل  یرا نم یسکگناھان  یسک
  .ندیگو یو آنان قطعًا دروغ م )است
   توضیحات: 

نَا«  بِيلَ وا سَ بِعُ . دینک یرویتب ما پکن و میاز آئ .دینک یرویاز راه و روش ما پ :»إِتَّ

لْ وَ « مِ نَحْ ءٍ . «میریگ یبه گردن م .میه بردارکد یبا :»لْ ْ ن يشَ   .چ وجهیبه ھ .اصالً  :»مِ
 ۱۳ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ِملُنَّ َوَ�َحۡ ﴿ 
َ
�ۡ  َقالَُهمۡ �

َ
عَ  َقاٗ� َو� �ۡ  مَّ

َ
ا َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لُنَّ  َٔ َولَيُۡ�  َقالِهِۡمۖ � ْ  َ�مَّ   ﴾١٣َ�ُونَ َ�فۡ  َ�نُوا



 تفسیر نور    ١٦٦٨

 

   ترجمه: 
را افزون بر  یگرین دیسنگ یو بارھا ،شندک ین خود را بر دوش میسنگ یآنان بارھا 

 ،گران استید یافات گمراھسازکه مکشند ک یبر دوش م(ن خودشان یسنگ یبارھا
امت یو در روز ق )استه شده باشدک یزیشدگان ھم چ گناھان گمراهه از بار کن یبدون ا

  .شود یده میبافند پرس یه بھم مکھائی  دروغ شان درباره افتراھا ویاز ا
   توضیحات: 

الَ «  مْ «ن. مراد بار گناھان است. یسنگ یبارھا ،جمع ِثْقل»: أَثْقَ اهلِِ عَ أَثْقَ االً مَّ  یبارھا»: أَثْقَ
  ).۲۵/   خود (نگا: نحل یگناھان گمراھ یگران به ھمراه بارھاید یساز گناھان گمراه

 ۱۴ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
لۡ  �ِيِهمۡ  فَلَبَِث  ۦمِهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ

َ
َخَذُهمُ  اَ�مٗ  ِس�َ َ�ۡ  إِ�َّ  َسنَةٍ  َف �

َ
 فَأ

وفَانُ ٱ   ﴾١٤ لُِمونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  لطُّ
   ترجمه: 
ان آنان ماندگار یو او نھصد و پنجاه سال در م ،میقوم خود فرستادسوی  به نوح راما  
به  )یفر و معاصکبا (ه ک یسرانجام در حال ).اوردندیمان نیبدو ا یکو جز گروه اند(شد 

  .شان را در برگرفتیطوفان ا ،ردندک یخود ستم م
   توضیحات: 

بِثَ «  نَةٍ . «ماندگار شد .ماند :»لَ اماً ـإِالّ خَ أَلْفَ سَ نيَ عَ سِ  .بجز پنجاه سال ،ھزار سال :»مْ
  .نھصد و پنجاه سال یعنی

 ۱۵ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

�َيۡ ﴿ 
َ
ۡص  هُ َ�ٰ فَأ

َ
فِيَنةِ ٱ َب َ�ٰ َوأ ٓ َ�ٰ وََجَعلۡ  لسَّ  ﴾١٥ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َها

   ترجمه: 
و ( یشتکم و ینجات داد )ن طوفانیاز امواج سھمگ(را  یشتکما نوح و مسافران  

  .میردکان یجھان یبرا یرا پند و عبرت )داستان آن
   توضیحات: 

فينَةِ «  ابَ السَّ حَ ا. «یشتکمسافران  .یشتکسواران بر  :»أَصْ نَاهَ لْ عَ ا(ر یضم :»جَ به  )هَ



  ١٦٦٩ سوره عنکبوت

 

فينَة( ه متضّمن داستان قبل و بعد طوفان مجموعه وقائع و حوادث کگردد  یبرم )السَّ

ةً . «بان استیشتکساز و  یشتکو  یشتک ايَ   ).۱۲/   حاّقه :نگا(پند و عبرت  :»ءَ
 ۱۶ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ مِهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ ﴿  َ ٱ ُبُدوا ۖ ٱوَ  �َّ ُقوهُ َّ�  ٰ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
 ﴾١٦لَُمونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
خدا را  :ه او به قوم خود گفتک یآن زمان ،م رایابراھ )خاطرنشان ساز داستان( 

  .دیشما بھتر است اگر بدان ین برایا .دیزیاو بپرھ )عذاب(شتن را از ید و خویبپرست
   توضیحات: 

يمَ «  اهِ رْ (ه مفعول فعل محذوف کن یا ایو  ،عطف بر نوح است :»إِبْرَ كُ   .است )أُذْ
 ۱۷ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  إِ�َّ وۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ً�ۚ إِفۡ  لُُقونَ َوَ�ۡ  انٗ َ�ٰ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  �َّ َّ�  �َ 

ْ �ۡ ٱفَ  اقٗ رِزۡ  لَُ�مۡ  لُِكونَ َ�مۡ  ِ ٱ ِعندَ  َتُغوا ْ شۡ ٱوَ  بُُدوهُ �ۡ ٱوَ  َق لّرِزۡ ٱ �َّ  ﴾١٧ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ۥٓۖ َ�ُ  ُكُروا
   ترجمه: 
ه آنھا را با ک(د یپرست یرا ھم م یھائ ر از خدا بتیشما غ :)گفتشان  بدی میابراھ( 

ھا  این :دیگوئ یو م(د یباف یرا به ھم م یو دروغ )دیساز ید و میتراش یدست خود م
د یپرست یه مکرا  یسانک ،بجز خدا ).ندیله تقّرب به خدایما بوده و وس یمعبودھا

د و او را یشگاه خدا بخواھیرا از پ یو روز ،رساندن به شما را ندارند یروز یتوانائ
 )تاب و سزا و جزاکحساب و  یه سرانجام براکد یو بدان( ،دینک یو سپاسگزار یبندگ

  .دیشو یاو برگردانده مسوی  به
   توضیحات: 

ثَان«  ونَ . «ھا بت ،جمع َوَثن :»أَوْ ْلُقُ ه ک یزیچ :»إِفْكاً . «دیباف یبه ھم م .دیساز یم :»ختَ
  ).۱۵۱/   صاّفات ،۱۲و  ۱۱نور /  :نگا(دروغ بزرگ  .قت استیحقدور از 

 ۱۸ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٦٧٠

 

ْ  �ن﴿  بُوا َب  َ�َقدۡ  تَُ�ّذِ َممٞ  َكذَّ
ُ
ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما لُِ�ۡمۖ َ�بۡ  ّمِن أ  ﴾١٨ ُمبِ�ُ ل

   ترجمه: 
ش از یپھای  مّلت ،)ستین یا مطلب تازه(د ینکب یذکت )سخنان مرا(و اگر ھم شما  

گرفتار  یکو عاقبت به سرنوشت دردنا(اند  ردهکب یذکت )غمبرشان رایز پین(شما 
  .باشد ینمگر  روشن غ روشن ویغمبر جز تبلیفه پیو وظ )اند آمده
   توضیحات: 

بَالغُ ال«  بِنيُ ـْالْ   ).۸۲و  ۳۵/   نحل ،۹۲/   مائده :نگا( :»مُ
 ۱۹ آیهسوره عنکبوت 

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ ُ ٱ ِدئُ ُ�بۡ  َف َكيۡ  ا ٰ  إِنَّ  ۥٓۚ يُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ �َّ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  ﴾١٩ �َِس�ٞ  �َّ

   ترجمه: 
ن یا ؟گرداند یآغازد و سپس آن را باز م ینش را میه خدا چگونه آفرکاند  دهیا ندیآ 

  .خدا سھل و آسان است یار براک
   توضیحات: 

اـَل«  وْ رَ و  یا مشاھده قلبینجا مشاھده با چشم یت در ایرؤ .اند دهیند .اند ندانسته :»مْ يَ

ئُ . «است یعلم بْدِ ا مراد زنده شدن ی ،ن استیجاد نخستینش و ایمراد آفر .آغازد یم :»يُ

هُ . «ره استیاھان و توّلد اطفال از نطفه و غیدن گیمرده و روئ ینھایزم عِيدُ مراد از  :»يُ
 .ز مردگان استیردن و زنده گرداندن دوباره و رستاخکل یات را به ممات تبدیح ،إعاده

 وانات ویاھان و درختان و حیات و ممات گیانه حیه اشاره به چرخه سالکن یا ای

ريٌ . «استھا  انسان   .سھل و ساده :»يَسِ
 ۲۰ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿   ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ِض �ۡ�   َف َكيۡ  نُظُروا

َ
ۚ لۡ �َۡ ٱ بََدأ ُ ٱ ُ�مَّ  َق ةَ لنَّشۡ ٱ يُنِشئُ  �َّ

َ
ۚ �ٱ أ  إِنَّ  ِخَرةَ

َ ٱ َّ�  ٰ  ﴾٢٠ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
د آورده است و یه خدا چگونه در آغاز موجودات را پدکد ید و بنگرین بگردیبگو: در زم 



  ١٦٧١ سوره عنکبوت

 

عت یدر آنھا به ود یو چه اسرار ،داده است کیبه ھر  یھائ یژگیما و وی(چه رنگ و بو و س
د و در برابر قدرت مافوق تصّور یبه راز و رمز آنھا ببر یاء پینھاده است. تا از مشاھده اش

 یبه ھست یستین جھان را از نیه اّول اک یسکد یو بدان ،دیم فرود آوریدگارشان سر تسلیآفر
  توانا است. یزیه خدا بر ھر چکند. چرا ک یم داریگر را پدیآورده است) بعدًا ھم جھان د

   توضیحات: 

وا«  ريُ وا. «دینکاحت یر و سیس .دیبگرد :»سِ مطالعه و  .دینکدّقت  .دیبنگر :»انظُرُ

أَ . «دینمائ یبررس ةَ ). «۲۹/   اعراف ،۱۰۴اء / یانب :نگا( :»بَدَ رَ أَةَ اآلخِ ش یدایپ :»النَّشْ

أَةَ األُويل«در مقابل  ،است یمجّدد آن جھاننش یز و آفریمراد رستاخ .نیواپس ه ک» النَّشْ
  ).۶۲/   واقعه :نگا(است  ین جھانینش این و سرآغاز آفریش نخستیدایپ

 ۲۱ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ُب ﴿  ٓ  َمن ُ�َعّذِ ٓ  َمن َحمُ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا   ﴾٢١ لَُبونَ ُ�قۡ  هِ �َ�ۡ  ُء
   ترجمه: 
عذاب  )و مستحّق بداند(س را بخواھد کھر  )خدا ،ز به پا شدیه رستاخکآن وقت ( 

 شما )یجملگ ،سرانجام( .دھد یس را بخواھد مورد مرحمت قرار مکو ھر  ،رساند یم
  .دیشو یاو بازگردانده مسوی  به

   توضیحات: 

بُونَ «  لَ قْ   .دیشو یبازگردانده م :»تُ
 ۲۲ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نُتم َوَما
َ
 ٱ ِ�  ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ

َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما ءِ� لسَّ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن �َّ

 ﴾٢٢ نَِص�ٖ 
   ترجمه: 
چه در  ،دینکدرمانده  )د و او رایرون رویومت خدا بکاز قلمرو ح(د یتوان یشما نم 
  .دیندار یاوریو  یچ سرپرستیر از خدا شما ھیو بغ ،)دیباش(ن و چه در آسمان یزم

   توضیحات: 

ينَ «  زِ جِ عْ ريٍ ). «۳۳و  ۲۰ھود /  :نگا(نندگان کدرمانده  :»مُ ٍّ وَ ال نَصِ يلِ ن وَ  :نگا( :»مِ
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  ).۱۰۷/   بقره
 ۲۳ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ ِت َ�ٰ � َ�َفُروا َّ�  ٓ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ �ِهِ َولَِقا
ُ
ْ  �َِك أ ْوَ�ٰٓ  ِ� رَّۡ�َ  ِمن يَ�ُِسوا

ُ
 َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

ِ�مٞ 
َ
 ﴾٢٣ أ

   ترجمه: 
وس یشان از رحمت من مأیا ،ات خدا و مالقات او را باور ندارندیه آک یسانک 

  .دارند یکو آنان عذاب دردنا ،باشند یم
   توضیحات: 

وا«  ئِسُ ان و کیه به مرحمت من در حق نکن است یمراد ا .اند د گشتهیناام :»يَ
  .شان به بھشت باور ندارندیا رساندن

 ۲۴ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  َجَواَب  َ�نَ  َ�َما﴿  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ وۡ  ُتلُوهُ �ۡ ٱ قَالُوا

َ
ٰ  َحّرِقُوهُ  أ �َٮ

َ
ُ ٱ هُ فَأ � ٱ ِمنَ  �َّ  ِ�  إِنَّ  �َّارِ

 ٰ   ﴾٢٤ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�
   ترجمه: 
او را  :گفتند )گریدکیبه (ه کنبود  یزین چیاو جز ا )م بهیابراھ(اّما پاسخ قوم  

شان سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را سرد و یا(پس  !دیا بسوزانید یشکب
و  ،ردن آتشکر یتأث یب(ن یدر ا .میدیاو را از آتش رھان )م ویردکم یابراھ یسالم برا

  .مؤمنان است یبرا )بر قدرت خدا( یھائ نشانه )افرانکرنگ یم از نیدن ابراھیرھان
   توضیحات: 

...ـفَمَ «  ابَ وَ انَ جَ وابَ (واژه  :»ا كَ انَ (خبر مقدم  )جَ تُلُوهُ أَوْ (و  )كَ الُوا اقْ إِالّ أَن قَ

قُوهُ  رِّ   .اسم آن است )حَ
 ۲۵ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َما َوقَاَل ﴿  َذۡ ٱ إِ�َّ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن تُم�َّ وۡ  �َّ
َ
ةَ  انٗ َ�ٰ أ َودَّ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  نُِ�مۡ بَيۡ  مَّ �ۡ ٱ ة ُّ� ۖ  مَ يَوۡ  ُ�مَّ  َيا

  اٗض َ�عۡ  ُضُ�مَ�عۡ  َعنُ َوَ�لۡ  ٖض بِبَعۡ  ُضُ�مَ�عۡ  ُفرُ يَ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ
ۡ
ٰ َوَمأ  لَُ�م َوَما �َّارُ ٱ ُ�مُ َوٮ



  ١٦٧٣ سوره عنکبوت

 

ٰ  ّمِن  ﴾٢٥ ِ�ِ�نَ �َّ
   ترجمه: 
شتن یخو یرا برا یھائ بت ،ر از خدایم خطاب به قوم خود) گفت: شما غی(ابراھ 
ان خودتان (نسبت به یا میدن یه در زندگک) یا ارانهکد تنھا به خاطر محّبت (بزھیا دهیبرگز

د و یگرد یگر میدکیامت (دشمن یسپس در روز ق ،دیش) داریله خویآباء و اجداد و قوم و قب
 یزاریگر بید یاز شما از برخ یو) برخ ،شود یخته میارانه از ھم گسکن رشته محّبت بزھیا
تان آتش دوزخ  گاهیو باالخره جا ،ندک ین میگر را نفرید یاز شما بعض ید و بعضیجو یم

  د داشت (تا شما را از عذاب خدا برھاند).ینخواھ یاوریار و یچ یخواھد بود و ھ
   توضیحات: 

مْ «  يْنَكُ ةَ بَ دَّ وَ  ،دیپرست یه مک یه بتھائکن است یمراد ا .ان خودیبه خاطر محّبت م :»مَ
ن یه پدران خود را بر پرستش چنکن یا ای ،ا بزرگان قوم استیمجّسمه افراد صالح 

شما ھم آنھا را  ،گریدکی یچشم شان و چشم ھمید از اید و محض تقلیا دهید یھائ بت
بشمار  یا لهیمخصوص رمز وحدت ھر قوم و قبھای  بت ه پرستشکن یا ایو  .دیپرست یم
 .له بود و بسیاز قوم و قب یتنھا به خاطر دوست داشتن و جانبدار یپرست بتآمد و  یم

ة(واژه  دَّ وَ رُ . «مفعول له است )مَ فُ  ).۸۲/   میمر ،۲۲/   میابراھ :نگا(د یجو یم یزاریب :»يَكْ

نْهُ « أَ مِ َّ : تَربَ ءِ ْ رَ بِاليشَّ فَ   .»كَ
 ۲۶ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

�  إَِ�ٰ  ُمَهاِجرٌ  إِّ�ِ  َوقَاَل  لُوٞطۘ  ۥَ�ُ  اَمنَ  َٔ َ� ﴿  ٓ  ﴾٢٦ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َرّ�ِ
   ترجمه: 
 من :م گفتیابراھ ).ه خود از موّحدان بزرگ بودک(مان آورد یم ایلوط به ابراھ 
ه او مقتدر کچرا  )دارم یاو گام برم یو در راه رضا(نم ک یپروردگارم ھجرت مسوی  به
و به من (م است یکح )و ،رساند یم میرھاند و به آرزو یاز دست دشمنانم ماست و مرا (

م از عراق به شام یابراھ .ر و صالح باشدیه در آن خکدھد  یرا فرمان نم یارکجز 
  ).له خود را رھا ساختیرد و قوم و قبکمھاجرت 

   توضیحات: 

شعراء  :نگا(غمبران بزرگ خدا بود یم و از پیمعاصر ابراھ یت واالیشخص :»لُوطٌ « 



 تفسیر نور    ١٦٧٤

 

يبِّ ). «۱۷۵ - ۱۶۰ رٌ إِيل رَ اجِ هَ من به عبادت پروردگارم  ).۹۹/   صاّفات :نگا( :»إِينِّ مُ
  .نمک ینجا ھجرت میت پروردگارم از ایمن در راه رضا .پردازم یم

 ۲۷ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

جۡ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱ ُذّرِ�َّتِهِ  ِ�  َناوََجَعلۡ  ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَوَوَهبۡ ﴿ 
َ
 ِ�  ۥَرهُ أ

�ۡ ٱ ُّ� ۖ ٰ ٱ لَِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥ�نَّهُ  َيا  ﴾٢٧ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
و در دودمان او نبّوت قرار  ،میردکعقوب را عطاء ی )اش نوه(م اسحاق و یما به ابراھ 
در  یو و ،میا پاداش او را دادیو در دن )میآنان فرستاد یبرا یآسمان(تاب کم و یداد

  .آخرت از زمره صالحان است
   توضیحات: 

. گردد یل و قرآن میتاب است و شامل زبور و تورات و انجکمراد جنس  :»الْكِتَابَ « 

نيَ « احلِِ در اعتقاد و  یمال انسانکن درجه یتر یعال ،صالح بودن ).۱۳۰/   بقره :نگا( :»الصَّ
اند تا  ردهکغمبران از خدا تقاضا یاز پ یاریو بس ،مان و قول و عمل و اخالق استیا
صاّفات  ،۸۳شعراء /  ،۲۷/   قصص ،۱۹/   نمل :نگا(د یشان را جزو صالحان قلمداد فرمایا

هُ ). «۱۰۰/  رَ درود  ،مدح او :لیاز قب .است یویمراد مجموعه افتخارات دن :»أَجْ
ادامه خّط نبّوت در دودمان  ،ستهیدن فرزندان بایبخش ،ا استیا دنیاو تا دنفرستادن بر 

  .او
 ۲۸ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿ 
ۡ
َحدٖ  ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ِحَشةَ َ�ٰ لۡ ٱ تُونَ َ�َ�

َ
 ّمِنَ  أ

 ﴾٢٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ار کشما  :به قوم خود گفت یزمان )م و اویقوم خود فرستادسوی  به ھم(لوط را  
ب آن کش از شما مرتیان پیاز جھان یسکه ک یار زشتک ،دیدھ یرا انجام م یار زشتیبس

  !نشده است
 



  ١٦٧٥ سوره عنکبوت

 

   توضیحات: 

تَأْتُونَ «  ةَ . «دیدھ یانجام م :»لَ شَ احِ   اعراف :نگا(مراد ِلواط است  .ار زشتیار بسک :»الْفَ
  ).۵۵/   نمل ،۸۱/ 

 ۲۹ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِنَُّ�مۡ ﴿ 
َ
  أ

ۡ
بِيَل ٱ َطُعونَ َوَ�قۡ  لرَِّجاَل ٱ تُونَ َ�َ�   لسَّ

ۡ
ۡ ٱ نَادِيُ�مُ  ِ�  تُونَ َوتَ� ۖ ل  َ�نَ  َ�َما ُمنَكَر

ٓ  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  َجَواَب  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ ٱ بَِعَذابِ  تِنَائۡ ٱ قَالُوا ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن �َّ  ﴾٢٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
و در  ،دیبند یرا م )ر نسلیثکد و تیتول(و راه  ،دینک یزش میا شما با مردان آمیآ 

ا و یو ح ،زدانیبدون ترس و خوف از  ،ان جمعیارا و در مکآش(ھا و مجالس خود  باشگاه
 )؟!دیآالئ یو دامن عصمت به گناه م( ؟!دیدھ یزشت انجام م یارھاک )شرم از مردمان

اور یعذاب خدا را بر سر ما ب ی،گوئ یاگر راست م :ندیه بگوکن نبود یپاسخ قوم او جز ا
  )!و ما مردمان آلوده را امان مده(

   توضیحات: 

بِيلَ «  ونَ السَّ طَعُ را به سرقت شان  اموال د ویشک ید و مردمان را مینک یم یراھزن :»تَقْ
. دینک یل مید نسل را تعطیراه تول ،و انجام عمل لواط ،با زنان یبا عدم زناشوئ .دیبر یم

رَ ـْال. «باشگاه .محّل اجتماعات .مجلس :»نَادِي« نكَ نجا مراد یدر ا .زشت و پلشت :»مُ
 :مثل .زان استیم از آن گریزار و طبع سلیه فطرت از آن بکاست  یارک

انَ ـفَمَ . «استھزاء و تمسخر ،کیکدشنام و سخنان ر ،شف عورتک ی،گرائ ھمجنس ا كَ

... ابَ وَ   ).۲۴/   بوتکعن :نگا( :»جَ
 ۳۰ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  ِ� نُ�ۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿   ﴾٣٠ ِسِدينَ ُمفۡ ل
   ترجمه: 
روز یشه پیمرا بر قوم تباه پ !د و) گفت: پروردگارایطلب کمک(لوط از آستانه خدا  

  گردان.
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   توضیحات: 
 ۳۱ عنکبوت آیهسوره  
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ ٓ  َءۡت َجا ِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  رُُسلَُنا ْ قَالُوٓ  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱب ْ لُِكوٓ ُمهۡ  إِنَّا ا هۡ  ا
َ
ِ َ�ٰ  لِ أ هۡ  إِنَّ  �َةِ� َقرۡ لۡ ٱ ِذه

َ
 لََهاأ

 ْ  ﴾٣١ لِِم�َ َ�ٰ  َ�نُوا
   ترجمه: 
عقوب یتوّلد اسحاق و (م آمدند و یش ابراھیما به پ )فرشته(ه فرستادگان ک یھنگام 

ه کچرا  ،ردکم یخواھ کن شھر را ھالیه ما اھل اکافزودند  )ضمناً (د دادند و ینو )را
  .اھل آن ستمگرند

   توضیحات: 

نَا«  لُ سُ ي. «قوم لوط است یمراد فرشتگان مأمور نابود .فرستادگان ما :»رُ بُرشْ  :»الْ
  ).۷۱ھود /  :نگا(عقوب است یاش  مراد بشارت توّلد اسحاق و بعدھا نوه .دینو .مژده

 ۳۲ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ لُوطٗ  �ِيَها إِنَّ  قَاَل ﴿  ْ  ا عۡ  نُ َ�ۡ  قَالُوا
َ
ۖ  بَِمن لَمُ أ َينَّهُ  �ِيَها هۡ  ۥَ�َُنّجِ

َ
تَهُ مۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
 مِنَ  َ�نَۡت  ۥَر�

 ﴾٣٢ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
م یدان یم )از تو(ما بھتر  )نگران مباش( :گفتند !لوط در آن شھر است :م گفتیابراھ 

مگر  ،م دادیروانش را نجات خواھیاو را و خانواده و پ .در آن ھستند یسانکه چه ک
  .ه از جمله ماندگاران و نابود شوندگان خواھد بودکھمسر او را 

   توضیحات: 

لَهُ «  ينَ . «روانشیپ .اش خانواده :»أَهْ ابِرِ غَ   اعراف :نگا( .شوندگان کھال .ماندگاران :»الْ
  ).۵۷/   نمل ،۱۷۱شعراء /  ،۶۰حجر /  ،۸۳/ 

 ۳۳ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ن َولَمَّ
َ
ٓ  أ ۖ َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِ�ٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا �ٗ  ْ  إِنَّا َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  َ�َۡف  َ�  َوقَالُوا

وكَ  هۡ  ُمَنجُّ
َ
تََك مۡ ٱ إِ�َّ  لََك َوأ

َ
 ﴾٣٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَۡت  َر�



  ١٦٧٧ سوره عنکبوت

 

   ترجمه: 
لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و  ،ش لوط آمدندیه فرستادگان ما پک یھنگام 

روان تو یما تو را و خانواده و پ !ن مباشیمترس و غمگ :گفتند )فرشتگان( .دلتنگ شد
  .ه از ماندگاران و نابود شوندگان خواھد بودکم داد مگر ھمسرت را یرا نجات خواھ

   توضیحات: 

آءَ (مجھول  .دیبدحال و ناراحت گرد :»ءَ  يسِ «  عاً . «است )سَ رْ   ).۷۷ھود /  :نگا( :»ذَ
 ۳۴ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  ُم�ِلُونَ  إِنَّا﴿  هۡ  َ�َ
َ
ِ َ�ٰ  لِ أ ٓ ٱ ّمِنَ  �زٗ رِجۡ  �َةِ َقرۡ لۡ ٱ ِذه َما ْ  بَِما ءِ لسَّ  ﴾٣٤ ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
و فسق و فجورشان نازل  یاز آسمان به خاطر نافرمان ین شھر عذابیما بر اھل ا 

  .ردکم یخواھ
   توضیحات: 

لُونَ «  نزِ زاً . «نندگانکنازل  .فرود آورندگان :»مُ جْ   ).۷۴حجر /  :نگا( .عذاب :»رِ
 ۳۵ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ِمنۡ  َناتََّر�ۡ  َولََقد﴿   ﴾٣٥ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  بَّيَِنةٗ  َءايَ� َها
   ترجمه: 
ه کباشد  یسانک یبرا یم تا درس عبرتیگذاشت یرا برجا یانیما از آن شھر آثار نما 

  .نندک یخرد عمل م یاز رو
   توضیحات: 

ةً «  ايَ   .ه عبرتیما .نشانه :»ءَ
 ۳۶ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َخاُهمۡ  َ�نَ َمدۡ  �َ�ٰ ﴿ 
َ
ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  َ�َقاَل  ابٗ ُشَعيۡ  أ َ ٱ ُبُدوا ْ رۡ ٱوَ  �َّ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُجوا  ِ�  ا

 ٱ
َ
 ﴾٣٦ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�
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   ترجمه: 
 :گفت .آنجا بود یه خود از اھالکن یشھر مدسوی  به ب رایشع )مین فرستادیھمچن( 

ن یو در زم ،دین را بخواھیروز بازپس )سعادت(و  ،دینکرا پرستش  یخدا !قوم من یا
  .دینکن یاصًال فساد و تباھ

   توضیحات: 

يْباً «  عَ مْ شُ اهُ ينَ ). «۸۵و ۷۳و  ۶۵/   اعراف :نگا( :»أَخَ دِ سِ فْ ضِ مُ ا يفِ األرْ ثَوْ عْ  :نگا( :»ال تَ
  ).۷۴/   اعراف ،۶۰/   بقره

 ۳۷ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

بُوهُ ﴿  َخَذ�ۡ  فََكذَّ
َ
ۡص  َفةُ لرَّجۡ ٱ ُهمُ فَأ

َ
ْ فَأ  ﴾٣٧ ثِِم�َ َ�ٰ  َدارِهِمۡ  ِ�  َبُحوا

   ترجمه: 
اشانه خود به رو در کردند و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کب یذکاو را ت 

  .افتادند و مردند
   توضیحات: 

ةُ «  فَ جْ نيَ « ).۷۸/   اعراف :نگا( .زلزله :»الرَّ اثِمِ   ).۷۸/   اعراف :نگا( :»جَ
 ۳۸ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  اوََ�دٗ ﴿  َ  َوقَد َوَ�ُموَدا َ�ٰ  ّمِن لَُ�م تَّبَ�َّ يۡ ٱ لَُهمُ  َوَز�َّنَ  ِكنِِهۡمۖ مَّ عۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ُهمۡ  لَُهمۡ َ�ٰ أ  فََصدَّ

بِيلِ ٱ َعنِ  ْ  لسَّ   ﴾٣٨ ِ�ِ�نَ تَبۡ ُمسۡ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
و خانه و  )میردکم و نابودشان یز به گناھانشان گرفتین(عاد و ثمود را  )قبائلما ( 

 .ان استیشما نما یبرا )سر راه مسافرت شما است و(شان یا )ران شدهیو(اشانه ک
شان را از یله این وسیشان را در نظرشان آراست و بدیا )زشت و پلشت(من اعمال یاھر
و حق و باطل را در پرتو (نا داشتند یه چشم بک یدر حال ،بازداشت )قتیحق و حق(راه 
  ).دادند یص میاء از ھم تشخیغ انبیتبل

   توضیحات: 

ودَ «  اداً و ثَمُ نَامفعول فعل محذوف (»: عَ لَكْ واا (ی) أَهْ رُ كُ در  ی) است. واژه ثمود الف زائدأُذْ
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َ «به دنبال دارد.  یالخّط قرآن رسم اكِنار است. فاعل آن (کآش»: تَبَنيَّ سَ ) زائد مِن) و حرف (مَ

ن صورت واژه یشود. در ا یه از روند سخن استفاده مک) است إهالكا فاعل آن (یاست. 

نْ ( ينَ «اند.  ه دانستهیضیھم آن را تبع یبعض ،) دارداز جهت، به سبب( ی) معنمِ ِ تَبْرصِ سْ »: مُ
  .اءیانب یھا یو باخبر از راھنمائ یافکنا و عقل و فھم یدارندگان چشم ب

 ۳۹ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  َولََقدۡ  َنۖ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ َوفِرۡ  ُرونَ َوَ� وَ�ٰ  َءُهمَجا ِ  مُّ ْ َتكۡ سۡ ٱفَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب وا  ٱ ِ�  َ�ُ
َ
 َوَما ِض �ۡ�

 ْ  ﴾٣٩ بِقِ�َ َ�ٰ  َ�نُوا
   ترجمه: 
گناھانشان ز به ین(قارون و فرعون و ھامان را  )یعنی ،ما گول خوردگان زر و زور( 

اّما  ،ن روشن به سراغ آنان رفتیبا دالئل و براھ یموس ).میردکم و نابودشان یگرفت
و از دست (رند یگ یشینتوانستند پ یول ،ردندک یجوئ یبار و برترکن استیشان در زمیا

  ).شتن را از عذاب او برھانندیزند و خویخدا بگر
   توضیحات: 

ون«  ارُ ان« ).۸۳ - ۷۶/   قصص :نگا( :»قَ امَ انُوا ). «۴۲ - ۳۷/   قصص :نگا( :»هَ ا كَ مَ

نيَ  ابِقِ از حوزه قدرت خدا نتوانستند خارج  یعنی .رندگان بر خدا نبودندیگ یشیپ :»سَ
  .شتن را به دور دارندیشوند و از عذاب او خو
 ۴۰ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َخذۡ  فَُ�ًّ ﴿ 
َ
نۡ  ُهمفَِمنۡ  ۦۖ بِهِ بَِذ� نَاأ رۡ  مَّ

َ
نۡ  ُهمَوِمنۡ  اَحاِصبٗ  هِ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ َخَذتۡ  مَّ

َ
يۡ ٱ هُ أ  َحةُ لصَّ

نۡ  ُهمَوِمنۡ   ٱ بِهِ  َناَخَسفۡ  مَّ
َ
نۡ  ُهمَوِمنۡ  َض �ۡ� غۡ  مَّ

َ
ۚ َر�ۡ أ ُ ٱ َ�نَ  َوَما َنا ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  لَِمُهمۡ ِ�َظۡ  �َّ  ا

نُفَسُهمۡ 
َ
 ﴾٤٠ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
شان طوفان ھمراه با یاز ا یبعض یبرا :میگناھانشان گرفترا به ھا  این از کیما ھر  

 )ھا لرزه نیھا و زم ز صاعقهیانگ رعب( یشان را صدایاز ا یو بعض ،میردکزه حواله یسنگر
 )ایدر آب در(گر را ید یو برخ ،مین فرو بردیشان را ھم به زمیاز ا یو برخ ،فرا گرفت
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فر و کاب کبا ارت(رده است و آنان خودشان کستم نشان  بدی خداوند ھرگز .میردکغرق 
  ).دندیدند و چشیجه آن را ھم دیو نت(ردند کشتن ستم یبه خو )فسق و فجور

   توضیحات: 

الًّ «  باً . «ور راکاران مذکن گناھیا یجملگ :»كُ اصِ يْهِ حَ لَ نَا عَ لْ سَ نْ أَرْ مراد عاد است  :»مَ

باً ). «۶/   حاّقه :نگا(است  ÷ه قوم ھود ک اصِ ھا به  زهیه در آن سنگرک یطوفان :»حَ

ةُ ). «۶۸اسراء /  :نگا(ند یت درآکحر يْحَ تْهُ الصَّ ذَ  ÷ه قوم صالح کمراد ثمود است  :»أَخَ

ةُ ). «۶۷ھود /  :نگا(است  يْحَ ز وقوع آن کلرزه در مر نیه با زمکھا  صاعقه یندا :»الصَّ

ضَ «). ۴۱/   مؤمنون ،۸۳و  ۷۳حجر /  ،۹۴و  ۶۷ھود / (ھمراه است  نَا بِهِ األرْ فْ سَ نْ خَ  :»مَ

نَا« ).۸۱/   قصص ،۸۲ھود /  :نگا(مراد قارون و قوم لوط است  قْ رَ نْ أَغْ مراد قوم نوح  :»مَ
  ).۶۶شعراء /  ،۴۳ - ۳۷ھود /  :نگا(ان است یو فرعون و فرعون

 ۴۱ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ أ ََذۡت ٱ َعنَكُبوتِ لۡ ٱ َكَمَثلِ  ءَ ِ�َا ۖ تٗ بَيۡ  �َّ وۡ  �نَّ  ا

َ
 َهنَ أ

ْ  لَوۡ  َعنَكُبوِت� لۡ ٱ ُت َ�َيۡ  ُيوتِ ۡ�ُ ٱ  ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
و از  ،اند برگرفته یرا به دوست یائیاشخاص و اصنام و اش( ،ه جز خداک یسانکار ک 

ه کبوت است کار عنکھمچون  ،اند دهیبرگز یسرپرستان )خود یبرا ،دگانیان آفریم
وار و سقف و در و یبدون د(ده است یبرگز یا خانه )زیناچ یحفظ خود از تارھا یبرا(
گمان  بی ).گر در امان داردیرا از گزند باد و باران و حوادث د یه وک یرکیپ

معبودھا و  یآنان از سست(اگر  ،بوت استکاشانه عنکھا خانه و  ن خانهیتر سست
ه در اصل ک(دانستند  یم )یبه خوب ،اند باخبر بودند دهیر از خدا برگزیه غک یھائ گاهیپا

  ).اند ه زدهیکبوت تکبر تار عن
   توضیحات: 

 »... بُوتِ نكَ عَ ثَلِ الْ مَ در  یول ،نش استیبوت ھر چند از عجائب آفرکخانه عن :»كَ

ونَ « .شود یتر از آن تصّور نم المثل است و سست ضرب یسست لَمُ عْ انُوا يَ وْ كَ اگر  :»لَ
نه  ؛ ن استیدروغ یھا و معبودھا د مربوط به بتین قیا !دانستند یاش مک !دانستند یم
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  .بوتکخانه عن یسست
 ۴۲ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  � َ�ۡ  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ  ﴾٤٢ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  ءٖ
   ترجمه: 
گاه است و او چ یاد میه بجز خدا به فرک یزھائیخداوند از چ  ار بجا کره یخوانند آ

ه به مردمان فرصت کند ک یجاب میمتش اکح یول ،آنان توانا است یو بر نابود(است 
  ).ندکبدھد و بر ھمگان اتمام حّجت  یافک

   توضیحات: 

ونَ «  عُ ا يَدْ   .پرستند یه مکآنچه را  .خوانند یاد میفره به کآنچه را  :»مَ
 ۴۳ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�عۡ  َوَما لِلنَّاِس�  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�  ﴾٤٣ لُِمونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  قِلَُها

   ترجمه: 
آنھا را فھم  ،و جز فرزانگان ،میزن یمردم م یه ما براکھستند  ینھا مثالھائیا 
  ).آموزند ینم یرند و درس زندگیگ یخردمندان از آنھا عبرت نم یو سوا(نند ک ینم

   توضیحات: 

َا لِلنَّاسِ «  هبُ ِ ا . «میدار یارمغان مشان  بدی م وینک یر مکمردم ذ یبرا :»نَرضْ مَ

ا لُهَ قِ عْ عبرت گرفتن و  ،ردن و متوّجه شدنکمراد از فھم  .نندک یآنھا را فھم نم :»يَ
  .ردن استکاستفاده 

 ۴۴ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َخلَقَ ﴿  َ�ٰ ٱ �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب ٰ  ِ�  إِنَّ  ّقِ  ﴾٤٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  يَةٗ � لَِك َ�

   ترجمه: 
ن یقطعًا در ا .ده استیمت آفرکحساب و برابر ح ین را از رویو زمھا  آسمان خداوند 

تا با آن خالق (مانداران است یا یبرا ینشانه بزرگ )ائناتک یبا و به جاینش زیآفر(
  ).جھان را بشناسند
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   توضیحات: 

َقِّ «  حساب و برابر  یاز رو ).۱۶اء / یانب :نگا(چه یھوده و بازیبه حق نه ب :»بِاحلْ
  .متکح

 ۴۵ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُل تۡ ٱ﴿  وِ�َ  َما
ُ
قِمِ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َك إَِ�ۡ  أ

َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ  ءِ َشا

ۡ ٱوَ  ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ  ُمنَكرِ� ل َّ�  ۡ�
َ
ۗ أ ُ ٱوَ  َ�ُ  ﴾٤٥ َنُعونَ تَۡص  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ

   ترجمه: 
و  ،شده است یبه تو وح )قرآن یآسمان(تاب که از کبخوان آنچه را  )!غمبریپ یا( 

 یارھاکاز گناھان بزرگ و از  )انسان را(مسّلمًا نماز  .دار ید برپایه باکنماز را چنان 
واالتر  )یگریز دیاز ھر چ(اد الله یر خدا و کو قطعًا ذ ،دارد یبازم )در نظر شرع(ناپسند 

و سزا و (د یدھ یرا انجام م یارھائکه شما چه کداند  یو خداوند م ،استتر  بزرگ و
  ).تان را خواھد دادیجزا
   توضیحات: 

نْهي. «مراد قرآن است :»ابِ الْكِتَ «  آءِ . «ندک یبه دور م .دارد یباز م :»تَ شَ حْ فَ  :»الْ

رِ ـْال. «ار زشت و پلشت ھمچون زنایبس یارھاک نكَ  یارھائکمراد  .زشت و ناپسند :»مُ
شت و کھمچون  ،پسندند و از آنھا متنّفرند یسالم نم یو عقلھا یه شرائع آسمانکاست 

ُ . «یشتار و فساد و تباھک ربَ اهللاِ أَكْ رُ كْ ذِ اد خدا از ھر ی :جمله یمعن ).۹/   جمعه :نگا( :»لَ
خدا شما را  .واالتر است یگرینماز از ھر عبادت د .و از جمله نماز باالتر است یعبادت

ه شما کاست  یادیر و کاز ذتر  بزرگ ،دیتان عطاء فرما د و نعمتیتان نما فیند و تعرکاد ی
  ).۱۵۲/   بقره :نگا(د ینمائ یخدا اداء مبا طاعت و عبادت نسبت به 

 ۴۶ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿  هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  َسنُ أ َّ�  ْ ْ َوقُولُوٓ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َظلَُموا  َءاَمنَّا ا

 ِ ِيٓ ٱب نزَِل  �َّ
ُ
نزَِل  َناإَِ�ۡ  أ

ُ
 ﴾٤٦ لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ِحدٞ َ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ  ُهَنا�َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َوأ

   ترجمه: 
و نرمتر و (وتر کیه نک یجز به روش )انیحیان و مسیھودیبا  یعنی(تاب کبا اھل  
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ه ستم کشان یاز ا یسانکمگر با  ،نکبحث و گفتگو م ،باشد )ترکیآرامتر و به قبول نزد
در  .خارج گردند ،شوند و از حّد اعتدال در جدال یگستاخا یو متوّسل به زور (نند ک
 یبه تمام آنچه از سو :دیبگوئ ).ن صورت شّدت و حّدت در مقابله با آنان بالمانع استیا

 ).ل استیه قرآن و تورات و انجک(م یمان داریخدا بر ما و بر شما نازل شده است ا
  .میفرمانبردار او ھستم و یو ما تنھا تسل ،است یکیمعبود ما و معبود شما 

   توضیحات: 

تِي...«  وا). «۱۲۵/   نحل :نگا(ه ک یا وهیقه و شیبا طر :»بِالَّ ينَ ظَلَمُ ذِ مگر  :»إِالّ الَّ
ه به زور متوّسل شوند کمگر آنان  .نندکبه خود ستم  یو نافرمان یشکه با سرک یسانک

  .رندیش گیپ یو گستاخ
 ۴۷ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ أ ِينَ ٱفَ  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوِمنۡ  ۦۖ بِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ

ٓ َ�ٰ � َحدُ َ�ۡ  َوَما ۦۚ بِهِ  مِنُ يُؤۡ  َمن ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  تَِنا  ﴾٤٧ فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
 ،نیش از ایه پک یسانکم و یا ردهکرا بر تو نازل  )قرآن یآسمان(تاب کن ما یھمچن 

شان به یو ا(م یا آنان فرو فرستاده یبرا )ل رایھمچون تورات و انج یآسمان(تاب ک
چرا (آورند  یمان میا )قرآن نام یآسمان(تاب کن یبه ا )بند و معتقدندیپا  ھا بدان یراست

 یلّ کش را از نظر اصول یاند و ھم محتوا افتهیخود ھای  کتاب آن را در یھا ه ھم نشانهک
ه و که اھل مک(نان یان ایو از م ،)نندیب یش میخوھای  کتاب یھماھنگ با محتوا

افران کات ما را جز یو آ ،مان دارندیبدان ا یسانک )نیھمچن ،ان عرب ھستندکمشر
  .نندک یار نمکان

   توضیحات: 

نُونَ بِهِ «  مِ ؤْ ه از ته دل به قرآن کل است یتاِب معتقد به تورات و انجکمراد اھل  :»يُ

ا . «است کمشر یه و عربھاکمراد اھل م :»هؤآلءِ ). «۱۴۶/   بقره :نگا(مان آوردند یا مَ

دُ  ْحَ است به  یزیردن چکار کان یه به معنکاز مصدر جحود است  .ندک یار نمکان :»جيَ

ونَ ). «۱۴/   نمل :نگا(رفته باشد یز در دل ثابت و پذیه آن چکزبان  افِرُ مراد افراد  :»الْكَ
  .فر استکِن ُمصرِّ بر ید یب
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 ۴۸ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�تۡ  ُكنَت  َوَما﴿  هُ  َوَ�  بٖ كَِ�ٰ  ِمن ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن لُوا  تَاَب رۡ �َّ  اإِذٗ  �َِيِمينَِكۖ  ۥَ�ُطُّ
ۡ ٱ   ﴾٤٨ِطلُونَ ُمبۡ ل

   ترجمه: 
ه ک ینوشت ینم یزیو با دست راست خود چ ی،خواند ینم یتابک ،ش از قرآنیتو پ 

 یو باالخره سواد ینوشت یم یزیو چ یردک یتب مکو تو مطالعه (شد  ین میاگر چن
ن قرآن حاصل یا :گفتند یو م(افتادند  ید میو ترد کان به شیگرا باطل )یداشت یم

  ).تو است یفرد یھا ادداشتیو  یمطالعه شخص
   توضیحات: 

تْلُو«  نتَ تَ ا كُ تْلُو(در آخر  یالف زائد ی،الخّط قرآن در رسم .یخواند ینم :»مَ . است )تَ

بْلِهِ « ن قَ ينِكَ . «ش از نزول قرآنیپ :»مِ ر با دست راست به یتعب .با دست راستت :»بِيَمِ
فرو روندگان  :»اْلُمْبِطُلوَن . «سندینو یبا دست راست مھا  انسان ه غالباً کخاطر آن است 

  ).۱۷۳/   اعراف :نگا(ان یباطلگرا .در باطل
 ۴۹ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ُصُدورِ  ِ�  تٞ َ�ّيَِ�ٰ  ُتۢ َءاَ�ٰ  ُهوَ  بَۡل ﴿  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ َ�ٰ � َحدُ َ�ۡ  َوَما مَۚ عِلۡ لۡ ٱ أ  إِ�َّ  تَِنا

ٰ ٱ  ﴾٤٩لُِمونَ ل�َّ
   ترجمه: 
 )از یا مجموعه(ه کبل )ست ویت آن نیدر حّقان یدیو ترد کش ی،تاب آسمانکن یا( 

ش یو در پ(است  )ثابت و استوار(دانشوران  یھا نهیه در سکاست  یدا و روشنیات ھویآ
گاھان و فرزانگان واضح و آش الم کنه  ؛ است یزدانیالم کن قرآن یه اکار است کآ

  .نندک یار نمکات ما را انیو جز ستمگران آ ،)یانسان
   توضیحات: 

يِّ . «مراد قرآن است :»ُھوَ «  ايَاتٌ بَ لْمَ ءَ عِ ينَ أُوتُوا الْ الَّذِ ورِ دُ ات روشن و یآ :»نَاتٌ يفِ صُ
عالمان حّقجو و  یعنی .شان داردینه ایدر س یو جا ،ش فرزانگانیاست در پ یواضح

 یھا هیآ ).ظالل القرآن یف :نگا(آورند  یمان میت آن ایرند و به حّقانیپذ یحّقگو آن را م



  ١٦٨٥ سوره عنکبوت

 

و عالوه بر سطور  ،شود یم یفرزانگان نگاھدار یھا نهیاست و در س یار و روشنکآش
. ز محفوظ و از دستبرد حوادث زمان در امان استینھا  انسان تابھا در صدورک

ونَ ـِالظَّال«   .نیکّفار و مشرک :»مُ
 ۵۰ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َوقَالُوا
ُ
ٰ  هِ َعلَيۡ  أ ّ�ِهِ  ّمِن تٞ َءاَ� َما قُۡل  ۦۚ رَّ ِ ٱ ِعندَ  ُت َ�ٰ �ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ ۠  ��ََّما نَا

َ
 نَِذيرٞ  �

بِ�ٌ   ﴾٥٠ مُّ
   ترجمه: 
 یشد اگر معجزات یچه م :ندیگو یو م )دانند ینم یافکانگار معجزه قرآن را ( 

تا ما با ( !دیگرد یپروردگارش بدو عطاء م یاز سو )ضاءید بیو  یموس یھمچون عصا(
معجزات ھمه متعّلق به خدا  :بگو ).میآورد یمان میا یمحسوس یھا ن معجزهیدن چنید

  .ھستم و بس یم دھنده روشنگریو من تنھا ب ،)دھد یو آنچه او بخواھد رخ م(است 
   توضیحات: 

ايَاتٌ «  اهللاِ. «مراد معجزات محسوس است :»ءَ ندَ مراد به  .در دست خدا .مال خدا :»عِ

بِنيٌ . «فرمان و اراده خدا است يرٌ مُ   ).۲۵ھود /  ،۱۸۴/   رافاع :نگا( :»نَذِ
 ۵۱ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ٓ  فِِهمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َ  �

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  َرىٰ َوذِكۡ  ةٗ لَرَۡ�َ  لَِك َ�

 ﴾٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ 
   ترجمه: 
تاب را بر تو نازل کن یه ما اکست یو بسنده ن یافکآنان  ین اندازه برایا ھمیآ 

ھمگان را به  ،قرون و اعصار یو دائمًا در ط(شود  یوسته بر آنان خوانده میم و پیا ردهک
 )تابک(ن یا )نزول(مسّلمًا در  )؟ماند یزدان میدان یخواند و معجزه جاو یمبارزه م

قلب  یه درھاک یسانک یبرا(است  یر سترگکو تذ )در حق بندگان( یرحمت بزرگ
  ).ندیگشا یقت میحق یخود را به رو

   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ تْيل عَ دان است یه قرآن معجزه جاوکن است یمراد ا .شود یبر آنان تالوت م :»يُ
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گر ھمانند معجزات ید .د و آزمودیوسته آن را دیتوان پ یصّحت و سقم آن م یو برا

حْ . «در نزول قرآن :»ذلِكَ يفِ . «ستیدار نیشما گذرا و ناپا یشنھادیپ یحّس  رَ ةً ـلَ  :»مَ

ري. «رساند یرھاند و به سعادت م یرحمت است و مردمان را از ضاللت م  یادآوری :»ذِكْ
  .یآسمان یھا و درس یاعجاز قرآن

 ۵۲ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َكَ�ٰ  قُۡل ﴿  ِ ٱب َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �ۖ َشهِيدٗ  َنُ�مۡ َو�َيۡ  ِ� بَيۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِينَ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ْ  َءاَمُنوا

 ِ ْ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ِ  َوَ�َفُروا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ُ�ِ ٥٢﴾ 

   ترجمه: 
ه من فرمان او را به کداند  یو م(ان من و شما گواه است یه خدا مکن بس یھم :بگو 

ن یو زمھا  آسمان آنچه درداند  یاو م ).ام فه خود را انجام دادهیام و وظ شما رسانده
باطل را باور  )یمعبودھا(ه ک یسانک ).ماند یبر او پنھان نم یسکار کو لذا (است 

و (ارند کانیآنان واقعًا ز ،و به خدا اعتقاد ندارند )نندک یو آنھا را پرستش م(دارند  یم
  ).دھند یچ از دست میه وجودشان را در برابر ھیسرما

   توضیحات: 

يداً «  هِ بَاطِلِ . «گواه :»شَ ر از خدا یه به غکاست  یزھائیھمه آن چ .مراد از باطل :»بِالْ
  .پرستش شود

 ۵۳ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِجلُونََك َتعۡ َو�َسۡ ﴿  َجلٞ  َ�ٓ َولَوۡ  َعَذابِ لۡ ٱب
َ
َسّ�ٗ  أ ٓ  مُّ َا   َعَذاُبۚ لۡ ٱ َءُهمُ �َّ

ۡ
 وَُهمۡ  َتةٗ َ�غۡ  تِيَنَُّهمَوَ�َأ

 ﴾٥٣ ُعُرونَ �َشۡ  َ� 
   ترجمه: 
اگر عذاب خدا  :ندیگو ینان مک و مسخره(خواھند  یآنان عذاب را با عجله از تو م 

د و نابودمان یآ یپس چرا ھر چه زودتر به سراغ ما نم ،ردیگ یّفار را مکحق است و دامن 
شان یبه سراغ ا )فوراً  یالھ(عذاب  ،ن نشده بودییتع یاگر موعد مقّرر ).؟دینما ینم
شان  سراغ عذاب به ،ندیشان به خود آیه اکآن  یو بدون مقّدمه و ب یو ناگھان ،آمد یم
  .آمد یم
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   توضیحات: 

لُونَكَ «  جِ تَعْ تَةً ). «۴۷/   حّج  ،۶رعد /  :نگا( :»يَسْ غْ /   انعام :نگا(رمنتظره یغ .یناگھان :»بَ
  ).۱۸۷و  ۹۵/   اعراف ،۴۷و  ۴۴و  ۳۱

 ۵۴ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِجلُونََك َتعۡ �َسۡ ﴿  ِ  لَُمِحيَط� َجَهنَّمَ  �نَّ  َعَذاِب لۡ ٱب ٰ لۡ ٱب  ﴾٥٤ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
افران را در بر که مسّلمًا دوزخ کن یو حال ا ،خواھند یآنان عذاب را با شتاب از تو م 

  .خواھد گرفت
   توضیحات: 

يطَةٌ ـَل«  حِ استقبال  یاسم فاعل معن .در بر خواھد گرفت .ردکاحاطه خواھد  :»مُ
 کنیانگار دوزخ ھم ا ،ه موجب دخول دوزخ بودهک یفر و معاصکه بر اثر کن یا ای .دارد

  .شان را در بر گرفته استیا
 ۵۵ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ َ�غۡ  مَ يَوۡ ﴿  رۡ  ِت َ�ۡ  َوِمن قِِهمۡ فَوۡ  مِن َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َشٮ
َ
ْ  َو�َُقوُل  ُجلِِهمۡ أ  ُكنُتمۡ  َما ذُوقُوا

 ﴾٥٥َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
 )از ھر سو یلّ کو به طور (شان یر پاھایسرشان و از ز یعذاب دوزخ از باال یروز 

 یارھائک )یجزا(د یبچش :خواھد فرمودشان  بدی شان را فرا خواھد گرفت و خداوندیا
  .دیردک یم )ایدر دن(ه کرا 

   توضیحات: 

مَ «  وْ آن  یه معنکباشد  یتواند ظرف فعل مقّدر یواژه من یا .یروز .هک یدر روز :»يَ

يطَةـُم(ه متعّلق به کن یا ایو  ،در باال گذشت دوزخ  :شود ین میآن چن یبوده و معن )حِ
  .هکشان را فرا خواھد گرفت یا یدر روز

 ۵۶ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ ﴿  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ � إِنَّ  ا
َ
ٰ  ِسَعةٞ َ�ٰ  ِ� أ  ﴾٥٦ بُُدونِ �ۡ ٱفَ  يَ فَإِ�َّ

   ترجمه: 
ّفار و کتحت فشار  یو اگر در جائ(ن من فراخ است یزم !بندگان مؤمن من یا 

ه کچرا ( .دیو تنھا مرا بپرست )دینکمسافرت  یگرید به نقاط دیتوان یم ،دیستمگران بود
  ).است یو سرفراز یرمز آزادگ ی،دیپرستش توح

   توضیحات: 

يضِ «  ةٌ أَرْ عَ اسِ اگر قادر به  -فر کن یه مسلمانان از سرزمکن است یاشاره به ا :»وَ
ه در آن بتوانند به عبادت و طاعت کنند کمھاجرت  ینیبه سرزم -عبادت نبودند 

  ).۱۰۰ - ۹۷نساء /  :نگا(بپردازند 
 ۵۷ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿  ۡ ٱ �َِقةُ َذا  ﴾٥٧ َجُعونَ تُرۡ  َناإَِ�ۡ  ُ�مَّ  ِت� َموۡ ل
   ترجمه: 
سوی  به چشد سپس یمزه مرگ را م یسکھر  )رند ویم یمھا  انسان سرانجام ھمه( 

  ).دیریگ یخود را م یجزا و سزا کیو ھر (د یشو یما بازگردانده م
   توضیحات: 

ةُ «  آئِقَ   .چشنده :»ذَ
 ۵۸ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  اُغَرفٗ  نَّةِ �َۡ ٱ ّمِنَ  َ�َُبّوَِ�نَُّهم ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ نِعۡ  �ِيَها

َ
 ﴾٥٨ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

   ترجمه: 
 یاخھاکشان را در یا ،سته انجام داده باشندیشا یارھاکمان آورده و یه اک یسانک 
جاودانه در  .ر آنھا رودبارھا روان استیه در زک یھائ اخک .میدھ یم یم بھشت جایعظ

ار ک )خدا یبرا(ه کپاداش آنان  )به به .وچندک یو ھرگز از آن نم(برند  یآن بسر م
  !است ینند چه پاداش خوبک یم
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   توضیحات: 

مْ «  نَّهُ ئَ نُبَوِّ  :نگا(م یگردان ینازل م .میدھ یم ین و مأوکشان را مسیقطعًا ا :»لَ

فاً ). «۱۲۱/   عمران آل رَ  کسر به فل یھا اخک .بلند یھا ن  ساختما .جمع ُغْرَفة :»غُ
  ).۲۰زمر /  :نگا(ده یشک

 ۵۹ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ وا ٰ  َصَ�ُ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  ﴾٥٩ َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
 یبائیکش )ینیف و وظائف دیالکو مشّقات ت یالت زندگکه در برابر مشک( یسانکآن  
  .اند ل داشتهکه و تویکبر پروردگار خود ت )در ھمه احوال(اند و  دهیورز
   توضیحات: 

ينَ «  لِنيَ (صفت  :»أَلَّذِ امِ عَ   .است )الْ
 ۶۰ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

يِّن﴿ 
َ
ُ ٱ َ�َهارِزۡ  ِمُل َ�ۡ  �َّ  بَّةٖ َدآ ّمِن َوَ�� ِميعُ ٱ َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  �َّ  ﴾٦٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

   ترجمه: 
 )یحتّ  ،نند و بر اثر ضعفک یم ین با شما زندگیدر زم(ه ک یارند جنبندگانیچه بس 
خدا  ).ندوزندیا بیتا آن را بخورند  ،نندکجا  و جابه(خود را بردارند  یتوانند روز ینم

و اسارت را  ید و ننگ خواریرا نخور یپس غم روز( .رسان آنھا و شما است یروز
گاه است )دیرینپذ دگان خود را یر آفریسا یاشما و صد یلذا دعا( .و خدا بس شنوا و آ

را  یزیو چ یسک یو سھم و روز ،، و از حال و روز ھمگان باخبر استشنود یم
  ).دینما یفراموش نم

   توضیحات: 

أَيِّنْ «  لُ . «ر و فراوان استیثک .ار استیچه بس :»كَ مِ ْ ا یردن کمراد حمل  :»ال حتَ
ا یو  ،نجا بدانجا برندیخود را بردارند و از ا یتوانند روز ینم یعنی .ره نمودن استیذخ

  .ندوزندیعسل توشه ب یھا و مورچگان و زنبورھا مانند موش
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 ۶۱ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
رَ  َض �ۡ� مۡ ٱ وََسخَّ ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ُ َّ� 

 ٰ َّ�
َ
  ﴾٦١ فَُكونَ يُؤۡ  فَ�

   ترجمه: 
 یسکچه  یبپرس )دانند یخدا م کیرا شر یھائ ا بتیو  یسانکه ک(ھر گاه از آنان  

 )روان وھا  انسان منافع شما یبرا(د و ماه را یو خورش ،ده استین را آفریو زمھا  آسمان
 ین معبودھایه اکدانند  یه مکچرا ( !خدا :قطعًا خواھند گفت ؟ رده استکمسّخر 

 ).رات را نداشته و ندارندکائنات و چرخش کنش یآفر ین ھمه مخلوقند و توانائیدروغ
از اقرار  ،راتکر یائنات و تسخکنش یخدا در آفر یگانگیبا وجود اعتراف به (پس چگونه 

  ؟!گردند یمنحرف م )یفرمانروائت و یخدا در الوھ یگانگیبه 
   توضیحات: 

ونَ « .چگونه :» أَينَّ «  فَكُ   ).۳۰/   توبه ،۷۵/   مائده :نگا(شوند  یبرگردانده م :»يُؤْ
 ۶۲ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  �َّ ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ِدرُ َو�َقۡ  ۦِعَبادِه  َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ
٦٢﴾ 

   ترجمه: 
م و کا یند و ک یس از بندگانش را بخواھد فراوان و گسترده مکھر  یخداوند روز 

گاه از ھر چ ).داند یه خود مک یدیبرابر مصلحت و صالح د(گرداند  یتنگ م ز یخدا آ
  .است
   توضیحات: 

طُ «  بْسُ رُ . «گرداند یفراخ و گسترده م .دھد یتوسعه م :»يَ دِ تنگ  .ندک یم مک :»يَقْ
  ).۸۲/   قصص ،۳۰اسراء ،۲۶رعد /  :نگا(گرداند  یم

 ۶۳ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
ن ُهمَس� َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
 َ�َُقولُنَّ  تَِهاَموۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َض �ۡ�
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ۚ ٱ ُ ِۚ  دُ مۡ �َۡ ٱ قُلِ  �َّ �ۡ  بَۡل  ِ�َّ
َ
  ﴾٦٣ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

   ترجمه: 
ن را به یاز آسمان آب بارانده است و زم یسکچه  یبپرس )ندکوکه مشک(اگر از آنان  
ش یستا :بگو !خدا :قطعًا خواھند گفت ؟ له آن بعد از مردنش زنده گردانده استیوس

شتر یاّما ب ).اعتراف دارندز بدان یان نکه مشرکه حق آن اندازه روشن است ک(را  یخدا
ه به خالق رازق کچرا  .گرفتارند یبیه به چه تناقض عجک(دانند  یفھمند و نم یآنان نم

  ).نندک یرا ھم پرستش م یگرید یزھایمعتقدند و چ یواحد
   توضیحات: 

َا«  هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ يَا بِهِ األرْ  له برف ویبه وس کخش کاھان از خایاندن گیمراد رو :»أَحْ

دُ هللاِِّ. «باران است َمْ  .ق راه صوابیرا سپاس بر ظھور حّجت و توف یخدا :»احلْ
 ۶۴ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  َوَما﴿  �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه ُّ� ٓ ارَ ٱ �نَّ  َولَعِٞبۚ  وٞ لَهۡ  إِ�َّ  َيا ْ  لَوۡ  َيَوانُۚ �َۡ ٱ لَِ�َ  ِخَرةَ �ٱ �َّ  َ�نُوا
 ﴾٦٤ لَُمونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
اگر فھم  ،است یآخرت زندگ یسرا یو زندگ ،ستیا جز لھو و لعب نین دنیا یزندگ 

 یآخرت جاودانگ یول ،جھان مرگ است یه به دنبال زندگکچرا ( .و شعور داشته باشند
  ).است
   توضیحات: 

ْوٌ وَ لَعِبٌ «  انُ ). «۳۲/   انعام :نگا( :»هلَ َيَوَ   .یات و زندگیح :»احلْ
 ۶۵ عنکبوت آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ  فَإَِذا﴿  ْ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ  ُهمۡ  إَِذا َ�ّ
 ﴾٦٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
   ترجمه: 
دست شان  بدی یو ترس و نگران(شوند  یم یشتکسوار  )انکمشر(ه ک یھنگام 

ر او را فراموش یو غ(خوانند  یاد میرا به فر یخالصانه و صادقانه خدا )دھد یم
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باز  ،رساند یکه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشک یسپس ھنگام ).گردانند یم
  ).شوند یخدا معتقد م یبرا یو به انبازھائ(ورزند  یم کشان شریا

   توضیحات: 

لْكِ «  فُ نيَ ـمُ ). «۱۶۴/   بقره :نگا( یشتک :»الْ لِصِ ينَ ). «۲۴/   وسفی :نگا( :»خْ دعا  :»الدِّ
  ).ریالتفاس صفوة ی،قاسم ،ریر زادالمسیتفس :نگا(

 ۶۶ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْۚ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  بَِما  ﴾٦٦ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  َوِ�ََتَمتَُّعوا
   ترجمه: 
و چند  ،نندکفران نعمت ک(رند و یده بگینادم یا دادهشان  بدی هکرا  یزھائیبگذار چ 
ه چه سرنوشت ک(د یخواھند فھم )سرانجام( ،مند گردند بھره )از لّذات زودگذر یروز

  ).شان استیدر انتظار ا یشوم
   توضیحات: 

مْ «  يْنَاهُ اتَ آ ءَ وا بِمَ رُ فُ  .فر ورزندکم یا آنان فرستاده یه براک یاتیبگذار نسبت به آ :»لِيَكْ
  .میا دادهشان  بدی هکنند کرا ب یھائ فران نعمتکبگذار 

 ۶۷ سوره عنکبوت آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
ُف  اَءاِمنٗ  َحَرًما َناَجَعلۡ  � فَبِ  لِِهمۚۡ َحوۡ  ِمنۡ  �َّاُس ٱ َوُ�َتَخطَّ

َ
 ِمُنونَ يُؤۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱأ

ِ ٱ َمةِ َو�ِنِعۡ   ﴾٦٧ ُفُرونَ يَ�ۡ  �َّ
   ترجمه: 
 )ه راکم ،شانین ایسرزم(ه ما کنند یب ینم )رکان با چشم عبرت و تفیشیقر(مگر  

و در (گردند  یه دور و بر آنان مردم ربوده مک یدر حال ،میا ساخته یحرم پر امن و امان
مان یباطل ا )یھا بت(ا به یآ ).؟!نندک یشتار مکن حرم غارت و یرون ایب یھمه جا

  ؟گذارند یده و ناسپاس میرا ناد )رسالت محّمده و کت میداد امن(دارند و نعمت خدا 
   توضیحات: 

ناً «  امِ ماً ءَ رَ طَّفُ ). «۵۷/   قصص :نگا( :»حَ تَخَ بَاطِلِ . «گردند یربوده م :»يُ ه ک یزیچ :»الْ
/   بوتکعن :نگا(ھا است  نجا مراد بتیدر ا .نداشته باشد یقتیاصل و اساس و حق و حق
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۵۲.(  
 ۶۸ سوره عنکبوت آیه

   ه:یآمتن  

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّ وۡ  َكِذبًا �َّ

َ
َب  أ ِ  َكذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لَمَّ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

ٰ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ   ﴾٦٨ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
حق را  )نید(ا یو  ،ه بر خدا دروغ بنددکاست  یسکستمگرتر از  یسکآخر چه  

  ؟ ستیافران دوزخ نکگاه یا جایآ ؟!ندکب یذکچون بدو رسد ت
   توضیحات: 

َقِّ «    .ن استیتاب راستکه کقرآن  .ن اسالمین راستیآئ :»احلْ
 ۶۹ سوره عنکبوت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  ِدَ�نَُّهمۡ َ�َهۡ  �ِيَنا َهُدوا َ ٱ �نَّ  ُسُبلََنا ۡ ٱ لََمعَ  �َّ  ﴾٦٩ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
ما جھاد  )نید یروزیپ(ستند و در راه یما به تالش ا )تیرضا( یه براک یسانک 

 )شیت خویت و ھدایو مشمول حما(به خود رھنمود  یمنتھھای  راه آنان را در ،نندک
روز یشان باشد پیه خدا در صف اک یسانکو (اران است کوکیو قطعًا خدا با ن ،میگردان یم

  ).و بھروزند
   توضیحات: 

وا«  دُ اهَ ت او و یرضا یه در راه خدا و براکاست  یمراد ھر گونه جھاد و تالش :»فِينَا جَ

مْ . «ردین اسالم انجام پذیبه منظور خدمت به د نَّهُ يَ دِ نَهْ م و یدھ یت میشان را ھدایا :»لَ

نَا. «میرسان یر و حق میم و به خیگردان یرھنمود م بُلَ  .به خودمان یمنتھھای  راه :»سُ
ق یت و توفیش ھدایمراد افزا .الله تیخدا و وصول به رضاسوی  به ریت و سکحرھای  راه

 ).۷۶/   میمر ،۱۷محّمد /  :نگا(رات و حسنات است یدر خ





 
 

 سوره روم

 ۱ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ﴾١ مٓ ال
   ترجمه: 
  .میم .الم .الف 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا( :»مـال« 
 ۲ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ومُ ٱ ُغلَِبِت ﴿   ﴾٢ لرُّ
   ترجمه: 
  .اند ست خوردهکش )انیرانیاز ا(ان یروم 
   توضیحات: 

ومُ «    .شان در عصر نبّوت ھرقل نام داشتیبودند و شاه ا یحیه مسکمّلت روم  :»الرُّ
 ۳ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  ِ�ٓ ﴿ 
َ
 ٱ َ� أ

َ
 ﴾٣ لُِبونَ َسَيغۡ  َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوُهم ِض �ۡ�

   ترجمه: 
رخ  ،شام است یه نواحکن عرب یبه سرزم(ن ین سرزمیتر کیدر نزد )ستکن شیا( 

  .روز خواھند شدیشان پ ستکشان پس از شیو ا )داده است
   توضیحات: 

ضِ «  مْ . «هکنسبت به من ین سرزمیتر کیدر نزد :»أَدْينَ األرْ بِهِ لَ  یغلب به معن :»غَ
  .اضافه شده است )ھم( یعنی ،مصدر به مفعول خود .ست استکت و شیمغلوب
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 ۴ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِسنَِ�ۗ  عِ بِۡض  ِ� ﴿   ٱ ِ�َّ
َ
ۡ ٱ َرحُ َ�فۡ  َم�ِذٖ َوَ�وۡ  دُۚ َ�عۡ  َوِمنۢ  ُل َ�بۡ  مِن رُ مۡ ۡ�  ﴾٤ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
ه ک(چه قبل  ،ز در دست خدا و به فرمان او استیھمه چ .یچند سالدر مّدت  
ضعف و قدرت و  .گردند یروز میه آنان پک(و چه بعد  )اند ست خوردهکان شیروم

روز یان پیه رومک(در آن روز  ).است یره آزمون خداوندیو غ یروزیست و پکش
  .شوند یمؤمنان شادمان م )گردند یم

   توضیحات: 

عِ «  رُ . «۹و  ۳ان یم یمّدت .اند .چند :»بِضْ دُ . «ارک .فرمان :»األمْ عْ ن بَ بْلُ وَ مِ ن قَ  :»مِ
و حال و  یماض :ھا عبارتند از ه زمانکچرا  .مراد ھمه وقت و ھمه آن است .ش و پسیپ

حُ الْ . «ندهینون و آکش و ایپ :گریبه عبارت د .مستقبل رَ فْ نُونَ ـيَ مِ ؤْ ه کن است یمراد ا :»مُ
در آن روز  ،ه شده استکان مکمشر یباعث خوشحال یحیان مسیست رومکاگر امروز ش

ه کچرا  .گردد یمؤمنان م یموجب شادمان ،شوند یروز میان پیان بر زرتشتیه رومک
  .ندیتب آسمانکرو میان و مسلمانان ھر دو پیحیمس

 ۵ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ِۚ ٱ بَِنۡ�ِ ﴿  ٓ  َمن يَنُ�ُ  �َّ ۖ �ََشا  ﴾٥ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  ُء
   ترجمه: 
و  ،دھد یم یاریه بخواھد کرا  یسکخدا ھر  .خدا یاریاز  )شوند یخوشحال م !یآر( 

  .است )شیدر حق دوستان خو(ار مھربان یو بس )بر دشمنان خود(ره یاو بس چ
   توضیحات: 

اهللاِ «  ِ حُ (متعّلق به  :»بِنَرصْ رَ فْ   .است )يَ
 ۶ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِۖ ٱ دَ وَعۡ ﴿  ُ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  �َّ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ۥَدهُ وَعۡ  �َّ
َ
 ﴾٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ
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   ترجمه: 
اش خالف نخواھد  و خداوند ھرگز در وعده ،ه خدا داده استکاست  یا ن وعّدهیا 

  .دانند ینم )ن رایا ،ان و منافقانندکافران و مشرکه ک(شتر مردم ین بکیل و ،ردک
   توضیحات: 

اهللاِ«  دَ عْ دَ (واژه  :»وَ عْ ن یر چنیاست و تقد یفعل محذوف یدیکمفعول مطلق تأ )وَ

داً « :است عْ داهللاُ ذلِكَ وَ عَ مراد  :»ثَرَ النَّاسِ كأَ « .مصدر به فاعل خود اضافه شده است .»وَ
 یھا به وعده ،اند نشناخته یه چون خدا را به درستکان و منافقانند کافران و مشرک

  .باور ندارند یالھ
 ۷ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ّمِنَ  �ِهرٗ َ�ٰ  لَُمونَ َ�عۡ ﴿  ٰ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱ َعنِ  َوُهمۡ  َيا�ُّ  ﴾٧ فِلُونَ َ�
   ترجمه: 
شان از یو ا ،دانند یا را میدن یاز زندگ یتنھا ظاھر و نماد )نیب  وتاهکت یثرکن ایا( 

  .خبرند یب امالً کآخرت 
   توضیحات: 

يَا«  نْ َيَاةِ الدُّ نَ احلْ راً مِّ و  یه شناخت آنان درباره جھان سطحکن است یمراد ا :»ظَاهِ
ھا و  یاز خور و خواب و سرگرم یا مجموعه ی،شان از زندگیاست و برداشت ا کاند

 یزندگ یبرا یو مرحله مقّدمات ،ا پل آخرتیه دنکدانند  یو نم ،لّذات زودگذر است
  .است یدان و گسترده و نامحدود آن جھانیجاو

 ۸ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ  لَمۡ  أ ُروا نُفِسهِم�  ِ�ٓ  َ�تََفكَّ

َ
ا أ ُ ٱ َخلَقَ  مَّ َ�ٰ ٱ �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ بَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِ  إِ�َّ  َنُهَما  قِّ �َۡ ٱب

َجلٖ 
َ
�  َوأ َسّ�ٗ ٓ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ  مُّ ٰ  َرّ�ِِهمۡ  يِٕ بِلَِقا  ﴾٨ فُِرونَ لََ�

   ترجمه: 
ان آن یه در مکرا  یزھائین و چیو زمھا  آسمان ه خداوندکشند یاند یا با خود نمیآ 

ائنات کنش یآفر !یبل( ؟ ده استیافرین ینیمّدت زمان مع یجز به حق و برا ،دو است
ه کار کس آن درود عاقبت کو ھر  ،دارد یان مشّخصیه است و پایمت عالکح یبرا
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تاب و سزا کحساب و  یبرا ،امتیدر روز ق(از مردم به مالقات با خدا  یاریبس ).شتک
  .باور ندارند )و جزا

   توضیحات: 

مْ «  هِ سِ وا يفِ أَنفُ رُ كَّ تَفَ ْ يَ ملَ شند تا یاند یا درباره خود نمیآ ؟شندیاند یا با خود نمیآ :؟»أوَ

مْ « ؟انجامد یجا مکشان به یوشت انند و سرنک یاند و چه م ردهکنند چه یبب هِ سِ  :»يفِ أَنفُ
ر یا عالم صغی ،دن درباره اسرار وجود انسانیشیاند ،دین قیمراد از ا :اند گفته یبرخ

در ھا  انسان ن استیه منظور اکھم معتقدند  یاریبس ).ریبک، الیالمعان : روحنگا(است 
ان آنھا یاء مین و اشیو زمھا  آسمان درباره ،ق عقل و وجدانیدرون جان و از طر

َقِّ « .شندیندیب اء / یانب :نگا( یو شوخ یه نه بازیمت عالکح یبرا .به حق نه باطل :»بِاحلْ

يً ). «۱۶ مّ سَ لٍ مُّ لٍ (واژه  .نیمّدت محدود و مع :»أَجَ َقِّ (عطف بر  )أَجَ   .است )احلْ
 ۹ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ  لَمۡ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�َينُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� ْ َ�نُوٓ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َشدَّ  ا

َ
 أ

ْ  قُوَّةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ثَاُروا
َ
 ٱ َو�

َ
ٓ  َض �ۡ� �ۡ  وََ�َمُروَها

َ
ا َ�َ أ ٓ  َ�َمُروَها مِمَّ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ وََجا  َ�َما ِت� ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

ُ ٱ َ�نَ  ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  لَِمُهمۡ ِ�َظۡ  �َّ نُفَسُهمۡ  ا
َ
 ﴾٩ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

   ترجمه: 
ش از یار مردمان پکه سرانجام کاند تا بنگرند  ن به گشت و گذار نپرداختهیا در زمیآ 

ن یو زم ،اند داشته یشتریب یرویشان نیه از اک یسانکآن  ؟ ده استیشکجا کشان به یا
و درختان و  ،را استخراج یمعدنتا آب و مواد (اند  ردهکر و رو یده و زیاوکرا بھتر 

اند و در عمران  ردهکشان آباد یش از این را بیو زم )،نندکشت و زرع کاھان را در آن یگ
را بر  یو دالئل روشن(اند  نمودهشان  بدی ھا غمبرانشان معجزهیو پ ،اند دهیوشکآن 

ان و یعلم طغ ،م فرمان خدا شدنیتسل یاّما به جا ،اند صّحت رسالت خود ارائه داده
اند و عاقبت به مجازات  ش گرفتهیغمبران در پیشتن پکاند و راه  فران برافراشتهک

با (ن خودشان کیول ،رده استکستم نشان  بدی و خدا )اند خود گرفتار آمده کدردنا
  .اند شتن ستم نمودهیبه خو )یفر و معاصکانجام 

 
 



  ١٦٩٩ سوره روم

 

   توضیحات: 

ةً «  وَّ مْ قُ نْهُ دَّ مِ انُوا أَشَ ). ۸۲غافر /  :نگا(اند  داشته یشتریب یرویه نکّفار مکاز  :»كَ

وا« و  ،و زرعشت کمفھوم آن شامل  .اند ردهکر و رو یز .اند شخم زده .اند دهیاوک :»أَثَارُ

ا. «گردد ی، و استخراج معادن و فلزات مندن چاه و قنات و نھرک وهَ رُ مَ : آن را عمران »عَ

بَيِّنَاتِ . «ساختمانشت و زرع و ک، با اند ردهکو آبادان  دالئل روشن و  .معجزات :»الْ

انَ اهللاُ لِيَظْلِمَ ـَفَم. «ن واضحیبراھ ب ظلم و که آنان مرتکآن است گر  بیان ن بخشیا :»ا كَ
  ).۱۶و  ۱۵/   فّصلت ،۲۱غافر /  :نگا(اند  ستم شده

 ۱۰ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿  ِينَ ٱ قَِبةَ َ� َّ�  ٰٓ�َ
َ
ْ ـُٔ أ وٓ ٱ وا ىٰٓ لسُّ

َ
ن أ

َ
ْ  أ بُوا ِ ٱ ِت َ�ٰ � َكذَّ َّ�  ْ  بَِها َوَ�نُوا

 ﴾١٠زُِءونَ َتهۡ �َسۡ 
   ترجمه: 
ه کد یشکبدانجا  ،شدند یار زشت میبس یارھاکب که مرتک یسانکار کسپس عاقبت  

  .گرفتند یردند و آنھا را به باد تمسخر مک یب میذکات خدا را ھم تیآ
   توضیحات: 

وأي«  أ(مونث  :»السُّ وَ ار زشت و یبس یارھاک یعنی .ل استیه اسم تفضکاست  )أَسْ

وا(ن واژه مفعول به یا .پلشت آءُ وأي(اگر  .است )أَسَ ه یآ یمعن ،میبدان )كانَ (را اسم  )السُّ
 ،ن سرنوشت شدیبدتر ،دادند یه اعمال بد انجام مک یسانکار کعاقبت  :شود ین میچن
  .ردندک یب و آنھا را تمسخر میذکات خدا را تیه آکن ھم بدان عّلت بود یو ا

 ۱۱ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ْ َ�بۡ  �َّ  ﴾١١ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ۥيُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا
   ترجمه: 
 )اتیرا به ح یراند و ویم یم(سپس او را  ،آغازد یرا م )انسان(نش یخداوند آفر 

  .دیشو یخدا بازگردانده مسوی  به آن گاه .گرداند یدوباره برم
   توضیحات: 
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هُ «  يدُ عِ َلْقَ ثُمَّ يُ ءُ اخلْ بْدَ   ).۱۹/   بوتکعن :نگا( :»يَ
 ۱۲ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ۡ ٱ لُِس ُ�بۡ  لسَّ  ﴾١٢ رُِمونَ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
  .گردند ید و سرگردان میاران بھت زده و ناامکبزھ ،شود یامت برپا میه قکآن روز  
   توضیحات: 

بْلِسُ «   :نگا(شوند  یز و بھت زده میوس از ھر چید از نجات و مأیغمزده و ناام :»يُ
  ).۴۹/   روم ،۷۵/   زخرف ،۷۷/   مؤمنون ،۴۴/   انعام

 ۱۳ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

َُّهم يَُ�ن َولَمۡ ﴿  ٓ  ّمِن ل �َ ْ ُشَفَ�ٰٓ  �ِِهمۡ ُ�َ ْ  ُؤا ٓ  َوَ�نُوا �َ  ﴾١٣ فِرِ�نَ َ�ٰ  �ِِهمۡ �ُِ�َ
   ترجمه: 
 .نخواھند داشت یگرانیانجیم ،بردند یخود گمان م یخدا یه براک یو از انبازھائ 

  .افر شده بودندک  ھا بدان به سبب اعتقاد )ایدر دن(ه ک یانبازھائ
   توضیحات: 

مْ «  آئِهِ كَ َ انُوا بِرشُ ينَ كَ افِرِ  یخدا یبرا یا به سبب اعتقاد به انبازھائیآنان در دن :»كَ
بردند  یخود گمان م یخدا یه براک یآنان در آخرت از انبازھائ .افر شده بودندکخود 

  .آنھا خواھند شد )تکت و شریالوھ(ر کند و منیجو یم یزاریب
 ۱۴ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  قُونَ  َم�ِذٖ يَوۡ  لسَّ  ﴾١٤ َ�تََفرَّ
   ترجمه: 
 یو ھر گروھ(گردند  یگر جدا میمردم از ھمد ،شود یامت برپا میه قک یروز 

 ،افرانکخواھد داشت و حال و وضع  یخود در جھان ابد یبرا یا سرنوشت جداگانه
  ).از حال و وضع مؤمنان خواھد بود یجدا
   توضیحات: 
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قُونَ «  رَّ تَفَ به   ھای دست هکافران است کجدا شدن صف مؤمنان از صف  ،تفرقمراد از »: يَ
  آغازد. یخود را م یسرنوشت ابد کیروند و ھر  یبه دوزخ م یبھشت و گروھ

 ۱۵ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ونَ ُ�ۡ  َضةٖ َروۡ  ِ�  َ�ُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ُ�َ ١٥﴾ 

   ترجمه: 
آنان در باغ بھشت ماالمال از  ،اند ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یگروھ 
  ).دا استیدا و پیشان ھویا یدر سراپا یو آثار شادمان(گردند  یو سرور م یشاد
   توضیحات: 

ةٍ «  ضَ وْ ونَ . «مراد بھشت است .باغ پر آب و درخت و خرم و سرسبز :»رَ ُ ْربَ  :»حيُ

بور(از مصدر  .گردند یمسرور م وجودشان را از  یخدا سراپا یعنی ،ُسرور یبه معن )حُ
در چھره و  یو شادمان یه آثار خوشحالک یا به گونه ،دیفرما یماالمال م یسرور و شاد

  ).۷۰/   زخرف :نگا(گردد  یان میدا و نمایشان ھو یمایس
 ۱۶ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ  تَِناَ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ �ٱ يِٕ َولَِقا

ُ
 َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  �َِك فَأ

ونَ ُ�ۡ  ُ�َ١٦﴾ 
   ترجمه: 
امت یدن قیاند و به فرا رس ردهکب یذکات ما را تیاند و آ افر بودهکه ک یسانکو اّما  

  .گردند یآنان به عذاب دوزخ گرفتار م ،اند مان نداشتهیا
   توضیحات: 

ونَ ـُم«  ُ رضَ   ).۶۱/   قصص :نگا(آمادگان و حاضران  .احضار شدگان :»حْ
 ۱۷ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ نَ َ�ٰ فَُسبۡ ﴿   ﴾١٧ بُِحونَ تُۡص  وَِح�َ  ُسونَ ُ�مۡ  ِح�َ  �َّ
   ترجمه: 
 )ستیمال او نکق جالل و یه الک یزھائیو چ یب و نقصیاز ھر ع(ه خدا یپس به تنز 
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  .دیبپرداز )و ھمه اوقات و َاوان(سحرگاھان و شامگاھان 
   توضیحات: 

بْحانَ اهللاِ...«  خداوند بندگان خود را رھنمود  .امر دارد یمصدر است و معن :»سُ
ه سزاوار خدا ک یبدانند از ھمه صفات نقص یه او را منّزه و برکن ید به ایفرما یم
 یکدو وقت سحرگاھان و شامگاھان به پاژه در یرا در ھمه اوقات به و یو و ،ستین

بْحانَ (اگر  .ندیبستا در  :ن استیه چنیآ یمعن ،از آن گرفته نشود یامر یمعن )سُ
  .بنده خدا است و بسیز ،سیح و تقدیبامدادان و شامگاھانتان تسب

 ۱۸ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  دُ مۡ �َۡ ٱ َوَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾١٨ ِهُرونَ ُ�ظۡ  وَِح�َ  اوََعِشيّٗ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ه به دم ظھر ک یعصرگاھان و زمان )ژهیبه و ،و در ھمه اوقات(ن یو زمھا  آسمان در 
  .دینکش یرا حمد و ستا یخدا ،دیا دهیرس
   توضیحات: 

دُ «  َمْ وا...ـإِحْ « :یعنی .امر دارد یمعن :»احلْ دُ بْحانَ ( »مَ دُ (و  )سُ َمْ ه ین دو آیدر ا )احلْ

مَ . «ندیایھم به حساب ن یتوانند امر یم اتِ وَ ـيفِ السَّ ضِ اوَ نان کسا یمراد از سو :»األرْ
ات اوقات پنجگانه نماز را در خود جمع ین آیا .است یکره خاکو بندگان  یکعالم افال

نيَ تُ « :بین ترتیبد .اند ردهک ونَ ـحِ سُ به ھم  یلیه خکشامل مغرب و عشاء است  :»مْ

نيَ . «ھستند کینزد ونَ  حِ بِحُ يّاً . «نماز صبح را شامل است :»تُصْ شِ نماز عصر گر  بیان :»عَ

ونَ . «است رُ نيَ تُظْهِ د(از  یامر یاگر معن .نماز ظھر :»حِ َمْ مفھوم  ،منظور نظر نباشد )احلْ
 در )یکره خاکو بندگان  یکنان عالم افالکسا(ش یحمد و ستا :ن استیه چنیآ

ه به وقت ظھر ک یعصرگاھان و زمان )ژهیبه و ،نیدر ھمه وقت و ح(ن یو زمھا  آسمان
  .بنده خدا استیسزاوار و ز ،دیرس یم

 ۱۹ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ مِنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ ﴿  ۡ ٱ رِجُ َو�ُخۡ  َمّيِتِ ل  ٱ َوُ�ۡ�ِ  َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�  لَِك َوَ�َ�ٰ  تَِها
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 ﴾١٩ رَُجونَ ُ�ۡ 
   ترجمه: 
ات ین موات را حیو زم ،ندیآفر یو مرده را از زنده م ،خداوند ھمواره زنده را از مرده 

ات از یح یشگیّرر و ھمکنش میآفر یبه سادگ ،سھل و ساده(ن گونه یو ھم ،بخشد یم
ز برپا یو رستاخ(د یشو یرون آورده میب )د و از گورھایابی ینش دوباره میشما آفر ،ممات

  ).گردد یم
   توضیحات: 

جُ «  ْرِ ن.... «دن استیآفر ،رون آوردنیمراد از ب .آورد یرون میب :»خيُ َيَّ مِ جُ احلْ ْرِ  :»خيُ
ات و ممات و یو چرخه ح ،شوند یموجودات مرده دائمًا جزو اندام موجودات زنده م

  ).۹۵/   انعام ،۲۷/   عمران آل :نگا(س ادامه دارد کجان به جاندار و برع یل بیتبد
 ۲۰ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
ٓ  ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م أ نُتم إِذَا

َ
ونَ  �ََ�ٞ  أ  ﴾٢٠ تَنتَِ�ُ

   ترجمه: 
 کشما را از خا )یاین(ه کن است یخدا ا )داّل بر عظمت و قدرت( یھا از نشانه یکی 
تالش در  ین برایزم ید و در رویاد شدیبه مرور زمان ز(ھا  انسان د و سپس شمایآفر

  .دینده گشتکپرا )معاش یپ
   توضیحات: 

ابٍ «  ن تُرَ م مِّ كُ لَقَ ن کمم ،کنش انسان از خایآفر ).۳۷/   ھفک ،۵/   حّج  :نگا( :»خَ
از ھا  انسان نش ھمهیا آفری ،آدم باشد یعنی ،ن انسانینش نخستیاست اشاره به آفر

ا. «است کدر اصل از خال دھنده وجود انسان یکتش یه مواّد غذائکچرا  .کخا  :»إِذَ
 ینجا برایھمچون ا یگاھ یول ،رود یار مکبه  یزمان ناگھان ین واژه معموًال برایا

ونَ ). «یالمعان روح :نگا(ج است یو تدر یتراخ ُ نتَرشِ اشاره به فراوان  .دیگرد یپخش م :»تَ
  .ندن استکن پرایات در زمیار و بقا و ادامه حکسب و ک یشدن و برا
 ۲۱ روم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا



 تفسیر نور    ١٧٠٤

 

ةٗ  َودَّ ۚ َورَۡ�َ  مَّ ٰ  ِ�  إِنَّ  ًة ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�   ﴾٢١ َ�تََفكَّ
   ترجمه: 
ه از جنس خودتان کن است یخدا ا )قدرت و عظمت داّل بر( یھا از نشانه یکیو  

و  ،دیارامیب )یشش قلبکدر پرتو جاذبه و (نار آنان کد تا در یشما آفر یرا برا یھمسران
 یگریفته و دلباخته دیرا ش کیو ھر (شان مھر و محّبت انداخت یان شما و ایدر م

وند یو پ ،دیر شوگیت ھمدیو پرورش شخص یوفائکه شیما ،شیتا با آرامش و آسا ،ساخت
ن یمسّلمًا در ا ).آنھا برقرار و محفوظ باشد یو روحان یو تعادل جسمانھا  انسان یزندگ

درباره (ه ک یافراد یاست برا )بر عظمت و قدرت خدا( یھا و دالئل نشانه )امور(
  .شندیاند یم )زدانی یھا دهیجھان و آفر یھا دهیپد

   توضیحات: 

نْ «  م مِّ لَقَ لَكُ مْ خَ كُ سِ زادگان یآدم یعنید. یافریب یتان ھمسرانیاز جنس خودتان برا»: أَنفُ
  ).۷۲/   رد (نگا: نحلک یگریّمل دکرا م کیرا در دو نوع زن و مرد خلق و ھر 

 ۲۲ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ  ُف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ل

َ
لۡ  ِسنَتُِ�مۡ �

َ
ٰ َو� ٰ  ِ�  إِنَّ  نُِ�مۚۡ َ�  لَِك َ�

 ﴾٢٢ لِِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ٖت َ�ٰ �
   ترجمه: 
ن و یو زمھا  آسمان نشیخدا آفر )داّل بر قدرت و عظمت( یھا و از زمره نشانه 

ب فراوان کواکنش یآفر(ن یدر اگمان  بی .شما است یمختلف بودن زبانھا و رنگھا
ع خلقتیو در ا ،آور گردانند ه با نظم و نظام شگفتکجھان   یاست برا یدالئل )ن تنّو

  .فرزانگان و دانشوران
   توضیحات: 

لْقُ «  تِالفُ . «ھا دهیآفر .نشیآفر :»خَ مْ . «فرق .تفاوت :»إِخْ نَتِكُ تِالفُ أَلْسِ اختالف  :»إِخْ
شود  یص داده میله گوش تشخیه وسه بکتان یصداھا یھا یزبانھا و دگرگون

» ... تِالفُ مْ إِخْ انِكُ وَ ه کافه مراد است یما و قیل و سکش یھا و دگرگون اختالف رنگ :»أَلْ
  .شود یص داده میله چشم تشخیبه وس

 ۲۳ سوره روم آیه



  ١٧٠٥ سوره روم

 

   ه:یمتن آ 

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿  ۡ ٱب ٓ بۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ّمِن ؤُُ�متَِغا  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�
 ﴾٢٣ َمُعونَ �َسۡ  �ٖ ّلَِقوۡ 
   ترجمه: 
و تالش و  ،خواب شما در شب و روز است ،خدا )قدرت و عظمت( یھا و از نشانه 

 یعنی ،امور(ن یقطعًا در ا .از فضل خدا یمند بھره )ار وکسب و ک( یوششتان براک
ه گوش شنوا داشته ک یسانک یاست برا یدالئل )معاش یو تالش در پ ،مسأله خواب

  ).رندیقت را بپذیو حق(باشند 
   توضیحات: 

مْ «  كُ نَامُ مانه خدا است یکاز نظام ح یده (خواب) نموداریدن و خفتن شما. پدیخواب»: مَ

آءُ «است.  یناشناخته و راز سر به ُمھرھا  انسان یخواب ھنوز برا یایو دن دن. یطلب»: إِبْتَغَ

ونَ «ردن. کجستجو  عُ مَ   دارند. یریپذ و حقرند. گوش شنوا یپذ یشنوند و م یم»: يَسْ
 ۲۴ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ُِل  اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َق َ�ۡ لۡ ٱ يُرِ�ُ�مُ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿  ٓ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ  ٱ بِهِ  ۦَ�ُيۡ�ِ  ءٗ َما
َ
 َض �ۡ�

ٓۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  ٰ  ِ�  إِنَّ  تَِها  ﴾٢٤ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�
   ترجمه: 
ه که خدا برق را کن است یا یکی ،خدا )داّل بر قدرت و عظمت( یھا زمره نشانهو از  

را  یو از آسمان آب مھّم  ،اندینما یبه شما م ،دیه امیھم باعث ترس است و ھم ما
له آن آب زنده یبه وس )و سوزان بودن کخش یعنی( ،ن را بعد از مرگشیو زم ،باراند یم
درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و (ن یدر اگمان  بی .گرداند یم )و سرسبز(
  .دگان و خردمندانیفھم یاست برا یدالئل )ن و سرسبز شدن آنیزم یاریآب

   توضیحات: 

قَ «  ْ مُ الْربَ يكُ رِ   ).۱۲رعد /  :نگا( :»يُ
 ۲۵ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 
 



 تفسیر نور    ١٧٠٦

 

ن ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
ٓ ٱ َ�ُقومَ  أ َما  ٱوَ  ءُ لسَّ

َ
مۡ  ُض �ۡ�

َ
ِ بِأ  ٱ ّمِنَ  وَةٗ َدعۡ  َدَ�ُ�مۡ  إِذَا ُ�مَّ  ۦۚ رِه

َ
ٓ  ِض �ۡ�  إِذَا

نُتمۡ 
َ
 ﴾٢٥ رُُجونَ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
ن است یھم ا یکیخدا  )ت عظمتیمال قدرت و نھاک( یھا و از جمله دالئل و نشانه 

ساخته و پرداخته او و به فرمان  )باین ساختار استوار و صورت زیبد(ن یه آسمان و زمک
ن نظم و نظام را یو ا ،راندیم یه بخواھد مردمان را مک( یبعدھا وقت .برپا است یو

خواند و شما فورًا  یفرا م ین با ندائیشما را از زم )زنده شدن یو برا ،گرداند یخراب م
  .دیآئ یرون میب )نیعانه و شتابان از زمیمط(

   توضیحات: 

ومَ «  هِ « .گردد یپابرجا و استوار م :»تَقُ رِ با ساخت و  ).۶۵/   حّج  :نگا(به فرمان او  :»بِأَمْ

مْ . «رد اوکارک اكُ ز یمراد فرا خواندن با نفخ صور به ھنگام رستاخ .شما را فرا خواند :»دَعَ

ضِ ). «۶۸زمر /  :نگا(است  نَ األرْ ت جھان و یه بعد از نھاکن است یمراد ا .نیاز زم :»مِ
خواند و حاضرتان  ید فرا میدار ین جایه در دل زمکشما را  ،بر آن یا گذشت ازمنه

  ...دھد و یشما را ندا در م ،نیزم یه از باالکن یا ای .گرداند یم
 ۲۶ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَوَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ  ُ�ّٞ  ِض� �ۡ� ٰ  ۥ�َّ  ﴾٢٦ نُِتونَ َ�

   ترجمه: 
فرمانبردار او  یو جملگ ،از آن خدا است ،ن استیو زمھا  آسمان ه و ھر چه درکھر  

  .ھستند
   توضیحات: 

انِتُونَ «  اد و اطاعت یمراد انق .ع و فرمانبرداریمط .خاضع و منقاد ،جمع قاِنت :»قَ
 ،نشین آفریه از نظر قوانکچرا  .سانندکیه ھمه موجودات جھان در آن کاست  ینیوکت

  .زمام امر ھمه در دست خدا است
 ۲۷ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 
 



  ١٧٠٧ سوره روم

 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ْ َ�بۡ  �َّ هۡ  َوُهوَ  ۥيُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا
َ
ۡ ٱ َوَ�ُ  هِ� َعلَيۡ  َونُ أ  ٱ َمَثُل ل

َ
�ۡ ٰ َ�ٰ ٱ ِ�  ۡ�َ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
  ﴾٢٧ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�
   ترجمه: 
او  یبران یو ا ،گرداند یرده است و سپس آن را باز مکنش را آغاز یه آفرکاو است  

ز یقدرت بر اعاده آن را ن ،را در آغاز انجام دھد یارکه بتواند ک یسکرا یز( .آسانتر است
ار باعّزت و یو او بس ،ن متعّلق به خدا استیو زمھا  آسمان در ،ن وصفیباالتر ).دارد

حساب انجام  یب یارک ،ن قدرت نامحدودیلذا در ع( .ار بجا استکده و یو سنج ،اقتدار
  ).مت استکح یش از رویارھاکه ھمه کو بل ،دھد ینم

   توضیحات: 

 »... ... ثُمَّ َلْقَ أُ اخلْ بْدَ نُ ). «۱۱/   روم ،۶۴/   نمل ،۳۴و  ۴/   ونسی :نگا( :»يَ وَ  :»أَهْ
 ه خدا با آن با ماکاست  یالفبائ ،تر ا سخت و سختی ،ر آسان و آسانتریتعب .تر آسان

ھا در برابر قدرت نامحدود خدا  ھا و مطلب اژهن ویواال ا ،دیفرما یصحبت مھا  انسان

يلـْال. «است یمعن یمصداق و ب یب ثَلُ األعْ درجه صفات  یاعل .ملکوصف اتم و ا :»مَ
ر و یو علم فراگ ،تیحّد و نھا یت بیکو مال ،مت تاّمهکو ح ،ھمچون قدرت شامله ،دهیحم

و ھمه محدودش را دارند  ،مال استکعه خدا بیه اوصاف بدکن است یمراد ا .ریگ جھان
  .و او نامحدودش

 ۲۸ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

َثٗ�  لَُ�م َ�ََب ﴿  نُفِسُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّ�م َهل أ يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
ٓ  ّمِن نُُ�مَ�ٰ � �َ  ءَ ُ�َ

نُتمۡ  ُ�مۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َما ِ� 
َ
ٓ  �ِيهِ  فَأ نُفَسُ�مۚۡ  َكِخيَفتُِ�مۡ  َ�َافُوَ�ُهمۡ  ءٞ َسَوا

َ
ُل  لَِك َكَ�ٰ  أ  ُ�َفّصِ

 ﴾٢٨ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ
   ترجمه: 
خود  )اوضاع و احوال(ه از کآورد  یم یمثل )کمشر یھا انسان(شما  یخداوند برا 

ا یآ )دیداشته باش یه اگر بردگانکن است یو آن مثل ا( .شما برگرفته شده است
ه کبدان گونه  ،باشند یشما م کیشرم یا ه بھره شما ساختهک یزھائیبردگانتان در چ

گر یدکیه شما آزادگان از کو ھمچنان  ،دیسان و برابر باشکیشان ھر دو در آن یشما و ا
د و ینبر یارکشان دست به یو بدون اجازه ا(د یباش کمنایاز بردگان ھم ب ،دیترس یم



 تفسیر نور    ١٧٠٨

 

پس  .رود یتصّور نم یزین چیابدًا چن !نه ؟دینکدر اموال خود ن ید و دخل و تصّرفینزن
 یغمبرانیان و پیھمچون فرشتگان و پر ،دگان خدایاز آفر یه بعضکد یدان یچطور جائز م

ت و سلطه و قدرت کو ممل کخدا در مل کیشر ،ھا ھا و صنم و بت ،ریو ُعزَ  یسیچون ع
ه کم یدار یان میب یمردمان یات را برایآ )ایروشن و گو(ن سان یما ا ).؟!او باشند

  ).نندک یم کھا را در المثل ضرب یو معان(فھمند  یم
   توضیحات: 

مْ «  كُ سِ نْ أَنفُ حرف  :؟»ْم کَھْل لَ . «منتزع و برگرفته از اوضاع و احوال خودتان :»مِ

لْ ( آءٌ . «است یخ و نفینجا مراد توبیاستفھام است و در ا یبرا )هَ وَ در  یمساو :»سَ

مْ . «و اموال یتصّرف در دارائ كُ سَ مْ أَنفُ تِكُ يفَ خِ از  یعنی ،ه از خودتانکگونه  ھمان :»كَ
  .دیآزادگان ھمچون خود ترس دار

 ۲۹ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ �ََّبعَ ٱ بَلِ ﴿  ْ َظلَُموٓ  �َّ هۡ  ا
َ
ٓ أ َضلَّ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�َمن �ٖ� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  َءُهمَوا

َ
ۖ ٱ أ ُ  ّمِن لَُهم َوَما �َّ

 ٰ  ﴾٢٩ ِ�ِ�نَ �َّ
   ترجمه: 
و  یه ستمگران از ھوکبل )ندارند و یلیخود دل یورز کشر یان ستمگر براکمشر( 

گھ تواند  یم یسکچه  .نندک یم یرویپ )کاز عاقبت بد شر( یھوس خود بدون علم و آ
ار و یچ یشان ھیا یاصًال برا ؟ندکت یرده باشد ھداکه خدا آنان را گمراه کرا  یسانک
  ).را از عذاب برھاندشان یند و اک یگریانجیآنان م یتا برا(نخواھد بود  یاوری

   توضیحات: 

 یگریو پرداختن به سخن د یانتقال از سخنگر  بیان حرف ِاضراب است و :»بَلْ « 

ي. «است ْدِ ن هيَ   .ت دھد جز خدایتواند ھدا ینم یسکه کن است یمراد ا :»فَمَ
 ۳۰ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

قِمۡ ﴿ 
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱ َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  ِديَل َ�بۡ  َ�  َها َّ� 

 ٰ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
َ
 ﴾٣٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ



  ١٧٠٩ سوره روم

 

   ترجمه: 
ه کاست  ین سرشتیا .نک )اسالم ،خدا یقیحق(ن یخود را خالصانه متوّجه آئ یرو 

و آن را از (ر داد یید سرشت خدا را تغینبا .سرشته استخداوند مردمان را بر آن 
 ).شاندک یجروکبه  یو از راسترو ی،نید یبه ب ینداریو از د ی،فرگرائکبه  یخداگرائ

  .دانند ینم )را یزین چیچن(ثر مردم کن اکیو ل ،م و استوارکن محین و آئین است دیا
   توضیحات: 

كَ «  هَ جْ ن به کشتر رو یبا خلوص و اھتمام ھر چه ب .خود را متوّجه ساز یرو :»أَقِمْ وَ

نِيفاً . «عبادت و پرستش خدا ر یحال ضم ).۱۳۵/   بقره :نگا(انه و مخلصانه یگرا حق :»حَ

ينِ (ا حال ی )أَقِمْ (مستتر در  یفاعل ا رو به ی ،نکخالصانه و مخلصانه رو  یعنی .است )الدِّ

ةَ . «نک یقین خالص و حقید  :نگا( یو خداشناس یخداباور .نشیآفر .سرشت :»فِطْرَ

بِع(مفعول فعل محذوف  ).ریزادالمس ني(ا ی )إِتَّ نِيفاً (ا بدل از یاست و  )أَعْ در  .باشد یم )حَ

يلَ . «نوشته شده است )ت(با  یالخّط قرآن رسم بْدِ  .ر داده شودییل و تغید تبدینبا :»ال تَ

َ . «دارد ینھ یمعن یول ،است یلفظ آن نف لْق(مراد از  :»لْقِ اهللاِخلِ فطرت و خلقت  )خَ
خود منحرف نگردد و باز داشته  یقید سالمت فطرت حفظ و از راه حقیبا یعنی .است

ھا  انسان  ھای دل است و در اعماق یه فطرت خداشناسکز ین چیا :»ذلِكَ . «نشود

يِّمُ . «ندک یبروز م یگریشتر از ھر وقت دیب ،سخت ینھفته است و به ھنگام بالھا قَ  :»الْ
  .راست و درست .استوار و پابرجا

 ۳۱ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ُقوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ُمنِيبِ�َ ﴿  َّ�  ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  َوَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا  ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
و از  ،خدا برگشتهسوی  به )د و با توبه و اخالص در عملینکرو به خدا  !مردم یا( 

  .دیان نگردکو از زمره مشر ،دید بگزاریه باکو نماز را چنان  ،دیزیاو بپرھ )خشم و عذاب(
   توضیحات: 

نِيبِنيَ «  ه اگر مردمان را به حال خود کن است یمراد ا .نندگانکتوبه  .برگردندگان :»مُ
 رد وکد توبه یبا :هکن یا ای .نندیگز یرا بر نم ین آسمانیو آئ یتاپرستکیجز  ،نندکرھا 
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است و  )أَقِمْ (ر مستتر در یا حال ضمی )النَّاسِ (حال  .ن او برگشتیا دیخدا سوی  به
غمبر و منظور امت او است یه مخاطب پکچرا  .است یجمع آمدن آن به خاطر معن

نِيبِنيَ « :ن استیانگار در اصل چن ).۱طالق /  :نگا( مْ مُ كُ وهَ جُ وا وُ ه خبر کن یا ای .»أَقِيمُ

نِيبِنيَ « :ن استیاست و در اصل چن یاقص محذوففعل ن ونُوا مُ   .»كُ
 ۳۲ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِمنَ ﴿  َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا ۖ ِشَيعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  ِهمۡ َ�َ
   ترجمه: 
ھا و  به دستهاند و  ردهکنده و بخش بخش کن خود را پرایه آئک یسانکاز آن  

ه دارد خرسند و ک ینیھم از روش و آئ یھر گروھ .اند م شدهیتقس یگوناگون یھا گروه
  ).پندارد یو ھوس خود را حق م یتب و مذھب ساخته ھوکو م(خوشحال است 

   توضیحات: 

مْ «  قُوا دِينَهُ نده و کو ھوس پرا یبه تبع ھو ،در فطرتکن خود را به ھنگام تیآئ :»فَرَّ
. اند نموده یھواپرست ی،خداپرست یاند و به جا ردهکاند و آن را بخش بخش  تهجدا ساخ

يَعاً « ِمْ ـبِمَ . «ھا ھا و حزب فرقه .ھا و دسته  ھا گروه ،َعةیجمع ش :»شِ هيْ   .بدانچه دارند :»ا لَدَ
 ۳۳ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َدَعوۡ  ُ�ّٞ  �َّاَس ٱ َمسَّ  �َذا﴿  نِيبِ�َ  َر�َُّهم ا ٓ  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  مُّ َذاَ�ُهم إَِذا
َ
 فَرِ�قٞ  إَِذا ةً رَۡ�َ  هُ ّمِنۡ  أ

 ﴾٣٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  بَِرّ�ِِهمۡ  ُهمّمِنۡ 
   ترجمه: 
 به )گرید دیھا و شدا ھا و زلزله ھمچون طوفان( یبزرگ یایه مصائب و بالکھر زمان  

مصائب و دافع اشف کو جز او را (خوانند  یاد میپروردگارشان را به فر ،برسدھا  انسان
انبار و یحوادث ز(ه کن یسپس به مجّرد ا .گردند یو بدو پناھنده م )دانند یا نمیبال

 یو نعمت(د یشان روا دیاز جانب خود در حق ا یخداوند مرحمت )مصائب برطرف شد و
و (دھند  یو انباز قرار م کیپروردگارشان شر یاز آنان برا یناگھان گروھ )دادشان  بدی

  ).روند یراه به در م یشوند و از راستا یھا معتقد م ا و بتھ به خداگونه
 



  ١٧١١ سوره روم

 

   توضیحات: 

سَّ «  ٌّ . «دست داد .ردکلمس  :»مَ انبار و یمراد حوادث ز .میان عظیضرر و ز :»رضُ

.... «وقائع گرانبار است ُمْ هبَّ ا رَ وْ عَ ٌّ دَ ا مَسَّ النَّاسَ رضُ ه به ھنگام کن است یمراد ا :»إِذَ
فطرت  یھا از نشانه یکین یافتند و ا یادخدا میمردم به  ،دیشد یایمصائب سخت و بال

مْ ). «۶۵/   بوتکعن :نگا(است  یدیتوح هُ اقَ  ،مراد از چشاندن .چشاندشان  بدی :»أَذَ
  .رساندن و دادن است

 ۳۴ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْ  ُهمۚۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  بَِما  ﴾٣٤ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  َ�َتَمتَُّعوا
   ترجمه: 
نند و کفران کم یا ه ما بدانان دادهکرا  ی) نعمتھائکت مشریم ظرفکن افراد ی(بگذار ا 

د و لّذت یمند شو ا) بھرهیزودگذر چند روزه دنھای  نعمت از !رانکمن ی(ا ناسپاس گذارند.
  دانست.د یش را) خواھیم اعمال خویجه شوم و سرانجام وخینت یاّما (به زود ،دیببر
   توضیحات: 

وا«  رُ فُ . به سبب آنچه .هک یزیبه چ :»اـَبِم. «باور شوند یب .نندکفران نعمت ک :»لِيَكْ

وا بِم« رُ فُ مْ ـَ ِيَكْ يْناهُ اتَ سپاس گذارند و  یم بیا دادهشان  بدی هکرا  یھائ بگذار نعمت :»ا ءَ
و  ینید یو موجب ب فر سوق دھدکشان را به یما اھای  نعمت بگذار .نندکفران کآنھا را 

وا. «شان شودیا یو سرمست یبندوبار یب تَّعُ تَمَ د و از لّذات و نعمات یخوش بگذران :»فَ

وا( یھا واژه .دیبھره ببر رُ فُ واـتَ (و  )لِيَكْ تَّعُ  .اند ار رفتهکد به یتھد یھر دو امرند و برا )مَ
د در آغاز آنان خداون یگوئ .به صورت امر حاضر است یبه صورت امر غائب و دوم یاّول

 یارویشان را رویا ،دیدن به تھدیشّدت بخش یو سپس برا ،را غائب فرض فرموده است
  .و مخاطب قرار داده است

 ۳۵ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
نَزۡ�َ  أ

َ
ْ  بَِما َ�َتَ�َّمُ  َ�ُهوَ  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  اأ  ﴾٣٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ۦبِهِ  َ�نُوا
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   ترجمه: 
شان را موّجه و یا که شرکم یا ردهکآنان نازل  یبرا یا و روشنیل گویدلا ما یآ 

  ؟!شمارد یده میپسند
   توضیحات: 

لْطَاناً «است.  یارکا. استفھام انیآ»: أَمْ «  ننده کم و قانع کار محیار بسیل بسیدل»: سُ

لَّمُ . «یتاب آسمانکتوب در کم تَكَ ا یمجاز از گو نجایدر ا ،ند. گفتنک یا است. داللت میگو»: يَ
  ).۲۹/   هیجاث ،۶۲/   ار بودن حّجت و برھان است (نگا: مؤمنونکو رسا و روشن و آش

 ۳۶ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َذ�ۡ  �َذا
َ
ْ  ةٗ رَۡ�َ  �َّاَس ٱ َناأ ۖ  فَرُِحوا َمۡت  بَِما َسّيِئَ� ُهمۡ تُِصبۡ  �ن بَِها يۡ  قَدَّ

َ
 ُهمۡ  إَِذا ِديِهمۡ �

 ﴾٣٦ َنُطونَ َ�قۡ 
   ترجمه: 
از آن سرمست و مغرور  ،میبرسان یم و نعمتینکب یھرگاه به مردمان مرحمت 

از (فورًا  ،رشان شودیبانگیاند گر ردهکه ک یارھائکبه خاطر  یو اگر رنج و بالئ ،گردند یم
  .گردند ید میوس و ناامیمأ )رحمت خدا

   توضیحات: 

وا«  حُ هيِمْ ـَ بِم« .گردند یمغرور و سرمست م :»فَرِ مَتْ أَيْدِ ه ک یارھائکبه سبب  :»ا قَدَّ

نَطُونَ . «انسان است یمعاص یافات عمل و بازتابھاکمراد م .اند ردهک قْ د و یناام :»يَ
ان یه بین آیا .ردیگ یأس سراسر وجودشان را دربر میگردند و  یوس از رحمت خدا میمأ
  .از رحمت خدا یدیأس و ناامیه ھم ُعجب و غرور مذموم است و ھم کدارد  یم

 ۳۷ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  �َّ ۚ َو�َقۡ  ءُ �ََشا ٰ  ِ�  إِنَّ  ِدُر  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�

 ﴾٣٧ِمُنونَ يُؤۡ 
   ترجمه: 
فراخ و ه بخواھد گسترده و کس کھر  یرا برا یه خداوند روزکدانند  یا آنان نمیآ 
 ،ا انسان را مغرورید نعمت دنیپس نبا( ؟گرداند یم مکه بخواھد تنگ و کس کھر  یبرا



  ١٧١٣ سوره روم

 

مت که حک یاھش نعمتکش و یافزا(ن یقطعًا در ا ).وس سازدیا فقر وفاقه انسان را مأی
ارھا به که کن یاست بر ا یو دالئل بارز( یارکآش یھا نشانه )داند یم یخدا مقتض

  .دارند یباور م )قت رایحق و حق(ه ک یسانک یبرا ،است )یگریدست د
   توضیحات: 

 »... قَ زْ طُ الرِّ بْسُ رُ وَ  يَ دِ   ).۶۲/   بوتکعن :نگا( :»يَقْ
 ۳۸ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا اتِ  َٔ َ� ﴿  ۡ ٱوَ  ۥَحقَّ بِيِل� ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ ِمسۡ ل ٰ  لسَّ ِينَ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�  هَ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  لِّ�َّ
ِۖ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ﴾٣٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
و حق  )و صله رحم است یوئکیه نک(ان کیپس حق نزد )ن استیچون چن( 

ه ذات ک یسانک ین برایا .بده )ات استکه صدقه و زک(مستمندان و واماندگان در راه 
و  )است یگریز دیھر چ از(بھتر  )ندیپو یالله را م یو راه رضا و جزا(ند یجو یخدا را م

  .قطعًا رستگارند )نندکن یه چنک(آنان 
   توضیحات: 

يب«  رْ قُ الْ كِنيَ ـْال. «شاوندانیان و خوکینزد :»ذَ سْ بِيلِ . «مستمند :»مِ مسافر و  :»إِبْنَ السَّ

هَ اهللاِ). «۱۷۷/   بقره :نگا(ن ینش راه یگدا .وامانده جْ رعد /  ،۲۷۲و  ۱۱۵/   بقره :نگا( :»وَ

هَ اهللاِ« ).۲۲ جْ ونَ وَ افت پاداش یخدا و در یه تنھا محض رضاکاست  یسانکمراد  :»يُريدُ
از ھر گونه  یارشان را خالکو  ،ازندی یات مکدست به بذل و بخشش و پرداخت ز ،از الله

و  ۲۶۴/   بقره :نگا(سازند  یگران میر و انتظار پاداش از دیو مّنت و تحق یا و خودنمائیر
با خدا  یدھد و به نوع یه انسان انجام مکرا  یارھائکتمام  ).۲۰ - ۱۸/   لیل ،۲۶۵

او  فریکا نجات از یو  ،دن به پاداش اویا رسی ،او یرضا یخواه برا ،ندک یدا میارتباط پ

ه جز ک، آن است املکو  یھر چند مرحله عال ،است :»اهللا وجه«ھمه مصداق  ،باشد
  .ردیت و اطاعت او را در نظر نگیعبود

 ۳۹ روم آیه سوره
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ٓ ْ ّلَِ�ۡ  اّرِ�ٗ  ّمِن ُتمَءاتَيۡ  َوَما مۡ  ِ�ٓ  ُ�َوا
َ
ٰ أ ْ يَرۡ  فََ�  �َّاِس ٱ لِ َ� ِۖ ٱ ِعندَ  ُ�وا َّ�  ٓ  �ٖ َزَ�وٰ  ّمِن ُتمَءاتَيۡ  َوَما

ِ ٱ هَ وَجۡ  تُرِ�ُدونَ  ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ﴾٣٩ عُِفونَ ُمۡض ل

   ترجمه: 
 ینزد خدا فزون ،ابدی ید تا از اموال مردم فزونیدھ یربا مه به عنوان کآنچه را  

ه به عنوان کو آنچه را  ،)دینما یاھد و نابودش مک یه خدا از آن مکو بل(افت ینخواھد 
پاداش  یدارا یسانکگونه  این ،دیدار ید و تنھا ذات خدا را منظور نظر میپرداز یات مکز

  .مضاعف خواھند بود
   توضیحات: 

ن رِّ «  بُوَ . «است یمراد انواع معامله ربو .یھر گونه ربائ :»باً مِ ْ ابد و بر یش یتا افزا :»لِريَ

الِ النَّاسِ . «به دنبال دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .دیفزایتان ب یدارائ وَ از  :»يفِ أَمْ

بُو. «ستیشما حالل ن یه براکمردم  یبه حساب دارائ .مال مردم رْ ش یافزا :»ال يَ
 ).۲۷۶/   بقره :نگا(دارد  یان ھم بر میه خدا آن را از مکو بل ،ردیگ ینم یفزون .ابدی ینم

ونَ ـْال. «به دنبال دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد فُ عِ ضْ اجر  یه داراک یسانک :»مُ
  ).۲۴۵/   بقره :نگا(ن برابرند یمضاعف و پاداش چند

 ۴۰ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ ٓ  ِمن َهۡل  يِيُ�ۡمۖ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  َرزَقَُ�مۡ  ُ�مَّ  َخلََقُ�مۡ  �َّ �َ ن �ُِ�مُ�َ  مَّ
ٰ  ِمن َعُل َ�فۡ  � َ�ۡ  ّمِن لُِ�مَ� ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ءٖ  ﴾٤٠ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

   ترجمه: 
و  یردن وسائل مادکبا عطاء (سپس  ،ده استیه شما را آفرکاست  یسکخدا  

رسانده  یبه شما روز )ستیط زیمح یساز نه معاش و آمادهیه زمیسب و تھک یمعنو
تان یان انبازھایا در میآ .گرداند یتان م سپس دوباره زنده ،راندیم یبعد شما را م .است

نش و یآفر یارھاک(ن یاز ا یزیه چکھست  یسک )دیبر یخدا گمان م یه براک(
ه کن است یخدا دورتر و برتر از ا ؟را انجام دھد )گرداندن زندهراندن و یو م یرسان یروز
قرار  یساختگ یو معبودھا یسنگھای  بت نارکو او را در (او به انباز معتقد شوند  یبرا

  ).دھند



  ١٧١٥ سوره روم

 

   توضیحات: 

 »... نْ لْ مِ ه کان معتقد نبودند کاز مشر کیچ یه ھکچرا  .است یارکاستفھام ان :»هَ
ه زنده کن یا ایو  ،رانندیا بمی ،برسانند یا روزی ،نندیافریانند بتو یبتھا و انبازھا م

  .گردانند
 ۴۱ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ لۡ ٱ ِ�  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ ﴿  يۡ  َكَسَبۡت  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
َ
ِيٱ َض َ�عۡ  ِ�ُِذيَقُهم �َّاِس ٱ ِدي� َّ�  ْ  َعِملُوا

  ﴾٤١ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ 
   ترجمه: 
 یارھائکبه خاطر  یکا و خشیدر در یو خراب یتباھ )هکن بوده است یشه چنیھم( 
از  یبرخ یله خدا سزاین وسیبد .اند داده یه مردمان انجام مکدار گشته است یپد
دار شوند یب(ه آنان کن یچشاند تا ا یمشان  بدی دھند یانجام مھا  انسان هکرا  یارھائک

  .برگردند )یدن به معاصیازیو از دست 
   توضیحات: 

رَ «  ادُ . «فراوان شده است .دار گشته استیپد :»ظَهَ سَ فَ مراد بالھا و  .یتباھ :»الْ

ا ـبِم. «ات استکرات و بریان رفتن خیو امراض و از م یسالکچون خش یبتھائیمص

ي النَّاسِ  بَتْ أَيْدِ سَ م . «مردمان است یھایارکمراد گناھان و بزھ :»كَ هُ يقَ ي لِيُذِ بَعْضَ الَّذِ

... مْ لَّهُ عَ لُوا لَ مِ   ).۹۶و  ۹۴/   اعراف :نگا( :»عَ
 ۴۲ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿   ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� ۚ َ�بۡ  ِمن �َّ �ۡ  َ�نَ  ُل

َ
 َ�ُُهمأ

 ِ�ۡ  ﴾٤٢ �ِ�َ مُّ
   ترجمه: 
ان به ینیشیار پکد سرانجام ید و بنگرین بگردیدر زم :بگو )انکبه مشر !غمبریپ یا( 

ران یشان را ویاشانه اکو خانه و  ،که خدا آنان را ھالکد ید دیخواھ( .ده استیشکجا ک
  ).است یه تباھیما کو شر(اند  بوده کشتر آنان مشریب )هکرا یز ،رده استک



 تفسیر نور    ١٧١٦

 

   توضیحات: 

وا«    ).۸۶/   اعراف ،۱۱/   انعام ،۱۳۷/   عمران آل :نگا(د ینکدّقت  .دیبنگر :»أُنظُرُ
 ۴۳ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

قِمۡ ﴿ 
َ
ن لِ َ�بۡ  ِمن َقّيِمِ لۡ ٱ لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ

َ
  أ

ۡ
ِۖ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  َمَردَّ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ  َم�ِذٖ يَوۡ  �َّ

ُعونَ  دَّ  ﴾٤٣يَصَّ
   ترجمه: 
و  یه سازگار با فطرت انسانکاسالم (ن استوار و ماندگار یآئسوی  به خود را یرو 
فرا  )امت نامیق( یمیه روز عظکش از آن یپ ،متوّجه گردان )است یتاپرستکیبر  یمبن

در  .ندک یریجلوگ )به ھم زند و از وقوع آن(تواند آن را از خدا  ینم یسکچ یه ھکرسد 
ان و یبھشت(گردند  یم میتقس )مختلف یھا ھا و گروه مردمان به دسته(آن روز 

  ).خاّص  یاتکبا درجات و در کیو ھر  ،انیدوزخ
   توضیحات: 

يِّمِ «  قَ ينِ الْ مٌ « ).۳۰/   روم :نگا( :»الدِّ وْ دَّ . «امت استیمراد ق :»يَ رَ  .برگرداندن :»مَ

هُ . «راّد است یعنی ،اسم فاعل یه به معنکن یا ای ،َرّد  یو به معن یمیمصدر م دَّ لَ رَ نَ ال مَ مِ

تواند  ینم یسک .زند یگرداند و برنامه وقوع آن را بھم نم یگر آن را باز نمید ،خدا :»اهللاِ
دن یبر فرا رس یمبن یند و بر خالف فرمان صادره الھک یریامت جلوگیاز وقوع ق

ونَ « .از آن ممانعت به عمل آورد ،امتیق عُ دَّ ه کن است یمراد ا .گردند یمتفّرق م :»يَصَّ
به تناسب ھا  این و ھر دسته از ،شوند یم میتقس یو دوزخ یآخرت به بھشتمردمان در 

  )۱۴/   روم :نگا(ژه است یو یات دوزخکا دری یدرجات بھشت یاعمال خود دارا
 ۴۴ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٤ َهُدونَ َ�مۡ  فَِ�َنُفِسِهمۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َوَمنۡ  ۥۖ ُرهُ ُ�فۡ  هِ َ�َعلَيۡ  َ�َفرَ  َمن﴿ 
   ترجمه: 
و وبال آن عاقبت (ان خودشان است یفرشان به زک ،افر شوندکه ک یسانک 

راه ( ،و انجام دھندکین یارھاک )مان داشته ویا(ه ک یسانکو  )گردد یرشان میدامنگ
  .سازند یا میخود مھ یبرا )را یم ابدیو نع یبھشت سرمد



  ١٧١٧ سوره روم

 

   توضیحات: 

هُ «  رُ فْ يْهِ كُ لَ ونَ . «استان خودش یفر او به زک :»عَ دُ هَ ا یمھ .سازند یآماده م :»يَمْ
آخرت است  یو سعادت ابد یش سرمدیمحّل آرامش و آسا یساز مراد آماده .نندک یم
  .ه بھشت استک

 ۴۵ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ لۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ِمن ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ﴾٤٥ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
را  یسانکتا خداوند از فضل و لطف خود پاداش  )گردند یمردمان از ھم جدا م( 

شان محبوبان یه اکچرا ( ،اند ردهکسته یسته و بایشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکبدھد 
شان را به حساب آورد و از آنان یتا ا(دارد  یافران را دوست نمکخدا  یول )ندیخدا

  ).دیبگو سخن
   توضیحات: 

يَ «  زِ ونَ (تواند متعّلق به  ین واژه میا .تا خداوند پاداش بدھد :»لِيَجْ عُ دَّ ا ی )يَصَّ

ونَ ( دُ هَ مْ   .باشد )يَ
 ۴۶ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ن ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
ٰ  لّرَِ�احَ ٱ ِسَل يُرۡ  أ �َ  ُك ُفلۡ لۡ ٱ رِيَ َوِ�َجۡ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن َوِ�ُِذيَقُ�م تٖ ُمبَّشِ

مۡ 
َ
ِ بِأ ْ َوِ�َبۡ  ۦرِه  ﴾٤٦ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتُغوا

   ترجمه: 
ه خداوند بادھا را به عنوان کن است یخدا ا )داّل بر قدرت( یھا از جمله نشانه 

ان دادن کاھان و تیح گیھمچون نزول باران و تلق ،گوناگونھای  نعمت به(رسان  مژده
 .فرستد و تا شما را از رحمت خود بچشاند یم )رهیر ھوا و غییفراوان و تغ یھا آب

 یز از لطف و فضل الھیو شما ن ،ندیت درآکھا ھم با اراده و اجازه او به حر یشتک
  .دیگزار باش سپاس )خدا را(د و یبرخوردار گرد

   توضیحات: 

اتٍ «  َ بَرشِّ ت درآورده و آنھا را کرا به حر ه ابرھاکن یرسان به ا مژده .ھا رسان مژده :»مُ



 تفسیر نور    ١٧١٨

 

جا و آنھا را  اھان را جابهیبارانند و َگرده گ یھا م ند و از آنھا بارانینما یح میم و تلقکمترا
اھا و یان آبھا در سطح درکو ت یبادبان یھا یشتکت کنند و باعث حرک یبارور م

 لهیبادھا ھم وس !یآر .گردند یم یگرید یھا تکھا و بر و نعمت ،فراخ یھا انوسیاق
له انتقال ابرھا و یو ھم وس ،ھستند یو دامدار یشاورزکنه یفراوان در زمھای  نعمت

  .ار تجارتکھا و ھم باعث سرعت و رونق  پخش گرده
 ۴۷ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ  ِمِهمۡ قَوۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ  ُءوُهمفََجا ِينَ ٱ مِنَ  َنانَتَقمۡ ٱفَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب َّ� 

جۡ 
َ
ْۖ أ ا َوَ�نَ  َرُموا ۡ ٱ نَۡ�ُ  َناَعلَيۡ  َحقًّ   ﴾٤٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
م و آنان دالئل واضح و یا شان فرستاده اقوامسوی  به را یغمبرانیما قبل از تو پ 
و مردمان (اند  ن اقوام آوردهیا یبرا )یو منطق عقالن یاز معجزات رّبان( یارکآش

اران انتقام کپس ما از بزھ ).اند به مخالفت برخاسته یمان آورده و گروھیا یگروھ
  .مؤمنان بر ما واجب بوده است یاریو ھمواره  )میا ردهک یاریو مؤمنان را (م یا گرفته

   توضیحات: 

لْنا...«  سَ دْ أَرْ قَ لَ   .جمله معترضه است ،ات ماقبل و مابعدیان آیه مین آیا :»وَ
 ۴۸ آیهسوره روم 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ ٓ ٱ ِ�  ۥُسُطهُ َ�َيبۡ  اَسَحا�ٗ  َ�ُتثِ�ُ  حَ لّرَِ� َما ٓ  َف َكيۡ  ءِ لسَّ  ۥَعلُهُ َوَ�جۡ  ءُ �ََشا
ۡ ٱ َ�َ�َى اكَِسفٗ  ٓ  ۦۖ لِهِ ِخَ�ٰ  مِنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َق َودۡ ل َصاَب  فَإَِذا

َ
ٓ  َمن ۦبِهِ  أ ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ِعَبادِه

ونَ َتبۡ �َسۡ  ُ�ِ ٤٨﴾ 
   ترجمه: 
سپس خدا  .زندیانگ یسازد و بادھا ابرھا را برم یه بادھا را وزان مکاست  یسکخدا  

 یھائ گستراند و آنھا را به صورت توده یآسمان م )پھنه(ه بخواھد ابرھا را در کآن گونه 
ه از ک ینیب یتو م )انسان یا ،حیپس از تلق(دارد و  یم مکگر انباشته و مترایدکی یباال

از  یسانکرا بر  )بخش اتیباران ح(ه آن ک یو ھنگام ،بارد یھا فرو م آنھا باران یالبال
  .گردند یآنان خوشحال و مسرور م ،باراند یبندگانش م



  ١٧١٩ سوره روم

 

   توضیحات: 

ثِريُ «  اباً . «زدیانگ یآورد و برم یت در مکبه حر :»تُ حَ  یاسم جنس جمع .ابرھا :»سَ

فاً . «است  .گریدکی یابر باال یھا ھا و توده هکت .ِقْطَعة یبر وزن و معن ،ْسَفةکجمع  :»كِسَ

ونَ ). «۴۳نور /  ،۵۷/   اعراف :نگا(م و انباشته کمترا یھا توده ُ تَبْرشِ  .گردند یشاد م :»يَسْ
  .شوند یخوشحال م

 ۴۹ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿  ن لِ َ�بۡ  ِمن َ�نُوا
َ
َل  أ  ﴾٤٩ لِِس�َ لَُمبۡ  ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�َّ

   ترجمه: 
  .اند د و سرگردان بودهیناام ،ش از نزول بارانیپ )یلحظات(آنان قطعًا  
   توضیحات: 

نيَ ـلَ «  بْلِسِ   ).۷۵/   زخرف ،۷۷/   مؤمنون ،۴۴/   انعام :نگا(دان و سرگردانان یناام :»مُ
 ۵۰ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِت رَۡ�َ  رِ َءاَ�ٰ  إَِ�ٰٓ  نُظرۡ ٱفَ ﴿   ٱ يُۡ�ِ  َف َكيۡ  �َّ
َ
ٓۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ  إِنَّ  تَِها ۡ ٱ لَُمۡ�ِ  لَِك َ� � َموۡ ل ٰ�َ 

ٰ  َوُهوَ    ﴾٥٠ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
ن را پس از مردنش زنده یه چگونه زمکبنگر  یرحمت الھ )یعنیباران (به آثار  

ننده کزنده  )ندک ین با نزول باران زنده مین چنیا ن مرده رایه زمک(س کآن  .ندک یم
  .ز توانا استیاست و او بر ھمه چ )زیدر رستاخ(مردگان 

   توضیحات: 

ارِ «  اثَ حْ . «مراد باران و زراعت است :»ءَ ةِ ـرَ  ،۴۸/   فرقان :نگا(باران  .یرحمت الھ :»مَ

يِ ـُم). «۲۸/   یشور ،۶۳/   نمل   .نندهکزنده  :»حْ
 ۵۱ آیهسوره روم 

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
وۡ  ارِ�حٗ  َناَسلۡ أ

َ
ْ  �َفرّٗ ُمۡص  هُ فََرأ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََّظلُّوا  ﴾٥١ ُفُرونَ يَ�ۡ  ۦِده



 تفسیر نور    ١٧٢٠

 

   ترجمه: 
زراعت  )مانیاال فیافراد ضع(م و بر اثر آن یرا وزان ساز )داغ و سوزان( یاگر ما باد 

  .رندیگ یش میپ فرانکو  یرکراه ناش ،نندیو باغ خود را زرد و پژمرده بب
   توضیحات: 

هُ «  أَوْ نبات در اصل  .اق استینبات مفھوم از س ،)ه(ر یمرجع ضم .نندیآن را بب :»رَ
ھا و علفزارھا  شتکھا و  نجا مراد باغیو در ا ،گردد یر میثکل و یمصدر است شامل قل

اً . «است رّ فَ صْ ونَ . «مراد پژمرده است .زردرنگ :»مُ رُ فُ فران نعمت ک :»لَظَلُّوا... يَكْ
  .ورزند یفر مک .نندک یم

 ۵۲ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمعُ �ُسۡ  َ�  فَإِنََّك ﴿  مَّ ٱ ِمعُ �ُسۡ  َوَ�  َ�ٰ َموۡ ل ٓ ٱ لصُّ �َ ْ َولَّوۡ  إِذَا ءَ �ُّ  ﴾٥٢ بِرِ�نَ ُمدۡ  ا
   ترجمه: 
افران را کو ( یخود را به گوش مردگان برسان یصدا یتوان ینم )!غمبریپ یا(تو  

 یه روک یھنگام ی،ران برسانکصدا را به گوش  یتوان یو نم )یگردانمؤمن 
  .روند یگردانند و م یبرم
   توضیحات: 

عُ «  مِ يتَ ـالْ . «قبوالندن است ،مراد از شنواندن .یشنوان ینم :»ال تُسْ وْ  .مردگان :»مَ

مَّ . «اند ه ھمچون مردگان شدهکاست  یا افران دلمردهکمراد  افران کمراد  .رانک :»الصُّ

بِرينَ . «شنوند یحق را نم یه گوش شنوا ندارند و نداکاست  ین دلیسنگ دْ ا مُ وْ لَّ  :»وَ
  ).۸۰/   نمل :نگا(

 ۵۳ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَت  َوَما
َ
سۡ  َ�ُهم تِنَاَ�ٰ � مِنُ يُؤۡ  َمن إِ�َّ  ِمعُ �ُسۡ  إِن لَتِهِۡمۖ َضَ�ٰ  َعن ُعۡ�ِ لۡ ٱ دِ بَِ�ٰ  أ  ﴾٥٣لُِمونَ مُّ

   ترجمه: 
حق  یه صندوق دل خود را بر روکرا  یوردلک(ان ینایناب یتوان ین تو نمیھمچن 

تو تنھا  .ینک یراھنمائ )جاده حق ینجات و به راستا(شان  یاز گمراھ )اند بسته
 ،دارند یات ما را باور میه آک یبرسان یسانکبه گوش  )سخنان حق خود را( یتوان یم



  ١٧٢١ سوره روم

 

  .ھستند )قتیحق و حق(م یه آنان تسلکچرا 
   توضیحات: 

يِ «  مْ عُ مان یفر را بر اکرش حق نبوده و یه آماده پذکاست  یوردالنکمراد  .ورانک :»الْ

ونَ . «است )ال( یاست و به معن یحرف نف :»إِنْ . «دھند یح میترج لِمُ سْ عان و یمط :»مُ
  .زدانیخاضعان فرمان 
 ۵۴ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  ٖف َضعۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  ٖف َضعۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ
 ٖ� ۚ وََشيۡ  افٗ َضعۡ  قُوَّ ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َبٗة ۚ �ََشا  ﴾٥٤ َقِديرُ لۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ َوُهوَ  ُء
   ترجمه: 
ده است و سپس یضعف آفر )سراپا یزیچ(ه شما را از کاست  یسکخداوند ھمان  

را  یریو آن گاه ضعف و پ ،ده استیقّوت و قدرت بخش ین ضعف و ناتوانیابعد از 
و از (ند یآفر یآخر خداوند ھر چه را بخواھد م .ن قّوت و قدرت ساخته استین ایگزیجا
گاه و توانا است  )سازد یز میچ ،چیھ ند و یافریداند چگونه شما را ب یو م(و او بس آ

  ).چرخه وجود شما را چگونه بگرداند
   توضیحات: 

عْفٍ «  م مِّن ضَ كُ لَقَ ز یشما را از چ .ده استیآفر یشما را از سراپا ضعف و ناتوان :»خَ

لٍ « :ه بهین جمله شبیا .ده استیآفر یبه نام من یفیضع جَ نْ عَ انُ مِ نسَ لِقَ اإلِ است  :»خُ
بوده و اشاره  )۲۸نساء /  :نگا(ضعف انسان گر  بیان ھم یه رویخود آ ).۳۷اء / یانب :نگا(

 یآنان و سست یدوران جوان یوفائکو شھا  انسان نیآغاز یزیه ناچکته دارد کن نیبد
ه خداوند بزرگوار یھا از ناح بیھا و فراز و نش ین دگرگونیھمه ا ،مردمان یریزمان پ

  .دگار در گردش استیه آفریمت عالکات با دست حیاست و چرخ ح
 ۵۵ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ۡ ٱ ِسمُ ُ�قۡ  لسَّ ْ  َما رُِمونَ ُمجۡ ل ْ  لَِك َكَ�ٰ  َساَعةٖ�  َ�ۡ�َ  َ�ُِثوا  َ�نُوا
 ﴾٥٥فَُكونَ يُؤۡ 

   ترجمه: 



 تفسیر نور    ١٧٢٢

 

در  یه جز ساعتکنند ک یاد میاران سوگند ک گناه ،شود یامت برپا میه قک یروز 
ن و یاطیا توّسط شیدر دن(ن آنان ین چنیا !اند ماندگار نبوده )ا و جھان برزخیدن(
گرفتار  کنیا و ھم( !اند بازداشته شده )قت و راه درستیحق کن صفتان از دریاطیش

  ).!شان بدا به حال .اند گشته یعذاب ابد
   توضیحات: 

ةُ «  اعَ مُ «امت. یق»: السَّ سِ بِثُوا«خورند.  یسوگند م»: يُقْ ا لَ اند.  اند. درنگ ننموده نمانده»: مَ

ةٍ « اعَ َ سَ ريْ ة. مراد از (یا . جز لحظهیکجز مّدت اند»: غَ روز است  از زمان شبانه ی) جزئساعَ

ذلِكَ ). «۳۵/   احقاف ،۱۱۳/   مؤمنون ،۵۲اسراء /  ،۴۵/   ونسی(نگا:  ه در کن ین چنیا»: كَ

ونَ «ست. یشان روشن نیا یحق محرومند و گذشت زمان برا کنجا از دریا فَكُ انُوا يُؤْ در »: كَ

أُفِكَ ). «۷۵/   اند (نگا: مائده ص راه درست بازداشته شدهیو تشخ قتیحق کا از دریدن

قِ  دْ نِ الصِّ لَ بِهِ عَ دِ : إِذا عُ لُ جُ   ).۳۱۱صفحه  ،۶جلد  ،ری(نگا: زاداّلمس »:الرَّ
 ۵۶ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ُتمۡ َ�ِثۡ  لََقدۡ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ  مُ يَوۡ  َذافََ�ٰ  ِث� عۡ ۡ�َ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  �َّ

 ﴾٥٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  ِكنَُّ�مۡ َوَ�ٰ  ِث عۡ ۡ�َ ٱ
   ترجمه: 
ه کشما بدان اندازه  :ندیگو یم ،مان عطاء شده استیعلم و اشان  بدی هک یسانک 

ن روز یا ،دیا بودهز ماندگار یتا روز رستاخ )ا و جھان برزخیدر دن(خدا مقّدر فرموده بود 
  ).رسد یحق است و فرا م ین روزیه چنک(د یا دانسته یشما نم یز است ولیرستاخ

   توضیحات: 

ا تنھا مراد فرشتگان یغمبران و فرشتگان و مؤمنان است. یمراد پ»: الَّذينَ أُوتُوا...« 

قضا و قدر خدا. در علم خدا. برابر »: يفِ كِتَابِ اهللاِ). «۱۱۴ - ۱۱۲/   است (نگا: مؤمنون

ونَ « لَمُ نتُمْ ال تَعْ   د.یگرفت یز حق است و آن را به تمسخر میه رستاخکد یدانست یشما نم»: كُ
 ۵۷ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿  َّ�  ْ  ﴾٥٧ َتُبونَ َتعۡ �ُسۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِذَرُ�ُهمۡ َمعۡ  َظلَُموا



  ١٧٢٣ سوره روم

 

 
   ترجمه: 
جلب شان  برای و ،شان ندارد به حال یستمگران سود یدر آن روز عذرخواھ 
  .شود یت نمیرضا
   توضیحات: 

تَبُونَ «  تَعْ مْ يُسْ ال هُ ت یشود و جلب رضا یخدا خواسته نم یشان خوشنودیا یبرا :»وَ
  ).۸۴/   نحل :نگا(گردد  ینم

 ۵۸ سوره روم آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َولََقدۡ ﴿  َُقولَنَّ  يَةٖ � َتُهمِجئۡ  َولَ�ِن َمَثٖل�  ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َ ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ْ َ�َفُروٓ  نُتمۡ  إِنۡ  ا

َ
 ﴾٥٨ ِطلُونَ ُمبۡ  إِ�َّ  أ

   ترجمه: 
 یننده بوده و به زندگکدار یب(ه کرا  یمردمان ھر گونه مثال ین قرآن برایما در ا 

افران ک ی،آور یآنان م یبرا یا هیآه ک یوقت .میا ردهکان یب )شان مربوط باشدیا
  ).اساس است ید بیگوئ یه مکرا  یزھائین چیو ا(د یشما بر باطل ھست :ندیگو یم

   توضیحات: 

بْطِلُونَ « .روان او استیغمبر و پیمراد پ .شما :»أَنتُمْ «    .اھل باطل .افراد ناحق :»مُ
 ۵۹ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َبعُ َ�طۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿  َّ�  ٰ ِينَ ٱ قُلُوبِ  َ�َ  ﴾٥٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
   ترجمه: 
گاھک یسانک  ھای دل خداوند بر )ینیب ینان میه از اک(ن ین چنیا  و شعور  یه آ

  ).ندکنفوذ ن  ھا بدان تیھدا یحق و ندا یتا صدا(نھد  یندارند مھر م
   توضیحات: 

ذلِكَ «  طْبَعُ . «وهین شیبد :»كَ   ).۹۳و  ۸۷/   توبه ،۱۵۵نساء /  :نگا(نھد  یمھر م :»يَ
 ۶۰ سوره روم آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٧٢٤

 

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  َّ�  ۖ نََّك �َسۡ  َوَ�  َحّقٞ ِينَ ٱ َتِخفَّ  ﴾٦٠ يُوقُِنونَ  َ�  �َّ
   ترجمه: 
ه ک یسانکد یھرگز نبا .وعده خدا به طور مسلم حق است .داشته باش یبائیکپس ش 

تاب و توان و صبر و  ،شانیمان ایو عدم ا(تو گردند  یه خشم و ناراحتیما ،مان ندارندیا
  ).ندکرا از تو سلب  یبائیکش

   توضیحات: 

نَّكَ «  فَّ تَخِ و خشم تو  یشانیه فزع و جزع و پریبرندارد و ما یاز جا کتو را سب :»ال يَسْ
.نشود



 
 

 سوره لقمان

 ۱ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ   ﴾١ مٓ ال
   ترجمه: 
  .میم .الم .الف 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا( :»مـال« 
 ۲ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ ِكيمِ �َۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است )قرآن(تاب پرمحتوا و استوار کات ی، آنیا 
   توضیحات: 

 »... ايَاتُ   ).۱/   ونسی :نگا( :»تِلْكَ ءَ
 ۳ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ّلِلۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىُهدٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اران استکوکین یت و رحمت برایھدا 
   توضیحات: 

حْ «  ديً وَ رَ ةً ـهُ   .باشند یات میحال آ :»مَ
 ۴ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٧٢٦

 

ِينَ ٱ﴿  لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ ِ  وَُهم ةَ لزَّ  ﴾٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱب
   ترجمه: 
و به آخرت  ،پردازند یات را مکو ز ،خوانند ید میه باکه نماز را چنان ک یسانکآن  

  .مان دارندیامًال اک
   توضیحات: 

ينَ «  ذِ   .ن استیصفت محسن :»الَّ
 ۵ لقمان آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ  �َِك أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ىُهدٗ  َ�َ ْوَ�ٰٓ  رَّ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ﴾٥ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
  .شان قطعًا رستگارندیاند و ا ت پروردگارشان را فرا چنگ آوردهیآنان ھدا 
   توضیحات: 

 »... ديً يل هُ   ).۵/   بقره :نگا( :»أُولئِكَ عَ
 ۶ آیه سوره لقمان

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضلَّ  ِديثِ �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ�ِي�َشۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿   َوَ�تَِّخَذَها �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ
ْوَ�ٰٓ  ُهُزًو�ۚ 

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َِك أ  ﴾٦ مُّ

   ترجمه: 
 یسخنان نیاند تا با چن اوهیدار سخنان پوچ و یه خرکھستند  یسانکان مردم یدر م 

 .نندکجاھالنه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره  )بندگان خدا را(
  .دارند یا نندهکآنان عذاب خوار و رسوا 

   توضیحات: 

َديثِ «  ْوَ احلْ  یو اخرو یویسودمند دن یزھایه انسان را غافل از چک یسخنان :»هلَ
  .جلف ی، و آوازھاکمضح یھا ده، حرفیفایب یھا ، افسانه: خرافاتمانند .ندک

 ۷ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

 



  ١٧٢٧ سوره لقمان

 

ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ن �ِ�ٗ َتكۡ ُمسۡ  َو�َّ
َ
نَّ  َهاَمعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َكأ

َ
ُذَ�يۡ  ِ�ٓ  َكأ

ُ
ۡ  �ۖ رٗ َوقۡ  هِ أ  هُ فَبَّ�ِ

ِ��ٍ  بَِعَذاٍب 
َ
 ﴾٧ أ

   ترجمه: 
گردانند و  یبرم یبرانه روکمست ،شود یشان خوانده میات ما بر ایه آک یھنگام 

شان را به یا .است ینیشان سنگیھا در گوش یگوئ .اند دهیانگار آنھا را نشن .روند یم
  .مژده بده یکعذاب دردنا

   توضیحات: 

اً «  ربِ تَكْ سْ راً . «نانهیب خود بزرگ .ّبرانهکمت :»مُ قْ   .ینیسنگ :»وَ
 ۸ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  لَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ ُت َج�َّ
   ترجمه: 
پرنعمت بھشت ھای  باغ ،نندکسته بیسته و بایشا یارھاکمان آورده و یه اک یسانک 

  .شان استیاز آن ا
   توضیحات: 

يمِ «  نَّاتُ النَّعِ   ).۵۶/   حّج  ،۶۵/   مائده( :»جَ
 ۹ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿  ِ ٱ دَ وَعۡ  �ِيَها ۚ َحقّٗ  �َّ  ﴾٩ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ا
   ترجمه: 
 .ریناپذ تخّلف یا وعده ،است ین وعده مسّلم الھیا .جاودانه در آن خواھند ماند 

 )هکچرا  ،خود عاجز است یھا به وعده یو نه از وفا ،دھد ین میخداوند نه وعده دروغ(
گاه استیکو ح ،قدرتمندز و یاو عز   .م و آ

   توضیحات: 

اً «  قّ اهللاِ حَ دَ عْ دَ ( :»وَ عْ اً (و  )وَ قّ اهللاُ « :ن استیر چنیمفعول مطلق بوده و تقد )حَ دَ عَ وَ

داً  عْ اً ذلِكَ وَ قّ قَّ ذلِكَ حَ   .»، وَ أَحَ
 



 تفسیر نور    ١٧٢٨

 

 ۱۰ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿  ٰ لسَّ ۖ تََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ� لۡ  َ�َها
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 َو�َثَّ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

� َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها نَزۡ�َ  بَّةٖ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ � ءٗ َما

َ
 ﴾١٠ َكرِ��ٍ  ٖج َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ فَأ

   ترجمه: 
و  ،استده یباشد آفر )شما یبرا(ت یه قابل رؤک یرا بدون ستونھا  آسمان خداوند 

مه ین شما را نلرزاند و سراسیتا زم ،نده استکرا پرا یاستوار یھا وهکن یدر زم
و از آسمان آب فرو  .رده استکنده کن انواع جنبندگان را پخش و پرایو در زم ،نگرداند

  .میا اندهیاھان پرارزش را رویاز گ یم و با آن اقسام گوناگونیا فرستاده
   توضیحات: 

دٍ «  مَ ِ عَ ريْ َا بِغَ هنَ وْ َ ). «۲(نگا: رعد /  »:تَرَ ايسِ وَ يدَ ـأَن تَ ). «۱۵/   نحل ،۳(نگا: رعد /  »:رَ مِ

مْ  رد (نگا: نساء کنده کاد و فراوان و پخش و پرایز»: بَثَّ ). «۳۱اء / یانب ،۱۵/   (نگا: نحل »:بِكُ

جٍ ). «۱/  وْ يمٍ ). «۱۴۳/   صنف. نوع (نگا: انعام»: زَ رِ   ).۴/   انفال با و سودمند (نگا:یز»: كَ
 ۱۱ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ قُ َخلۡ  َذاَ�ٰ ﴿  ُروِ�  �َّ
َ
ِينَ ٱ َخلَقَ  َماَذا فَأ ٰ ٱ بَلِ  ۦۚ ُدونِهِ  ِمن �َّ ٰ  ِ�  لُِمونَ ل�َّ  لٖ َضَ�

بِ�ٖ   ﴾١١مُّ
   ترجمه: 
 ید آنانیشما به من نشان دھ ،ندیخدا یھا دهیآفر )دینیب ید و مینگر یه مک(ھا  نیا 

ت را یت در الوھکسته پرستش و شرایتا شا( ؟اند دهیز را آفریند چه چیخداه جز ک
  .ھستند یارکآش یدر گمراھ )شهیفرپک(ه ستمگران کبل ).داشته باشند

   توضیحات: 

وان و ی، اعم از انسان و نبات و حین مخلوقات و موجودات جھان ھستیا :»هذا« 

ن دُونِهِ . «راتکر ین و سایزم   .خدا یسوا .بجز خدا :»مِ
 ۱۲ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٧٢٩ سوره لقمان

 

نِ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ نَ َ�ٰ لُقۡ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ِۚ  ُكرۡ شۡ ٱ أ َما ُكرۡ �َشۡ  َوَمن ِ�َّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ ِ�َفۡ  ُكرُ �َشۡ  فَإِ�َّ

َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ   ﴾١٢ َ�ِيدٞ  َغِ�ٌّ  �َّ
   ترجمه: 
ن و ک یگزار ه خدا را سپاسک )میداد و بدو دستور(م یدیبخش یما به لقمان فرزانگ 

س ک، و ھر ندک یم یگزار ش سپاسیند، به سود خوک یگزار س سپاسک) ھر هکبدان (
  .از و ستوده استین یه خدا بکچرا  )رساند نه به خدا یان میبه خود ز(ند ک یناسپاس

   توضیحات: 

م«  گاھیصالح و فھم ینام شخص :»انَ ـَلُقْ او  یخ زندگانیتاره کاست  یده و فاضل و آ
زگار یپرھ یا را فرزانه یو ی، و گروھاو را پبغمبر پروردگار ی. برخستیروشن ن

ةَ . «دانند یم مَ كْ ، و اتقان در امور مت اصابه در قول و عملک. حیفرزانگ .نبّوت :»احلِْ
 یارکه دارنده آن در پرتو آن ھر کاست  یمت مجموعه فضائلک، حگریعبارت دبه  .است

 :»أَنْ . «ندک یرا در موقع مناسب اداء م یدھد و ھر سخن یخود انجام م یرا در جا
. است یرگزارکن شیمت عک، و حمتکن حیع یرگزارکه شک. چرا ه استیریحرف تفس

رَ « فَ يدٌ ـحَ . «ردکفران نعمت ک .افر شدک :»كَ ستوده توّسط فرشتگان و ھمه ذّرات  :»مِ
  ).۸/   میابراھ :نگا(موجودات 

 ۱۳ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ�  بَُ�َّ َ�ٰ  ۥيَعُِظهُ  وَُهوَ  ۦنِهِ بۡ ِ�  نُ َ�ٰ لُقۡ  قَاَل  �ذۡ ﴿  ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  �َّ  َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
١٣﴾ 

   ترجمه: 
 -داد  یه او را پند مک یدر حال -ه لقمان به پسرش گفت کرا  یزمان )ادآور شوی( 

  .است یستم بزرگ کواقعًا شر ،نکانباز خدا م )را یسکو  یزیچ( !زمیپسر عز
   توضیحات: 

نَيَّ «    .ّلم اضافه شده استکمت )ی(مصّغر ابن است و به  :»بُ
 ۱۴ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٧٣٠

 

 

يۡ ﴿  ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� هُ  هُ َ�َلَتۡ  هِ ِ�َ مُّ
ُ
ٰ  ًناَوهۡ  ۥأ نِ  َ�َمۡ�ِ  ِ�  ۥلُهُ َوفَِ�ٰ  نٖ َوهۡ  َ�َ

َ
 ِ�  ُكرۡ شۡ ٱ أ

 ٰ يۡ َولَِ� ۡ ٱ إَِ�َّ  َك ِ�َ  ﴾١٤ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
باشد و  کیشان نیه در حق اک(م یا ردهکما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش  

مادرش بدو حامله شده است و ھر دم به ضعف و  )هکچرا  ،ژه مادریبه و ،ندک یکین
ن دو یو در ا(او دو سال است  یرخوارگیان دوران شیپا .دچار آمده است یا تازه یسست

ماھه  ۳۳ن مّدت یمادر در ا .نوشد یره جان مادر را میش یعنی ،ریش کودک ،زیسال ن
لذا به  .دارد یرا مبذول م یارکن فدایتر ن خدمات و بزرگیتر مھم ی،رخوارگیحمل و ش
و  ،باشگزار پدر و مادرت  ه ھم سپاسگزار من و ھم سپاسک )ن استیه ما ایانسان توص

  ).دھم یان را جزا و بدان را سزا مکیو ن(من است سوی  به بازگشت )ه سرانجامکبدان (
   توضیحات: 

تْهُ ـحَ «  لَ ناً . «بدو حامله شده است و باردار گشته است :»مَ هْ حال  .یضعف و سست :»وَ

و  ،ا مفعول مطلق فعل محذوف است و جمله حال استی .ذاَت َوْھٍن  یعنی ،است )أُمّ (

ناً « :ن استیر چنیتقد هْ ِنُ وَ نٍ . «»هتَ هْ يل وَ ناً عَ هْ و پشت  یاپیپ یھا یھا و سست ضعف :»وَ

الُ . «سرھم ِ ). «۱۵/   احقاف :نگا( یرخوارگیان دوران شیپا .دنیر بریاز ش :»فِصَ نيْ امَ  :»عَ
  ).۲۳۳/   بقره :نگا(دو سال 

 ۱۵ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن﴿  ن َ�َ
َ
ۖ تُِطعۡ  فََ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ �ُۡ�ِ  أ  ِ�  ُهَماَوَصاِحبۡ  ُهَما

�ۡ ٱ ۖ ُروفٗ َمعۡ  َيا�ُّ نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  تَّبِعۡ ٱوَ  ا
َ
�  ۚ نَّبُِئُ�م ِجُعُ�مۡ َمرۡ  إَِ�َّ  ُ�مَّ  إَِ�َّ

ُ
 ُكنُتمۡ  بَِما فَ�

 ﴾١٥َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
ن یمترکه ک یمن قرار دھ کیرا شر یزیه چکنند کوشش کتالش و  ،ھر گاه آن دو 

گاھ شان یاز ا ی،سراغ ندار )ل بر اثبات آنین دلیتر کوچک(از بودن آن و  یآ
جائز  یو ھمراھ یمان ھمگامیفر و اکه در مسأله عقائد و کچرا ( .نکم یفرمانبردار



  ١٧٣١ سوره لقمان

 

برتر از  یتبکو اعتقاد م ،مقّدم بر رابطه انسان با پدر و مادر است ،و رابطه با خدا ،ستین
سته و به یا به طرز شایشان در دنیبا ا )ن حالیدر ع یول .است یشاوندیعواطف خو

و  یتاپرستکیبا (ه به جانب من کر یش گیرا در پ یسانکن و راه کرفتار  یا ستهیگونه با
د و من شما را از آنچه یگرد یمن برمسوی  هب بعد ھم ھمه .اند ردهکرو  )طاعت و عبادت

گاه میا ردهک یم )ایدر دن(   ).دھم یفرتان میکو بر طبق اعمالتان پاداش و (سازم  ید آ
   توضیحات: 

اكَ «  دَ اهَ يْسَ لَكَ بِهِ . «وشش نمودندکستادند و یاگر درباره تو به تالش ا :»جَ ا لَ مَ

لْمٌ  ه اصًال وجود ک یزیچ یعنی .یبر وجودش ندار یلیو دل یخبر یآنچه تو از آن ب :»عِ

وفاً . «است یندارد و در واقع محال و ناشدن رُ عْ صفت مصدر  .دهیو پسند کین :»مَ

م« :ن استیر چنیاست و تقد یمحذوف بْهُ احِ يَا ا يفِ ـصَ نْ اباً  الدُّ حَ وفاً  صِ رُ عْ  :»أَنَابَ . «»مَّ

انَ (از  ،هیدو آ .رو نمودن است ،ردنکمراد از رجوع  .برگشت نسَ يْنَا اإلِ صَّ لُونَ (تا  )وَ مَ  )تَعْ
  .است کاز شر ید بر نھیکمعترضه و تأ

 ۱۶ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿  َها وۡ  َر�ٍ َصخۡ  ِ�  َ�َتُ�ن َدلٖ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  تَُك  إِن إِ�َّ
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  أ ٰ لسَّ وۡ  تِ َ�

َ
 ِ�  أ

 ٱ
َ
  ِض �ۡ�

ۡ
ۚ ٱ بَِها تِ يَأ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ   ﴾١٦ َخبِ�ٞ  لَِطيٌف  �َّ

   ترجمه: 
ا بد انجام گرفته) باشد و ی کی(عمل ن یدانه خردل ینیاگر به اندازه سنگ !زمیپسر عز 

آورد  یخدا آن را حاضر م ،ن باشدیان زمیه در مکن یا ایو  ،ھا ا در آسمانی ی،در دل سنگ
گاه است.یه خداوند بس دقکند). چرا ک یم یدگیتاب آن رسک(و به حساب و    ق و آ

   توضیحات: 

َا«  ا(مرجع  :»إِهنَّ بَّةٍ . «ئاتیا حسنات و سی ،ا بدی کیَخْصَلة است اعم از ن )هَ الَ حَ ثْقَ  :»مِ
). ۴۷اء / یانب ،۶۱/   ونسی ،۴۰نساء /  :نگا( .آن است ینیمراد سنگ .یا اندازه دانه

لٍ « دَ رْ ةٍ « .المثل است و حقارت ضرب یکوچکدر  .سپندان .دانه خردل :»خَ رَ خْ  :»صَ

مَ . «است یمثال سخت ).۶۳/   ھفک :نگا(سنگ بزرگ و سخت  اتِ ـالسَّ  یمثال دور :»اوَ

ضِ . «است   ).۱۰۰/   وسفی ،۱۰۳/   انعام :نگا( :»لَطِيفٌ . «است یمثال نھان :»األرْ



 تفسیر نور    ١٧٣٢

 

 
 ۱۷ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

قِمِ  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ 
َ
لَوٰ ٱ أ   ةَ لصَّ

ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  هَ نۡ ٱوَ  ُروِف َمعۡ ل ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  ُمنَكرِ ل َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما
َ
ٰ  إِنَّ  أ  لَِك َ�

 ٱ مِ َعزۡ  ِمنۡ 
ُ
 ﴾١٧ ُمورِ ۡ�

   ترجمه: 
ار بد کدستور بده و از  کیار نکو به  ،د بخوانیه شاکنماز را چنان  !زمیپسر عز یا 

و  یاساس( یارھاکاز ھا  این .باشبا یکرسد ش یه به تو مک یو در برابر مصائب ،نک ینھ
  .دیرد و ثبات ورزکد بر آن عزم را جزم یه باکاست  )یمھّم 
   توضیحات: 

ر و امر به معروف و کاز من ینھ یعنی، گری) و سائر امور دصبر(اشاره به  :»ذلِكَ « 

ورِ . «ت استیل َبَدلیاقامه نماز، بر سب مِ األمُ زْ   ).۱۸۶/   عمران آل :نگا( :»عَ
 ۱۸ لقمان آیه سوره

   ه:یمتن آ 

كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ� ﴿   ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  ِض �ۡ� َ ٱ إِنَّ  َمرًَحا  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

 ﴾١٨ فَُخورٖ 
   ترجمه: 
ه کچرا  ،ن راه مرویو مغرورانه بر زم ،مگردان یاز مردم رو یاعتنائ یّبر و بکبا ت 

  .دارد یرا دوست نم یّبر مغرورکچ متیخداوند ھ
   توضیحات: 

رْ «  عِّ ر(از ماده  .مگردان یرو یاعتنائ یّبر و بکبا ت ،از مردم :»ال تُصَ عَ  یبه معن )صَ
و  یاعتنائ یبا ب یگردان یمراد رو .است یژکا گونه یا چھره یو  یجکگردن  یماریب

حاً . «ّبر استکت رَ ). ۳۷اسراء /  :نگا(است  یفراوان توأم با غرور و سرمست یشادمان :»مَ

ورٍ ـُم« تَالٍ فَخُ   ).۳۶نساء /  :نگا( :»خْ
 ۱۹ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٧٣٣ سوره لقمان

 

نَ�رَ  إِنَّ  تَِكۚ َصوۡ  ِمن ُضۡض غۡ ٱوَ  يَِك َمشۡ  ِ�  ِصدۡ قۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ۡص ۡ�  ﴾١٩ ِم�ِ �َۡ ٱ ُت لََصوۡ  تِ َ�

   ترجمه: 
و (اه کخود ب یاز صدا )در سخن گفتنت(و  ،نکت یرا رعا و در راه رفتنت اعتدال 
  .خران است یصدا ،ن صداھایتر ه زشتکچرا  )اد مزنیفر

   توضیحات: 

دْ «  ند رفتن کان تند و یمراد انتخاب م .اعتدال داشته باش .نک یرو انهیم :»إِقْصِ

ضْ . «است ضُ ريِ . «اورین بیپائ .اهکب :»أغْ َمِ رَ . «خران .ھا ، االغ: جمع ِحمار»احلْ إِنَّ أَنكَ

... اتِ وَ  یھوان گاین حیه اکچرا  .المثل است ضرب یخر در زشت یصدا :»األصْ
شتر از یآن ب یت، و زشندک یوقت عرعر م ی، وقت و بیازینگونه  ھیچ جھت و بدون یب

  .ردندک یصدا افتخار م یھم به بلندھا  عرب ، واست ینظر بلند
 ۲۰ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ تََروۡ  � نَّ  ا

َ
َ ٱ أ رَ  �َّ ا لَُ�م َسخَّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
سۡ  ِض �ۡ�

َ
 ۥنَِعَمهُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َبغَ َوأ

ۗ  ِهَرةٗ َ�ٰ  ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َومِنَ  َوَ�اِطَنٗة نِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  َوَ�  ىُهدٗ  َوَ�  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ  مُّ
٢٠﴾ 

   ترجمه: 
رده است کن است مسّخر شما یو زمھا  آسمان ه درکه خداوند آنچه را کد یا دهیند ایآ 

ھای  نعمت چه -خود را ھای  نعمت و ،)ت انداخته استکر منافع شما به حریو در مس(
از مردم  یبرخ ؟ بر شما گسترده و افزون ساخته است -  باطنھای  نعمت ظاھر و چه

 )یتائکیشناخت و (درباره  ی،روشن و روشنگر تابکت و یدانش و ھداگونه  ھیچ بدون
  .رندیگ یش میز و جدال را پیخدا راه ست

   توضیحات: 

 »... مْ رَ لَكُ خَّ بَغَ ). «۶۵/   حّج  ،۲رعد /  :نگا( :»سَ  .رده استکفراوان و فراخ  :»أَسْ

بَاطِنَةً .. «ر نموده استیده است و فراگیاتمام بخش ةً وَ رَ ھای  نعمت .ار و پنھانکآش :»ظَاهِ
ن عقل، حسن ، ھمچوباطنھای  نعمت .، فرزندان خوبی: صّحت، دارائ، ھمچونظاھر

  ).۸/   حّج  :نگا( :» ...یَجاِدُل فِ ی«  .حال ھستند .مانی، انان قلبیر، اطمیتدب



 تفسیر نور    ١٧٣٤

 

 ۲۱ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

 

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿  ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  َما نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا

َ
 َ�نَ  أ

يۡ ٱ عِ�ِ ٱ َعَذاِب  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ يَدۡ  نُ َ�ٰ لشَّ  ﴾٢١ لسَّ
   ترجمه: 
 ،دینک یرویرده است پکاز آنچه خدا نازل  :شود یه بدانان گفته مک یھنگام 

از (ا یآ .میا افتهیه پدران خود را بر آن کم ینک یم یرویپ یزیه ما از چکبل :ندیگو یم
شان را به عذاب آتش فروزان یمن ایه اھرکن یولو ا )نندک یم یرویان خود پکاین
  ؟فرا خواند )دوزخ(

   توضیحات: 

لَ اهللاُ «  آ أَنزَ ا.... «ت استیو حق و ھدا یتاب آسمانکمراد  :»مَ تَّبِعُ مَ /   بقره :نگا( :»نَ

عِريِ ). «۱۷۰   ).۴/   حّج  ،۵۵و  ۱۰نساء /  :نگا(ش و فروزان ک آتش زبانه :»السَّ
 ۲۲ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ إَِ�  ۥٓ َههُ وَجۡ  لِمۡ �ُسۡ  َوَمن﴿  ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  �َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة � ُو�ۡ ل ِ ٱ �َ�  َ�ٰ َّ� 
 ٰ  ٱ قَِبةُ َ�

ُ
  ﴾٢٢ ُمورِ ۡ�

   ترجمه: 
، به ار باشدکوکیه نک یند، در حالکعانه رو به خدا ی) مطبه خدا دھد ودل (ه ک یسک 

ارھا به خدا بازگشت داده کسرانجام ھمه  .چنگ زده است یمکار محیز بسیدستاو
  ).دھد یئات را پادافره میو س ،و حسنات را پاداش(شود  یم

   توضیحات: 

هُ «  هَ جْ لِمْ وَ ). ۱۲۵نساء /  ،۱۱۲/   هبقر :نگا(مراد خلوص در عبادت است  :»يُسْ

ثْقي« وُ ةِ الْ وَ رْ عُ كَ بِالْ سَ تَمْ   ).۲۵۶/   بقره :نگا( :»إِسْ
 ۲۳ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ْۚ َعِملُوٓ  بَِما َ�ُننَّبُِئُهم ِجُعُهمۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ۥٓۚ ُرهُ ُ�فۡ  ُزنَك َ�ۡ  فََ�  َ�َفرَ  َوَمن﴿  َ ٱ إِنَّ  ا َّ�  ۢ  َعلِيُم



  ١٧٣٥ سوره لقمان

 

ُدورِ ٱ بَِذاتِ   ﴾٢٣ لصُّ
 
   ترجمه: 
 .ن نسازدیفر او تو را غمگک )ندکار کن حقائق روشن را انیو ا(افر شود که ک یسک 

گاه م ردهکه ک یارھائکشان را از یما است و ما اسوی  به بازگشت آنان و (م یساز یاند آ
خدا مسّلمًا از آنچه در درون  ).م چشاندیخواھشان  بدی راشان  اعمال نتائج تلخ و شوم

گاه استک ،است )ات و رازھایاز ن(ھا  نهیس   .امًال آ
   توضیحات: 

ورِ «  دُ   ).۱۵۴و  ۱۱۹/   عمران آل :نگا( :»ذَاتِ الصُّ
 ۲۴ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٤ َغلِيٖظ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  َطرُُّهمۡ نَۡض  ُ�مَّ  قَلِيٗ�  ُ�َمّتُِعُهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
به (سپس آنان را وادار  ،میساز یمند م بھره )یزندگا از یدر دن( یکشان را اندیما ا 

  ).میشانک یشان م و به آتش دوزخ(م یگردان یم یدیبه عذاب سخت و شد )دخول
   توضیحات: 

لِيالً «  مْ قَ هُ تِّعُ مْ ). «۷۷نساء /  :نگا( :»نُمَ هُ طَرُّ مجبورشان  .مینک یوادارشان م :»نَضْ

لِيظٍ . «میگردان یم   .دیسخت و شد :»غَ
 ۲۵ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۚ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ� ُ ِۚ  دُ مۡ �َۡ ٱ قُلِ  �َّ �ۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 َ�ُُهمۡ أ

 ﴾٢٥ لَُمونَ َ�عۡ  َ� 
   ترجمه: 
و ھا  آسمان یسکچه  :یبپرس )اء ھستندکه معتقد به انبازھا و شرک(ھر گاه از آنان  
 یزیر انبازھا سازنده چیه بتھا و ساکچرا ( .خدا :ندیگو یحتمًا م ؟ ده استین را آفریزم

ه مسأله آن اندازه ک(ش خدا را یستا :بگو ).ه خودشان ساخته و مخلوقندکنبوده و بل
 )یزیچندان چ(ثر آنان کا یول ).دینک یه خودتان بدان اعتراف مکروشن است 



 تفسیر نور    ١٧٣٦

 

ند و عبادت را تنھا ینما یاعتراف خود عمل نم یه به مقتضکست ن ایو ا(دانند  ینم
  ).نندک یمنحصر به خدا نم

   توضیحات: 

 »... مْ تَهُ أَلَ ئِن سَ لَ   ).۶۳و  ۶۱/   بوتکعن :نگا( :»وَ
 ۲۶ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
َ ٱ إِنَّ  ِض� �ۡ�  ﴾٢٦ ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
 )ھا از عبادت انسان(از ین یلذا خدا ب .ن استیو زمھا  آسمان از آن خدا است آنچه در 

  .است )جھان یھا دهیاز طرف ھمه آفر(و ستوده 
   توضیحات: 

يدُ «  َمِ نِيُّ احلْ غَ وَ الْ   ).۶۴/   حّج  ،۲۶۷/   بقره :نگا( :»هُ
 ۲۷ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

�ََّما َولَوۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  َشَجَر�ٍ  ِمن ِض �ۡ�

َ
هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ�ٰ أ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُمدُّ ۡ�ُ  َعةُ َسبۡ  ۦِده

َ
ا رٖ �  نَفَِدۡت  مَّ

ِۚ ٱ ُت َ�َِ�ٰ  َ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾٢٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
   ترجمه: 
و  )ب گرددکآن مر یبرا(ا یو در ،ن ھستند قلم شوندیزم یه روک یاگر ھمه درختان 

نند کش یھا م قلم ،ادداشت گرددیو با آن مخلوقات خدا (ا شود ین دریا کمکا یھفت در
م است یکز و حیخداوند عز .رندیگ یان نمیمخلوقات خدا پا )یول ،ندکخش یھا م بکو مر

  ).ندیافریند و چگونه بیافرید بیزھا را بایداند چه چ یم(
   توضیحات: 

هُ «  دُّ ن ). «۱۰۹/   ھفک :نگا(د یفزایب گردد و بر آن بکمر یعنی .ندکش کمک :»يَمُ مِ

هِ  دِ ْبُحٍر «  .ایب درکمراد بعد از تمام شدن مر :»بَعْ
َ
ثرت است کمراد  .ایھفت در :»َسْبَعُة أ

لِم. «اھایاھا و دریدر یعنی .دینه تحد تْ كَ دَ ا نَفِ علم گر  بیان هکسخنان خدا  :»اتُ اهللاِـَمَ
ه یآ ).۱۰۹/   ھفک :نگا(رسند  یان نمیخدا به پا یھا دهیآفر .ردیگ یان نمیخدا است پا

  .حّد و حصر خدا است یا مخلوقات بیخدا  یاز علم نامتناھ یمیدرباره ترس



  ١٧٣٧ سوره لقمان

 

 ۲۸ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  � َ�ٰ  ٖس َكَنفۡ  إِ�َّ  ُثُ�مۡ َ�عۡ  َوَ�  ُقُ�مۡ َخلۡ  مَّ َ ٱ إِنَّ  ِحَدةٍ َّ�  ۢ  ﴾٢٨ بَِص�ٌ  َسِميُع
   ترجمه: 
نش و یآفر(جز ھمسان  )در انجام(و زنده گرداندن شما  )در آغاز(نش شما یآفر 

و اقوال و اعمال بندگان از او (نا است یخداوند شنوا و ب .ستین یفرد )زنده گرداندن
  ).باشد ینھان نم

   توضیحات: 

مْ «  كُ لْقُ مْ « .دن شما در ابتداء جھانیآفر :»خَ ثُكُ عْ زنده گرداندن شما پس از مرگ  :»بَ

ةٍ . «جھان یدر انتھا دَ احِ سٍ وَ نَفْ نش ی، با آفرانسان و زنده گرداندن او کینش یرآف :»كَ
ھمچون  یمیاصًال مفاھو  ،ندارد یچ تفاوتیشان ھیو زنده گرداندن اھا  انسان ھمه

  .ندارد یانتھاء خدا معن یدر برابر قدرت ب» بزرگ«و » کوچک«و » آسان«و » سخت«
 ۲۹ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ يُولِجُ  �َّ ۡ ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ َوُ�ولِجُ  �ََّهارِ ٱ ِ�  َل �َّ رَ  لِ �َّ مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ  َقَمَر

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  رِيٓ َ�ۡ  ُ�ّٞ 
َ
َسّ�ٗ  أ نَّ  مُّ

َ
َ ٱ َوأ  ﴾٢٩ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

   ترجمه: 
د یو خورش ،گرداند یو روز را در شب داخل م ،ه خداوند شب را در روزک یا دهیا ندیآ 

ه ھر کن یو ا ؟)ان انداخته استیبه جرھا  انسان ر منافعیو در مس(رده کو ماه را مسّخر 
ان گرفتن ین نظم و نظام با پایو ا(دھند  یت خود ادامه مکبه حر ینیدام تا سرآمد معک
گاه استیدھ یو خداوند از آنچه انجام م )ابدی یان میپا ،ایدن   ؟ د آ

   توضیحات: 

 »... يْلَ يفِ يً ). «۲۷/   عمران آل :نگا( :»يُولِجُ الَّ مّ سَ لٍ مُّ ه کن یمّدت محدود و مع :»أَجَ
  .دن آن جھان استین جھان و فرارسیان ایپا

 ۳۰ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
نَّ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ُدونِهِ  مِن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  َعِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ



 تفسیر نور    ١٧٣٨

 

 ﴾٣٠َكبِ�ُ لۡ ٱ
 
   ترجمه: 
ه خداوند حق کل بر آن است یدل )دینیب یه مکرا  یبیب و غریعج یھا دهیآفر(ن یا 

و خداوند  ،د باطل استینمائ ید و عبادت میخوان یاد میه بجز او به فرکو آنچه را  ،است
  ).دیف درآیه به توصک(است  )و باالتر و برتر از آن(واال مقام و بزرگوار 

   توضیحات: 

َقُّ «  وَ احلْ آن است گر  بیانھا  این .ه خدا حق استکن بدان سبب است یا :»بِأَنَّ اهللاَ هُ
ا ی .ده استیرا آفر ین عجائب و غرائبیچون خدا حق است چن یعنی .ه خدا حق استک
  .ت خدا استیل بر حّقانیدلھا  این نشیه آفرکن یا

 ۳۱ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
ِ ٱ َمِت بِنِعۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ أ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ تِهِ َءاَ�ٰ  ّمِنۡ  لُِ�ِ�َُ�م �َّ  لَِك َ�

 ﴾٣١ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  ٖت َ�ٰ �
   ترجمه: 
ت کو در پرتو نعمت خدا حر ،اھا به فرمان اللهیھا بر صفحه در یشتک یا دهیا ندیآ 

ن یقطعًا در ا .اندیخود را به شما بنما )قدرت( یھا از نشانه یا تا او گوشه ،نندک یم
 یاست برا )بر قدرت خدا( یبزرگ یھا نشانه )اھایھا در گستره در یشتکگشت و گذار (
  .شندار سپاسگزار بایبا و بسیکه بس شک یسانک

   توضیحات: 

ةِ اهللاِ «  مَ ھا را با  یشتکه آبھا را با وزن مخصوص و کچرا  .در پرتو احسان خدا :»بِنِعْ
  .ت آنھا را فراھم فرموده استکده است و شرائط حریافریمشّخصات محدود ب
 ۳۲ سوره لقمان آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  َغِشَيُهم �َذا﴿  لَلِ ٱكَ  جٞ مَّ ْ  لظُّ َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ  ُهمفَِمنۡ  َ�ّ
قۡ  ٓ َ�ٰ � َحدُ َ�ۡ  َوَما َتِصدۚٞ مُّ  ﴾٣٢ َكُفورٖ  َختَّارٖ  ُ�ُّ  إِ�َّ  تَِنا

   ترجمه: 
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وه آنان را کھمچون  یموجھائ )شوند و یم یشتکسوار (ه ک یھنگام )ران خداکمن( 
 یول .دانند یخوانند و عبادت را خاّص او م یاد میخالصانه خدا را به فر ،ردیگ یفرا م

را  یرو انهیشان میاز ا یبرخ ،میرساند یکه آنان را نجات داده و سالم به خشک یھنگام
دوباره خدا  یادیو تعداد ز ،مانند یدار میمان خود وفادار و پایو بر ا(رند یگ یش میدر پ

انت یجز خ یسکچ یما را ھ یھا هیآ ).رندیگ یش میدر پفر کرده و راه کرا فراموش 
  .ندک یار نمکان ،شگان ناسپاسیپ

   توضیحات: 

ة :»الظُّلَلِ «  ا ابرھا ی ،)۴۲ھود /  ،۱۷۱/   اعراف :نگا(ھا  وهکمراد  .ھا بان هیسا ،جمع ُظلَّ

ا اهللاَ م. «است وُ عَ ينَ ـُ دَ هُ الدِّ لِصنيَ لَ ). ۶۵/   بوتکعن ،۲۲/   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا( :»خْ

دٌ « تَصِ قْ برد و راه  ین خوف و رجا بسر میه بکاست  یسکمراد  .رو انهیم .معتدل :»مُ

تَّارٍ ). «۶۶/   مائده :نگا(رد یگ یش نمیط در پیافراط و تفر ن کش مراد عھد .غّدار :»خَ

ورٍ . «دارد یه عھود خدا با خود را مراعات نمکاست  یا شهیپ ستم فُ  .ناسپاسار یبس :»كَ
  .ورزد یفران مکخدا سخت ھای  نعمت ه نسبت بهک یسک

 ۳۳ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ْ َشوۡ خۡ ٱوَ  َر�َُّ�مۡ  �َُّقوا ِ  َعن َواِ�ٌ  زِيَ�ۡ  �َّ  امٗ يَوۡ  ا  ُهوَ  لُودٌ َموۡ  َوَ�  ۦَوَ�ِه

ِ  َعن َجازٍ  ۚ  ًٔ َشۡ�  ۦَواِ�ِه ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ا َّ�  ۖ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ نَُّ�م َوَ�  َيا�ُّ ِ  َ�ُغرَّ ِ ٱب َّ� 
 ﴾٣٣ َغُرورُ لۡ ٱ

   ترجمه: 
 یه نه پدرکد یبترس یو از روز ،دیزیخدا بپرھ )از خشم و عذاب( !مردمان یا 

 یو نه فرزند ،ندک یاو برآورده م یبرا یارکرد و یپذ یت اعمال فرزندش را میمسؤول
وعده خدا  .سازد یاو برآورده م یبرا یارکرد و یپذ یت اعمال پدرش را میاصًال مسؤول

مال و مقام و (ا شما را گول نزند و یدن یپس زندگان .حق است )امتیدن قیبه فرا رس(
  .بدیار شما را درباره خدا نفرکبیفر )منینفس اّماره و اھر

   توضیحات: 

ْزي«  و  ۴۸/   بقره :نگا(رد یگ یاو را به عھده نم یسزا و جزا .ندک ینم برآورده :»الجيَ
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ورُ . «رندهیننده و به عھده گکبرآورده  :»جازٍ ). «۱۲۳ رُ غَ ه انسان را گول کز یھر چ :»الْ
  .شھوات و لّذات .مقام .یدارائ .نفس اّماره ،منیاھر :لیاز قب ،زند

 ۳۴ سوره لقمان آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ
َ
 ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما َحاِم� رۡ ۡ�

اَذا يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ ۢ  َعلِيمٌ  �َّ  ﴾٣٤ َخبُِ�

   ترجمه: 
گاھ  و مّطلع  ،باراند یه باران را مکو او است  ،ژه خدا استیامت ویدن قیاز فرا رس یآ

ز فراچنگ یداند فردا چه چ ینم یسکچ یو ھ ،است )مادران( یھا است از آنچه در رحم
گاه و باخبر  .ردیم یم ینیدام سرزمکه در کداند  ینم یسکچ یو ھ ،آورد یم قطعًا خدا آ
  .است )ورکاز موارد مذ(

   توضیحات: 

ةِ «  اعَ لْمُ السَّ گاھ :»عِ يْثَ . «امتیاز وقوع ق یآ غَ لُ الْ نَزِّ ه تنھا خدا کن است یمراد ا :»يُ
قًا چه یدھد و دق یر پوشش قرار میدام منطقه را زکبارد و  یداند در چه موقع باران م یم

امِ . «بارد یوه و دّره مکابان و یمقدار در دشت و ب حَ ا يفِ األرْ لَمُ مَ عْ گاھ :»يَ از تمام  یمراد آ
و  یدرون یو استعدادھا ،ل پسر و دختر بودنیاز قب .است کودکات یجزئات و یخصوص

و اوضاع حال  یو صفات جسمان یات روحیفیک یلّ کن و به طور یجن یرونیب یھایژگیو

داً . «یو یاز احوال فعل یا نه گوشه ؛ نده او استیو آ بُ غَ سِ ا تَكْ اذَ ھمه  ،سبکمراد از  :»مَ
ان یا به زیه به سود او باشد کن یاعم از ا ،شود یانسان حاصل م یه براکاست  یزھائیچ

داً (مراد از  ...و ،مرض ،صّحت ،شّر  ،ریخ :ھمچون .او ه کن ینده است ولو ایزمان آ )غَ
گاھ ).۲۳/   ھفک :نگا(بعد باشد  یا لحظه گانه  مردم از امور پنج یخالصه مراد از عدم آ

 .از موارد است کیات ھر یات و جزئیخصوص ،هیور در آکمذ



 
 

 ۀسوره سجد

 ۱ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ﴾١ مٓ ال
   ترجمه: 
  .میم .الم .الف 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا( :»مـال« 
 ۲ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َب َر�ۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل ﴿ 
   ترجمه: 
ه ک(ست یدر آن ن یدیان نازل شده است و تردیپروردگار جھان یتاب از سوک )نیا( 

  ).خدا فرو فرستاده شده است یاز سو
   توضیحات: 

يلُ الْكِتَابِ «  به  )تنزيل(واژه  .تاب فرستاده شدهک .تاب قرآنکفرو فرستادن  :»تَنزِ
اسم مفعول است و اضافه صفت به موصوف  یه به معنکن یا ایو  ،خود یمصدر یمعن

نْ ( یا به معنیاست    ).۱۹۲شعراء /  :نگا(است  )مِ
 ۳ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ ّ�َِك  ِمن قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  بَۡل  هُۚ َ�َ ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ  رَّ ا ٰ  مَّ تَٮ

َ
 لَِك َ�بۡ  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن ُهم�

 ﴾٣ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّهمۡ 
   ترجمه: 
و به (ش خود ساخته است یخودش آن را از پ )محّمد( :ندیگو یم )انکمشر(اّما  
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پروردگارت  یه از سوکاست  یحّق  )سخن(ه قرآن کبل ).دروغ به خدا نسبت داده است
 یغمبریش از تو پیه پک یبترسان )از خشم خدا(را  ینازل شده است تا گروھ )بر تو(

  ).حق رھنمود شوندسوی  به و(ابند یت ید ھدایشا ،امده استیآنان ن یبرا
   توضیحات: 

... . «است یا ن تازهیالم پسکن به یشیالم پکانتقال از  ین واژه برایا :»أَمْ «  مْ آ أَتَاهُ مَ

بْلِكَ  ن قَ مْ (مراد از  :»مِ شان یان اقرب اینیشیعصر نزول قرآن و پ کمخاطبان مشر )هُ
ھم  یتابکامده بود و یآنان ن یبرا یغمبریپ ،ل به بعدیم و اسماعیزمان ابراھ ه ازکاست 

ه در عصر نزول قرآن کن است یا .باشد ین آسمانیقوانگر  بیان هکنبود شان  میان در
  ).۴۴سبأ /  ،۴۶/   قصص :نگا(شد  یعبه پرستش مکبت در  ۳۶۰

 ۴ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

َ
 ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

فََ�  َشفِيٍع�  َوَ�  َوِ�ّٖ  مِن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُ�م َما
َ
ُرونَ  أ  ﴾٤ َ�َتَذكَّ

   ترجمه: 
ان آن دو است در شش یه در مکن و آنچه را یو زمھا  آسمان هکاست  یسکخدا  

چ یشما ھ یبجز خدا برا .جھان قرار گرفت ید و سپس بر تخت فرماندھیافریدوره ب
جز با اجازه  -ش خدا یه در پک( یعیچ شفیو ھ )ه شما را از عذاب خدا برھاندک( یاوری

  ؟دیشو یادآور میا یآ .وجود ندارد )ندکتان شفاعت یبرا -خدا 
   توضیحات: 

امٍ «  تَّةِ أَيَّ /   فرقان ،۷ھود /  ،۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا(مراد شش دوره است  :»سِ

شِ ). «۵۹ رْ يلَ الْعَ تَوي عَ ). ۵۹/   فرقان ،۲رعد /  ،۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا( :»إِسْ

» ٍّ يلِ يعٍ . «نندهک کمک .اوری :»وَ فِ   .یانجیم :»شَ
 ۵ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿ 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
لۡ  ۥٓ َداُرهُ ِمقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  ُرجُ َ�عۡ  ُ�مَّ  ِض �ۡ�

َ
 َسنَةٖ  َف �

ا ونَ  ّمِمَّ  ﴾٥ َ�ُعدُّ
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   ترجمه: 
ر خود قرار یر پوشش تدبیز ،نیاز آسمان گرفته تا زم )را یتمام عالم ھست(خداوند  

ر( ،داده است ه ک یر امور در روزیسپس تدب ).ن جھان وجود نداردیدر ا یو جز او مدبِّ
  .گردد یاو باز مسوی  به ،دیشمار یه شما مکاست  یھائ اندازه آن ھزار سال از سال

   توضیحات: 

رَ «  بِّرُ األمْ دَ ضِ . «ندک یار را مکر یتدب .گرداند یار را مک :»يُ آءِ إِيلَ األرْ مَ نَ السَّ از  :»مِ
ن فرمان را یزم یبرا ،آسمان یفرماندھز کاز مر .یّل عالم ھستک یعنی ،نیآسمان تا زم

يْهِ . «دارد یر نظر مین را زیند و امور زمک یصادر م جُ إِلَ رُ عْ او برده  یار براکگزارش  :»يَ

نَةٍ . «شود یش برگشت داده میرد و به سویگ یان میامر جھان پا .شود یم ھزار  :»أَلْفَ سَ
ه کن است یه ایمفھوم آ ).۴۷/   حّج  :نگا(ثرت است کمراد از ھزار و فروع آن  .سال

، و ده استیبخش نظم یر خاصّ ین را با تدبیده و آسمان و زمین جھان را آفریخداوند ا
ن جھان را در ھم یا ،ان سالیو پس از سال ،وسته به رتق و فتق امور آن مشغول استیپ
را با طرح  یگریو خدا جھان د ،گردد یو تمام امور سرانجام به خدا باز م ،چدیپ یم

  .دیفرما یابداع م ینینو
 ۶ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٰ  لَِك َ� َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� ِ لشَّ  ﴾٦ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َدة
   ترجمه: 
  .ره و مھربان استیو چ ،ار باخبر استکه از پنھان و آشکاست  یاو خداوند 
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ ةِ . «آنچه از مردم نھان است :»الْ ادَ هَ   .ان استیآنچه بر مردم ع :»الشَّ
 ۷ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ﴿  حۡ  �َّ
َ
  ۥۖ َخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َسنَ أ

َ
 ﴾٧ ِط�ٖ  ِمن نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قَ َخلۡ  َو�ََدأ

   ترجمه: 
را از گل  )اّول(نش انسان یو آفر ،دیو آفرکین ،دیه ھر چه را آفرکاست  یسکآن  
  .دیآغاز
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   توضیحات: 

نَ «  سَ » نظام احسن«م خلقت را بر یاخ عظک یعنی. ردکراسته یبا و آراسته و پیز :»أَحْ
ان ھمه موجودات یه مک یا به گونه .شود یباتر از آن تصّور نمیاملتر و زکده است و یآفر

طاء فرموده دام آنچه را به زبان حال خواسته است عکاست و به ھر  یوند و ھماھنگیپ

مخلوق برجسته انسان نام را از موجود ساده  یعنی .ِگل :»طِنيٍ ). «۵۰/   طه :نگا(است 
ن یرده است و شاعر در اکده است و او را ُگل سرسبد جھان خلقت یم ارزش ِگل آفرکو 

  ھت و به ِگل جان دادکه به ُگل نَ ک یا دھنده :و سروده استکیباره چه ن
 ۸ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِن لَةٖ ُسَ�ٰ  ِمن ۥلَهُ �َسۡ  َجَعَل  ُ�مَّ ﴿  ا هِ�ٖ  ءٖ مَّ  ﴾٨ مَّ
   ترجمه: 
 )یبه نام من( یزیف و ناچیضع )به ظاھر(ه او را از ُعصاره آب یسپس خداوند ذّر  
  .دیآفر
   توضیحات: 

ةٍ «  اللَ /   مؤمنون :نگا(است  یمراد نطفه آدم .زیُعصاره و فشرده خالص ھر چ :»سُ

نيٍ ). «۱۲ هِ ز یه به ظاھر ناچکاست  یمراد نطفه و من .ف و خواریضع .زیر و ناچیحق :»مَ
  .ن موجودات استیزتریقت از اسرارآمیدر حق یول

 ۹ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ٰ  ُ�مَّ ﴿  ٮ وِحهِ  مِن �ِيهِ  َوَ�َفخَ  هُ َسوَّ مۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  ۦۖ رُّ  ٱوَ  عَ لسَّ
َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ا قَلِيٗ�  َدةَ  مَّ

 ﴾٩ ُكُرونَ �َشۡ 
   ترجمه: 
از  یه سرّ ک(رد و از روح متعّلق به خود کل و آراسته یمکاو را ت یھا آن گاه اندام 

د و یتا بشنو(د یآفرھا  دل ھا و ھا و چشم شما گوش یو برا ،دیدر او دم )اسرار است
  .دیآور یم یرا به جا )او یھا نعمت(ر کمتر شکشما  )اّما ،دید و بفھمیبنگر
   توضیحات: 

اهُ «  وَّ هِ . «دیخلقت او را اتمام بخش .ردکل و آراسته یمکانسان را ت :»سَ وحِ ن رُّ  :»مِ
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ا). «۲۹حجر /  :نگا( لِيالً مَّ   .کاند .مترک :»قَ
 ۱۰ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ْ َوقَالُوٓ ﴿  ءَِذا ا
َ
 ٱ ِ�  َناَضلَلۡ  أ

َ
ءِنَّا ِض �ۡ�

َ
ٓ  ُهم بَۡل  َجِديدِۢۚ� قٖ َخلۡ  لَِ�  أ  َرّ�ِهِمۡ  ءِ بِلَِقا

 ﴾١٠فُِرونَ َ�ٰ 
   ترجمه: 
م (و ذّرات وجود ما ین گم گشتیم و در زمیه ما مردک یا ھنگامیند: آیگو یافران) مک( 

را از  یافت (و دوباره زندگیم یخواھ یا نش تازهیاز آن نماند) آفر ید و اثریگرد کزه خایآم
  تاب) ھم ھستند.کحساب و  یبا پروردگارشان (برار مالقات که آنان منک) بل؟ میریگ یسر م
   توضیحات: 

نَا يفِ «  لْ لَ ضِ  ضَ شدن و در  کجزو خا ،مراد از گم شدن .مین گم شدیدر زم :»األرْ

لْقٍ . «ندن و پرتاب شدن استکن پرایپھنه زم ونَ . «نشیآفر :»خَ افِرُ ِمْ كَ هبِّ آءِ رَ  :نگا( :»بِلِقَ
  ).۸و  ۷/   ونسی

 ۱۱ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ٰ  قُۡل ﴿  لَُك  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱ مَّ ِيٱ تِ َموۡ ل َّ�  َ  ﴾١١ َجُعونَ تُرۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  ُوّ�ِ
   ترجمه: 
د و جان شما را یآ یبه سراغتان م ،ه بر شما گماشته شده استکفرشته مرگ  :بگو 

  .دیشو یپروردگارتان بازگردانده مسوی  به سپس ،ردیگ یم
   توضیحات: 

مْ «  فَّاكُ تَوَ لَ ). «۵۰/   انفال ،۳۲و  ۲۸/   نحل :نگا(رد یگ یجان شما را م :»يَ كِّ مأمور  :»وُ
  .گماشته شده است .گشته است

 ۱۲ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿  ْ  رُِمونَ ُمجۡ ل ٓ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  رُُءوِسِهمۡ  نَاكُِسوا بۡ  َر�ََّنا
َ
 َناِجعۡ رۡ ٱفَ  َناوََسِمعۡ  نَاَ�ۡ �

 ﴾١٢ ُموقُِنونَ  إِنَّا لًِحاَ�ٰ  َمۡل َ�عۡ 



 تفسیر نور    ١٧٤٦

 

   ترجمه: 
 یبرا(شگاه پروردگارشان یه در پک یاران را در آن ھنگامکگناھ ینیبب )شد یم(اگر  

اند و  ندهکر افیسر به ز )شان از خجالتیو ا ،اند تاب گرد آورده شدهکحساب و 
آنچه (م یدیو شن )میزده بود یورکآنچه خود را از آن به (م یدید !پروردگارا :ندیگو یم

بازگردان تا  )به جھان(پس ما را  )میمانیپش کنیھم ا .میزده بود یرکخود را از آن به 
امت و فرموده یبه ق(ما  ).میو سرافراز به خدمت برگرد(م یعمل صالح انجام دھ

  .میامل دارکن یقی )غمبرانتیپ
   توضیحات: 

و «  مْ نَاكِسُ هِ وسِ ؤُ نَا. «ریسر به ز ،سکجمع نا :»رُ ْ   .میدید :»أَبْرصَ
 ۱۳ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ٰ  ٍس َ�فۡ  ُ�َّ  َناتَيۡ � َناِشئۡ  َولَوۡ ﴿  مۡ  ِمّ�ِ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َحقَّ  ِ�نۡ َوَ�ٰ  َهاُهَدٮ
َ
 نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ 
َ
 ﴾١٣ عِ�َ أ

   ترجمه:
انسان را (ن کیول ،میداد یاش را م ت الزمهیھدا یم به ھر انسانیخواست یماگر ما  

له یت به وسیو قابل ھدا ،ف و مسؤول در برابر اعمال خودیالکّلف به تکصاحب اراده و م
 )ارکمان و گناھیا یب(افراد  یه دوزخ را از جملگکردم کمن مقّرر  )م ویدیغمبران آفریپ

  .نمکجّن و انس پر 
   توضیحات: 

ئْنَا«  وْ شِ لَ لُ ). «۱۱۸ھود /  ،۳۹/   انعام :نگا( :»وَ وْ قَ قَّ الْ الَنَّ ). «۸۲/   نمل :نگا( :»حَ ألَمَ

... نَّمَ هَ   ).۱۸/   اعراف :نگا( :»جَ
 ۱۴ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  �َِسيُتمۡ  بَِما فَُذوقُوا ٓ َ�ٰ  مُِ�مۡ يَوۡ  ءَ لَِقا ْ  ُ�ۡمۖ �َِسيَ�ٰ  إِنَّا َذا  ُكنُتمۡ  بَِما ۡ�ِ �ُۡ ٱ َعَذاَب  َوُذوقُوا
 ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ 

   ترجمه: 
با پروردگارتان (ه مالقات امروز خود را کن یبه خاطر ا )عذاب جھّنم را(د یبچش 
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به  )ان عذاب رھا ویدر م(ز شما را یو ما ن ،دیا ردهکفراموش  )تابکحساب و  یبرا
 )ایدر دن(ه ک یرا به سبب اعمال یشگید عذاب ھمیو بچش ،میسپار یم یدست فراموش

  .دیا داده یانجام م
   توضیحات: 

يتُمْ «  ه سبب نجات کاست  یاعمال کتر ی،مراد از فراموش .دیا ردهکفراموش  :»نَسِ

مْ « .گردند یم ينَاكُ . مراد رھا ساختن در عذاب است .میا ردهکشما را فراموش  :»نَسِ

دِ « ُلْ   .یشگیھم .یجاودانگ :»اخلْ
 ۱۵ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِينَ ٱ تَِناَ�ٰ � ِمنُ يُؤۡ  إِ�َّ ْ  إَِذا �َّ  َ�  َوُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  وََسبَُّحواْ  � � بَِها ُذّكُِروا
ونَ َتكۡ �َسۡ  ُ�ِ۩ ١٥﴾ 

   ترجمه: 
 )خدا یبرا( ،پند داده شوند  ھا بدان ه ھر وقتکمان دارند یات ما ایبه آ یسانکتنھا  

ّبر کپردازند و ت یح پروردگارشان میگرانه به تسب شیو ستا ،افتند یبه سجده م
  .ورزند ینم

   توضیحات: 

َا«  وا هبِ رُ كِّ داً . «بدان پند داده شدند :»ذُ جَّ دِ . «نندگانکسجده  ،جمع ساِجد :»سُ مْ بِحَ

ِمْ  هبِّ مالبسه و جار  یبرا )ب(حرف  .ش پروردگارشان ھستندیمتلّبس به حمد و ستا :»رَ
  .و مجرور در موضع حال است

 ۱۶ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َعنِ  ُجنُو�ُُهمۡ  َ�تََجاَ�ٰ ﴿  ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  ﴾١٦يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َومِمَّ
   ترجمه: 
گفته و به عبادت  کن را تریریو خواب ش(شود  یش از بسترھا به دور میپھلوھا 

و از  ،خوانند یاد مید به فریم و امیپروردگار خود را با ب )پردازند و یپروردگارشان م
  .بخشند یم میا دادهشان  بدی هک یزھائیچ

 



 تفسیر نور    ١٧٤٨

 

   توضیحات: 

ايف«  بستر نرم و  کمراد برخاستن از خواب خوش و تر .شوند یرھا و به دور م :»تَتَجَ

عِ ـْال. «گرم است اجِ ضَ عاً . «ھا رختخواب ،بسترھا ،جمع َمْضَجع :»مَ فاً وَ طَمَ وْ م و یبا ب :»خَ
 :ن استیر چنیمفعول مطلق فعل محذوف بوده و تقد .در حال خوف و رجا .دیام

عاً « ونَ طَمَ عُ فاً وَ يَطْمَ وْ افُونَ خَ َ َن َو یَخآِئفِ  یاست و به معن )و(ر یه حال ضمکن یا ای .»خيَ
  .باشند یَن میَطاِمعِ 

 ۱۷ آیه ۀسجدسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿  ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  قُرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 یزھایچه چ ،دھند یانجام م )مؤمنان(ه ک یارھائکدر برابر  ،داند یس نمکچ یھ 
  .شده استشان پنھان یا یبرا یبخش ن و مسّرتیآفر یشاد
   توضیحات: 

ُمْ «  يَ هلَ فِ آ أُخْ  م ویمراد مواھب عظ .آنان پنھان شده است یه براک یزھائیچ :»مَ

ٍ . «ده شده استیه دیمؤمنان تھ یه براکاست  یفراوانھای  نعمت نيُ ةِ أَعْ رَّ ه یما :»قُ
). ۴۰/   طه :نگا(بخش است   ن و مسّرتیآفر یشاد یزھائیمراد چ .چشم ییروشنا

آءً « زَ   .مفعول له است :»جَ
 ۱۸ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ۚ فَاِسقٗ  َ�نَ  َكَمن اِمنٗ ُمؤۡ  َ�نَ  أ  ﴾١٨ نَ ۥَتوُ �َسۡ  �َّ  ا

   ترجمه: 
 !ھرگز ،نه( ؟! ه فاسق بوده استکاست  یسکھمچون  ،ه مؤمن بوده استک یسکا یآ 

  .ستندیبرابر ن )ن دویا
   توضیحات: 

قاً «  ونَ . «افرک .ن خدایخارج از د :»فَاسِ تَوُ چون مراد  .ستندیسان نکیبرابر و  :»ال يَسْ

نْ (از    .غه جمع آورده شده استین فعل به صورت صیا ،دسته و گروه است )مَ
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 ۱۹ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ أ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  فَلَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ۡ ٱ ُت َج�َّ  ل

ۡ
ْ  بَِما نُُزَ�ۢ  َوىٰ َمأ  َ�نُوا

 ﴾١٩َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
ه کبھشت ھای  باغ ،اند سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکو اّما  
در  )شانیخدا از ا( یرائیبه عنوان محّل پذ ،شان خواھد بودیاز آن ا ،است یزندگ یجا

  .اند داده یانجام م )ایدر دن(ه ک یارھائکبرابر 
   توضیحات: 

نَّاتُ الْ «  أْويـجَ بھشت  یول ،گاه سفر استیا جایدن یعنی .یمحّل زندگھای  باغ :»مَ

الً « .ردنک یگاه ماندن و زندگیجا  .نشانند یه مھمان محترم را در آنجا مک یانکم :»نُزُ
ه کن است یمراد ا .نندک یاز مھمان آماده م یرائیپذ یه براک یزیچ .یرائیمحّل پذ

 .شود یم یرائیشان پذیاز مؤمنان است و دائمًا ھمچون مھمان از ا یرائیپذبھشت محّل 

نَّات(حال  ل(ا جمع یو  ،است )جَ نُوا(ر یو حال ضم )نَازِ امَ ينَ ءَ ذِ   .است )الَّ
 ۲۰ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ   فََسُقوا

ۡ
ٰ َ�َمأ ۖ ٱ ُهمُ َوٮ ٓ  �َّاُر َراُدوٓ  ُ�ََّما

َ
ْ أ ن ا

َ
ْ َ�ۡ  أ ٓ ِمنۡ  رُُجوا ْ  َها ِ�يُدوا

ُ
 َو�ِيَل  �ِيَها أ

ْ  لَُهمۡ  ِيٱ �َّارِ ٱ َعَذاَب  ُذوقُوا بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  ﴾٢٠ تَُ�ّذِ
   ترجمه: 
ش یفر در پکو راه (به در رفته  )از فرمان خدا و اطاعت از او(ه ک یسانکو اّما  

شان یا ،ندیبخواھند از آن بدر آه کھر زمان  .شان آتش دوزخ استیگاه ایجا )اند گرفته
ه آن را کرا  ید عذاب آتشیبچش :شود یگفته مشان  بدی شوند و یبدانجا بازگردانده م

  !دیپنداشت یدروغ م
   توضیحات: 

وا«  يدُ   ).۲۲/   حّج  :نگا(برگردانده شدند  :»أُعِ
 ۲۱ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 
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 ٱ َعَذاِب لۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم﴿ 
َ
 ٱ َعَذابِ لۡ ٱ ُدونَ  َ�ٰ دۡ ۡ�

َ
 ﴾٢١ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َ�ِ �ۡ ۡ�

   ترجمه: 
شان  بدی )آخرت(تر  بزرگ ش از عذابیرا پ )ایدن(تر  کیما قطعًا عذاب نزد 

  .برگردند )خداسوی  به و ،شندکدست ب یفر و معاصکاز (د یشا ،میچشان یم
   توضیحات: 

ابِ األدْين«  ذَ  یویا و آفات دنیمراد مصائب و بال .مترکعذاب  .تر کیعذاب نزد :»الْعَ
 ،ھا دردھا و رنج ،ھا یسالکخش ،ھا یھا و ناخوش یماریب ،ھا و ضررھا انیز :ھمچون ،است

ابِ « .ش ازیپ .قبل از :»دُونَ . «بشمارند یخدائ یھا و ھشدارھا دارباشیه بک ذَ الْعَ

 ِ ربَ   ).۲۶زمر /  ،۳۴رعد /  :نگا(جھّنم است  یمراد عذاب اخرو .عذاب بزرگتر :»األكْ
 ۲۲ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ن لَمُ أ عۡ  ُ�مَّ  ۦَرّ�ِهِ  ِت َ�ٰ � ُذّكِرَ  ِممَّ

َ
ٓۚ َ�نۡ  َرَض أ ۡ ٱ ِمنَ  إِنَّا َها  رِمِ�َ ُمجۡ ل

 ﴾٢٢ُمنَتقُِمونَ 
   ترجمه: 
و او از  ،داده شودات پروردگارش پند یه به آکاست  یسکارتر از آن کستم یسکچه  

  .م دادیفر خواھیکاران را کبزھ یمسّلمًا ما ھمگ ؟بگرداند یآنھا رو
   توضیحات: 

رَ «  كِّ ضَ . «دیادآور گردی .پند داده شد :»ذُ رَ . ردکپشت  .گرداند یرو :»أَعْ

ونَ « مُ نتَقِ فر دادن یکردن و کمجازات  ،مراد از انتقام خدا در قرآن .رندگانیانتقام گ :»مُ
  ).۹۵/   مائده ،۷۹حجر /  ،۱۳۶/   اعراف :نگا(است 

 ۲۳ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِن َ�ةٖ ِمرۡ  ِ�  تَُ�ن فََ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  َِ�ٓ  ىُهدٗ  هُ َ�ٰ وََجَعلۡ  ۦۖ �ِهِ لَِّقا ِ�ّ 
ٰٓ إِسۡ   ﴾٢٣ ءِيَل َ�

   ترجمه: 
 یه موسکنداشته باش  کو ش ،میرا فرو فرستاد )تورات(تاب ک یموس یما برا 
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  .میل گرداندیاسرائ یبن یما آن را رھنمون و راھنما .و ،افت داشتیتورات را در
   توضیحات: 

ةٍ . «مراد تورات است :»الْكِتَابَ «  يَ رْ آئِهِ . «دیو ترد کش :»مِ  یردن موسکافت یدر :»لِقَ

ن يفِ . «گردد یباز م )الكتاب(به  )ه(ر یضم .تورات را آئِهِ ال تَكُ قَ ن لِّ ةٍ مِّ يَ رْ مخاطب  :»مِ

ديً ). «ّسریالمصحف الم :نگا(گران یغمبر اسالم است و مراد دیپ  .یھاد .تیھدا :»هُ
  .قتیبه حق و حق یراھنما

 ۲۴ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناوََجَعلۡ ﴿  �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِنَابِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

   ترجمه: 
 ،ن مایو برابر قوان(ه به فرمان ما کم یردکدار یرا پد یانیشوایل پیاسرائ یان بنیو از م 

در راه خدا بر تحّمل (ل یاسرائ یه بنکبدان گاه  ،نمودند یم  یراھنمائ )مردمان را
  .ردندکدا یامل پکمان یات ما ایدند و به آیورز یبائیکش )ھا یسخت
   توضیحات: 

ةً «  ه پس از کاست  ینیان دیشوایا پی ،اء خدایمراد انب .انیشوایامامان و پ :»أَئِمَّ

نَا. «رندیگ یر را به عھده مکاز من یار امر به معروف و نھکغمبران یپ رِ به فرمان ما  :»بِأَمْ

...ـَّمـلَ . «ن ماین و قوانیطبق مواز .و برابر دستور ما وا وَ ُ ربَ ل یاسرائ یبنه ک یوقت :»ا صَ
 .ردندک یبائیکراه خدا را تحّمل و بر آن استقامت و ش یھا یف و دشواریالکمشّقات ت

گر ی، دیات الھین به آیقیمان و ی: نخست ارساند یم یشوائیرا به پھا  انسان زیدو چ
  .یداریو پا یبائیکش

 ۲۵ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

ْ  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ِصُل َ�فۡ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿   ﴾٢٥ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 :لیاز قب(شان یمورد اختالف ا یزھایان آنان درباره چیم ،امتیروز ق ،پروردگار تو 

خود  یرا به جزا و سزا کیو ھر (ند ک یم یداور )و عقاب ،ثواب ،زیرستاخ ،نیمسائل د
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  ).رساند یم
   توضیحات: 

لُ «  صِ مْ . «ندک یم یداور .دینما یقضاوت م :»يَفْ يْنَهُ اء یان انبیم .لیاسرائ یان بنیم :»بَ
  .نیّفار و مؤمنکان یم .لیاسرائ یو بن

 ۲۶ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
هۡ  َ�مۡ  لَُهمۡ  دِ َ�هۡ  لَمۡ  أ

َ
 ِ�  إِنَّ  ِكنِِهمۚۡ َمَ�ٰ  ِ�  ُشونَ َ�مۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ ّمِنَ  لِِهمَ�بۡ  ِمن نَالَكۡ أ

 ٰ فََ�  ٍت� َ�ٰ � لَِك َ�
َ
  ﴾٢٦ َمُعونَ �َسۡ  أ

   ترجمه: 
را  یفراوان یھا ش از آنان ما مردمان نسلیه پکشان روشن نشده است یا یا برایآ 
روند  یان آنان راه مکم )و جا و یمأو(ن و کدر مس )کنیشان ھم ایا(م و یا ردهک کھال

ار یدار دید(ن یواقعًا در ا ).؟نندیب یم شان را منازل یھا رانهیخود و یو در سفرھا(
و  ،از قدرت خدا( یھائ نشانه )خیاران تارک نه جّباران و تبهکاز س یو خال کمترو

عبرت را از  یو پندھا ی،الھ ین اندرزھایا(ا یآ .است )از گذشتگان یعبرت یھا درس
  ؟شنوند ینم )انیسا کسر به فل یھا نگرهکران و یو یھا اخکزبان حال 

   توضیحات: 

ُمْ «  ْدِ هلَ ْ هيَ ْ (فاعل  ).۱۰۰/   اعراف :نگا( ؟ ار نشده استکآنان روشن و آش یبرا :؟»ملَ ملَ

ْدِ  ونِ (مضمون جمله  )هيَ رُ قُ نَ الْ م مِّ بْلِهِ ن قَ نَا مِ لَكْ مْ أَهْ ونِ . «است )كَ رُ قُ  یمردمان نسلھا :»الْ

ونَ ). «۶/   انعام :نگا(گوناگون  عُ مَ ر کتدّبر و تف ،دنیمراد از شن ؟شنوند ینما یآ :»أَفَال يَسْ
  .و عبرت گرفتن است

 ۲۷ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
ۡ ٱ �َُسوُق  � ٓ ل  ٱ إَِ�  ءَ َما

َ
  ٗ� َزرۡ  ۦبِهِ  رِجُ َ�نُخۡ  ُرزِ �ُۡ ٱ ِض �ۡ�

ۡ
نۡ  هُ ِمنۡ  ُ�ُل تَأ

َ
 ُمُهمۡ َ�ٰ �

نُفُسُهمۚۡ 
َ
فََ�  َوأ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ ٢٧﴾ 

   ترجمه: 
ھای  سرزمین سوی به )ابرھا و بر پشت بادھا یدر البال(ه ما آب را کنند یب یا نمیآ 
انشان یه از آن ھم چارپاکم یانیرو یشتزارھا مکله آن یم و به وسیران یو برھوت م کخش
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  ؟نندیب یا نمیآ ؟ندینما یه میو ھم خودشان تغذ ،خورند یم
   توضیحات: 

وقُ «  رِ . «میران یم :»نَسُ ُزُ ). ۸/   ھفک :نگا(اه ین لخت و برھوت و بدون گیزم :»اجلْ

عاً « رْ تواند شامل ھر گونه  ینجا میدر ا ،زرع ).۳۲/   ھفک ،۱۴۱/   انعام :نگا(شتزار ک :»زَ
  .باشد یاه و درختیگ

 ۲۸ آیه ۀسوره سجد
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن حُ َفتۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿ 
   ترجمه: 
ان یپروردگار در م(و قضاوت  )ارک(صله ین روز فیا ،دیاگر راستگوئ :ندیگو یافران مک 

 یا عذاب سرمدی ی،ویصال دنیچرا عذاب است( ؟!خواھد بود یک )افران و مؤمنانک
  ).؟!شود یر ما نمیرسد و دامنگ یھر چه زودتر فرا نم ی،اخرو
   توضیحات: 

تْحِ «  فَ صال ینخست روز عذاب است :ز استیمراد دو چ .ان مردمیم یداور :»الْ
مان آوردن از آنان یسازد و مجال و فرصت ا ین مک شهیّفار را رکه ک یعذاب یعنی ی،ویدن

 - ۴۰و  ۸/   انعام :نگا(قوم نوح  ،قوم ھود ،انیمثل عذاب فرعون و فرعون .شود یسلب م
است و  یاصل یه روز داورک یاخرو یدوم روز عذاب سرمد ).۳۸ - ۳۶/   فرقان ،۴۴
 ۴۰اء / یانب ،۸۵/   نحل ،۱۶۲/   بقره :نگا(شود  یز از عذاب داده نمیمھلت گر یسکبه 

 ،ه دانستنکا روز فتح میو اّما فتح را جنگ بدر  ).۴۰/   دخان ،۲۱/   صاّفات ،۲۶سبأ / 
در فتح  از جمله .رفته و مقبول بوده استیّفار پذکمان آوردن یه اکچرا  .اشتباه است

  ).یر قاسمیتفس :نگا(اند  مان آوردهیه در حدود دو ھزار نفر طلقاء اکم
 ۲۹ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يَنَفعُ  َ�  حِ َفتۡ لۡ ٱ مَ يَوۡ  قُۡل ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ  ﴾٢٩ يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  ُنُهمۡ إِيَ�ٰ  ا
   ترجمه: 
مان آوردن یا )گذرد و یار مکار از ک ،پروردگار(و قضاوت  )ارک(صله یدر روز ف :بگو 

مھلت داده شان  بدی )از دست عذاب یا لحظه(شان ندارد و  به حال یّفار سودک
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  .شود ینم
   توضیحات: 

تْحِ «  فَ مَ الْ وْ   ).۲۸/   سجده :نگا( :»يَ
 ۳۰ آیه ۀسوره سجد

   ه:یمتن آ 

عۡ ﴿ 
َ
نَتِظُرونَ  إِ�َُّهم نَتِظرۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ   ﴾٣٠ مُّ

   ترجمه: 
ن یافرک یشگیار ھمک ،ن است و استھزاء و تمسخریه چنکنون کا !غمبریپ یا( 

ست کخدا و ش یاری(و منتظر  )غ خود ادامه بدهیو به تبل(ت مده یشان اھّم یبه ا )است
  .ھستند )تو و مؤمنان کست و ھالکش(شان ھم منتظر یه اکچرا  ،باش )انکمشر
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ ضْ عَ رِ   .ت مدهیاھّم شان  بدی .بگردان یاز آنان رو :»أَعْ



 
 

 سوره أحزاب

 ۱ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ � ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َوَ�  �َّ ۡ ٱوَ  فِرِ�نَ َ� َ ٱ إِنَّ  فِقَِ�ۚ ُمَ�ٰ ل  ﴾١اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

   ترجمه: 
 .نکافران و منافقان اطاعت مکو از  ،خدا )عذاب و خشم(بترس از  !غمبریپ یا 
گاه گمان  بی   .است )در افعال و اقوال خود(مت کح یدارا )و ی،زیاز ھر چ(خداوند آ
   توضیحات: 

رش سخنان یمراد پذ :»ال تُطِعْ . «مراد مداومت بر تقوا و ترس از خدا است :»إِتَّقِ اهللاَ « 
شان مطرح یه از طرف اکاست  یا ارانهکسازش یشنھادھایو قبول پ ،افران و منافقانک
  .گردد یم

 ۲ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�َِكۚ  ِمن َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿  َ ٱ إِنَّ  رَّ  ﴾٢ �َخبِ�ٗ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َ�نَ  �َّ
   ترجمه: 
خداوند از گمان  بی .شود یم یپروردگارت به تو وح یه از سوکن ک یرویپ یزیاز چ 

گاه استیدھ یه انجام مک یارھائک   .د بس آ
   توضیحات: 

بِعْ «    .نک یرویپ :»إِتَّ
 ۳ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ِۚ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ﴾٣ َو�ِيٗ�  �َّ
   ترجمه: 
و (ه خداحافظ کن بس یھم ).خود را بدو بسپار یارھاکو (ن کل کو بر خدا تو 
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  .باشد )مدافع انسان
   توضیحات: 

كيالً «    ).۸۱نساء /  ،۱۷۳/   عمران آل :نگا( :»وَ
 ۴ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ُ ٱ َجَعَل  مَّ زۡ  َجَعَل  َوَما ۦۚ فِهِ َجوۡ  ِ�  َبۡ�ِ قَلۡ  ّمِن لِرَُجلٖ  �َّ
َ
ٰٓ ٱ َجُ�مُ َ�ٰ أ  ِهُرونَ تَُ�ٰ  يـِٔ �َّ

َ�ٰ  ُهنَّ ِمنۡ  مَّ
ُ
دۡ  َجَعَل  َوَما تُِ�مۚۡ أ

َ
ٓ أ �ۡ  َءُ�مۡ ِ�َيا

َ
� ٓ ٰ  َءُ�مۚۡ َنا فۡ  لُُ�مقَوۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هُِ�ۡمۖ َ� َّ� 

بِيَل ٱ ِديَ�هۡ  َوُهوَ  قَّ �َۡ ٱ َ�ُقوُل    ﴾٤ لسَّ
   ترجمه: 
ا یدو پدر و  یسکه کھمان گونه (قرار نداده است  یسکخداوند دو دل را در درون  

و  ،سازد یمادران شما نم» ِظھار « خداوند ھرگز ھمسرانتان را با اظھار  ).مادر ندارد
ه شما به زبان کاست  ین سخنیا .دینما یشما نم یقیفرزندخواندگانتان را فرزندان حق

است و با الفاظ و قراردادھا  یعیرابطه طب کی یو فرزند یه رابطه پدرکچرا (د یگوئ یم
 ید و به راه راست راھنمائیگو یخداوند حق م ).شود یا ھرگز حاصل نمو شعارھ

  .ندک یم
   توضیحات: 

 » ِ بَنيْ لْ .... «دو دل :»قَ لٍ جُ لَ اهللاُ لِرَ عَ ا جَ ه خداوند کگونه  ھمان هکن است یمراد ا :»مَ
. ھم دو دل نداده است یسکبه  ،ا دو مادر قرار نداده استیو  ،دو پدر یسک یبرا

ف« وْ نَّ . «داخل .درون :»جَ نْهُ ونَ مِ رُ ه پشت شما ھمچون کد یگوئ یبدانان م :»تُظَاهِ

رِ (ت با گفتن یدر جاھل .ندیگو یم» ظِهار«ار را کن یا .پشت مادرم است ظَهْ َّ كَ يلَ أَنتِ عَ

ي ن گفته ھمسر به منزله مادر او پنداشته یو با ا ،مرد حرام یابد برا یھمسر برا ،)أُمّ
م ِظھار در اسالم در سوره کح .آوردند یطالق بدون رجعت بشمار مشد و آن را  یم

يَآءَ . «خواھد آمد ۴ - ۲ات یآ ،مجادله عِ   .ھا فرزندخوانده ی،جمع َدعِ  :»أَدْ
 ۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 
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ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿  قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا
َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َسُط أ ْ لَُموٓ َ�عۡ  لَّمۡ  فَإِن �َّ ٓ  ا ٰ فَإِخۡ  َءُهمۡ َءابَا  ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�

 ٰ ٓ  ُجَناحٞ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس َولَيۡ  ِ�ُ�مۚۡ َوَمَ� خۡ  �ِيَما
َ
 أ

ۡ
ا ِ�نَوَ�ٰ  ۦبِهِ  تُمَط� َدۡت  مَّ  َوَ�نَ  قُلُوُ�ُ�مۚۡ  َ�َعمَّ

ُ ٱ  ﴾٥ رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
   ترجمه: 
 .بشمار استتر  ش خدا عادالنهیار در پکن یه اکد یشان بخوان آنان را به نام پدران 

ھر گاه در  .اران شما ھستندیو  ینیآنان برادران د ،دیشان را نشناختیاگر ھم پدران ا
د و یبه لغزش افتاد ،ا سبق لسانی ،و مثًال بر اثر عادت گذشته(د یردکن مورد اشتباه یا

 یاز رو یعنی(خواھد  یه دلتان مکآنچه را  یول .ستیبر شما ن یگناھ )دیبه خطا رفت
وسته خدا آمرزگار و یپ ،به ھر حال ).فر داردیکگناه است و  ،دیگوئ یار میعمد و اخت

  ).بخشد یشد و شما را مک یمھا  لغزش و قلم عفو بر اشتباھات و(مھربان بوده و ھست 
   توضیحات: 

مْ «  وهُ عُ طُ . «دید و بنامیشان را بخوانیا .دیشان بزنیصدا :»أُدْ  .تر دادگرانه :»أَقْسَ
ھا  ه اگر آنان را به نام پدرخواندهکست ین یتر بدان معن ل عادالنهیاستعمال اسم تفض

سه عادالنه و یه مقاکبل ،تر عادالنه یصدا بزنند عادالنه است و به نام پدران واقع
انسان اگر خود را به  :میگوئ یه مک یوقت .گر خوب و بد استیا به عبارت دی ،ناعادالنه

ام اژدھا که اگر خود را به کست ین نیمفھوم سخن ا .ھتر استندازد بیام اژدھا نک

ايل. «ندازد ِبْه و خوب استیب وَ نَاحٌ . «ارانی ی،جمع َمْول :»مَ . گناه و مجازات :»جُ

مْ « لُوبُكُ تْ قُ دَ مَّ   .دید و عمدًا آن را گفته باشیرده باشکه قصد آن کاست  یزیمراد چ :»تَعَ
 ۶ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ 
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ْ  ُتُهۡمۗ أ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
 َ�ٰ أ

ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  ۡ ٱ ِمنَ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٓ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ن إِ�َّ
َ
ْ َعلُوٓ َ�فۡ  أ وۡ  إَِ�ٰٓ  ا

َ
ٓ أ عۡ  �ُِ�مِ�َا ۚ ُروفٗ مَّ  ا

ٰ  َ�نَ   ﴾٦ �ُطورٗ َمسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لَِك َ�
   ترجمه: 
و اراده و خواست او در (دارد  یشتریت بیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویپ 

و ھمسران  )شان استیمقدم بر اراده و خواست ا ،مؤمنان یو اجتماع یمسائل فرد
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و  ،آنان را از نظر به دور نداشت ید احترام مادریو با(مادران مؤمنان محسوبند  ،غمبریپ
از نظر ارث (گر یشاوندان نسبت به ھمدیو خو ،)شان را بزرگ و ارجمند شمردیا کیاکی

ت یاز اولو )قرآن(زدان یتاب کدر  ،از مؤمنان و مھاجران )یاز بعض یبردن بعض
ه کن یمگر ا ،)باشد یموجب ارث نم یمان مؤاخات و برادریو پ( ،برخوردارند یشتریب

 یبرا یمقدار ،تیق وصیو از طر(د یانجام دھ یکیار نکد در حق دوستان خود یواھبخ
م کح(ن یا ).ندارد ین عمل مانعیه اک ،دینک یخوبشان  بدی د ویآنان به ارث بگذار

 یلیر و تبدییو تغ(توب و مقّرر است کم )قرآن(تاب کدر  )شاوندانیتوارث خو
  ).شناسد ینم

   توضیحات: 

يل...أَلنَّبِيُّ «  حق  ی،غمبر اسالم در جان و مال اّمت محّمدیه پکن است یمراد ا»: أَوْ
د یشه بایغمبر ھمیو پ ،از خود تصّرف مؤمنان در جان و مال خود دارد یشتریتصّرف ب

و فرمان و فرموده او مقدم بر اراده و  ،زتر از جان و مال مؤمن در نزد مؤمن باشدیعز

ُمْ ). «۶۵خواست خود انسان (نگا: نساء /  اهتُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ غمبر مادران امت یھمسران پ»: أَزْ
شان را یا یحرمت مقام مادر ید برابر فرمان آسمانیو لذا مؤمنان با ،ھستند یمحّمد

امِ ، ). «۵۳/   احزابدارند (نگا:  یرا گرام یمادران آسمان کیاکینند و کت یرعا حَ أُولُوا األرْ

... يل بِبَعضٍ مْ أَوْ هُ ه مؤاخات و کت است ین واقعیاگر  بیان ،هین قسمت از آیا»: بَعْضُ
منعقد  یو مؤاخات و برادر ،نه در صدر اسالمین و انصار مدیان مھاجریموجود م یبرادر

ا قضا و قدر یمراد لوح محفوظ »: كِتَابِ اهللاِ«باشد.  یموجب ارث بردن نم ی،در ھر زمان
/   ن ارث در آن مقّرر است (نگا: بقرهیه قوانکدگار است یالم آفرکا مراد قرآن یاست و  یالھ

لُوا...). «۱۷۶و  ۱۹و  ۱۲و  ۱۱نساء /  ،۲۳۳ عَ ه اگر کته است کن نیاشاره بد»: إِالّ أَن تَفْ
 ،تیرا برابر وص یقسمت ،ندهما یبه جا یدارائ ۱۳رد و از ک یکیانسان در حق دوستان ن

طُوراً «مثل باال. »: الْكِتَابِ «بالمانع است.  ،به آنان دھد سْ   توب. نوشته شده.کم»: مَ
 ۷ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َخذۡ  �ذۡ ﴿ 
َ
 نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ  نُّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  َقُهمۡ مِيَ�ٰ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ مِنَ  نَاأ

َخذۡ  َ�َمۖ َمرۡ 
َ
 ﴾٧ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ُهمِمنۡ  نَاَوأ



  ١٧٥٩ سوره أحزاب

 

   ترجمه: 
ن از تو و از نوح و یم و ھمچنیمان گرفتیغمبران پیه از پکرا  یھنگام )ادآور شوی( 

م یگرفت یم و استوارکمان محیاز آنان پ !)یآر( .میپسر مر یسیو ع یم و موسیابراھ
 یتاپرستکیو  یو دعوت مردم به خداشناس ،غ رسالتیت تبلیمسؤول یه در اداک(
  ).نندکن یوتاھک

   توضیحات: 

لِيظاً «  يثَاقاً غَ   ).۲۱نساء /  :نگا(مان سخت و عھد استوار یپ :»مِ
 ۸ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ َل  َٔ ّلِيَۡ� ﴿  َعدَّ  قِِهمۚۡ ِصدۡ  َعن ِد�ِ�َ ل�َّ
َ
ٰ لِلۡ  َوأ ِ�مٗ  َعَذابًا فِرِ�نَ َ�

َ
 ﴾٨ اأ

   ترجمه: 
ار و راستگو کافراد راست یو راستگوئ یارکه خداوند از راستکن است یھدف ا 

افران آماده ک یبرا یکو خداوند عذاب دردنا ،)آنان را بدھد کیو پاداش ن(ند کپرسش 
  .ساخته است

   توضیحات: 

أَلَ «  ام خدا را به مردم ابالغ ید پیغمبران بایه پکن است یمراد ا .ندکتا سؤال  :»لِيَسْ
تمان کوشند و از کب ین الھین آئیید در تبیه در توان دارند باکز تا آنجا یو علماء ن ،نندک

ادِقِنيَ . «دیخدا از مردم بازخواست فرما ،زند تا با در دست داشتن حّجتیبپرھ  :»الصَّ
ن است یمراد مؤمنا ی )۱۰۹/   مائده :نگا(اء خدا است یمراد انب .انیاران و راستگوکراست

  ).۸حشر /  ،۱۵/   حجرات ،۲۳/   احزاب :نگا(اند  ن قرار گرفتهیافرکه در مقابل ک
 ۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا ٓ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ رۡ  ُجُنودٞ  ُ�مۡ َءتۡ َجا

َ
 َناَسلۡ فَأ

ۚ تََروۡ  لَّمۡ  اوَُجنُودٗ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  َها  ﴾٩ بَِصً�ا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
رھا به که لشکبدان گاه  ،را در حق خودتان ید نعمت خدایاد آوریبه  !مؤمنان یا 

شند و کغمبر را بیپ یعنی .نندکسره کیشه یھم یار اسالم را براکتا (سراغ شما آمدند 
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و باالخره چراغ اسالم را خاموش  ،نندکنه را غارت یوبند و مدکمسلمانان را در ھم ب
 )از فرشتگان( یرھائکم و لشیرا بر آنان گماشت )یسخت سرد(ما تندباد  یول ).سازند

 فرشتگان رعب و ھراس را به( .دیدید یه شما آنان را نمکم یردکروانه سویشان  به را
ن یچه قرار داد و بدیشان را بازیمه و خرگاه ایانداختند و طوفان باد خ  ھایشان دل
  .دیردک یه مکرا  یارھائکد ید یخداوند م ).میدیوبکله آنان را در ھم یوس
   توضیحات: 

 »... نُودٌ مْ جُ تْكُ آءَ نام مبارزه ھمه  ،جنگ احزاب .اشاره به جنگ احزاب است :»إِذْ جَ
ان یھودیھمچون  یمختلف یه عموم دشمنان اسالم و گروھھایه از ناحکاست  یا جانبه

 یم در سال پنجم ھجریسل یاسد و بن یو قبائل غطفان و بن ،شیفه قریر و طاینض یبن

حياً . «به راه انداخته شده بود مه و یه خکاست  یمراد طوفان باد سخت و سرد :»رِ

نُودٌ لّ . «چه گرفتیفر را به بازکان یرکخرگاه لش َاـَجُ هنَ وْ ه کاست  یمراد فرشتگان :»مْ تَرَ
ھم  یگرید یزھایچه بسا مراد چ .ان دشمن انداختندیو ھراس را به دل سپاھخوف 
گاه ن یسکه جز خدا کباشد    .ستیاز آنھا آ

 ۱۰ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إِذۡ ﴿  سۡ  َومِنۡ  قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن ُءوُ�مَجا
َ
 ٱ َزاَغِت  �ذۡ  ِمنُ�مۡ  َفَل أ

َ
 ُقلُوُب لۡ ٱ َوَ�لََغِت  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

ِ  َوَ�ُظنُّونَ  َناِجرَ �َۡ ٱ ِ ٱب ۠ ٱ �َّ ُنونَا  ﴾١٠ لظُّ
   ترجمه: 
سوی  به ،شما )شھر(ن یه دشمنان از طرف باال و پائکرا  یزمان )دیاوریبه خاطر ب( 

 )از شّدت وحشت(ھا  ه چشمکرا  یو زمان ،)ردندکنه را محاصره یو مد(شما آمدند 
خدا  )وعده(درباره  یگوناگون یھا و گمان ،ده بودیھا به لب رس و جان ،ره شده بودیخ

  ).مان نامطمئن بودیاال فیو ضع ،مطمئن یمان به وعده الھیاال یقو(د یداشت
   توضیحات: 

مْ «  نكُ لَ مِ فَ نْ أَسْ مْ وَ مِ قِكُ ن فَوْ ارُ . «ه از محاصره از ھر سو استیناک :»مِ تِ األبْصَ اغَ  :»زَ

لُوبُ « .استھا از شّدت خوف و ھراس  ردن چشمکدا یمراد اختالل پ قُ بَلَغَتِ الْ

رَ  َنَاجِ  :ن استین مفھوم چنیمعادل ا یدر فارس .ده بودیھا رس به گلوگاهھا  دل :»احلْ



  ١٧٦١ سوره أحزاب

 

درباره  :»تَظُنُّونَ بِاهللاِ الظُّنُونَ . «استھا  دل مراد اضطراب .ده بودیھا رس جانھا به لب
مان بودند به وعده یاال یه قوکھا  یه برخکن است یمراد ا .دیبرد یوعده خدا گمانھا م

به وعده  یدیچندان ام ،مان بودندیاال فیه ضعکھا  یو برخ ،امل داشتندکنان یخدا اطم

  .قرار دارد )الظُّنُونَ (در آخر  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .نداشتند یالھ یروزیپ
 ۱۱ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُتِ�َ �ۡ ٱ ُهَنالَِك ﴿  ۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ْ َوُزل ۡ  زِلُوا  ﴾١١ اَشِديدٗ  َزاٗ� زِل
   ترجمه: 
 )و ھراس کوره داغ حوادث جنگ و مبارزه و ھالکدر (ن وقت مؤمنان یدر ا 
  .ش شدند و سخت به اضطراب افتادندیآزما
   توضیحات: 

نالِكَ «  َ . «است» آن وقت«نجا مراد یدر ا .آنجا :»هُ تُيلِ الم از باب ک .ش شدندیآزما :»ابْ
ازمود تا مخلص از منافق، و ثابت یشان را بیه خداوند اکن است یمراد ال است و یتمث

. جدا و ممتاز شود ید به نابودین محاصره ھمه جانبه و تھدی، در اقدم از متزلزل

لُوا...« لْزِ   .ان خوردندکشان شدند و سخت تیمضطرب و پر :»زُ
 ۱۲ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿  ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ا مَّ ُ ٱ وََعَدنَا مَّ  إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
 ﴾١٢�ُغُرورٗ 

   ترجمه: 
بود  )نفاق( یماریب  ھایشان دل ه درکه منافقان و آنان کرا  یزمان )دیاد آوریبه (و  

  .اند ن به ما ندادهیدروغ یھا غمبرش جز وعدهیخدا و پ :گفتند یم
   توضیحات: 

ضٌ «  رَ ِم مَّ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ذِ . و عطف صفت بر موصوف است ،مراد ھمان منافقان است :»الَّ

وراً « رُ   .نجا مراد باطل و دروغ استیدر ا ،گول زدن :»غُ
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 ۱۳ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قَالَت �ذۡ ﴿  ا هۡ َ�ٰٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٞ طَّ
َ
ْۚ رۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  ُمَقامَ  َ�  َب َ�ۡ�ِ  َل أ  ُهمُ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  ِذنُ  ٔۡ َ� َو�َسۡ  ِجُعوا

ٞ َعوۡ  ُ�ُيوَ�َنا إِنَّ  َ�ُقولُونَ  �َِّ�َّ ٱ  ﴾١٣ �فَِرارٗ  إِ�َّ  يُرِ�ُدونَ  إِن َر�ٍ� بَِعوۡ  ِ�َ  َوَما َرة
   ترجمه: 
 )مان بودندیاال فیه منافق و ضعک(از آنان  یه گروھکرا  یزمان )دیاد آوریبه (و  

در  یستادگیو ا(ست یشما ن یماندگار یجا )نار خندقک(نجا یا !ثربیاھل  یا :گفتند
شان یاز ا  ھای دست .دیبرگرد )به منازل خود(لذا  ،)سازد یانبار میھمگان را ز ،ارزارک

ما  یھا واقعًا خانه :خواستند و گفتند )خود یھا بازگشت به خانه(غمبر اجازه یھم از پ
ه بدون ک یدر حال .)میاز آنھا برگرد ینگھبان یاد بریو با(بدون حفاظ و نااستوار است 

  .نبود )از جنگ(حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان جز فرار 
   توضیحات: 

بَ «  ثْرِ امَ . «ت بودیدر دوره جاھل» نهیمد«: نام شھر »يَ قَ مراد  .اقامت .اقامت یجا :»مُ

ةٍ . «دفاع از خود است یماندن در دور و بر خندق برا رَ وْ وار و جز یو درز د افکش :»عَ

ةٍ «نجا مراد ی. در اآن رَ وْ اتُ عَ ه دزدان و کاف و محّل رخنه است کصاحب ش یعنی :»ذَ

  .است یحرف نف :»إِنْ . «توانند از آنجا وارد منزل گردند یشان میامثال ا
 ۱۴ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ّمِنۡ  ِهمَعلَيۡ  ُدِخلَۡت  َولَوۡ ﴿ 
َ
ْ  ُ�مَّ  َطارَِهاأ ْ  َوَما َهاتَوۡ � نَةَ فِتۡ لۡ ٱ ُس�ِلُوا ٓ  تَلَبَُّثوا  ﴾١٤��َِس�ٗ  إِ�َّ  بَِها

   ترجمه: 
 یرایار با دشمن و نه پذکیه نه آماده پکمانند یآنان آن اندازه سست اراده و ا( 

 و )نندکو شھر را اشغال (نه وارد آن شوند یو اگر احزاب از جوانب مد )شھادتند
به  )دیریرا بپذ کو شر یپرست و بت(د ین برگردیه از دکند یشنھاد نمایپشان  بدی

  !ردکشنھاد درنگ نخواھند ین پیانتخاب ا یبرا یمکرند و جز مّدت یپذ یسرعت م
   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ لَتْ عَ وْ دُخِ شان یان احزاب وارد شھر و منازل ایه اگر سپاھکن است یمراد ا :»لَ



  ١٧٦٣ سوره أحزاب

 

ا. «شوند هَ ئِلُوا« .و جوانب شھر ینواح :»أَقْطَارِ ّفار ک .شان درخواست گرددیاز ا :»سُ

تْنَةَ . «نندکشنھاد یبدانان پ فِ اند مراد  گفته یبرخ ).۱۹۳/   بقره :نگا(ن یبرگشت از د :»الْ
ن اسالم را یمان نه تنھا دیاال فیمنافقان و افراد ضع یعنی .ن استیه مسلمیجنگ عل

بَّثُوا. «ارزار شوندکن وارد یمسلمه حاضرند با اسالم و کبل ،ندیگو یم کتر ا تَلَ درنگ  :»مَ

َا. «نندک ینم ھر چه  یعنی .ا در منازل و شھری .نیرش رّده و برگشت از دیدر پذ :»هبِ
ند و یآ یاشانه خود به در مکا ھر چه زودتر از خانه و ی ،گردند یبرم کفر و شرکزودتر به 

  .جنگند یدرنگ با مسلمانان م یّفار بکھمراه 
 ۱۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َولََقدۡ ﴿  ٰ  َ�نُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  ٱ يَُولُّونَ  َ�  ُل َ�بۡ  ِمن �َّ
َ
ۚ َ�ٰ دۡ ۡ� ِ ٱ دُ َ�هۡ  َوَ�نَ  َر  ﴾١٥ وٗ�  ُٔ َمۡ�  �َّ

   ترجمه: 
و در (زند ینند و نگرکه پشت به دشمن نکمان بسته بودند یآنان قبًال با خدا عھد و پ 

بدان  یو از وفا(مان خدا پرسش دارد یعھد و پ ).ستندین بایمسلمدفاع از اسالم و 
  ).شود یبازخواست م

   توضیحات: 

بَارَ «  لُّونَ األدْ وَ والً ). «۱۵/   انفال ،۱۱۱/   عمران آل :نگا( :»ال يُ ؤُ سْ مورد  .دهیپرس :»مَ
  .رندهیپرسش و باز خواست قرار گ

 ۱۶ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ّمِنَ  تُمفََررۡ  إِن فَِرارُ لۡ ٱ يَنَفَعُ�مُ  لَّن قُل﴿  وِ  تِ َموۡ ل
َ
 إِ�َّ  ُ�َمتَُّعونَ  �َّ  ا�ذٗ  لِ َقتۡ لۡ ٱ أ

 ﴾١٦قَلِيٗ� 
   ترجمه: 
به حال شما نخواھد  ین فرار سودیا ،دینکشته شدن فرار کا یبگو: اگر از مرگ  

ا) یدن ی(از زندگ یش از چند روزیخدا ب ،داشته باشد یو اگر (ھم به فرض) سود ،داشت
  ز است).یم و ناچکھم باشد  یھر چند طوالن ی(و روزگار زندگ ،گرداند یمندتان نم بھره
   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١٧٦٤

 

ونَ ـال تُ «  تَّعُ   .گردانند یبه شما داده نخواھد شد و برخوردارتان نم :»مَ
 

 ۱۷ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ذَا َمن قُۡل ﴿  ِ ٱ ّمِنَ  ِصُمُ�مَ�عۡ  �َّ َرادَ  إِنۡ  �َّ
َ
وۡ  ًءاُسوٓ  بُِ�مۡ  أ

َ
َرادَ  أ

َ
ۚ رَۡ�َ  بُِ�مۡ  أ  َوَ�  ٗة

ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدونَ   ﴾١٧ �نَِص�ٗ  َوَ�  اَوِ�ّٗ  �َّ
   ترجمه: 
را  یا رحمتیبت یاگر او مص ،ندکتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ  یم یسکبگو: چه  
  افت.یخود نخواھند  یبرا یاوریچ سرپرست و یخدا ھر از یآنان غ ؟شما بخواھد یبرا

   توضیحات: 

مْ «  كُ مُ عْصِ ن دُونِ اهللاِ . «دارد یدر امانتان م .ندک یشما را حفظ م :»يَ   .بجز خدا :»مِ
 ۱۸ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  قَدۡ ﴿  ۡ ٱ �َّ ٓ لۡ ٱوَ  مِنُ�مۡ  ُمَعوِّ�ِ�َ ل ٰ ِ�ِخۡ  �ِلِ�َ َقا ۖ إَِ�ۡ  َهلُمَّ  نِِهمۡ َ�   َوَ�  َنا
ۡ
 ۡ�َ ٱ تُونَ يَ�

ۡ
 إِ�َّ  َس أ

 ﴾١٨ قَلِيً� 
   ترجمه: 
را  یسانکو  ،داشتند یه مردم را از جنگ باز مکشناسد  یم یرا به خوب یسانکخداوند  

رون یه بکد و خود را از معریوندید و (به ما بپیائیما بسوی  به گفتند: یه به برادران خود مک
  دند.یازی یا) دست به جنگ نمیا ریراه کا ی(آن ھم از رو یمکو جز مقدار  ،د)یشکب

   توضیحات: 

لَمُ «  عْ دْ يَ قِنيَ ـْال«داند.  یخدا قطعًا م»: قَ وِّ عَ لُمَّ «نندگان. بازدارندگان. کمنصرف »: مُ »: هَ

بَأْسَ ). «۱۵۰/   رود (نگا: انعام یار مکو جمع به  یمفرد و مثنّ  ین واژه برایا !دیائیب »: الْ

بَأْسَ ). «۱۷۷/   جنگ. شّدت جنگ (نگا: بقره أْتُونَ الْ   ازند.ی یدست به جنگ نم»: ال يَ
 ۱۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ةً ﴿  ِشحَّ
َ
ٓ  فَإَِذا ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  أ �ۡ  ُف وۡ �َۡ ٱ ءَ َجا

َ
�ۡ  تَُدورُ  َك إَِ�ۡ  يَنُظُرونَ  َتُهمۡ َر�

َ
ِيٱكَ  ُيُنُهمۡ أ َّ� 



  ١٧٦٥ سوره أحزاب

 

ۡ ٱ ِمنَ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�غۡ  ۡ  َسلَُقوُ�م ُف وۡ �َۡ ٱ َذَهَب  فَإِذَا ِت� َموۡ ل ل
َ
ةً  ِحَدادٍ  ِسَنةٍ بِ� ِشحَّ

َ
� ۡ�َ ٱ َ�َ  أ ِ�ۡ 

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ْ يُؤۡ  لَمۡ  �َِك أ حۡ  ِمُنوا

َ
ُ ٱ َبَط فَأ عۡ  �َّ

َ
ٰ  َوَ�نَ  لَُهمۚۡ َ�ٰ أ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  ﴾١٩ ��َِس�ٗ  �َّ

   ترجمه: 
 یکمکن یمترک یادوات و ابزار جنگه یتھ یو برا(لند یآنان نسبت به شما بخ 
سوی  به انیو جنگجو(رسد  یم و ھراس فرا میه لحظات بک یو ھنگام )نندک ینم

 )هکآن چنان ترسو ھستند  ،شنوند یگر را میاسلحه ھمد کاچاکروند و چ یگر میدکی
ار در حدقه به گردش یاخت یبشان  چشمان هک ینند در حالک یبه تو نگاه م ینیب یم

اّما  .ندک یخواھد قالب تھ یرات موت بوده و مکه دچار سک یسکدرآمده است ھمسان 
 )دید و زمان امن و امان فرا رسیان رسیو جنگ به پا(ه خوف و ھراس نماند ک یھنگام
 یاریو مقامات شجاعت و (ند یگشا یادبانه بر شما م یز خود را بیتند و ت یزبانھا

 یو برا )!ندینما یشتر غنائم را اّدعاء میانه سھم ھر چه بیو پررو ،ندیستا یشتن را میخو
و لذا خدا اعمال  ،اند اوردهیمان نیآنان ھرگز ا .ص و آزمندندیگرفتن غنائم سخت حر

  .خدا آسان است یار براکن یند و اک یمزد م یشان را باطل و بیا
   توضیحات: 

ةً «  حَّ مْ . «دانآزمن .بخالء ،حیجمع َشح :»أَشِ يْكُ لَ ةً عَ حَّ ه اھل کن است یمراد ا :»أَشِ
حاضر به  یه توشه و ادوات جنگیتھ یاز نظر جان و مال نبوده و برا یارکثار و فدایا

ه قبل از جنگ کن است یمراد ا :اند از مفّسران فرموده یبرخ .ستندین یارکھم

يْهِ يُغْيش . «دھند یشتن را دوستان و دوستداران گرم شما نشان میخو لَ ھوش یب :»عَ

مْ « .گردد یم وكُ لَقُ شما را زخم زبان  .آزارند یشما را با سخنان درشت و ناھمگون م :»سَ

ادٍ . «رنجانند یزنند و م یم دَ ت و یاذ یز و ُبّران برایمراد ت .ز و تندیت ،دیجمع َحد :»حِ

يلَ . «گران استیآزار د ةً عَ حَّ ِ  أَشِ َريْ   .ر و نعمتیبخل ورزندگان بر خ .آزمندان بر غنائم :»اخلْ
 ۲۰ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َسُبونَ َ�ۡ ﴿ 
َ
ْۖ يَذۡ  لَمۡ  َزاَب حۡ ۡ�   �ن َهبُوا

ۡ
 ٱ تِ يَأ

َ
ْ  َزاُب حۡ ۡ� وا �َُّهم لَوۡ  يََودُّ

َ
 ٱ ِ�  بَاُدونَ  �

َ
 َرابِ عۡ ۡ�

� َ�نۡ  لُونَ  َٔ �َۡ� 
َ
ٓ أ ْ  َولَوۡ  �ُِ�ۡمۖ َبا ا �ِيُ�م َ�نُوا ٰ  مَّ ْ َتلُوٓ َ�  ﴾٢٠ قَلِيٗ�  إِ�َّ  ا

   ترجمه: 



 تفسیر نور    ١٧٦٦

 

و اگر  ،اند ان احزاب نرفتهیرکنند لشک یگمان م )از شّدت خوف و ھراس ھنوز(آنان  
 ،نینش هیان اعراب بادیدارند در م یشان دوست میا ،گر برگردندیاحزاب بار د

ه از شما کنند ک یتفاء مکن ایو بد ،نرسدشان  بدی یت و آزاریتا اذ(ن شوند یصحرانش
نه یردند و به مدک یقبًال فرار نم(اگر آنان  .ا شوندیو اخبار شما را جو )رندیبگ خبر
و آن (دند یجنگ ینم یزیم و ناچکجز مقدار  ،ماندند یان شما میدر م )گشتند و یبرنم

  ...و )یا و خودنمائیر یھم برا
   توضیحات: 

ابِ ). «۲/   حّج  :نگا(نان یصحرانش ،نانینش هیباد ی،جمع باد :»بَادُونَ «  رَ  :»األعْ
  ).۹۰/   توبه :نگا(ه ینان بادکسا

 ۲۱ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿  سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
شما  یغمبر خدا برایپ )ردارکوه پندار و گفتار و یش(در  یبائیز یسرمشق و الگو 

امت یق یایو جو ،د به خدا داشتهیام :)باشند یژگیسه و یدارا(ه ک یسانک یبرا .است
  .نندکاد یار یرا بس یو خدا ،باشند

   توضیحات: 

ةٌ «  وَ و. «الگو و سرمشق .شوایقدوه و پ :»أُسْ جُ رْ  یالف زائد .بخواھد .دوار باشدیام :»يَ
  .در آخر دارد یالخّط قرآن در رسم

 ۲۲ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
َ
ْ  َزاَب حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا ُ ٱ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ   ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
   ترجمه: 
ه خدا و کاست  یزین ھمان چیا :گفتند ،دندیه مؤمنان احزاب را دک یھنگام 

 ه نخستکخدا و رسول او به ما وعده داده بودند ( .غمبرش به ما وعده فرموده بودندیپ



  ١٧٦٧ سوره أحزاب

 

غمبرش راست یو خدا و پ )ھا است ھا و گنج یو به دنبال آن خوش ،ھا و رنجھا  سختی
شان یا )قضا و قدر شدن(م یو تسل )به خدا(مان یبر ا جزھا  سختی نیا .اند فرموده

  .دیافزا ینم
   توضیحات: 

  .یو رھائ یروزیو پ ی،ن محنت و گرفتاریا :»هذا« 
 ۲۳ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿  ْ  رَِجالٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ ن ُهمَوِمنۡ  ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ  مَّ
 ۖ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا  ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ

   ترجمه: 
ه با او ک یمانیاند در پ ه با خدا راست بودهکھستند  یان مؤمنان مردانیدر م 

ز ین یو برخ )اند دهیشکو شربت شھادت سر(اند  مان خود را بسر بردهیپ یبرخ .اند بسته
 ).ردکم خواھند ین تسلیگردد و جان را به جان آفر یق میق رفیتوف یکتا (در انتظارند 

ن انحراف و یمترکو (اند  مان خود ندادهیدر عھد و پ یلیر و تبدییتغگونه  ھیچ آنان
  ).اند ردهکدا نیار خود پکدر  یتزلزل
   توضیحات: 

بَهُ «  جان خود را فدا  یعنی .موت است ،مراد از نذر .ردکبه نذر خود وفا  :»قَيض نَحْ
  .ده استیاست و شربت شھادت را نوش ردهک

 ۲۴ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َجۡ ﴿  ُ ٱ زِيَ ّ�ِ ٰ ٱ �َّ َب  قِِهمۡ بِِصدۡ  ِد�ِ�َ ل�َّ ۡ ٱ َوُ�َعّذِ ٓ  إِن فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل وۡ  ءَ َشا
َ
 إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�تُوَب  أ

َ ٱ  ﴾٢٤ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
   ترجمه: 
و منافقان را  ،شان پاداش بدھد صادقان را به خاطر صدقه خداوند کن است یھدف ا 

ه کچرا  .ردیشان را بپذیببخشد و توبه ا )نندکاگر توبه (ا یو  ،ندکھر گاه بخواھد عذاب 
  .خداوند آمرزگار و مھربان است

   توضیحات: 



 تفسیر نور    ١٧٦٨

 

مْ «  قِهِ دْ   .شانیبه سبب صدق و راست :»بِصِ
 ۲۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَردَّ ﴿  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  لَمۡ  ِظِهمۡ بَِغيۡ  َ�َفُروا ُ ٱ َوَ�َ�  �ۚ َخۡ�ٗ  َ�َنالُوا ۡ ٱ �َّ ۚ لۡ ٱ مِنِ�َ ُمؤۡ ل  َوَ�نَ  قَِتاَل
ُ ٱ  ﴾٢٥ �َعزِ�زٗ  قَوِ�ًّا �َّ

   ترجمه: 
از  کیچ یه به ھک یدر حال ،ز از خشم و غم بازگرداندیلبر یافران را با دلکخداوند  

با طوفان (مؤمنان را  )دانین میدر ا(خداوند  .ده بودندیداشتند نرسه در نظر ک ینتائج
  .ره استیرومند و چیو خداوند ن ،از ساختین یاز جنگ ب )باد و ارسال فرشتگان

   توضیحات: 

دَّ «  مْ . «برگرداند :»رَ يْظِهِ ن ین و خشمگیغمگ یعنی .ھمراه با خشم و غم :»بِغَ

اً . «برگشتند ريْ   .باشد یه داشتند مک یگرید یھا مت و ھدفیو غن یروزیمراد پ :»خَ
 ۲۶ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

نَزَل ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َوأ هۡ  ّمِنۡ  َهُروُهمَ�ٰ  �َّ

َ
 َب لرُّعۡ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َوقََذَف  َصَياِصيِهمۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

  ُتلُونَ َ�قۡ  افَرِ�قٗ 
ۡ
ونَ َوتَأ  ﴾٢٦ افَرِ�قٗ  ِ�ُ

   ترجمه: 
رده بودند از ک یبانیه احزاب را پشتکرا  )ظهیقر یبن(تاب کاز اھل  یسانکخداوند  

 یارشان به جائکو (ترس و ھراس انداخت   ھایشان دل و به ،دیشکن یشان پائیدژھا
  .دیردکر یرا اس ید و گروھیشتکرا  یگروھ )هکد یرس
   توضیحات: 

مْ «  وهُ رُ يَايصِ . «رده بودندک یبانیشان را پشتیا :»ظَاهَ آنچه بدان  ،َصةیجمع ص :»صَ

ونَ . «م استکمح یھا و دژھا نجا مراد قلعهیدر ا .پناھنده شوند ُ   .دیردک یر میاس :»تَأْرسِ
 ۲۷ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
� َرثَُ�مۡ َوأ

َ
ٰ  َضُهمۡ أ مۡ  َرُهمۡ َودَِ�

َ
ٰ َوأ � لَُهمۡ َ�

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  اٗض َوأ ُ ٱ َوَ�نَ  وَها َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ



  ١٧٦٩ سوره أحزاب

 

 ﴾٢٧ �قَِديرٗ 
   ترجمه: 
ه ھرگز بدان گام کرا  ینین زمیو ھمچن ،آنان یشان و دارائیھا ھا و خانه نیو زم 

  .توانا است یزیخداوند بر ھر چگمان  بی .به چنگ شما انداخت ،دیننھاده بود
   توضیحات: 

ضاً لّ «  اـَأَرْ وهَ  ،ظهیُقَر  یبن یھا و اراض د. مراد باغیننھاده بود یه بدان پاک ینیزم»: مْ تَطَؤُ
  ار مسلمانان قرار گرفت.یدر اخت یادیه به فاصله نه چندان زکبر است ین خیا سرزمی

 ۲۸ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ  َ�َتَعالَۡ�َ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ

َمّتِعۡ 
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ  ﴾٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ

   ترجمه: 
ا و زرق و برق آن را یدن یاگر شما زندگ :به ھمسران خود بگو !غمبریپ یا 

  .رھا سازم یوئکیمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدیائیب ،دیخواھ یم
   توضیحات: 

نَّ «  كُ تِّعْ ه با شأن زن کاست  یا هیھد ،مراد از ُمتعه .تا به شما ُمتعه طالق بدھم :»أُمَ

نَّ ). «۲۴۱و  ۲۳۶/   بقره :نگا(متناسب باشد  كُ حْ ِّ مراد طالق  .شما را رھا سازم :»أُرسَ

احاً جَ ). «۲۲۹/   بقره :نگا(است  َ يالً ـرسَ است  یمراد طالق .یوئکیردِن نکرھا و آزاد  :»مِ
  .به ھمراه نداشته باشد یو جنگ و دعوائ یان و ضرریه زک

 ۲۹ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  �ن﴿  ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ �ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
 ِمنُ�نَّ  ِت ِسَ�ٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

جۡ 
َ
 ﴾٢٩ اَعِظيمٗ  ًراأ

   ترجمه: 
ساده از  یو به زندگ(د یخواھ یآخرت را م یغمبرش و سرایو اّما اگر شما خدا و پ 

اران شما پاداش کوکین یخداوند برا )دیھا قانع ھست تیانًا محرومیو اح ی،نظر ماد
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  .را آماده ساخته است یبزرگ
   توضیحات: 

 »... نتُنَّ   .شود یات ھمگان را شامل میآ یمحتوا یول ،غمبریمخاطب زنان پ :»إِن كُ
 ۳۰ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ�َ ٓ   َمن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
ۡ
بَّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يَأ � ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  ﴾٣٠ ��َِس�ٗ  �َّ
   ترجمه: 
ه مفاسد کاز آنجا (شود  یارکب گناه آشکدام از شما مرتکھر  !غمبریھمسران پ یا 

فر او یک )زند یغمبر ھم لطمه میدارد و به شخص پ یر سوئیط تأثیمحگناھان شما در 
  .خدا آسان است ین برایو ا ،خواھد بود )گرانید(دو برابر 

   توضیحات: 

بَيِّ «  ةٍ مُّ شَ ِ . «اراکگناه آش :»ةٍ نَ فَاحِ نيْ فَ عْ   .دو چندان .دو برابر :»ضِ
 ۳۱ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ِمنُ�نَّ  ُنۡت َ�قۡ  َوَمن﴿  ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ جۡ  تَِها
َ
َ�ۡ�ِ  َرَهاأ �ۡ  َمرَّ

َ
 لََها نَاَتدۡ َوأ

 ﴾٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ 
   ترجمه: 
سته یار شاکند و کغمبرش خضوع و اطاعت یس از شما در برابر خدا و پکو ھر  

رزق و نعمت  )امتیدر ق(او  یو برا ،م دادیپاداش او را دو چندان خواھ ،انجام دھد
  .میا فراھم ساخته یارزشمند

   توضیحات: 

نُتْ «  قْ اطاعت توأم با خضوع و  یه به معنک )قنوت(از ماده  .ندکخشوع و خضوع  :»يَ

يم. «ادب است رِ قاً كَ زْ انون ھمه که کمراد بھشت است  .گرانقدر و ارزشمند یروز :»اً ـرِ
  .ھا است ھا و نعمت موھبت

 ۳۲ أحزاب آیهسوره 
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ٰ�َ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ �ََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ  ٱب

 َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ
ِيٱ عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  ﴾٣٢ اُروفٗ مَّ

 
   ترجمه:

مردم)  یاز زنان (عاد کیچ یشما (در فضل و شرف) مثل ھ !غمبریھمسران پ یا 
د (و با ینکن کز) صدا را نرم و نازیانگ د (به گونه ھوسیزگار باشید پرھیخواھ ید. اگر میستین

ه به صورت کمار دالن چشم طمع به شما بدوزند. و بلیه بکد) یان ننمائیب یاداء و اطوار
  غمبر او است).یخدا و پ یه مورد رضاک(بدان گونه  د.یسته و برازنده سخن بگوئیشا

   توضیحات: 

يْتُنَّ «   کیچ یاند: شما مثل ھ د جمله ماقبل دانسته و گفتهین شرط را قیا یبرخ»: إِنِ اتَّقَ
ه کاند  ھم به ما بعد مربوط دانسته ید. بعضیزگار باشید اگر پرھیستیمردم ن یاز زنان عاد

لِ ال «آن در باال گذشت.  یمعن وْ نَ بِالْقَ عْ ْضَ ز و یانگ د و به گونه ھوسینکن کسخن را ناز»: ختَ
  د.یسته حرف بزنیو شا یه به طور معمولکد و بلیبا ادا و اطوار صحبت منمائ

 ۳۳ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ 
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

َ
 تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 
   ترجمه: 
انجام آنھا  یرون رفتن برایه خدا بک یارھائک یو جز برا(د یخود بمان یھا و در خانه 

ان مردم ین در میشیت پیو ھمچون جاھل )دیرون نرویھا ب از خانه ،را اجازه داده است
 ینت خود را در معرض تماشایو اندام و وسائل ز(د ینکن ید و خودنمائیظاھر نشو

غمبرش اطاعت ید و از خدا و پیات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار )دیگران قرار ندھید
ند و شما را کدور  )غمبریپ(ت یرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یوند قطعًا مخدا .دینمائ

  .سازد کامًال پاک
   توضیحات: 

نَ «  رْ نَ (اصل آن  .دیبمان .دیریقرار بگ :»قَ رْ رَ ف راء اّول را حذف یتخف یاست و برا )إقْ
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 ال. «ھدف است یاد بیاز خروج ز یمراد نھ .اند ردهکو فتحه آن را به قاف منتقل 

ْجَن  سَ ). «۶۰نور /  :نگا( :»َتَبرَّ جْ بَيْتِ ). «۱۲۵/   انعام ،۹۰/   مائده :نگا( :»الرِّ لَ الْ  :»أَهْ

لَ (واژه  .غمبریزنان خانواده پ . ه منادا استکن یا ایو  ،منصوب به اختصاص )أَهْ

مْ « كُ رَ ... يُطَهِّ مْ نكُ لَ (ر به خاطر لفظ کجمع مؤّنث به جمع مذ یرھایل ضمیتبد :»عَ  )أَهْ
  ).۲۹/   قصص ،۱۰/   طه ،۷۳ھود /  :نگا(است 

 ۳۴ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  لَِطيًفا َ�نَ  �َّ
 ﴾٣٤َخبًِ�ا

   ترجمه: 
شود  یه در منازل شما خوانده مکرا  )غمبریپ(ز یانگ  متکات خدا و سخنان حیو آ 

گاه استیخداوند دقگمان  بی .دینکاد ی )گرانید ید و برایاموزیب(   .ق و آ
   توضیحات: 

نَ «  رْ كُ ةِ . «دیان دارید و بینکاد ی :»أُذْ مَ كْ گاه  :»لَطِيفاً . «است یمراد سّنت نبو :»احلِْ آ
  .صاحب لطف .از دقائق امور

 ۳۵ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ۡ ٱوَ  لِِم�َ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  تِ لَِ�ٰ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ ٱوَ  ِت نَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  ِد�ِ�َ ل�َّ
ٰ ٱوَ  ٰ ل�َّ ٰ ٱوَ  ِت ِدَ� ٰ ٱوَ  ِ�ِ�نَ ل�َّ ۡ ٱوَ  ِت ِشَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ بَِ�ٰ ل�َّ �ِ�َ ل ۡ ٱوَ  ُمَتَصّدِ ٰ ل �َ  تِ ُمتََصّدِ
ٰٓ ٱوَ  ٰٓ ٱوَ  �ِِم�َ ل�َّ ٰ ٱوَ  ِت فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  فُُروَجُهمۡ  فِِظ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ �َِ�ٰ ل�َّ َ ٱ كِرِ�نَ ل�َّ  �َكثِ�ٗ  �َّ
ٰ ٱوَ  ٰ ل�َّ َعدَّ  تِ كَِ�

َ
ُ ٱ أ غۡ  لَُهم �َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
 ﴾٣٥ اَعِظيمٗ  ًراَوأ

   ترجمه: 
مردان فرمانبردار  ،مانیمان و زنان باایمردان باا ،مردان مسلمان و زنان مسلمان 

با و یکمردان ش ،مردان راستگو و زنان راستگو ،فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا
مردان  ،گر شیگر و زنان بخشا شیمردان بخشا ،مردان فروتن و زنان فروتن ،بایکزنان ش

اد یا ار خدا ریه بسک یو مردان ،دامنکدامن و زنان پاکمردان پا ،دار دار و زنان روزه روزه



  ١٧٧٣ سوره أحزاب

 

ھمه آنان آمرزش و پاداش  یخداوند برا ،نندک یاد میار خدا را یه بسک ینند و زنانک یم
  .را فراھم ساخته است یبزرگ
   توضیحات: 

الْ ـْال«  نيَ وَ لِمِ سْ لِمـمُ سْ انِتِنيَ «مردان و زنان مسلمان و منقاد فرمان خدا. »: اتِ ـَمُ الْقَ

انِتَاتِ  الْقَ نساء /  ،۲۳۸/   ت خدا (نگا: بقرهیاراده و معترف به الوھع یمردان و زنان مط»: وَ

۳۴» .(... ينَ اكِرِ ت ین واقعیاگر  بیان هین آینندگان خدا با طاعت و دعا. اکاد یشه یھم»: الذَّ
زن و مرد را در  یاخرو یو مقامات معنو یویدن یانسان یھا ه اسالم از نظر جنبهکاست 

  ).۹۷/   سان قائل است (نگا: نحلکی یھر دو پاداش یدھد و برا ینار ھم قرار مک
 ۳۶ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمنَةٍ ُمؤۡ  َوَ�  مِنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿  مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ بِينٗ  ٗ� َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦ امُّ

   ترجمه: 
و آن را (رده باشند ک یغمبرش داوریه خدا و پک یارکدر  ی،چ مرد و زن مؤمنیھ 

د تابع اراده خدا و یشان بایو اراده ا(از خود در آن ندارند  یاریاخت )مقّرر نموده باشند
 یگرفتار گمراھ ،ندک یچیغمبرش سرپیس ھم از دستور خدا و پکھر  ).رسول باشد

  .گردد یم یارکامًال آشک
   توضیحات: 

ةُ . «ان بردیسخن را به پا .ردکم صادر کح .ردک یداور :»قَيض«  َ ريَ ِ حق  .اریاخت :»اخلْ
  ).۶۸/   قصص :نگا(انتخاب 

 ۳۷ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿  �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ َّ� 

ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ َحقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ ا ُهۖ َشٮ  دٞ َز�ۡ  قََ�ٰ  فَلَمَّ

ۡ ٱ َ�َ  يَُ�ونَ  َ�  لَِ�ۡ  َكَهاَ�ٰ َزوَّجۡ  �َوَطرٗ  َهاّمِنۡ  زۡ  ِ�ٓ  َحَرجٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
دۡ  جِ َ�ٰ أ

َ
ٓ أ ْ قََضوۡ  إِذَا �ِِهمۡ ِ�َيا  ا

مۡ  َوَ�نَ  �ۚ َوَطرٗ  ُهنَّ ِمنۡ 
َ
ِ ٱ رُ أ  ﴾٣٧ ُعوٗ� َمفۡ  �َّ



 تفسیر نور    ١٧٧٤

 

   ترجمه: 
ت دادن یبا ھدا(ه خداوند ک )حارثه نام  بن دیز( یسکه به کرا  یزمان )ادآور شوی( 

بدو  )ینمودن وردن و آزاد کت یبا ترب(ز یو تو ن ،بدو نعمت داده بود )به اسالم یو
 .را نگاھدار و از خدا بترس )نب بنت جحشیز(ھمسرت  :یگفت یم ی،رده بودکلطف 

و  ،سازد یار مکه خداوند آن را آشک یداشت یرا در دل پنھان م یزیتو چ )!غمبریپ یا(
ه ک یھنگام .یه از او بترسکه خداوند سزاوارتر است ک یدر حال ی،دیترس یاز مردم م

مجبور به طالق  ،نبیز یو ناسازگار یو بر اثر سنگدل(ان برد یبدو به پااز خود را ید نیز
مؤمنان در  یبرا یلکتا مش .میتو درآورد یما او را به ھمسر )ردکرا رھا  یشد و و

ان یاز خود را بدانان به پایه نکبدان گاه  ،ازدواج با ھمسران پسرخواندگان خود نباشد
  .د انجام بشودیفرمان خدا با ).شان دھند و طالق(ببرند 

   توضیحات: 

ي...«  مَ . «غمبر بودیه پسرخوانده پکد پسر حارثه است یمراد ز .هک یسک :»الَّذِ أَنْعَ

يْهِ  لَ يْهِ . «ن اسالم استیبه د یابیق شرفیت و توفیمراد نعمت ھدا :»اهللاُ عَ لَ تَ عَ مْ  :»أَنْعَ

ا. «او است تیو حسن ترب ید از بردگیردن زکمراد نعمت آزاد  ام یمراد پ .هک یزیچ :»مَ
 ،برده آزاد شده تو ،د پسر حارثهیه زکغمبر خبر داده بود یخدا به پ یعنی .است یوح

ل خود و یبر خالف م -د یو تو با ،زاده تو را طالق خواھد داد عّمه ،نب دختر جحشیز
 یاھلتا دو سّنت غلط ج .یریبپذ یاو را به ھمسر -  تیرغم سّنت جامعه جاھلیعل
 ،طیم حرام بودن ازدواج با ھمسر مطّلقه پسرخوانده برابر عرف محکی :سته شودکش

طَراً . «غالم و برده آزاد شده کیسر شأن بودن ازدواج با ھمسر مطّلقه کدوم  از و ین :»وَ

طَراً . «حاجت ا وَ نْهَ دٌ مِّ يْ  .ردکاز خود را برآورده یام دل گرفت و نکنب ید از زیز :»قَيض زَ
  .نب و طالق دادن او استیبا ز یان گرفتن زندگیاز پاه یناک

 ۳۸ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ُ ٱ فََرَض  �ِيَما َحَرجٖ  ِمنۡ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  َ�نَ  مَّ ِ ٱ ُسنَّةَ  ۥۖ َ�ُ  �َّ ِينَ ٱ ِ�  �َّ ْ َخلَوۡ  �َّ ۚ َ�بۡ  ِمن ا  ُل
مۡ  َوَ�نَ 

َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ  ﴾٣٨ ُدوًرامَّ

   ترجمه: 
او واجب و  یه خدا براک یزیست در انجام چیغمبر نیبر پ یریچ گونه گناه و تقصیھ 



  ١٧٧٥ سوره أحزاب

 

بوده  یز جارین نیشی) پیھا غمبران (مّلتیدر مورد پ ی،ن سّنت الھیرده باشد. اکالزم 
  د.ید به مرحله اجرا درآیاست و با یقیحساب و برنامه دق یو فرمان خدا ھمواره رو ،است
   توضیحات: 

جٍ «  رَ هُ ـَفِيم. «ریتقص .گناه :»حَ ضَ اهللاُ لَ او  یه خدا آن را براک یارکو  یزیدر چ :»ا فَرَ

نَّةَ اهللاِ). «۲م / یتحر :نگا(رده است کن و واجب یمع واژه  .ار خداک وهیقه و شیطر :»سُ

نَّة( نَّةً « :ن بوده استیمفعول مطلق و در اصل چن )سُ نَّ اهللاُ ذلِكَ سُ ينَ . «»سَ مراد  :»الَّذِ

وراً ). «۷۷اسراء /  :نگا(اء خدا است یانب دُ قْ راً مَّ دَ بودن  ین بخش اشاره به حتمیا :»قَ
فرمان خدا  یعنی .مت و مصلحت در آن استکت حیو چه بسا ناظر به رعا ی،فرمان الھ

ر(واژه  .د اجرا شودیچون و چرا با یحساب است و ھم ب یھم از رو  یا به معنی )قَدَ
 یا به معنی .ردیگ یار خدا از قضا و قدر سرچشمه مک یعنی .ھمان قضا و قدر است

راً (ف یتوص .ن استیه اندازه و مقدار معکن یا ایُذوَقَدر و  وراً (به  )قَدَ دُ قْ د یکتأ یبرا )مَ

يَلُ « :مثل .است يْلٌ أَلْ . لَ  .»ظِلٌّ ظَلِيلٌ
 ۳۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِ ٱ تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  ُ�َبّلُِغونَ  �َّ َحًدا نَ َشوۡ َ�ۡ  َوَ�  ۥنَهُ َشوۡ َوَ�خۡ  �َّ
َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب َّ� 

  ﴾٣٩ اَحِسيبٗ 
   ترجمه: 
 )به مردم(خدا را  یرسالتھا )ھا و برنامه(ه ک یسانک )آن یعنی ،نیشیغمبران پیپ( 

ه خدا کن بس یو ھم ،دندیترس یجز خدا نم یسکدند و از یترس یو از او م ،رساندند یم
  .باشد )زحمات و پاداش دھنده اعمال آنان(حسابگر 

   توضیحات: 

ينَ «  ذِ يباً . «است یه قبلیاء خدا در آیمراد ھمان انب :»الَّ سِ  .حسابرس .حسابگر :»حَ
  .ننده اعمال و ناظر بر افعال استک مراد محاسبه

 ۴۰ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  �َّ َّ� 



 تفسیر نور    ١٧٧٦

 

  ﴾٤٠ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ 
 
   ترجمه: 
تا ازدواج با (نبوده  )یگرید و نه دینه ز(از مردان شما  کیچ یھ )ینسب(محّمد پدر  

و رابطه او با (غمبران است ین پیه فرستاده خدا و آخرکو بل )او حرام باشد ینب برایز
گاه بوده و ھستیو خدا از ھمه چ ).است یشما رابطه نبّوت و رھبر   .ز آ

   توضیحات: 

انَ م«  ا كَ ...ـُمَ دٍ دٌ أَبَا أَحَ مَّ ...(جه ینتگر  بیان ،ن بخشیا :»حَ مْ كُ نَآءَ مْ أَبْ كُ يَآءَ عِ لَ أَدْ عَ ا جَ  )مَ

َ . «ن سوره استیه چھارم ھمیدر آ اتَمَ النَّبِينيّ اسم  )خاتَم(واژه  .غمبرانین پیآخر :»خَ
ن فرد ینجا مراد آخریدر ا .گردد یه بدان ختم و مھر مک یابزار یعنی .آلت است

 :نگا(ن مردمان در طول زمان و سراسر جھان است ین او آئیه آئکن یغمبران است و ایپ
  ).۱/   فرقان ،۲۸سبأ /  ،۱۵۸/   اعراف

 ۴۱ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا  ﴾٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

   ترجمه: 
  ).دیو ھرگز او را فراموش ننمائ(د ینکاد یرا  یار خدایبس !مؤمنان یا 
   توضیحات: 

وا اهللاَ...«  رُ كُ و پرستش و  ،اد خدا باشدیه بنده در ھمه حال به کن است یمراد ا :»أُذْ
  .ندکاو را نورباران  یزندگ یھا زدان صحنهیش یستا

 ۴۲ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  وََسّبُِحوهُ ﴿ 
َ
 ﴾٤٢ َوأ

   ترجمه: 
  .دیس او بپردازیح و تقدیبه تسب )و در ھمه وقت و آن(و بامدادان و شامگاھان  
   توضیحات: 

ةً «  رَ يالً . «اّول روز .بامدادان :»بُكْ   .آخر روز .شامگاھان :»أَصِ



  ١٧٧٧ سوره أحزاب

 

 ۴۳ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رَِجُ�مِ�ُخۡ  ۥ�َِكُتهُ َوَمَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  يَُصّ�ِ  �َّ � ٱ إَِ�  ِت لظُّ  َوَ�نَ  �ُّورِ
 ِ  ٱب

ۡ  ﴾٤٣ ارَِحيمٗ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
 یشما تقاضا یو فرشتگانش برا ،ندک یت و مرحمت میه به شما عناکاست  یسکاو  

 )فرشتگان یجھان در پرتو الطاف خود و دعا(زدان یتا  ،ندینما یبخشش و آمرزش م
 .برساند )تیمان و ھدایا(رون آورد و به نور یب )فر و ضاللتک(ھای  تاریکی شما را از

  .ھربان بوده استوسته نسبت به مؤمنان میه او پکچرا 
   توضیحات: 

يلِّ «  الة(ن فعل از ماده یا :»يُصَ و  یت و مھربانیتوّجه و عنا یه به معنکاست  )صَ

الة(نجا مراد از یدر ا .عطوفت است الة(و از  ،خدا رحمت )صَ فرشتگان طلب  )صَ
  ).۹ - ۷غافر /  :نگا(مغفرت و مرحمت است 

 ۴۴ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َعدَّ  مۚٞ َسَ�ٰ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مَ يَوۡ  َ�ِيَُّتُهمۡ ﴿ 
َ
جۡ  لَُهمۡ  َوأ

َ
 ﴾٤٤ اَكرِ�مٗ  �رٗ أ

   ترجمه: 
امن و امانتان  ،نندک یدار میه او را مالقات و دک یدر روز )از جانب خدا(درودشان  

  .را فراھم ساخته است یبھا و ارزشمند آنان پاداش گران یو خدا برا ،باد است
   توضیحات: 

مْ «  يَّتُهُ ِ  ،۱۰/   ونسی :نگا(گر یدکیتواند مراد درود مؤمنان به  یم .شانیدرود ا :»حتَ
ا درود فرشتگان به آنان باشد یو  )۵۸س / ی :نگا(شان  بدی ا درود خدای )۲۳/   میابراھ

نَهُ ). «۲۴و  ۲۳رعد /  :نگا( وْ لْقَ مَ يَ وْ امت یمراد روز ق .نندک یدار میه خدا را دک یروز :»يَ

يم). «۷۷/   توبه ،۱۱۰/   ھفک :نگا(است  رِ   .ارزشمند .بھا گران :»اً ـكَ
 ۴۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٧٧٨

 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ  ﴾٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ

   ترجمه: 
  .میفرستاددھنده  میرسان و ب ما تو را به عنوان گواه و مژده !غمبریپ یا 
   توضیحات: 

داً «  اهِ با اوصاف و اخالق  ،غمبریپ کوجود مبار یعنی .دھنده به حق یگواھ :»شَ
گواه بر  ،توب در قرآن و منظور در افعال و اقوالشکسازنده م یھا و ارائه برنامه ،شیبایز

 ،است یگواه بر احوال و اعمال امت اسالم .اسالم است یتب آسمانکت میحّقان
غمبران یپ یو جملگ ،ش استیشاھد و گواه بر امت خو یغمبریه ھر پکگونه  ھمان

 ).۴۱نساء /  :نگا(امت اداء خواھند فرمود یرا در روز ق یو شھادت ین گواھیچن

اً « بَرشِّ يراً . «یمژده دھنده مؤمنان به بھشت و سعادت سرمد :»مُ م دھنده یب :»نَذِ
  .یافران به دوزخ و عذاب ابدک

 ۴۶ أحزاب آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا﴿  اجٗ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ نِ�ٗ  اَوِ�َ  ﴾٤٦ �مُّ
   ترجمه: 
  .و به عنوان چراغ تابان ،خدا طبق فرمان اللهسوی  به نندهکو به عنوان دعوت  
   توضیحات: 

ياً «  اعِ نِهِ . «نندهکدعوت  :»دَ ق خدا و یبا توف .برابر فرمان خدا و طبق برنامه الله :»بِإِذْ

اجاً . «او یدر پرتو راھگشائ َ نِرياً . «چراغ :»رسِ نِرياً . «نوربخش .ینوران :»مُ اجاً مُ َ مراد  :»رسِ
د گونه یوجود خورش یعنی ).۱۶/   نوح :نگا(د تابان است یخورش ،از چراغ روشن

و راه  ،دیزدا یمھا  انسان افق آسمان روحفر را از کو  کجھل و شرھای  تاریکی ،غمبریپ
  .دینما یھمگان روشن م یبه سعادت را برا یمنتھ

 ۴۷ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ نَّ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم بِأ  ﴾٤٧ �َكبِ�ٗ  ٗ� فَۡض  �َّ

   ترجمه: 
 یو برتر( یخدا نعمت فراوان یشان از سویه اکبه مؤمنان مژده بده  )!غمبریپ یا( 



  ١٧٧٩ سوره أحزاب

 

  .دارند )ا و آخرتیدر دن ی،میعظ
 
   توضیحات: 

بِرياً «  الً كَ خداوند آن قدر از فضل خود به مؤمنان  یعنی .ر و نعمت فراوانیخ :»فَضْ
 ،۲۶۱/   بقره :نگا(زند  یبه ھم م یلّ کان عمل و پاداش را به یه موازنه مکبخشد  یم

  .ھا بزرگ بر سائر مّلت یبرتر ).۱۷/   سجده ،۱۶۰/   انعام
 ۴۸ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َوَ� ﴿  ۡ ٱوَ  فِرِ�نَ َ� ٰ  َوَدعۡ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ذَٮ
َ
ۡ  ُهمۡ أ ِۚ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ﴾٤٨ َو�ِيٗ�  �َّ

   ترجمه: 
 ،آزارشان نداشته باشت و یبه اذ یو اعتنائ ،نکم یافران و منافقان فرمانبردارکو از  

  .و مدافع باشد یه خدا حامکن بس یو ھم ،نکه یکو بر خدا ت
   توضیحات: 

 »... عْ . «روان او استیغمبر و مراد پیمخاطب پ :»ال تُطِعْ  یمراد از رھائ .نکرھا  :»دَ

كِيالً . «ز شمردن استیو ناچ یاعتنائ ینجا بیدر ا   ).۸۱نساء /  :نگا( :»وَ
 ۴۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ ُتمُ نََ�حۡ  إَِذا ا ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  ُ�مَّ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
وُهنَّ  أ  َ�َمسُّ

ةٖ  ِمنۡ  ِهنَّ َعلَيۡ  لَُ�مۡ  َ�َما ۖ َ�عۡ  ِعدَّ وَ�َها احٗ  َوَ�ُِّحوُهنَّ  َ�َمّتُِعوُهنَّ  َتدُّ  ﴾٤٩ َ�ِيٗ�  اَ�َ
   ترجمه: 
آنان  ،شانیبا ا یش از ھمبسترید و پیردکه با زنان مؤمنه ازدواج ک یھنگام !مؤمنان یا 

ه یشان را از ھدید. ایست تا حساب آن را نگاه داریبر آنان ن یا شما عّده یبرا ،دیرا طالق داد
  د.یآنان را آزاد و رھا ساز یبائید و به گونه محترمانه و زیمند ساز بھره یمناسب

   توضیحات: 

تُمْ «  حْ . عقد ازدواج است ،نجایاح در اکمراد از ن .دیبه ازدواج درآورد :»نَكَ

نَاتِ ـالْ « مِ ؤْ گر  بیان سازد و تنھا یه را خارج نمیتابکر زنان ین تعبیا .زنان مؤمنه :»مُ
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نَّ ـأَن تَ . «ت استیاغلب وهُ سُّ . است یزناشوئ یکینزد یعنیجماع  ،مراد از مّس  :»مَ

َا« وهنَ تَدُّ ه اگر طالق کن است یمراد ا ،حساب نگاه داشتن یبه معن ،از مصدر اعتداد :»تَعْ
زِن شوھرمرده  ،مکن حیاز ا .ستینگاه داشتن عّده الزم ن ،قبل از دخول واقع شود

). یر قاسمیتفس :نگا(د چھار ماه و ده روز عّده نگاه دارد یاست و با یمستثن

نَّ « وهُ تِّعُ شود  ینصف آن پرداخت م ،ن شدهییتع یا هیه اگر مھرکن است یمراد ا :»فَمَ
ه مناسب داده یحق متاع و ھد ،ن نشده استیمع یا هیو اگر مھر )۲۳۷/   بقره :نگا(

ِيالً ). «۲۳۶/   بقره :نگا(شود  یم احاً مجَ َ   ).۲۸/   احزاب :نگا( :»رسَ
 ۵۰ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا حۡ  إِ�َّ

َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
ٓ  يَِميُنَك  َملََكۡت  َوَما أ ا  ِممَّ

 ٓ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ ٰ  َوَ�َناتِ  َ�ّمَِك  َوَ�َناتِ  َك َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ تَِك َ�ٰ َ�ٰ  َوَ�َناتِ  َخالَِك  َوَ�َناتِ  تَِك َع�َّ َّ� �ِ 

ةٗ مۡ ٱوَ  َمَعَك  نَ َهاَجرۡ 
َ
ؤۡ  َرأ َرادَ  إِنۡ  لِلنَِّ�ِّ  َسَهاَ�فۡ  َوَهَبۡت  إِن ِمنَةً مُّ

َ
ن �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
 تَنِكَحَها�َسۡ  أ

ۡ ٱ ُدونِ  ِمن لََّك  َخالَِصةٗ  زۡ  ِ�ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َنافََرۡض  َما َناَعلِمۡ  قَدۡ  مِنَِ�ۗ ُمؤۡ ل
َ
 َملََكۡت  َوَما ِجِهمۡ َ�ٰ أ

يۡ 
َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َحَرٞجۗ  َك َعلَيۡ  يَُ�ونَ  َ� لَِكيۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  ﴾٥٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

   ترجمه: 
حالل  )گرید یزھایغ دعوت و چیار تبلکق در یجھت توف(تو  یما برا !غمبریپ یا 

ه خدا در کرا  یزانینکن یو ھمچن ی،ا ه مھرشان را پرداختهکم ھمسرانت را یا ردهک
 یزادگان زادگان و خاله یو دائ ،زادگان و عّمه ،و عموزادگان ،جنگ بھره تو ساخته است

غمبر یغمبر ببخشد و پیشتن را به پیه خوک یمانیو زن باا ،اند ردهکه با تو مھاجرت ک
سائر مؤمنان  یخاّص تو است و برا )یکین یا(ه ک ،بخواھد او را به ازدواج خود درآورد

ما خودمان  ).را به ازدواج خود درآورند یزن ،ه و از راه ھبهیبدون مھر(ست یز نیجا
ھمچون نفقه ( یامکشان چه اح زانینکشان و  مؤمنان در مورد ھمسران یم برایدان یم

به علم  یا اشاره( .میدار یمقّرر م )ه و شاھدان عقد و عدم تجاوز از چھار زنیو مھر
ه خاّص ک یامکاز اح(ه کن یتا ا )ام گذشته به خاطر آن استکسرچشمه اح یعنی ،خود

  .خداوند آمرزنده و مھربان است .نشودر تو یبانگیگر یرنج )تو است دلتنگ نبوده و
   توضیحات: 
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نَا«  لْ لَ نَّ . «میا جائز نموده .میا ردهکحالل  :»أَحْ هُ ورَ نساء /  :نگا(شان یا یھا هیمھر :»أُجُ

يْكَ ). «۱۰/   ممتحنه ،۵/   مائده ،۲۵و  ۲۴ لَ تو  یرده و بھره جنگکمت تو یغن :»أَفَآءَ اهللاُ عَ

بَتْ . «ساخته است هَ ا لِلنَّبِيِّ إِن وَ هَ سَ را  یا هیرد و مھرکغمبر یپ ی اگر خود را ھبه :»نَفْ

ةً لَكَ . «نخواست الِصَ ةً (واژه  .ژه تو استیو :»خَ الِصَ أَةً (حال  )خَ رَ و صفت مصدر  ،است )إِمْ

ةً « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد الِصَ بَةً خَ يْال. «»هِ ن یمقصود ا .هکن یتا ا :»لِكَ
از  ،ر مؤمنان مربوط استیه به ساک یامکو اح ،اختصاص به تو دارده ک یامکاح ،است

  .ستیحساب ن یام و مقّررات بکن احیاز ا کیچ یشود و ھ یمت صادر مکعلم و ح
 ۵۱ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿  ٓ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ ِمنۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا نۡ  َت َتَغيۡ �ۡ ٱ َوَمنِ  ُء  ُجَناحَ  فََ�  َت َعَزلۡ  ِممَّ
ٰ  َكۚ َعلَيۡ  دۡ  لَِك َ�

َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
�ۡ  َ�َقرَّ  أ

َ
ٓ  َضۡ�َ َوَ�رۡ  َزنَّ َ�ۡ  َوَ�  يُُنُهنَّ أ ۚ  َتُهنَّ َءاتَيۡ  بَِما ُ ٱوَ  ُ�ُُّهنَّ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ

ُ ٱ َوَ�نَ  قُلُو�ُِ�مۚۡ  ِ�   ﴾٥١ اَحلِيمٗ  َعلِيًما �َّ
   ترجمه: 
از زنان را به  کیھر  یخوابگ موعد ھم یتوان یم )یبه خاطر شرائط خاّص زندگ( 
نار کدر  یتوان یم یدام را بخواھکو ھر  )ینکول کمو یگریو به وقت د( یر اندازیتأخ

 یاو را نزد خود جا یخواست یا نار گذاشتهکه کازآنان را  یکیو ھرگاه  ی،دھ یخود جا
ه باعث کاست  یا لهین وسیبھتر )اریض اختیم تفوکح(ن یا .ستیبر تو ن یگناھ ی،دھ

 یدھ یمشان  بدی آنان بدانچه یو جملگ ،ن نشوندیشان مسرور شوند و غمگیگردد ا یم
بھتر  یتوان ین فرمان خدا است و تو در پرتو آن میدانند ا یه مکچرا ( .خوشنود گردند

 ین رسالت و مصالح مھّم امت اسالمیبزرگ و سنگ یتھایر خود را متوّجه مسؤولکف
و خدا بس  ،شما است  ھای دل در )از عشق و نفرت( یزھائیداند چه چ یمو خدا  ،)ینک

گاه    .با استیکو ش )فر دادن شتاب نداردیکو در  ،از ظاھر و باطن شما بوده(آ
   توضیحات: 

ي«  جِ اء(از مصدر  ی،انداز یر میبه تأخ :»تُرْ  :نگا( )رجو(ا ی )رجأ(و از ماده  )إرجَ

ي). «۳۶شعراء /  ،۱۱۱/   اعراف ئْوِ را  یسک یبه معن ،واءیاز مصدر إ .یدھ یجا م :»تُ

يْتَ . «دادن یخود جا و مأو کینزد تَغَ لْتَ . «یخواست :»إِبْ زَ ْدن«  .یا به دور داشته :»عَ
َ
  یأ
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و  ،اریض اختین تفویا :»ذلِكَ ). «۳/   روم ،۱۰۸/   مائده ،۲۸۲/   بقره :نگا(تر کینزد :»

نَّ . «یو استمرار یر ابتدائییتخ لُّهُ َ (در  )ن(ر ید ضمیکتأ .ھمه آنان :»كُ نيْ ضَ   .است )يَرْ
 ۵۲ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ لََك  َ�ِلُّ  �َّ ﴿  ن َوَ�ٓ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ءُ لنَِّسا
َ
َل  أ زۡ  ِمنۡ  بِِهنَّ  َ�َبدَّ

َ
عۡ  َولَوۡ  ٖج َ�ٰ أ

َ
 إِ�َّ  ُنُهنَّ ُحسۡ  َجَبَك أ

ُ ٱ َوَ�نَ  يَِميُنَكۗ  َملََكۡت  َما َّ�  ٰ  ﴾٥٢ ارَّ�ِيبٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
ھمسرانت را به ھمسران  یتوان یو نم ،ستیبر تو حالل ن یگر زنید ،نیبعد از ا 

 یا ھمسران تازه یو یو به جا ینان را طالق دھیاز ا یو مثًال برخ( ینکل یتبد یگرید
خداوند  .زانینکمگر  ،ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد )ینمائ یرا خواستگار

  .است یزیناظر و مراقب بر ھر چ
   توضیحات: 

 »... لَ بَدَّ ال أَن تَ  یعنی .است یگریو ازدواج با زن د یمراد طالق دادن ھمسر :»وَ
ازدواج  یگریس دکنان با یاز ا یکی یو نه به جا ی،فزائید نه بر ھمسران حاضر بینبا

قِيباً . «ینمائ   .حافظ و ناظر .مراقب و مّطلع :»رَ
 ۵۳ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ

َ
 َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  ذَنَ يُؤۡ  أ

ٰ  ِظرِ�نَ َ�ٰ  ْ دۡ ٱفَ  ُدِ�يُتمۡ  إَِذا ِ�نۡ َوَ�ٰ  هُ إِنَٮ ْ ٱفَ  ُتمۡ َطعِمۡ  فَإِذَا ُخلُوا وا  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ َ� ُمسۡ  َوَ�  نتَِ�ُ
ٰ  إِنَّ  ُ ٱوَ  ِمنُ�ۡمۖ  ۦتَۡ�ِ فَيَسۡ  �َِّ�َّ ٱ ذِييُؤۡ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ� � �َۡ ٱ ِمنَ  ۦَتۡ�ِ �َسۡ  َ�  �َّ  �ذَا ّقِ

 ُ�ۡ
َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس� ٰ  ِحَجاٖب�  ءِ َوَرا طۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ۚ  لُِقلُو�ُِ�مۡ  َهرُ أ  َ�نَ  َوَما َوقُلُو�ِِهنَّ

ن لَُ�مۡ 
َ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ رَُسوَل  ُذوا ن َوَ�ٓ  �َّ

َ
ْ تَنِكُحوٓ  أ زۡ  ا

َ
ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَجهُ َ�ٰ أ بًَد�ۚ  ۦٓ ِده

َ
ٰ  إِنَّ  �  ِعندَ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ�

ِ ٱ  ﴾٥٣ َعِظيًما �َّ
   ترجمه: 
د ینشوه به شما اجازه داده شود داخل کن یغمبر بدون ایپ یھا به خانه !مؤمنان یا 

صرف غذا به شما  یه براکد یداخل شو یوقت ،)دیو سر زده به منازل مردم وارد نگرد(
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قبل  یه از مّدتکن ینه ا ؛دیه به موقع وارد شوکن یآن ھم مشروط به ا ،اجازه داده شود
 ید و زمانید وارد شویه دعوت شدک یھنگام یول .دینید و در انتظار پخت غذا بنشیائیب
و در (د ینیبه گفتگو ننش )پس از صرف غذا ھم(و  ،دینده گردکپراد یه غذارا خوردک

اّما او شرم  ،داد یغمبر را آزار میپ ،ار شماکن یا ).دیل ندھیکخانه مردم مجلس انس تش
ند ک یان حق شرم نمیخدا از ب یول ،)ر دھدکزبان بود آن را به شما تذیچون م(رد ک یم
از  ،دیاز وسائل منزل به امانت خواست یزیغمبر چیه از زنان پک یھنگام ).و اباء ندارد(

شما  .شما و آنان بھتر است  ھای دل یکپا یار براکن یا ،دیشان بخواھیپس پرده از ا
ه بعد از مرگ او ھمسرانش را کد یو ھرگز حق ندار ،دیغمبر خدا را آزار دھید پیحق ندار
  .بزرگ است )و ینابخشودن یگناھ(ار در نزد خدا کن یا .دیش درآوریخو یبه ھمسر

   توضیحات: 

نَ «  ذَ إِيل . «ز ھستیدعوت ن یمتضّمن معن ،اجازه ینجا اذن عالوه از معنیدر ا :»يُؤْ

امٍ  نَ (متعّلق به  )إِيل( :»طَعَ ذَ  ،ه اگر اجازه ھم باشدکت است ین واقعیاگر  بیان و ،است )يُؤْ
). یر قاسمیتفس :نگا(حرام است  یگریلید به منازل مردم رفت و طفیبدون دعوت نبا

ينَ إِنَاهُ . «تناول نمودن یزمان آماده شدن غذا برا .پخت و پز غذا :»إِنيا« َ نَاظِرِ ريْ مراد  :»غَ
دن ید زودتر از وقت خود به خانه مردم رفت و منتظر پختن غذا و چیه نباکن است یا

َ (واژه  .زبان شدیسفره نشست و مزاحم م ريْ لُوا(ر د )و(ر یحال ضم )غَ خُ واژه  .است )تَدْ

ين( ينَ ( یھم به معن )نَاظِرِ نتَظِرِ يثٍ . «است )مُ َدِ نيَ حلِ تَأْنِسِ سْ ه بعد کن است یمراد ا :»ال مُ
د و مجلس را ینساز یزبان را محّل انس و نّقالید و منزل مینکاز صرف غذا جا خوش ن

تَاعاً . «دیطول ندھ لنگ و جارو کل و یظروف و بل یاز قب ،منزل یاال و وسائل امانتک :»مَ

اب. «رهیو غ جَ انَ ). «۵۱/   یشور ،۳۲/   ص ،۴۵اسراء  :نگا(حائل و مانع  .پرده :»حِ ا كَ مَ

مْ   یول ،غمبر استیه ھر چند درباره خانه پین آیا .دیشما حق ندار .شما را نرسد :»لَكُ
  .است یاز آداب معاشرت و مھمان یسخن به مؤمنان است و آموزنده برخ یرو

 ۵۴ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ُ�بۡ  إِن﴿  وۡ  ا ًٔ َشۡ�  ُدوا
َ
َ ٱ فَإِنَّ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ  ﴾٥٤ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َ�نَ  �َّ

   ترجمه: 
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گاه است یخداوند از ھمه چ ،دیا آن را پنھان داریو  ،دینکار کرا آش یزیاگر چ  و (ز آ
  ).ندک یردش رفتار مکت و عملیمتناسب با ن یسکبا ھر 

   توضیحات: 

وا...«    ).۲۸۴/   بقره :نگا( :»إِن تُبْدُ
 ۵۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِ�ٓ  ِهنَّ َعلَيۡ  ُجَناحَ  �َّ ﴿  �ۡ  َوَ�ٓ  �ِهِنَّ َءابَا
َ
� ٓ ٰ إِخۡ  َوَ�ٓ  �ِِهنَّ َنا �ۡ  َوَ�ٓ  نِِهنَّ َ�

َ
� ٓ ٰ إِخۡ  ءِ َنا  َوَ�ٓ  نِهِنَّ َ�

 ۡ�
َ
� ٓ ٰ  ءِ َنا َخَ�

َ
ٓ  َوَ�  تِهِنَّ أ يۡ  َملََكۡت  َما َوَ�  �ِِهنَّ �َِسا

َ
� ٰ�َ ۗ ۚ ٱ تَّقِ�َ ٱوَ  ُنُهنَّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ  َ�نَ  �َّ َ�َ  ِّ�ُ 

 ﴾٥٥ َشِهيًدا ءٖ َ�ۡ 
   ترجمه: 
 ،برادران ،فرزندان ،ه با پدرانکست ین یگناھ )غمبریھمسران پ یعنی(بر آنان  

بدون حجاب (و بردگان خود  ،و زنان مسلمان ،فرزندان خواھران خود ،فرزندان برادران
  .حاضر و ناظر است یزیقطعًا خدا بر ھر چ ،دیاز خدا بترس ).رندیتماس بگ

   توضیحات: 

 »... نَّ يْهِ لَ نَاحَ عَ ه بدون حجاب با اشخاص کست یغمبر نیبر زنان پ یگناھ :»ال جُ

نَّ . «نندکور صحبت کمذ آئِهِ ابَ نَّ . «یا رضاعی یپدران نسب :»ءَ نَآئِهِ ا ی یفرزندان نسب :»أَبْ

ِنَّ . «یرضاع اهنِ وَ نَآءِ إِخْ ِنَّ . «شود یز شامل میعموھا را ن .فرزندان برادر :»أَبْ اهتِ وَ نَآءِ أَخَ  :»أَبْ

تْ أَيْم. «گردد یھا را ھم شامل میدائ .فرزندان خواھران لَكَ ا مَ نَّ وَ ال مَ آئِهِ ُنَّ ـنِسَ  :نگا( :»اهنُ

نيَ ). «۳۱نور /  يداً . «دیزیبپرھ .دیبترس .دینکشه یتقوا پ :»إِتَّقِ هِ  :نگا(عالم و مّطلع  :»شَ
حاضر و  ).۵۲/   بوتکعن ،۹۶اسراء /  ،۴۳رعد /  ،۲۹/   ونسی ،۱۶۶و  ۷۹و  ۳۳نساء / 

  ).۷۲نساء /  :نگا(ناظر 
 ۵۶ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  َوَسّلُِموا

 ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
   ترجمه: 



  ١٧٨٥ سوره أحزاب

 

شما ھم بر او درود  !مؤمنان یا ،فرستند یغمبر درود میخداوند و فرشتگانش بر پ 
  .دید سالم بگوئیه باکد و چنان یبفرست

   توضیحات: 

لُّونَ «  درود فرشتگان دعا و  .درود خدا بر محّمد عبارت است از نزول رحمت :»يُصَ

يْهِ . «او است یطلب آمرزش برا لَ لُّوا عَ  .صلوات فرستادن است ،درود مؤمنان بر او :»صَ

لِيم( وا تَسْ لِّمُ وا(د یکعّلت تأ )۶۱و  ۲۷نور /  :نگا(ردن کد سالم یسالم بگوئ ):اً ـسَ لِّمُ  )سَ

لِيم(با  ت دارند و به منزله کخدا و فرشتگان شر ،ه در بخش صلواتکن است یا )اً ـتَسْ

لِيم(گر ید یمعن .از داشتید نیکن قسمت به تأید است و لذا تنھا ایکتأ وا تَسْ لِّمُ  )اً ـسَ
  ).۲۲/   احزاب ،۶۵نساء /  :نگا(غمبر گشتن است یم فرمان و منقاد اوامر پیتسل

 ۵۷ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ُ ٱ لََعَنُهمُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  �َّ َعدَّ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ
َ
 اَعَذابٗ  لَُهمۡ  َوأ

ِهينٗ   ﴾٥٧امُّ
   ترجمه: 
 ،رسانند یآزار م )فر و الحاد و سخنان نارواکبا (غمبرش را یه خدا و پک یسانک 

و  )گرداند یب مینص یاز رحمت خود ب و(ند ک ین میا و آخرت نفریخداوند آنان را در دن
  .ندیب یه میشان تھیا یبرا یا نندهکعذاب خوار

   توضیحات: 

ذُونَ اهللاَ«  فر و کبر سر خشم آوردن خدا به سبب  ،مراد از آزار رساندن به خدا :»يُؤْ
ر خدا کغمبر و مؤمنان مراد است و ذیت و آزار رساندن به پیه اذکن یا ای .الحاد است

.... «د مطلب استیکت و تأینشان دادن اھّم  یبرا مْ نَهُ عَ  ،۱۵۹و  ۸۸/   بقره :نگا( :»لَ
  ).۵۲و  ۴۶نساء / 

 ۵۸ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبوا  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
بِينٗ   ﴾٥٨ امُّ
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   ترجمه: 
 یرده باشند و گناھک یارکه کن یبدون ا -ه مردان و زنان مؤمن را ک یسانک 

  .اند شده یارکو گناه آش یب دروغ زشتکمرت ،رسانند یآزار م -داشته باشند 
   توضیحات: 

ا اريِ بِغَ «  بُواك مَ ب شده کمرت یه گناھکن یا ایرده باشند و ک یارکه کن یبدون ا :»تَسَ

ْتَان« .باشند  ،۱۶نور /  ،۱۵۶و  ۱۱۲نساء /  :نگا(ردار و گفتار ناروا کدروغ زشت و  :»هبُ

بِيناً ـإِثْم). «۱۲/   ممتحنه   .ار و روشنکگناه آش :»اً مُّ
 ۵۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا ۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  بِيبِِهنَّ

 ٰ دۡ  لَِك َ�
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ  ﴾٥٩ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

   ترجمه: 
خود را  یه رداھاکبه ھمسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو  !غمبریپ یا 

م باز کبندوبار و آلوده) دست  یزنان به (از کن ینند. تا اکش فرو افیوجور بر خو جمع
وسته) آمرزنده یرند. خداوند (پیت و آزار (اوباش) قرار نگیجه مورد اذیشناخته شوند و در نت

 یوتاھکد و یا امل حجاب سست بودهکت ینون در رعاکو مھربان بوده و ھست (و اگر تا 
  تا خدا با مھر خود شما را ببخشد). ،دینک یار دورکن ید و از اینکتوبه  ،دیا ردهک

   توضیحات: 

نِنيَ «  . ندن استکردن لباس و بر خود افکمراد جمع و جور  .نندک کینزد :»يُدْ

البِيب« ه کاست  یا مراد جامه .روپوش ،بلند یِمقنعه و روسر ،رداء ،جمع ِجْلباب :» جَ
 ۱ :هکگردد  یمراعات م یھم با لباس یحجاب اسالم .ت گرددیبا آن رعا یحجاب اسالم

بدن را نشان  یھا یه برجستگکچسب بدن نباشد  یا به گونه - ۲عورت را بپوشاند  -
  .و مردان لباس زنان را نپوشند ،زنان لباس مردان - ۳دھد 

 ۶۰ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ يَنَتهِ  لَّمۡ  لَّ�ِن﴿  ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ۡ ٱوَ  مَّ ۡ ٱ ِ�  ِجُفونَ ُمرۡ ل  رَِ�نََّك َ�ُغۡ  َمِديَنةِ ل



  ١٧٨٧ سوره أحزاب

 

ٓ  ُ�َاوُِرونََك  َ�  ُ�مَّ  بِِهمۡ   ﴾٦٠ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �ِيَها
 
   ترجمه: 
ن یاساس و اخبار دروغ یعات بیشا(نه یه در مدک یسانکمار دالن و یاگر منافقان و ب 

ار خود کاز  ،گردند یم )شانین ایمؤمنان و تزلزل د(باعث اضطراب  )نند وک یپخش م
آن گاه جز  ،میگردان یم و بر آنان مسّلط میشوران یشان میتو را بر ضّد ا ،شندکدست ن

ت اسالم از آنجا که در پرتو شوکو بل(مانند  ینم ،نهیدر جوار تو در شھر مد یکمّدت اند
  ).شوند یرانده م

   توضیحات: 

ضٌ «  رَ ا نفاق ی )۳۲/   احزاب :نگا(و فسق و فجور  یو شھوتران یمراد ھوسباز :»مَ
 .است )یو قاسم یالمراغ :یرھایتفس :نگا(مان یه ضعف اکن یا ایو  )۱۰/   بقره :نگا(

ونَ ـالْ « فُ جِ رْ شان ینند تا اکپرا یان مردم میناگوار و نادرست در م یه خبرھاک یسانک :»مُ
مراد  .زیانگ ناروا و وحشت یندگان خبرھاکپرا .ار گردانندکرا دچار اضطراب و تزلزل اف

نَّكَ . «نه استیان مدیھودی يَ رِ نُغْ  .مینمائ یم کیق و تحریم و تشویشوران یتو را برم :»لَ
  .مراد وعده سلطه و غلبه بر آنان است

 ۶۱ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿  �ۡ  ُعو�َِ�ۖ مَّ
َ
ْ ثُقُِفوٓ  َنَما� ْ  ا ِخُذوا

ُ
ْ  أ  ﴾٦١ تِيٗ� َ�قۡ  َوُ�ّتِلُوا

   ترجمه: 
جا کھر  .رانده شدگانند )از رحمت خدا محروم و(ن شدگان و ینفر )شانیآن وقت ا( 

  .دیبه قتل خواھند رس یاپیگرفته خواھند شد و پ ،افته شوندی
   توضیحات: 

ونِنيَ «  لْعُ در فعل  )و(ر یحال ضم .رانده شدگان از رحمت خدا .ن شدگانینفر :»مَ

ونَكَ ( رُ اوِ َ وا. «است )أَذمّ (ا مفعول فعل محذوف ی )الجيُ فُ   عمران آل :نگا(افته شوند ی :»ثُقِ

تِيالً ). «۲/   ممتحنه ،۵۷/   انفال :نگا(افته شود یبر آنان دست  ).۱۱۲/  قْ تِّلُوا تَ  بدون :»قُ
ر قتل در باب کذ .شته شوندک یاپیپ .شته شوندکزار زار  یرحم و شفقتگونه  ھیچ
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  .رار استکتا یمبالغه  یبرا ،لیتفع
 ۶۲ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُسنَّةَ ﴿  ِينَ ٱ ِ�  �َّ ْ َخلَوۡ  �َّ ۖ َ�بۡ  مِن ا ِ ٱ لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن ُل  ﴾٦٢ ِديٗ� َ�بۡ  �َّ
   ترجمه: 
ن رفتار یاء خود چنیه با انبکھم  یو گذشتگان(ان ینیشیدر مورد پ ی،ن سّنت الھیا 

  .دید ینخواھ یبوده است و در سّنت خدا دگرگون یجار )اند داشته یناھنجار
   توضیحات: 

نَّةِ اهللاِ«    ).۳۸/   احزاب ،۵۵/   ھفک ،۷۷اسراء /  :نگا( :»سُ
 ۶۳ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةِ� ٱ َعنِ  �َّاُس ٱ لَُك  َٔ �َۡ� ﴿  َما قُۡل  لسَّ ِۚ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ اَعةَ ٱ لََعلَّ  رِ�َك يُدۡ  َوَما �َّ  لسَّ
 ﴾٦٣ قَرِ�ًبا تَُ�ونُ 

   ترجمه: 
گاھ :بگو ،پرسند یامت میدن قیمردم از تو درباره فرا رس )!غمبریپ یا(   ،از آن یآ

تو چه  ).ستین موضوع مّطلع نیجز او از ا یسکو ( .اختصاص به خدا دارد و بس
  .باشد کیامت نزدیدن قید ھم فرا رسیشا ی،دان یم

   توضیحات: 

ةَ «  اعَ ا ). «۱۰۷/   وسفی ،۱۸۷/   اعراف ،۴۰و  ۳۱/   انعام :نگا(امت یق :»السَّ مَ

يكَ  رِ تو را  یسکز و چه یچه چ :ن استیآن چن یدر اصل معن ؟ یدان یتو چه م :»يُدْ

گاھان ري( ؟ ده استیآ . ردن استکاعالم و باخبر  یبه معن )إدْراء(از مصدر  )يُدْ

أَلُونَكَ «   ).۱۸و  ۱۷/   یشور :نگا(ّفار بوده است کپرسش از طرف  :»يَسْ
 ۶۴ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ لۡ ٱ لََعنَ  �َّ َعدَّ  فِرِ�نَ َ�
َ
 ﴾٦٤ َسعًِ�ا لَُهمۡ  َوأ

   ترجمه: 



  ١٧٨٩ سوره أحزاب

 

شان یا ین و از رحمت خود محروم ساخته است و برایافران را نفرکخداوند قطعًا  
  .رده استکفراھم  یآتش سوزان

 
   توضیحات: 

عِرياً «    ).۱۱/   فرقان ،۵۵و  ۱۰نساء /  :نگا( :»سَ
 ۶۵ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿  بَدٗ  �ِيَها
َ
 ﴾٦٥ �نَِص�ٗ  َوَ�  اَوِ�ّٗ  َ�ُِدونَ  �َّ  �ۖ �

   ترجمه: 
شان یتا از ا(افت ینخواھند  یاوریآنان جاودانه در آن خواھند ماند و سرپرست و  
  ).نندکت و دفاع یحما
   توضیحات: 

لِيّاً «    ).۱۰۷/   بقره :نگا( :»وَ
 ۶۶ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقولُونَ  �َّارِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقلَُّب  مَ يَوۡ ﴿  َطعۡ  تََنا
َ
َ ٱ َناأ َطعۡ  �َّ

َ
 ﴾٦٦ لرَُّسوَ�۠ ٱ َناَوأ

   ترجمه: 
ر و رو و دگرگون یشان در آتش زیا یھا چھره )ه در آنکرا خاطر نشان ساز ( یروز 

ما از خدا و  !اشک یا :ندیگو یم )شود و یحسرت بارشان بلند م یادھایو فر(گردد  یم
  ).میداشت ینم یکن سرنوشت دردنایتا چن(م یبرد یغمبر فرمان میپ

   توضیحات: 

لَّبُ «  بر آتش نھاده ن سمت صورت و گاه آن سمت یگاه ا یعنی .شود یر و رو میز :»تُقَ
 .گردد یدگرگون و حال به حال م .شود یباب غلط داده مکخ یشود و ھمچون س یم
اه یبود و گاه سکگاه زرد و گاه سرخ و گاه  .ردیگ یبه خود م یمختلف یرنگھا یعنی

ولَ ). «!پناه بر خدا( .گردد یم سُ ه کدر آخر دارد  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم :»الرَّ
  .شود یده میالف اطالق نام

 ۶۷ سوره أحزاب آیه
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   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا ا َطعۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ فَأ  ﴾٦٧ لسَّ

 
   ترجمه: 
م و آنان ما را از راه یا ردهک یرویما از سران و بزرگان خود پ !پروردگارا :ندیگو یو م 

  .اند ردهکاند و گمراه  به در برده
   توضیحات: 

ة«  ادَ آءَ . «و امراء است کمراد ملو .رؤسا .سران ،دیجمع س :»سَ َ ربَ  ،ریبکجمع  :»كُ

بِيلَ . «است یو مذھب یتبکان میمراد راھنما .بزرگان الف  یالخّط قرآن در رسم .راه :»السَّ
  .اطالق در آخردارد

 ۶۸ زاب آیهسوره أح
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ﴾٦٨ �َكبِ�ٗ  انٗ لَعۡ  ُهمۡ َعنۡ لۡ ٱوَ  َعَذاِب لۡ ٱ ِمنَ  َفۡ�ِ ِضعۡ  َءاتِِهمۡ  َر�ََّنا
   ترجمه: 
امًال از رحمت خود به دور دار کشان را یو ا ،نکآنان را دو چندان عذاب  !پروردگارا 

  ).منماشان  بدی ین ترّحمیمترکو (
   توضیحات: 

 » ِ نيْ فَ عْ   .اند ردهکاند و گمراه  ه گمراه بودهکچرا  .دو چندان :»ضِ
 ۶۹ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا ْ َءاَذوۡ  �َّ هُ  ُموَ�ٰ  ا

َ
أ ُ ٱ َ�َ�َّ ا �َّ ْۚ  ِممَّ  ِعندَ  َوَ�نَ  قَالُوا

ِ ٱ  ﴾٦٩ اوَِجيهٗ  �َّ
   ترجمه: 
را آزار  یموس )با گفتن سخنان ناروا(ه کد ینباش یسانکھمانند  !مؤمنان یا 

و او در  ،ردکگفتند تبرئه  یو خدا او را از آنچه م )ردندکده و آزرده یو رنج(رساندند 
  .شگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بودیپ

   توضیحات: 
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ا«  وْ اذَ و  )۲۷شعراء /  :نگا(وانه یھمچون د یبا سخنان ،آزار رساندند و رنجاندند :»ءَ

يهاً ). «۵۲/   زخرف :نگا(ز یر و ناچیو حق )۲۴غافر /  :نگا(دروغگو  جِ صاحب جاه و  :»وَ
  ).۴۵/   عمران آل :نگا(منزلت 

 ۷۰ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ  ﴾٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

   ترجمه: 
ھا از عذاب یاز بد یھا و دوریشتن را با انجام خوبیو خو(د یاز خدا بترس !مؤمنان یا 

  .دیو سخن حق و درست بگوئ )دیاو در امان دار
   توضیحات: 

يداً «  دِ   ).۹نساء /  :نگا(راست و درست  :»سَ
 ۷۱ سوره أحزاب آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص ﴿ 
َ
َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

 ﴾٧١ َعِظيًما ًزافَوۡ 
   ترجمه: 
ند و گناھانتان را ک یسته میاعمالتان را با )دھد و یرتان میق خیتوف(جه خدا یدر نت 

و  یروزیقطعًا به پ ،ندک یغمبرش فرمانبرداریه از خدا و پکاصًال ھر  .دیبخشا یم
  .ابدی یدست م یبزرگ یابیامک

   توضیحات: 

زاً «   :نگا(م فوز یعظ یھا مصداق یبرا .ینجات و رستگار .یابیامکو  یروزیپ :»فَوْ
  ).۳۰/   هیجاث ،۵۷/   دخان ،۹غافر /  ،۷۲/   توبه ،۱۶/   انعام ،۱۱۹/   مائده ،۱۳نساء / 

 ۷۲ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ

 ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها
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   ترجمه: 
عرضه ھا (و ھمه جھان خلقت)  وهکن و یو زمھا  آسمان ار و اراده) را بریما امانت (اخت 

بدون  یفه اجباریو انجام وظ ،تیھمراه با مسؤول یاریفه اختیم (و انجام وظیداشت
دادند) و از  یار برتریآنھا اجبار را بر اخت یم. جملگیردکشنھاد یپشان  بدی ت رایمسؤول

ن اعجوبه یه انسان (اکن یو حال ا ،دندیردند و از آن ترسک یرش امانت خودداریپذ
به  یاز) آنان (پ یشد. اّما برخ یار ممتازیت بسیموقع ی(و دارار بار آن رفت یجھان) ز

  دانند و) واقعًا ستمگر و نادانند. یع را نمین مقام رفیبرند و قدر ا یخود نم یارزش وجود
   توضیحات: 

انَةَ «  جه یه و در نتیف شرعیالکه مدار تکار و اراده است یاخت ،مراد از امانت :»األَمَ
و با  ،از انسان استین افتخار و امتیبزرگتر ،ن امانتیرش ایپذ .تت اسیتعّھد و مسؤول

ه کاست  یته ضرورکن نیان ایب .آن بدبخت خواھد بود کت آن خوشبخت و با تریرعا
ار ینه اخت ،ھمه موجودات عالم در برابر فرمان خدا خاضع و ساجدند و به صورت اجبار

 ،ندیمایپ یم ینیوکو ت یعین طبیرا برابر قوان یر واحدیفه مشغولند و مسیبه انجام وظ
ه را به یف شرعیالکپردازد و اگر ت یفه میار به انجام وظیه با اراده و اختکبجز انسان 

و اگر غفلت نمود و طاعات و  ،دارد یو سرانجام سعادت سرمد یر صعودیس ،آورد یجا
ز در حمل یان نیلبّته جنّ ا .دارد یو سرانجام شقاوت ابد یر نزولیس ،ردکعبادات را رھا 

). ۵۶/   اتیذار ،۱۷۹/   اعراف ،۱۳۰/   انعام :نگا(ات قرآن ھمچون انسانند یامانت برابر آ
موضوع  ،ه مورد نظریاّما چون آ .دو گروه انس و جّن است» انسان«نجا مراد از یلذا در ا

َ « ).ّسریالمصحف الم :نگا(تنھا از انسان سخن رفته است  ،آن انسان است  :»أَبَنيْ
 یعنی .ان و فجورینه عص ؛ مراد ِاباِء عجز و قصور است .سر باز زدند .ردندک یخوددار

 یشکه سرکن ینه ا ؛ردندک یدند و اظھار ناتوانیم ندیار عظکن یشتن را مستعّد ایخو

ول). «۳۴/   میابراھ :نگا( :»ظَلُوماً « .نند و مخالفت ورزندک هُ غه یص .ار نادانیبس :» جَ

والً . «جاھل است مبالغه هُ انَ ظَلُوماً جَ انُ ـحَ (د متوّجه ین قیا :»إِنَّهُ كَ نسَ ا اإلِ لَهَ  ،ستین )مَ

نْ ـحَ ( :ن استیر چنیاست و تقد یه مربوط به جمله محذوفکبل ْسِ انُ فَلَمْ حيُ نسَ ا اإلِ لَهَ مَ

لَها، وَ ـحَ  يل وـَلمْ ا عَ هَ دِّ هامْ يُؤَ هِ ست و یانسان ن ن وصف درباره جنسیا ،گریبه عبارت د ).جْ
 یه مقام بزرگ و ارزشھاکاست  یسانکبوده و مراد ھا  انسان از یه متوّجه برخکبل

ھم رفته  یرو .ندیدان نماکن خایر و بنده اینند و خود را اسکرا فراموش  یانسان یواال
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و  ،ر موجودات جھانیبر سا ،انسان یھا انسان یعظمت و سعادت و برترگر  بیان هین آیا
  .زدان استیاز ھمه مخلوقات  ،ناانسان یھا انسان یاوت و فروترحقارت و شق

 ۷۳ سوره أحزاب آیه
   ه:یمتن آ 

َب ﴿  َُعّذِ ُ ٱ ّ�ِ ۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ۡ ٱوَ  ِت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ۡ ٱوَ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ُ ٱ َوَ�ُتوَب  ِت َ�ٰ ُمۡ�ِ ل َّ�  َ�َ 
ۡ ٱ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ُ ٱ َوَ�نَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ۢ  �َ�ُفورٗ  �َّ  ﴾٧٣ �رَِّحيَم

   ترجمه: 
و  )ش قرار دھدیشان را در بوته آزمایتا ا ،دادھا  انسان ن امانت را بهیخداوند ا( 

و بر مردان  ،فر دھدیکرا  کو مردان و زنان مشر ،سرانجام خداوند مردان و زنان منافق
نده و یخداوند ھمواره بس بخشا ).دیشان رحمت نمایبد(د و یو زنان مؤمن ببخشا
  .مھربان بوده و ھست

   توضیحات: 

 »... بَ ذِّ  ،اگر الم عاقبت باشد .جه ماقبل استیعاقبت و نت یبرا )ِل (واژه  :»لِيُعَ
 ،ت باشدیاگر ھم الم غا .هکن باشد ین امانت ایسرانجام حمل ا :ن استیچن یمعن
 .هکن بوده یھدف از عرض امانت ا :ن استیچن یمعن





 
 

 سوره سبأ

 ۱ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  ِيٱ ِ�َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ِ� �ٱ ِ�  دُ مۡ �َۡ ٱ َوَ�ُ  ِض �ۡ�  َوُهوَ  ِخَرة

  ﴾١ بِ�ُ �َۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ
   ترجمه: 
ن یو زمھا  آسمان ه تمام آنچه درکرا سزا است  یسپاس خداوند )ن جھانیدر ھم( 

ت و یمکه حاکچرا ( ،و ھم در آن جھان سپاس او را سزا است ،است از آن او است
گاه استکو او  )ت ھر دو جھان از آن او استیکمال   .ار بجا و بس آ

   توضیحات: 

ةِ «  رَ دُ يفِ اآلخِ َمْ هُ احلْ ه ک یبرابر تفّضل و الطافه بندگانش در کن است یاشاره به ا :»لَ
زمر  ،۳۴فاطر /  ،۱۰/   ونسی :نگا(او را خواھند ستود  ،خواھد فرمودشان  بدی در آخرت

 /۷۴.(  
 ۲ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  يَلِجُ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿ 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  يَ�ُِل  َوَما َهاِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َوَما ِض �ۡ� َما ۚ  ُرجُ َ�عۡ  َوَما ءِ لسَّ  وَُهوَ  �ِيَها

 ﴾٢ َغُفورُ لۡ ٱ لرَِّحيمُ ٱ
   ترجمه: 
و آنچه  ،شود یه از آن خارج مکو آنچه را  ،شود ین وارد میه به زمکداند آنچه را  یم 
و او مھربان و  ،رود یآن باال مسوی  به هکو آنچه را  ،دیآ ین میه از آسمان پائکرا 

  .نده استیبخشا
   توضیحات: 

لِجُ «  جُ ). «۴۰/   اعراف :نگا(ورود  یاز مصدر ولوج به معن :»يَ رُ عْ . ندک یصعود م :»يَ

ا«   .است )إِيل( یبه معن )يف(واژه  .آنسوی  به :»فِيهَ
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 ۳ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ   َ�  َ�َفُروا
ۡ
ۖ ٱ تِيَناتَأ اَعُة   َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  لسَّ

ۡ
ٰ  تِيَنَُّ�مۡ َ�َأ  َ�  ِب� َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ�

�ٖ  َقاُل مِثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ۡص  َوَ�ٓ  ِض �ۡ�

َ
ٰ  ِمن َغرُ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
 إِ�َّ  َ�ُ أ

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�   ﴾٣ مُّ
   ترجمه: 
ما برپا  )یتاب و سزا و جزاکحساب و ( یامت ھرگز برایق :ندیگو یافران مک 
نھان در گستره (راز  یه داناک یسکآن  !به پروردگارم سوگند ،چرا :بگو .شود ینم

به  ).دینما یم یدگیو خدا به اعمال شما رس(د یآ یامت به سراغ شما میق ،است )جھان
و نه  ،گردد ین از او پنھان و نھان نمیو در زمھا  آسمان در تمام ی،ا ذّره ینیاندازه سنگ

ثبت  یارکتاب آشکه در کن یست مگر این یزیچ ،از آنتر  بزرگ متر از اندازه ذّره و نهک
  .شود یم یو ضبط و نگھدار

   توضیحات: 

يبّ . «ماقبل است یابطال نف ین حرف برایا .یآر :»بَيل«  رَ . به پروردگارم سوگند :»وَ

» ِ املِ بّ (ا صفت یبدل  :»عَ بُ . «است )رَ زُ عْ رُ ). «۶۱/   ونسی :نگا( :»ال يَ غَ مبتدا و  :»أَصْ

) ُ ربَ بِنيٍ ( ،عطف بر آن است )أَكْ بِنيٍ . «خبر )يفِ كِتَابٍ مُّ  .علم خدا .لوح محفوظ :»كِتَابٍ مُّ
  ).۷۵/   نمل ،۶ھود /  ،۶۱/   ونسی ،۵۹/   انعام :نگا( .یجھان پھناور ھست

 ۴ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

َجۡ ﴿  ِينَ ٱ زِيَ ّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  ِت� لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
غۡ  لَُهم �َِك أ ٞ مَّ  ﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

   ترجمه: 
ه کرا بدھد  یسانکتا خداوند پاداش  )ن استیا یامت و ضبط اعمال برایق یبرپائ( 

 یو روز )خدا(آنان آمرزش  .اند ردهکسته یسته و شایبا یارھاکاند و  مان آوردهیا
و  ،گرداند یشان میھا شامل لغزشخداوند آمرزش خود را ( .دارند یارزشمند و فراخ

  ).سازد ینعمت فراوان و خوب بھشت را بھره آنان م
   توضیحات: 

يَ «  زِ يمٌ ). «۲۴/   احزاب ،۴۵/   روم ،۵۱/   میابراھ :نگا( :»لِيَجْ رِ قٍ كَ زْ /   انفال :نگا( :»رِ



  ١٧٩٧ سوره سبأ

 

  ).۲۶نور /  ،۵۰/   حّج  ،۷۴
 ۵ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْوَ�ٰٓ  ِجزِ�نَ ُمَ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َسَعوۡ  �َّ
ُ
ِ�مٞ  زٍ رِّجۡ  ّمِن َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َِك أ

َ
 ﴾٥ أ

   ترجمه: 
و تصّور  ،نندکار کب و انیذکات ما را تیردند آک یوسته) تالش میا پیه (در دنک یسانک 

سازند (و جلو پخش قرآن و  یدھند و او را) درمانده م یست مکغمبر را شیه (پکردند ک یم
  ن عذابھا را خواھند داشت.یترکن و دردنایاز بدتر یآنان عذاب ،رند)یگ یزدان را میفرمان 

   توضیحات: 

ينَ «  زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ايَ ا يفِ ءَ وْ عَ الَّذينَ سَ زٍ ). «۵۱/   حّج  :نگا( »وَ جْ و  ۱۳۴/   اعراف :نگا( :»رِ
  .ن عذاب استیتر ن و سختیبدترنجا مراد یدر ا ).۱۱/   انفال ،۱۳۵

 ۶ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�َرى﴿  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِيٓ ٱ مَ عِلۡ لۡ ٱ أ نزَِل  �َّ

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  طِ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َو�َهۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  رَّ

 ﴾٦ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ
   ترجمه: 
گاھندک یسانک   ،پروردگارت بر تو نازل شده است یه از سوکرا  یزیچ ،ه فرزانه و آ

  .دانند یره و ستوده میچ یراه خدا یو راھنما ،نندیب یحق م
   توضیحات: 

ي«  َقَّ . «مراد قرآن است .آنچه :»الَّذِ وَ احلْ قت ین حقیه قرآن عکن است یمراد ا :»هُ
. ت استیو جھان انسان یعالم ھست یھا تینش و واقعین آفریاست و ھماھنگ با قوان

َقَّ «   .است )الَّذي(است و مفعول اّول آن  )يَري(مفعول دوم فعل  :»احلْ
 ۷ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ٰ  نَُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َفُروا قٍ  ُ�َّ  ُتمۡ ُمّزِ�ۡ  إَِذا يُنَّبُِئُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ  إِنَُّ�مۡ  ُمَمزَّ
 ﴾٧ َجِديدٍ  قٖ َخلۡ  لَِ� 
 



 تفسیر نور    ١٧٩٨

 

   ترجمه: 
م یرا به شما بنمائ یا مردیآ :ندیگو یم )نانکتمسخر ،گرید یبه برخ یبرخ(افران ک 

و ذّرات (شد  یامًال متالشکتان یرھاکیه پک یه ھنگامکن یدھد از ا یه شما را خبر مک
 یا نش تازهیآفر )د ویشو یدوباره زنده م ،دینده گردکوجودتان در جھان پخش و پرا

  ؟دینک یدا میپ
   توضیحات: 

لْ «  مْ هَ لُّكُ ن است یغمبر بود و ایمرادشان تمسخر پ ؟! مینکا شما را رھنمود یآ :؟»نَدُ

لٍ (ه واژه ک جُ تُمْ . «شناسند یانگار او را نم .اند ار بردهکھم به  )رَ قْ زِّ  .دیشد یمتالش :»مُ
 ینارھاکھا و  تان در گوشهیرھاکیپ کد و ذّرات خایشد کد و خایدید و پوسیمرد یعنی

لَّ م. «دینده گردکاھان پرایو چه بسا در بدن جانوران و گ ،جھان قٍ ـُكُ زَّ امًال ک :»مَ

قٍ ـُم(و  ،مفعول مطلق است )كلّ (واژه  .ندهکپرا زَّ و بر وزن اسم مفعول و  یمیمصدر م )مَ
  .ردن استکه که تکقطعه قطعه و ت یعنی ،قیتمز یبه معن

 ۸ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ أ م َكِذبًا �َّ

َ
ِينَ ٱ بَلِ  ِجنَّ�ۗ� ۦبِهِ  أ ِ  مِنُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  ِخَرةِ �ٱب

َ�ٰ ٱوَ   ﴾٨ عِيدِ ۡ�َ ٱ لِ لضَّ
   ترجمه: 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه  ؟دارد یوانگید یا نوعی ؟بندد یا او بر خدا دروغ میآ 

 یسانکه ک) بل!رینند. نخک یشان تصّور میه اکست ین نیچن ؟دیگشا یم ین سخنیلب به چن
ب یعج یاه) و گمراھکجان ینوع نگران کیگرفتار عذاب ( ،مان ندارندیه به آخرت اک

و در  ،آرام و قرار ندارند ،محتوا) ھستند (و با وجود ظاھر آراسته ینامفھوم و ب ی(زندگ
آلودشان ادامه  گناهر نادرست و یوار به مس وانه و سرگردانند. غافلیشان دیقت ایحق

  ند).یآ یشود و به دوزخ درم یده میچیشان درھم پ نیننگ یدھند تا طومار زندگ یم
   توضیحات: 

ي«  ي«ن است: یدر اصل چن»: أَفْرتَ ؟ ھمزه وصل حذف شده و ھمزه استفھام به »أَإِفْرتَ

نَّةٌ «حال خود مانده است.  ). ۷۰و  ۲۵/   مؤمنون ،۱۸۴/   (نگا: اعراف یوانگیجنون. د»: جِ



  ١٧٩٩ سوره سبأ

 

...«ند. ک یو اثبات مابعد داللت م ،ه بر ابطال ماقبلکاست  یحرف»: بَلْ « ابِ ذَ »: يفِ الْعَ
نجه و که مراد شکن یا ایو  ،در آنند کنیه ھم اکاست  یویدن یمراد عذاب و سرگشتگ

نون در آنند. کانگار ھم ا ،گردد یّفار مکر یبانگیه چون محّققًا گرکاست  یاخرو یالنیو

بَعيدِ « اللِ الْ   ).۱۸و  ۳/   میابراھ ،۱۶۷و  ۱۳۶و  ۱۱۶و  ۶۰(نگا: نساء /  »:الضَّ
 ۹ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  أ يۡ  َ�ۡ�َ  َما إَِ�ٰ  ا

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َفُهمَخلۡ  َوَما ِديِهمۡ � َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
  إِن ِض� �ۡ�

ۡ
ََّشأ  بِِهمُ  ِسۡف َ�ۡ  �

 ٱ
َ
وۡ  َض �ۡ�

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  اكَِسفٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  قِۡط �ُسۡ  أ َما � لسَّ ٰ  ِ�  إِنَّ  ءِ نِيبٖ  دٖ َ�بۡ  ّلُِ�ِّ  يَةٗ � لَِك َ�  ﴾٩ مُّ

   ترجمه: 
نند ک ین قرار دارد نگاه نمیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمیه پک یزھائیا به چیآ 

سرشان اشّعه  یو باال ،است یره مذاب و سوزان و در حال فَورانکشان یر پاینند زی(تا بب
). ؟نندک یم یان دو منبع خطر زندگیدر مھا  انسان و ،است یسرگردان یو سنگھا یھانیک

از آسمان بر سرشان  یھائ ه قطعهکن یا ای ،میبر ین فرو میشان را به دل زمیم ایاگر بخواھ
(از عظمت و قدرت خدا)  یا نند) نشانهیب یه مک یزھائین (چیم. قطعًا در اینکاف یفرو م

  خدا برگردد.سوی  به ه بخواھد خالصانهک یا ھر بنده یاست برا
   توضیحات: 

هيِمْ «  َ أَيْدِ ا بَنيْ   ھا بدان انسان است و رو یش رویه پکاست  یزھائیمراد ھمه چ :»مَ

مْ . «انسان است یر پایه در زکن است یا مراد زمی .دارد هُ لْفَ ا خَ  یزھائیمراد ھمه چ :»مَ
سر او  یه باالکا مراد آسمان است ی .ندارد  ھا بدان ه پشت سر انسان است و روکاست 

فْ . «قرار دارد سِ فاً ). «۴۵/   نحل ،۴۰/   بوتکعن ،۸۲و  ۸۱/   قصص :نگا( :»نَخْ  :»كِسَ

نِيبٍ ). «۹۲اسراء /  :نگا(ِقْطَعة  یبر وزن و معن ،ْسَفةکجمع  ه با توبه ک یسک :»مُ
  .بازگردنده .گردد یه خدا برمخالصانه به درگا

 ۱۰ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ّوِِ�  ِجَباُل َ�ٰ  ٗ�ۖ فَۡض  ِمنَّا دَ ۥَداوُ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ۖ ٱوَ  ۥَمَعهُ  أ َ�ۡ َ�َّا لطَّ

َ
 ﴾١٠ ِديدَ �َۡ ٱ َ�ُ  َو�

 



 تفسیر نور    ١٨٠٠

 

   ترجمه: 
ھا  پرندهوھھا و کاز جمله به ( .میدیبخش یلت بزرگیما به داود از جانب خود فض 

ھم آواز  )س خدایح و تقدیدر تسب(با او  !پرندگان یوھھا و اک یا )هکم یدستور داد
به  یازین یساز تا در زره(م یردکاو نرم  یبرا )ھمچون موم(ن آھن را یھمچن .دیشو

  ).تافتن آن نداشته باشد
   توضیحات: 

دَ «  اوُ قبل  ۱۰۳۳ - ۹۷۰ یسالھاه در فاصله کل است یاسرائ یغمبران بنیاز پ یکی»: دَ

الً «سته است. یز یالد میاز م  ،ھمچون نبّوت یلت و نعمت بزرگ. مراد مواھبیفض»: فَضْ
/   (نگا: نمل یاست. برتر یساز م زرهیو تعل ،ردن آھنکنرم  ،ھا ھا و پرنده وهکر یتسخ ،َزبور

يب). «۱۶و  ۱۵ َ ). «۷۹اء / ید (نگا: انبینکرار کد. تیآواز شو ھم»: أَوِّ عّلت نصب آن »: الطَّريْ

بالُ تواند باشد: عطف بر محّل ( یز میسه چ نا). مفعول معه. مفعول به فعل مقّدر (جِ رْ خَّ  )سَ

نَّا). «۱۹و  ۱۸/   (نگا: ص ند: آھن در دست او ھمچون موم یگو یم یم. بعضیردکنرم »: أَلَ
  م ذوب آھن بدو است.یند: مراد تعلیگو یم یر نرم بود. برخیو خم

 ۱۱ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
رۡ  تٖ بَِ�ٰ َ�ٰ  َمۡل �ۡ ٱ أ ۡ ٱ ِ�  َوقَّدِ ْ �ۡ ٱوَ  دِ� ل�َّ ۖ َ�ٰ  َملُوا  ﴾١١ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

   ترجمه: 
 یھا حلقه( یھا و بافته ،امل و فراخ بسازک یھا ه زرهک )میما به داود دستور داد( 
ت یفیکدر  یافکو دّقت (د یانجام دھ یا ستهیار شاکو  ،نکرا به اندازه و متناسب  )آنھا
ه انجام کنم آنچه را یب یه من مکچرا  )دیت محصول و مصنوع خود داشته باشیمکو 
  ).ماند یتاب نمکحساب و  یب ی،سکو ساخته و پرداخته (د یدھ یم

   توضیحات: 

 »... لْ مَ ره است و به معن :»أَنِ اعْ ْن مفسِّ
َ
ه است و یا مصدری .یعنیه و کن یا :یحرف أ

لْ « :ن استیر آن چنیتقد .محذوف است یحرف جّر  مَ يدَ « :یعنی .»الَنِ اعْ َدِ هُ احلْ نَّا لَ أَلَ

رِ  ذاَ األمْ اتٍ . «»هلِ ابِغَ رْ « .و مراد زره است ،املکتاّم و  یبه معن ،جمع ساِبغ :»سَ  :»قَدِّ

دِ . «نکت یاندازه و تناسب را رعا ْ اد(ساز را  زره .حلقه زره .بافت :»الرسَّ ّ اد(و  )رسَ رّ  )زَ



  ١٨٠١ سوره سبأ

 

اً . «ندیگو یم احلِ لُوا صَ مَ مخاطب داود و خاندان  .دیسته انجام دھیسته و بایار شاک :»إِعْ
ھا و  د در ساختهیه باکمؤمن  یانسانھا یاست برا یو در اصل درس ،و قوم او است

ارائه دھند و از  یدیامل و مفکداشته باشند و محصول  یافکخود دّقت  یھا بافته
  .زندیبپرھ یارکانت و دغلیخ

 ۱۲ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ َشهۡ  َوَرَواُحَها رٞ َشهۡ  ُغُدوَُّها لّرِ�حَ ٱ نَ َ�ٰ َولُِسلَيۡ ﴿  َسلۡ  رٞ
َ
 َمن نِّ �ِۡ ٱ َومِنَ  رِ� قِطۡ لۡ ٱ َ�ۡ�َ  ۥَ�ُ  َناَوأ

مۡ  َ�نۡ  ُهمۡ ِمنۡ  يَزِغۡ  َوَمن ۦۖ َرّ�ِهِ  نِ �ِإِذۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  َمُل َ�عۡ 
َ
عِ�ِ ٱ َعَذاِب  ِمنۡ  هُ نُِذقۡ  رِنَاأ  ﴾١٢ لسَّ

   ترجمه: 
و شامگاھان  ،مودیپ یماه را م کیر یه صبحگاھان مسکم یردکمان یباد را مسّخر سل 
 یو پروردگارش گروھ ،میاو روان ساخت یو چشمه مس مذاب را برا .ماه را کیر یمس

از آنھا از فرمان ما  یکیردند و اگر ک یمار کش او یرده و در پکان را رام او یاز جنّ 
از آتش  )م ویداد یفرش میک ،داد یمان گوش نمیو به سخن سل(رد ک یم یچیسرپ

  .میچشاند یسوزان بدو م
   توضیحات: 

يحَ «  ناباد. مفعول فعل محذوف (»: الرّ رْ خَّ ها). «۳۶/   ) است (نگا: صسَ وُّ دُ »: غُ

ا«تا ظھر است. ت باد از صبح کبامدادان آن. مراد حر هَ احُ وَ ت کشامگاھان آن. مراد حر»: رَ
ا یاعم از تخت  -مان یباد به ھنگام برگشت از ظھر تا شب است. باد چگونه دستگاه سل

نَا«ست. یبر ما روشن ن ،آورده است یت درمکرا به حر -فرش او  لْ م. از یساخت یجار»: أَسَ

يَالنماده ( َ ). «سَ نيْ طْرِ «چشمه. مراد معدن است. »: عَ ). ۹۶/   ھفکمس مذاب (نگا: »: الْقِ

بِّهِ « ع یشان را مسخر و مطیه خدا اکن است یبه فرمان پروردگارش. مراد ا»: بِإِذْنِ رَ

غْ «رد. کمان یسل   ند.کان یان و طغیمان عصیبر سل یعنیج شود. کمنحرف و »: يَزِ
 ۱۳ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َما ۥَ�ُ  َملُونَ َ�عۡ ﴿  َ�ٰ  ِمن ءُ �ََشا اِسَ�ٰ  َوقُُدورٖ  َواِب �َۡ ٱكَ  وَِجَفانٖ  ثِيَل َوتََ�ٰ  رِ�َب مَّ  ٍت� رَّ
ْ َملُوٓ �ۡ ٱ ُكورُ ٱ ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ  �ۚ رٗ ُشكۡ  دَ ۥَداوُ  َءاَل  ا  ﴾١٣ لشَّ



 تفسیر نور    ١٨٠٢

 

   ترجمه: 
 یھا پرستشگاه :لیاز قب ،ردندک یش درست میخواست برا یمان میآنان ھر چه سل 
ه از ک(ثابت  یھا گیو د ،ھا ھمانند حوض یبزرگ غذاخور یھا ظرف ،ھا مجّسمه ،میعظ

 یگزار سپاس !دودمان داود یا :)میبه دودمان داود گفت .نبود یقابل جابه جائ یبزرگ
را  یو خدا(گزارند  از بندگانم سپاس یکاند )هکد یبدان(و  ،دینکب )ن ھمه نعمت رایا(

ده ین گروه گزیاز زمره ا هکد ینک یارکپس  .آرند یاد میو نعمت  یبه ھنگام خوش
  ).دیرگزار باشکش

   توضیحات: 

يبَ ـَم«  ارِ  :»اثِيلَ ـَمـَت. «ھا اخکقصرھا و  .ھا معبدھا و پرستشگاه ،جمع ِمحراب :»حَ

ثالجمع  انٍ . «ھا سیھا و تند مجّسمه ،متِ فَ نَةجمع  :»جِ فْ . یغذاخور یھا ظرف ،جَ

َوابِ « َوايب(اصل آن  :»اجلْ ابِيَةاست و جمع  )اجلْ ابِ . «ھا حوض ،جَ َوَ اجلْ انٍ كَ فَ مراد  :»جِ
. بزرگ یھاینیھا و س مجمعه :لیاز قب .ھمچون حوض است یغذاخور یظرفھا

ورٍ « دُ رجمع  :»قُ يَاتٍ . «ھاکید ،قِدْ اسِ يَةجمع  :»رَ ورٍ (مراد از  .ثابت و پابرجا ،راسِ قُدُ

ياتٍ  ان ندھند و باال کز جا تآنھا را ا ینیو سنگ یه به سبب بزرگکاست  یھائ کید )راسِ

ورُ . «ن نبرندیو پائ كُ   .گزار ار سپاسیبس :»الشَّ
 ۱۴ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َناقََضيۡ  فَلَمَّ َُّهمۡ  َما َت َموۡ ل ٰ  َدل  ٱ بَّةُ َدآ إِ�َّ  ۦٓ تِهِ َموۡ  َ�َ
َ
  ِض �ۡ�

ۡ
تَهُ  ُ�ُل تَأ

َ
 ۥۖ مِنَس�

ا ن نُّ �ِۡ ٱ تَبَيََّنِت  َخرَّ  فَلَمَّ
َ
ْ  لَّوۡ  أ ْ  َما َب َغيۡ لۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا ۡ ٱ َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  َ�ُِثوا  ﴾١٤ ُمِه�ِ ل

   ترجمه: 
ان را یجنّ  ،میمرگ مقّرر داشت )ه سمبل قدرت و عظمت بودک(مان یه بر سلک یزمان 

رده کمان رخنه یسل یھا بود به عصا مّدت(ه ک یھائ انهید مگر موریاگاھانیاز مرگ او ن
 یان بر عصایان جنّ یه در مک(مان یه سلک یھنگام .خوردند یرا م یو یعصا )بودند و

ب یه اگر آنان از غکدند یفھم ،فرو افتاد )دیپائ یشان را میا یارھاکه زده بود و یکخود ت
و راه خود را (ماندند  ینم یباق )و اسارت یگاریب(ننده کدر عذاب خوار  ،بودند یمّطلع م

  ).گرفتند یش میدر پ



  ١٨٠٣ سوره سبأ

 

   توضیحات: 

يْنَا«  ضِ «م. یردکم. فرمان صادر یم. واجب گرداندیمقّرر داشت»: قَضَ آبَّةُ األرْ انه. یمور»: دَ

ض. واژه (کچوبخواره. چوبخوار ه جمع کن یا ایخوردن است.  یعنی) أَكْل( ی) به معنأَرْ

ة( ضَ ضِ جه (یانه بوده و در نتیمور ی) به معنأَرَ آبَّةُ األرْ ھا و  و چوبخواره ھا انهیمور ی) معندَ

أَة«ھا دارد. کچوبخوار نسَ ن فعل از افعال ذو یدند و دانستند. ایفھم»: تَبَيَّنَتْ «عصا. »: مِ

نُّ ار رفته است. فاعل آن (کبه  ینجا به صورت متعّد ین است و در ایوجھ ) و مفعول آن اجلِْ

...جمله ( يْبَ ونَ الْغَ لَمُ انُوا يَعْ ا«باشد.  ی) مأَن لَّوْ كَ يْبَ لَوْ كَ ونَ الْغَ لَمُ ن است یاشاره به ا»: نُوا يَعْ
ران و یا فالگیو گو ،دھند ینسبت مشان  بدی ن ھمه خوارق و اوھامیه مردمان اکان یه جنّ ک
ب یو باالخره از غ ،نندک یشان میسحر و جادو را با استمداد از ا ،ادانیگر شیاھنان و دک

گاه  یناتوان و درمانده معّرفھا  انسان ھمچونب یار غکقرآن آنان را در  ،دانند یشان م آ

ابِ الْ «د. یفرما یم ذَ نيِ ـالْعَ هِ مان یه سلکباشد  ین و سختیسنگ یارھاکچه بسا اشاره به »: مُ
ه عدم کن یا ایگذاشت.  یان میاز جنّ  یمه و مجازات بر عھده گروھیبه عنوان جر یگاھ
  است. ینکمرشکننده و کخودش عذاب خوار  ی،آزاد

 ۱۵ آیه سوره سبأ
   ه:یمتن آ 

ۖ  َكنِِهمۡ َمسۡ  ِ�  لَِسَبإٖ  َ�نَ  لََقدۡ ﴿  ْ  وَِشَماٖل�  يَِم�ٖ  َعن َجنََّتانِ  َءايَةٞ  َرّ�ُِ�مۡ  قِ ّرِزۡ  ِمن ُ�ُوا
ْ شۡ ٱوَ  ٞ بَۡ�َ  ۥۚ َ�ُ  ُكُروا   ﴾١٥ َ�ُفورٞ  َوَربٌّ  َطّيَِبةٞ  ة

   ترجمه: 
م و یعظ(دو باغ  .بود )خدااز قدرت ( یا شان نشانه ونتکسبا در محّل س یاھال یبرا 

 :)گفته شدشان  بدی .فراوان یھا وهیبا م ،منیشھر (در سمت راست و چپ  )گسترده
و  ،زهیکو پا کاست پا یشھر .دیآور یر او را به جاکد و شیپروردگارتان بخور یاز روز

  .است بس آمرزنده یپروردگار )دگارتانیو آفر ،ت و نعمتکپربر(
   توضیحات: 

بَإٍ «  مْ . «نان شھر سبأکسا .شھر سبأ .له مشھور َسَبأیقب :»سَ نِهِ كَ سْ ونت کمحّل س :»مَ

ةٌ . «صنعاء قرار دارد یلومتریک ۱۰۰ه مأرب است و در کشان یا ايَ نشانه قدرت  :»ءَ



 تفسیر نور    ١٨٠٤

 

نَّتَانِ . «یخداوند تعال بدل از  .فراوان و مّتصل به ھم استھای  باغ مراد .دو باغ :»جَ

ايَة( نَّتَانِ « :ن استیر چنیف و تقدمحذو یا خبر مبتدای )ءَ يَ جَ ه مبتدا کن یا ایو  ،»هِ

َتاِن  کُھَنا :ن استیاست و خبر آن محذوف بوده و در اصل چن ةٌ . «َجنَّ خبر  .شھر :»بَلْدَ

ةٌ « .ن استیر چنیمحذوف است و تقد یمبتدا هِ بَلْدَ   .»هذِ
 ۱۶ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ ﴿ 
َ
ْ فَأ رۡ  َرُضوا

َ
لۡ  َعرِمِ لۡ ٱ َل َسيۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ ُ�لٍ  َذَواَ�ۡ  َجنَّتَۡ�ِ  ِهمۡ ِ�َنَّتَيۡ  ُهمَ�ٰ َوَ�دَّ

ُ
 ٖط َ�ۡ  أ

ثۡ 
َ
 ﴾١٦ قَلِيلٖ  رٖ ِسدۡ  ّمِن ءٖ وََ�ۡ  لٖ َو�

   ترجمه: 
ن یبد ).و مغرور رفاه و لذائذ گشتند(گردان شدند  یرو )ر نعمتکاز ش(اّما آنان  

شان یا )وهیت و پرمکپربر(ھای  باغ م ویردکروان سویشان  به را یگر رانیل ویسبب ما س
 ،درخت سدر یکشوره گز و اند یھا و درخت ،تلخ یھا وهیبا م )ارزش یب(ھای  باغ را به

  .میمبّدل ساخت
   توضیحات: 

مِ «  رِ عَ مِ (ن صورت یدر ا .گر رانیو :»الْ رِ عَ يْلَ الْ ن یا ای .اضافه موصوف به صفت است )سَ

لٍ . «اند دانسته یا ھم آن را نام دّره یبرخ .سّد است یبه معن ،َعِرَمةه جمع ک ثمره  :»أُكُ

طٍ ـخَ ). «۴رعد /  :نگا( رٍ . «شوره گز .گز :»أَثْلٍ . «بدمزه .تلخ :»مْ دْ است  ینام درخت :»سِ
  .نارکمشھور به 

 ۱۷ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ْۖ  بَِما ُهمَ�ٰ َجَز�ۡ  لَِك َ�  ﴾١٧ َكُفورَ لۡ ٱ إِ�َّ  زِيٓ نَُ�ٰ  َوَهۡل  َ�َفُروا
   ترجمه: 
فر یکشان را بدان یا ،فران نعمتکه به خاطر کبود  یزیچ )،لیض و تبدیتعو(ن یا 
  ؟ مینک یمگر ما جز ناسپاس را مجازات م .میداد
   توضیحات: 

ي«  ازِ لْ نُجَ   ؟ میدھ یفر میکم و ینک یا مجازات میآ :»هَ



  ١٨٠٥ سوره سبأ

 

 ۱۸ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  ِهَرةٗ َ�ٰ  ىقُرٗ  �ِيَها َناَر�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ ُقَرىلۡ ٱ َوَ�ۡ�َ  َنُهمۡ بَيۡ  َناوََجَعلۡ ﴿  ۖ ٱ �ِيَها نَاَوقَدَّ َ�ۡ ْ  لسَّ  ِسُ�وا
يَّاًما َ�َاِ�َ  �ِيَها

َ
 ﴾١٨ َءاِمنِ�َ  َو�

   ترجمه: 
ھا و  کشھر ،میرده بودکت و نعمت که پربرک یگرید یان آنان و شھرھایم 

ان آنھا یو در م ،ان بودینما )یگرید ی،کیاز (ه کم یساخته و پرداخته بود یروستاھائ
ت برقرار بود یه امنک یا به گونه(م یب داده بودیبه ھم ترت کیمناسب و نزد یھا فاصله

م یام دادیپشان  بدی اءیتوّسط انب .شد یده نمیھم به حمل آب و توشه سفر د یازیو ن
و از حق منحرف نشوند (نند کر و سفر یدر آنجاھا س و روزھا در امن و امانھا  شب )هک

  ).ندیاد الطاف خدا باشند و پرستش او را فراموش ننمایو به 
   توضیحات: 

ةً «  رَ . ان باشندیگر نمایدکیو از  کیه به ھم نزدک یشھرھا و روستاھائ :»قُريً ظَاهِ

نا« رْ دَّ م فواصل یمراد تنظ .میم و سر و سامان دادیدینظم و نظام بخش .میردکمقدور  :»قَ
  .و استراحت شبانه و روزانه است یغذاخور یھا ب محّل یو ترت

 ۱۹ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ سۡ  َ�ۡ�َ  عِدۡ َ�ٰ  َر�ََّنا َ�َقالُوا
َ
ْ َوَظلَُموٓ  َفارِنَاأ نُفَسُهمۡ  ا

َ
َحادِيَث  ُهمۡ َ�ٰ فََجَعلۡ  أ

َ
 ُ�َّ  ُهمۡ َ�ٰ َوَمزَّقۡ  أ

ٍق�  ٰ  ِ�  إِنَّ  ُمَمزَّ  ﴾١٩ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�
   ترجمه: 
ھا  یل از خوشیاسرائ یمست و مغرور نعمت و قدرت گشتند و ھمچون بن(شان یاّما ا 

 یتا فقرا(اد بفرما یما را ز یسفرھا )منازل( یھا فاصله !پروردگارا :گفتند )ر شدند ویس
ما (ردند و کله به خود ستم ین وسیو بد .)نندکاء سفر یسروپا نتوانند ھمچون ما اغن یب

بر سر ( یآنان را سخنان )هکم یدیچیم و در ھم پیردکشان یشان را پریا یچنان زندگان
از جھان  یا دام را به گوشهکو ھر (م یشان ساخت یو سخت متالش ،مینمود )ھا زبان
گزار  سپاسان یبایکھمه ش یعبرت برا یھا نشانه ،ن سرگذشتیقطعًا در ا ).میردکپرت 
  .است



 تفسیر نور    ١٨٠٦

 

   توضیحات: 

دْ «  نَا. «ندازیفاصله ب .نکدور  :»بَاعِ ارِ فَ َ أَسْ دْ بَنيْ اعِ ن درخواست به درخواست یا :»بَ
چه بسا  ).۶۱/   بقره :نگا( .؟!ازیر و پیو سک :گفتند یه مکماند  یل میاسرائ یبن یجایب

 کینزد یزیچ یعنی ،و گسترش منطقه نفوذ و قدرت یتوسعه طلب ،ن خواستیمراد از ا

ادِيثَ « .باشد یسم امروزیالیبه مفھوم امپر ھا و  ه بر سر زبانکاست  یمراد سخنان :»أَحَ
شده  یت میقدرت روا یالمثل نابود نقل مجالس بوده و به عنوان افسانه عبرت و ضرب

.... «است مْ نَاهُ قْ زَّ   ).۷سبأ /  :نگا( :»مَ
 ۲۰ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َق  َولََقدۡ ﴿  َبُعوهُ ٱفَ  ۥَظنَّهُ  لِيُس إِبۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َصدَّ ۡ ٱ ّمِنَ  افَرِ�قٗ  إِ�َّ  �َّ  ﴾٢٠ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
ه کچرا  ).نشاند یرسکو به (س پندار خود را درباره آنان راست گرداند یواقعًا ابل 

  .از مؤمنان یکردند مگر گروه اندک یرویاز او پ یھمگ
   توضیحات: 

دْ «  قَ نَّهُ لَ لِيسُ ظَ مْ إِبْ يْهِ لَ قَ عَ دَّ ت یشان واقعیخود را درباره ا یس گمان و آرزویابل :»صَ

مْ . «افتیمحّقق  ،ه درباره آنان داشتک یطان پنداریش .دیبخش يْهِ لَ يل(واژه  :»عَ به  )عَ

نَّهُ . «است )يف( یمعن به ھنگام طرد  ،س در حق انسانھایاشاره به آرزو و قصد ابل :»ظَ
  ).۴۴ - ۳۸حجر /  ،۱۸ - ۱۱/   اعراف :نگا(زدان است یآستانه طان از یش

 ۲۱ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِمنُ يُؤۡ  َمن لَمَ ِ�َعۡ  إِ�َّ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  َوَما﴿  نۡ  ِخَرةِ �ٱب ۗ  ِ�  َهاِمنۡ  ُهوَ  ِممَّ  َشّكٖ
ٰ  َوَر�َُّك   ﴾٢١ َحفِيٞظ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
از خود  یرویشان را به پیبر آنان نداشت (تا با آن بتواند ا یقدرتگونه  ھیچ طانیش 

ن ھم بدو داده نشده یوسوسه است. ا ،ه از دست او ساخته استک یارکوادارد. تنھا 
درباره  یسکو چه  ،آورد یمان میبه آخرت ا یسکه چه کم یاست) مگر بدان خاطر تا بدان



  ١٨٠٧ سوره سبأ

 

  ماند. پروردگار تو مراقب (احوال) و نگھدار (حساب افعال بندگان) است. یآن مترّدد م
   توضیحات: 

لْطَانٍ «  لَمَ . «الءیسلطه و قدرت و است :»سُ و  ۱۴۰/   عمران آل ،۱۴۳/   بقره :نگا( :»لِنَعْ

يظٌ ). «۱۲/   ھفک ،۹۴/   مائده ،۱۶۷و  ۱۴۲ فِ   ).۵۷ھود /  :نگا( :»حَ
 ۲۲ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿  ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن تُمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  َقاَل مِثۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�
 ٱ

َ
 ﴾٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَ�ُ  َوَما كٖ ِ�ۡ  ِمن �ِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ِض �ۡ�
   ترجمه: 
 )معبود خود(ه بجز خدا کد یاد بخوانیرا به فر یسانک :بگو )انکبه مشر !غمبریپ یا( 

به شما  یانیو ز یند و سودیگشا یارتان نمکاز  ید آنھا ھرگز گرھیاّما بدان( .دیپندار یم
ستند و ین یزیچ کمال یا ن به اندازه ذّرهیو زمھا  آسمان آنھا در )هکچرا  .رسانند ینم
نداشته  )اداره جھانت و یکدر خلقت و مال(ت کن حق مشاریتر مکن یو زمھا  آسمان در
تا در اداره (ندارد  یبانیاور و پشتیشان  میان و خداوند در ،)باشند یو انباز خدا نم(

  ).ازمند باشدیائنات بدو نکت کممل
   توضیحات: 

تُمْ «  مْ عَ َةٌ (جمله  ،بعد از آن .دیا گمان برده :»زَ اهلِ ُمْ ءَ ن دُونِ اهللاِ. «مقّدر است )أَهنَّ  :»مِ

مْ (بعد از آن جمله  .بجز خدا كُ آءَ عَ يبُونَ دُ تَجِ ن یلذا مجموعًا چن .مقّدر است )ال يَسْ

مْ « :شود یم يبُونَ لَكُ تَجِ ن دُونِ اهللاِ ال يَسْ َةٌ مِّ اهلِ ُمْ ءَ تُمْ أَهنَّ مْ عَ ينَ زَ ذِ وا الَّ عُ كٍ . «»قُلِ ادْ ْ  :»رشِ

ريٍ . «ب و بھرهینص .تکمشار   .بانیاور و پشتی :»ظَهِ
 ۲۳ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  َوَ� ﴿  ذِنَ  لَِمنۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ
َ
ٰٓ  ۥۚ َ�ُ  أ ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إِذَا َح�َّ  قَاَل  َماَذا قَالُوا

ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  ۖ �َۡ ٱ قَالُوا  ﴾٢٣ َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ  قَّ
   ترجمه: 
ه ک یسکمگر شفاعت  ،گردد یواقع نمشگاه خدا سودمند یدر پ یگونه شفاعت چیھ 
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در آن روز  .دیده نگویو آن ھم جز خوب و پسند(دھد  )یگریانجیم(خدا بدو اجازه 
و  ،شود یره مینندگان و شفاعت شوندگان چکشفاعت   ھای دل بر یاضطراب و وحشت

 یدھد و برا یاجازه شفاعت م یسانکنند خداوند به چه یه ببکن ھستند یدر انتظار ا
تا  )ابدی یھمچنان ادامه م ین حالت اضطراب و نگرانیا .د شفاعت بشودیبا یسانکچه 
ل یآنان زا  ھای دل فزع و اضطراب از )شود و یه خدا صادر میفرمان از ناح(ه ک یزمان

ا پروردگارتان یآ :)پرسند یرده شادان و خندان مکگر یرو به گروه د یگروھ( .گردد یم
 )ه اجازه شفاعت استک(فرمود  )صادر(حق را  :ندیگو یم ؟فرمود )صادر یدستور(چه 

  .و او واال و بزرگوار است
   توضیحات: 

ةُ «  اعَ فَ عُ الشَّ نفَ ). ۲۶/   نجم ،۲۸اء / یانب ،۱۰۹/   طه ،۲۵۵و  ۲۵۴/   بقره :نگا( :»ال تَ

عَ « َع یباب تفع .ھراس برطرف شد :»فُزِّ ا قَالَ . «سلب است یبرا ،ل َفَز اذَ الُوا: مَ مْ قَ بُّكُ  :»رَ
نندگان و کشفاعت  یاوج شادگر  بیان گر را دارد ویدکین جمله جنبه مژده به یا

َقَّ . «شفاعت شوندگان است ات یور آکمراد اجازه شفاعت برابر شرائط مذ .درست :»احلْ
  .گر قرآن استید

 ۲۴ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َمن قُۡل ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۖ ٱ قُلِ  ِض� �ۡ� ُ َّ�  ٓ وۡ  ��َّا

َ
وۡ  ُهًدى لََعَ�ٰ  إِيَّاُ�مۡ  أ

َ
 ِ�  أ

بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ   ﴾٢٤ مُّ
   ترجمه: 
رساند  یم ین روزیو زمھا  آسمان شما را از یسکچه  :بگو )انکبه مشر !غمبریپ یا( 

 ،عناد پاسخت ندادند یاگر از رو ؟گذارد یارتان میات و نعمات آنھا را در اختکو بر(
 یارکا ضاللت آشیت یبر ھدا )انکمشر(ا شما یو  )مؤمنان(ا ما یقطعًا  .خدا :بگو )خودت

از ما و  یپس حتمًا گروھ .دارد یده ما و شما با ھم تضاّد روشنیه عقکچرا ( .میھست
  ).گرفتار ضاللت است  ھای دست ت ویشما اھل ھدا

   توضیحات: 

م«  نَ السَّ اتِ ـَمِ باال به ما  یاز سو یعنی ،ه آسمانیه از ناحکپروردگار  یھا یروز :»اوَ

ضِ . «نور و حرارت آفتاب و ھوا و برف و باران :ھمچون ،رسد یم األرْ ن یات زمکبر :»وَ



  ١٨٠٩ سوره سبأ

 

  .و معادن گوناگون ینیرزمیز یھا منابع آب :ھمچون
 ۲۵ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لُونَ  َٔ �ُۡ�  �َّ  قُل﴿  ا جۡ  َ�مَّ
َ
ا ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َناَرمۡ أ  ﴾٢٥ َملُونَ َ�عۡ  َ�مَّ

   ترجمه: 
 ،دیا ردهکه شما ک یو از ما درباره گناھان ،میا ردهکه ما ک یاز شما درباره گناھان :بگو 
به حال شما  یشما تنھا جنبه دلسوز یراھنمائ یما برا یو پافشار(شود  یده نمیپرس

  ).دارد و بس
   توضیحات: 

نَا«  مْ رَ   .میا شدهب گناه کمرت :»أَجْ
 ۲۶ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َنَنابَيۡ  َتحُ َ�فۡ  ُ�مَّ  َر�َُّنا َنَنابَيۡ  َمعُ َ�ۡ  قُۡل ﴿   ﴾٢٦ َعلِيمُ لۡ ٱ َفتَّاحُ لۡ ٱ وَُهوَ  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
ان ما به حق یآورد و سپس در م یگرد م )زیدر روز رستاخ(پروردگارمان ما را  :بگو 

گاه  .ندک یم یداور   .است )ما و شما یارھاکاز (تنھا او داور آ
   توضیحات: 

تَحُ «  فْ تَّاحُ ). «۱۱۸شعراء /  :نگا(ند ک یم یقضاوت و داور :»يَ فَ  :نگا(و داور  یقاض :»الْ
  ).۸۹/   اعراف

 ۲۷ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ُروِ�َ  قُۡل ﴿ 
َ
ِينَ ٱ أ َّ�  َۡ�

َ
ٓ  ۦبِهِ  ُتمقۡ � �َ َ�ُ ۖ ۚ  َء ُ ٱ ُهوَ  بَۡل  َ�َّ  ﴾٢٧ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ �َّ

   ترجمه: 
د یبه من نشان دھ ،دیا خدا به خدا ملحق ساخته کیه به عنوان شرکرا  یسانک :بگو 

ھمسان او  یزیه چکانبازند  یت با خداوندیدر الوھ ی،ژگیدام وکنم برابر یتا بب(
مشت سنگ و چوب  کین یآخر ا .ستین نکمم یزین چیچن( !ھرگز ،نه )؟! ستین

ساخته و  ،دیدان یه آنھا را سمبل و نماد ارواح و فرشتگان مک ،جان یخاموش و ب
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 دگاریه آفرک(ه تنھا الله کبل )ندیرا نشا یپرداخته دست خودتان بوده و مرتبه خدائ
  .خدا است و بس ،ار بجا استکره و یو چ )نیو زمھا  آسمان

   توضیحات: 

وينِ «  آءَ . «به خدا :»بِهِ . «دینشانم دھ .دیبه من بنمائ :» َ أَرُ كَ َ ينَ (حال  :»رشُ ذِ . است )الَّ

َكِيمُ « يزُ احلْ زِ عَ وَ اهللاُ الْ وَ ( :»هُ يزُ (ند و ک یرش میخبر آن بوده و تفس )اهللاُ(مبتدا و  )هُ زِ عَ الْ

َكِيمُ  وَ (ه کن یا ای .است )اهللاُ (صفت اّول و دوم  )احلْ يزُ (مبتدا و  )اهللاُ(ر شأن و یضم )هُ زِ عَ الْ

َكِيمُ    .خبر اّول و دوم است )احلْ
 ۲۸ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

َ
 َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

  ﴾٢٨لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
و  )یمؤمنان به سعادت ابد(رسان  م تا مژدهیا مردمان فرستاده یجملگ یما تو را برا 

 )ین معنیاز ا(ثر مردم کن اکیول ی،باش )یافران به شقاوت سرمدک(م دھنده یب
  ).دارند یبودن نبّوت تو را باور نم یو ھمگان(خبرند  یب

   توضیحات: 

ةً «  آفَّ  .است )كَ (ر یحال ضم ).۱۲۲و  ۳۶/   توبه ،۲۰۸/   بقره :نگا( یجملگ .ھمه :»كَ

ه مصدر است ھمچون کن یا ایو  ،ةیمبالغه است ھمچون َراوِ  یبرا )ه(اسم فاعل و 

يراً . «است )ناس(ه حال مقّدم کن یا ای .َعاِقَبة رياً وَ نَذِ ه ین آیا .ھستند )ک(حال  :»بَشِ
  ).۱/   فرقان ،۱۹/   انعام ،۱۵۸/   اعراف :نگا(رساند  یغمبر را میبودن دعوت پ یجھان

 ۲۹ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿   ﴾٢٩ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
   ترجمه: 
به ما  ،ان استیدر م یزیه رستاخک(د یگوئ یاگر راست م :ندیگو یم )افرانک( 
  ؟!ونددیپ یبه وقوع م یکن وعده یا )دیبگوئ



  ١٨١١ سوره سبأ

 

   توضیحات: 

دُ «  عْ وَ ا الْ تي هذَ ان به بھشت و ورود کیامت و داخل شدن نیمراد وعده وقوع ق :؟»مَ
  .افران جنبه استھزاء داشتکالبّته پرسش  .بدان به دوزخ است

 ۳۰ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٠ ِدُمونَ تَقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  هُ َ�نۡ  ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  �َّ  �ٖ يَوۡ  ّمِيَعادُ  لَُّ�م قُل﴿ 
   ترجمه: 
 یو نه ساعت ،دیریگ یم یاز آن پس یه نه ساعتکاست  یوعده شما روز مشّخص :بگو 

  .دیریگ یم یشیاز آن پ
   توضیحات: 

مٍ «  ادُ يَوْ يعَ  هکشده است  یزیء موعود است. اضافه به چ یزمان ش ،عادیمراد از م»: مِ

مٌ «: یعنیآن است. گر  بیان وْ وَ يَ .... «»ميعادٌ هُ ونَ رُ تَأْخِ /   ونسی ،۳۴/   (نگا: اعراف »:ال تَسْ
۴۹.(  

 ۳۱ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ِ  َوَ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذابَِ�ٰ  ِمنَ نُّؤۡ  لَن َ�َفُروا ِيٱب  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  هِ� يََديۡ  َ�ۡ�َ  �َّ
ٰ ٱ ِينَ ٱ َ�ُقوُل  َل َقوۡ لۡ ٱ ٍض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ِجعُ يَرۡ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  قُوفُونَ َموۡ  لُِمونَ ل�َّ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  عُِفوا

ِينَ  ْ َتكۡ سۡ ٱ لِ�َّ وا نُتمۡ  َ�ٓ لَوۡ  َ�ُ
َ
 ﴾٣١ ِمنِ�َ ُمؤۡ  لَُكنَّا أ

   ترجمه: 
م یمان نخواھیش از آن ایپھای  کتاب گرین قرآن و دیما ھرگز به ا :ندیگو یافران مک 

ه کدر آن زمان  )را ین ستمگرانیحال چن( ینیه ببکن بود کت ممیاگر برا .آورد
از (اند  نگاه داشته شده )تابکحساب و  یبرا(شگاه پروردگارشان یستمگران در پ

گناه را  یکیند و ھر یگر در گفتگویدکیھمه با  )هکچرا  .یماند یارشان در شگفت مک
بران و باالدستان کبه مست ،ردستانیمستضعفان و ز .اندازند یم یگریبه گردن د

نون کو ا(م یآورد یمان میما ا )دیردک یاه نمو ما را گمر(د یاگر شما نبود :ندیگو یم
  ).میشد یرستگار م
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   توضیحات: 

وْ تَري...«  لَ عُ ). «۱۲/   سجده ،۵۰/   انفال ،۹۳و  ۳۰و  ۲۷/   انعام :نگا( :»وَ جِ رْ رّد  :»يَ
گر انداختن یدکیمراد لومه و سرزنش و گناه را به گردن  .دھند یبازگشت م .نندک یم

  .است ینجا متعّد ین است و در ایافعال ذو وجھن فعل از یا .است
 ۳۲ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل ﴿  ْ َتكۡ سۡ ٱ �َّ وا ِينَ  َ�ُ ْ عُِفوٓ ُتۡض سۡ ٱ لِ�َّ َ�ۡ  ا
َ
ۡ ٱ َعنِ  ُ�مۡ َ�ٰ َصَددۡ  نُ �  إِذۡ  دَ َ�عۡ  ُهَدىٰ ل

 ٓ ۡ  ُكنُتم بَۡل  َءُ�م� َجا   ﴾٣٢ رِمِ�َ �ُّ
   ترجمه: 
ه کم یا باز داشته یتیا ما شما را از ھدایآ :ندیگو یم بران ھم به مستضعفانکمست 
ار که خود شما گناھکبل )م ویا ردهکرا ن یارکن یھرگز ما چن( ؟! تان آمده بوده استیبرا

  ).دیا دهیفر و الحاد گرائکو به (د یا بوده
   توضیحات: 

مْ «  نَاكُ دْ دَ   .میا مانع شما بوده .میا شما را بازداشته :»صَ
 ۳۳ آیهسوره سبأ 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ ِينَ  عُِفوا ْ َتكۡ سۡ ٱ لِ�َّ وا ۡ ٱ رُ َمكۡ  بَۡل  َ�ُ   إِذۡ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ
ۡ
ٓ تَأ ن ُمُروَ�َنا

َ
 أ

ِ  ُفرَ نَّ�ۡ  ِ ٱب نَدادٗ  ۥٓ َ�ُ  َعَل َوَ�ۡ  �َّ
َ
ْ  �ۚ أ وا ُّ�َ

َ
ا �ََّداَمةَ ٱ َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
 ٱ َناوََجَعلۡ  َعَذاَبۚ لۡ ٱ َرأ

َ
 ِ�ٓ  َل َ�ٰ غۡ ۡ�

 ۡ�
َ
ِينَ ٱ َناقِ أ َّ�  ْۖ ْ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َهۡل  َ�َفُروا  ﴾٣٣ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ارانه کغات میھا و تبل ه توطئهکبل :ندیگو یم )گریبار د(بران کمستضعفان به مست 

ما ه شما به ک یدر آن ھنگام ،میت بازمانیه ما از ھداکشما در شب و روز سبب شد 
او قرار  یبرا یم و انبازھا و ھمتاھائینشناس یگانگیه خدا را به کد یداد یدستور م

 )شود یھا حبس م نهیشان در سیھا نَفس ،سرانجام ھر دو گروه از شّدت وحشت( .میدھ
نند و ما غل و ک یه عذاب را مشاھده مکبدان گاه  ،دارند یخود را پنھان م یمانیو پش
ا به آنان یآ ).میساز یشان را روانه دوزخ میو ا(م یانداز یان مافرکرھا را به گردن یزنج
  ؟شود یاند داده م ردهک یه مک یارھائک )یجزا(جز  یجزائ



  ١٨١٣ سوره سبأ

 

   توضیحات: 

ارِ «  النَّهَ يْلِ وَ رُ الَّ كْ مستمّر شما  یھا ھا و توطئه یگر لهیح یعنی ،رنگ شب و روزین :»مَ

اداً . «ت بازداشتیدرباره ما ما را از ھدا اء کمراد انبازھا و شر .ھا و ھمتاھا ھمگون :»أَندَ

وا. «است ُّ  یمراد بند آمدن زبان از گفتار به خاطر شّدت وحشت .پنھان داشتند :»أَرسَ

وا(ه کن یا ای .دھد یدست مشان  بدی ه از مشاھده عذابکاست  ُّ از اضداد است و  )أَرسَ

نَ «ردند ک یمانی: اظھار پشیبه معن وْ ْزَ لْ جيُ ا...هَ  یعنی .مراد تجسم اعمال است :»إِالّ مَ
اسارت بر گردن و  یرھایه به صورت زنجکن است یّفار و مجرمکردار کن اعمال و یا

ه کند یب یرا م یزھائیھمان چ یه انسان جزاکن یا ای .شود یآنان گذارده م یدست و پا
  .ریرده است و الغک

 ۳۴ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ٓ ُمۡ�َ  قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن َ�ةٖ قَرۡ  ِ�  َناَسلۡ أ ٓ  إِنَّا فُوَها رۡ  بَِما

ُ
 ﴾٣٤ فُِرونَ َ�ٰ  ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ

   ترجمه: 
 :اند سران و متنّعمان آنجا گفته ،میا را فرستاده یغمبریه پک یاریما به ھر شھر و د 

  .مید باور نداریا ما بدانچه آورده
   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ يرٍ . «اریشھر و د :»قَ ا. «است یغمبر الھیمراد پ .م دھندهیب :»نَذِ فُوهَ َ رتْ مراد  :»مُ
 :نگا(اء و زورمداران و متنّعمان و باالخره مستان ناز و نعمت و قدرت است یرؤساء و اغن

لْتُم بِهِ ). «۶۴/   مؤمنون ،۱۶اسراء /  سِ   ).۹/   میابراھ :نگا( :»أُرْ
 ۳۵ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �ۡ  نُ َ�ۡ  َوقَالُوا
َ
مۡ  َ�ُ أ

َ
ٰ أ وۡ  ٗ� َ�

َ
�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما ادٗ َ�ٰ َوأ  ﴾٣٥ بُِمَعذَّ

   ترجمه: 
ن نشانه عالقه و محّبت یا(م و یدار یشتریاموال و اوالد ب )ایدر دن(ه کما  :اند و گفته 

  .میشو ینجه نمکم و شینیب یما ھرگز عذاب نم )و در آخرت ھم ،خدا به ما است
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   توضیحات: 

الداً «  االً وَ أَوْ وَ   .زندییتم :»أَمْ
 ۳۶ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿  �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ِدرُ َو�َقۡ  ءُ �ََشا
َ
 ﴾٣٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
اعم (گرداند  یا تنگ میه خود بخواھد فراخ کس کھر  یرا برا یپروردگارم روز :بگو 

ا نفرت و یو  ی،نشانه محّبت و خوشنود ،داشتن و نداشتن .عیو مط یاز عاص
  .دانند ینم )را یزین چیچن(شتر مردم ین بکیو ل )ستیخدا از بنده ن یناخوشنود

   توضیحات: 

رُ «  دِ يَقْ طُ وَ بْسُ   ).۸۲/   قصص ،۳۰اسراء /  ،۲۶رعد /  :نگا( :»يَ
 ۳۷ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ مۡ  َوَما
َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ِ  ُدُ�مَ�ٰ أ  وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  ِعنَدنَا ُ�َقّرُِ�ُ�مۡ  لَِّ� ٱب

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ 
ُ
ٓ  لَُهمۡ  �َِك فَأ عۡ ٱ ءُ َجَزا ْ  بَِما ِف لّضِ ٰ لۡ ٱ ِ�  وَُهمۡ  َعِملُوا  ﴾٣٧ َءاِمُنونَ  ِت ُغُرَ�

   ترجمه: 
ه کبل ،و مقّرب سازند کیه شما را به ما نزدکستند ین یزھائیشما چاموال و اوالد  

بوده  یمقّرب درگاه الھ(نند آنان کسته بیسته و بایشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانک
شان در طبقات باال یو ا ،اند پاداش مضاعف دارند ه انجام دادهک یدر برابر اعمال )و
  .برند یدر امن و امان بسر م )ن منازل بھشتیدر برتر یعنی(

   توضیحات: 

لْفي«  . با مصدر فعل یمفعول مطلق است و ھم معن .ه و مقامیپا .قرب و منزلت :»زُ

عْفِ « ). ۱۶۰/   انعام :نگا(به ده است  کیم کمراد دست  .ن برابریچند .مضاعف :»الضِّ

نْ . «اّما .نکیل :»إِالّ « مْ (ر یاز ضم یمستثن :»مَ مْ (در فعل  )كُ بُكُ رِّ ا مبتدا و یاست و  )تُقَ

فَاتِ . «مابعد آن خبر است رُ غُ عْفِ ). «۵۸/   بوتکعن ،۲۰زمر /  :نگا( :»الْ آءُ الضِّ زَ  :»جَ
  .ا اضافه مصدر به مفعول خود استیو  ،اضافه موصوف به صفت



  ١٨١٥ سوره سبأ

 

 ۳۸ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْوَ�ٰٓ  ِجزِ�نَ ُمَ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  نَ َعوۡ �َسۡ  �َّ
ُ
ونَ ُ�ۡ  َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  �َِك أ ُ�َ ٣٨﴾ 

   ترجمه: 
و تصّور  ،نندکار کب و انیذکات ما را تینند آک یتالش م )وستهیا پیدر دن(ه ک یسانک 

و جلو پخش قرآن (سازند  یدرمانده م )دھند و او را یست مکغمبر را شیپ(ه کنند ک یم
و جاودانه در آن ماندگار (آنان به عذاب احضارشدگانند  )رندیگ یزدان را میو فرمان 

  ).مانند یم
   توضیحات: 

 »... نَ وْ عَ ينَ يَسْ ذِ ونَ ـُم). «۵سبأ /  ،۵۱/   حّج  :نگا( :»الَّ ُ رضَ  یعنی .احضار شدگان :»حْ
  ).۶۱/   قصص :نگا(آورند  یفرشتگان به زور آنان را در دوزخ حاضر م

 ۳۹ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿  ِ  مِنۡ  ءُ �ََشا ٓ  ۥۚ َ�ُ  ِدرُ َوَ�قۡ  ۦِعَبادِه نَفقۡ  َوَما
َ
 ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمأ

ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  ۥۖ لُِفهُ ُ�ۡ  َ�ُهوَ   ﴾٣٩ زِ�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ا تنگ یه بخواھد فراخ و کس از بندگانش کھر  یرا برا یپروردگارم روز :بگو 

 ،ندک یآن را پر م یخدا جا ،دینکد و صرف یببخش )در راه خدا(و ھر چه را  ،گرداند یم
  .دھندگان است ین روزیو او بھتر

   توضیحات: 

هُ «  لِفُ ْ   .دھد یعوض آن را م .ندک یآن را پر م یجا :»خيُ
 ۴۰ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰٓ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ 
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ أ  ﴾٤٠ ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
آورد و سپس به فرشتگان (رو  یآنان را گرد م یه خداوند جملگکرا  یادآور شو) روزی( 

  اند؟! ردهک یمن) پرستش م ینان شما را (به جایا اید: آیگو یفرشته پرستان) م یدر رو
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   توضیحات: 

مْ «  اكُ ونَ  إِيَّ بُدُ عْ انُوا يَ د یا ن جماعت گفتهیفرشتگان شما به ا یه اکن است یمراد ا :»كَ
افران کشتر یھر چه ب یه و شرمندگیتنب ین سؤال برایا ؟نندکه آنان شما را پرستش ک

  .ان استکو مشر
 ۴۱ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ نَت  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
ْ  بَۡل  ُدونِِهم�  ِمن َوِ�ُّنَا أ ۖ �ِۡ ٱ ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا �ۡ  نَّ

َ
 بِِهم َ�ُُهمأ

ؤۡ   ﴾٤١ِمُنونَ مُّ
   ترجمه: 
ما به  ،اند ه به ساحت مقّدست دادهک یناروائھای  نسبت نیاز ا( یتو منّزھ :ندیگو یم 

ه کبل .نه آنان یا اور ما بودهیار و یو تنھا تو  )میا ن گروه ارتباط نداشتهیچ وجه با ایھ
  .اند مان داشتهیاشان  بدی ثر آنانکو ا ،اند دهیپرست یمان را یشان جنّ یا

   توضیحات: 

 »... نْ لِيُّنَا مِ نَّ ). «۱۸/   (نگا: فرقان »:أَنتَ وَ   ).۱۱۷ن است (نگا: نساء / یاطیمراد ش»: اجلِْ
 ۴۲ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  َوَ�ُقوُل  �َ�ّٗ  َوَ�  اعٗ �َّفۡ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿  ْ  لِ�َّ ْ  َظلَُموا  َعَذاَب  ُذوقُوا
بُونَ  بَِها ُكنُتم لَِّ� ٱ �َّارِ ٱ   ﴾٤٢ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
و به  ،داشته باشد یانیو ز یسود یگرید یتواند برا یاز شما نم کیچ یدر آن روز ھ 

  .دیدانست یه آن را دروغ مکد یرا بچش یعذاب آتش :میگوئ یستمگران م
   توضیحات: 

مَ «  يَوْ   .امت استیه قکامروز  .امت استیه قکآن روز  :»الْ
 ۴۳ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  ٓ َ�ٰ  َما قَالُوا ن يُرِ�دُ  رَُجلٞ  إِ�َّ  َذا
َ
ُ�مۡ  أ ا يَُصدَّ  َ�نَ  َ�مَّ

ٓ  ُبدُ َ�عۡ  ْ  ؤُُ�مۡ َءابَا ٓ َ�ٰ  َما َوقَالُوا ٓ  َذا فۡ  كٞ إِفۡ  إِ�َّ ِينَ ٱ َوقَاَل  ىۚ َ�ٗ مُّ َّ�  ْ ا َحقِّ لِلۡ  َ�َفُروا ٓ  لَمَّ  إِنۡ  َءُهمۡ َجا
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 ٰ�َ ٓ بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا  ﴾٤٣ مُّ
   ترجمه: 
ه کاست  یاو مرد :ندیگو یم ،شود یروشن ما بر آنان خوانده م یھا هیه آک یو ھنگام 

ن یند: ایگو یاند. و م ردهک یه پدرانتان پرستش مک یزھائیخواھد شما را باز دارد از چ یم
افران کن یه (به خدا) نسبت داده شده است. ھمچنکست ین ی(قرآن) جز دروغ بزرگ

  ست.یش نیب یارکآش ین جادویند: ایگو ید درباره آن میآ یمشان  برای ه قرآنک یھنگام
   توضیحات: 

ا «ار. حال است کواضح و آش»: بَيِّنَاتٍ «  ا...مَ »: إِفْكٌ «غمبر اسالم است. یمرادشان پ»: هذَ

فْرتيً ). «۴/   فرقان ،۱۲و  ۱۱قت نداشته باشد. دروغ (نگا: نور / یه حقک یسخن ش یاز پ»: مُ

َقِّ ). «۳۶/   (نگا: قصص خود ساخته شده و به ھم بافته شده.   مراد قرآن است.»: احلْ
 ۴۴ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۖ يَدۡ  ُكتُبٖ  ّمِن ُهمَ�ٰ َءاَ�يۡ  َوَما ٓ  رُُسوَ�َها رۡ  َوَما
َ
ٓ َسلۡ أ  ﴾٤٤ نَِّذيرٖ  ِمن لََك َ�بۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا

   ترجمه: 
 ،آن یاکو به اتّ (م تا آن را بخوانند یا شان نفرستادهیا یبرا یتابکچ یھ )قبالً (ما  

م یا ردهکروانه نسویشان  به زین یغمبریچ پیش از تو ھیو پ ،)نندکب یذکسخنان تو را ت
  ).نندیدعوت تازه اسالم را نادرست و ناروا بب ،الم اوکتا در پرتو (

   توضیحات: 

َا«  وهنَ سُ رُ نَا.... «خوانند یآن را م :»يَدْ لْ سَ آ أَرْ مَ   ).۳/   سجده ،۴۶/   قصص :نگا( :»وَ
 ۴۵ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َب ﴿  ِينَ ٱ َوَ�ذَّ ْ  َوَما لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ ٓ  َشارَ ِمعۡ  بَلَُغوا ْ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َما بُوا  َ�نَ  َف فََكيۡ  رُُسِ��  فََكذَّ
 ﴾٤٥ نَِ��ِ 

   ترجمه: 
و  ،اند ردهکب یذکت )را یآسمانھای  کتاب اتیآ( .اند نان بودهیش از ایه پک یسانک 

از آنجا  ،رسند یشان ھم نمیدھم اکیبه  )از لحاظ قّوت و قدرت یحتّ (نان یه اکن یحال ا
و شھر و (ام  فرشان دادهیکه چگونه کد یبنگر ،اند ردهکب یذکمرا تغمبران یه پک
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و شما ستمگراِن  ،هکپس شما ستمگراِن م .ام گران ساختهینه عبرت دیارشان را آئید
ر است و یرپذییتغ ید نه سّنت الھید و بدانینکاس یشان قیسرنوشت خود را از ا ،خیتار

  ).دینه شما از آنان برتر و مقتدرتر
   ت:توضیحا 

ارَ «  شَ عْ مراد اثر  .شانیو بد آمدنم از ا یناخوشنود :»نَكِريِ . «دھمکی .کیده  :»مِ
  ).۴۴/   حّج  :نگا(فر و مجازات است یکه کاست  یناخوشنود

 ۴۶ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  ِعُظُ�م إِ�ََّما
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍ� بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ� ُروا  بَِصاِحبُِ�م َما َ�َتَفكَّ

 ﴾٤٦ َشِديدٖ  َعَذاٖب  يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن
   ترجمه: 
دو  ،خدا یخالصانه برا :هکن است یو آن ا ،نمک یحت مینص کیمن شما را تنھا  :بگو 

سپس  ).دینکخفته را زنده  یھا شهیو اند(د یزیبرخ ،نفر کینفر  کیا یو  ،نفر دو نفر
تا (د یشیندیب )د ویریار گکر خود را به کد فیا ھا با او بسر برده ه سالکدرباره محّمد (
 )نیا ...ھا مجّسم شود در خاطره ،او یو روحان یو سالمت جسمان یو امانتدار یکپا

از م دھنده شما یه او بکبل .ستیوانه نیجّن زده و د ،شما )نهیرید(ن یھمدم و ھمنش
  .ش استیه در پکاست  یعذاب سخت

   توضیحات: 

ةٍ «  دَ احِ وا هللاِِّ. «یا گانهیحت یبه خصلت و نص :»بِوَ ومُ خدا  یه براکن یو آن ا :»أَن تَقُ

ثْني. «دیار شوکد و دست به یزیبرخ مفرد  .کی کی :»یُفَراد. «حال است .دوتا دوتا :»مَ

نَّةٍ ). «۹۴/   انعام :نگا(آن فرد است  و  ۲۵/   مؤمنون ،۱۸۴/   اعراف :نگا( یوانگید :»جِ

يْ ). «۸سبأ /  ،۷۰ َ يَدَ  .جلو ).۴۸/   فرقان ،۶۳/   نمل ،۵۷/   اعراف :نگا(ش یشاپیپ :»بَنيْ

يدٍ . «ش رویپ دِ ذابٍ شَ يْ عَ َ يَدَ  .عذاب سخت یاروئیرو .قبل از وقوع عذاب سخت :»بَنيْ
است  کیه آن اندازه نزدکن یا ای .انسان قرار گرفته است یارویانگار عذاب خدا رو یعنی
  .ه ھر آن به انسان برسدک

 



  ١٨١٩ سوره سبأ

 

 ۴۷ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�ُ  َما قُۡل ﴿ 
َ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَس�

َ
جۡ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ  َ�ُهوَ  رٖ أ

َ
ِۖ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ ٰ  َوُهوَ  �َّ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ﴾٤٧ َشِهيدٞ 
   ترجمه: 
 یبرا ،از شما خواسته باشم )یغ دعوت آسمانیدر قبال تبل(ه ک یھر مزد :بگو 

 .اجر و مزد من بر خدا است و بس )هکو بل ،دارم یچشم نم یمن پاداش ماد( .خودتان
گاه از ھر چ   .است یو حاضر و ناظر بر ھر امر یزیاو آ

   توضیحات: 

يدٌ «  هِ   ).۱۱۷/   مائده ،۹۸/   عمران آل :نگا(مطلع  .گواه :»شَ
 ۴۸ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ِذُف َ�قۡ  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿  ٰ  قِّ �َۡ ٱب  ﴾٤٨ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َع�َّ
   ترجمه: 
ان بر یو با آن باطل را از م(دارد  یان میارا بکحق را آش ،پروردگار من :بگو 

گاه از پنھانکھا و  ینھان یدانا )او ...دارد یم   .ھا است یامًال آ
   توضیحات: 

َقِّ «  فُ بِاحلْ ذِ قْ ان ادّله یمراد ب ).۱۸اء / یانب :نگا( .اندازد یحق را به جان باطل م :»يَ
تب کارسال  ،ندن حقکه منظور از افکن یا ای .حق به صورت قاطع و واضح است

  .است :غمبرانیبه قلوب پ یالھ یو القاء وح ،اءیانب یبرا یآسمان
 ۴۹ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿   ﴾٤٩ يُعِيدُ  َوَما ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ِدئُ ُ�بۡ  َوَما قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا
   ترجمه: 
نه  )و لذا ،از آن نماند و ُمرد یاثر ،در پرتو نور حق(ان آمد و باطل یحق به م :بگو 

  .ردیتواند از سر گ یرا م یا ار گذشتهکو نه  ،تواند انجام دھد یرا م یا ار تازهک
 



 تفسیر نور    ١٨٢٠

 

   توضیحات: 

َقُّ «  بَاطِلُ . «مراد اسالم است :»احلْ ئ. «فر استکمراد  :»الْ بْدِ ا يُ  .ندک یشروع نم :» ُ مَ

عِيدُ . «ندک یفاء نمیا یدینقش جد ا يُ نقش  .دھد یدوباره انجام نم .ردیگ یاز سر نم :»مَ

عِيدُ . «ندک ینم یم بازیقد ا يُ مَ ئُ البَاطِلُ وَ بْدِ ا يُ  یمراد نقش بر آب بودن ھمه نقشھا :»مَ
ند کتواند ب یگذشته را م یارھاکه نه کماند  یانگار باطل به شخص ُمرده م .باطل است

ه نور اسالم کاست  یته ضرورکن نیر اکذ .از او ساخته است یا تازه یارھاکو نه 
 اّما .دیزدا یظلمت را م ،ه نورکگونه  ھمان ،و نفاق را دارد کفر و شرکت زدودن یفاعل

ِت یتا در پرتو فاعل ،ت را بھم برسانندینند و قابلکد از نور آن استفاده یھم باھا  انسان
  .ظاھر و حاصل شود یروزیپ ،ت قابلیفاعْل و قابل

 ۵۰ سوره سبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُت َضلَلۡ  إِن قُۡل ﴿  َما ِضلُّ  فَإِ�َّ
َ
ٰ  أ �  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ �نِ  ِ�� َ�فۡ  َ�َ ٓ  َسِميعٞ  ۥإِنَّهُ  َرّ�ِ

 ﴾٥٠ قَرِ�ٞب 
   ترجمه: 
گمراه شده  )ن شمایاز آئ یھا و دور بت کبا تر(اگر من  :بگو )پرست ان بتکبه مشر( 

در  ،اب بوده باشمیو اگر راھ )نمیب یفر آن را میکو (ام  ان خود گمراه شدهیبه ز ،باشم
و (است  کیاو شنوا و نزد .دیفرما یم یه پروردگارم به من وحکاست  یزھائیپرتو چ

  ).ماند یاقوال و افعال ما بر او پنھان نم
   توضیحات: 

يل نَفْيسِ «  لُّ عَ   .نمیب یفر آن را میکشوم و  یان خود گمراه میبه ز :»أَضِ
 ۵۱ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿  ْ  َت فَوۡ  فََ�  فَزُِعوا ِخُذوا
ُ
َ�نٖ  ِمن َوأ  ﴾٥١ قَرِ�بٖ  مَّ

   ترجمه: 
افتند و  یه به وحشت مکدر آن دم  )حال ستمگران را( ینین بود ببکت ممیاگر برا 

و (گرفتار  یکیان نزدکو از م ،شود یداده نمشان  بدی یندارند و اصًال مھلت یزیراه گر
ه انسان از آن برخود کد ید یرا خواھ یزیانگ صحنه ھراس( ،گردند یم )روانه آتش



  ١٨٢١ سوره سبأ

 

  ).شود یم تابیلرزد و ب یم
   توضیحات: 

وْ تَري«  لَ وا). «۳۱سبأ /  :نگا( :»وَ عُ ال . «مه شدندیسراس .به ھراس افتادند :»فَزِ

تَ  تَ (مراد از  .ستین یچ رھائیھ :»فَوْ شان  بدی اصًال خدا یعنی .ز و مھلت استیگر )فَوْ

يبٍ . «ھم ندارند یزیدھد و راه گر یمھلت نم رِ انٍ قَ كَ در اسرع ه کن است یمراد ا :»مَ
افران در کحال آشفته گر  بیان هین آیا .سازند ین محّل گرفتارشان میتر کیوقت از نزد

ه وضع نابسامان آنان به ھنگام کن یا ای ).۴۴ - ۴۱/  :نگا(ز است یآغاز ھنگامه رستاخ
 ).۸۵ - ۸۳غافر /  :نگا(ا است یصال در دنیننده و عذاب استکنابود  یایبال

 ۵۲ سوره سبأ آیه
   ه:یآمتن  

ْ َوقَالُوٓ ﴿  ٰ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا ا َّ�
َ
َ�نِۢ  ِمن �ََّناُوُش ٱ لَُهمُ  َو�  ﴾٥٢ بَعِيدٖ  مَّ

   ترجمه: 
مان یا«   حق« ) خواھند گفت: به یو (به ھنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الھ 
آخرت مان و مزرعه یرش ایپذ یه جاکتوانند از فاصله دور (از جھان  یم. آنان چگونه میدار

  ).؟مان بدان برخوردار شوندیا یایبود) سھل و ساده حّق را فرا چنگ آورند (و از مزا
   توضیحات: 

»: أَينّ «ه مراد اسالم و قرآن است. کاست  ۴۹ه یر (ه) حق در آیمرجع ضم»: بِهِ « 

شُ « ؟ چگونه انٍ بَعيدٍ «ردن. فراچنگ آوردن. کدا یپ یدسترس»: التَّنَاوُ كَ ست مراد آخرت ا»: مَ
به  یمانیتواند ا ینم یسکتازه  ،ایبعد از خروج از دن یعنیدارد.  یه با جھان ما فاصله دورک

  ).۸۵و  ۸۴غافر /  ،۱۵۸/   ّسر گردد (نگا: انعامیم یه در پرتو آن رستگارکدست آورد 
 ۵۳ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َوقَدۡ ﴿  ۖ َ�بۡ  ِمن ۦبِهِ  َ�َفُروا ِ  ِذفُونَ َو�َقۡ  ُل َ�نِۢ  مِن بِ َغيۡ لۡ ٱب  ﴾٥٣ بَعِيدٖ  مَّ
   ترجمه: 
 )اند ار و اراده برخوردار بودهیه از عقل و اختکات یدر زمان ح(ه قبًال کن یو حال ا 

و نبّوت و (اند  زده یناروائھای  نسبت بیه دورادور به جھان غکو بل ،اند رفتهیحّق را نپذ
  ).اند به تمسخر گرفتهعت را یامت و بھشت و دوزخ و باالخره جھان ماوراء طبیق



 تفسیر نور    ١٨٢٢

 

   توضیحات: 

يْبِ ). «۵۲سبأ /  :نگا( :»بِهِ «  غَ فُونَ بِالْ ذِ ب یبه جھان غ یناروائھای  نسبت :»يَقْ
درباره  ینادرست یھا گمان .ردندک یدرباره آن اظھار م یدادند و سخنان نادرست یم

انٍ بَعيدٍ «عت داشتند. یماوراء طب كَ   قت است.یمراد دور از حقدورادور. نقطه دور دست. »: مَ
 ۵۴ سوره سبأ آیه

   ه:یمتن آ 

شۡ  فُعَِل  َكَما َتُهونَ �َشۡ  َما َو�َۡ�َ  َنُهمۡ بَيۡ  وَِحيَل ﴿ 
َ
ۚ َ�بۡ  ّمِن َياِعِهمبِأ ْ  إِ�َُّهمۡ  ُل  َشّكٖ  ِ�  َ�نُوا

رِ�بِۢ   ﴾٥٤ مُّ
   ترجمه: 
 )عذاب استشان و نجات از یمان ایرش ایه پذک(شان و آنچه آرزو دارند یان ایم 

ن یش آنان قبًال چنیکھمسان و ھم یه با گروھھاکگونه  ھمان ،شود ینده مکاف یجدائ
وسته با یرا پ یو زندگ(اند  بوده کسراپا در ش )در جھان(شان یآخر ا .عمل شده است

  ).د داشته باشندیبا ین سرنوشتیچن کنیاند و ا ظّن و گمان به سر برده
   توضیحات: 

يلَ «  ا. «نده شده استکاف یفاصله و جدائ .حائل و مانع انداخته شده است :»حِ  :»مَ
ا بازگشت به جھان و انجام یاز دوزخ است  یو رھائ یمان اخرویرش ایمراد پذ .آنچه

و  یبزرگ آسمان یاز بالھا یا رھائی ).۱۲/   سجده :نگا(سته در آن است یشا یارھاک

يَاع). «۸۵ - ۸۳غافر /  :نگا(است  یصال جھانیعذاب است مراد َامثال  ،َعةیجمع ش :»أَشْ

يبٍ ). «۶۵/   انعام :نگا(و َاقران است  رِ ن واژه صفت و یا .ندهکاف یبه دودل .انداز کش :»مُ

رٌ « :مثل .د استیکمبالغه و تأ یبرا رٌ شاعِ عْ  .»شِ



 
 

 سوره فاطر

 ۱ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  َ�ٰ ٱ فَاِطرِ  ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ َجاِعلِ  ِض �ۡ� ْوِ�ٓ  رُُسً�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

ُ
جۡ  أ

َ
ثۡ  نَِحةٖ أ  َ�ٰ مَّ

 ٰ ٓ  َما قِ لۡ �َۡ ٱ ِ�  يَزِ�دُ  عَۚ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ� ۚ �ََشا َ ٱ إِنَّ  ُء َّ�  ٰ  ﴾١ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
و فرشتگان را با  ،ن استیو زمھا  آسمان نندهیه آفرکرا سزا است  یش خداوندیستا 
 یقدرتمند اجرا(مأموران  ،ه دارندک یو چھارتا چھارتائ ،تا تا سه و سه ،دوتا دوتا یھا بال

او ھر چه بخواھد بر  .ردک )یعیو تشر ینیوکمختلف ت یھا نهیفرمان خود در زم
ه خدا بر ھر کچرا  .دیافزا یم )ر موجودات جھانیسا فرشتگان و مردمان و(نش یآفر
  .توانا است یزیچ

   توضیحات: 

 ،۱۰۱/   وسفی ،۱۴/   انعام :نگا(ننده بدون ُمدل و ُالگو یآفر .ُمبِدع .ُمخترع :»فَاطِرِ « 

لِ ). «۱۰/   میابراھ اعِ  ،۵۵/   عمران آل ،۱۲۴و  ۳۰/   بقره :نگا( .قراردھنده .سازنده :»جَ

يلِ ). «۷/   قصص ةٍ . «صاحبان .دارندگان :»أُوْ نِحَ بال و پر نماد  .ھا بال ،جمع جناح :»أَجْ

بَاعَ . «داشته باشد ینائک یتواند معن یسرعت و قدرت است و م ثُالثَ وَ رُ ثْني وَ  :نگا( :»مَ

َلْقِ ). «۳نساء /  يدُ يفِ اخلْ زِ ھمچون بال و  ییھا ش اندامیمراد افزا .دیافزا ینش میبر آفر :»يَ
ند یآفر یخدا ھر چه بخواھد م :هکن یا ای .رهیمردمان و غ یبائیا حسن و زیپر فرشتگان 

تواند  ینم یسکه جز او ک یدر صورت .دیافزا یعاَلم م یو بر مخلوقات و موجودات فعل

الً . «دیفزایب یند و بر ذّرات ھستیافریرا از عدم ب یا ذّره یحت سُ مراد  .فرستادگان :»رُ
  انعام ،۲۱/   ونسی :نگا(مختلف است  یھا تیمأمور یاجرا یرده شدن فرشتگان براگما

  ).۳۱/   بوتکعن ،۶۱/ 
 ۲ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٨٢٤

 

ا﴿  ُ ٱ َتحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  ِسَك ُممۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  ِمن لِلنَّاِس  �َّ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  ِسَل ُمرۡ  فََ�  ِسۡك ُ�مۡ  َوَما لََها
ِ َ�عۡ   ﴾٢ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِده

   ترجمه: 
آن را ببندد (تواند  ینم یسک ،دیمردم بگشا یرا برا یھر رحمت )دِر خزائن(خداوند  

 ،ندک یریه باز دارد و از آن جلوگکرا  یزیو خداوند ھر چ ،دینما یریاز آن جلوگ )و
 یارکلذا نه در ( .ار بجا استکو او توانا و  ،تواند آن را رھا و روان سازد یجز او نم یسک

  ).دھد یرا بدون فلسفه انجام م یارکو نه  ،ماند یدر م
   توضیحات: 

لَ «  سِ رْ هِ . «نندهکروانه  .فرستنده :»مُ دِ ن بَعْ ھم  .از آن یریپس از جلوگ .بجز خدا :»مِ
  ).۱۰۷/   ونسی :نگا(ه یآ یمعن

 ۳ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ ذۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ِ ٱ َ�ۡ�ُ  لِقٍ َ�ٰ  مِنۡ  َهۡل  ُ�مۚۡ َعلَيۡ  �َّ  ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  �َّ

ٓ ٱ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� َّ�

َ
  ﴾٣ فَُكونَ تُؤۡ  فَ�

   ترجمه: 
ر و کآوردن ش یبا به جا(ه خدا به شما عطا فرموده است کرا  ینعمت !مردم یا 
ن ھمه مواھب و ینار اکو از  ،دیو سفله و ناسپاس نباش(د ینک یادآوری )حق آن یادا
 ،ا جز اللهیآ ).دیه از خود بپرسکبل .دیسھل و ساده نگذر ،اتیانات حکات و امکبر

جز او  ).اصالً  !نه( ؟برساند ین روزیه شما را از آسمان و زمکوجود دارد  یا نندهیآفر
و از راه راست به راه (د یگرد یم ن حال چگونه منحرفیپس با ا .وجود ندارد یخدائ

  ).؟دینک ید و سجده میبر یرنش مکبتان  یزدان برای یو به جا ،دیگرائ یج مک
   توضیحات: 

آءِ وَ «  مَ نَ السَّ م مِّ قُكُ زُ رْ ضِ يَ آن در باال  یمعن ،باشد )خالق(اگر صفت  ،ن جملهیا :»األرْ
ه شما را ک ،جز خدا یا نندهیا آفریآ :ن استیچن یمعن ،باشد )الله(و اگر حال  .گذشت

ونَ . «؟وجود دارد ،رساند یم ین روزیاز آسمان و زم فَكُ  ،۹۵/   انعام :نگا( :»فَأَينّ تُؤْ
  ).۳۴/   ونسی
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 ۴ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

بُوكَ  �ن﴿  بَۡت  َ�َقدۡ  يَُ�ّذِ ِ ٱ �َ�  لَِكۚ َ�بۡ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ
ُ
 ﴾٤ ُمورُ ۡ�

   ترجمه: 
ز یش از تو نیغمبران پیپ )و ،ستین یا ز تازهیچ ،غم مخور( ،نندکب یذکاگر تو را ت 

سوی  به ارھاکھمه  )خدا حاضر و ناظر است و سرانجام( .اند ب قرار گرفتهیذکمورد ت
پاداش و پادافره داده   ھا بدان گردد و یو از آنھا پرس و جو م(شود  یخدا برگردانده م

  ).شود یم
   توضیحات: 

 »... بُوكَ ذِّ إِن يُكَ   ).۱۸۴/   عمران آل :نگا( :»وَ
 ۵ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �َّاُس ٱ � َّ�  ۖ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ نَُّ�م َوَ�  َيا�ُّ ِ  َ�ُغرَّ ِ ٱب َّ� 

 ﴾٥ َغُرورُ لۡ ٱ
   ترجمه: 
من یشما را گول نزند و اھر یویدن یپس زندگ ،وعده خدا حق است !مردمان یا 

  .بدیشما را درباره خدا نفر
   توضیحات: 

دَ اهللاِ«  عْ ر. «بھشت و دوزخ ،تابکحساب و  ،امتیق :ھمچون یھائ وعده :»وَ وُ رُ غَ  :»الْ
 یزیو باالخره ھر چ ،شھوات و لّذات ی،مال و دارائ ،منیمراد اھر .ار گول زنندهیبس

  ).۳۳/   لقمان :نگا(ه انسان را از راه به در برد کست ا
 ۶ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ إِنَّ ﴿  ُِذوهُ ٱفَ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ لشَّ َّ�  ۚ� َما َعُدوًّ ْ يَدۡ  إِ�َّ ْ  ۥ�َهُ ِحزۡ  ُعوا ۡص  ِمنۡ  ِ�َُكونُوا
َ
 بِ َ�ٰ أ

عِ�ِ ٱ  ﴾٦ لسَّ
   ترجمه: 
ر و کو از م(د یپس شما ھم او را دشمن بدان ،من دشمن شما استیگمان اھر یب 
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روان خود را فرا یاو پ ).دینکن یرویاو پ یھا د و از وسوسهیلحظه غافل نمان کید او یک
  .نان آتش سوزان جھّنم شوندکخواند تا از سا یم

   توضیحات: 

و«  عُ دْ . دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .خواند یبه دور خود م .خواند یفرا م :»يَ

عِريِ « ب). «۲۱/   لقمان ،۴/   حّج  :نگا(آتش سوزان  :»السَّ زْ س از برنامه و ھدف کھر  :»حِ
  .ندک یرویطان پیش

 ۷ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  َ�َفُروا َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  لَُهم تِ لَِ�ٰ ل�َّ ٞ مَّ  فَِرة
جۡ 

َ
 ﴾٧ َكبِ�ٌ  رٞ َوأ

   ترجمه: 
 یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکو  ،دارند یعذاب سخت ،افر بشوندکه ک یسانک 
  .دارند یو پاداش بزرگ )گردد یخدا شامل گناھانشان م(آمرزش  ،نندکسته بیشا

   توضیحات: 
 ۸ سوره فاطر آیه 
   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ۖ َحَسنٗ  فََرَءاهُ  ۦَ�َملِهِ  ءُ ُسوٓ  ۥَ�ُ  ُزّ�ِنَ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ا ٓ  َمن يُِضلُّ  �َّ ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا  ُء

َ ٱ إِنَّ  ٍت� َحَسَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُسَك َ�فۡ  َهۡب تَذۡ  فََ�  َّ�  ۢ  ﴾٨ َنُعونَ يَۡص  بَِما َعلِيُم
   ترجمه: 
نت و یدر نظرش ز )طان صفتانیطان و شیتوّسط ش(بدش  یھا ه عملک یسکا یآ 

ه واقع را آن کاست  یسکھمانند (ند یب یبا و آراسته میشده است و آن را زآراسته 
س را کخداوند ھر  )؟ندک یم یرویپ ین آسمانیند و از قوانیب یه ھست مکچنان 

پس خود را با غم و  .دینما یاب میس را بخواھد راھکو ھر  ،سازد یبخواھد گمراه م
گاه از  .نکم کغّصه آنان ھال   .نندک یه مکاست  یارھائکخدا بس آ

   توضیحات: 

 »... يِّنَ ن زُ /   ھفک ،۳۰/   اعراف :نگا(آن  یبرا ،مقّدر است ،ن گروهیمقابل ا :»أَفَمَ
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...). «۱۰۴و  ۱۰۳ كَ سُ بْ نَفْ هَ اتٍ ). «۳شعراء /  ،۶/   ھفک :نگا( :»فَال تَذْ َ رسَ جمع  :»حَ
  .له است مفعول .ھا ھا و اندوه غم ،َحْسَرة

 ۹ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ِيٓ ٱ �َّ رۡ  �َّ
َ
ٰ ٱ َسَل أ ّيِٖت  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  هُ َ�ٰ فَُسقۡ  اَسَحا�ٗ  َ�ُتثِ�ُ  حَ لّرَِ� حۡ  مَّ

َ
 ٱ بِهِ  َنايَيۡ فَأ

َ
 َض �ۡ�

ۚ َموۡ  دَ َ�عۡ   ﴾٩ لنُُّشورُ ٱ لَِك َكَ�ٰ  تَِها
   ترجمه: 
 و ما ابرھا را ،زندیانگ یو بادھا ابرھا را برم ،دارد یه بادھا را روان مکاست  یسکخدا  
ات یح یموات را داراھای  سرزمین م و آنیران یموات مھای  سرزمین سوی به
ن یز به ھمین )تابکحساب و  یمردگان در گورھا برا(زنده گرداندن  .میگردان یم

  .منوال است
   توضیحات: 

ثِريُ «  نَا). «۴۸/   روم :نگا(آورد  یت در مکبه حر .زدیانگ یبرم :»تُ قْ  .میوق دادس :»سُ

يِّتٍ . «میراند ورُ ). «۵۷/   اعراف :نگا(اه یگ یو ب کن خشیسرزم :»بَلَدٍ مَّ  :نگا( :»النُّشُ
  .ختن از گورھایبرانگ ).۴۷و  ۴۰و  ۳/   فرقان

 ۱۰ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ةُ لۡ ٱ فَلِلَّهِ  عِزَّةَ لۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿  ۚ  عِزَّ ّيُِب ٱ َ�ِمُ لۡ ٱ َعدُ يَۡص  هِ إَِ�ۡ  َ�ِيًعا ٰ ٱ َعَمُل لۡ ٱوَ  لطَّ  لِحُ ل�َّ
ِينَ ٱوَ  ۥۚ َ�ُعهُ يَرۡ  ّ�ِ ٱ ُكُرونَ َ�مۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  رُ َوَمكۡ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  اتِ  َٔ لسَّ

ُ
 ﴾١٠ َ�ُبورُ  ُهوَ  �َِك أ

   ترجمه: 
ھر چه عّزت و  )هکآن را از خدا بخواھد چرا ( ،خواھد یس عّزت و قدرت مکھر  

 کیردار نکراه وصول به عّزت و قدرت ھم گفتار و ( .قدرت است در دست خدا است
و خدا  ،)دھد ینده خود را پرواز میو گو(رد یگ یخدا اوج مسوی  به زهیکگفتار پا ).است

ه ک یسانک ).گرداند یاش را واال م و انجام دھنده(برد  یده را باال میردار پسندک
ھا و  و نقشه ،دارند یعذاب سخت ،اندازند یھا به راه م رنگیشند و نک یسوء م یھا نقشه

  .شود یشان نقش بر آب و تباه میھا رنگین
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   توضیحات: 

دُ «  عَ بُورُ . «شود یرفته میرود و پذ یباال م :»يَصْ  :نگا(شود  یگردد و نابود م یتباه م :»يَ
  ).۲۸/   میابراھ ،۱۸/   فرقان

 ۱۱ سوره فاطر آیه
   ه:یآ متن 

ُ ٱوَ ﴿  زۡ  َجَعلَُ�مۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م �َّ
َ
ۚ جٗ َ�ٰ أ نَ�ٰ  ِمنۡ  ِمُل َ�ۡ  َوَما ا

ُ
 َوَ�  أ

رُ  َوَما ۦۚ ِمهِ بِعِلۡ  إِ�َّ  تََضعُ  رٖ  مِن ُ�َعمَّ َعمَّ ِ  ِمنۡ  يُنَقُص  َوَ�  مُّ ٰ  إِنَّ  ٍب� كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  ۦٓ ُ�ُمرِه  َ�َ  لَِك َ�
ِ ٱ  ﴾١١ �َِس�ٞ  �َّ

   ترجمه: 
را از نطفه  )ه آدمیذّر (سپس شما  ،دیافریب کرا از خا )آدم(شما  )اصل(خداوند  

باردار  یچ زنیھ .درآورد )نر و ماده( یھا و آن گاه شما را به صورت زوج ،ردکخلق 
ا دختر است و در ین او پسر یجن(داند  یه خدا مکند مگر ک یشود و وضع حمل نم ینم
بدو  یعمر دراز یریچ شخص پیھ ).دیآ یا میبه دن یکدارد و  یم مادر چه احوالکش

از عمرش  یچ شخصیو ھ ،)ندک ینم یادیماند و عمر ز یو زنده نم(شود  یداده نم
لوح (تاب که در کن یمگر ا )گردد یرش نمیبانگیو مرگ زودرس گر(شود  یاسته نمک

  .خدا ساده و آسان است ین برایا .ثبت و ضبط است )محفوظ
   توضیحات: 

 »... ابٍ ن تُرَ م مِّ كُ لَقَ اهللاُ خَ ). ۲۰/   روم ،۵/   حّج  ،۳۷/   ھفک ،۵۹/   عمران آل :نگا( :»وَ

اجاً « وَ مْ ). «۱۴۳/   انعام :نگا(زن و مرد  یعنی ،جنس نر و ماده ،جمع َزْوج :»أَزْ لَكُ عَ جَ

اجاً  وَ از شما   ھای دست .به صورت نر و ماده در آوردرد و کگر یدکیشما را ھمسران  :»أَزْ
زن و مرد  یبیتقر یبرابر .ردکاز شما را به صورت مرد خلق  یو گروھ ،را به صورت زن

ه کت است ین واقعیاگر  بیان از مسائل مھّم و قابل توّجه است و یکی ی،ر زندگیدر مس

مَّ . «دارد یه ناظم و ناظرکو بل ،جھان به خود رھا نشده عَ ا يُ  ).۹۶/   بقره :نگا( :»رُ مَ

رٍ « مَّ عَ ال ). «۵۹/   انعام :نگا(لوح محفوظ  :»تَابٍ ك« .ریپ .سالخورده :»مُ ... وَ رُ مَّ عَ ا يُ مَ

... صُ نقَ  یریھا در پیه برخکخداوند مقّدر فرموده است  :هکن یا یکی :دارد یدو معن :»يُ
از عمر شخص  یا شبی یروز :هکن یدوم ا .یو جوان یکودکدر  یرند و گروھیبم
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 :گریبه عبارت د .ه در لوح محفوظ ثبت و ضبط استکن یمگر ا ،گذرد یسالخورده نم
و روزھا از آن ھا  شب وستهیو پ ،ن شده استییمّدت عمر شخص در لوح محفوظ تع

ريٌ . «ردیپذ یان میتا ھمه دقائق پا ،شود یاسته مک و  ۳۰نساء /  :نگا(ساده و آسان  :»يَسِ
  ).۷۰/   حّج  ،۱۶۹

 ۱۲ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  َرانِ حۡ ۡ�َ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿  ابُهُ  �َسا َجاجۖٞ  حٌ ِملۡ  َذاَوَ�ٰ  ۥَ�َ
ُ
 ُ�ّٖ  َوِمن أ

 
ۡ
ۖ تَلۡ  َيةٗ ِحلۡ  رُِجونَ َتخۡ َو�َسۡ  اَطرِ�ّٗ  امٗ �َۡ  ُ�لُونَ تَأ ْ ِ�َبۡ  َمَواِخرَ  �ِيهِ  َك ُفلۡ لۡ ٱ َوتََرى بَُسوَ�َها  َتُغوا

  ﴾١٢ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن
   ترجمه: 
و  ،دن خوشگوار استینوش ین و برایریگوارا و ش یکین یا .ستندیسان نکیا یدو در 

ھا و یماھ(آنھا گوشت تازه  یاز ھر دو )ن تفاوتیبا وجود ا( .گر شور و تلخیآن د
د و صدف و دّر یمروار(نت یآنھا وسائل ز یو از ھر دو ،دیخور یم )ا رایگر دریجانوران د

نقل  ید برایتوان یبه عالوه از ھر دو م( .دیآور یرون میش بیرایپ یبرا )رهیو مرجان و غ
در پرتو قانون وزن (ھا  یشتکد ینیب یم )ھا شما انسان ،لذا .دینکو انتقاالت استفاده 

تا از فضل خدا  ،روند یش میافند و پکش یاھا را میدر )از ھر طرف دل ،اءیمخصوص اش
  .دیباش )ن ھمه نعمت و لطف خداوندگاریا(رگزار کد و شیریبھره گ

   توضیحات: 

انِ «  رَ بَحْ اتٌ . «شور است یاھاین و دریریش یاھایمراد در :»الْ بٌ فُرَ ذْ لْحٌ «و » عَ مِ

اجٌ  آئِغٌ ). «۵۳/   فرقان :نگا( :»أُجَ ْم). «۶۶/   نحل :نگا( :»سَ اً ـحلَ يّ ). ۱۴/   نحل :نگا( :»اً طَرِ

يَةً « لْ ...). «۱۴/   نحل ،۱۷رعد /  :نگا( :»حِ رَ فِيهِ اخِ وَ لْكَ مَ فُ   ).۱۴/   نحل :نگا( :»تَري الْ
 ۱۳ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ يُولِجُ ﴿  ۡ ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ َوُ�ولِجُ  �ََّهارِ ٱ ِ�  َل �َّ رَ  لِ �َّ مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  رِيَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
�ِ 

 � َسّ�ٗ ٰ  مُّ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ۡ ٱ َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ ِينَ ٱوَ  ُكۚ ُملۡ ل  مِن لُِكونَ َ�مۡ  َما ۦُدونِهِ  مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ
 ﴾١٣ِم�ٍ قِطۡ 



 تفسیر نور    ١٨٣٠

 

   ترجمه: 
د و ماه را یاو خورش .ندک یو روز را داخل در شب م ،خدا شب را داخل در روز 

از  کیھر  ).و چرخش انداخته است به گردشھا  انسان سود یو برا(رده است کمسخر 
ه ک یسکآن  .دھند یت خود ادامه مکبه حر ین و سرآمد روشنیآن دو تا مّدت مع

د را یق ماه و خورشیات دقکو روزھا و نظام نور و ظلمت و حرھا  شب یوتاھکو  یدراز(
ت یمکت و حایکو مال ،ه خداوندگار شما استکالله است  )سر و سامان داده است

و پرستش (د یخوان یاد میه به فرک یسانکو بجز او  .از آن او است )یتجھان ھس(
  .را ندارند یخرمائ کت پوسته نازیمکت و حایکمال یحت )دینمائ یم

   توضیحات: 

يً « ) /۲۹/   لقمان ،۶۱/   حّج  ،۲۷/   عمران آل :نگا( :»يُولِجُ «  مّ سَ لٍ مُّ رعد /  :نگا( :»أَجَ

ونَ «). ۲۹/   لقمان ،۸/   روم ،۲ عُ و  ۱۹۴و  ۳۷/   اعراف ،۵۶و  ۴۱و  ۴۰/   انعام :نگا( :»تَدْ

ريٍ ). «۷۳/   حّج  ،۴۸/   میمر ،۶۷اسراء /  ،۱۹۷ رامون یدرنگ پیو سف کپوسته ناز :»قِطْمِ
  .است یمکو  یزیه نشان و نماد ناچک ،ھسته خرما

 ۱۴ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ �َسۡ  َ�  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن﴿  ْ  َولَوۡ  َءُ�مۡ ُدَ�ٓ  َمُعوا ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  لَُ�ۡمۖ  تََجابُوا
 ﴾١٤ َخبِ�ٖ  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك  َوَ�  كُِ�مۚۡ �ِِ�ۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ 
   ترجمه: 
 یصدا ،دیاد بخوانیبه فر )خود یھایالت و رفع گرفتارکحل مش یبرا(اگر آنھا را  

و  ،به شما را ندارند یپاسخگوئ یتوانائ ،اگر ھم بشنوند )به فرض(و  ،شنوند یشما را نم
 :ندیگو یو م(نند ک یشما را رد م یورز کو شر یامت انبازگریدر روز ق )نیگذشته از ا(

گاه  )خداوند(ھمچون  یسکچ یو ھ ).دیگوئ یخود مید و بیا ردهکشما ما را پرستش ن آ
  .سازد یتو را باخبر نم )ین مطالبیاز چن ،نیقیبه گونه قطع و  ،از احوال آخرت(

   توضیحات: 

مْ «  كِكُ ْ ونَ بِرشِ رُ فُ بِريٍ ). «۶۳/   قصص ،۲۸/   ونسی :نگا( :»يَكْ الله  کمراد ذات پا :»خَ
گاه است و دن یه از تمام عالم ھستکاست  ا و آخرت و گذشته و حال و یو ذّره ذّره آن آ

  .سان استکیار و کشگاه علم او روشن و آشینده در پیآ



  ١٨٣١ سوره فاطر

 

 ۱۵ وره فاطر آیهس
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
نُتمُ  �َّاُس ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ ُفَقَرا ُ ٱوَ  �َّ  ﴾١٥ ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
از عبادت (از ین یو خدا ب ،دیازمند خدائین )محتاج و ی،زیدر ھر چ(شما  !مردم یا 

  .و ستوده است )شما است
   توضیحات: 

يدُ «  َمِ   .ذاتًا ستوده .ش در ھمه حالیسته سپاس و ستایشا :»احلْ
 ۱۶ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

  إِن﴿ 
ۡ
  ُ�مۡ هِبۡ يُذۡ  �ََشأ

ۡ
 ﴾١٦ َجِديدٖ  قٖ ِ�َلۡ  تِ َو�َأ

   ترجمه: 
  .سازد ین شما میگزیرا جا یگریو مردمان د ،دارد یان برمیاگر بخواھد شما را از م 
   توضیحات: 

 »... مْ بْكُ هِ ذْ   ).۱۳۳/   انعام :نگا( :»يُ
 ۱۷ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَما﴿  ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  ﴾١٧ بَِعزِ�زٖ  �َّ
   ترجمه: 
  .ستین نیل و سنگکخدا مش یار براکن یو ا 
   توضیحات: 

يزٍ «  زِ   ).۲۰/   میابراھ ،۹۱ھود /  ،۱۲۸/   ل و پرمشّقت (نگا: توبهکصعب و سخت. مش»: عَ
 ۱۸ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿  خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
 َ�نَ  َولَوۡ  ءٞ َ�ۡ  هُ ِمنۡ  َمۡل ُ�ۡ  َ�  لَِهاِ�ۡ  إَِ�ٰ  َقلَةٌ ُمثۡ  عُ تَدۡ  �ن َرىٰۚ أ

ۗ قُرۡ  َذا َما َ�ٰٓ ِينَ ٱ تُنِذرُ  إِ�َّ ِ  َر�َُّهم نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ ْ  بِ َغيۡ لۡ ٱب قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۚ لصَّ ٰ  َوَمن ةَ َما تََز�َّ ٰ  فَإِ�َّ َّ�َ�َ�َ 

ِ ٱ �َ�  ۦۚ ِسهِ ِ�َفۡ  ۡ ٱ �َّ  ﴾١٨ َمِص�ُ ل



 تفسیر نور    ١٨٣٢

 

   ترجمه: 
 یبار نیو اگر انسان سنگ ،شدک یرا به دوش نم یگریبار گناه د یارکچ گناھیھ 

 )ند وکتواند ب یرا نم یکمکن یاو چن( ،اد خواندیحمل گناھانش به فر یرا برا یسک
 یا( .ان و بستگان باشدکیھر چند از نزد ،شود یاز بار گناھانشان برداشته نم یزیچ
ه ک یترسان یم )ن قرآنیبا ا(را  یسانکتو  )از عناد قوم خود ناراحت مباش !غمبریپ

 یکس پاکھر  .خوانند ید میه باکھراسند و نماز را چنان  یاز پروردگارشان م ینھان
خودش است و  یاو برا یکپا )زه داردیکپا یمعاصثافات کشتن را از یو خو(ند کشه یپ
 )افران و مؤمنانکاعم از  ،ھمگان(بازگشت  )به ھر حال .برد یخود از آن سود م(

  ).دیع خواھد رسیو مط یو سرانجام به حساب عاص(خدا است سوی  به
   توضیحات: 

 »... رُ  یسانکپاسخ سخن  ،هین بخش از آیا ).۱۵اسراء /  ،۱۶۴/   انعام :نگا( :»ال تَزِ

ةٌ . «ور استکمذ )۱۲/   بوتکعن(ه در کاست  لَ ثْقَ ه ک یسک یعنی .ن بارینْفس سنگ :»مُ

لـحِ . «ن باشدیبار گناھانش سنگ ...ـَإِنَّم. «بار :»مْ رُ از برحذر  ین افرادیچن یعنی :»ا تُنذِ

كَّي. «برند یداشتن تو سود م   .فر و گناه شدک کاز چر کپا :»تَزَ
 ۱۹ هسوره فاطر آی

   ه:یمتن آ 

 ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿ 
َ
 ﴾١٩ ِص�ُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .ستیسان نکینا ینا و بیناب 
   توضیحات: 

ريُ «  بَصِ مي وَ الْ   .اب استیو گمراه و راھ ،مراد جاھل و عالم :»األعْ
 ۲۰ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

لَُ�ٰ ٱ َوَ� ﴿   ﴾٢٠ �ُّورُ ٱ َوَ�  ُت لظُّ
   ترجمه: 
  .باشد یھا و نور ھم ھمسان نم یکیو تار 

 



  ١٨٣٣ سوره فاطر

 

   توضیحات: 

  .مان مراد استینور ا :»النُّورُ . «فر مراد استکھای  تاریکی :»اتُ ـَالظُّلُم« 
 ۲۱ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

لُّ ٱ َوَ� ﴿   ﴾٢١ ُرورُ �َۡ ٱ َوَ�  لّظِ
   ترجمه: 
  .ستین یکیسوزان ھم  یه و گرمایو سا 
   توضیحات: 

ورُ . «مراد بھشت است :»الِظّلُّ «  َرُ مراد دوزخ  .سوزان یگرما .باد داغ و سوزان :»احلْ
  .است

 ۲۲ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿ 
َ
ٓ حۡ ۡ�  ٱ َوَ�  ءُ َيا

َ
ٰ مۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  ُتۚ َ� ٓ  َمن ِمعُ �ُسۡ  �َّ ۖ �ََشا ٓ  ُء نَت  َوَما

َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ  ِ�  مَّ

 ﴾٢٢ ُقُبورِ لۡ ٱ
   ترجمه: 
و (س را بخواھد شنوا کخداوند ھر  .باشند ینم یو مردگان و زندگان ھم مساو 
را به دل  یپند و اندرز آسمان( یتوان یو تو نم ،گرداند یم )قتیحق و حق یرایپذ

ده در گورھا را شنوا یمردگان آرم )یتوان یه نمکگونه  ھمان ی،دلمردگان فرو بر
  .یگردان

   توضیحات: 

اتُ «  وَ األَمْ يَآءُ وَ آ أَنتَ ). «۱۲۲/   انعام :نگا(افران است کمراد مؤمنان و  :»األَحْ مَ وَ

... عٍ مِ سْ   ).۵۲/   روم ،۸۱و  ۸۰/   نمل :نگا( :»بِمُ
 ۲۳ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  إِنۡ ﴿ 
َ
  ﴾٢٣ نَِذيرٌ  إِ�َّ  أ

   ترجمه: 
  .و بس یا دھنده میتو تنھا ب 



 تفسیر نور    ١٨٣٤

 

   توضیحات: 

يرٌ . «است یحرف نف :»إِنْ «  برحذر دارنده  .خدا یگران از نافرمانیترساننده د :»نَذِ
  .گران از خشم و عذاب اللهید

 ۲۴ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ِ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ةٍ  ّمِنۡ  �ن �ۚ َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ ٱب مَّ

ُ
 ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

   ترجمه: 
م دھنده یو ب )مؤمنان به بھشت(به عنوان مژده دھنده  ،حّق  )نید(ما تو را ھمراه  

ھم  )نیشیپھای  مّلت از( یچ مّلتیھ .میا فرستاده )ان مردمانیبه م ،افران به دوزخک(
  .فرستاده نشده باشدشان  میان به یا م دھندهیه بکنبوده است 

   توضیحات: 

 »... ةٍ نْ أُمَّ ال). «۳۶/   نحل ،۱۹/   ونسی :نگا( :»إِن مِّ  ۱۳۴/   بقره :نگا(رفته است  :»خَ

يرٌ ). «۲۱/   احقاف :نگا(آمده است  ).۱۴۱و  ا عاِلم و یو  ی،ا نبیمراد رسول  :»نَذِ
ان یدر م یغمبریا پی یعنی ).یالمعان روح ،نمونه ،ّسریالمصحف الم :نگا(دانشمند است 

شان به گوش آنان یغمبران و سخنان ایا دعوت پیو  ،خته شده استیبرانگ یھر مّلت
  .ده استیرس

 ۲۵ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

بُوكَ  �ن﴿  َب  َ�َقدۡ  يَُ�ّذِ ِينَ ٱ َكذَّ ٓ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ َجا ِ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب �ُرِ ٱَو�  لزُّ
 ِ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱَو�  ﴾٢٥ ُمنِ�ِ ل

   ترجمه: 
 ،اند ش از آنان بودهیه پکھم  یسانکرا یز ).ستیب نیعج( ،نندکب یذکاگر تو را ت 

ھای  کتاب ھا و و رساله )اند ردهکان یب(شان دالئل روشن یا یه براکغمبران خود را یپ
  .اند ب نمودهیذکاند ت را آورده )تیراه ھدا(گر  روشن یآسمان

   توضیحات: 

 »... بُوكَ ذِّ إِن يُكَ بُرِ وَ الْكِتابِ املُْنِريِ ). «۴۴ - ۴۲/   حّج  :نگا( :»وَ بَيِّنَاتِ وَ بِالزُّ  :نگا( :»بِالْ
  ).۴۴/   نحل ،۱۸۴/   عمران آل



  ١٨٣٥ سوره فاطر

 

 ۲۶ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

َخذۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ ُت أ َّ�  ْۖ  ﴾٢٦ نَِ��ِ  َ�نَ  َف فََكيۡ  َ�َفُروا

   ترجمه: 
ه کد یبنگر ).ردمکشان  هیو سخت تنب(ام  گرفته )به گناھانشان(افران را کسپس  

  )؟! میا گران ساختهینه عبرت دیارشان را آئیو شھر و د(ام  فرشان دادهیکچگونه 
   توضیحات: 

  ).۴۵سبأ /  ،۴۴/   حّج  :نگا( :»نَكِريِ « 
 ۲۷ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ۡ  تٖ َ�َمَ�ٰ  ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ لۡ  َتلًِفا�ُّ

َ
� ٰ �َ ۚ  َوِمنَ  ُ�َها

ۢ  َبالِ �ِۡ ٱ ۡ  رٞ وَُ�ۡ  �ِيٞض  ُجَدُد لۡ  تَلٌِف �ُّ
َ
� ٰ  ﴾٢٧ ُسودٞ  وََغَرا�ِيُب  ُ�َهاَ�

   ترجمه: 
باراند و با آن  یرا م یه خداوند از آسمان آب سودمندک ینیب یمگر نم )!عاقل یا( 

 )هک ینیب یو مگر نم( ؟آورد یرنگارنگ را به وجود م یھا وهیمحصوالت گوناگون و م
خطوط و  .ده شده استیشکن یه بر سطح زمک(است  یھائ ھا خطوط و جاده وهک

از  کیو ھر  ،اه پر رنگ استیھا س یھا سرخ و بعض ید و برخیھا سفیه برخک )یھائ جاده
بر چھره  ،پروردگارر یبا دست تقد( یمتفاوت یھا و در طرح یمختلف یھا آنھا به رنگ

  .است )م گشتهین ترسیزم
   توضیحات: 

دٌ «  دَ ة :»جُ ه انگار کتواند باشد  یھا م وهکمراد خود  .ھا ھا و راه خط ،جمع ُجدَّ
ه با قلم قضا بر صفحه کھستند  یھائ و خط ،اند دهیشکه به صحرا کھستند  یھائ جاده

 یا ن خود خطوط و نقشهیھا و ھمچن وهک یھا هیھا و ال نیه چکن یا ای .اند ن نوشتهیزم

بْ  :»بِيضٌ . «ھا است ھا و سنگ صخره یرو
َ
رٌ ـحُ . «د رنگیسف ،ضاءیض و بَ یجمع أ  :»مْ

ر وحَ ـأَحْ «جمع  راءـمَ َاـُم. «سرخ رنگ ،»مْ تَلِفٌ أَلْواهنُ تَلِفٌ ـُم( :»خْ رٌ ـوحُ  بِيضٌ (صفت  )خْ  )مْ

انُ (و  ،است وَ تَلِفٌ ـُم(فاعل  )أَلْ ابِيبُ . «است )خْ رَ ن واژه یا .اه پر رنگیس ،بیجمع ِغْرب :»غَ



 تفسیر نور    ١٨٣٦

 

رٌ ـحُ بِيضٌ و(عطف بر  ودٌ . «است )مْ ْسَود و َسْوداء :»سُ
َ
ا ین واژه بدل یا .اهیس ،جمع أ

ابِيبُ (ان یعطف ب رَ ھم  یبرخ .آن را دارد یر معنید و تفسیکو جنبه تأ ،است )غَ
  .ُب یُسوٌد َغَرابِ  :استن یر است و در اصل چنیم و تأخیالم تقدکدر  :اند گفته

 ۲۸ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  َوا  ٱوَ  ّبِ �َّ
َ
لۡ  َتلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما لَِكۗ َكَ�ٰ  ۥنُهُ َ� ِ  ِمنۡ  �َّ  ِعَبادِه

ْۗ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ َ ٱ إِنَّ  ُؤا  ﴾٢٨ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
   ترجمه: 
بوده و  یمختلف یھا رنگ یامًال داراکز یان نیجنبندگان و چھارپاھا و  انسان 

ش از ھمه توّجه خردمندان و فرزانگان را یب ،نشیبزرگ آفر یھا ن نشانهیا( .متفاوتند
ترس  ،از خدا ،تنھا بندگان دانا و دانشمند )هکن است یو ا ،ندک یبه خود جلب م

و بس  )است یار جھان آرائکدر (ره یقطعًا خداوند توانا و چ .م دارندیخته با تعظیآم
  .است )یردگارکدوار به الطاف یار و امک بندگان توبه یبرا(آمرزگار 

   توضیحات: 

تَلِفٌ ـُم«  ذلِكَ . «ن خبر آن استیشیمؤّخر و جمله پ یمبتدا :»خْ ن واژه یا یبرخ :»كَ
را به جمله قبل از خود مربوط دانسته و آن را محال منصوب و صفت مصدر محذوف 

تِالفاً ( ذلِكَ ـُم« :ن استیر چنیدانسته و تقد )إِخْ ائِناً كَ تِالفاً كَ تَلِفٌ إِخْ ھم آن را  یبعض .»خْ
ن یر چنیاند و تقد محذوف به شمار آورده یبه حساب آورده و خبر مبتدا یجمله مستقلّ 

ذلِكَ « :تاس رُ كَ  ۲۷ یھا هیآ :یادآوری .ه گذشتکن است یمطلب چن یآر :یعنی .»أَألمْ
 و ،دیگشا یمھا  انسان دگانینش را در برابر دیتاب بزرگ آفرکاز  یا صفحه تازه ۲۸و 

است و  یکیب آن کقلم و مر یعنیدگان ین آفریه ماده ھمه اکت است ین واقعیاگر  بیان
از  .رده استکدار یوار وجود پدیھمه نقش و نگار بر در و دن یا ،دست رهیاّما نّقاش چ

امًال کن ھمه موجودات یا ،طه محدودیو از عناصر بس ،رنگ صد ھزاران رنگ یآب ب

ْيشَ . «متنّوع و مختلف خلق فرموده است و  ،م استیخته با تعظیترس آم ،تیخش :»خيَ
ائنات و راز و رمز کاز عجائب و غرائب  یھائ گوشه کو در ،ر در آفاق و انفسیمولود س

گاھ ،موجودات   .ه انسان در برابر خالق جھان داردکاست  یھائ تیاز مسؤول یو آ



  ١٨٣٧ سوره فاطر

 

 ۲۹ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ ٱ َب كَِ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  �َّ َّ�  ْ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ نَفُقوا

َ
ا َوأ  وََعَ��ِيَةٗ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  مِمَّ

 ﴾٢٩ َ�ُبورَ  لَّن َرةٗ تَِ�ٰ  ُجونَ يَرۡ 
   ترجمه: 
و از  ،دارند یم یو نماز را پا برجا ،خوانند یم )قرآن را(تاب خدا که ک یسانک 

آنان چشم  ،ندینما یبذل و بخشش م ،ارکپنھان و آش ،میا دادهشان  بدی هک یرھائیچ
  .رود یان نمیگردد و از م یرونق نم یه ھرگز بکاند  دوخته ید به تجارتیام

   توضیحات: 

ونَ «  جُ ةً َ...دارند. جمله ( ید میخواھند. ام یم»: يَرْ ارَ َ ونَ جتِ جُ لَن «) است. إِنَّ ) خبر (يَرْ

ان رفتن ندارد. چرا یو از م یانمندیو ز یرونق یب یعنیگردد.  یھرگز تباه و نابود نم»: تَبُورَ 
  ).۱۳ - ۱۰/   ند (نگا: صفیب یان و ضرر نمیز وسته سودمند است ویه معامله با خدا پک

 ۳۰ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ُجورَُهمۡ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٣٠ َشُكورٞ  َ�ُفورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ّمِن َوَ�زِ�َدُهم أ

   ترجمه: 
تا  )نندک یو بذل و بخشش م ،خوانند یو نماز را م ،نندک یآنان قرآن را تالوت م( 

ه کچرا  .دیفزایبشان  پاداش و از فضل خود بر ،مال بدھدکخداوند اجرشان را به تمام و 
شان یھا یو از خوب ،دیبخشا یشان را میھا یو بد(گزار است  خدا آمرزگار و سپاس

شه و تصّور در یه به اندکد ینما یعطاء مشان  بدی یو مواھب ،دیفرما یم یگزار سپاس
  ).دیآ ینم

   توضیحات: 

مْ «  يَهُ فِّ ...(متعّلق به  :»لِيُوَ تْلُونَ كِتابَ بُورَ (ا به ی ،)يَ  یدر صورت اّول معن .است )لَن تَ
ند و نابود یب یان نمیتجارت آنان ھرگز ز :ن استیچن یدر صورت دوم معن .آن گذشت

  .شان خدا استیه پاداش دھنده اکچرا  ،گردد ینم
 ۳۱ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 
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ِيٓ ٱوَ ﴿  وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ قٗ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َك إَِ�ۡ  َنا َ ٱ إِنَّ  هِ� يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ  ۦبِعَِبادِهِ  �َّ

 ۢ  ﴾٣١ بَِص�ٞ  َ�َبُِ�
   ترجمه: 

ھای  کتاب نندهکق یو تصد ،حّق است ،میا ام دادهیبه تو پ )قرآن(تاب کآنچه از  
گاه کبندگان خود  )اوضاع(قطعًا خداوند از  .ش از خود استیپ یآسمان و به (امًال آ
  .نا استیب )شان احوال

   توضیحات: 

قاً...«  دِّ صَ   ).۴۸/   مائده ،۵۰و  ۳/   عمران آل :نگا( :»مُ
 ۳۲ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َناَر�ۡ أ ۖ  ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ �َّ َفۡ  َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا قۡ  ُهمَوِمنۡ  ۦِسهِ ّ�ِ  َتِصدٞ مُّ

ِ  َسابِقُۢ  ُهمۡ َوِمنۡ  ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱب َّ�  ٰ  ﴾٣٢ َكبِ�ُ لۡ ٱ ُل َفۡض لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
   ترجمه: 

را  )قرآن(تاب کسپس  )م ویگذشته فرستادھای  مّلت ین را برایشیپھای  کتاب ما( 
شتن یاز آنان به خو یبرخ .میردکعطاء  )یامت محّمد یعنی(ده خود یبه بندگان برگز

قات یشان در پرتو توفیاز ا  ھای دست و ،روند انهیشان میاز ا یو گروھ ،نندک یستم م
  .است یلت بزرگیواقعًا فض )راتیسبقت در خ(ن یا .شتازندیھا پ یکیدر انجام ن یالھ

   توضیحات: 

نَا.... «نیشیپ یآسمانھای  کتاب بعد از فرستادن :»ثُمَّ «  ثْ رَ ). ۱۳۷/   اعراف :نگا( :»أَوْ

دٌ « تَصِ قْ اتِ ). «۳۲/   لقمان :نگا(رو  انهیم :»مُ َ َريْ ابِقٌ بِاخلْ گران در یرنده بر دیسبقت گ :»سَ

 :نگا(ق یتوف :»إِذْن. «کین یارھاکگران به سبب یرنده بر دیسبقت گ .ھا یکیانجام ن

انتخاب  .دهیبه ارث رساندن قرآن به بندگان برگز :»ذلِكَ ). «۶۶/   انفال ،۲۵۱/   بقره
  .راتیسبقت در خ .یامت محّمد

 ۳۳ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ  ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ
َ
 �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  �ۖ لُؤٗ َولُؤۡ  َذَهبٖ  ِمن أ



  ١٨٣٩ سوره فاطر

 

 ﴾٣٣ َحرِ�رٞ 
   ترجمه: 
و  ،شوند یداخل م  ھا بدان هکاست  یاقامتھای  باغ )ھا یکین شگامان دریپاداش پ( 

شان در یھا و جامه ،گردند یراسته مید آراسته و پیطال و مروار یدر آنجاھا با دستبندھا
  .ن استیشمیآنجاھا ابر

   توضیحات: 

نَّاتُ «  بِريُ (بدل از  :»جَ لُ الْكَ ضْ مْ « :محذوف است یا خبر مبتدای )الْفَ آئُهُ زَ نَّاتُ جَ جَ

نٍ  دْ نٍ « :مؤّخر و خبر مقدم آن محذوف است یه مبتداکن یا ای .»عَ دْ نَّاتُ عَ ُمْ جَ . »هلَ

نٍ « دْ ...« ).۲۳رعد /  ،۷۲/   توبه :نگا(دن و ماندن یاقامت گز :»عَ نَ لَّوْ َ /   ھفک :نگا( :»حيُ
  ).۲۳/   حّج  ،۳۱

 ۳۴ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقَالُوا ِيٓ ٱ ِ�َّ ذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٤ َشُكورٌ  لََغُفورٞ  َر�ََّنا إِنَّ  َزَنۖ �َۡ ٱ َ�نَّا َهَب أ

   ترجمه: 
گمان  بی .ه غم و اندوه را از ما زدودکرا سزا است  یسپاس خداوند :و خواھند گفت 

  .است )شانیا کین یارھاک(سپاسگزار  )گناھان بندگان و(پروردگار ما آمرزنده 
   توضیحات: 

بَ «  نَ . «برطرف ساخت .ان بردیاز م :»أَذْهَ َزَ   قصص ،۹۲/   توبه :نگا(غم و اندوه  :»احلْ
 /۸.(  

 ۳۵ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ﴿  َحلََّنا �َّ
َ
ۡ ٱ َدارَ  أ َنا َ�  ۦلِهِ فَۡض  ِمن ُمَقاَمةِ ل َنا َوَ�  نََصٞب  �ِيَها َ�َمسُّ  �ِيَها َ�َمسُّ

 ﴾٣٥لُُغوبٞ 
   ترجمه: 
 یجا یاقامت و ماندگار یما را در سرا ،شیه در پرتو فضل و لطف خوک یخداوند 
به  یروحان یو واماندگ یناتوانگونه  ھیچ و یرنج و مشّقت جسمانگونه  ھیچ در آن .داد

  .دھد یما دست نم
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   توضیحات: 

بٌ «  غُوبٌ . «یخستگ .رنج و مشّقت :»نَصَ  یو ناتوان ی،از خستگ یناش یدرماندگ :»لُ

بٌ ( یبرخ .حاصل از رنج و مشّقت  یرا خستگ )لُغُوب(و  ی،جسم یرا خستگ )نَصَ

ةِ ـْال. «اند دانسته یروح قامَ   .اقامت است یو به معن یمیمصدر م :»مُ
 ۳۶ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�قۡ  َ�  َجَهنَّمَ  نَارُ  لَُهمۡ  َ�َفُروا ُف  َوَ�  َ�َيُموتُوا  ّمِنۡ  ُهمَ�نۡ  ُ�َفَّ
 ۚ  ﴾٣٦ َكُفورٖ  ُ�َّ  زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  َعَذابَِها

   ترجمه: 
شان صادر یآنان است. ھرگز فرمان مرگ ا یآتش دوزخ برا ،اند شهیفر پکه ک یسانک 

شود  یف داده نمیشان تخفیا یرند (و راحت شوند). و ھرگز عذاب دوزخ برایشود تا بم ینم
  م.یدھ یفر و سزا میکن ین چنیفر را اکافر لجوج در کارامند). ما ھر یب ی(تا مّدت

   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ يض عَ ورٍ . «شود یم مرگ دوباره صادر نمکشان حیدرباره ا :»ال يُقْ فُ غه یص :»كَ
  .ننده نعمتکفران کار ناسپاس و یبس .فرکننده در کمبالغه  یعنی .افر استکمبالغه 

 ۳۷ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  �ِيَها َطرُِخونَ يَۡص  َوُهمۡ ﴿  خۡ  َر�َّنَا
َ
ِيٱ َ�ۡ�َ  لًِحاَ�ٰ  َمۡل َ�عۡ  َنارِجۡ أ ۚ َ�عۡ  ُكنَّا �َّ وَ  َمُل

َ
 لَمۡ  أ

ا ُ�مُ�َعّمِرۡ  رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ٓ  تََذكَّ ۖ ٱ َءُ�مُ وََجا ْ  �َِّذيُر ٰ  َ�َما فَُذوقُوا  مِن لِِم�َ لِل�َّ
 ﴾٣٧نَِّص�ٍ 

   ترجمه: 
 یا ستهیشا یارھاکاور تا یرونمان بیب !پروردگارا :آورند یاد برمیآنان در دوزخ فر 

ا یآ :)م گفتیشان خواھیبد( .میردک یه قبًال مکباشد  یارھائکاز  یه جداکم یانجام دھ
و  یافک ،ار شودیدار و ھوشیس بخواھد بکه در آن ھر کم یبدان اندازه به شما عمر نداد

ن یابالغ آئ یبرا ،انیغمبران و علماء ادیاعم از پ ی،الھ(م دھنده یا بیو آ ؟بسنده باشد
م و راه یارتان گذاشتیه ھمه وسائل نجات را در اختکما ( ؟امدیش شما نیبه پ )یآسمان



  ١٨٤١ سوره فاطر

 

د و فرصت را از دست یخودتان از آن بھره نگرفت یول ،میرا به شما نمود یرستگار
  .ستین یاوریار و یستمگران  یاصًال برا .دیپس بچش )دیداد
   توضیحات: 

ونَ «  خُ طَرِ ا. «آورند یاد برمیفر .طلبند یم کمکزنان  نعره :»يَصْ . هک یمّدت زمان :»مَ

نْ « رُ (فاعل  :»مَ كَّ تَذَ   .است )يَ
 ۳۸ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ٰ َ�ٰ ٱ بِ َ�يۡ  لِمُ َ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۢ  ۥإِنَّهُ  ِض� �ۡ� ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  ﴾٣٨ لصُّ

   ترجمه: 
ھا  دل ه در درونک یرھائین است و مسّلمًا از چیو زمھا  آسمان بیخداوند داننده غ 

گاه استکاست    .امًال آ
   توضیحات: 

 »... لِيمُ گاه از ھمه چکه خدا کن است یمراد ا»: إِنَّهُ عَ ه اگر کداند  یز است میه آ
  ).۲۸/   دھند (نگا: انعام یدوباره ھمان اعمال گذشته را ادامه م ،ا برگردندیان به دنیدوزخ

 ۳۹ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿   ٱ ِ�  �َِف َخَ�ٰٓ  َجَعلَُ�مۡ  �َّ
َ
 يَزِ�دُ  َوَ�  ۥۖ ُرهُ ُ�فۡ  هِ َ�َعلَيۡ  َ�َفرَ  َ�َمن ِض� �ۡ�

ٰ لۡ ٱ ۖ تٗ َمقۡ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُهمۡ ُ�فۡ  فِرِ�نَ َ� ٰ لۡ ٱ يَزِ�دُ  َوَ�  ا  ﴾٣٩ �َخَسارٗ  إِ�َّ  ُرُهمۡ ُ�فۡ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
از (س کھر  .رده استکن یزم یرو )گذشتگان(ن یه شما را جانشکاست  یسکخدا  
شگاه خدا جز بر خشم یافران در پکفر کو  ،گردد یافر مکان خود یبه ز ،افر گرددک )شما

  .دینما یافران نمکب ینص یزیان چیو جز ز ،دیافزا ینم
   توضیحات: 

آلئِفَ «   ،۱۶۵/   انعام :نگا(ان است ینیشین پیگزین و جایمراد جانش .نانیجانش :»خَ

تاً ). «۷۳و  ۱۴/   ونسی قْ   ).۲۲نساء /  :نگا(خشم و غضب  :»مَ
 ۴۰ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٨٤٢

 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ٓ  ُتمۡ أ �َ ِينَ ٱ َءُ�مُ ُ�َ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ ُروِ�  �َّ

َ
ْ  َماَذا أ  ٱ ِمنَ  َخلَُقوا

َ
 ِض �ۡ�

مۡ 
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  كٞ ِ�ۡ  لَُهمۡ  أ ٰ لسَّ مۡ  تِ َ�

َ
ٰ  َ�ُهمۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  أ ٰ ٱ يَعِدُ  إِن بَۡل  هُۚ ّمِنۡ  بَّيَِنٖت  َ�َ  لُِمونَ ل�َّ

 ﴾٤٠ ُغُروًرا إِ�َّ  ًضاَ�عۡ  ُضُهمَ�عۡ 
   ترجمه: 
خوب  ،دیخوان یاد میه عالوه از خدا آنھا را ھم به فرکخود  یا درباره انبازھایآ :بگو 

دام ک(نش یا در آفریو  ؟اند دهین را آفریز زمیدام چکد آنھا ینشانم دھ ؟دیا ردهکدّقت 
ان کار مشریدر اخت )یآسمان(تاب کد یا شای ؟اند ت داشتهکمشارھا  آسمان )زیچ

اصًال ( ؟!دارند )خود یپرست و بت کار شرکبر (از آن  یشان حّجت روشنیم و ایا گذارده
گر یدکیدروغ به  یھا ه ستمگران جز وعدهکو بل )ندارند یل نقلیو دل یل عقلیشان دلیا

  ).زنند یگر را گول میو فقط ھمد(دھند  ینم
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ ن یدروغ یدرباره معبودھا یافکمراد دّقت  .دیبه من بگوئ ؟دیا دهیا دیآ :؟»أَرَ

وينِ . «طلبد یم یل عقلیشان دلین بخش از ایخدا در ا .است  .دیبه من نشان دھ :»أَرُ

تُمْ (بدل اشتمال  أَيْ كٌ . «است )أَرَ ْ مْ ). «۲۲سبأ /  :نگا(ت کمشار :»رشِ يْنَاهُ اتَ مْ (ر یضم :»ءَ  )هُ

مْ كِتَاباً . «ان برگرددکبه مشر ،بھتر است به صورت التفات يْنَاهُ اتَ ل یمراد دل :»أَمْ ءَ

وراً . «است ینقل رُ ا ). «۱۲/   احزاب ،۶۴اسراء /  ،۱۲۰نساء /  :نگا( :»غُ اذَ ... مَ تُمْ أَيْ لْ أَرَ قُ

وا لَقُ به  :ن استیچن یگریو د ،در باال گذشت یکی .دارد یدو معن ،هین بخش آیا :»خَ
د و پرستش یخوان یاد میه عالوه از خدا آنھا را ھم به فرکرا  یانبازھائ :دیمن بگوئ

  ؟اند دهیآفرھا  آسمان ا درین یز را در زمیآنھا چه چ ،دینمائ یم
 ۴۱ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  َ�ٰ ٱ ِسُك ُ�مۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ن َض �ۡ�

َ
ٓ  َولَ�ِن تَُزوَ�ۚ  أ مۡ  إِنۡ  َزاَ�َا

َ
َحدٖ  ِمنۡ  َسَكُهَماأ

َ
 ّمِنۢ  أ

ِ َ�عۡ   ﴾٤١ �َ�ُفورٗ  َحلِيًما َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِده
   ترجمه: 
خارج و  )ر خودیاز مس(گذارد  یند و نمک یم ین را نگاھداریو زمھا  آسمان خداوند 

س کچ یجز خدا ھ ،خارج و نابود شوند )ر خودیھم بخواھند از مس(ھر گاه  .نابود شوند



  ١٨٤٣ سوره فاطر

 

و در (با است یکخداوند ش .نگاه و محفوظ دارد )ر خودیدر مس(تواند آنھا را  ینم
  ).دیبخشا یاران را مکو توبه بزھ(و آمرزنده است  )دارد یل روا نمیمجازات تعج

   توضیحات: 

كُ «  سِ وال. «دارد ینگاه م .ندک یحفظ م :»يُمْ از  .نار بروندکا یو  ،نابود بشوند :»أَن تَزُ

م. «ا از مدار خود منحرف شدنی ،نابود شدن یبه معن ،مصدر زوال هُ كَ سَ حرف  :»اـَإِنْ أَمْ

هِ . «ه استیناف )إِنْ ( دِ عْ ن بَ   .بجز او .ر اویغ :»مِ
 ۴۲ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ ﴿ 
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ٓ  لَ�ِن نِِهمۡ َ�ٰ � َُكوُ�نَّ  نَِذيرٞ  َءُهمۡ َجا هۡ  �َّ

َ
 ٱ َدىإِحۡ  مِنۡ  َدىٰ أ

ُ
 َمِم� ۡ�

ا ٓ  فَلَمَّ ا نَِذيرٞ  َءُهمۡ َجا  ﴾٤٢ ُ�ُفوًرا إِ�َّ  َزاَدُهمۡ  مَّ
   ترجمه: 
ان یبه م یغمبریه اگر پکخوردند  یدانه به خدا قسم مکمؤ )هکّفار مک یعنی(آنان  

 یشیبر ھمگان پ ،ن اویرش دیو در پذ(خواھند بود ھا  مّلت نیتر ابیراھ ،دیایشان بیا
شان  میان به )خته شد ویاز خودشان برانگ( یغمبریه پک یاّما ھنگام ).خواھند گرفت

  .فزودیبر آنان ن یزیچ )از حق( یزاریز و بیجز گر )بعثت او( ،آمد
   توضیحات: 

دَ أَيْم«  هْ وا بِاهللاِ جَ مُ ِمـَأَقْسَ ). ۵۳نور /  ،۳۸/   نحل ،۱۰۹/   انعام ،۵۳/   مائده :نگا( :»اهنِ

مِ « ي األُمَ دَ ي(واژه  .ھا ان ھمه مّلتیدر م یا گانهیمّلت  :»إِحْ دَ و  )ميعـجَ ( یبه معن )إحْ

وراً . «شگام استیگانه و پیمراد  .م را داردیجنبه عموم و تعظ .است )ھر(  .زیگر :»نُفُ
  ).۴۶و  ۴۱اسراء /  :نگا( یداریب

 ۴۳ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  �َبارٗ تِكۡ سۡ ٱ﴿ 
َ
ۚ�ٱ رَ َوَمكۡ  ِض �ۡ� ۡ ٱ َ�ِيقُ  َوَ�  لسَّ ّيِئُ ٱ رُ َمكۡ ل هۡ  إِ�َّ  لسَّ

َ
 َ�َهۡل  ۦۚ لِهِ بِأ

 ٱ ُسنََّت  إِ�َّ  يَنُظُرونَ 
َ
لَِ�ۚ ۡ� ِ ٱ لُِسنَِّت  َ�ِدَ  فَلَن وَّ ِ ٱ لُِسنَِّت  َ�ِدَ  َولَن ِديٗ�ۖ َ�بۡ  �َّ َّ� 

 ﴾٤٣وِ�ً� َ�ۡ 
 



 تفسیر نور    ١٨٤٤

 

   ترجمه: 
و  ،زشت است یھا یگر لهین و حیبار در زمکبه خاطر است )زشان از حقیگر( 

 یانتظار دارند سرنوشتا آنان یآ .گردد یگران نم لهیر حیگ زشت جز دامن یھا یگر لهیح
وه رفتار خدا یدر ش یلیو تبد یھرگز دگرگون ؟!ان را داشته باشندینیشیجز سرنوشت پ

ر و یر مسییه روش خدا تغکد ید یو ھرگز نخواھ ،افتی ینخواھ )ھا در معامله با مّلت(
  .جھت دھد

   توضیحات: 

بَاراً «  تِكْ ه حق کدن یاز آن دتر  بزرگ خود را .ینیخود بزرگ ب .یعظمت فروش :»إِسْ

رَ . «مفعول له است ).۲۰۶و  ۴۸/   اعراف ،۱۷۲نساء /  ،۳۴/   بقره :نگا(رفتن یرا پذ كْ  :»مَ

بَاراً (عطف بر  تِكْ ِيقُ . «است )إِسْ  ،۱۰/   انعام :نگا(رسد  ینم .گردد یر نمیبانگیگر :»ال حيَ

ونَ ). «۳۴/   نحل ،۸ھود /  لْ يَنظُرُ  ،۱۵۸/   انعام ،۲۱۰/   بقره :نگا( ؟دارندا انتظار یآ :»فَهَ

نَّةَ ). «۳۳/   نحل ،۵۳/   اعراف اسراء /  ،۳۸/   انفال :نگا(ر یخّط س .وهیش .قهیطر :»سُ

يالً ). «۷۷ وِ ْ   ).۷۷و  ۵۶اسراء /  :نگا( یدگرگون .ر جھتییتغ :»حتَ
 ۴۴ سوره فاطر آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ  لَمۡ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�يَنُظُروا ِينَ ٱ قِبَةُ َ� ْ َوَ�نُوٓ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َشدَّ  ا

َ
 أ

ۚ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ ٱ َ�نَ  َوَما قُوَّٗة َ�ٰ ٱ ِ�  ءٖ َ�ۡ  مِن ۥِجَزهُ ِ�ُعۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 اَعلِيمٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِض� �ۡ�

 ﴾٤٤ �قَِديرٗ 
   ترجمه: 
جا کان به ینیشیار پکنند فرجام یپردازند تا بب ینم ن به گشت و گذاریا در زمیآ 

 یزیچ چیھ ؟اند داشته یشترینان قدرت و قوت بیه آنان از اک یدر حال ،ده استیشک
ار یه او بسکچرا  .ردکن خدا را درمانده و ناتوان نخواھد یو چه در زمھا  آسمان چه در

  .قدرتمند است یلیفرزانه و خ
   توضیحات: 

ل«  وا...مْ ـَأَوَ ريُ ءٍ ). «۹/   روم ،۱۰۹/   وسفی :نگا( :»يَسِ ْ ن يشَ حرف  .یزیچ چیھ :»مِ

نْ ( ءٍ (و  ،استغراق است یزائد و برا )مِ ْ   .فاعل است )يشَ



  ١٨٤٥ سوره فاطر

 

 ۴۵ سوره فاطر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿  ْ  بَِما �َّاَس ٱ �َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا ُرُهمۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ�َ  يَُؤّخِ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ 

َ
�  أ َسّ�ٗ ٓ  فَإِذَا مُّ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
َ ٱ فَإِنَّ  أ ِ  َ�نَ  �َّ  ﴾٤٥ �بَِصَ�ۢ  ۦبِعَِبادِه

   ترجمه: 
ن یمترکفورًا و بدون (نند ک یه مک یارھائکھر گاه خداوند مردمان را در برابر  

ن یزم یرا بر رو یانسان ،برساندفر یکبه  )ید نظر و خودسازیاصالح و تجد یبرا یمھلت
د یشان را تا سررسیا )فریک ،رم خودکبه لطف و (ن خداوند کیول .نخواھد گذاشت یباق

شان فرا یه مّدت مشّخصه اک یوقت .اندازد یر میبه تأخ )امت استیه قک( ینیزمان مع
باخبر بوده شان یردار و پندار اکو از گفتار و (ده است یخداوند بندگان خود را د ،دیرس

  ).دھد ید پاداش و پادافره آنان را میه باکلذا چنان  ،است
   توضیحات: 

 »... ذُ اهللاُ النَّاسَ اخِ ؤَ وْ يُ لَ آبَّةٍ ). «۶۱/   نحل :نگا( :»وَ مراد انسان است  .جنبنده :»دَ

يً ). «۵۵و  ۲۲/   انفال :نگا( مّ سَ لٍ مُّ ا . «امت استیمراد روز ق .نیمّدت مع :»أَجَ إِذَ آءَ فَ جَ

مْ  لُهُ يً (مراد از  :اند گفته یبرخ .دیشان فرا رسیامت ایه قک یوقت :»أَجَ مّ سَ لٍ مُّ و  )أَجَ

مْ ( لُهُ ه با مرگ کاست  یسکھر  ید معلوم مّدت زندگانیزمان محدود عمر و سررس )أَجَ
  ).۹۳/   انعام :نگا(رسد  یاو فرا م





 
 

 سوره یس

 ۱ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ �ٓس ﴿ 
   ترجمه: 
  .نیس ،ای 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»يس« 
 ۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !میکسوگند به قرآن ح 
   توضیحات: 

َكِيمِ «    .مت و دانش سودمندکح یدارا :»احلْ
 ۳ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّك ﴿    ﴾٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  .یھست )زدانی(قطعًا تو از زمره فرستادگان  
   توضیحات: 
 ۴ سوره یس آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َ�َ  ﴾٤ َتقِي�ٖ مُّ



 تفسیر نور    ١٨٤٨

 

   ترجمه: 
  ).ن اسالم استیه دک( یقرار دار )یخداشناس(و بر راه راست  
   توضیحات: 

يمٍ «  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ يمٍ ). «۶/   فاتحه :نگا( :»رصِ تَقِ سْ اطٍ مُّ يل رصِ   .است )إِنَّ (خبر دوم  :»عَ
 ۵ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥ لرَِّحيمِ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ تَ�ِ�َل ﴿ 
   ترجمه: 

  .ره و مھربانیفرو فرستاده است خداوند چ )ن قرآن رایا(
   توضیحات: 

يلَ «   .فرو فرستاده بوده و مفعول مطلق است ینجا به معنیدر ا .فرو فرستادن :»تَنزِ
  ).۲/   سجده :نگا(قرآن وصف به مصدر شده است  ،مبالغه یبرا

 ۶ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ ﴿  ا نِذرَ  مَّ
ُ
ٓ  أ ٰ  َ�ُهمۡ  ؤُُهمۡ َءابَا  ﴾٦ فِلُونَ َ�

   ترجمه: 
 )کینزد(ان کایه پدران و نک یم دھیرا ب یتا قوم )تو فرو فرستاده است یآن را برا( 

خبر  یه غافل و بکن عّلت است یو به ھم ،اند م داده نشدهیب )غمبرانیتوّسط پ(شان یا
  .ھستند )نسبت به خدا و خود و مردمان ی،از قانون آسمان(

   توضیحات: 

ماً «  وْ رَ . «غمبر اسالم استیه در آغاز نبّوت پکّفار مکمراد  :»قَ آ أُنذِ م داده نشده یب :»مَ

مْ ). «۳/   سجده :نگا(است  هُ ابَآؤُ غمبر یش ھمعصر پیب قریان قرکایمراد پدران و ن :»ءَ
م یب لیم و اسماعیاز جمله ابراھ ،اءیشان توّسط انبید ایان بعکایواّال پدران و ن ،است

  ).۲۵و  ۲۴فاطر /  :نگا(داده شده است 
 ۷ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َحقَّ  لََقدۡ ﴿  َ�َ  ۡ�
َ
 ﴾٧ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�ِهِمۡ أ
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   ترجمه: 
ن یردن جھّنم از چنکبر پر  یخدا مبن(سخن  )اند و شان مستحّق عذاب گشتهیا( 

  .آورند یمان نمیگر ایو آنان د ،وسته استیپقت یشتر آنان به حقیدرباره ب )یافراد
   توضیحات: 

 »... لُ وْ قَ قَّ الْ دْ حَ قَ لُ ). «۱۳/   سجده ،۶۳/   قصص ،۱۶اسراء /  :نگا( :»لَ وْ قَ مراد  :»الْ

نكَ وَ م« :فرموده خدا نَّمَ مِ هَ ألَنَّ جَ مْ أَجْ ـِألَمْ نْهُ كَ مِ ن تَبِعَ عِنيَ ـمَّ ر آن یو نظ ،۸۵/   ص(در  ،»مَ
  .باشد یم )۱۳/   سجده ،۱۱۹ھود /  ،۱۸/   اعراف ،۴۳جر / در ح

 ۸ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  ِ�ٓ  َناَجَعلۡ  إِنَّا﴿ 
َ
غۡ  قِِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 ٱ إَِ�  فَِ�َ  ٗ� َ�ٰ أ

َ
قۡ  َ�ُهم قَانِ ذۡ ۡ�  ﴾٨ َمُحونَ مُّ

   ترجمه: 
شان یا یسرھارسد و  یشان میھا ه تا چانهکم یانداز یم یھائ شان غّل یھا ما به گردن 

و نه  ،خود بنگرند یر پاھایتوانند به ز یو نه م(شود  یرو به باال نگاه داشته م )بر اثر آن(
  ).ت دھندکن سو و آن سو حریشان را بدیتوانند سرھا یم

   توضیحات: 

الالً «  قَانِ ). «۳۳سبأ /  ،۵رعد /  ،۱۵۷/   اعراف :نگا( :»أَغْ  .ھا چانه ،جمع َذَقن :»األذْ

ونَ ). «۱۰۹و  ۱۰۷اسراء /  :نگا(ھا  زنخ حُ مَ قْ ه ک یسانک .سر در ھوا ماندگان :»مُ
  .شان رو به باال شق و رق مانده باشدیسرھا

 ۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  َناوََجَعلۡ ﴿ 
َ
غۡ  اَسدّٗ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ  اَسدّٗ  ِديِهمۡ �

َ
ونَ ُ�بۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُهمۡ َ�ٰ َشيۡ فَأ ُ�ِ ٩﴾ 

   ترجمه: 
و لذا به (م یا قرار داده یشان سّد یو در پشت سر ا ی،آنان سّد  یش رویما در پ 

ش رو و پشت سر خود را یو پ ،رده باشندکر یگ ،ان دو سّد یه در مکمانند  یم یسانک
  .نندیب یگر نمیم و دیا شان را گرفتهیله جلو چشمان این وسیو بد )نندکمشاھده ن

   توضیحات: 

 » َ هيِمْ بَنيْ مْ . «شانیجلو ا :»أَيْدِ هُ لْفَ ا خَ اً.... «پشت سر آنان :»مَ دّ را  یسانکخداوند  :»سَ
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ھای  مّلت و به گذشته ننگرند و احوال ،نده ننگرند و مستقبل را فراموش سازندیه به آک
ر یم گیان دو سّد عظیه مکه فرموده است یتشب یبه افراد ،ش چشم ندارندین را پیشیپ
 یشرویراه پ ،ورانکو ھمگون و ھمسان  ،نندیروبرو و پشت سر خود را نبرده باشند و ک

مْ . «نندکدا نیخود را پ یو راه َپسرو يْنَاهُ شَ أَغْ  :نگا(م یا دهیشک یا پردهشان  چشمان بر :»فَ
  ).۷/   بقره

 ۱۰ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَذرۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ وََسَوا
َ
مۡ  َ�ُهمۡ َءأ

َ
 ﴾١٠ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  ُهمۡ تُنِذرۡ  لَمۡ  أ

   ترجمه: 
  آورند. یمان نمیسان است اکیشان  برای ی،شان را نترسانیو چه ا یچه آنان را بترسان 
   توضیحات: 

 »... مْ يْهِ لَ آءٌ عَ وَ   ).۶/   بقره :نگا( :»سَ
 ۱۱ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِ  نَ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََخِ�َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َمنِ  تُنِذرُ  إِ�َّ ۡ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب جۡ  فَِر�ٖ بَِمغۡ  هُ فَبَّ�ِ
َ
 رٖ َوأ

 ﴾١١َكرِ��ٍ 
   ترجمه: 
 یرویه از قرآن پک )یرسان یم دادنت بدو سود میو با ب( یترسان یرا م یسکتو تنھا  

را به گذشت و  یسکن یچن .مھربان ھراس داشته باشد )خداوند(از  یو پنھان ،ندک
  .مژده بده یپاداش ارزشمند

   توضیحات: 

...ـَإِنَّم«  نْ رُ مَ از  یسکه تنھا کن است یمراد ا .داد یم خواھیرا ب یسکتو تنھا  :»ا تُنذِ

يْبِ . «هکند ک یبرد و از آن استفاده م یم دادن تو سود میب غَ در خلوت  .در نھان :»بِالْ
  ).۱۸فاطر /  :نگا(

 ۱۲ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  َ�ٰ َموۡ ل ُموا حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ  َرُهمۚۡ وََءاَ�ٰ  قَدَّ
َ
 إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ
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بِ�ٖ   ﴾١٢مُّ
   ترجمه: 
ش یشاپیپ )ایدر دن(ه کرا  یزھائیو چ ،میگردان یما خودمان مردگان را زنده م 

 یبرجا )در آن(ه کرا  یزھائیچ )نیو ھمچن ،اند ردهکه کرا  یارھائک(اند و  فرستاده
ز یو ما ھمه چ .میسینو یم )م وینک یثبت و ضبط م ،اند ردهکه نکرا  یارھائکو (اند  نھاده
  .مینگار یم و مینمائ یم یسرشمار )لوح محفوظ(ار کتاب آشکرا در 

   توضیحات: 

وا«  مُ ا قَدَّ ش به آخرت یشاپیاند و پ ا انجام دادهیه در دنک یاعمال خوب و بد :»مَ

مْ . «اند فرستاده هُ ارَ اثَ اعم از آثار  ،اند نھاده یاند و بر جا گذارده یه باقکرا  یزھائیچ :»ءَ
ھمچون  یو آثار بد ،گر موقوفاتیمارستان و دیھمچون مسجد و مدرسه و ب یریخ

استعمارگرانه و  یھا ننده و طرحکگمراه ھای  کتاب ھا و خانهیم یو بنا کغصب امال
 یول ،نندکست بیبا یه مک یکین یارھاکا عبادات و ی .خانمانسوز و ستمگرانه یھا پروژه

يْنَاهُ . «اند ردهک یول ،نندکست نیبا یه مک یبد یارھاکو  یو معاص ،اند ردهکن صَ  :»أَحْ

بِنيٍ . «میا ضبط و ثبت نموده .میا ردهک یسرشمار امٍ مُّ  .گر تاب روشنک .ارکتاب آشک :»إِمَ
است و ھمه اعمال و ھمه حوادث و  یتاب جامع و عمومکه کمراد لوح محفوظ است 

ا دفتر ی یتاب اصلکو به منزله  ،گردد ین جھان در آن ثبت و ضبط میھمه موجودات ا
و  )۲۵و  ۱۹/   حاّقه ،۴۹/   ھفک ،۱۴اسراء /  :نگا(بندگان  ینامه اعمال شخص یّل براک

  .است )۲۸/   هیجاث :نگا(ھا  مّلت ینامه اعمال عموم
 ۱۳ سوره یس آیه

   ه:یآ متن 

َثً�  لَُهم ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿  ۡص  مَّ
َ
ٓ  إِذۡ  َ�ةِ َقرۡ لۡ ٱ َب َ�ٰ أ ۡ ٱ َءَهاَجا  ﴾١٣ َسلُونَ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
ه در یکنان انطاکان ھمچون داستان سایشیه داستان قرکاز آنجا  !غمبریپ یا( 

 ،را مثال بزن )هیکانطا(نان شھر کشان سرگذشت سایا یبرا )روزگاران گذشته است
  .آنان آمدندسوی  به )خدا(ه فرستادگان کبدان گاه 

   توضیحات: 

ةِ «  يَ رْ قَ  ،مراد از آن ).۱۲۳/   انعام ،۷۵نساء /  ،۲۵۹و  ۵۸/   بقره :نگا(شھر  :»الْ
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. معروف روم بوده است یه سابقًا از شھرھاکاست  یه فعلیکتر یاز شھرھا یکیه یکانطا

ابَ « حَ ثَالً (بدل از  :»أَصْ   .است )مَ
 ۱۴ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  إِذۡ ﴿ 
َ
ٓ َسلۡ أ بُوُهَما نَۡ�ِ ثۡ ٱ ِهمُ إَِ�ۡ  َنا زۡ  فََكذَّ ْ َ�َقالُوٓ  بَِثالِٖث  نَاَ�َعزَّ ٓ  ا ا رۡ  ُ�مإَِ�ۡ  إِ�َّ  ﴾١٤ َسلُونَ مُّ

   ترجمه: 
م و آنان یردکشان روانه یاسوی  به را )از فرستادگان خود(دو نفر  )از اوقات( یوقت 

سه (آنان  .میت نمودیتقو یسوم )با ارسال فرد(سپس آنان را  .ردندکب یذکآن دو را ت
  .میا شما روانه شدهسوی  به هکم یھست یما فرستادگان :گفتند )شان یبد ینفر
   توضیحات: 

نَا«  زْ زَّ عَ   .میردکد ییتأ .میردکت یتقو :»فَ
 ۱۵ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  قَالُوا نُتمۡ  َما
َ
ٓ  لَُناّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ نَزَل  َوَما

َ
نُتمۡ  إِنۡ  ءٍ َ�ۡ  مِن نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ أ

َ
 ﴾١٥ ِذبُونَ تَ�ۡ  إِ�َّ  أ

   ترجمه: 
و  ،دیستیش نیھمچون ما بھائی  انسان شما :گفتند )بدانان ،شانیدر پاسخ ا( 

و شما جز  ،فرو نفرستاده است )یسک یبرا یآسمان یاز وح(را  یزیخداوند مھربان چ
  .دیگوئ یدروغ نم

   توضیحات: 

  ).۱۰/   میابراھ :نگا( :»إِنْ أَنتُمْ إِالّ...« 
 ۱۶ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  لَمُ َ�عۡ  َر�َُّنا قَالُوا ا  ﴾١٦ َسلُونَ لَُمرۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  إِ�َّ
   ترجمه: 
مھّم ( .میا شما فرستاده شدهسوی  به ه ماکداند  یپروردگارتان م !به خدا :گفتند 

  ...).هکچرا  .میا ردهکفه خود عمل یه به وظکما  .دیریا نپذید یریست شما بپذین
   توضیحات: 
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لَمُ إِنَّا...«  عْ نَا يَ بُّ لَمُ (جمله  یگاھھا  عرب :»رَ عْ نا يَ بُّ  ،برند یار مکرا به عنوان َقَسم به  )رَ

نجا چون مراد یدر ا ،د مفتوح باشدیه باک» إِنّا«ھمزه » علم«ه بعد از ماده کن است یا
  ).ّسریو المصحف الم ی،المعان ر روحیتفس :نگا(سور خوانده شده است کم ،َقَسم است

 ۱۷ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َعلَيۡ  َوَما﴿  ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  َنا  ﴾١٧ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
  .باشد ینمگر  روشن غ روشن ویبر ما جز تبل 
   توضیحات: 

بَالغُ ال«  بِنيُ ـْالْ   ).۸۲و  ۳۵/   نحل ،۱۱۰و  ۹۲/   مائده :نگا( :»مُ
 ۱۸ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ۡ  إِنَّا ا ْ  لَّمۡ  لَ�ِن بُِ�ۡمۖ  نَاَ�َط�َّ نَُّ�م ُ�َنَُّ�مۡ لََ�ۡ  تَنَتُهوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َوَ�ََمسَّ
َ
 ﴾١٨ أ

   ترجمه: 
شھر و  یه بدبختیاست و ماوجود شما شوم ( .میا ما شما را به فال بد گرفته :گفتند 

قطعًا شما را  ،دیاگر دست برندار )ن سخنانیه از اکم یخور یسوگند م .ار ما استید
  .دید دیاز ما خواھ یکنجه دردناکرد و شکم یسنگسار خواھ

   توضیحات: 

مْ «  نَا بِكُ ْ /   نمل :نگا(م یدان یوجود شما را شوم م .میا شما را به فال بد گرفته :»تَطَريَّ

ئِن لَّ ). «۱۳۱/   اعراف ،۴۷ واـلَ نتَهُ /   بقره :نگا(د یشکاگر دست ن .دیان ندھیاگر پا :»مْ تَ
  ).۴۶/   میمر ،۲۷۵و  ۱۹۳و  ۱۹۲

 ۱۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َعُ�مۡ  �ِرُُ�مَ�ٰٓ  قَالُوا �ِن مَّ
َ
نُتمۡ  بَۡل  تُم� ُذّكِرۡ  أ

َ
ۡ�ِ  مٞ قَوۡ  أ  ﴾١٩ فُونَ مُّ

   ترجمه: 
و اگر (با خودتان ھمراه است  )فرتان استکاز  یه ناشک(خودتان  یشوم :گفتند 

ار کاز اف یشما ناش یروز رهیه تکد شد یقت واقف خواھین حقیبه ا ،دیشیندیدرست ب
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ه به سبب دعوت ما به کن ینه ا ،دیه دارکاست  یده پلشتیمنحّط و اعمال زشت و عق
به خدا و اوامر و (د یادآور گردیا اگر یآ )باشد ھا یبد کھا و تر یکیو انجام ن یخداپرست

نجه کنندگان را شک د ما دعوتیبا ،ه سعادت شما در آنھا استک یزھائیاو و چ ینواھ
 ،دیگذر یفر از حّد درمکو  یشکدر سر(ه کد یھست یاصًال شما گروھ )؟!دیشکد و بیدھ

  .دیار و متجاوزکاسراف )ھا یارکو زشت یو در معاص
   توضیحات: 

مْ «  كُ /   اعراف ،۴۷/   نمل :نگا(تان یروز رهیو ت یبدبخت .شوم و نحوست شما :»طَآئِرُ

تُمْ ). «۱۳۱ رْ كِّ ھا را به شما گوشزد  یھا و بد یکید و خدا و نیا اگر پند داده شدیآ :»أَئِن ذُ

يْتُمُ « :ن استیر چنیجواب شرط محذوف است و تقد ؟ردندک قَّ لَ تُمْ ، تَ رْ كِّ كِريَ وَ أَئِن ذُ التَّذْ

ارِ  نكَ رِ وَ اإلِ فْ ارَ بِالْكُ نذَ فُونَ « ؟»اإلِ ِ ان و ین از حّد در طغیمتجاوز ،شگانیاسراف پ :»مُرسْ
  .یفر و معاصک

 ۲۰ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ قۡ  ِمنۡ  ءَ وََجا
َ
ۡ ٱ َصاأ ٰ  قَاَل  َ�ٰ �َسۡ  رَُجلٞ  َمِدينَةِ ل ْ ٱ مِ َقوۡ َ� ۡ ٱ تَّبُِعوا  ﴾٢٠ َسلِ�َ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
 )خدا(از فرستادگان  !قوم من یا :گفت ،امدین نقطه شھر با شتاب بیاز دورتر یمرد 

  ).ه سعادت ھر دو جھان شما در آن استک(د ینک یرویپ
   توضیحات: 

ينَةِ ـالْ . «ن نقطهیدورتر :»أَقْيص«  دِ ةِ (مراد ھمان  .شھر :»مَ يَ رْ قَ زده است یه سیدر آ )الْ

لٌ . «ه استیکه انطاک جُ ن یو در ا ،ردک یمان خود را پنھان میه مؤمن بود و اک یمرد :»رَ

ار(ا نام او یگو .غمبران شتافتیپ یاریلحظه حّساس به  . بوده است )حبيب نجّ

عي« لٌ (ه و صفت یجمله وصف :» يَسْ جُ   .است )رَ
 ۲۱ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱ﴿  جۡ  لُُ�مۡ  َٔ �َۡ�  �َّ  َمن تَّبُِعوا
َ
هۡ  َوُهم �رٗ أ  ﴾٢١ َتُدونَ مُّ

   ترجمه: 
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خواھند و آنان  یاز شما نم )غ خودیدر برابر تبل( یه پاداشک یسانکد از ینک یرویپ 
  .اند افتهیت یاب و ھدایراھ یافراد )هکدا است یردار و گفتارشان پکاز (

   توضیحات: 

 ».... مْ ... هُ مْ أَلُ ُكُ أَلُ (مفرد آمدن فعل  :»ال يَسْ مْ (ر جمع یر ضمکو ذ )ال يَسْ  ،هیدر آ )هُ
  .است )َمْن (موصول  یبا توّجه به لفظ و معن

 ۲۲ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َ�ٓ  ِ�َ  َوَما﴿ 
َ
ِيٱ ُبدُ أ  ﴾٢٢ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َ�َطَرِ�  �َّ

   ترجمه: 
  ؟دیشو یاو برگردانده مسوی  به ده است ویه مرا آفرکنم کرا پرستش ن یسکمن چرا  
   توضیحات: 

 »... َ ا يلِ سخن مرد  ۲۵ه یه تا آخر آین آیا .هکمرا نسزد و نرسد  ؟دیچرا من نبا :»مَ
ه کن یا ایو  )ر القرآنیتفس یالمختصر ف :نگا(مؤمن است و مخاطب او فرستادگان خدا 

. پسندد یشان ھم میا یبرا ،پسندد یخود م ینان شھر است و آنچه را براکسا

ينِ «   ).۷۹/   انعام ،۵۱ھود /  :نگا(ده است یمرا آفر :»فَطَرَ
 ۲۳ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ِذُ ﴿  َّ�
َ
ٖ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ نِ يُرِدۡ  إِن َءالَِهةً  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن َء�  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  َ�ّ�ِ  نِ ُ�غۡ  �َّ  بُِ�ّ
 ﴾٢٣ يُنقُِذونِ 

   ترجمه: 
ه اگر خداوند مھربان ک )میپرستش نماو (نم یرا برگز یمعبودھائ ،ر از خدایا غیآ 

من ندارد و مرا  یبرا ین سودیمترکشان یا یگریانجیم ،به من برساند یانیبخواھد ز
  ؟دھند ینجات نم )ان واردهیاز ز(

   توضیحات: 

 »... ِذُ ٍّ ). «۲۸/   فرقان ،۱۴/   انعام :نگا( :»أَأَختَّ نِ بِرضُ دْ  یانیاگر بخواھد به من ز :»إِن يُرِ

نّي.... «برساند ني عَ وينِ ). «۲۵/   توبه ،۱۰/   عمران آل :نگا( :»ال تُغْ ذُ نقِ مرا نجات  :»ال يُ
  .سازند یدھند و رھا نم ینم
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 ۲۴ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِّ�  اإِذٗ  إِّ�ِ  ﴾٢٤ مُّ
   ترجمه: 
ن صورت من در یدر ا )میرا پرستش نما ینم و انبازھائکرا ب یارکن یھر گاه چن( 

  .خواھم بود یارکآش یگمراھ
   توضیحات: 
 ۲۵ سوره یس آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ﴾٢٥ َمُعونِ سۡ ٱفَ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاَمنُت  إِّ�ِ
   ترجمه: 
ن یه من دعوت اکد یو بدان( ،دیپس بشنو ،ام مان آوردهیمن به پروردگار شما ا 

ه سعادتتان در کد یرا شویشان را پذیا ز دعوتیشما ن .ام رفتهیفرستادگان خدا را پذ
  ).آنان است یھا و رھنمودھا رش فرمودهیپذ

   توضیحات: 

ونِ «  عُ مَ ن است یمراد ا ،اگر مخاطب فرستادگان خدا باشد .دیپس از من بشنو :»فَاسْ
مراد  ،و اگر مخاطب سائر مردم باشد .باشند یمان آوردن ویامت شاھد ایق یه فرداک
رند و ھمچون یرا بپذ یه سخن وکن یا ایو  ،د و گواه جرأت او باشنده بشنونکن است یا

  .شان استیه به سود اکنند ک یرویغمبران پیاو از پ
 ۲۶ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ �َۡ ٱ ُخلِ دۡ ٱ �ِيَل ﴿   ﴾٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  ِ� قَوۡ  َت لَيۡ َ�ٰ  قَاَل  نََّة
   ترجمه: 
وارد بھشت  :بدو گفته شد )خدا یاز سو .ردندکدش یدند و شھیمردمان بر او شور( 
  .دانستند یقوم من م !اشک یا :گفت )دیرامت دکه آن ھمه نعمت و ک یوقت( .شو
   توضیحات: 



  ١٨٥٧ سوره یس

 

. جھان است یخدا یمًا از سویا مستقیاز طرف فرشتگان  ،ن سخنیا :»قِيلَ « 

َنَّةً « لِ اجلْ شھادت و مرگ مؤمن ھمان  ،ت استین واقعیاگر  بیان ات قرآنیشتر آیب :»أُدْخُ
و دخول  یویدن یان بدرود زندگیم یا انگار فاصله .است و داخل شدن به بھشت ھمان

  ).۸۹/   واقعه ،۱۶۹/   عمران آل :نگا(ست ین یبه بھشت اخرو
 ۲۷ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  وََجَعلَِ�  َرّ�ِ  ِ�  َ�َفرَ  بَِما﴿   ﴾٢٧ َرِم�َ ُمكۡ ل
   ترجمه: 
انم قلمداد یده است و از زمره گرامیه پروردگارم مرا آمرزک )دانستند یم !اشک یا( 

  .فرموده است
   توضیحات: 

رَ يلِ ـبِمَ «  فَ ر یمراد تحق ؟ ده استیمرا بخش یارکبه چه سبب و در برابر چه  :»ا غَ
مراد اظھار  .رده استکبم ینص یچه غفران .م مغفرت خدا استیعمل خود و تعظ

ا«. خالصه ده استیبدانچه خدا مرا بخش .است یحّد پروردگار یتعّجب از الطاف ب » مَ
  .ه باشدیه و مصدریتواند موصوله و استفھام یم

 ۲۸ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
ٰ  اأ ِ َ�عۡ  مِنۢ  ۦِمهِ قَوۡ  َ�َ ٓ ٱ ّمِنَ  ُجندٖ  ِمن ۦِده َما  ﴾٢٨ ُم�ِلِ�َ  ُكنَّا َوَما ءِ لسَّ

   ترجمه: 
مت ما اقتضاء کو ح ،میاز آسمان فرو نفرستاد یرکاصًال لش ،او )قتل(ما بعد از  
  .میاز فرشتگان روانه ساز یسپاھ )شانیا ینابود یبرا(ه کرد ک ینم

   توضیحات: 

لِنيَ «  نزِ نَّا مُ ا كُ ا ی ،ردک یمت ما اقتضاء نمکه حکن است یمراد ا .میما فرو نفرستاد :»مَ
  .مینکشان نازل ینابود یبرا یه فرشتگانکن نبودند یشان در خور ایا

 ۲۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٩ ِمُدونَ َ�ٰ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن﴿ 
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   ترجمه: 
 یناگھان جملگ )شان را بساخت ویار اکموج انفجارش (ه کصدا بود و بس  کیتنھا  

  ).سرد گشتند و مردند یو بر جا(خاموش شدند 
   توضیحات: 

ةً «  يْحَ انَتْ (خبر  .اد توفندهیفر .دیشد یصدا :»صَ  :نگا(است و اسم آن محذوف  )كَ

ا...). «۶۷ھود /  إِذَ بر سرعت حصول مابعد خود به دنبال حصول ماقبل  )إِذا(واژه  :»فَ

ونَ . «خود داللت دارد دُ امِ   .راد مردگان استم .خاموش شدگان :»خَ
 ۳۰ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

� لۡ ٱ َ�َ  ةً َحۡ�َ َ�ٰ ﴿    َما عَِبادِ
ۡ
ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن �ِيهِميَأ  ﴾٣٠ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه او را کن ید مگر ایآ یشان نمیاسوی  به یغمبریچ پیھ !فسوسا و اسفا بندگان را 

  .رندیگ یاستھزاء منند و به باد ک یمسخره م
   توضیحات: 

ةً «  َ رسْ ا حَ آن  .ار بندگان استکتعّجب از گر  بیان ن عبارتیا !دردا و فسوسا :»يَ
 یغمبران و رھبران آسمانیپ یه نه تنھا گوش ھوش به نداک یروز رهیبندگان ت

  .رندیگ یشان را به تمسخر میه اکبل ،دھند ینم
 ۳۱ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  � هۡ  َ�مۡ  ا

َ
�َُّهمۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
 ﴾٣١ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  �

   ترجمه: 
به (را  یفراوانھای  مّلت شان چهیش از ایه در روزگاران پکدانند  یمگر نم 

گر یو د(گردند  یباز نمسویشان  به ه ھرگزک ،میا نابودشان نموده )م ویا گناھانشان گرفته
  .؟!)گذارند یا گام نمیبه دن
   توضیحات: 

وْ ـَأَل«  رَ   اعراف ،۶/   انعام :نگا(نجا دانستن است یدن در ایمراد از د ؟اند دهیا ندیآ :»امْ يَ
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ونِ «  ).۱۴۸/  رُ قُ   ).۱۷اسراء /  ،۱۳/   ونسی ،۶/   انعام :نگا(و نژادھا ھا  مّلت :» الْ
 ۳۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ا ُ�ّٞ  �ن﴿  َّمَّ �ۡ  َ�ِيعٞ  ل َ ونَ ُ�ۡ  َنا�َّ ُ�َ ٣٢﴾  
   ترجمه: 
  .گردند یند و حاضر میآ ینزد ما گرد م )امتیبدون استثناء در روز ق(ھمه آنان  
   توضیحات: 

يعٌ ـجَ . «ِإّال است یبه معن :»اـَمّ ـلَ . «است یحرف نف :»إِنْ «  مفعول  یل به معنیفع :»مِ

.... مـجَ . «مجموع است یعنی يعٌ ونَ ـُ مِ ُ رضَ لٌّ (خبر اّول و دّوم  :»حْ ه کن یا ای .است )كُ

ونَ ـُم( ُ رضَ   .است )ميْعٌ ـجَ (صفت  )حْ
 ۳۳ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

َُّهمُ  َوَءايَةٞ ﴿   ٱ ل
َ
ۡ ٱ ُض �ۡ� حۡ  َتةُ َميۡ ل

َ
خۡ  َهاَ�ٰ َييۡ أ

َ
  هُ فَِمنۡ  اَحبّٗ  َهاِمنۡ  َنارَجۡ َوأ

ۡ
  ﴾٣٣ ُ�لُونَ يَأ

   ترجمه: 
ات یه آن را حکن مرده است یزم ،آنان یبرا )زیاز قدرت خدا بر رستاخ( یا نشانه 

  .نندک یه میشان از آن تغذیه اکم یا رون آوردهیرا ب یھائ م و از آن دانهیا دهیبخش
   توضیحات: 

ضُ ال«  يْتَةُ ـْأَألرْ و اشاره به  ،اتیش حیدایش از پیپ ،نیره زمک کن خشیمراد زم :»مَ
به  یسکه کات است یز شروع حیانگ ده و شگفتیچیالعاده مرموز و پ فوق یمعّما
 ل بهیجان تبدیدر روز نخست موجودات ب یر چه عواملیداند تحت تأث ینم یدرست
ات یو مسأله ح ینونک کخش یھا نیه اشاره به زمکن یا ای .زنده شده استھای  سلول

ل یسو دل کیه از که است مرد یھا نیوانات و زنده شدن زمیاھان و حیدر جھان گ
و  ،ار رفته استکن جھان به ینش ایدر آفر یمیه علم و دانش عظکن یاست بر ا یروشن
  .ز استیاز رستاخ یارکگر نشانه آشید یاز سو

 ۳۴ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيَها َناوََجَعلۡ ﴿  ِيلٖ  ّمِن ٖت َج�َّ عۡ  �َّ
َ
رۡ  بٖ َ�ٰ َوأ  ﴾٣٤ ُعُيونِ لۡ ٱ ِمنَ  �ِيَها نَاَوفَجَّ
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   ترجمه: 
و  ،میردکدار یپد )گریاھان دیر درختان و گیو سا(خرما و انگور ھای  باغ نیو در زم 

  .میرون آوردیاز آن ب یساران چشمه
   توضیحات: 

يُونِ «  عُ   .ھا چشمه :»الْ
 ۳۵ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ْ ِ�َأ ِ  مِن ُ�لُوا يۡ  هُ َعِملَتۡ  َوَما ۦَ�َمرِه

َ
فََ�  ِديِهمۚۡ �

َ
 ﴾٣٥ ُكُرونَ �َشۡ  أ

   ترجمه: 
شده بر  یبند آماده و بسته یبه صورِت غذا(ه کآن درختان  یھا وهیتا از م 

نداشته  ین دخالتیتر مکدر ساختن آنھا ھا  انسان دست )شوند و یشاخسارھا ظاھر م
پخت و از از ین یذ و بیلذ یھا یکن ھمه خورایدر برابر ا(ھا  انسان ایآ .نندکتناول  ،است

  ؟!ردکنخواھند  یسپاسگزار )پز
   توضیحات: 

هِ «  رِ  .بخورند یتا از ساختار خداوند یعنی .باشد )الله(تواند  یم )ه(ر یمرجع ضم :»ثَمَ
ر را یھم مرجع ضم یبرخ .ھا است ه باغکور بوده کا مذیء مجھول  یا مرجع آن شی
را  )اعناب(تفا شده است چون بر اثر عطف کو بدان ا ،ر استکه مذکاند  دانسته )لینخ(

هيِمْ . «شود یز شامل مین دِ تْهُ أَيْ لَ مِ ا عَ مَ ه که باشد یناف )ما(ه و یتواند حال ین جمله میا :»وَ
 .نداشته است ین دخالتیمترکه دست آنان در آن ک یدر حال :ن خواھد بودیچن یمعن
 یزیو چ :ن خواھد شدیچن یه معنکموصوله باشد  )ما(ه واو حرف عطف و کن یا ایو 
ر مورد ییه بدون تغکاست  یھائ وهیھم اشاره به م ،هیدر آ یعنی .سازند یه خود مک

 یرو یه با انجام عملکاست  یھائ وهیو ھم اشاره به م ،ردیگ یقرار مھا  انسان استفاده
  .گردند یل میمختلف تبد ینسرو به غذاھاکآنھا چون پخت و پز و 

 ۳۶ سوره یس آیه
   ه:یآمتن  

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿   ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
ا ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�  ٱ بُِت تُ� ِممَّ

َ
نُفِسهِمۡ  َوِمنۡ  ُض �ۡ�

َ
ا أ  َ�  َومِمَّ

 ﴾٣٦لَُمونَ َ�عۡ 
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   ترجمه: 
اعم از  ،ده استیھا را آفر ه ھمه نرھا و مادهکرا سزا است  یس خداوندیح و تقدیتسب 

  .دانند یشان نمیه اک یزھائیو از چ ،و از خود آنان ،دیرو ین میآنچه از زم
   توضیحات: 

ي«  انَ الَّذِ بْحَ اجَ ). «۱اسراء /  :نگا( :»سُ وَ ن یا .جنس نر و ماده یعنی .ھا زوج :»األزْ
 ،۳رعد /  :نگا(گر است یو ھمه موجودات دھا  انسان اھان ویت در گیزوجگر  بیان هیآ

  ).۵۳/   طه ،۴۹/   اتیذار
 ۳۷ سوره یس آیه

   ه:یآمتن  

َُّهمُ  َوَءايَةٞ ﴿  ۡ ٱ ل ظۡ  ُهم فَإَِذا �ََّهارَ ٱ هُ ِمنۡ  لَخُ �َسۡ  ُل �َّ  ﴾٣٧ لُِمونَ مُّ
   ترجمه: 
 یکیناگھان تار ،میریگ یما روز را از آن برم .شب است )داّل بر قدرت ما( یا و نشانه 

  .ردیگ یآنان را فرا م
   توضیحات: 

لَخُ «  وان یندن پوست حک یسلخ در اصل به معن .میریگ یبرم .میشک یرون میب :»نَسْ
و ظلمت موجود در جو  ،نندک یاه شب میر سکیروز را از پ ینجا انگار روشنائیدر ا .است

ونَ . «گردد یدا میھو ،نیزم ظْلِمُ   .ظلمت زدگان .افتادگان یکیبه تار :»مُ
 ۳۸ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ٱوَ ﴿  ۚ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ ََّها ٰ  ل  ﴾٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
   ترجمه: 
ت کقرارگاه خود در حرسوی  به دیه) خورشکن است یا ،بر قدرت خدا یگریو (نشانه د 

گاه و دانا است.یبس چ ین خداییو تع یریگ محاسبه و اندازه ،نیاست. ا   ره و توانا و آ
   توضیحات: 

ي«  ْرِ سُ جتَ مْ د با مجموعه یت خورشکمراد حر .ت استکد در حریخورش :»الشَّ
به  ین و ستاره دوردستیمع سمت کیسوی  به شان ماکھکدر وسط  یمنظومه شمس

گا«نام  به دور  یت وضعکد حریالبّته خورش .هیلومتر در ثانیک ۷۰۰است با سرعت » وِ
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 ،تاب نجوم به زبان سادهک ،هیل آیذ ،ر المنتخبیر نمونه و تفسیتفس :نگا(ز دارد یخود ن

َاـلِ ). «پور ترجمه محّمد رضا خواجه ی،ردگانیف مایتأل ،۱۷۴صفحه  ،جلد دوم رٍّ هلَّ تَقَ سْ  :»مُ
ان یاگر مراد از جر .امت استیه قکخود  یتا زمان استقرار نھائ .قرارگاه خودسوی  به

 یبوده و معن )یف( یبه معن )الم(حرف  ،گردش آن برگرد محور خود باشد ،دیخورش

يرُ . «در محّل و مدار خود :شود ین میچن دِ محاسبه و  .مقّدر نمودن .ردنکن یمع :»تَقْ
  ).۲/   فرقان ،۹۶/   انعام :نگا( یریگ اندازه

 ۳۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ ﴿  ٰ  َمَنازَِل  هُ َ�ٰ قَدَّ  ﴾٣٩ َقِديمِ لۡ ٱ ُجونِ ُعرۡ لۡ ٱكَ  َ�دَ  َح�َّ
   ترجمه: 
به صورت ته  )ردن آنھاک یپس از ط(ه کم یا ردهکن ییتع یھائ ز منزلگاهیماه ن یبرا 

  ).ل و زرد رنگکش یقوس(د یآ یدر م )خوشه خرما بر درخت(ھنه کمانده 
   توضیحات: 

لَ «  نَازِ نار کاز  ،دین به دور خورشیو گردش زم ،نیماه در فاصله گردش به دور زم»: مَ
د. یآ یدرم»: َعاَد « شود.  یده میماه نام یھا ه منزلگاهکگذرد  یاز ستارگان م یھائ مجموعه

ارَ ( ین فعل به معنیا ونِ «گردد.  یبرم ،) استصَ جُ رْ دن یه پس از چکه خوشه خرما یپا»: الْعُ

...«ل است. کش یماند و زرد رنگ و قوس یخوشه بر درخت م ونِ جُ رْ الْعُ ادَ كَ ل کبه ش»: عَ
ه در کاد ھالل آخر ماه است گردد. مر ید. دوباره ھمچون عرجون برمیآ یعرجون در م

آن  یھا کده و پژمرده و زردرنگ و نویخم ،شود یصبحگاھان ظاھر م کیجانب مشِرق نزد
  ل است.کن شین. ھالل در ربع اّول و ربع آخر ماه به ھمیرو به پائ

 ۴۰ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ َ� ﴿  ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها
َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 ﴾٤٠َبُحونَ �َسۡ 
   ترجمه: 
و نه شب را  ،ماه رسد )مدار(به  )عتر شود ویدر مدار خود سر(د را سزد ینه خورش 

و (شناورند  یدر مدار کیھر  ).ش آن شودیدایو مانع پ(رد یگ یشیه بر روز پکسزد 
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  ).دھند یم ر ادامهیین تغیمترکر خود را بدون یمس
   توضیحات: 

َا«  نبَغِي هلَ كَ . «سزاوار آن است .آن را سزد :»يَ رِ . ملحق شود .برسد :»أَن تُدْ

ونَ « بَحُ د و ماه بر حسب ظاھر و مطابق حّس یت آرام خورشکمراد حر .شناورند :»يَسْ
  .گرندیدکی یه متوازکمربوط است  کدر فل کیت ھر کا حریو  ،ما ینائیب

 ۴۱ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿  نَّا ل
َ
ۡ ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َناَ�َلۡ  �  ﴾٤١ ُحونِ َمشۡ ل

   ترجمه: 
ژه آب) ما یه برابر وزن مخصوص اجسام و خواّص وکن یا ،بر قدرت ما یگریو (نشانه د 
ه ک یھائ یشتک( م.ینک یشان) حمل میاالھاکشان و یمملّو (از ا یشتکزادگان را در یآدم
  ست).ینھا  آسمان ب در گسترهکواکت کشباھت به حر یب ،ھا انوسیت آنھا در دل اقکحر
   توضیحات: 

لْكِ «  فُ ونِ ـالْ ). «۶۶اسراء /  ،۱۴/   نحل ،۳۲/   میابراھ :نگا( :»الْ حُ شْ شعراء /  :نگا( :»مَ
۱۱۹.(  

 ۴۲ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٢ َكُبونَ يَرۡ  َما ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن لَُهم َناوََخلَقۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شوند یه بر آنھا سوار مکم یا دهیرا آفر یزھائیچ یشتکشان ھمسان یا یو برا 
   توضیحات: 

نَا«  قْ لَ ه خالق مواّد خام و کبدان خاطر است  ،ن واژهیھا بد بکر از انواع مریتعب :»خَ

ا. «ه آنھا خدا استیوسائل اّول ه شامل کند ک یم میرا ترس یعین واژه مفھوم وسیا :»مَ
  .است یائیو در یو ھوائ ینیزم یله سواریھر نوع وس

 ۴۳ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

  �ن﴿ 
ۡ
ََّشأ  ﴾٤٣ يُنَقُذونَ  ُهمۡ  َوَ�  لَُهمۡ  َ�ِ�خَ  فََ�  ُهمۡ رِ�ۡ ُ�غۡ  �
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   ترجمه: 
نداشته  یادرسیچ فریه ھک یا به گونه ،ردکم یم آنان را غرق خواھیو اگر بخواھ 

  .و اصًال نجات داده نشوند ،باشند
   توضیحات: 

يخَ «  ِ صاِرخ  یعنیاسم فاعل  ین صورت مصدر به معنیاد خواه. در ایادرس. فریفر»: رصَ

ُمْ « ین صورت معنیاد. در ایاست. صدا و فر يخَ هلَ ِ  یادین است: اصًال صدا و فریچن»: فَال رصَ
  رند.یم یفورًا غرق و در حال م یعنینند. کطلب  یاریو  کمکنخواھند داشت تا 
 ۴۴ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٤ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  ًعاَوَمَ�ٰ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
ه اجل ک( یو تازمان )ردیدن گیم لطف ما وزیو نس(ه رحمت ما باشد کن یمگر ا 

  .میمند ساز بھره )یآنان را از زندگ ،رسد یشان در میا
   توضیحات: 

حْ «  ...ـإِالّ رَ ةً ابد و تا وقت اجل مقّدر آنان را از ی یشان را درمین رحمت ما اکل :»مَ

حْ (واژه  ).ر المنتخبیتفس :نگا(م یساز یمند م بھره یزندگ ةـرَ ا منصوب ی ،مفعول له )مَ
  .ِبَرْحَمةٍ  :ن استیر چنیبه نزع خافض است و تقد

 ۴۵ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿  يۡ  َ�ۡ�َ  َما �َُّقوا
َ
 ﴾٤٥ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  َفُ�مۡ َخلۡ  َوَما ِديُ�مۡ �

   ترجمه: 
ش رو یه پک یوید از عذاب و مجازات دنیزیبپرھ :ه بدانان گفته شودک یھنگام 
اعتناء ( ،تا به شما رحم شود ،دیه در پشت سر دارک یو از عذاب و مجازات اخرو ،دیدار
  ).نندک ینم

   توضیحات: 

مْ «  يكُ َ أَيْدِ ا بَنيْ ا . «است یویفر و مجازات دنیکمراد  .دیش رو داریآنچه در پ :»مَ مَ
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مْ  كُ لْفَ .... «است یمراد عذاب و عقاب اخرو .دیآنچه در پشت سر دار :»خَ ُمْ ا قِيلَ هلَ  :»إِذَ
ر یو تقد ،شود یه بعد استفاده میه از آکه است و جزاء آن محذوف است یجمله شرط

وا...« :ن استیچن ضُ رَ وا... أَعْ ُمُ اتَّقُ ا قِيلَ هلَ   ».إِذَ
 ۴۶ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

  َوَما﴿ 
ۡ
ٰ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمتَأ ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َءاَ�  ﴾٤٦ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
گردان  یه از آن روکن یمگر ا ،دیآ یآنان نم یات پروردگارشان برایاز آ یا هیچ آیھ 

  .شوند یم
   توضیحات: 

ايَاتِ «  د ین توحیدالئل و براھ .غمبرانیمات پیو تعل یآسمانھای  کتاب یھا هیآ :»ءَ

نيَ . «امبرانیخدا و صدق پ ضِ رِ عْ   .گردانان یرو :»مُ
 ۴۷ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿  نفُِقوا
َ
ا أ ُ ٱ َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ِينَ ٱ قَاَل  �َّ َّ�  ْ ِينَ  َ�َفُروا ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ُ�طۡ  ا

َ
 َمن عِمُ �

ٓ  لَّوۡ  ُ ٱ ءُ �ََشا طۡ  �َّ
َ
نُتمۡ  إِنۡ  ۥٓ َعَمهُ أ

َ
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ  ﴾٤٧ مُّ

   ترجمه: 
انفاق و  ،ه خدا به شما داده استک یزھائیاز چ :ه به آنان گفته شودک یو ھنگام 

ه اگر خدا کم یبدھ کخورا یسکا به یآ :ندیگو یبه مؤمنان مافران ک ،دینکاحسان 
ن نخواسته یچن یت الھیمگر مش ؟ردک یرش نمیو فق(داد  یبدو م کخواست خورا یم

  .دیھست یار و روشنکآش یشما در گمراھ )میورز یمخالفت نم یت الھیما با مش ؟ است
   توضیحات: 

آءُ اهللاُ «  ن لَّوْ يَشَ مُ مَ هُ أَنُطْعِ مَ اگر رازق  :گفتند یافران از راه تمسخر به مؤمنان مک :»أَطْعَ
و اگر خدا  ؟ میدھ کران خورایه به فقکد یخواھ یپس چرا از ما م ،خداوند است

مند  خود بھره یرا از دارائ یسانکپس چرا ما  ،ه آنان محروم بمانندکخواسته است 
عالوه از تمسخر  ،نطق جاھالنهن میا ؟ شان را محروم ساخته استیه خداوند اکم یساز

ا یو  ،میه ما درس بخوانکدارد  یچه ضرورت :ندیبگو یه افرادکماند  یبه آن م ،مؤمنان
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  .ردک یخواست ھمه را عالم و باسواد م یاگر خدا م ؟ میدرس بدھ یگریبه د
 ۴۸ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿   ﴾٤٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
   ترجمه: 
ن یا )ان استیدر م یامتیز و قیه رستاخک(د یگوئ یاگر راست م :و خواھند گفت 

  ؟!ابدی یتحّقق م یکوعده 
   توضیحات: 
ن ییز تعیرستاخ یبرا یخیتار ؟!خواھد بود یکن وعده یا :؟»ھَذا ْلَوْعُد  یَمت« 
  ؟رسد یفرا نم کنیچرا ھم ا ؟نندک ینم

 ۴۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

  ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َما﴿ 
ۡ
ُمونَ  َوُهمۡ  ُخُذُهمۡ تَأ  ﴾٤٩ َ�ِّصِ

   ترجمه: 
ه کرا  یشند مگر صدائک یچندان) انتظار نم ،ه آنانکن است یا ،شانی(پاسخ استھزاء ا 

گرداند)  یرد (و نابودشان میگ یشان را در بر میگردد و موج آن) ا یانداز م نی(ناگھان طن
  رند.یسرگرم و) درگ ی،ار و بار روزمّره زندگکگر (به معامله و یدکیه با ک یدر حال

   توضیحات: 

ونَ «  نظُرُ ا يَ  یشتر به معنیب» إِيل«بدون » نظر«. ماده توّقع ندارند .انتظار ندارند :»مَ
/   نحل ،۵۳/   فاعرا ،۱۵۸/   انعام ،۲۱۰/   بقره :نگا(انتظار و توّجه و توّقع و تدّبر است 

ونَ ). «۴۳فاطر /  ،۳۳ مُ ِصِّ اصل آن  .ر و دارندیو سرگرم گ ،به نزاع و جدال مشغول :»خيَ
  .ختصمون و از باب افتعال استی

 ۵۰ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�ٓ  ِصَيةٗ تَوۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ� ﴿ 
َ
 ﴾٥٠ ِجُعونَ يَرۡ  لِِهمۡ أ

   ترجمه: 
ت یوص یتوانائ یحتّ  )هکرانه است یآسا و غافلگ  ع و برقیسر یقدرن حادثه به یا( 
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 خانواده وسوی  به فرصت مراجعت یو حتّ  ،ردن نخواھند داشتکنمودن و سفارش 
  .ردکدا نخواھند یرا پشان  فرزندان

   توضیحات: 

يَةً «  صِ  کیفرصت  یه حتّ کت است ین واقعیاگر  بیان ،ره آمدن آنکن .سفارش :»تَوْ
  .ان نخواھد بودیدر م یتین وصیمترکا یسفارش 

 ۵۱ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿   ٱ ّمِنَ  ُهم فَإِذَا لصُّ
َ
 ﴾٥١ يَنِسلُونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َداثِ جۡ ۡ�

   ترجمه: 
 رون آمده ویشود و به ناگاه ھمه آنان از گورھا ب یده میدر صور دم )بار دوم یبرا( 
  .گردند یپروردگارشان شتابان رھسپار م )تابکدادگاه حساب و (سوی  به

   توضیحات: 

خَ «  شدن مردگان  زنده یگر باره صور برایه دکاست  یمراد نفخه ثان .ده شدیدم :»نُفِ

اثِ . «شود یزده م دَ ). ۴۳/   معارج ،۷قمر /  :نگا( .گور .قبر ،جمع َجَدث :»األجْ

لُونَ « نسِ   ).۹۶اء / یانب :نگا(شتابند  یم :»يَ
 ۵۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ رۡ  ِمن َ�َعَثَنا َمنۢ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  قَالُوا ۡ ٱ َوَصَدَق  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََعدَ  َما َذاَ�ٰ  �ۗ قَِدنَاۜ مَّ  ﴾٥٢ َسلُونَ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
 ؟! ختیبرانگ )رد وکدار یب(ما را از خوابمان  یسکچه  !بر ما یوا یا :خواھند گفت 

خدا در (و فرستادگان  ،ه خداوند مھربان وعده داده بودکاست  یزین ھمان چیا
  .راست گفته بودند )خود یھا امیھا و پ سخن

   توضیحات: 

نَا«  لَ يْ ا وَ ثَنَا). «۹۷و  ۴۶و  ۱۴اء / یانب :نگا( !ال به حال مایواو !بر ما یوا یا :»يَ ما  :»بَعَ

دِ . «ختیما را برانگ .ردکرا دوباره زنده  قَ رْ ا یو  ،خواب است یو به معن یمیمصدر م :»مَ
فر و مجازات یکدر برابر  ،عقاب و عذاب قبر .خوابگاه است یان و به معنکه اسم مکن یا
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ثَنَا. «باشد یش نمیب یا خوابه گونه ،امتیق عَ ن بَ ه کن سؤال بدان خاطر است یا :»مَ
ختالل اختالط عقول و ا ،دن آن ھمه ھول و ھراس و دھشت و وحشتیافران با دک

گاه چنک یدا میحواّس پ گونه  ھمان .گردد یم یجارشان  زبان بر ین سؤالینند و ناخودآ
فر یکشدن با  یارویا رویو  یار بدکه انسان به ھنگام انجام کا معمول است یه در دنک

بال را من بر سر ن یا ایآ ؟ ردمکرا من  یارکن یچن ؟! ردمکار کچه  یوا :دیگو یآن م

ا...« ؟ خود آوردم ا مَ ھم  یبرخ .افران به سؤال خودشان استکپاسخ  ،ن بخشیا :»هذَ
  .دانند یافران مکا مؤمنان به یو  ،ا فرشتگانی ،دگاریآن را پاسخ آفر

 ۵۳ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َ�ِيعٞ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن﴿  َ ونَ ُ�ۡ  َنا�َّ ُ�َ ٥٣﴾ 
   ترجمه: 
و  )ندک یشان را دعوت به خروج از گورھا میه اک(ش نخواھد بود یب یواحد یصدا 

  .گردند یشوند و حاضر م یگرد آورده م )یدادگاھ یبرا(شگاھمان یشان در پیناگھان ا
   توضیحات: 

 »... ةً يْحَ انَتْ إِالّ صَ يعٌ ـجَ . «است یمراد نفخه ثان ).۲۹/   سی :نگا( :»إِن كَ جمع  :»مِ

مْ (خبر اّول  .مجموع است یعنی ،مفعول یل به معنیفع .گرد آورده شده .آمده و  )هُ

ونَ ـُم(واژه  ُ رضَ   ).۳۲/   سی :نگا(ا صفت بشمار است یخبر دوم  )حْ
 ۵۴ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
و به شما جز پاداش و  ،گردد ینم ین ستمیمترکس کچ یبه ھ ین روزیدر چن 

  .شود ید داده نمیا ردهک یا میه در دنک یارھائکپادافره 
   توضیحات: 

يْئاً «   :نگا(مفعول به است  .زھایاز چ یزیچ .مفعول مطلق است .از ظلم یزیچ :»شَ
  ).۶۰/   میمر ،۴۴/   ونسی

 



  ١٨٦٩ سوره یس

 

 ۵۵ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص  إِنَّ ﴿ 
َ
ٰ  ُشُغلٖ  ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ نَّةِ �َۡ ٱ َب َ�ٰ أ  ﴾٥٥ ِكُهونَ َ�

   ترجمه: 
خبر از غم و اندوه  یو ب(و شادانند  ی،سخت سرگرم خوش ی،ن روزیان در چنیبھشت 

  ).زدانندیھای  نعمت و خندان از ،گرانید
   توضیحات: 

لٍ «  غُ خبر از  یبه خود مشغول سازد و ب ه انسان راکز یم. ھر چیعظ یسرگرم»: شُ

لٍ «م است. یتعظ یر آن برایکغم و اندوه شود. تن یند و موجب فراموشکگران ید غُ »: يفِ شُ

ونَ «ھستند.  یالھھای  نعمت مند از و بھره ی،سرگرم ُسرور و شادمان  ،هٌ کجمع َفا ،»فَاكِهُ
  و مزاح. یمند از نعمت و سرگرم لّذت. سرگرم شوخ خوشحال و خندان. بھره

 ۵۶ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ  ُهمۡ ﴿ 
َ
 ٱ َ�َ  لٍ ِظَ�ٰ  ِ�  ُجُهمۡ َ�ٰ َوأ

َ
�ۡ ٓ  ﴾٥٦ ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  �ِكِ َرا

   ترجمه: 
  .اند ه زدهیکھا ت بر تخت ،پر و فراخ یھا هیر سایآنان و ھمسرانشان در ز 
   توضیحات: 

آئِكِ . «م استیتعظ یر آن برایکتن .هیسا ،جمع ِظّل  :»ظِالل«   ،ةکیجمع َار :»األرَ

تَّكِئُونَ ). «۳۵و  ۲۳/   نیمطّفف ،۱۳/   انسان ،۳۱/   ھفک :نگا(اورنگ  .تخت  :»مُ
  ).۳۴/   زخرف ،۳۱/   ھفک :نگا(دھندگان  لم .نندگانک هیکت

 ۵۷ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيَها لَُهمۡ ﴿  ا َولَُهم ِكَهةٞ َ� ُعونَ  مَّ  ﴾٥٧ يَدَّ
   ترجمه: 
و ھر چه بخواھند در  .است یبخش و فراوان لّذت یھا وهیم ،آنان در بھشت یبرا 
  .شان خواھد بودیار ایاخت
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   توضیحات: 

ةٌ «  اكِهَ گر  بیان هکم است یتفخ یر آن برایکتن .ھا است وهیمراد انواع م .وهیم :»فَ

ونَ . «ھا است وهیثرت مکت و یمرغوب عُ دَّ  .ندینما یدرخواست م .نندک یطلب م :»يَ
  .بخواھدشان  دل

 ۵۸ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٨ رَِّحي�ٖ  رَّّبٖ  ّمِن ٗ� قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شود یت گفته میدرود و تھنشان  بدی ،مھربان یپروردگار یاز سو 
   توضیحات: 

المٌ «  ا ی )ما(بدل  ).۲۳/   میابراھ ،۲۴رعد /  ،۱۰/   ونسی ،۴۶/   اعراف :نگا(درود  :»سَ

مْ « :مبتدا و خبر آن محذوف است يْكُ لَ المٌ عَ الً . «»سَ وْ مفعول مطلق فعل محذوف  :»قَ
  .است

 ۵۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�ٰ مۡ ٱوَ ﴿  َها مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُزوا ُّ�
َ
ۡ ٱ �  ﴾٥٩ رُِمونَ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
ز به یرآمیتحق یو اّما با خطاب ،ان بودیز و پرافتخار بھشتیانگ ن سرگذشت شوقیا( 

  .دیجدا و به دور شو )از مؤمنان(امروز  !ارانکبزھ یا :)شود یاران گفته مکگناھ
   توضیحات: 

وا«  تَازُ   .دینار روکبه  .دیجدا گرد :»إِمْ
 ۶۰ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�  ۡ�

َ
ن َءاَدمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َهدۡ أ

َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َ�ٰ لشَّ  ﴾٦٠ مُّ

   ترجمه: 
من را پرستش یه اھرکردم کمگر من به شما سفارش ننمودم و امر ن !زادگانیآدم یا 

  ؟ ار شما استکه او دشمن آشکچرا  ،دینکن



  ١٨٧١ سوره یس

 

   توضیحات: 

مْ ـأَلَ «  يْكُ دْ إِلَ هَ مراد فرمان  ؟ ردمکه نیا به شما توصیآ ؟ مان نبستمیا با شما پی: آ؟»مْ أَعْ
از طرق مختلف  ی،ه و دستوریمان و توصین عھد و پی). چن۱۱۵/   دادن است (نگا: طه

 ،۱۶۸/   غمبران (نگا: بقرهیم: توّسط پکیبا انسان بسته شده و بدو فرمان داده شده است. 
با  ین عقلیه دالئل و براھک). دوم: توّسط عقل. چرا ۶۲/   زخرف ،۲/   ونسی ،۲۷/   اعراف

رد. سوم: از کد و اطاعت ید جز خدا را پرستیه نباکفھمانند  یمھا  انسان به یائین گوزبا
طاعت و عبادت را منحصر  ،تاپرست بوده و فطرت سالمکیه انسان ذاتًا کراه فطرت. چرا 

وا«داند.  یپروردگار م کبه ذات پا اطاعت است. چرا  ،نجایمراد از عبادت در ا»: ال تَعبُدُ
  ).۴۷/   مؤمنون ،۳۱/   باشد (نگا: توبه یعبادت اطاعت م یھا از صورت یکیه ک

 ۶۱ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
� �ۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَ�ٰ  ُبُدوِ� سۡ  ٞط ِصَ�  ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّ

   ترجمه: 
  .ن استیه راه راست ھمکد و بس یه مرا بپرستکن یا )ا به شما دستور ندادمیآ(و  
   توضیحات: 

أَنِ «  ...وَ وينِ بُدُ يْطَانَ (عطف بر  :»اعْ وا الشَّ بُدُ عْ   .ه استیریتفس )أَنْ (است و واژه  )ال تَ
 ۶۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

َضلَّ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
فَلَمۡ  َكثًِ��ۖ  ِجبِّ�ٗ  مِنُ�مۡ  أ

َ
ْ  أ  ﴾٦٢ قِلُونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا

   ترجمه: 
خ جّباران یتار(ا یآ .رده استکرا گمراه ھا  انسان از شما یفراوان یمن گروھھایاھر 

 )د ویدیس را دیو آثار سرنوشت گول خوردگان ابل ،دین را خواندیشیگمراه پ
  ؟دیدیشیندین

   توضیحات: 

بِالًّ «    ).۱۸۴شعراء /  :نگا( .مّلت .گروه :»جِ
 ۶۳ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ٰ�َ ِ  ﴾٦٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ َجَهنَّمُ  ۦِذه
   ترجمه: 
ه به شما وعده کاست  یھمان دوزخ )دینگر ید و بدان میش رو داریه در پک(ن یا 

  .شد یداده م
   توضیحات: 

 »... نَّمُ هَ هِ جَ ان آمده و یبه پا یه دادگاھکگردد  یم ین خطابیبدانان چن یوقت :»هذِ
  .اند نار دوزخ گرد آورده شدهکدر 

 ۶۴ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٤ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما مَ وۡ ۡ�َ ٱ َهالَوۡ ۡص ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  .دید و بدان بسوزیامروز به دوزخ وارد شو ،دیدیورز یه مک یفرکبه سبب  
   توضیحات: 

ا«  هَ لَوْ المختصر  :نگا(د یبدان وارد شو .دید و سوزش آن را بچشیبا دوزخ بسوز :»إِصْ
  ).انیر صفوة البیتفس ،ر نمونهیتفس ،ر القرآنیتفس یف

 ۶۵ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  تِمُ َ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿  فۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٓ  هِِهمۡ َ� يۡ  َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
رۡ  َهدُ َو�َشۡ  ِديهِمۡ �

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمأ  ﴾٦٥ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
و  ،ندیگو یشان با ما سخن میھا و دست ،مینھ یشان مھر میھا امروزه بر دھان 
 ،اند آورده یه فرا چنگ مک یزھائیچ )اند و داده یم  ه انجامک یارھائک(شان بر یپاھا

  .دھند یم یگواھ
   توضیحات: 

 »... تِمُ مْ ). «۴۶/   انعام ،۷/   بقره :نگا( :»نَخْ هِ اهِ ). ۱۶۷و  ۱۱۸/   عمران آل :نگا( :»أَفْوَ

دُ « هَ   ).۲۴نور /  ،۲۱و  ۲۰/   فّصلت :نگا(امت مسّلم است یاعضاء در ق یگواھ :»تَشْ
 ۶۶ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 
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ٓ  َولَوۡ ﴿  ٰٓ  َنالََطَمسۡ  ءُ �ََشا َ�َ  ۡ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  ُينِهِمۡ أ ٰ ٱ تََبُقوا �َ ٰ  َط لّصِ َّ�

َ
ونَ ُ�بۡ  فَ� ُ�ِ ٦٦﴾ 

   ترجمه: 
ورشان ک )از جمله .میتوان یم ،مینکا مجازات یدر دن(شان را یم ایاگر ما بخواھ 

چ وجه یبه ھ ،رندیگ یشیگر پیدکیه اگر آنان بخواھند در راه بر ک یا به گونه ،مینمائ یم
  .نندینتوانند راه را بب

   توضیحات: 

نَا«  سْ /   مرسالت ،۸۸/   ونسی ،۴۷نساء /  :نگا(م یبرد ین میاز ب .میردک یمحو م :»لَطَمَ

وا. «دگان استید ینائیان بردن بیردن و از مکور کنجا مراد یدر ا ).۸ تَبِقُ  :نگا( :»فَاسْ

ونَ « ؟ : چگونه»فَأَينّ ). «۲۵و  ۱۷/   وسفی ،۱۴۸/   بقره ُ بْرصِ توانند  یچگونه م :؟»فَأَينّ يُ

اطَ . «نندیر خود را ببیتوانند مس یچ وجه نمیبه ھ یعنی ؟نندیبب َ ا ی ،مفعول به :»الرصِّ
  .منصوب به نزع خافض است

 ۶۷ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ٰ  ُهمۡ َ�ٰ لََمَسخۡ  ءُ �ََشا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َ�َما َمَ�نَتِِهمۡ  َ�َ  ﴾٦٧ ِجُعونَ يَرۡ  َوَ�  اُمِضيّٗ  ُعوا
   ترجمه: 
خود مسخ  یدر جا ،شان انت و منزلتکشان را با وجود میا ،میو اگر ما بخواھ 

ه نه ک یا به گونه .)میآور یر در مینگیا زمیج یل انسان افلکآنان را به ش(م و ینمائ یم
  .نند و نه به عقب برگردندکت کجلو حربتوانند به 

   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ خْ ردن و حال به حال کدگرگون  ،مراد از مسخ .میردک یشان را مسخ میا :»ملََسَ
در  .ار زشت و پست و ناتوان و ناجور درآوردنیبس یھا به صورت یعنی ،نمودن است

با و درمانده و زار و نزار یانسان نازبه  ،با و توانایل انسان زیر و تبدییشتر مراد تغینجا بیا
. ز باشدیروح ن یب یھا وانات و مجّسمهیل به حیتواند تبد یاّما مراد از مسخ م .است

مْ « تِهِ انَ كَ يل مَ با وجود قّوت و قدرت و عظمت و  .در محّل توّقف خود .خود یبر جا :»عَ

يّاً ). «المنتخب ،انیاضواء الب :نگا( .شان دارندیه اک یمنزلت ضِ  یمصدر ثالث .رفتن :»مُ

يضمَيض(مجّرد  م آمده یسر مکبا ضم و  ).میرکمعجم الفاظ القرآن ال :نگا(است  )، يَمْ



 تفسیر نور    ١٨٧٤

 

تِيّ (ھمچون  ،است تِيّ و عِ   ).یالمعان روح :نگا( )عُ
 ۶۸ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ ِ�  هُ ُ�َنّكِسۡ  هُ �َُّعّمِرۡ  َوَمن﴿ 
َ
 ﴾٦٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
نش وارونه و واژگونه یاو را از لحاظ خلقت و آفر ،میه طول عمر بدھکس کبه ھر  

ن جھان یو ا ،به دنبال دارد یر نزولیس ی،ر صعودیه سک(ستند یا متوّجه نیآ .مینک یم
  ).؟بقا یفنا است نه سرا یسرا
   توضیحات: 

هُ «  سْ انسان  یو روحان یجسمان یعقبگرد قوام. مراد ینک یاو را واژگونه و وارونه م»: نُنَكِّ
ات و کو حر ،ردیپذ یت انجام میامل انسان به حاالت طفولکه بازگشت کتا بدانجا  ،است
شوند (نگا:  یان مکودک ،رانیگر: پیگردد. به عبارت د یدار میران پدیان در پکودکات یروح

َلْقِ ). «۵۴/   روم ،۵/   حّج    است. یو روح ینش. مراد وضع جسمیخلقت. آفر»: اخلْ
 ۶۹ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ ٱ هُ َ�ٰ َعلَّمۡ  َوَما﴿  بِ�ٞ  َءانٞ َوقُرۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ۥٓۚ َ�ُ  بَِ� يَ� َوَما رَ لّشِ  ﴾٦٩ مُّ
   ترجمه: 
ن یا .او را نسزد یسرائ م و چامهیا اموختهیامه نکچ )اسالم سرودن(غمبر یما به پ 

 )زدان جھانیعاقالن به قانون و فرمان ( یادآوریجز  )میا ردهکه بر او نازل کتاب ھم ک(
  .ستین )مؤمنان یحقائق برا(گر  روشن یتاب خواندنکو 

   توضیحات: 

رَ «  عْ نبَغِي. «چامه .امهکچ :»الشِّ ا يَ  :»إِنْ . «ستیالزم ن .ستیدر خور ن .نسزد :»مَ

وَ . «ستین رٌ . «تاب منزل قرآنک :»هُ انٌ « .یادآوریاد و ی .پند و اندرز :»ذِكْ ءَ رْ  .قرآن :»قُ

بِنيٌ . «یتاب خواندنک   .گر انیو بگر  روشن .روشن و واضح :»مُ
 ۷۰ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٨٧٥ سوره یس

 

ُنِذرَ ﴿  ٰ لۡ ٱ َ�َ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َو�َِحقَّ  اَحيّٗ  َ�نَ  َمن ّ�ِ  ﴾٧٠ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
 ،م دھدیرا با آن ب )دار دلیب(تا افراد زنده  )هکن است یا ،ھدف از فرو فرستادن آن( 

  .فرمان عذاب مسّلم گردد )اتمام حّجت شود و(افران کو بر 
   توضیحات: 

يّاً «   :نگا(دار دل است یشمند و بیه شخص عاقل و اندکاست  یمراد زنده معنو :»حَ

ِقَّ ). «۲۲فاطر /  ،۱۲۲/   انعام لُ . «مسّلم گردد .واجب شود :»حيَ وْ قَ  .فرمان عذاب :»الْ

لُ « .عذاب وْ قَ ِقَّ الْ   ).۷/   سی ،۶۳/   قصص ،۱۶اسراء /  :نگا( :»حيَ
 ۷۱ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
ا لَُهم َناَخلَقۡ  � يۡ  َعِملَۡت  ّمِمَّ

َ
� ٓ نۡ  ِديَنا

َ
 ﴾٧١ لُِكونَ َ�ٰ  لََها َ�ُهمۡ  امٗ َ�ٰ �

   ترجمه: 
است  یانیچھارپا ،ده استیما آفر ه قدرتک یزھائیاز آن چ یه برخکنند یب یمگر نم 

  ؟ندیشان صاحب آنھایم و ایا ردهکخلق ھا  انسان یه براک
   توضیحات: 

لَ «  اـأَوَ وْ رَ   ).۷۹و  ۴۸/   نحل ،۴۱رعد /  ،۶/   انعام :نگا( :»مْ يَ
 ۷۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

  َهاَوِمنۡ  َرُ�وُ�ُهمۡ  َهافَِمنۡ  لَُهمۡ  َهاَ�ٰ َوَذلَّلۡ ﴿ 
ۡ
 ﴾٧٢ ُ�لُونَ يَأ

   ترجمه: 
و از  ،سازند یب خود مکاز آنھا را مر یبرخ .میا شان ساختهیان را رام ایو چھارپا 
  .نندک یه میگر تغذید یبرخ
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ لْ لَّ ُمْ . «میا ردهکآنھا را منقاد و رام  :»ذَ وهبُ كُ  یعنی ،بکمر یوب به معنکر :»رَ
 :وب است و مانندکَمر یوب به معنکَر  :یعنی ،مفعول یَفعول به معن .است یله سواریوس

  .محلوب یَحلوب به معن
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 ۷۳ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

فََ�  َوَمَشارُِبۚ  فِعُ َمَ�ٰ  �ِيَها َولَُهمۡ ﴿ 
َ
 ﴾٧٣ ُكُرونَ �َشۡ  أ

   ترجمه: 
و مو و پوست و  کرکاز پشم و (نند و ک یم یھائ از آنھا استفاده یو از برخ 

 یھا ھا و فرآورده یدنیاز آنھا نوش )یر برخیو از ش ،برند یھا م دهیفاشان  استخوان
  ؟باشند )ن ھمه نعمت خدایا(رگزار کد شیا نبایآ .آورند یبه دست م یریش

   توضیحات: 

بُ «  ارِ شَ   ؛ مشروب یجمع َمْشَرب به معن :»مَ
ْ
  یل به معنکمانند َمأ

ْ
 ؛ ولکَمأ

  .رھا استیمراد ش .ھا یدنینوش
 ۷۴ آیهسوره یس 

   ه:یمتن آ 

ْ ٱوَ ﴿  َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ ونَ  لََّعلَُّهمۡ  َءالَِهةٗ  �َّ  ﴾٧٤ يُنَ�ُ
   ترجمه: 
 یاز سو(ه کد ین امیبد ،اند دهیخود برگز یبرا یمعبودھائ ،آنان گذشته از خدا 

  .شوند یاری )شانیا
   توضیحات: 

ن دُونِ «    .بجز .ر ازیغ :»مِ
 ۷۵ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  ُجندٞ  لَُهمۡ  وَُهمۡ  ُهمۡ نَۡ�َ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ� ﴿  ونَ �ُّ ُ�َ ٧٥﴾ 
   ترجمه: 
و  ،دھند یارینند و ک کمکتوانند پرستندگان خود را  ینم )نیدروغ ی(معبودھا  

و از آنھا مواظبت (ھستند  )عاجز خود ی(آماده معبودھا  یھا سپاه ،ه پرستندگانکبل
  ).دارند یگزندھا به دور مند و از بالھا و ینما یم

   توضیحات: 

ونَ «  تَطِيعُ ندٌ ). «۱۸/   ونسی ،۱۹۲/   اعراف :نگا(توانند  یمعبودھا نم :»ال يَسْ  :»جُ



  ١٨٧٧ سوره یس

 

ونَ ـُم. «رکلش .سپاه ُ رضَ   .آماده :»حْ
 ۷۶ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  إِنَّا لُُهمۘۡ قَوۡ  ُزنَك َ�ۡ  فََ� ﴿   ﴾٧٦ لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ
   ترجمه: 
ه کم آنچه را یدان یما م ،ندکن نیسخنان آنان تو را غمگ )ن استیه چنکحاال (پس  
  .سازند یار مکه آشکدارند و آنچه را  یم یمخف
   توضیحات: 

ُمْ «  هلُ وْ   .غمبر استیح پیب و تقبیذکو ت ،ار خداکبر الحاد و ان یمراد سخنان مبن :»قَ
 ۷۷ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
نَّا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يَرَ  لَمۡ  أ

َ
بِ�ٞ  َخِصيمٞ  ُهوَ  فَإَِذا َفةٖ �ُّطۡ  ِمن هُ َ�ٰ َخلَقۡ  �  ﴾٧٧ مُّ

   ترجمه: 
ه ما او را از کده است یند )سته است وینش ننگریده بیبا چشم عقل و د(ا انسان یآ 

ارا به پرخاش که آشکاست  یاو پرخاشگر کنیم و ھم ایا دهیآفر یزینطفه ناچ
  ).!یسر رهیو خ یخبر یب یزھ( ؟!زدیخ یبرم
   توضیحات: 

لَ «  بِنيٌ ). «۷۹و  ۴۸/   نحل ،۴۱رعد /  ،۶/   انعام :نگا( :؟»مْ يَرَ ـأَوَ يمٌ مُ صِ   نحل :نگا( :»خَ
 /۴.(  

 ۷۸ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٨ َرِميمٞ  َوِ�َ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َو�َِ�َ  َمَثٗ�  َ�َا َوَ�ََب ﴿ 
   ترجمه: 
چه  :دیگو یند و مک یفراموش م )کاز خا(نش خود را یزند و آفر یم یما مثال یبرا 

  ؟!اند زنده گرداند ده و فرسودهیه پوسکرا  یھائ ن استخوانیتواند ا یم یسک
   توضیحات: 

عِظَامَ «  يمٌ . «استخوانھا ،جمع َعْظم :»الْ مِ هُ . «ده و فرسودهیپوس :»رَ لْقَ َ خَ جمله  :»نَيسِ
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ه قدرت خدا را با کاست  یخبر یپرسش ھر فرد ب یبرا یاملکه پاسخ کاست  یوتاھک
  .شدیندین کنش خود از خایقدرت مردم ھمسان بداند و درباره آفر

 ۷۹ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ يِيَهاُ�ۡ  قُۡل ﴿  َّ�  ٓ َها
َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ�  أ  ﴾٧٩ َعلِيمٌ  قٍ َخلۡ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ  َمرَّ

   ترجمه: 
آورده  یبه ھست یستیاز ن(ن بار یه آنھا را نخستکگرداند  یآنھا را زنده م یسک :بگو 

گاه از  ،ده استیآفر )است و آنھا را بدون الگو و مدل احوال و اوضاع و (و او بس آ
  .دگان استیھمه آفر )یژگیو و یچگونگ

   توضیحات: 

ا«  أَهَ لِّ ). «۲۰/   بوتکعن ،۹۸/   انعام :نگا(رد کدار یو پدد یآنھا را آفر :»أَنشَ وَ بِكُ هُ

لِيمٌ  لْقٍ عَ گاه از اعمال و اقوال ھر مخلوقیخدا بس :»خَ  ینشیخدا ھر نوع آفر .است یار آ
  .ماند یدر نم یسک ینیو در بازآفر ،داند یار خوب میرا بس

 ۸۰ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َجرِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َجَعَل  �َّ  ٱ لشَّ
َ
ٓ  �نَارٗ  َ�ِ خۡ ۡ� نُتم فَإَِذا

َ
 ﴾٨٠ تُوقُِدونَ  هُ ّمِنۡ  أ

   ترجمه: 
آتش روشن  ،و شما با آن ،ده استیافریشما آتش ب یبرا ،ه از درخت سبزک یسکآن  

ختن مردگان و یقادر بر برانگ ،ھا است یز انرژیه قادر بر رستاخکاو ( .دینک یم
  ).استشان یدوباره ا یبازگرداندن به زندگ

   توضیحات: 

 » ِ رضَ رِ األخْ جَ ه تنھا کت است ین واقعیاگر  بیان رین تعبیا .درخت سبز :»الشَّ
ردن نور آفتاب را انجام ک رهیو ذخ یریگ ربنکتوانند عمل  یدرختان سبز و زنده م

درختان  یھا ره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوبیذخ یمراد انرژ :»نَاراً . «دھند
شود و باعث  یته ظاھر میسیترکبه صورت جرّقه ال ،و مالش کاکاثر اصطه بر کاست 

و  ،شود ینھان در آنھا آزاد م یانرژ ،ھا ا با سوزاندن چوبی ،گردد یروشن شدن آتش م
و  یگر بار به صورت روشنائید ،ره درختانکینور و حرارت اندوخته و پنھان در ذّرات پ



  ١٨٧٩ سوره یس

 

ونَ ). «ر المنتخبیتفس .ر نمونهیتفس :نگا(د یآ یگر م گرما جلوه آتش را  :»تُوقِدُ
  .افروختن آتش یبه معن ،قادیاز مصدر ا .دیافروز یبرم

 ۸۱ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ِيٱ َس لَيۡ  أ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
ٰ ۡ�َ ٱ َوُهوَ  بََ�ٰ  لَُهم� ِمثۡ  لُقَ َ�ۡ  أ  قُ �َّ

 ﴾٨١ َعلِيمُ لۡ ٱ
   ترجمه: 
شده را  کخا یھا انسان(قدرت ندارد  ،ده استین را آفریو زمھا  آسمان هک یسکا یآ 

دگار بس یه او آفرکچرا  )ندکن یتواند چن یم( !یآر ؟ندیافریبه گونه خودشان ب )دوباره
گاه و دانا است   .آ

   توضیحات: 

مْ «  ثْلَهُ لُقَ مِ ْ . ندیافرین بسازد و بیشیل پکه به گونه سابق و به شکن یا :»أَن خيَ

َالّق«   .دگاریآفر .غه مبالغه خالق استیص :»اخلْ
 ۸۲ سوره یس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل  أ

   ترجمه: 
 :دیبگوه خطاب بدان کن است یار او تنھا اک ،ه بشودکرا بخواھد  یزیھر گاه خدا چ 
  .شود یو آن ھم م !بشو
   توضیحات: 

هُ «  رُ اء / یانب ،۴۰/   نحل :نگا(فرمانش  ).۲۱/   وسفی ،۱۰۹/   بقره :نگا( .ارشک :»أَمْ
  ).۶۵/   حّج  ،۲۷

 ۸۳ سوره یس آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ نَ َ�ٰ فَُسبۡ ﴿  َّ�  ِ  ﴾٨٣ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ۦ�َِيِده
   ترجمه: 
او سوی  به و شما .ز در دست او استیت ھمه چیمکت و حایکه مالک یا خداوندکپا 
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  ).گردد یم یدگیتابتان رسکو به حساب و (د یشو یبرگردانده م
   توضیحات: 

وتُ «  لَكُ   .قدرت تصّرف فراوان .میشور عظک .تیمکت و حایکمال :»مَ



 
 

 سوره صافات

 ۱ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ ٱوَ ﴿  ٰ ل�َّ  ﴾١ اَصفّٗ  ِت �َّ
   ترجمه: 
  !اند دهیشکم صف کمح )ادیت و انقیدر مقام عبود(ه کقسم به آنان  
   توضیحات: 

آفَّاتِ «  ة :»الصَّ از  )صاّفات(واژه  .اند ستادهیه به صف اک یدسته و گروھ ،جمع َصآفَّ
خدا  یاجرا اوامر و بندگ یه براکمراد فرشتگان است  .جمع الجمع است ی،نظر معن

ا یو  ،چه بسا مراد صفوف رزمندگان اسالم ).۱۶۶و  ۱۶۵/   صاّفات :نگا(اند  دهیشکصف 
افران و منافقان کدر برابر  ،ان و عالمانیداع یھا ه صفکن یا ایو  ،صفوف نماز جماعت

  .ران باشداکو بزھ
 ۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱفَ ﴿   ﴾٢ �رٗ زَجۡ  تِ ِجَ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
  !دارند یه سخت باز مکو قسم به آنان  
   توضیحات: 

اتِ «  رَ اجِ ن را از یاطیه شکمراد فرشتگان است  .نندگانکمنع  .بازدارندگان :»الزَّ
 یه مراد رزمندگانکن یا ایو  .رانند ینجا و آنجا میدارند و ابرھا را بد یاستراق سمع باز م

ان و یه مراد داعکن یا ایو  ،دارند یم اسالم باز میه دشمنان را از تجاوز به حرکاست 
دارند و  ین اسالم به دور مینان را از تجاوز به قرآن و قوانید یه بکاست  یعالمان

  .نندک یم یرات نھکمردمان را از من
 ۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٨٨٢

 

ٰ ٱفَ ﴿    ﴾٣ ًراذِكۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
  !نندک یتالوت م )ات خدا رایآ( یاپیه پکو قسم به آنان  
   توضیحات: 

را بر  یآسمانھای  کتاب هکاست  یمراد فرشتگان .نندگانکتالوت  :»التَّالِيَاتِ « 
ش یه قلب و جان خوکاست  یا رزمندگان جھادگری .اند نموده یغمبران خدا تالوت میپ

ه کمراد است  یان و عالمانیه داعکن یا ایو  .سازند یات خدا روشن میرا به نور تالوت آ

راً . «خوانند یخدا مسوی  به شان رایرا بر مردم تالوت و ا یات آسمانیآ  مراد :»ذِكْ
 ).۱۰۵و  ۴۸اء / یانب ،۴۴و  ۴۳/   نحل :نگا(و از جمله قرآن است  یآسمانھای  کتاب

  .مختلف باشد یھا ه گروهکن یا ایو  ،گروه کیتواند درباره  یم ،نیشیه پیسه آ :یادآوری
 ۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إِنَّ ﴿  ٰ  َهُ�مۡ إَِ�  ﴾٤ ِحدٞ لََ�
   ترجمه: 
  ).شترینه ب(است  یکیقطعًا معبود شما  
   توضیحات: 

مْ «  تنھا » الوهيّت«ه کن امر مھم بود یھم یبرا ،نیشیه پیسه آ یسوگندھا :»إِنَّ إِهلَكُ
  .است ین و ھمه گستره ھستیو زمھا  آسمان ه صاحبکاست  یکیمتعّلق به 

 ۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ رَّبُّ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ َورَبُّ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  ﴾٥ رِقِ َمَ�ٰ ل

   ترجمه: 
ان آن دو قرار یه در مکاست  یزھائین و ھمه چیو زمھا  آسمان ه خداوندک یسکآن  

  .ھا است و خداوند مشرق ،دارد
   توضیحات: 

بُّ «  ارِ ِ ِقـالْ . «محذوف است یا خبر مبتدایو  )إِنَّ (خبر دوم  :»رَ شَ  ،جمع مشِرق :»مَ
بودن  یروکه به خاطر کام سال است ید در ایخورش یھا مراد خاستگاه .ان طلوعکم



  ١٨٨٣ سوره صافات

 

ا یو  ،شود یا مغرب محسوب میگر مشِرق یاز آن نسبت به نقطه د یا ن ھر نقطهیزم
ر خاّص بعد از عاّم است و به خاطر کھمه ستارگان جھان بوده و ذ یھا مراد مشرق

وسته با ھم یر مشاِرق و مغارب پکه ذکاز آنجا  .اشاره شده است  ھا بدان ،ژهیت ویاھّم 
  ).۴۰/   معارج :نگا(نه مشاِرق حذف شده است ینجا مغارب به قریدر ا ،بوده

 ۶ صافات آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َز�َّنَّا إِنَّا﴿  َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ  ﴾٦ َكَواكِبِ لۡ ٱ بِزِ�َنةٍ  َيا�ُّ
   ترجمه: 
  .میا نت ستارگان آراستهیرا با ز )به شما(ن آسمان یتر کیما نزد 
   توضیحات: 

يَا«  نْ تر و کینزد یو به معن )أَدْين(ل و مؤّنث یاسم تفض ی،از لحاظ صرف :»الدُّ

آءُ (صفت  یاز لحاظ نحو .ن استیتر کینزد مَ ن آسمان به ما یتر کیمراد نزد .است )السَّ
ه ک یه ھمه ستارگانکست یده نیاز فا یته خالکن نیر اکذ .ن استیره زمکنان کسا

از نظر قرآن آسمان  ،مینیب یاند و با چشم خود آنھا را م سر ما را آراسته یباال یفضا

واكِبِ « .اّول ما است ينَةٍ (دل ب :»الْكَ   .است )زِ
 ۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ارِ�ٖ  نٖ َ�ٰ َشيۡ  ُ�ِّ  ّمِن اظٗ وَِحفۡ ﴿   ﴾٧ مَّ
   ترجمه: 
  .میا ردهکامًال حفظ ک ی،طان متمّردیما آن را از ھر ش 
   توضیحات: 

ظاً «  فْ ا «: ن استیاست و در اصل چن یمفعول مطلق فعل محذوف :»حِ نَاهَ ظْ فِ حَ وَ

ظاً  فْ دٍ . «»حِ ارِ .... «زیچ  ھمه  یر و بیخ یب .شکسر .متمّرد :»مَ نْ ظاً مِّ فْ  یمراد پاسدار :»حِ
شوند و  کیه ھر گاه بخواھند به عالم فرشتگان نزدکن است یاطیآسمان از نفوذ ش

و  کینزد یھا در آسمان ،نیش از وقوع در زمیه پکن جھان را بدانند یاخبار حوادث ا
 ،۱۸و  ۱۷حجر /  :نگا(رند یگ یھا قرار م مورد اصابت شھاب ،س استکدوردست منع

  ).۵/   کمل



 تفسیر نور    ١٨٨٤

 

 ۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ُعونَ  �َّ ﴿  مَّ ۡ ٱ إَِ�  �َسَّ  ٱ َمَ�ِ ل
َ
�ۡ ٰ  ﴾٨ َجانِبٖ  ُ�ِّ  ِمن َذفُونَ َوُ�قۡ  ۡ�َ

   ترجمه: 
 )بارندکه فرشتگان ک ،وتکنان عالم ملیو صدرنش(توانند به گروه واالمقام  یآنان نم 
 یرھایت(سویشان  به ه از ھر سوکچرا  )ب را بشنوندیو اسرار غ(گوش فرا دھند  یکدزد

  .رود ینشانه م )شھاب
   توضیحات: 
ُعوَن یال «   مَّ ُعوَن یال (در اصل  :»سَّ  .گوش فرا دھند یکتوانند دزد ینم .است )َتَسمَّ

املَْإلِ « .شود یاّما به آنھا اجازه داده نم ،را بشنوند یخواھند اخبار مأل اعل یآنان م یعنی

ل فُونَ ي« .رام و فرشتگان واال مقام عالم باال استکه کمراد مالئ .گروه برتر :» یاألعْ ذَ  :»قْ
  .گردند یرجم م .شود یم یراندازیتسویشان  به

 ۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٩ َواِصٌب  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  �ۖ ُدُحورٗ ﴿ 
   ترجمه: 
و عذاب به  ،گردند یطرد م )شوند و از صحنه آسمان یبه عقب رانده م(آنان سخت  

  .دارند )در آخرت( یو سرمد یو دائم )ایدر دن( یمالکتمام و 
   توضیحات: 

وراً «  وراً « :است یمفعول مطلق فعل محذوف .راندن .طرد :»دُحُ ونَ دُحُ رُ حَ . »يُدْ

بٌ « اصِ   ).۵۲/   نحل :نگا( .یو دائم یشگیھم .تاّم و خالص :»وَ
 ۱۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  َفةَ طۡ �َۡ ٱ َخِطَف  َمنۡ  إِ�َّ ﴿ 
َ
 ﴾١٠ ثَاقِٞب  ِشَهابٞ  ۥبََعهُ فَ�

   ترجمه: 
جو (ننده کسوراخ  یفورًا آذرخش ،ندک یه با سرعت استراق سمعکو اّما از آنان ھر  

سوزاند و نابودش  یرا م یو و(گردد  یبه دنبال او روان م )طانیآسمان و بدن آن ش



  ١٨٨٥ سوره صافات

 

  ).گرداند یم
   توضیحات: 

 »... نْ ونَ (در  )و(ر یاستثناء از ضم :»إِالّ مَ عُ مَّ نْ (و  )ال يَسَّ ا منصوب و یبدل از آن و  )مَ

طِفَ . «است یمستثن استماع خبر و  ،َخِطَف  یمجاز یمعن .با سرعت برگرفت .ربود :»خَ

بَعَ . «استراق سمع است بِعَ ( یبه معن :»أَتْ ابٌ « .ردکب یتعق .ردکدنبال  یعنی ،)تَ هَ  :»شِ

اقِبٌ . «آذرخش آسمان ه دل ک یشھاب یعنی .مراد سوزاننده است .نندهکسوراخ  :»ثَ
ه جّو را کن یا ای .ندک یطان متمّرد را سوراخ سوراخ میو بدن ش یظلمان یفضا

از  یاعتقاد جمعن بر یشیات پیآ :یادآوری .زند یطان متمّرد را آتش میسوزاند و ش یم
دانستند و معبود  یب مین و اجّنه را مّطلع از غیاطیه شکشد ک یان قلم بطالن مکمشر
  ).۶/   جّن  :نگا(دادند  یش قرار میخو

 ۱۱ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ُهمۡ  تِِهمۡ تَفۡ سۡ ٱفَ ﴿ 
َ
َشدُّ  أ

َ
م ًقاَخلۡ  أ

َ
نۡ  أ ٓۚ َخلَقۡ  مَّ زِبِۢ  ِط�ٖ  ّمِن ُهمَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا َنا َّ� ١١﴾ 

   ترجمه: 
 )دوباره(نش یا آفریه آکن کشان پرس و جو یاز ا )امت بگو ویران بعث و قکبه من( 

 )رین و فرشتگان و سایھا و زم آسمان(نش یا آفریتر و دشوارتر است  شان سختیا
 )در آغاز خلقت انسان( یزیشان را از ِگل چسبنده ناچیه اکما  ؟ میا دهیه آفرک یزھائیچ

م ینک یم ینیشان را بازآفریلذا سھل و ساده ا .میا نش آنان توانا بودهیو بر آفر(م یا دهیآفر
  ).مینیب ین امر نمیدر ا یلکو مش

   توضیحات: 

مْ «  تِهِ تَفْ دگاه ینجا تنھا اّطالع از دیمراد از استفتاء در ا .شان نظر بخواهیاز ا :»فَاسْ

لْقاً . «آنان فاقد ارزش است یواّال رأ .شان است و بسیا دُّ خَ مْ أَشَ  ،۲۹/   یشور :نگا( :»أَهُ

نْ ). «۳۳/   احقاف نْ (استعمال  .هک یزھائیچ .هک یسانک :»مَ ه با کبدان خاطر است  )مَ

مْ . «ب استیان وجود دارد و تغلیالعقول ھمچون فرشتگان و پر یذو یاجرام سماو أَهُ

... نْ لْقاً أَمْ مَ دُّ خَ نْ (از مراد  :»أَشَ تر  یقوھا  این از یه بسکد گذشتگان باشد یشا )مَ
 ،۱۳محّمد /  ،۸۲و  ۲۱غافر /  ،۴۴فاطر /  ،۹/   روم ،۷۸/   قصص ،۶۹/   توبه :نگا(اند  بوده
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بٍ ). «۳۶/    .چسبنده :»الزِ
 ۱۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٢ َخُرونَ َو�َسۡ  َت َعِجبۡ  بَۡل ﴿ 
   ترجمه: 
تعّجب  )شانیا یه از ناباورک ینیب یمسأله معاد را مسّلم و واضح مآن قدر (اّما تو  

ه ھم تو و ھم معاد کدانند  ین مکآن قدر مسأله معاد را محال و نامم(شان یو ا ی،نک یم
  .نندک یمسخره م )را

   توضیحات: 

ونَ «  رُ خَ يَسْ بْتَ وَ جِ جاد یا یمتعال برا یبر قدرت خدا ،شماریتو در پرتو دالئل ب :»عَ
دانند و صحبت تو درباره معاد و شگفت  یشان معاد را مسخره میو ا ی،در شگفت ،معاد
  .رندیگ یارشان را به تمسخر مکتو از 

 ۱۳ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �َذا﴿   ﴾١٣ ُكُرونَ يَذۡ  َ�  ُذّكُِروا
   ترجمه: 
ر یر و پندپذکمتذ ،ر داده شودکتذ )امتیقدرت خدا و ادّله ق(ه بدانان ک یو ھنگام 
  ).دھند یخود ادامه م یھا یارکو زشت کفر و شرکو به ( .گردند ینم

   توضیحات: 

وا«  رُ كِّ ونَ ). «۷۳/   فرقان ،۱۳/   مائده ،۵۷/   ھفک(پند داده شدند  :»ذُ رُ كُ ذْ  :»ال يَ
  .شوند یر و منتفع نمکمتذ .گردند یادآور نمی

 ۱۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  �َذا﴿ 
َ
ْ َرأ  ﴾١٤ ِخُرونَ تَسۡ �َسۡ  َءايَةٗ  ا

   ترجمه: 
 ،نندیرا بب )از دالئل داّل بر قدرت خدا( یلیا دلی )از معجزات( یا و ھر گاه معجزه 

  .خوانند یردن فرا مکگران را به مسخره ید )هکبل ،پردازند ینه تنھا خود به تمسخر م(



  ١٨٨٧ سوره صافات

 

   توضیحات: 

ةً «  ايَ ونَ . «معجزه .ل و برھانیدل :»ءَ رُ خِ تَسْ ردن دعوت کگران را به مسخره ید :»يَسْ
  .نندک یم یرو ادهیه مبالغه و زیدر سخر .نندک یم

 ۱۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َوقَالُوٓ ﴿  ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا بِ�ٌ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا  ﴾١٥ مُّ
   ترجمه: 
  .ستین یار و روشنکآش یجز جادو )مینیب یه ما مک یزیچ(ن یا :و خواھند گفت 
   توضیحات: 

  ).۴۳سبأ /  ،۱۳/   نمل ،۷ھود /  ،۷۶/   ونسی ،۷/   انعام ،۱۱۰/   (نگا: مائده »:إِنْ هذا...« 
 ۱۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ءِذَا﴿ 
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
 ﴾١٦ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟! میشو یما زنده گردانده م ،میو استخوان گشت کم و خایه مردک یا ھنگامیآ 
   توضیحات: 

تْنَا...«  ا مِ   ).۸۲و  ۳۵/   مؤمنون :نگا( :»أَإِذَ
 ۱۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ٓ  أ  ٱ ُؤنَاَءابَا

َ
لُونَ ۡ�  ﴾١٧ وَّ

   ترجمه: 
اند و  مردهان سال است یه سالکگردند  یزنده م(ز یان گذشته ما نکایا پدران و نیآ 

  ).؟ نده و نابود شده استکن پرایذّرات وجودشان در پھنه زم
   توضیحات: 

لُونَ «  نَا األوَّ اؤُ ابَ   ).۳۶/   قصص ،۲۶شعراء /  ،۶۸و  ۲۴/   مؤمنون :نگا( :»ءَ
 ۱۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 
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نُتمۡ  َ�َعمۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ٰ  َوأ  ﴾١٨ ِخُرونَ َ�

   ترجمه: 
  .د بودیه خوار و پست خواھک یدر حال )دیشو یزنده مھمه شما ( !یبل :بگو 
   توضیحات: 

ونَ «  رُ اخِ /   نمل ،۴۸/   نحل :نگا(ل و فرمانبردار یذل .خوار و پست ،جمع داخر :»دَ
  ).۶۰غافر /  ،۸۷

 ۱۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٞ زَجۡ  ِ�َ  فَإِ�َّ ٞ َ�ٰ  َرة  ﴾١٩ يَنُظُرونَ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدة
   ترجمه: 
 هک یزیسر از گورھا به در آورده و به چ(صدا خواھد بود و به ناگاه آنان  کیتنھا  

  .نگرند یم )شوند و یره میوعده داده شده خشان  بدی
   توضیحات: 

ةٌ «  رَ جْ ونَ ). «۱۳/   نازعات :نگا(مراد نفخه دوم است  .اد و صدایفر :»زَ نظُرُ  :»يَ
  .شندک یانتظار م .نگرند یم

 ۲۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ﴾٢٠ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  َوقَالُوا
   ترجمه: 
  !روز جزا است ،نیا !بر ما یوا یا :و خواھند گفت 
   توضیحات: 

نَا«  لَ يْ ا وَ   ).۵۲/   سی ،۹۷و  ۴۶و  ۱۴اء / یانب :نگا( :»يَ
 ۲۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ لِ َفۡص لۡ ٱ مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ ﴿  بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  ﴾٢١ تَُ�ّذِ
   ترجمه: 
 یھمان روز ،است یو حسابرس یروز داور ،نیا :)شود یپاسخ داده مشان  بدی و( 



  ١٨٨٩ سوره صافات

 

  .دیدینام یا دروغش میه در دنک
   توضیحات: 

لِ «  صْ ش و کشمکدر حل و فصل  یسخن قاطعانه و نھائ .یقضاوت و داور :»الْفَ

لِ . «ان حق و باطلیم یجدائ .یدشمنانگ صْ مُ الْفَ وْ   .امت استیمراد روز ق :»يَ
 ۲۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ حۡ ٱ﴿  وا ِينَ ٱ ُ�ُ َّ�  ْ زۡ  َظلَُموا
َ
ْ  َوَما َجُهمۡ َ�ٰ َوأ  ﴾٢٢ ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ھمراه با  ،اند ردهکبه خود ستم  )فر و زندقهکبا (ه کرا  یسانک )!فرشتگان من یا( 

  .دینک یآور جمع ،اند دهیپرست یبه ھمراه آنچه م ،آنان )شهیفر پک(ھمسران 
   توضیحات: 

ا«    .ھا است مراد بت .آنچه :»مَ
 ۲۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن﴿   ﴾٢٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ِط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُدوُهمۡ هۡ ٱفَ  �َّ
   ترجمه: 
آن گاه آنان را  )د ویجا گرد آورکیھمه را  ،اند ردهک یھر چه را پرستش م(ر از خدا یغ 

  ).ندیتا بدان در آ(د ینک یبه راه دوزخ راھنمائ
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «    .ر از خدایغ :»مِ
 ۲۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿   ﴾٢٤ ولُونَ  ُٔ مَّ
  ترجمه: 
  ).ده شودیپرسشان  اعمال و از عقائد و(شوند  یبازپرسد یه باکد یآنان را نگاه دار 
   توضیحات: 

مْ «  وهُ ولُونَ . «دیشان دار نگاه :»قِفُ ؤُ سْ   .بازخواست شوندگان .دگانیپرس :»مَ
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 ۲۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما﴿   ﴾٢٥ َ�َناَ�ُ
   ترجمه: 
  ).؟دیوشک یو در نجات ھم نم(د یدھ ینم یاریگر را یشما چرا ھمد )!انکمشر یا( 
   توضیحات: 

ونَ «  ُ نَارصَ ونَ (اصل آن  .دیدھ ینم یاریگر را یھمد :»ال تَ ُ تَنَارصَ   .است )ال تَ
 ۲۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٦ لُِمونَ تَسۡ ُمسۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُهمُ  بَۡل ﴿ 
   ترجمه: 
  .مندیع و تسلیامًال مطکه آنان امروز کبل 
   توضیحات: 

ونَ «  لِمُ تَسْ سْ   .عیافراد منقاد و مط :»مُ
 ۲۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ   ﴾٢٧ َءلُونَ يَتََسا

   ترجمه: 
  .نندک یگر را بازخواست میند و ھمدینما یم یرو به بعض یبعض )ن حالیدر ا( 
   توضیحات: 

لُونَ «  آءَ تَسَ گر یدکیش و سرزنش از کشمکبه گونه  .نندک یبازخواست مگر یاز ھمد :»يَ
  .ندینما یگر را مقّصر وضع موجود قلمداد مینند و ھمدک یم یسؤاالت

 ۲۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿    ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ا
ۡ
 ﴾٢٨ ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  تُوَ�َناتَ�

   ترجمه: 
د یآمد یما مسوی  به یرخواھیشما از راه خ :ندیگو یم )برانکمستضعفان به مست( 



  ١٨٩١ سوره صافات

 

  ).دید و گمراھمان سازیتا به ما ضربه بزن(
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ نِ الْ ن یمراد ا .از راه قدرت .نیاز راه د .یو دلسوز یرخواھیق خیاز طر :»عَ
و با زور  ،د حق استیه دارک ینیو آئ ،میرخواه شما ھستیما خ :دیه شما گفتکاست 

  .دیردکمان یوادار به گمراھ
 ۲۹ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ  لَّمۡ  بَل قَالُوا  ﴾٢٩ مِنِ�َ ُمؤۡ  تَُ�ونُوا
   ترجمه: 
باور  یمان و بیا یه خودتان بکبل :ندیگو یم )بران به مستضعفان در پاسخکمست( 
  ).دینکن یشتن را سرزنش و نفرید و خویبرو .ستیگناه ما چ(د یبود
   توضیحات: 

 ۳۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٠ غِ�َ َ�ٰ  امٗ قَوۡ  ُكنُتمۡ  بَۡل  �ۖ�َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مَعلَيۡ  َ�َا َ�نَ  َوَما﴿ 
   ترجمه: 
ه کبل )مینکار یتا از شما سلب اخت(م یبر شما نداشت یسلطه و قدرتگونه  ھیچ هکما  

ن ید و به چنیدیقت شوریحق و حقو بر (د یبود یش و نافرمانکخودتان مردمان سر
  ).دیافتاد یروز
   توضیحات: 

لْطَانٍ «    .مراد زور و اجبار است .سلطه و قدرت :»سُ
 ۳۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓۖ  ُل قَوۡ  َناَعلَيۡ  فََحقَّ ﴿  ٓ  إِنَّا َرّ�َِنا ا  ﴾٣١ �ُِقونَ َ�َ
   ترجمه: 
  .مید آن را بچشیو ما با ،رمان شدیبانگیپس عذاب پروردگارمان گر 
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   توضیحات: 

يْنَا...«  لَ قَّ عَ امت ید روز قیه ما گمراھان باکفرمان خدا درباره ما محّقق گشت  :»فَحَ
  .میعذاب را بچش

 ۳۲ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

غۡ ﴿ 
َ
 ﴾٣٢ وِ�نَ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا ُ�مۡ َ�ٰ َو�ۡ فَأ

   ترجمه: 
  .میردکم و شما را ھم گمراه یما خودمان گمراه بود 
   توضیحات: 

ينَ «  اوِ   ).۹۴و  ۹۱شعراء /  ،۴۲حجر /  ،۱۷۵/   اعراف :نگا(گمراھان  :»غَ
 ۳۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٣ َ�ُِ�ونَ ُمشۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ِ�  َم�ِذٖ يَوۡ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ندکگر و مشتریدکیبا  ،در عذاب )روانیاعم از راھبران و پ ی،ھمگ(جه آنان یدر نت 
   توضیحات: 

ونَ «  كُ ِ رتَ شْ   .گرندیبا ھمد .دارند کگر اشترایدکیبا  :»مُ
 ۳۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َعُل َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا﴿   ٱب
ۡ  ﴾٣٤ رِمِ�َ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
  .مینک یاران رفتار مکبا بزھگونه  این ما 
   توضیحات: 

ذلِكَ «  لُ بِالْ كَ عَ نيَ ـنَفْ مِ رِ جْ   .مینک ین میخ چنیاران تارکبا ھمه بزھ :»مُ
 ۳۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�نُوٓ  إِ�َُّهمۡ ﴿  ٰ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  إَِذا ا ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ ُ�ِ ٣٥﴾ 



  ١٨٩٣ سوره صافات

 

   ترجمه: 
نمودند  یم یبزرگ ،ستین یجز خدا معبود :شد یه بدانان گفته مک یوقت )هکچرا ( 

  ).رندیرا بپذ یتاپرستکیه کدند ید یشتن را باالتر از آن میو خو(
   توضیحات: 

ونَ «  ُ ربِ تَكْ   ).۱۷۳نساء /  ،۸۷و  ۳۴/   بقره :نگا( :»يَسْ
 ۳۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

�ِنَّا َوَ�ُقولُونَ ﴿ 
َ
ْ َ�َارُِ�وٓ  أ ۡ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا ا  ﴾٣٦ ُنونِۢ �َّ

   ترجمه: 
ش را رھا یخو یمعبودھا ی،ا وانهید یسرا امهکچ )سخن( یا ما برایآ :گفتند یو م 
  ؟! میساز
   توضیحات: 

رٍ «  اعِ ذاباً « -مرادشان  :»شَ مُ اهللاُ عَ ادَهُ رٍ . «اسالم بود یغمبر گرامیپ - »زَ اعِ شَ

نُونٍ ـَّم شه یاند یرووانه از یس دکه شاعر برعکچرا  .ض استیضّد و نق ،ن سخنیا :»جْ
  .دیگو یه زاده خرد است سخن مک

 ۳۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  بَۡل ﴿  ِ  ءَ َجا َق  قِّ �َۡ ٱب ۡ ٱ وََصدَّ  ﴾٣٧ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
رده کق یغمبران را تصدیه حق را آورده و پکبل )ست ویاّما او شاعر و مجّنون ن( 

ل صدق گفتار او یدل ،اءیآن با دعوت انب یدعوت محّمد و ھماھنگ یمحتوا( .است
  ).است
   توضیحات: 

َقِّ «    .قت استین حقیه عکن اسالم است یمراد آئ :»احلْ
 ۳۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِنَُّ�مۡ ﴿  ا َ�َ ْ  ٱ َعَذاِب لۡ ٱ �ُِقوا
َ
 ﴾٣٨ ِ�مِ ۡ�
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   ترجمه: 
  .دید چشیرا خواھ )یالھ( کقطعًا عذاب دردنا )!وردلکان کمشر یا(شما  
   توضیحات: 

 ۳۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٩ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َوَما﴿ 
   ترجمه: 
  .دیشو یفر داده نمیکد یا ردهک یه مک یارھائکو جز در برابر  
   توضیحات: 

 »... نَ وْ زَ ْ ا جتُ   ).۵۴/   سی :نگا( :»مَ
 ۴۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادَ  إِ�َّ ﴿  ۡ ٱ �َّ  ﴾٤٠ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
و پاداش  ،گذرد یشان میھا فر لغزشیکه پروردگارشان از ک(مگر بندگان مخلص خدا  

عطاء شان  بدی ،افزون بر آن یشان و گاھ کیردار نکمضاعف ده تا ھفت صد برابر 
  ).دیفرما یم

   توضیحات: 

نيَ ـُم«  لَصِ زه و یکشان را از نقائص پایه خداوند اک یسانک .شیآال یو ب کافراد پا :»خْ
 ،۲۴/   وسفی :نگا(اند  رده است و تمام ھّم و غّم خود را صرف طاعت خدا نمودهکپالوده 

  ).۴۶/   ص
 ۴۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
عۡ  قٞ رِزۡ  لَُهمۡ  �َِك أ  ﴾٤١ لُومٞ مَّ

   ترجمه: 
  .است ینیژه و معیو یشان را روزیا 
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   توضیحات: 

لُومٌ «  عْ مراد مواھب  .صفات مخصوص به خود یدارا یعنی .ژهیو .مشّخص :»مَ
  .بھشت است کرقابل دریو غ یف ناشدنیتوص

 ۴۲ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ كۡ  وَُهم كِهُ فََ�  ﴾٤٢ َرُمونَ مُّ
   ترجمه: 
 یرائیشان پذیت احترام از ایو با نھا(ّرم و معّززند کو آنان م .رنگارنگ یھا وهیم یعنی 

  ).گردد یم
   توضیحات: 

اكِهُ «  ونَ . «ت استیر آن داّل بر وفور و مرغوبیکتن .است )رزق(بدل از  :»فَوَ مُ رَ كْ  :»مُ
ه کبل ،شود یخته نمیآذوقه در مقابل آنان ر ،واناتیه ھمچون حکن است یاشاره به ا

  .گردد یم یرائیشان پذیااز  ی،زیھمچون مھمانان عز
 ۴۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ  ٰ  ﴾٤٣ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ
   ترجمه: 
  .برند یپر نعمت بھشت بسر م یھا ھا و بوستان ان باغیدر م 
   توضیحات: 

يمِ «  نَّاتِ النَّعِ   ).۸/   لقمان ،۵۶/   حّج  ،۹/   ونسی ،۶۵/   مائده :نگا( :»جَ
 ۴۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ  ﴾٤٤ بِلِ�َ مُّ
   ترجمه: 
  .نندینش یگر میدکی یرو روبه ،نیآراسته و مز یھا تخت یباال 
   توضیحات: 

رٍ «  ُ ابِلِنيَ . «ھا تخت ،ریجمع َسر :»رسُ تَقَ مْ (حال  .گریھمد یرو روبه :»مُ   .است )هُ
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 ۴۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

  ِهمَعلَيۡ  ُ�َطاُف ﴿ 
ۡ
عِي� ّمِن ٖس بَِ�أ  ﴾٤٥ مَّ

   ترجمه: 
  .گرداگرد آنان در گردش است ،شراب یبرگرفته از رودبار جار یم یھا قدح 
   توضیحات: 

أْسٍ «  عِني« .خود شراب است ،أس در قرآنکمراد از واژه  .قدح شراب :»كَ  .یجار :»مَ
 یدردسر یو ب یفراوانگر  بیان هکشراب است  یسار جار مراد چشمه .رودبار روان

 یو تباھ یھنگکو مصون از  ،د و فروشیه و خریزحمِت تھ یھا و ب در ُخمره ینگاھدار
  ).۱۸/   واقعه :نگا(است 

 ۴۶ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�يۡ ﴿  ةٖ  ءَ َضا َّ�َ  ٰ  ﴾٤٦ رِ�ِ�َ ّلِل�َّ
   ترجمه: 
  .نوشندگان یبرا یدرنگ و خوشگواریسف یم 
   توضیحات: 

آءُ «  يْضَ أْسٍ (صفت  .د رنگیسف :»بَ ةٍ . «است )كَ ن واژه مؤّنث یا .خوشگوار .ذیلذ :»َلذَّ

ذّ ( ار رفته کمبالغه به عنوان وصف به  یه مصدر است و براکن یا ایو  )ذیلذ( یبه معن )لَ

أْسٍ (صفِت دوم  .است   .است )كَ
 ۴۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٧ يَُ�فُونَ  َهاَ�نۡ  ُهمۡ  َوَ�  لٞ َغوۡ  �ِيَها َ� ﴿ 
   ترجمه: 
ر مضّرات و مفاسد) یو سردرد و سا یھوشی(ھمچون ب یھائ یھا و گرفتار ینه در آن تباھ 

  ند.یآ یثرت بول) در مکخواران از آن به حالت تھّوع (و استفراغ و عرق و یو نه م ،است
   توضیحات: 

لٌ «  وْ ا. «و خمار و زوال عقل یھوشیھمچون ب یھائ یو تباھھا  گرفتاری :»غَ نْهَ به  :»عَ



  ١٨٩٧ سوره صافات

 

نْ (واژه  .سبب آن فُونَ ). «۵۳ھود /  ،۱۱۴/   توبه :نگا(ت است ید سببیمف )عَ نزَ  ،َنْزف :»يُ
ه بدن از راه ینجا مراد تخلیدر ا .ن استیدن آب از چاه و مانند ایشکرون یب یبه معن

  ).۱۹/   واقعه :نگا(شود  یدچار آن مخواره یه مکاد است یردن و بول زکاستفراغ و عرق 
 ۴۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  وَِعنَدُهمۡ ﴿  رۡ ٱ ُت ِصَ�ٰ َ�  ﴾٤٨ ِ��ٞ  ِف لطَّ
   ترجمه: 
  .درشت و خمارآلود یدارند با چشمان یھمسران 
   توضیحات: 

فِ «  اتُ الطَّرْ َ ه تنھا با آنھا به ک یچشمان یدارا .م نگاهین یچشمان یدارا :»قَارصِ
ه آنان تنھا به کن است یه از ایناکه ک ،گرانینند و نه به دک یخود نگاه م یبایشوھران ز

 یدارا .شان را در دل ندارندیورزند و جز مھر ا یشوھران صاحب جمال خود عشق م

نيٌ . «خمارآلود یچشمان   .زنان درشت چشم ،ناءیجمع عَ  :»عِ
 ۴۹ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهنَّ ﴿ 
َ
كۡ  ٞض َ�يۡ  َك�  ﴾٤٩ ُنونٞ مَّ

   ترجمه: 
د یاز د(پنھان  )ر بال و پر شترمرغیدر ز(ه کھستند  )شترمرغ( یھا انگار آنان تخم 

  .باشند )مردمان و گرد و غبار
   توضیحات: 

د مراد ینجا شایدر ا یول ).یمرغ البّته ھر گونه تخم(مرغ  تخم ،َضةیجمع بَ  :»بَيْضٌ « 
ت بدان یدپوست را از لحاظ صفا و شّفافیسف یبایزنان زھا  عرب هکتخم شترمرغ است 

نُونٌ . «نندک یه میتشب كْ ده در یگانگان و پوشیمراد دور از دسترس ب .مستور و پنھان :»مَ
  .است یو درخشندگ یدیه اشاره به سفک .ر بال و پر و زدوده از گرد و غباریز

 ۵۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل فَأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  ﴾٥٠ َءلُونَ يَتََسا



 تفسیر نور    ١٨٩٨

 

   ترجمه: 
ه ک(پرسند  یگر میگدینند و از ک یگرمید یرو به بعض )ن افراد مخلصیاز ا( یبعض 

  ).؟!دندید یردند و چه مک یا چه میو در دن ،دارند یحال چه احوال
   توضیحات: 

 »... مْ هُ بَلَ بَعْضُ   ...و نندکگر ید یان رو به بعضیاز بھشت یبعض :»أَقْ
 ۵۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَاَل ﴿   ﴾٥١ قَرِ�نٞ  ِ�  َ�نَ  إِّ�ِ  ُهمۡ ّمِنۡ  �ِلٞ قَا
   ترجمه: 
ن و یه با من درباره دک(داشتم  )ایدر دن( ینیمن ھمنش :دیگو یاز آنان م یکی 
  ).ردک یمجادله م ین آسمانیقوان
   توضیحات: 

ينٌ «  رِ   .دوست .نیھمنش :»قَ
 ۵۲ آیهسوره صافات 

   ه:یمتن آ 

ءِنََّك  َ�ُقوُل ﴿ 
َ
ۡ ٱ لَِمنَ  أ �ِ�َ ل  ﴾٥٢ ُمَصّدِ

   ترجمه: 
 ،ه بعد از مرگکن یبه ا(نند ک یه باور مک یھست یسانکا تو از زمره یآ :گفت یم 

  ).؟ ان استیدر م یو سزا و جزائ ی،تابکو حساب و  ی،زیو رستاخ یزندگ
   توضیحات: 

قِنيَ ـْال«  دِّ صَ   .مؤمنان .نندگانکق یتصد :»مُ
 ۵۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ءِذَا﴿ 
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
 ﴾٥٣ لََمِديُنونَ  أ

   ترجمه: 
از اعمال و (ا ما مورد بازخواست یآ ،میو استخوان شد کم و خایه ُمردک یا زمانیآ 

  .؟! مینیب یم و سزا و جزا میریگ یقرار م )اقوال خود



  ١٨٩٩ سوره صافات

 

   توضیحات: 

ينُونَ ـلَ «  دِ پاداش و پادافره داده  .شدگان یبازخواست و بازجوئ ،نیجمع َمدِ  :»مَ
  ).۸۶/   واقعه :نگا(شدگان 

 ۵۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

نُتم َهۡل  قَاَل ﴿ 
َ
لُِعونَ  أ طَّ  ﴾٥٤ مُّ

   ترجمه: 
د یتوان یم ا شمایآ :دیگو یم )ردهکخود  یرو به دوستان بھشت ی،سپس آن بھشت( 

  ؟دید و او را بنگریندازیب )به دوزخ( ینگاھ
   توضیحات: 

ونَ «  طَّلِعُ افراد مشِرف بر  .ور شوند دهین بنگرند و دیه از باال به پائک یسانک :»مُ
  .یزیچ

 ۵۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

لَعَ ٱفَ ﴿  ٓ  ِ�  فََرَءاهُ  طَّ  ﴾٥٥ ِحيمِ �َۡ ٱ ءِ َسَوا
   ترجمه: 
و او را در وسط دوزخ  )نگرد یو به دوزخ م(شود  یور م دهیخودش دپس آن گاه  

  .ندیب یم
   توضیحات: 

آءِ «  وَ ن یاگر  بیان در قرآن یگریات دیه و آین آیا ).۴۷/   دخان :نگا( .وسط :»سَ
ه کشود  یان عطاء میبه بھشت یا العاده د فوقیامت قدرت دیه در قکت است یواقع

و مطالب و مقاصد  )۴۴/   اعراف :نگا(ست یچندان مطرح نشان یا یبرا یانکفاصله م
 ،۲۱/   واقعه ،۷۱/   زخرف ،۳۱/   فّصلت ،۱۰۲اء / یانب :نگا(ھم بدون ثغور و حدود است 

  ).۴۲/   مرسالت
 ۵۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱتَ  قَاَل ﴿   ﴾٥٦ دِينِ لَُ�ۡ  كِدتَّ  إِن �َّ



 تفسیر نور    ١٩٠٠

 

   ترجمه: 
  .یم سازکو ھال ینکمرا پرت  )رنگ خودیبا ن(بود  کینزد !به خدا سوگند :دیگو یم 
   توضیحات: 

تَ «  د. «ه توکبود  کینزد :»إِن كِدْ ْ از مصدر إْرداء و ماده  ی،نیاصل آن َلُتْرد :»نِ يلَرتُ
  .یساز کمرا ھال .ینکمرا پرت  ،)۲۳/   فّصلت ،۱۶/   طه :نگا( )یرد(

 ۵۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  لَُكنُت  َرّ�ِ  َمةُ نِعۡ  َ� َولَوۡ ﴿   ﴾٥٧ َ�ِ�نَ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
از  )کنیھم ا(من ھم  ،نبود )رمیدستگ(پروردگارم  )قیت و توفیھدا(اگر نعمت  

  .بودم )در دوزخ(احضار شدگان 
   توضیحات: 

ينَ ـْال«  ِ رضَ حْ   روم :نگا(اند  ان دوزخ گرد آوردهیشان را در میه فرشتگان اک یسانک :»مُ
  ).۶۱/   قصص ،۷۵و  ۵۳و  ۳۲/   سی ،۳۸سبأ /  ،۱۶/ 

 ۵۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َما﴿ 
َ
 ﴾٥٨ بَِمّيِتِ�َ  نُ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟! میریم یگر نمیا ما دیآ 
   توضیحات: 

...ـأَفَمَ «  نُ ن ھمه نعمت و یو ا ،ندیب یعذاب دوزخ را م ی،ه آن بھشتک یوقت :»ا نَحْ
ه خواب کبه گونه تجاھل العارف و انگار  ،نگرد یبھشت را ھم م یناشدن  وصف یخوش

ه تحّدث کن یا ای ؟ میم و جاودانه ھستیریم یگر نمیا واقعًا ما دیآ :ندک یسؤال م ،ندیب یم
  .ندک یبه نعمت م

 ۵۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ تَتََناَموۡ  إِ�َّ ﴿ 
ُ
�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما وَ�ٰ ۡ�  ﴾٥٩ بُِمَعذَّ



  ١٩٠١ سوره صافات

 

   ترجمه: 
و ما ھرگز عذاب  )میخته شدیو بعد از آن برانگ(م یه داشتک ینیمگر مرگ نخست 

  .میشو یداده نم
   توضیحات: 

تَنَا األُويل«  تَ وْ ار کواژه اّول را به  -نجا یمثل ا -ھا  عرب یگاھ .ن مایشیمرگ پ :»مَ
دن یان عمر و فرا رسیلذا مراد ھمان مرگ بعد از پا .به دنبال ندارد یبرند و دوم یم

  ).۵۶و  ۳۵/   دخان :نگا(اجل است 
 ۶۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
ه به ک(است  یبزرگ یروزیواقعًا پ )ده استیه خدا به ما روا دک یرامتکنعمت و (ن یا 

ا از آن یه در دنک ییاست از عقاب و عذاب اخرو یسترگ یو رستگار ،میا آوردهدست 
  ).میدیترس یم

   توضیحات: 

ظِيمُ «  زُ الْعَ وْ فَ   .سترگ یرستگار .بزرگ یروزیپ :»الْ
 ۶۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٦١ ِملُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َملِ َيعۡ فَلۡ  َذاَ�ٰ  لِ لِِمثۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نندکار کد ینان باکارک ی،زین چیدن به چنیرس یبرا 
   توضیحات: 

  .یبرکو نعمت  ین سعادت ُعظمیا :»هذا« 
 ۶۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َ
َ
مۡ  نُُّزً�  َخۡ�ٞ  لَِك أ

َ
  ﴾٦٢ لزَّقُّومِ ٱ َشَجَرةُ  أ

 



 تفسیر نور    ١٩٠٢

 

   ترجمه: 
نند ک یم یرائیان را با آن پذیه بھشتک )یدانیران و جاوکیبھای  نعمت ھمه(ا آن یآ 

  ).؟دھند یان میه از آن به دوزخکز یانگ نفرت(ا درخت زّقوم ی ،بھتر است
   توضیحات: 

الً «  قُّومِ ). «۱۹/   سجده ،۱۰۷و  ۱۰۲/   ھفک ،۱۹۸/   عمران آل :نگا( :»نُزُ نام  :»الزَّ
ه اگر کدارد  یا رهید و شیرو ین تھامه میه در سرزمکاست  یا درختچه بدبو و تلخ مزه

  .ندک یورم م ،انسان بخوردبه بدن 
 ۶۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َنةٗ فِتۡ  َهاَ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا﴿   ﴾٦٣ لِِم�َ ّلِل�َّ
   ترجمه: 
  .میا ردهکه رنج و محنت ستمگران یما آن را ما 
   توضیحات: 

ان وادار به خوردن یه دوزخکن است یمراد ا .رنج و عذاب .زحمت و محنت :»فِتْنَةً « 
باعث عذاب  ،له راحت باشدیه وسکن یا یه به جاکشوند  یم یدرخت بدبو و تلخن یچن

ن صورت یدر ا .ش دانستیآزما یرا به معن )فِتْنَةً (ن است کمم .گردد یشتر میو رنج ب
ه کچرا  .شه استیفرپکش ستمگران یله آزمایا وسیه زّقوم در دنکن است یاشاره به ا

  ؟!دیرو یر آتش ممگر درخت د :ندیگو یافران گفته و مک
 ۶۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

َها﴿  ٞ  إِ�َّ ۡص  ِ�ٓ  ُرجُ َ�ۡ  َشَجَرة
َ
 ﴾٦٤ ِحيمِ �َۡ ٱ لِ أ

   ترجمه: 
  .دیرو یه در ته دوزخ مکاست  یزّقوم درخت 
   توضیحات: 

جُ «  ْرُ ل. «دیرو یم .دمد یرون میب :»ختَ   .ته .قعر :»أَصْ
 ۶۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٩٠٣ سوره صافات

 

نَّهُ  ُعَهاَطلۡ ﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ رُُءوُس  ۥَك�  ﴾٦٥ ِط�ِ لشَّ

   ترجمه: 
  .ن استیاطیش یھا ّلهکوه آن انگار یوفه و مکش 
   توضیحات: 

ا«  هَ /   انعام :نگا(شود  یه بر درخت ظاھر مک یا وهین مینخست .وفهکش ،طلع :»طَلْعُ

يَاطِنيِ « ).۱۴۸شعراء /  ،۹۹ وسُ الشَّ ؤُ ه بر اساس کافه است یق یت زشتینماد نھا :»رُ
  .گردد یم میترسھا  انسان یاسات ذھنکانع

 ۶۶ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٦ ُطونَ ۡ�ُ ٱ َهاِمنۡ  ونَ  ُٔ َ�َما�ِ  َهاِمنۡ  ِ�ُونَ � فَإِ�َُّهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .سازند ینده مکھا را از آن پر و آ مکخورند و ش یان از آن میدوزخ 
   توضیحات: 

الِئُونَ «    .نندگانکُپر  :»مَ
 ۶۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٧ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  ا�ٗ لََشوۡ  َهاَعلَيۡ  لَُهمۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نوشند یرا بر آن م یا ف و آلودهیثکسپس آب داغ  
   توضیحات: 

وباً «   ،۵۷/   ص :نگا(مراد آلوده به زردابه و خونابه است  .ختهیآم .آلوده ،َشوب :»لَشَ

يمٍ ـحَ ). «۳۶/   حاّقه ،۲۵نبأ /  /   حّج  ،۴/   ونسی ،۷۰/   انعام :نگا( .آب داغ و جوشان :»مِ
۱۹.( 

 ۶۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

َ�  ِجَعُهمۡ َمرۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿   ﴾٦٨ ِحيمِ �َۡ ٱ َ�ِ



 تفسیر نور    ١٩٠٤

 

   ترجمه: 
  .گردند یبه دوزخ برم )دندیه از زّقوم خوردند و از آب داِغ آلوده نوشک(آن گاه  
   توضیحات: 

مْ «  هُ عُ جِ رْ خوردن زّقوم  یان برایه دوزخکن است یمراد ا .شانیرجوع و برگشت ا :»مَ
نوشاندن آب داغ و سوزان به  یو برا )۶۴/   صاّفات :نگا(شوند  یبه قعر دوزخ برده م

را به  یسکسپس ھر  ،)۴۴/   رحمن :نگا(ه قرآن روشن نفرموده است ک یگریان دکم
  .گردانند یگاه عذابش برمیجا

 ۶۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  إِ�َُّهمۡ ﴿ 
َ
ْ َفوۡ � ٓ  ا  ﴾٦٩ لِّ�َ َضآ َءُهمۡ َءابَا

   ترجمه: 
و (اند  افتهی یپدران خود را در گمراھ )هکچرا  .ھستند ین عذابیسته چنیآنان شا( 

  ).اند ورانه روان گشتهکورکشان یبه دنبال ا
   توضیحات: 

ا«  وْ فَ   ).۲۵/   وسفی ،۱۷۰/   بقره :نگا( :»أَلْ
 ۷۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َ�ُهمۡ ﴿   ﴾٧٠ رَُعونَ ُ�هۡ  رِهِمۡ َءاَ�ٰ  َ�َ
   ترجمه: 
انشان به کایآنان را به دنبال ن )ه انگارکاند  ان دادهکاید نین به تقلیچنان دل و د( 

  .رانند یشتاب م
   توضیحات: 

يل «  مْ عَ هِ اثَارِ ). ۶/   ھفک ،۴۶/   مائده :نگا(به دنبال آنان  .شانیدر راه ا :»ءَ

ونَ « عُ ْرَ   ).۷۸ھود /  :نگا( .گردند یبه سرعت روانه م .شوند یبه شتاب رانده م :»هيُ
 ۷۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َضلَّ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 ٱ َ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٧١ وَّ
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   ترجمه: 
ان از کن مشریچون مثل ھم(اند  ان گمراه بودهینیشیثر پکا ،نان ھمیاقبل از  

  ).اند مودهیشان را پیر ایورانه مسکورکاند و  ردهکد یانشان تقلکاین
   توضیحات: 

لِنيَ «    .گذشتگان .انینیشیپ :»األوَّ
 ۷۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
نِذرِ�نَ  �ِيِهم َناَسلۡ أ  ﴾٧٢ مُّ

   ترجمه: 
  .میردکروانه  )شانیسو م و بهیختیبرانگ( یدھندگان میبشان  میان و ما در 
   توضیحات: 

ينَ «  رِ نذِ شان آشنا یھا تیه آنان را به مسؤولکاست  یغمبرانیمراد پ .م دھندگانیب :»مُ
ورانه کورکد یو تقل یدادگریو ب یردارکفر و بدکو  کشان را از فرجام شریردند و اک یم

  .دادند یم میگران بیاز د
 ۷۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ ﴿  ۡ ٱ قَِبةُ َ�  ﴾٧٣ ُمنَذرِ�نَ ل
   ترجمه: 
اند و عبرت  ھمه نابود شده( ؟! م داده شدگان چه شده استیار بکه فرجام کبنگر  
  ).اند خ گشتهیتار

   توضیحات: 

ينَ ـْال«  رِ نذَ شان را از یا ی،غمبران الھیه پک یسانکآن  یعنی .م داده شدگانیب :»مُ
  .ترساندند یم یو گمراھ یتباھ

 ۷۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادَ  إِ�َّ ﴿  ۡ ٱ �َّ  ﴾٧٤ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
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اند و به بھشت  ه جان به در بردهکن مھلیه از اک( ،ده خدایزه و برگزیکمگر بندگان پا 
  ).اند دهیم رسیم و فوز عظینع

   توضیحات: 

بَادَ اهللاِ ال«  نيَ ـْإِالّ عِ لَصِ خْ   ).۴۰/   صاّفات :نگا( :»مُ
 ۷۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َولََقدۡ ﴿  ۡ ٱ مَ فَلَنِعۡ  نُوحٞ  َنانَاَدٮ  ﴾٧٥ ُمِجيُبونَ ل
   ترجمه: 
  .میبود )او یبرا(ن پاسخ دھندگان یاد خواند و ما بھترینوح ما را به فر 
   توضیحات: 

انَا...«  دْ نَادَ قَ   ).۲۷و  ۲۶/   نوح ،۲۹/   مؤمنون ،۱۰قمر /  :نگا( :»لَ
 ۷۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ ﴿ 
َ
 ﴾٧٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِب َكرۡ لۡ ٱ ِمنَ  ۥلَهُ َوأ

   ترجمه: 
و طوفان و  ،تمسخر و آزار قومش(روان او را از اندوه بزرگ یما او را و خانواده و پ 

  .مینجات داد )ر آبکیوه پکغرق شدن در امواج 
   توضیحات: 

 »... يْنَاهُ «  ).۷۷و  ۷۶اء / یانب ،۱۱۹شعراء /  ،۶۴/   اعراف ،۷۳/   ونسی :نگا( :»نَجَّ
  ).۷۶اء / یانب ،۶۴/   انعام :نگا(غم و اندوه  :»ْرِب کالْ 

 ۷۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٧ ا�ِ�َ ۡ�َ ٱ ُهمُ  ۥُذّرِ�ََّتهُ  َناوََجَعلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میردک )نیزم یرو(و نژاد او را بازماندگان  
   توضیحات: 

 »... تَهُ يَّ رِّ از  ،ه تمام نسل بشر بعد از نوحکاند  ردهکن برداشت یه چنین آیاز ا ی،برخ»: ذُ
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شوند. اّما  یم یمنتھ ین به فرزندان ویزم یرو یدودمان او به وجود آمده و تمام نژادھا
مانده است  یباق یشان ھم فرزندانیو قاعدًة از ا ،در خدمت نوح بودند یگریمؤمنان د

ن را فرا گرفته یاز معموره زم ین چه بسا طوفان نوح بخش بزرگی). ھمچن۴۰(نگا: ھود / 
 اند و زاد و ولد نبوده یگر مردمانید یھا للقرآن) مگر در بخش یر القرآنیباشد (نگا: التفس

  ست.ین یمسأله مھّم  ،ن باشد و چه آنیچه ا ،به ھر حال ؟اند نداشته
 ۷۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٨ ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  هِ َعلَيۡ  َناَوتََر�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میگذارد یباق یبعدھای  مّلت انیاو را در م کیو نام ن 
   توضیحات: 

 »... يْهِ لَ نَا عَ كْ نا(مفعول  :»تَرَ كْ  یُنوٍح فِ  یه َسالٌم َعلکن یا ای .َثناًء محذوف است )تَرَ

ينَ « ).۱۲۹و  ۱۱۹و  ۱۰۸/   صاّفات :نگا( .َن استیاْلَعاَلمِ  رِ ر کمراد ذ .ندگانیآ :»اآلخِ
 یان آسمانیروان ادیه بر زبان ھمه پکاو است  یر برایخ یو دعا کیل و نام نیجم
  ).۸۴شعراء /  ،۵۰/   میمر :نگا(گردد  یم یجار

 ۷۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  مٌ َسَ�ٰ ﴿   ﴾٧٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِ�  نُوحٖ  َ�َ
   ترجمه: 
  .ان استیان جھانیدر م ،و آن درود بر نوح 
   توضیحات: 

 »... يل نُوحٍ المٌ عَ المٌ (اگر واژه  :»سَ وَ (محذوف  یخبر مبتدا )سَ جمله  ،باشد )هُ

المٌ (و اگر  .آن در باال گذشت یاست و معن یاخبار و  یجمله انشائ ،دیمبتدا بشمار آ )سَ

الَ . «امت بر نوح بادیدرود خدا تا ق :ن استیچن یدعا است و معن یبرا عَ نيَ ـيفِ الْ در  :»مِ
  .ا استیت دنیو نھاھا  انسان ان عمریمراد تا پا .انیان ھمه جھانیم

 ۸۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 
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ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا﴿   ﴾٨٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
  .م دادیاران را پاداش خواھکوکینگونه  این ما 
   توضیحات: 
 ۸۱ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾٨١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .مان ما بودیه او از بندگان با اکچرا  
   توضیحات: 

 ۸۲ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

غۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٨٢ َخرِ�نَ �ٱ َناَر�ۡ أ

   ترجمه: 
  .میردکگران را غرق یسپس د 
   توضیحات: 

ينَ . «بعد از نجات نوح و ھمراھان :»ثُمَّ «  رِ   .افر نوح استکمراد قوم  .گرانید :»اآلخَ
 ۸۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن �نَّ ﴿   ﴾٨٣ هِيمَ َ�ٰ َ�ِ
   ترجمه: 
د و یمودن راه او در دعوت به توحیو پ ،نیدر اصول د(روان نوح  از زمره دنباله 

  .م بودیابراھ )یخداشناس
  توضیحات: 

ةِ «  يعَ  یتبکو م یرکتداوم خّط ف ی،رو و دنباله یرویمراد از پ .رو دنباله .رویپ :»شِ
و  ،دانشگاه ھستند کیتب و استادان کم کیھمه مبّلغان  ،اءیانب :گریبه عبارت د .است
 ،دهیده و خصال حمیپسند یردارھاکگر از ید یارید و عدل و تقوا و اخالص و بسیتوح



  ١٩٠٩ سوره صافات

 

  .وه مّتبع ھمه فرستادگان خدا بوده استیر و شیرناپذییتغ
 ۸۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِذۡ ﴿   ﴾٨٤ َسلِي�ٍ  بٖ بَِقلۡ  ۥَر�َّهُ  ءَ َجا
   ترجمه: 
  .رو به پروردگارش آورد )کزدوده از شر(ه با قلب سالم ک یوقت 
   توضیحات: 

لِيمٍ «  لِيمٍ . «کاز شر کپا .سالم :»سَ لْبٍ سَ   ).۸۹شعراء /  :نگا( :»قَ
 ۸۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
 ﴾٨٥ ُبُدونَ َ�عۡ  َماذَا ۦِمهِ َوقَوۡ  ِ�

   ترجمه: 
  ؟!دیپرست یه مکزند یچه چھا  این :به پدر و قوم خود گفت یزمان 
   توضیحات: 

ا«  اذَ ار پدر را کھا و ناپسند شمردن  ر بتیجنبه تحق ،سؤال ؟زندیچه چھا  این :»مَ
  .دارد

 ۸۶ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

�ِفۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ ُدونَ  َءالَِهةٗ  �ً أ  ﴾٨٦ تُرِ�ُدونَ  �َّ

   ترجمه: 
  ؟!دیسراپا دروغ ھست یخواستار معبودھا ،ر از خدایا غیآ 
   توضیحات: 

 ،۴۳سبأ /  ،۴/   فرقان ،۱۲و  ۱۱نور /  :نگا(ن دروغ یتر فیثک .دروغ محض :»إِفْكاً « 

َةً ). «۱۷/   بوتکعن ،۱۱/   احقاف اهلِ واژه  .است یخیاستفھام توب یھمزه برا :»أَإِفْكاً ءَ

َةً (تواند مفعول به و واژه  یم )إِفْكاً ( اهلِ َةً (مفعول له و  )إِفْكاً (ه کن یا ایو  ،بدل )ءَ اهلِ  )ءَ
 یمعبودھائ ،ا محض دروغیآ :شود ین میه چنیآ یمعن ،ریدر صورت اخ .مفعول به باشد

  ؟دیجز خدا را خواستار
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 ۸۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  َظنُُّ�م َ�َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟!دیشیاند یان چگونه میشما درباره پروردگار جھان ،آخر 
   توضیحات: 

...ـَفَم«  مْ اداره جھان  یبرا یاز به انبازھائیان نیجھان ید خدایبر یا گمان میآ»: ا ظَنُّكُ
خدا  ،امتیق یفردا ،دیرا ھمچون خدا منشأ اثر بدان یھائ ا بتی یا اگر افرادیآ ؟دارد یھست

  ؟دیه بدو بدھکد یدار یرد و شما چه پاسخکبه شما چه خواھد گفت و چه خواھد 
 ۸۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٨ �ُُّجومِ ٱ ِ�  َرةٗ َ�ظۡ  َ�َنَظرَ ﴿ 
   ترجمه: 
نده یحوادث آ ،بکواکخواھد از اوضاع  یانگار م( .به ستارگان انداخت یسپس نگاھ 
  ).ندک ینیب شیرا پ
   توضیحات: 

 »... ةً نش یجنبه مطالعه در اسرار آفر ی،م به ستارگان آسمانینگاه ابراھ :»نَظَرَ نَظْرَ
  .پنداشتند یشان آن را نگاه منّجمانه میھر چند ا ،بود

 ۸۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٩ َسقِيمٞ  إِّ�ِ  َ�َقاَل ﴿ 
   ترجمه: 
  ).مار استیو ظلم ب کفر و شرکن یروحم از ا( .من ناخوش ھستم :گفت 
   توضیحات: 

يمٌ «  قِ يمٌ إِينِّ . «ماریب :»سَ قِ و  یروح و آزار دل از پندارگرائ یماریب ،میمراِد ابراھ :»سَ
ب عذر ین ترتیبه ا .بود یظاھر یماریشان از سخن او بیو برداشت ا ،مردم یپرست اوھام

در  یا سحرگاھان غذاھائیگو .شان خواستیانه ایت در جشن سالکخود را از عدم شر
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شامگاھان از  .رفتند یرون میو خودشان از شھر ب ،شود کنھادند تا متبّر  یھا م نار بتک
  .خوردند یھا م یکگشتند و از آن خورا یمراسم صحرا برم

 ۹۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�َتَولَّوۡ ﴿   ﴾٩٠ بِرِ�نَ ُمدۡ  هُ َ�نۡ  ا
   ترجمه: 
  .رفتند )به دنبال مراسم خود(ردند و کآنان بدو پشت  
   توضیحات: 

ا «  وْ لَّ تَوَ ينَ فَ بِرِ دْ نْهُ مُ   ).۵۲/   روم ،۸۰/   نمل ،۵۷اء / یانب ،۲۵/   توبه :نگا( :»عَ
 ۹۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

َ�  َ�َقاَل  َءالَِهتِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿ 
َ
�  

ۡ
 ﴾٩١ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
 :و گفت )اد زدینان فرکو تمسخر(شان رفت یا یبه سراغ معبودھا ،شتابان و نھان 

  ؟دیخور ینم )رنگارنگ یاز غذاھا(ا یآ
   توضیحات: 

اغَ «    .رد بهکرو  یبه نھان .انه و شتابان رفتیمخف :»رَ
 ۹۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٩٢ تَنِطُقونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟دیزن یه حرف نمکشما را چه شده است  
   توضیحات: 

مْ «  ا لَكُ   ؟ شما را چه شده است :»مَ
 ۹۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۢ َ�ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  فََراغَ ﴿  �َ�  ِ  ﴾٩٣ ِم�ِ ۡ�َ ٱب
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   ترجمه: 
  .وفتکبر آنھا فرو  یاپیسخت و پ یھا شتر ضربهیبا قدرت ھر چه ب 
   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ اغَ عَ نيِ . «وفتکاز باال بر آنھا فرو  :»رَ يَمِ با قدرت و قّوت  .با دست راست :»بِالْ

باً ). «۶۷زمر /  :نگا( ْ مْ رضَ يْهِ لَ اغَ عَ باً (واژه  :»رَ ْ اغَ (تواند مفعول مطلق  یم )رضَ به اعتبار  )رَ

باً « :ن استیچن یه معنکچرا  .باشد یمعن ْ ُمْ رضَ هبَ َ ه مصدر است و در کن یا ای .»رضَ

باً « :اسم فاعل است یمعن ارِ مْ ضَ يْهِ لَ اغَ عَ ن یآن چن یه مفعول له و معنکن یا ایو  .»رَ
  .رفتشان  سراغ زدن به یبرا :است

 ۹۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ْ َبلُوٓ فَأ  ﴾٩٤ يَزِفُّونَ  هِ إَِ�ۡ  ا

   ترجمه: 
و او را فرو  ،و ھمچون شترمرغ بال گرفتند(م دوان دوان آمدند یبه طرف ابراھ 

  ).وفتندک
   توضیحات: 

فُّونَ «  زِ بَلُوا(در فعل  )و(ر یحال ضم .ستادندیا کبه ت .شتافتند یم :»يَ َزّف  .است )أَقْ
گر یدکیزه یه رفتن و پرواز را آمکبدان گاه  ،ندیگو یدن شترمرغ را میدو ،فیو َزف

  .سازد یم
 ۹۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

َ�عۡ  قَاَل ﴿ 
َ
 ﴾٩٥ ِحُتونَ َ�نۡ  َما ُبُدونَ �

   ترجمه: 
  ؟دیتراش یخودتان م هکد یپرست یرا م یزھائیا چیآ :گفت )شان یم بدیابراھ( 
   توضیحات: 

تُونَ «    ).۱۴۹شعراء /  ،۷۴/   اعراف :نگا(د یتراش یم :»تَنْحِ
 ۹۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٩١٣ سوره صافات

 

ُ ٱوَ ﴿   ﴾٩٦ َملُونَ َ�عۡ  َوَما َخلََقُ�مۡ  �َّ
   ترجمه: 
  .دیساز یه مکرا  یو ھم بتھائ ،ده استیخداوند ھم شما را آفر 
   توضیحات: 

لُونَ مَ ا«  مَ ن است: خدا ھم شما را یچن یمعن ،دیاگر واژه (ما) موصوله به شمار آ»: تَعْ
 ،دیه به حساب آیھا است. و اگر (َما) مصدر ه بتکتان را یھا و ھم ساخته ،ده استیآفر

ه کده است و ھم اعمال شما را. از آنجا یه خداوند ھم شما را آفرکشود  ین میمفھوم ا
ست. تازه اگر ین ین معنیناظر به ا ،ه مورد نظریآ ی،نه از اعمال آدم ؛ بحث از بتھا است

ھر چند به اراده آنان انجام ھا  انسان ه اعمالکت است ین واقعیاگر  بیان ،ن ھم باشدیچن
ه افعال خود را با آن ک یگرید یروھایو ن یریگ میاّما اراده و قدرت بر تصم ،ردیگ یم

اطالق » انسان یھا ساخته«ھا  خدا است. اگر ھم بر بته یھمه از ناح ،دھند یانجام م
ده یوگرنه ماده آنھا را خدا آفر ،دھد یم  ھا بدان ه انسانکاست  یلکبه خاطر ش ،شود یم

 ،لیو آن اتومب ،آن خانه ،ن فرشیند: ایگو یه مکماند  ین سخن درست به آن میاست. ا
ه کمواّد آنھا را ساخته است. بله انسان کست ین نیساخته انسان است. مسّلمًا منظور ا

  دھد. یر ظاھر مییرد و تغیپذ یل مکه صورت آنھا با دست انسان شکن است یمراد ا
 ۹۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ �ۡ ٱ قَالُوا لۡ  انٗ َ�ٰ ُ�نۡ  ۥَ�ُ  ُنوا
َ
 ﴾٩٧ ِحيمِ �َۡ ٱ ِ�  ُقوهُ فَ�

   ترجمه: 
و در (د یبساز یبزرگ یواریاو چھارد یبرا :گفتند )گریدکیاد زدند و به یان فرکمشر( 

  .دینکفیان آتش سوزان و پر اخگر بیو او را به م )دیفروزیان آن آتش بیم
   توضیحات: 

نْيَاناً «  نجا مراد یدر ا ).۲۱/   ھفک ،۲۶/   نحل ،۱۱۰و  ۱۰۹/   توبه :نگا(ساختمان  :»بُ

يمِ . «است یواریچھار د َحِ   .دوزخھای  نام از ینام .م و سوزان و پر اخگریآتش عظ :»اجلْ
 ۹۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ َراُدوا
َ
 ٱ ُهمُ َ�ٰ فََجَعلۡ  ادٗ َكيۡ  ۦبِهِ  فَأ

َ
  ﴾٩٨ َفلِ�َ سۡ ۡ�



 تفسیر نور    ١٩١٤

 

   ترجمه: 
ما  یول ،دندیشیاند یرنگیندند و نکاف یپ یا م نقشهیابراھ ینابود یآنان) برا ،(خالصه 

  م.یل نمودیر و مغلوب و ذلیو) آنان را پست و حق ،میردکش یم و واالی(او را نجات داد
   توضیحات: 

يْداً «  دن اثرات یم و نقشه برچیابراھ ینجا طرح نابودیدر ا .یشیاند چاره .رنگین :»كَ

لِنيَ . «او مراد است یو عمل یغ قولیتبل فَ ر افتادگان و یبه ز .پستان و خواران :»األسْ
  .ست خوردگانکش

 ۹۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٩٩ ِدينِ َسَيهۡ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  َذاهٌِب  إِّ�ِ  َوقَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
  .ندک یاو مرا رھنمود م ،روم یپروردگارم مسوی  به من :م گفتیابراھ 
   توضیحات: 

يبِّ «  بٌ إِيل رَ ط یندارد. پس مراد مھاجرت از مح یانکاست خداوند م یھیبد»: إِينِّ ذَاهِ
 ی،الھ یانون وحکاء و ین انبیم به دستور خدا به سرزمیاست. ابراھ کط پایآلوده به مح

  الله داشت. یش در ھمه جا خدا بود. لذا سفر ِإلیو راھنما ،شام مھاجرت فرمود یعنی
 ۱۰۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ مِنَ  ِ�  َهۡب  َرّبِ ﴿   ﴾١٠٠ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ار دعوت را که بتوانند ک یفرزندان( .نکبه من عطاء  یا ستهیفرزندان شا !پروردگارا 

  ).رند و برنامه مرا تداوم بخشندیبه دست گ
   توضیحات: 

نيَ «  احلِِ   ).۸۶و  ۷۲اء / یانب :نگا(ستگان یشا :»الصَّ
 ۱۰۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ٰ  هُ َ�ٰ فَبَ�َّ  ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�



  ١٩١٥ سوره صافات

 

   ترجمه: 
  .میبردبار و خردمند مژده داد یما او را به پسر 
   توضیحات: 

المٍ «  ليمٍ ). «۸۲و  ۸۰و  ۷۴/   ھفک ،۴۰/   عمران آل :نگا(پسر نوجوان  :»غُ  :»حَ
  .خردمند .بایکش

 ۱۰۲ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  ۡ�َ ٱ َمَعهُ  بَلَغَ  فَلَمَّ ٓ  ُبَ�َّ َ�ٰ  قَاَل  لسَّ َرىٰ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ ِ�  أ ٓ  َمَنامِ ل ِ�ّ

َ
ذۡ  �

َ
 قَاَل  تََرىٰۚ  َماذَا نُظرۡ ٱفَ  َ�َُك أ

بَِت َ�ٰٓ 
َ
ۖ تُؤۡ  َما َعۡل �ۡ ٱ � ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َمُر ُ ٱ ءَ َشا ٰ ٱ ِمنَ  �َّ  ﴾١٠٢ ِ�ِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
در (ه بتواند با او به تالش کد یرس یبه سنّ  )د ویاو متوّلد شد و بزرگ گرد(ه ک یوقت 

د تو را یه باکنم یب یمن در خواب چنان م !فرزندم :م بدو گفتیابراھ ،ستدیا )معاش یپ
ه به تو دستور ک یارک !پدر یا :گفت ؟ ستیبنگر نظرت چ ).نمکت یو قربان(سر ببرم 

  .افتی یان خواھیبایکبه خواست خدا مرا از زمره ش .نکشود ب یداده م
   توضیحات: 

نَامِ ـْأَري يفِ ال«  در خواب به من فرمان داده ه کن است یمراد ا .نمیب یدر خواب م :»مَ
  ).ریصفوه التفاس :نگا(بشمار است  یاء وحیه خواب انبکچرا  .شده است

 ۱۰۳ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا سۡ  فَلَمَّ
َ
 ﴾١٠٣ َجبِ�ِ لِلۡ  ۥَوتَلَّهُ  لََماأ

   ترجمه: 
 یم پسر را رویو ابراھ(شدند  )فرمان خدا(م یھر دو تسل )پدر و پسر(ه ک یھنگام 

  .انداخت کو رخساره او را بر خا )شاندکشنھا دراز 
   توضیحات: 

لَمَ «  . زدان شدندیمنقاد فرمان  .شدند یم قضا و قدر الھیتسل .تن در دادند :»اـأَسْ

لَّهُ « بِنيِ . «انداخت کاو را بر خا :»تَ و  ،)یَعل( یبه معن )ِل (واژه  .بر رخساره :»لِلْجَ

بِني(   .رخساره است یبه معن )جَ



 تفسیر نور    ١٩١٦

 

 ۱۰۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ن هُ َ�ٰ َديۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
 ﴾١٠٤ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ  أ

   ترجمه: 
  !میابراھ یا :هکم یادش زدیفر 
   توضیحات: 

 :نگا(ح ماقبل آن است یر و توضیتفس ،ه ما بعد آنکچرا  .ه استیریحرف تفس :»أَنْ « 
  ).۲/   ونسی

 ۱۰۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

قۡ  قَدۡ ﴿  ٓۚ لرُّءۡ ٱ َت َصدَّ ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا يَا  ﴾١٠٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
ت خود یو مأمور یردکو برابر فرمان آن عمل ( یو دانست یدیتو خواب را راست د 

ن رنج یش از ایب .یش بزرگ موّفق شدین آزمایه در اکدست نگھدار  .یآورد یرا به جا
  .میدھ یاران سزا و جزا مکوکیبه نگونه  این ما ،)میخواھ یتو و فرزندت را نم

   توضیحات: 

قْتَ «  دَّ بدان  ی،ده بودیآنچه در خواب د یعنی .یو راست انگاشت یردکباور  :»صَ
  .یردکعمل 

 ۱۰۶ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�ٰٓ ۡ�َ ٱ لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿  ۡ ٱ ُؤا  ﴾١٠٦ ُمبِ�ُ ل
   ترجمه: 
 هکاست  یشیمسّلمًا آزما )ذبح فرزند با دست پدر استه کش بزرگ یآزما(ن یا 

  .است )ین صادق به خداوند ھستیقیامل و کمان یا(گر  بیان
   توضیحات: 

بَآلءُ «  بِنيُ ـالْ . «آزمون .امتحان :»الْ   .گر انیو بگر  روشن .ارکروشن و آش :»مُ
 



  ١٩١٧ سوره صافات

 

 ۱۰۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠٧ َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  هُ َ�ٰ َوفََديۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میردکرا فدا و بالگردان او  یبزرگ و ارزشمند یما قربان 
   توضیحات: 

نَاهُ «  يْ دَ ده یه سر برک یوانیح :»ذِبْحٍ . «میردک یجان او و بالگردان عمر و یفدا :»فَ
مراد قوچ بزرگ و  .مذبوح است یعنی ،اسم مفعول یمصدر است و به معن .شود یم

ظِيمٍ . «شود یفرزند قربان یخداوند فرو فرستاد تا به جاه کاست  یارزشمند عظمت  :»عَ
اء یاز انب یکیه به فرمان خدا و بالگردان کن یا یکی :ز استیشتر در دو چیب ین قربانیا

ان جھان به صورت برنامه ھر ساله یه تا پاکشد  یا وهیه سّنت و شکن یگر اید .بود
  .است یمؤمنان بر جا

 ۱۰۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠٨ ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  هِ َعلَيۡ  َناَوتََر�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
مان و یندگان با ایو اسوه آ(م یگذارد یباق یبعدھای  مّلت انیاو را در م کیو نام ن 

  ).میردکبازان جھانش کقدوه پا
   توضیحات: 

 »... يْهِ لَ نَا عَ كْ   ).۱۲۹و  ۱۱۹و  ۷۸/   صاّفات :نگا( :»تَرَ
 ۱۰۹ صافات آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  مٌ َسَ�ٰ ﴿   ﴾١٠٩ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ
   ترجمه: 
  !میدرود بر ابراھ 
   توضیحات: 

 »... المٌ   ).۷۹/   صاّفات :نگا( :»سَ
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 ۱۱۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿   ﴾١١٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
  .م دادیخواھر یاران را پاداش خکوکینگونه  این ما 
   توضیحات: 
 ۱۱۱ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾١١١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .مان ما بودیه او از بندگان با اکچرا  
   توضیحات: 
 ۱۱۲ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ٰ ٱ ّمِنَ  انَبِيّٗ  قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  هُ َ�ٰ َو�َ�َّ  ﴾١١٢ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
  .میمژده داد ،غمبر و از زمره صالحان بودیه پکاسحاق  )توّلد(ما او را به  
   توضیحات: 

بِيّاً...«    .ستگان شودیغمبر گردد و از زمره شایه مقّدر بود پکن است یمراد ا :»نَ
 ۱۱۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  هِ َعلَيۡ  َناَر�ۡ َوَ�ٰ ﴿  ۚ َ�ٰ إِسۡ  َوَ�َ َفۡ  َوَظالِمٞ  ِسنٞ ُ�ۡ  ُذّرِ�َّتِِهَما َوِمن َق  ﴾١١٣ ُمبِ�ٞ  ۦِسهِ ّ�ِ
   ترجمه: 
 یدر نسلھا ی،در عمر و زندگ(م یت دادکر و بریاسحاق خ )فرزندش(م و یما به ابراھ 

و ھم  ،ار به وجود آمدندکوکین یافراد ،ن دویاز دودمان ا ...)و ،مانیتب و اکدر م ،ندهیآ
  .ردندکارا به خود ستم کآش )مانیعدم ابه خاطر (ه ک یافراد
 



  ١٩١٩ سوره صافات

 

   توضیحات: 

نٌ ـُم«  سِ الِ . «ع فرمان خدا استیمراد مؤمن و مط .ارکوکین :»حْ مراد  .ستمگر :»مٌ ـظَ
  .ار استک افر و منافق و گنهک

 ۱۱۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿    ﴾١١٤ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َ�َ
   ترجمه: 
  .میدیبخش یگرانبھائھای  نعمت و ھارون واقعاً  یبه موسما  
   توضیحات: 

نَنَّا...«  دْ مَ قَ  یاگر جنبه عمل ،مّنت ،میداد یگرانبھا و ارزشمندھای  نعمت واقعاً  :»لَ
و اگر با لفظ  .ن استیبزرگ و سنگھای  نعمت ده است و مرادیبا و پسندیز ،داشته باشد

  .زشت و بدنما است ،و سخن باشد
 ۱۱۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١١٥ َعِظيمِ لۡ ٱ ِب َكرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َمُهَماَوقَوۡ  ُهَماَ�ٰ َوَ�َّيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  م.یان) نجات دادیت و آزار فرعون و فرعونیشان را از غم و اندوه بزرگ (اذیآنان و قوم ا 
   توضیحات: 

ظِيمِ «  بِ الْعَ رْ   ).۷۶/   صاّفات ،۷۶اء / یانب :نگا( :»الْكَ
 ۱۱۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ُهمۡ َ�ٰ َونََ�ۡ ﴿   ﴾١١٦ لِبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  فََ�نُوا
   ترجمه: 
  .روز شدندیپ )بر دشمنانشان(م تا یردک یاریو آنان را  
   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ ْ   .ل رایاسرائ یو ھارون و قوم بن یموس یعنی .میداد یاریشان را یا :»نَرصَ
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 ۱۱۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهَماَ�ٰ َوَءاَ�يۡ ﴿   ﴾١١٧ تَبِ�َ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
آن  یامور زندگ یرھنمودھاگر  بیان و ،نیام دکاح(گر  روشن تابک ،و به آن دو 
  ).ه تورات استک(م یردکعطاء  )یروز
   توضیحات: 

تَبِنيَ ـالْ «  سْ   ).۵۵/   انعام :نگا(گر  بیان وگر  روشن .واضح و روشن :»مُ
 ۱۱۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ُهَماَ�ٰ َوَهَديۡ ﴿  ۡ ٱ َط لّصِ  ﴾١١٨ َتقِيمَ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
و خطر انحراف  ،اء استیاء و اولیه راه انبک(م یردکو آن دو را به راه راست رھنمود  

  ).و سقوط در آن وجود ندارد یو گمراھ
   توضیحات: 

اطَ ال«  َ يمَ ـْالرصِّ تَقِ سْ   ).۶/   فاتحه :نگا( :»مُ
 ۱۱۹ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١١٩ ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  ِهَماَعلَيۡ  َناَوتََر�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میگذارد یآنان را در اقوام بعد باق کیو نام ن 
   توضیحات: 

لَيْها...«  نا عَ كْ تَرَ   ).۱۰۸و  ۷۸/   صاّفات :نگا( :»وَ
 ۱۲۰ صافات آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ٰ  مٌ َسَ�ٰ ﴿   ﴾١٢٠ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َ�َ
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   ترجمه: 
  !و ھارون یدرود بر موس 
   توضیحات: 

يل...«  المٌ عَ   ).۱۰۸و  ۷۸/   صاّفات :نگا( :»سَ
 ۱۲۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا﴿   ﴾١٢١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
  .میدھ یاران را پاداش مکوکینگونه  این ما 
   توضیحات: 

 »... ذلِكَ   ).۱۴/   قصص ،۲۲/   وسفی ،۸۴/   انعام :نگا( :»إِنّا كَ
 ۱۲۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ُهَما﴿  ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِ�َّ  ﴾١٢٢ مِنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .از زمره بندگان مؤمن ما بودند ،آن دو نفر 
   توضیحات: 

ا«    .مراد بت است .آنچه :»مَ
 ۱۲۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَِمنَ  اَس إِۡ�َ  �نَّ ﴿   ﴾١٢٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  .غمبران بودیاس از پیال 
   توضیحات: 

يَاسَ «    .بود ۷ل و از نسل ھارون یاسرائ یغمبران بنیاز پ یکی :»إِلْ
 ۱۲۴ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 
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َ�  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
َ
 ﴾١٢٤ َ�تَُّقونَ  �

   ترجمه: 
  ؟دینک یشه خود نمیپ یزگاریا پرھیآ :به قوم خود گفت یزمان 
   توضیحات: 
 ۱۲۵ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

تَدۡ ﴿ 
َ
حۡ  َوتََذُرونَ  ٗ� َ�عۡ  ُعونَ �

َ
 ﴾١٢٥ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنَ أ

   ترجمه: 
ا یو آ )دیخواھ یخود را از او م یھا یازمندیو ن(د یخوان یاد میا بت بعل را به فریآ 

  ؟!دیساز ینندگان را رھا مین آفریبھتر
   توضیحات: 

ونَ «  عُ الً ). «۴۱و  ۴۰/   د (نگا: انعامیخوان یاد میبه فر»: تَدْ در  ینینام بت مع»: بَعْ
ُبعول است.  ند. جمع آنیله آن به خدا تقّرب جویه به وسک ی. ھر نوع معبودکبعلب

َالِقِنيَ « نَ اخلْ سَ  یا به معنیو  ،رندهیمقّدر و اندازه گ ی). خالق به معن۱۴/   (نگا: مؤمنون »:أَحْ
نش یار آفرکننده بوده و در یشان آفریھا ه بتکپرستان معتقد بودند  دگار است. بتیآفر

ونَ «ث). یان الحدیالب دست دارند (نگا: مجمع رُ   ).۱۶۶شعراء /  ،۲۳۴/   (نگا: بقره »:تَذَ
 ۱۲۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ﴿  ٓ  َورَبَّ  َر�َُّ�مۡ  �َّ  ٱ �ُِ�مُ َءابَا
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٢٦ وَّ

   ترجمه: 
  .ن شما استیشیان پکایه معبود شما و معبود نک ،خدا 
   توضیحات: 

نَ (بدل  :»أهللاَ «  سَ مْ . «است )أَحْ بَّكُ ا ی .آن استا صفت ی )اهللاَ(ا بدل یان یعطف ب :»رَ

مْ (بدل اّول و  )اهللاَ(ه کن یا بَّكُ نَ (بدل دوم  )رَ سَ   .است )أَحْ
 ۱۲۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 
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بُوهُ ﴿  ونَ لَُمحۡ  فَإِ�َُّهمۡ  فََكذَّ ُ�َ ١٢٧﴾ 
   ترجمه: 
گرد آورده  )توّسط فرشتگان در دوزخ(شان یپس ا ،ردندکب یذکاس را تیآنان ال 

  .شوند یم
   توضیحات: 

ونَ ـلَ «  ُ رضَ حْ   ).۳۸سبأ /  ،۱۶/   روم ،۶۱/   قصص :نگا( :»مُ
 ۱۲۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادَ  إِ�َّ ﴿  ۡ ٱ �َّ  ﴾١٢٨ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
  ).امگارندکشان رستگار و یه اک(مگر بندگان مخلص خدا  
   توضیحات: 

بَادَ...«    ).۷۴و  ۴۰/   صاّفات :نگا( :»إِالّ عِ
 ۱۲۹ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٢٩ ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  هِ َعلَيۡ  َناَوتََر�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میگذارد یباق یبعدھای  مّلت انیاو را در م کیو نام ن 
   توضیحات: 

 »... يْهِ لَ نَا عَ كْ   ).۱۱۹و  ۱۰۸و  ۷۸/   صاّفات :نگا( :»تَرَ
 ۱۳۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  مٌ َسَ�ٰ ﴿   ﴾١٣٠ يَاِس�َ  إِۡل  َ�َ
   ترجمه: 
  !اسیدرود بر ال 
   توضیحات: 

نيَ «  ه ھر دو نام کَن ینِ یناء و ِس یھمچون َس  .اس استیگر إلیتلّفظ د :»إِلْ يَاسِ
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ه یه در آکن یگر اید ...ل ویائکیال و مکیم ،م و أبراھامیا إبراھی .است ینین معیسرزم

نْ « :دیفرما یه مک ۱۳۲ ا الْ إِنَّهُ مِ بَادِنَ ننيَ ـعِ مِ ؤْ ه مرجع کار رفته است کر مفرد به یضم .»مُ

يل نُوحٍ « :اتیدر آ ،ن سورهیدر ھم ،گرید یاز سو .َن استیاسیآن ِإْل  المٌ عَ  )۷۹( »سَ

يمَ « اهِ يل إِبْرَ المٌ عَ يل مُويس وَ « )۱۰۹( »سَ المٌ عَ ونَ سَ ارُ ھا  هیسالم صدر سخن آ )۱۲۰( »هَ
اس ینجا ھم سالم بر الین در ایبنابرا .ور استکه مذکگردد  یبرم یغمبریبه ھمان پ

 یاسیال جمع ،نیاسیگر ال یبه عبارت د .ھا یاسیال یعنی ،اسیروان الیاست و بس نه پ

  .معتقدند یه برخکگونه  ھمان ،شده باشد» الياسني«ف ینبوده تا بعد از تخف
 ۱۳۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا﴿   ﴾١٣١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
  .م دادیاران را خواھکوکین پاداش نین چنیما ا 
   توضیحات: 

 »... ذلِكَ   ).۱۲۱و  ۱۱۰و  ۱۰۵و  ۸۰/   صاّفات :نگا( :»إِنّا كَ
 ۱۳۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾١٣٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .مان ما بودیبندگاِن با ااس از زمره یإل 
   توضیحات: 
 ۱۳۳ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

َِّمنَ  الُوطٗ  �نَّ ﴿  ۡ ٱ ل  ﴾١٣٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  .غمبران بودیقطعًا لوط از زمره پ 
   توضیحات: 
 ۱۳۴ سوره صافات آیه 



  ١٩٢٥ سوره صافات

 

   ه:یمتن آ 

هۡ  هُ َ�ٰ َ�َّيۡ  إِذۡ ﴿ 
َ
ۡ�َ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
 ﴾١٣٤ عِ�َ أ

   ترجمه: 
  .میروان او را نجات دادیخاندان و پ یاو و جملگ ی،زمان 
   توضیحات: 

لَهُ «    ).۳۴قمر /  ،۵۶/   نمل :نگا(روان او یخاندان او و پ :»أَهْ
 ۱۳۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٣٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِ�  �َعُجوزٗ  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یارکت و آزار مؤمنان ھمیافران در اذکه ھمسر لوط بود و با ک( یرزنینمگر پ 

  .دیشدگان گرد کاز زمره ھال )ن سببیو بد ،ردک یم
   توضیحات: 

ينَ «  ابِرِ غَ   ).۶۰حجر /  ،۸۳/   اعراف :نگا(نابود شوندگان  .نیکھال :»الْ
 ۱۳۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  ُ�مَّ ﴿   ﴾١٣٦ َخرِ�نَ �ٱ نَاَدمَّ
   ترجمه: 
  .میردکم و نابود یدیوبکگران را درھم ید )میلوط و مؤمنان را نجات داده ک(آن گاه  
   توضیحات: 

نَا«  رْ مَّ   ).۱۷۲شعراء /  ،۱۳۷/   اعراف :نگا(م یدیوبکدر ھم  .میردکو نابود  کھال :»دَ
 ۱۳۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ونَ  �نَُّ�مۡ ﴿  ۡص  ِهمَعلَيۡ  َ�َُمرُّ  ﴾١٣٧ بِِح�َ مُّ
   ترجمه: 
ن یبامدادان از سرزم )ن شامیخود به سرزم یدر َسَفر تجارت !هکاھل م یا(و شما  

  ).دیزن ید میران آنان را دیوسته آثار ویو پ(د ینک یشان عبور میا
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   توضیحات: 

نيَ «  بِحِ   ).۸۳و  ۶۶به روز رسندگان. وارد صبح شدگان. حال است (نگا: حجر / »: مُصْ
 ۱۳۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ ۡ ٱَو� فََ�  ِل� �َّ
َ
 ﴾١٣٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
د و یشیاند یا نمیآ ).دینیب یشان سدوم را میشھر ا یھا مخروبه(و شامگاھان ھم  

نشان و یسرزم یرانیموجب و ،شانیا یارکو تباھ یردارکه بدک(د یستیمتوّجه ن
  ).؟ خودشان شده است یبدفرجام

   توضیحات: 

يْلِ «   یعنی ،ھمیرو ،ِل یَن و ِبالَّ یمراد از ُمْصِبحِ  .است )یف( یبه معن )ب(حرف  :»بِالَّ
  .وسته و دائمیپ

 ۱۳۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَِمنَ  يُو�َُس  �نَّ ﴿    ﴾١٣٩ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  .غمبران بودیونس ھم از زمره پیمسّلمًا  
   توضیحات: 
 ۱۴۰ سوره صافات آیه 
   ه:یمتن آ 

َ�قَ  إِذۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱ إَِ�  �  ﴾١٤٠ ُحونِ َمشۡ ل

   ترجمه: 
ان قوم یاز م ،بدون اجازه پروردگارش ،االکاز مسافر و (پر  یشتکسوی  به او ی،زمان 

  .ختیگر )خود
   توضیحات: 

ار کش صاحبانشان به یختن بندگان از پیگر یشتر براین واژه بیا .ختیگر :»أَبَقَ « 
  .له بدون اجازه پروردگار استیردن قوم و قبک کمراد ترنجا یا .رود یم
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 ۱۴۱ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  فََ�نَ  فََساَهمَ ﴿   ﴾١٤١ َحِض�َ ُمدۡ ل
   ترجمه: 
ا ینان به دریاز سرنش یافراد ،ست بر طبق قرعهیبا یدچار سانحه شد و م یشتک( 

ه قرعه به نام کشد  یسانکرد و از جمله کت کشر یشک ونس در قرعهی ).انداخته شوند
  ).ا انداخته شدیپس برابر عرف آن روز به در( .شان درآمدیا

   توضیحات: 

مَ «  اهَ نيَ ـْال. «ردکت کشر یشک در قرعه :»سَ ضِ حَ دْ شان یقرعه به نام ا .مغلوبان :»مُ
  .فرو انداختگان .درآمدگان

 ۱۴۲ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٤٢ ُملِيمٞ  وَُهوَ  وُت �ُۡ ٱ َقَمهُ ۡ�َ ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
ه ک یارکست در برابر یبا یو م(ه مستحّق مالمت بود ک یدر حال ،دیاو را بلع یماھ 

  ).شود یزندان ،رده بودک
   توضیحات: 

ُوتُ «  لِيمٌ . «بزرگ یماھ ینوع :»احلْ  یارکه ک یسک .مستحّق سرزنش .ارک گناه :»مُ
  .سزاوار سرزنش و درخور لومه شوده کبزند  یا حرفیند ک

 ۱۴۳ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥ�  ﴾١٤٣ ُمَسّبِِح�َ ل

   ترجمه: 
  .بود یاگر او قبًال از زمره پرستشگران نم 
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  بِّحِ سَ اء / یانب :نگا(نندگان کدعا  ).۱۶۶/   صاّفات :نگا(نندگان کعبادت  :»مُ
  ).۱۵/   سجده ،۴۱نور /  ،۷۹
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 ۱۴۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٤٤ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۦٓ نِهِ َ�طۡ  ِ�  لَلَبَِث ﴿ 
   ترجمه: 
  .ماند یز میتا روز رستاخ یم ماھکاو در ش 
   توضیحات: 

ثُونَ . «ماند :»َلِبَث «  بْعَ مِ يُ وْ مراد مدفون شدن  .شوندخته یه برانگک یتا روز :»إِيل يَ
ز دفن ین تا روز رستاخیدر دل زم یو ماھ یه او در دل ماھکچرا  .شه استیھم یبرا
  .شوند یم

 ۱۴۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  هُ َ�ٰ َ�َنَبذۡ ﴿  ٓ لۡ ٱب  ﴾١٤٥ َسقِيمٞ  َوُهوَ  ءِ َعَرا
   ترجمه: 
مار یه بک یدر حال ،میندکاف )اهیازدرخت و گ( ین برھوت خالیسرزم کیما او را در  

  .و نزار بود
   توضیحات: 

نَاهُ «  بَذْ او  یه ماھکم یردک یارکه کن است یمراد ا .میندکاو را اف .میاو را انداخت :»نَ

آءِ . «ندکرا از دھان خود پرت  رَ عَ اه و یاز درخت و گ ین برھوت و خالیسرزم :»الْ

يمٌ « .ساختمان قِ   .ناخوش .ماریب :»سَ
 ۱۴۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿�
َ
 ﴾١٤٦ ِط�ٖ َ�قۡ  ّمِن َشَجَرةٗ  هِ َعلَيۡ  َناَبتۡ َوأ

   ترجمه: 
  ).ارامدیپھن و مرطوب آن ب یھا ه برگیتا در سا(م یدیانیاو رو یبر باال یدوُبنکما  
   توضیحات: 

ةً «  رَ جَ طِنيٍ . «بوته .اهیگ :»شَ قْ ش یھا دوُبن بدان خاطر انتخاب شده تا برگک .دوک :»يَ
  .فتد و او را از گزند حوادث در امان داردیونس بی یرو



  ١٩٢٩ سوره صافات

 

 ۱۴۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
لۡ  ِماْئَةِ  إَِ�ٰ  هُ َ�ٰ َسلۡ َوأ

َ
وۡ  ٍف �

َ
 ﴾١٤٧ يَزِ�ُدونَ  أ

   ترجمه: 
شتر یا بی یصد ھزار نفر کیت یجمعسوی  به افت) و او رای یم بھبودک مکونس ی( 

  ند).کھا دعوت  یکیھا و انجام ن یردن از بدکمان آوردن و توبه یشان را به ایم (تا ایفرستاد
   توضیحات: 

ةِ أَلْفٍ «  ائَ  .ای .هکبل :»أَوْ ). «۹۸/   ونسی :نگا(مراد قوم خودش است  ،صد ھزار :»مِ
  .برند یار مکن به یشید مطلب پیکتأ یرا برا ین حرفیچنھا  عرب

 ۱۴۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ َٔ  ْ  ﴾١٤٨ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َمتَّعۡ  اَمُنوا
   ترجمه: 
تا  یفراخ زندگھای  نعمت شان را از مواھب فراوان ویمان آوردند و ما ایآنان ھمه ا 

  .میمند ساخت بھره یمّدت مشّخص
   توضیحات: 

نيٍ «  مْ إِيل حِ نَاهُ تَّعْ آنان و دن اجل یفرا رس یعنی .نیمّدت مع ).۹۸/   ونسی :نگا( :»فَمَ
  .یویات دنیشان در حیزمان مقّدر ا

 ۱۴۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

لَِرّ�َِك  تِِهمۡ تَفۡ سۡ ٱفَ ﴿ 
َ
 ﴾١٤٩ ُنونَ ۡ�َ ٱ َولَُهمُ  َناُت ۡ�َ ٱ أ

   ترجمه: 
ه فرشتگان که بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند کن مکه ساک(از آنان  

دختران از آِن پروردگار تو باشند و پسران از آِن ا یه آکبپرس  )ندیدختران خدا
  ).؟ ن عادالنه استیا ایآ( ؟ خودشان

   توضیحات: 

بَنَاتُ «  فرشتگان  :گفتند یده تباه خود میه بنا به عقکمراد فرشتگان است  :»الْ



 تفسیر نور    ١٩٣٠

 

شگاه یالبّته پسر و دختر در پ ).۲۷/   نجم ،۵۷/   نحل ،۱۱۶/   بقره :نگا(ند یدختران خدا
رآن استدالل ق یول .و تقوا است یکت ھر دو پایار شخصیسان دارند و معکیخدا ارزش 

رند و به یه مطالب طرف را بگکاست » خصم ر مسّلماِت کذ«نجا به اصطالح از باب یدر ا
  ).۲۲/   نجم :نگا( ین معنیر اینظ .خود او باز گردانند

 ۱۵۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َناَخلَقۡ  أ  ﴾١٥٠ ِهُدونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  اثٗ إَِ�ٰ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل

   ترجمه: 
بر (شان ناظر یا ،میدیآفر یما فرشتگان را به صورت ماده م )هک یوقت(ه کن یا ای 

  ؟اند بوده )خلقت فرشتگان
   توضیحات: 

ونَ «  دُ اهِ   ).۱۹/   زخرف ،۵۱/   ھفک :نگا(حاضر و ناظر  ،جمع شاھد :»شَ
 ۱۵۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
 ﴾١٥١ َ�َُقولُونَ  ِكِهمۡ إِفۡ  ّمِنۡ  إِ�َُّهم �

   ترجمه: 
  :ندیگو یبه ھم بافته خود م یدروغھا و تھمتھا یآنان تنھا از رو !ھان 
   توضیحات: 

مْ «  نْ إِفْكِهِ ھا و  به ھم بافته یتنھا از رو .زشت خود  ھای دروغ بنا به :»مِ

ولُونَ « .خود یھایپرداز الیخ يَقُ دَ اهللاُ(ه کاست  یه بعدیمقول قول در آ :»لَ لَ   .است )وَ
 ۱۵۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�َ ﴿  ٰ  ��َُّهمۡ  �َّ  ﴾١٥٢ ِذبُونَ لََ�
   ترجمه: 
  .ندیشان دروغگویقطعًا ا !خداوند فرزند زاده است 
   توضیحات: 

دَ «  لَ   .صاحب فرزند شد .اآوردیفرزند به دن .زاد»: وَ



  ١٩٣١ سوره صافات

 

 ۱۵۳ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
 ﴾١٥٣ نِ�َ ۡ�َ ٱ َ�َ  َناتِ ۡ�َ ٱ َطَ� أ

   ترجمه: 
ه به گمان شما پسران ک یدر صورت(ح داده است یا خدا دختران را بر پسران ترجیآ 

ست خدا پسران را یبا یم ،شه تباه شما ھم بودیتازه اگر برابر اند ؟از دختران بھترند
  ).!نه دختران را ؛ندکب خود ینص

   توضیحات: 

طَفي«  طَفي(در اصل  ؟ ده استیا برگزیآ :»أَصْ ف یتخف یھمزه فعل برا .است )أَإِصْ
  .حذف شده است

 ۱۵۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٥٤ ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َما﴿ 
   ترجمه: 
  ).؟!دیگوئ ید چه میفھم یم چیھ( ؟دینک یم یچگونه داور ،زتان شده استیچه چ 
   توضیحات: 

 »... مْ ا لَكُ   ).۳۵/   ونسی :نگا( :»مَ
 ۱۵۵ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

فََ� ﴿ 
َ
ُرونَ  أ  ﴾١٥٥ تََذكَّ

   ترجمه: 
ھا  یگوئ ھودهین بیو از ا ،دیآئ یھا به خود نم یخبر ین بیو از ا(د یگرد یادآور نمیا یآ 

  ).؟دیدار یدست بر نم
   توضیحات: 

ونَ «  رُ كَّ   ).۳/   ونسی ،۴/   سجده ،۸۰/   انعام :نگا( :»أَفَال تَذَ
 ۱۵۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 
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مۡ ﴿ 
َ
بِ�ٞ  نٞ َ�ٰ ُسلۡ  لَُ�مۡ  أ  ﴾١٥٦ مُّ

   ترجمه: 
  ؟دیدار )نهین زمیدر ا( یگر ل روشن و روشنیه شما دلکن یا ای 
   توضیحات: 

لْطَانٌ «  /   انعام ،۱۵۳و  ۱۴۴و  ۹۱نساء /  ،۱۵۱/   عمران آل :نگا(ل و برھان یدل :»سُ
  .است یآسمان یمراد وح ).۸۱

 ۱۵۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ْ فَ�  ﴾١٥٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن بُِ�مۡ بِِ�َ�ٰ  تُوا

   ترجمه: 
  .دید و بنمائیاوریتاب خود را بک )دیدار یل و برھانیه دلک(د یگوئ یاگر راست م 
   توضیحات: 

مْ «    ).۴۰فاطر /  ،۲۱/   زخرف :نگا( .است یتاب آسمانک ،تابکمراد از  :»بِكِتَابِكُ
 ۱۵۸ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۚ �ََسبٗ  نَّةِ �ِۡ ٱ َو�َۡ�َ  ۥَنهُ بَيۡ  وََجَعلُوا ونَ لَُمحۡ  إِ�َُّهمۡ  نَّةُ �ِۡ ٱ َعلَِمِت  َولََقدۡ  ا ُ�َ ١٥٨﴾ 
   ترجمه: 
ه ک یدر صورت .ان ھستندیان خدا و جنّ یم یکیو نزد یشاوندیبه خوآنان معتقد  
حاضر  )ان دوزخیدر م ،بورزند کاگر شر ،و ھم خودشان(ان که مشرکدانند  یان میجنّ 

  .شوند یآورده م
   توضیحات: 

لُوا«  عَ نَّةِ « .ان عرب استکمشر )و(ر یمراد از ضم :»جَ ن یاطیمراد ش .انیجنّ  :»اجلِْ

ُمْ . «است ونَ ـلَ . «ان استیا جنّ ی ،ان عربکمراد مشر .شانیه اک :»إِهنَّ ُ رضَ حْ   روم :نگا( :»مُ

باً ). «۱۲۷/   صاّفات ،۵۳و  ۳۲/   سی ،۳۸سبأ /  ،۱۶/   .یشاوندیو خو یشیخو :»نَسَ
من َشرور و یاھر .گرندیدکیزدان دو برادر یمن و یاھر :گفتند یمثًال م .قرابت و نسبت

من خالق یاھر .گرندیھمد کیزدان شریمن و یاھر .م استیرکزدان بزرگوار و یو  ،میلئ
  .ر استیزدان خالق خیشّر و 
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 ۱۵۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿  ا �َّ  ﴾١٥٩ يَِصُفونَ  َ�مَّ
   ترجمه: 
 )پرست و خرافه کن گروه مشریا(ه ک یھائ فیو منّزه است از توص کپا ،خداوند 

  .نندک یم
   توضیحات: 

 »... انَ بْحَ   ).۹۱/   مؤمنون ،۲۲اء / یانب :نگا( :»سُ
 ۱۶۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادَ  إِ�َّ ﴿  ۡ ٱ �َّ  ﴾١٦٠ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
  ).شوند یه در دوزخ گرد آورده نمک(مگر بندگان مخلص خدا  
   توضیحات: 

بَادَ...«  آن در باال  یدانند و معن یاز حضور در آتش م یآنان را مستثن یبرخ :»إِالّ عِ
 :یعنی .نندک یف میان توصکدانند از آنچه مشر یم یھم آنان را مستثن یبعض .گذشت

. باشد یسته ذات مقّدس خدا نمیشا یفیچ توصیھ ،ف بندگان مخلص خدایجز توص

نيَ ـالْ « لَصِ خْ   ).۱۲۸و  ۷۴و  ۴۰/   صاّفات :نگا( :»مُ
 ۱۶۱ صافات آیه سوره

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦١ ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما فَإِنَُّ�مۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دینک یه پرستش مک یزھائیشما و چ 
   توضیحات: 

ونَ «  بُدُ ا تَعْ مَ مْ وَ إِنَّكُ شما  :ن خواھد بودیچن یمعن ،دیموصوله بشمار آ )ما(اگر واژه  :»فَ
ه به یمصدر )ما(اگر ھم واژه  .دیبمانتان یشما با معبودھا .دیپرست یه مک یزھائیو چ

 یشما در گرو عبادت .دینک یه مک یشما و عبادت :شود ین میچن یمعن ،دیحساب آ
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  .دینک یه مکد یھست
 ۱۶۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نُتمۡ  َما
َ
 ﴾١٦٢ تِنِ�َ بَِ�ٰ  هِ َعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
و به (د یمنحرف ساز یرا با فتنه و فساد از خداپرست یسکد یتوان یھرگز نم 
  ).دیشانکب یپرست بت
   توضیحات: 

آ أَنتُمْ «  يْهِ «ه است. یواژه (ما) ناف»: مَ لَ گردد و جار و  یر (ه) به خداوند بر میضم»: عَ

ن. ینندگان. مفسدکگول زنندگان. منحرف »: فَاتِنِنيَ «) است. فَاتِنِنيَ مجرور متعّلق به (

آ أَنتُمْ «رود.  یار مکنسبت ما بعد خود از ما قبل خود به  ید نفیکتأ ی(ب) زائد و براحرف  مَ

آتِنِنيَ  يْهِ بِفَ لَ  ،دینک یه مک یا شما و عبادتید یپرست یه مک یھائ شما و بت !هکّفار مک یا»: عَ
  د.یب دھید و فریو گول زن ،دیسته خدا را تباه و منحرف سازید بندگان شایتوان یھرگز نم

 ۱۶۳ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦٣ ِحيمِ �َۡ ٱ َصالِ  ُهوَ  َمنۡ  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ل باشد به آتش دوزخ بسوزدیه ماکرا  یسکمگر  
   توضیحات: 

الِ «  ه سوختن با آتش ک )یصل(از ماده  .ه با آتش بسوزدک یسک ی،مخّفف صال :»صَ
  ).۱۲انشقاق /  ،۷۰/   میمر :نگا(است 

 ۱۶۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَما﴿  عۡ  َمَقامٞ  ۥَ�ُ  إِ�َّ  ِمنَّا  ﴾١٦٤ لُومٞ مَّ
   ترجمه: 
و در آنجا و در آن ُپست به (م یدار یا گاه جداگانهیاز ما مقام مشّخص و جا کیھر  

  ).میزدانیفه مشغول و گوش به فرمان یانجام وظ



  ١٩٣٥ سوره صافات

 

   توضیحات: 

نَّا إِالّ...«  ا مِ شان را دختران خدا یپرستان ا ه بتکالم فرشتگانند کندگان یگو :»مَ
  .پنداشتند یم

 ۱۶۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

آٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا﴿   ﴾١٦٥ فُّونَ لصَّ
   ترجمه: 
م یا ستادهیبه صف ا )زدان و اجرا فرمان خداوند سبحانیاطاعت  یبرا( یو ما جملگ 

ارش را کرون نھادن از دائره حوزه یو گام ب ،خود یت از جاکاز ما جرأت حر یسکو (
  ).ندارد

   توضیحات: 

آفُّونَ «    ).۱/   صاّفات :نگا(ستادگان یبه صف ا :»الصَّ
 ۱۶۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا﴿   ﴾١٦٦ ُمَسّبُِحونَ ل
   ترجمه: 
  ).میچونیزد بیشگران ایو ستا(م یس خدا مشغولیح و تقدیبه تسب ی،و ما جملگ 
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  بِّحُ سَ   ).۲۷و  ۲۶و  ۲۰اء / یانب :نگا(ان یح گویتسب :»مُ
 ۱۶۷ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  �ن﴿   ﴾١٦٧ َ�َُقولُونَ  َ�نُوا
   ترجمه: 
  :گفتند یم )ش از بعثتیپ(ان کھر چند مشر 
   توضیحات: 

  .است» إِنَّ «. اصل آن مخّفف از مثّقله است :»إِنْ « 
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 ۱۶۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  لَوۡ ﴿ 
َ
 ٱ ّمِنَ  �رٗ ذِكۡ  ِعنَدنَا أ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٦٨ وَّ

   ترجمه: 
  .میداشت یان مینیشیپ )یآسمان(ھای  کتاب ھمچون یتابکاگر  
   توضیحات: 

راً «   ،۶۹و  ۶۳/   اعراف :نگا(اء است یانب یآسمانھای  کتاب ھمچون ی،تابکمراد  :»ذِكْ

لِنيَ ). «۵۰و  ۲۴و  ۲اء / یانب ،۹و  ۶حجر /   ،۴۳فاطر /  ،۱۳و  ۱۰حجر /  :نگا( :»األوَّ
  ).۱۹۶و  ۱۸۴و  ۱۳۷و  ۲۶شعراء / 

 ۱۶۹ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادَ  لَُكنَّا﴿  ۡ ٱ �َّ  ﴾١٦٩ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
  .میشد یما قطعًا بندگان مخلص خدا م 
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  لَصِ خْ   ).۱۲۸و  ۷۴و  ۴۰/   صاّفات :نگا( :»مُ
 ۱۷۰ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ﴾١٧٠ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  ۦۖ بِهِ  فََ�َفُروا
   ترجمه: 
شان یا یقرآن برا یتاب آسمانکن یتر د و بزرگیآنان جامه عمل به خود پوش یآرزو( 

  .ار خود را خواھند دانستکو فرجام  ،دندیفر ورزکشان بدان یو ا )فرو فرستاده شد
   توضیحات: 

  .ه قرآن استک یتاب آسمانکبه آن  :»بِهِ « 
 ۱۷۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لِعَِبادِنَا َ�َِمُتَنا َسَبَقۡت  َولََقدۡ ﴿   ﴾١٧١ َسلِ�َ ُمرۡ ل



  ١٩٣٧ سوره صافات

 

   ترجمه: 
ثبت و ضبط گشته  )در لوح محفوظ(وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبًال  

  .است
   توضیحات: 

تُنَا...«  لِمَ تْ كَ بَقَ دْ سَ قَ   ).۱۰۱اء / یانب ،۱۹ونس / ی :نگا( :»لَ
 ۱۷۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَُهمُ  إِ�َُّهمۡ ﴿   ﴾١٧٢ َمنُصوُرونَ ل
   ترجمه: 
  .گردند یم یاریشان قطعًا یه اکن یو آن ا 
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  ورُ نصُ   ).۵۱غافر /  ،۴۰/   حّج  ،۴۷/   روم :نگا(شوندگان  یاری :»مَ
 ۱۷۳ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٧٣ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ لَُهمُ  ُجنَدنَا �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شوند یروز میر ما حتمًا پکو لش 
   توضیحات: 

الِبُونَ «  غَ وعده  :یادآوری ).۲۱/   مجادله :نگا( .روزمندانیپ .ره شوندگانیچ :»الْ
نه  ؛ وعده مشروط است کی ،ر اسالم و غلبه مؤمنانکلش یروزیبر پ یخداوند مبن

 یر الھین خدا بودن و تالش در مسیان راستیرکو لش یقیمشروط به بندگان حق .مطلق
  .یآسمان یھا ار و برنامهکبا اف

 ۱۷۴ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َتَولَّ ﴿   ﴾١٧٤ ِح�ٖ  َح�َّ
   ترجمه: 
  .ن به حال خود واگذاریمع یشان را تا مّدت زمانیاز آنان دست بدار و ا 
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   توضیحات: 

مْ «  نْهُ لَّ عَ بگردان و صبر داشته باش (نگا:  یشان را به حال خود بگذار. از آنان رویا»: فَتَوَ

نيٍ ). «۹۱/   انعام ،۸۱نساء /  تّي حِ م یدھ یه به تو اجازه جنگ مک یتا زمان . مرادیتا زمان»: حَ
  م.یچشان یمشان  بدی یست و رسوائکم و ننگ شیگردان یروز میره و پیو تو را بر آنان چ

 ۱۷۵ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

بۡ ﴿ 
َ
ونَ ُ�بۡ  َف فََسوۡ  ُهمۡ ِ�ۡ َو� ُ�ِ ١٧٥﴾ 

   ترجمه: 
و آنان خود باالخره  )دیآ یبر سرشان م یه چه بالئک(ن کشان  نگاه )آن وقت( 

  ).ش را و نصرت شما رایمت خویھز(د یخواھند د
   توضیحات: 

ِمْ «  ْ هبِ   .بنگرشان .نکشان  نگاه :»أَبْرصِ
 ۱۷۶ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

فَبَِعَذابَِنا﴿ 
َ
 ﴾١٧٦ ِجلُونَ تَعۡ �َسۡ  أ

   ترجمه: 
  ).؟!مگر ِخرد ندارند( ؟!خواھند یا عذاب ما را بشتاب میآ 
   توضیحات: 

لُونَ «  جِ تَعْ خواھند مراد از عذاب  یدن را میزود فرا رس .خواھند یبشتاب م :»يَسْ
 ،۴۸/   ونسی :نگا(است  یو عذاب اخرو )۲۸/   سجده :نگا( یویعذاب دن ،هیور در آکمذ
  ).۴۸/   سی ،۲۹سبأ /  ،۷۱/   نمل ،۳۸اء / یانب

 ۱۷۷ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  �َِساَحتِِهمۡ  نََزَل  فَإَِذا﴿  ۡ ٱ َصَباحُ  ءَ فََسا  ﴾١٧٧ ُمنَذرِ�نَ ل
   ترجمه: 
 ،فرود آمد )شان یدان زندگیو در م(شان  اط منازلیه عذاب ما در حک یھنگام 

  !خواھند داشت یشدگان چه بامداد بد میب



  ١٩٣٩ سوره صافات

 

   توضیحات: 

مْ «  تِهِ احَ ة. «آنان یدان زندگیدر م .شانیاط ایدر ح :»بِسَ احَ . دانیم ،اطیح :»سَ

بَاحُ « ه کاست  یا صبح معمولی ،از خواب غفلت یداریمراد بامداد ب .صبح .بامداد :»صَ
  .دیآ یشان میبه سراغ ا ین وقتیعذاب در چن

 ۱۷۸ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  َوتََولَّ ﴿   ﴾١٧٨ ِح�ٖ  َح�َّ
   ترجمه: 
  .به حال خود واگذارن یمع یشان را تا مّدت زمانیدست از آنان بدار و ا 
   توضیحات: 

 »... لَّ   .شتر استید بیکتأ یبرا ،هیرار آکت ).۱۷۴/   صاّفات :نگا( :»تَوَ
 ۱۷۹ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ ﴿ 
َ
ونَ ُ�بۡ  َف فََسوۡ  ِ�ۡ َو� ُ�ِ ١٧٩﴾ 

   ترجمه: 
فرجام (و آنان خودشان ھم  ،نیتو بب )شان رایشان ایار آشفته و وضع پرک ،آن وقت( 

  .دیخواھند د )ش رایبد و حال تباه خو
   توضیحات: 

 »... ْ  یھا هیه آکن یا ای .د استیکرار به خاطر تأکت ).۱۷۵/   صاّفات :نگا( :»أَبْرصِ
 یو واالئ یروزیو پ ،افرانک یویدن یحتم یست و رسوائکاشاره به ش ۱۷۵و  ۱۷۴
 یفر سخت الھیکمجازات و گر  بیان ۱۷۹و  ۱۷۸ یھا هیو آ ،مؤمنان دارد یویدن یقطع
  .مان استین و اید یافراد ب یاخرو یقطع یو بدبخت یامکو نا

 ۱۸۰ سوره صافات آیه
   ه:یمتن آ 

ا عِزَّةِ لۡ ٱ رَّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿   ﴾١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ
   ترجمه: 
ھم ان درباره خدا به کمشر(ه ک یفھائیو منّزه است خداوندگار تو از توص کپا 
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  .خداوندگار عّزت و قدرت ،نندک یم )بافند و سر ھم یم
   توضیحات: 

ةِ «  زَّ عِ بُّ الْ ةِ . «صاحب قدرت و قّوت .خداوند عّزت :»رَ زَّ عِ   .قّوه .غلبه :»الْ
 ۱۸۱ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�َ  مٌ وََسَ�ٰ ﴿   ﴾١٨١ َسلِ�َ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
  !غمبرانیدرود بر پ 
   توضیحات: 

 »... المٌ جداگانه درود فرستاده شده است  ،غمبرانیاز پ یارین سوره بر بسیدر ا :»سَ
غمبران درود فرستاده یبر ھمه پ یبند  نجا به گونه جمعیخدا در ا ).۱۳۰و  ۱۰۹ :نگا(

  .شان را مورد لطف و مرحمت قرار داده استیا یو جملگ
 ۱۸۲ سوره صافات آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱوَ ﴿   ﴾١٨٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ
   ترجمه: 
  .ان استیه خداوندگار جھانکزدان را سزا است ی ،شیستا 
   توضیحات: 

دُ هللاِِّ...«  َمْ   ).۲/   فاتحه :نگا( :»احلْ



 
 

 سوره ص

 ۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ رِ ّ�ِكۡ ٱ ذِي َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ٓصۚ ﴿ 
   ترجمه: 
ن یو قوان یقیحق یارزشھا(گر  بیان ادآور ویسوگند به قرآن پرآوازه و واال و  ...صاد 

  ).بخش خدا سعادت
   توضیحات: 

رِ ). «۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»ص«  كْ  .بزرگوار .پرآوازه :»ذِي الذِّ
و انسان را به  ،ر بودهیر و عظمت فراگیجا گ ت ھمهیص یقرآن دارا .گر انیب .ادآورندهی
ان یو با ب ،گرداند یخدا آشنا م یوجود یھا و او را به ارزش ،اندازد یاد خدا و معاد می

انِ ذِي . «زند ینار مکرا  یانسان یارکفراموش یھا ظلمات غفلت و پرده ی،آسمان ءَ رْ قُ الْ وَ

رِ  كْ انِ « :ن استیر چنیاست و تقد ه است و جواب آن محذوفیجمله قسم :»الذِّ ءَ رْ قُ الْ وَ

زٌ  جِ عْ ا الْكالمَ مُ ادِقٌ وَ إِنَّ هذَ رِ ، إِنَّكَ صَ كْ   ».ذِي الذِّ
 ۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ بَلِ ﴿  َّ�  ْ �ٖ  ِ�  َ�َفُروا  ﴾٢ وَِشَقاقٖ  ِعزَّ
   ترجمه: 
 ،شوند یم نمیتسلدارگر یو قرآن بگر  روشن اتین آیافران در برابر اکد ینیب یاگر م( 

ّبر کافران گرفتار تکه کبل )الم حق افتاده استکن یبر ا یا ه پردهکن است ینه به خاطر ا
شان را یه اک( یانیو عداوت و عص )ه آنان را از قبول حق بازداشتهک(ھستند  یو غرور

  ).دارد یرش دعوت تو باز میاز پذ
   توضیحات: 

ةٍ «  زَّ اقٍ . «اذب استکمراد عّزت  ).۲۰۶/   بقره :نگا( ینیخود بزرگ ب .ّبرکت :»عِ قَ  :»شِ
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  ).۵۳/   حّج  :نگا( یاروئیرو .قتیمخالفت با حق و حق
 ۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َ�مۡ ﴿ 
َ
ْ  نٖ قَرۡ  ّمِن لِِهمَ�بۡ  ِمن َنالَكۡ أ َ�َت  َ�َناَدوا  ﴾٣ َمنَاٖص  ِح�َ  وَّ

   ترجمه: 
و ستم و  کفر و شرکبه خاطر (ه ما آنان را کاند  بوده یادیشان اقوام زیش از ایپ 

 ،اند ون سر دادهیاند و ش اد برآوردهیفر )به ھنگام نزول عذاب(م و یا ردهک کھال )گناه
  .نمانده است یزمان نجات و خالص باق )ر شده است ویچه سود د( یول

   توضیحات: 

نٍ «  رْ نَاصٍ ). «۹۸و  ۷۴/   میمر ،۶/   انعام :نگا( :»قَ  :»التَ . «سالمت .نجات .فرار :»مَ

نَاصٍ . «زائد )َت (جنس است ھمراه با  یالء نف نيَ مَ  .ستیز نیوقت گر کنیا :»التَ حِ
  .باشد ینون زمان نجات نمکا

 ۴ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ْ وََعِجُبوٓ ﴿  ن ا
َ
ٓ  أ نِذرٞ  َءُهمَجا ٰ لۡ ٱ َوقَاَل  ُهۡمۖ ّمِنۡ  مُّ اٌب  ِحرٞ َ�ٰ  َذاَ�ٰ  فُِرونَ َ�  ﴾٤ َكذَّ

   ترجمه: 
افران کو  ،آمده استسویشان  به از خودشان یا م دھندهیه بکن یدر شگفتند از ا 

  .است یار دروغگوئیجادوگر بس ،نیا :ندیگو یم
   توضیحات: 

 »... مْ هُ آءَ مْ « :یعنی .منصوب به نزع خافض است ،جمله :»أَن جَ هُ آءَ نْ أَن جَ . »مِ

  .مراد محّمد است :»هذا«
 ۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

َجَعَل ﴿ 
َ
ٰ  لَِهةَ �ٱ أ  ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ِحًد�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�

   ترجمه: 
ه ک یحرف(ن یواقعًا ا ؟ معتقد است یواحد یبه خدا ،انین ھمه خدایا یا او به جایآ 

  .است یز شگفتیچ )زند یم



  ١٩٤٣ سوره ص

 

   توضیحات: 

ابٍ «  جَ اب برایَعِج  .ار شگفت استیبس .ب استیواقعًا عج :»عُ  یب و ُعَجاب و ُعجَّ
  ).۲ق /  ،۷۲ھود /  :نگا(است  یمعن کیمبالغه و به 

 ۶ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نَطلَقَ ٱوَ ﴿  نِ  ُهمۡ ِمنۡ  َمَ�ُ ل
َ
ْ مۡ ٱ أ ْ ۡص ٱوَ  ُشوا وا ُ�ِ  ٰٓ  ﴾٦ يَُرادُ  ءٞ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  َءالَِهتُِ�ۡمۖ  َ�َ

   ترجمه: 
م به بتان کمح(د و یه بروک )گر گفتندیدکیو به (شان راه افتادند یردگان اکسر 
 یزین ھمان چیا .دیان خود ثابت و استوار باشیخدا )عبادت(بر  )د ویش بچسبیخو

  .شود یه خواسته مکاست 
   توضیحات: 

مْ . «یعنی یدر معن ،) استأَيْ ( یحرف مفّسره و به معن»: أَنْ «  نْهُ ُ مِ واإِنطَلَقَ املَْألَ شُ »: أَنِ امْ
زمزمه شان  زبان هک یزید. سران راه افتادند و چیگر گفتند برویدکیسران راه افتادند و به 

وا«رد. کروان شد. شروع »: إِنطَلَقَ «بود. » دیبرو«رد ک یم د. بر ینده شوکد و پرایبرو»: إِمْشُ

ادُ «د. ید و ماندگار باشیش برویتب خوکمذھب و م ءٌ يُرَ ْ : استقامت بر عبادت »إِنَّ هذا لَيشَ
ه مورد درخواست ما سران قوم است. کاست  یزیچ ،ن آباء و اجدادیبر آئ یبتان و ماندگار

شده است و  یه طّراحکاست  یا توطئه یعنی ،قصد یاست از رو یزید چین دعوت جدیا
  است محّمد بر عرب است.یما و ر ینارکھدف آن بر

 ۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِ�  َذابَِ�ٰ  َناَسِمعۡ  َما﴿  ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ِخَرةِ �ٱ ِملَّةِ ل  ﴾٧ قٌ تَِ�ٰ خۡ ٱ إِ�َّ  َذا
   ترجمه: 
  .ستین ین جز دروغ ساختگیا .میا دهیرا نشن )یتاپرستکی(ن یا ی،گرین دیما در آئ 
   توضیحات: 

ةِ ـْال«  رَ لَّةِ اآلخِ ه کت است یحیژه مسیبه و ،تابکن اھل یمراد آئ .یگرین دیآئ :»مِ
شان یه اکان است یشیپرست قر ن پدران بتیا مراد آئی .ت بوده و ھستندیمعتقد به تثل
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تِالقٌ . «ن بشمار استیواپس ،انشانکایشان نسبت به زمان نیده و زمان ایرا د ذب ک :»إِخْ
  .ش خود ساخته و پرداختهیدروغ از پ .محض

 ۸ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ُءنزَِل ﴿ 
َ
ۚ بَيۡ  ِمنۢ  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ َعلَيۡ  أ ا بَل رِي� ذِكۡ  ّمِن َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  نَِنا َّمَّ ْ  ل  ﴾٨ َعَذابِ  يَُذوقُوا

   ترجمه: 
اصًال آنان درباره قرآن من بدگمان و  ؟ قرآن بر او نازل شده است ،ان ھمه مایا از میآ 

ن گستاخانه سخن یه چنکن است یا(اند  دهیاصًال آنان عذاب مرا نچش .مترّددند
  ).ندیگو یم

   توضیحات: 

رُ «  كْ ا ـَ مّ ـَل). «۶حجر /  :نگا(گفتند  ین سخن را از راه تمسخر میا .قرآن :»الذِّ

وقُوا ذُ فر کاز اسباب  یگریبه سبب د یانتقال از سبب یبرا :»بَلْ . «اند دهیھنوز نچش :»يَ
  .آنان است

 ۹ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٓ  ِعنَدُهمۡ  أ ۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َرّ�َِك  ةِ رَۡ�َ  �ِنُ َخَزا اِب ل  ﴾٩ وَهَّ

   ترجمه: 
نده تو در دست یار با عّزت و بس بخشایرحمت پروردگار بس یھا مگر گنج یراست 

ه بخواھند محروم کس را که بخواھند نبّوت بدھند و ھر که را کتا ھر ( ؟ شان استیا
  ).؟!سازند

   توضیحات: 

حْ «  آئِنُ رَ زَ ...ـخَ بِّكَ ةِ رَ   ).۱۰۰اسراء /  :نگا( :»مَ
 ۱۰ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
لۡ  لَُهم أ َ�ٰ ٱ ُك مُّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۖ بَيۡ  َوَما ِض �ۡ� ْ َ�ۡ فَلۡ  َنُهَما  ٱ ِ�  َ�ُقوا

َ
 ﴾١٠ بِ َ�ٰ سۡ ۡ�

   ترجمه: 
از آن  ،ان آن دو استیه در مک یزھائین و چیو زمھا  آسمان تیمکت و حایکا مالی 



  ١٩٤٥ سوره ص

 

 ه در دست دارندک یالزمه صعود(ن است با وسائل و اسباب یاگر چن ؟ شان استیا
و به ھر  ،نندکومت کخواھند ح یه خود مکو ھر گونه (باال روند  )ھا آسمانسوی  به
  ).بفرستند یخواھند وح یه مکس ک

   توضیحات: 

وا«  تَقُ ْ لْريَ بَابِ . «نندکپس باال بروند و صعود  :»فَ  .لهیوس .سمانیر ،جمع َسَبب :»األسْ
  ).۴۲اسراء /  ،۳۵/   انعام ،۱۵/   حّج  :نگا(مراد ابزار و ابواب و طرق صعود است 

 ۱۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ا ُجندٞ ﴿   ٱ ّمِنَ  ُزومٞ َمهۡ  ُهَنالَِك  مَّ
َ
 ﴾١١ َزاِب حۡ ۡ�

   ترجمه: 
ھا و  از دسته یا ست خوردهکز شیسپاه ناچ ،ھستند )هکدر شھر م(نجا یه اکنان یا 

اند و سرانجام مغلوب  ان برافراشتهیغمبران َعَلم طغیه قبًال در برابر پک(ند یھا گروه
  ).اند اند و تار و مار شده گشته

   توضیحات: 

ندٌ «  ا«ر است. یتحق ین آن برای. تنوکز. گروھیسپاه ناچ»: جُ ه. در ک یزھائیچ»: مَ

نَالِكَ «ه) است. ک یه و افرادک یسانکنجا مراد (یا ومٌ «است.  هکآنجا. مراد م»: هُ زُ هْ »: مَ

زابِ «ست خورده. کش ا). واژه (۱۲ه ی(نگا: آ  ھا گروه ھا و دسته»: األحْ ندٌ ) مبتدا و (مَ ) جُ

ومٌ و ( ،خبر مقّدم زُ هْ ندٌ ا صفت (ی) خبر دوم مَ ندٌ ه (کن یا ایباشد.  ی) مجُ ا) مبتدا و (جُ ) مَ

ومٌ زائد و ( زُ هْ ست کش کآنجا سپاھ نان درین باشد: ایه چه بسا ایآ ی) خبر است. معنمَ
  نان در جنگ احزاب است.ید یست بکان احزاب خواھند بود. اشاره به شیاز م یا خورده

 ۱۲ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿   ٱ ُذو نُ َعوۡ َوفِرۡ  وََ�دٞ  نُوحٖ  مُ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َكذَّ
َ
 ﴾١٢ تَادِ وۡ ۡ�

   ترجمه: 
بلند و استوار ھمچون  یبناھائ یه داراکز قوم نوح و عاد و فرعون ینان نیقبل از ا 

  .اند ردهکب یذکت )غمبران ما رایپ(اند  وه بودهک
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   توضیحات: 

مْ «  بْلَهُ تَادِ «ش. یش از قوم قریپ»: قَ بلند و  یبناھا ،ھا. مراد از اوتاد خیم یدارا»: ذُواألوْ
گونه  این ). نمونه۷ن نشسته است (نگا: نباء / یخ بر دل زمیه ھمچون مکاست  یوه مانندک

  ).۱۰ژه فراعنه است (نگا: فجر / یف ویبناھا اھرام ثالثه مصر است. لذا ذواالوتاد توص
 ۱۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص  لُوٖط  مُ َوقَوۡ  َوَ�ُمودُ ﴿ 
َ
� يۡ  َٔ ۡ�  ُب َ�ٰ َوأ ْوَ�ٰٓ  َكةِ

ُ
 ٱ �َِك أ

َ
 ﴾١٣ َزاُب حۡ ۡ�

   ترجمه: 
ب یذکبه ت(ده یشکفراوان سر در ھم ھای  باغ و قوم ثمود و لوط و صاحبان 

 .ندیھا و دسته  ھا گروه نان ھمانیا ).اند دهیش را دیفر خویکاند و  غمبران پرداختهیپ
خند و یشه و ستمگر تاریفرپکاز مردمان  یا ه نمونهک یا ششگانه یھا گروھھا و دسته(

  ).اند گرفتار آمده یاند و به عذاب الھ دهیغمبران شوریبر پ
   توضیحات: 

ةِ «  ابُ األيْكَ حَ  :نگا(ب است یمراد قوم شع .فراوان و پردرختھای  باغ صاحبان :»أَصْ

ابُ ). «۷۸حجر /  زَ ه قبل آمده و یه در دو آکاست  یاشاره به ھمان احزاب :»األحْ
  .از آنان شمرد یکه را گروه اندکان مکمشر

 ۱۴ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

َب  إِ�َّ  ُ�ٌّ  إِن﴿   ﴾١٤ ِعَقابِ  فََحقَّ  لرُُّسَل ٱ َكذَّ
   ترجمه: 
رشان گشته یگ بانیرده و عذاب من گرکب یذکغمبران را تیپ ،ھا ن گروهیاز ا کیھر  

  .است
   توضیحات: 

 »... لٌّ ا( یو به معن یحرف نف )إِنْ ( :»إِن كُ ابِ . «است )مَ قَ قَّ عِ   ).۱۸/   حّج  :نگا( :»فَحَ
 ۱۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ا ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  إِ�َّ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  يَنُظرُ  َوَما﴿   ﴾١٥ فََواقٖ  ِمن لََها مَّ



  ١٩٤٧ سوره ص

 

   ترجمه: 
 یصدا کیه کشند ک ین نمیجز ا یانتظار )ه دارندکن اعمال و افعال یز با این(نان یا 

  ).ستین یو در آن بازگشت(رار ندارد کبه ت یازیه نک یصدائ ،فرا رسد یآسمان
   توضیحات: 

ةً «  يْحَ و  ۴۹و  ۲۹/   سی ،۴۱/   مؤمنون ،۸۳و  ۷۳حجر /  ،۹۴و  ۶۷ھود /  :نگا( :»صَ

اقٍ ). «۵۳ اقٍ . «مھلت .رجوع و بازگشت .رارکت :»فَوَ ن فَوَ َا مِ ا هلَ  .رار نداردکبه ت یازین :»مَ
جا و ھمگان را  باره ھمهکیحه ین صیا یعنی .ستیاز آن ن یو بارگشت یرھائگونه  ھیچ
ن است و نه کاز آن مم ینه رھائ .شود یبسته مھا  انسان یبه رورد و درھا یگ یفرا م

  .رسد یم یادھا به جائیدارد و نه فر یسود یمانیپش
 ۱۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ل َر�ََّنا َوقَالُوا َا َعّجِ َنا �َّ  ﴾١٦ َساِب ۡ�ِ ٱ مِ يَوۡ  َل َ�بۡ  قِطَّ
   ترجمه: 
ش از روز یما را پ )عذاب(سھم  !پروردگارا :ندیگو یم )نانک افران مسخرهک( 

  .به ما برسان )امتیق(تاب کز و حساب و یرستاخ
   توضیحات: 

لْ «  جِّ نَا). «۱۱/   ونسی ،۵۸/   ھفک :نگا(زودتر برسان  .ندازیش بیپ :»عَ بھره و  :»قِطَّ

» قِطَّ « یه معنکن یما را با توّجه به انامه نوشته  .ه و قسمت ما رایسھم .ب ما راینص
 :شود ین میه چنیمفھوم آ ،بر آن نگارند یزیه چک یاغذک یعنی ،توبهکفه میصح

م و یتا آن را بخوان ،ش از روز جزا به دست ما برسانیپروردگارا نامه اعمال ما را پ
  ).یالمعان روح ،ر القرآنیتفس یالمختصر ف ،ر نمونهیتفس :نگا(م یا ارهکه ما چه کم ینیبب

 ۱۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱ﴿   ٱ َذا دَ ۥَداوُ  َدنَاَ�بۡ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ
َ
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  دِ� يۡ ۡ� وَّ

َ
 ﴾١٧ أ

   ترجمه: 
از  ،بایکغمبران شیپ(اور یو به خاطر ب ،با باشیکند شیگو یه مک یزھائیدر برابر چ 

خدا سوی  به ار و ھمه حالکدر ھمه (واقعًا او  .بنده ما داود قدرتمند و توانا را )جمله
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  .ار بودک توبه یبس )گشت و یباز م
   توضیحات: 

دِ «  دِ . «قدرت و قّوت :»األيْ األَيْ و  ی،مراد قدرت جسمان .سلطه و قدرت یدارا :»ذَ
. است یدار تکو ممل یاستمداریامل در سکو سلطه  ،انجام طاعت و عبادت یتوانائ

ابٌ « ه از آنچه خدا از آن ک یسک .برگرددار به خدا پناه ببرد و یه بسک یسک :»أَوَّ
 :نگا(د برگردد یآ یآنچه خدا از آن خوشش مسوی  به شد وکد دست بیآ یخوشش نم

  ).۲۵اسراء / 
 ۱۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  إِنَّا﴿  ِ  نَ �َُسّبِحۡ  ۥَمَعهُ  َباَل �ِۡ ٱ نَاَسخَّ  ﴾١٨ اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب
   ترجمه: 
ح یشامگاھان و بامدادان به تسب )صدا با او ھا ھم وهک( .میردکآوا  ھا را با او ھم وهکما  

  .پرداختند یم )دگار جھانیآفر(س یو تقد
   توضیحات: 

هُ «  عَ بَالَ مَ ا اجلِْ نَ رْ خَّ وھھا را ک ).۱۰سبأ /  :نگا(م یردکصدا  آوا و ھم ھا را با او ھم وهک :»سَ

اقِ . «میردکم و از منافع آنھا برخوردارش یفرمانبردارش ساخت َ رشْ برآمدن  :»اإلِ

ِّ . «د به ھنگام چاشتگاهیدن خورشیتاب .دیخورش  :نگا(شبانگاھان  .شب ھنگام :»الْعَيشِ
  ).۲۸/   ھفک ،۵۲/   انعام ،۴۱/   عمران آل

 ۱۹ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ�َ ٱوَ ﴿  ۖ َ�ۡ  لطَّ ُ  ُ�ّٞ  ُشوَرٗة ابٞ  ۥٓ �َّ وَّ
َ
 ﴾١٩ أ

   ترجمه: 
 .میش او گرد آوردیم و در پیردکآوا  ھم )سیح و تقدیبا او در تسب(ز یو پرندگان را ن 

  ).ردندک یو به دستور او عمل م(آنھا فرمانبردار داود بودند  یجملگ
   توضیحات: 

ةً ـَم«  ورَ شُ ابٌ . «شده یآور گرد آمده و جمع :»حْ هُ أَوَّ لٌّ لَّ فرمانبردار داود  یھمگ :»كُ



  ١٩٤٩ سوره ص

 

ت الله یفرمانبردار خدا و خاضع در برابر مش یجملگ .گشتند یاو برمسوی  به بودند و
  ).۷۹اء / یانب :نگا(بودند و ھستند 
 ۲۰ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٠ َطاِب ۡ�ِ ٱ َل َوفَۡص  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ۥَكهُ ُملۡ  نَاوََشَددۡ ﴿ 
   ترجمه: 
و  ،میدیام بخشک) استحیو معنو یار قرار دادن وسائل مادی(با در اختومت او را کو ح 

  م.یداشت یاش ارزان قاطعانه و عادالنه یو قدرت داور ،میو شناخت (امور) داد یبدو فرزانگ
   توضیحات: 

نَا«  دْ دَ هُ . «میو استوار نمود یپا برجا .میدیام بخشکم و استحیردکت یتقو :»شَ لْكَ  :»مُ

ةَ . «شور او راکت و کممل .او راومت کو ح یشاھ مَ كْ اء و اصابت یشناخت اسرار اش :»احلِْ

طَابِ ). «۴۸/   عمران آل :نگا(ردار کدر گفتار و  ِ لَ اخلْ گفتار  .صله دھندهیسخن ف :»فَصْ
 یمصدر و به معن .قاطعانه باشد یداورگر  بیان انگر قضاوت عادالنه ویه نماک یرومندین

ا اضافه صفت به موصوف یو اضافه مصدر به مفعول خود فاصل است  یعنی ،اسم فاعل

لَ « یعنی .باشد یخود م اصِ طَابَ الْفَ ِ لِمِ «ه کگونه  ھمان .»اخلْ عُ الْكَ امِ وَ  یبه معن ،»جَ

عُ « َامِ الم اجلْ   .است »أَلْكَ
 ۲۱ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَهۡل ﴿  تَٮ
َ
ْ  َك � ْ  إِذۡ  مِ ۡص ۡ�َ ٱ َ�َبُؤا ُروا ۡ ٱ �ََسوَّ  ﴾٢١ َراَب ِمحۡ ل

   ترجمه: 
وار یاز د )از اوقات( یه وقتکده است یبه تو رس یانیکا داستان شایآ )!محّمد یا( 

  ؟باال رفتند )داودسوی  به ،نه از درگاه خانه(عبادتگاه 
   توضیحات: 

مِ «  َصْ است و در  یر و مؤّنث در آن مساوکو جمع و مذ یمفرد و مثنّ  .دشمن :»اخلْ

واْ . «است یدعاون ینجا مراد طرفیا رُ وَّ از  .دندیاز دژ باال پر .وار بلند باال رفتندیاز د :»تَسَ
آن  ینحوه صعود و عّلت اصل .ا شھر استیوار بلند اطراف خانه ید یبه معن )ُسور(ماده 



 تفسیر نور    ١٩٥٠

 

ا معبد یو  یاخ شاھکبه  یرعادیق غیورود از طر ،آنچه روشن است .بر ما مجھول است

ابَ ـالْ ِم. «است رَ   .ا پرستشگاه استیو  ،نجا مراد محّل مخصوصیدر ا .عبادتگاه :»حْ
 ۲۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِذۡ ﴿  ٰ  َدَخلُوا ْ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َ�َفزِعَ  دَ ۥَداوُ  َ�َ ٰ  ُضَناَ�عۡ  َ�َ�ٰ  َمانِ َخۡص  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ِ  َنَنابَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  ٓ هۡ ٱوَ  ِطۡط �ُشۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب ٓ  إَِ�ٰ  ِدنَا ٰ ٱ ءِ َسَوا �َ  ﴾٢٢ ِط لّصِ

   ترجمه: 
د یشان ترسیو او از ا )در برابرش ظاھر گشتند یو ناگھان(ناگھان بر داود وارد شدند  

م یھست یکما دو نفر شا !مترس :گفتند )بدو .را دارند یشتن وکه قصد کو گمان برد (
ن و ستم ک یداور ان ما به حق و عدلیتو در م .رده استکستم  یگریاز ما بر د یکیو 

  .راه رھنمود فرما یو ما را به راستا ،روا مدار
   توضیحات: 

عَ «  طِطْ . «ردکوحشت  .دیترس :»فَزِ در  .قت مگویدور از حق .از حق دور مشو :»ال تُشْ
ن و اصل یانحراف و تجاوز از حّد مع یھر دو به معن ،إشطاط و َشَطط .نکستم م یداور

اطِ ). «۱۴/   ھفک :نگا(قت است یحق َ آءِ الرصِّ وَ و  ۶۰و  ۱۲/   مائده ،۱۰۸/   بقره :نگا( :»سَ
۷۷.(  

 ۲۳ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ  إِنَّ ﴿  ِ�  َذا
َ
ٞ َ�ٰ  َجةٞ َ�عۡ  َوِ�َ  َجةٗ َ�عۡ  ُعونَ َو�ِسۡ  عٞ �ِسۡ  ۥَ�ُ  أ �ۡ  َ�َقاَل  ِحَدة

َ
ِ�  نِيَهافِلۡ أ  ِ�  وََعزَّ

 ﴾٢٣ َطاِب ۡ�ِ ٱ
   ترجمه: 
 کیو من تنھا  ،ش داردین برادر من است و او نود و نه میا :)از دو نفر گفت یکی( 

ھم از من  یکین یه اکچرا (آن را به من واگذار  :دیگو یم )به من یو(و  ،ش دارمیم
ره شده است یو او بر من در سخن چ )!خوبتر است یکیاز  یچیو ھ ،باشد بھتر است

وب کتر و رساتر است و مرا مغلوب و منایچون از لحاظ فصاحت و بالغت از من گو(
ورزد خسته و  ین باره میه در اک یادیز با اصرار زیو ن ،رده استکقدرت منطق خود 

  ).ام نموده است درمانده



  ١٩٥١ سوره ص

 

   توضیحات: 

ةً «  جَ ا. «شیم .گوسفند :»نَعْ نِيهَ لْ فِ آن را بھره من  .آن را به من واگذار یسرپرست :»أَكْ
به  )فلک(او درآوردن آن گوسفند و دادن آن بدو است و از ماده  کمراد به تملّ  .گردان

نِ ). «۲۸د / یحد ،۸۵نساء /  :نگا(ب یا نصی ی،سرپرست یمعن زَّ رده کمرا مغلوب  :» عَ
  .ره شده استیاست و بر من چ
 ۲۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ �ُۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ  ۦۖ نَِعاِجهِ  إَِ�ٰ  َجتَِك َ�عۡ  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل ﴿   ُضُهمۡ َ�عۡ  ِ� َ�َبۡ  ءِ لََطا
 ٰ ِينَ ٱ إِ�َّ  ٍض َ�عۡ  َ�َ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ا َوقَلِيلٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ َما دُ ۥَداوُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ َّ�

َ
�  ٰ  هُ َ�تَ�َّ

نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱفَ 
َ
  ﴾٢٤ ۩َو�

   ترجمه: 
 یشھایافزودن آن به م یش تو برایگانه میمسّلمًا او با درخواست  :گفت )داود( 

گر سر و یدکیه با ک یسانکزگاران و یاز آم یاریاصًال بس .دارد یبه تو ستم روا م ،خود
 یارھاکه واقعًا مؤمنند و کمگر آنان  ،دارند یگر ستم روا مینسبت به ھمد ،ار دارندک

ه کداود گمان برد  .ھستند کم و اندکار یھم بس یسانکن یچن یول ،نندک یسته میشا
 کرا به مح یز نحوه قضاوت ویو ن ،گرانیو اندازه ھراس او از د(م یا ما او را آزموده

  .ردکش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه یپس از پروردگار خو ).میا ش زدهیآزما
   توضیحات: 

ُلَطَآءِ «   یانکیان و شریمراد آشنا .اءکشر .زگارانیآم .ارانکزشیآم .طیجمع َخل :»اخلْ

ا . «زندیآم یا احشام خود را با ھم میار دارند و اغلب اموال که با ھم سر و کاست  لِيلٌ مَّ قَ

مْ  مْ ( .ندکار اندیآنان بس :»هُ لِيلٌ (مؤّخر و  یمبتدا )هُ ا(و  ،خبر مقّدم )قَ  یزائد و برا )مَ

اً (ھمچون  یمعن د قّلت آمده است ویکو تأ یمکمبالغه در  دّ تَنَّاهُ . «دارد )جِ او را  :»فَ
ند از یب ینار خود مکه خدا را در کا با وجود آن یه آکن یامتحان در ا .میا ردهکامتحان 

رَ . «ار قضاوت اوکز سنجش یو ن ،ریا خیترسد  یبندگان م فَ تَغْ  .ردکطلب آمرزش  :»إِسْ
ان بودن خطا و یدر مدرخواست بخشش بدون  یعنی .مراد طلب آمرزش مطلق است

ا« :گردد به مبدأ یبرم ین استغفاریچن .گناه نَاتُ األبْرَ سَ يِّئَاتُ الرِ حَ بِنيَ ـْ، سَ رَّ قَ  :نگا( :»مُ



 تفسیر نور    ١٩٥٢

 

رَّ ). «۳نصر /  ،۲/   فتح ،۱۹محّمد /  ،۵۵غافر /  /   نحل ،۱۴۳/   اعراف :نگا(فرو افتاد  :»خَ

اكِعاً ). «۱۴سبأ /  ،۳۱/   حّج  ،۲۶ /   بقره :نگا(خاشعانه  .نانک سجده .نانکرنش ک :»رَ

اكِعاً «ر ی). تعب۵۵/   مائده ،۴۳/   عمران آل ،۴۳ وع مقّدمه که رکا به خاطر آن است ی :»رَ
وع و سجود ھر دو به که رکچرا  ،خود سجده است یه به معنکن یا ایسجده بوده و 

. باشد یمطلق خشوع و خضوع م یھم به معن یو گاھ ،دن استیانحناء و خم یمعن

شتاب در صدور  ،رده داودک .ردکتوبه  .مان شد و برگشتیش پشیرده خوکاز  :»أَنَابَ «
و  ی،ن دعاویشتن خود توّسط طرفکا گمان بردن یو  ،م قضاء بر اثر وضوح موضوعکح

  .زدان بودیجا از بندگان با وجود حضور یخوف ب
 ۲۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ۥَ�ُ  نَاَ�َغَفرۡ ﴿   ﴾٢٥ اٖب  َٔ َ�  نَ وَُحسۡ  َ�ٰ لَُزلۡ  ِعنَدنَا ۥَ�ُ  �نَّ  لَِكۖ َ�
   ترجمه: 
ب ی ئهیَو س یأول کَتر(ن یما ا ،به ھر حال  را  یو و(م یدیرا بر او بخش )نیمَقرَّ

مقام واال و برگشتگاه  یشگاه ما دارایو او در پ )میمشمول لطف و محّبت خود قرار داد
  ).است یفردوس اعلھای  نعمت ن ویه بھشت برک(با است یز

   توضیحات: 

 یآن گناه مراد گناھ .ا گمان قتلیه در طرز قضاوت رخ داد و کآن لغزش  :»ذلِكَ « 

لْفي. «است )۱۹و محّمد /  ۵۵غافر / (ور در کھمچون گناه مذ ). ۳۷سبأ /  :نگا( :»زُ

ئَابٍ « نَ مَ سْ استفاده  ۲۵تا  ۲۱ات یآنچه از آ ).۲۹رعد /  ،۱۴/   عمران آل :نگا( :»حُ
از عبادتگاه داود باال رفتند  یبه عنوان دادخواھ یه افرادکست ین نیش از ایشود ب یم

ه کگوش فرا داد  یکت شایاکسپس به ش .ردکاو نخست وحشت  .و نزد او حاضر شدند
گوسفند از  ۹۹صاحب  .گوسفند داشت کیفقط  یگریگوسفند و د ۹۹از آنان  یکی

ه از کش از آن یداود پ .را ھم بدو بدھد یکین یه اکگوسفند خواسته است  کیصاحب 
متوّجه لغزش خود شد  یاو به زود .داد یکبخواھد حق را به شا یحیطرف مقابل توض

ه حق کن یبدون ا .رفتیرد و خدا توبه او را پذکش توبه یخو یو از عجله و دستپاچگ
 ات موجود دریلیاز مفّسران محترم با توّجه به اسرائ یاّما برخ .ع شده باشدیضا یسک



  ١٩٥٣ سوره ص

 

ف ھای  کتاب ر کر خود ذیرا در تفاس یگوناگون یھا داستان ،انیحیان و مسیھودیمحرَّ
ات را نقد یھا و روا خود آن افسانهھای  کتاب در یشماریه مفّسران بکاند  نموده
 یر النیالتفس ی،المعان روح ،ریبکر یتفس :نگا(اند  دهیشکاند و بر آنھا قلم بطالن  نموده
 )،الواضح ،ظالل القرآن یف ،نمونه ی،ر قاسمیتفس ،ریثک ر ابنیتفس ،انیأضواء الب ،للقرآن

ا « :مینما یر مکان ذیر أضواء البینًا از تفسیرا ع یا نمونه چند جمله یبرا لَمْ أَنَّ مَ إِعْ

نَ ال ثريٌ مِ هُ كَ رُ كُ ةِ ـيَذْ ريمَ ةِ الْكَ هِ اآليَ ينَ يفِ تَفْسريِ هذِ ِ رسِّ فَ لِيقُ ـَّمـِم« )۲۴/   ص( »مُ بِ ا ال يَ نصَ بِمَ

دَ  اوُ يْهِ وَ  -دَ لَ المُ عَ الةُ والسَّ بِيِّنَا الصَّ يل نَ لُّهُ رَ  -عَ لَ كُ وَّ عَ ال مُ ، وَ ةَ بِهِ ائِيليَّات، فَالثِقَ َ عٌ إِيلَ اإلِرسْ اجِ

، وَ  يْهِ لَ فُوعاً إِيلَ النَّبِيِّ عَ رْ نْهُ مَ اءَ مِ ا جَ ءٌ  صمَ ْ نْهُ يشَ حُّ مِ   .»ال يَصِ
 ۲۶ آیهسوره ص 

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َ�ٰ ﴿ 
َ
ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ تَتَّبِعِ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب  َهَوىٰ ل

ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك  ِينَ ٱ إِنَّ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  �َّ ْ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َّ  �َُسوا
 ﴾٢٦ َساِب ۡ�ِ ٱ مَ يَوۡ 

   ترجمه: 
ن یشیغمبران پیپ یو بر جا(م یا ساخته )خود(نده ین نمایما تو را در زم !داود یا 

ه تو را کن کم یروینفس پ ین و از ھواک یان مردم به حق داوریپس در م )میا نشانده
عذاب گردند  یه از راه خدا منحرف مک یسانکگمان  بی .سازد یاز راه خدا منحرف م

  .دارند )امتیق(تاب کردن روز حساب و کبه خاطر فراموش  یسخت
   توضیحات: 

ةً «  ليفَ ن یگزیغمبران و جاین پیا جانشی ،)۳۰/   بقره :نگا(نده خدا است یمراد نما :»خَ

 )َما(، و واژه هی) سببب(حرف  :»اـَبِم). «۷۴/   اعراف :نگا(ن است یشیمردمان پ
  .ه استیمصدر

 ۲۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿  َما  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
ٰ  ِطٗ�ۚ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِينَ ٱ َظنُّ  لَِك َ� َّ�  ْۚ ِينَ  لٞ فََو�ۡ  َ�َفُروا  ّلِ�َّ

 ْ  ﴾٢٧ �َّارِ ٱ مِنَ  َ�َفُروا



 تفسیر نور    ١٩٥٤

 

   ترجمه: 
 ،نیا .میا دهیافریھوده نین آن دو تا است بیه در بکرا  یزھائین و چیو زمھا  آسمان ما 

به آتش دوزخ دچار  !افرانکبر  یوا ).شانیمار ایشه بیو انگاره اند(افران است کگمان 
  .ندیآ یم

   توضیحات: 

 »... آءَ وَ مَ نَا السَّ قْ لَ ا خَ مَ ...). «۱۶اء / یانب ،۱۹۱/   عمران آل :نگا( :»وَ يْلٌ  :نگا( :»وَ
  ).۳۷/   میمر ،۲/   میابراھ

 ۲۸ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َعُل َ�ۡ  أ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ۡ ٱكَ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ ِ�  ِسِدينَ ُمفۡ ل

َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  أ  ُمتَّقِ�َ ل

ارِ لۡ ٱكَ   ﴾٢٨ ُفجَّ
   ترجمه: 
 یارھاکآورند و  یمان میه اکرا  یسانک )مت و عدالت ما سازگار استکبا ح(ا یآ 
و  ؟ میبشمار آور )نیشگان در زمیو فساد پ(اران کھمچون تباھ ،دھند یسته انجام میشا

  ؟ میاران برابر دارکزگاران با بزھیه پرھکن یا ای
   توضیحات: 

ارِ «  جَّ فُ نند و ک یتجاوز م ین شرعیه از حدود و ثغور قوانک یسانک ،جمع فاِجر :»الْ

 )بَلْ ( :دو حرف است ین واژه متضّمن معنیا :»أَمْ . «پردازند یارا به فسق و فجور مکآش
مگر  یعنی .است یارکھمزه استفھام ان )أ(و  ،گریبه سخن د یانتقال از سخن یه براک

  .ھرگز ؟ندیسان بشمار آکیار و خوبان یبا اخ ،ن است َاشرار و بدانکمم
 ۲۹ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿ 
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ترجمه: 
م یا تو فرو فرستاده یاست و آن را برا یتکر و بریتاب پرخک )ن قرآنیا !محّمد یا( 

  .رندیو خردمندان پند گ ،شندیندیش بیھا هیتا درباره آ
 



  ١٩٥٥ سوره ص

 

   توضیحات: 

وَ (محذوف  یخبر مبتدا .مراد قرآن است :»كِتَابٌ «  كٌ . «است )ھذا(ا ی )هُ بَارَ  :»مُ
  .ا خبر دوم بشمار استی ،تابکصفت 

 ۳۰ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

اوُ  َناَوَوَهبۡ ﴿  اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  دُ َعبۡ لۡ ٱ مَ نِعۡ  َنۚ َ�ٰ ُسلَيۡ  دَ ۥِ�َ وَّ
َ
 ﴾٣٠ أ

   ترجمه: 
  .ار بودک ه او توبهکچرا  ،بود یار خوبیاو بنده بس .میردکمان را به داود عطاء یما سل 
   توضیحات: 

ابٌ «   یدور یبسھا  لغزش ھا و ه از غفلتک یسک ).۱۷/   ص ،۲۵اسراء /  :نگا( :»أَوَّ
  .گردد یزدان برمیوسته به درگاه یو با توبه و انابه فراوان پ ،ندیگز یم

 ۳۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  هِ َعلَيۡ  ُعرَِض  إِذۡ ﴿  ٰ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱب  ﴾٣١ َيادُ �ِۡ ٱ ُت فَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
بدو  ،زرویت یباینژاده تندرو و ز یھا ه شامگاھان اسبکرا  یزمان )خاطر نشان ساز( 

  .نموده و عرضه شد
   توضیحات: 

 »... يْهِ لَ ضَ عَ رِ  یارتشگر  بیان هکھا و رژه رفتن سپاه است  دن اسبیمراد سان د :»عُ
ان یزدان در مین یاجرا قوان یمان برایومت سلکح یننده قدرت مادکرومند و بازگو ین

ِّ . «مردمان است افِنَاتُ . «مراد بعدازظھر تا غروب آفتاب است .شامگاھان :»الْعَيشِ : »الصَّ
بلند  یمکدست را  کیو  ،ستادهیدست ا کیدو پا و  یه بر روک ی، اسبانجمع صاِفن

گردند  یدو پا بلند م یه روک یھائ اسب .گذارند ین میسم آن را بر زم کرده و تنھا نوک

يَادُ «است  کل و چابیاص یھا نشانه اسب ن صفاتیاز ا کیھر  .ستندیا یو م جمع  :»اجلِْ

يِّد(ا جمع ی .زرو و تندرویت یھا اسب ،َجواد   .بایاسبان خوب و ز )جَ
 ۳۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٩٥٦

 

ٓ  َ�َقاَل ﴿  حۡ  إِّ�ِ
َ
ٰ  َرّ�ِ  رِ ذِكۡ  َعن ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ُحبَّ  ُت َببۡ أ ِ  تََواَرۡت  َح�َّ  ﴾٣٢ َجاِب ۡ�ِ ٱب

   ترجمه: 
 یچون ساز و برگ من برا ،دارم ین اسبان را سخت دوست میمن ا :مان گفتیسل 

تا از  )ردک یاو ھمچنان به آنھا نگاه م .ه جھاد استک(باشند  یعبادت پروردگارم م
  .پنھان شدند )گرد و غبار(دگانش در پرده ید

   توضیحات: 

بَّ «  َريْ . «استا مفعول مطلق یمفعول به  :»حُ   بقره :نگا(فراوان  یاموال و دارائ :»اخلْ
. باشند یر میه انگار نْفِس خکرھوار است  یھا نجا مراد اسبیدر ا ).۸/   اتیعاد ،۱۸۰/ 

يبّ « رِ رَ ن ذِكْ ر و پرستش کبه خاطر ذ .اد پروردگارم استیاز  یه ناشک یمحّبت :»عَ

تْ « .ھا ساز و برگ جھاد بودند ه اسبکچرا  .پروردگارم  :نگا(پنھان و نھان شدند  :»تَوارَ

اب). «۵۹/   نحل جَ ھا و فاصله  دن اسبیمراد گرد و غبار حاصل از دو .ِستر .پرده :»احلِْ
  .ردن آنھا استکدا یپ

 ۳۳ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ  ُردُّوَها﴿  َّ ِ  �حَۢ َمسۡ  َ�َطفِقَ  َ�َ وقِ ٱب  ٱوَ  لسُّ
َ
 ﴾٣٣ َناقِ �ۡ ۡ�

   ترجمه: 
من سوی  به آنھا را )ران دستور دادکمان به چایه سلکھا آن قدر جالب بودند  اسب( 

و بر  )و اسبان را مورد نوازش قرار داد ،او شخصًا سواران را مورد تفّقد( .دیبازگردان
  .دیشکھا دست  اسب یھا ھا و گردن ساق
   توضیحات: 

ا«  دُّوهَ حاً . «دیھا را برگردان اسب :»رُ سْ قَ مَ دن و مالش یشکبه دست  شروع :»طَفِ

وقِ . «ردکدادن  نَاقِ . «پا یھا ساق .جمع ساق :»السُّ   .ھا گردن ،جمع ُعُنق :»األعْ
 ۳۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ  نَ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٰ  َناَقيۡ َو� نَاَب  ُ�مَّ  اَجَسدٗ  ۦِسّيِهِ ُكرۡ  َ�َ

َ
� ٣٤﴾ 

 



  ١٩٥٧ سوره ص

 

   ترجمه: 
بر تخت  )جان یب( یالبدکرا ھمچون  یم و ویساخت یماریمان را دچار بیما سل 

ه کند و بداند که نیکش تیخو یرویتا به اّبھت خود ننازد و به ن(م یسلطنت انداخت
متزلزل و چه بسا  یماریبترین  کوچک و ین ناخوشیمترکعظمت و قدرت انسان با 

توبه و استغفار سر داد و به درگاه  ،دیخدا را د یه بالک(مان آن گاه یسل ).گردد ینابود م
  .بازگشت )الله
   توضیحات: 

تَنَّا«  يْنَا. «مینمود یماریدچار ب .میمبتال و گرفتار ساخت :»فَ قَ  )ه(ر ینجا ضمیدر ا :»أَلْ

يْنَاهُ « :ن استیمحذوف است و در اصل چن قَ داً . «»أَلْ سَ حال مفعول  .تن .رکیپ :»جَ

توبه و  :»أَنَابَ . «روح یھمچون جسم ب یعنی .استه آمده یتشب یمحذوف است و برا

با » التفسري القرآين للقرآن«ر یب در تفسیم خطیرک. عبدالاستغفار نمود .انابه سر داد
چه بسا  :هکن مفھوم دارد یبد یسخن ،ن حمزهیرات استاد محّمد شاھیاستفاده از تقر

روان خود  یناظر الشه بر او جدا شده و دورادور کیاز پ یداریمان در حال بیروح سل

يُّ «ن عمل را امروزه ی. ابوده است وحِ حُ الرُّ روح  ینکا فرافید روح یتجر یعنی :»أَلطَّرْ
  ).۱۰۸۶صفحه  ،۲۴جزء  :نگا(نامند  یم

 ۳۵ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

َحدٖ  َبِ� يَ� �َّ  ٗ� ُملۡ  ِ�  وََهۡب  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
نَت  إِنََّك  ِدٓي� َ�عۡ  ّمِنۢ  ِ�

َ
ۡ ٱ أ اُب ل  ﴾٣٥ وَهَّ

   ترجمه: 
ه بعد از من ک یبه من عطاء فرما یومتکو ح یمرا ببخشا !پروردگارا :مان گفتیسل 

ار یتو بسگمان  بی ).داشته باشد ین سلطنت و عظمتیه چنک(را نسزد  یسک
  .یگر شیبخشا

   توضیحات: 

لْكاً «  نبَغِي. «سلطنت .ومتکح :»مُ   .سزاوار و درخور نباشد .نسزد :»ال يَ
 ۳۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ١٩٥٨

 

رۡ ﴿  مۡ  رِيَ�ۡ  لّرِ�حَ ٱ َ�ُ  نَافََسخَّ
َ
ِ بِأ ٓ  ۦرِه َصاَب  ُث َحيۡ  ءً رَُخا

َ
 ﴾٣٦ أ

   ترجمه: 
باد  .میر فرمان او درآوردیباد را به ز )م ویردکمان را برآورده یسل یدعا(پس ما  

  .ردک یت مکآرام حر ،خواست یه مکجا کبرابر فرمانش به ھر 
   توضیحات: 

آءً «  خَ ي(ر مستتر در یحال ضم .نرم و آرام :»رُ ْرِ ابَ «  .است )جتَ  .ردکقصد  :» أَصَ
  .ردکاراده 

 ۳۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱوَ ﴿  ٓ  ُ�َّ  ِط�َ لشَّ  ﴾٣٧ وََغوَّاٖص  ءٖ َ�نَّا
   ترجمه: 
  .و راید م ھمه بّناھا و غّواصانیر فرمان او درآوردیو به ز 
   توضیحات: 

يَاطِنيَ «  يحَ «). عطف بر ۸۲اء / یانب :نگا(وھا ید :»الشَّ لَّ . «است» الرِّ بدل از  :»كُ

يَاطِنيَ ( نَّآءٍ . «است )الشَّ اصٍ . «استاد .معمار :»بَ وَّ   .ا فرو رودیه به درک یسک .ملوان :»غَ
 ۳۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿   ٱ ِ�  ُمَقرَّ
َ
  ﴾٣٨ َفادِ ۡص ۡ�

   ترجمه: 
تا از فساد و (م یدیشکر فرمان او یر به زیوھا را در غل و زنجیاز د یگریو گروه د 

  ).دینما یریت و آزارشان به مردم جلوگیاذ
   توضیحات: 

ينَ «  رِ اخَ لَّ (عطف بر  .گرانید :»ءَ نِنيَ . «است )كُ رَّ قَ  :نگا(گر یبسته شده به ھمد :»مُ

ادِ ). «۱۳/   فرقان ،۴۹/   میابراھ فَ   ).۴۹/   میابراھ :نگا(ر یُغل و زنج ،جمع َصَفد :»األصْ
 ۳۹ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 



  ١٩٥٩ سوره ص

 

ٓ  َذاَ�ٰ ﴿  وۡ  ُنۡ مۡ ٱفَ  ُؤنَاَ�َطا
َ
مۡ  أ

َ
 ﴾٣٩ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  ِسۡك أ

   ترجمه: 
به ھر (پس  ،عطاء ما است )میا ه به تو دادهک یزھائیچ(ن یا )هکم یردک یما بدو وح( 

گونه  ھیچ بدون ،بازدار )یخواھ یه مکس کآن را از ھر (ا یببخش  )یخواھ یه مکس ک
  ).ده شودیشکاز تو  ،ا ندادنیه در برابر دادن ک( یتابکحساب و 

   توضیحات: 

ا«  نُنْ . «یالھھای  نعمت نیا :»هذَ كْ . «ببخش .نکعطاء  :»أُمْ سِ . مبخش .بازدار :»أَمْ

ابٍ « سَ ِ حِ ريْ  .باشد یا عدم بخشش محاسبه و بازخواستیه در بخشش کن یبدون ا :»بِغَ
به حساب  یه ھر چه از آن ببخشکاد است یآن اندازه ز یخدائ یھا و داده یالھ یایعطا

  .دیآ ینم
 ۴۰ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٠ اٖب  َٔ َ�  نَ وَُحسۡ  َ�ٰ لَُزلۡ  ِعنَدنَا ۥَ�ُ  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و داردکین یارجمند و سرانجام یمقام ،شگاه مایمان در پیقطعًا سل 
   توضیحات: 

لْفي«  نَ ). «۲۵/   ص ،۳۷سبأ /  :نگا(ه و درجه یپا .مقام و منزلت .ُقربت :»زُ سْ حُ

ئَابٍ    ).۲۵/   ص ،۲۹رعد /  ،۱۴/   عمران آل :نگا( :»مَ
 ۴۱ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�بۡ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  يُّوَب  َدنَا
َ
ّ�ِ  ۥٓ َر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ  �

َ
�  َ�ِ يۡ ٱ َمسَّ  ﴾٤١ وََعَذاٍب  بٖ بِنُۡص  نُ َ�ٰ لشَّ

   ترجمه: 
ه پروردگار کبدان گاه  ،وب رایبنده ما ا )سرگذشت(خاطر نشان ساز  )!محّمد یا( 

و سخت زار و (رده است کمن مرا دچار رنج و درد یاھر :اد خواند و گفتیخود را به فر
  ).مارمینزار و ب

   توضیحات: 

نِيَ . «ان استیعطف ب :»أَيُّوبَ «  سَّ رده کدچار و گرفتارم  .به من رسانده است :»مَ



 تفسیر نور    ١٩٦٠

 

.... «است يْطَانُ نِيَ الشَّ سَّ ه کن است یغمبران ایاز جمله ادب پ .مار شدن استیمراد ب :»مَ
را به خدا  یر و خوشیو خ )۱۵/   قصص :نگا(دھند  یمن نسبت میشّر و بال را به اھر

بٍ «). ۴۰/   نمل :نگا( . است ین معنیبا فتح نون و صاد ھم به ھم .رنج و مشّقت :»نُصْ

ابٍ « ذَ   ).۸۳اء / یانب :نگا(درد و الم  :»عَ
 ۴۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ابٞ  بَارِدٞ  تََسُلۢ ُمغۡ  َذاَ�ٰ  لَِكۖ بِرِجۡ  ُكۡض رۡ ٱ﴿   ﴾٤٢ َوَ�َ
   ترجمه: 
 یھنگام( .وبکن بیخود را به زم یپا )هکم یم و او را ندا در دادیدیادش رسیبه فر( 

 یه ھم براکاست  یآب ،نیا :)میام دادیبدو پ .دیبرجوش یرد چشمه آبکن یه چنک
  .است )گوارا و سودمند(دن ینوش یاست و ھم برا )دیتنت مف( یشستشو

   توضیحات: 

كُضْ «  لِكَ . «وبکب :»أُرْ جْ كُضْ بِرِ ه شفا کراه برو  .وبکن بیخود را به زم یپا :»أُرْ

لٌ ). «یر قاسمیتفس :نگا( یا افتهی تَسَ غْ چه بسا مراد  .ندیه در آن خود را بشوک یآب :»مُ

ابٌ . «گوگرد باشد یدارا یآب معدن َ دٌ . «یدنینوش :»رشَ   .کخن .سرد :»بَارِ
 ۴۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَوَوَهبۡ ﴿ 
َ
َعُهمۡ  لَُهمَوِمثۡ  ۥلَهُ أ ْوِ�  َرىٰ َوذِكۡ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  مَّ

ُ
 ٱ ِ�

َ
 ﴾٤٣ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه از دست ک یو اموال(اوالد  )یم و به جایوب را برطرف ساختیا یو ناراحت یماریب( 

از ( یارکو تذ )وبیدر حق ا(محض مرحمتمان  ،میردکدو چندان بدو عطاء  )داده بود
دوار به لطف و فضل یبا و امیکوب شیتا ھمچون ا(خردمندان  یبرا )یبائیکصبر و ش

  ).ل را از دست ندھندیرشته صبر جم ،التکخدا باشند و در حوادث و مش
   توضیحات: 

ري...«  بْنَا... ذِكْ هَ مْ ). «۸۴اء / یانب :نگا( :»وَ هُ عَ م مَّ ثْلَهُ لَهُ وَ مِ هُ أَهْ بْنَا لَ هَ خانواده  :»وَ
 یو یانون خانوادگک یعنی .میم و بر تعدادشان افزودیوب را َدوِر او گرد آوردینده اکپرا



  ١٩٦١ سوره ص

 

 یبه جا :هکن یا ای .میردکبدو مرحمت  یشتریم و فرزندان بیتر از گذشته ساخت را گرم
  .میدو چندان بدو عطاء نمود ،ه از دست داده بودک یاوالد و اموال

 ۴۴ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ۥٓ إِنَّهُ  دُ َعبۡ لۡ ٱ مَ ّ�ِعۡ  �ۚ َصابِرٗ  هُ َ�ٰ وََجدۡ  إِنَّا َنۡثۗ َ�ۡ  َوَ�  ۦبِّهِ  بۡ�ِ ٱفَ  اثٗ ِضغۡ  �َِيِدكَ  وَُخذۡ ﴿ 
ابٞ  وَّ

َ
 ﴾٤٤أ

   ترجمه: 
ن ضربه یند و چندکه یاش را تنب از افراد خانواده یکیه کوب سوگند خورده بود یا( 

 ،کناز یاز چوبھا( یا بسته )میز بدو دستور دادیل نکن مشیرفع ا یما برا .چوب بزند
و سوگند  ،با آن بزن )او را(ر و یرا برگ )گندم و ھمانند آن یھا ا ساقهیو  ،ا رشته خرمای

ما  ).ش را به مرحله اجرا درآوریقسم خو یت و آزارین اذیتر مکو با ( .نکخود را مش
  .داد یار توبه و استغفار سر میاو بس !بود یچه بنده خوب .میافتیبا یکوب را شیا

   توضیحات: 

ثاً «  غْ  یھا از رشته یا بسته .کناز یا چوبھایگندم و جو  یھا از ساقه  ھای دست :»ضِ

نَثْ . «اھانیا گیخرما  ْ كَ . «نکقسم خود را نقض ن .نکسوگند خود را مش :»ال حتَ ذْ بِيَدِ خُ

... ب بِّهِ ِ ثاً فَارضْ غْ ب که مرتکرا  یسکو نام  ،وبید عّلت سوگند خوردن ایقرآن مج :»ضِ
در مورد اجرا حدود  .نفرموده استر کذ ،و گناھش چه بوده است ،جرم شده است

در حق  یوب و مرحمتیعت اید آن را خاّص شریا بای ،ه استیه در آک یا به گونه یاسالم
ار قلمداد کماران خطایرا در مورد فرسودگان و ب یمکن حیه چنکن یا ایو  ،او دانست

رست ن سرپکیول ،اند نشده یب جرمکه مرتکانگاشت  یسانکه راجع به کن یا ایو  ،ردک
فر دھد و چوب بزند و ظاھر قانون یکه آنان را کشان سوگند خورده است یا یا ولی

ھا  از ساقه یا ره با بستهیوگرنه اجراء حّد زنا و تھمت و سوگند و غ .ندکت یحدود را رعا
مجاز  یارکن یو چن ی،ل حدود الھیتعط یعنی ،کناز یاز چوبھا  ھای دست ھا و و رشته

  ).یقاسمر یتفس :نگا(ست ین
 ۴۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ِعَ�ٰ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ْوِ�  ُقوَب َو�َعۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َدنَا
ُ
 ٱ أ

َ
 ٱوَ  ِدييۡ ۡ�

َ
 ﴾٤٥ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�



 تفسیر نور    ١٩٦٢

 

   ترجمه: 
 یه داراکآنان  ،عقوب سخن بگویم و اسحاق و یاز بندگان ما ابراھ )!غمبریپ یا( 

  .بودند )یزدانین یو رموز آئ یدرباره امور زندگان یو قو یافک(نش یقدرت و ب
   توضیحات: 

ي«  يلِ األيْدِ   ھای دست دارندگان .دارندگان قدرت و قّوت در طاعت و عبادت :»أُوْ

ارِ . «یکیو ن یخوب یھا نهیتالشگر در ھمه زم  ؛ رتیبص یجمع َبَصر به معن :»األبْصَ
گاھیب یعنی  ییو آشنا ،عتین و شرین و اسرار دیقابل مالحظه از قوان ینش روشن و آ

  .یویو شناخت راه و روش دن یبا امور زندگ
 ۴۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا خۡ  إِ�َّ
َ
ارِ ٱ َرىذِكۡ  ِ�َالَِصةٖ  ُهمَ�ٰ لَۡص أ َّ� ٤٦﴾ 

   ترجمه: 
 یسرا )شان ازیا یشگیھم(اد یه کم یدیبخش یژگیو یما آنان را با صفت خاصّ  

  .آخرت بود
   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ لَصْ م. یدیبخش یژگیوشان  بدی م.یم. آنان را اختصاص دادیدیشان را برگزیا»: أَخْ

ةٍ « الِصَ بودن.  یزیشه چیردن. در اندکاد ی»: ذِكْري«خاّص.  یژگی. ویصفت اختصاص»: خَ

ةٍ ا بدل از (یمحذوف و  یخبر مبتدا الِصَ ارِ «) است. خَ  یمطلق مراد سرا سرا. به طور»: الدَّ
  ست.یآن نسوی  به یا جز گذرگاھیوجود ندارد و دن یسرائ ،ر از آنیغ یآخرت است. گوئ
 ۴۷ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَِمنَ  ِعنَدنَا ��َُّهمۡ ﴿   ٱ َطَفۡ�َ ُمۡص ل
َ
 ﴾٤٧ َيارِ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .ارندکوکیو ن کیدگان بس نیشگاه ما از زمره برگزیشان در پیا 
   توضیحات: 

َ ـْال«  نيْ طَفَ صْ يَارِ « .دگانیبرگز .نخبگان ی،جمع ُمْصَطف :»مُ خوبان و  ،ریجمع َخ  :»األخْ



  ١٩٦٣ سوره ص

 

  .ارانکوکیمحسنان و ن .انکین
 ۴۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ّمِنَ  َوُ�ّٞ  ِل� ِكفۡ لۡ ٱ َوَذا يََسعَ لۡ ٱوَ  عِيَل َ�ٰ إِسۡ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ﴾٤٨ َيارِ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
از خوبان و  یآنان جملگ .نکاد یفل کسع و ذالیل و الیاز اسماع )!غمبریپ یا( 

  .انندکین
   توضیحات: 

عَ «  يَسَ ه او ھمان کمعتقدند  یل است و بعضیاسرائ یاء بنیاز انب یکینام »: الْ

لِ «دانند.  یاس باشد میه إلکن یاسیھم او را ھمان إل ینون است. برخ بن وشعی الْكِفْ »: ذَ
  ا نام دارد.یرکم را به عھده گرفت و زیمر یه سرپرستکل است یاسرائ یاء بنیاز انب یکینام 

 ۴۹ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ ذِكۡ  َذاَ�ٰ ﴿   ﴾٤٩ اٖب  َٔ َ�  نَ َ�ُسۡ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  �نَّ  رٞ
   ترجمه: 
از ( یادی )تنھا ،میاء گذشته برشمردیه از خصال و مقامات انبکرا  یفرازھائ(ن یا 

  .ھستند یبائیآراسته و ز یمرجع و مأوا یزگاران دارایو مسّلمًا پرھ ،است )شانیا
   توضیحات: 

رٌ «  با توّجه به  .گرانیه عبرت دیله پند و مایوس .عظمت و آوازه .ادی .خاطره :»ذِكْ
ه کاست  یسانکه پند و اندرز یما ،ن فرازھایا ،شود ین میه ایمفھوم آ ،ریاخ یمعن

ئَابٍ . «ان گردندیله بخواھند از زمره مّتقین وسیر باشند و بدیر و عبرتگیپندپذ نَ مَ سْ  :»حُ
  ).۲۹رعد /  ،۱۴/   عمران آل :نگا(

 ۵۰ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َفتََّحةٗ  نٖ َعدۡ  ِت َج�َّ َُّهمُ  مُّ  ٱ ل
َ
ٰ بۡ ۡ�  ﴾٥٠ ُب َ�

   ترجمه: 
است و  یشگیھم یدان بھشت و محّل ماندگاریجاوھای  باغ )هک یمنزل و مأوائ( 



 تفسیر نور    ١٩٦٤

 

  ).وسته در انتظارشان استیو پ(شان باز است یا یبه رو )آنجا ی(درھا 
   توضیحات: 

نٍ «  دْ نَّاتِ عَ ان یا عطف بیبدل  ،جّناِت  ).۳۱/   نحل ،۲۳رعد /  ،۷۲/   توبه :نگا( :»جَ

ئَابٍ ( ابُ . «است )مَ ُمُ األبْوَ ةً هلَّ تَّحَ فَ ةً (واژه  :»مُ تَّحَ فَ ابُ (لمه کو  ،حال )مُ نائب فاعل  )األبْوَ
  .است

 ۵۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ابٖ  َكثَِ��ٖ  ِكَهةٖ بَِ�ٰ  �ِيَها ُعونَ يَدۡ  �ِيَها �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿   ﴾٥١ َوَ�َ
   ترجمه: 
فراوان و  یھا وهیزنند و م یه میکت )ھا راحت و آسوده بر تخت(در آنجا  
شان را برآورده یھا فورًا خواست یاران بھشتکو خدمت(طلبند  یرا م یادیز یھا یدنینوش

  ).نندک یم
   توضیحات: 

تَّكِئِنيَ «  مْ (ر یحال ضم .ه زنندگانیکت :»مُ ونَ . «است )هُ عُ ةٍ . «طلبند یم :»يَدْ ثِريَ  :»كَ
  .گوناگون است یھا یدنیفراوان و نوش یھا وهیمراد انواع م .فراوان

 ۵۲ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  وَِعنَدُهمۡ ﴿  رۡ ٱ ُت ِصَ�ٰ َ� تۡ  ِف لطَّ
َ
 ﴾٥٢ َراٌب �

   ترجمه: 
ه دارند چشم شوھران ک یو مالحت یبائیبا ز(ه کھستند  یشان ھمسرانینار اکدر  

 یبائیو به سبب ز ،دارند یگران باز مینند و از دک یخود را تنھا متوّجه خود م
باشند  یسّن و سال م ھم یو جملگ ،دوزند یچشم مشان  شوھران تنھا به )شوھرانشان

  ).اند دهیزمان متوّلد گرد کیھمه در  یر وجود ندارد و گوئیپشان  میان درو (
   توضیحات: 

فِ «  اتُ الطَّرْ َ ه به خاطر جمال شوھران خود ک یھمسران ).۴۸/   صاّفات :نگا( :»قَارصِ
خود  یبائیه با جمال و زک یھمسران .اند چشم دوختهشان  بدی و عشق بدانان تنھا

ابٌ . «اند ش نمودهیشان را دلباخته خویخود جلب و ا را بهشان  شوھران چشم  :»أَتْرَ



  ١٩٦٥ سوره ص

 

سّن  ھمه ھمسران ھم یعنی ).۳۳نبأ /  ،۳۷/   واقعه :نگا(افراد ھمسن و سال  ،جمع ِتْرب
 یھمسران و جملگ یھمگ .اند ده شدهیزمان آفر کیدر  یجملگ یو سال بوده گوئ

  ).ر نمونهیتفس :نگا(سّن و سالند  جوان و ھم ،شوھران
 ۵۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٣ َساِب ۡ�ِ ٱ مِ ِ�َوۡ  تُوَعُدونَ  َما َذاَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
وعده  )زگارانیبه شما پرھ ،امتیق(تاب کروز حساب و  یه براکاست  یزھائیچ ،نیا 

  ).ر استیناپذ و تخّلف(شود  یداده م
   توضیحات: 

ابِ «  سَ مِ احلِْ ھای  نعمت هکچرا  ،تاب استکزمان بعد از حساب و  یمراد برا :»لِيَوْ
ار یو دخول به بھشت در اخت یو بررس یپس از وارس ۵۲و  ۵۱و  ۵۰ات یور در آکمذ

  .ردیگ ین قرار میخداپرستان راست
 ۵۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٤ �ََّفادٍ  مِن ۥَ�ُ  َما ُ�َنالَرِزۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ان نداردیو پا یما است و ھرگز نابود یھا عطاء و داده )فراوان یھا نعمت(ن یا 
   توضیحات: 

ادٍ «    .رفتنیان پذیان رفتن و پایاز م .یفنا و نابود :»نَفَ
 ۵۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  �نَّ  َذ�ۚ َ�ٰ ﴿   ﴾٥٥ اٖب  َٔ َ�  لََ�َّ  غِ�َ لِل�َّ
   ترجمه: 
و اّما  )از آن گذشت یا ر گوشهکه ذکزگاران بود یپرھ یھا ھا و بھره نعمت(ن یا 
ن مرجع یبدتر یدارا )غمبرانیاء و پیو شورندگان بر انب ،زدانیاز خّط فرمان (شان کسر

  .ندیو مأوا



 تفسیر نور    ١٩٦٦

 

   توضیحات: 

ا«  ا« :ن استیر آن چنیاست و تقد یمحذوف یخبر مبتدا :»هذَ رُ هذَ ا مبتدا ی :»أَألمْ

نيَ « :ن استیچن ریاست و خبر آن محذوف است و تقد تَّقِ ا لِلْمُ   .»هذَ
 ۵۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َس فَبِئۡ  َ�َهالَوۡ يَۡص  َجَهنَّمَ ﴿   ﴾٥٦ ِمَهادُ ل
   ترجمه: 
 یگاه و قرارگاھیو چه بد جا ،سوزند یند و بدان میآ یه بدانجا در مکو آن دوزخ است  

  .است
   توضیحات: 

نَّمَ «  هَ َّ «ا بدل از ی ،انی: عطف ب»جَ ادُ ـْبِئْسَ ال. «است» رشَ هَ  ،۲۰۶/   بقره :نگا( :»مِ
  ).۱۹۷و  ۱۲/   عمران آل

 ۵۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

اقٞ  َ�ِيمٞ  َيُذوقُوهُ فَلۡ  َذاَ�ٰ ﴿   ﴾٥٧ وََغسَّ
   ترجمه: 
ه از آن کد یبا ،است )شانیا یدنیه نوشکان است یاندام دوزخ(ن آب داغ و خونابه یا 

  .بخورندوسته بچشند و یپ
   توضیحات: 

ا«  يمٌ ـحَ . «مبتدا است :»هذَ وقُوهُ . «است )ھذا(خبر  .آب داغ :»مِ يَذُ لْ  )ف(حرف  :»فَ
جمله  .د از آن بچشند و بخورندیوسته بایست پین یا چاره یعنی .رار استکت یبرا

اقٌ . «معترضه است سَّ در  ).۲۵نبأ /  :نگا(ان است یر دوزخکیاسم خونابه روان از پ :»غَ
  .گنداب و آب بدبو است یاصل به معن

 ۵۸ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ  ۦٓ هِ َشۡ�ِ  ِمن َوَءاَخرُ ﴿ 
َ
 ﴾٥٨ جٌ َ�ٰ أ

 



  ١٩٦٧ سوره ص

 

   ترجمه: 
  .ل دارندین قبیاز ا یگرید یفرھایکانواع  ،نیو جز ا 
   توضیحات: 

رُ «  اخَ لِهِ . «مبتدا است .یگرید :»ءَ كْ ن شَ رُ (صفت  .ھمسان و ھمگون آن :»مِ اخَ  )ءَ

اجٌ . «است وَ رُ (خبر  .اصناف و انواع :»أَزْ اخَ   .است )ءَ
 ۵۹ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ  جٞ فَوۡ  َذاَ�ٰ ﴿  َعُ�مۡ  تَِحمٞ مُّ ۢ َمرۡ  َ�  مَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  بِِهمۚۡ  �َحَب  ﴾٥٩ �َّارِ ٱ َصالُوا
   ترجمه: 
ه کنند یب یشوند و با چشم خود م یفر و ضالل وارد دوزخ مک یه رؤساک یھنگام( 

ن یا )دیبنگر :ندیگو یگر میدکیخطاب به  ،آورند یز به سمت دوزخ میشان را نیروان ایپ
و جا را بر (اندازند  یان شما میخود را به م )فرشتگان(بر اثر فشار و زور  ،گروه انبوه

آنان با آتش دوزخ سوخته  -نند ینب یامدند و خوشیخوش ن - )نندک یشما تنگ م
  .شوند یم

   توضیحات: 

 »... جٌ ا فَوْ از  یگریخطاب به گروه د ،تواند گفته فرشتگان عذاب ین سخن میا :»هذَ

مٌ . «خودشان باشد تَحِ قْ  یوادار به دخول به جائ ،ه با فشار و زور و ھول دادنک یسک :»مُ
ه با زور خود را به ک یسک ).یل بغویو معالم التنز ،للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(شود 

ِمْ ال . «ندازدیب یجائ باً هبِ حَ رْ گفته سردستگان  .نندینب یر و خوشیخ .امدندیخوش ن :»مَ

الُوا النَّارِ . «مفعول مطلق است .روان سرگشته استیخطاب به پ ،فر و ضاللک وارد  :»صَ

الُو(واژه  .شوندگان به آتش و سوختگان در آن الُونَ (ه در اصل ک )صَ است و نون آن  )صَ

ايلِ (جمع  ،در حالت اضافه افتاده است وارد شونده به آتش و سوزنده بدان  یبه معن )صَ
  .در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم ).۱۶/   نیمطّفف ،۱۶۳/   صاّفات :نگا(است 

 ۶۰ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ نُتمۡ  بَۡل  قَالُوا
َ
ۢ َمرۡ  َ�  أ نُتمۡ  بُِ�ۡمۖ  �َحَب

َ
مۡ  أ ۖ  ُتُموهُ قَدَّ  ﴾٦٠ َقَرارُ لۡ ٱ َس فَبِئۡ  َ�َا



 تفسیر نور    ١٩٦٨

 

   ترجمه: 
 ید و خوشیامدیه شما خوش نکبل :ندیگو یم )خطاب به سروران خود ،روانیپ( 

ه چه مقر و کوه  ،دیردکرا بھره ما  ین جائیه چنکد ین شما بودیه اکچرا  .دینینب
  !است یگاه بدیجا

   توضیحات: 

مْ «  باً بِكُ حَ رْ وهُ « !دینینب یر و خوشید خیامدین خوش :»ال مَ تُمُ مْ دَّ شش کشیآن را پ :»قَ
ه کاست  یا جه اشباع ضّمهیواو آن نت .دیا آن را عطاء نموده .دیا د و عرضه داشتهیا ردهک

ر یضم ).۱۸۴صفحه  ،نه صرفیگنج :نگا(دا گشته است یر منصوب پیبر اثر اّتصال ضم

ارُ . «گردد یا عذاب مفھوم برمیا دوزخ و یفر کبه  )هُ ( رَ قَ  یمنزل و مأو .گاهیَمَقّر و جا :»الْ
  ).۶۱/   نمل ،۵۰و  ۱۳/   مؤمنون ،۲۹/   میابراھ :نگا(

 ۶۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ مَ  َمن َر�ََّنا قَالُوا  ﴾٦١ �َّارِ ٱ ِ�  افٗ ِضعۡ  اَعَذابٗ  هُ فَزِدۡ  َذاَ�ٰ  َ�َا قَدَّ
   ترجمه: 
 ،است ب ما نمودهیرا نص یگاه و عذابین جایس چنکھر  !پروردگارا :ندیگو یو م 

  .ن برابر گردانیعذاب او را در آتش دوزخ چند
   توضیحات: 

فاً «  عْ اباً ضِ ذَ   ).۳۸/   اعراف :نگا(چند برابر  یعذاب .عذاب دو چندان :»عَ
 ۶۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ُهم ُكنَّا رَِجاٗ�  نََرىٰ  َ�  َ�َا َما َوقَالُوا  ٱ ّمِنَ  َ�ُعدُّ
َ
 ﴾٦٢ ارِ ۡ�َ ۡ�

   ترجمه: 
در (ه کم ینیب یرا نم یسانکما چرا  :ندیگو یم )گریان به ھمدیدوزخ ،سرانجام( 

  ؟ میآورد یاران به حساب مکشان را از زمره بدان و بدیا )ایدن
   توضیحات: 

مْ «  هُ دُّ ارِ . «میداشت یشان م محسوب .میآورد یبشمارشان م :»نَعُ َ  ،جمع َشّر  :»األرشْ
مرادشان مردمان مؤمن به طور عام و فقراء  .دهیفایسود و بیافراد ب .اشخاص بد



  ١٩٦٩ سوره ص

 

ا ی ).۳۶ - ۲۹/   نیمطّفف ،۲۷ھود /  ،۱۱۱شعراء /  :نگا(ن به طور خاّص است یمسلم
است طلب و یّفار به مؤمنان برچسب رکه کچرا  .ش استکمراد ھمان اشرار و افراد سر

  ).۳۵شعراء /  ،۱۱۰/   اعراف :نگا(زنند  یآشوبگر زده و م
 ۶۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

َذۡ ﴿  َّ�
َ
مۡ  رِ�ًّاِسخۡ  ُهمۡ َ�ٰ �

َ
 ٱ ُهمُ َ�نۡ  َزاَغۡت  أ

َ
 ﴾٦٣ رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
گپ شان  بدی م ویز گرفته بودیر و ناچیشان را حقیا )ایاشتباھًا در دن(ا ما یآ 

ه کن یا ایو  )؟زدانندیبرند و از مقّربان درگاه  یدر بھشت بسر م کنیو ھم ا(م یزد یم
ن دودھا و یان ایم و اآلن در دوزخند و در میبرد یه ما گمان مکاند  ھمان گونه(

  ؟نندیتوانند بب یشان را نمیا )ن مایب کینزد(چشمان  ،)آتش یھا شعله
   توضیحات: 

اً «  يّ رِ خْ مْ سِ نَاهُ َذْ  ؟ میا زشان دانستهیم و ناچیا شان را به مسخره گرفتهیا ما ایآ :»أَختَّ

نَ (فعل  َذْ مْ أَختَّ مْ (در اصل  )اهُ نَاهُ َذْ است و ھمزه وصل به خاطر ھمزه استفھام حذف  )أَإِختَّ

اً (واژه  .شده است يّ رِ خْ سان کیو جمع  یمفرد و مثنّ  یبرا ،ریمسخره و حق یبه معن )سِ
/   زخرف ،۱۱۰/   مؤمنون :نگا(است  ین معنین ھم به ھمیو با ضّم س ،رود یار مکبه 

تْ ). «۳۲ اغَ غ به یاز ماده َز  .از حق منحرف شده است .رده استکدا یانحراف پ :»زَ
 یبرا ،نسبت آن به چشم نه به صاحبان چشم .قت استیانحراف از حق و حق یمعن

ن مردمان محترم یا ایا ما در دنیآ :هکن است یه ایگر آید یمعن .مبالغه در مطلب است
ر و یآنان را آن اندازه حق ،نیا بدتر از ایو  ؟ میرده باشکرا مسخره  یو مقّربان الھ یبھشت

  ؟!آمدند یه اصًال به چشم نمکم یز دانسته باشیناچ
 ۶۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إِنَّ ﴿  هۡ  َ�َاُصمُ  َ�َقّٞ  لَِك َ�
َ
 ﴾٦٤ �َّارِ ٱ لِ أ

   ترجمه: 
ت است (و قطعًا در یواقع کیم) یان داشتیان بیه از زبان دوزخکرا  ین (گفتگوھائیا 

  گر خواھد بود.یدکیان با یوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخیپ یوقوع موقت خود به 



 تفسیر نور    ١٩٧٠

 

   توضیحات: 

َقٌّ «  مُ « .وقوع و تحّقق است ،قت داشتنیمراد از حق :»حلَ َاصُ  .زه و پرخاشیست :»ختَ

مُ « :ن استیر چنیمحذوف و تقد یخبر مبتدا َاصُ وَ ختَ لِ النَّارِ (و جمله  .»هُ مُ أَهْ َاصُ  )ختَ

  .است )ذلِكَ (ان یب
 ۶۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
�  ۖ ٰ  مِنۡ  َوَما ُمنِذرٞ ُ ٱ إِ�َّ  هٍ إَِ� ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َ�  ﴾٦٥ َقهَّ

   ترجمه: 
 یچ معبودیو ھ .باشم و بس یم )زدانیمردمان از عذاب (م دھنده یمن تنھا ب :بگو 

  .وجود ندارد )سکز و ھر یبر ھر چ(گانه غالب یجز خداوند 
   توضیحات: 

رٌ «  نذِ ارُ . «م دھندهیب :»مُ هَّ قَ   .زیره بر ھر چیو چ ،سکغالب بر ھر  :»الْ
 ۶۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َربُّ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  ﴾٦٦ رُ َغ�َّ

   ترجمه: 
ار با یان آن دو است و بسیه در مکاست  یزھائین و ھمه چیو زمھا  آسمان پروردگار 

  .عّزت و آمرزگار است
   توضیحات: 

مَ «  بُّ السَّ ...ـرَ اتِ وَ ارُ ). «۲۴شعراء /  :نگا( :»اوَ فَّ غَ   ).۱۰/   نوح ،۸۲/   طه :نگا( :»الْ
 ۶۷ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ُهوَ  قُۡل ﴿   ﴾٦٧ َعِظيمٌ  َ�َبٌؤا
   ترجمه: 
خبر  )ه قرآن بزرگوار استکدھم  یم میب(آن  )لهیبه وسآنچه من شما را ( :بگو 

  .است یسترگ
 



  ١٩٧١ سوره ص

 

   توضیحات: 

اْ «  بَؤٌ در  ).۱۷۵/   اعراف ،۶۷و  ۳۴/   انعام :نگا(خبر مھّم و سرگذشت قابل توّجه  :»نَ
افران و سعادت کاست درباره سرنوشت مؤمنان و  یه خبر بزرگکنجا مراد قرآن است یا

  .شانیا یو اخرو یویو شقاوت دن
 ۶۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
 ﴾٦٨ رُِضونَ ُمعۡ  هُ َ�نۡ  أ

   ترجمه: 
  .دیاز آن رو گردان )بر اثر غفلت(شما  
   توضیحات: 

ونَ «  ضُ رِ عْ   ).۲۳/   عمران آل ،۸۳/   بقره :نگا( :»مُ
 ۶۹ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  �ِعلۡ  ِمنۡ  ِ�َ  َ�نَ  َما﴿   ٱب
ۡ  ٱ َمَ�ِ ل

َ
�ۡ ٰٓ  ﴾٦٩ َتِصُمونَ َ�ۡ  إِذۡ  ۡ�َ

   ترجمه: 
گفتگو  )نش آدمیدرباره آفر(ه ک یھنگام )و فرشتگان عالم باال( یمن از مأل اعل 

ه از کاست  یدانم آن مقدار ینه مین زمیه در اک یزیتنھا چ( .خبر ندارم ،ردندک یم
  ).ده است و بسیبه من رس یق وحیطر
   توضیحات: 

يلـالْ «  إلِ األَعْ دستور داده شد شان  بدی هکاست  ینجا مراد فرشتگان و آنانیدر ا :»مَ
آن گر  بیان ن سورهیھم ۷۱ه یه آکگونه  ھمان )۳۰/   بقره :نگا(آدم سجده برند  یه براک

ونَ . «هکبدان گاه  .هک یزمان :»إِذْ . «است مُ تَصِ ْ مراد از  .ردندک یجدال و نزاع م :»خيَ
  .نش انسان استیبحث و گفتگو درباره آفر ،مجادله و منازعه
 ۷۰ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِن﴿  ٓ  إِ�َّ َما َّ�
َ
�  ۠ نَا

َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  �  ﴾٧٠ مُّ
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   ترجمه:
م دھنده یب )م ویغمبر خدایپ(ه کشود مگر بدان خاطر  ینم یبه من ھم وح 

  .باشم یم )یالھ ینواھاوامر و (گر  بیان )زدان ویمردمان از عذاب (
   توضیحات: 

ر یضم )يُوحي(نائب فاعل  .ه استیناف )إِنْ (حرف  .شود ینم یوح :»إِن يُوحي« 

َّ حالُ الْ « :یعنی .مستتر است ا يُوحي إِيلَ يلـمَ إلِ األعْ ي « :هکن یا ای .»مَ َّ الَّذِ ا يُوحي إِيلَ مَ

... إِالّ ألينِّ  يْبِيَّةِ غَ ورِ الْ نَ األمُ ايليُوحي مِ تِهِ تَعَ هَ نْ جِ بِنيٌ مِ يرٌ مُ مگر بدان  :»ا أَنَا...ـإِالّ أَنَّمَ . «»نَذِ

ا فُالنُ إِالّ ـلَ « :گفته شود یسکه به کماند  یحصر بدان م یمعن .ه منکخاطر  ضَ يَ تَقْ مْ تُسْ

َنَّكَ عالِ  دٌ ـألِ شِ رْ لٌ مُ ه کشود مگر بدان خاطر  یخواسته نم یاز تو داور !یفالن یا .»مٌ عامِ
  .یگرانید یو راھنما ینک یو به دانش خود عمل م یتو دانا ھست

 ۷۱ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧١ ِط�ٖ  ّمِن ��ََ�ٗ  لِقُۢ َ�ٰ  إِّ�ِ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َر�َُّك  قَاَل  إِذۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ه پروردگارت به فرشتگان ک )و عاَلم باال درگرفت ین گفتگو در مأل َاعلیا( یوقت 

  .نمیآفر یرا از ِگل م یمن انسان :گفت
   توضیحات: 

 »... بُّكَ . و عالم باال در گرفته است یه در مأل اعلکاست  یان گفتگوئیب :»إِذْ قَالَ رَ

اً «   .ِگل :»طِنيٍ . «مراد آدم است :»بَرشَ
 ۷۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  فَإَِذا﴿  وِ�  مِن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ  ۥُتهُ َسوَّ ْ  رُّ  ﴾٧٢ ِجِدينَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  َ�َقُعوا
   ترجمه: 
و از جان متعّلق به  ،ردمکراسته یه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پک یھنگام 

  .دیببر )بزرگداشت و درود(در برابرش سجده  ،دمیخود در او دم
 



  ١٩٧٣ سوره ص

 

   توضیحات: 

 »... تُهُ يْ وَّ ا سَ إِذَ   ).۲۹حجر /  :نگا( :»فَ
 ۷۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ فََسَجدَ ﴿  ۡ�َ  ُ�ُُّهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
 ﴾٧٣ ُعونَ أ

   ترجمه: 
  .سجده بردند یپس ھمه فرشتگان جملگ 
   توضیحات: 

 »... ةُ دَ املَْآلئِكَ جَ   ).۳۰حجر /  :نگا( :»فَسَ
 ۷۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٰ لۡ ٱ مِنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱ لِيَس إِبۡ  إِ�َّ  ﴾٧٤ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
  .دیافران گردکو از  ،دیّبر ورزکه تکس یجز ابل 
   توضیحات: 

 »... لِيسَ   ).۳۴/   بقره :نگا( :»إِالّ إِبْ
 ۷۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ن َمَنَعَك  َما لِيُس إِبۡ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿ 
َ
ۖ  ُت َخلَقۡ  لَِما ُجدَ �َسۡ  أ سۡ  �َِيَديَّ

َ
مۡ  َت َ�ۡ تَكۡ أ

َ
 مِنَ  ُكنَت  أ

 ﴾٧٥ َعالِ�َ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ه من آن ک یزیچ یبرا یه سجده ببرکن یز تو را بازداشت از ایچه چ !سیابل یفرمود: ا 

  ؟ یا ّبران بودهکا اصًال از متی یا دهیّبر ورزکا تیآ ؟ ام دهیمًا با قدرت خود آفریرا مستق
   توضیحات: 

يَّ «  تُ بِيَدَ لَقْ آن را با  ،ل پدر و مادریاز قب ی،گریز دیمًا و بدون واسطه چیمستق :»خَ

ْتَ . «ه از قدرت استیناک )يَد( .ام دهیقدرت خود آفر ربَ تَكْ ه ھم کن است یمراد ا :»أَسْ
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الِنيَ . «یورز یّبر مکو ت یزن یم یخود را به بزرگ کنیا عَ نَ الْ نتَ مِ ه ھمواره کن یا ای :»أَمْ كُ

الِنيَ . «یا نان بودهیّبران و خود بزرگ بکاز مت عَ  ،۳۱/   دخان ،۸۳/   ونسی :نگا( :»الْ
  ).۴۶/   مؤمنون

 ۷۶ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

۠  قَاَل ﴿  نَا
َ
 ﴾٧٦ ِط�ٖ  مِن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نَّارٖ  مِن تَِ� َخلَقۡ  هُ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �

   ترجمه: 
  .را از ِگل یو و یا دهیتو مرا از آتش آفر .من بھتر از او ھستم :گفت 
   توضیحات: 

 »... ٌ ريْ الَ أَنَا خَ   ).۱۲/   اعراف :نگا( :»قَ
 ۷۷ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٧ رَِجيمٞ  فَإِنََّك  َهاِمنۡ  ُرجۡ خۡ ٱفَ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
ه تو کچرا  ،رون شویب )و فرشتگان عاَلم باال یجماعِت مأل اعل(ان آن یاز م :گفت 

  .یھست )ان فرشتگانیاز م(و رانده شده  )از رحمت ما(مطرود 
   توضیحات: 

ا«  نْهَ يمٌ . «از جماعت فرشتگان .از آسمان .از جنت :»مِ جِ مطرود از درگاه رحمت  :»رَ
و  ۱۷حجر /  ،۳۶/   عمران آل :نگا(ان صفوف فرشتگان یرانده شده از م .رامت خداکو 

  ).۹۸/   نحل ،۳۴
 ۷۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٨ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َنِ�ٓ لَعۡ  َك َعلَيۡ  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ن من تا روز جزا بر تو خواھد بودیقطعًا نفر 
   توضیحات: 

مِ الدِ ِ ّينِ «  وْ مِ ). «۲۰/   صاّفات ،۸۲شعراء /  ،۳۵حجر /  ،۴/   فاتحه :نگا( :»يَ وْ إِيل يَ



  ١٩٧٥ سوره ص

 

ينِ    .امتیشه تا روز قیھم :»الدِّ
 ۷۹ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

نِظرۡ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
َ
 ﴾٧٩ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ِ�ٓ فَأ

   ترجمه: 
ه کران یمرا مھلت بده و مم یپس تا روز )ن استیه چنکحال ( !پروردگارا :گفت 

  ).شود یز شروع میو رستاخ(گردند  یمردمان دوباره زنده م
   توضیحات: 

 »... ينِ أَنظِرْ   ).۳۶حجر /  ،۱۴/   اعراف :نگا( :»فَ
 ۸۰ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِمنَ  فَإِنََّك  قَاَل ﴿   ﴾٨٠ ُمنَظرِ�نَ ل
   ترجمه: 
  ).یمان یان جھان زنده میو تا پا( یشدگان تو از مھلت داده :فرمود 
   توضیحات: 

ينَ ـالْ «  نظَرِ   ).۳۷و  ۸حجر /  ،۱۵/   اعراف :نگا( :»مُ
 ۸۱ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ ﴿  ۡ ٱ ِت َوقۡ ل  ﴾٨١ لُومِ َمعۡ ل
   ترجمه: 
  ).امت استیان عمر جھان و سرآغاز قیه پاک(ن یمعتا روز زمان  
   توضیحات: 

قْتِ ال«  وَ لُومِ ـْالْ عْ مِ ال« ).۳۸حجر /  :نگا( :»مَ ثُونَ ، ويَوْ بْعَ مِ يُ ينِ ، يَوْ قْتِ دِّ وَ مِ الْ يَوْ

لُومِ ـالْ  عْ   .است یمعن کیھمه به  ،»مَ
 ۸۲ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

تَِك  قَاَل ﴿  غۡ  فَبِعِزَّ
ُ
ۡ�َ  وَِ�نَُّهمۡ َ�

َ
 ﴾٨٢ عِ�َ أ



 تفسیر نور    ١٩٧٦

 

   ترجمه: 
ھمه  )امان یدان و تالش بیدر پرتو عمر جاو(ه کبه عّزت و عظمتت سوگند  :گفت 

  .ردکآنان را گمراه خواھم 
   توضیحات: 

 »... مْ نَّهُ يَ وِ   ).۳۹حجر /  :نگا( :»ألُغْ
 ۸۳ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ ﴿   ﴾٨٣ لَِص�َ ُمخۡ ل
   ترجمه: 
ام  نداشته و وسوسه یه بر آنان سلطه و قدرتک(شان را یمگر بندگان مخلص تو از ا 
  ).ردیگ یشان نمیدر ا
   توضیحات: 

نيَ ـْال«  لَصِ خْ   ).۷۴/   صاّفات ،۴۰حجر /  ،۲۴/   وسفی :نگا( :»مُ
 ۸۴ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

قُوُل  قَّ �َۡ ٱوَ  قُّ �َۡ ٱفَ  قَاَل ﴿ 
َ
 ﴾٨٤ أ

   ترجمه: 
  ).میگو یو جز حق نم(م یگو یو حق م ،به حق سوگند :فرمود 
   توضیحات: 

َقُّ «  ْلَحقُّ َقَسم یعنی ،مبتدا و خبر آن محذوف است :»احلْ
َ
َقَّ . «یأ مفعول به  :»احلْ

َقَّ أَقُولُ (جمله  .است )أَقُولُ (مقّدم    .ان ماقبل و مابعد خودیمعترضه است م )احلْ
 ۸۵ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ن ِمنَك  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ� ۡ�َ  ُهمۡ ِمنۡ  تَبَِعَك  َوِممَّ

َ
 ﴾٨٥ عِ�َ أ

   ترجمه: 
  .سازم یز مینند پر و لبرک یرویه از تو پک یسانکنه دوزخ را ھم از تو و ھم از یھر آ 

 



  ١٩٧٧ سوره ص

 

   توضیحات: 

كَ «  عِنيَ ـأَجْ . «به دنبال تو راه افتاد .ردک یرویاز تو پ :»تَبِعَ و  )كَ (ر ید ضمیکتأ :»مَ

مْ (   .است )هُ
 ۸۶ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  ﴾٨٦ ُمتََ�ِّفِ�َ ل

   ترجمه: 
 یچ پاداشین خدا ھیغ قرآن و رساندن دیمن از شما در مقابل تبل :بگو )!غمبریپ یا( 
 یم ساختگیگو یو آنچه م(ستم ین )ن نبّوت ھمیدروغ(ان یو از زمره مّدع ،طلبم ینم

  ).بافم یش خود به ھم نمینبوده و از پ
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ ). ۸۷/   ص :نگا(ه قرآن است کغ آنچه بدان مأمورم یدر مقابل تبل :»عَ

نيَ ـالْ « لِّفِ تَكَ را به  یزیو به ناروا چ یق ساختگیه به طرک یسانک .نیان دروغیمّدع :»مُ
  .دغلبازان .نندک یدھند و وانمود م یخود نسبت م

 ۸۷ سوره ص آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .باشد ینم )شانیا یجملگ یداریه بیو ما(ان یجز پند و اندرز جھان یزیچ ،ن قرآنیا 
   توضیحات: 

 »... وَ   ).۵۲/   قلم ،۶۹/   سی ،۱۰۴/   وسفی :نگا( :»إِنْ هُ
 ۸۸ سوره ص آیه

   ه:یمتن آ 

هُ  لَُمنَّ َوَ�َعۡ ﴿ 
َ
 ﴾٨٨ ِحي� دَ َ�عۡ  ۥَ�َبأ

   ترجمه: 
د و یصدق وعد و وع یو به زود(د دانست یخواھ یو خبر آن را بعد از مّدت زمان 

  ).دید دیخواھ ن جھان و ھم در آن جھانیاخبار و گفتار قرآن را ھم در ا یراست



 تفسیر نور    ١٩٧٨

 

   توضیحات: 

 »... نَّ لَمُ تَعْ لَ ن جھان و یھم در ا ،مطالب قرآن یو درست ین است راستیمراد ا :»وَ
  ).۹۳/   نمل ،۵۳/   فّصلت :نگا(ار خواھد گشت کمردمان آش یھم در آن جھان برا



 
 

 سوره زمر

 ۱ آیهسوره زمر 
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ مِنَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل ﴿   ﴾١ ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
  .رفته استیمت انجام پذکخداوند باعّزت و باح یاز سو )قرآن(تاب کنزول  
   توضیحات: 

يلُ «    ).۵/   سی ،۲/   سجده ،۱۹۲شعراء /  :نگا( :»تَنزِ
 ۲ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا َ ٱ ُبدِ �ۡ ٱفَ  قِّ �َۡ ٱب ُ  الِٗص ُ�ۡ  �َّ  ﴾٢ ّ�ِينَ ٱ �َّ

   ترجمه: 
بر تو فرو  ،قت استیرنده حق و حقیه در برگکتاب را کن یما ا )!غمبریپ یا( 

  .ن و پرستش خود را سره و خاّص او گردانکخدا را پرستش  .میا فرستاده
   توضیحات: 

َقِّ «   ،۱۰۵نساء /  ،۳/   عمران آل :نگا(فرمان دھنده به حق  .رنده حقیدر برگ :»بِاحلْ

ينَ ). «۴۸/   مائده  ،۶۵/   بوتکعن ،۲۲/   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا(طاعت و عبادت  :»الدِّ
  ).۵/   نهیب ،۳۲/   لقمان

 ۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ
َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ ِ�َّ ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ

َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا  إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا

ِ ٱ َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َ�ۡ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ   ﴾٣ َكفَّ

 



 تفسیر نور    ١٩٨٠

 

   ترجمه: 
ه جز خدا ک یسانک .خدا است و بس یتنھا طاعت و عبادت خالصانه برا !ھان 

 ،ندیجو یو بدانان تقّرب و توّسل م(رند یگ یرا برم یگریاوران دیسرپرستان و 
 کیه ما را به خداوند نزدکم مگر بدان خاطر ینک یما آنان را پرستش نم :)ندیگو یم

ه در آن اختالف ک یزیدرباره چ )و مؤمنان(شان یان ایامت میخداوند روز ق .گردانند
ت و یھدا )حق یبه سو(شه را یفرپک یخداوند دروغگو .ردکخواھد  یدارند داور
  ).گرداند یقت نائل نمیو فھم حق کفر به درکذب و کو او را با وجود (ند ک یرھنمود نم

   توضیحات: 

َالِصُ «  ينُ اخلْ خداپسند و مقبول خدا  ،کفر و شرکشائبه از  یتنھا عبادت ب :»هللاِِّ الدِّ

ونِهِ . «گردد و بس یطاعت و عبادت خالصانه م ،تنھا خدا .است ن دُ  .ر از خدایغ :»مِ

لِيَآءَ . «از خدا یجدا فرشتگان و  :لیاز قب .مراد معبودھا است .اورانی .سرپرستان :»أَوْ
/   ھفک ،۱۶رعد /  ،۱۱۳و  ۲۰ھود /  ،۳۰و  ۲۷/   اعراف :نگا( .و اصنام یسیر و عیُعزَ 

لْفي). «۴۱/   بوتکعن ،۱۸/   فرقان ،۱۰۲و  ۵۰ ). ۴۰و  ۲۵/   ص ،۳۷سبأ /  :نگا( :»زُ

ار« فَّ   .ننده نعمتکفران ک .شهیفرپک :»كُ
 ۴ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َرادَ  لَّوۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ا َطَ�ٰ ۡص �َّ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذَ  أ ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  ِممَّ ۚ �ََشا ُ ٱ ُهوَ  ۥۖ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُء ٰ لۡ ٱ �َّ  ِحدُ َ�

ارُ لۡ ٱ  ﴾٤ َقهَّ
   ترجمه: 
ه خود ک یزھائیان چیست از میبا یم ،داشته باشد یخواست فرزند یاگر خداوند م 

د از جنس پدر بوده و یه فرزند باک یدر صورت( .ندیرا برگز یزیا چی یسکند یآفر یم
بھا به یاز ھمه ع(و منّزه  کخداوند پا ).ن استکن ھم ناممیا .م باشدیھمچون او قد

و فرزند داشتن مخالف با (روزمند است یگانه پیاو خداوند  .است )از به فرزندیژه از نیو
  ).است یرگیو چ یروزمندیعدم پگر  بیان از به فرزندیو ن ی،گانگی

   توضیحات: 

طَفي«    .دیبرگز :»إِصْ



  ١٩٨١ سوره زمر

 

 ۵ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب ۡ ٱ يَُ�ّوِرُ  ّقِ ۡ ٱ َ�َ  �ََّهارَ ٱ َوُ�َ�ّوِرُ  �ََّهارِ ٱ َ�َ  َل �َّ  ِل� �َّ

رَ  مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  رِيَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
�ِ  � َس�ًّ َ�  مُّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  �  ﴾٥ رُ َغ�َّ

   ترجمه: 
و  ،شب را بر روز ).چهینه به باز(ده است ین را به حق آفریو زمھا  آسمان خداوند 

و (رده است ک )دستور خود(د و ماه را فرمانبردار یو خورش ،چدیپ یروز را بر شب م
ن یاز آنھا تا مّدت مع کیھر  ).مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است یبرا

ار مقتدر و بخشنده یخدا بس !ھان .ت خواھد بودکدر حر )داند یه خدا مک( یو مشّخص
  ).بخشد یه را بخواھد مکند و ھر ک یه را بخواھد مو ھر چ(است 

   توضیحات: 

َقِّ «  نظم و نظام شگرف و مقصد  ینش دارایآفر یعنیو عبث.  یبه حق نه به شوخ»: بِاحلْ

رُ «ست. یچه نیباز یو زندگ ،است یو ھدف بزرگ وِّ ن را یخداوند زم یعنیچد. یپ یم»: يُكَ
از  یقسمت ،ن گردشیو بر اثر ا ،انداخته است ده است و به دور خود به گردشیآفر یروک
گر ید یو از سو ،اهید بر سیسو نوار سف کیاز  یو گوئ ،شب است ین روز و قسمتیره زمک

دن یچیپ یه به معنکر) است یوکه مصدر آن (تکشود. چرا  یده میچید پیاه بر سفینوار س

يً «عمامه و دستار به دور سر است.  مّ سَ لٍ مُّ   ).۱۳فاطر /  ،۲۹/   لقمان ،۲/  (نگا: رعد »:أَجَ
 ۶ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م﴿  نَزَل  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  َجَعَل  ُ�مَّ  ِحَدة
َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م َوأ

َ
 نَِيةَ ثََ�ٰ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

زۡ 
َ
َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ِ�  لُُقُ�مۡ َ�ۡ  ٖج� َ�ٰ أ مَّ

ُ
ٰ  ٖت ُظلَُ�ٰ  ِ�  قٖ َخلۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  اقٗ َخلۡ  تُِ�مۡ أ ٰ  ٖث� ثََ� ُ ٱ لُِ�مُ َ� َّ� 

ۡ ٱ َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  ٰ  َ�ٓ  ُكۖ ُملۡ ل ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� َّ�
َ
 ﴾٦ فُونَ تُۡ�َ  فَ�

   ترجمه: 
به نام (سپس از جنس او ھمسرش را  ،دیافریب )به نام آدم(تن  کیخدواند شما را از  

ھای  شکم او شما را در .ل داشتیشما ھشت جفت چھارپا گس یو برا ،ردکخلق  )حّواء
و (بخشد  یم یاپیجوراجور و پ یھا نشیآفر ،گانه سهھای  تاریکی انیدر م ،مادرانتان

ن یه چنک یسک )رساند یاز خلقت م یا درآورده و به پّله یا ن را ھر دم به گونهیجن



 تفسیر نور    ١٩٨٢

 

ه پروردگار شما کالله است  ،ندک یم )ینینقش آفرگونه  این بخشد و یرا م یھائ نعمت(
وجود  یجز او معبود .از آن او است )یسراسر عالم ھست(ت کومت و مملکو ح است
عبادت از حق منحرف  ین ھمه موجبات و دواعیبا وجود ا(پس چگونه  .ندارد

  ؟دیشو یبرگردانده م )گرید یزھایو از پرستش خدا به پرستش چ ،دیگرد یم
   توضیحات: 

ةٍ «  دَ احِ سٍ وَ  ،۱نساء /  :نگا(است  ۷آدم  ،مراد ابوالبشر .تن کی .یشخص واحد :»نَفْ

. ان استیر بیتأخ یه براکست بلین یر زمانیتأخ یبرا :»ثُمَّ ). «۱۸۹/   اعراف ،۹۸/   انعام

ا« هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ ). ۱۸۹/   اعراف ،۱نساء /  :نگا( .دیھمسر او را از جنس او آفر :»جَ

لَ « اجٍ ـثَمَ ). «۲۵د / یحد ،۲۶/   اعراف :نگا( .دیافریب .دیخلقت بخش :»أَنزَ وَ  :نگا( :»انِيَةَ أَزْ

لْقٍ ). «۱۴۳/   انعام دِ خَ ن بَعْ لْقاً مِّ ب آن در ین و تحّوالت عجیمراد تطّورات جن :»خَ

 ،و ظلمت رحم ،م مادرکچه بسا مراد ظلمت ش :»اتٍ ثَالثٍ ـظُلُمَ . «مراحل مختلف است
ُتوِدْرم و ِمُزوِدْرم و ِاْنُدوِدْرم کإِ  ینیجن یھا هید الا مرای .دان باشد ا بّچهیمه یو ظلمت مش

را به علم  ی. ھدف اصله مراد تخمدان و لوله فالوپ و رحم باشدکن یا ایو  .باشد

 ؟ : چگونه»أَينَّ . «مینک یاست واگذار م یه در اصل درس خداشناسک» یشناس نیجن«

فُونَ « ؟جاک َ   ).۳۲/   ونسی :نگا( :»فَأَينَّ تُرصْ
 ۷ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ تَ�ۡ  إِن﴿  َ ٱ فَإِنَّ  ُفُروا ِ  َ�ٰ يَرۡ  َوَ�  َعنُ�ۡمۖ  َغِ�ٌّ  �َّ ۖ ُ�فۡ لۡ ٱ لِعَِبادِه ْ �َشۡ  �ن َر  َضهُ يَرۡ  ُكُروا
ٞ  تَزِرُ  َوَ�  لَُ�ۡمۗ  خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة

ُ
رۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َرىٰۚ أ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م ِجُعُ�مۡ مَّ

ۢ  ۥإِنَّهُ  َملُونَۚ َ�عۡ  ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  ﴾٧ لصُّ
   ترجمه: 
فر را از بندگان کن کیو ل ،شما است )مان و عبادتیا(از از ین یخدا ب ،دیافر گردکاگر  

ن یاز ا ،دینک یگزار سپاس )با انجام عبادت و طاعت خدا را(و اگر  ،پسندد یخود نم
و گناھان (شد ک یرا بر دوش نم یگریگناھان دس بار کچ یھ .گردد یارتان خوشنود مک
پروردگارتان خواھد سوی  به بعدھا بازگشت ھمه شماھا ).ردیگ یرا به گردن نم یگرید

گاھتان خواھد ساختیا ردهک یه مک یزھائیبود و از چ گاه از اسرار و کچرا  .د آ ه او آ
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  .ھا است نهیار نھفته در سکاف
   توضیحات: 

وا«  رُ فُ رَ «د ینکفران نعمت کو  یرکد. اگر ناشیافر شوکاگر »: إِن تَكْ فْ الحاد و »: الْكُ

وا«فران نعمت. کو  یرک. ناشینید یب رُ كُ د و یآور یر نعمت به جاکاگر ش»: إِن تَشْ
مان و یه از ایناک ی،ر نعمت اصطالحکعالوه از ش ،رکد. شیباش یسپاسگزار الطاف خداوند

...«باشد.  یاز دستورات خدا ھم م یفرمانبردار رُ  ،۱۵اسراء /  ،۱۶۴/   (نگا: انعام »:ال تَزِ

ورِ ). «۱۸فاطر /  دُ   ).۴۳/   انفال ،۷/   مائده ،۱۵۴و  ۱۱۹/   عمران (نگا: آل »:ذَاتِ الصُّ
 ۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ُ  إِذَا ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  ُمنِيًبا ۥَر�َّهُ  َد�َ  ُ�ّٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿   َ�نَ  َما �َِ�َ  هُ ّمِنۡ  َمةٗ نِعۡ  ۥَخوَّ
ْ ُعوٓ يَدۡ  ِ  وََجَعَل  ُل َ�بۡ  ِمن هِ إَِ�ۡ  ا نَدادٗ  ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  اأ  إِنََّك  قَلِيً�  رِكَ بُِ�فۡ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن ّ�ِ

ۡص  ِمنۡ 
َ
 ﴾٨ �َّارِ ٱ بِ َ�ٰ أ
   ترجمه: 
خواند و  یاد میپروردگار خود را به فر ،گردد یمتوّجه انسان م یه گزندک یھنگام 

از جانب خود بدو  یه نعمت بزرگک یسپس ھنگام .آورد ینان رو به درگاه او مکتضّرع 
ه قبًال کخدا را  )ردکل یتبد یرا به خوش یو یو شقاوت او را به سعادت و ناخوش(داد 

و  )دیگو یدعا م کبرد و به تر یاد میو گزند را از (ند ک یخواند فراموش م یاد میبه فر
از راه او به در  )ھم خود را و ھم مردمان را بدان(سازد تا  یخدا م یرا برا یھائ خداگونه

فر خود کاز  یروزگار کاند :بگو )ین فردیبه چن !غمبریپ یا( .ندکبرد و گمراه 
  .یانیتو از دوزخ )هکاّما بدان  ،و با آن خوش بگذران(مند شو  بھره
   توضیحات: 

انَ «  نسَ ارٌ «از افراد است. مانند:  یبعض ،ر جنسکمراد از ذ»: اإلِ فَّ انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ  »إِنَّ اإلِ

ٌّ ). «۳۴/   می(ابراھ  ،۵۴و  ۵۳/   نحل ،۱۲/   ونسی(نگا:  .یو بدن یان و ضرر مالیگزند. ز»: رضُ

نِيباً ). «۳۳/   روم ،۷۵/   مؤمنون . حال است. ینان. برگردنده با تضّرع و زارک توبه»: مُ

لَهُ « وَّ ا). «۹۴/   (نگا: انعام »:خَ َ مَ ان صورت (یند. در اک یخدا را فراموش م»: نَيسِ  ی) به معنمَ
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نْ ( اد یردن و به فرکند. دعا ک یم است. گزند و بال را فراموش میم و تعظیتفخ ی) و برامَ

ان صورت (یبرد. در ا یاد میخواستن را از  و). «یلوسر آیه است (نگا: تفسی) مصدرمَ عُ »: يَدْ

اداً «دارد.  یالخّط قرآن در رسم یالف زائد   ھا. امثال و نظائر. خداگونه»: أَندَ
 ۹ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  مَّ
َ
ٰ  ُهوَ  أ ٓ  نٌِت َ� ۡ ٱ ءَ َءانَا ٓ  اَساِجدٗ  لِ �َّ ْ َو�َرۡ  ِخَرةَ �ٱ َذرُ َ�ۡ  ا�ِمٗ َوقَا  َهۡل  قُۡل  ۦۗ َرّ�ِهِ  ةَ رَۡ�َ  ُجوا

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ َما لَُموَنۗ َ�عۡ  َ�  �َّ رُ  إِ�َّ ْ  َ�تََذكَّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه در اوقات شب ک یسکا ی )بھتر است ،میردکان یه بک یکن شخص مشریا چنیآ( 

 )عذاب(از  )شتن رایخو(شود و  یستاده به طاعت و عبادت مشغول مینان و اک سجده
ه ک یسانکا یآ :بگو ؟گردد یو رحمت پروردگار خود را خواستار م ،دارد یآخرت به دور م

برابر  ،دانند ینم )را یزین چیچن(ه ک یسانکبا  ،دانند یم )فه خود را در قبال خدایوظ(
 )و از آن ،دھند یص مینان را با آنان تشخیفرق ا(تنھا خردمندان  ).ھرگز( ؟!سانندکیو 

  .رندیگ یپند و اندرز م
   توضیحات: 

انِتٌ «   یه با خشوع و خضوع نماز و دعاک یعیشخص مط .پرستشگر فرمانبردار :»قَ
/   نحل ،۳۴نساء /  ،۱۷/   عمران آل ،۲۳۸و ۱۱۶/   بقره :نگا(دھد  یخود را طول م

  ).۱۳۰/   طه ،۱۱۳/   عمران آل :نگا( :»آناءَ ). «۱۲۰
 ۱۰ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ عَِبادِ َ�ٰ  قُۡل ﴿  َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ِينَ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا حۡ  لِ�َّ
َ
ْ أ ِ َ�ٰ  ِ�  َسُنوا �ۡ ٱ ِذه ۗ  َيا�ُّ � َحَسنَةٞ

َ
 ُض َوأ

ِ ٱ َّ�  ٰ�َ ۗ َما ِسَعٌة ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�َّ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
 ﴾١٠ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  َرُهمأ

   ترجمه: 
 )عذاب(از  !بندگان مؤمن من یا :بگو )من به مردمان یاز سو !غمبریپ یا( 

شان  بدی ن جھانیدر ھم ،نندک یکیه نک یسانک .دیزیبپرھ )شتن رایخو(پروردگارتان 
و  ید و پستینکن یو ظلم و غرق در گناه زندگ کفر و شرکز کدر مرا( .شود یم یکین
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و در (ع و فراخ است ین خداوند وسیزم ).دیشه سازید و ھجرت را پیریرا نپذ یخوار
مال و کبه تمام و شان  پاداش ان اجر ویبایکقطعًا به ش ).دینک یبائیکغربت شار ید

  .شود یبدون حساب داده م
   توضیحات: 

نَةٌ «  سَ يَا حَ نْ هِ الدُّ نُوا يفِ هذِ سَ ينَ أَحْ عالوه از آخرت در  ،نندک یکیه نک یسانک :»لِلَّذِ
 یسانک یبرا ).۵۱غافر /  ،۱۲۲و  ۳۰/   نحل :نگا(نند یب یم یمیعظ یکین جھان نیھم

تر به  ر اّول درستیتفس .است یمیعظ یکیدر آخرت ن ،نندک یکین جھان نیه در اک
 یه در ھر دو جھان بدکارانند کبد ،ارانکوکیه نقطه مقابل نکچرا  .رسد ینظر م

اران کوکیه نکد یپس با ).۳۴رعد /  ،۵۶/   عمران آل ،۱۱۴و  ۸۵/   بقره :نگا(نند یب یم

ابٍ . «نندیبب یکیھر دو جھان نز در ین سَ ِ حِ ريْ و  ۲۷/   عمران آل ،۲۱۲/   بقره :نگا( :»بِغَ
  ).۳۹/   ص ،۳۸نور /  ،۳۷

 ۱۱ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  مِرۡ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
�ۡ  أ

َ
َ ٱ ُبدَ أ ُ  الِٗص ُ�ۡ  �َّ  ﴾١١ ّ�ِينَ ٱ �َّ

   ترجمه: 
از ھر (ه خدا را بپرستم و پرستش را کن یبه من فرمان داده شده است به ا :بگو 

  .نمکخاّص او  )پالوده و زدوده سازم و ،ایو ر کفر و شرکگونه شائبه 
   توضیحات: 

ينَ ـُم«  هُ الدِّ لِصاً لَّ زمر  ،۳۲/   لقمان ،۶۵/   بوتکعن ،۲۲/   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا( :»خْ
 /۲.(  

 ۱۲ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِمرۡ ﴿ 
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  ِ�

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٢ لِِم�َ ُمسۡ ل

   ترجمه: 
  .باشم )اوامر خدا(ن فرد از افراد منقاد یه نخستکو به من دستور داده شده است  
   توضیحات: 

لَ الْ «  ونَ أَوَّ نيَ ـأَكُ لِمِ سْ ِن مسلمانان و ینخست -  الف :عمده است یدو معن یدارا :»مُ
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خودم قدوه و الگو بوده  ،خوانم یدر آنچه مردم را بدان م یعنی .ن اسالم باشمیروان دیپ
 .گران باشمیسرآمد د ،ن اسالمیشبرد مقاصد آئیو در طاعت و عبادت و تالش در راه پ

مان به یاروان اکت با کزدان در حریم شوندگان اوامر ین فرد از تسلیمن نخست -ب 
  ).۹۱/   نمل ،۱۶۳/   انعام :نگا(غمبران باشم یپ یقافله ساالر

 ۱۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ﴾١٣ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّ�ِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

   ترجمه: 
 )امتیق(از عذاب روز بزرگ  ،نمک یشکپروردگارم سر )اوامر(اگر من از  :بگو 

مسلمانان در  نیتر شگامیش و پین خوین مؤمن به آئید اّولیه من باکچرا ( .ترسم یم
ه باشد اگر در برابر مقام ک یس در ھر مقامکو ھر  ،باشم یتب آسمانکانجام وظائف م

  ).بسوزد ید به عذاب الھیبا ،ت خود را نشان ندھدیعبود ،تیالوھ
   توضیحات: 

 »...   ).۱۵/   ونسی ،۱۵/   انعام :نگا( :»قُلْ إِينّ
 ۱۴ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ قُلِ ﴿  َّ�  ۡ�
َ
ُ  الِٗص ُ�ۡ  بُدُ أ  ﴾١٤ دِيِ�  ۥ�َّ

   ترجمه: 
پرستش (نم و ک یو عبادت و طاعتم را خاّص او م ،پرستم و بس یتنھا خدا را م :بگو 

  .میپاال یم )م ویزدا یم یکفر و شرکاو را از ھر گونه 
   توضیحات: 

بُدُ ( یمفعول به برا :»اهللاَ«    .حصر استگر  بیان باشد و یم )أَعْ
 ۱۵ زمر آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿  ِينَ ٱ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  قُۡل  ۦۗ ُدونِهِ  ّمِن ُتمِشئۡ  َما بُُدوا وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا
َ
هۡ  أ

َ
 لِيِهمۡ َوأ

َ�  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ 
َ
�  ٰ ۡ ٱ انُ ۡ�َ ۡ�ُ ٱ ُهوَ  لَِك َ�   ﴾١٥ ُمبِ�ُ ل
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   ترجمه: 
ن بود و راه شما ھر یراه من ا( .دید بپرستیخواھ یه را جز او مکاّما شما ھر چه و ھر  

 یاران واقعکانیز :بگو ).شتکه کار کآن درود عاقبت  یسکھر  ،خواھد باشد یچه م
عمر و جان اھل و  یو حتّ  ی،به سبب گمراھ(خود را  )عمر و جان(ه کھستند  یسانک
 .نندکانبار یز )ھدر دھند و(امت یدر روز ق ،)یبا گمراھساز(و وابستگان خود را  )الیع

  .ن استیار واقعًا ھمکان آشیز !ھان
   توضیحات: 

مْ «  هُ سَ وا أَنفُ ُ رسِ مْ ). «۵۳و  ۹/   اعراف ،۲۰و  ۱۲/   انعام :نگا( :»خَ لِيهِ ْھُلوَن و  :»أَهْ
َ
أ

ْھلِ 
َ
ْھل است ،َن یأ

َ
  ).۸۹/   مائده :نگا(شان و وابستگان یال و خویاھل و ع .جمع أ

 ۱۶ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ  تِِهمۡ َ�ۡ  َوِمن �َّارِ ٱ ّمِنَ  ُظلَلٞ  قِِهمۡ فَوۡ  ّمِن لَُهم﴿  ٰ  ُظلَٞل ُ ٱ ُ�َوُِّف  لَِك َ�  عَِبادِ َ�ٰ  ۥۚ ِعَباَدهُ  ۦبِهِ  �َّ
 ﴾١٦ �َُّقونِ ٱفَ 

   ترجمه: 
و (از آتش دارند  یھائ بانیشان سایر پاھایاز آتش و در ز یھائ بانیسرشان سا یباال 

 ).شان را فرا گرفته استیمه زده است و طبقات آتش ایآنان خ ه از ھر سو آتش برکبل
پس  ).دارد یو بر حذر م(ترساند  یه خداوند بندگان خود را از آن مکاست  یزین چیا
و با انجام طاعت و عبادت خود را از (د یزیمن بپرھ )عذاب(شتن را از یخو !بندگانم یا

  ).دیآتش دوزخ در امان دار
   توضیحات: 

ة :»ظُلَلٌ «  م آتش است کمترا یھا هینھا و الیمراد طبقات و چ .بانھایسا ،جمع ُظلَّ
  ).۱۸۹شعراء /  ،۱۷۱/   اعراف ،۳۲/   لقمان ،۲۱۰/   بقره :نگا(

 ۱۷ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ جۡ ٱ �َّ ٰ ٱ تَنَُبوا ن ُغوَت ل�َّ
َ
نَابُوٓ  ُبُدوَهاَ�عۡ  أ

َ
ْ َو� ِ ٱ إَِ�  ا ۡ  ىٰۚ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  �َّ  ِعَبادِ  فَبَّ�ِ

١٧﴾ 
   ترجمه: 
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خدا باز سوی  به )با توبه و استغفار(و  ،نندیگز یم یه از عبادت طاغوت دورک یسانک 
  .مژده بده به بندگانم ).یم خداوندیبه اجر و پاداش عظ(شان را بشارت باد یا ،گردند یم

   توضیحات: 

وتَ «  نساء  ،۲۵۷و  ۲۵۶/   بقره :نگا(جز خدا  یمعبودن و ھر یاطیبتان و ش :»الطَّاغُ

خدا سوی  به با توبه و استغفار :»أَنَابُوا). «۳۶نحل  ،۶۰/   مائده ،۷۶و  ۶۰و  ۵۱/ 

ي. «برگشتند ). ۶۴/   ونسی ،۱۲۶/   عمران آل ،۹۷/   بقره :نگا(بشارت  .مژده :»الْبُرشْ

بَادِ « بادي(بندگان من در اصل  :»عِ   .آن است یسره به جاکاء حذف شده و یبوده و  )عِ
 ۱۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ تَِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ُهمۡ  �َِك َوأ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ترجمه: 
ن آنھا یباترین و زیوترکیدھند و از ن یفرا م ه به ھمه سخنان گوشک یسانکآن  

شان واقعًا یو ا ،ده استیشان بخش تیه خدا ھداکند یسانکآنان  .نندک یم یرویپ
  .خردمندند

   توضیحات: 

لَ «  وْ قَ  یشیآزاداندگر  بیان هین آیه اکچرا  .است یمراد ھر گونه سخن و گفتار :»الْ
دھد  یبه مؤمنان اجازه م .مختلف استشان در مسائل یا یگر مسلمانان و انتخاب

  .ق باشندینند و اھل تحقک یگران را مطالعه و بررسیسخنان د
 ۱۹ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمنۡ ﴿ 
َ
نَت  َعَذاِب لۡ ٱ َ�َِمةُ  هِ َعلَيۡ  َحقَّ  أ

َ
فَأ

َ
 ﴾١٩ �َّارِ ٱ ِ�  َمن تُنقِذُ  أ

   ترجمه: 
مان و یروح ا ،و اصرار بر ظلم و فساد یاب معاصکبه خاطر ارت(ه ک یسکا یآ 

 ،شده است یپارچه وجود جھّنمکیشه در او مرده است و وجودش یھم یص برایتشخ
را از عذاب  یو یتوان یتو م(و محّقق گشته است  یفرمان عذاب درباره او قطع )و لذا
  ؟ ه در آتش دوزخ قرار گرفته استک یرا نجات دھ یسک یتوان یا تو میآ )؟ یبرھان
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   توضیحات: 

قَّ «  ةُ ). «۱۴/   ص ،۱۸/   حّج  ،۳۰/   اعراف :نگا( .ثابت و واجب شده است :»حَ لِمَ  كَ

ابِ  ذَ عَ ...). «۳۶/   نحل ،۹۶و  ۳۳/   ونسی :نگا(فرمان عذاب  :»الْ أَنتَ ... أَفَ نْ رار کت :»أَفَمَ

ذُ . «یتوان یاصًال نم یعنی .است یار و نفکد انیکتأ یاستفھام برا نقِ و  یدھ ینجات م :»تُ
  .یرھان یم

 ۲۰ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿  ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ بۡ  ُغَرٞف  قَِهافَوۡ  ّمِن ُغَرٞف  لَُهمۡ  َر�َُّهمۡ  ا  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نِيَّةٞ مَّ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ�  ُر

ِ ٱ دَ وَعۡ  ُ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  �َّ ۡ ٱ �َّ  ﴾٢٠ ِميَعادَ ل
   ترجمه: 
در بھشت (آنان  ،زندیبپرھ )شتن رایخو(پروردگارشان  )عذاب(ه از ک یسانکو اّما  

اند و  گر ساخته شدهیدکی یه باالکھستند  یھائ اخکقصرھا و  یدارا )دارند و ین جایبر
  .ندک یدھد و خدا خالف وعده نم ین وعده را خدا میا .است یر آنھا رودبارھا جاریدر ز
   توضیحات: 

فٌ «  رَ  :نگا(ھا  اخکھا و  باالخانه .دهیشک کسر به فل یھا منازل برافراشته و خانه :»غُ

بْنِيَّةٌ ). «۷۵/   فرقان ف(ن واژه پس از یر اکذ .ساخته شده :»مَ رَ  .قت آن استیمراد حق )غُ

دَ . «ه واقعًا وجود داردکندارد و بل یجنبه مجاز یعنی عْ مفعول مطلق فعل محذوف  :»وَ

داً « :یعنی .ن استیشیمضمون جمله پد یکتأ یاست و برا عْ مُ اهللاُ بِذلِكَ وَ هُ دَ عَ . »وَ

ادَ ـالْ « يعَ   ).۳۰سبأ /  ،۳۱رعد /  ،۴۲/   انفال ،۹/   عمران آل :نگا( :»مِ
 ۲۱ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ  ٱ ِ�  بِيعَ يََ�ٰ  ۥفََسلََكهُ  ءٗ َما

َ
 ٗ� َزرۡ  ۦبِهِ  رِجُ ُ�ۡ  ُ�مَّ  ِض �ۡ�

 ۡ لۡ  َتلًِفا�ُّ
َ
� ٰ ٰ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  ۥنُهُ َ� ٮ ۚ ُحَ�ٰ  ۥَعلُهُ َ�ۡ  ُ�مَّ  �َفرّٗ ُمۡص  هُ َ�َ�َ ٰ  ِ�  إِنَّ  ًما ْوِ�  َرىٰ َ�ِ�ۡ  لَِك َ�

ُ
�ِ 

 ٱ
َ
 ﴾٢١ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
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   ترجمه: 
آن را به آب باراند و  یه خداوند از آسمان آب را مک ینیب یمگر نم )!مخاطب یا( 

له آن انواع یو سپس به وس ،گرداند ین وارد و مستقّر میزم ینیرزمیز یانبارھا
شتزارھا کزارھا و  گاه سبزه و آن ،اندیرو یگوناگون م یشتزارھا را با رنگھاکزارھا و  سبزه

و  ی،نیب یشوند و بعدًا آنھا را پژمرده و زردرنگ م یز از جوش و خروش میبالند و لبر یم
 )درس ،اهیچرخه آب و گ(ن یواقعًا در ا ؟سازد یو پرپر م کت خدا آنھا را خشآن وق

  .خردمندان است یبرا یعبرت
   توضیحات: 

هُ «  لَكَ /   مؤمنون ،۲۰۰شعراء /  ،۴۲مّدّثر /  :نگا(گرداند  یآن را داخل و مستقّر م :»سَ

نَابِيعَ ). «۲۷  .است ینیرزمیز یانبارھاھا و آب  مراد منبع .ھا چشمه ،نُبوعیجمع  :»يَ

نَابِيعَ  يفِ « :ن استیمنصوب به نزع خافض است و در اصل چن ه حال است و کن یا ای .»يَ

تَلِفاً ـُم). «یالمعان روح :نگا(ن است یَجھنده و جوشنده از زم یھا آب یبه معن انُهُ  خْ وَ  :»أَلْ

ِيجُ . «انواع جوراجور یدارا .گوناگون یھا در رنگ  یاز اضداد است و به دو معن :»هيَ
صفوة  .نمونه :نگا(دارد  یبالد و جوش و خروش برم یم .گردد یم کخش :آمده است

اً ). «للقرآن یر القرآنیالتفس .انیالب رّ فَ صْ ا). «۵۱/   روم :نگا(زرد رنگ  :»مُ طامّ اه یگ :»حُ

ري. «ده و ُخرد و پرپر شدهیکخش  ۶۸/   انعام :نگا(درس عبرت  .دار باشیر و بکتذ :» ذِكْ
  ).۱۲۰و  ۱۱۴ھود /  ،۲/   اعراف ،۹۰و  ۶۹و 

 ۲۲ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
حَ  أ ُ ٱ َ�َ ٰ  َ�ُهوَ  مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  �َّ ّ�ِهِ  ّمِن نُورٖ  َ�َ  ّمِن قُلُوُ�ُهم ِسَيةِ َ�ٰ ّلِلۡ  لٞ فََو�ۡ  ۦۚ رَّ

ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  �َِك أ   ﴾٢٢ مُّ

   ترجمه: 
رش اسالم گشاده و فراخ ساخته است و یپذ یاش را برا نهیه خداوند سک یسکا یآ 
ص یراه را از چاه تشخ ،و در پرتو آن(باشد  ینور پروردگارش م )روشن از ینشیب( یدارا

نده کفیبه دل او ن یه اسالم پرتویدر سا یت الھیه ھداکاست  یسکھمچون  ،دھد یم
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دارند  ینیسنگ  ھای دل هک یسانکبر  یوا ).؟! مان تابان نشده استیدرونش با ااست و 
آنان واقعًا به  ).!گذارد یزدان در آنھا اثر نمیو قرآن (ابد ی یراه نم  ھا بدان اد خدایو 

  .دچارند یارکآش یو سرگشتگ یگمراھ
   توضیحات: 

هُ «  رَ دْ حَ صَ َ يل نُورٍ ). «۲۵/   طه ،۱۲۵/   (نگا: انعام »:رشَ ت است (نگا: ینور ھدا یدارا»: عَ

حَ . «ینش روشن خدادادی). ب۲۸د / یحد ،۴۰نور /  ،۴۶و  ۴۴/   مائده َ ن رشَ جواب ...»: أَفَمَ

نْ ( حَ اهللاُ «ن است: یر چنیاق سخن است و تقدیه مفھوم از سک) محذوف است مَ َ ن رشَ أَفَمَ

وَ  نْ هُ مَ يل نُورٍ كَ وَ عَ المِ فَهُ هُ لِإلِسْ رَ دْ ي بِنُورٍ  صَ ْتَدِ لْبِ ال هيَ رِ ). «۱۴(نگا: محّمد /  .»قَايسِ الْقَ ذِكْ

/   نحل ،۹و  ۶حجر /  ،۶۹و  ۶۳/   اعراف ،۵۸/   عمران اد خدا. قرآن خدا (نگا: آلی»: اهللاِ

يَةِ ). «۴۴ اسِ   ).۵۳/   حّج  ،۱۳/   ن (نگا: مائدهیسخت و سنگ»: الْقَ
 ۲۳ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديثِ �َۡ ٱ َسنَ أ َثاِ�َ  ابِهٗ مُّ ِينَ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  َشعِرُّ َ�قۡ  مَّ  نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ

ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُو�ُُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  َّ�  ٰ ِ ٱ ُهَدى لَِك َ� ٓ  َمن ۦبِهِ  ِديَ�هۡ  �َّ ۚ �ََشا  َوَمن ُء
ُ ٱ لِلِ يُۡض    ﴾٢٣ َهادٍ  مِنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
   ترجمه: 
ه (از لحاظ کرا  یتابکن سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. یخداوند بھتر 

چون  یدر اعجاز) ھمگون و (مطالب ی،معان ییآوا و ھم یو واالئ ،الفاظ یرائیاربرد و گک
 ،حق و باطل ،فرکمان و یھمانند: ا یو مسائل مقابل و مختلف ،ن و قصصیمواعظ و براھ

 یلکالبّته ھر بار به ش ،بھشت و دوزخ ،ئاتیحسنات و س ،ر و شریخ ،ت و ضاللتیھدا
 یسانکات) آن لرزه بر اندام یدن آیّرر است. از (شنکدر آن) م ،نو یا وهیتازه و به ش

(و ھمه   ھایشان دل شان ویھا و از آن پس پوست ،ترسند یه از پروردگار خود مکافتد  یم
ق و بدان عمل یگردد (و آن را تصد یرش قرآن خدا میوجودشان) نرم و آماده پذ

ه را بخواھد در پرتو آن کاست و خدا ھر  یتاب مشتمل بر) رھنمود الھکن (ینند). اک یم
  نخواھد داشت. یاصًال راھنما و راھبر ،ه را گمراه سازدکو خدا ھر  ،سازد یاب میراھ
   توضیحات: 
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 » َ نَ احلْ سَ يثِ أَحْ بدل از  :»كِتَاباً . «مراد قرآن است .ن سخنیالم و بھترکن یباتریز :»دِ

نَ ( سَ اً . «است )أَحْ اهبِ تَشَ قرآن از لحاظ  یه جملگکن است یمراد ا .ھمگون و ھمسان :»مُ
با و بجا به یالفاظ به گونه ز ،در سراسر قرآن .ھمگون در اعجاز است یو معنو یلفظ

َ . «اند ن تناقض و تضاد استعمال شدهیمترکبدون  یو معان ،اند ار رفتهک ثَاينِ جمع  :»مَ
ره در موارد متعّدد به یام و مواعظ و قصص و غکه احکن است یمراد ا .ّررکم ی،مثنّ 

ن یگزیاند تا خوب فھم و در مغزھا جا رار شدهکمختلف ت یھا متفاوت و صورت یلھاکش
مسائل و مطالب  یعنی .گر استیدکیدو تا و جفت  یبه معن یه مثنّ کن یا ای .شوند

از  .دا استیدا و ھویه در ھر دو بخش اعجاز قرآن پکگر در قرآن آمده است یدکیمقابل 
م و یب ،ئاتیحسنات و س ،ر و شّر یخ ،ت و ضاللتیھدا ،حق و باطل .فرکمان و یا :لیقب

رُّ . «دیام عِ شَ  یرایمراد رام و پذ .دیگرا یم .گردد ینرم م :»تَلِنيُ . «لرزد یبر خود م :»تَقْ

رِ اهللاِ . «آن گشتن است یم حقائق و معانیام قرآن شدن و تسلکن و احیقوان قرآن  :»ذِكْ
  ).۲۲زمر /  :نگا(خدا 

 ۲۴ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ٰ  َو�ِيَل  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  ۦِههِ بِوَجۡ  َ�تَِّ�  أ ْ  لِِم�َ لِل�َّ  ُكنُتمۡ  َما ذُوقُوا

 ﴾٢٤ ِسُبونَ تَ�ۡ 
   ترجمه: 
امت با چھره و صورت از خود یرا در روز ق )دوزخ کو سوزنا(ه عذاب بد ک یسکا یآ 

ه در آن کاست  یسکھمانند  ،ر استیدر غل و زنج یو یرا دست و پایز(سازد  یدور م
 :شود یبه ظالمان گفته م )در آن روز ؟برد یبسر م یت و خوشیت امنیروز در نھا

  .دیا ردهکه کرا  یارھائک )فریک(د یبچش
   توضیحات: 

تَّقِي...«  ن يَ انسان دست و بازو و  ،شود یمتوّجه صورت م یه خطرک یھنگام :»أَفَمَ
اّما در  .ندکدھد تا چھره را از خطر مصون  یر خود را سپر آن قرار مکیپ یر اعضایسا

ه کچرا  .نندکد با صورت از خود دفاع یه باکاست  یا ان به گونهیحال دوزخ ،دوزخ

نْ (جواب  ).۴/   انسان ،۸/   سی :نگا(ر است یان در غل و زنجیدوزخ یدست و پا  )مَ
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وَ « :ن استیر چنیمحذوف است و تقد نْ هُ مَ ةِ كَ يَامَ قِ مَ الْ ابِ يَوْ ذَ عَ وءَ الْ هِ سُ هِ جْ ي بِوَ تَّقِ ن يَ أَفَمَ

تَنَعِّ  مُ وهٍ، وَ رُ كْ لِّ مَ ن كُ نٌ مِّ امِ نَانِ ءَ بُونَ . «»مٌ يفِ اجلِْ سِ نتُمْ تَكْ ا كُ وقُوا مَ   ).۵۵/   بوتکعن :نگا( :»ذُ
 ۲۵ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َب ﴿  ِينَ ٱ َكذَّ ٰ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ تَٮ
َ
 ﴾٢٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ فَ�

   ترجمه: 
ن جھان در یگردند و در ا ینند فقط در آخرت دچار عذاب مکستمگران تصّور ن( 

 ،اند ردهکب یذکت )غمبران ما رایو پ(اند  شان بودهیه قبل از اک یسانک )مانند یامان م
 )انتظارش را نداشته و(ه کدامانشان را گرفته است  یاز جائ )و یا به گونه یالھ(عذاب 
  .اند نبرده یبدان پ

   توضیحات: 

 »... مْ بْلِهِ ن قَ يْثُ . «یاِن فعلکو مشر افرانکن یش از ایپ :»مِ نْ حَ   .هک یاز جائ :»مِ
 ۲۶ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َذاَ�ُهمُ ﴿ 
َ
ُ ٱ فَأ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  يَ زۡ ۡ�ِ ٱ �َّ ُّ� ۖ �ۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َيا

َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ  ﴾٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
و قطعًا عذاب  ،چشانده استشان  بدی ایدن یرا در زندگ یو رسوائ یخداوند خوار 

است تر  بزرگ )تر و ار سختیبس ،شانین جھان ایھم یآنان از عذاب ذّلت و پست(آخرت 
  ).نش باشندیو اھل سنجش و ب(اگر بدانند 

   توضیحات: 

يَ «  زْ ِ و  ۳۳/   مائده ،۱۱۴و  ۸۵/   بقره :نگا( یو بدنام یرسوائ .یو پست یخوار :»اخلْ

۴۱.( » ُ ربَ   .تر استکدتر و دردنایتر و شد مراد سخت .بزرگتر :»أَكْ
 ۲۷ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  َولََقدۡ ﴿  ُرونَ  لََّعلَُّهمۡ  َمَثلٖ  ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َ  ﴾٢٧ َ�تََذكَّ
   ترجمه: 
شان یا یداریرھنمود و ب یه براک(را  یمردمان ھر نوع مثل ین قرآن برایما در ا 
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  .ار گردندیرند و ھوشیه آنان پند گکن یتا ا ،میا ان داشتهیب )د باشدیمف
   توضیحات: 

ثَلٍ «  لِّ مَ ن كُ   .ت الزم باشدیعبرت و ھدا ید بوده و برایه مفک یھر نوع مثل :»مِ
 ۲۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٨ َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِعَوٖج  ذِي َ�ۡ�َ  َعَر�ِيًّا َءانًاقُرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 )یظاھر( یژکاز ھر گونه  یاست و خال )نازل شده( یه به زبان عربک یحیقرآن فص 

 ،و در پرتو فھم قرآن(نند کشه یپ یزگاریشان پرھیه اکد یشا ؛ است )یمعنو( یو نادرست
  ).ا و عذاب سخت آخرت برھانند و به دور دارندیدن یشتن را از خواریخو
   توضیحات: 

بِيّاً «  رَ اناً عَ ءَ رْ اناً ( .ح و رسا استیه فصک یقرآن .است یه به زبان عربک یقرآن :»قُ ءَ رْ  )قُ

انِ (ده کحال مؤ ءَ رْ قُ بِيّاً (واژه  .است )الْ رَ جٍ . «ح استیا فصی یعرب یبه معن )عَ وَ و  یژک :»عِ
و ھم از نظر محتوا و  ی،ن دستوریه قرآن ھم از لحاظ قوانکن است یمراد ا .ینادرست

  ).۱/   ھفک :نگا(ندارد  یبینقص و ع ی،معان
 ۲۹ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�ََب ﴿  ٓ  �ِيهِ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  �َّ �َ  َتوَِ�انِ �َسۡ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُجٗ�  ِكُسونَ ُمتََ�ٰ  ءُ ُ�َ
ِۚ  دُ مۡ �َۡ ٱ َمَثً�ۚ  �ۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 ﴾٢٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

   ترجمه: 
وسته درباره او به یه پکاست  یانکیه برده شرکرا  یمرد :زده است یخداوند مثال 

ان یدھد و او در م یدستور م یارکدام او را به کو ھر (مشاجره و منازعه مشغولند 
 کیم یه تنھا تسلکرا  یو مرد ،)الن استیشان سرگردان و ویض ایضّد و نق یدستورھا

ران یاش مشّخص است و لذا سرگردان و ح او خّط و برنامه یو تحت سرپرست(نفر است 
برابر و  )و موّحدند که نمونه مشرکبرده (ن دو یا ایآ ).ستین و آن نیان ایدر م

 یھا و انبازھا و معبودھا نه بت(حمد و سپاس تنھا خدا را سزا است  ).ھرگز( ؟سانندکی
  ).اند ردهکقت را فراموش ین حقیو ا(دانند  ینم شتر آنانین بکیو ل )ن رایدروغ
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   توضیحات: 

الً «  جُ ثَالً (بدل از  :»رَ ونَ . «است )مَ اكِسُ تَشَ ش کشمک .ر جنگ و نزاعیافراد درگ :»مُ

لَم« .نندگانک نار از دعوا و کبر  یا ن بردهیه چنکن است یمراد ا .دربست .خالص :»اً ـسَ

الً . «است یسکر و دار اربابان متفّرق است و دربست متعّلق به یگ جُ ثَالً رَّ ه از یناک :»مَ
الن و یسرگردان و و ،متعّدد یبا پرستش معبودھا کشخص مشر یعنی .است کمشر

لَم. «نوا است یپناه و ب یب الً سَ جُ مؤمن  یعنی .تاپرست استکیه از موّحد و یناک :»اً ـرَ

مْ . «ن و راه و مقصد روشن استیپناھگاه مع یتاپرست داراکی هُ ثَرُ مراد  .شتر آنانیب :»أَكْ
  .ان استکمشر یعنی ،ھمه آنان

 ۳۰ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿   ﴾٣٠ مَّ
   ترجمه: 
است  یو شتر ،سانندکیدر آن ھا  انسان ه ھمهکاست  یمرگ از مسائل !محّمد یا( 

و (رند یم یو ھمه آنان م ی،ریم یتو ھم م )لذا .خوابد یم  سکه بر در خانه ھمه ک
  ).زگاران استیدان از آِن پرھیو خوش و جاو کیسرانجاِم ن

   توضیحات: 

يِّتٌ «   ی،محّمد مصطف ،غمبر خدایبه پ )ک(ر یضم .مرد یتو خواھ :»إِنَّكَ مَ
  .سازد یروشن مھا  انسان ت قانون مرگ را نسبت به ھمهیو عموم ،گردد یبرم

 ۳۱ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣١ َتِصُمونَ َ�ۡ  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و خدا در (د یپرداز یش مکشمکامت نزد پروردگارتان به نزاع و یسپس شما روز ق 

  ).نھد یف دستش مکرا به  یسکند و حق ھر ک یم یانتان داوریم
   توضیحات: 
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ونَ «  مُ ْتَصِ امت یدر قھا  انسان ھمه یمراد دادگاھ .دینک یمنازعه و مجادله م :»ختَ
 .اند ردهکغ خود را یآورده و تبل یه رسالت خود را به جاکند یفرما یان میاء بیانب .است
 ردست باالدست را بهیو ز ،مظلوم ظالم را .نندک یار مکار را انکن یاز مردم ا یبرخ
و  ۳۳ - ۲۷/   صاّفات ،۶۸و  ۹۶۷/   احزاب ،۱۶۷و  ۱۶۶/   بقره :نگا(شاند ک یم یداور
۵۰ - ۶۱.(  

 ۳۲ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿ 
َ
ن لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َكَذَب  مِمَّ َب  �َّ ِ  َوَ�ذَّ دۡ ٱب ٓ  إِذۡ  قِ لّصِ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

ٰ ّلِلۡ   ﴾٣٢ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
قت و صداقت را یو حق ،بندد یه بر خدا دروغ مکاست  یسکارتر از کستم یسکچه  

ب یذکت )یا شهین پژوھش و اندیتر مکبدون (ده است یبدو رس )غمبرانیتوّسط پ(ه ک
خواھند  یپس بگذار ھر چه م( ؟افران در دوزخ نخواھد بودک یا منزل و مأوایآ ؟ندک یم

  ).رسند یتا بدانجا م ،نندکند و بیبگو
   توضیحات: 

قِ «  دْ ثْويً . «قت و صداقتیحق :»الصِّ  ،۱۵۱/   عمران آل :نگا(اقامتگاه  .گاهیجا :»مَ
  ).۶۸/   بوتکعن ،۲۹/   نحل

 ۳۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱوَ ﴿  َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل

   ترجمه: 
خدا به مردمان ابالغ  یو از سو(اند  قت و صداقت را با خود آوردهیه حقک یسانک 

و برابر آن (اند  قت و صداقت را باور داشتهیه حقک یسانکو  )غمبرانندیه پکاند  ردهک
  .ھستند یزگاران واقعیآنان پرھ )ه مؤمنانندکاند  رفته
   توضیحات: 

قِ «  دْ آءَ بِالصِّ ي جَ غمبر اسالم به طور خاّص یو پ ،غمبران به طور عاّم یمراد پ :»الَّذِ

قَ بِهِ . «است دَّ و مؤمنان و  ،غمبران به طور عاّم یپ یروان جملگیمراد مؤمنان و پ :»صَ
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  .غمبر اسالم به طور خاّص استیروان پیپ
 ۳۴ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ا لَُهم﴿  ٓ  مَّ ٰ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ �ََشا ٓ  لَِك َ� ۡ ٱ ءُ َجَزا  ﴾٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
پاداش  ،نیا .شگاه پروردگارشان آماده استیدر پشان  برای ھر چه بخواھند 

  ).دارند کیردار نکو  کیده نیه عقکآنان ( .اران استکوکین
   توضیحات: 

ونَ «  آؤُ ا يَشَ   ).۱۶/   فرقان :نگا(نند کھر چه بخواھند و آنچه طلب  :»مَ
 ۳۵ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ ﴿  سۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ َّ�  ْ جۡ  زَِ�ُهمۡ َو�َجۡ  َعِملُوا

َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ِيٱ َسنِ بِأ َّ�  ْ  َ�نُوا

 ﴾٣٥ َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
چه (شان را یا یارھاکن یتا بدتر )دیفرما یشان میدر حق ا ین تفّضلیچن(خداوند  

شان یارھاکن یوترکیو آنان را برابر ن ،دیببخشا )د ویزشان بزدایناچ یھا برسد به لغزش
  .دیپاداش عطاء نما

   توضیحات: 

رَ «  فِّ ونَ د. متعّلق به (یند و ببخشاکد. تا صرف نظر یند و بزداکتا محو »: لِيُكَ آؤُ ا يَشَ ُم مَّ ) هلَ

ي...«است.  أَ الَّذِ وَ ل یرا از قب ین گناھان بندگان مّتقیه خداوند بدترکن است یمراد ا»: أَسْ
ز یبد و ناچ ،ز بخشوده شودین چیه بدترک یبخشد. معلوم است وقت یمان میفر قبل از اک
صغائر قطعًا  ،ده شودیبائر بخشکه ک یوقت ،گریگردد. به عبارت د یش از آن بخشوده میپ

أَ ه (کن یا ایرد. یگ یمورد عفو قرار م وَ وء( یل ندارد و در معنیتفض ینجا معنی) در اأَسْ ) سُ

ي...«د. یبخشا یھا را م یخداوند بد یعنیار رفته است. کبد به  یعنی نَ الَّذِ سَ برابر »: أَحْ
ان را یاعمال مّتق یترھا ھا و خوب خداوند خوب یعنیاند.  ردهکه ک یزین چیوترکین

نَ ه (أکن یا اید. یفرما یآورد و پاداش نامحدود عطاء م ین به شمار میتر خوب سَ  ی) معن َحْ
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ن( یندارد و در معن یلیتفض سَ   و.کین یارھاک یعنی) است. حَ
 ۳۶ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

لَيۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ َس � ِ  َوُ�َخّوِفُونََك  ۥۖ َدهُ َ�بۡ  بَِ�اٍف  �َّ ِينَ ٱب ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن ۦۚ ُدونِهِ  مِن �َّ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ

 ﴾٣٦ َهادٖ  ِمنۡ 
   ترجمه: 
 یسانکآنان تو را از  ؟ ستین یافکاش  بنده )ت ازیحفاظت و حما( یا خداوند برایآ 

افران و دشمنان و کن و عداوت یدروغ یھا و معبودھا مگر بت( .ترسانند یجز خدا م
بان او یه خدا پشتکبرسانند  یسکبه  یانین زیتر مکتوانند  یم ،طوفان حوادث زمان

  .نخواھد داشت یراھنما و رھبر ،ندکس را خدا گمراه کھر  ).؟ است
   توضیحات: 

افٍ «    .و بسنده یافک :»كَ
 ۳۷ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ دِ َ�هۡ  َوَمن﴿  ۗ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ ِضّلٍ لَيۡ  مُّ
َ
ُ ٱ َس �  ﴾٣٧ نتَِقا�ٖ ٱ ذِي بَِعزِ�زٖ  �َّ

   ترجمه: 
ره یمگر خدا چ .نخواھد داشت یا نندهکچ گمراه یھ ،ندکس را خدا رھنمود کو ھر  

د و از انبوه دشمنان ینکه بر لطف خدا یکت !مؤمنان یپس ا( ؟ ستیرنده نیانتقام گ
  ).دیمدار کھمراھان با یمکد و از ینھراس

   توضیحات: 

يْسَ اهللاُ «   ( :»أَلَ
َ
يْسَ ( .است ینف یو برا یارکھمزه استفھام ان )أ  ینف یھم برا )لَ

  .ن استیقطعًا خدا چن :یعنی .گردد یمثبت م ینف ینف .است
 ۳۸ آیهسوره زمر 

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۚ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ� ُ فََرَء�ۡ  قُۡل  �َّ

َ
ا ُتمأ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مَّ

ِ ٱ ُدونِ  َراَدِ�َ  إِنۡ  �َّ
َ
ُ ٱ أ ِ  ُت ِشَ�ٰ َ�ٰ  ُهنَّ  َهۡل  بُِ�ٍّ  �َّ ِه وۡ  ۦٓ ُ�ّ

َ
َراَدِ�  أ

َ
 ُهنَّ  َهۡل  ةٍ بِرَۡ�َ  أ

ٰ ُممۡ  ۖ ٱ ِ�َ َحسۡ  قُۡل  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ُت ِسَ� ُ ُ  هِ َعلَيۡ  �َّ ۡ ٱ َ�َتَو�َّ ُونَ ل  ﴾٣٨ ُمَتَوّ�ِ
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   ترجمه: 
 :خواھند گفت ؟ ده استین را آفریو زمھا  آسمان یسکچه  یان بپرسکاگر از مشر 
ه اگر خدا کد ینیب ین مید چنیخوان یاد میه بجز خدا به فرکرا  یزھائیا چیآ :بگو .خدا

را برطرف  یان و گزند خداوندیآنھا بتوانند آن ز ،به من برساند یان و گزندیبخواھد ز
آنھا بتوانند جلو  ،در حق من روا دارد یا اگر خدا بخواھد لطف و مرحمتیو  ؟سازند

نندگان کل کتو .خدا مرا بس است :بگو ؟رند و آن را باز دارندیلطف و مرحمتش را بگ
  .نند و بسک یل مکه و تویکتنھا بر او ت

   توضیحات: 

 »... مْ تَهُ أَلْ ئِن سَ فطرت  یِم وجدان و نداکعقل و ح یقرآن مردمان را به داور :»لَ

متعّلق به ذات » انیقدرت بر سود و ز«و » خالقيّت«ه کند کشان را متوّجه یتا ا ،دبر یم

اتُ . «انیسود و ز کگران نه خالقند و نه مالید .زدان است و بسی کپا فَ اشِ برطرف  :»كَ
  .ان بردارندگانینندگان و از مک

 ۳۹ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قُۡل ﴿  ٰ  َملُوا ٰ  إِّ�ِ  َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ �َ ۖ  ﴾٣٩ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  ِمٞل
   ترجمه: 
من  ،دید انجام دھید و ھر چه در توان داریشما بر موضع خود باش !قوم من یا :بگو 

  .د دانستیاّما خواھ ،نمک یفه خود عمل میخود ثابت قدم ھستم و به وظز در راه ین
   توضیحات: 

مْ «  تِكُ انَ كَ يل مَ   ).۶۷/   سی ،۱۲۱و  ۹۳ھود /  ،۱۳۵/   انعام :نگا( :»عَ
 ۴۰ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

  َمن﴿ 
ۡ
قِيمٌ  َعَذابٞ  هِ َعلَيۡ  َوَ�ِحلُّ  زِ�هِ ُ�ۡ  َعَذابٞ  �ِيهِ يَأ  ﴾٤٠ مُّ

   ترجمه: 
به سراغ او خواھد آمد و  )ایدن(ننده کعذاب خوار  یسکچه  )هکد دانست یخواھ( 

رش یبانگیگر )آخرت(دان یعذاب جاو )به دنبال آن(و  ،ردکش خواھد یخوار و رسوا
  .گردد یم



 تفسیر نور    ٢٠٠٠

 

   توضیحات: 

يهِ «  ْزِ ِلُّ . «سازد یاش م ر و درماندهیحق .ندک یش میخوار و رسوا :»خيُ در  :»حيَ

يمٌ . «گردد یوارد م .رسد یم قِ   .دانیجاو .ماندگار :»مُ
 ۴۱ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ِ  لِلنَّاِس  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ � �َۡ ٱب  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  َتَدىٰ هۡ ٱ َ�َمنِ  ّقِ

ۖ َعلَيۡ  يَِضلُّ  ٓ  َها نَت  َوَما
َ
 ﴾٤١ بَِو�ِيلٍ  ِهمَعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
م تا آن را به یا ردهکقت است بر تو نازل یه مشتمل بر حق و حقکرا  )قرآن(تاب کما  

و  ،به نفع خود او است ،ردیت پذیھدا )رد ویاز آن درس برگ(س کھر  .یمردمان برسان
الن شود یان خود سرگردان و ویبه ز ،گمراه گردد )ند ویگز یاز آن دور(س کھر 

شان  اعمال تا( یباش یشان نمیو تو مواظب و مراقب ا )انذار است فه تو تنھا ابالغ ویوظ(
  ).یر نظر بداریشان را ز و افعال یرا بپائ

   توضیحات: 

َقِّ . «ابالغ به مردم یبرا .مردم یبرا :»لِلنَّاسِ «  قت است یمشتمل بر حق و حق :»بِاحلْ

ا. «و باطل بدان راه ندارد يْهَ لَ لُّ عَ كِيلٍ . «گردد یگمراه مان خود یبه ز :»يَضِ  :نگا( :»وَ
  ).۲۸/   قصص ،۶۶/   وسفی ،۱۲ھود /  ،۱۰۸/   ونسی ،۱۰۷و  ۱۰۲و  ۶۶/   انعام

 ۴۲ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿   ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�  قََ�ٰ  لَِّ� ٱ ِسُك َ�ُيمۡ  َمنَاِمَها

ۡ ٱ َهاَعلَيۡ   ٱ ِسُل َوُ�رۡ  َت َموۡ ل
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ٰ  ِ�  إِنَّ  مُّ ُرونَ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�  ﴾٤٢ َ�َتَفكَّ

   ترجمه: 
رد. ارواح یگ یبرمھا  انسان و در وقت خوابھا  انسان خداوند ارواح را به ھنگام مرگ 

ه ھنوز کرا ( یگریو ارواح د ،دارد یرده است نگاه مکه فرمان مرگ آنان را صادر کرا  یسانک
 ی(و وقت مشّخص ینیگرداند تا سرآمد مع یده به تن) باز میشان فرا نرس صاحبانشان اجل

ه ھمسان مردن و زنده شدن است) ک یدارین مسأله (خواب و بیان عمر است). در ایه پاک
  شمندان است.یاند یھا) برا (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسان یروشن یھا نشانه



  ٢٠٠١ سوره زمر

 

   توضیحات: 

يفّ «  تَوَ . ردیگ یند و برمک یمال قبض مکبه تمام و  .دارد یافت میامًال درک :»يَ

ا. «ارواح :»األنفُسَ « هتِ وْ كُ الَّتي.... «مراد مرگ اجسام است :»مَ سِ اشاره به حالت  :»يُمْ
رابطه امل قطع کھا به طور  است و در آن روحھا با بدن یبرکه موت کمرگ است 

ري. «روند یشه به عالم ارواح میھم ینند و براک یم لُ األُخْ سِ رْ اشاره به حالت خواب  :»يُ
ھا به طور ناقص  ھا با بدن از مرگ است و روح یفیه چھره ضعکاست  یا موت صغری

در  یجسمان یایو دن یان عالم روحانیارواح م :توان گفت یا می .نندک یقطع ارتباط م

يً «. جوالن و نوسانند مّ سَ لٍ مُّ ه ین آیاز ا :یادآوری .استھا  انسان ان عمریمراد پا :»أَجَ
جدا از  یروح موجود - ۲از روح و جسم است  یبیکانسان تر - ۱ :هکشود  یاستفاده م

انسان  - ۳گردد  یدار میات پدیند نشانه حکدا یه با آن رابطه پک یجسم است و ھنگام
ب یم خطیرکعبدال ).۶۰/   انعام :نگا(رد یگ یبه ھنگام خواب در آستانه مرگ قرار م

ا انسان ی ،ت انسانیه انسانکبل .نه روح است و نه جسم ،در قرآن )نفس(ه کمعتقد است 
  ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(است  یمعنو

 ۴۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

مِ ﴿ 
َ
ْ ٱ أ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ َّ�  ٓ ۚ ُشَفَعا َولَوۡ  قُۡل  َء

َ
ْ  أ  ﴾٤٣ قِلُونَ َ�عۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  َ�نُوا

   ترجمه: 
شان یاند (تا به گمان ا دهیرا برگز یھائ یانجیت و اجازه خداوند میه آنان بدون رضاکبل 

ن جھان و دفع عذاب آن یا یھا یازمندیدر برآوردن ن ،ان آنان و خداوند سبحانیم
د) یدان یو متصّرف در امور م یانجیرا م یزھائیچن یا (چنیواسطه گردند.) بگو: آ ،جھان

  ؟نداشته باشند یشان ساخته نبوده و فھم و شعوریاصًال از دست ا یارکه کھر چند 
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ «    ).یالمعان روح :نگا(بدون اجازه خدا  .ت خدایبدون رضا :»مِ
 ۴۴ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  قُل﴿  َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  َعةُ لشَّ ُ  ا َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾٤٤ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ِض� �ۡ�
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   ترجمه: 
 یگریانجین میتر مکتواند  ینم یسکو (از آن خدا است  یگریانجیگونه مھر :بگو 

و به  ،ت خدا بودهیشود مورد رضا یم یگریانجیاو م یه براک یسک :هکن یمگر ا ،ندکب
ت و یکمال ).و شفاعت ھم َحَسنه باشد ،ار داده شودکن یھم اجازه ا یانجیشخص م

بر  یسکاز دست  یارکن جھان یپس در ا( .ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان تیمکحا
د یشو یخدا برگردانده مسوی  به )ه روز جزا و سزا استکھم در آخرت (بعد  ).دیآ ینم
  ).ندکب یارکشما  یتا براست ین یار و توانیاختترین  کوچک یدارا یسکو (

   توضیحات: 

ةُ جَ «  اعَ فَ يعاً ـهللاِِّ الشَّ ّسر یم یشفاعت وقت .ھر چه شفاعت است از آن خدا است :»مِ
و  )۱۰۹/   طه ،۳/   ونسی ،۲۵۵/   بقره :نگا(ننده اجازه دھد که خدا به شفاعت کاست 

ده و درست یپسند ،و خود شفاعت )۲۸اء / یانب :نگا(از شفاعت شده خوشنود گردد 
  ).۸۶/   زخرف ،۸۵نساء /  :نگا(باشد 

 ۴۵ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ذُكِرَ  �َذا﴿  زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱ ُذكِرَ  �ذَا ِخَرةِ� �ٱب  مِن �َّ

ونَ َتبۡ �َسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ُ�ِ ٤٥﴾  
   ترجمه: 
 ،مان ندارندیه به آخرت اک یسانک ،شود یاد می یگانگیه خداوند به ک یھنگام 
جز  یه از معبودھائک یاّما ھنگام ،گردد یم )یتاپرستکیاز (زار یرد و بیگ یم  ھایشان دل

  !شوند یبه ناگاه شاد و خوشحال م ،دیآ یان میخدا سخن به م
   توضیحات: 

 »... هُ دَ حْ كِرَ اهللاُ وَ تْ ). «۴۶اسراء /  :نگا( :»إِذا ذُ أَزَّ مَ به ھم  .دیزار گردیگرفته و ب :»إِشْ

ونَ . «آمد ُ تَبْرشِ ه کھستند ھائی  انسان نونکا ھم :یادآوری .گردند یشاد و مسرور م :»يَسْ
ان آمدن یبه محض به م یول ،شود یده نمیشان دیاز ا یشور و شوق ،دن نام خدایاز شن

شوند و چه بسا  یدھند و غرق سرور م یھا سر م نعره اھو ویاز بندگان خدا ھ یا نام بنده
 یو گاھ .پردازند یم یوبکیو پا یان به دست افشانیافتند و سرودگو یبه حالت جذبه م

عت یخبر از قرآن و فقه و شر یو بسواد  بی یا انسانیو  یو چوب یدر مقابل قطعه سنگ



  ٢٠٠٣ سوره زمر

 

  !زنند یزانو م
 ۴۶ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ فَاِطرَ  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  ِض �ۡ� َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمَ َ� ِ لشَّ نَت  َدة

َ
 ِعَبادِكَ  َ�ۡ�َ  ُ�مُ َ�ۡ  أ

ْ  َما ِ�   ﴾٤٦ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
گاه از نھان و آش یا !نیو زمھا  آسمان بخش یھست یا !خداوندا :بگو   ین توئیا !ارکآ

ن یمن آئ( .ینک یم یراجع بدانچه در آن اختالف دارند داور ان بندگانتیه در مک
  ).و گمراھان یامت تو خود دانیدر ق .شان رساندمیاند جکن یرا به ا یدیتوح
   توضیحات: 

مَّ «   :»فَاطِرَ ). «۱۰/   ونسی ،۳۲/   انفال ،۱۱۴/   مائده ،۲۶/   عمران آل :نگا( :»أَللَّهُ

مَّ (ا صفت یمنادا  )۱فاطر /  ،۱۰/   میابراھ ،۱۰۱/   وسفی ،۱۴/   انعام :نگا(   .است )أَللَّهُ
 ۴۷ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
ِينَ  أ ْ  لِ�َّ  ٱ ِ�  َما َظلَُموا

َ
ْ َتَدوۡ �ۡ َ�  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�  ءِ ُسوٓ  ِمن ۦبِهِ  ا

ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َو�ََدا َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ْ  لَمۡ  َما �َّ  ﴾٤٧ تَِسُبونَ َ�ۡ  يَُ�ونُوا
   ترجمه: 
شان ین است و ھمچندان آن ماِل ایه در زمک یزھائیتمام چ )کمشر(اران کاگر ستم 

امت ید روز قیخود از عذاب شد یحاضر خواھند بود ھمه آنھا را در برابر رھائ ،باشد
دار یگر و پد شان جلوهیا یبرا )نجه و عذابکاز ش( یزیو از جانب خدا چ ...بپردازند

  ).دیرس یرشان ھم نمکو به ف(بردند  یه گمانش نمکشود  یم
   توضیحات: 

وا...«  ينَ ظَلَمُ وْ أَنَّ لِلَّذِ لَ ا). «۵۴/   ونسی ،۹۱/   عمران آل ،۱۸رعد /  :نگا( :»وَ دَ  :»بَ

بُونَ ـلَ . «ان شدینما .دیظاھر گرد تَسِ ْ ونُوا حيَ   .بردند یگمان نم :»مْ يَكُ
 ۴۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 
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ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا﴿  ا بِِهم وََحاَق  َكَسُبوا ْ  مَّ  ﴾٤٨ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ان و یشان نمایا یاند برا داده یانجام م )ایدر دن(ه کرا  یاعمال زشت )در آن روز( 
به باد تمسخر  )ایدر دن(ه کو آنچه را  )نندیب یھا را م یفر بدیکو (گردد  یار مکآش
  .ردیگ یاند آنان را در بر م گرفته یم

   توضیحات: 

ِمْ «  اقَ هبِ ونَ «رد یگ ی. آنان را در بر مندک یشان را احاطه میا :»حَ ؤُ زِ تَهْ انُوا بِهِ يَسْ ا كَ  :»مَ
  ).۴۱اء / یانب ،۳۴/   نحل ،۸ھود /  ،۱۰/   انعام :نگا(

 ۴۹ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  إَِذا ُ�مَّ  َدَ�نَا ُ�ّٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  فَإَِذا﴿  ٓ  قَاَل  ّمِنَّا َمةٗ نِعۡ  هُ َ�ٰ َخوَّ َما وتِيُتهُ  إِ�َّ
ُ
ٰ  ۥأ  بَۡل  �ۚ�ِعلۡ  َ�َ

�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َنةٞ فِتۡ  ِ�َ 
َ
 ﴾٤٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
و  ،خواند یاد میما را به فر ،برسد یضرران و یه به انسان گزند و آزار و زک یھنگام 

ن نعمت در پرتو یا :خواھد گفت ،مینک یبدو عطاء م یخود نعمت یه از سوک یھنگام
گاھ ش یله آزماین نعمت وسیه اکبل ؛ ستین نیچن .م به من داده شده استیاردانکو  یآ
  .دانند ینم )ن مسأله رایا(شتر مردم ین بکیل و ،است
   توضیحات: 

نَاهُ «  لْ وَّ لْمٍ ـَإِنَّم). «۸زمر /  ،۹۴/   انعام :نگا( :»خَ يل عِ ن نعمت را بر اثر یا :»ا أُوتِيتُهُ عَ

  .شیآزما .امتحان :»فِتْنَةٌ . «ام به دست آورده یاردانکو در پرتو دانش و  یفرزانگ
 ۵۰ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَالََها قَدۡ ﴿  ٓ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ �ۡ  َ�َما
َ
ا ُهمَ�نۡ  َ�ٰ أ ْ  مَّ  ﴾٥٠ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ه کرا  یزھائیاّما چ .اند ستهیز یشان میش از ایه پکاند  ھم گفته یسانکن سخن را یا 

دند یو آنان را از عذاب ما رھا نساخت و د(د ینبخش یسودشان  بدی به دست آوردند
  ).نندیست ببیبا یه مکآنچه را 



  ٢٠٠٥ سوره زمر

 

   توضیحات: 

َا...«  قالَةر (ھا) به (یضم»: قَدْ قَاهلَ شود.  یه از جمله سابق استفاده مکگردد  ی) باز ممَ

مْ « بْلِهِ ن قَ ينَ مِ مْ ). «۷۸/   (نگا: قصص »:الَّذِ نْهُ ني عَ آ أَغْ   ).۲۰۷شعراء /  ،۸۴(نگا: حجر /  »:مَ
 ۵۱ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َصاَ�ُهمۡ ﴿ 
َ
ْۚ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  فَأ ِينَ ٱوَ  َكَسُبوا َّ�  ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  َسُيِصيُبُهمۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  مِنۡ  َظلَُموا
 ْ  ﴾٥١ ِجزِ�نَ بُِمعۡ  ُهم َوَما َكَسُبوا

   ترجمه: 
و از  )دندیشان را چش زشت یارھاکفر یکو (دند یاعمال خود را د یھا یپس بد 

و (شان  اعمال یھا یبد )ورزند یم کفر و شرکو (نند ک یه ستم مک یسانکنان ھم یا
از چنگال (توانند  ید و ھرگز نمیرشان خواھد گردیگ بانیگر )شان کردار ناپاکفر یک

  .نندکناتوان  )را یزند و خدایبگر یعذاب الھ
   توضیحات: 

ينَ «  زِ جِ عْ   ).۵۳/   ونسی ،۱۳۴/   انعام ،۳و  ۲/   توبه :نگا( :»مُ
 ۵۲ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  �َّ ۚ َو�َقۡ  ءُ �ََشا ٰ  ِ�  إِنَّ  ِدُر  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�

 ﴾٥٢ ِمُنونَ يُؤۡ 
   ترجمه: 
ا یه خود بخواھد گسترده و فراخ کس کھر  یرا برا یه خداوند روزکاند  مگر ندانسته 

 یبرا یمھّم  یھا نشانهاھش نعمت) کش و ین (افزایواقعًا در ا ؟گرداند یم مکتنگ و 
نند و تنھا به اسباب کاالسباب را فراموش ن ه مواظب باشند مسّببکن یمؤمنان است (ا
  چشم ندوزند).

   توضیحات: 

قَ وَ إِ «  زْ طُ الرِّ بْسُ ...نَّ اهللاَ يَ رُ دِ قْ /   بوتکعن ،۸۲/   قصص ،۳۰اسراء /  ،۲۶رعد /  :نگا( :»يَ
۶۲.(  

 



 تفسیر نور    ٢٠٠٦

 

 ۵۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ  ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
   ترجمه: 
ھم  یرو ادهیز یه در معاصکآنان  یا !بندگانم یا :بگو )از قول خدا به مردمان( 

قطعًا خداوند ھمه گناھان را  .دید نگردیوس و ناامیاز لطف و مرحمت خدا مأ !دیا ردهک
  .ار آمرزگار و بس مھربان استیه او بسکچرا  .آمرزد یم

   توضیحات: 

نُوبَ جَ «  رُ الذُّ فِ غْ يعاً ـإِنَّ اهللاَ يَ ان ھمه بندگ یغفران به رو یه درھاکن است یمراد ا :»مِ
 :در نظر گرفته شود یه بعدیم دو آیه مفاھکن یبدون استثناء گشوده است مشروط به ا

م یتسل -ب  ).أنيبُوا إِيل...( .درگاه خداسوی  به دن از گناه و برگشتنیشکدست  -الف 

...( .فرمان خدا شدن وا لَهُ لِمُ ن یام و قوانکردار از احکدر گفتار و  یرویپ -ج  ).أَسْ

ا...( .یالھ نَ مَ سَ وا أَحْ بِعُ  یه فوق مشروط به شرائطیه وعده غفران را در آک یسانک ).إِتَّ
 .ھستند یفقط گرفتار نزاع لفظ ،دانند یم ید به اموریه آن را مقک یسانکو  ،دانند ینم

ر ییتغ یعنی ،ه نشانه توبهکست و بلیلمات نکخدا تنھا با سوی  به ه توبه و برگشتکچرا 
  .ن ھم مقبول ھمگان استیا .و انجام حسنات استئات یس کتر ،ریمس

 ۵۴ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

نِيُبوٓ ﴿ 
َ
ْ َوأ سۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ َوأ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
ونَ  َ�  ُ�مَّ  َعَذاُب لۡ ٱ �ِيَُ�مُ يَأ  ﴾٥٤ تُنَ�ُ

   ترجمه: 
سوی  به حسناتئات و انجام یس کو با تر(د یپروردگار خود برگردسوی  به و 
و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش (د یم او شویو تسل )دیر دھیر مسییدگارتان تغیآفر

و  یویننده دنکن ک شهیخانه برانداز و ر(ه عذاب کن یش از ایپ )دینک یفرمانبردار
و  کمکگر یشما تاخت آرد و دسوی  به ناگھان )یاخرو یو سرمد کسخت و دردنا

  ).شما را از عذاب خدا برھاند نتواند یسکو (د ینشو یاری
 



  ٢٠٠٧ سوره زمر

 

   توضیحات: 

وا. «دینکد و توبه یبرگرد :»أَنِيبُوا«  لِمُ م فرمان خدا یخالصانه و خاشعانه تسل :»أَسْ
  ).۳۴/   حّج  ،۱۳۱/   بقره :نگا(د یشو

 ۵۵ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ ﴿  حۡ  ا
َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ن لِ َ�بۡ  ّمِن رَّ

َ
  أ

ۡ
 َتةٗ َ�غۡ  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُ�مُ يَأ

نُتمۡ 
َ
 ﴾٥٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

   ترجمه: 
شما فرو فرستاده شده  یپروردگارتان برا یه از سوک یزین چین و بھتریباتریو از ز 

 ناگھان )یا اخروی یویدن(ه عذاب کن یش از اید پینک یرویپ )ه قرآن استک(است 
  .دیخبر باش یه شما بک یدر حال ،شما تاخت آردسوی  به

   توضیحات: 

وا«  بِعُ مْ . «دینک یرویپ :»إِتَّ يْكُ لَ إلَ آ أُنزِ نَ مَ سَ  یه براک یزین چین و بھتریباتریز :»أَحْ
  ).۲۳زمر /  :نگا(مراد قرآن است  .نازل شده استھا  انسان شما

 ۵۶ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ٰ  ٞس َ�فۡ  َ�ُقوَل  أ ٰ  َ�ٰ َحۡ�َ َ� ِ ٱ بِ َج� ِ�  فَرَّطُت  َما َ�َ  لَِمنَ  ُكنُت  �ن �َّ

ٰ ٱ  ﴾٥٦ِخرِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
د تا روز ینک یرویپ یم وید و از تعالیم فرمان او شوید و تسلیبه درگاه خدا برگرد( 

خدا  )طاعت و عبادت(ه در حق کھا  یوتاھکچه  !دردا و حسرتا :دینگو یسک )امتیق
بر  یوا( .ام بوده )یزدانین یآئ(نندگان ک من از زمره مسخره !غا و فسوسایدر .ام ردهک

  ).!ام ام و گرفتار خشم خدا شده ه وجودم را باختهیسرما !من
   توضیحات: 

ولَ «  وا( یمفعول له است برا .دیه بگوکمبادا  .دیتا نگو :»أَن تَقُ بِعُ وا و إِتَّ لِمُ  )أَنِيبُوا وَ أَسْ

ة، م«: ھمچون یمضاف مقّدر یا برای اهَ رَ ةـَكَ افَ تَا« .»خَ َ رسْ ا حَ غا و یدر !: دردا و حسرتا»يَ



 تفسیر نور    ٢٠٠٨

 

طْتُ «فسوسا  نبِ اهللاِ. «نمودم یانگار سھل .ردمک یوتاھک :»فَرَّ ه یناح .خدا یسو :»جَ
ا یه فرمان انجام کاست  یارھائکتمام  ،است و منظور از آن )در حق خدا(مراد  .خدا

.... «شود یه خدا صادر میآنھا از ناح کتر نتُ إِن كُ  ،مخّفف از مثّقله است )إِنْ (حرف  :»وَ

رٌ « :ن استیچن یدر معن .و جمله حال است اخِ ا سَ أَنَ طْتُ وَ   ).ّشافک :نگا( .»فَرَّ
 ۵۷ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
نَّ  لَوۡ  َ�ُقوَل  أ

َ
َ ٱ أ َّ�  ٰ ۡ ٱ ِمنَ  لَُكنُت  ِ� َهَدٮ  ﴾٥٧ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه:
و (شدم  یزگاران میرد از زمره پرھک یم میاگر خداوند راھنمائ :دینگو هکن یا ای 
  ).گر گذشتیاّما د .بردم یشان در بھشت بسر مینون ھمچون اکا ھم
   توضیحات: 

اينِ «  دَ وْ أَنَّ اهللاَ هَ ر و تحّسر است و اظھار ندامت یبه خاطر تح ین عباراتیان چنیب :»لَ
 یسخن حق :دیگو یم یه قرطبکه چنان کن یا ای ).۲۱/   میابراھ :نگا(بر گذشته است 

  ).۱۴۸/   انعام :نگا(است و مراد باطل است 
 ۵۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
نَّ  لَوۡ  َعَذاَب لۡ ٱ تََرى ِح�َ  َ�ُقوَل  أ

َ
ةٗ  ِ�  أ ُ�ونَ  َكرَّ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  فَأ  ﴾٥٨ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
به  یبازگشت یکاشک :دینگو -ند ک یمشاھده مه عذاب را کبدان گاه  -ه کن یا ای 

  !اران گردمکوکیبود تا از زمره ن یّسر میم میا برایدن
   توضیحات: 

ةً «  رَّ   ).۱۰۲شعراء /  :نگا(ا یرجعت و بازگشت به دن :»كَ
 ۵۹ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قَدۡ  بََ�ٰ ﴿  بۡ  ِ� َءاَ�ٰ  َك َءتۡ َجا ٰ لۡ ٱ مِنَ  َوُ�نَت  َت َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱوَ  بَِها َت فََكذَّ  ﴾٥٩ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
 )آورانم امیتوّسط پ ،م من بودیرنده تعالیه در بر گک(من  یھا هیآ )!مانیپش یا( !یآر 



  ٢٠٠٩ سوره زمر

 

مقّصر ( .یافران گشتکو از زمره  یّبر نمودکو ت یردکب یذکآنھا را ت یول ،دیبه تو رس
  ).ستیرده را چاره نکو خود  یخودت ھست یاصل
   توضیحات: 

نتَ ). «۷۶/   عمران آل ،۲۶۰و  ۱۱۲و  ۸۱/   بقره :نگا( :»بَيل«  كُ ْتَ وَ ربَ تَكْ واژه  :»إِسْ

ولَ (در افعال  .رود یار مکر و مؤّنث به کبه صورت مذ )نفْس( جنبه مؤّنث و  )تَري(و  )تَقُ
  .ر مورد نظر بوده استکجنبه مذ یدر افعال بعد

 ۶۰ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ تََرى َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ َ�َ  َكَذبُوا سۡ  وُُجوُهُهم �َّ ۚ مُّ ةٌ لَيۡ  َودَّ
َ
 ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

ِ�نَ ّلِلۡ   ﴾٦٠ ُمَتَكّ�ِ
   ترجمه: 
بر اثر غم و (ه کد ید یامت آنان را خواھیروز ق ،بندند یه بر خدا دروغ مک یسانک 

  ؟ ستیّبران دوزخ نکگاه متیمگر جا .اه استیشان سیروھا )یاندوه و ذّلت و خوار
   توضیحات: 

ةٌ «  دَّ وَ سْ م مُّ هُ وهُ جُ ثْويً ). «۱۷/   زخرف ،۵۸/   نحل ،۱۰۶/   عمران آل :نگا( :»وُ  :»مَ
  ).۶۸/   بوتکعن ،۲۹/   نحل ،۱۵۱/   عمران آل :نگا(

 ۶۱ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوُ�َنّ�ِ ﴿  ِينَ ٱ �َّ َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِِهمۡ  ا وٓ ٱ َ�َمسُّ  ﴾٦١ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ءُ لسُّ
   ترجمه: 
 .رساند یبخشد و به مقصودشان م یم یاند رھائ ردهکشه یه تقوا پکرا  یسانکخداوند  

  .گردند ین نمین و اندوھگیرسد و غمگ ینمشان  بدی یو بالئ یبدگونه  ھیچ
   توضیحات: 

ِمْ «  هتِ ازَ فَ اب شدن و به آرزو یامکو  یرستگار یو به معن یمیمصدر م ،مفازه :»بِمَ
  .مالبسه است یبرا )ب(حرف  ).۳۱نبأ /  ،۱۸۸/   عمران آل :نگا(دن است یرس

 ۶۲ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 
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ُ ٱ﴿  ٰ  َوُهوَ  ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ  ﴾٦٢ َو�ِيلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
  .دینما ید و مراقبت میپا یز را میز است و ھمه چیچدگار ھمه یخدا آفر 
   توضیحات: 

كِيلٌ «  و  ۶۶/   انعام ،۱۷۳/   عمران آل :نگا(ناظر و مراقب  .دار و نگاھدار عھده :»وَ
  ).۱۰۷و  ۱۰۲

 ۶۳ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُ َ�ٰ ٱ َمَقاِ�دُ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِينَ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ْ ِ ٱ ِت َ�ٰ � َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُ�ِ٦٣﴾ 
   ترجمه: 
دارند  یات خدا را باور نمیه آک یسانک .ن از آن او استیو زمھا  آسمان یدھایلک 

و صاحب  که مالکرند یپذ یرا نم یسک ین و رھنمودھایه قوانکچرا ( .ارندکانیشان زیا
  ).سراسر جھان و فرمانده و گرداننده آن است

   توضیحات: 

الِيدُ «  قَ .... «دھایلک ،جمع ِمْقالد :»مَ الِيدُ قَ هُ مَ   .ت استیمکت و حایکه از مالیناک :»لَ
 ۶۴ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ ٱ أ َّ�  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ ِ�ّ  ۡ�

َ
َها ُبدُ أ ُّ�

َ
 ﴾٦٤ ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ �

   ترجمه: 
  ؟! نمکر خدا را پرستش یه غکد یدھ یا به من دستور میآ !نادانان یا :بگو 
   توضیحات: 

َ اهللاِ...«  ريْ غمبر یل و منطق از پیر دلکآمرانه و بدون ذ یان با لحنکمشر :»أَفَغَ
  .نندک یرویاورند و از او پیمان بید تا بدو ایشان را پرستش نمایاھای  بت خواستند یم

 ۶۵ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

 



  ٢٠١١ سوره زمر

 

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َ�  َك إَِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
 َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َبَطنَّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ

 ﴾٦٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ 
   ترجمه: 
ردارت ک یورز که اگر شرکشده است  یش از تو وحیغمبران پیپ کیاکیبه تو و به  

 .بود یاران خواھکانیو از ز ،شود یچ و نابود میھ )گردد و یپاداش م یباطل و ب(
   توضیحات: 

 »... تَ كْ َ نْ أَرشْ گوشه  ین خطابیچن .ورزند ینم کغمبران معصومند و شریپ :»إلِ

بَطَنَّ . «گران استیزدن به د يَحْ  :نگا(شود  یسود میپاداش و ب یچ و نابود و بیقطعًا ھ :»لَ
  ).۵۳/   مائده ،۲۲/   عمران آل ،۲۱۷/   بقره

 ۶۶ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

َ ٱ بَلِ ﴿  ٰ ٱ ّمِنَ  َوُ�ن بُدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ  ﴾٦٦ ِكرِ�نَ ل�َّ
   ترجمه: 
  .ن صورت تنھا خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باشیپس در ا 
   توضیحات: 

بُدْ (مفعول مقّدم  :»اهللاَ«  .... «حصر است یم آن برایو تقد )أُعْ ن یپس در ا :»بَلْ
  .نیبا توّجه به ا .صورت

 ۶۷ آیهسوره زمر 
   ه:یمتن آ 

ْ  َوَما﴿  َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه
َ
َ�ٰ ٱوَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ� ٰ لسَّ  ُت َ�

ٰ َمطۡ  ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِيِمينِهِ  ُتۢ وِ�َّ  ﴾٦٧ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
   ترجمه: 
 که تو را به شرکن است یا(اند  سته است خدا را نشناختهیه شاکآنان آن گونه  

باره در مشت او کین یره زمکامت سراسر یدر روز ق )هکاست  یسکخدا آن  .خوانند یم
و منّزه از  کخدا پا .شود یده میچیبا دست راست او در ھم پھا  آسمان قرار دارد و

  .است )شه انسانیشان و فراتر از اندیا یو دوِر دور از انبازھا(آنان  کشر
 



 تفسیر نور    ٢٠١٢

 

   توضیحات: 

هِ «  رِ قَّ قَدْ وا اهللاَ حَ رُ ا قَدَ تُهُ ). «۷۴/   حّج  ،۹۱/   انعام :نگا( :»مَ بْضَ در  یقبض به معن :»قَ

قبوض( ینجا به معنیمشت گرفتن است و ا ن است یمراد ا .است )در مشت( یعنی )مَ

يَّاتٌ . «ن در قبضه قدرت و تحت تصّرف او استیه ھمه زمک طْوِ در ھم  .ھا دهیچیدر پ :»مَ

ينِهِ ). «۱۰۴اء / یانب :نگا( .ھا دهینورد انتخاب دست راست بدان  .با دست راست او :»بِيَمِ
دھند و قّوت و  یمھّم را با دست راست انجام م یارھاکه اغلب مردم کخاطر است 

ه از سلطه یناک ،راتیھات و تعبین تشبیھمه ا .نندک یدر آن احساس م یشتریقدرت ب
ھا  انسان یگر براین سلطه در جھان دیاست و ا یمطلق پروردگار بر عالم ھست

  .ارتر استکمحسوستر و آش
 ۶۸ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َمن فََصعِقَ  لصُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�
َ
ٓ  َمن إِ�َّ  ِض �ۡ� ۖ ٱ ءَ َشا ُ  نُفِخَ  ُ�مَّ  �َّ

خۡ  �ِيهِ 
ُ
 ﴾٦٨ يَنُظُرونَ  �َِيامٞ  ُهمۡ  فَإِذَا َرىٰ أ

   ترجمه: 
رند یم ین ھستند میو زمھا  آسمان ه درک یسانکده خواھد شد و تمام یدر صور دم 

گر در آن یسپس بار د ).زنده بدارد یگریآنان را تا زمان د(ه خدا بخواھد ک یسانکمگر 
تا در حق (نگرند  یزند و میخ یبپا م )رند ویگ یجان م( یبه ناگاه ھمگ ،شود یده میدم

جا کشان به  رد و سرنوشتیانجام پذ یکشان  تابکشان چه شود و حساب و یا
  ).نجامدیب

   توضیحات: 

ورِ «  عِقَ ). «۱۰۲/   طه ،۹۹/   ھفک ،۷۳/   (نگا: انعام »:الصُّ ). ۴۵ُمرد (نگا: طور / »: صَ

آءَ  مَن«  یه مستثنک ین افرادیمراد از چناند  ح مشّخص نفرمودهیقرآن و خبر صح»: اهللاُ شَ

ونَ «ستادگان. یا ،جمع قاِئم»: قِيَامٌ ). «یباشند (نگا: المراغ یم یسانکھستند چه  »: يَنظُرُ
  ش ھستند.یخو یتاب و سزا و جزا و شقاوت و سعادت ابدکچشم به راه حساب و 

 ۶۹ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٠١٣ سوره زمر

 

 ﴿ َ�ۡ
َ
 ٱ قَِت َوأ

َ
ِ  ءَ وَِجاْيٓ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُوِضعَ  َرّ�َِها بُِنورِ  ُض �ۡ� ٓ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱب َهَدا  َوقُِ�َ  ءِ لشُّ

ِ  َنُهمبَيۡ   ﴾٦٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
تاب کو  ،شود ی) خداوندگارش روشن میامت) با نور (تجلّ ین (محشر و عرصات قیو زم 

 ،شوند یغمبران و گواھان آورده میشود و پ ی(و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته م
  شود. یستم نمشان  بدی و اصالً  ،گردد یم یان مردم داوریو راست و درست م

   توضیحات: 

قَتْ «  َ ضُ . «دیتابان گرد .روشن شد :»أَرشْ امت ین محشر و گستره قیمراد زم :»األرْ

َا. «است هبِّ /   اعراف :نگا(است  یپرتو تجلّ  ،مراد از نور خدا .با نور خداوندگارش :»بِنُورِ رَ
. ندک یم یه محشر را نورانکاند  گرفته یه از عدل و داد الھیناکھا نور را یبعض ).۱۴۳

عَ الْكِتَابُ « ضِ  ،۱۴و  ۱۳اسراء /  :نگا(شود  ینامه اعمال به دست صاحبان آن داده م :»وُ

آءِ ). «۴۹/   ھفک دَ هَ /   قصص ،۴۱نساء /  :نگا(اء یمراد انب .گواھان ،دیجمع شھ :»الشُّ
نساء /  :نگا(و فرشتگان است  )۱۴۳/   بقره :نگا( یان امت محّمدیو علماء و راھنما )۷۵

آءِ (عطف  ،در صورت اّول ).۱۲ - ۱۰انفطار /  ،۲۱ق /  ،۱۶۶ دَ هَ ل یاز قب )النَّبِيِّنيَ (بر  )الشُّ
  .عطف عاّم بر خاّص است

 ۷۰ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َيۡت َوُوّ�ِ ﴿  عۡ  َوُهوَ  َعِملَۡت  مَّ
َ
 ﴾٧٠ َعلُونَ َ�فۡ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
و  ،شود یرده است بدو داده مکه انسان کرا  یارکھر  یمال سزا و جزاکو به تمام و  

  .اند ردهک یرا م یارھائکه آنان چه کداند  یبھتر م )یگریس دکاز ھر (خدا 
   توضیحات: 

لُّ «  يَتْ كُ فِّ ...). «۲۵/   عمران آل :نگا( :»نَفْسٍ  وُ لَمُ وَ أَعْ احضار  ،ن استیمراد ا :»هُ
ه بدان خاطر کبل .خدا معلوم سازند یه اعمال مردم را براکگواھان نه بدان خاطر است 

نند یشتن را ببیشته خوکش یاد آورند و با چشم خویردارشان را به کاست تا خود مردم 
  .دھند یو گواھان بر آن گواھ



 تفسیر نور    ٢٠١٤

 

 ۷۱ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ وَِسيقَ ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  ا ٓ  إَِذا َح�َّ بۡ  فُتَِحۡت  ُءوَهاَجا
َ
� ٰ  لَُهمۡ  َوقَاَل  ُ�َهاَ�

 ٓ لَمۡ  َخَزَ�ُتَها
َ
�  

ۡ
ٓ  َو�ُنِذُرونَُ�مۡ  َرّ�ُِ�مۡ  تِ َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُونَ َ�تۡ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  تُِ�مۡ يَأ  ءَ لَِقا

ْ  َذ�ۚ َ�ٰ  ِمُ�مۡ يَوۡ  ۡت  ِ�نۡ َوَ�ٰ  بََ�ٰ  قَالُوا ٰ لۡ ٱ َ�َ  َعَذاِب لۡ ٱ َ�َِمةُ  َحقَّ  ﴾٧١ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
دند یه بدانجا رسک یشوند و ھنگام یدوزخ گروه گروه رانده مسوی  به افرانکو  

ا یآ :ندیگو یمشان  بدی گردد و نگھبانان دوزخ یشان گشوده میآن به رو یدرھا
شما  یپروردگارتان را برا یھا هیاند تا آ امدهیانتان نیاز جنس خودتان به م یغمبرانیپ

غمبران یپ( !یآر :ندیگو یم ؟بترسانند ین روزیچن یاروئیبخوانند و شما را از رو
 )ممان دادندیخدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت ب یخته شدند و اوامر و نواھیبرانگ

د یم و بایش گرفتیفر در پکو ما راه (است  یافران ثابت و قطعکن فرمان عذاب بر کیول
  ).میداشته باش ین سرنوشت شومیم و چنیھم تاوان آن را بپرداز

   توضیحات: 

يقَ «  راً . «رانده شد .سوق داده شد :»سِ مَ دسته  .فوج فوج .گروه گروه ،جمع ُزْمَرة :»زُ

ا. «دسته تُهَ نَ زَ لٌ «  .نگھبانان ،محافظان ،مع خاِزنَخَزَنة ج :»خَ سُ مْ  رُ نكُ از  یغمبرانیپ :» مِّ
عت را به شما یغمبران به زبان خودتان شریه پکن است یمراد ا .جنس و نوع خودتان

مْ ـأَلَ . «اند ردهکم یتفھ نكُ لٌ مِّ سُ مْ رُ أْتِكُ تْ «د دارد یخ و تھدیپرسش جنبه توب نیا :»مْ يَ قَّ حَ

... ةُ لِمَ   ).۳۶/   نحل ،۹۶و  ۳۳/   ونسی :نگا( :»كَ
 ۷۲ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ُخلُوٓ دۡ ٱ �ِيَل ﴿  بۡ  ا
َ
� ٰ ۖ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َب َ� ۡ ٱ َوىَمثۡ  َس فَبِئۡ  �ِيَها ِ�نَ ل  ﴾٧٢ ُمتََكّ�ِ

   ترجمه: 
 .دیمان یدانه در آن میجاو .دیدوزخ داخل شو یاز درھا :شود یشان گفته م یبد 
  .است یگاھیبد جاّبران چه کگاه متیجا

 
 



  ٢٠١٥ سوره زمر

 

   توضیحات: 

ي الْ «  ثْوَ ينَ ـمَ ِ ربِّ تَكَ   ).۶۰زمر /  ،۲۹/   نحل :نگا( :»مُ
 ۷۳ سوره زمر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ وَِسيقَ ﴿  ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  َر�َُّهمۡ  ا ٓ  إَِذا َح�َّ بۡ  َوفُتَِحۡت  ُءوَهاَجا
َ
� ٰ  لَُهمۡ  َوقَاَل  ُ�َهاَ�

ٰ  َخَزَ�ُتَها  ﴾٧٣ ِ�ِينَ َ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱفَ  ُتمۡ ِطبۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  مٌ َسَ�
   ترجمه: 
سوی  به گروه گروه ،زندیپرھ یپروردگارشان م )عذاب و خشم(ه از ک یسانکو  

آن  یه درھاک یبھشت ،رسند یه به بھشت مکشوند تا بدان گاه  یبھشت رھنمود م
شان  بدی ن ھنگام نگاھبانان بھشتیبد .باز است )شانیشان به رو احترام یبرا(
د و داخل یپس خوش باش ،دیا ستهیز یکید و به نیا خوب بوده !درودتان باد :ندیگو یم

  .دید و جاودانه در آن بمانیبھشت شو
   توضیحات: 

َا«  تْ أَبْواهبُ تِحَ فُ ه یحال ،حرف واو .شان باز است یرو  آن به یه درھاک یدر حال :»وَ
ه جھّنم به منزله کچرا  ،بدون واو است ۷۱ه ین عبارت در آیھم ).۵۰/   ص :نگا(است 

را بدانجا  یانیا زندانی یه زندانکشود  یگشوده م یزندان است و دِر زندان ھنگام
 یه چون بزرگانکاست  یخوب و باصفائ یجاگر  بیان ه حرف واوین آیدر ا یول .برسانند

شان درھا قبًال باز شده و یبه احترام ا ،ارجمندندش خدا یه در پکبرند  یرا بدانجا م

مْ . «شان استیو ورود ا یف فرمائیآماده تشر يْكُ لَ المٌ عَ در امن و امان  !درودتان باد :»سَ

 ید و به خوشیخوش باش .دیا ستهیز یکید و به نیا ا خوب بودهیدر دن :»طِبْتُمْ . «دیھست
جاه  ).یالمراغ :نگا(و خواھد بود کیپاداشتان نو بوده است و کیتالشتان ن !دینک یزندگ
  .دیدار یان خوب و خوشکو م

 ۷۴ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقَالُوا ِيٱ ِ�َّ وۡ  ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ
َ
 ٱ َرَ�َناَوأ

َ
  َض �ۡ�

ُ
أ ٓ  ُث َحيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ مِنَ  نَتَبَوَّ ۖ �ََشا  ُء

جۡ  مَ فَنِعۡ 
َ
 ﴾٧٤ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

 



 تفسیر نور    ٢٠١٦

 

   ترجمه: 
ه ک(ش یه با ما به وعده خوکرا سزا است  یش خداوندیسپاس و ستا :ندیگو یو م 

را از آن ما  )بھشت(ن یرد و سرزمکوفا  )زادگان داده بودیغمبران به آدمیتوّسط پ
پاداش  .میم و بسر برینیم منزل گزیه بخواھکاز بھشت  ینموده است تا در ھر جائ

  !چه خوب و جالب است )دستورات پروردگاربه (نندگان کعمل 
   توضیحات: 

هُ «  دَ عْ نَا وَ قَ دَ نَا). «۹اء / یانب ،۱۵۲/   عمران آل :نگا( :»صَ ثَ رَ از آن  .به ما داده است :»أَوْ

أُ ). «۵۹شعراء /  ،۱۳۷و  ۱۲۸/   اعراف :نگا(رده است کما  تَبَوَّ  .مینک یگاه خود میجا :»نَ

يْثُ ). «۹۳و  ۸۷/   ونسی ،۵۶/   وسفی :نگا(م یبر یم و بسر میشو ین میگزیجا ھر  :»حَ
  ).۱۴۴و  ۵۸و  ۳۵/   بقره :نگا( .جاک

 ۷۵ سوره زمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوتََرى﴿   َنُهمبَيۡ  َوقُِ�َ  َرّ�ِِهمۚۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ِش َعرۡ لۡ ٱ لِ َحوۡ  مِنۡ  فِّ�َ َحآ �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
 ِ � �َۡ ٱب ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َو�ِيَل  ّقِ  ﴾٧٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

   ترجمه: 
ه گرداگرد عرش خدا حلقه کد ید یفرشتگان را خواھ )!مخاطب یا ،در آن روز( 
 یبندگان خدا داور(ان یدر م .ش پروردگار خود مشغولندیاند و به سپاس و ستا زده

 یھمه ھست یو از سو( ،گردد یم یداورشان  میان در یو دادگرانه و واقع )شود یم
  !ان را سزا استیحمد و سپاس خداوند جھان :شود یو گفته م )شود یاد برآورده میفر

   توضیحات: 

آفِّنيَ «  مْ . «رندگانیفراگ .حلقه زنندگان .نندگان و گردندگانکطواف  :»حَ يْنَهُ َ بَ  :»قُيضِ
  ).۶۹زمر /  ،۱۱۰ھود /  ،۵۴و  ۴۷و  ۱۹/   ونسی :نگا(



 
 

 سوره غافر

 ۱ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  .میم .حا :»حم« 
 ۲ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ مِنَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل ﴿   ﴾٢ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
گاه انجام میزدان چی یاز سو )قرآن(تاب کن یفرو فرستادن ا    .ردیپذ یره و آ
   توضیحات: 

 »... يلُ الْكِتَابِ   ).۱زمر /  :نگا( :»تَنزِ
 ۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

�ٱ َ�فِرِ ﴿  وۡ ٱ ذِي عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدِ  ِب �َّوۡ ٱ َوقَابِلِ  بِ �َّ ٰ  َ�ٓ  ِل� لطَّ ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�  ﴾٣َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
و صاحب ِانعام و احسان  ،عذاب سخت یدارا ،رنده توبهیپذ ،ه بخشنده گناهک یزدانی 

  .او استسوی  به بازگشت .جز او وجود ندارد یچ معبودیھ .است
   توضیحات: 

ابِلِ «  بِ . «رندهیپذ .نندهکقبول  :»قَ ه مصدر کن یا ای .ھا بازگشت ،جمع َتْوَبة :»التَّوْ

لِ . «بازگشتن یاست و به معن  ،۲۵نساء /  :نگا( .احسان و انعام .قدرت .فضل :»الطَّوْ
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صريُ ـالْ ). «۸۶/   توبه   ).۲۸/   عمران آل ،۲۸۵و  ۱۲۶/   بقره :نگا( :»مَ
 ۴ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِدُل يَُ�ٰ  َما﴿  ِينَ ٱ إِ�َّ  �َّ َّ�  ْ  ﴾٤ دِ َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  َ�َقلُُّبُهمۡ  كَ ُررۡ َ�غۡ  فََ�  َ�َفُروا
   ترجمه: 
مگر آنان  .ستدیا یز نمیند و به ستک ینم یات خدا پرخاشگریدر مقابل آ یسکچ یھ 

  .تو را گول نزند ،شورھاکافران در شھرھا و کآمد و شد و سلطه و قدرت  .افر باشندکه ک
   توضیحات: 

ا «  ...مَ َادِلُ يفِ جدال و نزاع باطل است  ،ش درباره قرآنکشمکمراد از جدال و  :»جيُ
و حل  یمعان یگر روشن یه براک یا نه مباحثه و مناظره )۳/   حّج  ،۵۶/   ھفک :نگا(

لُّبُ ). «۱۲۵/   نحل :نگا(رد یگ یان اھل علم در میم یتاب الھکالت کمش رفت و  :»تَقَ
 یتجارت و گردش و قدرت نمائ یمراد آمد و شد برا .احتیر و سیس .ایبرو و ب .آمد
  ).۴۶/   نحل :نگا(است  یگر لهیو ح یگر سلطه یبرا

 ۵ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿   ٱوَ  نُوحٖ  مُ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َكذَّ
َ
ۡت  ِدهِۡمۖ َ�عۡ  ِمنۢ  َزاُب حۡ ۡ� ِۢ  ُ�ُّ  َوَهمَّ ة مَّ

ُ
  بِرَُسولِِهمۡ  أ

ۡ
ۖ ِ�َأ  ُخُذوهُ

ْ َوَ�ٰ  ِ  َدلُوا ْ ِ�ُدۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب َخذۡ  قَّ �َۡ ٱ بِهِ  ِحُضوا
َ
 ﴾٥ ِعَقاِب  َ�نَ  َف فََكيۡ  ُ�ُهۡمۖ فَأ

   ترجمه: 
ھمچون عاد ( یھائ ھا و گروه قوم نوح و دسته )ان معاصرندکه مشرک(نان یش از ایپ 

 اند و ھمه ردهکب یذکت )غمبران خدا رایپ(اند  شان بودهیه بعد از اک )و ثمود و لوط
نند تا او را کغمبر خود توطئه یدر حق پ )ریزر و زور و تزو(ه با کاند  خواستهھا  مّلت

به ناحق جدال و  )ن فرستادگان خداین با دالئل و براھیگذشته از ا .شندکب(رند و یبگ
به (شان را یمن ا یول .نندکله باطل حق را نابود و برطرف یتا به وس ،اند دهینزاع ورز
چگونه شان  بدی من نسبت )یویو عذاب دن(ا عقاب یآ .ام گرفتار ساخته )یویعذاب دن

و  ،خورد یشما به چشم م یھا ر مسافرتیشان در مسیشھرھا یھا رانهیو( ؟ است
 یھا نهیخ و در سیشان بر صفحات تاریا کیاه و تاریسرنوشت شوم و عاقبت س

  ).دیرید و عبرت بگیبنگر ،صاحبدالن ثبت است



  ٢٠١٩ سوره غافر

 

   توضیحات: 

ابُ «  زَ اند و  غمبران ھمدست و ھمپشت شدهیه پیه علک یھائ و دسته  ھا گروه :»األحْ
سوره ص به  ۱۳و  ۱۲ه یدر آ .اند ستادهیشتن و آزارشان به تالش اکاسارت و  یبرا

تْ ـهَ . «اشاره شده است یھائ و دسته  ھا گروه نیاز چن یبرخ  .رده استکقصد  :»مَّ

وهُ ). «۷۴و  ۱۳/   توبه ،۲۴/   وسفی ،۱۱/   مائده :نگا(ده است یتوطئه چ ذُ تا او را  :»لِيَأْخُ
ْسر  ینجا به معنیواژه اخذ در ا .نندکر یاس

َ
ذ یه أخکگونه  ھمان .ردن استکر یاس یعنیأ

وا. «ر استیاس یبه معن ضُ حِ  ،۵۶/   ھفک :نگا(ند یتا مغلوبش نما .تا باطل گردانند :»لِيُدْ

ُمْ ). «۱۴۱/   صاّفات هتُ ذْ أَخَ . ساختم کمن آنان را ھال .ردمکشان را گرفتار یمن ا :»فَ

ابِ « قَ انَ عِ يْفَ كَ   ).۳۲رعد /  :نگا( :»فَكَ
 ۶ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡت  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿  ِينَ ٱ َ�َ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َحقَّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ �َُّهمۡ  ا
َ
ۡص  �

َ
 ﴾٦ �َّارِ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ت را با یظلم و جناھای  راه هک یانکو مشر(افران کفرمان پروردگارت بر  ،نین چنیا 

ھا اصرار و ابرام  یارکھا و بزھ یارکش بر گناھیو با اراده خو ،اند مودهیخود پ یپا
  .انندیشان دوزخیه اکن یو آن ا ،رفته استیتحّقق پذ )اجرا شده است و ،اند دهیورز
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ن مورد یشیار پکّفار ستمکه کگونه  ھمان یعنی .نیھمچن .هکگونه  ھمان :»كَ
و سرانجام ھم به  ،ندیآ یا گرفتار میز به قھر خدا در دنینان نیا ،اند قھر خدا قرار گرفته

خ یاه دل تاریافران سکه کن یبر ا یفرمان خدا مبن .ندیه دوزخکچرا  .ندیآ یدوزخ درم

.... «را شامل شده است تْ قَّ ُمْ ). «۷۱زمر /  ،۳۶/   نحل ،۹۶و  ۳۳/   ونسی :نگا( :»حَ أَهنَّ

ابُ النَّارِ  حَ ل محذوف است و یا الم تعلی .و مرفوع است )ِلَمةُ ک(ن عبارت بدل یا :»أَصْ
  .جمله منصوب است

 ۷ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ﴿   فُِرونَ َتغۡ َو�َسۡ  ۦبِهِ  ِمُنونَ َوُ�ؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ َحوۡ  َوَمنۡ  َش َعرۡ لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  ْۖ  لِ�َّ ِينَ  فِرۡ غۡ ٱفَ  امٗ وَِعلۡ  ةٗ رَّۡ�َ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  َت وَِسعۡ  َر�ََّنا َءاَمُنوا ْ  لِ�َّ ْ ٱوَ  تَابُوا َبُعوا  َوقِِهمۡ  َسبِيلََك  �َّ

 ﴾٧ ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب 
   ترجمه: 
ش یه گرداگرد آنند به سپاس و ستاکند و آنان یه بردارندگان عرش خداکآنان  

و (نند ک یمؤمنان طلب آمرزش م یمان دارند و برایپروردگارشان سرگرمند و بُدو ا
 ھم اعمال و(ز را فرا گرفته است یو دانش تو ھمه چ یمھربان !پروردگارا :)ندیگو یم

پس  )ردیگشان را دربر یتواند ا یت میو ھم مرحمت و مھربان یدان یامًال مکرا   شان اقوال
و  ،پردازند یشند و به طاعات و عباداتت مک یاز گناھان دست م(ه ک یسانکدر گذر از 

گردند و راه تو را در  یبرم )راھت ینند و به راستایگز یم یدور یانحرافھای  راه از
  .و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما ،رندیگ یش میپ

   توضیحات: 

لُونَ «  ْمِ شَ الَّذينَ حيَ رْ تعداد نفرات  .ه بردارندگان عرش ھستندک یفرشتگان :»الْعَ
 .و خود عرش بر ما مجھول است ،شانیم و نحوه حمل ایفرشتگان حامل عرش عظ

م و امر آن را یزن ین باره دم نمیدر ا .اند ن باره ندادهیدر ا یلیقرآن و سّنت متواتر تفص

حْ ). «یالمراغ :نگا(م یدار یبه خدا حوالت م ةـرَ  یز و از نظر معنییتم یاز لحاظ نحو :»مَ

مْ . «فاعل است فعل امر ماده  )ِق (واژه  .شان فرما محفوظ و مصون .به دورشان دار :»قِهِ
  .است )یوق(

 ۸ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

دۡ  َر�ََّنا﴿ 
َ
ٰ  ُهمۡ ِخلۡ َوأ ٓ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن وََعد�َُّهمۡ  لَِّ� ٱ نٍ َعدۡ  ِت َج�َّ زۡ  �ِِهمۡ َءابَا

َ
 ِجِهمۡ َ�ٰ َوأ

 ٰ نَت  إِنََّك  تِِهمۚۡ َوُذّرِ�َّ
َ
 ﴾٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

   ترجمه: 
شان  بدی هکداخل گردان  یشه ماندگار بھشتیھمھای  باغ آنان را به !پروردگارا 

سته و فرزندان یھمراه با پدران خوب و ھمسران شا ی،ا وعده داده )غمبرانیتوّسط پ(
فلسفه و  یدارا )یارکدر ھر (ره و توانا و یچ )یزیبر ھر چ(قطعًا تو  .شانیسته ایبا



  ٢٠٢١ سوره غافر

 

  .یمت ھستکح
   توضیحات: 

نٍ «  دْ نَّاِتِ عَ لَحَ ). «۳۱/   ھفک ،۳۱/   نحل ،۲۳رعد /  ،۷۲/   توبه :نگا( :»جَ  :»صَ
  ).۲۳رعد /  :نگا(رد ک کیار نک .دیسته گردیبا .سته شدیشا

 ۹ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�ِ ٱ َوقِِهمُ ﴿  ّ�ِ ٱ تَقِ  َوَمن اِت�  َٔ لسَّ ٰ  ۥۚ َتهُ رَِ�ۡ  َ�َقدۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  اتِ  َٔ لسَّ  زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَ�
 ﴾٩َعِظيمُ لۡ ٱ

   ترجمه: 
ه را در آن روز کو تو ھر  ،ھا نگاھدار یبد )یفر اخرویکو  یویعقوبت دن(و آنان را از  
و  )یا الطاف خود قرار داده و مورد( یا ردهکواقعًا بدو رحم  ی،ھا نگاھدار یفر بدیکاز 

  .است یِل به مقصود سترگیبزرگ و ن یآن مسّلمًا رستگار
   توضیحات: 

ئِذٍ . «ی. به دور دارینگاھدار» تَقِ «  مَ يِّئَاتُ «امت است یه قکآن روز »: يَوْ ھا. یبد»: السَّ

يمِ ر آن بعد از (کاست. ذ یاخرو یفرھایکو  یویدن یمراد عقوبتھا َحِ ابَ اجلْ ذَ ل یاز قب) عَ

زُ «ر عام بعد از خاّص است. کذ وْ فَ   دن به مراد.یل به مقصود و رسی. نیرستگار»: الْ
 ۱۰ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ ُت لََمقۡ  نَ ُ�َناَدوۡ  َ�َفُروا َّ�  ۡ�
َ
قۡ  ِمن َ�ُ أ نُفَسُ�مۡ  تُِ�مۡ مَّ

َ
 إَِ�  نَ َعوۡ تُدۡ  إِذۡ  أ

  ﴾١٠ ُفُرونَ َ�َت�ۡ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ
   ترجمه: 
افران صدا ک )فرشتگان و مؤمنان یاز سو ،افران به دوزخ افتادندکه کپس از آن ( 

د بر شما ینیشتن خشمگیه خودتان بر خوکن یش از ایه قطعًا خدا بکشوند  یزده م
مان آوردن فرا خوانده یاسوی  به )اء و علماءیا توّسط انبیدر دن(ه کچرا  ،ن استیخشمگ

  .دیگرفت یش میفر در پکد و راه یشد یم
   توضیحات: 
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نَ «  وْ نَادَ تُ اهللاِ. «شوند یصدا زده م .شوند یاد زده میفر :»يُ قْ اضافه  .خشم خدا :»مَ

ت( قْ مْ . «اضافه مصدر به فاعل خود است )اهللا(به  )مَ كُ سَ مْ أَنفُ تِكُ قْ ن شدن یخشمگ :»مَ

مصدر به فاعل خود  ل اضافهیز از قبین )كم(به  )مقت(اضافه  .شتنیخودتان بر خو
ه خودشان سبب مصائب و کن لحاظ است یافران بر نفس خود از اکعّلت خشم  .است

  .هکچرا  :»إِذْ ). «۲۲/   میابراھ :نگا(اند  شتن شدهیخو یایبال
 ۱۱ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  َ�َهۡل  بُِذنُو�َِنا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

 ﴾١١ َسبِيلٖ 
   ترجمه: 
در (و ما  ی،ا ردهکو دوبار زنده  یا راندهیما را دوبار م !پروردگارا :ندیگو یافران مک 

به  )نونکا ،میا دهیز را فھمیم و ھمه چیا برده یھا به قدرت تو پ اتیھا و ح ن مرگیا
ا و یاز دوزخ و بازگشت به دن(خارج شدن  یبرا یا راھیآ ،مینک یگناھان خود اعتراف م

  ؟!وجود دارد )جبران مافات
   توضیحات: 

 » ِ نَتَنيْ تَّنَا اثْ جان  یب کنش خایآفر ،راندن اّولیمراد از م .یا راندهیدو بار ما را م :»أَمَ
ان یاز پا مرگ بعد ،راندن دومیو مراد از م ،)۲۸/   بقره :نگا(انسان از عدم محض است 

ِ . «عمر است نَتَنيْ يَيْتَنَا اثْ زنده  ،ات دومیمراد از ح .یا دهیبخش یدو بار ما را زندگ :»أَحْ
 .ز استیان جھان و سر بر آوردن از گورھا به ھنگام رستاخیگرداندن اموات پس از پا

ه کن خاطر باشد ید بدیراندن و زنده گرداندن شایان به دو بار میاشاره دوزخ
ه دو ک ین را داریا یتوانائ !یاتیمرگ و ح که مالک یخداوند یا ،ندیبگو خواھند یم

تا  یو ما را بازگردان ینکات یل به سه ممات و سه حیما تبد یات را برایممات و دو ح
  .میدر مقام جبران برآئ

 ۱۲ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّهُ  لُِ�مَ�
َ
ُ ٱ ُدِ�َ  إَِذا ۥٓ بِ� ْۚ تُؤۡ  ۦبِهِ  كۡ �ُۡ�َ  �ن ُ�مۡ َ�َفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ ِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱفَ  ِمُنوا َّ�ِ 



  ٢٠٢٣ سوره غافر

 

 ﴾١٢ َكبِ�ِ لۡ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱ
   ترجمه: 
 یگانگیه خدا به ک یه شما ھنگامکد) بدان خاطر است یه در آن ھستک ین (عذابیا 

د. پس در یداشت یشد باور م یخدا انباز قرار داده م یو اگر برا ،دیرفتیپذ یشد نم یخوانده م
ه خود کاز آن خداوند واال مقام و بزرگوار است (و ھر گونه  یو داور ین صورت فرمانروائیا

 کیه شرکرا  یسانکبتان و  کنیرد. ھم اکخواھد  یم صادر و داورکبخواھد درباره شما ح
  ).!د تا شما را از دوزخ بدر آرندیاد خوانید به فریدانست یخدا و صاحب سلطه م

   توضیحات: 

عِ «  ...إِذا دُ هُ دَ حْ   ).۴۵زمر /  :نگا( :»يَ اهللاُ وَ
 ۱۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ُِل  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  يُرِ�ُ�مۡ  �َّ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َوُ�َ�ّ َما ۚ قٗ رِزۡ  ءِ لسَّ رُ  َوَما ا  ﴾١٣يُنِيُب  َمن إِ�َّ  َ�تََذكَّ
   ترجمه: 
اند و ینما یخود را به شما م )عظمت( یھا و نشانه )قدرت(ه دالئل کاست  یسکاو  

ه کگردند  یم )ن مسألهیا(متوّجه  یسانکاّما تنھا  .فرستد یم یشما روز یاز آسمان برا
  .برگردند )آفاق و انفس خدا یھا دن درباره نشانهیشیاندسوی  به نند وکعناد را رھا (

   توضیحات: 

اتِهِ «  ايَ را  یه تمام جھان ھستک یآفاق و انفس یھا و نشانه ،دالئل قدرت و عظمت :»ءَ

قاً . «رده استکپر  زْ ھمچون باران و برف و  ،است ید روزیله تولیمراد وس .یروز :»رِ
موجودات زنده از جمله انسان  یزندگ یه براکگر ید یھا ھوا و نور آفتاب و اشّعه

نِيبُ . «ھستند یضرور عناد و رجوع به خدا است در پرتو  کمراد تر .گردد یبرم :»يُ
  .شه و شناخت اموریاند

 ۱۴ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ دۡ ٱفَ ﴿  َ ٱ ُعوا ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ  ﴾١٤ فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
 ،دید و عبادت و طاعت را خاّص او بدانیاد بخوانیخدا را به فر ،ن استیه چنکنون کا 



 تفسیر نور    ٢٠٢٤

 

  .افران دوست نداشته باشندکه کھر چند 
   توضیحات: 

وا اهللاَ م«  عُ ادْ ...ـُفَ نيَ لِصِ   ).۶۵/   بوتکعن ،۲۲/   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا( :»خْ
 ۱۵ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

َرَ�ٰ ٱ َر�ِيعُ ﴿  وحَ ٱ ِ� يُلۡ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ُذو ِت �َّ مۡ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ِ أ ٰ  ۦرِه ٓ  َمن َ�َ ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا  ِ�ُنِذرَ  ۦِعَبادِه

 ﴾١٥ �ََّ�قِ ٱ مَ يَوۡ 
   ترجمه: 
را به فرمان  یو او وح ،است یماالت باال و تخت فرماندھکمقامات واال و  یخدا دارا 

 یاروئیاز روز رو )مردمان را(ند تا ک یه بخواھد نازل مکس از بندگانش کھر  یخود برا
  .بترساند )تابکحساب و  یشان با خدا برایا(

   توضیحات: 

اتِ «  جَ رَ فِيعُ الدَّ مال و کخدا درجات  یعنی .صاحب مقامات باال و مراتب واال :»رَ
و  ،ستیمال و جالل نکدر مقابلش  یمال و جاللکه کاوصاف جالل او آن قدر باال است 

 .چه رسد به اوج آن ،رسد یل آن ھم نمیھرگز به ذ یبلند پرواز عقل و علم بشر یھما

فات عظيم«  )ریزادالمس :نگا(ھا  آسمان برافرازنده یالّدرجات را به معن عیرف یبرخ .»الصّ
درجات و  :اند ھم گفته یبعض .اند دانسته )نمونه :نگا(و باال برنده درجات بندگان 

). ّشافک :نگا(دھد  یه بخواھد مکس کمقامات در دست خدا است و به ھر 

شِ « رْ عَ والْ . یر سلطنت جھان ھستیتخت و سر یدارا .عرش کخالق و مال :»ذُ

وحَ « هِ ). «۵۲/   یشور ،۲/   نحل :نگا( یوح :»الرُّ رِ نْ أَمْ مَ التَّالق. «به فرمان خود :»مِ وْ  :»يَ
گر یان به ھمدیان و آسمانینیان و زمینیان و پسینیشیه در آن پکامت است یروز ق

رو به رو رده است که ک یبا اعمال یسکو ھر  ،نندک یگر را مالقات میدکیرسند و  یم
  .حذف شده است یالخّط قرآن در رسم یاء تالقی .ندیب یآن را م یشود و سزا و جزا یم

 ۱۶ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َ�َ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  رُِزوَنۖ َ�ٰ  ُهم مَ يَوۡ ﴿  ۚ َ�ۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ ۡ ٱ لَِّمنِ  ءٞ ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل ِ  َم ٰ لۡ ٱ ِ�َّ  ِحدِ َ�



  ٢٠٢٥ سوره غافر

 

ارِ لۡ ٱ  ﴾١٦َقهَّ
   ترجمه: 
ھا و  و تمام پرده(شوند  یار مکه مردمان ظاھر و آشکاست  یروز یاروئیروز رو 

باالخره عالوه از سر بر آوردن  .شوند یده میبرچ یروند و موانع ماد ینار مکحجابھا 
 یزیو چ )گردد ینمودار مھا  انسان درون و برون و خلوت و جلوت ھمه ،مردم از گورھا

را  یکاد وحشتنایفر( .ماند یشان بر خدا پنھان نمیا )پندارار و بار و رفتار و ک(از 
پاسخ قاطعانه داده ( ؟ ستیکامروز از آن  ،ومتکو ح کمل :)دیگو یه مکشنوند  یم
  .ره و توانا استیچ یتاکیاز آن خداوند  )هکشود  یم

   توضیحات: 

مَ «  وْ مَ (بدل از  :»يَ وْ رَ (ه مفعول به کاست  یقبل )يَ ونَ . «بود )لِيُنذِ زُ  ،جمع بارز :»بَارِ
ان یگردند و ظاھر و نما یه مردمان از گورھا خارج مکن است یمراد ا .ارکآش .انینما

و  ۲۱/   میابراھ ،۱۰۶/   طه :نگا(دارد  یدھا پنھان نمیشان را از دیا یزیشوند و چ یم
 یزیچ چیشود و ھ یروشن و ظاھر مھا  انسان ردارکت و اسرار و یو ھو یھست ).۴۸

  ).۹طارق /  ،۴۷/   ھفک :نگا(ماند  یتوم نمکم
 ۱۷ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ وۡ ۡ�َ ٱ مَ ُظلۡ  َ�  َكَسَبۡتۚ  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ  َزىٰ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿  َ ٱ إِنَّ  َم  ﴾١٧ َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
   ترجمه: 
گونه  ھیچ .شود یرده است جزا و سزا داده مکه ک یارکدر برابر  یسکامروز ھر  

و حساب و (الحساب است  عیخداوند سرگمان  بی .امروز وجود نخواھد داشت یستم
  ).اندازد یر نمیرا از موقع مقّرر به تأخ یسکتاب ک

   توضیحات: 

ْزي...«    ).۵۲/   ونسی ،۱۵/   طه :نگا( :»جتُ
 ۱۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

نِذرۡ ﴿ 
َ
ى ُقلُوُب لۡ ٱ إِذِ  زِفَةِ �ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َوأ ٰ  َما ِظِمَ�ۚ َ�ٰ  َناِجرِ �َۡ ٱ َ�َ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ

 ﴾١٨ ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ 
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   ترجمه: 
ھا  دل هک یآن زمان ).امت استیه قک(بترسان  کیآنان را از روز نزد )!محّمد یا( 

 )اند شدهنده و به باال پرت کخود  یو انگار از جا(رسند  یبه گلوگاه م )از شّدت وحشت(
شان را به یه اک یسانکخشم بر (گردد  یو تمام وجودشان مملّو از خشم و اندوه م

 ،اند گران گوش فرا دادهیه به حرف دکو خشم بر خود  ،اند ردهکدچار  ین سرنوشتیچن
دوست  یستمگران نه دارا ).عمر باخته شده یو غم و اندوه بر روزگار ھدر رفته و طال

  .رفته گرددیاو پذ یانجیه مک یگریانجیم یو نه دارا ،دلسوزند
   توضیحات: 

مَ «  وْ فَةِ  يَ ن یبودن آن چن کیه به عّلت نزدکامت است ی. مراد قکیروز نزد»: األَزِ

مَ بدل از (»: إِذْ ). «۵۷/   ده شده است (نگا: نجمینام وْ رِ «) است. يَ َنَاجِ  ،جمع َحْنَجَرة»: احلْ

ي «حلقوم. گلوگاه.  لُوبُ لَدَ قُ رِ الْ َنَاجِ قت است یه از شّدت خوف و مضیناکن سخن یا»: احلْ

نيَ ). «۱۰/   (نگا: احزاب اظِمِ ه غم و اندوه را در ک یسانکفرو خورندگان خشم. »: كَ

يمٍ ـحَ «نند. حال است. ک یھا حبس م نهیس و دلسوز (نگا: شعراء /  یمیدوست صم»: مِ
۱۰۱.(  

 ۱۹ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿   ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�  ﴾١٩ لصُّ

   ترجمه: 
 ،دارند یھا در خود پنھان م نهیه سک یھا و از راز ردن چشمکخداوند از دزدانه نگاه  

گاه است   .آ
   توضیحات: 

 » ِ نيُ آئِنَةَ األعْ  .چشمان خائن و بدنظر .ردن آنھاکانت چشمان و دزدانه نگاه یخ :»خَ

آئِنَة(واژه  ،در صورت اّول و اضافه صفت به  ،و در صورت دوم اسم فاعل ،مصدر است )خَ

َآئِنَة(موصوف خود است و در اصل  َ اخلْ نيُ   .است )األعْ
 ۲۰ سوره غافر آیه



  ٢٠٢٧ سوره غافر

 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ِ  ِ� َ�قۡ  �َّ � �َۡ ٱب ِينَ ٱوَ  ّقِ َ ٱ إِنَّ  ٍء� �َِ�ۡ  ُضونَ َ�قۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ  ُهوَ  �َّ
ِميعُ ٱ  ﴾٢٠ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

   ترجمه: 
خوانند  یاد میاو به فر یه به جاکرا  یسانکو  ،ندک یم یخداوند به حق و عدل داور 

 یا ارهکو اصًال (ست یشان ساخته نیاز دست ا ین داوریتر مک )یبه سبب عجز و ناتوان(
  .است نایتنھا خدا شنوا و ب ).شان برده شودیش ایبه پ یستند تا داورین

   توضیحات: 

ن دُونِهِ «  ءٍ . «ر از اویبغ .او یبه جا :»مِ ْ ونَ بِيشَ ضُ  یعنی .نندک ینم یاصًال داور :»ال يَقْ
  .اند ف و درماندهیضع یگران جملگیالقضات فقط خدا است و بس و د یفرماندار و قاض

 ۲۱ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

َولَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�َينُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� َّ�  ْ ْ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن َ�نُوا  ُهمۡ  َ�نُوا

َشدَّ 
َ
 ٱ ِ�  �َوَءاثَارٗ  قُوَّةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  أ

َ
َخَذُهمُ  ِض �ۡ�

َ
ُ ٱ فَأ ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�نَ  َوَما بُِذنُو�ِِهمۡ  �َّ  مِن �َّ

 ﴾٢١َواقٖ 
ش از یه پک یسانکار کنند سرانجام یتا بب اند احت نپرداختهیر و سین به سیا در زمیآ 

شتر از شما ین بیشان و آثارشان در زم یرویآنان ن .ده استیشکجا کاند به  شان بودهیا
ساخته است و  کشان را به سبب گناھانشان گرفته و ھالیبوده است و خداوند ا

  ).نداده است یشان را از عذاب رھائیا یسکو (اند  خدا نداشته )عذاب(در برابر  یمدافع
   توضیحات: 

ل«  وا...ـَأَوَ ريُ اثَاراً ). «۴۴فاطر /  ،۹/   روم ،۴۶/   حّج  ،۱۰۹/   وسفی(نگا:  »:مْ يَسِ ءَ ةً وَ »: قُوَّ
جلوتر  ی،علم یو ترقّ  یشرفت صنعتیو پ یشاورزکدات یرو تواناتر و از نظر تولیاز لحاظ ن

و  ۱۲۸شعراء /  ،۱۲و  ۱۰سبأ /  ،۲۰و  ۱۷و  ۱۶/   نمل ،۸۱و  ۷۹اء / یاند (نگا: انب بوده
خ یاشاره به تار ،خ زنده و مدّون استیه تارک ی). عالوه از اشاره به آثار باستان۹/   روم ،۱۲۹

ن یزم یر و رو شدن بارھا و بارھایب و زین است و تخریه مدفون در دل زمکر مدّون و بلیغ
 یخ ده ھزار سال مردمان رویتار یه ما حتّ کم یباشدارد. اگر در نظر داشته  یاد میرا فر

ھا ھزار و صدھا ھزار و ھزاران ھزار  ا در عمر دهیآ ،مید در دست نداریه باکن را چنان یزم
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  داند و بس. یخدا م ،ن چه گذشته استیره زمکش بر یسال پ
 ۲۲ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
  َ�نَت بِ�

ۡ
ِ  رُُسلُُهم �ِيِهمۡ تَّأ ْ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب َخَذُهمُ  فََ�َفُروا

َ
ۚ ٱ فَأ ُ  قَوِيّٞ  ۥإِنَّهُ  �َّ

 ﴾٢٢ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ 
   ترجمه: 
ن روشن یغمبرانشان دالئل و براھیه پکبدان خاطر بوده است  )و عذاب کھال(ن یا 
شان یو خدا ا ،گرفتند یش میفر در پکدادند و آنان راه  یآوردند و ارائه م یشان میا یبرا

  .است ید العقابیرومند شدیه او نکچرا  .ردک یم کرا گرفته و ھال
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «  م بِالْ لُهُ سُ مْ رُ أْتِيهِ آوردند و  یشان میا ین را برایشان دالئل و براھ غمبرانیپ :»تَ
  ).۲۵د / یحد ،۳۲/   مائده :نگا( .رفتند یمسویشان  به نیھمراه با دالئل و براھ

 ۲۳ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ وَُسلۡ  تَِناَ�ٰ � ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ  ﴾٢٣ مُّ

   ترجمه: 
  .میل روشن فرستادیرا ھمراه با معجزات و دل یما موس 
   توضیحات: 

ايَاتِ «  لْطانٍ . «معجزات :»ءَ   ).۹۶ھود /  :نگا(ل و حّجت یدل :»سُ
 ۲۴ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ ﴿  ْ  ُرونَ َوَ� ابٞ  ِحرٞ َ�ٰ  َ�َقالُوا  ﴾٢٤ َكذَّ
   ترجمه: 
  .است یجادوگر دروغگوئ یموس :شان گفتندیا .فرعون و ھامان و قارون یسو به 
   توضیحات: 

ونَ «  ارُ قَ ان وَ امَ هَ نَ وَ وْ عَ گر  لهیح یمظھر دربار ،ھامان ،م ظالمکسمبل حا ،فرعون :»فِرْ
  .باور یبر و بکنمونه ثروتمند مست ،و قارون ی،طانیش یھا ھا و نقشه و طّراح طرح
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 ۲۵ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ِ  َءُهمَجا ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  قِّ �َۡ ٱب ْ ُتلُوٓ �ۡ ٱ قَالُوا �ۡ  ا
َ
� ٓ ِينَ ٱ ءَ َنا َّ�  ْ ْ تَحۡ سۡ ٱوَ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا  ُيوا

 ٓ ٰ لۡ ٱ دُ َكيۡ  َوَما َءُهمۚۡ �َِسا  ﴾٢٥ لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
روان یفر به پکسردمداران ( ،رساندشان  بدی از جانب ما حق را یه موسک یھنگام 

تا دودمانشان (اند  مان آوردهیا یه ھمراه موسکرا  یسانکد فرزندان یشکب :گفتند )خود
ما  یزینکو  یتا به خدمتگزار(د یو زنانشان را زنده بگذار )از صفحه روزگار زدوده گردد

و (نخواھد بود  یجه بوده و جز گمراھینت یافران بکرنگ ین نکیل ).مشغول شوند
ر یآنان سرانجام دامنگ یطانیش یھا و طرح ،وسته به سنگ خواھد خوردیرشان پیت

  ).خودشان خواھد شد
   توضیحات: 

َقِّ «  م بِاحلْ هُ آءَ و معجزات داّل بر  ین آسمانیه مراد قوانکشان آورد یا یحق را برا :»جَ

.... «نبّوت است ينَ ذِ نَآءَ الَّ تُلوا أَبْ ان یل توّسط فرعون و فرعونیاسرائ یشتار دوم بنک :»أُقْ

اللٍ ). «یر قاسمیتفس :نگا(مراد است  جه ینت یھدر رفتن و ب .است یسردرگم :»يفِ ضَ
  .شدن است

 ۲۶ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َذُروِ�ٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوقَاَل ﴿ 
َ
ٓ  ۥٓۖ َر�َّهُ  عُ دۡ َوۡ�َ  ُموَ�ٰ  ُتۡل أ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
َل  أ وۡ  دِيَنُ�مۡ  ُ�َبّدِ

َ
ن أ

َ
 أ

 ٱ ِ�  ِهرَ ُ�ظۡ 
َ
 ﴾٢٦ َفَسادَ لۡ ٱ ِض �ۡ�

   ترجمه: 
شم و او کرا ب ید من موسیبگذار :گفت )ان و مشاوران خودیبه اطراف(فرعون  

ه کترسم  ین میمن از ا .اد خواندیبه فر )نجات خود از دست من یبرا(پروردگارش را 
  .نده سازدکن فساد را گسترش دھد و پرایه در زمکن یا ای ،ر دھدیین شما را تغیآئ

   توضیحات: 

وينِ «  رُ . ردن استکن یریاوردن و جلوگیمراد ممانعت به عمل ن .دینکمرا رھا  :»ذَ
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رَ أَن يُظْ « ادَ . «نده سازدکه توسعه دھد و پخش و پراکن یا :»هِ سَ فَ ن یمرادشان آئ :»الْ
  .است یبارکانقالب ضّد است کیا ی یدیتوح

 ۲۷ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ٖ  ُ�ِّ  ّمِن َوَرّ�ُِ�م بَِرّ�ِ  ُت ُعذۡ  إِّ�ِ  ُموَ�ٰٓ  َوقَاَل ﴿   ﴾٢٧ َساِب ۡ�ِ ٱ مِ �َِيوۡ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ  ُمَتَكّ�ِ
   ترجمه: 
ان) گفت: من به پروردگار خود و پروردگار شما ی(خطاب به فرعون و فرعون یموس 

  مان نداشته باشد.یامت) ایتاب (قکه به روز حساب و ک یّبرکبرم از دست ھر مت یپناه م
   توضیحات: 

تُ «  ذْ   .دارم یخود را در پناه م .شوم یپناھنده م :»عُ
 ۲۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ؤۡ  رَُجلٞ  َوقَاَل ﴿  َ�قۡ  ۥٓ َنهُ إِيَ�ٰ  ُتمُ يَ�ۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ِمنٞ مُّ
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ َّ� 

ٓ  َوقَدۡ  ِ  َءُ�مَجا ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب  اَصادِقٗ  يَُك  �ن ۥۖ َكِذبُهُ  هِ َ�َعلَيۡ  اِذبٗ َ�ٰ  يَُك  �ن رَّ
ِيٱ ُض َ�عۡ  ُ�ميُِصبۡ  َ ٱ إِنَّ  يَعُِدُ�ۡمۖ  �َّ ابٞ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ﴾٢٨ َكذَّ
   ترجمه: 
را  یا مردیآ :داشت گفت یمان خود را پنھان میه اکاز خاندان فرعون  یمرد مؤمن 

ه دالئل ک یدر حال ،پروردگار من الله است :دیگو یه مکشت بدان خاطر کد یخواھ
تان آورده است و به شما نموده یاز جانب پروردگارتان برا یارکو معجزات آش یروشن
و اگر راستگو  ،ر خود او خواھد شدیش دامنگیدروغگوئ ،اگر او دروغگو باشد ؟ است
 .رتان خواھد گشتیگ بانیترساند گر یه شما را از آن مک یھائ از عذاب یبرخ ،باشد

ار و که تجاوز کسازد  یرھنمود نم )یبه راه نجات و رستگار(را  یسکقطعًا خداوند 
  .پرداز باشد دروغ

   توضیحات: 

الِ «  بَيِّنَاتِ . «خاندان :»ءَ م بِالْ كُ آءَ دْ جَ  .را به شما نشان داده است یارکمعجزات آش :»قَ

مْ . «ان داشته استیتان بیرا برا یدالئل روشن كُ مراد وعده  .دھد یشما را وعده م :»يَعِدُ
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ابٌ «. د استیگر وعیا به عبارت دیشّر  ذَّ فٌ كَ ِ وَ مُرسْ نْ هُ ي مَ ْدِ ن عبارت دو یا :»إِنَّ اهللاَ ال هيَ
سازد و مشمول  یخدا او را رھنمود نم ،متجاوز و دروغگو باشد یاگر موس :پھلو است

 یبرا یازیارش با خدا است و به شما نکن صورت سر و یدر ا .نخواھد شد یت الھیھدا
خدا شما را رھنمود  ،دیپرداز باش اگر شما متجاوز و دروغ .ستیشتن او نکفر دادن و یک

 یر خود را از بدید تا مسیائیپس ب .د شدینخواھ یت الھیسازد و مشمول ھدا ینم
  .دیر دھییتغ یکینسوی  به

 ۲۹ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لَُ�مُ  مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿   ٱ ِ�  ِهرِ�نَ َ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل
َ
نَا َ�َمن ِض �ۡ�   ِمنۢ  يَنُ�ُ

ۡ
ِ ٱ ِس بَأ ٓ  إِن �َّ ۚ َجا  َءنَا

ٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  قَاَل  رِ�ُ�مۡ  َما
ُ
ٓ  إِ�َّ  أ َرىٰ  َما

َ
ٓ  أ هۡ  َوَما

َ
 ﴾٢٩ لرََّشادِ ٱ َسبِيَل  إِ�َّ  ِديُ�مۡ أ

   ترجمه: 
و در  ،ومت در دست شما استکامروز ح !قوم من یا :)مرد مؤمن ادامه داد و گفت( 

 یالھ )ن سازک شهیخانه برانداز و ر(اّما اگر عذاب سخت  .دیا رهیروز و چین پین سرزمیا
مان خواھد یرستگار یرد و براکخواھد  یاریما را مدد و  یسکچه  ،رمان شودیدامنگ

نم و یب یام صالح نم ردهکشنھاد یام و پ دهیمن جز آنچه صالح د :فرعون گفت ؟!دیوشک
شما را رھنمود  ،به سعادت یت و منتھیو من جز به راه ھدا ،نمک یشنھاد نمیبه شما پ

 ).د اجرا شودیاست و با یشتن موسکپس دستور من ( .نمک ینم
   توضیحات: 

لْكُ ـالْ «  ينَ . «یشاھ .ومت و سلطنتکح :»مُ رِ . روزمندانیرگان و پیچ .نیغالب :»ظَاهِ

ادِ . «دیعذاب شد :»بَأْسِ «حال است  شَ   .صواب و صالح .تیھدا :»الرَّ
 ۳۰ سوره غافر آیه

   ه:یآ متن 

ِيٓ ٱ َوقَاَل ﴿  ٰ  َءاَمنَ  �َّ ٓ  مِ َقوۡ َ� َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ٱ مِ يَوۡ  َل ّمِثۡ  ُ�مَعلَيۡ  أ

َ
 ﴾٣٠ َزاِب حۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه در کبه شما برسد  یترسم ھمان بالئ یم !قوم من یا :مان گفتیآن مرد با ا 

  .ده استیھا رس و دسته  ھا گروه روزگاران گذشته به
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   توضیحات: 

ثْلَ «  مِ (قبل از  یمضاف یعنی .مراد ھمانند حادثه و بال است .ھمانند :»مِ وْ محذوف  )يَ

زابِ . «است مِ األحْ وْ م(مراد از  :»يَ  .یا زمان واحدینه روز  ،ام و روزگاران استیا )يَوْ

ابِ ). «یالمعان ر روحیتفس :نگا(ز آمده است یوقائع ن یام به معنین ایھمچن زَ  :»األحْ
  ).۵غافر /  :نگا(

 ۳۱ غافر آیه سوره
   ه:یمتن آ 

  َل ِمثۡ ﴿ 
ۡ
ِينَ ٱوَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  مِ قَوۡ  ِب َدأ ُ ٱ َوَما ِدهِمۚۡ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ  عَِبادِ ّلِلۡ  امٗ ُظلۡ  يُرِ�دُ  �َّ

٣١﴾ 
   ترجمه: 
ه بعد از آنان ک یسانکھمچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و  یعادت یاز سزا 

و (ند کخواھد به بندگان ستم  یخداوند نم ).رتان شودیبانگیه گرکترسم  یم(اند  بوده
  ).نندکگر ستم یدکیه بندگانش ھم به کپسندد  ینم

   توضیحات: 

أْبِ «  ثْلَ دَ أْبِ (ش از یپ یمضاف .ھمانند عادت :»مِ    محذوف است )دَ
 ۳۲ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿  َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ﴾٣٢ �ََّنادِ ٱ مَ يَوۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
  .ترسم یم )امت استیه قک(بر شما از روز صدا زدن  !قوم من یا 
   توضیحات: 

مَ التَّنَادِ «  وْ  .صدا زدن یبه معن ،است یاصل آن تناد :»التَّنَادِ ... «امت استیمراد ق :»يَ

مَ التَّنَادِ (امْت یق وْ اد یغمبرش فریرا به نام پ یھر مّلت :ه در آنکچرا  ،ده شده استینام ):يَ
 یمردمان را برا ؛طلبند یم کمکزنند و به  یگر را صدا میمردمان ھمد ؛دارند یم

اد یرا فر یدھند و نابود یال سر میافر واوکمردمان  ؛زنند یدر محشر صدا م ییگردھما
  ...و ،دارند یم
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 ۳۳ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َما بِرِ�نَ ُمدۡ  تَُولُّونَ  مَ يَوۡ ﴿  ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن َ�ِصٖ��  ِمنۡ  �َّ  مِنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
 ﴾٣٣َهادٖ 
   ترجمه: 
حفظ خود  یبرا(جز خدا  یچ پناھیاّما ھ ،دیزیگر ید و مینک یه پشت مک یآن روز 

چ یھ ،گمراه سازد )بھشت منحرف و یاز راستا(ه کرا  یسکآخر خدا  .دیندار )از عذاب
  .نخواھد داشت یراھبرراھنما و 

   توضیحات: 

مَ «  وْ ينَ ... «بدل است :»يَ بِرِ دْ لُّونَ مُ )... ۵۷اء / یانب ،۲۵/   توبه ،۸۰/   نمل :نگا( :»تُوَ

م« اصِ   ).۴۳ھود /  ،۲۷/   ونسی :نگا( »عَ
 ۳۴ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولََقدۡ ﴿  ِ  ُل َ�بۡ  مِن يُوُسُف  َءُ�مۡ َجا ا َشّكٖ  ِ�  مۡ زِۡ�ُ  َ�َما ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ٓ  ّمِمَّ  ۦۖ بِهِ  َءُ�مَجا
 ٰٓ ُ ٱ َعَث َ�بۡ  لَن ُتمۡ قُلۡ  َهلََك  إِذَا َح�َّ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ  رَُسوٗ�ۚ  ۦِده  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  �َّ

رۡ   ﴾٣٤ تَاٌب مُّ
   ترجمه: 
اّما شما  ،شما آورده بود یرا برا یارکروشن و دالئل آش یھا هیوسف آی ،نیش از ایپ 

و به دنبال او (د یردک ید میو ترد کوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شیپ
را  یغمبریگر پیخداوند بعد از او د :دیگفت ،ا رفتیه از دنک یتا زمان )دیافتاد یراه نم
و  ن خداوند اشخاص متجاوز و مترّدد را گمراهین چنیا .ردکخته نخواھد یبرانگ

  .سازد یسرگشته م
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «  كٍّ ـَفَم. «ن و معجزاتیدالئل و براھ .یتاب آسمانک یھا هیآ :»الْ تُمْ يفِ شَ لْ  :»ازِ

لَكَ . «دیبرد ید بسر میو ترد کوسته در شیپ تَابٌ . «ردکفوت  :»هَ رْ و  ککمتش :»مُ
  .نیمترّدد در د

 ۳۵ سوره غافر آیه



 تفسیر نور    ٢٠٣٤

 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِدلُونَ يَُ�ٰ  �َّ ٰ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ تَٮ
َ
ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ُهۡمۖ � ِينَ ٱ وَِعندَ  �َّ َّ� 

 ْۚ ُ ٱ َبعُ َ�طۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءاَمُنوا َّ�  ٰ ٖ  بِ قَلۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾٣٥ َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ
   ترجمه: 
در  ،داشته باشند )در دست ا نقلیاز عقل (ه ک یلیچ دلیه بدون ھکند یسانکآنان  

ن یچن( .پردازند یش مکشمکز و یبه ست )نند وک یم یریگ موضع( یات الھیبرابر آ
خواھد شد  یسانکم خدا و یموجب خشم عظ )یات الھیبا آ یاساس و نادرست یجدال ب

مھر  ،ن و زورگو باشدیب ه خود بزرگک یخداوند بر ھر دلگونه  این .مان آورده باشندیه اک
  ).ردیگ یص را از آن میو حّس تشخ(نھد  یم

   توضیحات: 

ينَ «  ذِ نْ (منصوب و بدل از  :»الَّ محذوف است و  یا مرفوع و خبر مبتدایو  ،است )مَ

ذِ  :ن استیدر اصل چن تاً (ا مبتدا است و جمله ی .َن یُھُم الَّ قْ َ مَ ربُ . خبر آن است )كَ

لْطَانٍ « تاً . «حّجت و برھان :»سُ قْ َ مَ ربُ َ (عل فا :»كَ ربُ ه به جدال کاست  یر مستتریضم )كَ

َادِلُونَ (مفھوم از  نْ (ا به یو  .گردد یبرم )جيُ طْبَعُ . «ُبَر َمْقُتهُ ک :یعنی ).مَ نھد  یمھر م :»يَ

بَّارٍ ). «۵۹/   روم ،۱۰۱/   اعراف :نگا( ٍ جَ ربِّ تَكَ لْبِ مُ   .اضافه موصوف به صفت خود است :»قَ
 ۳۶ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  احٗ َ�ۡ  ِ�  نِ بۡ ٱ نُ َ�ٰ َ�ٰ َ�ٰ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوقَاَل ﴿  بۡ  لََّعّ�ِ
َ
 ٱ لُغُ �

َ
 ﴾٣٦ َب َ�ٰ سۡ ۡ�

   ترجمه: 
 یا :گفت )ب غرور سوار شد وکبر مر یول ،دیشکموّقتًا دست  یاز قتل موس(فرعون  

سوی  به ه با آنھاک(ابم یدست  ید من به وسائلیشا ،بساز یمرتفع یمن بنا یبرا !ھامان
  ).باال روم یموس یخدا
   توضیحات: 

حاً «  ْ بَاب). «۳۸/   قصص ،۴۴/   نمل :نگا(مرتفع  یبنا .میاخ عظک :»رصَ  :»األسْ
  .یزیبه چ یابیشناخت و دستھای  راه ).۱۰/   ص ،۱۶۶/   بقره :نگا(وسائل 

 ۳۷ سوره غافر آیه



  ٢٠٣٥ سوره غافر

 

   ه:یمتن آ 

سۡ ﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ َب َ�ٰ أ ٰ لسَّ لِعَ  تِ َ� طَّ

َ
ٰ  إَِ�ٰٓ  فَأ ُظنُّهُ  �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  هِ إَِ�

َ
ۚ ِذبٗ َ�ٰ  ۥَ�  نَ َعوۡ لِفِرۡ  ُزّ�ِنَ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ا

بِيِل� ٱ َعنِ  وَُصدَّ  ۦَ�َملِهِ  ءُ ُسوٓ   ﴾٣٧ َ�َباٖب  ِ�  إِ�َّ  نَ َعوۡ فِرۡ  دُ َكيۡ  َوَما لسَّ
   ترجمه: 
گاه شوم یموس یتا به خدا ،ھا آسمان )صعود به(وسائل   ه کھر چند  ،بنگرم و از او آ

بد فرعون در  یارھاک ،نین چنیا .دروغگو است یه موسکن است یگمانم بر امن 
رنگ یو توطئه و ن ،بازداشته شده بود )حق(و او از راه  ،راسته گشتهینظرش آراسته و پ

  .دینجامین یان و نابودیجز به ز )انیو فرعون(فرعون 
   توضیحات: 

بَابَ «  بَابٍ . «باخبر شوم .بنگرم :»أَطَّلِعَ . «بدل است :»أَسْ  کھال .انیخسران و ز :»تَ
  .یو نابود

 ۳۸ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ َوقَاَل ﴿  ٰ  َءاَمنَ  �َّ هۡ  تَّبُِعونِ ٱ مِ َقوۡ َ�
َ
 ﴾٣٨ لرََّشادِ ٱ َسبِيَل  ِدُ�مۡ أ

   ترجمه: 
  نم.کت یح ھداید تا شما را به راه صحینک یرویاز من پ !قوم من یمان گفت: ایمرد با ا 
   توضیحات: 

ادِ «  شَ   .است یکی )۲۵۶/   بقره(ور در کَرشاد و ُرشد مذ ).۲۹غافر /  :نگا( :»الرَّ
 ۳۹ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

َما مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿  ِ َ�ٰ  إِ�َّ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه  ﴾٣٩ َقَرارِ لۡ ٱ َدارُ  ِ�َ  ِخَرةَ �ٱ �نَّ  عٞ َمَ�ٰ  يَا�ُّ
   ترجمه: 
 )یگذرائ یو خوش یکو توشه اند( یزیناچ یاالک یویدن اتین حیا !قوم من یا 

  .و استقرار است یماندگار یو آخرت سرا ،است
   توضیحات: 

تَاعٌ «   ).المنتخب :نگا(دارد  یمسافرت با خود برم یبرا یه سوارک یا توشه :»مَ

ارِ . «زیناچ یا بھره .لّذت گذرا .کاند یاالک رَ قَ الْ ارُ خانه  .یو ماندگار یشگیھم یسرا :»دَ



 تفسیر نور    ٢٠٣٦

 

  .یاستقرار و جاودانگ
 ۴۰ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ ِمثۡ  إِ�َّ  َزىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  َسّيَِئةٗ  َعِمَل  َمنۡ ﴿  وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َوَمنۡ  لََها
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 وَُهوَ  أ

ْوَ�ٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ 
ُ
 ﴾٤٠ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  �ِيَها َزقُونَ يُرۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُونَ يَدۡ  �َِك فَأ

   ترجمه: 
 ،شود یفر داده نمیک ،جز ھمسان آن )در آخرت( ،انجام دھد یس عمل بدکھر  

ه مؤمن باشد کن یبه شرط ا -ا زن یخواه مرد باشد  ،انجام دھد یار خوبکس کھر  یول
بدون حساب و شان  بدی یروند و در آنجا نعمت و روز یبه بھشت م یسانکن یچن -
  .گردد یتاب عطاء مک

   توضیحات: 

ابٍ «  سَ ِ حِ ريْ   ).۱۰زمر /  ،۳۹/   ص ،۳۸نور /  ،۲۷/   عمران آل :نگا( :»بِغَ
 ۴۱ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  ِ�ٓ  َما مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
 ﴾٤١ �َّارِ ٱ إَِ�  ُعونَِ�ٓ َوتَدۡ  ةِ �ََّجوٰ ٱ إَِ�  ُعوُ�مۡ أ

   ترجمه: 
خوانم و شما  یم یرستگارنجات و سوی  به من شما را ؟ چه خبر است !قوم من یا 
  ؟!دیخوان یم  آتش دوزخسوی  به مرا
   توضیحات: 

ا يلِ «    .هکد یبه من بگوئ ؟ چه شده است ؟ چه خبر است ؟ نمیب یز میچه چ :؟»مَ
 ۴۲ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ُعونَِ� تَدۡ ﴿ 
َ
ِ  ُفرَ ِ� ِ ٱب َّ�  ِ�ۡ

ُ
۠  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِ�  َس لَيۡ  َما ۦبِهِ  كَ َوأ نَا

َ
دۡ  َو�

َ
 َعزِ�زِ لۡ ٱ إَِ�  ُعوُ�مۡ أ

ٰ لۡ ٱ  ﴾٤٢ رِ َغ�َّ
   ترجمه: 
از آن  یه اّطالعکاو قرار دھم  یبرا یو انباز ،د تا خدا را باور ندارمیخوان یمرا فرا م 

 .ندارم )بر صّحت معبود بودنش سراغ یآسمانھای  کتاب از یل و برھانیدل(نداشته و 



  ٢٠٣٧ سوره غافر

 

  .خوانم یباعّزت و با مغفرت فرا م )پرستش خداوند(سوی  به ه من شما راک یدر حال
   توضیحات: 

ا...«  كَ بِهِ مَ ِ   ).۷۱/   حّج  :نگا( :»أُرشْ
 ۴۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

َما َجَرمَ  َ� ﴿  َّ�
َ
ٞ َدعۡ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  هِ إَِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ تَدۡ  � �ۡ ٱ ِ�  َوة نَّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوَ�  َيا�ُّ

َ
ٓ  َوأ نَا  إَِ�  َمَردَّ

ِ ٱ نَّ  �َّ
َ
ۡ ٱ َوأ ۡص  ُهمۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

َ
  ﴾٤٣ �َّارِ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
دارند و نه در  یا دعوتینه در دن ،دیخوان یآنھا فرا مسوی  به ه مراک یزھائیقطعًا چ 

مردم فرستاده سوی  به را یغمبرانیه بتھا پکده نشده است یا شنیده یا دیدر دن( .آخرت
ت یله حق الوھین وسینند و بدکاء به پرستش خود دعوت یتوّسط انبشان را یباشند تا ا

خود سوی  به شیخو یو حسابرس یدادگاھ یرا برا یسکو در آخرت ھم  ،داشته باشند
 )هکد ید بدانیبا(و  .خدا است و بسسوی  به و بازگشت ما در آخرت تنھا )خوانند ینم

  .و ھمدم آتشند یدوزخ ،ارانکاسراف
   توضیحات: 

مَ «  رَ ةٌ ). «۱۰۹و  ۶۲و  ۲۳/   نحل ،۲۲ھود /  :نگا(قطعًا  .به ناچار :»الجَ وَ عْ فرا  :»دَ
به  .در آخرت است یا و دادگاھیپرستش در دن یمراد فرا خواندن مردمان برا .خواندن
و  ،اند ردهکاطاعت از خود روانه  یمردمان براسوی  به یبتھا نه فرستادگان ،گریعبارت د

 ،۶۴/   قصص ،۵۲/   ھفک :نگا(خوانند  یتوانند مردمان را به دادگاھ ینه در آخرت م
 یغمبرانیا پیھم در دن ،اّما الله .توانند باشند ینم یسکلذا اله و معبوِد  ).۱۴فاطر / 

و  ،ش فرا خوانده استیشان را به پرستش خویمردمان روانه فرموده است و اسوی  به
اسراء  :نگا(د یفرما یم یخواند و دادرس یامت فرا میھم در آخرت مردمان را به دادگاه ق

يْسَ « :ن استیر چنین صورت مضاف محذوف است و تقدیدر ا .دعاء ).۲۵/   روم ،۵۲/  لَ

ة وَ عْ تِجابَةُ دَ هُ إِسْ دَّ ). «۱۴فاطر /  ،۶۲/   نمل :نگا( .»لَ رَ  ،۴۳/   روم ،۱۱رعد /  :نگا( :»مَ
  ).۷۶/   میمر ،۴۷و  ۴۴/   یشور

 ۴۴ غافر آیهسوره 
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٠٣٨

 

ٓ  ُكُرونَ فََسَتذۡ ﴿  قُوُل  َما
َ
فَّوُِض  لَُ�مۚۡ  أ

ُ
مۡ  َوأ

َ
ِۚ ٱ إَِ�  رِيٓ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ِ  بَِصُ�  ﴾٤٤ عَِبادِ لۡ ٱب

   ترجمه: 
 یو به صدق گفتار من پ(د آورد یم به خاطر خواھیگو یآنچه من به شما م یبه زود 

خداوند  .دارم یگذارم و حوالت م یبه خدا وا مار و بار خود را کمن  ).د بردیخواھ
  ).دیپا یردارشان را مکو پندار و گفتار و (ند یب یبندگان را م

   توضیحات: 

ضُ «    .سپارم یم .نمک یواگذار م :»أُفَوِّ
 ۴۵ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ُ ٱ هُ فََوقَٮ ْۖ  َما اتِ  َٔ َسّ�ِ  �َّ  ﴾٤٥ َعَذاِب لۡ ٱ ءُ ُسوٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  لِ � وََحاَق  َمَكُروا
   ترجمه: 
 یرنگھایھا و ن او را از سوء توطئه )را تنھا نگذاشت و ین بنده مؤمنیچن(خداوند  

  .خاندان فرعون را در بر گرفت یعذاب بد یول ،شان محفوظ و مصون داشتیا
   توضیحات: 

يِّئَاتِ «  اقَ . «فرھا و بالھا استیکھا و  نجهکمراد ش .ھایبد :»سَ  .در بر گرفت :»حَ
  ).۳۴/   نحل ،۸ھود /  ،۱۰/   انعام :نگا(د یر گردیبانگیگر

 ۴۶ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ﴿  اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ا دۡ  لسَّ
َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
 أ

 ﴾٤٦ َعَذاِب لۡ ٱ
   ترجمه: 
ن یا( .شوند یه بامدادان و شامگاھان آنان بدان عرضه مکو آن آتش دوزخ است  

خدا به فرشتگان دستور (شود  یامت برپا میه قک یو اّما روز )شان استیعذاب برزخ ا
  .دین عذاب دچار سازیدتریرا به شد )روان اویو پ(خاندان فرعون  )دھد یم

   توضیحات: 

وءُ (بدل از  :»النَّارُ «  ابِ سُ ذَ ا. «است )الْعَ يْهَ لَ ونَ عَ ضُ رَ عْ  .شوند یبه آتش نموده م :»يُ
نده آنان در دوزخ را بدانان یآ یه بامدادان و شامگاھان منزل و مأواکن است یمراد ا



  ٢٠٣٩ سوره غافر

 

ضَ « :رم خبر داده استکه رسول اکگونه  ھمان .دھند ینشان م رِ اتَ عُ مْ إِذا مَ كُ دَ إِنَّ أَحَ

هُ  دُ عَ قْ يْهِ مَ لَ َنَّ عَ لِ اجلْ نْ أَهْ َنَّةِ فَمِ لِ اجلْ نْ أَهْ ، إِنْ كانَ مِ ِّ الْعَيشِ داه وَ لِ النَّارِ ةِ بِالْغَ نْ أَهْ إِنْ كانَ مِ ، وَ

ةِ  يَامَ قَ مَ الْ وْ ثَكَ اهللاُ يَ بْعَ تّي يَ كَ حَ دُ عَ قْ يُقالُ هذا مَ ، فَ لِ النَّارِ نْ أَهْ ابِ . «»فَمِ ذَ دَّ الْعَ اضافه  :»أَشَ
  .ستصفت به موصوف خود ا

 ۴۷ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  �ذۡ ﴿  ونَ َ�َتَحا َعَ�ٰٓ ٱ َ�َيُقوُل  �َّارِ ٱ ِ�  جُّ ْ لضُّ ِينَ  ُؤا وٓ تَكۡ سۡ ٱ لِ�َّ ُ�َ ْ  َ�َهۡل  اَ�َبعٗ  لَُ�مۡ  ُكنَّا إِنَّا ا
نُتم

َ
غۡ  أ  ﴾٤٧ �َّارِ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  َ�نَّا ُنونَ مُّ

   ترجمه: 
ش و کشمکگر به یبا ھمد )انیدوزخ(ه در آتش دوزخ کرا  یزمان )خاطر نشان ساز( 

 یرؤسا یعنی(بران کبه مست )یویروان دنیپ یعنی(ضعفاء  .پردازند یم یپرخاشگر
از عذاب  یبخش )سردمداران یا کنیھم ا(ا یآ ،میروان شما بودیما پ :ندیگو یم )یویدن

  ؟دیریگ ید و به گردن میگرد یرا میما پذ یرا به جا
   توضیحات: 

ونَ «  آجُّ تَحَ . نندک یبگو مگو م .ندیگو یسخنان پرخاشگرانه م .نندک یش مکشمک :»يَ

آءُ « فَ عَ وا. «است یویروان و مقّلدان دنیمراد پ :»الضُّ ُ ربَ تَكْ ينَ اسْ مراد رؤساء و  :»ألَّذِ

نَّا. «است یویسردمداران دن نُونَ عَ غْ   ).۲۱/   میابراھ :نگا( :»مُ
 ۴۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل ﴿  وٓ َتكۡ سۡ ٱ �َّ ُ�َ ْ ٓ  ُ�ّٞ  إِنَّا ا َ ٱ إِنَّ  �ِيَها  ﴾٤٨ عَِبادِ لۡ ٱ َ�ۡ�َ  َحَ�مَ  قَدۡ  �َّ
   ترجمه: 
م ین آتش دوزخ ھستیدر ا یما و شما ھمگ :ندیگو یم )دھند و یپاسخ م(بران کمست 

رده ک یداور )خود عادالنه(ان بندگان یخداوند در م ).میدار یکو سرنوشت مشتر(
  ).د داده استیه باکرا از عذاب چنان  یکیو سھم ھر (است 

   توضیحات: 

مَ «  كَ   .نموده است یو دادرس یرده است و دادگاھک یداور :»حَ
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 ۴۹ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  ْ دۡ ٱ َجَهنَّمَ  ِ�ََزنَةِ  �َّارِ ٱ ِ�  �َّ  ﴾٤٩ َعَذاِب لۡ ٱ ّمِنَ  امٗ يَوۡ  َ�نَّا ُ�َّفِۡف  َر�َُّ�مۡ  ُعوا
   ترجمه: 
 کیه کد ینکشما از پروردگارتان درخواست  :ندیگو یان به نگھبانان دوزخ میدوزخ 
 .عذاب را از ما بردارد )روز کیفقط  یبل(روز 
   توضیحات: 

وا«  عُ َفِّفْ ). «۵۰غافر /  ،۵۵/   اعراف :نگا(د ینکدرخواست  :»أُدْ ف بدھد و یتخف :»خيُ
  .بردارد .ندکم ک

 ۵۰ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  وَ  ا
َ
  تَُك  لَمۡ  أ

ۡ
ِ  رُُسلُُ�م �ِيُ�مۡ تَأ ْ  ِت� ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب �  قَالُوا ْ  بََ�ٰ ْۗ دۡ ٱفَ  قَالُوا ْ ُدَ�ٰٓ  َوَما ُعوا  ُؤا

ٰ لۡ ٱ  ﴾٥٠ لٍ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
روشن و دالئل  یھا هیشما آغمبران یا پیآ :ندیگو یم )نگھبانان دوزخ به آنان( 
پس خودتان درخواست  :ندیگو یم .یآر :ندیگو یم ؟آوردند یشما نم یرا برا یارکآش
 یجز سردرگم )ده است ویفایرسد و ب ینم یبه جائ(افران کدرخواست  یول ،دینک
  .ندارد یا جهینت

   توضیحات: 

آءُ «  عَ اللٍ ). «۵۱/   فّصلت :نگا(درخواست  :»دُ ضائع شدن و ھدر  .یسردرگم :»ضَ

اللٍ . «رفتن ينَ إِالّ يفِ ضَ افِرِ آءُ الْكَ عَ ا دُ مَ تواند مقول قول نگھبانان دوزخ  ین جمله میا :»وَ
  .ه خدا باشدکن یا ایو 

 ۵۱ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿  َّ�  ْ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمنُوا �ۡ ٱ ة  ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  َيا�ُّ
َ
 ﴾٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه گواھان بپا ک یا و در آن روزیدن یغمبران خود را و مؤمنان را در زندگیما قطعًا پ 
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  .مینک یم یریم و دستگیدھ یم یاریزند یخ یم
   توضیحات: 

هادُ «  اء و شھداء یفرشتگان و انب ،از جمله گواھان .گواھان ،دیجمع َشھ :»األشْ
  ).۶۹زمر /  ،۱۸ھود /  :نگا(ھستند 

 ۵۲ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿  ارِ ٱ ءُ ُسوٓ  َولَُهمۡ  َنةُ للَّعۡ ٱ َولَُهمُ  ِذَرُ�ُهۡمۖ َمعۡ  لِِم�َ ل�َّ َّ� ٥٢﴾ 
   ترجمه: 
و طرد از (ن یو نفر ،رساند ینم یسودشان  بدی ستمگران یه عذرخواھک یآن روز 

  .شان خواھد شدیاز آن ا )دوزخ(بد  یبھره آنان خواھد بود و سرا )رحمت خدا
   توضیحات: 

ارِ «  وءُ الدَّ نَةُ . «اضافه صفت به موصوف است .بد یسرا :»سُ عْ از رحمت  یدور :»اللَّ
  .الله خدا و طرد از لطف

 ۵۳ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  وۡ  ُهَدىٰ ل
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َناَر�ۡ َوأ  ﴾٥٣ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ءِيَل َ�

   ترجمه: 
ل را یاسرائ یم و بنیردکعطاء  )ر انجام رسالتشیدر مس( یتھائیھدا یما به موس 

  .مینمود )تورات(تاب کوارثان 
   توضیحات: 

ُدي«  مراد از  .ھا و رھنمودھا تیا ھدای ،ت و رھنمودیھدا :یمصدر است و به معن :»اهلْ
است  یزیو باالخره ھر چ ،خداپسندانه یزندگ یھا نبّوت و معجزات و دستورالعمل ،آن
ن آنھا تورات یتر رد و مھّم ک یت و راھنمائیزدان ھدایتوان مردمان را به راه  یم ،ه با آنک

ل یاسرائ یغمبران بنیه بر پکاست  یھائ تابکا ھمه یو  ،مراد تورات :»الْكِتَابَ . «است
  .لیزبور و صحف و تورات و انج :لیاز قب .نازل شده است

 ۵۴ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 
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ْوِ�  َرىٰ َوذِكۡ  ىُهدٗ ﴿ 
ُ
 ٱ ِ�

َ
 ﴾٥٤ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .خردمندان بود یراھنما و اندرزگو )هک یتابک( 
   توضیحات: 

ري«  ذِكْ ديً وَ ھای  کتاب ایتاب تورات ک :یعنی ،مصدر و مفعول له بشمارند :»هُ
ن یا ای .میل قرار دادیاسرائ یار بنیدر اخت یو اندرزگوئ یراھنمائ یگر را براید یآسمان

ه کار رفته و حال بشمارند کر به کو مذ یھاد یعنی ،ه مصدر و به عنوان اسم فاعلک
  .آن در باال گذشت یمعن

 ۵۵ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  � فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َحقّٞ  �َّ ِ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ  بَِك ِ�َ ٰ بۡ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب  رِ َ�
٥٥﴾ 

   ترجمه: 
ه وعده کچرا  ،نک یبائیکمات روزگار) شیّفار و نامالکت و آزار یبر اذ !محّمد یپس (ا 

ر و) حق است. و یناپذ تخّلف ،شانیغمبران خود و مؤمنان بدیبه پ کمکخدا (در امر 
  ش پروردگارت بپرداز.یو بامدادان و شامگاھان به سپاس و ستا ،را بخواهآمرزش گناھانت 

   توضیحات: 

 »... نبِكَ رْ لِذَ فِ تَغْ ر یغمبر اسالم و سایدر مورد پ یرات قرآنیتعبگونه  این :»إِسْ

ارِ ( :اشاره به ،غمبرانیپ نَاتُ األبْرَ سَ يِّئَاتُ الْ حَ بِنيَ ـ، سَ رَّ قَ  کیلحظه غفلت و  کی .است )مُ
/   فتح ،۱۹محّمد /  :نگا(نند کد از آن استغفار یست و بایاء جائز نیدر مورد انب یاول کتر
ه کداشته است  یت تصّرفات و اعمالیبشر یز به مقتضیغمبر اسالم نیپ ).۳نصر /  ،۲

 یز مھّم یاو گناه و چ کوجود مبار یبوده و برا یا ز سادهیا چیخوب و  یافراد عاد یبرا
 ،۳۵ - ۳۳/   انعام :نگا(محسوب شده است و مورد عتاب پروردگار قرار گرفته است 

  ).۱۰ - ۱/   عبس ،۱/   میتحر ،۳۷/   احزاب ،۱۱۳ ،۴۳/   توبه ،۶۸و  ۶۷/   انفال
 ۵۶ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ  ِ�ٓ  ِدلُونَ يَُ�ٰ  �َّ ِ ٱ ِت َءاَ� ٰ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ تَٮ
َ
ا كِۡ�ٞ  إِ�َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن ُهمۡ �  مَّ
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ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  لِغِيهِ� بَِ�ٰ  ُهم ِۖ ٱب ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  ﴾٥٦ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
 یات الھیدرباره آ ،در دست داشته باشند )خدا یاز سو(ه ک یلیه بدون دلک یسانک 

ست و ھرگز ین یجوئ یشان جز برتریھا نهیدر س ،پردازند یش مکشمکو  یگر زهیبه ست
خود را در  )طلب یافراد خودخواه و برترگونه  این از شّر (پس  .رسند ینم یھم به برتر

ناجوانمردانه  یھا توطئه(شنود و  یم )شان رایاساس ا یسخنان ب(ه او کپناه خدا دار 
  .ندیب یم )آنان را

   توضیحات: 

ايَاتِ «  .... «ین الھیدالئل و براھ .یتاب آسمانک یھا هیآ :»ءَ مْ هِ ورِ دُ حرف  :»إِن يفِ صُ

ٌ . «است هیناف )إِنْ (   .است مراد استیو ر یبرتر .ّبرکت :»كِربْ
 ۵۷ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ قُ َ�َلۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
�ۡ  ِض �ۡ�

َ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّاِس ٱ قِ َخلۡ  مِنۡ  َ�ُ أ

َ
 َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

 ﴾٥٧ لَُمونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
دشوارتر است از  یبس )از عدم در آغاز خلقت(ن یو زمھا  آسمان نشیقطعًا آفر 
شتر ین بکیو ل )در آن جھان یشروع زندگ ین جھان برایان ایدر پا(نش مردمان یآفر

  .دانند ینم )را درست یزین چیانند چنکّفار و مشرکه ک(مردمان 
   توضیحات: 

اتِ «  وَ امَ َلْقُ السَّ ضِ خلَ األرْ نش جھان توّسط یاشاره به سرآغاز آفر ،هین قسمت آیا :»وَ

لْقِ النَّاسِ . «زدان استی   .نش دوباره مردمان استین جھان و آفریان ایاشاره به پا :»خَ
 ۵۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿ 
َ
ِينَ ٱوَ  ِص�ُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ� َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ۡ ٱ َوَ�  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ۚ ُمِ�ٓ ل  قَلِيٗ�  ُء

ا ُرونَ  مَّ   ﴾٥٨ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
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و  ،نندیب یم )حق را(ه کبا آنان  ،ور استک )دن حقیاز د(شان  چشمان هکآنان  
ارند کار و بزھکه بدک یسانکبا  ،اند ردهکو کین یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانک
و متوّجه (د یریگ یمتر پند مک )یارکو زشت یخودخواھبر اثر (اّما شما  .ستندیسان نکی

  ).دیشو یقت میحق
   توضیحات: 

ونَ «  رُ كَّ ا تَتَذَ لِيالً مَ   ).۶۲/   نمل ،۳/   اعراف :نگا( :»قَ
 ۵۹ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةَ ٱ إِنَّ ﴿  �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �ِيَها َب َر�ۡ  �َّ  �َِيةٞ � لسَّ
َ
 ﴾٥٩ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
  نند.ک یق نمیشتر مردم تصدیب یول ،ستیدر آن ن یکرسد و ش یامت قطعًا فرا میروز ق 
   توضیحات: 

ا«  يْبَ فِيهَ د در جمله یکامت با سه تأیدن قیفرا رس یعنی .د سوم استیکتأ :»ال رَ

ايبَ فِ يال رَ و شبه جمله  ،ةٌ يالم آلتِ  ،إِنَّ  :ھمراه است   .هَ
 ۶۰ غافر آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُونَ تَكۡ �َسۡ  �َّ

 ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ 
   ترجمه: 
از تر  بزرگ ه خود راک یسانک .رمید تا بپذیاد خوانیمرا به فر :دیگو یپروردگار شما م 

  .خوار و پست داخل دوزخ خواھند گشت ،اد خوانندیه مرا به فرکدانند  یآن م
   توضیحات: 

وينِ «  عُ ھا و حّل  یازمندیرفع ن .دیبطلب کمکمرا به  .دیاد خوانیمرا به فر :»أُدْ

بَادَيت. «دیالت خود را از من بخواھکمش دعاء  ینجا به معنیعبادت در ا .عبادت من :»عِ

اءُ « :رم فرموده استکه رسول اکگونه  ھمان عبادت استه دعاء مغز کچرا  ،است عَ الدُّ

ةِ  بادَ عِ خُّ الْ ينَ . «»مُ رِ اخِ   ).۸۷/   نمل ،۱۸/   صاّفات ،۴۸/   نحل :نگا( :»دَ



  ٢٠٤٥ سوره غافر

 

 ۶۱ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ ْ لِتَسۡ  َل �َّ �ۚ ُمبۡ  �ََّهارَ ٱوَ  �ِيهِ  ُكُنوا َ ٱ إِنَّ  ِ�ً و �َّ  َ�َ  لٍ فَۡض  َ�ُ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّاِس ٱ

َ
 ﴾٦١ ُكُرونَ �َشۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
و روز را  ،دیارامید و بیاسائید تا در آن بیشما آفر یه شب را براکاست  یسکخداوند  

خداوند نسبت به مردم  ).دیوشش بپردازکار و کت و یتا در آن به فّعال(د یروشن گردان
  .نندک ینم یرگزارکشتر مردم شین بکیول ،رم داردکفضل و 

   توضیحات: 

نُوا فِيهِ «  كُ اً « ).۷۳/   قصص ،۶۷/   ونسی :نگا( :»لِتَسْ بْرصِ   ونسی :نگا(تابان  .روشن :»مُ
  ).۸۶/   نمل ۶۷/ 

 ۶۲ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ٓ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ َّ�
َ
 ﴾٦٢ فَُكونَ تُؤۡ  فَ�

   ترجمه: 
اء است و جز یدگار ھمه اشیو آفر ،پروردگار شما ،الله )ھا است ه دھنده نعمتک(آن  

دام سو کبه  )از حق(د و یشو یبرگردانده م )از عبادت او(پس چگونه  .ستین یاو معبود
  ؟دیشو یمنحرف گردانده م

   توضیحات: 

ونَ «  فَكُ   ).۳فاطر /  ،۳۴/   ونسی ،۹۵/   انعام :نگا( :»فَأينَّ تُؤْ
 ۶۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ فَُك يُؤۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿  َّ�  ْ ِ ٱ ِت َ�ٰ � َ�نُوا  ﴾٦٣ َحُدونَ َ�ۡ  �َّ
   ترجمه: 
ل کن شیبه ھم ،اند رفتهیپذ یات خدا را نمیآ )گذشتهھای  مّلت انیدر م(ه ک یسانک 

  .اند شده یگردان میمنحرف و رو )از حق ،لیدل یزشت و ب(
   توضیحات: 
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فَكُ «  ؤْ ل زشت کدن شیشکر یبه تصو یبرا ی،ماض یاستعمال فعل مضارع به جا :»يُ
  ).ّسریالمصحف الم :نگا(اند  ه منحرفان بر آن بودهکاست  یو ناپسند

 ۶۴ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ  ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
ٓ ٱوَ  �قََرارٗ  َض �ۡ� َما ٓ  ءَ لسَّ َرُ�مۡ  ءٗ بَِنا حۡ  وََصوَّ

َ
 ُصَوَرُ�مۡ  َسنَ فَأ

ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م ٰ  ِت� لطَّ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َر�ُُّ�ۡمۖ  �َّ  ﴾٦٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ
   ترجمه: 
ل کو آسمان را به ش ،ردکگاه و قرارگاه شما ین را جایه زمکاست  یسکخدا آن  

و  ،دیافریبا بیتان را زیھا لکد و شیل بخشکو شما را ش ،مه و خرگاه ساختیخ
رده است الله کدر حق شما  )یالطاف(ن یه چنکآن  .بتان نمودیزه نصیکپا یھا یکخورا
  .ان استیه پروردگار جھانکاست  یپس باال و واال خداوند تعال .است
   توضیحات: 

اراً «  رَ با توّجه  .مه و خرگاهیخ .ساختمان برافراشته :»بِنَآءً . «یمحّل زندگ .قرارگاه :»قَ

كَ اهللاُ. «ز در مّد نظر استیت فضا نیروک ،ریاخ یبه معن تَبَارَ  ،۵۴/   اعراف :نگا( :»فَ
  ).۶۱و  ۱۰و  ۱/   فرقان ،۱۴/   مؤمنون

 ۶۵ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�ٓ  َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ ﴿  ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ّ�ِيَنۗ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  ﴾٦٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
   ترجمه: 
د و عبادت را یاد خوانیپس او را به فر ،وجود ندارد یجز او خدائ .د او استیزنده جاو 

  .ان استیپروردگار جھانه کش الله را سزا است یسپاس و ستا .دیخاّص او بدان
   توضیحات: 

َيُّ «  وهُ ). «۵۸/   فرقان ،۱۱۱/   طه ،۲/   عمران آل ،۲۵۵/   بقره :نگا( :»احلْ عُ ادْ فَ

ينَ ـُم هُ الدِّ نيَ لَ لِصِ  ۲زمر /  ،۳۲/   لقمان ،۶۵/   بوتکعن ،۲۲/   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا( :»خْ
  ).۱۴غافر /  ،۱۱و 

 ۶۶ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 
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نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ 
َ
�ۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ ا �َّ ٓ  لَمَّ ّ�ِ  ِمن ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءِ�َ َجا  رَّ

ِمرۡ 
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
سۡ  أ

ُ
 ﴾٦٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  لِمَ أ

   ترجمه: 
آنھا را ه شما کرا بجز خدا بپرستم  یه معبودھائکن یام از ا من بازداشته شده :بگو 

از جانب پروردگار  یارکات روشن و دالئل آشیه آک یاز آن زمان ،دیخوان یاد میبه فر
م یه خاشعانه و خاضعانه تسلکو به من فرمان داده شده است  ،م آمده استیبرا

  .ان گردمیپروردگار جھان
   توضیحات: 

ونَ «  عُ لِ ). «۱۹۷و  ۱۹۴و  ۳۷/   اعراف ،۵۶/   انعام :نگا( :»تَدْ  .م شومیتسل :»مَ أُسْ
  ).۱۲۵نساء /  ،۸۳عمران /  آل ،۱۱۲/   بقره :نگا(فرمانبردار گردم 
 ۶۷ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿   ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  َعلََقةٖ  مِنۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  مِن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م �َّ
ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مۡ  ا ُشدَّ

َ
ْ  ُ�مَّ  أ ۚ ُشُيوخٗ  ِ�َُكونُوا ن َوِمنُ�م ا ٰ  مَّ ۖ َ�بۡ  مِن ُ�َتَو�َّ ْ لُُغوٓ َوِ�َبۡ  ُل َجٗ�  ا

َ
َسّ�ٗ  أ  مُّ

 ﴾٦٧ قِلُونَ َ�عۡ  َولََعلَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
ل یتبد یبه من )را کخا(سپس  ،ندیآفر یم که شما را از خاکاست  یسکخدا  

 یل نوزادکو آن گاه به ش ،دینما یل میتبد یا به زالو گونه )را یمن(و بعد  ،گرداند یم
د به یرس یتا م )دارد یشما را زنده نگاه م(بعد  .آورد یرونتان میب )م مادرانتانکاز ش(
باز (رند و یم یش از آن مرحله میاز شما پ یبرخ -د یشو یر میآن گاه پ ،مال قّوت خودک

د است شما یام .دیرس یم )اجل تاّم (ن یتا به وقت مع )دارد یھم شما را زنده نگاه م
  .دیبفھم )ن احوال و اطوار استیه در اکرا  یقدرت یھا عبرت و نشانه یھا درس(

   توضیحات: 

ابٍ «  ن تُرَ م مِّ كُ لَقَ  کیاکینش یا مراد آفریو  ،نش ابوالبشر آدم استیمراد آفر :»خَ

ةٍ . «ھستند که در اصل از خاکاست  یائیه اشیاز راه تغذ کمردمان از خا لَقَ  :نگا( :»عَ

يً ). «۱۴/   المؤمنون ،۵/   حّج  مّ سَ الً مُّ وا . «امتیق .یھر شخص یعیمرگ طب :»أَجَ لِتَبْلُغُ وَ
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لُونَ  قِ مْ تَعْ لَّكُ عَ يً وَ لَ مّ سَ الً مُّ يً (اگر مراد از  :»أَجَ مّ سَ الً مُّ ن جمله یا ی، معنامت باشدی) قأَجَ
ه ھست کرا چنان  قتید و حق و حقیرس یامت مین قیتا به مّدت مع :عبارت است از

  ).زانیالم :نگا(د ینک یفھم م
 ۶۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  مۡ  قََ�ٰٓ  فَإَِذا َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  �َّ
َ
َما �رٗ أ  ﴾٦٨ َ�يَُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

   ترجمه: 
انجام  یارکه خواست ک یو ھنگام ،راندیم یبخشد و م یم یه زندگکاست  یسکاو  
  .شود یپس م .باش :دیگو یتنھا بدو م ،ردیپذ

   توضیحات: 

راً...«    ).۳۵/   میمر ،۴۷/   عمران آل ،۱۱۷/   بقره :نگا( :»قَيضَ أَمْ
 ۶۹ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِدلُونَ يَُ�ٰ  �َّ َّ�  ٰ َّ�

َ
 ﴾٦٩ فُونَ يُۡ�َ  �

   ترجمه: 
چگونه  ،پردازند یز میش و ستکشمکات خدا به یه درباره آک یسانک ینیب یمگر نم 

  ؟شوند یبازگردانده م )ر و تعّقل حقکاز تف(
   توضیحات: 

فُونَ «  َ   ).۶زمر /  ،۳۲/   ونسی :نگا( :»أَينَّ يُرصْ
 ۷۰ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ بُوا ِ  َكذَّ ٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱب رۡ  َو�َِما
َ
ۖ  ۦبِهِ  َناَسلۡ أ  ﴾٧٠ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  رُُسلََنا

   ترجمه: 
م یا غمبران فرو فرستادهیه به ھمراه پکرا  یزھائیو چ یآسمانھای  کتاب هک یسانک 

  .دیخواھند فھم )ار خود راکجه شوم ینت( یبه زود ،دارند یب میذکت
   توضیحات: 

نَا. «یلّ کبه طور  یآسمانھای  کتاب .قرآن :»الْكِتَابِ «  لْ سَ آ أَرْ تب کمراد سائر  :»مَ
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و شرائع است با  یا منظور وحی .قرآن باشد )الْكِتَابِ (ه کن یاست با توّجه به ا یآسمان

  ).الْكِتَابِ (دوم  یتوّجه به معن
 ۷۱ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ إِذِ ﴿ 
َ
عۡ  ِ�ٓ  ُل َ�ٰ غۡ ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  قِِهمۡ َ�ٰ أ  ﴾٧١ َحُبونَ �ُسۡ  ِسُل لسَّ

   ترجمه: 
  .شوند یده میشکن یزم یرھا در گردن دارند و رویھا و زنج ه غّل کآن زمان  
   توضیحات: 

اللُ «  لُ ). «۳۳سبأ /  ،۵رعد /  ،۱۵۷/   اعراف :نگا( :»األغْ السِ  ،جمع ِسْلِسَلة :»السَّ

بُونَ . «رھایزنج حَ   ).۴۸قمر /  :نگا(شوند  یده میشکن یزم یرو :»يُسْ
 ۷۲ آیهسوره غافر 

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٢ َجُرونَ �ُسۡ  �َّارِ ٱ ِ�  ُ�مَّ  ِميمِ �َۡ ٱ ِ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .گردند یار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته میدر آب بس 
   توضیحات: 

ونَ «  رُ جَ   .شوند یبرافروخته و تافته م .گردد یتمام وجودشان پر از آتش م :»يُسْ
 ۷۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٧٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ُكنُتمۡ  َما نَ �

   ترجمه: 
 )دیدیپرست یو م(د یردک یه انباز خدا مکرا  یزھائیآن چ :ندیگو یمشان  بدی آن گاه 

  ؟ندیجاک
   توضیحات: 

ونَ «  كُ ِ نتُمْ تُرشْ   .دن استیپرست ،مراد از انباز قرار دادن .دیدانست یانباز خدا م :»كُ
 ۷۴ غافر آیهسوره 

   ه:یمتن آ 
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ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن﴿  َّ�  ْ ْ  قَالُوا ْ نَّدۡ  نَُ�ن لَّمۡ  بَل َ�نَّا َضلُّوا ۚ  ٔٗ َشۡ�  ُل َ�بۡ  ِمن ُعوا ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ  ا َّ� 
ٰ لۡ ٱ  ﴾٧٤ فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
اند و  از ما نھان شده :ندیگو یم ).دیدیپرست یم(ر از خدا یغ )هک یھمان انبازھائ( 

داشته باشد  یه ارزش و مقامکرا  یزیچ )ایدر دن(ه اصًال ما قبًال کبل ،اند ھدر رفته
 ).اند ش نبودهیب یاالتیم اوھام و خیا ردهک یه پرستش مکرا  یزھائیچ .میا دهینپرست(

  .سازد یافران را سرگشته مکن ین چنیخدا ا
   توضیحات: 

لُّوا«  يْئاً ـَل. «اند نھان و پنھان گشته .اند گم شده :»ضَ بْلُ شَ ن قَ و مِ عُ ن نَّدْ قبًال  :»مْ نَكُ
ه جز خدا ھر چه را کن است یا ،ن گفتاریّفار از اکمراد  .میا دهیپرست یرا نم یزیچ

در  یالف زائد .ش نبوده استیب ینداشته و پندار یقت و اصلیاند حق دهیپرست

و(در آخر  یالخّط قرآن رسم عُ   .است )نَدْ
 ۷۵ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ  ٱ ِ�  رَُحونَ َ�فۡ  ُكنُتمۡ  بَِما لُِ�مَ�
َ
 ﴾٧٥ رَُحونَ َ�مۡ  ُكنُتمۡ  َو�َِما قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
در (ه کاست  یجائیناپسند و ب یھا یبه سبب شادمان )دیه در آن ھستک یعذاب(ن یا 

ادتان یاھوال آخرت را از  ،ایه اموال دنکتا بدانجا (د یردک ین میدر زم )ایبرابر اموال دن
ھا و  ز به سبب نازشیو ن )شانده بودکو گناھانتان  یو به انجام معاص ،برده بود

اب کو ارت(د ینمود یم )ھا یارکھا و زشت یارکدر برابر انجام بزھ(ه کاست  یھائ بالش
  ).دیدید یو عظمت خود م گران را نشانه قوت و قدرتیت و آزار دیو اقدام به اذ یمعاص

   توضیحات: 

...ـَبِم«  ونَ حُ رَ نتُمْ تَفْ  یا مغرورانه یمثل شادمان ،مذموم است یمراد فرح و شاد :»ا كُ
شود تا بدانجا  یھا حاصل م یبعض یا برایه در برابر به دست آوردن اموال و امتعه دنک
/   عمران آل :نگا(شاند ک یمارشان را به انجام گناھان کبرد و  یادشان میه آخرت را از ک

گران یبت و رنج دیحاصل از مص یا شادی )۷۶/   قصص ،۱۰ھود /  ،۴۴/   انعام ،۱۸۸
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نتُمْ تَ ـَبِم). «۸۱و  ۵۰/   توبه ،۱۲۰/   عمران آل :نگا( ونَ ـا كُ حُ رَ الء و تفاخر و یمراد ُخ  :»مْ
  ).۱۸/   لقمان ،۳۷اسراء /  :نگا(افاده بر مردم است 

 ۷۶ آیهسوره غافر 
   ه:یمتن آ 

ْ ُخلُوٓ دۡ ٱ﴿  بۡ  ا
َ
� ٰ ۖ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َب َ� ۡ ٱ َوىَمثۡ  َس فَبِئۡ  �ِيَها ِ�نَ ل  ﴾٧٦ ُمَتَكّ�ِ

   ترجمه: 
د و جاودانه در آنجا یدوزخ داخل شو یاز درھا )شود یافران دستور داده مکبه ( 
  .است یگاھیّبران چه بد جاکگاه متیجا .دیبمان
   توضیحات: 

ي«  ثْوَ   ).۶۸/   بوتکعن ،۲۹/   نحل ،۱۵۱/   عمران آل :نگا( :»مَ
 ۷۷ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  َّ�  ۚ ا َحّقٞ ِيٱ َض َ�عۡ  نُرَِ�نََّك  فَإِمَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  �َّ
َ
َينََّك  أ  َنافَإَِ�ۡ  َ�َتوَ�َّ

  ﴾٧٧ َجُعونَ يُرۡ 
   ترجمه: 
ّفار کر یبانگیو عذاب را گر(وعده خدا حق است  .باشبا یکش )!محّمد یا( 

از آن را به تو  یا قسمتی ،میا شان را بدان وعده دادهیه اکرا  ین عذابیا ).سازد یم
تو آن (م و یرانیم یه تو را مکن یا ای )ردیپذ یات تو انجام میو در روزگار ح(م یانینما یم

ما سوی  به )هکچرا  .ستیمھّم ن ینیو چه آن را نب ینیچه آن را بب .دید یرا نخواھ
  .شوند یبرگردانده م

   توضیحات: 

يَنَّكَ «  فَّ تَوَ   .رانمیم یتو را م :»نَ
 ۷۸ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ن ُهمِمنۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسٗ�  َناَسلۡ أ ن ُهمَوِمنۡ  َك َعلَيۡ  َناقََصۡص  مَّ  ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  مَّ

ن لِرَُسولٍ  َ�نَ  َوَما َكۗ َعلَيۡ 
َ
  أ

ۡ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  يَةٍ � ِ�َ يَأ ٓ  فَإِذَا �َّ مۡ  ءَ َجا

َ
ِ ٱ رُ أ ِ  قُِ�َ  �َّ  وََخِ�َ  قِّ �َۡ ٱب

ۡ ٱ ُهَنالَِك   ﴾٧٨ ِطلُونَ ُمبۡ ل



 تفسیر نور    ٢٠٥٢

 

 
   ترجمه: 
ھا را  یسرگذشت بعض .میا فرستاده )رھنمود مردمان یبرا(را  یغمبرانیش از تو پیپ 
حق  یغمبریچ پیھ .میا ردهکتو بازگو ن یھا را برا یو سرگذشت برخ ردهکتو بازگو  یبرا

 .نشان دھد مگر به فرمان خدا )اند ردهکشنھاد یه قوم او پک(را  یا نداشته است معجزه
نندگان کشنھاد یبر ارائه آن معجزه صادر شده است و پ یمبن(ھم فرمان خدا  یزمان

غمبران و مؤمنان یه خدا پک ین معنیبد( .شده است یدادگرانه داور )اند اوردهیمان نیا
  .اند انمند گشتهیز )و کھال(ان یو آن وقت باطلگرا )را نجات داده است

   توضیحات: 

نَا«  صْ ولٍ . «میا ردهکبازگو  :»قَصَ سُ انَ لِرَ ا كَ چ یھ .حق نداشته است یغمبریچ پیھ :»مَ

ةٍ . «ده استیرا نسز یغمبریپ ايَ َقِّ . «گران استید یشنھادیمراد معجزه پ :»ءَ َ بِاحلْ  :»قُيضِ
ه نجات داده کمانداران را از مھلیغمبران و ایخدا پ یعنی .شده است یدادگرانه داور

نَالِكَ ). «۱۰۱و  ۷۶و  ۴۳ھود /  :نگا(ّفار و معاندان را نابود نموده است کاست و   :»هُ
 :نگا(رود  یار مکان و ظرف زمان به کن واژه به عنوان ظرف میا .آن وقت .آنجا

رُ اهللاِ ). «۱۱/   احزاب ،۱۳/   فرقان ،۳۰/   ونسی ،۱۱۹/   اعراف ،۳۸/   عمران آل آءَ أَمْ ا جَ إِذَ فَ

نَالِكَ ال َ هُ رسِ خَ َقِّ وَ َ بِاحلْ بْطِلُونَ ـْقُيضِ  یھنگام :ن استیه چنین بخش از آیگر اید یمعن :»مُ
ان یو آنجا باطلگرا ،گردد یم یدادگرانه داور ،امت بپا شدیه فرمان خدا صادر شد و قک
  .گردند یانمند میز

 ۷۹ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ  ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
ْ لَِ�ۡ  مَ َ�ٰ نۡ ۡ�   َهاَوِمنۡ  َهاِمنۡ  َكُبوا

ۡ
 ﴾٧٩ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
د و یاز آنھا شو یده است تا سوار برخیشما آفر یان را برایه چھارپاکاست  یسکخدا  
  .دیاز آنھا را بخور یبرخ
   توضیحات: 

لَ «  عَ   ).۵/   نحل :نگا(ده است یآفر :»جَ
 ۸۰ سوره غافر آیه



  ٢٠٥٣ سوره غافر

 

   ه:یمتن آ 

ْ َوِ�َبۡ  فِعُ َمَ�ٰ  �ِيَها َولَُ�مۡ ﴿   كِ ُفلۡ لۡ ٱ َوَ�َ  َهاوََعلَيۡ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َحاَجةٗ  َهاَعلَيۡ  لُُغوا
 ﴾٨٠ َملُونَ ُ�ۡ 

   ترجمه: 
 ،پشم ،ریش :ھمچون(است  یگریاد و قابل توّجه دیشما در آنھا منافع ز یو برا 

د و یه بر آنھا سوار شوکن بوده است یا )نش آنھایاز آفر(گر یو منظور د )رهیو غ ،پوست
و بر  ).رهیاحت و غیح و سیمانند حمل بار و تفر(د ید برسیه در دل دارک یبه مقاصد

له یه وسک(ھا  یشتک یو رو )ھستند یکله مسافرت در خشیه وسک(ان یچھارپا
  .دیشو یشما حمل م )شما و خود یاالک ،ا ھستندیمسافرت در در

   توضیحات: 

نَافِعُ «  ةً يفِ . «ثرت استکت و یان اھّم یب یبرا ،ن واژهیره بودن اکن :»مَ اجَ حَ

مْ  كُ ورِ دُ و  ،دور یھا انکدن به میمراد حمل بارھا و رس .دیه در دل دارک یازین :»صُ
  .ھمچون گردش و مسابقات باشد یحیتفر یھا د مقاصد و استفادهیشا

 ۸۱ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

يَّ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوُ�رِ�ُ�مۡ ﴿ 
َ
ٰ  فَأ ِ ٱ ِت َءاَ�  ﴾٨١ تُنِكُرونَ  �َّ

   ترجمه: 
به شما نشان  )در آفاق و انفس(خود را  )قدرت و عظمت( یھا خداوند نشانه 

ار کد انیتوان یخدا را م )تکقّوت و شو( یھا از نشانه کیدام ک )دییحال بگو(دھد  یم
  ؟دینک

   توضیحات: 

اتِهِ «  ايَ  ،کنش انسان از خایآفر :لیاز قب .قدرت و دالئل عظمت او یھا نشانه :»ءَ
ان و یو چھارپا ،نش شب و روزیآفر ،نیو زمھا  آسمان خلقت ،ات و مماتیمسأله ح

  .ھایشتک
 ۸۲ سوره غافر آیه

   ه:یآ متن 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�يَنُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� ْ َ�نُوٓ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ �ۡ  ا

َ
 َ�َ أ
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َشدَّ  ُهمۡ ِمنۡ 
َ
 ٱ ِ�  �َوَءاثَارٗ  قُوَّةٗ  َوأ

َ
ٓ  ِض �ۡ� �ۡ  َ�َما

َ
ا ُهمَ�نۡ  َ�ٰ أ ْ  مَّ  ﴾٨٢ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ش از یه پک یسانکنند سرنوشت یاند تا بب احت نپرداختهیر و سیبه سن یا در زمیآ 

نان یه از اکآنان  )؟ ده استیجا انجامکارشان به کو (ده است یشکجا کاند به  شان بودهیا
ه فرا چنگ آورده ک یزھائیچ یول ،اند ن بودهیدر زم یشتریآثار ب یرومندتر و داراین

  .دینبخش یسودشان  بدی نداد و یرھائ )از عذاب خدا(شان را یبودند ا
   توضیحات: 

ضِ «  اثَاراً يفِ األرْ ءَ ةً وَ وَّ دَّ قُ أَشَ مْ وَ نْهُ ثَرَ مِ انُوا أَكْ ا ). «۲۱غافر /  :نگا( :»كَ م مَّ نْهُ نَي عَ آ أَغْ فَمَ

بُونَ  سِ انُوا يَكْ   ).۵۰زمر /  ،۸۴حجر /  :نگا( :»كَ
 ۸۳ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ َجا ْ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ا بِِهم وََحاَق  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  ِعنَدُهم بَِما فَرُِحوا ْ  مَّ  َ�نُوا
 ﴾٨٣ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ 

   ترجمه: 
به  ،آوردند یشان میا یبرا یارکروشن و دالئل آش یھا هیغمبرانشان آیه پک یھنگام 

داشتند خوشحال و شادان  )ایدندرباره مظاھر (ه خودشان ک یدانش و معلومات
چه و یرا به باز یآسمان ینمودند و علوم و معارف وح یتفاء مکبدان ا(شدند و  یم

شدند و  یم داده میاء از آن بیه توّسط انبک یعذاب )و سرانجام ،گرفتند یتمسخر م
  .گرفت یآنان را در بر م ،دانستند یاش م شان مسخرهیا

   توضیحات: 

ِمْ «  اقَ هبِ  ،۸ھود /  ،۱۰انعام  :نگا(شان را فرا گرفت یا .شان را در بر گرفتیا :»حَ
  ).۳۴/   نحل

 ۸۴ سوره غافر آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  وۡ  فَلَمَّ
َ
ْ َرأ   ا

ۡ
ْ قَالُوٓ  َسَنابَأ ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب  ﴾٨٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ  ۦبِهِ  ُكنَّا بَِما نَاَوَ�َفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ

   ترجمه: 
م و یمان داریگانه ای یبه خدا :گفتند یم ،دندید یما را مد یه عذاب شدک یھنگام 



  ٢٠٥٥ سوره غافر

 

  .میشمار یم و مردود میریپذ یم نمیا آمده یبشمار م که به سبب آنھا مشرکرا  یانبازھائ
   توضیحات: 

نَا«  أْسَ و  ۵و  ۴/   اعراف ،۱۴۸و  ۴۳/   انعام :نگا(ننده ما کن ک شهید و ریعذاب شد :»بَ

  .به عّلت پرستش آنھا .به سبب آن :»بِهِ ). «۹۸و  ۹۷
 ۸۵ سوره غافر آیه

   ه:یمتن آ 

ا ُنُهمۡ إِيَ�ٰ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  فَلَمۡ ﴿  وۡ  لَمَّ
َ
ْ َرأ   ا

ۡ
ۖ بَأ ِ ٱ ُسنََّت  َسَنا ِ  ِ�  َخلَۡت  قَدۡ  لَِّ� ٱ �َّ  وََخِ�َ  ۦۖ ِعَبادِه

ٰ لۡ ٱ ُهَنالَِك   ﴾٨٥ فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
ده است و ینرسان یسودشان  بدی ،د مایمشاھده عذاب شدبه ھنگام شان  ایمان اّما 
خدا در مورد بندگانش بوده  یشگیوه ھمین سّنت و شیا .به حالشان نداشته است ینفع

ھا  راھهیه وجود خود را در بیه سرماکچرا ( .اند انبار شدهیافران بدان ھنگام زکاست و 
  ).اند فراھم نساخته یخدائ کو عذاب دردنا یجز گناه و رسوائ یاند و حاصل ھدر داده

   توضیحات: 

نَّةَ اهللاِ«  صال یت عذاب استیمان به ھنگام رؤیمراد عدم نفع ا .رد خداکارکوه و یش :»سُ
ر است و مفعول به بشمار یه تحذکن یا ای .عامل محذوف است یمفعول مطلق برا .است

لِ « :یعنیاست  سُ دآءِ الرُّ نَّةَ اهللاِ يفِ أَعْ وا سُ رُ ذَ ده نوشته یشکبا تاء  یالخّط قرآن در رسم .»إِحْ

نَالِكَ . «شده است   ).۷۸غافر /  :نگا( :»هُ





 
 

 سوره فصلت

 ۱ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  ...میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»حم« 
 ۲ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گر مھرورز نازل شده است شیاز طرف خداوند بخشا )هکاست  یتابکن یا( 
   توضیحات: 

يلُ «  نِ ). «۲غافر /  ،۱زمر /  ،۵/   سی ،۲/   سجده ،۱۹۲شعراء /  :نگا( :»تَنزِ محْ  :»الرَّ

ح« يمِ . «»مهـواسع الرّ حِ ح« :»الرَّ   .»مهـدائم الرّ
 ۳ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

لَۡت  ٞب كَِ�ٰ ﴿   ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ
   ترجمه: 
 .و واضح و روشن گشته است(ن شده است ییل و تبیات آن تفصیه آکاست  یتابک 

ه اھل کاست  )آن آسان یفھم معان( یقوم یبرا ،است یه به زبان عربکقرآن  )یعنی
  .دانش باشند
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   توضیحات: 

اتُهُ «  ايَ لَتْ ءَ با و یا و زیدر قالب الفاظ گو .ن شده استییل و تبیآن تفص یھا هیآ :»فُصِّ
/   انعام ،۱ھود /  ،۵۲/   اعراف :نگا(ژرف و رسا  یش و دلربا و با معانکدل یھایبند جمله

بِيّاً ). «۱۱۴ رَ اناً عَ ءَ رْ ونَ ). «۲۸زمر /  ،۱۱۳/   طه ،۲/   وسفی :نگا( :»قُ لَمُ عْ مٍ يَ وْ  یبرا :»لِقَ
آمده  یقوم یبرا .ه اھل دانش باشندکمقاصد قرآن آسان است  کو در یفھم معان یقوم

 ).۴/   میابراھ :نگا(شان آمده است یه به زبان اکچرا  ،نندک یآن را فھم م یه معانکاست 

لت(تواند متعّلق به  یم يلٌ (ا متعّلق به ی )فصّ   .باشد )تَنزِ
 ۴ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  �َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ ﴿ 
َ
�ۡ  َرَض فَأ

َ
 ﴾٤ َمُعونَ �َسۡ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�ُُهمۡ أ

   ترجمه: 
افران ک(و ترساننده  )دانیفراوان و جاوھای  نعمت مؤمنان به(قرآن بشارت دھنده  
د قرآن در دل متعّصبان یق و تھدیتشو( یول .است )زدانی یو سرمد کعذاب دردنابه 

روح (ه کن است یگردانند و ایرو )قتیاز حق و حق(ثر آنان کا )اثر است و یلجوج ب
  .شنوند یچ نمیھ )رند وکه ک یاند و گوئ ق را از دست دادهیحقا یرائیو پذ یشنوائ

   توضیحات: 

يراً «  نَذِ رياً وَ اناً (صفت بعد از صفت  :»بَشِ ءَ رْ   .ات استیا آیتاب کا حال ی ،)قُ
 ۵ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ�نَّةٖ  ِ�ٓ  قُلُوُ�َنا َوقَالُوا
َ
ا أ ٓ تَدۡ  ّمِمَّ  ِحَجابٞ  نَِك َو�َيۡ  نَِنابَيۡ  َوِمنۢ  رٞ َوقۡ  َءاذَانَِنا َوِ�ٓ  هِ إَِ�ۡ  ُعونَا

َنا َمۡل �ۡ ٱفَ  ٰ  إِ�َّ  ﴾٥ ِملُونَ َ�
   ترجمه: 
 )است یپرست گانهیه ک( یخوان یه ما را بدان مک یزیمان در برابر چیدلھا :ندیگو یم 

مان یو در گوشھا )رسد یبدان نم یگوئ یو آنچه م(قرار گرفته است  یان پوششھائیدر م
است  یان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگیو م )شنود یالم تو را نمکو (است  ینیسنگ

ن و ماھم کعمل  )ن خودیبرابر آئ(پس تو  ).میجا گرد آئکیگذارد ما با تو در  یه نمک(
  .مینک یعمل م )ن خودیبرابر آئ(



  ٢٠٥٩ سوره فصلت

 

   توضیحات: 

قْرٌ «  ... وَ لُونَ ). «۵۷/   ھفک ،۴۶اسراء /  ،۲۵/   (نگا: انعام »:أَكِنَّةٍ امِ لْ إِنَّنَا عَ مَ تو برابر »: فَاعْ
 ینابود یم. تو براینک ینم یروین خود و ھرگز از تو پین و ما ھم برابر آئکن خود عمل یآئ

  م. و مبارزه ما با تو ادامه دارد.یپرداز یار مکتو به  ینابود یار شو و ما ھم براکما دست به 
 ۶ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ ْ تَقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�  هِ إَِ�ۡ  ا

ۗ َتغۡ سۡ ٱوَ   ﴾٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ّلِلۡ  لٞ َوَو�ۡ  فُِروهُ
   ترجمه: 
ه خداوندگار شما کشود  یم یو به من وح ،مثل شما ھستم یبگو: من فقط و فقط انسان 

د (و پندار و گفتار و ید و روینکاو رو سوی  به پس راست ،باشد یش نمیب یا گانهیخداوندگار 
  !انکبه حال مشر ید. وایباشد) و از او آمرزش بخواھ یو یر رضایردارتان در مسک

   توضیحات: 

مْ «  ثْلُكُ ٌ مِّ   ھفک ،۱۱/   میمثل شما ھستم (نگا: ابراھ یانسانم ھمچون شما. انسان»: بَرشَ

دٌ ). «۹۳اسراء /  ،۱۱۰/  احِ مْ إِلهٌ وَ آ إِهلُكُ يْهِ فَاسْ «) است يُوحينائب فاعل (»: إِنَّمَ وا إِلَ يمُ »: تَقِ
  او باشد و بس. ید و طاعت و عبادتتان برایخدا انجام دھ یاعمال خود را محض رضا

 ۷ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َكوٰ ٱ تُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ  َوُهم ةَ لزَّ  ﴾٧ فُِرونَ َ�ٰ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱب
   ترجمه: 
  .مان ندارندیبه آخرت ھم ا پردازند و آنان یخود نم یسازکه به پاک یانکمشر 
   توضیحات: 

اةَ «  كَ تُونَ الزَّ ؤْ ر یخ یارھاکپردازند و به  ینم کخود از لوث شر یسازکبه پا :»اليُ
ه موجب کر است یخ یارھاکو انفاق در راه  یسازکپا ،اتکمراد از ز .ازندی یدست نم

ن سوره یسو ا کیه از کچرا  .ھا استیردن صفحه دل از آلودگک کنفس و پا یزگیکپا
و  ،ه از فروع اسالم است وضع نشده استک یات اصطالحکه قانون زکاست و در م یکم
ان کله مشریتا از صفات رذ ،کافر و مشرک؛ نه بر  ات بر مؤمن واجب استکگر سو زید از



 تفسیر نور    ٢٠٦٠

 

ان را موّظف کّفار و مشرکدانند و  یم یات اصطالحکھم آن را ھمان ز یبرخ .دیبشمار آ
  ).انیأضواء الب :نگا(دانند  یمعت یبه فروع شر

 ۸ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا جۡ  لَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ﴾٨ نُونٖ َممۡ  َ�ۡ�ُ  رٌ أ

   ترجمه: 
اجر و  ،دھند یسته انجام میسته و بایشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکمسّلمًا  

  .دارند یختنیپاداش ناگس
   توضیحات: 

ُ م«  ريْ نُونٍ ـَغَ ھم آن  یبرخ ).۵۴/   ص ،۱۰۸ھود /  :نگا( یختنیرمنقطع و ناگسیغ :»مْ
  .اند نموده یحساب معن یو ب ،بدون منت ی،رفتنینپذ یاستکو  ینشدن مکرا 

 ۹ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ  ُفُرونَ َ�َ�ۡ  أ ِيٱب  ٱ َخلَقَ  �َّ

َ
نَدادٗ  ۥٓ َ�ُ  َعلُونَ َوَ�ۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َض �ۡ�

َ
ٰ  �ۚ أ  لَِك َ�

 ﴾٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ 
   ترجمه: 
او  یو برا ،دیمان نداریده است این را در دو روز آفریه زمک یسکا به آن یآ :بگو 

دگار یآفر )ن استیدگار زمیه آفرکن یعالوه از ا(او  ؟دیدھ یقرار م یھمگونھا و انبازھائ
  .باشد یھم م انیجھان
   توضیحات: 

ضَ «  لَقَ األرْ ه کچرا  .نش بالقّوه آن استیر وجود و آفریتقد ،نیمراد از خلق زم :»خَ
از مجموعه  یزیائنات بوده و خود قطعه ناچکنش ھمه ین ھمراه با آفرینش زمیآفر

نش آدم یمثًال در آفر .ستیب نین ھم در قرآن غریا ).۳۰اء / یانب :نگا(ائنات است ک

ن « :قرآن فرموده است هُ كُ ابٍ ثُمَّ قَالَ لَ ن تُرَ هُ مِ لَقَ ، خَ مَ ادَ ثَلِ ءَ مَ اهللاِ كَ ندَ ييس عِ ثَلَ عِ إِنَّ مَ

ونُ  يَكُ ابٍ ). «۵۹/   عمران آل( »فَ ن تُرَ هُ مِ لَقَ ش یدایند و پیافریب کخواست او را از خا :»خَ

ن (جمله  ،باشد نه بالقّوهدن بالفعل یآفر» خلق«ه اگر مراد از ک. چرا او را مقّدر فرمود كُ



  ٢٠٦١ سوره فصلت

 

ونُ  يَكُ ِ ). «ریبکر یتفس ،ر الواضحیالتفس :نگا(ندارد  یمعن )فَ نيْ مَ وْ مراد دو  .دو روز :»يَ
روز  یبه معن ی، روزنینش آسمان و زمیه قبل از آفرکا چر .وقت و دوران است

ھا و  ونیلیه مکد ھزاران و بلیھا ھم شا ن دورانیا .وجود نداشته است یمعمول
  ).۴/   معارج ،۵/   سجده ،۴۷/   حّج  :نگا(ده باشد یاردھا سال به طول انجامیلیم

 ۱۰ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

رَ  �ِيَها َركَ َوَ�ٰ  قَِهافَوۡ  ِمن ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل ﴿  ٓ  َوقَدَّ قۡ  �ِيَها
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�َهاَ�

َ
يَّا�ٖ  َ�َعةِ أ

َ
�  ٓ  ءٗ َسَوا

 ٓ ا  ﴾١٠ �ِلِ�َ ّلِلسَّ
   ترجمه: 
در آن  یادیات زکرات و بریو خ ،قرار داد یاستوار یھا وهکن بر فراز آن یاو در زم 
ن را به اندازه الزم مقّدر و یزم )نانکمختلف و جوراجور سا( یو مواّد غذائ ،دیآفر

ھم در  یرو )ر اقواتیھا و تقد وهکجاد ین و ایاعّم از خلق زم(ھمه ھا  این .ردکمشّخص 
خواھان را  یروز یازمندان و روزیاز نیه نکبدان گونه  ،ان آمدیامل به پاکچھار روز 

  ).در آن نباشد یادیم و زکن یمترکو (ند کبرآورده 
   توضیحات: 

 » َ ايسِ وَ كَ ). «۱۵/   نحل ،۱۹حجر /  ،۳(نگا: رعد /  »:رَ ت باد. نعمتھا و کر و بریپر خ»: بَارَ

رَ «د آورد. یرا پد یادیمنافع ز َا«نمود.  ینیب شیو پ یریگ اندازه رد.کمقّدر »: قَدَّ اهتَ »: أَقْوَ
اھھا. یوانھا و گیو حھا  انسان اعّم از ،نیزم ینان روکاز سایمورد ن یھا و غذاھایکخورا

ةِ أيَّامٍ « بَعَ خلق  یدو روز برا ،گریا به عبارت دیچھار روز. منظور تتّمه چھار روز است. »: أَرْ
در زبان  ،رین تعبیر ایر اقوات. نظیرات و تقدید خیتولوھھا و کجاد یا یو دو روز برا ،نیزم
و  ،شدک یه ده روز طول مکنجا تا میز وجود دارد. مثًال اگر گفته شود: از این یو فارس یعرب

ه. کنجا تا مینه است و ده روز فاصله ایه و مدکپنج روز فاصله م یعنینه پانزده روز. یتا مد
به دل بزند و  یه چنگک یگرید یرأ ،نیجز ا ،ردمکنه مطالعه ین زمیر معتبر را در ایتفاس

ه: دو کن است یده بر این بنده خدا را عقیا یردم. ولکدا نیگر قرآن باشد پیات دیموافق با آ
مقارن و ھمزمانند.  ۱۲ه یور در آکا دو دوران مذیبا دو روز  ۹ه یور در آکا دو دوران مذیروز 
ور در کا دوران مذیز در بر دارد. و چھار روز ین را نیزم نشیآفر ،نش آسمانھایه آفرکچرا 

شود.  یھم شش دوران م یه روکاست  یّمل دو دوران قبلکن و میخاّص زم ۱۰ه یآ



 تفسیر نور    ٢٠٦٢

 

آءً « وَ درست  یاد. اقوات و مواّد غذائیا زیم کبدون  ،املکدرست در مّدت چھار روز »: سَ

تْ فعل محذوف ( از است. مصدر و مفعول مطلقیه مورد نکبدان اندازه است  تَوَ ا حال ی) إِسْ

آئِلِنيَ «) است. اقوات( نندگان و طالبان. مراد ک ازمندان. درخواستیمحتاجان و ن»: السَّ
ب است. یاز راه تغل ،ر سالمکر آن به صورت جمع مذکاه است. ذیوان و گیانسان و ح

آئِلِنيَ « رَ متعّلق به (»: لِلسَّ آءً ا (ی) قَدَّ وَ   ) است.سَ
 ۱۱ هسوره فصلت آی

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿  َما وۡ  ً� َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا�  ﴾١١ �ِعِ�َ َطا

   ترجمه: 
ھا در  یل سحابکو به ش ،گونه(ه دود ک یدر حال ،ردکنش آسمان یسپس اراده آفر 

د و چه یچه بخواھ :ن فرمودیبه آسمان و زم .بود )ندهکانتھاء پرا یب یگستره فضا
و به ھمان صورت (م ید آمدیفرمانبردارانه پد :گفتند ).دیریل گکو ش(د ید آئید پدینخواھ

  ).یا ه اراده فرمودهکم یا درآمده
   توضیحات: 

 نشیآفر یعنی .یر زمانیاست نه تأخ یانیر بیتأخ ینجا برایدر ا .سپس :»ثُمَّ « 
 - ۲۷/   نازعات ،۲۹/   بقره :نگا(ن بعد از آن یقبًال صورت گرفته است و زمھا  آسمان

تَوي إِيل...). «۳۳ انٌ . «اراده فرمود .ردکقصد  :»إسْ چه بسا مراد گازھا و  .دود :»دُخَ

تِيَا. «ندیگو یم یه علماء آن را سحابکبخارھا باشد  در  .دیریل بگکد و شید آئیپد :»إِئْ
. دیآ یاز قّوه به فعل در م یشود و ھست یم ینیوکل به خلق تیتبد یرینجا خلق تقدیا

يْنَا« عاً . «مراد سرعت در اطاعت است .میدا گشتیپ .میدار شدیپد :»أَتَ هاً  طَوْ رْ  :»أَوْ كَ
  ).۱۵رعد /  ،۵۳/   توبه ،۸۳/   عمران آل :نگا(

 ۱۲ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ وۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َواتٖ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنَّ َ�َقَضٮ
َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ َوأ مۡ  ءٍ َسَما

َ
ۚ أ ٓ ٱ َوَز�َّنَّا َرَها َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ  َيا�ُّ

ۚ ظٗ وَِحفۡ  بِيحَ بَِمَ�ٰ  ٰ  ا  ﴾١٢ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�



  ٢٠٦٣ سوره فصلت

 

   ترجمه: 
 یو در ھر آسمان ،آن گاه آنھا را به صورت ھفت آسمان در دو روز به انجام رساند 

و مخلوقات و موجودات (فرمود  )مقّرر یر خاصّ یو نظام و تدب(اش را صادر  فرمان الزمه
از ستارگان درخشان و ( یبزرگ یھا را با چراغ کیآسمان نزد ).دیمتناسب با آنجا را آفر

ن یا .میمحفوظ داشت )نیاطیامًال از آفات و استراق سمع شکآن را (م و یاراستیب )تابان
 ،قیو نظم دق یریگ لکو دوران ش ینش جھان ھستیاعم از آفر ،ورهکامور مذ(

گاه استیخداوند بس یزیر برنامه )ده ازیبرجوش   .ار توانا و بس آ
   توضیحات: 

نَّ «  اهُ نَّ (ر یضم .ان بردیبه پا .دیبه انجام رسان :یبه معن )قَيض(فعل  :»قَضَ به  )هُ

بعد از خود  )اواتـسم(ا به ی .سماوات است یه متضّمن معنکگردد  یسماء برم

بْعَ (در صورت اّول  .گردد یبرم نَّ (حال  )سَ ز و مفّسر آن است ییو در صورت دوم تم )هُ

ا). «یابن ُجزَ  ی،ضاوی، بی: روح المعاننگا( هَ رَ مخلوقات و  .ار و بار مربوط به آن راک :»أَمْ

يَا. «موجودات و نظم و نظام آن را نْ آءَ الدُّ مَ ابِيحَ ). «۶/   صاّفات :نگا( »السَّ  .چراغھا :»مَصَ

ظاً ). «۶/   صاّفات :نگا(ب است کواکمراد  فْ مفعول مطلق فعل محذوف  .ینگاھدار :»حِ

نَا( ظْ فِ نَّا(ه عطف بر فعل کاست  )حَ يَّ ظاً «: است نیدر اصل چن .است )زَ فْ ظْنَاحِ فِ حَ . »وَ

»... يرُ دِ  ،خداوند در ھفت مورد قرآن :یرادآوی ).۳۸/   سی ،۹۶انعام /  :نگا( :»ذلِكَ تَقْ
/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا(اند  ر فرمودهکن را شش دوره ذیو زمھا  آسمان ادوار خلقت

  ).۴د / یحد ،۳۸ق /  ،۴/   سجده ،۵۹/   فرقان ،۷ھود /  ،۳
 ۱۳ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  فَإِنۡ ﴿ 
َ
ْ أ نَذرۡ  َ�ُقۡل  َرُضوا

َ
 ﴾١٣ َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  عَِقةِ َ�ٰ  َل ّمِثۡ  عَِقةٗ َ�ٰ  تُُ�مۡ أ

   ترجمه: 
 یا شما را از صاعقه :بگو ،گردان شدند یرو )مانیرش ایه از پذکان مکمشر(اگر  

  .ترسانم یھمچون صاعقه عاد و ثمود م
   توضیحات: 

ةً «  قَ اعِ ه بار مثبت دارد ک یان قطعه ابریه در مکته است یسیترکم الیجرّقه عظ :»صَ
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را به  یدین لرزه شدیب و زمیمھ یصدا .شود یجاد میدارد ا یه بار منفکن یبا زم
  .ھمراه دارد

 ۱۴ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إِذۡ ﴿  يۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  لرُُّسُل ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا
َ
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ بُُدوٓ َ�عۡ  � ۖ ٱ إِ�َّ  ا َ َّ�  ْ ٓ  لَوۡ  قَالُوا  ءَ َشا

نَزَل  َر�َُّنا
َ
ٓ  فَإِنَّا �َِكةٗ َمَ�ٰٓ  َ� رۡ  بَِما

ُ
 ﴾١٤ فُِرونَ َ�ٰ  ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ

   ترجمه: 
ش رو و پشت سر یغمبران از پیه پک )ر قوم عاد و ثمود شدیگ بانیصاعقه گر( یزمان 

 یھا وهین مختلف و به شیو به عناو(به نزدشان آمدند  )گریو از ھر سو و جھات د(
پاسخ  .دینکجز خدا را پرستش ن :)ردند و گفتندکگوناگون پندشان دادند و ارشادشان 

 )غمبریبه عنوان پ(را  یروانه دارد فرشتگان یغمبرانیخواست پ یاگر خدا م :هکدادند 
ه با کم یباور ندار یزھائیما قطعًا به آن چ ).مانند خود ماھائی  انسان نه(فرستاد  یفرو م

  .دیا خود آورده
   توضیحات: 

ن . «معمول صاِعَقة است :»إِذْ «  مْ مِ هِ لْفِ نْ خَ مِ هيِمْ وَ ِ أَيْدِ مراد از ھر سو و با ھر » بَنيْ
  ).۲۱/   احقاف :نگا( .وه استیش

 ۱۵ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ْ َتكۡ سۡ ٱفَ  َ�دٞ  فَأ وا  ٱ ِ�  َ�ُ

َ
ْ  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� َشدُّ  َمنۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ  ِمنَّا أ وَ  قُوَّةً

َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ ِيٱ �َّ َشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهمۡ  �َّ
َ
ۖ  ُهمۡ ِمنۡ  أ ْ  قُوَّٗة  ﴾١٥ َحُدونَ َ�ۡ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

   ترجمه: 
از ما  یسکچه  :گفتند )و مغرورانه(فروختند  ین به ناحق بزرگیو اّما قوم عاد در زم 

است از  دهیشان را آفریه اک یه خداوندکدانستند  یمگر آنان نم ؟دارد یشتریقدرت ب
ار کما را ان یھا هیوسته آیپ )اساس ین پندار بیبر اثر ا(آنان  ؟! رومندتر استیآنان ن

  .رفتندیپذ یردند و نمک یم
   توضیحات: 

قٍّ «  ِ حَ ريْ ضِ بِغَ وا يفِ األرْ ُ ربَ تَكْ شتن را یفروختند و خو ین بزرگیبه ناحق در زم :»إِسْ



  ٢٠٦٥ سوره فصلت

 

قٍّ . «اورندیمان بیو ارند یقت را بپذیه حقکباالتر از آن دانستند  ِ حَ ريْ بدون  :»بِغَ
  ).۳۹/   قصص ،۲۳ونس ی ،۱۴۶/   اعراف :نگا(به ناحق  .استحقاق

 ۱۶ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َ�ٗ َ�ۡ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ

َ
َِساتٖ  � ُِذيَقُهمۡ  �َّ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يِ زۡ ۡ�ِ ٱ َعَذاَب  ّ�ِ  ة

�ۡ ٱ ُّ� ۖ خۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َيا
َ
ونَ  َ�  َوُهمۡ  َزٰىۖ أ  ﴾١٦ يُنَ�ُ

   ترجمه: 
وزان سویشان  به یشوم یرا در روزھا یسرانجام باد تند و پرصدا و سخت سرد 

تازه ( .میبچشانشان  بدی این دنیھم یدر زندگ یا نندهک تا عذاب خوار و پست ،میردک
 )شانیا یویاز عذاب دن(تر  نندهک و عذاب آخرت خوار و پست )ا استین عذاب دنیا

  .شوند ینم کمکو  یاری )یسک یاز سو(و آنان اصًال  ،است
   توضیحات: 

اً «  رصَ ْ اتٍ . «ار سردیبس .زیانگ پر سر و صدا و ھراس .دیسخت و شد :»رصَ سَ امٍ نَّحِ  :»أَيَّ
/   حاّقه :نگا(دن گرفت یوز یاپین تندباد ھفت شب و ھشت روز پیا .شوم و بد یروزھا

را بلند ھا  انسان ،نده شده باشندکشه یه از رکدرختان خرما  یھا و ھمچون تنه )۷
  ).۲۰قمر /  :نگا(د یوبک ین میرد و به زمک یم

 ۱۷ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ْ سۡ ٱفَ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َهَديۡ  َ�ُمودُ  َوأ ۡ ٱ َ�َ  َعَ�ٰ لۡ ٱ َتَحبُّوا َخَذ�ۡ  ُهَدىٰ ل

َ
ۡ ٱ َعَذاِب لۡ ٱ عَِقةُ َ�ٰ  ُهمۡ فَأ  ُهونِ ل

ْ  بَِما  ﴾١٧ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 )مینمودشان  بدی ر و راه شر رایو راه خ(م یردکشان را رھنمود یما ا ،و اّما قوم ثمود 

و لذا به سبب  ،ح دادندیترج )یو رھنمود الھ(ت یرا بر ھدا )یو گمراھ( یوردلکو آنان 
  .شان را فرو گرفتیا یا نندهکصاعقه عذاب خوار ،ردندک یه مک یارھائک

   توضیحات: 

ابِ « ی. گمراھیوردلک :»الْعَمي«  ذَ ةٌ الْعَ قَ اعِ  :مثل .اضافه صفت به موصوف است :»صَ

ابِ « ذَ لِكُ الْعَ هْ ابُ ال«ه در اصل ک، »مُ ذَ عَ لِكُ ـْالْ هْ ُونِ ). «یقرطب :نگا(است » مُ مصدر  :»اهلْ
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ننده و کخوار :یبه معن .ار رفته استکن به یُمھ یعنیاست و به عنوان اسم فاعل 
  ).۹۳/   انعام :نگا(رسواگر 

 ۱۸ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َناَوَ�َّيۡ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  ﴾١٨ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
ّفار کو از عذاب در امان و از دست (م یبودند نجات داد یه مؤمن و مّتقکرا  یسانکو  
  ).میدیبخش یّبر رھائکمت

   توضیحات: 
 ۱۹ سوره فصلت آیه 
   ه:یمتن آ 

عۡ  َ�ُ ُ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ِ ٱ ءُ َدا  ﴾١٩ يُوزَُعونَ  َ�ُهمۡ  �َّارِ ٱ إَِ�  �َّ

   ترجمه: 
و  آتش دوزخ راندهسوی  به )ان ھمه مّلتھاکّفار و مشرک یعنی(دشمنان خدا  یروز 

ن یپس یدارند تا گروھھا ین را نگاه میشیپ یھا و دسته(شوند  یبر لبه آن گرد آورده م
  ).را بدانان ملحق گردانند

   توضیحات: 

 »... آءُ اهللاِ). «۷۱زمر /  :نگا( :»إِيلَ النَّارِ دَ ان کّفار و مشرکمراد  .دشمنان خدا :»أَعْ

مْ . «ان جھان استیاز آغاز تا پاھا  مّلت ھمه ونَ  فَهُ عُ   ).۸۳و  ۱۷/   نمل :نگا( :»يُوزَ
 ۲۰ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  َما إِذَا َح�َّ بۡ  ُعُهمۡ َسمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َشهِدَ  ُءوَهاَجا
َ
ْ  بَِما وَُجلُوُدُهم رُُهمۡ َ�ٰ َو�  َ�نُوا

  ﴾٢٠َملُونَ َ�عۡ 
  ترجمه: 
شان بر یا یھا ھا و پوست ھا و چشم گوش ،نار دوزخ گرد آمدندکه در ک یھنگام 

  .دھند یم یگواھ ،اند ردهک یم )ایدر دن(ه ک یارھائک
 



  ٢٠٦٧ سوره فصلت

 

   توضیحات: 

 ».. مْ وَ هُ عُ مْ مْ سَ يْهِ لَ دَ عَ هِ  :نگا(ور است کات متعّدد قرآن مذیشھادت اعضاء در آ :»شَ
ا خدا یآ .نحوه شھادت بر ما مجھول است یول )۲۲و  ۲۱/   فّصلت ،۶۵/   سی ،۲۴نور / 

در  ،آثار گناھان بر آنھا نقش بسته است ،دھد یم  ھا بدان و شعور و قدرت سخن کدر

...... «و ،گردد یجاد صوت میآنھا ا مْ وَ هُ عُ مْ ه اعضاء یه سمع مفرد و بقکن یعّلت ا :»سَ

لُودُ ). «۱۰۸/   نحل ،۴۶/   انعام ،۲۰و  ۷/   بقره :نگا(جمع  مراد ھمه  .ھا پوست :»جُ
  .ّم بر خاّص استو عطف عا ،اعضاء است

 ۲۱ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۖ َعلَيۡ  َشِهد�ُّمۡ  لِمَ  ِ�ُلُودِهِمۡ  َوقَالُوا ْ قَالُوٓ  َنا نَطَقَنا ا
َ
ُ ٱ أ ِيٓ ٱ �َّ نَطقَ  �َّ

َ
� َ�ۡ  ُ�َّ  أ  َوُهوَ  ءٖ

َل  َخلََقُ�مۡ  وَّ
َ
�ٖ  أ  ﴾٢١ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َمرَّ

  ترجمه: 
 :دھند یپاسخ م ؟دیچرا بر ضّد ما شھادت داد :ندیگو یخود م یھا آنان به پوست 

و ھمو در آغاز  ،ا نموده استیز را گویه ھمه چکما را به گفتار درآورده است  یخداوند
ات به یدوباره جامه ح ،و بعد از ممات یان زندگیدر پا(ده است و یآفر )از عدم(شما را 
  .دیا برگردانده شدهاو سوی  به )تابکحساب و  یرده و براکتنتان 

   توضیحات: 

ءٍ «  ْ لَّ يشَ امروز ھمه  یعنی .ز را به گفتار انداخته استیخدا ھمه چ :»أَنطَقَ كُ
ھا از رازھا به  ه پردهکچرا  .نندک یند و اسرار را بازگو میگو یموجودات عالم سخن م

ه ذّرات عالم به ا ھم ھمیامت در دنیتنھا در ق  نه ).۹طارق /  ،۲۲/  :نگا(نار رفته است ک
ا از یگو یا صفحه یا و ھر ذّره ،ندیخدا یس خدا مشغول و مأموران رازبگویح و تقدیتسب
شما  ؟ اّما چگونه .گرندید یگر و زبانید یقلم یدارا کیاّما ھر  .است یخ ھستیتار

.... «دیدان ید و نمیانسان مْ كُ لَقَ وَ خَ هُ فرموده ا مستأنفه است و یو  ،دنباله سخن جلود :»وَ
  .دگار جلود استیآفر

 ۲۲ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 
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ونَ �َسۡ  ُكنُتمۡ  َوَما﴿  ن تَِ�ُ
َ
بۡ  َوَ�ٓ  ُعُ�مۡ َسمۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َهدَ �َشۡ  أ

َ
 ُجلُوُدُ�مۡ  َوَ�  رُُ�مۡ َ�ٰ �

نَّ  َظنَنُتمۡ  ِ�نَوَ�ٰ 
َ
َ ٱ أ ا �َكثِ�ٗ  لَمُ َ�عۡ  َ�  �َّ  ﴾٢٢ َملُونَ َ�عۡ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
ھا و  ه از شھادت گوشکن جھت بود ید نه از ایردک یاگر گناھانتان را پنھان مشما  

د یردک یه اصًال باور نمکچرا (د یم داشته باشیتان بر ضّد خودتان بیھا ھا و پوست چشم
د خدا یبرد یه گمان مکبل ).دھند یگواھ یسکند و بر ضّد یبه سخن درآھا  این یروز
  .داند ید نمیدھ یانجام م )هانیمخف(ه کرا  یاز اعمال یاریبس

   توضیحات: 

دَ «  هَ در  .له است مفعول .دھد یه گواھکن یاز ا .ه شھادت دھدکن یاز ترس ا :»أَن يَشْ

دَ ـَم« :اصل هَ نْ أَن يَشْ . عَ دَ هَ نْ أَن يَشْ . مِ دَ هَ افَةَ أَن يَشْ   .»خَ
 ۲۳ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِيٱ َظنُُّ�مُ  لُِ�مۡ َوَ� رۡ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َظَننتُم �َّ
َ
ٰ أ ۡص  ُ�مۡ َدٮ

َ
 ﴾٢٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تُمَبحۡ فَأ

   ترجمه: 
و  ،ت انداخته استکد شما را به ھالیا ه درباره پروردگارتان داشتهک ین گمان بدیا 

  .دیا اران شدهکانیلذا از زمره ز
   توضیحات: 

مْ «  ي. «مبتدا است :»ذلِكُ مُ الَّذِ نَنتُم  ظَنُّكُ مْ ظَ بِّكُ مْ . «بدل از مبتدا است :»بِرَ اكُ دَ  :»أَرْ

مْ (ه کن یا ای ،خبر مبتدا است .ت انداخته و نابود نموده استکشما را به ھال و  )ظَنُّكُ

مْ ( اكُ دَ   .تواند خبر اّول و دوم مبتدا باشد یم )أَرْ
 ۲۴ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يَۡص  فَإِن﴿  وا َُّهۡمۖ  ىوٗ َمثۡ  �َّارُ ٱفَ  ِ�ُ ْ َتعۡ �َسۡ  �ن ل ۡ ٱ ّمِنَ  ُهم َ�َما تُِبوا  ﴾٢٤ َتبِ�َ ُمعۡ ل
   ترجمه: 
شان است یگاه ایآتش دوزخ جا )سان است وکی ،نندکا نی(نند ک یبائیکاگر آنان ش 

به (نند ک )یالھ(ت و درخواست عفو یرضا یاگر ھم تقاضا ).از آن ندارند یو راه نجات(



  ٢٠٦٩ سوره فصلت

 

  .رندیگ یو مورد عفو قرار نم )شود یرفته نمیرسد و پذ ینم یجائ
   توضیحات: 

وا...«  ُ ربِ ثْويً ). «۱۶طور /  ،۲۱/   می(نگا: ابراھ یه در معنین آیه ایشب»: إن يَصْ محّل »: مَ

تِبُوا). «۶۸/   بوتکعن ،۲۹/   نحل ،۱۵۱/   عمران (نگا: آل اقامت. تَعْ ت یاگر طلب رضا»: إِن يَسْ

تَبِنيَ ـْال). «۳۵/   هیجاث ،۵۷/   روم ،۸۴/   نند (نگا: نحلکو گذشت  عْ شدگان.  اجابت»: مُ

تِبُوا( یرفته گردد. خوشنودشدگان. برخیه درخواستشان پذک یسانک تَعْ  ی) را به معنيَسْ

تْبيدرخواست ( تَبِنيَ ـالْ و ( ،ایبرگشت به دن یعنی) عُ عْ شدگان به  برگشت داده ی) را به معنمُ
ا ینند ک یبائیکافران بر آتش شکن است: اگر یه چنیآ ینن صورت معیاند. در ا ا گرفتهیدن
 ،نندکا یو اگر طلب رجعت و برگشت به دن ،شان استیگاه ایسان است و دوزخ جاکینند کن

  شوند. یا برگردانده نمیگردد و به دن یرفته نمیشان پذیدرخواست ا
 ۲۵ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَُهمۡ  َناَوَ�يَّۡض ﴿  ْ  ءَ قَُرنَا ا لَُهم فََز�َُّنوا يۡ  َ�ۡ�َ  مَّ
َ
 ِ�ٓ  ُل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  وََحقَّ  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

َم�ٖ 
ُ
ْ  إِ�َُّهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لِِهمَ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  أ  ﴾٢٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ن دوستان یو ا(م یا دادهب یترت )از جّن و انس یرتیس زشت(نان یآنان ھمنش یما برا 
دزدند و چنان بر آنان  یارشان را مکنند و افک یشان را از ھر سو احاطه میا ،ارکتبھ
و اقدام به محّرمات و (ند یآرا یا و آخرت را در نظرشان میار دنکه ک )شوند یره میچ
گر  سھل و ساده جلوهشان  برای ن عقاب و عذاب دوزخ رایعبادات را و ھمچن کتر
 یو فرمان عذاب الھ )روند یبه گرداب فساد فرو م یه به آسانکتا بدانجا  .ندینما یم

گرفتار  یاز جّن و انس یشود و به سرنوشت اقوام گمراھ یدرباره آنان ثابت و صادر م
نان و آنان یا )یجملگ .اند ردهکشان یو ھمچون ا(اند  شان بودهیش از ایه پکگردند  یم

  .اند انبار شدهیمسّلمًا ز
   توضیحات: 

نَا«  يَّضْ  ،۸۴و  ۸۳/   میمر :نگا(م یا ب دادهیترت .میا ه نمودهیم و تھیا ردهکآماده  :»قَ

نَآءَ ). «۳۷و  ۳۶/   زخرف رَ ن انس و جّن یاطیمراد ش ،دوست .ھمدم ،نیجمع َقر :»قُ



 تفسیر نور    ٢٠٧٠

 

هيِمْ ). «۵۱/   صاّفات ،۳۸نساء /  :نگا(است  َ أَيْدِ ا بَنيْ مراد  .ش رو دارندیآنچه پ :»مَ

مْ . «ا استیمحّرمات و ضالالت و لّذات و شھوات و زرق و برق دن هُ لْفَ ا خَ آنچه پشت  :»مَ
تاب و عقاب و کدوباره و حساب و  یل زندگیاز قب ،است یمراد امور اخرو .سر دارند

هيِمْ (توان  یالبّته م .عذاب َ أَيْدِ ا بَنيْ مْ (و  ی،را مربوط به امور اخرو )مَ هُ لْفَ ا خَ ربوط به را م )مَ

ا بَ (جمله  ).۷۶/   حّج  ،۲۸اء / یانب ،۱۱۰/   طه ،۲۵۵/   بقره :نگا(دانست  یویامور دن َ مَ نيْ

هيِمْ وَ  مْ أَيْدِ هُ لْفَ ا خَ ن یین انس و جّن و تزیاطیجانبه ش ن است اشاره به احاطه ھمهکمم )مَ

لُ . «آنان ھم باشد وْ قَ مُ الْ يْهِ لَ قَّ عَ د و یفرمان عذاب درباره آنان الزم و ثابت گرد :»حَ

مٍ ). «۸۲/   نمل ،۶۳/   قصص ،۱۶اسراء /  :نگا(گرفتار عقاب و عذاب شدند  در  :»يفِ أُمَ
و متعّلق به  )ھم(تواند حال  یجار و مجرور م .هک یھمراه با مّلتھائ .هک یان مّلتھائیم

آئِنِنيَ ( آئِ «، ن باشدیر چنی) محذوف بوده و تقدكَ مٍ كَ مٍ (ن یتنو .»نِنيَ يفِ أُمَ ر یثکداّل بر ت )أُمَ

عَ ( یتواند به معن یم )يف(واژه  .است   .باشد )مَ
 ۲۶ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ْ �َسۡ  َ�  َ�َفُروا ٰ  َمُعوا ْ َغوۡ لۡ ٱوَ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذالَِ�  ﴾٢٦ لُِبونَ َ�غۡ  لََعلَُّ�مۡ  �ِيهِ  ا
   ترجمه: 
 )ھنگام تالوت(و در  ،دین قرآن فرا ندھیگوش به ا :ندیگو یم )گریبه ھمد(افران ک 
شه یتا مردمان ھم قرآن را نشنوند و مجال اند(د ینکو جار و جنجال  یسرائ اوهیآن 

  .دیروز گردیشما پ )شان گرفته شود ویم آن از ایدرباره مفاھ
   توضیحات: 

ا«  وْ غَ ده و جار یفایب یھا مراد بحث .دیانجام دھ ھودهیب یارھاک .دینک یسرائ اوهی :»إلْ
ار که افکاست  یارھائکو باالخره ھمه گفتگوھا و  یسرائ و جنجال و سر و صدا و افسانه

 :»فِيهِ . «ندکر را از آنان سلب کمنحرف سازد و مجال تف یمردم را از محور مقاصد قرآن
  .ا طرح مسائل آنیات و یس آیا تدریدر ھنگام خواندن قرآن 

 ۲۷ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٠٧١ سوره فصلت

 

ِينَ ٱ فَلَُنِذيَقنَّ ﴿  َّ�  ْ سۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ  اَشِديدٗ  اَعَذابٗ  َ�َفُروا
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ َّ�  ْ  ﴾٢٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 یافران عذاب سختکبه  )م وینمائ یجنگ با قرآن را فراموش نم(ما قطعًا  

جزا  )ه مبارزه با قرآن استک(اند  ردهکه ک یارکن یو آنان را در برابر بدتر ،میچشان یم
  .م دادیو سزا خواھ

   توضیحات: 

ي...«  أَ الَّذِ وَ مْ أَسْ نَّهُ يَ زِ نَجْ افران با قرآن کمبارزه  -الف  :تواند باشد یز میمراد دو چ .»لَ
افران ک یارھاکھمه  -ب  .شوند ید داده میفر شدیکار است و در برابر آن کن یبدتر

 ،ردیگ یتعّلق م  ھا بدان ھا ن مجازاتیگردد و بدتر یارشان محسوب مکن یھمسان بدتر
ن یشود و بھتر یارشان محسوب مکن یمؤمنان ھمسان بھتر یارھاکه ھمه کگونه  ھمان
/   بوتکعن ،۳۸نور /  ،۹۷و  ۹۶/   نحل ،۱۲۱/   توبه :نگا(رد یگ یتعّلق م  ھا بدان ھا پاداش

  ).۳۵زمر /  ،۷
 ۲۸ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� عۡ  ءُ َجَزا
َ
ٓ أ ِ ٱ ءِ َدا ۖ ٱ �َّ ٓ  ۡ�ِ �ُۡ ٱ َدارُ  �ِيَها لَُهمۡ  �َّاُر ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  تَِناَ�ٰ � َ�نُوا

 ﴾٢٨َحُدونَ َ�ۡ 
   ترجمه: 
و  یآتش موّقتاّما نه ( .است )سوزان جھّنم(ه آتش کفر دشمنان خدا است یک ،نیا 

ه کن ھم بدان خاطر است یا .ان آن استیشان در میا یشگیھم یسرا )هکبل ،زودگذر
  .اند ردهک یار مکان )ت آنھایبا وجود علم به واقع(ات ما را یوسته آیپ

   توضیحات: 

محذوف  یه خبرمبتداکن یا ایو  )ذلِكَ (ا بدل از یان یعطف ب .آتش دوزخ :»النَّارُ « 

وَ ( ُلْدِ . «است )هُ ارُ اخلْ در دوزخ اقامتگاه  یعنی .یو جاودانگ یماندگار یسرا :»دَ

آءً . «ّفار استک یشگیھم زَ ا یو  )۶۳اسراء /  :نگا(مفعول مطلق عامل محذوف  :»جَ

آءً بِمَ . «مفعول له است زَ ونَ ـجَ دُ ْحَ اتِنَا جيَ انُوا بِئَايَ آءً (م متعّلق به کی )ب(حرف  :»ا كَ زَ و  )جَ

ْ (دوم متعّلق به  ونَ جيَ دُ   .است )حَ
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 ۲۹ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ٓ  َ�َفُروا رِنَا َر�ََّنا
َ
يۡ ٱ أ َ نَا نِ �َّ َض�َّ

َ
 َت َ�ۡ  ُهَماَعلۡ َ�ۡ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  أ

قۡ 
َ
 ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَا َداِمَناأ

َ
 ﴾٢٩ َفلِ�َ سۡ ۡ�

   ترجمه: 
را از دو  یسانک !پروردگارا :ندیگو یم )آورند و یاد برمیان دوزخ فریدر م(افران ک 

خود  یر پاھایشان را زیتا ا ،اند ردهکه ما را گمراه کگروه انس و جّن به ما نشان بده 
از لحاظ مقام و (ن مردم یتر له از زمره پستین وسیم و بدیم و لگدمالشان گردانیبگذار

  .شوند )انکم
   توضیحات: 

لِنيَ «  فَ انت و منزلت و مقام و کن مردم از لحاظ میتر ن افراد و پستیتر نیپائ :»األسْ
ت یفر و معصکافران بر سردستگان و رھبران کشّدت خشم گر  بیان ن سخنیا .انکم

  ).۳۳ - ۳۱سبأ /  ،۱۶۷و  ۱۶۶/   بقره :نگا(است 
 ۳۰ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
�  ْ ْ َ�ۡ  َوَ�  َ�َافُوا  َزنُوا

 ۡ �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ  ﴾٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

   ترجمه: 
ه کن گفته خود یبر ا(و سپس  ،پروردگار ما تنھا خدا است :ندیگو یه مک یسانک 

 ،دھند یعت عمًال نشان مین شریو آن را با انجام قوان ،ستندیا یم  ت استیاقرار به وحدان
ن یدر ھنگام آخر(مانند  یپابرجا و ماندگار م )اند تا زنده یخداپرست ین راستایو بر ا

د یه نترسک )دھند یو بدانان مژده م(ند یآ یشان میش ایفرشتگان به پ )یلحظات زندگ
به شما  )غمبرانیتوّسط پ(ه ک ید و شما را بشارت باد به بھشتین نباشیو غمگ

  .شد یوعده داده م )مؤمنان(
   توضیحات: 

مُ ال«  يْهِ لَ لُ عَ تَنَزَّ ةُ ـتَ آلئِكَ  :نگا(است ھا  انسان مراد نزول فرشتگان به ھنگام مرگ :»مَ
ن بشارتھا را یا یبرخ ).۲۷محّمد /  ،۳۲و  ۲۸/   نحل ،۹۳/   انعام ،۵۰/   انفال ،۹۷نساء / 



  ٢٠٧٣ سوره فصلت

 

فرشتگان در گوش جان مؤمنان در  یمعنو یھا و مستمّر دانسته و آنھا را الھام یدائم
  .دانند یم یھمه مراحل زندگ

 ۳۱ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  نُ َ�ۡ ﴿ 
َ
ٓ أ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا �ۡ ٱ ة نُفُسُ�مۡ  َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ

َ
 أ

ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ   ﴾٣١ تَدَّ
   ترجمه: 
ا و در یدن یاوران شما در زندگیاران و یما  )هکدھند  یخبر مشان  بدی و فرشتگان( 

تان ید برایو ھرچه بخواھ ،د ھستینکشما ھرچه آرزو  یو در آخرت برا ،میآخرت ھست
  .فراھم است

   توضیحات: 

ونَ «  عُ ا تَدَّ   ).۵۷/   سی :نگا(د ینکآنچه طلب  :»مَ
 ۳۲ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ  نُُزٗ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .خداوند آمرزگار و مھربان است یاز سو یرائینھا به عنوان پذیا 
   توضیحات: 

الً «    ).۶۲/   صاّفات ،۱۰۷/   ھفک ،۱۹۸/   عمران آل :نگا( :»نُزُ
 ۳۳ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ن ٗ� قَوۡ  َسنُ أ ِ ٱ إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ ۡ ٱ ِمنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  �َّ  ﴾٣٣ لِِم�َ ُمسۡ ل

   ترجمه: 
خواند و  یخدا مسوی  به ه مردمان راکاست  یسکبھتر از گفتار  یسکگفتار چه  

و منقادان اوامر (ه من از زمره مسلمانان کدارد  یند و اعالم مک یسته میشا یارھاک
  ؟ ھستم )زدانی
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   توضیحات: 

الً «  وْ نيَ ـْال. «ز استییتم :»قَ لِمِ سْ ه فرمانبردار اوامر خدا بوده ک یسانک .مسلمانان :»مُ
  .گذارند یاش م و پرستش را فروتنانه بر آستانه یو سِر بندگ

 ۳۴ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ ٱ َوَ�  َسَنةُ �َۡ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَ� ﴿  ّيِئَُة ِ  َ�عۡ دۡ ٱ لسَّ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱ فَإَِذا َسنُ أ  ۥَنهُ َو�َيۡ  َنَك بَيۡ  �َّ

ٞ َعَ�ٰ  نَّهُ  َوة
َ
 ﴾٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  ۥَك�

   ترجمه: 
 .یپاسخ مگو یرا با زشت یو زشت ی،را با بد یھرگز بد( .ستیسان نکی یو بد یکین 

ن یجه اینت .وه پاسخ بدهین شیبھترقه و ین طریباتریبا ز )گران راید یو زشت یه بدکبل
به ناگاه  ،بوده است یان او دشمنانگیان تو و میه مک یسکه کآن خواھد شد  ،ارک

  .گردد یمیھمچون دوست صم
   توضیحات: 

تَوي«  فَعْ . «ستیسان نکیو برابر و  یمساو :»التَسْ /   مؤمنون :نگا(پاسخ بده  :»إدْ

ٌّ ). «۴۰/   حّج  ،۲۵۱/   بقره :نگا(ان بردار یاز م ).۹۶ يلِ يمٌ ـحَ . «قیرف .دوست :»وَ  :»مِ

نُ . «یمیصم .گرم سَ يَ أَحْ تِي هِ فَعْ بِالَّ   ).۹۶/   مؤمنون :نگا( :»إدْ
 ۳۵ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَما﴿  ٮ ٓ يُلَقَّ ِينَ ٱ إِ�َّ  َها َّ�  ْ وا ٰ  َوَما َصَ�ُ ٮ ٓ يُلَقَّ  ﴾٣٥ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو إِ�َّ  َها
   ترجمه: 
صبر و استقامت  یه داراک یسانکرسند مگر  ینم )میو خلق عظ( ین خویبه ا 

 )مان و تقوا و اخالق ستودهیاز ا( یه بھره بزرگک یسانکرسند مگر  یو بدان نم ،باشند
  .داشته باشند

   توضیحات: 

ا«  اهَ لَقَّ ا يُ  :نگا(گردد  یرا نمین سفارش را پذیابد و ای ین خصلت دست نمیبه ا :»مَ

ا(ر یضم ).۸۰/   قصص لَة(به  )هَ صْ يَّة(ا ی )خَ صِ ه مستفاد از جمله سابق کگردد  یباز م )وَ



  ٢٠٧٥ سوره فصلت

 

ظِيمٍ . «است ظٍّ عَ ه ک یا دهیده و صفات پسندیبھره فراوان از خصال حم یدارا :»ذُو حَ
  ).۱۱/   انسان ،۷۹/   قصص :نگا(گردد  یبه سعادت دائم م یمنتھ

 ۳۶ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  ﴾٣٦ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
به ھوش باش و در (د یمتوّجه تو گرد )رین مسیدر ا(طان یاز ش یا ھرگاه وسوسه 

ه او بس ک )پناه بره لطف او یو به سا(خود را به خداوند بسپار  )ن وکمقابل آن مقاومت 
گاه است    ).دینما ید و محافظت میپا یو تو را م(شنوا و آ

   توضیحات: 

 »... نَّكَ غَ نزَ ا يَ إِمَّ   ).۲۰۰/   اعراف :نگا( :»وَ
 ۳۷ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿  مۡ ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ُل �َّ ۚ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ْ �َسۡ  َ�  َقَمُر مۡ  ُجُدوا  َقَمرِ لِلۡ  َوَ�  ِس لِلشَّ
ِيٱ � �وَ   ﴾٣٧ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن َخلََقُهنَّ  �َّ

   ترجمه: 
د و ماه یخورش یبرا .د و ماه استیشب و روز و خورش ،خدا )قدرت( یھا از نشانه 

اگر واقعًا او را عبادت و  ،دینکسجده  ،ده استیه آنھا را آفرک یخدائ یبرا ،دینکسجده ن
  .دینک یپرستش م

   توضیحات: 

اتِهِ «  ايَ ونَ . «قدرت و ادّله عظمت او یھا نشانه :»ءَ بُدُ عْ اهُ تَ نتُمْ إِيَّ اگر واقعًا او را  :»إن كُ
  .دینکد او را عبادت و پرستش یخواھ یاگر م .دیپرست یم

 ۳۸ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َتكۡ سۡ ٱ فَإِنِ ﴿  وا ِينَ ٱفَ  َ�ُ ِ  ۥَ�ُ  �َُسّبُِحونَ  َرّ�َِك  ِعندَ  �َّ ۡ ٱب  َ�  َوُهمۡ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ
 ﴾٣٨۩ُمونَ  َٔ �َۡ� 
   ترجمه: 
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ه به عبادت و پرستش پروردگار ک(دند یاز آن دتر  بزرگ خود را )انکمشر(اگر  
ه ک(انت دارند کشگاه پروردگارت منزلت و میه در پکآنان  )هکچرا  .مدار کبا ،بپردازند

از (شان یچ وجه ایس او سرگرمند و به ھیح و تقدیشب و روز به تسب )فرشتگان مقّربند
  .گردند یخسته و درمانده نم )ارکن یا

   توضیحات: 

بِّكَ «  ندَ رَ ت یعند ،شگاه بودنیدر پ یعنی ،تیمراد از عند .شگاه او ھستندیدر پ :»عِ

ونَ ). «۵۵قمر /  :نگا(رامت و منزلت است کت یه عندکبل ؛ ستین یانکم أَمُ ملول  :»ال يَسْ
  ).۲۸۲/   بقره :نگا(شوند  یخسته و درمانده نم .گردند ینم

 ۳۹ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

نََّك  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
 ٱ تََرى �

َ
ٓ  ِشَعةٗ َ�ٰ  َض �ۡ� نَزۡ�َ  فَإَِذا

َ
ۡ ٱ َهاَعلَيۡ  اأ ٓ ل  إِنَّ  َوَرَ�ۡتۚ  َ�َّۡت هۡ ٱ ءَ َما

ِيٓ ٱ حۡ  �َّ
َ
ۡ ٱ لَُمۡ�ِ  َياَهاأ ۚ َموۡ ل ٰ  ۥإِنَّهُ  َ�ٰٓ  ﴾٣٩ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
اّما  ی،نیب یو برھوت م کن را خشیه تو زمکن است یخدا ا )قدرت( یھا و از نشانه 

د و یآ یبه جنبش درم ،میفرست یآب بر آن فرو م )بخش  اتیح یھا قطره(ه ک یھنگام
ن یه اکس کآن  ).زند یاه و سبزه موج میو بعدھا به صورت گل و گ(گردد  یده میآماس

زنده  )امتیدر ق(ز یھم او مردگان را ن ،ندک یو برھوت را زنده م کن خشیزم
  .توانا است یزیه او بر ھر چکچرا  .گرداند یم

   توضیحات: 

ةً «  عَ اشِ تْ . «تکن و بدون حرکسا .و برھوت کخش :»خَ تَزَّ د و یآ یبه جنبش درم :»إهْ

بَتْ . «خورد یان مکت .... «گردد یده مید و آماسیآ یباال م :»رَ بَتْ تْ وَ رَ تَزَّ   حّج  :نگا( :»إهْ
گردند و جذب  یدر داخل آب حل م ،رسد یم که آب به عناصر و ذّرات خاک یوقت ).۵/ 

ل یتبد یا زنده یھا ھا و اندام ھا و بافت شوند و به سلول یاھان میگ یھا شهیا ریھا  دانه

ييـُم. «ابندی یش مینند و افزاک یشده و رشد م در  ).۵۰/   روم :نگا(ننده کزنده  :»حْ
  .اء نوشته شده استی کیبا  یالخّط قرآن رسم

 ۴۰ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ۗ َعلَيۡ  نَ َفوۡ َ�ۡ  َ�  تِنَاَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ ٓ َ�َمن َنا
َ
م َخۡ�ٌ  �َّارِ ٱ ِ�  َ�ٰ يُلۡ  أ

َ
ن أ   مَّ

ۡ
 ِ�ٓ يَأ

ْ �ۡ ٱ َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  اَءاِمنٗ   ﴾٤٠ بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما ۥإِنَّهُ  ُتمۡ ِشئۡ  َما َملُوا
   ترجمه: 
آن  )یحقائق و معان(ف یدھند و به تحر یات ما را مورد طعن قرار میه آک یسانک 

ه به ک یسکا یآ .)م دادیفرشان را خواھیکو (ده نخواھند بود یبر ما پوش ،ازندی یدست م
ت امن و یدر نھا )مانیه ایدر سا(ه ک یسکا یشود بھتر است  یآتش دوزخ انداخته م

ند یب یاو م ،دینکد بیخواھ یه مک یارکھر  ؟دیآ یم )به عرصه محشر(امت یروز ق ،امان
  .دیدھ یه انجام مکھر آنچه را 

   توضیحات: 

ونَ «  دُ لْحِ ايَاتِ . «نندک یف میتحر .دھند یمورد طعن قرار م :»يُ  ینیوکات تیمراد آ :»ءَ
. ژه قرآن استیبه و یآسمانھای  کتاب ور درکمذ یعیات تشریا آی ،تاب منظور جھانک

اتِنَا« ايَ ونَ يفِ ءَ دُ لْحِ  .دھند یات ما را مورد طعن قرار میآ .نندک یف میات ما را تحریآ :»يُ
قدرت  یھا و نشانه یمراد منحرف ساختن مردم با مغالطه و سفسطه از دالئل خداشناس

. است یآسمانھای  کتاب ر عبارات و الفاظییو تغ یف حقائق و معانیا تحریو  ی،الھ

ناً « امِ   .حال است ،دغدغه یمطمئّن و ب .در امن و امان :»ءَ
 ۴۱ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ِ  َ�َفُروا ا رِ ّ�ِكۡ ٱب ٓ  لَمَّ  ﴾٤١ َعزِ�زٞ  ٌب لَِكَ�ٰ  ۥ�نَّهُ  َءُهۡمۖ َجا
   ترجمه: 
ده یبر ما پوش( ،رسد یشان میه به اکنند بدان گاه ک یار مکه قرآن را انک یسانک 
  .است یرینظ یتاب ارزشمند و بکقرآن  ).نندیب یآن را م یمانند و سزا ینم

   توضیحات: 

...إِنَّ «  ينَ نَّآ « :لیاز قب .خبر آن محذوف است :»الَّذِ يْنا... ال يَغِيبُ عَ لَ نَ عَ وْ ْفَ الخيُ

ونَ  دُ صِ ا يَقْ مْ وَ مَ هُ رُ رِ . «»أَمْ كْ يزٌ ). «۴۴/   نحل ،۹حجر /  :نگا(قرآن  :»الذِّ زِ  .ارزشمند :»عَ
  .ریناپذ ستکره و شیچ .رینظ یب

 ۴۲ سوره فصلت آیه
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   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�  
ۡ
 ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

   ترجمه: 
و  ینه غلط( .گردد یمتوّجه قرآن نم ی،و نظر یچ جھتیاز ھ ی،چ گونه باطلیھ 

ان و ینیشیتشافات درست پکن و ایو نه علوم راست ،م آن استیدر الفاظ و مفاھ یتناقض
قرآن فرو  )هکچرا  .رسد یف به دامان بلندش میو نه دست تحر ،ان مخالف با آنینیپس

و  ،مت استکح یو افعالش از رو(مت و ستوده است که با حکزدان است یفرستاده 
  ).ار استیش بسیسته حمد و ستایشا

   توضیحات: 

بَاطِلُ «   ،دنغلط از آب درآم ،اد شدنیم و زک ،نسخ :مراد .نقطه مقابل حق :»الْ
ت یقت و واقعینادرست و خالف حق یزھایو باالخره ھمه چ ،میتناقض مطالب و مفاھ

هِ . «است لْفِ نْ خَ هِ وَ ال مِ يْ دَ ِ يَ ن بَنيْ از ھمه جھات  یعنی .ه از ھمه جانبه بودن استیناک :»مِ
بطالن و  ،هیچ طرف و ناحیچ سو و ھیو از ھ )۹حجر /  :نگا(ند ک یخدا قرآن را حفظ م

يلٌ . «گردد یفساد متوّجه آن نگشته و نم   ).۲/   فّصلت ،۵/   سی ،۱۹۲شعراء /  :نگا( »تَنزِ
 ۴۳ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  و َر�ََّك  إِنَّ  لَِكۚ َ�بۡ  ِمن لِلرُُّسلِ  �ِيَل  قَدۡ  َما إِ�َّ  لََك  ُ�َقاُل  مَّ  ِعَقاٍب  َوُذو فَِر�ٖ َمغۡ  َ�ُ
 ٖ��ِ

َ
 ﴾٤٣أ

   ترجمه: 
 یزھائیمگر ھمان چ ،شود یبه تو گفته نم یزیافران و منافقان و جاھالن) چکاز طرف ( 

و سخنان  یناروائھای  نسبت نی(و چن ش از تو گفته شده است.یغمبران پیه قبًال به پک
 یا مطلب تازه یتاپرستکیسوی  به داده شده است. خالصه نه دعوت توشان  بدی یبائیناز

آمرزش  یمان). مسّلمًا پروردگار تو دارایا ین و بید یب مردمان بیذکو نه تھمت و ت ،است
  افران) است.ک(در حق  کمجازات دردنا یفراوان (در حق مؤمنان) و دارا

   توضیحات: 

ا...«  الُ لَكَ إِالّ مَ قَ ا يُ  ،مجنون ،شاعر ،ساحر :ھمچون یناروائھای  نسبت مراد :»مَ
 ،۳۰/   سی ،۷۰/   مائده :نگا(گر است ید ھا و سخنان زشت م و دشنا ی،مفتر ،اھنک



  ٢٠٧٩ سوره فصلت

 

  ).۱۰۱/   نحل ،۵۲و  ۳۹/   اتیذار
 ۴۴ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  َءانًاقُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
ْ  اَجِميّٗ أ لَۡت  َ� لَوۡ  لََّقالُوا ۗ  َجِ�ّٞ عۡ َء� ۥٓۖ ُتهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ ٞ  ُهوَ  قُۡل  وََعَرِ�ّ

ِينَ  ْ  لِ�َّ ٓ  ىُهدٗ  َءاَمُنوا ۚ وَِشَفا ِينَ ٱوَ  ءٞ ْوَ�ٰٓ  َ�ً��  ِهمۡ َعلَيۡ  وَُهوَ  رٞ َوقۡ  َءاذَانِِهمۡ  ِ�ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ
ُ
 �َِك أ

َ�نِۢ  ِمن نَ ُ�َناَدوۡ   ﴾٤٤ بَعِيدٖ  مَّ
   ترجمه: 
اگر  :گفتند یحتمًا م ،میفرستاد یفرو م یجز زبان عرب یه قرآن را به زبانکچنان  

ن صورت ما آن را یدر ا ؟شد یچه م(د یگرد ین مییح و تبیتوض )یبه عرب(ات آن یآ
 :بگو ؟ یعرب )غمبریپ(و  یر عربیغ )تابک(ا یآ :)گفتند یو م .میردک یا فھم میروشن و گو

و  یگمراھھای  راه شان را ازیا( .است یو بھبود یه راھنمائیمؤمنان ما یقرآن برا
 یو اّما برا )بخشد یو گمان نجات م کش یھا یماریو از ب ،رھاند یم یسرگشتگ

ند یسانکآنان  )انگار( .آنان است )چشمان( یورکشان و یا یھا گوش یرک ،رمؤمنانیغ
گر را یمناد ،ه با وجود چشم باز و گوش بازکن است یا(شوند  یه از دور صدا زده مک

  ).شنوند یه معلوم و مفھوم باشد نمکرا  یو ندائ ،ننندیب ید نمیه باکچنان 
   توضیحات: 

يٌّ «  مِ جَ ال). «۱۹۸شعراء /  ،۱۰۳/   (نگا: نحل یر عربیغ»: أَعْ طلب  ین واژه برایا»: لَوْ

لَتْ ). «۳۹/   ھفک(نگا:  حصول مابعد خود است. ح و ید. توضیگرد یان و روشن میب»: فُصِّ

يٌّ «شد.  ین مییتب مِ جَ ٌّ « ؟ است یر عربیا غی: آ؟»أَأَعْ يبِ رَ يٌّ وَ عَ مِ جَ زبان  ا قرآن بهی: آ؟»أَأَعْ
ماردل یان بکافران و مشرکه کن است یمراد ا ؟ زبان آمده است یغمبر عربیپ یبرا یرعربیغ

است، سحر و افسونش  یه عربکدن بود. قرآن یراد گرفتن و بھانه تراشیارشان اکشه یھم
گنگ و نامفھومش  ،بود یم یرعربی) و اگر غ۱۵/   صاّفات ،۴۳خواندند (نگا: سبأ /  یم

آءٌ هُ «شمردند.  یم فَ شِ قْرٌ «. راھنما و شفادھنده. یو بھبود یراھنمائ»: ديً وَ . ینیسنگ»: وَ
ه کن یا ایآن در باال گذشت. و  یو معن ،محذوف باشد یتواند خبر مبتدا ین واژه می. ایرک

قْرٌ مؤّخر بوده ( یمبتدا ِمْ وَ اذَاهنِ انگار  یعنیاست.  یرکشان یھا شود: در گوش ی) معنيفِ ءَ

ميً «شنوند.  یه نمکن است یرند اک ). ۱۷/   (نگا: فّصلت یو گمراھ یوردلک. یورک»: عَ
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ميً « مْ عَ لَيْهِ   ).۲۶/   آنان است (نگا: بقره ینان. موجب گمراھیا یاست برا یورک»: عَ
 ۴۵ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ  �ِيهِ�  ُتلَِف خۡ ٱفَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿   لَُقِ�َ  رَّ
 ﴾٤٥ ُمرِ�بٖ  هُ ّمِنۡ  َشّكٖ  لَِ�  ��َُّهمۡ  َنُهمۚۡ بَيۡ 

   ترجمه: 
اختالف  )لیاسرائ یاز طرف بن(م و در آن یداد )تورات یآسمان(تاب ک یما به موس 
ان و یان ھمه ادیدر م یشگین ھم سّنت ھمیا .نده شدندکو دسته دسته و پرا(د یگرد

ش بر یاگر سخن پروردگارت از پ ).ستین ین قاعده مستثنیز از ایقوم تو ن .اقوام است
ر یز به تأخید مبطالن تا روز رستاخیافران و مجازات شدکه عذاب ک(ن نرفته بود یا

 )داشتن مؤمناِن  یافران و بر جاکردن کز با نابود یقوم تو ن(ان یدر م )انداخته شود
گرفتار  ید شگفتیو ترد کدرباره قرآن به شه آنان کچرا  .دیگرد یم یشان داوریا

  ).اند ھا به دور افتاده قت فرسنگیو از حق(اند  آمده
   توضیحات: 

يْنَا مُويس...«  اتَ دْ ءَ قَ لَ ه کن یو آن ا .غمبر را در بر داردیپ ین بخش جنبه دلداریا :»وَ
فرقه فرقه و ز یو مؤمنان ن ،اند م شدهیرمؤمن تقسیمؤمن و غ یھمه اقوام به گروھھا

 یه بعضک یروان موسیاز جمله پ .اند ردهکدا یپ یاند و مذاھب مختلف دسته دسته گشته
فرقه  ۷۳اند و به  ت بشمار آمدهین واقعیاز ا ینه بوده مثال محسوسیشان در مدیاز ا

...« )للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(اند  م گشتهیتقس تْ بَقَ ةٌ سَ لِمَ وْ ال كَ  یا مراد وعده :»لَ
ان قوم خود است یه مادام او در مکن یبر ا یمبن .غمبر داده بودیه خدا به پکاست 

مْ ). «۳۳/   انفال :نگا(ند کشان را نابود نیا يْنَهُ َ بَ يضِ  د و دریرس یان میشان به پایار اک :»لَقُ

نْهُ . «ران قرآن استکان و منکمشر یمراد نابود .دیگرد یم یداورشان  میان درباره  :»مِ
شان درباره تورات یا کو ش یه را راجع به قوم موسیتمام آ یبرخ :یادآوری .قرآن

ور است و کمذ ۱۱۰ه ین عبارت در سوره ھود آیه درست با ھمین آیه اکچرا  .دانند یم
  .باشد یل میاسرائ یو تورات و قوم بن یمربوط به موس

 ۴۶ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٠٨١ سوره فصلت

 

نۡ ﴿  ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  مَّ َسا
َ
ۗ َ�َعلَيۡ  ءَ أ ٰ  َر�َُّك  َوَما َها  ﴾٤٦ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ

   ترجمه: 
ان یند به زکار بد بکه کس کو ھر  ،ندک یند به نفع خود مکب کیار نکه کس کھر  

  .ندک یبه بندگان نم ین ستمیتر مکو پروردگار تو  ،ندک یخود م
   توضیحات: 

بُّكَ بِظَالّمٍ «  ا رَ بِيدِ مَ   ).۱۰/   حّج  ،۵۱انفال /  ،۱۸۲عمران /  آل :نگا( :»لِلْعَ
 ۴۷ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةِ� ٱ مُ ِعلۡ  يَُردُّ  هِ إَِ�ۡ ﴿  �ۡ  ّمِنۡ  تٖ َ�َمَ�ٰ  ِمن ُرجُ َ�ۡ  َوَما لسَّ
َ
نَ�ٰ  مِنۡ  ِمُل َ�ۡ  َوَما َمامَِهاأ

ُ
 َوَ�  أ

�ۡ  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ  ۦۚ ِمهِ بِعِلۡ  إِ�َّ  تََضعُ 
َ
ٓ  نَ � �َ ْ قَالُوٓ  ءِيُ�َ ٰ  ا  ﴾٤٧ َشِهيدٖ  ِمن َماِمنَّا َك َءاَذ�َّ

   ترجمه: 
گاھ  امت یداند ق یجز خدا نم یسکو (گردد و بس  یامت به خدا بازمیاز وقوع ق یآ

و پوسته (د یآ یرون نمیاز غالف خود ب )شود و یبارور نم( یا وهیچ میھ ).خواھد بود یک
مگر در  ،ندک یگردد و وضع حمل نم یباردار نم یا چ مادهیو ھ ،)افدکش یش را نمیخو

 یھا و انبازھائ کیشر :دھد یان را ندا مکخداوند مشر یروز .پرتو دانش او و با اّطالع او
ه کم یردکما به تو عرض  :ندیگو یدھند و م یپاسخ م ؟ندیجاکد یپنداشت یمن م یه براک
  ).یو انباز ھست کیشر یداراه تو ک(دھد  ینم یاز ما گواھ یسک

   توضیحات: 

ةِ «  اعَ لْمُ السَّ دُّ عِ رَ يْهِ يُ م). «۶۳/   احزاب ،۳۴/   لقمان ،۱۸۷/   اعراف :نگا( :»إِلَ  :»امـَأَكْ

وانات و یح :لیمراد مؤّنث ھمه جانداران از قب .ماده :»أُنثي. «پوسته .غالف ،ّم کجمع 

نَّاكَ . «حشرات و پرندگان و انسان است اذَ  .میردکبه تو عرض  .میردکبه تو اعالم  :»ءَ
ا ی .ستیمعتقد به انباز ن یسکز روشن شده است و یه امروز ھمه چکن است یمراد ا

). ۲۳/   انعام :نگا(م یا معتقد نبوده کیما ھرگز به شر :ندیگو ین میکه مشرکن یا

يدٍ « هِ   .گواه :»شَ
 ۴۸ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٠٨٢

 

ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ ﴿  ْ  مَّ ۖ َ�بۡ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َ�نُوا ْ  ُل ِيٖص  ّمِن لَُهم َما َوَظنُّوا َّ� ٤٨﴾  
 
   ترجمه: 
دند یپرست یخواندند و م یاد میبه فر )ایدر دن(ه قبًال ک یاز معبودھائ یو اثر 
  .ندارند یو راه فرار یزگاھیچ گریه ھکنند ک ین حاصل میقیو  ،نندیب ینم

   توضیحات: 

لَّ «   ینجا ظّن به معنیدر ا .ردندکن حاصل یقی :»ظَنُّوا. «گم شد .دیدا گردیناپ :»ضَ
 ،ندارد یو گمان معن کش ،امتیه در صحنه محشر و ھنگامه قکچرا  .ن استیقیعلم و 

يصٍ ـَم. «ز معلوم و مشھود استیو ھمه چ   ).۲۱/   میابراھ :نگا(راه فرار  .زگاهیگر» حِ
 ۴۹ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  مِن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ مُ  َٔ �َۡ�  �َّ ﴿  هُ  �ن ۡ�ِ �َۡ ٱ ءِ ُدَ� سَّ ُّ ٱ مَّ  ﴾٤٩ َ�ُنوٞط  وٞس  ُٔ فََ�  ل�َّ
   ترجمه: 
 یول ،شود یگردد و خسته نم یر نمیو نعمت س یدن دارائیاز طلب )مانیا یب(انسان  
و از خود (گردد  ید میفورًا دلسرد و ناام ،ردکو فقر و فاقه بدو رو  یه بال و سختک یزمان

  ).شود یزان میزار و گریب یو زندگ
   توضیحات: 

أَمُ «  انُ . «گردد یملول و خسته نم :»ال يَسْ نسَ مان است یا یافر و بکمراد انسان  :»اإلِ

آءِ ). «۵۴ - ۵۰ات یآ :نگا( عَ ِ . «به دنبال رفتن ،دنیطلب :»دُ َريْ  یدارائ .مال و ثروت :»اخلْ

آءِ . «و نعمت و صّحت عَ ِ دُ َريْ ُّ . «اضافه مصدر به مفعول خود است :»اخلْ  .فقر و فاقه :»الرشَّ

وسٌ . «شتیمع یو تنگ یماریب .بتیبال و مص نُوطٌ . «دیار ناامیبس :»يَؤُ ار یبس :»قَ

نُوطٌ . «وسیمأ وسٌ قَ   .د استیکتأ یو برا یمعن کیھر دو واژه به  :»يَؤُ
 ۵۰ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

َذقۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ 
َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  هُ َ�ٰ أ ا تۡ  ءَ َ�َّ ٓ  ِ�  َذاَ�ٰ  َ�َُقولَنَّ  هُ َمسَّ ُظنُّ  َوَما

َ
اَعةَ ٱ أ ٓ  لسَّ  �َِمةٗ قَا

ٓ  إَِ�ٰ  ُت رُِّجعۡ  َولَ�ِن � ُحسۡ لَلۡ  ۥِعنَدهُ  ِ�  إِنَّ  َرّ�ِ ِينَ ٱ فَلَُننَّبَِ�َّ  َ�ٰ َّ�  ْ ْ  بَِما َ�َفُروا  َعِملُوا



  ٢٠٨٣ سوره فصلت

 

 ﴾٥٠ َغلِيٖظ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم
 
   ترجمه: 
 یاز سو ،ده استیه بدو رسک یانیو ز یبه دنبال ناراحت ی،ن انسانیاگر ما به چن 

ثروت (ن یا :گستاخانه خواھد گفت ،میروا دار )ھمچون ثروت و صّحت( یخود مرحمت
وشش و علم و دانش خود به دست که تالش و یو آن را در سا(حق من است  )و صّحت

ھم در  یامتیق ،به فرض(اگر  .ار باشدکدر  یامتیه قکبرم  یو اصًال گمان نم )ام آورده
مقام و منزلت  یشگاه او دارایحتمًا در پ ،پروردگارم برگردمسوی  به من )ار باشد وک

م داشته است و یا خدا گرامیه در دنکگونه  ھمان و ،ه ذاتًا محترممکچرا (ھستم  یخوب
دارد و به من عّزت و حرمت  یم میز گرامیدر آخرت ن ،داده استبه من قدرت و نعمت 

گاه خواھ ردهکه ک یارھائکافران را مسّلمًا از کما  )بخشد یم رد و حتمًا عذاب کم یاند آ
  .میچشان یمشان  بدی را یادیسخت و ز

   توضیحات: 

َةً «  محْ آءَ . «ھمچون ثروت و قدرت است یھائ مراد نعمت :»رَ َّ  .ضرران و یز :»رضَ

ا يلِ . «یماریو ب یناراحت ه عقل و شعور و علم و ین در سایا .ن از خود من استیا :»هذَ

ني. «باشد یخودم م یاردانک ُسْ لِيظٍ . «مراد مقام و منزلت و بھشت است :»احلْ  :»غَ
  ).۲۴/   لقمان ،۱۷/   میابراھ ،۵۸ھود /  :نگا(فراوان  .دیشد .مکمترا

 ۵۱ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  �َذا
َ
عۡ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َناَعمۡ �

َ
هُ  �َذا ۦاِ�َانِبِهِ  َٔ َوَ�  َرَض أ ُّ ٱ َمسَّ  ءٍ ُدَ�ٓ  فَُذو ل�َّ

 ﴾٥١َعرِ�ٖض 
   ترجمه: 
گردد  یم )یرگزارکو ش ینداریاز د(گردان یم رویه ما به انسان نعمت دھک یھنگام 
دچار  یماریو ب یو ناراحت یگرفتاره به بال و ک یو ھنگام ،ورزد یّبر و غرور مکو ت

ه چرا خدا کپردازد  یه میوه و گالکو به ش(دھد  یسر م یلیض و طویعر یدعاھا ،دیگرد
  ).رده استکنعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم 

   توضیحات: 



 تفسیر نور    ٢٠٨٤

 

ضَ «  رَ ئَا . «ندک یرا رھا م ینداریو چه بسا د یرگزارکش .شود یگردان میرو :»أَعْ نَ

انِبِهِ   .گردد یورزد و مغرور م یّبر مکت .ندک یدور م ینداریو د یخود را از خداپرست :»بِجَ
 .بار استکو است یه مثل سر را باال گرفتن نشانه فخرفروشکاندازد  یھا را باال م شانه

يضٍ ). «یروح المعان :نگا(ا دوش او است یخود انسان  )جانِب(مراد از  رِ  .عیوس :»عَ
ن ھنگام جنبه یبد ،مانیا سست ایافر کشخص  یالبّته دعا .راوان استمراد دراز و ف

است بر از دست دادن نعمت و  یشتر جزع و فزعیدارد و ب یرکه از خدا و ناشیگال
و در وقت  ،شود یّبر و مغرور مکمت یه در وقت ثروتمندکن یا ای .عودت دادن آن یبرا

ش یباالخره دعا .ا استیو در ھر دو حالت تنھا متوّجه دن ،فقر و فاقه متضّرع و زبون
  .خدا یا است نه برایدن یبرا

 ۵۲ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن ُتمۡ أ َضلُّ  َمنۡ  ۦبِهِ  تُمَ�َفرۡ  ُ�مَّ  �َّ

َ
نۡ  أ  ِشَقاقِۢ  ِ�  ُهوَ  ِممَّ

 ﴾٥٢بَعِيدٖ 
   ترجمه: 
و آن  ،خداوند آمده باشد یاز سو )قرآن(ن ید اگر ایبه من خبر دھ :بگو )!محّمد یا( 

با (ه ک یسکتر خواھد بود از آن  گمراه یسکچه  ،دیمان نداشته باشیگاه شما به آن ا
  ؟سخت در مبارزه و مقابله باشد )قتیحق و حق

   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ اقٍ «). ۵۰/   ونسی ،۴۷و  ۴۶و  ۴۰/   انعام :نگا( :»أَرَ قَ . مقابله .مخالفت :»شِ

اقٍ بَعيدٍ . «ه مراد ھمه جانبه و سخت استکژرف  .قتیدور از حق :»بَعِيدٍ « قَ  :نگا( :»يفِ شِ
  ).۵۳/   حّج  ،۱۷۶/   بقره

 ۵۳ سوره فصلت آیه
   ه:یمتن آ 

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ 
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 ِف يَ�ۡ  لَمۡ  أ

نَّهُ  بَِرّ�َِك 
َ
ٰ  ۥ�  ﴾٥٣ َشهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 



  ٢٠٨٥ سوره فصلت

 

خود را در  یھا ھرچه زودتر دالئل و نشانه )ر اسالم و قرآنندکه منک(ما به آنان  
و در داخل و درون خودشان  )ر استیبکه جھان ک ،نیھا و زم آسمان( یاقطار و نواح

 یم داد تا براینشان خواھ )ر اسالم و قرآنندکه منک(به آنان  )راستیصغه جھان ک(
افران از کبرگشت  یبرا(ا یآ .ه اسالم و قرآن حق استکار گردد کشان روشن و آشیا
حاضر و  یزیه پروردگارت بر ھر چکست ین بسنده نیتنھا ا )کان از شرکفر و مشرک

دالئل قدرت و  ،نیوکه با خّط تکن برتر و باالتر یاز ا یچه حضور و شھادت( ؟ گواه است
  ).؟ ائنات و وجود موجودات نگاشته استکھمه ذّرات  یمت خود را بر روکح

   توضیحات: 

ه اسالم کن یا .ه قرآنکن یا :»أَنَّهُ . «نیو زمھا  آسمان عالم و اقطار ینواح :»اآلفَاقِ « 

يدٌ ). «مختصر ،ّشافک :نگا( هِ   .حاضر و ناظر .گواه و مطلع :»شَ
 ۵۴ سوره فصلت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ
َ
ٓ  ّمِن �َةٖ ِمرۡ  ِ�  إِ�َُّهمۡ  � َ�ٓ  َرّ�ِِهۡمۗ  ءِ ّلَِقا

َ
ِي� ءٖ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  ۥإِنَّهُ  � ُّ� ٥٤﴾ 

   ترجمه: 
گاه باش   کدر ش )تابکحساب و  یبرا(شان درباره مالقات با پروردگارشان یه اکد یآ

ز یھمه چ )علم و قدرتش(ه خدا کد یھان بدان ).دارند یباور نمز را یو رستاخ(دند یو ترد
گاه و بر ھر چ یزیو از ھر چ(را دربر گرفته است    ).توانا است یزیآ

   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ   )۲۳/   سجده ،۵۵/   حّج  ،۱۰۹و  ۱۷ھود /  :نگا(د یوترد کش :»مِ





 
 

 سوره شوری

 ۱ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»حم« 
 ۲ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ قٓ سٓ عٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .قاف .نیس .نیع 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»عسق« 
 ۳ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ �َ�  َك إَِ�ۡ  يُوِ�ٓ  لَِك َكَ�ٰ ﴿  ُ ٱ لَِك َ�بۡ  ِمن �َّ  ﴾٣ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
ن یاند ا بوده )غمبریپ(ش از تو یه پک یسانک  به تو و به ،رومند و فرزانهین یخدا 
ھمه  یسرچشمه وح( .ندک یم یوح )ن سوره استیه در اک یو مقاصد یمعان(ن یچن

ز در اصول و ین یوح یو محتوا ،ه پروردگار جھان استکاست  یکیجا و ھمه وقت 
  ).است یکیغمبران یپ یجملگ یات برایلّ ک
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   توضیحات: 

ذلِكَ «  ي . «ینیب یه مکن ین چنین سوره است. ایه در اکگونه  ھمان »:كَ يْكَ يُوحِ در »: إِلَ

بْلِكَ «ند. ک یم یقرآن به تو وح یھا ر سورهیسا ن قَ ينَ مِ ھای  کتاب غمبرانیر پیبه سا»: إِيلَ الَّذِ

يفاعل فعل (»: اهللاُ«رده است. ک یات وحیلّ کن اصول و یرا با ھم یآسمان   ) است.يُوحِ
 ۴ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 ﴾٤ َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
  .و او واال و بزرگوار است ،از آن خدا است ،ن استیو آنچه در زمھا  آسمان آنچه در 
   توضیحات: 

مَ «  ا يفِ السَّ هُ مَ ...ـلَ اتِ   .از آن او است یمجموعه عالم ھست :»اوَ
 ۵ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ تََ�ادُ ﴿  ٰ لسَّ رۡ  ُت َ� ۚ فَوۡ  مِن نَ َ�َتَفطَّ ۡ ٱوَ  قِِهنَّ  فُِرونَ َتغۡ َو�َسۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
 ٱ ِ�  لَِمن

َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
َ ٱ إِنَّ  �  ﴾٥ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
(با ھمه ھا  آسمان ه)کم است یعظ یبقدر ،از آن او است یت عالم ھستیکه مالک(خدا  

نان) از باال درھم ک رنشکاست (در برابر جاللت و عظمت او  کیه دارند) نزدک یعظمت
س پروردگارشان یح و تقدیه دارند دائمًا) به تسبک یافند. و فرشتگان (با ھمه قدرتکبش

انساِن  ی(ا !نند. ھانک ین ھستند درخواست آمرزش میه در زمک یسانک یمشغول و برا
زدان آمرزگار و یه) کبدان  !کو عبادت فرشتگان پا کو افالھا  نآسما غافل از اطاعت

ش یو دست دعا به سو یبر آستانه او بگذار ی(اگر از سر صدق سر بندگ مھربان است.
  شود). یده میشکبر گناھانت  یو قلم عفو الھ ی،ا آوا شده ھم یبا عالم علو ی،بردار
   توضیحات: 

نَ «  طَّرْ تَفَ نَّ . «افندکش یاز ھم م :»يَ قِهِ ن فَوْ ن . «خود یاز قسمت باال :»مِ نَ مِ طَّرْ تَفَ يَ

نَّ  قِهِ دگار جھان یبت و عظمت آفریبه خاطر علّو شأن و ھھا  آسمان افتنکاز ھم ش :»فَوْ



  ٢٠٨٩ سوره شوری

 

را به ھا  آسمان افتنکھم ش یبعض ).المنتخب ،القرآن یان لمعانیالب صفوة :نگا(است 
با  یمعن م را ھمیسوره مر ۹۱و  ۹۰ات یدانند و آ یان مکمشر یپرست و بت کخاطر شر

  .شمارند یه مین آیا
 ۶ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱ ءَ ِ�َا ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َحفِيٌظ  �َّ نَت  َوَما

َ
 ﴾٦ بَِو�ِيلٖ  ِهمَعلَيۡ  أ

   ترجمه: 
 ،رندیگ یاور خود میار و کمدد )را یگرید یزھایو چ یسانک(ه جز خدا ک یافراد 

ر نظر دارد و حساب گفتار و یو اقوال و افعال آنان را ز(شان است یخداوند مراقب ا
و تو مأمور و  )دھد یمشان  بدی فر الزم رایکدارد و در موقع خود  یردارشان را نگاه مک

  ).و بس ام باشدیه بر رسوالن پکبل( .یستیار و بار آنان نکدن ییو پا یمسؤول حسابرس
   توضیحات: 

يظٌ . «مبتدا است :»اهللاُ«  فِ ھود /  ،۱۰۴/   انعام :نگا(نده اقوال یمراقب اعمال و پا :»حَ

كِيلٍ ). «۲۱سبأ /  ،۸۶و  ۵۷ شود  یول و واگذار مکار و بار مردم بدو موکه ک یسک :»وَ
  ).۱۰۸ونس / ی ،۱۰۷و  ۱۰۲و  ۶۶/   انعام :نگا(

 ۷ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ أ ُنِذرَ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  َك إَِ�ۡ  َنا مَّ  ّ�ِ

ُ
 عِ مۡ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  َوتُنِذرَ  لََهاَحوۡ  َوَمنۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ

عِ�ِ ٱ ِ�  َوفَرِ�قٞ  نَّةِ �َۡ ٱ ِ�  فَرِ�قٞ  �ِيهِ�  َب َر�ۡ  َ�   ﴾٧ لسَّ
   ترجمه: 
 یاست به تو وح یبه زبان عربه کرا  یقرآن بزرگوار )ایروشن و گو(ن ین چنیا 

ھمه (و  یبترسان )از خشم خدا و عذاب دوزخ(ه و دور و بر آن را کم تا اھل مینک یم
 .یم دھیست بیدر وقوع آن ن یدیو ترد که شک )امتیق( ییآ از روز گردھم )مردمان را

 برند و یدر بھشت بسر م یگروھ )ستندیش نیمردمان دو گروه ب ،در آن روز(
  .در آتش دوزخ  ھای دست

   توضیحات: 

بِيّاً «  رَ اناً عَ ءَ ري). «۳/   فّصلت ،۲۸زمر /  ،۱۱۳/   طه ،۲/   وسفی(نگا:  »:قُرْ ه کم»: أُمَّ الْقُ
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) امّ القريان (یه بکست. بلین ین جھانیه اسالم دکست ین نی). مراد ا۹۲/   (نگا: انعام
ان شده است (نگا: یطور عام باسالم به  یگر رسالت جھانیه در موارد دکر خاّص است کذ

عِ ). «۱/   فرقان َمْ مَ اجلْ  ،۹/   تغابن ،۱۰۳امت است (نگا: ھود / یه قک یروز گردھمآئ»: يَوْ

يقٌ ). «۵۰/   واقعه   ).۲۳/   عمران آل ،۱۰۱و  ۱۰۰و  ۷۵/   دسته. جماعت (نگا: بقره»: فَرِ
 ۸ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  ُ ٱ ءَ َشا ةٗ  َ�ََعلَُهمۡ  �َّ مَّ
ُ
ٓ  َمن ِخُل يُدۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ٰ ٱوَ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  ءُ �ََشا  َما لُِمونَ ل�َّ

 ﴾٨ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ّمِن لَُهم
   ترجمه: 
 یو به جملگ(رد ک ین میآئ کین و ید کیھمه مردمان را  ،خواست یاگر خدا م 

ھا  انسان به(اّما خدا  )نمود یم یراه رھبر کیداد و به  یر مکنوع طرز تف کیشان یا
 ،ن انتخابیو بر اثر ا ،نندیطان را برگزیا راه شیزدان یتا در پرتو آن راه  ،داده است یآزاد

ه ک(ند ک یه را بخواھد غرق رحمت خود مکھر  )او ...ا به دوزخ روندیبه بھشت 
در (افران کو  )افرانندکه کگرداند  یه را بخواھد وارد عذاب خود مکو ھر  ،مؤمنانند

  .یاوریدارند و نه  ینه دوست )امتیق
   توضیحات: 

 »... ةً دَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ لَهُ َعَ آءَ اهللاُ جلَ وْ شَ لَ ٍّ ). «۱۱۸ھود /  ،۴۸/   مائده :نگا( :»وَ يلِ  .دوست :»وَ

ريٍ . «سرپرست ونَ ـالظَّالِ ). «۱۰۷/   بقره :نگا(ار کمدد .اوری :»نَصِ /   اعراف :نگا(افران ک :»مُ
  ).۱۸ھود /  ،۴۴

 ۹ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

مِ ﴿ 
َ
ْ ٱ أ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن �َّ

َ
ٓ أ ۖ ِ�َا ُ ٱفَ  َء ۡ ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ يُۡ�ِ  َوُهوَ  َوِ�ُّ ل ٰ  َوُهوَ  َ�ٰ َموۡ ل  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ﴾٩قَِديرٞ 
   ترجمه: 
ه جز او را به کو بل )رندیگ ینم یخدا را به سرپرست یا شهیفرپکن ستمگران یچن( 

گرداند و  یه سرپرست او است و او مردگان را زنده مک یدر صورت ،اند گرفته یسرپرست
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  .ز توانا استیاو بر ھمه چ
   توضیحات: 

ان به کالم سابق و پرداختن به سرزنش مشرکانتقال از  ین واژه برایا .هکبل :»أَمْ « 

استفھام  یرا برا )أَمْ ( یبعض ).۲۱۴/   بقره :نگا(نش سرپرستان جز خدا است یخاطر گز
و  یسانکا آنان جز خدا یآ :ن استیه چنیآ ین صورت معنیدر ا .اند دانسته یارکان
ه کو او است  ،ه سرپرست تنھا او استک یدر حال ؟اند گرفته یرا به سرپرست یزھائیچ

  .توانا است یزیه بر ھر چکو او است  ،ندک یمردگان را زنده م
 ۱۰ شوری آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ِۚ ٱ إَِ�  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َ�ۡ  ِمن �ِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما﴿  َّ�  ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّ�ِ  �َّ  هِ �َ�ۡ  ُت تََو�َّ
�ِيُب 

ُ
 ﴾١٠ أ

   ترجمه: 
تاب کو (گردد  یآن به خدا واگذار م یداور ،دیه اختالف داشته باشک یزیدر ھر چ 

ن یچن ).ندکدا یصله پید فیھا با شکشمکزدان است و در پرتو آن یقرآن قانون دادگاه 
قضاوت در  یو برا( ،بندم یه پروردگار من است و من بدو پشت مکخدا است  یداور

  .نمک یاو مراجعه م )تابک(به  )التکو حل مش ،و رفع اختالفات ،منازعات
   توضیحات: 

هُ إِيلَ اهللاِ«  مُ كْ مراد مراجعه به قرآن و  .گردد یآن به خدا واگذار م یداور :»فَحُ
نساء /  :نگا(است  یمراجعه به سّنت نبو ،البّته پس از قرآن .رھنمود گرفتن از آن است

  ).۵۴زمر /  ،۲۷رعد /  ،۸۸ھود /  :نگا(نم ک یمراجعه م :»أُنِيبُ ). «۵۹
 ۱۱ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ فَاِطرُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  ِض� �ۡ�

َ
زۡ  أ

َ
 ٱ َوِمنَ  اجٗ َ�ٰ أ

َ
زۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 اجٗ َ�ٰ أ

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ  �ِيهِ�  َرؤُُ�مۡ يَذۡ  ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ  ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
به ان را یو چھارپا ،او شما را به صورت مرد و زن .ن استیو زمھا  آسمان نندهیاو آفر 

ر یثکد و تیھا و تول انسان(نش شما یله بر آفریوس نیل نر و ماده درآورده است و بدکش
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و نه او در ذات و صفات به (ست یھمانند خدا ن یزیچ چیھ .دیافزا یم )ھا وانینسل ح
ن در یآسمان و زم یزھایاز چ یزیو نه چ ،ماند ین میآسمان و زم یزھایاز چ یزیچ

ارگاه جھان نظارت کوسته بر یو پ(نا است یو او شنوا و ب )ماند یذات و صفات بدو م
  ).دیپا یھا را م وانیو حھا  انسان و از جمله زاد و ولد ،دینما یم

   توضیحات: 

مْ «  كُ سِ نْ أَنفُ امِ ). «۲۱/   روم ،۷۲/   نحل :نگا(از جنس و نوع خودتان  :»مِ نَ األنْعَ مِ

اجاً  وَ مْ . «ده استیرا آفر یھائ مادهان یاز جنس و نوع چھارپا :»أزْ كُ ؤُ رَ ذْ شما را به  :»يَ

ء(از ماده  .ندیآفر یوفور م رْ  ،۱۳/   نحل ،۱۳۶/   انعام :نگا(ندن کدن و پرایآفر یبه معن )ذَ
ر مثل و تداوم وجود یثکد نسل و تینجا مراد تولیدر ا ).۱۷۹/   اعراف ،۷۹/   مؤمنون

. باشد یان ھم میب شامل چھارپایاه تغلخطاب به انسان است و از ر )كم(ر یضم .است

 یبه معن )فيهِ (واژه  .ھا است ا خلق جفتیر یه تدبکار کن یله ایبه وس یعنی .با آن :»فيهِ «

ن یه چنکن یل اشاره دارد به اکن شیو استعمال آن بد )القرآن یمعان :نگا(است  )بِهِ (

يْسَ ). «یقاسم :نگا(ش و معدن پخش است یانگار منبع افزا ینشیا آفریو  یریتدب لَ

ءٌ  ْ ثْلِهِ يشَ مِ ه خدا در ذات و صفات کت است ین واقعیاگر  بیان ،هین قسمت از آیا :»كَ
/   فّصلت ،۱۲۶نساء /  :نگا(ز است یط بر ھر چیمثًال او مح .از مخلوقات است یجدا
و گذشته و حال و  ،کیدور و نزد ،م آسان و سختیمفاھ .طیرمحیغھا  انسان و )۵۴

 ،۲۰/   بقره :نگا(ندارد  ینسبت به خدا معن ...و ،ظاھر و باطن ،اّول و آخر ،ندهیآ
  .ر خدا ثابت استیدر مورد غ یول )۳د / یحد ،۲۹/   عمران آل

 ۱۲ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َمَقاِ�دُ  ۥَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  ِض� �ۡ� ۚ َوَ�قۡ  ءُ �ََشا  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  ۥإِنَّهُ  ِدُر

 ﴾١٢ َعلِيمٞ 
   ترجمه: 
را  یه بخواھد روزکس کھر  یبرا .ن در دست او استیو زمھا  آسمان یدھایلک 

گاه استکز یاو از ھمه چ .گرداند یم مکا یفراوان و    .امًال آ
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   توضیحات: 

الِيدُ «  قَ رُ ). «۶۳زمر /  :نگا( .دھایلک :»مَ دِ قْ د ینما یز میو ناچم ک .گرداند یتنگ م :»يَ
  ).۸۲/   قصص ،۳۰اسراء /  ،۲۶رعد /  :نگا(

 ۱۳ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

عَ ﴿  ٰ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َو�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِ�ۡ  َنا  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ

ۖ  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ّ�ِينَ ٱ أ ۡ ٱ َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ�  َ�تََفرَّقُوا  َما �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ُ ٱ هِ� إَِ�ۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  ٓ  َمن هِ إَِ�ۡ  َتِ�ٓ َ�ۡ  �َّ  ﴾١٣ يُنِيُب  َمن هِ إَِ�ۡ  ِديٓ َو�َهۡ  ءُ �ََشا
   ترجمه: 
ه آن را به کان داشته و روشن نموده است یب )مؤمنان(شما  یرا برا ینیخداوند آئ 

سفارش  یسیو ع یم و موسیو به ابراھ یرده است و ما آن را به تو وحکه یتوصنوح 
د و در آن تفّرقه ین را پابرجا دارید )ه اصولکم یا ردهکبه ھمه آنان سفارش (م یا نموده

ه پابرجا ک(د یخوان یان را بدان مکه شما مشرک یزین چیا .دید و اختالف نورزینکن
ه را کخداوند ھر  .دیآ یان سخت گران مکبر مشر )ن استیان دکداشتن اصول و ار

 )شد وکن دست بیبا د یاز دشمنانگ(ه کند و ھر یگز ین برمین دیا یبخواھد برا
  .گرداند یبدان رھنمودش م ،آن برگرددسوی  به

   توضیحات: 

عَ «  َ ي. «روشن نموده است .ان داشته استیب :»رشَ اشاره  ین موصولیر چنکذ :»الَّذِ
ه کچرا  .است یان آسمانیان ادکه جامع ھمه اصول و ارکن اسالم دارد یدت یبه اھّم 

ي( . ان خدا اصل استیان ادیز در مین اسالم نیو آئ ،ان موصوالت اصلیدر م )الَّذِ

يْهِ « تَبِي إِلَ ْ ن خود ینش دیگز یبرا .ندیگز یغمبر برمین به عنوان پیغ دیتبل یبرا :»جيَ

يْهِ . «ن خدا استیا دیخدا  )ه(ر یمرجع ضم ،دینما یانتخاب م ْدي إِلَ ا یخود سوی  به :»هيَ

نِيبُ . «ن خدا استیا دیباز ھم خدا  )ه(ر یمرجع ضم .ندک یت مین خود ھدایآئ  :نگا( :»يُ
  ).۱۳غافر / 

 ۱۴ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٠٩٤

 

قُوٓ  َوَما﴿  ْ َ�َفرَّ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا ّ�ِكَ  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ  َنُهمۚۡ بَيۡ  �َي  رَّ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ 

َ
َسّ�ٗ  أ ِينَ ٱ �نَّ  َنُهمۚۡ بَيۡ  لَُّقِ�َ  مُّ َّ�  ْ ورِثُوا

ُ
 هُ ّمِنۡ  َشّكٖ  لَِ�  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

 ﴾١٤ ُمرِ�بٖ 
   ترجمه: 
و راه (اند  گروه گروه و دسته دسته نشده )نیدرباره د ،نیشیغمبران پیروان پیپ( 

گاھ )اند ش نگرفتهیاختالف در پ ن و یان دکاز برنامه و اصول و ار( یمگر بعد از علم و آ
در  یجروکو  یتنھا به خاطر ستمگر یجوئ ن تفرقهیو ا ).نیت آئیبردن به حّقان یپ
ه آنان تا کد پروردگارت صادر نشده بو یاز سو یاگر فرمان .ان خودشان بوده استیم

 )یبا مجازات و نابود(شان  میان ،باشند )زنده و آزاد ،امت استیه قک( ینیسرآمد مع
بعد  یآسمانھای  کتاب )تاب بشمارند وکدر روزگار تو اھل (ه ک یآنان .دیگرد یم یداور

و  ینیو گمان توأم با بدب کدرباره آنھا دچار ش ،ده استیشان رس از گذشتگان به دست
ه تو کبردند  یم یپ ،امل داشتندکمان یخود اھای  کتاب واّال اگر به( .اند سوءظّن شده

  ).یقًة فرستاده خدائیحق
   توضیحات: 

قُوا«  رَّ ا تَفَ ). ۴/   نهیاند (نگا: ب ردهکدا نیاند و اختالف پ فرقه فرقه و دسته دسته نشده»: مَ

گاھ»: الْعِلْمُ «  ه خداکاست  ینین و آئیت دیبر حّقان ینیقین یح و براھیمراد دالئل صح ی،آ

...«ابالغ فرموده بوده است. شان  بدی تْ بَقَ ةٌ سَ لِمَ  ،۱۱۰ھود /  ،۱۹/   ونسی(نگا:  »:لَوْ ال كَ

مْ « )۴۵/   فّصلت ،۱۲۹/   طه هِ دِ ن بَعْ يبٍ «بعد از اسالف و گذشتگان. »: مِ رِ و  کبه ش»: مُ
  ).۴۵/   فّصلت ،۵۴سبأ /  ،۹/   میابراھ ،۱۱۰و  ۶۲د اندازنده (نگا: ھود / یترد

 ۱۵ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱوَ  ُعۖ دۡ ٱفَ  لَِك فَلَِ� ِمرۡ  َكَما
ُ
هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َتۖ أ

َ
ٓ أ ٓ  َءاَمنُت  َوقُۡل  َءُهۡمۖ َوا نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ  مِن �َّ

ِمرۡ  ٖب� كَِ�ٰ 
ُ
عۡ  ُت َوأ

َ
ُ ٱ َنُ�ُمۖ بَيۡ  ِدَل ِ� ٓ  َوَر�ُُّ�ۡمۖ  َر�َُّنا �َّ عۡ  َ�َا

َ
عۡ  َولَُ�مۡ  لَُناَ�ٰ أ

َ
 َ�  لُُ�ۡمۖ َ�ٰ أ

ةَ  ُ ٱ نَُ�ُمۖ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ُحجَّ ۖ بَيۡ  َمعُ َ�ۡ  �َّ ۡ ٱ هِ �َ�ۡ  َنَنا  ﴾١٥ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
و آن گونه  )ه اسالم استکن کدعوت  ین واحد الھیآئ(آن سوی  به ز مردمان رایتو ن 



  ٢٠٩٥ سوره شوری

 

ن یزدان ماندگار باش و در این یبر دعوت مردمان به د(ه به تو فرمان داده شده است ک
من به ھر  :و بگو ،نکم یرویشان پیاھای  ھوس ھا و ن و از خواستک یستادگیا )راه

ه کو به من دستور داده شده است  ،مان دارمیخدا نازل شده باشد ا یه از سوک یتابک
اعمال ما از آن ما  .خدا پروردگار ما و پروردگار شما است .نمک یان شما دادگریدر م

در مقابل  یسکو ھر  ،نه از آن ما(و اعمال شما از آن شما است  )نه از آن شما(است 
ه حق را کچرا (ست ین یا ان ما و شما خصومت و مجادلهیم ).ش مسؤول استیارھاک
خداوند  ).باشد یدالل نمبه جدال و است یازین به بعد نیردم و از اکار کان و آشیب
 یبرا ،ھمه در آن روز(و بازگشت  ،ردکما را جمع خواھد  )جاکیامت در یسرانجام در ق(

  ).شتکه کار کآن درود عاقبت  یسکو ھر (او است سوی  به )تابکو حساب و  یداور
   توضیحات: 

لِذلِكَ «  و اسالم  ن بودهیشیاء پین ھمه انبیه دک یگانه آسمانین یآن آئسوی  به :»فَ

ل یتعل یا برایو  )إِيل( یبه معن )لِذلِكَ (الم  .ھا رفع آن اختالفات مّلت یبرا .نام دارد

ةً « .است جَّ   .ردنکجدال  .ل آوردنیدل :»حُ
 ۱۶ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ ونَ ُ�َا ِ ٱ ِ�  جُّ ُتُهمۡ  ۥَ�ُ  ُتِجيَب سۡ ٱ َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  َداِحَضةٌ  ُحجَّ
 ﴾١٦ َشِديدٌ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  َغَضبٞ  ِهمۡ وََعلَيۡ 
   ترجمه: 
ل و یدل )ه آنیعل(پردازند و  یخدا به مخاصمه و مجادله م )نید(ه درباره ک یسانک 

 ی،به سبب وضوح و روشن(ه ک یآن ھم زمان ،نندک یر مکذ )دهیاساس و پوس یب(برھان 
شان در ین ایھوده و دالئل و براھیخصومت آنان ب ،رفته شده استیپذ )مردم یاز سو

 )امتیخدا در ق(د یو خشم شد ،است یرفتنیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیپ
  .خواھند داشت یگردد و عذاب سخت یرشان میبانگیگر

   توضیحات: 

ونَ يفِ اهللاِ «  َآجُّ اصل و  یب یھا پردازند و استدالل یز مین خدا به ستیدرباره د :»حيُ

هُ . «دارند یان میب یاساس ن باشد یا دیغمبر و یا پی )اهللا(تواند  یم )هُ (ر یمرجع ضم :»لَ
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مْ ). «یآلوس :نگا( تهُ جَّ ةٌ . «شان ز و جدالیست .شان ل و برھانیدل :»حُ ضَ احِ باطل و  :»دَ
  ).۵غافر /  ،۵۶/   ھفک :نگا(زائل 

 ۱۷ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  قِّ �َۡ ٱب اَعةَ ٱ لََعلَّ  رِ�َك يُدۡ  َوَما ِمَ�اَنۗ ل  ﴾١٧ قَرِ�ٞب  لسَّ

   ترجمه: 
و (قت است یه مشتمل بر حق و حقکاست  ردهکرا نازل  )قرآن(تاب که کخدا است  

ار یو مع )ضوابط و قواعد ،ھا ارزش یابیارز یبرا ،و در قرآن ،ندارد یو پندار یجنبه ذھن
و ھرچه زودتر به (باشد  کیامت نزدید قیشا ی،دان یتو چه م .رده استکجاد یازان یو م

  ).شود یدگیحساب ھمگان رس
  توضیحات: 

انَ ـْال«  يزَ  ،ه در قرآنکاست  یھا. مراد قواعد و ضوابط و ارزش یابیزان ارزیار و میمع»: مِ
است (نگا:  ننده حق از باطلکگر گنجانده شده است و جداید یآسمانھای  کتاب ا دری

يبٌ «جاد آن و رھنمود بدان است. یا ،نجایزان در ای). مراد از انزال م۲۵د / یحد عّلت »: قَرِ

 یه مضاف محذوفک) است إتيانه در اصل خبر (کبدان خاطر است  ،ٌب یر آمدن َقرکمذ

بٍ « یمعن ه بهکن یا ایاست.    ).۵۶ /  باشد (نگا: اعراف یبوده و از باب تاِمرو الِبن م »ذاتُ قُرْ
 ۱۸ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ بَِها ِجُل َتعۡ �َسۡ ﴿  ۖ  مُِنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱوَ  بَِها َّ�  ْ َها لَُمونَ َوَ�عۡ  َهاِمنۡ  فُِقونَ ُمشۡ  َءاَمُنوا َّ�
َ
� 

ۗ �َۡ ٱ َ�ٓ  قُّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  � اَعةِ ٱ ِ�  ُ�َماُرونَ  �َّ  ﴾١٨ بَعِيدٍ  �َضَ�ٰ  لَِ�  لسَّ

   ترجمه: 
و (ورزند  یدن آن شتاب میدر فرا رس ،مان ندارندیامت ایه به قک یسانک 

و اّما  )؟خواھد آمد یک ،دییگو یه شما مک یامتین قیا :دارند یان مینان بک مسخره
دانند  یآن در خوف و ھراسند و م )اعتقاد به وقوع(به سبب  ،اند مان آوردهیه اک یسانک
ه ک یسانکمسّلمًا  !ھان ).رسد یقطعًا فرا مر و چه زود یو چه د(امت حق است یه قک

ز یبه جدال و ست )نان درباره آنکتمسخر(د دارند و یو ترد کامت شینسبت به ق
  .قرار دارند )یراه رستگار یاز راستا(ار دور یسخت ژرف و بس یدر گمراھ ،پردازند یم



  ٢٠٩٧ سوره شوری

 

   توضیحات: 

َا«  لُ هبِ تَعْجِ ان از کافران و مشرکالبّته  .خواستارندامت را یدن قیزود فرا رس :»يَسْ

ا. «اند داشته ین تقاضائیاستھزاء و تمسخر چن یرو نْهَ ونَ مِ قُ فِ شْ به  .ترسند یاز آن م :»مُ
حفظ خود از عذاب و شر و  یه براکن است یمراد ا .امت ترسان و ھراسانندیسبب ق

وشش و ک ازند و عمرشان را در تالش وی یبه عبادات و حسنات دست م ،آن یبال

ونَ ـَيُم). «۶۰/   مؤمنون :نگا(برند  یپرستش بسر م  .نندک یش مکشمکزند و یست یم :»ارُ
  ).نمونه ی،روح المعان :نگا(برند  ید بسر میو ترد کدر ش

 ۱۹ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِ  لَِطيُفۢ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  ۦبِعَِبادِه ۖ �ََشا  ﴾١٩ َعزِ�زُ لۡ ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َوُهوَ  ُء
   ترجمه: 
ه خود کس کو به ھر  ،ار لطف و مرحمت داردیخداوند نسبت به بندگانش بس 

رومند و یو او ن ،)ندک یم یدھد و خوب یو بدو نعمت فراوان م(رساند  یم یبخواھد روز
  ).ش استیخو یھا به عھدھا و وعده یو وفا ی،ارکو قادر بر انجام ھر (ره است یچ

   توضیحات: 

گاه یه بس دقک یسک .ار استیلطف و مرحمت بس یه داراک یسک :»لَطِيفٌ «  ق و آ

آءُ . «است ن يَشَ قُ مَ زُ رْ خواران  یواّال ھمگان روز ،و نعمت است یمنظور توسعه روز :»يَ
  )۲۶رعد /  :نگا(زدانند ی

 ۲۰ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ َث َحرۡ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َوَمن ۦۖ ثِهِ َحرۡ  ِ�  ۥَ�ُ  نَزِدۡ  ِخَرةِ �ٱ َث َحرۡ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿   ۦتِهِ نُؤۡ  َيا�ُّ
 ﴾٢٠ نَِّصيٍب  مِن ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َوَما َهاِمنۡ 

   ترجمه: 
شت آخرت که کس کھر ).ایدن یبرا ینند و گروھک یشت مکآخرت  یبرا یگروھ( 

 ،بخواھدا را یشت دنکه کس کو ھر  ،میدھ یت مکو بر یشت او فزونکبه  ،را بخواھد
 .ندارد یا ن بھرهیمترکگر در آخرت یو د ،میدھ یا بدو میاز دن یمقدار
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   توضیحات: 

ثَ «  رْ مراد  ).۱۱۷و  ۱۴/   عمران آل ،۲۲۳و  ۲۰۵و  ۷۱/   بقره :نگا(ار کو شتک :»حَ

ا. «ھا است یاال و خوشکمتاع و  نْهَ نْ (حرف  .ایاز دن :»مِ گر  بیان ض است ویتبع یبرا )مِ

يبٍ . «است یزیو بخش ناچ کاندمقدار  ن نَّصِ نْ (حرف  .یا چ بھرهیھ :»مِ ره کو ن )مِ

يبٍ (آمدن    .است ید نفیکتأ یھر دو برا )نَصِ
 ۲۱ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  لَُقِ�َ  لِ َفۡص لۡ ٱ َ�َِمةُ  َ� َولَوۡ  �َّ

ٰ ٱ �نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِم�َ ل�َّ
َ
 ﴾٢١ أ

   ترجمه: 
ه خدا کاند  د آوردهیرا پد ینیشان دیا یه براکدارند  ید آنان انبازھا و معبودھائیشا 

 ،خدا(ن سخِن قاطعانه و داورانه یاگر ا )؟ خبر است یو از آن ب(بدان اجازه نداده است 
 کبا اھال(شان  میان ،نبود )ن آنیامت تا وقت معیر قیافران و تأخکبر مھلت  یمبن

صادر  یا اخروی یویو دستور عذاب دن(د یگرد یم یداور )افران و ابقاء مؤمنانک
قت را فراموش ین حقید این حال آنان نبایدر ع .داد یافران نمکبه  یگشت و مجال یم
  .دارند یکقطعًا ستمگران عذاب دردنا )هکنند ک

   توضیحات: 

وا« )۲۱۴/   بقره :نگا(ه کبل .هکد یشا .ایآ :»أَمْ «  عُ َ  یپ .اند ردهک یقانونگذار :»رشَ

لِ . «اند د آوردهیپد .اند ندهکاف صْ ردن حق از کجدا  .صله دادنیف .ردنکم کح :»الْفَ
  .ن سوره از آن سخن رفته استیھم ۱۴ه یه در آکاست  یزیمراد ھمان چ .باطل

 ۲۲ شوری آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ تََرى﴿  ا فِقِ�َ ُمشۡ  لِِم�َ ل�َّ ْ  ِممَّ ۢ  َوُهوَ  َكَسُبوا ِينَ ٱوَ  بِِهۡمۗ  َواقُِع َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ا لَُهم نَّاِت� �َۡ ٱ َضاتِ َروۡ  ِ�  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ٓ  مَّ ٰ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ �ََشا  ُل َفۡض لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
 ﴾٢٢َكبِ�ُ لۡ ٱ

   ترجمه: 
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ه ک یارھائک )فریک(ه از کد ید یخواھ )امتیدر روز ق(را  )شهیفرپک(اران کستم 
و  ،ردیگ یشان را فرو میآن حتمًا ا )عذاب و عقاب( یول ،ندکمنایاند سخت ب ردهک
بھشت ھای  باغ در ،اند ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکد ید یرا خواھ یسانک

واقعًا فضل  .فراھم استشان  برای بخواھند نزد پروردگارشانبرند و ھرچه  یبسر م
  .ن استیبزرگ و لطف سترگ ا

   توضیحات: 

الِ «  نيَ ـالظَّ وَ . «نیافرک :»مِ ِمْ . «وبال .اند ردهکه ک یارھائکفر یک :»هُ اقِعٌ هبِ شان  بدی :»وَ

اتِ . «ردیگ یشان را فرا میرسد و ا یم ضَ وْ لُ . «خرم و سرسبزھای  باغ :»رَ ضْ  .هیعط :»الْفَ
  .لطف

 ۲۳ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِيٱ لَِك َ� َّ�  ُ ُ ٱ يُبَّ�ِ ِينَ ٱ ِعَباَدهُ  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٓ  قُل ِت� لَِ�ٰ ل�َّ َّ�  �ۡ
َ
 لُُ�مۡ  َٔ أ

جۡ  هِ َعلَيۡ 
َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل � ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ ۚ ُحسۡ  �ِيَها ۥَ�ُ  نَّزِدۡ  َحَسَنةٗ  َ�ِۡف َ�قۡ  َوَمن َ�ٰ َ ٱ إِنَّ  ًنا  َ�ُفورٞ  �َّ
 ﴾٢٣ َشُكورٌ 

   ترجمه: 
ه ک یبندگان ،دھد ید میه خداوند بندگان خود را بدان نوکاست  یزین ھمان چیا 

ه در پرتو کھمه نعمت (در برابر آن  :بگو .اند ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیا
خواھم جز عشق و  ینم یاز شما پاداش و مزد )دیدعوت اسالم به شما خواھد رس

 یکیار نکس کھر  ).گردد ید خودتان میه سود آن ھم عاک(را  )به خدا( یکیعالقه نزد
بشمار  یرا ده خوب یخوب کیم کو دست (م یافزائ یعمل او م یکیبر ن ،انجام دھد

 یارھاکبخشد و  یو گناھان بندگان را م(رگزار است کخداوند آمرزگار و ش ).میآور یم
  ).دھد ین وجه پاداش میخوبشان را به بھتر

   توضیحات: 

يْهِ «  لَ ار کوکیب مؤمنان نیه در آخرت نصک یدر برابر آن ھمه فضل و لطف :»عَ

يبـإِالّ الْ . «غ رسالت و رنج دعوتیدر برابر تبل .شود یم رْ قُ ةَ يفِ الْ دَّ وَ مگر شور و شوق  :»مَ
ش یخواھم در پ یآنچه از شما م یعنی .ئاتیاز س یتقّرب به خدا با انجام حسنات و دور
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يب). «۵۷/   فرقان :نگا(گرفتن راه خدا است  رْ قُ فْ . «تقّرب :»الْ ِ رتَ قْ به  .ندکسب ک :»يَ

ناً . «دست آورد سْ ناً . «یبائیز :»حُ سْ ا حُ هُ فِيهَ دْ لَ  یعنی .میافزائ یحسنه او م یبائیبر ز :»نَزِ
 ،۱۶۰/   انعام :نگا(م یآور یشتر بشمار میم و ده برابر و بیدھ یمضاعف م یآن را جزا

  ).۲۶۱/   بقره
 ۲۴ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ۖ َكِذبٗ  �َّ ُ ٱ �ََشإِ  فَإِن ا ٰ  تِمۡ َ�ۡ  �َّ ُ ٱ حُ َوَ�مۡ  بَِكۗ قَلۡ  َ�َ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ �َّ
ۢ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ تِهِ بَِ�لَِ�ٰ  قَّ �َۡ ٱ َوُ�ِحقُّ  ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  ﴾٢٤ لصُّ

   ترجمه: 
 یوح یزیو خدا بدو چ(بر خدا دروغ و افتراء بسته است  )محّمد( :ندیگو یا میآ 

اگرخدا بخواھد بر دل تو  )؟ شه خود را به او نسبت داده استیده اندیرده است و زائکن
خود  )یقرآن(خداوند با سخنان  ).ردیگ یات خود را از تو میو قدرت حفظ آ(نھد  یمھر م

گاه از ھمه یمسّلمًا او بس .دارد یدارد و حق را پابرجا م یان برمیباطل را از م ار آ
  .ھا است نهیه در درون سکاست  یزھائیچ

   توضیحات: 

بِكَ . «هکبل .ایآ .ای :»أَمْ «  لْ يل قَ تِمْ عَ ْ ات و حفظ یافت آیزند و از در یبر دل تو مھر م :»خيَ

حُ . «رسول است یان قدرت مطلقه خدا و دلداریمراد ب .ندک یقرآن محرومت م  :»يَمْ

و(اصل آن  حُ اء را یا یف واو یتخف یبرا یگاھھا  عرب و ،و فعل مضارع مرفوع است )يَمْ

عُ « :مانند .اند شتهواو را ننو یالخّط قرآن در رسم .نندک یاز آخر فعل مضارع حذف م يَدْ

 ِّ انُ بِالرشَّ نسَ انِيَةَ «). ۱۱اسراء / ( »اإلِ بَ عُ الزَّ نَدْ سَ به دنبال  )الله(ر واژه کذ ).۱۸/   علق( :»وَ

ِقُّ (ر فعل مضارع مرفوع کو ذ ،آن ن امر یبر ا یگرید یھا نشانه ،با وجود عطف بر آن )حيُ

ليمٌ . «است یات قرآنیو آ یآسمان یمراد وح .با سخنان خود :»اتِهِ ـبِكلّم. «است إِنَّهُ عَ

ورِ  دُ   ...).۷/   مائده ،۱۵۴و  ۱۱۹/   عمران آل :نگا( :»بِذاتِ الصُّ
 ۲۵ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 
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ِيٱ َوُهوَ ﴿  ِ  َ�نۡ  َ�ةَ �َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  �َّ ْ َوَ�عۡ  ۦِعَبادِه ّ�ِ ٱ َعنِ  ُفوا  ﴾٢٥ َعلُونَ َ�فۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  اتِ  َٔ لسَّ
 
   ترجمه: 
و آنچه را  ،بخشد یو گناھان را م ،ردیپذ یه توبه را از بندگانش مکتنھا خدا است  

  .داند ید میدھ یانجام م
   توضیحات: 

فُو«  عْ   .به دنبال دارد یالف زائد ی،الخّط قرآن در رسم :»يَ
 ۲۶ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َتِجيُب َو�َسۡ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ لۡ ٱوَ  ۦۚ لِهِ فَۡض  ّمِن َو�َزِ�ُدُهم ِت لَِ�ٰ ل�َّ  لَُهمۡ  فُِرونَ َ�
 ﴾٢٦ َشِديدٞ  َعَذابٞ 

   ترجمه: 
سته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکند ک یرا اجابت م یسانکو دعا و درخواست  

به  اند و ه درخواست نمودهک یزھائیاز آن چ(شتر یبشان  بدی و از فضل خود ،اند ردهک
عذاب  )زدانیلطف و احسان  یبه جا(افران کاّما  .ندک یعطاء م )امده استیرشان نکف

  .دارند یدیسخت و شد
   توضیحات: 

لِهِ «  ن فَضْ   .ه خودیاز نعمت و عط .لطف و مرحمت خود یاز رو :»مِ
 ۲۷ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ �ََسَط  َولَوۡ ﴿  ِ  َق لّرِزۡ ٱ �َّ ْ َ�ََغوۡ  ۦلِعَِبادِه  ٱ ِ�  ا
َ
ُِل  ِ�نَوَ�ٰ  ِض �ۡ� ا بَِقَدرٖ  ُ�َ�ّ ٓ  مَّ ۚ �ََشا  ۥإِنَّهُ  ُء

 ِ ۢ  ۦبِعَِبادِه  ﴾٢٧ بَِص�ٞ  َخبُِ�
   ترجمه: 
ه خودشان کبدان گونه (ھمه بندگانش  یرا برا یاگر خداوند رزق و روز 

و لذا  ،نندک یم یو ستمگر یشکن سریقطعًا در زم ،توسعه و گسترش دھد )خواھند یم
ند و با یب یه او بندگانش را مکچرا  .رساند یرا م یخواھد روز یه خود مکبدان اندازه 

  .امًال آشنا استکشان یا )اوضاع و احوال(
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   توضیحات: 

طَ «  ا«رد. کگسترش داد. فراوان »: بَسَ وْ بَغَ نند. حتمًا ک یم یو نافرمان یشکقطعًا سر»: لَ

لُ «ند. ینما یم یستمگر نَزِّ ار قرار دادن آن یردن و در اختکه یتھ ،ل رزقیمراد از تنز»: يُ

رٍ «است  دَ   ).۴۹قمر /  ،۱۸/   مؤمنون ،۲۱ن. به مقدار الزم (نگا: حجر / یبه اندازه مع»: بِقَ
 ۲۸ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ُِل  �َّ ْ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َث َغيۡ لۡ ٱ ُ�َ�ّ ۡ ٱ َوُهوَ  ۥۚ َتهُ رَۡ�َ  َوَ�نُ�ُ  َ�َنُطوا  ﴾٢٨ ِميدُ �َۡ ٱ َوِ�ُّ ل
   ترجمه: 
 ،گردند ید میناام )مردمان از بارش آن(ه کباراند بعد از آن  یه باران را مکو او است  

رش یشاند و فراگک ینجا و آنجا میو دامنه باران را به ا(گستراند  یو رحمت خود را م
  .است )شانیا یارھاکده یدار پسند بندگان و عھده(او سرپرست ستوده  ).گرداند یم

   توضیحات: 

يْثَ «  غَ نَطُوا« )۲۰د / یحد ،۳۴/   لقمان :نگا(باران  :»الْ  .د گشتندیوس و نومیمأ :»قَ
دن فصل آن یان رسیو به پا ،نیزم یکامدن باران و خشیمردمان از ن یدیمراد ناام

حْ . «است تَهُ ـرَ  .مراد ثمرات و محصوالت حاصل از باران است .لطف و مرحمت خود :»مَ

حْ ( ةـرَ   ).۶۳/   نمل ،۴۸/   فرقان ،۵۷/   اعراف :نگا(اند  ردهک یرا باران ھم معن )مَ
 ۲۹ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
� َدآ ِمن �ِيِهَما بَثَّ  َوَما ِض �ۡ� ٰ  َوُهوَ  بَّةٖ  إِذَا عِِهمۡ َ�ۡ  َ�َ

 ٓ  ﴾٢٩ قَِديرٞ  ءُ �ََشا
   ترجمه: 
ن و ھمه یو زمھا  آسمان نشیآفر ،او )بردن به خدا و قدرت یپ( یھا از نشانه یبرخ 

ه بخواھد کو او ھر وقت  ،رده استکنده کدار و پرایه در آن دو پدکاست  یجنبندگان
  .تواند آنھا را گرد آورد یم

   توضیحات: 

لْقُ «  د آوردن و یمراد پد .رده استکنده کپخش و پرا :»بَثَّ . «ھا دهیآفر .نشیآفر :»خَ
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آبَّةٍ . «ندن استکش و پرایافزا ز یو موجودات رھا  انسان ن واژه شاملیا .جنبنده :»دَ
/   انعام ،۱۶۴/   بقره :نگا( .باشد یزنده م یزھایر و تمام چکیپ وانات غولیو ح ینیب ذّره

ا بَثَّ ). «۴۵فاطر /  ،۳۸ مَ مَ آبَّةٍ ـفِيهِ ن دَ ان یبا صراحت ب ،سوره نحل ۴۹ه یه و آین آیا :»ا مِ

مْ ـجَ . «ز جنبندگان زنده موجود و فراوانندیه در پھنه آسمان نکدارند  یم عِهِ گرد  :»مْ
 مراد گرد آوردن .امتیتاب قکحساب و  یبرا ،انسانھا یعنی ،العقول یآوردن ذو

در  )۵ر / یوکت(وانات یر حیو سا )۳۸/   مرسالت ،۱۲/   انعام ،۸۷نساء /  :نگا(ھا  انسان

يا جَ . «امت استیھنگامه ق لَ وَ عَ يرٌ ـهُ دِ آءُ قَ ا يَشَ مْ إذَ عِهِ ن ین جمله را داّل بر ایا یبرخ :»مْ
ن با یو زمھا  آسمان الشعور یموجودات ذو ی،و روزگار یه چه بسا روزکدانند  یم
  .ندیدا نمایارتباط پگر یدکیان با ینند و جھانکگر تماس حاصل یدکی

 ۳۰ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

   ترجمه: 
تازه  .دیا ردهکه خود کاست  یارھائکبه خاطر  ،رسد یآنچه از مصائب و بال به شما م 

ا ید و یا ه شما از آنھا توبه نمودهک(ند ک یگذشت م )شما یارھاکاز ( یاریخداوند از بس
  ).دیا ردهک کآنھا را از نامه اعمال زدوده و پا کین یارھاکبا 

   توضیحات: 

هيِمْ ـبِمَ «  مَتْ أَيْدِ فُو). «۵۳/   انفال ،۷۹(نگا: نساء /  »:ا قَدَّ الف  یالخّط قرآن در رسم»: يَعْ

ثِريٍ «به دنبال دارد.  یزائد گردد (نگا:  یب مکه انسان مرتکاست  یمراد گناھان فراوان»: كَ
: یادآوری). ۳۴/   یند (نگا: شورک یصرف نظر م یادی). از مردمان ز۴۵فاطر /  ،۶۱/   نحل

ا یدر دن یول ،است یو قطع یھرچند حتم» اب گناه موجب ابتالء بال استکارت«قاعده 
است،  یش الھیھا آزما یبعض یجود دارد. بالھا براو یو استثناھائ ،ستین یُمّطرد و ھمگان

پنھان است. به ھر ھا  انسان دیه از دکنھفته است  یھائ متکآنھا ح یدر فراسو یو گاھ
ن یرد. اگر ھم در ایگ یا پادافره خود را میند، پاداش ک یه مک یارکحال انسان در مقابل ھر 

 یزھا جزا و سزائیگر چیبه خاطر استدراج و امالء و د ،است یافات جزئکه دار مکجھان 
  ند.یب یامل مک یقطعًا جزا و سزا ،است یلّ کافات که دار مکدر آخرت  ،ندینب

 ۳۱ سوره شوری آیه



 تفسیر نور    ٢١٠٤

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نُتم َوَما
َ
 ٱ ِ�  ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما ِض� �ۡ�  ﴾٣١ نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  مِن �َّ

   ترجمه: 
را از  ید و خداینکفرار (ن یدر زم )از چنگال قدرت خداوند(د یتوان یشما ھرگز نم 
تا به (د یندار یاوریسرپرست و گونه  ھیچ خدا یو سوا ،دیناتوان ساز )به خود یابیدست

  ).نازله برھانند یایشما بشتابند و شما را از مصائب و بال کمک
   توضیحات: 

آ أَنتُم «  ينَ مَ زِ جِ عْ  :نگا(د یاورید و به ستوه بینکد درمانده و ناتوان یتوان یشما نم :»بِمُ
  ).۳و  ۲/   توبه ،۵۳/   ونسی ،۱۳۴/   انعام

 ۳۲ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱكَ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َوارِ �َۡ ٱ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
 ﴾٣٢ مِ َ�ٰ عۡ ۡ�

   ترجمه: 
ه کھا  وهکاست ھمچون  یھائ یشتکاو  )قدرت شناخت خدا و( یھا و از جمله نشانه 

  .ندیآ یت درمکاھا به حریبر صفحه در
   توضیحات: 

ي«  َوارِ موصوف استعمال شده  یصفت به جا .روان یھا یشتک ،ةیجمع َجارِ  :»اجلْ

فُن(ه ک ي«است و در اصل  )سُ َوارِ نُ اجلْ فُ  یاء آخر َجواری یالخّط قرآن در رسم .است »السُّ

الم. «حذف شده استف یتخف یبرا   .ھا وهک ،جمع َعَلم :»أَعْ
 ۳۳ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

  إِن﴿ 
ۡ
ٰ  َرَواكِدَ  نَ لَلۡ َ�يَظۡ  لّرِ�حَ ٱ ِ�نِ �ُسۡ  �ََشأ ِ َظهۡ  َ�َ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ رِه  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�

 ﴾٣٣ َشُكورٍ 
   ترجمه: 
اھا متوّقف یدر یھا بر رو یشتکاندازد و  یدن میاگر خداوند بخواھد باد را از وز 

ن وسعت و یاھا بدینش دریآفر ،ھا یشتکان یجر ،ت بادھاکحر(ن یقطعًا در ا .گردند یم
بر وجود ( یدالئل روشن )مفرما استکه بر امور حک یو نظم و نظام ،آبھا یھا یژگیو



  ٢١٠٥ سوره شوری

 

  .گزار باشد ار سپاسیبا و بسیکار شیه بسکس کھر  یاست برا )خدا
 
   توضیحات: 

كِنْ «  . شوند یم .مانند یم :»يَظْلَلْنَ . «اندازد یدن میاز وز .ندک ین مکسا :»يُسْ

اكِدَ « وَ   .تکحریو ب یبرجا .نکسا .ثابت ،َدةکجمع را :»رَ
 ۳۴ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ْ  بَِما ُهنَّ يُو�ِقۡ  أ  ﴾٣٤ َكثِ�ٖ  َعن ُف َو�َعۡ  َكَسُبوا

   ترجمه: 
نابود  ،اند ب شدهکنان آنھا مرتیه سرنشک یارھائکھا را به خاطر  یشتکا اگر بخواھد ی 

بخشد و از مجازات  یرا م یادیو مردمان ز(ند ک یگذشت م یاریو از بس ،سازد یم
  ).دارد ینار مکبر

   توضیحات: 

نَّ «  هُ وبِقْ  .استھا  یشتکنان یھا سرنش یشتکمراد از  .سازد یم کھا را ھال یشتک :»يُ

ةَ « :مثل ،دارد یا جنبه مجازیو  ؛ ر محّل و مراد حاّل استکذ یعنی يَ رْ قَ أَلِ الْ  :نگا( »إِسْ

). ۵۲/   ھفک :نگا(است  کھال یبه معن )وبق(از ماده  )يُوبِقْ (فعل  ).۸۲/   وسفی

ثِريٍ «   .از مردم یاریبس :»كَ
 ۳۵ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَمَ َوَ�عۡ ﴿  ِيٖص  ّمِن لَُهم َما تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِدلُونَ يَُ�ٰ  �َّ َّ� ٣٥﴾ 
   ترجمه: 
ات ما یه به مخالفت آک یافرانکو تا  )رندیند تا مؤمنان عبرت گک ین میخداوند چن( 
از دست عذاب ( یزگاه و پناھگاھیچ گریه ھکرند بدانند یپذ یزند و آنھا را نمیخ یبرم

  ).ندیوسته در دسترس قدرت اویو پ(ندارند  )خدا
   توضیحات: 

لَمَ «  عْ گردد و عطف بر  یل به مصدر میمحذوف است و تأو )أَنْ (منصوب به  :»يَ



 تفسیر نور    ٢١٠٦

 

لَمَ « :یعنی .شود یم یا عطف بر عّلت مقّدری ،هیمجموع جمله شرط عْ يَ مْ وَ نْهُ مَ مِ لِيَنتَقِ

ينَ  ذِ يصٍ ـَم. «»الَّ   ).۴۸/   فّصلت ،۲۱/   میابراھ ،۱۲۱نساء /  :نگا(پناھگاه  .زگاهیگر :»حِ
 ۳۶ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ وتِيُتم َ�َما
ُ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َ�َمَ�ٰ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن أ ُّ� ۚ ِ ٱ ِعندَ  َوَما َيا �ۡ  َخۡ�ٞ  �َّ

َ
ِينَ  َ�ٰ َو� ْ  لِ�َّ  َءاَمُنوا

 ٰ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ   ﴾٣٦ َ�َتَو�َّ
   ترجمه: 
و در اصل (ا است یدن یزندگ )ریزودگذر و فناپذ(متاع  ،آنچه به شما داده شده است 

 ).ر طوفان استیدر مس یو غبار ،بر سطح آب یحباب ،در برابر باد یا شعله ،برق جھان
است  یسانک یدارتر براینزد خدا است بھتر و پا )هک یھا و مواھب از پاداش(آنچه  یول
  .رده باشندکل کمان آورده باشند و بر پروردگارشان تویه اک

   توضیحات: 

آ أُوتِيتُمْ «  يَا. «ه به شما عطا شده استک یزھائیچ :»مَ نْ َيَاةِ الدُّ تَاعُ احلْ شه اال و توک :»مَ

أَبْقي«ا است نه زاد آخرت یدن یزندگ ٌ وَ ريْ   ).۶۰/   قصص ،۱۳۱و  ۷۳/   طه :نگا( :»خَ
 ۳۷ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٰ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ �ِرَ َكَ�ٰٓ  تَنُِبونَ َ�ۡ  �َّ ْ  َما �ذَا ِحَش َفَ�   ﴾٣٧ فُِرونَ َ�غۡ  ُهمۡ  َغِضُبوا
  ترجمه: 
ه ک یو ھنگام ،زندیپرھ یار زشت و ناپسند میو اعمال بس ،ه از گناھان بزرگکند یسانکو  

ند و آلوده گناه یگو یدھند و پرت و پال نم یار از دست نمیگردند (زمام اخت یم کخشمنا
  بخشند. ینند و بخشم آورندگان را) مک ینفس خود را مھار مه کو بل ،شوند ینم

   توضیحات: 

ثْمِ «  بَآئِرَ اإلِ ه از کاست  یره گناھانیبکگناھان  ).۳۱نساء /  :نگا(ره یبکگناھان  :»كَ
 :نگا(در برابر آنھا واجب گشته است  یریه حّد و تعزکن یا ایو  ،م داده شدهیآنھا ب

شَ ). «القرآن یان لمعانیالب صفوة احِ وَ فَ ار زشت و پلشت باشند یه بسک  است یگناھان :»الْ

ثْمِ ( یاریبس ).مرجع سابق :نگا( بَآئِرَ اإلِ شَ (و  ،رهیبکرا گناھان  )كَ احِ وَ فَ و زنا  کرا شر )الْ



  ٢١٠٧ سوره شوری

 

شَ (عطف  .حّد باشد یه داراکاند  دانسته یو ھرگونه گناھ احِ وَ فَ ثْمِ (بر  )الْ بَآئِرَ اإلِ  )كَ

ونَ . «ستعطف خاّص بر عام ا رُ فِ   .نندک یگذشت م .بخشند یم :»يَغْ
 ۳۸ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ سۡ ٱ �َّ ْ  لَِرّ�ِِهمۡ  تََجابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
ا َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َوِممَّ

 ﴾٣٨ يُنفُِقونَ 
   ترجمه: 
د یه باکو نماز را چنان  ،ندیگو یم ه دعوت پروردگارشان را پاسخکند یسانکو  

 یزھائیو از چ ،گر استیدکیه مشورت با یو بر پا یزنیوه رایارشان به شکو  ،خوانند یم
  .نندک یصرف م )ریخ یارھاکدر (م یا دادهشان  بدی هک

   توضیحات: 

مْ «  يْنَهُ يا بَ ورَ مْ شُ هُ رُ ھمان  یمسأله اجتماع نیمھمتر .است یار و بارشان شورائک :»أَمْ

  .مسلمانان است یو ھمگان یبرنامه عموم کیاست و » شوري«اصل 
 ۳۹ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ َصاَ�ُهمُ  إِذَا
َ
ونَ  ُهمۡ  ۡ�ُ ۡ�َ ٱ أ  ﴾٣٩ يَنتَِ�ُ

   ترجمه: 
ر بار ظلم یو ز(دھند  یم یاریشتن را یخو ،شدشان  بدی یه اگر ستمکند یسانکو  
  ).روند ینم

   توضیحات: 

يُ «  بَغْ ونَ . «یظلم و تعّد  :»الْ ُ نتَرصِ   .شتابند یگر میدکی یاریبه  .طلبند یم یاری :»يَ
 ۴۰ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ْ وََجَ�ٰٓ ﴿  ۖ ّمِثۡ  َسّيَِئةٞ  َسّيِئَةٖ  ُؤا ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ  لَُها
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ  ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  �َّ

ٰ ٱ   ﴾٤٠ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 



 تفسیر نور    ٢١٠٨

 

ر مساوات و عدالت خارج شود و به ید از مسیردن نباک یاریه کاز آنجا  یول( 
فر یک )هکد توّجه داشته باشند یبا ،گردد یو تجاوز از حّد منتھ یتوز نهیکو  یانتقامجوئ

ت گمراھان و یھدا یبرا ،به ھنگام قدرت( یسکاگر  .ھمسان آن است یفریک ی،ھر بد
صلح و  )ان اویان خود و میو م(ند کگذشت  )ارکاز بد یاجتماع یوندھایپام کاستح

خداوند قطعًا ظالمان را دوست  .با خدا است یسکن یپاداش چن ،صفا به راه اندازد
  .دارد ینم

   توضیحات: 

ِبُّ الظَّالِ «  نيَ ـإِنَّهُ ال حيُ و  ،م شونده ظلمیه تسلکر است کته قابل ذکن نیا :»مِ
  .ارندکوم و بزھکھمه مح ،ننده ظلمک کمکو  ،ننده ظلمکو  ،از ظلمننده ک دفاع

 ۴۱ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ  ۦِمهِ ُظلۡ  دَ َ�عۡ  نَتَ�َ ٱ َولََمنِ ﴿ 
ُ
 ﴾٤١ َسبِيلٍ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  َما �َِك فَأ

   ترجمه: 
و  یتعّد و برابر ( ،رندیگ یه بر آنان رفته است انتقام مک یه پس از ستمک یسانکبر  
  .ستین یعتاب و عقاب )سازند یوب مکخصم را سر ،شده استشان  بدی هک یظلم
   توضیحات: 

 » َ هِ . «نجا مراد انتقام گرفتن استیدر ا ).۳۹/   یشور :نگا( :»إنتَرصَ اضافه  :»ظُلْمِ

بِيلٍ . «مصدر به مفعول خود است ن سَ   .مراد عتاب و عقاب است .مؤاخذه یبرا یراھ :»مِ
 ۴۲ شوری آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

َما﴿  بِيُل ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ َ�َ  لسَّ  ٱ ِ�  ُغونَ َوَ�بۡ  �َّاَس ٱ لُِمونَ َ�ظۡ  �َّ
َ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� ْوَ�ٰٓ  ّقِ

ُ
 لَُهمۡ  �َِك أ

ِ�مٞ  َعَذاٌب 
َ
 ﴾٤٢ أ

   ترجمه: 
ن به ینند و در زمک یه به مردم ستم مکاست  یسانکه عتاب و عقاب متوّجه کبل 

  .ھستند یکعذاب دردآور و دردنا یدارا یسانکن یچن .آغازند یم یشکناحق سر
   توضیحات: 

ونَ «  بْغُ   .نندک یم یشکسر :»يَ



  ٢١٠٩ سوره شوری

 

 ۴۳ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿   ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

   ترجمه: 
و  ،ار را از دست ندھدیزمام اخت(ند و ک یبائیکش )گرانیدر برابر ظلم د(ه ک یسک 

ظالم  ین عمل باعث گستاخیه اکبداند  یول(درگذرد  )از ستمگر ،با وجود قدرت
رد و بر آن کد بر آن عزم را جزم یه باکاست  یارھائکاز زمره  )ار اوکن یا ،گردد ینم

  .ماندگار شد
   توضیحات: 

ورِ ـَل«  ُمُ مِ االْ زْ نْ عَ   )۱۷/   لقمان ،۱۸۶/   عمران آل :نگا( :»مِ
 ۴۴ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن﴿  ِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوِ�ّٖ  مِن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ ٰ ٱ َوتََرى ۦۗ ِده ا لِِم�َ ل�َّ ْ  لَمَّ ُوا
َ
 َعَذاَب لۡ ٱ َرأ

 ﴾٤٤ َسبِيلٖ  ّمِن َمَرّدٖ  إَِ�ٰ  َهۡل  َ�ُقولُونَ 
   ترجمه: 
ند و او کتا او را مدد (ندارد  یاوریار و یر از خدا یبغ ،ه خدا گمراھش سازدک یسک 

د ید یشه را خواھیفرپکستمگران  )آن روز ،مخاطب یا .امت از عذاب برھاندیرا در ق
 یبرا یا راھیآ )پروردگارا( :افتد خواھند گفت یبه عذاب مشان  چشمان یه وقتک

  ؟وجود دارد )ھا به جھان و جبران گذشته(برگشت 
   توضیحات: 

ابَ ا ـمَّ ـلَ «  ذَ ا الْعَ أَوُ نار آن قرار کبه عذاب افتاد و در شان  چشمان هک یھنگام :»رَ

هِ ). «۲۷/   انعام :نگا(گرفتند  دِ ن بَعْ دٍّ . «ر از اویغ .او یسوا :»مِ رَ  :نگا(رجوع و برگشت  :»مَ
  ).۴۳/   روم ،۱۱رعد / 

 ۴۵ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ّلِ ٱ مِنَ  ِشعِ�َ َ�ٰ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  ُهمۡ َوتََرٮ ۗ  ٍف َطرۡ  مِن يَنُظُرونَ  �ُّ ٖ ِينَ ٱ َوقَاَل  َخِ�ّ َّ� 
ْ َءاَمُنوٓ  ِينَ ٱ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ا وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
َ�ٓ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لِيِهمۡ َوأ

َ
ٰ ٱ إِنَّ  �  ِ�  لِِم�َ ل�َّ
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قِي�ٖ  َعَذاٖب    ﴾٤٥ مُّ
   ترجمه: 
 یدر حال ،شوند یشوند و) به آتش نموده م ینار آتش برده مکه (به کد ید یآنان را خواھ 

انه (به آتش) یمخف یر چشمیاند و ز اند و بھم آمده ردهکز ک یه بر اثر مذّلت و خوارک
امت یه در روز قکند یسانکاران کانیند: واقعًا زیگو ین ھنگام) مؤمنان می(در ا !نگرند یم

 ی(ا !ھان !ال خود را از دست داده باشندیاھل و ع وجود) خود را و یھا ه گرانبی(سرما
  شه در عذاب دائم خواھند بود.یفرپکن به بعد) ستمگران یه از اکد یھمه بدان !مردمان

   توضیحات: 

ا«  يْهَ لَ دا است یپ یالمکنه یاست و از قرنار محذوف  )ھا(ر یمرجع ضم .بر آتش :»عَ

ا« يْهَ لَ ونَ عَ ضُ رَ عْ عِنيَ ). «۴۶غافر /  ،۳۴و  ۲۰/   احقاف :نگا( :»يُ اشِ مراد بھم  .فروتنان :»خَ

فٍ . «ردگان استکزکآمدگان و  نْ . «چشم :»طَرْ يٍّ . «با :»مِ فِ فٍ خَ ن طَرْ با  .یرچشمیز :»مِ

مْ . «انهیدزدانه و مخف .گوشه چشم لِيهِ لُونَ و« :»أَهْ لِنيَ أَهْ ال و خانواده یاھل و ع ،»أَهْ

يمٍ . «است قِ   .یشگیھم .دائم :»مُ
 ۴۶ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  ّمِنۡ  لَُهم َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
ٓ أ وَ�ُهم ءَ ِ�َا ِۗ ٱ ُدونِ  ّمِن يَنُ�ُ ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن �َّ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ

  ﴾٤٦ َسبِيلٍ 
   ترجمه: 
 .نندک کمکو  یاریخدا  )عذاب(شان را در برابر یه اکندارند  یاوران و دوستانیآنان  

  .ندارد )نجات یبرا( یاو راھ ،ه را گمراه سازدکخدا ھر 
   توضیحات: 

ن دُونِ اهللاِ«  ُم مِّ وهنَ ُ بجز خدا  .دھند یاری ینجات از عذاب الھ یشان را برایا :»يَنرصُ
  .ندک کمکو  یاریشان را یه اکندارند  یسک

 ۴۷ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

ْ سۡ ٱ﴿  ن لِ َ�بۡ  ّمِن لَِرّ�ُِ�م َتِجيُبوا
َ
  أ

ۡ
ِۚ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  َمَردَّ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ لۡ  ّمِن لَُ�م َما �َّ  َجإٖ مَّ



  ٢١١١ سوره شوری

 

 ﴾٤٧ نَِّ��ٖ  ّمِن لَُ�م َوَما َم�ِذٖ يَوۡ 
   ترجمه: 
 یه روزکش از آن یپ ،دیرا گردیھرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذ 

د و یدار یدر آن روز نه پناھگاھ .گرداند یه خدا ھرگز آن را برنمکفرا رسد  )نام امتیق(
 یارھاک ،بدن یھا م دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندا یبعد از گواھ(د یتوان ینه اصًال م

  .دینکار کان )خود را
   توضیحات: 

دَّ «  رَ نَ اهللاِ). «۴۴/  یشور ،۴۳روم /  ،۱۱رعد /  :نگا( :»مَ دَّ . «خدا یاز سو :»مِ رَ ال مَ

نَ اهللاِ ا را یزند و دوباره جھان دن یگرداند و آخرت را بھم نم یاصًال خدا آن را برنم :»مِ

  ).۴۴/   حّج  :نگا(ار کان :»نَكِريٍ . «دارد ینم یبرپا
 ۴۸ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  فَإِنۡ ﴿ 
َ
ْ أ ٓ  َرُضوا رۡ  َ�َما

َ
ۖ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ٓ  ُغۗ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  َك َعلَيۡ  إِنۡ  َحفِيًظا ا َّ��  ٓ َذ�ۡ  إِذَا

َ
 نَاأ

ۖ  فَرِحَ  ةٗ رَۡ�َ  ِمنَّا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمۡت  بَِما َسّيِئَ� ُهمۡ تُِصبۡ  �ن بَِها يۡ  قَدَّ
َ
 نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ فَإِنَّ  ِديِهمۡ �

 ﴾٤٨َكُفورٞ 
   ترجمه: 
 )ن مباشیمدار و غمگ کبا(گردان شدند  یرو )رش دعوت تویان از پذکمشر(اگر  

بر تو  .میا شان نفرستادهیا )ردار و رفتارک(ه ما تو را به عنوان مراقب و مواظب کچرا 
و (م یبه انسان برسان یش لطف و مرحمتیه ما از جانب خوک یھنگام .ام باشد و بسیپ

و غرور (گردد  یبه سبب آن سرمست و شادان م )میبش گردانینص یشیو گشا یفراخ
به خاطر  )یان و ضرریو ز( یبتیو اگر بال و مص ،)ردیگ یو اموال او را فرا م یدارائ

لطف و (بدو برسد  )ه نموده استک یو گناھان یو معاص(رده است که ک یارھائک
ن ید یافر و بکو چه بسا (ند ک یفران نعمت مک )د وینما یمرحمت ما را فراموش م

  ).گردد یم
   توضیحات: 

يظاً «  فِ . است یحرف نف :»إِنْ ). «۱۰۷/   انعام ،۸۰نساء /  :نگا( .مراقب و محافظ :»حَ
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حْ « ةً ـرَ يِّئَةٍ . «نعمت و ثروت .لطف و مرحمت .یو خوب یکین :»مَ ان و یز .یبال و بد :»سَ

ورٌ ). «ریزاد المس :نگا( یماریضرر و فقر و ب فُ ھود /  :نگا(ر کار ناسپاس و ناشیبس :»كَ
  ).المنتخب :نگا(ن ید یافر و بکار یبس ).۹

 ۴۹ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  ِض� �ۡ� ۚ �ََشا ٓ  لَِمن َ�َهُب  ُء ٓ  لَِمن َوَ�َهُب  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �ََشا  ءُ �ََشا

ُكورَ ٱ ُّ� ٤٩﴾ 
   ترجمه: 
به  .ندیآفر یھرچه بخواھد م .ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان تیمکت و حایکمال 
  .ندک یعطاء م یه بخواھد پسرانکس کبخشد و به ھر  یم یدخترانه بخواھد کس کھر 
   توضیحات: 

لْكُ «  اثاً . «تکشور و مملک .تیمکت و حایکمال :»مُ نث :»إِنَ
ُ
 :نگا(دختران  ی،جمع أ

ورَ ). «۱۱۷نساء /  كُ   ).۳۹/   انعام :نگا(پسران  ،رکجمع ذَ  :»الذُّ
 ۵۰ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ۖ ثٗ �َ�ٰ  اَرانٗ ُذكۡ  يَُزوُِّجُهمۡ  أ ٓ  َمن َعُل َو�َجۡ  ا ۚ  ءُ �ََشا  ﴾٥٠ قَِديرٞ  َعلِيمٞ  ۥإِنَّهُ  َعقِيًما

   ترجمه: 
 .ندک یه را بخواھد نازا مکو خدا ھر  .دھد و ھم دختران یه ھم پسران مکن یا ایو  

گاه و توانا است   .او بس آ
   توضیحات: 

مْ «  هُ جُ وِّ زَ  یھا گاھیبه برخ یعنی .ندک یآورد و جفت ھم م یآنھا را با ھم گرد م :»يُ
ا پسر و دختر یا دختر و یپسر  یه دوقلوکن یا ای .ندک یدختر عطاء م یپسر و گاھ

  .بخشد یم
 ۵۱ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿ 
َ
ُ ٱ يَُ�ّلَِمهُ  أ وۡ  ًياوَحۡ  إِ�َّ  �َّ

َ
ٓ  مِن أ وۡ  ِحَجاٍب  يِٕ َوَرا

َ
 رَُسوٗ�  ِسَل يُرۡ  أ



  ٢١١٣ سوره شوری

 

ٓ  َما ۦنِهِ �ِإِذۡ  َ�ُيوِ�َ  ۚ �ََشا ٌّ  ۥإِنَّهُ  ُء   ﴾٥١ َحِكيمٞ  َ�ِ
   ترجمه: 
به گونه  ،به قلب( یق وحیمگر از طر ،دیه خدا با او سخن بگوکرا نسزد  یچ انسانیھ 

ن یا ایو  )یعیاز موانع طب( یا ا از پس پردهی )یداریربیا خواب در غیو  ی،داریالھام در ب
ه خدا کدگار آنچه را یبفرستد و او به فرمان آفر )لیبه نام جبرئ(را  یه خداوند قاصدک
  .ار بجا استکواال و  یو .ندک یوح )غمبرانیبه پ(خواھد  یم

   توضیحات: 

 »... ٍ انَ لِبَرشَ ا كَ  :ر است و بسیپذ انکاز سه راه ام ،تیارتباط خدا با جھان انسان :»مَ
ا به صورت خواب در وقت ی یداریبه گونه الھام در ب ،به قلب یا القای ی،وح -الف 

ارسال  -ج  ).۴۲ - ۳۰/   قصص :نگا(از پشت حجاب  -ب  ).۷/   قصص :نگا(خفتن 
  ).۱۶۳نساء /  :نگا(غمبران یپسوی  به یفرشته وح

 ۵۲ سوره شوری آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ 
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ََّشا ۚ  مِنۡ  ءُ � ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك  ِعَبادِنَا  طٖ ِصَ�
سۡ   ﴾٥٢َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
ز به فرمان خود جان را یبه تو ن ،میا ردهک ین وحیشیغمبران پیه به پکھمان گونه  
ه کتو  )یش از وحیپ .استھا  دل اتیه حیه قرآن نام دارد و ماک(م یا ردهک یوح
ه در کم یا نموده یمین ما قرآن را نور عظکیول ،دامکمان یست و ایتاب چک یدانست ینم

با  مردمان را(تو قطعًا  .میبخش یت میم ھدایش را بخواھیس از بندگان خوکپرتو آن ھر 
  .یساز یبه راه راست رھنمود م )ن قرآنیا

   توضیحات: 

ذلِكَ «  ه به ک یلکبه ھمان سه ش .میا ردهک یغمبران وحیه به پکگونه  ھمان :»كَ

وحاً . «میا ردهک یغمبران وحیپ ات جاودانه یحھا  انسان ه بهکمراد قرآن است  :»رُ
فرموده است  یه خدا بدو وحکاست  یزھائیا مراد ھمه چی ).۲۴/   انفال :نگا(بخشد  یم
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يمَ . «مراد قرآن است :»الْكِتَابُ ). «۲/   نحل :نگا( ق یمراد تنھا باور و تصد .مانیا :»انُ ـاإلِ
گاھکبل ،ستیمجّرد ن است  ینین دیل قوانیبه تفاص یمان و آشنائیامل از اک یه مراد آ

  .یمینور عظ :»نُوراً ). «۱۴۳/   بقره :نگا(ه با خود آورده است ک
 ۵۳ سوره شوری آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِط ِصَ�ٰ ﴿  ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
ِ ٱ إَِ�  �  ٱ تَِص�ُ  �َّ

ُ
 ﴾٥٣ ُمورُ ۡ�

   ترجمه: 
 !ھان .ن استیو زمھا  آسمان ه درک یزھائیه متعّلق بدو است ھمه چک یراه خدائ 

ق او و با اّطالع و اجازه او یتحت نظارت دق یارکو ھر (گردد  یارھا به خدا بازمکھمه 
  ).بدو مربوط است یزیو ھر چ ،ردیپذ یانجام م

   توضیحات: 

اطٍ «  َ اطٍ (بدل از  :»رصِ َ ريُ  اهللاِ اَال إِيلَ « .است یه قبلیآ )رصِ ورُ  تَصِ /   بقره :نگا( :»األُمُ

ريُ ). «۱۸/   مائده ،۲۸/   عمران آل ،۲۸۵ رجوع و  .گردد یبرم .گردد یم یمنتھ :»تَصِ
 .برگشت دارد



 
 

 سوره زخرف

 ۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»حم« 
 ۲ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿   ﴾٢ ُمبِ�ِ ل
   ترجمه: 
  .است )یام آسمانکعقائد و اح(گر  روشن ه خود روشن وک !سوگند به قرآن 
   توضیحات: 

بِنيِ ـالْكِتَابِ الْ «   فراھم آمده است و یه از الفاظ و عبارات روشنکمراد قرآن است  :»مُ
/   وسفی ،۱۵/   مائده :نگا(است  یاخالق یم واالیو مفاھ یام الھکعقائد و احگر  روشن

  ).۱/   نمل ،۲شعراء /  ،۱
 ۳ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا﴿ 
   ترجمه: 
د و یبه اعجاز آن ببر ید پیبتوان(م تا شما یا فراھم آورده یما قرآن را به زبان عرب 
  .دینک کدر )م آن رایو مفاھ یمعان
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   توضیحات: 

بِيّاً «  رَ اناً عَ ءَ رْ   ).۷/   یشور ،۳/   فّصلت ،۲۸زمر /  ،۱۱۳/   طه ،۲/   وسفی :نگا( :»قُ
 ۴ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نَّهُ ﴿ 
ُ
�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  ﴾٤ َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َناَ�َ

   ترجمه: 
  .واال و استوار است ،ش ما استیدر په در لوح محفوظ کقرآن  
   توضیحات: 

). ۲۲/   بروج ،۳۹مراد لوح محفوظ است (نگا: رعد /  ی،تابکاصل ھر »: أُمِّ الْكِتَابِ « 

» ٌّ يلِ بوده و مقّدم بر  یآسمانھای  کتاب ن مرتبه اعجاز است و ناسخ ھمهیواال. در باالتر»: عَ

كِيمٌ «آنھا است.  یجملگ   م.کمت. حاک). پرح۱ر (نگا: ھود / یناپذ خللم و کمستح»: حَ
 ۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َنۡ�ِ ﴿ 
َ
ن ًحاَصفۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َعنُ�مُ  ُب أ

َ
ۡ�ِ  امٗ قَوۡ  ُكنُتمۡ  أ  ﴾٥ �ِ�َ مُّ

   ترجمه: 
و شما را (م یریاز شما بازگ )شما است یابیو راھ یداریه بیه ماک(ن قرآن را یا ما ایآ 

ه شما کبدان خاطر  )میبخش آن رھنمودتان نساز اتیات حیبا آم و یبه خود واگذار
ه قرآن را بر شما نازل کبل .مینک ین نمیھرگز چن( ؟!دیارکمردمان متجاوز و اسراف

 یو گمراھان ،ندیان بخورند و به راه آکت ،دارند یآمادگ که اندک یم تا دلھائینمائ یم
  ).در دست نداشته باشند یامت حّجتیق یفردا ،چون شما

   توضیحات: 

مْ «  نكُ بُ عَ ِ رَ « ؟ میشما به دور و منصرف دار ا ازیآ ؟ میا از شما باز داریآ :»اَفَنَرضْ كْ  :»الذِّ

حاً . «یام آسمانکو رھنمود با اح ی،پند دادن با سخنان گھربار قرآن .قرآن فْ اعراض  :»صَ
ن یدر ا .روگردانان .ر لفظ فعل استین صورت مفعول مطلق و از غیدر ا .یو روگردان

ن است: یچن ین صورت ظرف است و معنی. در ایزیصورت حال است. جانب و طرف چ

فِنيَ « ؟ میببر یگریم و به جانب دیرین قرآن را از شما بازگیا ما ایآ ِ ماً مُّرسْ نتُمْ قَوْ اصل »: اَن كُ
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نتُمْ (آن  مْ ( یاست و به معن )ألنْ كُ نِكُ وْ فِنيَ . «باشد یم )لِكَ ِ رسْ ن از حّد و یمراد متجاوز :»مُ
از شما  ،دیھست یا چون شما قوم متجاوزیآ :هیگر آید یمعن .افراد سخت گمراه است

در دست داشته  یامت حّجتیق یم و فردایو از عقاب و عذاب خود نترسان ،میدرگذر
  ؟دیباش

 ۶ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
 ٱ ِ�  نَِّ�ّٖ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٦ وَّ

   ترجمه: 
را  یادیغمبران زیما پ )قبالً  ؟ب باشدید عجیشما چرا باسوی  به یغمبریفرستادن پ( 
  .میا ردهکن روانه یشیپھای  مّلت انیبه م
   توضیحات: 

مْ «  لْنا(مفعول به  .ادیچه ز .فراوان :»كَ سَ   .است )أَرْ
 ۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

  َوَما﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  نَِّ�ٍّ  ّمِن �ِيِهميَأ  ﴾٧ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا

   ترجمه: 
  .دادند یه او را مورد استھزاء قرار مکن یمگر ا ،آمد یش آنان نمیبه پ یغمبریچ پیھ 
   توضیحات: 

 »... مْ أْتِيهِ ا يَ ن یھا مانع ا ردنک ھا و مسخره ه مخالفتکقت است ین حقیاشاره به ا»: مَ
ن یه اکن ھم بدانند یو مؤمنان راست ،ندکغمبران را قطع یارسال پ ه خداکنشده است 

 یسابقه طوالن ،شانینجه خوبان و تمسخر اکو ش ،از حّق و مبارزه با آن یھا یگردانیرو
  دارد.

 ۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

هۡ ﴿ 
َ
ٓ لَكۡ فَأ َشدَّ  َنا

َ
 ٱ َمَثُل  َوَمَ�ٰ  اٗش َ�طۡ  ُهمِمنۡ  أ

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٨ وَّ

   ترجمه: 
م یا ردهک کرا ھال یسانکو ما  )فر نمانده استیک یھا و تمسخرھا ھم ب یگردانیرو( 
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از داستان  یھائ نمونه .اند ھم داشته یشتریاند و قدرت ب ھم بودهھا  این رومندتر ازیه نک
  .گذشته است )ان آمده ویبارھا در قرآن به م(ان ینیشیپ

   توضیحات: 

و  یتند .ورشیحمله و  .یریدل )۲۱/   غافر ،۷۸/   قصص :نگا( یرومندین :»بَطْشاً « 

ثَلُ ). «۱۳۰شعراء /  ،۱۹/   قصص ،۱۹۵/   اعراف :نگا( .یزیت نمونه  .سرگذشت :»مَ

مْ . «یزندگ نْهُ   .انیکان و میشیاز قر :»مِ
 ۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ﴾٩ َعلِيمُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َخلََقُهنَّ  َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
قطعًا خواھند  ،ده استین را آفریو زمھا  آسمان یسکه چه ک یان بپرسکاگر از مشر 

گاه :گفت را  یارکن یشان چنیاھای  بت دانند یه مکچرا ( .خداوند با عّزت و بس آ
  ).دھند یت نمیاند و آنان به معبودان خود حّق خالق ردهکن

   توضیحات: 

مْ «  تَهُ أَلْ ئِن سَ   ).۳۸زمر /  ،۲۵/   لقمان ،۶۱/   بوتکعن :نگا( :»لَ
 ۱۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿   ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
 ﴾١٠ َتُدونَ َ�هۡ  لََّعلَُّ�مۡ  ُسُبٗ�  �ِيَها لَُ�مۡ  وََجَعَل  ادٗ َمهۡ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
 یھائ رده است و در آن راهکشما  )و محّل آرامش یزندگ(ن را گاھواره یه زمک یسک 
  .دیه رھنمود شوکن یشما به وجود آورده است تا ا یبرا

   توضیحات: 

داً «  هْ بُالً ). «ثیان الحدیالب مجمع :نگا( .ان آمادهکم .گاھواره :»مَ ا سُ مْ فِيهَ لَ لَكُ عَ  :»جَ

لَّكُ ). «۳۱اء / یانب ،۵۳/   طه ،۱۵/   نحل :نگا( عَ ونَ لَ ْتَدُ خود رھنمود  یتا به مقصدھا :»مْ هتَ
  .دیببر یقدرت خدا پ یھا تا به نشانه .دیشو

 ۱۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 
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ِيٱوَ ﴿  َل  �َّ ٓ ٱ مِنَ  نَزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما �َ�ۡ  بَِقَدرٖ  َء
َ
يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبِهِ  نَافَأ ۚ تٗ مَّ  ﴾١١ رَُجونَ ُ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ا

   ترجمه: 
ن مرده یزم ین آبیما با چن .به اندازه الزم باراند یآب ،آسمان یسو ه ازک یسکو آن  

مرده با نزول باران زنده گردانده  یھا نیه زمک(ن گونه یھم ،میدیبخش یرا زندگ
حساب و  یو برا(د یشو یرون آورده میب )د ویشو یز زنده گردانده میشما ن ،شوند یم
  ).دیگرد یل میتاب به محشر گسک

   توضیحات: 

رٍ «  دَ نَا. «نیبه مقدار مع .به اندازه الزم :»بِقَ ْ   ).۲۱اء / یانب :نگا(م یزنده گرداند :»أَنرشَ
 ۱۲ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱوَ ﴿   ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
 ٱوَ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�

َ
 ﴾١٢ َكُبونَ تَرۡ  َما مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

   ترجمه: 
ھا و  وانیو حھا  انسان اعم از ،ھا و نرھا و ماده(ھا  ه ھمه جفتکاست  یسکو ھمان  

ده یه دیتھ یھائ بکان مریھا و چھارپا یشتکشما از  یو برا .ده استیرا آفر )ھا اهیگ
نجا و آنجا ید و بدینک یم یع راه را طیو راحت و سر(د یگرد یه بر آنھا سوار مکاست 

  ).دیرو یم
   توضیحات: 

اجَ «  وَ ھا و باالخره ھمه  یھا و منف ھا و مثبت مراد نرھا و ماده .ھا جفت :»األزْ
  ).۵/   حّج  :نگا(ھا  ھا و صنف نوع ).۳۶/   سی :نگا( .مخالف است یھا جنس

 ۱۳ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ْۥ َتوُ لِتَسۡ ﴿  ٰ  ا َ�َ  ِ ْ تَذۡ  ُ�مَّ  ۦُظُهورِه ْ  هِ َعلَيۡ  تُمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا  نَ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ُقولُوا
ِيٱ رَ  �َّ  ﴾١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ

   ترجمه: 
ه بر ک یو ھنگام ،دیریه بر پشت آنھا قرار بگکن یده است) تا ایب را آفرکن مرای(خدا ا 

 ه اوکاست  یو منّزه خدائ کد: پاید و بگوئینکاد ید نعمت پروردگار خود را یآنھا سوار شد
  م.ینداشت ی) آنھا توانائیردن و نگھدارکو گرنه ما بر (رام  ،ر فرمان ما درآوردیرا به زھا  این
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   توضیحات: 

وا«  تَوُ ننيَ . «دینکد و جا خوش یتا مستقّر گرد :»لِتَسْ رِ قْ ر فرمان یبه ز .انیتوانا :»مُ
  .دارندگان درآورندگان و نگاه

 ۱۴ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
   ترجمه: 
خود  یایدن یتاب نحوه زندگکو حساب و (م یگرد یپروردگارمان بازمسوی  به و ما 

  ).میدھ یرا بازپس م
   توضیحات: 

لِبُونَ «  نقَ يا ). «۵۰شعراء /  ،۱۲۵/   اعراف :نگا(برگردندگان  :»مُ آ إِلَ إِنَّ نَا لَ وَ بِّ لِبُونَ ـرَ نقَ  :»مُ
د یان است و نباین جھان معاد و محاسبه در میبعد از ا :هکن یه اشاره دارد به این آیا

گران یا مغرور شد و بر دیراھوار و داشتن زرق و برق دن یھا بکھنگام سوار شدن بر مر
  .ردکاد خدا یھا  از نعمت یمند و بھره یریگ د به ھنگام بھرهیه باکبل ،ّبر نمودکت

 ۱۵ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  وََجَعلُوا بِ�ٌ  لََكُفورٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ًء�ۚ ُجزۡ  ۦِعَبادِه  ﴾١٥ مُّ
   ترجمه: 
ه فرشتگان را کچرا (دانند  یاز او م یا را پاره یبرخ ،زدانیان بندگان یان از مکمشر 

ه به صورت کاز وجود پدر و مادر است  یجزئنند و فرزند ھم ک یدختران خدا قلمداد م
  .است یارکشه آشیفرپکواقعًا انسان بس ناسپاس و  ).شود ینطفه از آنان جدا م

   توضیحات: 

ا«  ءً زْ  :نگا(مؤّنث و ماده  ).انیأضواء الب :نگا(ھمتا و ھمگون  .ه و پارهکت .بخش :»جُ
ان معتقد بودند کمشر .استن یاز وجود والد یه جزئکمراد فرزند است  ).ھمان مرجع

ورٌ ). «۱۴۹/   صاّفات ،۵۷/   نحل ،۱۰۰/   انعام :نگا(ند یه فرشتگان دختران خداک فُ  :»كَ
  ).ّسریالمصحف الم :نگا(بس ناسپاس  ،شهیفرپکار یبس
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 ۱۶ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

مِ ﴿ 
َ
َذَ ٱ أ ا �َّ ۡص  َ�َناتٖ  لُقُ َ�ۡ  مِمَّ

َ
ٰ َوأ ِ  ُ�مَفٮ  ﴾١٦ نِ�َ ۡ�َ ٱب

   ترجمه: 
ده است و پسران یخود برگز یدختران را برا ،ندیآفر یه خدا مک یزھائیان چیا از میآ 
  ؟ رده استکژه شما یرا و
   توضیحات: 

َذَ «  مْ . «برگرفته است .ده استیبرگز :»إختَّ اكُ فَ رده است کشما انتخاب  یبرا :»أَصْ
  ).۴۰اسراء /  :نگا(

 ۱۷ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

َ  �َذا﴿  َحُدُهم �ُّ�ِ
َ
 ﴾١٧ َكِظيمٌ  وَُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  َظلَّ  َمَثٗ�  لِلرَّ� َ�ََب  بَِما أ

   ترجمه: 
 یه برایر و شبیه نظکمژده دھند  یزیاز آنان را به ھمان چ یکیه ھرگاه ک یدر حال 
شود و مملّو از خشم و  یاه میس )یاز فرط ناراحت(اش  چھره ،سازد یمھربان م یخدا

  !گردد ین میک
   توضیحات: 

حْ «  بَ لِلرَّ َ ثَالً ـرضَ ه کچرا  .سازد یخداوند مھربان ھمسان و ھمانند م یبرا :»منِ مَ
خداوند  یبرا .ت استیشان در جنسیه ایر و شبین خود و نظیفرزند از جنس والد

ظِيمٌ . «زند یآورد و مثل م یمھربان مثال م  :نگا(ز از غم و اندوه یپر از خشم و لبر :»كَ
  ).۵۸/   نحل ،۸۴/   وسفی

 ۱۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ  َمن أ ُؤا  ﴾١٨ ُمبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َصامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوُهوَ  َيةِ لۡ ۡ�ِ ٱ ِ�  يُنَشَّ

   ترجمه: 
و به ھنگام گفتگو و  ،ابدی یور پرورش مینت و زیز یه در البالکرا  یسکا یآ 

تواند  ینم )ه داردک یکا و شرم و عاطفه نازیبه خاطر ح(ش در بحث و مجادله کشمک
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د و پسران را فرزند یدان یفرزند خدا م( ،ندکان و اثبات یار بکمقصود خود را خوب و آش
  ).؟!خود
   توضیحات: 

أُ «  نَشَّ به دنبال  یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .گردد یده میابد و بالی یپرورش م :»يُ

يَةِ . «دارد لْ .... «وریز .نتیز :»احلِْ يَةِ لْ أُ يفِ احلِْ نَشَّ ن يُ ه زنان غالبًا عالقه کن است یمراد ا :»مَ
ا و شرم و عطوفت یبه خاطر ح ،و به ھنگام جّر و بحث ،آالت دارند نتیبه ز یدیشد

  .مانند یان منظور خود درمیدر اثبات مقصود و ب ،ادیز
 ۱۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ وََجَعلُوا ِينَ ٱ �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل ۚ إَِ�ٰ  لرَّ�ٱ دُ ِعَ�ٰ  ُهمۡ  �َّ ْ  ًثا َشِهُدوا
َ
 َدُ�ُهمۡ َشَ�ٰ  َتُب َسُتكۡ  َقُهمۚۡ َخلۡ  أ

 ﴾١٩ لُونَ  َٔ َو�ُۡ� 
   ترجمه: 
و دختران خدا (آورند  یمؤّنث بشمار م ،مھربانند یه بندگان خداکآنان فرشتگان را  

شان  اند و ِخلقت نش فرشتگان حضور داشتهیشان به ھنگام آفریا ایآ ).!ندینما یقلمداد م
 یھا در نامه ،اساس یده بین عقیبر ا(شان یا یاظھارنظر و گواھ ؟!اند را مشاھده نموده

  .گردند یبازخواست م )خدا یاز سو ،امتیدر روز ق(شود و  یثبت و ضبط م )شان اعمال
   توضیحات: 

لُوا ال«  عَ ... إِنَاثاً ـْجَ ةَ آلئِكَ   ).۱۵۰/   صاّفات ،۴۰اسراء /  :نگا( :»مَ
 ۲۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  لَوۡ  َوقَالُوا ا ُهم� َ�ٰ َ�بَدۡ  َما نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ءَ َشا ٰ  لَُهم مَّ  ﴾٢٠ُرُصونَ َ�ۡ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  مِنۡ  لَِك بَِ�
   ترجمه: 
ن یمترکآنان  .میردک یفرشتگان را پرستش نمخواست ما  یاگر خدا م :ندیگو یو م 

ه یشان سخنانشان جز بر پایا !ندارند )یت الھیرضا(ن یاز ا یخبرترین  کوچک اّطالع و
  .ستین نیحدس و گمان و تخم

   توضیحات: 

حْ «  آءَ الرَّ وْ شَ خود  یه عقائد فاسد و اعمال خرافیتوج یان تنھا براکمشر :»انُ ـمَ ـلَ
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اراده خدا واقع  یب یزیچ یه در عالم ھستکدرست است  .گفتند یم ین سخنیچن
خود آنان  .میاراده باش یه ما مختار و صاحب آزادکخدا خواسته است  یول ،شود ینم

ردند ک ینم یپوش  ، ھرگز از مجازات او چشمردک یمال میشان را پایاز ا یحقوق یسکاگر 

ونَ «. رده استکن یر چنی، دست تقداست ی: چه مانعگفتند یو نم صُ ْرُ ن یتخم :»خيَ
  ).۶۶/   ونسی ،۱۴۸و  ۱۱۶/   انعام :نگا(ند یگو یده میزنند و ناسنج یم

 ۲۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
 ﴾٢١ ِسُكونَ َتمۡ ُمسۡ  ۦبِهِ  َ�ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن ابٗ كَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  أ

   ترجمه: 
و (اند  م و آنان بدان چنگ زدهیا بدانان داده ،ن قرآنیش از ایرا پ یتابکه ما کن یا ای 
  ).؟ندک ید مییشان را تأیتاب افتراء اکآن 
   توضیحات: 

مْ (ما بعد خود را عطف بر  :»أَمْ «  هُ لْقَ وا خَ دُ هِ بْلِهِ . «سازد یم )أَشَ   .ش از قرآنیپ :»قَ
 ۲۲ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ  بَۡل ﴿  ٓ وََجدۡ  إِنَّا ا ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  ﴾٢٢ تَُدونَ مُّ

   ترجمه: 
 یز بر پیم و ما نیا افتهی ینیان خود را بر آئکایما پدران و ن :ندیگو یشان میه اکبل 

  ).میریگ یش میرا در پ یپرست و راه بت(م یرو یآنان م
   توضیحات: 

ارَ «  اثَ َثر :»ءَ
َ
ةٍ ). «۷۰/   صاّفات :نگا(مراد راه و رسم است  .جمع أ   .نین و آئید :»أُمَّ
 ۲۳ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿  رۡ  َما
َ
ٓ ُمۡ�َ  قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن �َةٖ قَرۡ  ِ�  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ ٓ وََجدۡ  إِنَّا فُوَها ٓ  نَا  َءنَاَءابَا

 ٰٓ ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ قۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  ﴾٢٣ تَُدونَ مُّ
   ترجمه: 
مبعوث  یا دھنده میب )غمبریپ(ش از تو یپ یاریچ شھر و دیگونه در ھ نیھم 
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ما  :اند آنجا گفته )خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت(ه متنّعمان کن یم مگر ایا ردهکن
 )رده استکرا بر ھمگان واجب  یپرست ه بتک(م یا افتهی ینیان خود را بر آئکایپدران و ن

  .میرو یبه دنبال آنان م )م ویشو یشان ماندگار میوه ایبر ش(و ما ھم قطعًا 
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ه از ک یوقت ،ان در ھمه ادوارکمشر یعنی .ن گونهیھم .ن منوالیبه ھم :»كَ
و دست به دامان  ،اند قت را جنباندهیسلسله خصومت با حق ،اند حّجت و برھان درمانده

ةٍ . «اند د زدهیتقل يَ رْ ا). «۲۰۸شعراء /  ،۵۱/   فرقان ،۹۴/   اعراف :نگا( :»قَ فُوهَ َ رتْ  :نگا( :»مُ

ةٍ ). «۳۴سبأ /  ،۶۴/   مؤمنون ،۱۶اسراء /  ونَ . «نین و آئید :»أُمَّ تَدُ قْ  .نندگانکاقتداء :»مُ
  .مقّلدان .نندگانک یرویپ

 ۲۴ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َولَوۡ  َل َ�
َ
هۡ  تُُ�مِجئۡ  أ

َ
ا َدىٰ بِأ ٓ  هِ َعلَيۡ  وََجد�ُّمۡ  ِممَّ ْ قَالُوٓ  َءُ�ۡمۖ َءابَا ٓ  إِنَّا ا رۡ  بَِما

ُ
 ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ

 ﴾٢٤ فُِرونَ َ�ٰ 
   ترجمه: 
ه کشما آورده باشم  یرا ھم برا ینیا اگر من آئیآ :گفت یم )شان یغمبرشان بدیپ( 
باز ھم از (د یا افتهیان خود را بر آن کایپدران و نه کتر باشد  بخش  تیھدا ینیاز آئ

د ید و دست به دامان تقلیرو یش میخو یپرست د و بر بتینک یم یرویگذشتگان خود پ
 )د ویا با خود آورده(ه ک یزیاصًال ما به چ )ن است ویچن !یآر( :گفتند یم )؟دیشو یم

  .میباور ندار ،دیا بدان مأمور و مبعوث شده
   توضیحات: 

لْتُم بِهِ «  سِ   .دیا خته شدهیغ آن برانگیتبل ید و برایا ھمراه با آن فرستاده شده :»أُرْ
 ۲۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱفَ ﴿  ۡ ٱ قَِبةُ َ� �ِ�َ ل  ﴾٢٥ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
گرفتار  یویسخت دنو آنان را به مجازات (م یا شان انتقام گرفتهیپس ما از ا 

جا کبه  ،غمبرانیپ(نندگان ک بیذکار تکبنگر عاقبت  )شمندیمخاطب اند یا .میا ساخته
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  .چگونه شده است )ده است ویشک
   توضیحات: 

مْ «  نْهُ نَا مِ مْ انتَقَ انظُرْ ). «۴۷/   روم ،۷۹حجر /  ،۱۳۶/   اعراف :نگا( :»فَ مخاطب  :»فَ
  .است یا خوانندها ھر شنونده و یغمبر اسالم یپ

 ۲۶ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

�ِيهِ  هِيمُ َ�ٰ إِبۡ  قَاَل  �ذۡ ﴿ 
َ
ٓ  إِنَِّ�  ۦٓ مِهِ َوقَوۡ  ِ� ا ءٞ بََرا  ﴾٢٦ ُبُدونَ َ�عۡ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
 .م رایاز داستان ابراھ یا ن گوشهکان ینندگان معاصر بک بیذکت یبرا )!غمبریپ یا( 
  .زارمید بیپرست یه مک یمن از معبودھائ :گفتم به پدر و قوم خود یابراھ یوقت
   توضیحات: 

آءٌ «    .در اصل مصدر است .زاریب ).۴/   ممتحنه ،۴۸/   انفال ،۷۸/   انعام :نگا( یبر :»بَرَ
 ۲۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ إِ�َّ ﴿   ﴾٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ  َ�َطَرِ�  �َّ
   ترجمه: 
به راه (ه او مرا کچرا  )دیاو را خواھم پرست( .ده استیآفر ه مراک یبجز آن معبود 
  .ردکرھنمود خواھد  )حق
   توضیحات: 

ينِ «  ينِ . «آورده است یبه ھست یستیمرا از ن :»فَطَرَ دِ يَهْ  .ردکت خواھد یمرا ھدا :»سَ
استمرار  ینجا برایدر ا ،فعل مضارع با وجود حرف استقبال .ر حذف شده استیاء ضمی

بدون آن آمده است و  ۷۸ه یآ ،ن واژه در سوره شعراءیه ھمکچرا  .نده استیحال و آ
  .است یکیقّصه 

 ۲۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ۦَعقِبِهِ  ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها﴿ 
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   ترجمه: 
ن یتا ا ،گذاشت یباقان قوم خود یدر م یتاپرستکید را به عنوان شعار یم توحیابراھ 

  .برگردند )مان آورده ویبدان ا(شان یه اک
   توضیحات: 

ا«  لَهَ عَ لَ (فعل  یر فاعلیمرجع ضم :»جَ عَ لمه کبه  )ھا(ر یضم .م استیا ابراھیخدا  )جَ

ينِ (ه مفھوم از مجموع کگردد  یبرم )إِلهَ إِالَّ اهللاُ آل( یعنی ،دیتوح ي فَطَرَ ذِ آءٌ (و  )الَّ نِي بَرَ إِنَّ

ونَ ـَّمـّمِ  بُدُ هِ الْ (ه مرجع کن یا ای .است )ا تَعْ الَةـهذِ قَ   .دا استیالم پک یه از فحواکاست  )مَ
 ۲۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ُت َمتَّعۡ  بَۡل ﴿  ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ٓ  َح�َّ بِ�ٞ  َورَُسولٞ  قُّ �َۡ ٱ َءُهمُ َجا  ﴾٢٩ مُّ
   ترجمه: 
اده ننمودند و من ھم در یاش را پ ردند و برنامهکبرآورده ن م راید ابراھیان امکمشر( 

مند  ا بھرهیشان را از مواھب دن نان و پدرانیه من اکبل )ردمکن یا شان عجلهیعقوبت ا
به  یغمبر روشنگریو پ ،)قتیو حق(حق  )قرآن فراخواننده مردمان به(ساختم تا 

  .نزدشان آمد
   توضیحات: 

تَّعْتُ «  َقُّ . «مھلت دادم .مند ساختم بھره :»مَ بِنيٌ . «مراد قرآن است .قتیحق :»احلْ  :»مُ
 .ه رسالتش ثابت و روشن استک یغمبریپ یعنی .واضح و روشن .گر انیو بگر  روشن

  .مراد حضرت محّمد است
 ۳۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ ْ  قُّ �َۡ ٱ َءُهمُ َجا  ﴾٣٠ فُِرونَ َ�ٰ  ۦبِهِ  �نَّا رٞ ِسحۡ  َذاَ�ٰ  قَالُوا
   ترجمه: 
  .مین جادو است و ما بدان باور نداریا :گفتند ،شان آمدیش ایه قرآن به پک یھنگام 
   توضیحات: 

َقُّ «    ).۳۱و  ۲۹/   زخرف :نگا(قرآن  :»احلْ
 



  ٢١٢٧ سوره زخرف

 

 ۳۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٰ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  نُّزَِل  َ� لَوۡ  َوقَالُوا  ﴾٣١ َعِظي�ٍ  �َتَۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ ّمِنَ  رَُجلٖ  َ�َ
   ترجمه: 
فرو  )ه و طائفکم(از دو شھر  یکیاز  ین قرآن بر مرد بزرگواریچرا ا :گفتند 

  ؟! فرستاده نشده است
   توضیحات: 

لٍ «  جُ ھرچند  .سرشناس و ثروتمند است یمرادشان مرد .مرد بزرگوار :»رَ
ره ید پسر مغیاند مرادشان ول اغلب گفته یول ،نباشد ینیمنظورشان چه بسا شخص مع

ِ . «از طائف بود یو عروه پسر مسعود ثقف ،هکاز م یمخزوم تَنيْ يَ رْ قَ مرادشان  .دو شھر :»الْ
  .ه و طائف بودکم

 ۳۲ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ُهمۡ ﴿ 
َ
عِيَشَتُهمۡ  َنُهمبَيۡ  َناقََسمۡ  نُ َ�ۡ  َرّ�َِكۚ  َت رَۡ�َ  ِسُمونَ َ�قۡ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  مَّ ُّ� ۚ  َناَوَرَ�عۡ  َيا

َتَِّخذَ  تٖ َدَرَ�ٰ  ٖض َ�عۡ  َق فَوۡ  َضُهمۡ َ�عۡ  ۗ رِ�ّٗ ُسخۡ  اٗض َ�عۡ  ُضُهمَ�عۡ  ّ�ِ ا َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُت َورَۡ�َ  ا  ّمِمَّ
 ﴾٣٢ َمُعونَ َ�ۡ 

   ترجمه: 
ه کس کد رسالت را به ھر یلکو (نند ک یم میا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیآ 

م یتقسشان  میان ایدن یشت آنان را در زندگیه معکم ین مائیا ).؟سپارند یبخواھند م
گر را به ید یاز آنان بعض یتا بعض ،میا داده یھائیگر برترید یرا بر برخ یو برخ .میا ردهک
 یرآو و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع ).نندکگر خدمت یدکیو به (رند یار گک
  ).ه نبّوت است و نبّوت از ھمه مقامات برتر استک(نند بھتر است ک یم

   توضیحات: 

حْ «  ةـرَ مْ . «ده نوشته شده استیشکبا تاء  یالخّط قرآن در رسم :»مَ تَهُ يشَ عِ قوت  :»مَ

اتٍ . «یدنیو نوش یخوردن :لیاز قب ،شانیا یزندگ جَ رَ مراد تفاوت در  .مراتب :»دَ

اً . «و اعمال و ارزاق استھا  اقتیاستعدادھا و ل يّ رِ خْ ار کبه  .ر فرمانیز .مسّخر :»سُ
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ه(منسوب به  .گرفته شده رَ خْ ذَ . «است )سُ م لِيَتَّخِ هُ اً  بَعْضاً  بَعْضُ يّ رِ خْ نجا یر در ایتسخ :»سُ
خدمت  یار گرفتن عموم مردم براکه منظور به کبل ،ستیظالمانه ن یشک بھره یبه معن

و  یچرخش زندگ .جاد نظم در اجتماع استیو ا یتعاون یگر و چرخاندن زندگیدکیبه 
متفاوت و  یروھاید نیآزادند و باھا  انسان ھمه .ستیر نیپذ انکنظم بدون تفاوتھا ام

 یھا تیج فّعالیوفا سازند و از نتاکرند و نبوغ جوراجور خود را شیار گکخّالق خود را به 
ھمچون ھا  انسان .وشندکھا ب یرند و در رفع نارسائیاست بھره گکم و ک یش بیخو

اندازه و با  کینواخت و  کیل و کش کی ،ارخانهک کیه در کستند ین یدستکیظروف 
ن یماش کی یھا چ و مھرهیمانند پھا  انسان نیھمچن .ساخته شده باشند ،دهینوع فا کی

ن یار معکرده باشد و به گونه اجبار به کم یه سازنده مربوطه آنھا را تنظکستند یھم ن
اراده و  یآزاد ،ھا اقتین تفاوت استعدادھا و لیدر عھا  انسان هکبل .خود ادامه دھند

حْ . «دیگرد ین مکناممھا  انسان یبرا یزندگ ،ن بودیاگر جز ا .ت دارندیمسؤول ةُ ـرَ  :»مَ
  .ن مترّتب بر آن استیو سعادت دار ،مراد نبّوت

 ۳۳ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿ 
َ
ةٗ  �َّاُس ٱ يَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
ََعلۡ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ِ  ُفرُ يَ�ۡ  لَِمن َنا�َّ  ّمِن اُسُقفٗ  ِ�ُُيوتِِهمۡ  لرَّ�ٱب

ةٖ   ﴾٣٣ َهُرونَ َ�ظۡ  َهاَعلَيۡ  َوَمَعارِجَ  فِضَّ
   ترجمه: 
ل یتما(ه ھمه مردم کشد  یسبب نم )یّفار از انواع مواھب مادکمند شدن  بھره(اگر  
ه به خداوند ک یسانک یما برا ،گردند یمّلت واحد )یدر گمراھنند و کدا یفر پکبه 

آنان  یو برا ،میآورد یاز نقره فراھم م یھائ با سقف یھائ داشتند خانه یمھربان باور نم
ه نعمت کچرا ( .ه از آنھا باال روندکم یداد یب مین ترتیمیس یھا ھا و نردبان پّله

به حساب  یزیدان آخرت چیجاوارزش است و در مقابل نعمت  یات بیچندروزه ح
  ).دیآ ینم

   توضیحات: 

ةً «  فاً . «ن استید یمراد مّلت گمراه و ب .مّلت :»أُمَّ قُ  .آسمانه خانه ،جمع َسْقف :»سُ

ةٍ . «اطاق یپوشش باال جَ . «نقره :»فِضَّ ارِ عَ . باالرو .نردبان .پّله ،جمع َمْعَرج :»مَ

ونَ « رُ   .بر شوند .باال روند :»يَظْهَ
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 ۳۴ زخرف آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

بۡ  َوِ�ُُيوتِِهمۡ ﴿ 
َ
� ٰ ًرا ابٗ َ�  ﴾٣٤ ونَ  ُٔ َ�تَِّ�  َهاَعلَيۡ  َوُ�ُ

   ترجمه: 
ه یکه بر آنھا تک یا نقره یھائ و تخت ،میآورد یفراھم م یشان درھائیھا خانه یو برا 

  .میداد یم  بیلمند ترت یزنند و م یم
   توضیحات: 

راً «  ُ   .ھا تخت ،ریجمع َسر :»رسُ
 ۳۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ ُرفٗ َوزُخۡ ﴿  ٰ  ُ�ُّ  �ن ا ا لَِك َ� ِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  لَمَّ �ۡ ٱ ة ُّ� ۚ  ﴾٣٥ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ِخَرةُ �ٱوَ  َيا
   ترجمه: 
ھا  این اّما ھمه .میداد یمشان  بدی آالت نتیو ز یور و انواع وسائل تجّملیو زر و ز 

زگاران آماده یپرھ یشگاه پروردگارت برایو آخرت در پ ،است ین جھانیا یمتاع زندگ
با نعمت جھان گذران قابل  ،ه از آن خداپرستان استکدان یجاو یو نعمت سرا(است 

  ).ستیسه نیمقا
   توضیحات: 

فاً «  رُ خْ فاً ( یبعض .یآالت و وسائل تجمل نتیز .وریزر و ز :»زُ رُ خْ فاً (را عطف بر  )زُ قُ  )سُ
افراد گذارده گونه  این اریه در اختکدانند  یم یمستقلّ  ینتیو اشاره به وسائل ز ،تهدانس

ن(عطف بر  یو برخ .شود یم ةٍ  مِ ن(دانسته و در اصل  )فِضَّ فٍ  مِ رُ خْ سپس  ،بوده )زُ
ھا  سقف :شود ین مین صورت مفھوم جمله چنیدر ا .منصوب به نزع خافض شده است

. میداد یب میاز نقره ترت یاز طال و بعض یآنان را بعض یھا خانه یھا و درھا و تخت

  .است )إِالّ ( ین واژه به معنیا .مگر .بجز :»اـَمّ ـلَ «
 ۳۶ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٦ قَرِ�نٞ  ۥَ�ُ  َ�ُهوَ  انٗ َ�ٰ َشيۡ  ۥَ�ُ  ُ�َقّيِۡض  لرَّ�ٱ رِ ذِكۡ  َعن ُش َ�عۡ  َوَمن﴿ 
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   ترجمه: 
ن یو چن ،میساز یرا مأمور او م یمنیاھر ،غافل و روگردان شوداد خدا یس از کھر  
  ).سازد یاش م و گمراه و سرگشته(گردد  یم یھمواره ھمدم و یمنیاھر
   توضیحات: 

رِ . «سو شود مک .ور شودک .بگرداند یرخ بتابد و رو .غافل شود :»يَعْشُ «   .ادی :»ذِكْ

رِ ). «۹و  ۶حجر /  ،۶۳/   اعراف ،۵۸/   عمران آل :نگا(قرآن  حْ  ذِكْ  .قرآن خدا :»منِ ـالرَّ

يِّضْ . «ر و اندرز خدایکتذ .ردنکاد یخدا را  ه یتھ .میآور یفراھم م .میساز یآماده م :»نُقَ

ينٌ « )۲۵/   فّصلت :نگا( .مینیب یم رِ   .ھمدم .نیھمنش :»قَ
 ۳۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

وَ�ُهمۡ  ��َُّهمۡ ﴿  بِيلِ ٱ َعنِ  َ�َُصدُّ �َُّهم َسُبونَ َوَ�حۡ  لسَّ
َ
هۡ  �  ﴾٣٧ َتُدونَ مُّ

   ترجمه: 
را در نظرشان  یگمراھ یا به گونه(دارند و  یبازم )خدا(ن گروه را از راه ین ایاطیش 

  .ھستند یقیافتگان حقی تیشان ھداینند اک یگمان م )هکند یآرا یم
   توضیحات: 

ُمْ «  مْ (مرجع  :»إِهنَّ يْطاناً (ن به صورت یشیه پیاگرچه در آ .ن استیاطیش )هُ و مفرد  )شَ

ُمْ . «دارد یجمع یدر واقع معن ،آمده است وهنَ دُّ يَصُ  .دارند یّفار را باز مکن یاطیش :»لَ
و  ،حرام را حالل ،تیرا ھدا یگمراھ ،راھه را شاھراهیب ،بایھا را در نظرشان زیزشت یعنی

بُونَ . «نندک یرا از راه به در م شانیدھند و ا یباالخره نادرست را درست جلوه م ْسَ حيَ

ونَ  تَدُ هْ ُمْ مُ   ).۱۰۶ - ۱۰۳/   ھفک ،۳۰/   اعراف :نگا( :»أَهنَّ
 ۳۸ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٓ  إِذَا َح�َّ ۡ ٱ دَ ُ�عۡ  َنَك َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  َت لَيۡ َ�ٰ  قَاَل  َءنَاَجا  ﴾٣٨ َقرِ�نُ لۡ ٱ َس فَبِئۡ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل
   ترجمه: 
 ،دیآ یش ما میبه پ )امتیدر ق ی،منیھمراه با چنان اھر( یسکن یه چنکتا آن گاه  

 ،ان تویان من و میم !یکاشک :دیگو یم )ند و نادمانهک یز میانگ ن نفرتین ھمنشیرو بد(
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  !است ین بدیچه ھمدم و ھمنش )!من یوا یا( !به اندازه مشِرق و مغرب فاصله بود
   توضیحات: 

دَ «  ِ ـْال. «اندازه .فاصله :»بُعْ قَنيْ ِ رشْ ن واژه یا .مراد مشِرق و مغرب است ،دو مشِرق :»مَ
َبوَ  ).۲۱۵و  ۱۸۰و  ۸۳/   بقره :نگا(ِن یھمچون واِلَد  .است یملحق به مثنّ 

َ
نساء  :نگا(ِن یأ

  ).۱۰۰و  ۹۹و  ۶/   وسفی ،۸۰/   ھفک ،۱۱/ 
 ۳۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ  إِذ مَ وۡ ۡ�َ ٱ يَنَفَعُ�مُ ﴿  نَُّ�مۡ  ُتمۡ ظَّ
َ
 ﴾٣٩ َ�ُِ�ونَ ُمشۡ  َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  �

   ترجمه: 
 ،دیا ردهکه شما ستم کچرا  ،بخشد ینم ین گفتگوھا امروز به حال شما سودیھرگز ا 

  .دیباش کدر عذاب دوزخ مشتر یه ھمگکن است یو حق ا
   توضیحات: 

مْ . «هکن یبه عّلت ا .هکچرا  :»إِذْ «  َنَّ « :یعنی .ان عّلت عدم نفع استیب :»أَنَّكُ ألِ

وا كُ ِ رتَ مْ أَن تَشْ كُ قَّ   .»حَ
 ۴۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
فَأ

َ
مَّ ٱ ِمعُ �ُسۡ  أ وۡ  لصُّ

َ
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن ُعۡ�َ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  أ  ﴾٤٠ مُّ

   ترجمه: 
را  یسانکوران و که کن یا ایو  ؟ یران برسانکسخن خود را به گوش  یتوان یا تو میآ 

  ؟ یرھنمود گردان ،ھستند یارکآش یه در گمراھک
   توضیحات: 

 »... مَّ عُ الصُّ مِ أَنتَ تُسْ   ).۸۱و  ۸۰/   نمل ،۴۳و ۴۲/   ونسی :نگا( ؟»اَفَ
 ۴۱ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  نَتقُِمونَ  ُهمِمنۡ  فَإِنَّا بَِك  َهَ�َّ نَذۡ  فَإِمَّ  ﴾٤١ مُّ
   ترجمه: 
قطعًا ما از  )یشان نباشیو ناظر بر مجازات ا(م یان برداریم و از میرانیتو را بم ھرگاه 
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  ).م رساندیشان خواھ و به مجازات(م گرفت یآنان انتقام خواھ
   توضیحات: 

 »... بَنَّ بِكَ هَ ا نَذْ إِمَّ  ی،ه بعدیه و چند آین آیاست و ا یغمبر گرامیسخن به پ یرو :»فَ
  .او است کو آرامش خاطر مبار یتسلّ  یبرا

 ۴۲ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ِيٱ نُرِ�َنََّك  أ قۡ  ِهمَعلَيۡ  فَإِنَّا ُهمۡ َ�ٰ وََعدۡ  �َّ  ﴾٤٢ َتِدُرونَ مُّ

   ترجمه: 
م یبه تو نشان خواھ ،میا وعده دادهشان  بدی آنچه را از عذاب )یاگر زنده بمان(ا ی 
  .میتوانائرا ما بر آنان مسّلط و یز ،داد
   توضیحات: 

ي...«  نَّكَ الَّذِ يَ و ھمه  ،ن شدیچن ،ات رسولید حیدر ق ).۷۷غافر /  :نگا( :»أَوْ نُرِ
  )یقاسم :نگا( .دندیمان خزیش بعدھا به پناه ایسران قر

 ۴۳ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿  ِيٓ ٱب وِ�َ  �َّ
ُ
ٰ  إِنََّك  َكۖ إَِ�ۡ  أ سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َ�َ  ﴾٤٣ َتقِي�ٖ مُّ

   ترجمه: 
ه تو قطعًا بر راه کچرا  .شده است یه به تو وحک یزیم چنگ بزن بدان چکمح 

  .یراست قرار دار
   توضیحات: 

كْ «  سِ تَمْ امًال کبر قرآن و  یمراد ماندگار .ریم برگکبا تمام توان چنگ بزن و مح :»إسْ

يْكَ . «عمل بدان است يَ إِلَ ي أُوحِ ذِ   .مراد قرآن است :»الَّ
 ۴۴ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٤ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َف وََسوۡ  مَِكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َ�ِ�ۡ  ۥ�نَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
ده یپرس )ین برنامه الھیدرباره ا(و از شما  ،تو و قوم تو است یداریه بیو قرآن ما 
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  .خواھد شد
   توضیحات: 

رٌ «  اء / ی). آوازه و افتخار (نگا: انب۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۱۷(نگا: قمر /  یداریو ب یادآوری»: ذِكْ
ه افتخار و سبب شھرت تو و قوم تو ین است: قرآن مایچن یمعن ،ری). در صورت اخ۱۰

أَلُونَ «است.  فَ تُسْ وْ   شود. یده میت در پرتو آن پرسکاز شما درباره عمل به قرآن و حر»: سَ
 ۴۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  نۡ مَ ﴿ 
َ
ٓ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ َجَعلۡ  رُُّسلَِنا

َ
 ﴾٤٥ َبُدونَ ُ�عۡ  َءالَِهةٗ  لرَّ�ٱ ُدونِ  ِمن َناأ

   ترجمه: 
 یبجز خدا را برا یا ما معبودھائیه آکن ما بپرس یشیپ یایانب )نیروان راستیپ(از  

  ؟ میا ردهکدار یپرستش شدن پد
   توضیحات: 

نْ «  أَلْ مَ نَا...إِسْ لْ سَ مراد پرسش  .م بپرسیا ش از تو فرستادهیه پک یغمبرانیاز پ :»أَرْ
ه در سوره کاست  یان الھیزگار ادیغمبران و علماء فرزانه و پرھین پیروان راستیاز پ
 ه مراد مطالعهکن یا ای .اشاره شده استشان  بدی ۱۱۴و  ۱۱۳ یھا هیآ ،عمران آل

 :نگا(زد متعال است ین ایغمبران راستیشرائع پن و دّقت در یشیپ یآسمانھای  کتاب
ن یشیعمبران پینان پیروان مورد اطمیه از مراجعه به پیھدف آ ).المختصر ،المنتخب

نه آرامش روح  ؛ ان استکآلود مشر کمذھب شر ینف ی،آسمانھای  کتاب یا بررسی
به  یازینه کزار یب کد چنان غرق بود و از شریغمبر در مسأله توحیه پکچرا  .غمبریپ

شدگان خود  غمبر است و سؤالیننده شخص پک ه سؤالکاند  گفته یبرخ .سؤال نداشت
 یا تماس روحانیو  ،افتین موضوع در شب معراج تحّقق یا .ن ھستندیشیپ یایانب

ان معراج را قبول کمگر مشر !منظور است یاء در اوقات معمولیر انبیغمبر با ارواح سایپ
او  یدانستند تا به تماس روحان یغمبر را فرستاده خدا میپه خود کن یا ایو  ؟داشتند

  ؟!قانع شوند
 ۴۶ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�ٰ � ُموَ�ٰ  َناَسلۡ أ يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  تَِنا  ﴾٤٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  رَُسوُل  إِّ�ِ  َ�َقاَل  ۦَوَمَ�ِ
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   ترجمه: 
سوی  به )او بود یغمبریت پیه داّل بر حّقانک(را ھمراه با معجزات خود  یما موس 

من فرستاده پروردگار  :گفت )شانیبد یموس( .میردکانش روانه یفرعون و دربار
  .انمیجھان
   توضیحات: 

ئِهِ «  لَ   .ان و بزرگان قوم فرعونیدربار :»مَ
 ۴۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  فَلَمَّ ٓ َ�ٰ � َءُهمَجا  ﴾٤٧ َحُكونَ يَۡض  َهاّمِنۡ  ُهم إَِذا تَِنا
   ترجمه: 
 یو موس(دند یخند  ھا بدان یناگھان ھمگ ،نمودشان  بدی ه معجزات ما راک یھنگام 
ه دعوت او ارزش برخورد کگران بفھمانند یش را به مسخره گرفتند تا به دیارھاکو 

  ).ستین یرا ندارد و قابل تأّمل و بررس یجّد 
   توضیحات: 

ونَ «  كُ حَ ا يَضْ نْهَ   .از آنھا به خنده افتادند .دندیبه معجزات خند :»مِ
 ۴۸ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ِ�َ  إِ�َّ  َءايَةٍ  ّمِنۡ  نُرِ�ِهم َوَما﴿ 
َ
خۡ  ِمنۡ  َ�ُ أ

ُ
ۖ أ َخذۡ  تَِها

َ
ِ  ُهمَ�ٰ َوأ  لََعلَُّهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱب

 ﴾٤٨ِجُعونَ يَرۡ 
   ترجمه: 
و مھمتر تر  بزرگ یگریاز د یکیه کن یم مگر اینمود ینمشان  بدی یا چ معجزهیھ 
شان را یا )ش افزودندیخود ادامه دادند و بر لجاجت خو یشکه به سرک یھنگام(و  .بود

  .نندکبرگردند و توبه  )خود یاز گمراھ(ه کن یم تا ایردکا گرفتار یبه انواع بال
   توضیحات: 

اكأَ  یهِ «  تِهَ نْ أُخْ ُ مِ ھمه معجزات  یعنی .ن مھّمتر بودیو آن از اتر  بزرگ ن از آنیا :»ربَ

ابِ « .بزرگ و مھم بودند ذَ عَ «  .سوره اعراف است ۱۳۳ه یور در آکمذ یایمراد بال :»الْ
ْخت

ُ
  .ف و ھمسنخ استیمراد ھمرد .خواھر :«  أ



  ٢١٣٥ سوره زخرف

 

 ۴۹ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ يُّهَ َ�ٰٓ  َوقَالُوا
َ
اِحرُ ٱ � َنا ِعنَدكَ  َعهِدَ  بَِما َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ لسَّ  ﴾٤٩ َتُدونَ لَُمهۡ  إِ�َّ

   ترجمه: 
 یا :و گفتند )دندیطلب کمک یاز موس ،شان را فرا گرفتیا ایه بالک یھنگام( 

 کمکرده است به که با تو ک یمان با توّسل به عھدیپروردگار خود را برا !جادوگر
ما  )هکو مطمئن باش  ،بخشد یبت رھائیو مصن درد و رنج و بال یتا ما را از ا( ،بخوان

  .م گرفتیش خواھیت را پیراه ھدا
   توضیحات: 

رُ «  احِ بَّكَ (مثل  ،از لحن آنان .جادوگر :»السَّ كَ ـبِمَ (و  )رَ ندَ دَ عِ هِ ه کدا است یپ )ا عَ
و سپس  ،خوانند یرا ساحر م یمستبد در آغاز موس یھا بران مغرور و طاغوتکمست

ه ساحر به کن یا ای .دھند یت میان وعده قبول ھدایو در پا ،زنند یدست به دامنش م
و  ،دهیه سحر و جادو در نظرشان مقبول و پسندکچرا  .عالم و ماھر است یمعن

كَ ـبِمَ . «اند شان بودهیم ایرکم و تیجادوگران مورد تعظ ندَ دَ عِ هِ ه ک یبا توّسل به عھد :»ا عَ
غمبر نمودن او است یله پیبه وس ی،ر حق موسرام پروردگار دکمراد ا .رده استکبا تو 

م ینک یرویم و از تو پیاوریمان بیه اگر اکن است یا منظورشان ای ).۱۳۴/   اعراف :نگا(
  ).المختصر :نگا(سازد  یخدا عذاب را از ما برطرف م

 ۵۰ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿   ﴾٥٠ يَنُكُثونَ  ُهمۡ  إَِذا َعَذاَب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  َناَكَشفۡ  فَلَمَّ
   ترجمه: 
آنان  ،میم و برطرف ساختیشان به دور داشتیه عذاب و مصائب را از اک یاّما ھنگام 

  .ردندک ینکش ھرچه زودتر عھد
   توضیحات: 

لَمَّ «  نَا...ـفَ فْ شَ   ).۹۸/   ونسی ،۱۳۵/   اعراف :نگا( :»ا كَ
 ۵۱ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢١٣٦

 

لَيۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ۦِمهِ قَوۡ  ِ�  نُ َعوۡ فِرۡ  َونَاَدىٰ ﴿ 
َ
ِ َوَ�ٰ  مِۡ�َ  ُك ُملۡ  ِ�  َس �  ٱ ِذه

َ
 مِن رِيَ�ۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 ۡ�َ � فََ�  ِ�ٓ
َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ ٥١﴾ 

   ترجمه: 
 ،ت مصرکومت و مملکا حیآ !قوم من یا :ان قوم خود ندا درداد و گفتیفرعون در م 
مگر  ؟ ستیاز آن من ن ،من روانند )یھا و قصرھا اخک(ر یه در زک ین رودبارھائیو ا

  ؟دینیب ینم )وه مراکو ش یضعف موس(
   توضیحات: 

لْكُ «  تِي. «تکممل .ومتکح :»مُ ْ ن حتَ در  .تحت فرمان من .من یاخھاکر یز :»مِ
ن رودبارھا تحت فرمان و برابر یمگر ا :شود ین مین بخش چنیا یمعن ،ریصورت اخ

م یھا تقس یان آبادیطبق مقّررات من در مان ندارند و آب آنھا یدستور من جر
  ).نمونه :نگا( ؟شود ینم

 ۵۲ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
۠  أ نَا

َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �  ﴾٥٢ يُبِ�ُ  يََ�ادُ  َوَ�  َمِه�ٞ  ُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
ن و از طبقه یو از خانواده پائ(ف یر و ضعیه حقک ین مردیاصًال من برترم از ا 
  .ان داردیش را روشن بید و مراد خویا سخن بگویتواند گو یاست و ھرگز نم )یپست
   توضیحات: 

نيٌ . «هکبل :»أَمْ «  هِ دار و دسته و  یپول و ب یر و بیفق ،مراد فرعون .پست .ریحق :»مَ

بِنيُ . «ر و سپاه و جاه و مقام استکله و لشیره و قبیعش ادُ يُ ح یتواند فص ینم :»ال يَكَ
 ینت زبان موسکاشاره به ل .دیگران بگویند و مراد خود را واضح و روشن به دکصحبت 

ه اشاره به کن یا ایو  ).۳۴/   قصص ،۳۶ - ۲۷/   طه :نگا(است  یغمبریش از پیپ
و فرعون و  یزبان عبر یدارا یه موسکچرا  .است یو قبط یاختالف زبان عبر

  ).یقاسم :نگا(بودند  یزبان قبط یان دارایفرعون
 ۵۳ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
ُ
سۡ  هِ َعلَيۡ  ِ�َ �

َ
ٞ أ وۡ  َذَهٍب  ّمِن وَِرة

َ
ٓ  أ ۡ ٱ َمَعهُ  ءَ َجا  ﴾٥٣ َ�ِ�ِ�َ ُمقۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل



  ٢١٣٧ سوره زخرف

 

   ترجمه: 
 یپس چرا دستبندھا )مقام واال است یغمبر خدا و دارایه پکد یگو یاگر راست م( 
ا چرا یو  )؟است او باشدیر تا دستبندھا نشانه عظمت و(ن بدو داده نشده است یزر

 ینند و براکد ییرسالت او را تأ یتا صداقت گفتار و اّدعا(اند  امدهیفرشتگان ھمراه او ن
  ).؟وشند و بجنگندکاو ب یروزیپ

   توضیحات: 

يْهِ «  لَ يَ عَ قِ لَوْ ال أُلْ ةٌ « ؟ او فرستاده نشده است یبرا پس چرا :؟»فَ رَ وِ  ،جمع ِسوار :»أَسْ
دستبند  ،ردندک یس میرا رئ یکیه چون کان آنان رسم بوده است یدر م .النگو ،دستبند

نِنيَ . «ختندیآو یبند به گردنش م نمودند و گردن ین به دستش میزر یو النگو ِ رتَ قْ  :»مُ
  .نار او خواھند بودکو در  یسکاب که در رک یسانک .ھمدمان .ھمراھان

 ۵۴ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ  ۥَمهُ قَوۡ  تََخفَّ سۡ ٱفَ ﴿  َطاُعوهُ
َ
ْ  إِ�َُّهمۡ  فَأ ٰ  امٗ قَوۡ  َ�نُوا  ﴾٥٤ ِسقِ�َ َ�

   ترجمه: 
گاه بارآورد یش را فرومایقوم خو )خود یامگکادامه خود یبرا(فرعون   و آنان (ه و ناآ

 یشان ھم از او فرمانبرداریو ا )نگاه داشت یرکاز فرھنگ و رشد ف ینیرا در سطح پائ
  .بودند )م عقلکو خارج از اطاعت فرمان خدا و ح(فاسق  یآنان قوم .ردندک یرویو پ

   توضیحات: 

فَّ «  تَخَ   ).۶۰/   روم :نگا(خبر نمود  یم خرد و بک .ردکه یسر و فروماکسب :»إِسْ
 ۵۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا غۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱ َءاَسُفونَا فَلَمَّ
َ
ۡ�َ  ُهمۡ َ�ٰ َرقۡ فَأ

َ
 ﴾٥٥ عِ�َ أ

   ترجمه: 
از آنان  ،ان) بر سر خشم آوردندیه ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغک یھنگام 

  م.یردکل) غرق یاگون نیم و ھمه را (در رودخانه دریفرشان رساندیکم و به یانتقام گرفت
   توضیحات: 

ونَا«  فُ اسَ ن یکه نه خشم و کته قابل توّجه است کن نیا .ردندکن یما را خشمگ :»ءَ
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ه در ک یخدا بدان معن یت و خوشنودیو نه رضا ،دارد یدرباره خداوند مھربان مفھوم
ت و یو رضا ،اراده مجازات ین او به معنیکه خشم و کبل .ان ما معروف استیم

  .اراده اجر و ثواب است یاو به معن یخوشنود
 ۵۶ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٦ ِخرِ�نَ ّلِ� َوَمَثٗ�  اَسلَفٗ  ُهمۡ َ�ٰ فََجَعلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یو مثال ،)ّفار و فسقهک یبرا( یانینیشیو پ )فر و زندقهکدر ( یشگامانیما آنان را پ 

  .میا گران ساختهید یز برایپندآم یز و سرگذشتیانگ عبرت
   توضیحات: 

لَفاً «  و  یاند و مقتد ه در گذشته بودهک یسردستگان و رھبران یعنیگذشتگان. »: سَ
و  ،ایدر دن یشکفر و سرکشگامان یاند. پ ھمچون خود شده یندگانیمثل سوء آ افر وکقدوه 

ثَالً «جلوداران ورود به عذاب دوزخ در آخرت.    ه پند و عبرت.یالمثل. ما مثال. ضرب»: مَ
 ۵۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ونَ  هُ ِمنۡ  ُمَك قَوۡ  إَِذا َمَثً�  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ُ�َِب  َولَمَّ  ﴾٥٧ يَِصدُّ
   ترجمه: 
دند و سر و صدا یقوم تو از آن خند ،ر شدکم به عنوان مثال ذیه فرزند مرک یھنگام 

  .به راه انداختند
   توضیحات: 

ثَالً «  ... مَ بَ ِ مْ وَ (دن یان به ھنگام شنکمشر :»رضُ بُ إنَّكُ صَ ن دُونِ اهللاِ حَ ونَ مِ بُدُ ا تَعْ مَ

نَّمَ  هَ ز یم نیپسر مر یسیع :زنان گفتند خنده نان وک مسخره ،اءیسوره انب ۹۸ه یآ )جَ
ما ھای  بت ه ما وکچه بھتر  ،د به دوزخ برودیه باین آیم اکو به ح ،ده شده استیپرست

و » عييس«چون  یکافراد پا ،خیدر طول تاره کن است یمگر نه ا !میباش یسیز با عین

ير« زَ ان و کپان یم در آخرت با چنیما حاضر ؟اند فرشتگان پرستش شده یو حتّ » عُ
را به عنوان استھزاء و مجاب و مغلوب  ین گفتاریّفار چنکالبّته  !میباش یمعصومان



  ٢١٣٩ سوره زخرف

 

گردند  یوارد دوزخ م یه معبودھائکدا است یپ .ردندک یردن حضرت محّمد مطرح مک

ونَ . «گران عبادت و پرستش شوندیباشند از طرف د یه راضک دُّ سر و  .خندند یم :»يَصِ
م را یه خدا فرزند مرک یوقت :هیگر آید یمعن .شوند یگردان میرو .اندازند یصدا به راه م
د یده شده است چرا بایه بدون پدر آفرک یسیع :دیگو ید و مینما یر مکذ یبه عنوان مثل

ه بدون پدر و مادر کباعث جار و جنجال باشد و داستان او ھمچون داستان آدم است 
  .شوند یگردان میرند و رویپذ یقوم تو آن را نم ،ده شدیآفر

 ۵۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َوقَالُوٓ ﴿  ٰ  ا مۡ  َخۡ�ٌ  لَِهُتَناَءَ�
َ
ُ�وهُ  َما ُهَوۚ  أ ۚ  إِ�َّ  لََك  َ�َ  ﴾٥٨ َخِصُمونَ  مٌ قَوۡ  ُهمۡ  بَۡل  َجَدَ�ۢ

   ترجمه: 
(به  ؟ یسیا عیما بھترند  یا (به نظر شما) معبودھایان ادامه دادند) و گفتند: آک(مشر 
ه از او ھم بدترند به دوزخ کمان یپس بگذار ما و معبودھا ،رود یشما او به دوزخ مده یعق
توز و  نهیک یشان گروھیه اکدارند. بل یان نمیجدال ب ین مثال را جز از روی). آنان ا!میبرو

  شوند). یبه استدالل باطل متوّسل م ،از حق یریمبارزه با تو و جلوگ یپرخاشگرند (و برا
   توضیحات: 

وَ «  ٌ أَمْ هُ ريْ َتُنَا خَ اهلِ  -الف  :ز مراد استیدو چ ؟ یسیا عیما بھترند  یا معبودھایآ :»أَءَ
 ،بدون پدر متوّلد شده یسیع -ب  .دیدان یم یسیما را بدتر از عھای  بت هکشما 

. اند و بھترند ده شدهیند بدون پدر و مادر آفریه دختران خدا و فرشتگان اوکما ھای  بت
ن یا ایله و  مفعوٌل  ).۵۴/   ھفک :نگا(ش و نزاع باطل کشمک .جدال و خصومت :»َجَدالً «

ونَ . «باشد یَن میُمَجاِدل یه حال است و به معنک مُ صِ دشمن  ،جمع َخِصم :»خَ
 ؟ یسیا عیما بھترند  یا معبودھایآ :ندیگو یان مکمشر :هیگر آید یمعن .سرسخت

ما ھم  ،ارشان بجا استکان پرستش شده و یحیچون پدر نداشته از طرف مس یسیع(
دختران خدا و  یه ُھَبل و الت و منات و عزّ کچرا  ،میپرست یخود را م یمعبودھا

  ...و )ه بھترندکاند معلوم است  ده شدهیو چون بدون پدر و مادر آفر ،ندیفرشتگان او
 ۵۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  دٌ َ�بۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ 
َ
َِ�ٓ  َمَثٗ�  هُ َ�ٰ وََجَعلۡ  هِ َعلَيۡ  َناَعمۡ � ٰٓ إِسۡ  ّ�ِ  ﴾٥٩ ءِيَل َ�
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   ترجمه: 
م و او را نمونه و یداشت یه ما بدو نعمت خود را ارزانکش نبود یب یا بنده یسیع 

  .میردکل یاسرائ یبن یبرا یالگوئ
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ نَا عَ مْ ثَالً . «مراد نعمت نبّوت است :»أَنْعَ چرا  .از قدرت و عظمت خدا یا نشانه :»مَ
از عظمت خداوند بود و  یاز قدرت و نشانه بارز یتیآ ،بدون پدر ،ه توّلدش از مادرک
و  ،و تقوا یکعّفت و پا ینمونه و الگو .ردندک یت میآن را روا ،ل ھمچون َمَثلیاسرائ یبن

  .یتاپرستکیو  یاسوه خداشناس
 ۶۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولَوۡ ﴿  َ�ٰٓ  ِمنُ�م َناَ�ََعلۡ  ءُ �ََشا  ٱ ِ�  �َِكةٗ مَّ
َ
 ﴾٦٠ لُُفونَ َ�ۡ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ن شما یگزین جایدار و در زمیپد یگون م از شما فرزندان صالح و فرشتهیاگر ما بخواھ 

  .میساز یم
   توضیحات: 

مْ «  نكُ ةً . «از خود شما .شما یبه جا :»مِ آلئِكَ  کفرزندان پا .فرشتگان :»مَ

ونَ . «گونه فرشته لُفُ ْ ن فرزندان یگزیفرشتگان جا .ن فرشتگان شوندیگزیفرشتگان جا :»خيَ
شما سوی  به یغمبرانیرند و به عنوان پیغمبران قرار گیپ یفرشتگان به جا .شما گردند

...«ن شما شوند یگزیجا ،گون فرشته فرزندان .فرستاده شوند آءُ وْ نَشَ لَ ه ین آیا :»وَ
ن یدر زم یفرشتگان ،شما یم به جایاگر ما بخواھ -الف  :دارد یگونگونا یبرداشت معان

در  یشما فرشتگان یم به جایاگر ما بخواھ -ب  .ن شما گردندیه جانشکم یدھ یقرار م
اگر ما  -ج  .گر گردندیدکین ینند و جانشک یم تا در آن زندگیآور ید مین پدیزم

ن یگزین جایم تا در زمیآور یبه وجود م یفرشتگان -  ر خلقتییبا تغ -م از شما یبخواھ
دار و در یزگار پدیگون و پرھ فرشته یم از شما فرزندانیاگر ما بخواھ -د  .شما شوند

شما  یم به جایاگر ما بخواھ -  ھ ).۳۸محّمد /  :نگا(م ینمائ ین شما میگزین جایزم
ن یو در زمم یدار یل میان شما گسیب و به میاز فرشتگان ترت یغمبرانیپ ،انسانھا

  .میساز یغمبران مین پیگزیجا



  ٢١٤١ سوره زخرف

 

 ۶۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

اَعةِ  مٞ لَعِلۡ  ۥ�نَّهُ ﴿  نَّ َ�مۡ  فََ�  ّلِلسَّ ٰ  َذاَ�ٰ  تَّبُِعوِن� ٱوَ  بَِها َ�ُ سۡ  ٞط ِصَ�  ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّ
   ترجمه: 
 دیو ترد کامت شیو ھرگز درباره ق ،دھد یامت میخبر از وقوع ق یسیقطعًا وجود ع 

  .ن استیه راه راست اکد ینک یرویو از من پ ،دینداشته باش
   توضیحات: 

دو  یدارا ،در صورت اّول .باشد )قرآن(ا ی )عييس(تواند  یم )ه(ر یمرجع ضم :»إِنَّهُ « 
 یبرپائ یخدا برا یاست بر قدرت و توانائ یلیدل ،بدون پدر یسیتوّلد ع :است یمعن

فرا  یکینشانه نزد ،اءیاالنب ش از خاتمیپ یسیتوّلد ع .بعد از مرگ یجاد زندگیامت و ایق
امت یقرآن درباره ق :است یدو معن یدارا ،زیدر صورت دوم ن .امت استیدن قیرس

امت یالوقوع بودن وقوع ق بینزول قرآن نشانه قر .دھد یدر دسترس قرار م یاّطالعات

نَّ ـتَ  ال. «است ُ رتَ   .دیبه خود راه ندھ یدودل .دینکن کش :»مْ
 ۶۲ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

نَُّ�مُ  َوَ� ﴿  يۡ ٱ يَُصدَّ بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ َ�ٰ لشَّ  ﴾٦٢ مُّ
   ترجمه: 
 )زیاز راه خدا و از توّجه به سرنوشتتان در رستاخ(طان شما را یش )دیبه ھوش باش( 

  ).دیباش یپس مواظب و( .ار شما استکاو دشمن آش .بازندارد
   توضیحات: 

مْ «  نَّكُ دَّ   ).۸۷/   قصص ،۱۶/   طه :نگا( :»اليَصُ
 ۶۳ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ٓ  َولَمَّ ِ  ِعيَ�ٰ  ءَ َجا ِ  ُتُ�مِجئۡ  قَدۡ  قَاَل  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب َ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ِ�ّ�َ
ُ
ِيٱ َض َ�عۡ  لَُ�م َوِ� َّ� 

ْ ٱفَ  �ِيهِ�  َتلُِفونَ َ�ۡ  ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ
َ
  ﴾٦٣ َوأ

   ترجمه: 
ش یبه پ(ات روشن یار و آکبا در دست داشتن معجزات آش یسیه عک یھنگام 



 تفسیر نور    ٢١٤٢

 

 یازھایدرباره مبدأ و معاد و ن(را  یا مانهیکعت حیمن شر :گفت ،آمد )لیاسرائ یبن
را روشن  )ینید(از امور  یتان برخیام تا برا و آمده ،ام شما آورده یبرا )بشر یزندگ

  .دینک یروید و از من پیپس از خدا بترس .دیورز یه در آنھا اختالف مکگردانم 
   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «  ةِ . «روشن یھا هیآ .معجزات :»الْ مَ كْ برنامه  .مانهیکعت حیشر .نبّوت :»احلِْ

ي...). «۴۸/   عمران آل :نگا(ن و عقائد درست یراست ام مورد اختالف کاح :»بَعْضَ الَّذِ
و از نظر  ،از نظر اعتقاد و عملھا  انسان در سرنوشته کاز اختالفات ھائی  بخش .تورات

ھمچون نظرات  ،ستندیساز ن ه سرنوشتک ینه اختالفات در امور ؛فرد و جامعه مؤّثرند
ات یقت حیو حق ی،ت روح آدمیو ماھ ،راتکر یو سا یه درباره منظومه شمسک یمختلف

  .استھا  این و مانند
 ۶۴ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ۚ �ۡ ٱفَ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  ُهوَ  �َّ سۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ُبُدوهُ  ﴾٦٤ تَقِيمٞ مُّ
   ترجمه: 
راه  ،دینکپس او را پرستش  ،به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است 

  .ن استیراست ا
   توضیحات: 

مْ «  بُّكُ رَ يبِّ وَ بّ (رار واژه کت :»رَ ز ھمچون ین یسیشود عد یکه تأکن است یا یبرا )رَ
  .ازمند پروردگاراست و پرستش را نسزدیو ن ،انسانھا  انسان ریسا

 ۶۵ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َتلََف خۡ ٱفَ ﴿ 
َ
ِينَ  لٞ فََو�ۡ  نِهِۡمۖ بَيۡ  مِنۢ  َزاُب حۡ ۡ� ْ  لِّ�َّ ِ��ٍ  �ٍ يَوۡ  َعَذاِب  ِمنۡ  َظلَُموا

َ
 ﴾٦٥ أ

   ترجمه: 
ان خود به اختالف ی) در میسینسبت به ع تابکاھل  یھا ( ھا و دسته گروه 

ش گرفتند). یط در پیخواندند و راه افراط و تفر یاو را به نام کیپرداختند (و ھر 
رشان یگ بانیامت گریدر روز ق یکچه عذاب دردنا !ردندکه ستم ک یسانکبر  یوا
  !گردد یم



  ٢١٤٣ سوره زخرف

 

   توضیحات: 

ابُ «  زَ   ).۳۷/   میمر :نگا( :»األحْ
 ۶۶ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

اَعةَ ٱ إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿  ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
 ﴾٦٦ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  وَُهمۡ  َتةٗ َ�غۡ  �َِيُهمتَأ

   ترجمه: 
خبرند به  یه از آن بک یو در حال یامت ناگھانیه قکن ھستند یا منتظر ھمیآ 

  ؟دیایشان ب سروقت
   توضیحات: 

 »... ونَ نظُرُ لْ يَ  .شان استیافران و مذّمت اک یواقعان حال یب ،هیمراد آ :»هَ

ةَ « اعَ تَةً . «امتیق :»السَّ   ).۴۷و  ۳۱/   انعام :نگا( .یناگھان :»بَغْ
 ۶۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ﴿ 
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ  ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

   ترجمه: 
  .زگارانیمگر پرھ ،خواھند شدگر یدکیدشمنان  ،در آن روز ،دوستان 
   توضیحات: 

آلّءُ «  اّما  .است یائین دنید یمراد دوستان ب .قانیرف .دوستان ،لیجمع َخل :»األخِ
  .گرندیدکیزان یز دوستان و عزیامت نیدر ق ی،ائیندار دنیدوستان د

 ۶۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

نُتمۡ  َوَ�ٓ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  عَِبادِ َ�ٰ ﴿ 
َ
 ﴾٦٨ َزنُونَ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
 یه عذاب و عقابک(بر شما است  یمیامروز نه ب !من )زگاریپرھ(بندگان  یا 
  .دیدار یو نه غم و اندوھ )رتان شودیگ بانیگر

   توضیحات: 

بَادِي«  ا عِ   .است یمراد بندگان مؤمن و مّتق :»يَ



 تفسیر نور    ٢١٤٤

 

 ۶۹ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  تَِناَ�ٰ � َءاَمُنوا  ﴾٦٩ لِِم�َ ُمسۡ  َوَ�نُوا
   ترجمه: 
دگار یآفر(ع فرمان یاند و مسلمان و مط مان آوردهیما ا یھا هیه به آک یآن بندگان 

  .اند بوده )خود
   توضیحات: 

نيَ «  لِمِ سْ   .منقادان .زدانیشدگان اوامر  میتسل .مسلمانان :»مُ
 ۷۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ دۡ ٱ﴿  نُتمۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
َ
زۡ  أ

َ
ونَ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ ُ�َ ٧٠﴾  

   ترجمه: 
ّرم و محترم کام و مکدر آنجا شادمان و شاد ،دیشما و ھمسرانتان به بھشت درآئ 

  .د بودیخواھ
   توضیحات: 

ونَ «  ُ ْربَ   ).۱۵/   روم :نگا(د یشو یّرم و محترم مکم .دیگرد یم یغرق شادمان :»حتُ
 ۷۱ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  ِهمَعلَيۡ  ُ�َطاُف ﴿ 
َ
 ٱ َتِهيهِ �َشۡ  َما َو�ِيَها َواٖب� َوأ

َ
 َوتََ�ُّ  نُفُس ۡ�

 ٱ
َ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها َوأ ُ�ِ ٧١﴾ 

   ترجمه: 
و ھرچه دل بخواھد و  ،شود ین به گردش انداخته میزر یھا ھا و جام اسهکشان یبرا 

د یو شما در آنجا جاودانه خواھ ،در بھشت وجود دارد ،ھرچه چشم از آن لّذت ببرد
  .بود
   توضیحات: 

افٍ «  حَ ابٍ . «ظرف .اسهک ،جمع َصْحَفة :»صِ وَ  .جام .فنجان .وانیل ،وبکجمع  :»أَكْ
  ).ّسریالمصحف الم :نگا(دسته  یوزه و ُتنگ بک



  ٢١٤٥ سوره زخرف

 

 ۷۲ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ورِ�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك َوتِلۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٧٢ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ

   ترجمه: 
  .دیا افتهیبدان دست  ،دیا ردهک یه مک یارھائکه به سبب کاست  ین بھشتیا 
   توضیحات: 

ا«  وهَ ثْتُمُ   ).۶ /  میمر ،۴۲/   ده است (نگا: اعرافیمال شما شده است و به شما رس»: أُورِ
 ۷۳ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيَها لَُ�مۡ ﴿  ٞ  ِكَهةٞ َ�   َهاّمِنۡ  َكثَِ�ة
ۡ
 ﴾٧٣ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
د و استفاده یخور یه از آنھا مکاست  یفراوان و جوراجور یھا وهیتان میدر آنجا برا 

  .دینک یم
   توضیحات: 

ا«  نْهَ آن  یبھشت یھا وهیه مکدارد  یان میت را بین واقعیض است و ایتبع یبرا :»مِ
ه درختان کچرا  ،دید بخوریتوان یاز آنھا را م یه شما تنھا جزئکاندازه فراوان است 

  ).۳۵رعد /  :نگا(است  یریشه پربار و پرثمر است و مجموعه فناناپذیبھشت ھم
 ۷۴ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ونَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ِ�  رِمِ�َ ُمجۡ ل ُ�ِ ٧٤﴾  
   ترجمه: 
  .مانند یجاودانه در عذاب دورخ م ،ارانکبزھ 
   توضیحات: 

نيَ ـْال«  مِ رِ جْ نه مقابله با یبه قر .شه استیفرپکاران کاران و گناھکمراد بزھ :»مُ
  .سخن از آنان بود یقبل یھا هیه در آک یمؤمنان

 ۷۵ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢١٤٦

 

 ﴿ �َ  ُ  ﴾٧٥ لُِسونَ ُمبۡ  �ِيهِ  وَُهمۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ُ�َف�َّ
   ترجمه: 
و  کاندوھنا ،ان عذابیو آنان در م ،شود ینم کگردد و سب یاسته نمکشان  عذاب 
  .مانند ید و خاموش مینوم
   توضیحات: 

 » ُ رتَّ فَ ونَ . «شود یف داده نمیتخف .شود ینم کگردد و سب یاسته نمک :»اليُ بْلِسُ  :»مُ
/   انعام :نگا( یخاموشان از فرط اندوه و از شّدت گرفتار .نانیگ اندوه .شدگان دیناام
  ).۴۹و  ۱۲/   روم ،۷۷/   مؤمنون ،۴۴

 ۷۶ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َظلَمۡ  َوَما﴿  ٰ ٱ ُهمُ  َ�نُوا  ﴾٧٦ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ن کیول )میا ن عذاب گرفتار ساختهیه آنان را بدک(م یا ردهکستم نشان  بدی ما 

خود را  ،راھه رفتنیزشت و ب یارھاکه با انجام ک(اند  ردهکشتن ستم یخودشان به خو
  ).اند به دوزخ انداخته

   توضیحات: 

 »... مْ نَاهُ ا ظَلَمْ مَ   ).۱۱۸/   نحل ،۱۰۱ھود /  :نگا( :»وَ
 ۷۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َونَاَدوۡ ﴿  ٰ  إِنَُّ�م قَاَل  َر�َُّكۖ  َناَعلَيۡ  ِض ِ�َقۡ  لُِك َ�ٰ َ�ٰ  ا  ﴾٧٧ ِكُثونَ �َّ
   ترجمه: 
ش از یتا ب(راند و نابودمان گرداند یپروردگارت ما را بم !کمال یا :زنند یاد میآنان فر 

 )نجایا(شما  :دیگو یم )شانیاو بد .میآسوده شو کن عذاب دردنایم و از این رنج نبریا
  ).ستیار نکدر  یو نابود یستیر و نیو مرگ و م(د یمان یم

   توضیحات: 

الِكُ «  لَيْنَا...«س فرشتگان نگھبان دوزخ است. یه رئکاست  یا نام فرشته»: مَ »: لِيَقْضِ عَ

اكِثُونَ ). «۳۶راند (نگا: فاطر / یما را نابود گرداند و بم   نندگان.ک نندگان. توّقفک درنگ»: مَ



  ٢١٤٧ سوره زخرف

 

 ۷۸ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ُ�مَ�ٰ ِجئۡ  لََقدۡ ﴿  �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  قِّ �َۡ ٱب
َ
ُ�مۡ أ  ﴾٧٨ رُِهونَ َ�ٰ  َحقِّ لِلۡ  َ�َ

   ترجمه: 
غمبران یو توّسط پ(م یشما آورد یما حق را برا )هکدھد  یام میپشان  بدی خداوند( 
  .دید و آن را دشمن داشتیدیثر شما حق را نپسندکا یول )میتان فرو فرستادیبرا

   توضیحات: 

َقِّ «  م بِاحلْ ئْنَاكُ دْ جِ قَ ر یو سا کمال ،تواند خدا ینده میگو .میتان آوردیما حق را برا :»لَ
  .ساز است ق سرنوشتین و ھمه حقاین راستید ،مراد از حق .اران او باشدیدست

 ۷۹ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
بۡ  أ

َ
ْ َرُموٓ � مۡ  ا

َ
 ﴾٧٩ ُمونَ ُمۡ�ِ  فَإِنَّا �رٗ أ

   ترجمه: 
م و کز اراده محیگرفتند و ما ن )قتل محّمد بر توطئه( یمکم محیآنان تصم ،هکبل 

  ).ا و آخرتیفر دادنشان در دنیکدرباره مجازات سخت و (م یردک یریرناپذییتغ
   توضیحات: 

وا«  مُ راً . «گرفتند یمکم محیتصم .ردندکعزم را جزم  :»أَبْرَ رنگ یله و نیمراد ح :»أَمْ

ونَ . «غمبر اسالم استیو توطئه قتل پ مُ ِ ربْ   .نندگانک عزم را جزم .رندگانیگ میتصم :»مُ
 ۸۰ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  � يۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  ُهم� َوٮ  ﴾٨٠ ُتُبونَ يَ�ۡ  ِهمۡ َ�َ

   ترجمه: 
 !یآر ؟! میشنو یآنان را نم یو سخنان درگوش یه ما اسرار پنھانکبرند  یا گمان میآ 

گاه از راز و رمز ا( فرشتگان  ،نیگذشته از ا )آنان بوده و ینجوا یشان و شنوایما آ
 )ردار و گفتارشان راکھمه (ناظرند و شان  اعمال نارشان حاضر و برکمأمور ما در 

  .نندک یسند وثبت و ضبط مینو یم
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   توضیحات: 

نَا«  لُ سُ  ،۱۸/  :نگا(بت اعمال است مراد فرشتگان مأمور ضبط و ث .فرستادگان ما :»رُ
  ).۱۰انفطار / 

 ۸۱ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

۠  َوَ�ٞ  لِلرَّ� َ�نَ  إِن قُۡل ﴿  نَا
َ
ُل  فَ� وَّ

َ
 ﴾٨١ بِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ أ

   ترجمه: 
ن یه چنکبودم  یسکن یمن نخست ،داشت یم یاگر خداوند مھربان فرزند :بگو 

شتر و شناخت و یمان و اعتقادم به خدا بیاه من کچرا (ردم ک یپرستش م )را یفرزند(
گاھ و  یسیر و عیچون ُعزَ  یو بندگان ،به فرزند ندارد یازیاّما خدا ن .م فزونتر استیآ

  ).؟!اند دهیخود را فرزند خدا نام یکفرشتگان 
   توضیحات: 

ينَ «  ابِدِ عَ   .نندگانک عبادت .پرستندگان :»الْ
 ۸۲ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َرّبِ  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ا ِش َعرۡ لۡ ٱ رَّبِ  ِض �ۡ�  ﴾٨٢ يَِصُفونَ  َ�مَّ

   ترجمه: 
و  کپا )یو تخت سلطنت مجموعه عالم ھست(ن و عرش یو زمھا  آسمان خداوندگار 

  .نندک یم )درباره او(ه کاست  یھائ فین توصیمنّزه از ا
   توضیحات: 

بِّ «  شِ . «خداوندگار .و مدّبر کمال :»رَ رْ عَ /   ونسی ،۱۲۹/   توبه ،۵۴/   اعراف :نگا( :»الْ
۳.(  

 ۸۳ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُهمۡ فََذرۡ ﴿  ْ َوَ�لۡ  َ�ُوُضوا ٰ  َعُبوا ٰ  َح�َّ ْ يَُ� ِيٱ َمُهمُ يَوۡ  ُقوا  ﴾٨٣ يُوَعُدونَ  �َّ
   ترجمه: 
تا  ،شوند یور گردند و سرگرم باز آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه 
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و سرانجام تلخ اعمال (شود  یوعده داده مشان  بدی هک یامتینند به روز قک یبرخورد م
  ).نندیب یار پلشت خود را مکزشت و اف

   توضیحات: 

مْ «  هُ رْ وا). «۵۴/   مؤمنون ،۳حجر /  ،۱۳۷و  ۱۱۲و  ۹۱/   انعام :نگا( :»ذَ ُوضُ فرو  :»خيَ
  ).۶۸/   انعام ،۱۴۰نساء /  :نگا(ل شوند یان اباطیاوه و بیسرگرم  .روند

 ۸۴ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ٓ ٱ ِ�  �َّ َما  ٱ َوِ�  هٞ إَِ�ٰ  ءِ لسَّ
َ
 ﴾٨٤ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ َوُهوَ  هٞۚ إَِ�ٰ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
م یم و علیکو او ح ،ن معبودیه در آسمان معبود است و در زمکاست  یسکخدا آن  

  .است
   توضیحات: 

َكِيمُ . «معبود :»إِلهٌ «  . مت استکحساب و ح یش از رویارھاکه تمام ک یسک :»احلْ

لِيمُ « عَ گاه و باخبر استیه از ھمه چک یسک :»الْ   .ز آ
 ۸۵ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوَ�َباَركَ ﴿  َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥوَِعنَدهُ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  هِ �َ�ۡ  لسَّ

 ﴾٨٥ َجُعونَ تُرۡ 
   ترجمه: 
و  ،نیو زمھا  آسمان تکو ممل یه شاھکاست  یسکت آن کر و بریخ یبزرگوار و دارا 

گاھ ،ان آن دو است از آن او استیھر آنچه م و ھمه شما  ،ژه اویامت ویاز وقوع ق یو آ
  .دیشو یبرگردانده ماو سوی  به )تاب و جزا و سزاکحساب و  یبرا ،در آخرت(

   توضیحات: 

كَ «  بَارَ لْمُ « ).۶۱و  ۱۰و  ۱/   فرقان ،۱۴/   مؤمنون ،۵۴/   اعراف :نگا( :»تَ هُ عِ ندَ عِ

ةِ  اعَ گاھ :»السَّ امت یز و شروع قیژه او است و تنھا او از وقوع رستاخیامت ویاز ق یآ
  .مّطلع است و بس
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 ۸۶ سوره زخرف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لُِك َ�مۡ  َوَ� ﴿  َ�ٰ ٱ ُدونِهِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ ِ  َشِهدَ  َمن إِ�َّ  َعةَ لشَّ  ﴾٨٦ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
 یپرستند قدرت و توانائ یخوانند و م یاد میان بجز خدا به فرکه مشرک یمعبودھائ 

گاھانه بر حق ک یسانکمگر  ،را ندارند یگریانجیشفاعت و مگونه  ھیچ شھادت و ه آ
  ).ر و فرشتگانیو ُعزَ  یسیھمچون ع(باشند  )دهیپرست یگانگیو خدا را به (داده  یگواھ
   توضیحات: 

ونَ «  عُ دْ َقِّ . «پرستند یم .خوانند یاد میبه فر :»يَ مْ . «ت خدایوحدان .دیتوح :»احلْ هُ وَ

ونَ  لَمُ عْ گاھ یشان از رو و شھادت یگواھ یعنی .دانند یه مک یدر حال :»يَ  ،بوده یعلم و آ
چه  یدانند برا یو م ،نندک یشفاعت م ،اجازه دھدشان  بدی دانند اگر خدا یه مکن یا ای

دَ (ر کذ .نندکشفاعت  یسانکا ی یسک هِ ونَ (و  ،به صورت مفرد )شَ لَمُ عْ  ،به صورت جمع )يَ

نْ ( یبا توّجه به لفظ و معن   .است )مَ
 ۸۷ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿ 
َ
نۡ  ُهمَس� ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
 ﴾٨٧ فَُكونَ يُؤۡ  فَ�

   ترجمه: 
پس  !خدا :ندیگو یدانه مکمؤ ؟ ده استیآنان را آفر یسکچه  ی،ان بپرسکاگر از مشر 

 یگرید یزھایو متوّجه پرستش چ(شوند  یمنحرف م )یاز عبادت حق تعال(چگونه 
  ).؟!گردند یم

   توضیحات: 

ونَ « ؟ : چگونه»أَينَّ «  فَكُ  یزھایچسوی  به از حق منصرف و .شوند یبازگردانده م :»يُؤْ

ونَ « .شوند یرھنمود م یگرید فَكُ ؤْ   ).۶۱/   بوتکعن ،۳۰/   توبه ،۷۵/   مائده :نگا( :»أَينّ يُ
 ۸۸ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  ۦَو�ِيلِهِ ﴿ 
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   ترجمه: 
گاه است(و   ه کھستند  یقومھا  این !پروردگارا :ه گفتکاز گفتار محّمد  )خدا آ

  .آورند یمان نمیا
   توضیحات: 

 .گفته و سخن ھستند یمجّردند و به معن یمصدر ثالث ،ل و َقول و َمقالیق :»قِيلِهِ « 

ة(را عطف بر  )قيل(واژه  یبرخ اعَ ن یچن یه معنکدانند  یقبل م هیدر سه آ )السَّ
گاه است و از شیخدا از ق :شود یم اوردن قوم یمان نیز درباره ایغمبر نیت پیاکامت آ

گاه است  یزیو چ ،دانند یقسم م یش از آن را حرف جر و برایھم واو پ یبعض .خود آ

نُونَ (اد شده است یه قسم بر آن کرا  مِ ؤْ مٌ الّ يُ وْ آلءِ قَ بِّ إِنَّ هؤُ ارَ ه محذوف کن یا ایو  )يَ

مْ (ه از کغمبر است یپ )ه(ر یمرجع ضم .دانند یم تَهُ أَلْ ئِن سَ   .دا استیش پیه پیدر آ )لَ
 ۸۹ سوره زخرف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوقُۡل  ُهمۡ َ�نۡ  َفحۡ ۡص ٱفَ ﴿   ﴾٨٩ لَُمونَ َ�عۡ  َف فََسوۡ  مۚٞ َسَ�
   ترجمه: 
خود چه  یه براک(بعدھا خواھند دانست  !بدرود :بگردان و بگو یپس از آنان رو 
  ).!اند را فراھم ساخته یکو عذاب دردنا یاند و چه آتش سوزان پخته یآش

   توضیحات: 

حْ «  فَ المٌ ). «۸۵حجر /  ،۱۳/   مائده ،۱۰۹/   بقره :نگا(بگردان  یرو :»إصْ  .بدرود :»سَ
 ).۵۵/   قصص ،۶۳/   فرقان :نگا(است  یاعتنائ یبوده و نشانه ب یجدائ یبرا ،ن سالمیا





 
 

 سوره دخان

 ۱ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»حم« 
 ۲ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿   ﴾٢ ُمبِ�ِ ل
   ترجمه: 
  .استگر  روشن ه روشن وک !سوگند به قرآن 
   توضیحات: 

بِنيِ ـالْكِتَابِ الْ «    ).۶۹/   سی ،۲شعراء /  ،۱/   وسفی :نگا( :»مُ
 ۳ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ  ﴾٣ ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا َرَ�ٍة� مُّ

   ترجمه: 
افران و ک(دھنده  میما ھمواره ب .میا فرو فرستاده یتکر و بریما قرآن را در شب پرخ 

فرو شان  برای ھا تابکو (م یا بوده )شانیسو غمبران بهیبا ارسال پ ،ان و ظالمانکمشر
  ).ن سلسله استین حلقه از این قرآن ھم آخریا .میا فرستاده

   توضیحات: 

ةٍ «  كَ بَارَ ةٍ . «تکر و بریپر خ :»مُ كَ بَارَ ةٍ مُّ يْلَ در  یه آغاز نزول وحکمراد شب قدر است  :»لَ
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رمضان است  کماه مبارھای  شب از یکیشب قدر ھم  ).۱قدر /  :نگا(آن بوده است 
برحسب  ،غمبریسال دعوت پ ۲۳ یدر ط یجیقرآن به طور تدر ).۱۸۵/   بقره :نگا(

 ،۲۰محّمد /  ،۳۲/   فرقان ،۱۰۶اسراء /  :نگا(ازھا نازل شده است یشرائط و حوادث و ن
  ).۱۶/   امتیق ،۱۱۴/   طه ،۱۲۷/   توبه

 ۴ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ  ُ�ُّ  َرُق ُ�فۡ  �ِيَها﴿ 
َ
 ﴾٤ َحِكي�ٍ  رٍ أ

   ترجمه: 
قت آشنا و به یه انسان را به حقک( یا مانهیکار حکھرگونه  ،کن شب مباریدر ا 

ان و مقّرر گشته یب )خدا یاز سو ،و او را از باطل و شقاوت دور گرداند ،سعادت برساند
  .است
   توضیحات: 

قُ «  رَ فْ قُ (فعل  .ان شده استیب .ن گشته استییل و تبیتفص :»يُ رَ فْ مضارع و در  )يُ
 .فراوان است ین استعمالیو در قرآن چن یدر زبان عرب ؛ است یماض ینجا در معنیا

ولَ (مثال مراجعه شود به افعال  یبرا قُ يشـتَ ( ،۲۱۴/   در بقره )يَ تُلُونَ ( ،۴۰/   در طه )مْ قْ تَ

ونَ وَ  ُ ادِلُكَ ـتُ ( ،۱۲/   ) در نجميَري( ،۲۶/   ) در احزابتَأْرسِ لُ (و  ،۱/   در مجادله )جَ نَزَّ  )تَ
 ،جزء عم ،ح محّمدعبدهیش .میرکر القرآن الیتفس ،ّسریالمصحف الم :نگا( ...۴در قدر / 

رٍ « ).سوره قدر بدان اشاره رفته  )۱۸۵/   بقره(ه در کام آن کن و احیار و بار دک :»أَمْ

كِيمٍ . «فرمان .است رٍ (صفت  .متکپرح .مانهیکح :»حَ د وصف یکتأ یاست و برا )أَمْ
  .خوشبو کمش ،نیریعسل ش :شود یه گفته مکگونه  ھمان .صیاست نه تخص

 ۵ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٓۚ  ّمِنۡ  �رٗ أ  ﴾٥ ِسلِ�َ ُمرۡ  ُكنَّا إِنَّا ِعنِدنَا

   ترجمه: 
 یو در قرآن برا(ما صادر و بدان دستور داده شده است  یه از سوک یار و بارک 

 و قرآن و ھمه ،اءیمحّمد و ھمه انب(ما فرستنده  )روانه گشته است وھا  انسان
  .میا بوده )یآسمانھای  کتاب
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   توضیحات: 

راً «  نَاهُ (در فعل  )ه(ر یحال ضم .فرمان و دستور .ار و بارک :»أَمْ لْ ن صورت یدر ا ).أَنزَ
ه ما و یاست از ناح یارکه ک یدر حال ،میا ما قرآن را فرو فرستاده :ن استیچن یمعن

ا ( .به است  ه منصوب به اختصاص و مفعولکن یا ای .است از جانب ما یدستور ذَ ني هبِ نَعْ

رِ  نَااألمْ ندِ نْ عِ الً مِّ راً حاصِ ه از کاست  یار و فرمانکھمان  ،ا فرمانیار کن یمراد ما از ا )أَمْ
  .ما حاصل و صادر گشته است یسو

 ۶ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�َِكۚ  ّمِن ةٗ رَۡ�َ ﴿  ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  رَّ  ﴾٦ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
   ترجمه: 
خدا شنوا و  .است )ھا در حق انسان(پروردگارت  یاز سو یبه خاطر رحمت )ارکن یا( 

گاه است   .آ
   توضیحات: 

َةً «  محْ نَاهُ ( یله برا مفعول :»رَ لْ كِيمٍ ( یا برای )أَنزَ رٍ حَ لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ  .ھر دو است یا برایو  )يُ
 ،ن زمان نزول آن استییو تع ،ان آغاز نزول قرآنیب ،نیشیات پیمراد از آ :یلّ ک یادآوری

 سعادت یو ھرچه برا ،بوده یمانه الھیکح یقرآن اوامر و نواھ یه محتواکن یو ا
از مفّسران  یاریبس .شان استیا یو قرآن رحمت برا ،د باشد در آن استیمفھا  انسان

قُ (بزرگ فعل  رَ فْ رٍ (و  ،اند مضارع گرفته یرا به معن )يُ لُّ أَمْ ن یار و بار اکرا ھمه امور  )كُ
ن و یساله زمکیه خداوند در شب قدر ھمه امور کاند  و فرموده ،دانسته یکره خاک

را از لوح محفوظ نقل  ین مقّدراتیام چنکد و احیفرما ینان آن را مقّرر و مشّخص مکسا
قت یدر حق ین شبیو به ھر حال چن .سپارد یام مکو به دست فرشتگان مأمور اجرا اح

  .مسلمانان است یجشن انقالب برا
 ۷ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َرّبِ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓۖ بَيۡ  َوَما ِض �ۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن َنُهَما  ﴾٧ مُّ

   ترجمه: 
ان آن یه در مکاست  یزھائین و ھمه چیو زمھا  آسمان ه پروردگارک )پروردگار تو( 
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رسان  یروز ،دگار شمایه خدا آفرکن یبه ا(د ین و باوریقیاگر شما طالب  .دو است
  ).د و ماه استیشاننده خورشکر فرمان یو به ز ،بندگان

   توضیحات: 

بِّ «  بِّ (بدل از  :»رَ وقِنِنيَ . «است یه قبلیآ )رَ نتُم مُّ  .دین و باوریقیاگر اھل  :»إِن كُ
ر فرمان یو به ز ،رسان بندگان یدگار ما و روزید خدا آفریگوئ یه مکاگر چنان  یعنی
 ،دین ھستیقیاگر شما طالب  ).۶۳ - ۶۱/   بوتکعن :نگا(د و ماه است یشاننده خورشک

  ).۲۰/   اتیذار ،۲۴شعراء /  ،۷۵/   انعام :نگا(د یشیندیز بین چیه درباره اکن است یراه ا
 ۸ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ  ٰ ٓ  َورَبُّ  َر�ُُّ�مۡ  َو�ُِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  ٱ �ُِ�مُ َءابَا
َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٨ وَّ

   ترجمه: 
و پروردگار شما و  ،راندیم یگرداند و م یه زنده مکو او است  ،ستین یجز او خدائ 

  .ن شما استیشیان پکایپروردگار پدران و ن
   توضیحات: 

مْ «  بُّكُ لِنيَ . «محذوف است یخبر مبتدا ،واژه َربُّ  :»رَ مُ األوَّ ابَآئِكُ /   مؤمنون :نگا( :»ءَ
  ).۷۶و ۲۶شعراء /  ،۸۳و ۶۸و ۲۴

 ۹ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٩ َعُبونَ يَلۡ  َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل ﴿ 
   ترجمه: 
ال کو  ،آن را(دند و یو ترد کدر ش )یدرباره رسالت و دعوت آسمان(ان کاصًال مشر 

  .رندیگ یم یباز )را به یزندگ
   توضیحات: 

بُونَ «  عَ لْ كٍّ يَ مْ يفِ شَ   ).۹/   میابراھ ،۱۱۰و  ۶۲ھود /  ،۱۵۷نساء /  :نگا( :»هُ
 ۱۰ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿ 
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ  ﴾١٠ مُّ
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   ترجمه: 
  .ندک یدار میرا پد یارکه آسمان دود آشکباش  یمنتظر روز 
   توضیحات: 

مَ «  وْ و  یش دچار قحطیان قرکمشر ،غمبریپ یه برابر دعاک یزمان .امتیق :»يَ

انٍ . «شدند یدیشد یسالکخش در فضا  یباران یحاصل از ب کمراد گرد و خا .دود :»دُخَ
دارد و آسمان در نظر مردم گرسنه و تشنه و  ینجا جنبه مجازیا دود در ایو  ،است

  .شد یگر م ره و تار جلوهیبالزده ت
 ۱۱ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َذاَ�ٰ  �َّاَسۖ ٱ َ� َ�غۡ ﴿ 
َ
 ﴾١١ أ

   ترجمه: 
  .م استیعظ کن ھمان عذاب دردنایا .ردیگ یه تمام مردم را فرا مک یدود 
   توضیحات: 

  .دیشد یسالکو خش ین قحطیا .امتین عذاب قیا :»هذا« 
 ۱۲ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

�ََّنا﴿   ﴾١٢ ِمُنونَ ُمؤۡ  إِنَّا َعَذاَب لۡ ٱ َ�نَّا ِشۡف �ۡ ٱ رَّ
   ترجمه: 
عذاب را از ما برطرف  !پروردگارا :)ندیگو ینند و مک یمردم رو به درگاه خدا م( 

  ).میا برده یو به اشتباھات خود پ(م یا مان آوردهیما ا ،گردان
   توضیحات: 

ابَ «  ذَ نُونَ . «شیر قریبانگیگر یسالکو خش یقحط .عذاب آخرت :»الْعَ مِ ؤْ ما  :»إِنَّا مُ
ه کم یم داریتصم یعنی ،میآور یمان میما ا .میا مان آوردهیم و ایا از غفلت بدر آمده کنیا
  .میاوریمان بیا

 ۱۳ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َّ�
َ
ٓ  َوقَدۡ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ لَُهمُ  � بِ�ٞ  رَُسولٞ  َءُهمۡ َجا  ﴾١٣ مُّ
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   ترجمه: 
روشن و  یبا رسالت( یغمبریه پکقبًال  ؟دارد یا دهیآنان فا یبرا یداریب یک 

ساز و   سرنوشت ینیقوان(گر  بیان )ا ویو زبان گو ،داّل بر صداقتش یمعجزات
  .ش آنان آمده بوده استیبه پ )بخش سعادت

   توضیحات: 

كْري« ؟ چگونه ؟ یک: »أَينَّ «   ،۹۰و  ۶۹و  ۶۸/   انعام :نگا( یریپندپذ .یداریب :»الذِّ

بِنيٌ ). «۱۲۰و  ۱۱۴ھود /  ،۲/   اعراف بِنيٌ . «گر روشن .روشن :»مُ ولٌ مُّ سُ ه ک یغمبریپ :»رَ
ه حق ک یغمبریپ .ا بودیه رسالت او روشن و گوک یغمبریپ .غمبر استیه پکروشن بود 

  .ردک یو باطل را روشن و از ھم جدا م
 ۱۴ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ تََولَّوۡ  ُ�مَّ ﴿  ْ  هُ َ�نۡ  ا ۡ  ُمَعلَّمٞ  َوقَالُوا  ﴾١٤ ُنونٌ �َّ
   ترجمه: 
ن مطالب توّسط یه اکاست ( یا وانهیاو د :گردان شدند و گفتندیسپس از او رو 

  .آموخته شده است )گران بدوید
   توضیحات: 

لَّمٌ . «دن حقائق از اویو شن یغمبرین پیبعد از آمدن چن :»ثُمَّ «  عَ اد ی .م شدهیتعل :»مُ

  ).۵۲/   اتیذار :نگا( :»جنّونٌ ـَم. «داده شده
 ۱۵ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِنَّا﴿   ﴾١٥ �ُِدونَ َ�ٓ  إِنَُّ�مۡ  قَلِيً�ۚ  َعَذاِب لۡ ٱ َ�ِشُفوا
   ترجمه: 
به (قطعًا شما  )میا برگردانیو به دن(م یبه دور دار )از شما(عذاب را  یکاگر مّدت اند 

  .دیگرد یبرم )و فسق و فجور خود کفر و شرک
   توضیحات: 

...إِنَّا «  ابِ ذَ وا الْعَ فُ اشِ شرط  یمتضّمن معن ،اگر مربوط به آخرت باشد ،ن جملهیا :»كَ
ن یچن یمعن ،ش باشدیو رفع بال از قر یسالکو خش یاگر راجع به دفع قحط یول .است
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 یارھاکشما دوباره به  یول ،میگردان یعذاب را از شما به دور م یمکما مّدت  :است
  .دیازی ینان دست مت و آزار مسلمایزشت و پلشت و اذ
 ۱۶ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦ ُمنَتقُِمونَ  إِنَّا ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َشةَ طۡ ۡ�َ ٱ ِطُش َ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  م.یرسان یآنان را) به مجازات م یورش تندین ی(و با چن ،میتاز یسخت بر آنان م یروز 
   توضیحات: 

مَ «    زخرف ،۱۳۰شعراء /  ،۱۹۵/   (نگا: اعراف »:نَبْطِشُ «امت. روز جنگ بدر. یروز ق»: يَوْ

ي). «۸/  ةَ الْكُربْ بَطْشَ : یادآورید. مراد مجازات سخت است. یحمله شد ،ورش تندی»: الْ
بھتر است  یول ،دانند یان میشیقر یویرا درباره عذاب دن ۱۶تا  ۱۰ه یاز آ ،از مفّسران یبرخ

مان یا ،هکان بعد از فتح میشیقر -ل: الف یدلم. به دو یات را راجع به آخرت بدانین آیا
ر زدند و یان اسالم در راه خدا شمشیھا به عنوان سپاھ ھا و سال شتر آنان سالیآوردند و ب

ه مربوط به آخرت ک یگریار دیات بسیات با آین آیم ایمفاھ -شته شدند. ب کشتند و ک
  ).۴۴/   میابراھ ،۵۱ سبأ / ،۳۱ - ۲۷/   است (نگا: انعام یمعن آوا و ھم ھم ،است

 ۱۷ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  مَ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿   ﴾١٧ َكرِ�مٌ  رَُسولٞ  َءُهمۡ وََجا
   ترجمه: 
به  )یبه نام موس( یغمبر بزرگواریپ .میا قوم فرعون را آزموده ،نانیش از ایما پ 

  .نزدشان آمد
   توضیحات: 

تَنَّا«  يمٌ ). «۳۴/   ص ،۳/   بوتکعن ،۸۵/   طه ،۵۳/   انعام :نگا(م یردکش یآزما :»فَ رِ  :»كَ
  .بزرگوار

 ۱۸ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿ 
َ
وٓ  أ دُّ

َ
ْ أ ِۖ ٱ ِعَبادَ  إَِ�َّ  ا مِ�ٞ  رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  �َّ

َ
 ﴾١٨ أ
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   ترجمه: 
غمبر یه من پکد یبندگان خدا را به من بسپار )!انیفرعون یا :گفتشان  بدی یموس( 

  .ارمکدرست
   توضیحات: 

مْ أَنْ أَدُّوا «ن است: یر چنیاست و تقد یر فعل مقّدریتفس ین حرف برایا»: أَنْ «  ئْتُكُ جِ

بَادَ اهللاِ َّ عِ بَادَ اهللاِ. «»إِيلَ َّ عِ ان جلو یفرعون یعنید. یبندگان خدا را به من بسپار»: أَدُّوا إِيلَ
  ).۱۷شعراء /  ،۴۷/   طه ،۱۰۵/   شان را آزاد بگذارند (نگا: اعرافیرند و ایل را نگیاسرائ یبن

 ۱۹ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ْ َ�عۡ  �َّ  َوأ ِۖ ٱ َ�َ  لُوا َّ�  ٓ بِ�ٖ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  َءا�ِيُ�م إِّ�ِ  ﴾١٩ مُّ

   ترجمه: 
 یارھائکد و یت ننمائیت و ربوبیالوھ یو اّدعا(د یّبر نورزکد و تینکن یو بر خدا بزرگ 

 یبر درست( یل روشنیمن دل ).باشد یشما سازگار نم یه با اصول بندگکد یانجام ندھ
  .ام شما آورده یبرا )خود یغمبریپ یگفتار و راست

   توضیحات: 

لُوا«  عْ /   مؤمنون :نگا(د ینکن یشکان و سریطغ .دینکن ید و بزرگیّبر نورزکت :»ال تَ

لْطَانٍ ). «۳۱/   نمل ،۴اسراء /  ،۴/   قصص ،۹۱   .معجزه .ل و حّجتیدل :»سُ
 ۲۰ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ن َوَرّ�ُِ�مۡ  بَِرّ�ِ  ُت ُعذۡ  �ّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾٢٠ ُ�ُونِ تَرۡ  أ

   ترجمه: 
د مرا سنگسار یه بتوانکن یبرم از ا یمن به پروردگار خود و پروردگار شما پناه م 

  .دینک
   توضیحات: 

تُ «  ذْ جُ . «ام پناه برده :»عُ ونِ ـتَرْ مسأله  یه رویکت .دینکه مرا سنگسار کن یا :»مُ
ن یغمبران و مردان خدا را بدیه اغلب پکن خاطر است یردن بدکسنگسار  یعنی ،رجم

ھود /  :نگا(ب یشع :از جمله ).۱۸/   سی ،۲۰/   ھفک :نگا(اند  د به قتل نمودهینحو تھد
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مطلق َقْتل  یبه معن ،رْجم ).۱۱۶شعراء /  :نگا(و نوح  )۴۶/   میمر :نگا(م یو ابراھ )۹۱

جُ (گر ید یلذا معن ).میرکالفاظ القرآن ال معجم :نگا(ز استعمال شده است ین ونِ ـتَرْ  )مُ
  .دیه مرا به قتل برسانکن یا :ن استیچن

 ۲۱ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ تُؤۡ  لَّمۡ  �ن﴿   ﴾٢١ َ�ِلُونِ �ۡ ٱفَ  ِ�  ِمُنوا
   ترجمه: 
  .دیازارید و مرا نینک یریگ نارهکاز من  ،دیآور یمان نمیاگر به من ا 
   توضیحات: 

لُونِ «  تَزِ ز مراد یدو چ .دیارم نداشته باشکبه  یارکد و ینک یریگ نارهکاز من  :»إِعْ
مزاحم  -ب  .ازارند و آزادش بگذارندیاو را ن ،انیفرعون و فرعون -الف  :است یموس

  .مان آوردن مردم نشوند و سّد راه دعوت نگردندیا
 ۲۲ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ  ۥٓ َر�َّهُ  فََدَ� ﴿ 
َ
ۡ  مٞ قَوۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ  ﴾٢٢ رُِمونَ �ُّ

   ترجمه: 
وس یان مأکّفار و مشرکر یان و سایمان آوردن فرعون و فرعونیه از اک یوقت( یموس 
نان مردم یا :اد خواند و گفتیپروردگار خود را به فر )رد وکرو به درگاه خدا  ،دیگرد
 یتو خود دان .نمانده است یشان باق تیبه ھدا یدیو ام(ھستند  )شهیفرپکو (ار کگنھ

  ).ینک یشان چه میه در حق اک
   توضیحات: 

ا«  عَ ونَ ـُم. «ندا داد .اد خواندیبه فر :»دَ مُ رِ افران کنجا مراد یدر ا .ارانکگناھ :»جْ

آلءِ . «است آلءِ « :محذوف و اصل آن )ب(حرف  :»أَنَّ هؤُ   .است »بِأَنَّ هؤُ
 ۲۳ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ�ۡ
َ
تََّبُعونَ  إِنَُّ�م ً� َ�ۡ  بِعَِبادِي فَأ  ﴾٢٣ مُّ
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   ترجمه: 
پس بندگان مرا شبانه  )ن استیه چنکحال  :خدا بدو دستور داده شد یاز سو( 

و (د یگرد یب میه تعقکچرا  )شان به شما نرسد ان دستیتا فرعون و فرعون(وچ بده ک
  ).ندینما یانش دنبالتان میرکفرعون و لش

   توضیحات: 

بَادِي«  ِ بِعِ   طه ،۶۵حجر /  ،۸۱ھود /  :نگا( .ت بدهکوچ حرکبندگانم را در شب  :»أَرسْ

يْالً ). «۵۲شعراء /  ،۷۷/  ونَ . «د استیکتأ ین واژه برایر اکذ :»لَ تَّبَعُ   .شوندگان بیتعق :»مُ
 ۲۴ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

غۡ  ُجندٞ  إِ�َُّهمۡ  ًو�ۖ رَهۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ ُركِ تۡ ٱوَ ﴿   ﴾٢٤ َرقُونَ مُّ
   ترجمه: 
شان یا ).تا آنان بدان وارد شوند( .گشوده واگذار )بعد از عبور از آن(ا را یو در 

  ).شوند یم کو ھال(گردند  یه قطعًا غرق مکھستند  یگروھ
   توضیحات: 

واً «  هْ كِ . «جدا شده .گشاده .ن و آرامکسا ،اسم فاعل یمصدر است و در معن :»رَ أُتْرُ

واً  هْ رَ رَ بَحْ ن و کا با آرامش خاطر عبور یاز در .ا را باز و گشاده به حال خود بگذاریدر :»الْ
ا را آرام یدر ).میرکلفاظ القرآن المعجم ا :نگا(بدون دغدغه آن را به حال خود رھا ساز 

واً ( .بگذار و مجّددا بدان عصا مزن و فرمان مّتصل شدن مده هْ رَ (حال  )رَ بَحْ ا حال ی )الْ

كْ (ر مستتر در یضم   .است )أُتْرُ
 ۲۵ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َ�مۡ ﴿  ٰ  مِن تََرُ�وا  ﴾٢٥ وَُ�يُونٖ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  !گذاشتند یاز خود به جا یادیز یسارھا چه باغھا و چشمه 
   توضیحات: 

مْ «    .ار فراوانیبس !ادیچه ز :»كَ



  ٢١٦٣ سوره دخان

 

 ۲۶ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٦ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُزُروعٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  .را یجالب و گرانبھائ یھا شتزارھا و اقامتگاهکو  
   توضیحات: 

امٍ «  قَ يمٍ . «ھا است الھا و منزلیقصرھا و وھا و  اخکمراد  .گاهیجا .اقامتگاه :»مَ رِ  :»كَ
  .ھا پرارزش و گرانب

 ۲۷ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َمةٖ َوَ�عۡ ﴿  ٰ  �ِيَها َ�نُوا  ﴾٢٧ ِكِه�َ َ�
   ترجمه: 
  .ردندک یم یه در آن شادان و با ناز و نعمت زندگک )یگرید(فراوان ھای  نعمت و 
   توضیحات: 

اكِهنيَ «    ).۵۵/   سی :نگا(متنّعمان  .در ناز و نعمت بسربرندگان :»فَ
 ۲۸ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  لَِكۖ َكَ�ٰ ﴿ 
َ
 ﴾٢٨ َءاَخرِ�نَ  ًماقَوۡ  َهاَ�ٰ َرثۡ َوأ

   ترجمه: 
بدون (م یداد یگریھا را به قوم د ن نعمتیو ما ھمه ا )آنان یماجرا(ن بود ین چنیا 

  ).دردسر و خون جگر
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ ثْ رَ ينَ ). «۵۹شعراء /  :نگا( :»أَوْ رِ اخَ ماً ءَ وْ ل یاسرائ یمراد بن .یگریگروه د :»قَ
  ).مرجع سابق :نگا(است 

 ۲۹ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  بََ�ۡت  َ�َما﴿  َما  ٱوَ  ءُ لسَّ
َ
ْ  َوَما ُض �ۡ�  ﴾٢٩ ُمنَظرِ�نَ  َ�نُوا
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   ترجمه: 
تا چند (داده شد  یمھلتشان  بدی و نه ،نینه زمست و ینه آسمان بر آنان گر 

  ).ھا بپردازند نند و به جبران گذشتهکبمانند و توبه  یصباح
   توضیحات: 

...ـفَمَ «  مْ يْهِ لَ تْ عَ را نشان  یا ت مقام مردهیخواھند اھّم  یه مک یھنگامھا  عرب :»ا بَكَ
 .رد و ماه خسوفکسوف کد یخورش .ردندکه ین بر او گریآسمان و زم :ندیگو یم ،دھند

نجا مضاف محذوف است یه در اکن یا ای ...ستند ویآذرخش آسمان و باد وزان بر او گر

 یسکن یدر آسمان و زم ،انیبه سبب حقارت فرعون و فرعون :یعنی .است )اهل(ه ک

ينَ . «ختینر یکرد و قطره اشکن یشان دلسوزیا یبرا نظَرِ  :نگا(شدگان  مھلت داده :»مُ
  ).۳۷و  ۸حجر /  ،۱۵/   اعراف

 ۳۰ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َناَ�َّيۡ  َولََقدۡ ﴿  ۡ ٱ َعَذابِ لۡ ٱ ِمنَ  ءِيَل َ�  ﴾٣٠ ُمِه�ِ ل
   ترجمه: 
  .میدیبخش یننده رھائکل را از عذاب خواریاسرائ یما بن 
   توضیحات: 

ابِ ال«  ذَ نيِ ـْالْعَ هِ ن عذاب یا ).۱۴نساء /  ،۱۷۸/   عمران آل ،۹۰/   بقره :نگا( :»مُ
شتن ک ی،و روح یجسم یفرسا سخت و طاقت یھا نجهکش :عبارت بود از ،بار ذّلت

 یارھاکو  یگاریب ی،و ھوسران یارکخدمت یو زنده نگاه داشتن دختران برا ،پسران
  ...ن ویار سنگیبس

 ۳۱ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ّمِنَ  اَ�ِ�ٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  نَۚ َعوۡ فِرۡ  ِمن﴿    ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
   ترجمه: 
فروخت و  یم یگران بزرگیه بر دک یسک .از فرعون )میشان را نجات دادیا( 

  .گذرانند یه ظلم و فساد را از حّد مکبود  یارانک و از زمره تبه ،نمود یم یستمگر
 



  ٢١٦٥ سوره دخان

 

   توضیحات: 

الِياً «    ).۷۵/   ص ،۴۶/   مؤمنون ،۸۳/   ونسی :نگا(متجاوز  یجو یبرتر .ّبرکمت :»عَ
 ۳۲ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َ�ۡ خۡ ٱ َولََقدِ ﴿   ﴾٣٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  �ٍ ِعلۡ  َ�َ
   ترجمه: 
گاھانه یاسرائ یما بن   )در آن عصر و زمان ،میشان داشتیه از اک یو با شناخت(ل را آ
  ).میردکش یده عصر خویگز و آنان را مّلت(م یداد یان برتریم و بر جھانیدیبرگز
   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ ْ رتَ لْمٍ . «میردکم و امت منتخب یدیشان را برگزیا :»إِخْ يل عِ گاھانه :»عَ  یاز رو .آ
بودند و استحقاق  یل مردمان مؤمنیاسرائ یه بنکدانست  یخدا م یعنی .شناخت

بعدھا راه  یول .پرست و اھل فسق و فجور بودند گران اغلب بتیو د ،نش داشتندیگز
 ،۱۰۵/   عمران آل :نگا(م منحرف شدند یش گرفتند و از صراط مستقیخالف و نزاع در پ

ه آنان را کشان گماشت یرا بر ا یسانکشه یھم یو خداوند برا )۱۷/   هیجاث ،۹۳/   ونسی
  ).۱۶۷/   اعراف :نگا(نجه سخت و عذاب بد برساند کش

 ۳۳ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ؤٞ بََ�ٰٓ  �ِيهِ  َما ِت َ�ٰ �ٱ ّمِنَ  ُهمَ�ٰ َوَءاَ�يۡ ﴿  بِ�ٌ  ا  ﴾٣٣ مُّ
   ترجمه: 
بود  یارکش آشیه در آنھا آزماکم یارائه نمودشان  بدی یرا توّسط موس یما معجزات 

و چه  ،رکعابد و شا یسانکزده شوند و روشن گردد چه  کتا به مح ،شانیا یبرا(
  ).افر و فاجر خواھند شدک یافراد
   توضیحات: 

  .شیآزما :»بَآلءٌ . «دالئل .معجزات :»اآليَاتِ « 
 ۳۴ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٤ َ�َُقولُونَ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ ﴿ 
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   ترجمه: 
  :ندیگو ینان میا 
   توضیحات: 

آلءِ «    .هکّفار مکان و کمشر :»هؤُ
 ۳۵ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ تَتَُناَموۡ  إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٣٥ بُِمنَ�ِ�نَ  نُ َ�ۡ  َوَما وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
  .م شدیما ھرگز زنده نخواھ )و بعد از آن(ست یمرگ ما جز مرگ اّول ن 
   توضیحات: 

يَ «  ةُ ـْال(تواند  یر مین ضمیمرجع ا :»هِ تَ وْ  .شود یالم استفاده مکاق یه از سکباشد  )مَ

ا ال« :یعنی تَةُ إِالّ ـْمَ وْ تُنَا األُويلمَ تَ وْ ايَة(ا یو  )عاقِبَة(ا ی .»مَ نَا إِالَّ « :یعنی .باشد )هنِ رِ اقِبَةُ أَمْ ا عَ مَ

تَةُ األُويلـْال وْ تُنَا األويل. «»مَ تَ وْ ل(مراد از واژه  .مرگ اّول ما :»مَ  کی ،)أُويل(ا مؤّنث آن ی )أَوّ
ن یا یمعن .به دنبال داشته باشد ...ه دوم و سوم وکم است کیه مراد کن ینه ا ؛ بار است

يَ «: سوره انعام برابر است ۲۹ه یه با آیآ الُوا إِنْ هِ قَ يَا وَ  وَ نْ نَا الدُّ يَاتُ وثِنيَ إِالّ حَ بْعُ نُ بِمَ ا نَحْ . »مَ

ينَ « ِ نرشَ   .خته شدگانیبرانگ .زنده شدگان :»بِمُ
 ۳۶ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
ْ فَ� ٓ � تُوا ٓ بَا  ﴾٣٦ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َِنا

   ترجمه: 
 ،ار استکدر  یاتیه بعد از مرگ حک(د یگوئ یاگر راست م )!مؤمنان یمحّمد و ا یا( 

تا بر صدق (د یاورینزد ما ب )زنده گرداند و آنان را(ان ما را کایپدران و ن )دیاز خدا بخواھ
  ).دھند یگفتار شما گواھ

   توضیحات: 

أْتُوا «  آئِنَا...فَ   .دیاورید و به نزد ما بیان مرده ما را زنده گردانکایپدران و ن :»بِئَابَ
 



  ٢١٦٧ سوره دخان

 

 ۳۷ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ُهمۡ ﴿ 
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  أ

َ
ِينَ ٱوَ  ُ�بَّعٖ  مُ قَوۡ  أ هۡ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
ْ  إِ�َُّهمۡ  ُهمۚۡ َ�ٰ لَكۡ أ  ﴾٣٧ رِمِ�َ ُ�ۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ا قوم ُتّبع ی )برخوردارند یشتریبه بکوکو از ثروت و قدرت و دبدبه و (ا آنان بھترند یآ 

ش از یه پک یسانکو  )ستندیز یشان میا یگیمن بودند و در ھمسایو شاھان  که ملوک(
م یا ساخته کما آنان را در گذشته ھال ).ھمچون قبائل نوح و عاد و ثمود( ؟آنان بودند

  .اند ار بودهکچون مجرم و گناھ
   توضیحات: 

بَّعٍ «  يـتُبّع حِ « :»تُ ريَ داستان قوم او  .بوده است یمن و مرد صالحیاز شاھان  یکی ،»مْ
بودند با  یتیقوم ُتّبع جمع ).ّسریالمصحف الم :نگا(ه روشن و شناخته بود کاھل م یبرا

و  کملو یبرا یلقب عموم کیُتّبع  .ومت پھناور و گستردهکفراوان و ح یرویقدرت و ن

بَّعٍ ). «ر نمونهیتفس :نگا(من بوده است یشاھان  مُ تُ وْ   ).۱۴/  :نگا( :»قَ
 ۳۸ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾٣٨ عِبِ�َ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

   ترجمه: 
(جھان  م.یا دهیافریھدف ن یھوده و بیان آن دو است بین و آنچه در میو زمھا  آسمان ما 
  ن جھان قرار دارد).یه پشت سر اکآخرت  یم و ابدیجھان عظسوی  به است یداالن
   توضیحات: 

نَا...«  قْ لَ ا خَ مَ   ).۲۷/   ص ،۱۶اء / یانب :نگا( :»وَ
 ۳۹ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ َخلَقۡ  َما﴿  ِ  إِ�َّ  ُهَما �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  قِّ �َۡ ٱب
َ
 ﴾٣٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
ھوده و ین نظم و نظام شگفت بیو جھان را بد(م یا دهیافریما آن دو را جز به حق ن 

و  ،نا ندارندیگوش شنوا و چشم ب(شان ین غالب اکیول )میا ردهکمت درست نکح یب
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و در  ،نندیب یوار وجود نمین ھمه نقش عجب را بر در و دیشنوند و ا یحقائق را نم
  .فھمند ینم )قتیحق
   توضیحات: 

نَاهُ «  قْ لَ ا خَ َقِّ ـمَ ـمَ   ).۲۷/   ص ،۸۵حجر /  :نگا( :»ا إِالّ بِاحلْ
 ۴۰ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  ُتُهمۡ ِميَ�ٰ  لِ َفۡص لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَّ ﴿ 
َ
 ﴾٤٠ عِ�َ أ

   ترجمه: 
گاه ھمه  وعده )امت استیه قکن افراد برحق و افراد ناحق یو قضاوت ب( یروز داور 

  .آنان است
   توضیحات: 

لِ «  مَ الْفَصْ وْ  :نگا(ن حق و باطل یب یروز جدائ .ان مِحّق و مبطلیم یروز داور :»يَ
  ).۲۱/   صاّفات

 ۴۱ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  َعن ً� َموۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿  ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٗ� مَّ  ﴾٤١ يُنَ�ُ
   ترجمه: 
ش و دوست خود یبه خو یکمکن یمترک یو دوست یشیچ خویه ھک یآن روز 
  .گردند ینم یاری )و یارکگر ھمیھمد یمردمان از سو(چ وجه یو به ھ ،ندک ینم

   توضیحات: 

نِي«  غْ  ،۶۸/   وسفی ،۳۶/   ونسی :نگا(گرداند  یاز نمین یب .رساند ینم یسود :»ال يُ

يلً ). «۴۲/   میمر وْ  ،دوست :لیاز قب .وند داشته باشدیانسان رابطه و په با کس کھر  :»مَ
  ...و ،مانیپ ھم ،سیرئ ،شاوندیخو

 ۴۲ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ ٱ رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿  ُ  ﴾٤٢ لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ
 



  ٢١٦٩ سوره دخان

 

   ترجمه: 
مندش  بھرهو از او درگذرد و از شفاعت خوبان (ند که خدا بدو مرحمت ک یسکمگر  

  .ه خداوند باعّزت و توانا و بامحّبت و مھربان استکچرا  )گرداند
   توضیحات: 

يمُ «  حِ يزُ الرَّ زِ عَ   .ن قدرت خداوند ذوالجالل استیاشاره به رحمت در ع :»الْ
 ۴۳ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٣ لزَّقُّومِ ٱ َشَجَرَت  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اران استکگناھ کخورا ،قطعًا درخت زّقوم 
   توضیحات: 

قُّومِ «    ).۶۲/   صاّفات :نگا(تلخ و بدبو  یدرخت :»الزَّ
 ۴۴ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َطَعامُ ﴿ 
َ
 ﴾٤٤ �ِيمِ ۡ�

   ترجمه: 
  .اران استکگناھ کخورا ،قطعًا درخت زّقوم 
   توضیحات: 

  ).۲۲۲شعراء /  ،۱۰۷نساء /  ،۲۷۶/   بقره :نگا(ار ک ار گناهیبس :»األَثِيمِ « 
 ۴۵ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱكَ ﴿   ﴾٤٥ ُطونِ ۡ�ُ ٱ ِ�  ِ� َ�غۡ  لِ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
  .جوشد یھا م مکھمچون فلز گداخته در ش 
   توضیحات: 

لِ ـالْ «  هْ   .جوشد یم :»يَغْيل). «۸/   معارج ،۲۹/   ھفک :نگا(فلز گداخته  :»مُ
 



 تفسیر نور    ٢١٧٠

 

 ۴۶ سوره دخان آیه
   ه:یآ متن 

 ﴾٤٦ ِميمِ �َۡ ٱ َكَغۡ�ِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ھمچون آب گرم و داغ یجوشش 
   توضیحات: 

يمِ «  َمِ   ).۱۹/   حّج  ،۴/   ونسی ،۷۰/   انعام :نگا(ار گرم و پرحرارت یآب بس :»احلْ
 ۴۷ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إَِ�ٰ  تِلُوهُ عۡ ٱفَ  ُخُذوهُ ﴿   ﴾٤٧ ِحيمِ �َۡ ٱ ءِ َسَوا
   ترجمه: 
ان دوزخ ید و به میریافر فاجر را بگکن یا :)شود یبه مأموران دوزخ فرمان داده م( 

  .دینکپرتابش 
   توضیحات: 

تِلُوهُ «  اعْ آءِ ). «عتل(از ماده  .دینکاو را پرت  .دیشکن بیزم یاو را رو :»فَ وَ وسط  :»سَ
  ).۵۵/   صاّفات ،۱۰۸/   بقره :نگا(

 ۴۸ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُ�مَّ ﴿    َق فَوۡ  ُصبُّوا
ۡ
 ﴾٤٨ ِميمِ �َۡ ٱ َعَذاِب  ِمنۡ  ۦِسهِ َرأ

   ترجمه: 
  ).تا بر عذاب و دردش افزوده گردد(د یزیسپس بر سر او آب جوشان بر 
   توضیحات: 

بُّوا«  يمِ . «دیزیبر :»صُ َمِ ابِ احلْ ذَ   .ار گرمیعذاب آب جوشان و بس :»عَ
 ۴۹ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

نَت  إِنََّك  ُذۡق ﴿ 
َ
 ﴾٤٩ َكرِ�مُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 



  ٢١٧١ سوره دخان

 

   ترجمه: 
  !یه تو زوردار و بزرگوارکبچش  
   توضیحات: 

.... «بچش :»ذُ ِ ْ«  ز و مقتدر در یه تو عزکبچش  یعنی .جنبه استھزاء دارد :»إِنَّكَ أَنْتَ
  .یش بودیان حسب و نسب خویب در میو بزرگوار و نج ،له خودیان قوم و قبیم

 ۵۰ دخان آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٠ َ�ُونَ َ�مۡ  ۦبِهِ  ُكنُتم َما َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
وسته یه پکاست  یزیھمان چ )دینک ید و لمسش مینیب یم کنیا ه ھمک یعذاب(ن یا 

  .دیردک ید میو ترد کدرباره آن ش
   توضیحات: 

... تَ «  نتُمْ ونَ ـكُ ُ رتَ   ).۳۴/   میمر ،۶۳حجر /  ،۲/   انعام :نگا(د یردک یم کش :»مْ
 ۵۱ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  مِ�ٖ  َمَقا�ٍ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
َ
 ﴾٥١ أ

   ترجمه: 
  .ھستند یگاه امن و امانیزگاران در جایپرھ 
   توضیحات: 

نيٍ «    .امن و امان یدارا .بدون ترس و خوف :»أَمِ
 ۵۲ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ  ٰ  ﴾٥٢ وَُ�ُيونٖ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  .سارھا ھا و چشمه ان باغیدر م 
   توضیحات: 

يُونٍ «  عُ نَّاتٍ وَ قامٍ أَمنيٍ (بدل از  :»يفِ جَ   .است )يف مَ



 تفسیر نور    ٢١٧٢

 

 ۵۳ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

َتَ�ٰ  قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس  ِمن بَُسونَ يَلۡ ﴿    ﴾٥٣ بِلِ�َ مُّ
   ترجمه: 
و (نند ینش یگر میدکیو در مقابل  ،پوشند یم میو ضخ کر نازیاز حر یھائ آنان لباس 

  ).پردازند یم یبه شاد
   توضیحات: 

سٍ «  ندُ قٍ . «فیو لط کناز یشمیابر یھا پارچه :»سُ َ تَربْ  یشمیابر یھا پارچه :»إِسْ
  ).۳۱/   ھفک :نگا(م و درخشان یضخ

 ۵۴ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٤ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  ُهمَ�ٰ َوَزوَّجۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
ز به یچشم با چشمان درشت را ن اهیس ین ھستند و زنان بھشتین چنیان ایبھشت 

  .میآور یآنان درم یھمسر
   توضیحات: 

ذلِكَ «  ورٍ . «ندیآ یف درنمیه به توصکاند  آن گونه .نندین چنیا :»كَ  ،: جمع َحْوراء»حُ

  .چشم زنان درشت ،ناءیجمع عَ  :»عنيٍ «چشم  اهیزنان س
 ۵۵ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  بُِ�ّلِ  �ِيَها ُعونَ يَدۡ ﴿   ﴾٥٥ َءاِمنِ�َ  ِكَهةٍ َ�
   ترجمه: 
ه ک یالتکو مش(طلبند  یم )مال راحتکبا (ه بخواھند کرا  یا وهیآنان در آنجا ھر م 

و از  ،آنان وجود نخواھد داشت یا وجود دارد برایدن یھا وهیاز م یریگ در بھره
شود در آنجا  یدا میا پین دنیھا در ا وهیه گاه بر اثر خوردن مک یھائ یھا و ناراحت یماریب

و از ھر نظر در  )ستیآنھا ن یمبود و فناکاز فساد و  یمین بیو ھمچن ،وجود ندارد
  .امانند



  ٢١٧٣ سوره دخان

 

   توضیحات: 

نِنيَ «  امِ ونَ (در فعل  )و(ر یحال ضم .در امن و امان :»ءَ عُ دْ   .است )يَ
 ۵۶ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ� ﴿  ۡ ٱ إِ�َّ  َت َموۡ ل  ٱ تَةَ َموۡ ل
ُ
�ۡ � ٰ  وَ�ٰ  ﴾٥٦ ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب  ُهمۡ َوَوقَٮ

   ترجمه: 
اند و بعد از آن  دهیا چشیه در دنک(ن یجز ھمان مرگ نخست یآنان ھرگز در آنجا مرگ 

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته  ،دینخواھند چش )اند زنده شده
  .است
   توضیحات: 

تَةَ األُويلـْال«  وْ   .ا استیدن اجل در دنیمراد مرگ بعد از فرا رس :» مَ
 ۵۷ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

ّ�َِكۚ  ّمِن ٗ� فَۡض ﴿  ٰ  رَّ  ﴾٥٧ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
   ترجمه: 
 یو خوشبخت ین رستگاریا .پروردگار تو است یاز سو یفضل و بخششھا  این ھمه 
  ).شود یزگاران میه شامل حال پرھک(است  یبزرگ
   توضیحات: 

الً «  الً « .است یمطلق فعل محذوف ا مفعولیو  ،له مفعول :»فَضْ مْ فَضْ لَهُ   .»فَضَّ
 ۵۸ سوره دخان آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ  فَإِ�َّ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  بِلَِسانَِك  هُ َ�ٰ �َ�َّ  ﴾٥٨ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
آن رابفھمند و (م تا آنان یا ردهکآسان  )است نازل و یه عربک(ما قرآن را به زبان تو  

  .رندیپند گ )اموزند ویب
   توضیحات: 

نَاهُ «  ْ انِكَ « )۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۱۷قمر /  :نگا( :»يَرسَّ   ).۹۷/   میمر :نگا( :»بِلِسَ



 تفسیر نور    ٢١٧٤

 

 ۵۹ سوره دخان آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  إِ�َُّهم تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿   ﴾٥٩ تَقُِبونَ مُّ
   ترجمه: 
 یالھ کو منتظر مجازات دردنا ،ّفارکبر  یروزینه پیدر زم یالھ یھا وعده(تو منتظر  

 )ست دعوت توکتو و ش یامکنا(ه آنان منتظر کباش  )ن قوم لجوج و ستمگریدرباره ا
  .ھستند

   توضیحات: 

تَقِبْ «  بُونَ . «بنگر و منتظر باش :»إِرْ تَقِ رْ  ،۳۰/   سجده :نگا(منتظران و نگرندگان  :»مُ
 . )۳۱و  ۳۰طور / 



 
 

 سوره جاثیۀ

 ۱ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :»حم« 
 ۲ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ مِنَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل ﴿    ﴾٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
  .گردد یمت نازل مکخداوند باعّزت و باح یاز سو )قرآن نام(تاب کن یا 
   توضیحات: 

 »... نْزيلُ الْكِتابِ   ).۲غافر /  ،۱زمر /  :نگا( :»تَ
 ۳ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  إِنَّ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾٣ مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ٖت َ�ٰ � ِض �ۡ�

   ترجمه: 
است  )بر وجود خدا( یفراوان یھا ن دالئل و نشانهیو زمھا  آسمان در کبدون ش 
  .مؤمنان یبرا

   توضیحات: 

ايَاتٍ «    .او یگانگیبزرگ بر  یھا و نشانه ،دالئل فراوان بر وجود خدا :»ءَ
 



 تفسیر نور    ٢١٧٦

 

 ۴ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤ يُوقُِنونَ  �ٖ لَِّقوۡ  تٞ َءاَ�ٰ  بَّةٍ َدآ ِمن َ�ُبثُّ  َوَما قُِ�مۡ َخلۡ  َوِ� ﴿ 
   ترجمه: 
ده یچیپ یداخل یھا و دستگاه ،با و آراستهین صورت زیبد(نش شما ین در آفریھمچن 

 ،ھا سلول ،مغز ،ھا رگیھا و مو رگ ،سلسله اعصاب یارتباط یھا رشته :زیو اسرارانگ
از  کیھر  یو باطن یو تنّوع خلقت و فطرت ظاھر ،ژهیو خصال و صفات ،گردش خون

سازد  ینده مکن پرایه خداوند در سراسر زمک ینش جنبندگانیز در آفریو ن )افراد بشر
گوناگون و  یھا یژگیبا و ،رکیپ وانات غولیگرفته تا ح ینیب از موجودات ذّره(

 یبرا( یبزرگ و دالئل قو یھا نشانه )ال رنگارنگکجوراجور و الوان و اش یساختارھا
  .ن ھستندیقیه اھل کآنان  یاست برا )تاکیبردن به خدا و خالق  یپ

   توضیحات: 

مْ «  كُ لْقِ م مادران تا زمان ممات کات در شیش حیدایدر خلقت شما از زمان پ :»يفِ خَ

بُثُّ ). «۵۴/   روم ،۵/   حّج  :نگا(ن جھان یاز ا یحافظ و خدا  :»دآبَّةٍ . «دارد ینده مکپرا :»يَ

مٍ يُوقِنُونَ . «جنبنده وْ   .ن باشندیقیدن به یرس یه در پک یسانک یبرا :»لِقَ
 ۵ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ ﴿  ٓ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ ِمنَ  �َّ َما حۡ  قٖ ّرِزۡ  ِمن ءِ لسَّ

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
 دَ َ�عۡ  َض �ۡ�

ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  تَِهاَموۡ   ﴾٥ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٞ َءاَ�ٰ  حِ لّرَِ�
   ترجمه: 
و فعل و  یو دراز یوتاھکر رنگ و ییاز لحاظ تغ(شب و روز  ین در دگرگونیھمچن 

فرستد  یاز آسمان فرو مه خدا ک یزھائیو در چ )ردیپذ یانجام م کیه در ھر ک یانفعاالت
و خدا به  )گوناگون یھا ھمچون باران و نور و اشّعه(ھستند  یرزق و روز )سبب(و 

و بالطبع (ز در وزش بادھا یو ن ،بخشد یات مین را بعد از مرگش حیله آنھا زمیوس
 یبرا )تاکیبر وجود خدا و خالق (است  یو دالئل سترگ یبزرگ یھا نشانه )ھوا یدگرگون

  .ت ھستندیپردازند و اھل عقل و درا یبه تعّقل مه کآنان 
 



  ٢١٧٧ سوره جاثیۀ

 

   توضیحات: 

تِالفِ «  قٍ . «آمد وشد .یدگرگون :»إِخْ زْ از  .است ینجا مراد سبب رزق و روزیدر ا :»رِ

يفِ . «یھانیکگوناگون  یھا باران و برف و نور و اشّعه :لیقب ر ییوزش بادھا و تغ :»تَرصْ
  .ھوا یجائ و بالطبع جابه ،جھت آنھا

 ۶ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ ﴿  ِ  َك َعلَيۡ  لُوَهاَ�تۡ  �َّ � �َۡ ٱب يِّ  ّقِ
َ
ِ ٱ دَ َ�عۡ  َحِديثِۢ  فَبِأ  ۦتِهِ وََءاَ�ٰ  �َّ

 ﴾٦ِمُنونَ يُؤۡ 
   ترجمه: 
ات او یاگر به خدا و آ ،ن حالیبا ا .میخوان یه به حق بر تو مکات خدا است یھا آ نیا 

مان یا )دا در عبارات قرآنیدالئل موجود در گستره جھان و پن ھمه یبا وجود ا(
  ؟!آورند یمان میا یپس به چه سخن ،اورندین

   توضیحات: 

ايَاتُ البلهِ «  َقِّ . «ات قرآن استیمراد آ :»تِلْكَ ءَ راست و  .قتیبه حق و حق :»بِاحلْ

اتِهِ . «درست ايَ ءَ دَ اهللاِ وَ ز داّل یه ھمه چک ،ر از خدایبغ .او یھا هیبعد از سخن خدا و آ :»بَعْ
  .موجود در گستره جھان یھا و بعد از نشانه ،بعد از سخن خدا قرآن ،بر بودن او است

 ۷ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

فَّاكٍ  لُِّ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿ 
َ
�ِي�ٖ  أ

َ
 ﴾٧ أ

   ترجمه: 
  !ار باشدکه دروغپرداز و بزھکس کبر ھر  یوا 
   توضیحات: 

ابک .سازد یشاخدار م  ھای دروغ هک یسک .ار دروغگویبس :»أَفَّاكٍ «  ار یبس :»أَثيمٍ . «ذَّ

ردار کو در  ،در گفتار دروغگو یه بسکاست  یسکمراد  :»أَفَّاكٍ أَثِيمٍ . «ارکار و گناھکبزھ
  ).۲۲۲شعراء /  :نگا(ار است کبزھ

 ۸ آیه ۀسوره جاثی



 تفسیر نور    ٢١٧٨

 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  َمعُ �َسۡ ﴿  ن �ِ�ٗ َتكۡ ُمسۡ  يُِ�ُّ  ُ�مَّ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َّ
َ
ۖ َمعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َكأ ۡ  َها  بَِعَذاٍب  هُ فَبَّ�ِ

 ٖ��ِ
َ
 ﴾٨ أ

   ترجمه: 
شود (و از وعد و  یه بر او خوانده مکشنود  یات خدا را میوسته آیه پک یسکآن  
اّما او)  ،دارد یصحبت م ،و پند و اندرز ی،امر و نھ ،م دادن و مژده دادنیب ،دیوع

انگار  ؛ورزد یفر و مخالفت با حق و انجام گناه) اصرار مکّبر (بر کت یپس از آن از رو
ن است) پس او را به عذاب بس یه چنک(حال  !ده استیخدا را نشن یھا هیآ

  مژده بده. یکدردنا
   توضیحات: 

ايَاتِ اهللاِ...«  عُ ءَ مَ  یبرا یگرید ا صفتیو  ،تواند جمله مستأنفه ین بخش میا :»يَسْ

اً . «باشد )كلّ ( ربِ تَكْ سْ ُّ مُ فر و فسق کّبر بر کت یاز رو .ورزد یبرانه اصرار مکمست :»يُرصِ
  .ندک یم یداریو پا یپافشار

 ۹ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ََذَهاٱ ا ًٔ َشۡ�  تَِناَءاَ�ٰ  مِنۡ  َعلِمَ  �َذا﴿  ْوَ�ٰٓ  ُهُزًو�ۚ  �َّ
ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َِك أ  ﴾٩ مُّ

   ترجمه: 
ه یرد و مایگ یآن را به تمسخر م ،ردیگ یات ما را فرا میاز آ یزیه چک یھنگام 

  .دارند یا نندهکعذاب بزرگ و خوار یسانکن ین چنیا !گرداند یاستھزاء م
   توضیحات: 

واً «  زُ ا هُ هَ َذَ نار آنھا کاز  یاعتنائ یرد و با بیگ یرا به تمسخر م یات الھیآ :»إِختَّ
. سازد یشان میچه قرار دادن ایگران و بازیه استھزاء دیرا ما یات الھیآ .گذرد یم

واً « زُ   ).۵۸و  ۵۷/   مائده ،۲۳۱و  ۶۷/   بقره :نگا( :»هُ
 ۱۰ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ٓ  ّمِن﴿  ا ُهمَ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َوَ�  َجَهنَُّمۖ  �ِِهمۡ َوَرا ْ  مَّ ْ ٱ َما َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكَسُبوا َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ َّ� 
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وۡ 
َ
ٓ أ ۖ ِ�َا  ﴾١٠ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َء

   ترجمه: 
 یسانکو  ،اند به دست آورده )ایاز مال و جاه دن(و آنچه  ،آنان دورخ است یارویرو 

و از (رساند  ینم یشان سود اصًال به حال ،اند دهیاء برگزیخدا به عنوان اول یه سواک
  .دارند یو عذاب بس بزرگ )رھاند یدوزخ نم

   توضیحات: 

مْ «  آئِهِ رَ ش یا پی ،شانیپشت سر ا :یتواند به معن ین واژه از اضداد است و میا :»وَ
/   میابراھ ،۲۷ .انسان :نگا(است  )بر سر راه آنان(مراد  ،در ھر حال .شان باشدیا یرو

  ).۱۰۰/   مؤمنون ،۱۷و  ۱۶
 ۱۱ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ  ىۖ ُهدٗ  َذاَ�ٰ ﴿  َّ�  ْ ِ�مٌ  زٍ رِّجۡ  ّمِن َعَذابٞ  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ � َ�َفُروا
َ
 ﴾١١ أ

   ترجمه: 
عذاب  ،دارند یات پروردگارشان را باور نمیه آک یسانکو  ،ن قرآن راھنما استیا 
  .ن نوع عذاب دارندیتر کدردنا )ن ویبدتر(از  یبزرگ
   توضیحات: 

ديً «  زٍ « .و راھنما یھاد .یت و راھنمائیھدا :»هُ جْ  :نگا(رنج  .نجهکش .عذاب :»رِ

زٍ أَلِيمٍ ). «۱۱/   انفال ،۱۳۵و  ۱۳۴/   اعراف جْ  .نجهکن شیبدتر .ن عذابیتر سخت :»رِ
  ).۵سبأ /  :نگا(ن رنج یفرساتر طاقت

 ۱۲ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ رَ  �َّ مۡ  �ِيهِ  ُك ُفلۡ لۡ ٱ رِيَ ِ�َجۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ لَُ�مُ  َسخَّ
َ
ِ بِأ ْ َوِ�َبۡ  ۦرِه  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َتُغوا

 ﴾١٢ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
ھا برابر فرمان و  یشتکتا  ،رده استکا را رام شما یه درکاست  یسکخداوند ھمان  

ا یدر در )داده است یعیگر عوامل طبیھا و د ھا و خود آب یشتکه به ماده ک(اجازه او 
و (د ید سپاسگزار گردیو شا ،دیرید از فضل خدا بھره گیبتوانھا  انسان روان شوند و شما
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  ).دیآور یزدان را به جایران کیبھای  نعمت رکش
   توضیحات: 

 »... رَ خَّ ي سَ   ).۴۶/   روم ،۶۵/   حّج  ،۳۲/   میابراھ :نگا( :»اهللاُ الَّذِ
 ۱۳ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

رَ ﴿  ا لَُ�م وََسخَّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  هُۚ ّمِنۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�

ُرونَ   ﴾١٣ َ�َتَفكَّ
   ترجمه: 
مسّخر شما  ،ه خودین است ھمه را از ناحیه در زمکو آنچه ھا  آسمان ه درکو آنچه  

موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن ر یتسخ(ن یقطعًا در ا .ساخته است
خدا در حق  یبر قدرت و مھربان( یمھّم  یھا نشانه )ھا ات به نفع انسانیچرخه ح

اء دور و بر و به یشمندانه به اشیو اند(شند یاند یه مک یسانک یبرا ،است )زادگانیآدم
  ).نگرند یم یخود زندگ

   توضیحات: 

نْهُ ـجَ «  يعاً مِ  ).ریبکر یتفس :نگا(گردد  یخدا حاصل م یر از سویتسخن یا یجملگ :»مِ
ھا  این ھمه ).المختصر :نگا(از فضل و لطف خدا بر شما است  ،ر شده استکھمه آنچه ذ

 :نگا(ند و به فرمان او در خدمت شما یخدا یاز سو ،ه دارندک یھائ یژگیبا تمام و
  ).نمونه

 ۱۴ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ِينَ  قُل﴿  ْ  لِّ�َّ ْ َ�غۡ  َءاَمُنوا ِينَ  فُِروا يَّامَ  ُجونَ يَرۡ  َ�  لِ�َّ
َ
ِ ٱ � ْ  بَِما �َمۢ قَوۡ  زِيَ ِ�َجۡ  �َّ  َ�نُوا

 ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ 
   ترجمه: 
مصائب و ( یه روزھاکند یببخشا یسانکبر  :بگو ،اند مان آوردهیه اک یسانکبه  
ه بر سِر گذشتگان کنند ک یرا فراموش م یو روزھائ(دارند  یرا چشم نم یالھ )یایبال
و با متانت و  ،افر و فاسق و فاجر ھمچون قوم فرعون و لوط و ثمود چه آمده استک

ه ک یارھائکتا خداوند خودش آنان را در برابر  )ندینظر نما شان صرفیرزانت از ا



  ٢١٨١ سوره جاثیۀ

 

  .فر دھدیکاند  ردهک
   توضیحات: 

وا«  رُ فِ غْ ان کافران و مشرکت و آزار یگوش به اذنند و کببخشند و صرف نظر  :»يَ
دستور  کین صورت مراد یدر ا ).۸۹/   زخرف ،۹۴حجر /  ،۴۸/   احزاب :نگا(ندھند 

شه یھم ینان است و از مسلمانان براید یان و بکّفار و مشرکدر برخورد با  یاخالق
جلب دار ساختن و یب یاعتناء بوده و برا یب ی،ن افرادیشود در برابر چن یخواسته م

ن یا ای .و اجر خود را از خدا بخواھند ،نندکبزرگوارانه و صبورانه عمل  ،شان به اسالمیا
ه که است کن دعوت در مینخست یھا ھمچون سال یمقطع خاّص زمان کیه مراد در ک

در  ین شرائطیالبّته چن .ان را نداشتندکھنوز مسلمانان اجازه مقابله و مقاتله با مشر
فعل مضارع  .گردد یرار مکت یا جمعی یمسلمانان به صورت فرد یخ برایطول تار

وا( رُ فِ غْ وا( یعنیبه منزله امر  )يَ رُ فِ قُلْ « :ن استیجواب امر مقّدر و اصل آن چن .است )إِغْ

وا رُ فِ غْ وا يَ رُ فِ نُوا اغْ امَ ينَ ءَ امَ اهللاِ). «۳۱/   میابراھ ،۵۳اسراء /  :نگا( »لِلَّذِ  /  میابراھ :نگا( :»أَيَّ
  ونسی :نگا(ن آورده است یشیپھای  مّلت ه خدا بر سرکاست  یمراد مصائب و وقائع ).۵

امَ اهللاِ( یبرخ ).۱۰۲/    ).زانیالم ،نمونه :نگا(اند  ردهک یامت معنیرا روز ق )أَيَّ
 ۱۵ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿  َسا
َ
ۖ َ�َعلَيۡ  ءَ أ  ﴾١٥ َجُعونَ تُرۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َها

   ترجمه: 
ان یند به زکار بد بکس کو ھر  ،به سود خود او است ،ندکب کیار نکه کس کھر  

ش یجه اعمال خویو نت(د یگرد یپروردگارتان بازمسوی  به سپس ھمه شما ،خود او است
  ).دینیب یرا م
   توضیحات: 

  .و اتمام توّقف در برزخ ،جھان نیش شما در ایپس از آزما :»ثُمَّ « 
 ۱۶ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  ُهمَ�ٰ َوَرَزقۡ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  مَ �ۡ �ُۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ءِيَل َ�  ِت لطَّ
لۡ   ﴾١٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ُهمۡ َ�ٰ َوفَضَّ
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   ترجمه: 
حالل  یھا یو از روز ،میدیومت و نبّوت بخشکو ح یآسمانتاب کل یاسرائ یما به بن 
  .میداد یبرتر )شیعصر خو(ان یو آنان را بر جھان ،میردکعطاء شان  بدی زهیکو پا
   توضیحات: 

مَ . «لیتورات و انج :از جمله .تاب مراد استکجنس  :»الْكِتَابَ «  ُكْ ومت و کح :»احلْ
). ۴۴/   مائده ،۸۹/   انعام :نگا( یمت و فرزانگکح .یقضاوت و داور .یفرماندھ

ال« عَ يلَ الْ مْ عَ نَاهُ لْ نيَ ـَفَضَّ گر مردمان ین صادق بر دیقیو  یمان قویشان را به سبب ایا :»مِ
  ).۳۲/   دخان ،۱۴۰/   اعراف ،۱۲۲و  ۴۷/   بقره :نگا(م یداده بود یروزگار خود برتر

 ۱۷ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

 ٱ ّمِنَ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُهمَ�ٰ َوَءاَ�يۡ ﴿ 
َ
ْ َتلَُفوٓ خۡ ٱ َ�َما رِ� مۡ ۡ� ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا  َنُهمۚۡ بَيۡ  �َي

ْ  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ِ� َ�قۡ  َر�ََّك  إِنَّ   ﴾١٧ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
در  )ن خود رایعت دینبّوت و شر(ار کدرباره  یروشن یھا ما دالئل واضح و نشانه 
نداشتند مگر  یاختالف )گرین باره با ھمدیدر ا(آنان  یول ،میل گذاردیاسرائ یار بنیاخت

گاھکبعد از آن  ن ھنگام به یدر ا ،ردندکدا یپ )ام آنکن و احیقت دیاز حق( یه علم و آ
اختالف  )نام آکن و احیدرباره د( ،ان خودیو عداوت و حسادت م یجوئ یسبب برتر

ه راجع بدان ک یزیشان درباره چیان ایامت در میروز ق ،قطعًا پروردگار تو .دندیورز
  ).و به قضاوت خواھد نشست(رد کخواھد  یداور ،اند ردهکدا یاختالف پ

   توضیحات: 

يِّنَاتٍ «  ن یدالئل و براھ .ن خدایغمبران و صداقت دیت پیداّل بر حّقان یمعجزات :»بَ

رِ . «روشن رِ . «عتیو امر نبّوت و شر ،ام آنکن و احیار و بار دک :»األمْ نَ األمْ يِّنَاتٍ مِّ  :»بَ
شان را نشان یا ین آسمانیل و صداقت دیاسرائ یغمبران بنیت پیه حّقانک یمعجزات

را  یعت خدائین و شریار و بار دکه ک یروشن یھا ھا و حّجت لیدل .اندینما یداد و م یم
ن اسالم را ید یغمبر خاتم و درستیه صفات پک ینیدالئل و براھ .رساند یبه اثبات م

لْمُ ). «۱۴۶و  ۸۹/   بقره :نگا(رد ک یثابت م عِ گاھ :»الْ ن یام و قوانکن خدا و احیاز د یآ
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گاھ .آن مْ . «اء و اّطالع از ظھور اسالمیاالنب از نبّوت خاتم یآ يْنَهُ ياً بَ به سبب حّب  :»بَغْ
 ،۱۹/   عمران آل ،۲۱۳/   بقره :نگا(ان خود یو عداوت و حسادت م یجوئ یاست و برتریر

  ).۱۴/   یشور
 ۱۸ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ٰ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ ﴿   ٱ ّمِنَ  َ�ِ�َعةٖ  َ�َ
َ
هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡ�

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا  ﴾١٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

   ترجمه: 
ه برنامه تو و کخدا (ن یاز د ین و راه روشنیبر آئ )م ویردکمبعوث (سپس ما تو را  

ن ک یروین پین آئیاز ا ،پس .میقرار داد )ن بوده است و اسالم نام داردیشیاء پیھمه انب
ھای  ھوس و از ھوا و )و راه نجات است ین رستگاریه آئکچرا (ن راه روشن برو یو بد

گاھ )خبرند و از راه حق ین خدا بیاز د(ه کن کم یرویپ یسانک   .ندارند یآ
   توضیحات: 

ةٍ «  يعَ ِ رِ . «ریراه و مس .ن و برنامهیآئ :»رشَ ن اسالم است یمراد د .نیار و بار دک :»األمْ
  ).۱۳/   یشور ،۸۵و  ۱۹/   عمران آل :نگا(بوده است  یغمبران الھین ھمه پیه دک

 ۱۹ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ْ ُ�غۡ  لَن إِ�َُّهمۡ ﴿  ِ ٱ ِمنَ  َعنَك  ُنوا ۚ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ٰ ٱ �نَّ  ا وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ٓ أ ُ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا  َوِ�ُّ  �َّ

ۡ ٱ  ﴾١٩ ُمتَّقِ�َ ل
   ترجمه: 
به  یکمکن یمترکو در آخرت در برابر خدا (رھانند  یآنان ھرگز تو را از عذاب خدا نم 

ار ی یبرخ ،شهیفرپکستمگران  ).نندک یرا از تو دوا نم یچ دردیو ھ ،نندکتوانند ب یتو نم
  .زگاران استیاور پرھیار و یو خدا ھم  ،گرندید یاور برخیو 

   توضیحات: 

 »... نكَ نُوا عَ غْ   ).۱۰/   هیجاث ،۴۲/   میمر ،۶۸/   وسفی :نگا( »لَن يُ
 ۲۰ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٠ يُوقُِنونَ  �ٖ لَِّقوۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  لِلنَّاِس  �ِرُ بََ�ٰٓ  َذاَ�ٰ ﴿ 
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   ترجمه: 
 یت و سبب رحمت برایه ھداینش مردمان و مایله بیوس )عتیقرآن و شر(ن یا 

  .ن ھستندیقیه اھل کاست  یسانک
   توضیحات: 

 »... آئِرُ   ).۴۳/   قصص ،۲۰۳/   اعراف ،۱۰۴/   انعام :نگا( :»هذا بَصَ
 ۲۱ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َحِسَب  أ ْ جۡ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ َ�َُحوا ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ۡ  أ ِينَ ٱكَ  َعلَُهمۡ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

 ٓ ۡ  ءٗ َسَوا ٓ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  َياُهمۡ �َّ  ﴾٢١ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا
   ترجمه: 
ه ما آنان را کبرند  یگمان م ،شوند یھا م یب گناھان و بدکه مرتک یسانکا یآ 

ده و خوب انجام یپسند یارھاکآورند و  یمان میه اکم یآور یبشمار م یسانکھمچون 
 )شندیندین بیاگر چن( ؟باشد یسان مکیشان  ا و آخرتیات و ممات و دنیو ح ،دھند یم

  !!نندک یم یچه بد قضاوت و داور
   توضیحات: 

وا«  حُ َ رتَ جز  .است یکیتساب کاجتراح و ا .اند فراچنگ آورده .اند به دست آورده :»إِجْ
تساب در فراچنگ آوردن حسنات و کو ا ،ه ا جتراح در به دست آوردن گناھانکن یا

آءً . «رود یار مکئات ھر دو به یس وَ مْ (حال  .برابر .سانکی :»سَ مْ (در فعل  )هُ لَهُ عَ  )نَجْ

مـَم. «است مْ وَ يَاهُ ُمْ ـمَ ـَحْ ات بعد از یا و حیدن یمراد در زندگ .شان و مرگ یزندگ :»اهتُ

آءً م). «۵۱غافر /  ،۳۶و  ۳۵/   قلم ،۲۸/   ص :نگا(آخرت است  یعنی ،مرگشان وَ مْ ـَّسَ يَاهُ حْ

م ُمْ ـَمـَوَ ا و آخرت یدن ؟ا و آخرت مؤمنان باشدیافران ھمچون دنکا و آخرت یدن :»اهتُ
  ؟افران مثل ھم باشدک

 ۲۲ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ وََخلَقَ ﴿  َ�ٰ ٱ �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ�  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ  َزىٰ َوِ�ُجۡ  قِّ �َۡ ٱب

  ﴾٢٢ لَُمونَ ُ�ظۡ 



  ٢١٨٥ سوره جاثیۀ

 

   ترجمه: 
ه ک یارھائکدر برابر  یسکتا ھر  ،ده استین را به حق آفریو زمھا  آسمان خداوند 

  .نگردد یستمگونه  ھیچ ھا انسان و به ،سزا و جزا داده شود ،دھد یانجام م
   توضیحات: 

َقِّ «  ...). «۳/   نحل ،۱۹/   میابراھ ،۷۳/   انعام :نگا( :»بِاحلْ لُّ نَفْسٍ زي كُ   طه :نگا( :»لِتُجْ

مَ ). «۱۵/  لَقَ السَّ َقِّ ـخَ ضَ بِاحلْ اتِ وَ األرْ ن را بر محور قانون یو زمھا  آسمان خداوند :»اوَ
  .م استکب حایو در ھمه جا حق و عدل و نظم و ترت ،ده استیحق آفر

 ۲۳ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

فََرَءيۡ ﴿ 
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ

ٰ  وََجَعَل  َ�َ  ِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه فََ�  �َّ
َ
ُرونَ  أ  ﴾٢٣ تََذكَّ

   ترجمه: 
و با وجود  ،خود گرفته است یه ھوا و ھوس خود را به خدائکرا  یسک یا دهیچ دیھ 

گاھ و بر  ،خدا او را گمراه ساخته است )رده است وک یآرزوپرست ،از حق و باطل( یآ
 یسکپس چه  ؟! انداخته است یا گوش و دل او مھر گذاشته است و بر چشمش پرده

ا پند یآ ؟ندک یتواند او را راھنمائ یم )گردان استیرو یو خدا ھم از و(جز خدا 
  ؟دیشو یدار نمید و بیریگ ینم

   توضیحات: 

اهُ «  وَ َذَ إِهلَهُ هَ نِ اختَّ خود نموده است  یه ھوا و ھوس خود را معبود و خداک یسک :»مَ

يل ). «۴۳/   فرقان :نگا( لْمٍ عَ با وجود علم به حق و باطل و شناخت راه درست و  :»عِ
ت ندارد و در یه طرف استحقاق ھداکن یخدا با علم به ا ).۱۷/   هیجاث :نگا(نادرست 

لَّهُ اهللاُ(در  )ه(ر یحال ضم ،در صورت اّول .فسق و فجور غرق است در صورت  .است )أَضَ

يل.... «است )اهللاُ(حال  ،دوم تَمَ عَ   ).۷/   بقره :نگا( :»خَ
 ۲۴ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ْ �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  َما َوقَالُوا ٓ ُ�هۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ هۡ ٱ إِ�َّ  لُِكَنا َّ� ۚ ٰ  لَُهم َوَما ُر  لَِك بَِ�
 ﴾٢٤ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ 
   ترجمه: 
م یبر یه در آن بسر مک یائیدن ین زندگیجز ھم یاتیح :ندیگو یز میران رستاخکمن 
عت یو جز طب ،رندیگ یشان را میا یجا یرند و گروھیم یاز ما م یگروھ .ستیار نکدر 

گاھیقی یرا از رو ین سخنیآنان چن !سازد ینم کما را ھال ،و روزگار  ،ندیگو ینم ین و آ
  .زنند ین میبرند و تخم یه تنھا گمان مکو بل
   توضیحات: 

يَا«  نَحْ وتُ وَ م و فرزندان ما یریم یما م یعنی .میشو یم و زنده میریم یم :»نَمُ

ا ). «۳۷/   مؤمنون :نگا(رود  یش میپ یلکن شیبه ھم یو زندگ ،شوند ین ما میگزیجا مَ

رُ  هْ نَا إِالَّ الدَّ ْلِكُ ُم بِذلِكَ . «دارد یان برنمیما را جز مرور روزگار و گذشت عمر از م :»هيُ ا هلَ  مَ

لْمٍ  نْ عِ   ).۲۸/   نجم :نگا( :»مِ
 ۲۵ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ا ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  َتُهمۡ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُحجَّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ْ �ۡ ٱ قَالُوا ٓ � ُتوا ٓ بَا  ُكنُتمۡ  إِن �َِنا

 ﴾٢٥ ِد�ِ�َ َ�ٰ 
   ترجمه: 
 یز و زندگیجاد رستاخیا یما برا یداّل بر توانائه ک(ات روشن ما یه آک یھنگام 

اگر  :ندیگو یه مکن ندارند یجز ا یلیدر برابر آنھا دل ،شود یبر آنان خوانده م )اند دوباره
ان ما را زنده کایپدران و ن )ار استکدر  یدوم یو زندگ یامتیه قک(د یگوئ یراست م

  ).مینکم و باور ینیاز زنده شدن مردگان را بب یا تا نمونه(د یاورید و بینک
   توضیحات: 

يِّنَاتٍ «  الُوا.... «است )آيات(حال  .مستدّل  .روشن :»بَ مْ إِالّ أَن قَ تَهُ جَّ انَ حُ ا كَ واژه  :»مَ

ت( انَ (خبر  )حجّ الُوا(و جمله  )كَ ت(شان را یاساس ا یگفتار ب .اسم آن است )أَن قَ  )حجّ
  .ندارند یلیدل یجز ب یلیه آنان دلکن است یه از ایناک ،دنینام

 



  ٢١٨٧ سوره جاثیۀ

 

 ۲۶ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ قُلِ ﴿   ِ�نَّ َوَ�ٰ  �ِيهِ  َب َر�ۡ  َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمُعُ�مۡ َ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميتُُ�مۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  �َّ
 ۡ�

َ
 ﴾٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

   ترجمه: 
بعد از به (سپس  ،ندک یزنده م )آورد و یم یبه ھست یستیاز ن(خداوند شما را  :بگو 

 ،در گورھا یبعد از دوران برزخ و ماندگار(سپس  ،راندیم یشما را م )ان آمدن اجلتانیپا
ست شما را گرد ین یدیه در آن تردکامت یدر روز ق )ند وک یشما را دوباره زنده م

جاد یقدرت خدا را بر ا ،ردنکدن و تأّمل نیشیندیعّلت ن به(شتر مردم ین بکیول ،آورد یم
  .دانند ینم )زیرستاخ

   توضیحات: 

ةِ «  يَامَ قِ مِ الْ وْ   .امتیدرباره روز ق .یدرباره گردآور :»فِيهِ « .امتیدر روز ق :»إِيل يَ
 ۲۷ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ِض� �ۡ� ۡ ٱ َ�ُ َ�ۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لسَّ  ﴾٢٧ ِطلُونَ ُمبۡ ل

   ترجمه: 
امت برپا یه قکو آن روز  ،ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان تیمکت و حایکمال 

  .نندیب یان میان زیباطلگرا ،شود یم
   توضیحات: 

ةُ «  اعَ ومُ السَّ بْطِلُونَ ـْال. «شود یامت برپا میق :»تَقُ  :نگا(ان یگرا باطل .باطلان یمّدع :»مُ
  ).۷۸غافر /  ،۵۸/   روم ،۴۸/   بوتکعن ،۱۷۳/   اعراف

 ۲۸ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ُ�َّ  َوتََرىٰ ﴿  مَّ
ُ
ۚ  أ ةٖ  ُ�ُّ  َجا�َِيٗة مَّ

ُ
 ﴾٢٨ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ بَِهاكَِ�ٰ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ تُدۡ  أ

   ترجمه: 
چشم به  ،خاشعانه و خاضعانه(ه ک ینیب یرا م یھر مّلت )در آن روز !مخاطب یا( 

بر سر زانوھا نشسته  )در محضر دادگاه خداوند دادگر مھربان ؛ زدانیانتظار فرمان 
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 :)شود یگفته مشان  بدی و(شود  ینامه اعمالش فراخوانده مسوی  به یھر مّلت .است
  .شود یشما داده مد به یا ردهک یه مک یارھائک یامروز جزا و سزا

   توضیحات: 

ةٍ «  اثِيَةً . «مّلت .جماعت :»أُمَّ  یبر سر زانوھا نشستن برا .بر سر زانوھا نشسته :»جَ
است  یو به خاطر ترس و ھراس ،امتیالقضات دادگاه ق یخشوع و خضوع در برابر قاض

َا. «ردیگ یه مردمان را فرا مک عي إِيل كِتَاهبِ افت نامه اعمال خود با دست یدر یبرا :»تُدْ
ا یو سعادت و  ،گردد یم یو برابر آن دادگاھ ،شود یا دست چپ فراخوانده میراست و 
  .ندیب یشقاوت م

 ۲۹ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ِ  ُ�مَعلَيۡ  يَنِطقُ  ُبَناكَِ�ٰ  َذاَ�ٰ ﴿  � �َۡ ٱب  ﴾٢٩ َملُونَ َ�عۡ  ُكنتُمۡ  َما تَنِسخُ �َسۡ  ُكنَّا إِنَّا ّقِ
   ترجمه: 
تاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو ک )دیدار یافت میه درکنامه اعمال (ن یا 

نند و کادداشت یرا  یارھائکه تمام کم یخواسته بود )از فرشتگان خود(ما  .ندک یم
  .دیداد یا انجام میه شما در دنکسند یبنو
   توضیحات: 

مْ «  يْكُ لَ نطِقُ عَ ه با کاست  یھائ نوشته ،مراد از نطق .ندک یشما صحبت م یبرا :»يَ

خُ . «دینما یشود و مطالب را بازگو م یده میچشم د تَنسِ نَّا نَسْ  .میدیطلب ینگارش را م :»كُ

نَّا « .ا مبالغه در نگاشتن استیو  ،طلب نگاشتن ،استنساخ .مینگاشت یامًال مک ا كُ إِنَّ

لُونَ  مَ نتُمْ تَعْ ا كُ خُ مَ تَنسِ  .دیردک یه مکم یخواست یرا از فرشتگان م یارھائکنگارش  :»نَسْ
 ،۲۱/   ونسی :نگا(م یردک یم و ثبت و ضبط مینگاشت یامًال با دّقت مکد یردک یآنچه را م

  ).۸۰/   زخرف
 ۳۰ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  َر�ُُّهمۡ  ِخلُُهمۡ َ�ُيدۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

ۡ ٱ  ﴾٣٠ ُمبِ�ُ ل



  ٢١٨٩ سوره جاثیۀ

 

   ترجمه: 
شان را (به یپروردگارشان ا ،نندک یسته میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکو اّما  

  ن است.یار ھمکآش یروزیو پ یگرداند. رستگار یش میبرد و) غرق نعمت خو یبھشت م
   توضیحات: 

زُ ال«  وْ فَ وَ الْ بِنيُ ـْذلِكَ هُ   ).۱۶/   انعام :نگا( :»مُ
 ۳۱ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ ْ َ�َفُروٓ  �َّ فَلَمۡ  ا

َ
 امٗ قَوۡ  َوُ�نُتمۡ  ُ�مۡ َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱفَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  تَُ�نۡ  أ

 ۡ  ﴾٣١ رِِم�َ �ُّ
   ترجمه: 
من بر شما  یھا هیمگر آ :)شود یشان گفته م یبد(گردند  یافر مکه ک یسانکو اّما  

ار کو مردمان بزھ ،دیردک یّبر مکد و تیفروخت یو عظمت م یشد و شما بزرگ یخوانده نم
  ؟دیبود یارک و گناه

   توضیحات: 

تُمْ «  ْ ربَ تَكْ   ).۸۷/   بقره :نگا( :»إِسْ
 ۳۲ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �ِيَل  �َذا﴿  اَعةُ ٱوَ  َحقّٞ  �َّ ا ُتمقُلۡ  �ِيَها َب َر�ۡ  َ�  لسَّ اَعةُ ٱ َما رِينَدۡ  مَّ  إِن لسَّ
 ﴾٣٢ قِنِ�َ تَيۡ بُِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما اَظنّٗ  إِ�َّ  �َُّظنُّ 
   ترجمه: 
 یرا در سرا یسکفر ھر یکو (وعده خدا راست است  :شد یه گفته مک یو ھنگام 

در رخ  یکشگونه  ھیچ رسد و یامت حتمًا فرا میو ق )دھد یمال مکگر به تمام و ید
 )درباره آن( یما تنھا گمان !ستیامت چیم قیدان یما نم :دیگفت یم ،ستیدادن آن ن

  ).امت فرا برسدیه قک(م ین و باور نداریقیچ وجه یم و به ھیدار
   توضیحات: 

ةُ «  اعَ االسَّ نِنيَ « !ستیامت چیق ؟ ز استیچ امت چهیق :»مَ تَيْقِ سْ  .باور دارندگان :»مُ
  .نندگانک ن حاصلیقی



 تفسیر نور    ٢١٩٠

 

 ۳۳ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا﴿  ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ  ﴾٣٣ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ه کو آنچه  ،شود یرشان میگ بانیدا و گریاند ھو ردهکه ک یبد یارھاک یسزا و جزا 

  .ردیگ یاز ھر سو آنان را فرا م )عذاب دوزخ استه ک(دانستند  یاش م مسخره
   توضیحات: 

لُوا«  مِ ا عَ يِّئَاتُ مَ ُمْ سَ ا هلَ ابند و در برابرشان ی یتجسم م ،اند ردهکه ک یھائ یبد :»بَدَ
رشان یگ بانیگر ،اند ردهکه ک یھائ یھا و پلشت یفر و مجازات زشتیک .شوند یار مکآش
  ).۴۸زمر /  ،۳۴/   نحل :نگا(گردد  یم

 ۳۴ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َو�ِيَل ﴿  ٓ  �َِسيُتمۡ  َكَما ُ�مۡ نَنَسٮ   َذاَ�ٰ  ِمُ�مۡ يَوۡ  ءَ لَِقا
ۡ
ٰ َوَمأ  لَُ�م َوَما �َّارُ ٱ ُ�مُ َوٮ

ٰ  ّمِن  ﴾٣٤ ِ�ِ�نَ �َّ
   ترجمه: 
م یساز یدر عذاب رھا م(ما امروز شما را  :شود یگفته مشان  بدی )خدا یاز سو(و  

و ما را از (د یسپرد یدار امروز را به فراموشیه شما دکگونه  ھمان ،میبر یاد خود میاز  )و
تان آتش دوزخ  گاهیو جا )دیامت را پشت گوش انداختیو مسائل و حوادث ق ،دیاد بردی

  .دیندار یاوریار و یچ یاست و ھ
   توضیحات: 

مْ «  اكُ و  ،ردنکدر عذاب رھا  ،ردنکمراد از فراموش  .مینک یفراموشتان م :»نَنسَ
/   سجده ،۶۷/   توبه ،۵۱/   اعراف :نگا( .ده گرفتن آنان استیو نادشان  بدی یاعتنائ یب

  ).۱۲۶/   طه ،۱۴
 ۳۵ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَُّ�مُ  لُِ�مَ�
َ
َذۡ ٱ بِ� ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ُ�مۡ �َّ تۡ  �ُهُزوٗ  �َّ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ُ�مُ وََغرَّ ُّ� ۚ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  َيا

 ﴾٣٥ َتُبونَ َتعۡ �ُسۡ  ُهمۡ  َوَ�  َهاِمنۡ  رَُجونَ ُ�ۡ 



  ٢١٩١ سوره جاثیۀ

 

   ترجمه: 
ات خدا را به یه شما آک) بدان خاطر است کن سرنوشت اسفنای(گرفتار شدنتان بد 

رون یشما را گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ ب ،ایدن ید و زندگیا تمسخر گرفته
  بطلبند. ینند و خوشنودک یه عذرخواھکشود  یشان خواسته نمیو از ا ،شوند یآورده نم

   توضیحات: 

مْ «  مْ . «کز و عذاب دردنایانگ ن سرنوشت غمیگرفتار شدن شما بد :»ذلِكُ تْكُ رَّ  :»غَ

تَبُونَ « )۵۱/   اعراف ،۱۳۰و  ۷۰/   انعام :نگا(شما را گول زده است  تَعْ /   نحل :نگا( :»يُسْ
  ).۲۴/   فّصلت ،۵۷/   روم ،۸۴

 ۳۶ آیه ۀسوره جاثی
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ رَّبِ  دُ مۡ �َۡ ٱ فَلِلَّهِ ﴿  ٰ لسَّ  ٱ َوَرّبِ  تِ َ�
َ
 ﴾٣٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ن و یو پروردگار زمھا  آسمان ه پروردگارکرا سزا است  یش تنھا خداوندیستا 

  .ان استیپروردگار ھمه جھان
   توضیحات: 

بِّ «    .باشند یم )الله(ا صفت ید است و ھر سه واژه بدل یکتأ ین لفظ برایرار اکت :»رَ
 ۳۷ آیه ۀسوره جاثی

   ه:یمتن آ 

ٓ ِكۡ�ِ لۡ ٱ َوَ�ُ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  ءُ َ�ا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾٣٧ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
و  ،و او صاحب عّزت و قدرت ،از آن او است ،نیو زمھا  آسمان در یو واالئ یبزرگوار 
  .است )در ھمه امور(مت و فلسفه کح یدارا
   توضیحات: 

آءُ «  يَ ِ  ).۷۸/   ونسی :نگا( یو واالئ یشاھ .عظمت و رفعت :»الْكِربْ





 
 

 سوره أحقاف

 ۱ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ حمٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میم .حا 
   توضیحات: 

  ).۱/   بقره :نگا( :»حم« 
 ۲ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ مِنَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل ﴿   ﴾٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
  .گردد یمت نازل مکح خداوند باعّزت و با یاز سو )قرآن نام(تاب کن یا 
   توضیحات: 

 »... يلُ الْكِتَابِ   ).۲/   هیجاث ،۲غافر /  ،۱زمر /  :نگا( :»تَنزِ
 ۳ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َما﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ بَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِ  إِ�َّ  َنُهَما َجلٖ  قِّ �َۡ ٱب

َ
�  َوأ َسّ�ٗ ِينَ ٱوَ  مُّ َّ�  ْ  َ�َفُروا

 ٓ ا ْ  َ�مَّ نِذُروا
ُ
 ﴾٣ رُِضونَ ُمعۡ  أ

   ترجمه: 
 ینیسرآمد مع ین دو است جز به حق و برایان این و آنچه در میو زمھا  آسمان ما 

افته یده و مخالف حق یناموزون و ناسنج یزیچ ،در مجموعه عالم خلقت( .میا دهیافرین
و  ،ز داردین یسرانجام ،داشته است یه سرآغازکگونه  ھمان ،ن مجموعهیو ا ،شود ینم

و  ،گردد یشروع م یگریو به دنبال آن جھان د ،شود یم یا فانیدن آن دنیبا فرا رس
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ن یه اک(افران کن کیول )شود یو پاداش و پادافره داده م ی،نتائج اعمال در آن بررس
دن دادگاه بزرگ یه فرا رسک(شوند  یم داده میاز آنچه از آن ب )رند ویپذ یقت را نمیحق

  .گردانند یم یرو )امت و شقاوت آخرت استیق
   توضیحات: 

يً «  مّ سَ لٍ مُّ عطف بر  ).۸/   روم ،۴/   ونسی :نگا(امت است یه قکن یسرآمد مع :»أَجَ

َقِّ ( وا. «است )احلْ رُ آ أُنذِ مَّ و  یز و دادگاھیمراد رستاخ .اند م داده شدهیاز آنچه ب :»عَ
و با  ،قرآن ینیتاب مقروء و تدوکه با کافات و مجازات آخرت است کو م یحسابرس

ن ینه به ا یول ،شوند یم داده میافران ھشدار و بک ،جھان ینیوکمنظور و تتاب ک
  .نند و نه به آنک یم یتوّجھ

 ۴ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ا ُتمأ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مَّ ُروِ�  �َّ

َ
ْ  َماَذا أ  ٱ مِنَ  َخلَُقوا

َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
 ِ�  كٞ ِ�ۡ  لَُهمۡ  أ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ ٓ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ بِِ�َ�ٰ  ُتوِ� �ۡ ٱ ِت� َ� وۡ  َذا
َ
َ�ٰ  أ

َ
 ﴾٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �ٍ ِعلۡ  ّمِنۡ  َر�ٖ أ

   ترجمه: 
 ؟دیپرست ید و میخوان یاد میه بجز خدا به فرک یزھائید درباره چیا ردهکا دّقت یآ :بگو 

گردش و نش و یآفر(ا اصًال در ی ؟اند دهین را آفریاز زم یزید چه چیبه من نشان دھ
 )اند ت داشتهکآنھا شر ید بلیگوئ یاگر فرضًا م( ؟اند داشته یتکمشارھا  آسمان )چرخش

 کیا ی )ندکق یه گفتار شما را تصدکقرآن (ن یش از ایپ )یآسمانھای  کتاب از( یتابک
 یبرا )ین ادعائیچن یدھد بر راست یه گواھکگذشته  یاز علما یو باستان( یاثر علم

  .دیگوئ یاگر راست م ،دیاوریمن ب
   توضیحات: 

تُمْ «  يْ أَ رَ را  یزی(چه چ د و مرا از پرسِش:ینکان یب ؟دیا ردهکد و دّقت یا دهیا دیآ»: أَ

گاه ساز؟اند دهیآفر وينِ ). «۳۸زمر /  ،۴۰د (نگا: فاطر / ی) آ د. به من ینشانم دھ»: أَرُ

كٌ «د. یبنمائ ْ ةٍ « )۴۰فاطر /  ،۲۲ت (نگا: سبأ / کت. شرکمشار»: رشِ ارَ ثَ مانده و یباق»: أَ

بْلِ هذا«ت گردد و گفته شود. یه رواک یاثر ن قَ تُوينِ بِكِتَابٍ مِّ از  ،ن قسمتیدر ا»: إِئْ

مٍ «خواسته شده است.  یآسمان یمنقول از زبان وح یل نقلیّفار دلک لْ نْ عِ ةٍ مِّ ارَ ثَ »: أَ



  ٢١٩٥ سوره أحقاف

 

انشمندان خواسته شده منقول از د یو منطق یل عقلیّفار دلکاز  ،ن بخشیدر ا
  است.

 ۵ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ن أ ْ يَدۡ  مِمَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  َعن وَُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

 ﴾٥ فِلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ 
   ترجمه: 
ه کند کاد بخواند و پرستش یرا به فر یه افرادکاست  یسکتر از  گمراه یسکچه  

 ؟ندیگو یپاسخش نم )ندکاد بخواند و پرستش یشان را به فریھم ا(امت یتا روز ق )اگر(
و اصًال آنان از  )شنوند یه سخنانش را ھم نمکبل ،دھند ینه تنھا پاسخش را نم(

  .خبرند یادخواھندگان غافل و بیگران و به فر پرستش
   توضیحات: 

و«  عُ دْ  :نگا(دارد  یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .ندکعبادت  .اد بخواندیبه فر :»يَ

آءِ ). «۵۷اسراء /  ،۲۰/   نحل ،۱۲/   حّج  عَ فاطر  :نگا(ردن کعبادت  .اد خواستنیبه فر :»دُ
  ).۱۴و  ۱۳/ 

 ۶ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �َّاُس ٱ ُحِ�َ  �َذا﴿  عۡ  لَُهمۡ  َ�نُوا
َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  ﴾٦ فِرِ�نَ َ�ٰ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

   ترجمه: 
شدگان و به  ن پرستشیچن ،شوند یگرد آورده م )امتیدر ق(ه مردمان ک یو زمان 
و از (گردند  یاد خواھندگان میگران و به فر دشمنان پرستش ی،شدگان  اد خواستهیفر

  .رندیپذ ینند و نمک یم یشان را نفیو عبادت ا )ندیجو یم یزاریشان بیا
   توضیحات: 

ةِ «  بَادَ آءِ (اگر  .دعا ).۹۲/   میمر :نگا(پرستش  :»عِ عَ به صورت  ،هین آیدر ا یه قبلیآ )دَ

ةِ ( بَادَ ه کچرا  .ن عبادات استیه دعا از زمره مھّمترکن عّلت است یبد ،آمده است )عِ

ةِ « :رسول خدا فرموده است بَادَ عِ خُّ الْ آءُ مُ عَ ينَ . «»دعا مغز عبادت است. «»أَلدُّ افِرِ  :»كَ
شان  بدی ما :ندیگو یم ).۶۳/   قصص :نگا(ندگان است یجو یزاریمراد ب .نندگانکارکان
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م یا نداشته یاد خواستن آنان اّطالعیم و از پرستش و به فریا را نداده یارکن یاجازه چن
  ).۱۱۷و  ۱۱۶/   مائده :نگا(

 ۷ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ قَاَل  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿  َّ�  ْ ا َحقِّ لِلۡ  َ�َفُروا ٓ  لَمَّ  رٞ ِسحۡ  َذاَ�ٰ  َءُهمۡ َجا
بِ�ٌ   ﴾٧ مُّ

   ترجمه: 
ه حق کن یافران به محض اک ،شود یروشن ما بر آنان خوانده م یھا هیه آک یھنگام 

  .است یارکآش ین جادویا :ندیگو یرسد فورًا درباره آن م یمشان  بدی قتیو حق
   توضیحات: 

يِّنَاتٍ «  َقِّ . «است )اتیآ(حال  .ارکروشن و آش :»بَ ملََّا « .ات قرآن استیمراد آ :»احلْ

مْ  هُ آءَ دن یافران به محض شنکه کرساند  ین بخش میا .رسد یمشان  بدی هک یزمان :»جَ

قِّ . «اند به آن نسبت سحر و جادو داده ی،رکتدّبر و تفگونه  ھیچ بدون ،اتیآ حرف  :»لِلْحَ

نْ ( یالم به معن   .است )عَ
 ۸ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ �ۡ �ۡ ٱ إِنِ  قُۡل  ُهۖ َ�َ ِ ٱ مِنَ  ِ�  لُِكونَ َ�مۡ  فََ�  ۥُتهُ َ�َ ۖ  ًٔ َشۡ�  �َّ عۡ  ُهوَ  ا

َ
 بَِما لَمُ أ

 ﴾٨ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ َوُهوَ  َنُ�ۡمۖ َو�َيۡ  ِ� بَيۡ  �َشِهيدَۢ  ۦبِهِ  َكَ�ٰ  �ِيهِ�  تُفِيُضونَ 
   ترجمه: 
و به دروغ آن را (ش خود ساخته است یقرآن را از پ )محّمد( :هکند یگو یا آنان میآ 

ش خود ساخته باشم و آن یاگر من قرآن را از پ :بگو )شانیبد ؟ به خدا نسبت داده است
شما  )رساند و یمقطعًا خدا مرا به مجازات ( ،را به دروغ به خدا نسبت داده باشم

 .دیو مرا از عقاب و عذاب او برھان(د ینکم بیدر برابر خدا برا یارکن یمترکد یتوان ینم
شما در معرض  یشتن را برایله خوین وسینم و بدک یرا م یارکن یپس چگونه من چن

 یه به چه سخنانکداند  یبھتر م یگریس دکخداوند از ھر  ).؟! دھم یقرار م یعذاب الھ
 یو زمان ،سحر یو گاھ ،آن را شعر یو گاھ(د یرو یفرو م )رخنه گرفتن از قرآن یبرا(

ن بس یھم ).دیدھ یم یگرید ینارواھای  نسبت و بدان ،دینام یساخته و بافته بشر م
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خدا صدق دعوت و تالش در ابالغ رسالت مرا ( .ان من و شما گواه باشدیه خداوند مک
من و  ین برایو ھم ،ندیب یز میشما را ن یھا یپرداز  ھا و دروغ ینکارشکو  ،داند یم

اران را ک خدا توبه .دیخدا برگردسوی  به د ویشکارھا دست بکن یاز ا .است یافکشما 
نده و یار بخشایاو بس )هکچرا  .سازد یو آنان را مشمول رحمت واسعه خود م ،بخشد یم

  .مھربان است
   توضیحات: 

اهُ . «ایآ .هکبل :»أَمْ «  َ ونَ فِيهِ ). «۳۵و  ۱۳ھود /  ،۳۸/   ونسی :نگا( :»إِفْرتَ يضُ ا تُفِ واژه  :»مَ

ا( غمبر یه به پکباشد  یناروائھای  نسبت ین است موصوله بوده و به معنکمم )مَ

در  ،ه باشدین است مصدرکو مم .گردد یبرم )ما(به  )ه(ر ین صورت ضمیدر ا .دادند یم

ونَ (و  ،گردد یحق برما یبه قرآن  )ه(ر ین صورت ضمیا يضُ  یارکورود در  یبه معن )تُفِ

ونَ . «به قصد افساد است يضُ يداً ). «۶۱/   ونسی :نگا(د یرو یدر آن فرو م :»تُفِ هِ  .گواه :»شَ
  ).۵۳/   فّصلت :نگا(مّطلع 

 ۹ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿  دۡ  َوَما
َ
تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ  َوَ�  ِ�  َعُل ُ�فۡ  َما رِيأ

َ
 يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

ٓ  إَِ�َّ  ۠  َوَما نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �  ﴾٩ مُّ

   ترجمه: 
ام  اوردهیرا با خود ن یزیو چ(ستم یشان نین فرد ایغمبران و نخستیمن نوبِر پ :بگو 

اند  ش از من آمدهیپ یشماریغمبران بیه پکبل .اورده باشدیش از من آن را نیپ یسکه ک
دھنده  ن فرد آنان و ادامهیاند و من آخر رساندهھا  انسان ارم اخالق را بهکد و میو توح

و با شما چه خواھد  ،ندک یخداوند با من چه م )ایدر دن(دانم  یو نم )شانمیر ایخّط س
چگونه خواھد  یزندگ ؟ا چگونه خواھد بودین دنیا سرنوشت من و شما در ھمیآ( .ردک

مان آوردن ھمه شما و یمن ا ؟دیریم یش از من میا شما پیش از شما و یمن پ ؟ گذشت
 یھا ھا و سال ھا و ماه ھا و روزھا و ھفته لحظه ؟ نمیب یا نمینم و یب یثر شما را مکا ای
شود  یم یه به من وحک یزیمن جز از چ ).دانم یب نمیب است و من غینده غیآ
  .ستمین یارکدھنده آش میو من جز ب ،نمک ینم یرویپ
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   توضیحات: 

عاً «  ده نشده ید یزین چیش از آن چنیه پک یزین چینخست .نوظھور .نوبر :»بِدْ

لِ . «باشد سُ نَ الرُّ عاً مِّ مْ . «غمبرانین فرد پینوبر و نخست :»بِدْ ال بِكُ لُ يبِ وَ عَ ا يُفْ ي مَ رِ آ أَدْ  :»مَ
ب یاز بندگان است و غ یا و او بنده ،غمبر استیت پیبشرگر  بیان هین بخش از آیا

ه کباشد جز بدان اندازه  یگران نمید یخود و برا یبرا ینفع و ضرر کو مال ،داند ینم

بنيٌ ). «۶۵/   نمل ،۳۱ھود /  ،۱۸۸/   اعراف ،۵۰/   انعام :نگا(خدا بخواھد   :نگا( :»نَذيرٌ مُ
  ).۴۹/   حّج  ،۸۹حجر /  ،۱۸۴/   اعراف

 ۱۰ ف آیهسوره أحقا
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن ُتمۡ أ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  وََشِهدَ  ۦبِهِ  تُمَوَ�َفرۡ  �َّ ٰ  ءِيَل َ� َ�َ 

َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱوَ  اَمنَ  َٔ َ�  ۦلِهِ ِمثۡ  ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ﴾١٠ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
مان یخدا باشد و شما بدان ا ین قرآن از سوید اگر ایخبر دھبگو: به من  

و  ،اورندیمان بیدھند و ا یگواھ یتابکل بر ھمچون یاسرائ یاز بن یسانکو  ،دیاورین
ا شما یآ ،دینک یرویه از آن پکد ین بدانیاز اتر  بزرگ شتن راید (و خویّبر بورزکشما ت

ر و به راه یخ یظالمان را (به سوخداوند گمان  بی ).؟دینک یبه خود ظلم نم
نند و آن را در یب یراه حق را م یه راستاک ی(ظالمان سازد. یسعادت) رھنمود نم

  رند).یگ یش نمیپ
   توضیحات: 

انَ «  انَ (ر مستتر در یضم :»كَ ثْلِهِ (و  )ِبهِ ( یھا در واژه )ه(و  )كَ . گردد یبه قرآن برم )مِ

دٌ « اهِ دَ شَ هِ ھود به نام عبداّلله بن سالم یبرجسته  یاز علما یکیاند مراد  گفته یبرخ :»شَ
نجا یاست و به فرمان رسول در ا یه مدنین آیمان آورد و اینه ایه بعدھا در مدکاست 

ه کا نفر نبوده بلی ،گواه کی )شاھد(ه مراد از کن است یاصل ا یول .قرار داده شده است
ه کان مکه مشرکچرا  ).ینیشرب :نگا(است  یو جماعت یگروھ یعنی ی،کیش از یمراد ب

 :نگا(تر خواھند بود  ابیتاب راھکاز اھل  ،شان نازل شودیا یبرا یتابکه اگر کگفتند  یم

ثْلِهِ ). «۱۵۷/   انعام يل مِ ه مراد تورات کھمچون قرآن  یتابک یدر پرتو رھنمودھا :»عَ
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ا. «خود قرآن یعنی ،ھمچون قرآن .است ندِ نْ عِ انَ مِ تُم بِهِ إِن كَ رْ فَ كَ جواب شرط  :»هللاِ وَ

تُمْ « :مثل ،محذوف است دْ ظَلَمْ يْسَ قَ تُمْ ظَالِ «؟ »أَلَ نيَ ـأَلَسْ   ؟»مِ
 ۱۱ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿  َّ�  ْ ِينَ  َ�َفُروا ْ  لِ�َّ ا �َخۡ�ٗ  َ�نَ  لَوۡ  َءاَمُنوا ٓ  مَّ ْ َ�هۡ  لَمۡ  �ذۡ  هِ� إَِ�ۡ  َسبَُقونَا  ۦبِهِ  تَُدوا
ٓ َ�ٰ  فََسَيُقولُونَ   ﴾١١ قَِديمٞ  كٞ إِفۡ  َذا

   ترجمه: 
 )ه برنامه اسالم استکقرآن (اگر  :ندیگو یدرباره مؤمنان م )نانکتمسخر(افران ک 

و ما قبل از (گرفتند  ینم یشیدن به آن از ما پیرس یھرگز آنان برا ،بود یز خوبیچ
ه ما سران قوم بوده و از کچرا  .میآورد یمان میم و به قرآن ایدیگرو یشان به اسالم میا

ت و یله آن ھدایچون خودشان به وس ).میبرخوردار یشتریب یو خردمند یعقل برتر
ھن ک یھا و از افسانه(است  یمیقد  ھای دروغ ن ھمانیا :ندیگو یم ،اند اب نشدهیراھ

  ).فراھم آمده است
   توضیحات: 

نُوا«  امَ ينَ ءَ نْ ( یحرف الم به معن .درباره مؤمنان .نیدر حق مؤمن :»لِلَّذِ است  )عَ

اً ). «۷ه یآ :نگا( ريْ انَ خَ وْ كَ  یبه معن )إِذْ (واژه  .هکچرا  :»إِذْ . «بود یز خوبیاگر قرآن چ :»لَ

وا بِهِ ـإِذْ لَ ). «۳۹/   زخرف ،۱۶/   ھفک :نگا(ل است یالم تعل ْتَدُ به خاطر عدم  :»مْ هيَ

يمٌ إِفْكٌ . «شان به قرآن تیھدا  یھا از نوع افسانه یا مرادشان افسانه .یمیدروغ قد :»قَدِ
  .ان استینیشیپ

 ۱۲ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ۚ َورَۡ�َ  اإَِمامٗ  ُموَ�ٰٓ  ُب كَِ�ٰ  ۦلِهِ َ�بۡ  َوِمن﴿  َصّدِقٞ  بٞ كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ  ٗة ُنِذرَ  اَعَر�ِيّٗ  ّلَِسانًا مُّ ِ�ّ 
ِينَ ٱ َّ�  ْ  ﴾١٢ ِسنِ�َ ُمحۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  َظلَُموا

   ترجمه: 
 )قرآن(ن یا )کنیا ھم(و  ،شوا و رحمت بودهیپ )تورات( یتاب موسک ،ش از قرآنیپ 

و به  )یآسمانھای  کتاب ریتورات و سا(ننده ک قیه تصدکاست  )عتین و شرید(تاب ک
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  .اران باشدکوکیگران و مژده دادن ن م دادن ستمیله بیاست تا وس یزبان عرب
   توضیحات: 

بْلِهِ «  ن قَ حْ «ش از قرآن. یپ»: مِ رَ اماً وَ ةً ـإِمَ ) است (نگا: كِتَابٌ شوا و رحمت. حال (یپ»: مَ
مردمان بوده  یه و سبب رحمت برایو ما ،عتین و شریله اقتدا در دیوس یعنی). ۱۷ھود / 

) خبر است. كِتَابٌ ) مبتدا و (هذا( عت است.ین و شرین قرآن دیا»: هذا كِتَابٌ «است. 

قٌ « دِّ /   تاب است (نگا: انعامکن. صفت یشیپ یآسمانھای  کتاب ننده تورات وک قیتصد»: مُصَ

بِيّاً ). «۹۲ رَ اناً عَ اناً ( .یبه زبان عرب»: لِسَ بِيِّاً و ( ،) حاللِسَ رَ  ،۱۰۳/   ) صفت است (نگا: نحلعَ

اناً ). واژه (۱۹۵شعراء /  ...«تواند منصوب به نزع خافض باشد.  ی) ملِسَ رَ محال »: لِيُنذِ

ي«له است.  منصوب و مفعول رَ عطف بر محل ( ،رًا منصوبیتقد»: بُرشْ   ) است.لِيُنذِ
 ۱۳ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ  ﴾١٣ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُموا
   ترجمه: 
د و ین توحیبر ا(سپس  ،زدان استیپروردگار ما تنھا  :ندیگو یه مک یسانک 

  .گردند ین میبر آنان است و نه غمگ ینه ترس ،مانند یماندگار م )یتاپرستکی
   توضیحات: 

 »... ينَ ذِ   ).۳۰/   فّصلت :نگا( :»إِنَّ الَّ
 ۱۴ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ٓ  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
  .مانند ینان بھشت بوده و جاودانه در آن مکسا ،نندک یه مک یارھائکآنان به پاداش  
   توضیحات: 

آءً «  زَ   ).یاعراب القرآن انبار :نگا(له است  مفعول :»جَ
 ۱۵ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 
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يۡ ﴿  ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� ۖ َ�ٰ إِحۡ  هِ ِ�َ هُ  هُ َ�َلَتۡ  ًنا مُّ
ُ
ۖ هٗ ُكرۡ  هُ َوَوَضَعتۡ  اهٗ ُكرۡ  ۥأ  ۥلُهُ َوفَِ�ٰ  ۥلُهُ وََ�ۡ  ا

 ٰ ٰٓ  ًر�ۚ َشهۡ  ُثونَ ثََ� هُ  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ ُشدَّ
َ
رۡ  َوَ�لَغَ  ۥأ

َ
وۡ  رَّبِ  قَاَل  َسَنةٗ  َ�عِ�َ أ

َ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
 َمتََك نِعۡ  ُكرَ أ

�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ
َ
َّ  َت َعمۡ � َ�َ  ٰ يَّ َ�ٰ  َوَ�َ نۡ  ِ�َ

َ
�ۡ  َوأ

َ
ٰ تَرۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمَل أ ۡص  هُ َضٮ

َ
�  ِ�  ِ�  لِحۡ َوأ  ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ  ذُّرِ�َِّ�ٓ

ۡ ٱ ِمنَ  �ّ�ِ  َك إَِ�ۡ   ﴾١٥ لِِم�َ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
او را ه مادرش کچرا  .ندک یکیه به پدر و مادر خود نکم یدھ یما به انسان دستور م 

ر یو دوران حمل و از ش ،ندک یو با رنج و مشّقت وضع م ،ندک یم  با رنج و مشّقت حمل
به نازھا  یگوئ آن گاه دوران سخت مراقبت و پاسخ( .شدک یماه طول م یبازگرفتن او س

 )رسد یره فرا مین و غکار و مسکه یانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تھکودک یازھایو ن
 .گذارد یپا م یو به چھل سالگ ،رسد یم یمال قدرت و رشد عقالنکه به ک یتا زمان

 :دیگو یم )ند وک یدگار جھان میمان رو به آستانه آفریق و بااین ھنگام انسان الیبد(
ه به من و پدر و کآورم  یرا به جا یر نعمتکق عطاء فرما تا شیبه من توف !پروردگارا

ه یو ما یپسند یه مکا انجام دھم ر یوئکین یارھاکو  ی،ا داشته یمادرم ارزان
ان دودمانم یرا در م یوئکیو فرزندانم را صالح گردان و صالح و ن ،تو است یخوشنود

و من از زمره مسلمانان و  ،گردم یتو برمسوی  به نم وک یمن توبه م .بخش تداوم
  .زدانمیشدگان فرمان  میتسل
   توضیحات: 

يْنَا«  صَّ  :شود ین میچن یدارد و معن یمفھوم امرنجا یدر ا .میردکسفارش  :»وَ

اناً . «میدھ ید مکدستور مؤ سَ  :ن استیر چنیو تقد یمفعول مطلق فعل محذوف :»إِحْ

اناً « سَ نَ اِحْ ْسِ هِ أَن حيُ يْ الِدَ انَ بِوَ نسَ يْنَا اإلِ صَّ وَ هاً ـحَ . «»وَ رْ هُ كُ تْهُ أُمُّ لَ  یمادرش او را با ناراحت :»مَ
مادر سخن به  یھا ینجا تنھا از ناراحتیه قرآن در اکن یا .رده استکو مشّقت حمل 

در  یشتریه مادر سھم بکبدان خاطر است  ،ستیان نیاز پدر در م یان آورده و سخنیم

هاً (واژه  .الت فرزند داردکتحّمل مش رْ حَ « .است )أُمُّ (حال  )كُ هُ ثَالثُونَ ـوَ لُهُ وَ فِصالُ مْ

راً  هْ ن بخش با یا .ماه است یھم س یرفتن او رور بازگیه حمل او و از شک یدر حال :»شَ
ه حّداقّل حمل شش ماه است و با کم است کن حیاگر  بیان سوره بقره ۲۳۳ه یتوّجه به آ

ال). «نمونه ،المنتخب :نگا(ھم سازگار است  یکن علم پزشیمواز ر بازگرفتن یاز ش :»فِصَ
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ني). «۱۴/   لقمان :نگا( عْ زِ شور و شوق آن را در من  .نکبه من الھام  .قم دهیتوف :»أَوْ

يَّتِي). «۱۹/   نمل :نگا(به وجود آور  رِّ لِحْ يلِ يفِ ذُ  ،و گردانکیسته و نیفرزندانم را شا :»أَصْ
  .ان دودمانم تداوم بخشیبودن و خوب بودن را در م کیو ن

 ۱۶ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ حۡ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َتَقبَُّل  �َّ

َ
ْ  َما َسنَ أ ۡص  ِ�ٓ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َعن َوَ�َتَجاَوزُ  َعِملُوا

َ
 بِ َ�ٰ أ

دۡ ٱ دَ وَعۡ  نَّةِ� �َۡ ٱ ِيٱ قِ لّصِ َّ�  ْ  ﴾١٦ يُوَعُدونَ  َ�نُوا
   ترجمه: 
شان را ھمسان  کیه اعمال نیلّ کم و یریپذ یشان را م خوب یارھاکه کند یسانکآنان  

 ،میگذر یھا و گناھانشان درم یاز بدان یر بھشتیو ھمچون سا ،میریگ ین آنھا میتر کین
  .داده شده استشان  بدی وستهیه پکاست  ینین وعده راستیا

   توضیحات: 

لُوا«  مِ ا عَ نَ مَ سَ مْ أَحْ نْهُ بَّلُ عَ تَقَ خوب و  ،لطف یه خداوند از روکن است یمراد ا :»نَ
پاداش رد و یگ یردارشان مکن یتر را به حساب خوبشان  اعمال نیخوبتر و خوبتر

َنَّةِ ). «۳۵زمر /  ،۷/   بوتکعن ،۳۸نور /  :نگا(دھد  یم ابِ اجلْ حَ ر یھمراه با سا :»يفِ أَصْ

عَ ( یبه معن )يفِ (حرف  .انیبھشت دَ . «است )مَ عْ است و  یمفعول مطلق فعل محذوف :»وَ

قِ « :ن استیر چنیتقد دْ دَ الصِّ عْ مُ اهللاُ وَ هُ دَ عَ قِ . «»وَ دْ   .نیصادق و راست :»الصِّ
 ۱۷ ره أحقاف آیهسو

   ه:یمتن آ 

ِيٱوَ ﴿  ٰ  قَاَل  �َّ يۡ لَِ� ّفٖ  هِ ِ�َ
ُ
ٓ  أ تَعَِدانِِ�ٓ  لَُّكَما

َ
نۡ  �

َ
خۡ  أ

ُ
 وَُهَما ِ� َ�بۡ  ِمن ُقُرونُ لۡ ٱ َخلَِت  َوقَدۡ  َرجَ أ

َ ٱ َتغِيَثانِ �َسۡ  ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  َءاِمنۡ  لََك َو�ۡ  �َّ ٓ َ�ٰ  َما َ�يَُقوُل  َحقّٞ  �َّ ٓ  َذا َ�ٰ  إِ�َّ
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾١٧ وَّ

   ترجمه: 
 )نندک یمان و باور به آخرت میه او را دعوت به اک(ه به پدر و مادرش ک یسک 

 )شوم و از گور یزنده گردانده م(ه من کد یدھ یا به من خبر میآ !بر شما یوا :دیگو یم
و (اند  از جھان رفته یش از من اقوام و مّلتھائیه پک یدر حال ؟شوم یرون آورده میب

 یاریوسته خدا را به یآنان پ ).اند دوباره برنگشته یاند و به زندگ ھرگز زنده نشده
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و  ،نندک یا میا خدایخدا ،زشیفرآمکاد و سخنان یو به سبب گناھان ز(خوانند  یم
 ،وعده خدا حق است !بر تو یوا :)ندیگو یند و مینما یمان دعوت میفرزندشان را به ا

  .ستیان نینیشیپ یھا جز افسانه یزیھا چ ن سخنیا :دیگو یاو م .اوریمان بیا
   توضیحات: 

هِ «  يْ الِدَ ي قَالَ لِوَ  ینیمراد شخص مع .ه به پدر و مادر خود گفتک یسکآن  :»الَّذِ
ناباور و  یعنی .داشته باشند ین صفاتیه چنکاست  یسانکه مراد ھمه کبل .ستین

لَتْ . «سرا باشند اوهیپرخاشگر و  ون. «رفته است .گذشته است :»خَ رُ قُ قومها « :»الْ

يثَانِ اهللاَـمَ ـهُ ). «۱۷اسراء /  ،۱۱۶ھود /  ،۱۳/   ونسی :نگا( »وملّتها ونسلها تَغِ آنان  :»ا يَسْ
 ،ز و گناه آلود اویفرآمکشان به سبب سخنان یا .طلبند یم یاریو  کمکخدا را به 

  .دیمان رھنمود فرماین و ایرش دیخواھند او را به پذ ینند و از خدا مک یا میا خدایخدا
 ۱۸ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َم�ٖ  ِ�ٓ  ُل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َحقَّ  �َّ

ُ
 �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لِِهمَ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  أ

ْ  إِ�َُّهمۡ   ﴾١٨ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 یانسان و پرھای  مّلت و ھمهشان  بدی راجع یه فرمان عذاب الھکند یسانکآنان  

  ).اند ه آخرت را باختهکچرا ( .انمندندیواقعًا آنان ز .شان صادر شده استیش از ایپ
   توضیحات: 

مٍ «  لُ يفِ أُمَ وْ قَ مُ الْ يْهِ لَ قَّ عَ   ).۲۵/   فّصلت :نگا( :»حَ
 ۱۹ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ا تٞ َدَرَ�ٰ  َولُِ�ّٖ ﴿  ْۖ  ّمِمَّ عۡ  َوِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  َعِملُوا
َ
 ﴾١٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُهمۡ  لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه ک یھستند بر طبق اعمال )یاتکو در( یدرجات یدارا )افرانکمؤمنان و (ھمه  

مال کردارشان را به تمام و کرفتار و  یله خداوند جزا و سزایوس نیتا بد ،اند انجام داده
  .نشودشان  بدی یستمگونه  ھیچ است بدھد وکم و ک یو ب
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   توضیحات: 

لٍّ «  اتٌ . «افر و مؤمنکاز دو گروه  کیھر  یبرا :»لِكُ جَ رَ مراد ھم  ،بیاز باب تغل :»دَ

مَ . «ان استیات دوزخکان و ھم دریدرجات بھشت مْ أَعْ يَهُ فِّ ونَ ـلِيُوَ مْ اليُظْلَمُ هُ ُمْ وَ  :»اهلَ

مْ ( .ل استیتعل یبرا )ل(حرف  يَهُ فِّ وَ جار و مجرور متعّلق  .مقّدر است )أَنْ (منصوب به  )يُ

مْ « :ن استیر چنیاست و تقد یبه محذوف يَهُ فِّ مُ اهللاُ بِذلِكَ لِيُوَ اهُ ازَ و  ،هیحال )و(حرف  .»جَ

ونَ (جمله  مْ ال يُظْلَمُ   .ده استکحال مؤ )هُ
 ۲۰ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َرُض ُ�عۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  َّ�  ْ ذۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  َ�َفُروا
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  يَا�ُّ

ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  ونَ َتكۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل  ٱ ِ�  ِ�ُ
َ
 قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�

 ﴾٢٠ ُسُقونَ َ�فۡ  ُكنُتمۡ  َو�َِما
   ترجمه: 
شوند  یگردانده م کیافران به آتش دوزخ نزدک )ه در آنکرا خاطرنشان ساز ( یروز 

شما لذائذ و  :)شود یگفته مشان  بدی ن وقتیدر ا( .گردند یو به آن عرضه م
امروز  یو برا(د یا ام برگرفتهکد و یا ش بردهیخو یایدن یخود را در زندگ یھایخوش

امروزه شما  )و ،دیھا ندار یھا و خوش از نعمت یا لذا حاال بھره .دیا نگذاشته یباق یزیچ
ه ک یو به عّلت گناھان و تمّرد ،دیردک ین میه به ناحق در زمک یبارکبه سبب است

  .دیشو یجزا داده م یبار ننده و ذّلتکبا عذاب خوار ،دیدیورز یم
   توضیحات: 

ضُ «  رَ عْ بْتُمْ . «گردند یعرضه م :»يُ هَ ُونِ . «دیا برده :»أَذْ ابَ اهلْ ذَ  ،۹۳/   انعام :نگا( :»عَ

ُونَ ). «۱۷/   فّصلت ربِ تَكْ نتُمْ تَسْ ه کد یدید یشتن را باالتر از آن میخو .دیدیورز یّبر مکت :»كُ
  .دیرین خدا را بپذید و دیاوریمان بیا

 ۲۱ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

َخا ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ 
َ
نَذرَ  إِذۡ  َ�دٍ  أ

َ
ِ  ۥَمهُ قَوۡ  أ  ٱب

َ
 َومِنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  �ُُّذرُ ٱ َخلَِت  َوقَدۡ  َقاِف حۡ ۡ�

�َّ  ۦٓ فِهِ َخلۡ 
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � َ ٱ إِ�َّ  ا َّ�  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
 ﴾٢١ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ
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   ترجمه: 
دلسوز و مھربان قوم (برادر  )ن سرگذشت ھودکان یه بکان مکمشر یبرا !محّمد یا( 

ره یواقع در جنوب جز(گستان احقاف ین ریه در سرزمکبدان گاه  .عاد را )خود
گانه یجز خداوند  :م داد و گفتیب )از عذاب خدا(قوم خود را  )منی یکیعربستان و نزد

ش از او ھم در یپ .مکبر شما ھراسنا ،ه از عذاب روز بزرگکچرا  ،دیرا نپرست
صال یو مردمان را از عذاب است(آمده بودند  یغمبرانیو دور پ کینزد یھا گذشته

  ).ترسانده بودند یو عقاب اخرو یویدن
   توضیحات: 

افِ «  قَ از  یبرخ ،العرب رةیجز یاست در جنوب شرق ینینام سرزم :»األحْ
احقاف را در شرق َعَقبه  ،ه به دست آمده استک یھائ نوشته یاز رو ،شناسان باستان

از لحاظ  ،احقاف ).المنتخب :نگا(شمارند  یم یکیر قرآن ور دکدانند و با إَرم مذ یم

هِ . «روان یشنھا یدارا .گزاریر ،جمع ِحْقف ی،لغو يْ دَ ِ يَ ن بَنيْ  یھا مراد گذشته :»مِ
قوم  یزھائیعصر با او بوده و از ھمان چ ه ھمکاست  یغمبرانیا مراد پی .است کینزد

نْ . «م داده استیه او بکاند  م دادهیخود را ب هِ مِ لْفِ . دور است یھا مراد گذشته :»خَ

ظِيمٍ « مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ ا عذاب سخت و ی ی،ویان برنده دنیننده و از مک نک شهیعذاب ر :»عَ
  .یاخرو یفرسا طاقت

 ۲۲ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ِجئۡ  ا
َ
  تََناأ

ۡ
  َءالَِهتَِنا َ�نۡ  فَِكَناِ�َأ

ۡ
ٓ  بَِما تَِنافَأ ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا  ﴾٢٢ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ما را از  ،خود  ھای دروغ ه باک یا ا تو آمدهیآ :گفتند )قوم عاد بدو پاسخ دادند( 
بر  یترسان یه ما را از وقوع آن مکرا  یعذاب ی،انیاگر از راستگو ؟! یانمان برگردانیخدا

  .اوریسر ما ب
   توضیحات: 

نَا«    .یو برگردان ینکتا ما را منصرف  :»لِتَأْفِكَ
 ۲۳ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 
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َما قَاَل ﴿  ِ ٱ ِعندَ  مُ عِلۡ لۡ ٱ إِ�َّ بَّلُِغُ�م �َّ
ُ
ٓ  َو� ا رۡ  مَّ

ُ
ٓ َوَ�ٰ  ۦبِهِ  ُت ِسلۡ أ ٰ  ِكّ�ِ َرٮ

َ
 امٗ قَوۡ  ُ�مۡ أ

 ﴾٢٣َهلُونَ َ�ۡ 
   ترجمه: 
 یه براکرسانم  یرا به شما م یزیمن چ .داند و بس ین را تنھا خدا میا :ھود گفت 

ن کیول )است یام آسمانیفه من ابالغ رسالت و رساندن پیوظ( .ام آن فرستاده شده
و  ،دیدان یغمبران را نمیفه پیه وظکچرا (د یھست یه شما مردمان نادانکنم یب یم

  ).دیردگارک یدن عذاب و بالیه خواستار زود فرا رسکن یتر ا بیعج
   توضیحات: 

لْمُ «  عِ گاھ :»الْ گاھ .یآ صال یا اّطالع از موعد عذاب استی ،امتیاز وقوع ق یمراد آ

لُونَ . «است یویدن هَ ْ د یا چون نادانی ،دیدان یاء را نمیفه انبیوظ یعنی .دیدان ینم :»جتَ
  .ه عذاب خدا ھرچه زودتر در رسدکد یشتاب دار

 ۲۴ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  وۡ  فَلَمَّ
َ
سۡ  اَ�رِٗض  هُ َرأ وۡ  بَِل تَقۡ مُّ

َ
ْ  دِيَتِِهمۡ أ مۡ  َ�رِٞض  َذاَ�ٰ  قَالُوا ۚ مُّ  ُتمَجلۡ َتعۡ سۡ ٱ َما ُهوَ  بَۡل  ِطُرنَا

ِ�مٞ  َعَذاٌب  �ِيَها رِ�حٞ  ۦۖ بِهِ 
َ
 ﴾٢٤ أ

   ترجمه: 
 سوی به شود و یه در افق آسمان گسترده مکدند یرا د یه ابرک یھنگام 

ن ابر بر ما باران را یا :گفتند )شدند وخوشحال (آورد  یشان رو میاھای  سرزمین
ه آن را کاست  یزین ھمان چیه اکبل ).ستین نیچن :گفتشان  بدی ھود( .باراند یم

  !به ھمراه آورده است یکه عذاب دردناکاست  یتندباد .دیخواست یبشتاب م
   توضیحات: 

ضاً «  ارِ شود و  یافق پھن م یھا رانهکدر  یعنی ،ه در عرض آسمانک یابر .ابر :»عَ

بِلَ . «زا باشد باران یابرھا یھا چه بسا از نشانه .دیآ یسپس باال م تَقْ سْ  .روآورنده :»مُ

دِيَة. «ندهیآ   میابراھ :نگا(ھا است  نیمراد سرزم ).۱۷ .رعد :نگا(ھا  دره ی،جمع واد :»أَوْ

طِرـُم). «۱۲۱/   توبه ،۳۰/   قصص ،۱۸/   نمل ،۳۷/    .بارنده :»مْ
 



  ٢٢٠٧ سوره أحقاف

 

 ۲۵ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ِۢ َ�ۡ  ُ�َّ  تَُدّمِرُ ﴿  مۡ  ء
َ
ۡص  َرّ�َِها رِ بِأ

َ
ْ فَأ  مَ َقوۡ لۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِكنُُهمۚۡ َمَ�ٰ  إِ�َّ  يَُرىٰٓ  َ�  َبُحوا

ۡ ٱ  ﴾٢٥ رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
وبد و نابود ک یز را به فرمان پروردگارش درھم میھمه چ )هکاست  یتندباد( 

 یا به گونه )گشتند و کشان را دربر گرفت و ھالیتندباد ا ی،از چند(پس  .سازد یم
ار را کن سان مردمان بزھیما ا !خورد یبه چشم نم یزیشان چیھا ه جز خانهکدرآمدند 

  .میدھ یفر میکسزا و 
   توضیحات: 

رُ «  مِّ وا. «سازد یران و نابود میو .وبدک یدرھم م :»تُدَ بَحُ   .گشتند و شدند :»أَصْ
 ۲۶ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َولََقدۡ ﴿  َّ� ٓ  ُهمۡ َمكَّ ٰ  إِن �ِيَما َّ� كَّ بۡ  اعٗ َسمۡ  لَُهمۡ  َناوََجَعلۡ  �ِيهِ  ُ�مۡ مَّ
َ
ۡ�  �رٗ َ�ٰ َو�

َ
ٓ  َدةٗ  َِٔوأ �ۡ  َ�َما

َ
 َ�ٰ أ

بۡ  َوَ�ٓ  ُعُهمۡ َسمۡ  ُهمۡ َ�نۡ 
َ
ۡ�  َوَ�ٓ  ُرُهمۡ َ�ٰ �

َ
ْ  إِذۡ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن َدُ�ُهم ِٔأ ِ ٱ ِت َ�ٰ � َحُدونَ َ�ۡ  َ�نُوا  وََحاَق  �َّ

ا بِِهم ْ  مَّ  ﴾٢٦ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
   ترجمه: 
را به شما  یاناتکن امیه چنکم یرده بودکبرخوردار  یاناتکما قوم عاد را از ام 

د و یو د که در درک(م یداده بود یھائ ھا و دل ھا و چشم گوششان  بدی ما .میا نداده
  ھایشان دل ھا و ھا و چشم اّما گوش ).ردک یگران میتر از دیتھا آنان را قویص واقعیتشخ
غمبران یپ یرھنمودھا(ردند و ک یب میذکات خدا را تیه آکچرا  ،دیبدانان نبخش یسود
دانستند  یاش م ه مسخرهکشان را فرو گرفت یا یزیچ )سرانجام ھمان .رفتندیپذ یرا نم

  ).و آن عذاب خدا بود(
   توضیحات: 

مْ «  نَّاهُ كَّ مراد قدرت  .میردکبرخوردارشان  یاناتکاز ام .میانت و قدرتشان دادکم :»مَ
برتر از اھل  ،و از لحاظ فرھنگ و دانش ی،از نظر ثروت و دارائ .است یو معنو یماد

 یه است و به معنیحرف ناف :»إِنْ ). «۸ - ۶فجر  :نگا(از مردم بودند  یاریه و بسکم
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اقَ . «هکرا یز .هکچرا  :»إِذْ ). «ما(   ).۳۴/   نحل ،۸ھود /  ،۱۰/   انعام :نگا(فرو گرفت  :»حَ
 ۲۷ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 ﴾٢٧ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َناَوَ�َّ�ۡ  ُقَرىٰ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َما َنالَكۡ أ

   ترجمه: 
ه در گرداگرد شما کم یا ردهک کرا ھال یاز اقوام یما برخ )!هکاھل م یا( 

م تا یا داشته یان میب )آنان یبرا(گوناگون  یھا ات خود را به صورتیو ما آ ،اند ستهیز یم
  ).اند ردهک یم یشکرفته و سریپذ یو آنان نم(برگردند  )فر و فسق و فجورکاز (

   توضیحات: 

ري«  نَ الْقُ م مِّ لَكُ وْ ا حَ قوم  ،العرب رةیجز یعاد در احقاف در قسمت جنوب ،لیاز قب :»مَ
ه بر سر کن یب در مدیقوم شع ،منیقوم سبأ در  ،رهیثمود در حجر واقع در شمال جز

نَا. «شام یو قوم لوط در نواح ،راه شام است فْ َّ  یھا وهیمختلف و ش یھا به گونه :»رصَ
  .میا ان داشتهیگوناگون ب

 ۲۸ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ نََ�َُهمُ  َ� فَلَوۡ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ ْ  بَۡل  �ۖ َءالَِه� َ�انًاقُرۡ  �َّ ٰ  ُهمۚۡ َ�نۡ  َضلُّوا  لَِك َوَ�
ْ  َوَما ُكُهمۡ إِفۡ  ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ ٢٨﴾ 

   ترجمه: 
 ،گرفته بودند یبه خدائ ،به الله یکینزد یالله برا یه سواک یپس چرا آن معبودھائ 

 )ندادند یارینه تنھا آنان را ( ؟!ردندکن  شان یاری )لحظات سخت و حّساسن یدر ا(
 یدروغ و افترا )جهیه بر سرشان آمد نتک یزیچ(ن یا !شان گم و گور شدندیه از اکبل
  .شان بودیا

   توضیحات: 

ال«  لَوْ اناً « ؟ یاز چه رو ؟: پس چرا»فَ بَ رْ ا ی ،له مفعول .به خدا یکیتقّرب و نزد یبرا :»قُ

َةً . «حال است اهلِ وا(مفعول دوم  :»ءَ َذُ ه کاست و مفعول اّول آن محذوف است  )إِختَّ

َةً ( اهلِ َةً « یعنی .است )ءَ اهلِ ... ءَ مْ َتَهُ اهلِ وا ءَ َذُ   .»إِختَّ



  ٢٢٠٩ سوره أحقاف

 

 ۲۹ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�َ�ۡ  �ذۡ ﴿  ا َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  �َ�َفرٗ  َك إَِ�ۡ  َنا وهُ  فَلَمَّ ْ قَالُوٓ  َحَ�ُ ْۖ  ا نِصُتوا
َ
ا أ  فَلَمَّ

ْ َولَّوۡ  قُِ�َ  نِذرِ�نَ  ِمِهمقَوۡ  إَِ�ٰ  ا  ﴾٢٩ مُّ
   ترجمه: 
تو روانه سوی  به ان رایاز جنّ  یه گروھکرا  یزمان )خاطرنشان ساز !غمبریپ یا( 

د و یخاموش باش :گر گفتندیدکیبه  ،ه حاضر آمدندک یھنگام .م تا قرآن را بشنوندیردک
به عنوان مبّلغان و  ،ان آمدیبه پا )تالوت قرآن(ه ک یھنگام .دیگوش فرا دھ

  .قوم خود برگشتندسوی  به )ین آسمانیبه آئ ،جنسان خود ھم(نندگان ک دعوت
   توضیحات: 

نَا«  فْ َ راً . «میمتوّجه ساخت :»رصَ س کان سه تا چھل یم یتعداد .گروه .جماعت :»نَفَ

تُوا). «ّسریالمصحف الم :نگا( ات(از مصدر  :»أَنصِ گوش  یخاموش بودن برا یعنی )إنصَ

وهُ ). «۲۰۴/   اعراف :نگا(فرا دادن  ُ رضَ به قرآن  )ه(ر یضم .در خدمتش حاضر آمدند :»حَ

رينَ . «گردد یغمبر برمیا پیو  نذِ دن قرآن ین گروه با شنیا یعنی .دھندگان میب :»مُ
ھمنوعان خود سوی  به دین جدیاسالم و اشاعه خبر دغ یتبل یمسلمان شدند و برا

  .الله شدند یان الیبرگشتند و داع
 ۳۰ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َقوۡ َ�ٰ ﴿  نزَِل  ًباكَِ�ٰ  َناَسِمعۡ  إِنَّا َمَنا
ُ
قٗ  ُموَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  أ  قِّ �َۡ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

سۡ  َطرِ�قٖ  �َ�ٰ   ﴾٣٠ َتقِي�ٖ مُّ
   ترجمه: 
فرستاده شده  یه بعد از موسکم یگوش فرا داد یتابکما به  !قوم ما یا :نان گفتندیا 

 یآسمانھای  کتاب و ھماھنگ با(ند ک یق میش از خود را تصدیپھای  کتاب است و
  .دینما یند و به راه راست راه مک یحق رھنمود مسوی  به و ،)ن استیشیپ

   توضیحات: 

دِ مُويس«  ن بَعْ لَ مِ ان یل در میانج یعنی یسیتاب عکاز  یم سخنینیب یه مکن یا :»أُنزِ
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ان است یحیان و مسیھودیه یو مّتفق عل یتاب اصلکه تورات کبدان خاطر است  ،ستین
ام شرائع خود را از آن گرفته و کان احیحیمس یل تابع تورات است و حتّ یو انج

گاه یو نزول انج یسیان از بعثت عین گروه از جنّ یا ،اند ھم گفته یبعض .رندیگ یم ل آ
  .اند نبوده

 ۳۱ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َقوۡ َ�ٰ ﴿  ْ  َمَنا ِجيُبوا
َ
ِ ٱ َداِ�َ  أ َّ�  ْ  ّمِنۡ  ُ�مَو�ُِجرۡ  ذُنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م فِرۡ َ�غۡ  ۦبِهِ  وََءاِمُنوا

ِ��ٖ  َعَذاٍب 
َ
 ﴾٣١ أ

   ترجمه: 
تا خدا  ،دیاوریمان بیو به او ا ،دیریرا بپذ یسخنان فراخواننده الھ !قوم ما یا 

 )محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت(ش یامرزد و شما را در پناه خویگناھانتان را ب
  .دارد
   توضیحات: 

يبُوا«  يَ اهللاِ. «دیپاسخ مثبت دھ :»أَجِ اعِ . غمبر اسالم استیپ ی،الھ یمراد از داع :»دَ

رْ « فِ غْ مْ ). «۱۳۵و  ۳۱ .عمران آل :نگا(خدا است  ،ن فعلیاعل اف :»يَ نُوبِكُ ن ذُ حرف  :»مِ

نْ (   .باشد ید میکتأ یزائد است و برا )مِ
 ۳۲ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ َداِ�َ  ُ�ِۡب  �َّ  َوَمن﴿   ٱ ِ�  ِجزٖ بُِمعۡ  َس فَلَيۡ  �َّ
َ
وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ۥَ�ُ  َس َولَيۡ  ِض �ۡ�

َ
ٓ أ ۚ ِ�َا  ُء

ْوَ�ٰٓ 
ُ
بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  �َِك أ  ﴾٣٢ مُّ

   ترجمه: 
به  یابیرا از دست یتواند خدا ینم ،ردیرا نپذ یس ھم سخنان فراخواننده الھکھر  

و از دست  ،پناه دھد یشتن را از چنگال عذاب الھیو خو(ند کن ناتوان یخود در زم
در  یسانکن یچن .ستین یاورھائیھا و  یچ ولیاو جز خدا ھ یو برا ،)زدیانتقام او بگر

  .ھستند یارکآش یگمراھ
   توضیحات: 

زٍ يفِ «  جِ عْ يْسَ بِمُ ضِ  لَ   ).۲۲/   بوتکعن ،۵۷نور /  ،۲۰ھود /  :نگا( :»األرْ



  ٢٢١١ سوره أحقاف

 

 ۳۳ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  قِِهنَّ ِ�َلۡ  َ�ۡ�َ  َولَمۡ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
 أ

ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ  � َموۡ ل ٰ�َ  ۚ ٰ  ۥإِنَّهُ  بََ�ٰٓ   ﴾٣٣ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
نش آنھا خسته و یده است و در آفرین را آفریو زمھا  آسمان هک یدانند خدائ یا نمیآ 

  .توانا است یارکاو بر ھر  ی،آر ؟!ندکتواند مردگان را زنده  یم ،درمانده نشده است
   توضیحات: 

يَ ـلَ «    ).ییع(از ماده  .درمانده نشده است :»مْ يَعْ
 ۳۴ سوره أحقاف آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َرُض ُ�عۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿  َّ�  ْ لَيۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  َ�َفُروا
َ
ِ  َذاَ�ٰ  َس � � �َۡ ٱب ْ  ّقِ ۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ْ  قَاَل  َوَرّ�َِنا  فَُذوقُوا

 ﴾٣٤ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ
   ترجمه: 
شان  بدی و(نند ک یشان را بر آن عرضه میبرند و ا ینار دوزخ مکافران را به ک یروز 

 خدا .سوگند به پروردگارمان ی،بل :ندیگو یم ؟!قت نداردین حقیا ایآ :)شود یگفته م
  .دیتان عذاب را بچشیفر و ناباورکپس به سبب  :دیگو یمشان  بدی
   توضیحات: 
  ).۲۰/   احقاف ،۴۶غافر /  :نگا( :»ُیْعَرُض « 

 ۳۵ سوره أحقاف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َصَ�َ  َكَما ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  ْولُوا
ُ
َُّهمۚۡ  ِجلَتعۡ �َسۡ  َوَ�  لرُُّسلِ ٱ ِمنَ  مِ َعزۡ لۡ ٱ أ �َُّهمۡ  ل

َ
 َما نَ يََروۡ  مَ يَوۡ  َك�

ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  يُوَعُدونَ  ِۢ  ّمِن َساَعةٗ  إِ�َّ  ا َهار َّ� ۚ�  ٰ  ﴾٣٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  لَُك ُ�هۡ  َ�َهۡل  ٞغۚ بََ�
   ترجمه: 
وُلواالعزم یه پکآن گونه  ،نک یبائیکش )افرانکت و آزار یدر برابر اذ(پس  

ُ
غمبران أ

شان یه اک یروز .نکآنان شتاب م )عذاب( یو برا ،اند ردهک یبائیکش )ھا یدر سخت(
 کیاز  یه آنان مّدتکانگار  ،شد یوعده داده مشان  بدی هکنند ک یرا مشاھده م یزیچ
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مگر جز  .ابالغ است و بسنده است )ن قرانیا .اند ردهک یو زندگ(اند  ا ماندهیروز در دن
  ؟!گردند یم کھال ،ش از اطاعت خداکار و سرکمردمان گناھ

   توضیحات: 
 ،ھا و دردھا عالوه از تحّمل رنجنجا یمراد از صبر مطلوب در ا .نک یبائیکش :»ِاْصِبرْ « 

ردن و کن نیشان را نفریا یعنی .دن استیشکمھلت و فرصت دادن به مردمان و انتظار 
 .شان را خواستار نشدن یصال ننمودن و با عجله مرگ و نابودیدرخواست عذاب است

م« زْ عَ مِ مِ . «داریثابت و پا .میتصم .م و استوارکاراده مح :»اَلْ زْ عَ واْ الْ لُ لِ أُوْ سُ  :»نَ الرُّ

نْ (حرف  .اند بوده یداریاراده استوار و ثبات و پا یه داراک یغمبرانیپ  ،ه استیضیتبع )مِ
ن تازه ید و آئیعت جدیه صاحب شرکغمبران بزرگ است یاز پ یو اشاره به گروه خاصّ 

آنان را پنج نفر  یبرخ .اند روبرو شده یشتریالت بکو مشھا  گرفتاری اند و با بوده
شتر یتعداد آنان را ب یبعض :محّمد ی،سیع ی،موس ،میابراھ ،نوح :ه عبارتند ازکدانند  یم

نْ (ھم  یبعض .اند دانسته وُلواالعزم یه به حساب آورده و ھمه پیانیرا ب )مِ
ُ
غمبران را أ

بَثُوا...ـلَ . «اند بشمار آورده لْ  .غیتبل .ابالغ :»بَالغٌ ). «۴۵/   ونسی ،۵۵/   روم :نگا( :»مْ يَ

انُ بَالغٌ « :محذوف است یخبر مبتدا .بسنده ءَ رْ قُ ا الْ و  یغ آسمانین قران تبلیا .»هذَ
سوی  به دیبپائ !ن ابالغ و اخطار استین قرآن آخریا .مردمان است یزندگ یبسنده برا
 .دیائید و بیخدا برگرد



 
 

 سوره محمد

 ۱ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا وا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن وََصدُّ َضلَّ  �َّ
َ
عۡ  أ

َ
 ﴾١ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 یارھاکخدا ھمه  ،دارند یگردند و مردمان را از راه خدا باز م یافر مکه ک یسانک 

  .دینما یم )اجر یقلمداد و ب(شان را باطل یا )کین(
   توضیحات: 

وا«  دُّ لَّ . «ممانعت بعمل آوردند .بازداشتند :»صَ رد و سود و اجر کخدا باطل  :»أَضَ
  ).۲۳/   فرقان :نگا(ان برد یآن را از م

 ۲ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا دٖ  َ�َ ّ�ِِهمۡ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َوُهوَ  ُ�َمَّ  رَّ
رَ  ۡص  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�فَّ

َ
 ﴾٢ بَالَُهمۡ  لَحَ َوأ

   ترجمه: 
را باور  یزیو چ ،نندکسته بیو شا کین یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکو اما  

پروردگارشان آمده  یو آن ھم حق است و از سو -ه بر محمد نازل شده است کدارند 
و حال و  ،ردیگ یده میشان را نادیھا ید و بدیبخشا یخداوند گناھانشان را م -  است
  .سازد یشان را خوب م وضع
   توضیحات: 

نُوا بِمَ «  امَ ءَ يل مـوَ لَ عَ دٍ ـُا نُزِّ مَّ مان یخصوصًا ا یعنی .عطف خاص بر عام است :»حَ

ِمْ . «ه قرآن استکه بر محمد نازل شده است ک یزیاورند به چیب هبِّ ن رَّ َقُّ مِ وَ احلْ هُ  :»وَ
در حال حاضر آنچه حق است و دست نخورده  یعنی .حصر است یجمله معترضه و برا

الَ « .ه از جانب پروردگارشان آمده استکاست  یزیمانده است و درست ھمان چ  :»بَ



 تفسیر نور    ٢٢١٤

 

  ).۵۱/   طه ،۵۰/   وسفی :نگا(وضع  .حال
 ۳ محمد آیه سوره

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
ِينَ ٱ بِأ َّ�  ْ ْ ٱ َ�َفُروا نَّ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ �ََّبُعوا

َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َبُعوا ّ�ِِهمۚۡ  ِمن قَّ �َۡ ٱ �َّ  رَّ

ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ  مۡ  لِلنَّاِس  �َّ
َ
 ﴾٣ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 یرویپ ینند و مؤمنان از حقک یم یرویافران از باطل پکه کن بدان خاطر است یا 

 یھا مردم مثال یگونه خدا برا نیا .پروردگارشان آمده است یه از سوکنند ک یم
  .دارد یان میشان را بیا )ئاتیا سیحسنات (

   توضیحات: 

. ئات و اصالح حال مؤمنان استیو عفو س ،افرانکاشاره به ابطال اعمال  :»ذلِكَ « 

ُمْ « ثَاهلَ ھمگان  یه براکچرا  .افر و مؤمنکاحوال و اوصاف دو گروه  یھا المثل ضرب :»أَمْ
شه یو مؤمن ھم .زان و به دنبال باطل روان استیافر دائمًا از حق گرکه کروشن است 

و سرانجام  ،ان و نقمتیز ،سرانجام آن .بدان است کند و متمسک یم یرویاز حق پ
  .سود و نعمت است ،نیا

 ۴ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ لَقِيُتمُ  فَإَِذا﴿  َّ�  ْ ٰٓ  لّرِقَاِب ٱ َب فََ�ۡ  َ�َفُروا ٓ  َح�َّ ۡ�َ  إِذَا
َ
ْ  نُتُموُهمۡ � وا ۡ ٱ فَُشدُّ ا َوثَاَق ل  فَإِمَّ

 ۢ ا دُ َ�عۡ  �َمنَّ ٓ  �مَّ ٰ  ءً فَِدا وۡ  ُب رۡ �َۡ ٱ تََضعَ  َح�َّ
َ
ۚ أ ٰ  َزارََها ٓ  َولَوۡ  لَِكۖ َ� ُ ٱ ءُ �ََشا  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  نَتَ�َ َ�  �َّ

َبۡ  ِ�ّ ْ ِينَ ٱوَ  ٖض� بَِبعۡ  َضُ�مَ�عۡ  لَُوا َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا عۡ  يُِضلَّ  فَلَن �َّ
َ
 ﴾٤ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
و  ،دیشان را بزنیھا گردن ،دیشو یرو م روبه )دان جنگیدر م(افران که با ک یھنگام 

ف و یضع )ردنک  یشتن و زخمکبا (دشمن را  یافکد تا به اندازه یھمچنان ادامه دھ
ا بر آنان مّنت یبعدھا  ،دیم ببندکمح )ران رایاس(ن ھنگام یدر ا .دیوبک یدرھم م

ه یفد )از آنان یدر برابر آزاد(ا یو  )دینک یو بدون عوض آزادشان م(د یگذار یم
ن وضع ھمچنان ادامه یا .افت اموالیخواه با معاوضه اسراء و خواه با در(د یریگ یم

 .ردیگ یان مینھد و نبرد پا ین مین خود را بر زمیسنگ یتا جنگ بارھا )داشت خواھد



  ٢٢١٥ سوره محمد

 

ھمچون طوفان و  یگرید یھا قیاز طر(خواست خودش  یو اگر خدا م ،ن استیبرنامه ا
از  )بدون جنگ شما ،ا و مصائبیر بالیو سا ،ن فرو بردنیل و غرق و به زمیزلزله و س

و (د یازمایگر بید یاز شما را با بعض یاما خدا خواسته است بعض .گرفت یآنان انتقام م
شته که در راه خدا ک یسانک ).دیافران امتحان نماکن را با جھاد با یمؤمنان راست

  .گذارد یمزد نم یرد و بیگ یده نمیشان را نادیارھاکخداوند ھرگز  ،شوند یم
   توضیحات: 

قَابِ «  بَ الرِّ ْ شان را ید و ایشان را بزنیھا گردن یعنی .امر است یمصدر در معن :»فَرضَ

ثَاقَ . «است یمفعول مطلق فعل محذوف .دیشکب ران و یه اسک یسمان و طنابیر :»الْوَ

نّاً . «شوند یم بسته مکان با آن محیبند ر بدون یردن اسکمراد آزاد  .مّنت نھادن :»مَ
. است یمفعول مطلق فعل محذوف .از دشمن است یعوض و تاوان و غرامت جنگ

آءً « مْ . «یتاوان و غرامت جنگ .هیفد :»فِدَ وهُ نتُمُ ردن کشتن و مجروح کشان را با یا :»أَثْخَ

ار). «۶۷/   انفال :نگا(د یدرآورد ید و از پایردکف یضع زَ ن یسنگ یبارھا ،جمع ِوْزر :»أَوْ

بُ أَوْ ). «۸۷/   طه ،۲۵/   نحل :نگا( َرْ عَ احلْ تّي تَضَ احَ هَ ارَ . رسد یان میتا جنگ به پا :»زَ

مْ . «ن منوال استیبه ھم .ن استیبرنامه ا :»ذلِكَ « نْهُ َ مِ ره و از یبر آنان چ :»إِنتَرصَ

.... «شان انتقام گرفتیا لَّ لَن يُضِ   ).۱محمد /  :نگا( :»فَ
 ۵ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥ بَالَُهمۡ  لِحُ َو�ُۡص  ِديهِمۡ َسَيهۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ردار کو  کیه بھشت و گفتار نیمقامات عال یبه سو(خداوند آنان را  یبه زود 

  .دینما یم یشان را خوب و عال ند و حال و وضعک یرھنمود م )دهیپسند
   توضیحات: 

هيِمْ «  دِ يَهْ   ).۲۴و  ۲۳/   حج :نگا( :»سَ
 ۶ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َها نَّةَ �َۡ ٱ ِخلُُهمُ َوُ�دۡ ﴿   ﴾٦ لَُهمۡ  َعرَّ
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   ترجمه: 
رده است ک یمعرفشان  بدی ه آن راکرد کداخل خواھد  یو آنان را به بھشت 

  ).بازگو نموده است یآسمانھای  کتاب غمبران ویواوصافش را توسط پ(
   توضیحات: 

ُمْ «  ا هلَ فَهَ رَّ شناسانده است. شان  بدی بھشت را یآسمانھای  کتاب غمبران ویتوسط پ»: عَ
ه ھر ک یا بگونه ،نموده است یمعرفشان  بدی را با الھام کیژه ھر یو یھا اخکھا و  منزل

 سرهکیو به ھنگام ورود به بھشت  ،داند یپرنعمت خود را در بھشت م یگاه زندگیس جاک
  رده است.کشان خوشبو یا یرود. بھشت را برا یان خود مکمقام و مسوی  به

 ۷ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا وا َ ٱ تَنُ�ُ قۡ  َو�ُثَّبِۡت  ُ�مۡ يَنُ�ۡ  �َّ

َ
 ﴾٧ َداَمُ�مۡ أ

   ترجمه: 
و بر دشمنانتان (ند ک یم یاریخدا شما را  ،دینک یاریخدا را  )نید(اگر  !مؤمنان یا 

  ).بخشد یاستقرار مار و بارتان را کو (دارد  یتان را استوار میھا و گام )گرداند یروز میپ
   توضیحات: 

ثَبِّتْ «    ).۱۲و  ۱۱/   انفال ،۱۴۷/   عمران آل ،۲۵۰/   بقره :نگا( :»يُ
 ۸ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ َُّهمۡ  اٗس َ�َتعۡ  َ�َفُروا َضلَّ  ل
َ
عۡ  َوأ

َ
 ﴾٨ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  !سود گردانادیشان را باطل و بیا )کین(و خداوند اعمال  ،مرگ بر آنان باد ،افرانک 
   توضیحات: 

ينَ «  ذِ مُ « :ن استیر چنیتقد .مبتدا و خبر آن محذوف است :»الَّ هُ سَ وا، أتْعَ رُ فَ ينَ كَ الِّذِ

ساً . «ا مفعول به مقدم استی .»اهللاُ مفعول مطلق فعل محذوف  .یو نابود کھال :»تَعْ

لَّ . «است )أَتْعَسَ ( جمله  .است )أَتْعَسَ (بر فعل محذوف  عطف ).۱محمد /  :نگا( :»أَضَ

ُمْ (ه کن یا ای .است یدعائ ساً هلَّ تَعْ مَ (و  ی،انشائ )فَ لَّ أَعْ ُمْ ـأَضَ ه یآ یو معن ،است یاخبار )اهلَ



  ٢٢١٧ سوره محمد

 

شان را باطل و یا )کین(و خداوند اعمال  ،مرگ بر آنان باد ،افرانک :شود ین میچن
  .گرداند یسود میب

 ۹ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ حۡ  �َّ

َ
عۡ  َبَط فَأ

َ
 ﴾٩ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 ،دارند یه خداوند فرو فرستاده است دوست نمکرا  یزیه چکن بدان خاطر است یا 

  .گرداند یسود میشان را ھم باطل و بیا )کین( یارھاکو لذا خدا 
   توضیحات: 

ا. «شانیافران و پوچ شدن اعمال اک کن ھالیا :»ذلِكَ «    .یف آسمانیالکقرآن و ت :»مَ
 ۱۰ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�يَنُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� رَ  لِِهۡمۖ َ�بۡ  ِمن �َّ ُ ٱ َدمَّ َّ� 

ٰ َولِلۡ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  مۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
 ﴾١٠ لَُهاَ�ٰ أ

   ترجمه: 
شان یش از ایه پک یسانکنند عاقبت یاند تا بب ن به گشت و گذار نپرداختهیا در زمیآ 
خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار از  ؟ ده و چه شده استیشکجا کاند به  بوده

  ھا خواھد بود. ن عواقب و مجازاتیافران امثال اک یو برا ،روزگارشان را بدر آورده است)
   توضیحات: 

رَ «  مَّ ). ۵۱/   نمل ،۱۷۲شعراء /  ،۱۳۷/   اعراف :نگا(و نابود ساخته است  کھال :»دَ

َا« ثَاهلُ ا(ر یضم .یا عقوبتین عاقبت یامثال چن :»أَمْ اقِبَة(به  )هَ   .گردد یبرم )عَ
 ۱۱ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ِينَ ٱ َ� َموۡ  �َّ َّ�  ْ نَّ  َءاَمُنوا

َ
ٰ لۡ ٱ َوأ  ﴾١١ لَُهمۡ  َ�ٰ َموۡ  َ�  فِرِ�نَ َ�

   ترجمه: 
ه خداوند کبدان خاطر است  )افرانکمؤمنان و عاقبت سوء  کیعاقبت ن(ن یا 

  .ندارند یاوریسرپرست و گونه  ھیچ افرانکن کیل و ،اور مؤمنان استیسرپرست و 
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   توضیحات: 

يل«  وْ   ).۴۱/   دخان ،۷۸و  ۱۳/   حج ،۴۰/   انفال :نگا( :»مَ
 ۱۲ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ ِخُل يُدۡ  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ�  ُر

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ   َ�َتَمتَُّعونَ  َ�َفُروا
ۡ
  َكَما ُ�لُونَ َوَ�أ

ۡ
 ٱ ُ�ُل تَأ

َ
َُّهمۡ  ىوٗ َمثۡ  �َّارُ ٱوَ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ�  ﴾١٢ ل

   ترجمه: 
از ھائی  باغ به ،نندکسته بیسته و بایشا یارھاکاورند و یمان بیه اکرا  یسانکخداوند  

آن  )یھا ھا و درخت اخک(ر یسارھا در ز ه رودبارھا و چشمهکگرداند  یبھشت داخل م
بھره و لذت  )زودگذر جھانھای  نعمت از یچند روز(افران که ک یدر حال .روان است

و  ،خورند یچرند و م یم )ارکخبر و غافل از سرانجام  یب(ان یچھارپابرند و ھمچون  یم
  .شان استیگاه ایآتش دوزخ جا )ات و گام نھادن به آخرتیپس از بدرود ح(

   توضیحات: 

ونَ «  تَّعُ تَمَ   .گذرانند یبرند و خوش م یلذت م .شوند یمند م بھره :»يَ
 ۱۳ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

يِّن﴿ 
َ
َشدُّ  ِ�َ  �َةٍ قَرۡ  ّمِن َوَ��

َ
خۡ  لَِّ�ٓ ٱ َ�تَِك قَرۡ  ّمِن قُوَّةٗ  أ

َ
هۡ  َك رََجتۡ أ

َ
 نَاِ�َ  فََ�  ُهمۡ َ�ٰ لَكۡ أ

 ﴾١٣لَُهمۡ 
   ترجمه: 
رون یه تو را از آن بک یشھر )یاھال(آنھا از  )یاھال(ه ک یادیز یچه شھرھا 

ار و یچ یو ھ ،میا ردهکو نابود  کو ما آنان را ھال ،اند قدرتمندتر و پرزورتر بوده ،اند ردهک
  ).ند و آنان را از دست قھر ما برھاندک کمکشان  بدی هک(اند  نداشته یاوری

   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ ن قَ أَيِّن مِّ تِكَ ). «۴۸و  ۴۵/   حج :نگا( :»كَ يَ رْ   .ه استکه مکمحمد  یشھر تو ا :»قَ
 ۱۴ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ َبُعوٓ ٱوَ  ۦَ�َملِهِ  ءُ ُسوٓ  ۥَ�ُ  ُزّ�ِنَ  َكَمن ۦرَّ َّ� ْ هۡ  ا

َ
ٓ أ  ﴾١٤ َءُهمَوا



  ٢٢١٩ سوره محمد

 

   ترجمه: 
ھمسان  ،پروردگارشان برخوردارند ین قطعیه از دالئل روشن و براھک یسانکا یآ 

 راسته شده است و از ھواھا ویشان در نظرشان آراسته و پ ه اعمال زشتکند یسانک
  ؟نندک یم یرویخود پھای  ھوس

   توضیحات: 

بِّهِ «  ن رَّ يِّنَةٍ مِّ يل بَ ن یدالئل و براھ .از پروردگار خود دارد یحیامل و صحکشناخت  :»عَ
  .است یآسمان یه رھنمودھاکپروردگار خود دارد  یاز سو یقو

 ۱۵ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

َثُل ﴿  ۡ ٱ وُِعدَ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱ مَّ ٓ  ُمتَُّقوَنۖ ل نۡ  �ِيَها
َ
ٓ  ّمِن رٞ َ�ٰ � ا نۡ  َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ مَّ

َ
 لَّمۡ  لََّ�ٖ  ّمِن رٞ َ�ٰ َو�

 ۡ نۡ  ۥُمهُ َطعۡ  َ�َتَغ�َّ
َ
ٖ  رٖ َ�ۡ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ َو� ة َّ َّ�  ٰ نۡ  رِ�ِ�َ ّلِل�َّ

َ
�  َعَسلٖ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ َو� َصّ�ٗ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َولَُهمۡ  مُّ

ٞ َوَمغۡ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن فَِرة ْ  �َّارِ ٱ ِ�  ِ�ٞ َ�ٰ  ُهوَ  َكَمنۡ  رَّ ٓ  وَُسُقوا عَ  اَ�ِيمٗ  ءً َما مۡ  َ�َقطَّ
َ
ٓ أ  َءُهمۡ َعا

١٥﴾ 
   ترجمه: 
در آن  )هکن است یچن(زگاران وعده داده شده است یه به پرھک یوصف بھشت 

از  یو رودبارھائ ،ده و بدبو نگشته استیه گندکاست  )زالل و خالص( یاز آب یرودبارھائ
ه سراپا کاست  یاز شراب یو رودبارھائ ،ر نشده استیمزه آن متغه طعم و کاست  یریش

و در  ،ه خالص و پالوده استکاست  یاز عسل یو رودبارھائ ،نوشندگان است یلذت برا
از آمرزش پروردگارشان برخوردارند  )از ھمه باالتر(و  ،دارند یا وهیآنجا آنان ھرگونه م

مانند و از آب داغ و  یدان میدوزخ جاو ه در آتشکند یسانکھمانند  )یسانکن یا چنیآ(
شان را یا یھا اندرونه و روده )دنیه به محض نوشک یآب( ،شوند یجوشان نوشانده م

  .گسلد یند و از ھم مک یپاره پاره م
   توضیحات: 

ثَلُ «  نٍ ). «۳۵رعد /  :نگا(ف یتوص .صفت .وصف :»مَ اسِ ِ ءَ ريْ فاسد  .ریر متغیغ :»غَ

ةٍ . «نشده ذَّ ه مؤنث کن یا ایو  ،اسم فاعل است یمصدر است و به معن .ذیلذ .متلذذ :»لَ

ذّ ( يً . «ذ استیلذ یبه معن )لَ فّ . کعسل بدون موم و ِلرد و خاشا .پالوده .خالص :»مُصَ
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آءَ « عَ   .اندرونه .روده ی،جمع ِمع :»أَمْ
 ۱۶ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  ٰٓ  َك إَِ�ۡ  َتِمعُ �َسۡ  مَّ ْ  إَِذا َح�َّ ْ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  َخرَُجوا ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ وتُوا
ُ
 َماذَا مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

ۚ  قَاَل  ْوَ�ٰٓ  َءانًِفا
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ َطبَعَ  �َّ َّ�  ٰ َبُعوٓ ٱوَ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ َّ� ْ هۡ  ا

َ
ٓ أ  ﴾١٦ َءُهمۡ َوا

   ترجمه: 
ه ک یاما ھنگام ،دھند یه به سخنانت گوش فرا مکھستند  یسانکان منافقان یدر م 

علم شان  بدی )خدا یاز سو(ه ک )صحابه یاز علما( یسانکبه  ،روند یرون میاز نزد تو ب
د یگو یآنچه م( ؟! ن مرد اآلن چه گفتیا :ندیگو یم ،ده شده استیو دانش بخش

و از  ،مھر نھاده است  ھایشان دل ه خداوند برکند یسانکآنان  )!اوه استیارزش و  یب
  .نندک یم یرویشان پیھا ھواھا و ھوس

   توضیحات: 

عُ «  تَمِ ن يَسْ ينَ أُوتُوا . «رود یاز آنان سخن م ۲۰ه یه در آکاست  یمراد منافقان :»مَ ذِ الَّ

لْمَ  عِ ا.... «عباس و ابن مسعود است  ابن :لیاز قب ،رامکصحابه  یمراد علما :»الْ  :»هذَ

انِفاً . «مراد محمد است ِمْ . «نونکا .شیچند لحظه پ :»ءَ لُوهبِ يل قُ /   توبه :نگا( :»طَبَعَ اهللاُ عَ
  ).۱۰۸/   نحل ،۹۳

 ۱۷ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ تََدوۡ هۡ ٱ �َّ ٰ  ىُهدٗ  َزاَدُهمۡ  ا ٰ َ�قۡ  ُهمۡ َوَءاتَٮ  ﴾١٧ ُهمۡ َوٮ
   ترجمه: 
 الزم را ید و تقوایافزا یشان میا یابیخداوند بر راھ ،اند اب شدهیه راھک یسانک 

  .دینما یعطاء مشان  بدی
   توضیحات: 

مْ «  اهُ وَ دن آنان به بھشت الزم یشان از دوزخ و رسینجات ا یه براک یتقوائ :»تَقْ
  .است

 ۱۸ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 
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اَعةَ ٱ إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل ﴿  ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
ۖ َ�غۡ  �َِيُهمتَأ ٓ  َ�َقدۡ  َتٗة ۡ�َ  ءَ َجا

َ
ۚ أ ٰ  اُطَها َّ�

َ
ٓ  إِذَا لَُهمۡ  فَ�  ُهمۡ َء�ۡ َجا

ٰ ذِكۡ   ﴾١٨ ُهمۡ َرٮ
   ترجمه: 
مان آوردن یا یو برا ،آورند یمان نمیامت فرا نرسد ایافران و منافقان تا قک(انگار  

 یھا نون عالئم و نشانهکا ھم ؟!شود یه ناگھان برپا مکدارند  یامت را چشم میق )خود
امت فرا یه قک یاما وقت ).استاء یاالنب ه از جمله آنھا بعثت خاتمک(آن ظاھر شده است 

  ؟!به حالشان دارد یگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودید ،دیرس
   توضیحات: 

ونَ «  نظُرُ لْ يَ ا« ؟ن دارندیجز ا یمگر انتظار ؟دارند یا چشم میآ :؟»هَ اطُهَ َ  :»أَرشْ

ُمْ «ھا  ھا و نشانه عالمت ،مع َشَرطج ،اشراط دار یب :»ذِكْري). «۱۳/   دخان :نگا( :»فَأَينّ هلَ
  ).۵۹ - ۵۴زمر /  :نگا(ادآور گشتن و به خود آمدن ی .شدن و اندرز گرفتن

 ۱۹ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿ 
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� � فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  لَمُ َ�عۡ  �َّ

ٰ َوَمثۡ  ُمَتَقلََّبُ�مۡ   ﴾١٩ ُ�مۡ َوٮ
   ترجمه: 
گناھان خود و مردان و زنان  یبرا .جز الله وجود ندارد یچ معبودیه قطعًا ھکبدان  

گاه است کناتتان کات و سکخدا از حر .مؤمن آمرزش بخواه جا کداند به  یو م(امًال آ
  ).دینک ید و چه نمینک ید و چه مینک یم یجا زندگکد و در یرو یم

   توضیحات: 

نبِكَ «  رْ لِذَ فِ تَغْ لَّبَ ). «۵۵غافر /  :نگا( :»إسْ تَقَ  .تکر حریگاه گشت و گذار و مسیجا :»مُ
تواند اسم  ین واژه میا .حال به حال شدن .احتیر و سیس .رفت و آمد .تکجنبش و حر

ثْوي. «باشد یمیا مصدر میو  ،انکم ). ۲۳ و ۲۱/   وسفی :نگا(دن یاقامت گز .گاهیجا :»مَ

مْ « اكُ ثْوَ مَ مْ وَ بَكُ لَّ تَقَ ت و ین ،راز و نجوا ،رونیدرون و ب ،ارکظاھر و آش ،انکجا و م :»مُ
  .نات شماکات و سکو باالخره ھمه حر ،ردار و رفتارک ،سفر و حضر ،رفت و آمد ،شهیاند
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 ۲۰ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿  َّ�  ْ ٞۖ  نُّزِلَۡت  َ� لَوۡ  َءاَمُنوا ٓ  ُسوَرة نزِلَۡت  فَإِذَا
ُ
ٞ  أ ۡ  ُسوَرة  قَِتاُل لۡ ٱ �ِيَها َوُذكِرَ  َكَمةٞ �ُّ

يۡ 
َ
ِينَ ٱ َت َر� َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ۡ ٱ َ�َظرَ  َك إَِ�ۡ  يَنُظُرونَ  مَّ ۡ ٱ ِمنَ  هِ َعلَيۡ  ِ�ِّ َمغۡ ل وۡ  ِت� َموۡ ل

َ
 َ�ٰ فَأ

 ﴾٢٠لَُهمۡ 
   ترجمه: 
و ما را به جنگ با دشمنان (آمد  یفرود م یا سوره !اشک :ندیگو یمؤمنان م 

و (شود  یر مکگردد و جنگ در آن ذ ینازل م یمکه سوره محک یزمان ).خواند یم
به  یسکھمچون  ینیب یماردل را میمنافقان ب )دھد یار به جنگ دستور مکروشن و آش

موت  )راتکس(به سبب  )در آستانه مرگ قرار گرفته است و(ه کنند ک یتو نگاه م
  !بادشان  مرگ پس .استھوش افتاده یب

   توضیحات: 

ال«  ةٌ ـُم. «ه داّل بر رغبت حصول بعد از خود استکاست  یحرف :»لَوْ مَ كَ استوار  :»حْ
جز  یریه و تفسیه توجک یا بگونه ؛ مقصود استگر  بیان مراد روشن و .ریرناپذییو تغ

يْهِ ـالْ . «جنگ را ندارد لَ ِّ عَ غْيشِ يْهِ ـْنَظَرَ ال«). ۱۹/   احزاب :نگا(ھوش یب :»مَ لَ ِّ عَ غْيشِ مراد  :»مَ
ستاده و باز و یار اکھا از کھا و پل ه حدقهکاست  یردن و زل زدن با چشمانکره نگاه یخ

ُمْ . «ت مانده باشدکحر یب يل هلَ بدو  یسکد یبه ھنگام تھدھا  عرب !بادشان  مرگ :»أَوْ

ْول :ندیگو یم
َ
يل). «۳۵و  ۳۴/   امتیق :نگا(مرگت باد  !کلَ  یأ ل از ماده یاسم تفض :»أَوْ

د به مرگ زودرس و یتھد یبرا ،در مقام دعا ،است یکیقرب و نزد یبه معن )یول(
  .رود یار مکالوقوع ب بیقر ینابود

 ۲۱ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ  لٞ َوقَوۡ  َطاَعةٞ ﴿   ٱ َعَزمَ  فَإِذَا ُروٞفۚ مَّ
َ
ْ  فَلَوۡ  رُ مۡ ۡ� َ ٱ َصَدقُوا َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  �َّ  ﴾٢١ ل

   ترجمه: 
 ،پسند باشد ه شرعک یا دهیو سنج( کیان سخنان نیو ب )غمبریاز خدا و پ(اطاعت  
و (شود  یم یار جدکه ک یھنگام ).شان سودمندتر است آنان بھتر و به حال یبرا

مان یو ا(اگر با خدا راست باشند  )گردند یرزمگاه مسوی  به تکجھادگران آماده حر
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شان بھتر یا یبرا )یو بزدل یاز دوروئ ،مخلصانه داشته باشند یفرمانبردارصادقانه و 
  .خواھد بود

   توضیحات: 

ةٌ «  ُمْ (ه کمبتدا و خبر آن محذوف  :»طَاعَ ٌ هلَّ ريْ اً ( یعنیاست و ملفوظ آن  )خَ ريْ انَ خَ لَكَ

ُمْ  مَ . «ن امر استیاگر  بیان هیدر آخر آ )هلَّ زَ   .شد یجّد  :»عَ
 ۲۲ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿  ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
 ﴾٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

   ترجمه: 
ن یه در زمکد ین انتظار داریجز ا ،دیگردان شو یرو )از قرآن و برنامه اسالم(ا اگر یآ 

  ؟دیش را بگسلیان خویم یشاوندیوند خوید و پینکفساد 
   توضیحات: 

يْتُمْ «  سَ توقع و  یعنی .انتظار حصول بعد از خود استگر  بیان هکاست  یا لمهک :»عَ

.... «دین را داریانتظار جز ا يْتُمْ لَّ يْتُمْ إِن تَوَ سَ لْ عَ يْتُمْ ( :»فَهَ لَّ جواب شرط  ،فعل شرط )تَوَ

يْتُمْ (ا یمحذوف و  سَ وا يفِ (و  ،مقدم است )عَ دُ سِ ضِ  أَن تُفْ يْتُمْ (خبر  )األرْ سَ  یبعض .است )عَ

ضِ (ھم مجموع جمله  وا يفِ األرْ دُ سِ يْتُمْ أَن تُفْ سَ لْ عَ   .دانند یشرط م یرا جزا )فَهَ
 ۲۳ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لََعَنُهمُ  �َّ ُهمۡ  �َّ َصمَّ

َ
�ۡ  فَأ

َ
بۡ  َ�ٰٓ َوأ

َ
 ﴾٢٣ رَُهمۡ َ�ٰ �

   ترجمه: 
لذا  ،ش بدور داشته استین و از رحمت خویشان را نفریخداوند ا هکند یسانکآنان  

 )ت و سعادتیدن راه ھدایاز د(را شان  چشمان و ،رک )دن حقیاز شن(شان را یھا گوش
  .رده استکور ک

   توضیحات: 

مْ «  هُ مَّ مي. «رده استکر کشان را یا :»أَصَ   .رده استکور ک :»أَعْ
 



 تفسیر نور    ٢٢٢٤

 

 ۲۴ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

فََ� ﴿ 
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  ﴾٢٤ َفالَُها

   ترجمه: 
 )؟نندک ینم یو وارس یات آن را بررسکو مطالب و ن(شند یاند یا درباره قرآن نمیآ 

  ؟اند زده یا ژهیو یھا قفل یھائ ه بر دلکن یا ای
   توضیحات: 

انَ «  ءَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ شه یتاب اندکه قرآن کدارند  یاد میبا صراحت فر یات مختلفیآ»: أَفَال يَ
رد (نگا: کتفاء نکا یرد و تنھا به تالوت ظاھرک یو وارس ید آن را بررسیو عمل است و با

ن یا ای» أَمْ « )۲/   وسفی ،۳۲و  ۲۲و  ۱۷قمر /  ،۴۵ق /  ،۳۰/   فرقان ،۸۹اسراء /  ،۸۲نساء / 
ا درباره قرآن ین است: آیه چنیمفھوم آ ،ن واژهیدوم ا یه. با توجه به معنکه. بلک

  ژه است.یو یقفلھا یه بر دلھائکبل ؟پردازند یآن نم یو وارس یشند و به بررسیاند ینم
 ۲۵ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ْ رۡ ٱ �َّ وا ٰٓ  تَدُّ دۡ  َ�َ
َ
َ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  رِهِمَ�ٰ أ ۡ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ يۡ ٱ ُهَدىل َل  نُ َ�ٰ لشَّ مۡ  لَُهمۡ  َسوَّ

َ
 َ�ٰ َوأ

 ﴾٢٥ لَُهمۡ 
   ترجمه: 
ن خود یشیفر و ضالل پکبه  ،تیھدا )قت ویراه حق(ه بعد از روشن شدن ک یسانک 
شان را ید و ایآرا یشان را در نظرشان میارھاکمن یه اھرکبدان خاطر است  ،گردند یبرم

  .دارد یفته میفر یطوالن یبا آرزوھا
   توضیحات: 

مْ «  هِ بَارِ يل أَدْ وا عَ تَدُّ افر که مرتد و کن است یمراد ا .گردند یعقب عقب برم :»إِرْ

لَ . «گردند یم وَّ ). ۹۶/   طه ،۸۳و  ۱۸/   وسفی :نگا(ند نمود یآ خوش .نت دادیز :»سَ

ُمْ « يل هلَ  افسار آرزوھا را .دان در نظرشان جلوه دادیو جاو یرا طوالن یزندگ :»أَمْ
  .آنان را سرگرم نمود یفراوان یو به آرزوھا ردکشل شان  برای

 ۲۶ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٢٢٥ سوره محمد

 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ َل  َما َكرُِهوا ُ ٱ نَزَّ  ٱ ِض َ�عۡ  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  رِ� مۡ ۡ�  لَمُ َ�عۡ  �َّ

 ﴾٢٦ ارَُهمۡ إِۡ�َ 
   ترجمه: 
 یزیه دشمن چک یسانکه به کبدان خاطر است  )ن برگشتنیچرخ زدن و از د(ن یا 

ارھا از شما اطاعت و کاز  یدر برخ :گفته بودند ،ه خدا فرو فرستاده استکھستند 
گاه از پنھان !مینک یم یرویپ   .باشد یشان میا یارک خدا آ

   توضیحات: 

وا...«  هُ رِ ينَ كَ ذِ و  ۲۶/   احزاب :نگا(ر است ینض  یظه و بنیقر یان بنیھودیمراد  :»الَّ

وا« ).۲۷ هُ رِ رِ . «اند دهینپسند .اند دشمن داشته :»كَ ). ۱۲و  ۱۱حشر /  :نگا( :»بَعْضِ األمْ

ار«   .د استیکر و کداشتن م یردن و مخفکمراد پنھان  .یارک پنھان :»إِرسَ
 ۲۷ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

تۡ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿  ۡ ٱ ُهمُ تَوَ�َّ دۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
 ﴾٢٧ رَُهمۡ َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
شان  سراغ ه فرشتگان مأمور قبض ارواح بهکحال آنان چگونه خواھد بود بدان ھنگام  

  ؟!رندیگ یر ضربات خود میشان را به زی) ایھا ر اندامیھا (و سا ھا و پشت ند و چھرهیآ یم
   توضیحات: 

مْ «  فَّتْهُ رند (نگا: نساء یگ یشان را از جھان برمینند. اکابند و قبض روح یشان را دریا»: تَوَ

مْ ). «۳۲و  ۲۸/   نحل ،۳۷/   اعراف ،۶۱/   انعام ،۹۷/  هُ وهَ جُ بُونَ وُ ِ   ).۵۰/   (نگا: انفال »:يَرضْ
 ۲۸ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمُ  لَِك َ�
َ
ْ ٱ بِ� َبُعوا َّ�  ٓ سۡ  َما

َ
َ ٱ َخَط أ َّ�  ْ ٰ رِۡض  َوَ�رُِهوا حۡ  ۥنَهُ َ�

َ
عۡ  بََط فَأ

َ
 ﴾٢٨ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه کروند  یم یزیه آنان بدنبال چکبدان خاطر است  )شانیجان برگرفتن ا(ن گونه یا 
 ،دیآ یاو است بدشان م یه موجب خوشنودک یزیو از چ ،آورد یرا بر سر خشم م یخدا

  .گرداند یسود میشان را باطل و بیا )کین( یارھاکو لذا خداوند 



 تفسیر نور    ٢٢٢٦

 

   توضیحات: 

طَ «  خَ وانَهُ . «ن گرداندیخشمگ :»أَسْ ضْ   .او یت و خوشنودیرضا :»رِ
 ۲۹ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ َحِسَب  أ َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ن مَّ

َ
ُ ٱ رِجَ ُ�ۡ  لَّن أ ۡض  �َّ

َ
 ﴾٢٩ َنُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
برند  یگمان م ،است )اسالم یتوز نهیکنفاق و ( یماریب  ھایشان دل ه درک یسانکا یآ 

ظاھر و  )ن در دل دارندیه از اسالم و مسلمک(شان را یا یھا یھا و دشمنانگ نهیکخدا 
  ؟گرداند یبرمال نم

   توضیحات: 

غان«  ...« .دیشد یھا نهیکحقد و  ،جمع ِضْعن :»أَضْ جَ ْرِ   ).۶۴/   توبه :نگا( :»لَن خيُ
 ۳۰ سوره محمد آیه

   ه:یآمتن  

ٓ  َولَوۡ ﴿  َر�ۡ  ءُ �ََشا
َ
ُ ٱوَ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ نِ �َۡ  ِ�  رَِ�نَُّهمۡ َوَ�َعۡ  ُهمۚۡ �ِِسيَ�ٰ  َتُهمفَلََعَر�ۡ  َكُهمۡ َ�ٰ َ�  لَمُ َ�عۡ  �َّ

عۡ 
َ
 ﴾٣٠ لَُ�مۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
افه و عالمتشان یق یم و تو از رویداد یم آنان را به تو نشان میخواست یاگر ما م 

 .یشناس یطرز سخن و نحوه گفتار م یتو قطعًا آنان را از رو .یشناخت یشان را میا
گاه از  داند و  یقت پندار و گفتار و رفتارتان را میو حق(باشد  یتان میارھاکخداوند آ

  ).خواھد داد یسکشناسد و پاداش و پادافره الزم را به ھر  یھمگان را خوب م
   توضیحات: 

يمَ «  مْ ـبِسِ لِ . «عالمت .افهیق ،مایس :»اهُ وْ قَ ْنِ الْ   .طرز سخن .وه سخنیش :»حلَ
 ۳۱ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿  ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل ْ َوَ�بۡ  ِ�ِ�نَ ل�َّ خۡ  لَُوا
َ
 ﴾٣١ َباَرُ�مۡ أ

   ترجمه: 
گاھ(ما ھمه شما را   تا معلوم شود  ،مینک یش میقطعًا آزما )از اعمالتان یبا وجود آ



  ٢٢٢٧ سوره محمد

 

عنصر  ان سستیبایکو مجاھدنماھا و ناش(انند یکو صابران شما  )یواقع(مجاھدان 
 .ریا خید یا ا در راه اسالم صادقانه سخن گفتهیه آک(م یازمائیو اخبار شما را ب ).انیک

فار سود کد و از اسلحه گفتار در قلع و قمع یا ر داشتهیناپذ یدعوت مستمر و خستگ
  ).دیا دهیاز لوم الئم ترسا ی ،دیا برده
   توضیحات: 

لَمَ «  تّي نَعْ بْلُوَ ). «۲۱سبأ /  ،۱۴۰/   عمران آل ،۱۴۳/   (نگا: بقره »:حَ در  یالف زائد»: نَ

مْ «در آخر دارد.  یالخط قرآن رسم كُ بَارَ ار کان در یوه بیدر ش یھنرنمائ ،مراد از اخبار»: أَخْ
 یارکا عدم دوام و فدایو دوام و  ،ن امریو ضعف و قوت در ا ،غ و دعوت مردم به راه حقیتبل
ا عدم یاطاعت  ی). خبرھایر قاسمین است (نگا: تفسیدر راه نشر د یارکا عدم فدایو 

  اعم از خوب و بد. ،است یلکاعمال بطور  ،ه مراد از اخبارکن یا ایاطاعت در جھاد. 
 ۳۲ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا وا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدُّ ْ وََشآ �َّ َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ قُّوا  لَُهمُ  تَبَ�َّ
ۡ ٱ ْ  لَن ُهَدىٰ ل وا َ ٱ يَُ�ُّ عۡ  بُِط وََسُيحۡ  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ

َ
 ﴾٣٢ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 هکو بدنبال آن  ،دارند یو مردمان را از راه خدا بازم ،شوند یافر مکه ک یسانک 
 یغمبر به مخالفت و دشمنانگیگردد با پ یشناخته و روشن مشان  برای تیھدا

شان یا )کین( یارھاکه خدا کو بل ،رسانند یبه خدا نم یانین زیمترکھرگز  ،پردازند یم
  .گرداند یسود میرا ھم باطل و ب

   توضیحات: 

آقُّوا«  بِطُ . «به مخالفت پرداختند .ردندک یدشمنانگ :»شَ يُحْ مَ سَ ُمْ ـأَعْ  یارھاک :»اهلَ
ه در کرا  یارھائک .دینما یدر آخرت عائدشان نم یا دهیگرداند و فا یشان را باطل مکین

شان را از سر راه یو موانع ا ،گرداند یاثر م یخدا آنھا را ب ،نندک یاز اسالم م یریراه جلوگ
  .دارد یاسالم برم

 ۳۳ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ ِطلُوٓ ُ�بۡ  َوَ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ عۡ  ا

َ
 ﴾٣٣ لَُ�مۡ َ�ٰ أ



 تفسیر نور    ٢٢٢٨

 

   ترجمه: 
باطل  )یبا انجام معاص(خود را  یارھاکو  ،دینکغمبر اطاعت یاز خدا و پ !مؤمنان یا 

  .دیمگردان
   توضیحات: 

مَ «  بْطِلُوا أَعْ مْ ـال تُ   .دیع نگردانیھا ضا یھا و زشت یرا با انجام پلشتتان یارھاک :»الَكُ
 ۳۴ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا وا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدُّ ْ  ُ�مَّ  �َّ ارٞ  وَُهمۡ  َماتُوا ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن ُكفَّ َّ� 
 ﴾٣٤لَُهمۡ 
   ترجمه: 
ه ک یرند در حالیبازدارند و سپس بمافر گردند و مردمان را از راه خدا که ک یسانک 

  .دیشان را نخواھد بخشیھرگز خداوند ا ،افر باشندک
   توضیحات: 

ارٌ «  فَّ مْ كُ هُ اتُوا وَ ُمْ . «رندیفر از جھان بروند و بمکدر حال  :»مَ رَ اهللاُ هلَ فِ غْ خداوند  :»لَن يَ
  ).۴۸نساء /  :نگا(د یفرشان ھرگز نخواھد بخشکو  کشان را به سبب شریا

 ۳۵ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  فََ� ﴿  ْ ُعوٓ َوتَدۡ  تَِهُنوا لۡ ٱ إَِ�  ا نُتمُ  مِ لسَّ
َ
 ٱ َوأ

َ
ُ ٱوَ  نَ لَوۡ عۡ ۡ� ُ�مۡ  َولَن َمَعُ�مۡ  �َّ  يَِ�َ

عۡ 
َ
 ﴾٣٥لَُ�مۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
د و خدا با شما یه شما برترکچرا  ،دیبه صلح مخوان )افران راک(و  ،دیسست مشو 

  .اھدک یاعمالتان نم )اجر و ثواب(و ھرگز از  ،است
   توضیحات: 

لْمِ «  لْمِ . «صلح :»السَّ وا إِيلَ السَّ عُ شان را به صلح ید و اینکافران طلب صلح مکاز  :»تَدْ

وا( .دیمخوان عُ ِنُوا(مجزوم و عطف بر  )تَدْ ِنُوا « .ن استیدر اصل چن .باشد یم )الهتَ ال هتَ

لْمِ وَ  وا إِيلَ السَّ عُ نَ . «»ال تَدْ لَوْ مْ . «رگانیچ .برتران :»األعْ كُ َ از  .اھدک یاز شما نم :»لَن يَرتِ



  ٢٢٢٩ سوره محمد

 

وا «: دیفرما یه مکست یسوره انفال ن ۶۱ه یه مخالف با آین آیا ).وتر(ماده  نَحُ إِن جَ وَ

َا نَحْ هلَ لْمِ فَاجْ جا از یھنگام و ب یدرخواست صلح ب ،ه سوره محمدیه مراد از آکچرا  .»لِلسَّ
و مراد از  ،شان استیدر دست ا یروزیه ھمه عوامل پک یدر زمان مسلمانان است یسو

ه کان است یدر م یه سوره انفال درخواست صلح از طرف دشمنان است و صلحیآ

نَ . «ندک ین مینده تأمیا در آیمنافع مسلمانان را در حال  لَوْ أَنتُمُ األعْ ه ک یدر حال :»وَ
ا ی .اھدک یتان نمیارھاکو خدا با شما است و ھرگز از اجر و پاداش  ،دیا رهیشما برتر و چ

د و خدا یشما برتر ھست .دینکد دعوت به مصالحه ید تا مجبور شوینکن یسست :هکن یا
  .اھدک یتان نمیھا با شما است و از پاداش

 ۳۶ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ إِ�َّ ۚ َولَهۡ  لَعِٞب  َيا�ُّ ْ تُؤۡ  �ن وٞ ْ  ِمُنوا ُجوَرُ�مۡ  تُِ�مۡ يُؤۡ  َوَ�تَُّقوا
ُ
 ُ�مۡ لۡ  َٔ �َۡ�  َوَ�  أ

مۡ 
َ
ٰ أ  ﴾٣٦ لَُ�مۡ َ�

   ترجمه: 
 ،دینک یزگارید و پرھیاوریمان بیو اگر ا ،ستیش نیب یو سرگرم یا بازیدن یزندگ 

  .خواھد یشما را ھم نم یدھد و دارائ یم )املکبه نحو (خداوند پاداش شما را 
   توضیحات: 

ْوٌ «  هلَ مْ ). «۶۴/   بوتکعن ،۷۰و  ۳۲/   انعام :نگا( :»لَعِبٌ وَ الَكُ وَ مْ أَمْ أَلْكُ خداوند  :»ال يَسْ
ات و که به صورت زک یاموال .ندک یاز است و اموال شما را از شما درخواست نمین یب

 گر مصرفید ید و به نام حقوق شرعینک یا در راه جھاد خرج مید و یدھ یصدقه م
به مستمندان  کمک یو برا یشور اسالمکت و استقالل یدفاع از امن یبرا ،دینمائ یم

 ین اموالیت خودتان بوده و سود چنکممل یھا و آبادان یازمندین نیھمنوع خود و تأم
  .گردد یعائد خودتان م

 ۳۷ سوره محمد آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�بۡ  فُِ�مۡ َ�ُيحۡ  ُكُموَهالۡ  َٔ �َۡ�  إِن﴿  ۡض  رِجۡ َوُ�خۡ  َخلُوا
َ
 ﴾٣٧ نَُ�مۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
به خاطر (شما  ،اصرار ھم بورزد یو حت ،ندکاگر خدا از شما اموالتان را درخواست  



 تفسیر نور    ٢٢٣٠

 

  یچشم د داد و تنگیبخل نشان خواھ )انسان یسرشت یدوست د و مالیشد یدلبستگ
ن یچن ،شناسد یه شما را مکپس خدا ( .شود یتان میھا نهیکو باعث بروز  ،ردکد یخواھ

  ).ندک یرا نم یارک
   توضیحات: 

مْ «  كُ ْفِ إلحاح و  یبه معن )إحفاء(از مصدر  .ند و مصرانه بخواھدکاز شما اصرار ب :»حيُ

مْ . «إصرار انَكُ غَ جْ أَضْ ْرِ  یاز مردم به مسائل مال یارید بسیشد یاشاره به دلبستگ :»خيُ
ن یا کق به تریحال تشون یو در ع ،نوع مالمت و سرزنش آنان کیقت یو در حق ،است

 ی،اموال و عشق به دارائ یه دوستکت ین واقعیاگر  بیان نیھمچن .است یوابستگ
 از یاریز از بسیه اگر خدا نکتا آنجا  ،انسان است یصفت سرشت کیو  یره ذاتیخم

  !رندیگ ینه او را به دل میکخشم و  ،ندکرا مطالبه شان  اموالھا  انسان
 ۳۸ سوره محمد آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ْ  نَ َعوۡ تُدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا ن فَِمنُ�م �َّ ۖ َ�بۡ  مَّ َما َخۡل َ�بۡ  َوَمن َخُل  فَإِ�َّ

ُ ٱوَ  ۦۚ ِسهِ �َّفۡ  َعن َخُل َ�بۡ  نتُمُ  َغِ�ُّ لۡ ٱ �َّ
َ
ٓ لۡ ٱ َوأ ۚ ُفَقَرا ْ َ�َتَولَّوۡ  �ن ُء  َ�  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ �َسۡ  ا

ْ يَُ�ونُوٓ  مۡ  ا
َ
  ﴾٣٨ لَُ�مَ�ٰ أ

   ترجمه: 
گاه باش   .دیشو یدعوت به انفاق در راه خدا م )دگارتانیآفر یاز سو(ه شما کد یآ
و (ورزد  یدر حق خود بخل م ،س ھم بخل بورزدکھر  .ورزند یاز شما بخل م یبعض

از (اگر شما  .دیازمندیاز است و شما نین یرا خدا بیز ).گردد یان آن متوجه خودش میز
گرداند  ین شما میگزیرا جا یگریمردمان د ،دیبرتاب یرو )د وینک یچیفرمان خدا سرپ

و از (ه ھرگز ھمسان شما نخواھند بود ک )سپارد یم یگریت را به گروه دین مأموریو ا(
گردان  یزدان رویرد و از فرمان کنخواھند  یو بذل جان و مال خوددار یارکثار و فدایا

  ).نخواھند شد
   توضیحات: 

آلءِ «  آ أَنتُمْ هؤُ هِ ). «۱۰۹نساء /  ،۱۱۹و  ۶۶/   عمران آل :نگا( :»هَ سِ ن نَّفْ در حق  :»عَ

مْ . «خود ثَالَكُ  ).۴۱/   معارج :نگا( .ھمسان شما .ھمچون شما :»أَمْ



 
 

 سوره فتح

 ۱ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿   ﴾١ امُّ
   ترجمه: 
  .میا را فراھم ساخته یارکتو فتح آش یما برا 
   توضیحات: 

نَا«  تَحْ ا یبه خاطر تحقق  ی،ر فعل به صورت ماضکذ .میا ش آوردهیم و پیا گشوده :»فَ

بِيناً . «ت موضوع استیقطع تْحاً مُّ رات و یه به خاطر خکه است یبیمراد صلح حد :»فَ
ه که است کا مراد فتح می .ده شده استیار نامکفتح آش ،ات و فتوحات مترتب بر آنکبر

وه مسلمانان را بدنبال کوست و انتشار اسالم و شیه بوقوع پیبیدو سال بعد از صلح حد
  .داشت

 ۲ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

َغۡ ﴿  ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ رَ  َوَما بَِك َذ� ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
 اطٗ ِصَ�ٰ  ِديََك َو�َهۡ  َك َعلَيۡ  ۥَمتَهُ نِعۡ  َوُ�تِمَّ  تَأ

سۡ   ﴾٢ اَتقِيمٗ مُّ
   ترجمه: 
و نعمت خود را بر  ،دین تو را ببخشاین و پسیشیه خداوند گناھان پکن بود یھدف ا 

  .دیتت فرمایو به راه راست ھدا ،دیتو تمام نما
   توضیحات: 

رَ «  فِ ا...لِيَغْ سبب غفران بحساب آمده  ،فتح .ل استیتعل یحرف الم برا :»لَكَ اهللاُ مَ
 .و عبادت موجب عفو و بخشش ،و جھاد عبادت است ،جھاد است ،ه فتحکچرا  ،است

ل یمکت ،مغفرت .غمبرش داده استیاش را به پ و جائزه ،رده استکدر اصل فتح را خدا 

نبِكَ . «نصرت ،تیھدا ،نعمت   ).۱۹محمد /  ،۵۵غافر /  ،۲۹/   وسفی :نگا( :»ذَ



 تفسیر نور    ٢٢٣٢

 

 ۳ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�نُ�َكَ ﴿   ﴾٣ َعزِ�ًزا انَۡ�ً  �َّ
   ترجمه: 
  .بھره تو گرداند یابینادر و نا یروزیو پ 
   توضیحات: 

يزاً «  زِ بدون  .ه عزتیما .رومندین .دیآ یمتر به دست مکه نادر است و ک یزیچ :»عَ
  .ستکش

 ۴ فتح آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوِب  ِ�  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا ِ  نِِهۡمۗ إِيَ�ٰ  مَّ  ُجُنودُ  َوِ�َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِض� �ۡ�  ﴾٤ اَحِكيمٗ  َعلِيًما �َّ

   ترجمه: 
بر  یمانینان خاطر داده است تا ایآرامش و اطممؤمنان   ھای دل ه بهکخدا است  

ن یآسمان و زم یرھاکلش ).ندیت نمایش را تقوین و باور خویقیو (ند یفزایمان خود بیا
گاه و فرزانه است ،از آن خدا است   .و خداوند بس آ

   توضیحات: 

كِينَةَ «  ه ھرگونه کاست  ینان خاطریمراد اطم .نهیطمأن .قوت قلب .آرامش :»السَّ
ند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم ک ید و وحشت را از انسان زائل میو ترد کش

نُودُ ). «۲۶/   توبه :نگا(دارد  یم  یزھائیمراد ھمه چ .ھا سپاه .رھاکلش ،جمع ُجْند :»جُ
رعد  ،ھا زلزله ،ھا سنگ ،ھا انسان ،فرشتگان :لیاز قب ،ندیذ اوامر خدایله تنفیه وسکاست 
ه کاست  یھائ ھمان سپاه ،رھاکمراد از لش ).۳۱مدثر /  ،۹/   احزاب :نگا( ...و ،ھا و برق

  .از آنان سخن رفته است )۴۰/   توبه(در 
 ۵ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ُدۡ ﴿  ۡ ٱ ِخَل ّ�ِ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  ِت مَِ�ٰ ُمؤۡ ل  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
 �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  َوَ�نَ  اتِِهمۚۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َوُ�َ�ّفِرَ  ِ ٱ ِعندَ  لَِك َ�  ﴾٥ اَعِظيمٗ  ًزافَوۡ  �َّ



  ٢٢٣٣ سوره فتح

 

   ترجمه: 
ھای  باغ و جھادشان) به یرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر فرمانبردارکن ی(چن 

و جاودانه در آن  ،) آن رودبارھا روان استیر (درختان و قصرھایه در زکدرآورد  یبھشت
شگاه ین در پیو ا ،دید و ببخشایشان را بزدایھا یه گناھان و بدکن یو تا ا ،برند یبسر م

  بزرگ بشمار است. یسترگ و) رستگار یابیامک ی،(و در جھان ابد یزدیا
   توضیحات: 

لَ الْ «  خِ ...ـلِيُدْ ننيَ مِ ؤْ ه کن بدان خاطر است یآسمان و زم یرھاکوجود لش :»مُ

لَ ( یبعض ...و ،ندکن را به بھشت داخل یمؤمن خِ  یو برخ ،رھاکرا متعلق وجود لش )لِيُدْ

رَ (عطف بر  فِ وا(عطف بر  یو جماعت )لِيَغْ ادُ دَ   .دانند یم )لِيَزْ
 ۶ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

َب ﴿  ۡ ٱ َوُ�َعّذِ ۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ۡ ٱوَ  ِت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ۡ ٱوَ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل آٱ تِ َ�ٰ ُمۡ�ِ ل ِ  نِّ�َ لظَّ ِ ٱب وۡ ٱ َظنَّ  �َّ � لسَّ  ءِ
ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  وۡ ٱ �َِرةُ َدا ُ ٱ وََغِضَب  ءِ� لسَّ َعدَّ  َولََعَنُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ٓ  َجَهنََّمۖ  لَُهمۡ  َوأ  ﴾٦ �َمِص�ٗ  َءۡت وََسا

   ترجمه: 
ه به خدا کند کرا عذاب  یکو مردان و زنان مشر ،ه مردان و زنان منافقکن یو تا ا 

و فقط بر آنان چنبره (رد یگ یشان را در برمیھا و بالھا تنھا ایبد .برند یگمان بد م
و از رحمت (ند ک ین میو آنان را نفر ،گردد ین میشان خشمگیو خداوند بر ا )زند یم

گاه یو دوزخ چه جا ،شان آماده ساخته استیا یو دوزخ را برا )سازد یخود محروم م
  !است یبد ینھائ
   توضیحات: 

بَ «  ذِّ لَ عطف بر (»: يُعَ خِ ظَنَّ ). «۱۲ه یبرندگان (نگا: آ  گمان»: الظّآنِّنيَ «است. ) لِيُدْ

ءِ  وْ ةُ «گمان بد. اضافه موصوف به صفت خود است. »: السَّ آئِرَ چنبر و  یدر اصل به معن»: دَ

ةُ «ا مصدر است. یر گفته شده است. اسم فاعل یفراگ یه بعد به بالکچنبره است  آئِرَ دَ

ءِ  وْ رياً «اضافه موصوف به صفت خود است. جانبه.  ر و ھمهیفراگ یبال». السَّ سرمنزل. »: مَصِ

نَّمَ ). «۱۱۵و  ۹۷(نگا: نساء /  یگاه نھائی. جایانیان پاکم هَ ُمْ جَ دَّ هلَ أَعَ ءِ... وَ وْ ةُ السَّ آئِرَ مْ دَ لَيْهِ »: عَ
و خدا  ،شان بادیجانبه بھره ا ر و ھمهیفراگ ی: بالیعنیھم باشد.  یتواند دعائ ین عبارت میا



 تفسیر نور    ٢٢٣٤

 

  آماده سازد.شان  برای و دوزخ را ،ندکشان  نیشود و نفر کخشمنابر آنان 
 ۷ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُجُنودُ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِض� �ۡ�  ﴾٧ َحِكيًما َعزِ�ًزا �َّ

   ترجمه: 
ر و یناپذ  ستکش یو خدا مقتدر ،ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان یرھاکلش 

  .فرزانه است یمیکح
   توضیحات: 

 »... نُودُ هللاِ جُ   ).۴ه یآ :نگا( :»وَ
 ۸ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ   ﴾٨ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ

   ترجمه: 
  .میا دھنده فرستاده میرسان و ب  ما تو را به عنوان گواه و مژده 
   توضیحات: 

آ «  ...إِنَّ نَاكَ لْ سَ   ).۴۵/   احزاب :نگا( :»أَرْ
 ۹ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ُؤۡ ﴿  ِ�ّ ْ ِ  ِمُنوا ِ ٱب ۚ  َوُ�َعّزُِروهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َو�َُسّبُِحوهُ  َوتَُوّقُِروهُ
َ
 ﴾٩ َوأ

   ترجمه: 
 ،دیاوریبمان یغمبرش ایتا به خدا و پ )میا شما مردمان فرستادهسوی  به ما محمد را( 

و سحرگاھان و  ،دیو او را بزرگ دار ،دینک یاری )نشیدادن د یاریبا (و خدا را 
  .دیسش بپردازیح و تقدیشامگاھان به تسب

   توضیحات: 

وهُ «  رُ زِّ سر ین او میدادن د یاریدادن خدا ھم با  یاری .دینک یاریتا خدا را  :»تُعَ

وهُ . «است رُ قِّ يالً . «دینکمش یتعظد و یتا خدا را بزرگ دار :»تُوَ أَصِ ةً وَ رَ /   فرقان :نگا( :»بُكْ
  ).۴۲/   احزاب ،۵



  ٢٢٣٥ سوره فتح

 

 ۱۰ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َما ُ�َبايُِعونََك  �َّ َ ٱ ُ�َبايُِعونَ  إِ�َّ ِ ٱ يَدُ  �َّ يۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
َما نََّ�َث  َ�َمن ِديِهمۚۡ �  فَإِ�َّ

ٰ  يَنُكُث  وۡ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ َ�فۡ  َ�َ
َ
ٰ  بَِما َ�ٰ أ َ ٱ هُ َعلَيۡ  َهدَ َ� جۡ  �ِيهِ فََسُيؤۡ  �َّ

َ
 ﴾١٠ اَعِظيمٗ  ًراأ

   ترجمه: 
در  ،بندند یم )جان(مان یبا تو پ )هیبیالرضواِن حد عةیدر ب(ه ک یسانکگمان  یب 
شوا و یه در دست پکدست خود را (و در اصل  ،بندند یمان میقت با خدا پیحق

ن دست یا ،ردیگ یشان قرار میدست ا یو دست رسول باال ،گذارند یغمبر میرھبرشان پ
 ینکش مانیس پکھر  !دست آنان است یدست خدا باال )به منزله دست خدا است و

ه با خدا بسته ک یمانیه در برابر پکس کو آن  ،ندک یم ینکش مانیان خود پیند به زک
  .ندک یبه او عطاء م یار بزرگیخدا پاداش بس ،ت بداردیاست وفادار بماند و آن را رعا

   توضیحات: 

 »... ونَكَ بَايِعُ ينَ يُ مْ  -رام کعت اصحاب ید بیاشاره به تجد :»إِنَّ الَّذِ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ با  -  رَ

ه دست خود را در دست رھبرشان محمد یبیمسلمانان در حد .استج  غمبریپ
را  یمانین پیچن .بستند یو وفادار یارکمان بذل جان و فدایگذاشتند و با او پ(

يَدُ . «مشھور گشته است» الرضوان بيعة«ده است و به ین بستن با خود ناممایخداوند پ

هيِمْ  قَ أَيْدِ  .است یعت الھیب کیغمبر یعت با پیه بکه از آن است یناکر ین تعبیا :»اهللاِ فَوْ
 .شان گذارده شده استیدست آنان قرار گرفته است و در دست ا یانگار دست خدا باال

ثَ . «نندک یعت میه با خدا بکغمبرش ینه تنھا با پ یعنی   .ردک ینکش مانیپ :»نَكَ
 ۱۱ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ لََك  َسَيُقوُل ﴿   ٱ ِمنَ  ُمَخلَُّفونَ ل
َ
ٓ َشَغلَتۡ  َراِب عۡ ۡ� مۡ  َنا

َ
ٰ أ هۡ  ُ�َاَ�

َ
ۚ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱفَ  لُونَاَوأ  َ�ُقولُونَ  َ�َا

 ۡ ل
َ
ا ِسنَتِِهمبِ� ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م لُِك َ�مۡ  َ�َمن قُۡل  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  َس لَيۡ  مَّ َرادَ  إِنۡ  ا ًٔ َشۡ�  �َّ

َ
ا بُِ�مۡ  أ ًّ�َ 

وۡ 
َ
َرادَ  أ

َ
ۢ َ�فۡ  بُِ�مۡ  أ ُ ٱ َ�نَ  بَۡل  �ۚ َع ۢ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ  ﴾١١ �َخبَِ�
   ترجمه: 
غمبر و اصحاب را یپ ،هیبیه در سفر حدک(ن ینش  هیباد یھا ماندگان عرب باز پس 



 تفسیر نور    ٢٢٣٦

 

ما را به خود سرگرم و مشغول  ،اموال و خانواده :خواھند گفت )اند ردهکن یھمراھ
  ھایشان دل ه درکند یگو یرا م یزیشان چیھا آنان با زبان .ما آمرزش بخواه یبرا .داشت

 یکمکن یتر مکتواند  یم یسکچه  :بگو ).مانیدر دل نفاق دارند و بر زبان ا( .باشد ینم
ست یآن چنان ن( ؟برساند یا سودی یانیاگر بخواھد به شما ز ،ندکدر برابر خدا به شما ب

گاه از ھر آن چکبل )دیگوئ ید و میبر یه گمان مک   .دیدھ یه انجام مکاست  یزیه خدا آ
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  لَّفُ خَ  یشان از ھمراھیه اکاست  یسانکمراد  .زدگان واپس .ماندگان بازپس :»مُ
ه سرباز زدند و بگمان خود مؤمنان را مغلوب و یبیحد غمبر و اصحاب در سفریبا پ

اشانه کمختلف از خانه و  یھا دند و به بھانهید یش میه مقتول دست قرکمقھور و بل

رابِ « .امدندیرون نیخود ب تْنَا). «۹۰/   توبه :نگا(نان ینش  هیباد :»األعْ لَ غَ مشغولمان  :»شَ

نَ . «نگذاشت یما باق یبرا یوقت فراغ .ردکما را به خود سرگرم  .داشت لِكُ مِ مْ ن يَ فَمَ

يْئاً    ).۱۷/   مائده :نگا( :»اهللاِ شَ
 ۱۲ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ن َظَننتُمۡ  بَۡل ﴿ 
َ
ۡ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ يَنَقلَِب  لَّن أ هۡ  إَِ�ٰٓ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

َ
بَدٗ  لِيِهمۡ أ

َ
ٰ  َوُزّ�ِنَ  ا�  ِ�  لَِك َ�

وۡ ٱ َظنَّ  َوَظَننُتمۡ  قُلُو�ُِ�مۡ   ﴾١٢ �بُورٗ  �َمۢ قَوۡ  َوُ�نُتمۡ  ءِ لسَّ
   ترجمه: 
خانواده خود سوی  به غمبر و مؤمنان ھرگزیه پکد یبرد یه شما گمان مکبل 
 یھا ن وسوسهیپندار غلط و ا(ن یا )یآر !و قطعًا قتل عام خواھند شد(گردند  یبرنم

تباه و  د و مردمانیردک یم یبد یھا و گمان .آراسته گشته بودھایتان  دل در )یطانیش
  .دیبود یسودیب

   توضیحات: 

لِبَ «  نقَ   )۱۸/   فرقان :نگا( :»بُوراً . «گردد یھرگز برنم :»لَن يَ
 ۱۳ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ِمنۢ يُؤۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿  ِ ٱب ٓ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ا �ۡ  فَإِ�َّ
َ
ٰ لِلۡ  نَاَتدۡ أ   ﴾١٣ �َسعِ�ٗ  فِرِ�نَ َ�

 



  ٢٢٣٧ سوره فتح

 

  ترجمه: 
افران آتش ک یما برا )افرند وک(مان نداشته باشند یغمبرش ایه به خدا و پک یسانک 

  .میا دهیه دیرا تھ یسوزان و فروزان
   توضیحات: 

نْ «   ،ه باشدیاگر شرط .ا موصوله باشدیه یتواند شرط ین واژه مبتدا است و میا :»مَ

افِرٌ (ه کجواب شرط محذوف است  وَ كَ هُ ... فَ افِرٌ إِنَّهُ كَ نَا فَ (خبر مبتدا  .است )فَ تَدْ ا أَعْ إِنَّ

عِرياً  ينَ سَ افِرِ   .است )لِلْكَ
 ۱۴ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  لَِمن فِرُ َ�غۡ  ِض� �ۡ� ُب  ءُ �ََشا ٓ  َمن َو�َُعّذِ ۚ �ََشا ُ ٱ َوَ�نَ  ُء  �َ�ُفورٗ  �َّ

 ﴾١٤ ارَِّحيمٗ 
   ترجمه: 
بخشد و ھر  یه را بخواھد مکھر  .آن خدا است ن ازیو زمھا  آسمان یت و شاھکممل 

  .م و صاحب مھر فراخ استیمغفرت عظ یخداوند دارا .دھد یه بخواھد عذاب مکه را ک
   توضیحات: 

 »... لْكُ   ).۱۲۰و  ۱۸و  ۱۷/   مائده ،۱۸۹/   عمران آل :نگا( :» ِهللاِ مُ
 ۱۵ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َسَيُقوُل ﴿    َمَغانِمَ  إَِ�ٰ  ُتمۡ نَطلَقۡ ٱ إَِذا ُمَخلَُّفونَ ل
ۡ
ن يُرِ�ُدونَ  ُ�ۡمۖ نَتَّبِعۡ  َذُرونَا ُخُذوَهاِ�َأ

َ
 أ

 ْ لُوا ِۚ ٱ مَ َكَ�ٰ  ُ�َبّدِ ُ ٱ قَاَل  لُِ�مۡ َكَ�ٰ  تَتَّبُِعونَا لَّن قُل �َّ ۖ َ�بۡ  ِمن �َّ ۚ َ�ۡ  بَۡل  فََسَيُقولُونَ  ُل  بَۡل  ُسُدوَ�َنا
 ْ  ﴾١٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َقُهونَ َ�فۡ  َ�  َ�نُوا
   ترجمه: 
ه خدا به شما داده ک( یبه دست آوردن غنائم یه براک یھنگام ،ماندگان  پس باز 

ن جھاد یو در ا(م ید ما ھم ھمراه شما شویبگذار :خواھند گفت ،دیرون رفتیب )است
بر را یخدا وعده غنائم خ( !نندکخواھند سخن خدا را دگرگون  یآنان م ).مینکت کشر

شما ھرگز ھمراه  :بگو ).ه اختصاص داده است و بسیبینندگان سفر حدک تکتنھا به شر



 تفسیر نور    ٢٢٣٨

 

 .ن فرموده استیچن )نهیمراجعت به مد(ن یش از ایپروردگارتان پ .د شدیما نخواھ
و (د یورز یه شما نسبت به ما حسد مکبل )ن را خدا نگفته است ویا( :خواھند گفت

ه گمان کست ین نیچن .میبھره ببر یدردسر یس و بین غنائم نفید از چنیگذار ینم
  .اند ردهکرا فھم ن یکجز مقدار اند )خدا یاز قانونگذار(ه کبل )برند یم

   توضیحات: 

انِمَ « ).یروح المعان :نگا(نه شرط مابعد  ؛ ظرف ماقبل خود است :»إِذا«  غَ مراد  :»مَ
. شده بودنه به مؤمنان وعده داده یه قبل از مراجعت به مدکبر است یغنائم جنگ خ

المَ اهللاِ « ونَ إِالّ . «است ۱۹و  ۱۸ یھا هیور در آکمراد وعده مذ :»كَ هُ قَ فْ انُوا ال يَ بَلْ كَ

لِيالً  از  یشان مربوط به ظواھریه معلومات اکبل .فھمند ین چندان نمیدرباره امور د :»قَ
  ).۷/   روم :نگا(است  یویامور دن

 ۱۶ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِمنَ  ُمَخلَّفِ�َ ّلِلۡ  قُل﴿ 
َ
ْوِ�  �ٍ قَوۡ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ َسُتدۡ  َراِب عۡ ۡ�

ُ
  أ

ۡ
وۡ  تِلُوَ�ُهمۡ تَُ�ٰ  َشِديدٖ  ٖس بَأ

َ
 أ

ْ  فَإِن لُِموَنۖ �ُسۡ  ُ ٱ تُِ�مُ يُؤۡ  تُِطيُعوا جۡ  �َّ
َ
ۖ َحَسنٗ  ًراأ ْ َ�َتَولَّوۡ  �ن ا ۡ  َكَما ا  ُل َ�بۡ  ّمِن ُتمتََو�َّ

بۡ  ِ�مٗ  َعَذابًا ُ�مۡ ُ�َعّذِ
َ
 ﴾١٦ اأ

   ترجمه: 
سوی  به هکن بگو: از شما دعوت خواھد شد ینش هیباد یھا ماندگان عرب به بازپس 
 شوند. یه مسلمان مکن یا اید ینک یار مکید. با آنان پیرون رویجنگجو و پرقدرت ب یقوم

ن آنان). اگر یرش دیا پذی ،ش نخواھند داشت: رزم با مسلمانانیشتر در پیدو راه ب یعنی(
، دینک یچیو اگر سرپ ،به شما خواھد داد یخداوند پاداش خوب ،دینک یفرمانبردار

 عذابتان خواھد داد. یکخداوند با عذاب دردنا ،دیا ردهک یچیز سرپیه قبًال نکگونه  ھمان
   توضیحات: 

مٍ «  وْ ه چھار سال بعد کاھل ِرّده است  یعنی ،ّذابکلمه یقوم ُمَس  ،فهیمراد بنوحن :»قَ
 :نگا( .درگرفت یشان و مؤمنان جنگ سختیان ایر مکزمان ابوبات در ین آیاز نزول ا

يلِ بَأْسٍ ). «للقرآن یر القرآنیالتفس ُمْ أَوْ ). «۳۳/   نمل ،۵اسراء /  :نگا( :»أُوْ اتِلُوهنَ تُقَ

ونَ  لِمُ د تا اسالم را ید با آنان بجنگیبا یعنی .شوند یا مسلمان مید یجنگ یبا آنان م :»يُسْ



  ٢٢٣٩ سوره فتح

 

  .گردد یرفته نمیشان پذیاز ا یگریراه د .رندیپذ یم
 ۱۷ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿ 
َ
 ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َرجِ عۡ ۡ�  يُِطعِ  َوَمن َحَرٞجۗ  َمرِ�ِض ل

َ ٱ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� بۡ  َ�َتَولَّ  َوَمن ُر ِ�مٗ  َعَذابًا هُ ُ�َعّذِ

َ
 ﴾١٧ اأ

   ترجمه: 
س کھر  ).نندکت نکدان جھاد شریاگر در م(ست ین یمار گناھینا و لنگ و بیبر ناب 

ه کسازد  یوارد م یبھشتھای  باغ خدا او را به ،ندک یاش فرانبردار از خدا و فرستاده
خدا او  ،ندک یچیه سرپکس کو ھر  ،آن روان است )ھا و درختان اخک(ر یرودبارھا در ز

  .سازد یگرفتار م یکرا به عذاب دردنا
   توضیحات: 

جُ «  رَ   ).۶۱نور /  ،۹۱/   توبه :نگا(گناه  :»حَ
 ۱۸ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿  ۡ ٱ َعنِ  �َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َجَرة نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
 ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

   ترجمه: 
خدا  .ردندکعت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یخداوند از مؤمنان راض 

به  یمان و اخالص و وفاداریاز صداقت و ا(  ھایشان دل ه در درونکدانست آنچه را  یم
گذشته از (را  یکیو فتح نزد ،داد  ھایشان دل به ینان خاطریلذا اطم ،نھفته بود )اسالم

  .ردکشان  پاداش )آخرت ینعمت سرمد
   توضیحات: 

ةِ . «بدانگاه .آن دم :»إِذْ «  رَ جَ ه یبیه در حدکاست  یمراد درخت بزرگ و گشن :»الشَّ
سبب  مان بهین پیاردند و کعت ید بیغمبر تجدیه آن با پیر سایبود و مؤمنان در ز

وان«خدا از آن مؤمنان  یخوشنود ضْ الرِّ ةُ يْعَ كِينَةَ . «نام گرفت» بَ ). ۴ه یآ :نگا( :»السَّ

ُمْ « يباً ). «۸۵/   مائده ،۱۵۳/   عمران آل :نگا( :»أَثَاهبَ رِ تْحاً قَ ه که است یبیمراد صلح حد :»فَ
و  ،بریفتح خ ھم آن را یبرخ .دیشمار گردیدعوت اسالم و فتوحات ب یمنشأ آزاد
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  .دانند یه مکز فتح مین یگروھ
 ۱۹ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

  َكثَِ�ةٗ  َوَمَغانِمَ ﴿ 
ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُخُذوَ�َها  ﴾١٩ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ

   ترجمه: 
ره یخداوند چ .ه آن را بدست خواھند آوردک یاریبس یھا متیھمراه با غن 

  .مت استکش بر اساس حیارھاکه کاست  یا ر و فرزانهیناپذ ستکش
   توضیحات: 

ثِريةً «  انِمَ كَ غَ ه تا روز آخرت مسلمانان بدست کاست  یھائ متیمراد ھمه غن :»مَ
  ).سریالمصحف الم :نگا(آورند  یم

 ۲۰ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ وََعَدُ�مُ ﴿    َكثِ�َةٗ  َمَغانِمَ  �َّ
ۡ
َل  ُخُذوَ�َهاتَأ ِ َ�ٰ  لَُ�مۡ  َ�َعجَّ يۡ  َوَ�فَّ  ۦِذه

َ
 �َّاِس ٱ ِديَ �

سۡ  اطٗ ِصَ�ٰ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ   ﴾٢٠ اتَقِيمٗ مُّ
   ترجمه: 
 ،دیآور یه آنھا را به چنگ مکرا به شما وعده داده است  یفراوان یھا متیخداوند غن 

 یو دست تعد ،ساختتان فراھم یزودتر برا )بر استیه غنائم خک(را  یکین یا یول
بر ( یا تا نشانه ،را از شما بازداشت )نهیرامون مدیپ یھودیتوز و بدنھاد  نهیک(مردمان 

  .ندکو شما را به راه راست رھنمود  ،مؤمنان باشد یبرا )به عھد پروردگار یوفا
   توضیحات: 

ثِريةً «  انِمَ كَ غَ هِ ). «۱۹ه یآ :نگا( :»مَ ه در سال کبر مراد است یفتح خ یھا متیغن :»هذِ

مراد  :»النَّاسِ ). «سریالمصحف الم :نگا(ه دست داد یبیبعد از رجوع از حد یھفتم ھجر
و لذا جرأت  ،ندکرعب و ھراس اف  ھایشان دل ه خداوند درکنه است یان اطراف مدیھودی
 ،هیبیه و انجام عمره در حدکمسوی  به تکبت مسلمانان به ھنگام حریردند در غکن

عالمت و نشانه صدق وعده خدا به  :»ةً یَءا. «ان مسلمانان برسانندکودکبه زنان و  یآزار

.... «مسلمانان ةً ايَ ونَ ءَ لِتَكُ حرف واو عاطفه است و مابعد خود را عطف بر مقدر  .»وَ

انِمَ وَ « :یعنی .ندک یمفھوم از مقام م مُ املَْغَ لَ لَكُ جَّ وهُ عَ رُ كُ ، لِتَشْ ودَ يَهُ فَّ الْ بْحانَهُ كَ ونَ ، وَ سُ لِيَكُ
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بْحانَهُ  هِ سُ دِ عْ قِ ِ وَ دْ يل صِ ليالً عَ . أَيْ دَ ةً ايَ   .»ذلِكَ ءَ
 ۲۱ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
ُ
ْ َ�قۡ  لَمۡ  َرىٰ َوأ َحاَط  قَدۡ  َهاَعلَيۡ  ِدُروا

َ
ُ ٱ أ َّ�  ۚ ُ ٱ َوَ�نَ  بَِها َّ�  ٰ  ﴾٢١ �قَِديرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
خداوند قدرتش  یول ،دیه شما قدرت بر آن را نداشته و ندارک یگرید یھا متیو غن 

  .توانا است یزیو او بر ھر چ )گرداند یو آن را بھره شما م(بر آن احاطه دارد 
   توضیحات: 

ري«  ن از قبائل یدر جنگ حن ،هکه بعد از فتح مکاست  یشماریمراد غنائم ب :»أُخْ
  ).۲۵/   توبه :نگا(شود  یف و ھوازن گرفته میثق

 ۲۲ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َولَوۡ ﴿  ِينَ ٱ َتلَُ�مُ َ� َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا  ٱ لََولَُّوا
َ
 ﴾٢٢ �نَِص�ٗ  َوَ�  اَوِ�ّٗ  َ�ُِدونَ  َ�  ُ�مَّ  رَ َ�ٰ دۡ ۡ�

   ترجمه: 
پشت  )از ترس شما( ،با شما بجنگند )هیبین حدیدر سرزم ،شیقر(افران کاگر  

 یاوریو  )ردیشان را بدست گیار و بار اکه ک( یسپس سرپرست ،زندیگر ینند و مک یم
  .ردکدا نخواھند یپ )ندک کمکشان را یه اک(

   توضیحات: 

مْ «  لَكُ اتَ وا. «نند و بجنگندکار کیبا شما پ :»قَ رُ فَ ينَ كَ ا . «ه استکفار مکمراد  :»الَّذِ وُ لَّ وَ

بَارَ    ).۱۵/   احزاب ،۱۵/   انفال ،۱۱۱/   عمران آل :نگا( :»األَدْ
 ۲۳ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُسنَّةَ ﴿  ۖ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  لَِّ� ٱ �َّ ِ ٱ لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن ُل  ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  �َّ
   ترجمه: 
ر و ییتغ یسنت الھ یو ھرگز برا ،ز بوده استیه در گذشته نکاست  ین سنت الھیا 
  .افتی ینخواھ یلیتبد
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   توضیحات: 

تِي...«  نَّةَ اهللاِ الَّ   ).۸۵غافر /  ،۶۲و  ۳۸احزاب /  :نگا(ه کعادت خدا است  :»سُ
 ۲۴ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َوُهوَ ﴿  يۡ  َكفَّ  �َّ
َ
يۡ  َعنُ�مۡ  ِدَ�ُهمۡ �

َ
ةَ  نِ بَِبطۡ  ُهمَ�نۡ  ِديَُ�مۡ َو� نۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َمكَّ

َ
ظۡ  أ

َ
 َفَرُ�مۡ أ

ُ ٱ َوَ�نَ  ِهمۚۡ َعلَيۡ   ﴾٢٤ بَِصً�ا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
افران را از کدست  )ر پنجه دشمنیو در ز(ه که در درون مکاست  یسکاو ھمان  
شما را بر آنان  )یقبل یدر جنگھا(ه کبعد از آن ،ردکوتاه کشان یو دست شما را از ا ،شما

  .دینکه بکرا  یزیند ھرچیب یو خداوند م ،ده بودیروز گردانیپ
   توضیحات: 

ةَ «  كَّ ه کم کیه نزدکه است یبین حدیمراد سرزم .هکدرون م .هکوسط م :»بَطْنِ مَ

مْ . «است كُ رَ   .روز گرداندیشما را پ :»أَظْفَ
 ۲۵ سوره فتح آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿  َّ�  ْ وُ�مۡ  َ�َفُروا ۡ ٱ َعنِ  وََصدُّ ۡ ٱوَ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ن ُكوفًاَمعۡ  يَ َهدۡ ل
َ
 ۥۚ َ�ِلَّهُ  لُغَ َ�بۡ  أ

ؤۡ  رَِجالٞ  َ� َولَوۡ  ٓ  ِمُنونَ مُّ ؤۡ  ءٞ َو�َِسا ن لَُموُهمۡ َ�عۡ  لَّمۡ  تٞ ِمَ�ٰ مُّ
َ
ۢ  ُهمّمِنۡ  َ�ُتِصيَبُ�م وُهمۡ  ُٔ تََ�  أ ةُ َعرَّ  مَّ

ُدۡ  �ٖ� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  ُ ٱ ِخَل ّ�ِ ٓ  َمن ۦتِهِ رَۡ�َ  ِ�  �َّ ۚ �ََشا ْ  لَوۡ  ُء �ۡ  تََز�َّلُوا ِينَ ٱ نَالََعذَّ َّ�  ْ  َعَذابًا ُهمۡ ِمنۡ  َ�َفُروا
ِ�ًما

َ
 ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
 یریو از ورود شما به مسجدالحرام جلوگ ،اند دهیفر ورزکه کھستند  یآنان ھمانھائ 

اگر مردان  .د به قربانگاه برسدیا ه با خود نگاه داشتهک یھائیاند قربان و نگذاشته ،اند ردهک
شان را یشما ا )ان آنان ھستند ویدر م(ه کد یردک یرا لگدمال نم یو زنان مؤمن

گاھانه به شما نم یان و ضرریب و عار و زین راه عید و از ایشناس ینم د یرس یناآ
ه کتا خدا ھر  )ردکوتاه کشان یدست شما را از ا .شد ین جنگ نمیخداوند ھرگز مانع ا(

 اگر ).ندکماِن به اسالم را به تن او یو جامه ا(را بخواھد غرق رحمت خود سازد 
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 ،بودند یگر جدا میدکیاز  )اند مان آوردهیا یه نھانکه در مک یفیافران و مؤمنان ضعک(
  .میردک یگرفتار م یکبه عذاب دردنا )با غلبه شما بر آنان(شان را یافران اک

   توضیحات: 

يَ «  َدْ وفاً ). «۹۷و  ۹۵و  ۲/   مائده ،۱۹۶/   بقره :نگا( :»اهلْ كُ عْ  .محبوس و ممنوع :»مَ

لَّهُ ـَم. «الله است تیب یافته به فقراینجا مراد نگاه داشته شده و اختصاص یدر ا  :»حِ

جواب آن محذوف و  :»لَوْ ال...). «۳۳/   حج ،۱۹۶/   بقره :نگا(محل ذبح  .قربانگاه

يلَ ال« :ن استیر چنیتقد مْ عَ لَّطَكُ لَسَ ، وَ ةَ كَّ ولِ مَ مْ يفِ دُخُ َذِنَ لَكُ َذِنَ ـْألَ ... ألَ كنيَ ِ رشْ مْ يفِ  مُ لَكُ

تْحِ لَ  فَ مْ ـمـالْ نْهُ مْ عَ يَكُ دِ فَّ أَيْ .... «»ا كَ الٌ جَ ...وَ  رِ آءٌ ف و یمراد مردان و زنان مؤمن ضع :»نِسَ
ا چه بسا مراد ی .ستندیز یمان آورده بودند و در آنجا میا یه نھانکه در مکاست  یناتوان

ھا و یارکاسالم فدامان آوردند و در راه یان بعدھا ایشیه از خود قرکباشد  یسانک

مْ . «ردندکھا ینثار جان وهُ شان را لگدمال و نابود یه اکن یم آن نبود ایاگر ب :»أَن تَطَؤُ

مْ (ر یا بدل از ضمیجمله بدل از ِرَجاٌل َو ِنَسآٌء  .دینک مْ ـلَ (در فعل  )هُ وهُ لَمُ . است )مْ تَعْ

ةٌ « رَّ عَ ه موجب تأسف کاست  یار ناپسندکنجا مراد یدر ا .ان و ضرریز .ننگ و عار :»مَ

.... «شود لَ خِ ال(ه جواب محذوف کاست  یزیچ یعلت برا :»لِيُدْ  .داّل بر آن است )لَوْ

لُوا. «ه داخل سازد بهکن بود یھدف ا :یعنی يَّ اگر مؤمنان و  یعنی .جدا شده بودند :»تَزَ
  .ص از ھم بودندیستند و قابل تشخیز یافران جدا از ھم مک

 ۲۶ سوره فتح آیه
   ه:یآمتن  

ِينَ ٱ َجَعَل  إِذۡ ﴿  َّ�  ْ نَزَل  ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ِيَّةَ  ِميَّةَ �َۡ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َ�َفُروا
َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ َ�َ 

ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  ۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ل
َ
ْ َوَ�نُوٓ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َِمةَ  َزَمُهمۡ َو� َحقَّ  ا

َ
هۡ  بَِها أ

َ
ۚ َوأ ُ ٱ َوَ�نَ  لََها  بُِ�ّلِ  �َّ

 ﴾٢٦ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ 
   ترجمه: 
م یو تصم(دادند  یجا  ھایشان دل ت را دریافران تعصب و نخوت جاھلکه کآنگاه  

غمبرش و بھره یبھره پ ینان خاطریخدا اطم ،)ه راه ندھندکه مؤمنان را به مکگرفتند 
طوفان خشم و  ،تا در پرتو آن ،راه داد  ھایشان دل خوش به یو آرامش(رد کمؤمنان 
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خود  یشوایو گوش به فرمان پ ،خدا یبه قضا یو راض ،ش را فرو نشانندیخو یناراحت
رد و کمان ماندگار یشان را بر روح این خدا ایھمچن ).و سر به شورش برندارند ،باشند

و خدا از  ،مان و برازنده آن بودندیروح ا یسزاوارتر برا )یگریس دکقت از ھر یبه حق(
گاه و بر ھر  یزیھر چ   .توانا است یارکآ

   توضیحات: 

يَّةَ «  َمِ لِيَّةِ ـحَ . «رتیغ .سر باز زدن .یتعصب و جانبدار :»احلْ َاهِ يَّةَ اجلْ  یتعصب ناش :»مِ
و  یرمنطقیرت غیغ .ل و برھانیجاھالنه و بدون دل یجانبدار .یاز جھالت و نادان

يَّةَ (بدل از  .جایتعصب ب َمِ ةَ . «است )احلْ لِمَ ويكَ ه با ک یسخن .زگارانهیسخن پرھ :»التَّقْ

 »آل إِلهَ إِالَّ اهللاُ « :یعنید یه سخن توحکرھاند  یشتن را از عذاب میانسان خو ،گفتن آن
نساء /  ،۲۲/   مجادله :نگا(مان یروح ا ).ر نمونهیتفس :نگا( یزگاریه پرھیروح .است

قَّ ). «زانیر المیتفس :نیھمچن ،۱۷۱ ا. «تر ستهیسزاوارتر و شا :»أَحَ هَ لَ درخور و  :»أَهْ
  .مستحق آن .برازنده آن

 ۲۷ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿  ِ  يَالرُّءۡ ٱ رَُسوَ�ُ  �َّ � �َۡ ٱب ۡ ٱ ُخلُنَّ َ�َدۡ  ّقِ ٓ  إِن َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل ُ ٱ ءَ َشا  َءامِنِ�َ  �َّ
ِ�نَ  رُُءوَسُ�مۡ  ُ�َّلِقِ�َ  ْ َ�عۡ  لَمۡ  َما َ�َعلِمَ  َ�َافُوَنۖ  َ�  َوُمَقّ�ِ ٰ  ُدونِ  ِمن فََجَعَل  لَُموا  احٗ َ�تۡ  لَِك َ�

 ﴾٢٧ قَرِ�ًبا
   ترجمه: 
به خواست خدا  .غمبر خود نشان داده استیخداوند خواب را راست و درست به پ 

داخل  ،رده و بدون ترسکوتاه کده و مو یھمه شما حتمًا در امن و امان و سر تراش
و  ،دیدانست یه شما نمکدانست  یرا م یزھائیخداوند چ یول ،د شدیمسجدالحرام خواھ

  .ش آوردیپ )ه استیبیه صلح حدک( یکیفتح نزد )هکقبل از فتح م(ن جھت یبه ھم
   توضیحات: 

ا«  يَ ؤْ ه کن یو آن ا .ده بودینه دیغمبر در مدیه پکاست  یمراد خواب .خواب :»الرُّ
اند و  ه شدهکه او و اصحاب داخل مکد یدر خواب د ،هیبیمت به حدیعزغمبر قبل از یپ

نِنيَ . «اند وتاه نمودهکده و موھا را یسپس سرھا را تراش ،نندک یعبه را طواف مک امِ  :»ءَ
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نيَ ـُم. «در امن و امان ،جمع َءاِمن لِّقِ ينَ . «دگانیسرتراش :»حَ ِ رصِّ قَ  .ردگانک وتاهکمو  :»مُ
 یردن موکوتاه کا یسر  یدن مویبا تراش ،حج کانجام مناس ان پس از فراغت ازیحاج

ا. «ندیآ یاز احرام بدر م ،سر ه که ورود به مکه یبیمراد مصلحت نھفته در صلح حد :»مَ

ن دُونِ ذلِكَ . «است يباً . «هکقبل از ورود شما به م یعنی ،ش از آنیپ :»مِ رِ تْحاً قَ مراد  :»فَ
  ).القرآن یلمعان ،انیصفوة الب :نگا( .آنھا است یا ھردویو  ،هیبیا صلح حدی ،بریفتح خ

 ۲۸ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ ِ  َوَ�َ�ٰ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل ِ ٱب َّ� 
 ﴾٢٨ اَشِهيدٗ 

   ترجمه: 
سوی  به اسالم(ن ین راستیرھنمون و آئغمبر خود را ھمراه با یه پکخدا است  

ه کاست  یافک .روز گرداندینھا پیرده است تا آن را بر ھمه آئکروانه  )مردمان یجملگ
  .باشد )یا ن سخن و مسألهین چنیا(خدا گواه 

   توضیحات: 

 »... لِّهِ ينِ كُ يلَ الدِّ هُ عَ رَ في بِاهللاِ ). «۹/   صف ،۳۳/   توبه :نگا( :»لِيُظْهِ يداً كَ هِ  :نگا( :»شَ
  ).۵۲/   بوتکعن ،۱۶۶و  ۷۹نساء / 

 ۲۹ سوره فتح آیه
   ه:یمتن آ 

دٞ ﴿  َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ  ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�

ٰ �َّوۡ ٱ � َرٮ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ َ�َ 

اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  ُهمِمنۡ  جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ  ﴾٢٩ �َعِظيَم

   ترجمه: 
و  ،افران تند و سرسختکه با او ھستند در برابر ک یسانکو  ،محمد فرستاده خدا است 

. آنان ینیب یموع و سجود کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدکینسبت به 
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شان بر اثر سجده در یطلبند. نشانه ا یاو را م یند و رضایجو یرا م یھمواره فضل خدا
شان در یف ایو اما توص ،ف آنان در تورات استیتوص ،نیان است. ایشان نمایھایشانیپ

) خود را یھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکه ھمانند کن است یل چنیانج
 ،ستاده باشدیش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا نو آنھا  ،رون زدهیب

ت کاز حر یاند. آن ن گونهیز ھمی(مؤمنان ن آورد. یه برزگران را به شگفت مک یا بگونه
و  ،شوند یابند و بارور می یھا پرورش م و جوانه ،زنند یو ھمواره جوانه م ،ستندیا یبازنم

ب مؤمنان یشرفت و قّوت و قدرت را خدا نصین پیآورند. ا یت را بشگفت میباغباناِن بشر
مان یه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یافران را به سبب آنان خشمگکند) تا ک یم
  دھد. یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا یارھاکاورند و یب

   توضیحات: 

آءُ «  دَّ حَ . «رومندیو ن یقو .تند و سرسخت ،دیجمع َشد :»أَشِ آءُ ـرُ  ،میجمع َرح :»مَ

يمَ « .مھربان و دلسوز طْأَ . «عالمت .نشانه :»اـسِ . مراد سنبل و خوشه است .جوانه :»شَ

تَوي« وقِ . «دیستاد و پابرجا گردیراست ا :»إِسْ رَ . «تنه ،جمع ساق :»سُ ازَ  .داد یاری :»ءَ

لَظَ . «رو دادین تَغْ ف سخت و یو ضع کناز یھا خوشه یعنی .دیسخت و سفت گرد :»إسْ

اعَ . «سفت شد رَّ  .برزگ ،: جمع زاِرع»الزُّ



 
 

 سوره حجرات

 ۱ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َسِميعٌ  �َّ

 ﴾١ َعلِيمٞ 
   ترجمه: 
 یشدستید و پیریمگ یشیغمبرش پیبر خدا و پ !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

گاه  )و ،گفتارتان( یه خدا شنواکچرا  ،دید و پروا داشته باشیو از خدا بترس ،دینکم از (آ
  .باشد یم )ردارتانک

   توضیحات: 

وا«  مُ دِّ آن را  ین فعل را الزم و برخیا ید. بعضینکم یشدستید. پیریمگ یشیپ»: ال تُقَ
م خدا و کرا بر ح یمکچ حیه ھکن است یو مراد ا ،اند و مفعولش را محذوف دانسته یمتعد

م کافت سخن و دستور خدا و رسول درباره حیش از فھم و درید. پیغمبرش مقدم نداریپ
د. در یرا انجام ندھ یعمل ،غمبرشیخدا و پش از اخذ فرمان از ید. پینگوئ یسخن ی،زیچ

م کد مگر به حینکن یمکح یعنی ،دینکم نکشما ح ،دارند یمکغمبرش حیه خدا و پک یجائ
رو و گوش بفرمان خدا و یه پکدر شما باشد  یژگین ویه ھمواره اکد یو با ،خدا و رسول او

يْ «د. یرسول باش َ يَدَ ه مختص به خدا و به کاست  یمرانکجلو. حضور. منظور مقام ح»: بَنيْ
  ).۶۴دارد (نگا: نساء /  -برابر رھنمود و با اجازه خدا  -رسول خدا 

 ۲ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  ٱب

 لِ َقوۡ لۡ
ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ 

َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

   ترجمه: 
و  ،دینکغمبر بلندتر میپ یخود را از صدا یصدا !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 
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تا نادانسته  ،دیبا او به آواز بلند سخن مگوئ ،دیگوئ یگر سخن میدکیه با کھمچنان 
  .ع نشودیاجر و ضا یاعمالتان ب

   توضیحات: 

تِ النَّبِيِّ «  وْ قَ صَ مْ فَوْ اتَكُ وَ وا أَصْ فَعُ  .دیغمبر نبریپ یخود را فراتر از صدا یصدا :»ال تَرْ
مراد بلند سخن گفتن در محضر  .دینکغمبر نیپ یش را بلندتر از صدایخو یصدا

ژه یو بو ،او کنار مرقد مبارکدر  ،و بعد از وفات آن حضرت ،اتیغمبر در حال حیپ

...). «یالمعان روح :نگا(است  یث نبویبھنگام خواندن احاد لِ وْ قَ هُ بِالْ وا لَ رُ هَ ْ ن یا :»ال جتَ
 ،اد با آن جناب صحبت نشودیه طبق معمول با داد و فرکن امر است یبخش ناظر بد

  .ن و آرام و محترمانه او را مخاطب قرار دھندیه متکبل
 ۳ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ونَ  �َّ ۡص  َ�ُغضُّ
َ
ٰ أ ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َ�ُهمۡ َ� ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ تََحنَ مۡ ٱ �َّ  قُلُوَ�ُهمۡ  �َّ

غۡ  لَُهم َوىٰۚ لِلتَّقۡ  ٞ مَّ جۡ  فَِرة
َ
 ﴾٣ َعِظيمٌ  رٌ َوأ

   ترجمه: 
ند یسانک ،آورند ین نموده و آھسته برمیغمبر خدا پائیخود را نزد پ یه صداکآنان  

شان آمرزش یا .زه و ناب داشته استیکپا یزگاریپرھ یرا برا  ھایشان دل خداوند هک
  .دارند یسترگ و پاداش بزرگ

   توضیحات: 

ونَ «  غُضُّ نَ . «آورند یآھسته برم .آورند ین میپائ :»يَ تَحَ ش آزموده یدر بوته آزما :»إِمْ
ه دلش کآن است  ،امتحان خدا نسبت به دل بنده .رده استکزه یکراسته و پایاست و پ

و  یمانش به واسطه فرمانبرداریده تا صدق ایھا گردان فیلکھا و ت را نشانه انواع محنت
  .دیرون آیغش بیو ب کپا ،شیوره آزماکو از  ،آن ظاھر گردد یو تقوا ،صبر معلوم شود

 ۴ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ٓ  ِمن ُ�َناُدونََك  �َّ �ۡ  تِ ُجَ�ٰ �ُۡ ٱ ءِ َوَرا
َ
 ﴾٤ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

   ترجمه: 
فھمند  یشان نمیاغلب ا ،زنند یاد میھا فر رون اطاقیه تو را از بک یسانکگمان  یب 
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  ).نندکد با تو محترمانه رفتار یو با یش خدا داریدر پ یه تو چه مقام واالئک(
  توضیحات: 

اتِ «  رَ ُجُ ه کغمبر است یپ کھمسران پا یھا مراد اطاق .ھا اطاق ،جمع ُحْجَرة :»احلْ
ه کزدند  یغمبر را صدا میرون پیاز ب یافراد .ده شده بودیه دیغمبر تھینار مسجد پکدر 

  .ایرون بیب
 ۵ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
�  ْ وا ٰ  َصَ�ُ َُّهمۚۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُرجَ َ�ۡ  َح�َّ ُ ٱوَ  ل  ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
آنان بھتر خواھد  یبرا ی،شان رویش ایو به پ یائیرون بینند تا تو بکاگر آنان تأّمل  
  .خداوند آمرزگار و مھربان است .بود
   توضیحات: 

يمٌ «  حِ ورٌ رَّ فُ اهللاُ غَ ه اگر توبه کدھد  ید مینو ین اعمالیبان چنکن بخش به مرتیا :»وَ
  .شوند یمغفرت خدا واقع منند مشمول مرحمت و ک

 ۶ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا ن ا

َ
ْ  أ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيُبوا

ْ َ�ُتۡص  ٰ  بُِحوا   ﴾٦ ِدمِ�َ َ�ٰ  ُتمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ
   ترجمه: 
د درباره آن یرا به شما رسان یخبر یاگر شخص فاسق !دیا آوردهمان یه اک یسانک یا 
گاھ - یمبادا به گروھ ،دینکق یتحق ن یشان و شناخت راست از حال و احوال( یبدون آ

  .دیمان شویرده خود پشکو از  ،دیب برسانیآس )-  شانیا
   توضیحات: 

قٌ «  ه متجاوز از حدود ک یسک ).۶۷/   توبه :نگا(منافق  ).۵۵نور /  :نگا(افر ک :»فَاسِ
ه کاست  یسکنجا مراد یدر ا ).۴۷/   مائده :نگا(ند کعت بوده و برابر قرآن عمل نیشر

الَةٍ . «العداله بوده و صداقت او محرز نباشد مجھول هَ به خاطر  .ینادان یاز رو :»بِجَ
گاھ یخبر یب   .یو عدم آ
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 ۷ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿  نَّ  ا
َ
ِۚ ٱ رَُسوَل  �ِيُ�مۡ  أ  ٱ ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  يُِطيُعُ�مۡ  لَوۡ  �َّ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  لََعنِتُّمۡ  رِ مۡ ۡ� َّ� 

هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب   َيانَۚ عِۡص لۡ ٱوَ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ﴾٧ ِشُدونَ ل�َّ

   ترجمه: 
 ).دید و بدو احترام بگذاریقدر او را بدان(ان شما است یغمبر خدا در میه پکد یبدان 

اما خداوند  .د افتادیبه مشقت خواھ ،ندکارھا از شما اطاعت کاز  یاریھرگاه در بس
فر و کو  ،آراسته استھایتان  دل داشته است و آن را در یمان را در نظرتان گرامیا

ن یا یه داراک(فقط آنان  ،و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است ینافرمان
ان در یفر و فسق و عصکو  ،نیمان در نظرشان محبوب و مزیا یعنی ،صفات ھستند

  .ابند و بسیراھ )نظرشان منفور و مطرود است
   توضیحات: 

نِتُّمْ «  عَ  ،۱۱۸/   عمران آل :نگا(د یگرد یو نابود م کھال .دیافت یقطعًا به مشقت م :»لَ

بَّبَ ). «۱۲۸/   توبه هَ . «رده استک یداشتن  و دوست یگرام :»حَ رَّ زشت و ناپسند  :»كَ

وقَ . «رده استک سُ فُ يَانَ . «عت خدایخروج از حدود شر .ینافرمان :»الْ عِصْ  .یشکسر :»الْ

عاشقان  یعنی .ن صفات و فضائلندیه مجمع اکآنان  :»أُولئِكَ . «مخالفت با اوامر خدا
  .انیفر و فسق و عصکزاران از یو ب ،زدانیمان و دوستداران فرمان یا

 ۸ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض ﴿  ۚ َونِعۡ  �َّ ُ ٱوَ  َمٗة  ﴾٨ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
و خداوند  )داشته است یه بدانان ارزانک(خدا است  یاز سو یلطف و نعمت ،نیا 
گاھ یدارا و  ،تیسته ھدایشا یسکداند چه  یو م(شمار است یب یفراوان و فرزانگ یآ

  ).سته مرحمت و نعمت استیبا
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   توضیحات: 

الً «    .ا مفعول له استی ی،فعل مقدر یمفعول مطلق برا :»فَضْ
 ۹ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  �ن﴿  ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تِلُوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ ِ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا  لِ َعدۡ لۡ ٱب

قۡ 
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ﴾٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل

   ترجمه: 
 .دیان آنان صلح برقرار سازیدر م ،ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند 
 با آن ،)را نشودیو صلح را پذ(ورزد  یند و تعدکستم  یگریاز آنان در حق د یکیاگر 

اطاعت از سوی  به هک ید تا زمانیورزد بجنگ یم یند و تعدک یه ستم مک  ھای دست
را یھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذ .شود یرا میاو را پذم کگردد و ح یفرمان خدا برم

 )مواد و انجام شرائط آن یدر اجرا(د و یشان دادگرانه صلح برقرار سازیان ایدر م ،شد
  .ه خدا عادالن را دوست داردکچرا  ،دیار برکعدالت ب

   توضیحات: 

م«  يْنَهُ تَتَلُوا... بَ تَانِ ( یبه معنر فعل به صورت جمع با توجه کذ :»اـَإِقْ ر کو ذ )طَآئِفَ

 :نگا(ان از حّد گذشت یدر طغ :»بَغَتْ . «با توجه به لفظ آن است یر به صورت مثنیضم

 :»ءَ  تَفي. «نمود یستمگر .ردک یجوئ یبرتر .ردکو تجاوز  یتعد ).سریالمصحف الم

طُوا). «۲۲۶/   بقره :نگا(ند ک یبازگشت م .گردد یبرم مراد  .دینک یدادگر :»أَقْسِ
  .ردن شرائط و مواد صلح در ھمه احوال و اعمال استکاده یدر پ یدادگر

 ۱۰ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ۡ ٱ إِ�َّ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

   ترجمه: 
و  ،دینکان برادران خود صلح و صفا برقرار یپس م ،گرندیفقط مؤمنان برادران ھمد 

  .تا به شما رحم شود ،دیاز خدا ترس و پروا داشته باش



 تفسیر نور    ٢٢٥٢

 

   توضیحات: 

ةٌ ـْا الـإِنَّمَ «  وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ   .گرندیدکیفقط مؤمنان برادران  :»مُ
 ۱۱ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن َعَ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  َخرۡ �َسۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ  َوَ�  ُهمۡ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�ونُوا  ءٞ �َِسا

ٓ  ّمِن ن َعَ�ٰٓ  ءٍ �َِّسا
َ
ۖ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ�  ُهنَّ نُفَسُ�مۡ  ا

َ
ْ  َوَ�  أ ِ  َ�َنابَُزوا  ٱب

َ
 َس بِئۡ  ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

ْوَ�ٰٓ  َ�ُتۡب  لَّمۡ  َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ ِ� ٱ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ﴾١١ لُِمونَ ل�َّ

   ترجمه: 
را استھزاء  یگریاز مردان شما گروه د ید گروھینبا !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

را یز ،نندکرا استھزاء  یگریزنان د ید زنانیو نبا ،نان باشندید آنان بھتر از ایشا ،نندک
قرار  یبجوئید و مورد عیگر را طعنه نزنیو ھمد ،نان خوبتر باشندیبسا آنان از ا چه
چه بد  )مسلمان یبرا( .دید و منامیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانیدکیو  ،دیندھ

و طعنه زدن و  ،داّل بر تمسخر(آلود  سخنان ناگوار و گناه ،مان آوردنیبعد از ا ،است
ن یاز چن(ه ک یسانک !گفتن و بر زبان راندن )و به القاب بد خواندن ،ردنک یبجوئیع

و  ،شداریو با سخنان ن(شان ستمگرند یا ،نندکدست برندارند و توبه ن )یو اقوال یاعمال
گران ظلم یبه د ،زیآم  نیو ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توھ ،ھا یریگ با خرده

  ).نندک یم
   توضیحات: 

رْ «  خَ وا. «مورد استھزاء قرار ندھد .ندکمسخره ن :»ال يَسْ زُ لْمِ  .دیطعنه نزن :»ال تَ

وا). «۷۹و  ۵۸/   توبه :نگا(د ینکن یبجوئیع نَابَزُ ح و ناپسند یملقب به القاب قب :»ال تَ

ه واژه کگونه  ھمان ؛ د استیکتأ یبرا ی،ن فعلیبعد از چن )القاب(ر کذ .دینکم

يْهِ ( ناحَ مُ . «ن استیچن )۳۸/   انعام(در  )جَ سْ صفت  ).یقاسم :نگا(ردن کاد ی .نام :»االِ

وقُ ). «سریالمصحف الم :نگا( سُ بِئْسَ ). «۷/   حجرات ،۲۸۲و  ۱۹۷/   بقره :نگا( :»الْفُ

يمَ  دَ اإلِ وقُ بَعْ سُ فُ مُ الْ سْ  .د و او مؤمن باشدیافر نامکا یرا فاسق  یسکچه بد است  :»انِ ـاالِ
 یو بجا ،نندکاد ی یگر به بدیدکیاز  ،آوردنمان یبعد از ا ،مسلمانان چه بد است یبرا
  .نندکر شر کذ ،ریر خکذ



  ٢٢٥٣ سوره حجرات

 

 ۱۲ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ ْ  َ�  وَ  ٞمۖ إِثۡ  لظَّ ُسوا  َوَ�  َ�َسَّ

ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
ۚ فََكرِهۡ  اتٗ َميۡ  أ ْ ٱوَ  ُتُموهُ ُقوا َّ� 

ۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
   ترجمه: 
ھا  از گمان یه برخک ،دیزیھا بپرھ از گمان یاریاز بس !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا 

 کیچ یا ھیآ ؛دیبت ننمایغ یگریاز د یکیو  ،دینکن یدر و پرده یو جاسوس ،گناه است
ن ھمه شما از یقیبه  ؟ه گوشت برادر مرده خود را بخوردکاز شما دوست دارد 

از  )د ویزین است و از آن بپرھیز چنیبت نیغ ،دیزاریو از آن ب(د یآ یبدتان م یخوار مرده
  .ر و مھربان استیپذ خداوند بس توبهگمان  بی ،دینکخدا پروا 

   توضیحات: 

ثِرياً «  نَ الظَّنِّ . «به است مفعول :»كَ ثرياً (صفت  :»مِ وا. «است )كَ سُ َسَّ  یبجوئیع :»ال جتَ

يْتاً . «دیب مردم نباشیشف اسرار و معاک یدر پ .دینکن ْم(حال  :»مَ ال . «است )أَخ(ا ی )حلَ

يْتاً  ... مَ تَبْ غْ وهُ . «یدر و الشه یخوار است و مرده یدر بت پردهیغ :»يَ تُمُ هْ رِ جواب  :»فَكَ

دْ (ه ھم خودش و ھم که است یشرط )إِنْ (شرط  ر یتقد .و ھم فعل آن محذوف است )قَ

وهُ « :ن استیچن تُمُ هْ رِ دْ كَ ضَ ذلِكَ فَقَ رَ   .»إِنْ عَ
 ۱۳ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا  ا

�ۡ  إِنَّ 
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َقٮ  ﴾١٣ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �َّ

   ترجمه: 
ره یو شما را ت ،میا دهیآفر )به نام آدم و حواء( یما شما را از مرد و زن !مردمان یا 

خاص  یژگیبا تفاوت و و یسکو ھر (د یرا بشناسگر یم تا ھمدیا له نمودهیله قبیره و قبیت
جداگانه  ینقش یره جامعه انسانکیو در پ ،مشخص شود یگریاز د یرونیو ب یدرون

خداوند  .ن شما استیتر ین شما در نزد خدا متقیتر یگرامگمان  بی ).داشته باشد



 تفسیر نور    ٢٢٥٤

 

گاه و باخبر   )زیھمه چس و ک و از حال ھمه ،ردار و گفتار شماکاز پندار و (مسّلمًا آ
  .است
   توضیحات: 

أُنثَي«  رٍ وَ كَ وباً . «مراد آدم و حواء است .ماده کینر و  کی :»ذَ عُ  ،جمع َشْعب :»شُ
ھا از آن  لهیبوده و قب یاصل واحد یه داراکاز مردم  یمیجمع عظ .ھا و ملتھا رهیت

فُوا. «گردد یمنشعب م ارَ ن یاشاره به ا .دینکد و از ھم جدا یگر را بشناسیدکیتا  :»لِتَعَ
آنان است و اگر ھمه  یسبب شناسائھا  انسان یو درون یرونیب یه تفاوتھاکاست 

  .گردد ین مکمردمان مختل و نامم یاجتماع یزندگ ،گر باشندیه ھمدیسان و شبکی
 ۱۴ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ قَالَِت ﴿ 
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا سۡ  ا

َ
ا نَالَمۡ أ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِ يَدۡ  َولَمَّ

ْ  �ن قُلُو�ُِ�ۡمۖ  َ ٱ تُِطيُعوا عۡ  ّمِنۡ  ُ�ميَلِتۡ  َ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۚ  ًٔ َشۡ�  لُِ�مۡ َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  ا  َ�ُفورٞ  �َّ

  ﴾١٤ رَِّحيمٌ 
   ترجمه: 
ه کبل ،دیا اوردهیمان نیشما ا :بگو .میا مان آوردهیا :ندیگو ین مینش هیباد یعربھا 
افته یراه نھایتان  دل مان ھنوز بهیه اکچرا  .میا شده )رسالت تو یظاھر(م یتسل :دیبگوئ

غمبرش یاگر از خدا و پ ).رده استکمان سراچه قلوبتان را روشن نیو نور ا(است 
خداوند گمان  بی .اھدک ینم یزیتان چیارھاک )پاداش(خدا از  ،دینک یفرمانبردار

  .و مھربان است آمرزگار
   توضیحات: 

ابُ «  رَ نَا). «۹۰/   توبه :نگا(ن ینش هیباد یھا عرب :»األعْ لَمْ  .میا مسلمان شده :»أَسْ

مْ . «میا م رسالت تو شدهیظاھرًا منقاد و تسل لِتْكُ م به شما ک .میاھک یاز شما نم :»ال يَ

،(از  .میدھ ینم  :نگا(است  ین معنیھمز به ین فعل نیمھموزالفاء ا .است )يَليتُ  التَ
  ).۲۱طور / 

 ۱۵ سوره حجرات آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٢٥٥ سوره حجرات

 

َما﴿  ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل َّ�  ْ ِ  َءاَمنُوا ِ ٱب ْ يَرۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ْ َوَ�ٰ  تَابُوا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ  لِِهمۡ َ�

نُفِسِهمۡ 
َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ﴾١٥ ِدقُونَ ل�َّ

   ترجمه: 
سپس ھرگز  ،اند مان آوردهیغمبرش ایه به خدا و پکند یسانکتنھا  )یواقع(مؤمنان  

ش در راه خدا به تالش یو با مال و جان خو ،اند به خود راه نداده یدیو ترد کش
  .ندیدرست و راستگو )مان خودیدر ا ،آنان یبل(آنان  .اند اند و به جھاد برخاسته ستادهیا

   توضیحات: 

تَابُواـلَ «    .اند به دل راه نداده یگمان و دودل .اند د ننمودهیو ترد کش :»مْ يَرْ
 ۱۶ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

ُ�َعّلُِمونَ  قُۡل ﴿ 
َ
َ ٱ � ُ ٱوَ  بِِدينُِ�مۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ�  بُِ�ّلِ  �َّ

  ﴾١٦ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ 
   ترجمه: 
 یزھائیه خدا از تمام چک یدر حال ،دیساز یمان خود باخبر میا شما خدا را از ایآ :بگو 

گاه استیز دقیچ و خدا از ھمه ؟! ن است باخبر استیو زمھا  آسمان ه درک   .قًا آ
   توضیحات: 

ونَ «  لِّمُ لَمُ « ؟دیدھ یاد میا ی: آ»أَتُعَ عْ اهللاُ يَ   .ه استیحرف واو حال :»وَ
 ۱۷ حجرات آیه سوره

   ه:یمتن آ 

نۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُمنُّونَ ﴿ 
َ
سۡ  أ

َ
ْۖ أ ْ  �َّ  قُل لَُموا َّ  َ�ُمنُّوا ُ ٱ بَلِ  َمُ�م� َ�ٰ إِسۡ  َ�َ نۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُمنُّ  �َّ

َ
 أ

 ٰ   ﴾١٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ َهَدٮ
   ترجمه: 
با اسالم خود بر من منت  :بگو !اند ه اسالم آوردهکگذارند  یآنان بر تو منت م 

رده کمان آوردن رھنمود یاسوی  به ه شما راکگذارد  یه خدا بر شما منت مکبل ،دیمگذار
  .دیراست و درست ھست )مانیا یدر ادعا(اگر  ،است
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   توضیحات: 

وا«  لَمُ مْ . «اند ه اسالم آوردهکن یاز ا :»أَنْ أَسْ كُ المَ نُّواـال تَ (اسالم مفعول به  :»إِسْ و  )مُ

مْ « :ن استیا منصوب به نزع خافض است و اصل آن چنی كُ المِ نتُمْ . «»بِإِسْ إِن كُ

ادِقِنيَ    .داّل بر آن است ،جواب شرط محذوف است و ماقبل آن :»صَ
 ۱۸ سوره حجرات آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  َ�ٰ ٱ َب َ�يۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ۢ  ﴾١٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما بَِصُ�

   ترجمه: 
ه کند آنچه را یب یو او م ،داند ین را میو زمھا  آسمان یھا یخداوند رازھا و نھان 

  .دیدھ یانجام م
   توضیحات: 

يْبَ «    ).۶۵/   نمل ،۳۱ھود /  ،۱۸۸/   اعراف ،۵۰/   انعام :نگا( :»غَ



 
 

 سوره ق

 ۱ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ٓقۚ ﴿   ﴾١ َمِجيدِ ل
   ترجمه: 
  )!یتو فرستاده خدائ(د یسوگند به قرآن مج .قاف 
   توضیحات: 

يدِ ـْال« ).۱/   بقره :نگا(از حروف مقطعه است  :»ق«  جِ  ،رالفوائدیثکمراد  .بزرگوار :»مَ
آموزنده  یھائ و برنامه ی،عال یو دستورھائ ،ارزشمند یآراسته و محتوائ یظاھر یو دارا

انِ ال. «بخش است  اتیو ح ءَ رْ قُ الْ يدِ ـْوَ جِ ولُ اهللاِ(ا جواب قسم یله  مقسوم :»مَ سُ  )إِنَّكَ رَ
  .محذوف است

 ۲ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َعِجُبوٓ  بَۡل ﴿  ن ا
َ
ٓ  أ نِذرٞ  َءُهمَجا ٰ لۡ ٱ َ�َقاَل  ُهمۡ ّمِنۡ  مُّ  ﴾٢ َعِجيٌب  ءٌ َ�ۡ  َذاَ�ٰ  فُِرونَ َ�

   ترجمه: 
ه کن یه آنان در شگفت ھم ھستند از اکبل )اند اوردهیمان نیتنھا ا  ه نهکاھل م( 

 ،نیا :ندیگو یافران مکه کن است یا .دیایبسویشان  به از خودشان یا دھنده میغمبر بیپ
و  ی،تابکو حساب و  ،دیشو یدوباره زنده م :دید و بگویایب یسکه ک(است  یز شگفتیچ

  ).ان استیدر م یبھشت و دوزخ
   توضیحات: 

 »... مْ هُ آءَ   .شان آمده استیاسوی  به هکن یاز ا :»أَن جَ
 ۳ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ءِذَا﴿ 
َ
ۖ تَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ ٰ  ا ۢ رَجۡ  لَِك َ�  ﴾٣ بَعِيدٞ  ُع



 تفسیر نور    ٢٢٥٨

 

   ترجمه: 
ن یچن )؟! میگرد یبرم یدوباره به زندگ(م یشد کم و خایه ما مردک یا ھنگامیآ 

  .است )و دور از عقل(د یبع یبازگشت
   توضیحات: 

ن یر چنیو در تقد ،شود یده میو از جمله بعد فھم ،جواب آن محذوف است»: إِذَا...« 

يّاً «است:  دُّ حَ نُرَ عُ وَ جَ اباً، نُرْ نَّا تُرَ كُ تْنَا وَ ا مِ عٌ . «»أَإِذَ جْ   ).۸بازگشت. بازگرداندن (نگا: طارق / »: رَ
 ۴ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ تَنُقُص  َما َناَعلِمۡ  قَدۡ ﴿ 
َ
 ﴾٤ َحفِي� ٌب كَِ�ٰ  وَِعنَدنَا ُهۡمۖ ِمنۡ  ُض �ۡ�

   ترجمه: 
خورد و)  یر) آنان را (مکین چه اندازه از (پیه مردند) زمکن یم (بعد از ایدان یما م 

  ند.ک یقًا حساب میز را) دقیه ھمه چکاست (به نام لوح محفوظ  یتابکو نزد ما  ،اھدک یم
   توضیحات: 

يظٌ ). «۱۲/   سی ،۵۹/   انعام :نگا(مراد لوح محفوظ است  :»كِتَابٌ «  فِ غه یص :»حَ
ھود /  :نگا(است  یزیالت و دقائق ھر چیار نگاھدارنده تفصیبس یمبالغه است و به معن

ل به یا َفعی ).۱۰۴/   انعام :نگا(حاِفظ است  یعنی ،فاِعل یل به معنیه َفعکن یا ایو  )۵۷
  ).۲۲/   بروج :نگا(َمْحفوظ از خطر اشتباه و بدور از دسترس است  یعنی ،َمْفعول یمعن

 ۵ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  بَۡل ﴿  بُوا ِ  َكذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لَمَّ مۡ  ِ�ٓ  َ�ُهمۡ  َءُهمۡ َجا
َ
رِ�ٍج  رٖ أ  ﴾٥ مَّ

   ترجمه: 
 )شند ویاند یشان آورده است نمیا یغمبر برایه پک یقتیدرباره حق و حق(ه آنان کبل 

 .نندک یبش میذکنامند و ت یبرسد فورًا دروغش مشان  بدی هکن یقت ھمیحق و حق
  .ھستند یارنابسامانکشان و یحال پر یاصًال آنان دارا

   توضیحات: 

َقِّ «  ه کن حق ید ).۱۰۸/   ونسی :نگا(قت محض است یه حق و حقکقرآن  :»احلْ

رٍ . «هک یزمان .هکن یھم :»اـَمّ ـلَ ). «۲۸/   فتح ،۳۳/   توبه :نگا(اسالم است  شأن و  :»أَمْ



  ٢٢٥٩ سوره ق

 

/   عمران آل ،۲۱۰/   بقره :نگا(ار و بار ک ).۲۱محمد /  ،۵۲/   مائده ،۷۷/   نحل :نگا(حال 

يجٍ ). «۱۸۶و  ۱۰۹ رِ يجٍ يفِ . «خته و آشفتهیآم .مختلط و مضطرب :»مَ رِ رٍ مَّ  یدارا :»أَمْ
 یوقت ،شاعر یگاھ ،غمبر را ساحریپ یگاھ یعنی .ھستند یشانیار پرکحال آشفته و 

  .مانند یحال نم کینامند و بر  یم ...و ،اھنک یوقت ،مجنون
 ۶ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

فَلَمۡ ﴿ 
َ
ْ يَنُظُروٓ  أ ٓ ٱ إَِ�  ا َما ٰ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  َف َكيۡ  َ�ُهمۡ فَوۡ  ءِ لسَّ  ﴾٦ فُُروجٖ  ِمن لََها َوَما َهاَوَز�َّ�َّ

   ترجمه: 
ه ما چگونه آن را بنا کاند  ستهیبه آسمان ننگر )اند و ردهکنون سر بلند نکتا(ا آنان یآ 

  ؟ ستیدر آن ن یافکخلل و شگونه  ھیچ م ویا م و آراستهیا ردهک
   توضیحات: 

ا«  نَّاهَ يَّ وجٍ ). «۵/   کمل ،۶/   صافات :نگا(م یا نت دادهیآن را با ستارگان ز :»زَ  :»فُرُ
  .است یمراد خلل و ناموزون .ھا افکدرزھا و ش .شقوق

 ۷ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
لۡ  َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

َ
� ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها َناَقيۡ َو�

َ
 ﴾٧ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َنابَتۡ َوأ

   ترجمه: 
و از  ،میا ندهکرا فرو اف یم و پابرجائکمح یوھھاکو در آن  ،میا دهین را گسترانیو زم 

  .میا اندهیبخش در آن رو ز و مسرتیانگ  اه بھجتیھر نوع گ
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ دْ دَ ِيجٍ ). «۱۹حجر /  :نگا(م یا گسترش داده .میا دهیگستران :»مَ جٍ هبَ وْ نوع و  :»زَ
  ).۵/   حج :نگا( .زیانگ بخش و بھجت صنف و جفت مسرت

 ۸ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ةٗ َ�بۡ ﴿  نِيبٖ  دٖ َ�بۡ  لُِ�ِّ  َرىٰ َوذِكۡ  ِ�َ  ﴾٨ مُّ
   ترجمه: 
بندگان  یدن به جملگیبخش یدارینش و بیبه منظور ب )میا دهیرا آفرھا  این ھمه( 
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  ).دگارشان برگردندیآفرسوی  به ه بخواھندک ی(ارک توبه
   توضیحات: 

ةً «  َ ري. «ا مفعول مطلق استیله  مفعول .دنینش بخشیب .ردنکنا یب :»تَبْرصِ  :»ذِكْ

نِيبٍ ). «۹۰و  ۶۹و  ۶۸/   انعام :نگا(ردن کاد ی .ادآور شدنی .ردنکدار یب  .ارک توبه :»مُ
  ).۸زمر /  ،۹سبأ /  ،۷۵ھود /  :نگا(برگردنده 

 ۹ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َ�ۡ ٓ ٱ ِمنَ  اَونَزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ َ�ٰ  ءٗ َما � َرٗ� مُّ
َ
ٰ  ۦبِهِ  َناَبتۡ فَأ  ﴾٩ ِصيدِ �َۡ ٱ وََحبَّ  ٖت َج�َّ

   ترجمه: 
 یھا و دانه ،میا اندهیو بدان باغھا رو ،میا را بارانده یتکو از آسمان آب پربر 

  .گردد یه درو مکم یا را برآورده یشتزارھائک
   توضیحات: 

نَا...«  لْ زَّ يدِ ). «۱۱/   انفال ،۱۶۴و  ۲۲/   بقره :نگا( :»نَ َصِ بَّ . «درو شده :»احلْ حَ

يدِ  َصِ   .شوند یده میه دروک یشتزارھائک یھا دانه :»احلْ
 ۱۰ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ََّها ٖت بَاِسَ�ٰ  َل �َّخۡ ٱوَ ﴿   ﴾١٠ نَِّضيدٞ  عٞ َطلۡ  ل
   ترجمه: 
  .ن ھستندیچ نیم و چکمترا یھا وفهکش یه داراکرا  یبلند یو درختان خرما 
   توضیحات: 

اتٍ «  قَ /   انعام :نگا( :»طَلْعٌ . «حال است .دهیشکبلندباال و سر .و دراز یطوالن :»بَاسِ

يدٌ ). «۶۵/   صافات ،۱۴۸شعراء /  ،۹۹ نار ھم مرتب و کدر  .ده شدهین چیچ نیچ :»نَضِ
  ).۲۹/   واقعه ،۸۲ھود /  :نگا(مفعول است  یل به معنیفع .منظم قرار گرفته

 ۱۱ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

حۡ  عَِبادِ� ّلِلۡ  اقٗ ّرِزۡ ﴿ 
َ
يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبِهِ  َناَييۡ َوأ ۚ تٗ مَّ  ﴾١١ ُروجُ �ُۡ ٱ لَِك َكَ�ٰ  ا



  ٢٢٦١ سوره ق

 

   ترجمه: 
 ،له آب بارانیما به وس .به بندگان است یدن روزیبه منظور بخش )ھا نیھمه ا( 

از گورھا سربرآوردن  )و ،زنده شدن مردگان !یآر( .میا ن مرده را زنده گرداندهیسرزم
  .گونه است نیز ھمیآنان ن

   توضیحات: 

قاً «  زْ  ،اسم مفعول یا حال و به معنیو  ،له است ا مفعولیبه فعل محذوف و  مفعول :»رِ

ةً . «مرزوق است یعنی وجُ . «هیناح .نیسرزم :»بَلْدَ ُرُ رون آمدن از گورھا در روز یب :»اخلْ
  .امتیق

 ۱۲ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۡص  نُوحٖ  مُ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َكذَّ
َ
 ﴾١٢ َوَ�ُمودُ  لرَّّسِ ٱ ُب َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
  .اند ردهکب یذکت )غمبران رایپ(و قوم ثمود  ،و اصحاب الّرّس  ،قوم نوح ،نانیش از ایپ 
   توضیحات: 

سِّ «  ابُ الرَّ حَ ن یه در سرزمکاست  )۴/   بروج(ور در کھمان اصحاب اخدود مذ :»أَصْ
  .ردندک یم یمن زندگی

 ۱۳ آیهسوره ق 
   ه:یمتن آ 

ٰ �خۡ  نُ َعوۡ َوفِرۡ  وََ�دٞ ﴿   ﴾١٣ لُوطٖ  نُ َ�
   ترجمه: 
  .ن قوم عاد و فرعون و قوم لوطیو ھمچن 
   توضیحات: 

انُ لُوطٍ «  وَ   ).۸۴و  ۶۱و  ۵۰ھود /  ،۸۵و  ۷۳و  ۶۵/   اعراف :نگا(قوم لوط  :»إِخْ
 ۱۴ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
 ٱ ُب َ�ٰ َوأ

َ
َب  ُ�ّٞ  ُ�بَّٖع�  مُ َوقَوۡ  َ�ةِ يۡ ۡ�  ﴾١٤ وَِ�يدِ  فََحقَّ  لرُُّسَل ٱ َكذَّ

 



 تفسیر نور    ٢٢٦٢

 

   ترجمه: 
ردند و وعده کب یذکرا ت یفرستادگان الھ ،از آنان کیھر  ،و قوم تّبع ،هکیو اصحاب اَ  

  .افتیشان تحقق یعذاب من درباره ا
   توضیحات: 

ةِ «  ابُ األيْكَ حَ ). ۱۷۷و  ۱۷۶شعراء /  ،۷۸حجر /  :نگا(ب ھستند یقوم شع :»أَصْ

مُ تُبَّعٍ « وْ  :نگا( .بودند یریبه نام ُتّبع اْلِحْم  یرو پادشاه خوبیه پکمن یاز مردم  یگروھ :»قَ
  ).۳۷/   دخان

 ۱۵ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َعيِيَنا﴿ 
َ
ِ  أ  ٱ قِ لۡ �َۡ ٱب

َ
ِل� ۡ�  ﴾١٥ َجِديدٖ  قٖ َخلۡ  ّمِنۡ  ٖس لَبۡ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  وَّ

   ترجمه: 
 یعنی ،نش دومیه قادر بر آفرک(م یا درمانده و ناتوان بوده ،نینش نخستیاز آفر ا مایآ 

را خدا ھا  انسان را خالقیز ؛د ندارندین تردینش نخستیآنان در آفر ؟! میز نباشیرستاخ
 )ز مردگانیرستاخ یعنی ،بعد از مرگ(نش مجدد یشان درباره آفریا یول .)دانند یم

  !د دارندیترد
   توضیحات: 

يِينَا«  عَ لِ « ).۳۳/   احقاف :نگا( ؟ میا ا ناتوان و درمانده بودهیآ :»أَفَ َلْقِ األوَّ در  :»بِاخلْ
. گر در آغازین و ھمه موجودات دیو زمھا  آسمان نشیآفر یعنی .نینش نخستیآفر

بْسٍ « مسائل و ادّله و  یشه و بررسیحاصل از عدم اند یمراد سرگشتگ .دیو ترد کش :»لَ
 ه خداکه معتقد باشد ک یسک .ان خدا استیپا یبر قدرت نامحدود و بن داّل یبراھ

متردد  کاز خاھا  انسان نش مجددید در آفریچرا با ،ده استیآفر کرا از خاھا  انسان

ديدٍ . باشد لْقٍ جَ   .ز مردگان استینش دوباره و رستاخیمراد آفر :»خَ
 ۱۶ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ  ﴾١٦ َورِ�دِ ل
 



  ٢٢٦٣ سوره ق

 

   ترجمه: 
در  یا شهیگذرد و چه اند یه به خاطرش چه مکم یدان یم و میا دهیما انسان را آفر 

  .میترکیو ما از شاھرگ گردن بدو نزد ،سر دارد
   توضیحات: 

هُ «  سُ سُ بِهِ نَفْ وِ سْ ه ک یزھائیچ :ن استیچن یمعن ،اگر به انسان برگردد )ه(ر یضم :»تُوَ
دل و  یھا خواست :ل استکن شیبد یمعن ،برگردد )ما(اگر به  .دیگو ینفس بدو م

يدِ « .مغز یھا شهیاند رِ بْلِ الْوَ بْلِ (اضافه  .شاھرگ گردن :»حَ يدِ (به  )حَ رِ وَ  .ه استیانیب )الْ
ه در دو طرف گردن قرار کدھا دو رگ ھستند یور .د نام داردیه ورک یا رشته یعنی

 :نگا(رد یم یانسان م کیدارند و به دو استخوان پشت گوش متصلند و با قطع ھر 

...). «سریالمصحف الم يْهِ بُ إِلَ نُ أَقْرَ   .یانکنه م ؛ است یقرب خدا قرب علم :»نَحْ
 ۱۷ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ ﴿  َمالِ ٱ وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ُمَتلَّقَِيانِ ل  ﴾١٧ قَعِيدٞ  لّشِ
   ترجمه: 
اند و  ه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشستهک یا ه دو فرشتهکبدانگاه  

به  -  ن دو فرشتهیاز ا یحت -س کز و ھمه یما از ھمه چ(دارند  یافت میاعمال او را در
  ).میترکیاو نزد

   توضیحات: 

رْ (ا مفعول به فعل محذوف ی ،معمول واژه اقرب است :»إِذْ «  كُ ي). «أُذْ تَلَقّ افت یدر :»يَ

يَانِ ـْال. «دارند یم قِّ تَلَ  یه ھمراه ھر انسانکاست  یا مراد دو فرشته .نندهک افتیدو در :»مُ
در طرف  یگریو د ،است کیدر طرف راست مأمور ثبت و ضبط اعمال ن یکی ،بوده

عِيدٌ . «چپ مأمور ثبت و ضبط اعمال بد است  ،فاِعل یل به معنیفع .ھمدم .نشسته :»قَ
 یل به معنیه َفعکن یا ایو  ،جاِلس است یس به معنیمثل َجل ،قاِعد ید به معنیَقع یعنی

 یم به معنیا َندیُمجاِلس  یس به معنیمثل َجل .ُمقاِعد است ید به معنیَقع یعنی ،ُمفاِعل

مَ « .مؤخر است یمبتدا .مُمنادِ  نِ الشِّ عَ نيِ وَ يَمِ نِ الْ يدٌ ـعَ عِ يدٌ «در اصل  :»الِ قَ عِ نيِ قَ يَمِ نِ الْ عَ

مَ  نِ الشِّ عَ يدٌ ـوَ عِ عِيدٌ (نه یه به قرکاست  »الِ قَ   .اّول حذف شده است )قَ
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 ۱۸ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فُِظ يَلۡ  مَّ  ﴾١٨ َعتِيدٞ  رَ�ِيٌب  هِ َ�َ
   ترجمه: 
 یبرا(مراقب و آماده  ی،ا ه فرشتهکن یراند مگر ا یرا بر زبان نم یچ سخنیانسان ھ 
  .آن سخن است )افت و نگارشیدر

   توضیحات: 

ظُ «  لْفِ ا يَ گفتن  ،ردنکمراد از انداختن و پرت  .ندک یرون پرت نمیبه ب .اندازد ینم :»مَ

هِ . «است يْ دَ ز وجود ین احتمال نیا .گردد یبه قول برم )ه(ر یضم .نزد او .نار آنکدر  :»لَ

قِيبٌ . «نده بازگرددیه به گوکدارد  تِيدٌ . «مراقب و مواظب :»رَ ت یانجام مأمور یایمھ :»عَ
  .افتن و نوشتن استیدر ینجا مراد آماده برایدر ا .ارکو آماده انجام 

 ۱۹ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
   ترجمه: 
امت را یچه قیو در(آورد  یت را بھمراه میواقع )رسد و یسرانجام فرا م(رات مرگ کس 

ش نشانتان خواھد یم و بکد را یجد یایدن یھا و حوادث و صحنه ،ندک یتان باز میبه رو
ناره که از آن کاست  یزیھمان چ نیا )هکزنند  یاد مین ھنگام انسان را فریبد .داد

  .یختیگر یو م یگرفت یم
   توضیحات: 

ةُ ال«  رَ كْ تِ ـْسَ وْ ه به کاست  یھائ یھا و سخت یھوشیمراد ب .مرگ یو منگ یمست :»مَ
و  یثبات ین لحظه بیه در اکچرا  .دھد ین جھان به انسان دست میھنگام وداع با ا

م یعظ ینگرد و وحشت یجھان بقا را دورادور مند و یب یجھان را با چشم خود م یزیناچ

َقِّ . «ندک یدا میپ یه به مستیشب یرد و حالتیگ یاو را فرا م یسرتاپا ... بِاحلْ آءَتْ به  :»جَ

ِيدُ . «دھد یآورد و نشان م یت را میواقع .رسد یفرا م یراست ... حتَ نتَ  یریگ نارهک :»كُ
  .یختیگر یم .یردک یم

 



  ٢٢٦٥ سوره ق

 

 ۲۰ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

� ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿  ورِ ٰ  لصُّ ۡ ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ�  ﴾٢٠ وَِ�يدِ ل
   ترجمه: 
اده یتحقق و پ(روز  )روز(آن  .شود یده میدر صور دم )ن باریدوم یسرانجام برا(و  

  .است )افرانکبه  یالھ ی(ھا  دادن میب )شدن
   توضیحات: 

خَ يفِ «  ورِ  نُفِ يدِ « ).۶۸زمر /  :نگا(مراد نفخه دوم است  :»الصُّ عِ وَ مُ الْ وْ روز تحقق  :»يَ
م یافران از آنھا بکه در جھان کاست  یزھائیوقوع آن چ یعنی .است یالھ یھا دادن میب

  .شدند یداده م
 ۲۱ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َعَها ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َءۡت وََجا ٓ  مَّ  ﴾٢١ وََشِهيدٞ  �ِقٞ َسا
   ترجمه: 
د ھمراه با یآ یم )دان محشریبه م ،ارکبد ار وکوکیاعم از ن( یدر آن روز ھر انسان 

ه بر پندار و گفتار و ک( یو ھمراه با گواھ )ندک یو رھنمود م یه او را رھبرک( یراھنمائ
  ).دھد یردار او شھادت مک

   توضیحات: 

آئِقٌ «  گاه محشر یجاسوی  به ه او راکاست  یا مراد فرشته .دھنده راننده و سوق :»سَ

يدٌ ). «یالمعان روح :نگا(شود  یبرد و رھنمون او م یم هِ  یا مراد فرشته .شاھد .گواه :»شَ
شاھدان  ،ن فرشتهیالبته جز ا ).یالمعان روح :نگا(دھد  یم یه بر اعمال او گواھکاست 

اعمال وجود دارند  یھا نامه ،بدن یھا اندام ،غمبرانیپ ،لکفرشتگان مو :لیاز قب یگرید
مختلف  یھا وهیه به شک ).۲۹/   هیجاث ،۲۴نور /  ،۲۱و  ۲۰/   فّصلت ،۴۱نساء /  :نگا(

 :نگا(صدا ھستند  آوا و ھم گر ھمیبا ھمد ین در مضمون و محتوکیل ،دھند یم یگواھ
  ).للقرآن یر القرآنیالتفس

 ۲۲ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٦٦

 

ٓ  َعنَك  َنافََكَشفۡ  َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  ُكنَت  لََّقدۡ ﴿   ﴾٢٢ َحِديدٞ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�بََ�ُكَ  َءكَ ِغَطا
   ترجمه: 
ه ک یزھائیدادگاه بزرگ و چ(ن یتو از ا :)شود یباور خطاب م یسپس به انسان ب( 

م و امروز یا نار زدهکو ما پرده از جلو چشمان تو به  ی،غافل بود )دید یو خواھ ینیب یم
  .اند ن شدهیزبیامًال تکچشمانت 

   توضیحات: 

طَآءَ «  ه انسان کاست  یویو عالئق دن یجھان ماد یھا مراد پرده .پرده .پوشش :»غِ

يدٌ . «دارند یدن حقائق بازمیرا از د دِ   .ین و قویزبیت :»حَ
 ۲۳ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

يَّ  َما َذاَ�ٰ  ۥقَرِ�ُنهُ  َوقَاَل ﴿   ﴾٢٣ َعتِيدٌ  َ�َ
   ترجمه: 
و من (ش من آماده است یه در پکاست  یزھائیچھا  این ،دیگو یفرشته ھمدم او م 

ار کدر حق او چھا  این ه برابرک یخود دان !پروردگارا .ام ردهکآنھا را ثبت و ضبط 
  ).ینک یم

   توضیحات: 

ينُهُ «  مراد  ،اند ھم گفته یاست. برخ ۱۸ه یور در آکل مذکھمدم او. مراد فرشته مو»: قَرِ
ن مقبول به نظر کیل !) است۲۵فّصلت /  ،۳۶/   ور در (زخرفکمنان مذیمن و اھریاھر
ن را گمراه و از راه یند: ما اینند به خود بنازند و بگوکن جرأت بیاطیرسد در آن روز ش ینم

). ۲۷ه یگردند (نگا: آ یخود م یارھاکر کن در آن روز منیاطیه شکم. چرا یا ردهکبدر 

  و فراھم آمده است. ل ثبت و ضبطکه توسط فرشته موکمراد پرونده اعمال است »: هذا«
 ۲۴ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
ارٍ  ُ�َّ  َجَهنَّمَ  ِ�  قَِيا�  ﴾٢٤ َعنِيدٖ  َكفَّ

   ترجمه: 
ش و کافر سرکھر  :)دھد یخدا به دو فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور م( 

  !دیندازیرا به دوزخ ب یتوز نهیک



  ٢٢٦٧ سوره ق

 

   توضیحات: 

يَا«  قِ ا دو فرشته یمخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و  .دیندازید و بینکپرت  :»أَلْ

نِيدٍ . «راھنما و گواه است   .توز نهیک .شکسر :»عَ
 ۲۵ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

نَّاعٖ ﴿  رِ�ٍب  َتدٖ ُمعۡ  َخۡ�ِ ّلِلۡ  مَّ  ﴾٢٥ مُّ
   ترجمه: 
ز از ین )گران رایو د(دست بازداشته  کین یارھاکه سخت از انجام کرا  یسکآن  

به حقوق ( یو متعد )یام الھکاز حدود اح(و متجاوز  ،ھا بازداشته است یخوبانجام 
 )نیز راجع به دیگران را نید(داشته است و  کش )ن خودیدر د(و  ،بوده است )گرانید

  .رده استکن یانداخته است و بدب کبه ش
   توضیحات: 

نَّاعٍ «  گران از یا مانع دیو  ،ھا بدور داشته استیشتن را از انجام خوبیه خوک یسک :»مَ

تَدٍ . «ھا بوده استیانجام خوب عْ  یچیسرپ ین آسمانیه از قوانک یسک .شهیتجاوزپ :»مُ

يبٍ . «ندکگران تجاوز یا به حقوق دیو  ،ند و از حدود مقررات بگذردک رِ  .متردد :»مُ

ابَة(از مصدر  .انداز کش و  ۶۲ھود /  :نگا(آمده است  یه به صورت الزم و متعدک )إِرَ
  ).۵۴سبأ /  ،۹/   میابراھ ،۱۱۰

 ۲۶ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  ِ ٱ َمعَ  َجَعَل  �َّ لۡ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ
َ
ِديدِ ٱ َعَذاِب لۡ ٱ ِ�  قَِياهُ فَ�  ﴾٢٦ لشَّ

   ترجمه: 
پس او را به عذاب سخت  .ده استیرا برگز یگریمعبود د ،ه با خداک یسکآن  

  .دیندازیب )دوزخ(
   توضیحات: 

يَا«  قِ   .د مطلب استیکتأ ین واژه برایرار اکت :»أَلْ
 



 تفسیر نور    ٢٢٦٨

 

 ۲۷ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َر�ََّنا ۥقَرِ�ُنهُ  قَاَل ﴿  طۡ  َما
َ
 ﴾٢٧ بَعِيدٖ  �َضَ�ٰ  ِ�  َ�نَ  ِ�نَوَ�ٰ  ۥُتهُ َغيۡ أ

   ترجمه: 
من او را به  !پروردگارا :دیگو یم )بوده است(ھمدم او  )وستهیا پیه در دنک یطانیش( 
و دور (ژرف  یه او خود در گمراھکبل ،ام وا نداشته )زدانیاز فرمان ( یشکان و سریطغ

  .بوده است )یاز ساحل نجات
   توضیحات: 

ينُهُ «  رِ و  یرا به گمراھ یوسته ویه پکا یمن ھمدم و ھمراه او در دنیاھر :»قَ

يْتُهُ « ).۲۵/   فّصلت ،۳۶/   زخرف :نگا(خوانده است  یم یردارکبد آ أَطْغَ او را به  :»مَ
ه خودش به کن است یمراد ا .ام شاندهکن یام و به نافرمان و تجاوز وا نداشته یشکسر

 :نگا(ام  راه نداشتهکمن گوش فرا داده است و من قدرت بر اجبار و ا یھا وسوسه
  ).۱۰۰/   نحل ،۲۲/   میابراھ

 ۲۸ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�ۡ  َ�  قَاَل ﴿  يَّ  َتِصُموا مۡ  َوقَدۡ  َ�َ ِ  ُ�مإَِ�ۡ  ُت قَدَّ  ٱب
ۡ  ﴾٢٨ وَِ�يدِ ل

   ترجمه: 
ن یاز ا(ن شما را یش از ایمن پ .دینکزه میشگاه من ستیدر پ :دیفرما یخدا م 

  .م داده بودمیب )سرنوشت شوم
   توضیحات: 

يدِ «  عِ وَ م بِالْ يْكُ تُ إِلَ مْ دَّ ام و شما را از  ردهکغمبران قبًال به شما اخطار یتوسط پ :»قَ
  .ام ترسانده یو سرنوشت ین روزیچن

 ۲۹ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ُل  َما﴿  يَّ  ُل َقوۡ لۡ ٱ ُ�َبدَّ َ�َ  ٓ ۠  َوَما نَا
َ
�  ٰ  ﴾٢٩ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ

   ترجمه: 
ر یرناپذییتغ )افران و نعمت رساندن به مؤمنانکبر عذاب دادن  یمبن(سخن من  



  ٢٢٦٩ سوره ق

 

  .نمک یبه بندگان نم ین ستمیمترکو من  ،شود یاست و دگرگون نم
   توضیحات: 

لُ «  وْ قَ ات مختلف یفراوان در آ یھا ھا و بشارت دھا و مژدهیدھا و وعیمنظور تھد :»الْ

  ).۴۶/   فّصلت ،۱۰/   حج ،۵۱/   انفال ،۱۸۲/   عمران آل :نگا( :»ظَالّمٍ . «است
 ۳۰ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

 مۡ ٱ َهلِ  ِ�ََهنَّمَ  َ�ُقوُل  مَ يَوۡ ﴿ 
ۡ
زِ�دٖ  ِمن َهۡل  َوَ�ُقوُل  تِ تََ�  ﴾٣٠ مَّ

   ترجمه: 
و ما به وعده خود  یا ه پر شدهکقطعًا ( ؟ یا ا پر شدهیآ :م گفتیبه دوزخ خواھ یروز 
  ؟! ن ھم ھستیمگر افزون بر ا :دیگو یو دوزخ م ).میا ردهکوفا 
   توضیحات: 

تَالَتِ «  لِ امْ  یا ه پر شدهکبگو  یعنی .است یریتقر ،حرف استفھام ؟ یا ا پر شدهیآ :»هَ

يدٍ . «میا ردهکوفا  )۸۵/   ص ،۱۳/   سجده :نگا(و ما به وعده خود  زِ ... مَ تَالَتِ لِ امْ  :»هَ
ن صورت یدر ا ؟ ن ھم ھستیا افزون بر ایآ :دیگو یدوزخ م ؟ یا ا پر شدهیآ :گرید یمعن

ھم یان بر آنان و روکق مییتض یتقاضاان و یدوزخ بر اثر خشم بر دوزخ یطلب افزون
  .شان استیم شدن اکمترا

 ۳۱ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٣١ بَعِيدٍ  َ�ۡ�َ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لَِفِت َوأ

   ترجمه: 
از آنان نخواھد  یشود و فاصله چندان یگردانده م کیاران نزدکزیو بھشت به پرھ 

  .داشت
   توضیحات: 

لِفَتْ «  َ ). «۹۰و  ۶۴شعراء /  :نگا(گردانده شد  کینزد :»أُزْ ريْ . ا حال استیظرف  :»غَ

َ بَعِيدٍ « ريْ َنَّةُ ( ید معنیکتأ یبرا :»غَ تِ اجلْ لِفَ   .است )أُزْ
 ۳۲ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٧٠

 

اٍب  لُِ�ِّ  تُوَعُدونَ  َما َذاَ�ٰ ﴿  وَّ
َ
 ﴾٣٢ َحفِيٖظ  أ

   ترجمه: 
از (ه ک یسانکو به ھمه  ،شد یبه شما وعده داده مه کاست  یزین ھمان چیا 

ن و عھدھا یفرائض خدا و قوان(و  ،برگردند )اطاعت خداسوی  به شند وکدست ب یمعاص
  .مراعات بدارند )او را یھا مانیو پ

   توضیحات: 

 »... لِّ نيَ (بدل از  :»لِكُ تَّقِ ابٍ . «است با اعاده جار و مجرور )لِلْمُ و  ۱۷/   ص :نگا( :»أَوَّ

يظٍ . «تّواب ).۴۴و  ۳۰و  ۱۹ فِ   .و حافظ فرائض او ،ن خدایمحافظ د :»حَ
 ۳۳ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  ِ  نَ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َخِ�َ  مَّ ٓ  بِ َغيۡ لۡ ٱب نِيٍب  بٖ بَِقلۡ  ءَ وََجا  ﴾٣٣ مُّ
   ترجمه: 
  د.یایاو) بار (به محضر ک توبه یه در نھان از خداوند مھربان بترسد و با دلک یسکھمان  
   توضیحات: 

نْ «  لِّ (بدل از  :»مَ نِيبٍ . «است )كُ   .آرنده به طاعت او یمتوجه خدا و رو .ارک توبه :»مُ
 ۳۴ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ﴿  ٰ  �ٖ� �َِسَ�  ﴾٣٤ لُودِ �ُۡ ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ�
   ترجمه: 
 یروز جاودانگ ،امروز .دیبه سالمت وارد بھشت شو :)ندیگو یمشان  بدی فرشتگان( 

 یروز بقاء و ماندگار ،شیھا بھشت با تمام مواھب و نعمت یجاودانگ( .است
  ).یشگیھم
   توضیحات: 

ا«  لُوهَ المٍ . «دیداخل بھشت شو :»أُدْخُ با سالمت از ھرگونه  ،با درود ما بر شما :»بِسَ
در  .جسم و جانامل از نظر کبا سالمت  .فر و عذابیکو آفت و بال و  یو ناراحت یبد

ُلُودِ « .امن و امان مُ اخلْ وْ ستن در آن را به شما داده یه خدا وعده جاودانه زک یروز :»يَ
  .بود



  ٢٢٧١ سوره ق

 

 ۳۵ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ا لَُهم﴿  ٓ  مَّ �ۡ  �ِيَها ُءونَ �ََشا   ﴾٣٥ َمزِ�دٞ  َناَوَ�َ
   ترجمه: 
 یگریدھای  نعمت و افزون بر آن نزد ما ،آنان ھست یھرچه بخواھند در بھشت برا 

  ).نگذشته است یسکده است و به دل ینرس یر انسانکه ھرگز به فک(وجود دارد 
   توضیحات: 

ونَ «  آؤُ ا يَشَ يدٌ « .ان ھرچه بخواھندیبھشت :»مَ زِ   .عالوه از آن ،افزون بر آن :»مَ
 ۳۶ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َوَ�مۡ ﴿ 
َ
َشدُّ  ُهمۡ  نٍ قَرۡ  ّمِن لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
ْ  اٗش َ�طۡ  ُهمِمنۡ  أ ُبوا  مِن َهۡل  دِ َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  َ�َنقَّ

ِيٍص  َّ�٣٦﴾ 
   ترجمه: 
 یاقوام .میا ساخته کرا ھال یادیاقوام ز )انیشیجلوتر از قر یعنی(ش از آنان یما پ 

شورھا را کاند و  ردهک یشرویاند و در جھان پ رومندتر بودهیتر و نیقو یشان بسیه از اک
 ،و فسق و فجور یدادگریفر و ظلم و بکاما بر اثر ( ،اند افتهیاند و بر شھرھا تسلط  گشوده

افراد راه گونه  این ایآ .میا و نابودشان نموده )میا عاقبت به خشم خود گرفتارشان ساخته
  ).؟!ان ھم داشته باشندیشیتا قر(اند  داشته )یفر الھیکاز مرگ و ( یفرار
   توضیحات: 

 »... نٍ رْ ن قَ م مِّ بْلَهُ نَا قَ لَكْ مْ أَهْ كَ  :»بَطْشاً ). «۳/   ص ،۹۸و  ۷۴/   میمر ،۶/   انعام :نگا( :»وَ
شعراء /  ،۱۶/   دخان ،۸/   زخرف :نگا(ز یورش و ستی .با قوت و قدرت یزیگرفتن چ

بُوا). «۱۳۰ قَّ اند و  ردهکت کدر جھان حر .اند شورھا را گشودهکاند و  افتهکرا شھا  راه :»نَ

بِالدِ « .اند نموده یشرویپ بُوا يفِ الْ قَّ اند و در آنجاھا  شورھا و شھرھا را گشودهک :»نَ
شورھا و شھرھا را جستجو ک .اند ھا پرداخته انکاو مکو ندکو  یاوش نواحکبه  .اند گشته

. ھا و دژھا دارند اخکشتن را در پناه یخو ،اند تا جاودانه بمانند و از مرگ ردهک

يصٍ ـَم«   ).۳۵/   یشور ،۴۸/   فّصلت ،۲۱/   میابراھ :نگا(زگاه یگر .راه فرار :»حِ
 



 تفسیر نور    ٢٢٧٢

 

 ۳۷ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  وۡ  ٌب قَلۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لَِمن َرىٰ َ�ِ�ۡ  لَِك َ�
َ
لۡ  أ

َ
مۡ ٱ َ� �  ﴾٣٧ َشِهيدٞ  وَُهوَ  عَ لسَّ

   ترجمه: 
ه کآن  یاست برا یاندرز بزرگدارباش و یب )انینیشیسرگذشت پ(ن یدر ا یبه راست 

گاه( یدل   .ا با حضور قلب گوش فرا داردی ،داشته باشد )آ
   توضیحات: 

ري«  شعراء /  ،۹۰و  ۶۹و  ۶۸/   انعام :نگا( یداریب .به خود آمدن .پند و اندرز :»ذِكْ

يدٌ ). «۵۱/   بوتکعن ،۲۰۹ هِ  ،ه حضور قلب داردکاست  یسکنجا مراد یدر ا .حاضر :»شَ
دھد و مطالب را  یو با دقت به سخنان گوش م ،و به اصطالح دلش در مجلس است

  .ندک یم یریگیپ
 ۳۸ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

َ
َنا َوَما �  ﴾٣٨ لُُّغوٖب  ِمن َمسَّ

   ترجمه: 
به  یو خستگ یدرماندگگونه  ھیچ م ویا دهین را در شش دوره آفریزمو ھا  آسمان ما 

پس چگونه زنده گرداندن  .ما نداشته است یبرا یلکن مشیمترکو (ده است یما نرس
  ).؟ل خواھد بودکآور و مش ما رنج یمردگان برا

   توضیحات: 

امٍ «  تَّةِ أَيّ غُوبٍ ). «۷ھود /  ،۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا( :»سِ  یو خستگ یدرماندگ :»لُ
  ).۳۵فاطر /  :نگا(

 ۳۹ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  مۡ ٱ ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ  ﴾٣٩ ُغُروِب لۡ ٱ َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ
   ترجمه: 
و  ،با باشیکدار و شیند پایگو یه مک یزھائیپس در برابر چ )ن استیه چنکحال ( 
چرا ( .آور یش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجایش و سپاس پروردگارت را پیستا



  ٢٢٧٣ سوره ق

 

  ).بزرگ و ارزشمنداست ،ه عبادت در آن اوقاتک
   توضیحات: 

يل...«  ْ عَ ربِ   ).۱۳۰/   طه :نگا( :»فَاصْ
 ۴۰ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿  دۡ  هُ فََسّبِحۡ  لِ �َّ
َ
ُجودِ ٱ رَ َ�ٰ َوأ  ﴾٤٠ لسُّ

   ترجمه: 
  .یسش نمایح و تقدیو تسب یاو را بستا ،از شب و بدنبال نمازھا یا ز در پارهیو ن 
   توضیحات: 

بَارَ «  ). ۱۵/   انفال ،۱۱۱/   عمران آل :نگا(آخر  .دنبال .عقب ،جمع ُدُبر :»أَدْ

ودِ « جُ   .مراد نمازھا است :»السُّ
 ۴۱ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُ�َنادِ  مَ يَوۡ  َتِمعۡ سۡ ٱوَ ﴿  َ�نٖ  ِمن ُمَنادِ ل  ﴾٤١ قَرِ�بٖ  مَّ
   ترجمه: 
و در (دھد  یندا درم یکیان نزدکاز م یمناد یروز !بشنو )ن سخن رایا !محمد یا( 

  ).خواند یو ھمگان را به زنده شدن فرا م ،شدک یز برمیاد رستاخیدمد و فر یصور م
   توضیحات: 

عْ «  تَمِ  :ن استیر چنیمفعول آن محذوف است و تقد .گوش فرادار .بشنو :»إِسْ

بِّكَ « يثَ رَ دِ عْ حَ تَمِ مَ (ن صورت یمفعول در ا .را بشنو یاخبار روز .گوش فرادار »إِسْ وْ  )يَ

نَادِيـالْ . «است ه کدمد  یبار دوم در صور م یه براکل است یمراد اسراف .ندادھنده :»مُ

يبٍ . «استز ینشانه زنده شدن مردگان و آغاز رستاخ انٍ قَرِ كَ ه کن است یاشاره به ا :»مَ
  .خ گوش ھمگان استیب یه گوئک یا شود بگونه یصور او در فضا پخش م یصدا

 ۴۲ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ َمُعونَ �َسۡ  مَ يَوۡ ﴿  ِ  َحةَ لصَّ � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ  ﴾٤٢ ُروِج �ُۡ ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ�



 تفسیر نور    ٢٢٧٤

 

   ترجمه: 
روز  ،آن روز ،شنوند ید میه باکرا راست و درست و چنان )زیرستاخ(اد یفر یروز 

  .است )ان قبورشانیمردگان از م(رون آمدن یب
   توضیحات: 

ةَ «  يْحَ   .است ۲۰ه یور در آکه نفخه دوم مذکز یاد رستاخیفر :»الصَّ
 ۴۳ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َنا�َ�ۡ  َونُِميُت  ۦنُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿   ﴾٤٣ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
ما است و سوی  به و بازگشت مردمان ،میرانیم یم و میگردان یفقط ما زنده م یبل ،ما 
  .بس
   توضیحات: 

يِي...«  نُ نُحْ   ).۲۳حجر /  :نگا( :»إِنَّا نَحْ
 ۴۴ سوره ق آیه

   ه:یمتن آ 

قُ  مَ يَوۡ ﴿   ٱ �ََشقَّ
َ
ۚ  ُهمۡ َ�نۡ  ُض �ۡ� اٗ� َ�ِ  ٰ  ﴾٤٤ �َِس�ٞ  َناَعلَيۡ  َحۡ�ٌ  لَِك َ�

   ترجمه: 
ان یاز م(شان به سرعت یو ا ،رود ینار مکافد و کش یمردمان م ین از رویزم یروز 
و (ما سھل و آسان است  یاست و برا یروز گردھمآئ ،آن روز .ندیآ یرون میب )ھاکخا
  ).ما در بر ندارد یبرا ین رنج و زحمتیمترک

   توضیحات: 

اعاً «  َ ونَ (فاعل  یحال برا .شتابان ،عیجمع َسر :»رسِ جُ ْرُ ر یو تقد ،محذوف است )خيَ

اعاً « :ن استیچن َ ونَ رسِ جُ ْرُ مْ (ر یا حال ضمی .»خيَ مْ (در  )هُ نْهُ ريٌ « .است )عَ ساده و  :»يَسِ
  ).۱۹/   بوتکعن ،۷۰/   حج ،۱۶۹و  ۳۰نساء /  :نگا(آسان 

 ۴۵ سوره ق آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ عۡ  نُ �َّ
َ
ٓ  َ�ُقولُوَنۖ  بَِما لَمُ أ نَت  َوَما

َ
ِ  فََذّكِرۡ  ِ�َبَّارٖ�  ِهمَعلَيۡ  أ  ٱب

 ﴾٤٥وَِ�يدِ  َ�َاُف  َمن َءانِ ُقرۡ لۡ



  ٢٢٧٥ سوره ق

 

   ترجمه: 
گاه ،ندیگو یم )درباره رسالت تو(ما از آنچه   تو  .میھست )یگریس دکاز ھر (تر  آ

اسالم سوی  به و با قھر و اجبار( ینک )مانیبه ا(ه آنان را وادار ک یستیمأمور ن
م دادن و یه از بکله قرآن پند و اندرز بده یرا به وس یسانک ،ن استیچون چن ).یشانکب

  .ترسند یردن من مکد یتھد
   توضیحات: 

بَّارٍ «  انِ ). «۲۲/   مائده :نگا( .رهیغالب و چ :»جَ ءَ رْ قُ رْ بِالْ كِّ با قرآن پند بده و  :»فَذَ
  .نکموعظه 





 
 

 سوره ذاریات

 ۱ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿  ٰ ل�َّ  ﴾١ �وٗ َذرۡ  تِ رَِ�
   ترجمه: 
زدان ین سو و آن سو برابر فرمان یزند و به ایانگ یابرھا را برم(ه ک !سوگند به بادھا 

  .دارند ینده مکبه سرعت پرا )برند و یم
   توضیحات: 

يَاتِ «  ارِ اھان و یآورند و گرده گ یت درمکه ابرھا را به حرک یبادھائ ،ةیجمع َذارِ  :»الذَّ

واً ). «۴۵/   ھفک :نگا( .دارند ینده مکنجا و آنجا پرایگر را اید یزھایچ رْ  .ندنکپرا :»ذَ

اسم  یو به معن )انیأضواءالب :نگا(ژه بادھا است یاز صفات و )ذرو(واژه  .ردنکپخش 

يَة( یعنی ،فاعل ارِ يَةأ« :ن استیاست و در اصل چن )ذَ ارِ يَاتِ ذَ ارِ الْذَّ ر یالتفس :نگا( »وَ
  ).للقرآن یالقرآن

 ۲ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ �رٗ وِقۡ  ِت ِمَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !دارند یرا با خود برم )از باران( ینیه بار سنگک یو سوگند به ابرھائ 
   توضیحات: 

التِ «  َامِ . ه آبستن به آب و بردارندگان آن ھستندک یابرھائ ،جمع َحاِمَلة :»احلْ

راً « قْ   ).۵۷/   اعراف :نگا(م است کن و مترایسنگ یمراد ابرھا .نیبار سنگ :»وِ
 ۳ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٧٨

 

ٰ َ�ٰ لۡ ٱفَ ﴿   ﴾٣ ��ُۡ�ٗ  تِ رَِ�
   ترجمه: 
اھا و یھا و در رودخانه یھا در آب(ه ساده و آسان ک یھائ یشتکو سوگند به  

  !تندکروان و در حر )ھا انوسیاق
   توضیحات: 

يَاتِ «  َارِ  ).۱۱/   حاقه ،۲۴/   رحمن ،۳۲/   یشور :نگا( .ھا یشتک ،ةیجمع َجارِ  :»اجلْ

اً « َا « .ن استیر چنیحال است و در تقد .ساده و آسان :»يُرسْ هنِ وْ الِ كَ يَاتِ يفِ حَ َارِ فَاجلْ

رُ  بَحْ َا الْ راً هلَ خَّ سَ ةً مُ َ يَرسَّ   .»مُ
 ۴ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱفَ ﴿  َ�ٰ ل مۡ  ِت ُمَقّسِ
َ
 ﴾٤ ًراأ

   ترجمه: 
  !اند ردهکم یتقس )زدانیان خود برابر فرمان یم(ارھا را که ک یو سوگند به فرشتگان 
   توضیحات: 

مَ ـْال«  سِّ قَ از  یارکدار  عھده کیه ھر کمراد فرشتگان است  .نندگانک میتقس :»اتِ ـمُ
ه تا کن است یو مقسمات در ا ،اتیجار ،حامالت ،اتیرابطه ذار .جھان ھستند یارھاک

ان نخواھد یدر م یآب ،ح نسازندیاورند و آنھا را بارور و تلقیت در نکبادھا ابرھا را به حر
ن ھم نابود یره زمکزندگان  یایو دن ،ستندیا یت مکھا از حریشتک ،و اگر آب نباشد ،بود

ار فرشتگان ک ،ن نباشندیره زمکژه انسان بر یه جانداران و بوک یو ھنگام ،شود یم
  ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(گردد  یل میراجع به انسان تعط
 ۵ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿   ﴾٥ لََصادِقٞ  تُوَعُدونَ  إِ�َّ
   ترجمه: 
راست و  ،دیشو یده مید و از آن ترسانیشو یبدان وعده داده مه ک یزیمسّلمًا چ 
  .است یقطع
 



  ٢٢٧٩ سوره ذاریات

 

   توضیحات: 

ونَ «  دُ   .دیشو ید داده میوعد و وع :»تُوعَ
 ۶ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ّ�ِينَ ٱ �نَّ ﴿   ﴾٦ قِعٞ لََ�
   ترجمه: 
  .دیآ یند و مک یدا میحتمًا وقوع پ ،و روز جزا 
   توضیحات: 

ينَ «    ).۸۲شعراء /  ،۳۵حجر /  ،۴/   فاتحه :نگا( .جزا و سزا :»الدِّ
 ۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما  ﴾٧ ُبِك �ُۡ ٱ َذاتِ  ءِ لسَّ
   ترجمه: 
  .استھا  راه یه داراک !سوگند به آسمان 
   توضیحات: 

ُبُكِ «  مراد  .قة استیجمع َطر ،طرائق یمعن وزن و ھم ھم .راھھا ،ةکیجمع َحب :»احلْ
  .ارگان استیستارگان و س یرھایمس

 ۸ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  لٖ قَوۡ  لَِ�  إِنَُّ�مۡ ﴿   ﴾٨ َتلِٖف �ُّ
   ترجمه: 
 ،گاه فرستاده ما را مجنون( .دیدار یگریشما سخن و گفتار د )ھر لحظه !فارک یا( 

  ).دینام یم ...و ،گاه ساحر ،گاه شاعر
   توضیحات: 

ْتَلِفٍ «  لٍ خمُّ وْ   .جوراجور یسخنان گوناگون و گفتارھا :»قَ
 ۹ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٨٠

 

فَِك  َمنۡ  هُ َ�نۡ  فَُك يُؤۡ ﴿ 
ُ
 ﴾٩ أ

   ترجمه: 
ل عقل و منطق یر دلیاز مس(ه کشوند  یمنحرف م )مان به سزا و جزایاز ا( یسانک 
  .منحرف شده باشند )من و ھوا و ھوسیاز اھر یرویبه سبب پ ی،طلب  حق
   توضیحات: 

فَكُ «  ؤْ نْهُ . «شود یبدور داشته م .شود یبازگردانده م :»يُ مان به سزا و جزا در یاز ا :»عَ

نْ أُفِكَ . «امتیق فَكُ . «ھا او را بازداشته باشد من و ھواھا و ھوسیه اھرکس کھر  :»مَ ؤْ يُ

نْ أُفِكَ  نْهُ مَ جنگ  :ان شدت جنگ گفته شودیب یه براکماند  ین جمله بدان میا :»عَ
از  :یعنی .افتینجات  ،افتیه نجات کو ھر  ،شته شدک ،شته شدکه کدرگرفت و ھر 

  .شود یه باز گردانده مکشود ھر یمان به سزا و جزا بازگردانده میا
 ۱۰ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ �َۡ ٱ قُتَِل ﴿   ﴾١٠ ُصونَ �َّ
   ترجمه: 
  !انیمرگ بر دروغگو 
   توضیحات: 

ونَ ). «۱۷/   (نگا: عبس !ن و نابود بادینفر»: قُتِلَ «  اصُ َرَّ ه ک یسانکان. یدروغگو»: اخلْ
  ند.یگو ین سخن میگمان و تخم یه از روک یسانکزنند.  یسر و ته م یه و بیپا یب یحرفھا

 ۱۱ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿   ﴾١١ َساُهونَ  َر�ٖ َ�مۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
 یو راه بجائ(اند  غافل و سرگشته ،ه در گرداب ضاللت و جھالتک یسانکھمان  
  ).برند ینم

   توضیحات: 

ةٍ «  رَ مْ . است یو نادان یخبر یمراد گرداب و ورطه غفلت و ب .ورطه .گرداب :»غَ



  ٢٢٨١ سوره ذاریات

 

ونَ « اهُ  یو قطع ینیقین یمراد غافل از ادّله و براھ .دچار اشتباه .غافل ی،جمع ساھ :»سَ
  .است

 ۱۲ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

يَّانَ  لُونَ  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
 ﴾١٢ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  �

   ترجمه: 
  ؟خواھد آمد یکسزا و جزا  )تاب وکحساب و (روز  :پرسند یم )وستهیبا تمسخر پ( 
   توضیحات: 

انَ «  نظر د به یفار ھم جنبه استھزاء دارد و ھم جنبه بعکپرسش  ؟ چه وقت ؟ یک :»أَيَّ
  .امتیدن وقوع قیرس

 ۱۳ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٣ َتُنونَ ُ�فۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُهمۡ  مَ يَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شوند یآتش گداخته م یشان رویه اکاست  یروز ،آن روز 
   توضیحات: 

تَنُونَ «    شان با دوزخ است.یب ایگردند. مراد تعذ یشوند. عذاب م یذوب و گداخته م»: يُفْ
 ۱۴ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِيٱ َذاَ�ٰ  نََتُ�مۡ فِتۡ  ُذوقُوا  ﴾١٤ ِجلُونَ َتعۡ �َسۡ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ
   ترجمه: 
ه در فرا کاست  یزین ھمان چیا .د عذاب خود رایبچش :)شود یشان گفته میبد( 
  .دیدیورز یدن آن شتاب میرس
   توضیحات: 

مْ «    .عذاب خود را :»فِتْنَتَكُ
 ۱۵ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٨٢

 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل   ﴾١٥ وَُ�ُيونٍ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  .ساران خواھند بود  بھشت و چشمهھای  باغ انیزگاران در میپرھ 
   توضیحات: 

...ـْإِنَّ ال«  نيَ تَّقِ   ).۴۵حجر / ( :»مُ
 ۱۶ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َءاِخِذينَ ﴿  ٰ  َما ْ  إِ�َُّهمۡ  َر�ُُّهمۚۡ  ُهمۡ َءاتَٮ ٰ  َل َ�بۡ  َ�نُوا  ﴾١٦ ِسنِ�َ ُ�ۡ  لَِك َ�
   ترجمه: 
چرا  .مرحمت فرموده باشدشان  بدی ه پروردگارشانکرا  یزھائیدارند چ یافت میدر 

  .اند اران بودهکوکیاز زمره ن )جھان یدر سرا(ش از آن یه آنان پک
   توضیحات: 

ينَ «  ذِ اخِ   .شوندگان نندگان و خوشنودک افتیدر :»ءَ
 ۱۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا   ﴾١٧ َجُعونَ َ�هۡ  َما لِ �َّ
   ترجمه: 
  .خفتند یاز شب م یکآنان اند 
   توضیحات: 

لِيالً «  اناً « :ا مصدر محذوف استیا صفت ظرف یه یمفعول ف .یپاس ی،مک :»قَ مَ زَ

لِيالً  لِيالً يا « .»قَ وعاً قَ جُ ا. «»هُ ه یه مصدرکن یا ای ؛ د قّلت استیکتأ یحرف زائد و برا :»مَ

لِيالً (و فاعل  ونَ . «است )قَ عُ ْجَ ه اشاره یآ .از مصدر ُھُجوع .خفتند یم .دندیخواب یم :»هيَ
دگار در دل یو سر نھادن بر آستانه آفر ،به عظمت سربرداشتن از خواب گرم و بستر نرم

  .ن دست دعا به درگاه خدا استو برداشت ،شبھا
 ۱۸ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٢٨٣ سوره ذاریات

 

 ﴿ ِ  ٱَو�
َ
  ﴾١٨ فُِرونَ تَغۡ �َسۡ  ُهمۡ  َحارِ سۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .ردندک یو در سحرگاھان درخواست آمرزش م 
   توضیحات: 

ارِ «  حَ دند و در یخواب یاز شب م یتنھا پاس یعنی .در سحرگاھان .در بامدادان :»بِاألسْ
  .ردندک یھم طلب مغفرت مآخر شب 

 ۱۹ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ  َوِ�ٓ ﴿ 
َ
ٰ أ ٓ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ  ﴾١٩ ُرومِ َمحۡ ل

   ترجمه: 
دست  یان تھینوایان و بیگدا یبرا )اتکجز ز( یو سھم یشان حق یدر اموال و دارائ 
  .بود
   توضیحات: 

آئِلِ «  ومِ ـُالْ َم. «ندک یصدقه و احسان مه طلب ک یریفق .گدا :»السَّ رُ  .زیچ یب :»حْ
  .ندک یاز مردم نم یزیرا ندارد و درخواست چ یگدائ یه روکاست  یریمراد فق

 ۲۰ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َوِ� ﴿ 
َ
 ﴾٢٠ ُموقِنِ�َ ّلِلۡ  تٞ َءاَ�ٰ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ن یقیخواھند به  یه مک یسانک یاست برا یفراوان یھا ن دالئل و نشانهیدر زم 

  ).نندیرا بشناسند و آثار قدرت او را بب یل خدایدل یو از رو(برسند 
   توضیحات: 

ايَاتٌ «  وقِنِنيَ . «ارکآش یھا نشانه .دالئل روشن :»ءَ ه خواھان ک یافراد یبرا :»لِلْمُ
  .ن ھستندیقیه اھل ک یسانک .ن ھستندیقی

 ۲۱ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ ﴿ 
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ ٢١﴾ 



 تفسیر نور    ٢٢٨٤

 

   ترجمه: 
شناخت خدا و  یروشن و دالئل متقن برا یھا نشانه ،انسانھا(و در خوِد وجود شما  

  ؟دینیب یمگر نم .است )بردن به قدرت او یپ
   توضیحات: 

مْ «  كُ سِ ھا  ده ،هیر ،هیلک ،قلب :مانند ،ه در بدن انسان استک یھائ دستگاه :»يفِ أَنفُ
ھمچون  یحواس ،ارد سلولیلیون میلیده م ،کیدرشت و بار یھا لومتر رگیکھزار 

َفال ُتْبِصُروَن . «از عظمت است یتیآ کیھر  ...و یو شنوائ ینائیب
َ
د یا مگر غافل شده :؟»أ

  ).۵۱/   زخرف ،۷۲/   قصص :نگا( ؟دینیب یو نم
 ۲۲ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َوِ� ﴿  َما  ﴾٢٢ تُوَعُدونَ  َوَما قُُ�مۡ رِزۡ  ءِ لسَّ
   ترجمه: 
  .دیشو ید داده میه بدان وعد و وعک یزھائیز چیشما است و ن یروز ،در آسمان 
   توضیحات: 

مْ «  قُكُ زْ ونَ ). «۶(نگا: ھود /  »:رِ دُ ا تُوعَ د و آنچه از آن یشو یآنچه به آن وعده داده م»: مَ
ھا  انسان ه خدا بهکاست  یا بال و عذابیت کر و برید. اشاره به ھرگونه خیشو یم داده میب

  ).۱۵/   از جمله بھشت (نگا: نجم ،را از آن ترسانده استھا  انسان ایو  ،مژده داده
 ۲۳ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ فََورَّبِ ﴿  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  َل ّمِثۡ  َ�َقّٞ  ۥإِنَّهُ  ِض �ۡ� نَُّ�مۡ  َما

َ
 ﴾٢٣ تَنِطُقونَ  �

   ترجمه: 
حساب و  ،زیوقوع رستاخ یعنی ،مطلب(ن یه اکن سوگند یآسمان و زم یخدابه  

 درست ،حق است )نانید یب یو دوزخ برا ،ندارانید یبھشت برا ،جزا و سزا ،تابک
تان محسوس است و یامًال براکو سخن گفتن (د یگوئ یه شما سخن مکگونه  ھمان

  ).دیندار یدیو ترد کدرباره آن ش
   توضیحات: 

ونَ «  مْ تَنطِقُ آ أَنَّكُ ثْلَ مَ ز و وجود بھشت و دوزخ و یه وقوع رستاخکن است یمراد ا :»مِ



  ٢٢٨٥ سوره ذاریات

 

ه سخن کبدان گونه  ،و گمان است کمحقق و بدور از ش ،سعادت و شقاوت در آخرت
  .دید نداریو ترد کت دارد و درباره آن شیتان محسوس است و واقعیگفتن خودتان برا

 ۲۴ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َهۡل ﴿  تَٮ
َ
ۡ ٱ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك �  ﴾٢٤ َرمِ�َ ُمكۡ ل

   ترجمه: 
  ؟ ده استیم به تو رسیبزرگوار ابراھ یا خبر مھمانھایآ 
   توضیحات: 

يْفِ «  ار کر و مؤنث بکو جمع و مذ یمفرد و مثن ین واژه برایا .ھا مھمان :»ضَ
ه به صورت انسان به کاست  یمراد فرشتگان ).۷۸ھود /  ،۶۸و  ۵۱حجر /  :نگا(رود  یم

نيَ ـْال. «م آمدندیش حضرت ابراھیپ مِ رَ كْ   .بزرگواران :»مُ
 ۲۵ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِذۡ ﴿  ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا ۖ مٗ َسَ�ٰ  َ�َقالُوا نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  ا  ﴾٢٥ مُّ
   ترجمه: 
شما ( !سالم بر شما :گفت )!بر تو(سالم  :گفتنده بر او وارد شدند و ک یدر آن زمان 

  .دیھست یمردمان ناآشنا و ناشناس )میبرا ،مھمانان
   توضیحات: 

ونَ «  نكِرُ   ).۶۲حجر /  :نگا(افراد ناآشنا و ناشناس  :»مُ
 ۲۶ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿ 
َ
ٓ  ۦلِهِ أ  ﴾٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا

   ترجمه: 
رده کان یه برک(را  یا و گوساله فربه ،خانواده خود رفتسوی  به یپنھان ،به دنبال آن 

  .آورد )شانیا یبرا ،بودند
   توضیحات: 

اغَ «  لٍ ). «۹۳و  ۹۱/   صافات :نگا(رفت  یکواشیو  یپنھان :»رَ جْ . گوساله :»عِ



 تفسیر نور    ٢٢٨٦

 

نيٍ « مِ   .چاق و فربه :»سَ
 ۲۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

َ�هُ ﴿  َ�  قَاَل  ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ
َ
�  

ۡ
 ﴾٢٧ ُ�لُونَ تَأ

   ترجمه: 
برند و از آن  یغذا نمسوی  به د دستیبا تعجب د یول( .شان گذاردیا کیو آن را نزد 

  ؟!دیخور یا نمیآ :گفت )!خورند ینم یزیچ
   توضیحات: 

لُونَ «  أْكُ   ؟!دیخور یچرا نم ؟!دیخور یمگر نم ؟!:»أَال تَ
 ۲۸ ذاریات آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ۖ  ُهمۡ ِمنۡ  َجَس فَأ ْ  ِخيَفٗة وهُ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا ُ  ﴾٢٨ َعلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  َو�َ�َّ

   ترجمه: 
شان احساس ترس و یدر دل از ا )برند یغذا نمسوی  به د دستیه دک یھنگام( 

گاه بشارت دادند یسپس او را به تولد پسر !مترس :گفتند .ردکوحشت    .دانا و آ
   توضیحات: 

سَ «  جَ البته حضرت  .افتیخوف و ھراس به دلش راه  .ردکاحساس ترس  :»أَوْ
م یعلت خوف ابراھ ).۵۲حجر /  :نگا(د یگو یمشان  بدی ن ترس و خوف رایم ایابراھ

ن ینشانه ا ،خورد یمھماندار را نم یاگر مھمان غذا ،ه برابر عرف آن زمانکن بوده یا

المٍ ). «۷۰و  ۶۹ھود /  :نگا(آمده است  یکار خطرناکو  یدشمن یه براکبود   .پسر :»غُ
  .مراد حضرت اسحاق است

 ۲۹ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
تُهُ مۡ ٱ َبلَِت فَأ

َ
�ٖ  ِ�  ۥَر� ۡت  َ�َّ  ﴾٢٩ َعقِيمٞ  َعُجوزٌ  َوقَالَۡت  َهَهاوَجۡ  فََصكَّ

   ترجمه: 
زد و  ید و به صورت خود میشک یاد میفر )از تعجب(ه ک یدر حال ،ھمسرش جلو آمد 

به  یم و فرزندین سن و سال بزایشود در ا یمگر م(نازا ھستم  یرزنیمن پ :گفت یم



  ٢٢٨٧ سوره ذاریات

 

  ).؟! اورمیا بیدن
   توضیحات: 

ةٍ «  َّ تْ « ).۷۲ھود /  :نگا(ال یواو .ادیفر :»رصَ كَّ وزٌ . «زد کچ .زد یلیس :»صَ جُ عَ

يمٌ  قِ   ).۷۲ھود /  :نگا( :»عَ
 ۳۰ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ  ﴾٣٠ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َر�ُِّك�  قَاَل  لِِك َكَ�ٰ  قَالُوا
   ترجمه: 
پروردگارت دستور فرموده است  .میه گفتکخواھد بود گونه  ھمان :فرشتگان گفتند 

گاه  ،متکح یدارا )شیارھاک(او  ).ن خواھد شدیو قطعًا چن(   .است )زیاز ھر چ(و آ
   توضیحات: 

ذلِكِ «  جار و مجرور است و در موضع نصب  .میه گفتکخواھد شد گونه  ھمان :»كَ

نَا« :ن استیر چنیاست و تقد یاست و صفت مصدر محذوف لْ ي قُ ثْلَ ذلِكَ الَّذِ الً مِّ   .»قَوْ
 ۳۱ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

َها ُبُ�مۡ َخطۡ  َ�َما قَاَل ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ �  ﴾٣١ َسلُونَ ُمرۡ ل

   ترجمه: 
ار کچه  )ست ویت شما چیمأمور ،بعد از مژده( !فرستادگان یا :م گفتیابراھ 
  ؟دیدار یمھم
   توضیحات: 

طْبُ «    ).۵۱/   وسفی ،۲۳/   قصص ،۵۷حجر /  ،۹۵/   طه :نگا(ار مھم ک :»خَ
 ۳۲ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  ٓ  ا ا رۡ  إِ�َّ
ُ
ٓ ِسلۡ أ ۡ  �ٖ قَوۡ  إَِ�ٰ  َنا  ﴾٣٢ رِِم�َ �ُّ

   ترجمه: 
  .میا فرستاده شده یارکمردمان بزھسوی  به ما :گفتند 

 



 تفسیر نور    ٢٢٨٨

 

   توضیحات: 

مٍ م«  وْ نيَ ـُّقَ مِ رِ   .قوم لوط است :»جْ
 ۳۳ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٣ ِط�ٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِسَل لُِ�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میبرآنان بباران یاز سنگ ِگل یتا باران 
   توضیحات: 

ن طِنيٍ «  ةِ مِّ ارَ جَ  )۷۴حجر /  ،۸۲ھود / (ه در کاست  یزیھمان چ .از ِگل یسنگ :»حِ
  .ستیت آن بر ما معلوم نیفیکان شده است و یب )= سنگ ِگل لیِسّج (با واژه 

 ۳۴ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

َسوََّمةً ﴿   ﴾٣٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  مُّ
   ترجمه: 
 نشاندار شده )در فسق و فجور(اران کاسراف یبرا ،از جانب پروردگارت ،ھا ن سنگیا 
  .بود
   توضیحات: 

ةً «  مَ وَّ سَ   ).۸۳ھود /  ،۱۴/   عمران آل :نگا(نشاندار  ،عالمت و نشانه یدارا :»مُ
 ۳۵ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �ِيَها َ�نَ  َمن َنارَجۡ فَأ  ﴾٣٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
قبل از نزول بال از (ردند ک یم یقوم لوط زندگ یه در شھرھاکرا  یما تمام مؤمنان 

  .میرون بردیب )شھرھا
   توضیحات: 

ا«  الم کاق یر حذف شده و براثر شھرت از سیمرجع ضم .قوم لوط یدر شھرھا :»فِيهَ

نِنيَ ـْال). «۴۵ فاطر /(در  )ارض(ھمچون  .دا استیپ مِ ؤْ مان داشته یه اک یسانک :»مُ



  ٢٢٨٩ سوره ذاریات

 

  .و آن عقائد است ،باشند
 ۳۶ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ّمِنَ  ٖت َ�يۡ  َ�ۡ�َ  �ِيَها نَاوََجدۡ  َ�َما﴿   ﴾٣٦ لِِم�َ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
  .میافتین )نیراست(خانواده مسلمان  کیدر آن مناطق جز  
   توضیحات: 

. است ÷ا خاندان لوط یمراد خانواده  .ا خاندانیخانواده  کیاھل  :»بَيْتٍ « 

نيَ ـالْ « لِمِ سْ  .نماز و روزه :لیاز قب ،و آن اعمال است ،ه اسالم داشته باشندک یسانک :»مُ
جا در خود گرد کیمان و اسالم را یه اکاست  یسانک ،ا خاندانین خانواده و یمراد از ا

  .اند دگار بودهیآفرردار فرمانبردار کآورده و در گفتار و 
 ۳۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َناَوتََر�ۡ ﴿  ِينَ  َءايَةٗ  �ِيَها  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ َ�َافُونَ  ّلِ�َّ
َ
 ﴾٣٧ ِ�مَ ۡ�

   ترجمه: 
ه از کم یگذاشت یبرجا یسانک یبرا )فارک کداّل بر ھال( یا ن نشانهیدر آن سرزم 

  .ترسند یم )خدا یو اخرو یویدن( کعذاب دردنا
   توضیحات: 

نَا«  كْ ةً . «میگذاشت یباق :»تَرَ ايَ خداپرستان در  ،له آنیه به وسک یا اثر و نشانه :»ءَ
  .رندینده پند و عبرت بگیآ

 ۳۸ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  إِذۡ  ُموَ�ٰٓ  َوِ� ﴿ 
َ
بِ�ٖ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  هُ َ�ٰ َسلۡ أ  ﴾٣٨ مُّ

   ترجمه: 
ه او را مجھز به کآنگاه  .ز پند و عبرت وجود داردین یموس )یزندگداستان (در  

  .میفرعون فرستادسوی  به )ضا بودید بیه عصا و کاز معجزات ( یارکآش یروین
 



 تفسیر نور    ٢٢٩٠

 

   توضیحات: 

بِنيٍ «  لْطَانٍ مُّ د یل عصا و یاز قب ،است ÷ یمراد معجزات موس .ارکقدرت آش :»سُ
  ).۲۳غافر /  ،۴۵/   مؤمنون ،۹۶ھود /  :نگا(ضاء یب

 ۳۹ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ وۡ  ِحرٌ َ�ٰ  َوقَاَل  ۦنِهِ بُِركۡ  َ�َتَو�َّ
َ
  ﴾٣٩ ُنونٞ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
 یموس )مان بهیام حق و از ایپ(خود از  )یو انتظام ینظام( یروھایاو ھمراه با ن 
  .وانه استیا دیاو جادوگر  :گردان شد و گفتیرو

   توضیحات: 

نِهِ «  كْ ان کفرعون و ھم ار :ن استیچن یمعن ،باء مصاحبت باشد )ب(اگر حرف  :»بِرُ
ه یاگر باء سبب .گردان شدندیرو یانش از فرمان خدا و اطاعت از موسیرکومت و لشکح

 ،انش از فرمان خدایرکومت و لشکان حکه بر اریکاو به سبب ت :ن استیچن یمعن ،باشد
 ،ه باشدیاگر حرف تعد .برتافت یبرانه روکتمام وجود مته او با کن یا ای .گردان شدیرو

ومت و کان حکبرتافت و ھم ار یاو ھم خودش از فرمان خدا رو :ن استیچن یمعن

نٍ . «ان خود را از حق منحرف ساختیرکلش كْ تمام  یعنی ،ان بدنکمراد ار ،جانب :»رُ
  .ر و سپاه و اموال و اوالدکل لشیاز قب ی،گاه ماد هیکت .وجود است

 ۴۰ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

َخذۡ ﴿ 
َ
 ﴾٤٠ ُملِيمٞ  َوُهوَ  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َ�َنَبذۡ  ۥوَُجنُوَدهُ  هُ َ�ٰ فَأ

   ترجمه: 
و او سزاوار سرزنش بود  ،میشان انداختیایم و به دریردکانش را گرفتار یرکما او را و لش 

  شه به خاطر خواھد داشت).یھمآورش را  ردار شرمکن و رفتار و ینام ننگ ،خی(و لذا تار
   توضیحات: 

 »... هُ نُودَ جُ اهُ وَ نَ ذْ لِيمٌ ). «۴۰/   قصص :نگا( :»فَأَخَ  .مستحق لومه و سزاوار سرزنش :»مُ
  ).۱۴۲/   صافات :نگا(ه به سبب آن درخور مالمت باشد کند ک یارکه ک یسک

 



  ٢٢٩١ سوره ذاریات

 

 ۴۱ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  إِذۡ  َ�دٍ  َوِ� ﴿ 
َ
 ﴾٤١ َعقِيمَ لۡ ٱ لّرِ�حَ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ

   ترجمه: 
ه ک( یتکر و بریخ یه تندباد بکبدانگاه  .است یز پند و عبرتیدر سرگذشت قوم عاد ن 

  .میردکشان وزان یاسوی  به )شان را به ھمراه داشتیا یمرگ و نابود
   توضیحات: 

يمَ «  قِ عَ يحَ الْ ر و یه خکاست  یمراد باد .تکبر یده و بیفایباد ب .باران یباد نازا و ب :»الرِّ
  ).۲۵و  ۲۴/   احقاف :نگا(آرد  یبا خود م یو نابود که ھالکو بل ،به ھمراه ندارد یخوب

 ۴۲ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

تَۡت  ءٍ َ�ۡ  ِمن تََذرُ  َما﴿ 
َ
ِميمِ ٱكَ  هُ َجَعلَتۡ  إِ�َّ  هِ َعلَيۡ  �  ﴾٤٢ لرَّ

   ترجمه: 
ه ھمچون کن یمگر ا ،گذاشت یش نمیخورد بر جا یه برمک یزیبه ھر چ 

  .ردک یاش م ده و پودر شدهیپوس یاستخوانھا
   توضیحات: 

رُ «  ا تَذَ يمِ . «گفت ینم کتر .گذاشت یبرجا نم .ردک یرھا نم :»مَ مِ استخوان  :»الرَّ
  ).۷۸/   سی :نگا(شده  یده و متالشیپوس

 ۴۳ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  إِذۡ  َ�ُمودَ  َوِ� ﴿  ٰ  َ�َمتَُّعوا  ﴾٤٣ ِح�ٖ  َح�َّ
   ترجمه: 
 :گفته شدشان  بدی هکبدان ھنگام  .ز پند و عبرت استیدر سرگذشت قوم ثمود ن 

  .دید و بھره ببریریتمتع برگ یاز زندگ یوتاھکمدت 
   توضیحات: 

نيٍ «  تّي حِ دن مرگ یان عمر و فرارسیمراد تا پا .یوتاھکتا زمان  .یزیتا مدت ناچ :»حَ
  ).ریزاد المس :نگا(باشد  یم )۶۵ھود / (ور در کا مراد سه روز مذی .است
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 ۴۴ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�َعَتوۡ ﴿  مۡ  َ�نۡ  ا
َ
َخَذ�ۡ  َرّ�ِِهمۡ  رِ أ

َ
ٰ ٱ ُهمُ فَأ  ﴾٤٤ يَنُظُرونَ  وَُهمۡ  عَِقةُ ل�َّ

   ترجمه: 
ره یره خیشان را فرا گرفت و آنان خیصاعقه ا آنان از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و 

  ).!شتن نداشتندیبر دفاع از خو یدند و قدرتید یش را میخو یردند (و نابودک یبدان نگاه م
   توضیحات: 

ا«  تَوْ مْ ). «۲۱/   فرقان :نگا(رش فرمان سرباز زدند یاز پذ .ردندک یشکسر :»عَ هُ وَ

ونَ  نظُرُ   .سازد یم کشان را ھالیه دارد اکستند ینگر یمشان صاعقه را یه اک یدر حال :»يَ
 ۴۵ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َ�َما﴿  ْ  َوَما �َِيا�ٖ  ِمن ُعوا  ﴾٤٥ ُمنَتِ�ِ�نَ  َ�نُوا
   ترجمه: 
 یاری یسکاز (زند و نتوانستند ینتوانستند برخ )هکن شدند یچنان نقش زم(آنان  

  .نندک کمکشتن را یخو )بطلبند و
   توضیحات: 

ينَ «  ِ نتَرصِ   .نندگانک کمک .دھندگان یاری :»مُ
 ۴۶ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ َ�بۡ  ّمِن نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿  ْ  إِ�َُّهمۡ  ُل ٰ  امٗ قَوۡ  َ�نُوا  ﴾٤٦ ِسقِ�َ َ�
   ترجمه: 
بوده و  یشان قوم فاسقیه اکچرا  .میساخته بود کما قوم نوح را ھال ،ش از آنانیپ 

  .از فرمان خدا خارج شده بودند )یفر و معاصکبا انجام (
   توضیحات: 

نيَ «  قِ ماً فَاسِ وْ انُوا قَ   ).۵۴/   زخرف ،۱۲/   نمل :نگا( :»كَ
 ۴۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٢٩٣ سوره ذاریات

 

ٓ ٱوَ ﴿  َما �ۡ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  ءَ لسَّ
َ
 ﴾٤٧ لَُموِسُعونَ  �نَّا يْدٖ بِ�

   ترجمه: 
  .میبخش یم و ھمواره آن را وسعت میا ما آسمان را با قدرت بنا ساخته 
   توضیحات: 

دٍ «  اء نوشته شده یبا دو  یالخط قرآن در رسم ).۱۷/   ص :نگا(قدرت و قوت  :»أَيْ

ونَ ـَل. «است عُ وسِ إِنَّا . «دھنده گسترش .یقدرت و توانائ یدارا ،جمع ُموِسع :»مُ

ونَ ـلَ  عُ وسِ علم امروز ثابت  .دارده گسترش جھان یاشاره به نظر ،هین بخش از آیا :»مُ
 ،شود یتر م نیجًا فربه و سنگیتدر یبر اثر مواد آسمان ،نیره زمکه نه تنھا کرده است ک
 ،شان قرار دارندکھک کیه در ک یستارگان .ز در حال گسترش ھستندینھا  آسمان هکبل

جھان از  یشان در فضاکھکاردھا یلیو م ،شوند یشان دور مکھکز کبه سرعت از مر
 یحت .وسته در حال انبساط و توسعه استیو باالخره جھان پ ،گردند یدور مگر یدکی

جمع  یز واحدکھا در آغاز در مر شانکھکو  یرات آسمانکتمام  :ندیگو یدانشمندان م
 یکار وحشتنایم و بسیسپس انفجار عظ -  نیالعاده سنگ با وزن مخصوص فوق -بوده 

رات درآمده کو به صورت  ،شده یمتالشجھان  یاجزا ،و به دنبال آن ،در آن رخ داده
  ).نمونه .المنتخب :نگا(و توسعه است  ینینش و به سرعت در حال عقب ،است

 ۴۸ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
  ﴾٤٨ هُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ مَ فَنِعۡ  َهاَ�ٰ فَرَشۡ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
و چه  )میا مردمان آماده ساخته یزندگ یو برا(م یا ردهکن را پھن یو زم 

  !میا بوده ینندگان خوبک آماده
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ شْ ونَ ـمَ ـالْ . «میا ردهکن را پھن یزم :»فَرَ دُ  یخدا .آماده سازنده ،جمع ماِھد :»اهِ
د یه باکمردمان ھمچون گھواره آماده فرموده است و چنان یزندگ ین را برایمھربان زم

   ).۱۰/   زخرف ،۵۳/   طه :نگا(شان فراھم آورده است یش ایآسا یبرا
 ۴۹ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٢٩٤

 

ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َجۡ�ِ َزوۡ  َناَخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َوِمن﴿   ﴾٤٩ تََذكَّ
   ترجمه: 
  .دینکاد ی )دگار رایعظمت آفر(ه شما کن یتا ا ،میا دهیرا آفر یز جفتیما از ھر چ 
   توضیحات: 

 » ِ نيْ جَ وْ  :نگا(ره یاھان و جمادات و غیجفت نر و ماده در جھان جانداران و گ کی :»زَ
  ).۵۳/   طه ،۱۲/   زخرف ،۳۶/   سی ،۷شعراء / 

 ۵۰ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

وٓ ﴿  ْ فَفِرُّ ِۖ ٱ إَِ�  ا بِ�ٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُ�م إِّ�ِ  �َّ  ﴾٥٠ مُّ
   ترجمه: 
شما ھستم  یاو برا یاز سو یارکدھنده آش میمن ب .دیخدا بشتاب )عبادت( یبه سو 

  ).شما روشن است یبرا ،من با دالئل و معجزات یغمبریو پ(
   توضیحات: 

وا«  و  یخداشناسسوی  به ی،پرست فر و بتکختن از یمراد گر .دیزیبگر :»فِرُّ
ز از یخالصه گر .عبادات و حسنات استسوی  به ،ئاتیو از گناھان و س ی،تاپرستکی

بِ « .موجبات نعمت و سعادتسوی  به ،عذاب و شقاوتموجبات   یعنی .ارکآش :»نيٌ مُ
  .ستیشما ناشناخته ن یو برا ،روشن است ،من با دالئل و معجزات یغمبریپ

 ۵۱ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َ�ۡ  َوَ� ﴿  ِ ٱ َمعَ  َعلُوا ۖ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ بِ�ٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُ�م إِّ�ِ  َءاَخَر  ﴾٥١ مُّ
   ترجمه:

 کعاقبت وحشتنا(گر  بیان دھنده و میمن ب .دیرا انباز مساز یگریمعبود د ،با خدا 
  .باشم یشما م یخدا برا یاز سو )یپرست و بت کشر
   توضیحات: 

بِنيٌ «  دارم و یان میتان بیرا برا کو شر یپرست بت کعاقبت دردنا یعنی .گر انیب :»مُ
  .سازم یتان جدا میبراژراھه شقاوت را از شاھراه سعادت ک

 



  ٢٢٩٥ سوره ذاریات

 

 ۵۲ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِك َكَ�ٰ ﴿  َ�  َما
َ
ِينَ ٱ � ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن لِِهمَ�بۡ  ِمن �َّ وۡ  َساِحرٌ  قَالُوا

َ
 ﴾٥٢ ُنونٌ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
ش یمردمان پسوی  به یغمبریچ پیھ )دارند یب میذکنان شما را تیه اک(گونه  نیھم 
  .وانه استیا دیاو جادوگر  :اند ه گفتهکن یمگر ا ،است شان نرفتهیاز ا
   توضیحات: 

ذلِكَ «  محذوف است و  یخبر مبتدا .ن منوال استیار به ھمک .ن صورتیبھم :»كَ

ذلِكَ « :ن استیر چنیتقد رُ كَ   .»أَألَ َمْ
 ۵۳ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

تََواَصوۡ ﴿ 
َ
� ْ  ﴾٥٣ َطاُغونَ  مٞ قَوۡ  ُهمۡ  بَۡل  ۦۚ بِهِ  ا

   ترجمه: 
ه آنان مردمان کبل ،نه ؟!اند ردهک) سفارش ین سخنیگر را (به گفتن چنیمگر ھمد 
  شان است).یانگریث طغیه واحد خبیشان ھمان روحیند (و عامل وحدت عمل ایانگریطغ
   توضیحات: 

ا بِهِ «  وْ اصَ ه یما !مردم یه اکن است یتعجب است و مراد ا یھمزه استفھام برا :»أَتَوَ
  .اند ردهکاء سفارش یب انبیذکگر را به تیدکینان انگار ید یه بکتعجب است 

 ۵۴ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َتَولَّ ﴿  نَت  َ�َما
َ
  ﴾٥٤ بَِملُو�ٖ  أ

   ترجمه: 
مان یشان ایه چرا اک( یگردیچون تو سرزنش نم ،بگردان یزه با آنان رویاز ست 
  ).آورند ینم

   توضیحات: 

مْ «  نْهُ لَّ عَ ند یجو زهیبر و ستکشان متیه اک چرا ،بگردان یزه با آنان رویاز ست :»تَوَ

لُومٍ «   .سزاوار سرزنش .لومه شده :»مَ
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 ۵۵ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ تَنَفعُ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ فَإِنَّ  َوَذّكِرۡ ﴿   ﴾٥٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
ه کند ک یم یارکو (رساند  یاندرز به مؤمنان سود مه پند و کچرا  ،پند و اندرز بده 

  ).ندیفزایشان ب نیقیمان و یوسته بر ایو پ ،نندکخدا را فراموش ن
   توضیحات: 

ري«  كْ اندازد و موجب  یاد خدا میه انسان را به ک یپند و اندرز .موعظه حسنه :»الذِّ
  .گردد یش تقوا میمان و افزایت ایتقو

 ۵۶ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ 
   ترجمه: 
  .ام دهیافریپرستش خود ن یرا جز براھا  انسان وھا  پری من 
   توضیحات: 

ونِ «  بُدُ   ).۵/   نهیب :نگا(نند ک یتا مرا پرستش و بندگ :»لِيَعْ
 ۵۷ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ رِ�دُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
  ﴾٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ

   ترجمه: 
ه مرا کخواھم  یو نه م ،نمک یم یرزق و روزگونه  ھیچ من از آنان نه درخواست 

  .دھند کخورا
   توضیحات: 

 »... مْ نْهُ يدُ مِ آ أُرِ   .آنانخوار ینه روز ؛ شانمیده ایانم و روزیاز از جھانین یمن ب :»مَ
 ۵۸ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  زَّاُق ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ ُقوَّةِ لۡ ٱ ُذو لرَّ  ﴾٥٨ َمتِ�ُ ل



  ٢٢٩٧ سوره ذاریات

 

   ترجمه: 
  .رومند است و بسیرسان و صاحب قدرت و ن یتنھا خدا روز 
   توضیحات: 

ةِ «  وَّ قُ والْ تِنيُ ـْال. «روین یدارا :»ذُ ةِ (د یکتأ .فراوان یروین یدارا :»مَ وَّ قُ والْ   .است )ذُ
 ۵۹ سوره ذاریات آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  فَإِنَّ ﴿  ْ  لِ�َّ ۡص  َذنُوِب  َل ّمِثۡ  اَذنُو�ٗ  َظلَُموا
َ
 ﴾٥٩ ِجلُونِ َتعۡ �َسۡ  فََ�  بِِهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ارانشان یھمانند سھم بزرگ  ،از عذاب دارند یسھم بزرگ ،نندک یه ستم مک یسانک 

  .دیاز من به شتاب وقوع عذاب را مخواھ ،نیبنابرا ).!نیشیاز اقوام ستمگر پ(
   توضیحات: 

نُوباً «  لُونِ . «ه دنباله دارندک یبزرگ یدلوھا ،سطل بزرگ :»ذَ جِ تَعْ اء یانب :نگا( :»فَال يَسْ
 /۳۷.(  

 ۶۰ سوره ذاریات آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ  لٞ فََو�ۡ ﴿  ْ  ّلِ�َّ ِيٱ ِمِهمُ يَوۡ  ِمن َ�َفُروا  ﴾٦٠ يُوَعُدونَ  �َّ
   ترجمه: 
  .شوند یشان بدان وعده داده میه اک یاز دست آن روز !افرانکال بر یواو 
   توضیحات: 

 »... ينَ يْلٌ لِلَّذِ  ).۶۵/   زخرف ،۲۷/   ص ،۳۷/   میمر ،۲/   میابراھ :نگا( :»فَوَ





 
 

 سوره طور

 ۱ آیهسوره طور 
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱوَ ﴿   ﴾١ لطُّ
   ترجمه: 
  ).آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است یباال یه موسک( !وه طورکسوگند به  
   توضیحات: 

  ).۲/   نیت ،۲۰/   مؤمنون :نگا( !نا استین سیدر سرزم یوھکاسم خاص  :»الطُّورِ « 
 ۲ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  بٖ َو�َِ�ٰ ﴿   ﴾٢ ُطورٖ مَّ
   ترجمه: 
ن یره زمکبه ھا  انسان رھنمود یه براک !یآسمان(تاب نوشته شده کو قسم به  

  ).فرستاده شده است
   توضیحات: 

ن یا .قرآن .است یآسمانھای  کتاب تاب مراد است و منظور ھمهکجنس  :»كِتَابٍ « 
 ھمه یاصل ده و ھماھنگ با مقاصدیکچ ،قرآن -الف  :ل مقبول استیه به دو دلینظر

و  ۴۶/   مائده ،۵۰و  ۳/   عمران آل ،۹۷و  ۹۱و  ۴۱/   بقره :نگا(است  یآسمانھای  کتاب
 ،۱/   ص ،۲/   سی :نگا(رده است کاد یخداوند به قرآن قسم  یگریدر موارد د -ب  )۴۸

طُورٍ ). «۲/   دخان ،۲/   زخرف سْ   احزاب ،۵۸اسراء /  :نگا( .نوشته شده .افتهینگارش  :»مَ
  ).۱۴۵/   اعراف :نگا(تورات  .لوح محفوظ ).۶ /

 ۳ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

نُشورٖ  َرّقٖ  ِ� ﴿   ﴾٣ مَّ
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   ترجمه: 
  .ده استیپخش گرد )انیان جھانیم(و  یدر صفحات )ه نوشته شده استک یتابک( 
   توضیحات: 

قٍّ «  ورٍ . «ا الواح استیو مراد صفحات  یاسم جنس جمع .صفحه :»رَ نشُ پخش  :»مَ
  .گشوده و باز .شده

 ۴ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿   ﴾٤ ُمورِ َمعۡ ل
   ترجمه: 
  ).زند یه دائمًا از زائران موج مک !عبهک(و قسم به خانه آبادان  
   توضیحات: 

بَيْتِ ال«  ورِ ـْالْ مُ عْ ه در آسمان است و کالمعمور  تیب .ه استکه در مکعبه مشرفه ک :»مَ
  .ح خدا مشغولندیس و تسبیفرشتگان در آن گروه گروه به تقد دائماً 

 ۵ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

قۡ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ ِف لسَّ  ﴾٥ فُوعِ َمرۡ ل
   ترجمه: 
  !)آسمان(و سوگند به سقف برافراشته  
   توضیحات: 

فِ «  قْ فُوعِ ـْال). «۳۲اء / یانب :نگا(آسمان مراد است  :»السَّ رْ برپاداشته  .برافراشته :»مَ
نت یسر ما را پوشانده و ز یآسمان با داشتن ستارگان فراوان آن چنان باال .شده
 :نگا(آسمان  ین بناین آن سقف این بوده و قسمت پائیره زمکانگار بام  ،اند داده

 یا ه قشر فشردهکن است یجو اطراف زم ،از آسمان یالبته بخش ).۲۸و  ۲۷/   نازعات
ن را فرا گرفته است و آن را در یره زمکاطراف  یمکف محه ھمچون سقکاز ھوا است 
  .ندک یحفظ م یبه خوب یھانیکانبار یو اشعه ز یسرگردان آسمان یھا برابر سنگ

 ۶ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٣٠١ سوره طور

 

 ٱ رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿ 
ۡ  ﴾٦ ُجورِ َمسۡ ل

   ترجمه: 
  !سراپا آتش یایو سوگند به در 
   توضیحات: 

ورِ ـْال«  جُ سْ مراد  .منفجر شده ).۶ر / یوکت :نگا(ز از شعله و آتش یلبر .برافروخته :»مَ
انفطار /  :نگا(گردد  یآبھا منفجر م یھا ه اتمکامت است یاھا در ھنگامه وقوع قیآب در

  .شود ین در آنھا روان میزم یدرون یھا و مواد مذاب و گداخته )۳
 ۷ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ ﴿   ﴾٧ قِعٞ لََ�
   ترجمه: 
  ).شدک یفار را در آغوش خود مکو (شود  یه قطعًا عذاب پروردگارت واقع مک 
   توضیحات: 

 »... ابَ ذَ   .ن استیشیمتعدد پ یھا جواب قسم :»إِنَّ عَ
 ۸ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿   ﴾٨ َدافِعٖ  ِمن ۥَ�ُ  مَّ
   ترجمه: 
  .ندک یریتواند از وقوع آن جلوگ ینم یزیچ چیس و ھکچ یو ھ 
   توضیحات: 

افِعٍ «    .بازدارنده .نندهک دفع :»دَ
 ۹ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َ�ُمورُ  مَ يَوۡ ﴿  َما  ﴾٩ �رٗ َموۡ  ءُ لسَّ
   ترجمه: 
افتد و  یان و جنبش مکآسمان سخت به ت )هکدھد  یرخ م ین عذاب الھیا( یروز 

  .لولد یتند درھم م
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   توضیحات: 

راً «  وْ دن و یدرھم لول .دنیموج زدن و چرخ .رفت و برگشت .ت و اضطرابکحر :»مَ
  .ردنکدا یپ یچیت مارپکحر

 ۱۰ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٠ �َسۡ�ٗ  َباُل �ِۡ ٱ َو�َِس�ُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گردند یبه شتاب روان م )شوند و ینده مکاز جا (ھا  وهکو  
   توضیحات: 

اً «  ريْ   .روان شدن .ردنکت کحر :»سَ
 ۱۱ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿   ﴾١١ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !اند ردهکب یذکت )حق را(ه ک یسانکبه حال  یوا ،آن روز 
   توضیحات: 

يْلٌ «    ).۳۷/   میمر ،۲/   میابراھ ،۷۹ .بقره :نگا( :»وَ
 ۱۲ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿    ﴾١٢ َعُبونَ يَلۡ  ٖض َخوۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
وسته مشغول طعنه زدن به اسالم و یو پ(شند یباطل خو یارھاکه سرگرم کآنان  

  ).غمبرندیقرآن و پ
   توضیحات: 

ضٍ «  وْ  ۶۸/   انعام ،۶۹و  ۶۵/   توبه :نگا(انه کودکھوده و یب یارھاکفرو رفتن به  :»خَ
  ).۹۱و 

 



  ٢٣٠٣ سوره طور

 

 ۱۳ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ونَ  مَ يَوۡ ﴿   ﴾١٣ َد�ًّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  إَِ�ٰ  يَُدعُّ
   ترجمه: 
  .اندازند یان آتش دوزخ میآنان را با زور به م یروز 
   توضیحات: 

ونَ «  عُّ دَ اً . «شوند یگردند و انداخته م یبا قھر و زور پرت م :»يُ عّ با خشونت فرو  :»دَ

ونَ إِيلَ النَّارِ ). «۲/   ماعون :نگا(ردن و راندن کبه شدت پرت  .انداختن عُّ دَ با خشونت  :»يُ
 :نگا(شوند  یآتش رانده مسوی  به با خشونت ).۹۰/   نمل :نگا(شوند  یبه آتش انداخته م

  ).۸۶/   میمر ،۷۱زمر / 
 ۱۴ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ�َ ِ بُونَ  بَِها ُكنُتم لَِّ� ٱ �َّارُ ٱ ِذه  ﴾١٤تَُ�ّذِ
   ترجمه: 
ه آن را دروغ کاست  ین ھمان آتشیا :)ندیگو یمشان  بدی ن وقت فرشتگانیدر ا( 

  .دیپنداشت یم
   توضیحات: 

 »... هِ النَّارُ   ).۴۲سبأ /  ،۲۰/   سجده :نگا( :»هذِ
 ۱۵ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

فَِسحۡ ﴿ 
َ
ٓ َ�ٰ  رٌ أ مۡ  َذا

َ
نُتمۡ  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  َ�  أ ُ�ِ ١٥﴾ 

   ترجمه: 
  ؟دینیب یه شما نمکن یا ای ؟ ن جادو استیا ایآ 
   توضیحات: 

رٌ هذا...«  حْ /   مائده :نگا(دند ینام یاء را سحر میانب یارھاکوسته یافران پک :»أَفَسِ
ه آتش را ک یامت به عنوان سرزنش ھنگامیلذا روز ق ).۷ھود /  ،۷۶/   ونسی ،۱۱۰

ن ھم سحر و جادو یا :ندیگو یمشان  بدی ،شوند یا به درون آن انداخته مینند و یب یم
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ونَ « !است ُ ا یافران در دنک .ن بخش ھم جنبه سرزنش داردیا :»أَمْ أَنتُمْ ال تُبْرصِ
/   اعراف :نگا( ...و ،نندکاف یغمبران جادوگرند و بر چشمان ما پرده میپ :گفتند یم

پرده بر چشمان ا یآ ؟ ن عذاب سحر استیا ایآ :شود یگفته مشان  بدی امتیدر ق )۱۳۲
  ؟اند ندهکشما اف

 ۱۶ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

وٓ ۡص ٱفَ  َهالَوۡ ۡص ٱ﴿  ُ�ِ ْ وۡ  ا
َ
ْ تَۡص  َ�  أ وا ُ�ِ  ٓ َما ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا  ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما نَ َزوۡ ُ�ۡ  إِ�َّ

   ترجمه: 
به حال شما  ی،تابید و چه بینکھم  یبائیکچه ش ،دید و بدان بسوزیبه آتش وارد شو 

  .دیشو یفر داده میکد یا ردهکه خودتان ک یارھائکه تنھا برابر کچرا  .ندک ینم یتفاوت
   توضیحات: 

ا«  هَ لَوْ و  ۱۱۵نساء / (د ید و حرارت آن را بچشید و بدان بسوزیداخل آتش شو :»إِصْ
  ).۵۹ص  ،۱۶۳/   صافات ،۵۶و  ۳۰

 ۱۷ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل  ﴾١٧ َونَعِي�ٖ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  .دارند یفراوان جاھای  نعمت بھشت وھای  باغ انیزگاران در میاما پرھ 
   توضیحات: 

يمٍ «  نَعِ نَّاتٍ وَ   .ثرت و عظمت استکگر  بیان ھا ن واژهین ایتنو :»جَ
 ۱۸ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  ِكهِ�َ َ� ٰ  بَِما ٰ  َر�ُُّهمۡ  ُهمۡ َءاتَٮ  ﴾١٨ ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َر�ُُّهمۡ  ُهمۡ َوَوقَٮ
   ترجمه: 
تر  بزرگ نعمت(و  ،داده است شاد و خوشحالندشان  بدی ه خداک یرھائیو در برابر چ 
  .آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است ،شانیا یخدا )هکن یا ،نیاز ا
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   توضیحات: 

نيَ «  اكِهِ   ).۲۷/   دخان ،۵۵/   سی :نگا(افراد شاد و مسرور  :»فَ
 ۱۹ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا  ﴾١٩ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما � َٔ
   ترجمه: 
  !تان بادینوش و گوارا ،دیاشامید و بید بخوریا ردهکه ک یارھائکبه پاداش  
   توضیحات: 

نِيئاً «    ).۴است (نگا: نساء /  یا صفت مصدر محذوفیدردسر. مفعول مطلق  یبگوارا و »: هَ
 ۲۰ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿  رٖ  َ�َ ۡص  ُ�ُ  ﴾٢٠ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  ُهمَ�ٰ َوَزوَّجۡ  ُفوفَةٖ� مَّ
   ترجمه: 
اه یو زنان س ،اند ه زدهیکده تینار ھم چکف و یرد یھا ه بر تختکاست  ین در حالیا 

  م).یا نارشان قرار دادهکم (و در یا را ھمسرشان نموده یبھشت یبایچشم و درشت چشم ز
   توضیحات: 

رٍ «  ُ ةٍ ). «۴۴/   صافات ،۴۷حجر /  :نگا(ھا  تخت ،ریجمع َسر :»رسُ وفَ فُ صْ ف و یرد :»مَ

نيٍ . «رده نھاده .ده شدهینار ھم چک ورٍ عِ گر یات دیه و آین آیاز ا ).۵۴/   دخان :نگا( :»حُ
تا مجلس  ،اند گر نھاده شدهیدکیھا گرداگرد مجلس بزم و مقابل  ه تختکد یآ یقرآن برم

  .تر باشد وهکانس ھر چه باش
 ۲۱ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ َبَعتۡ ٱوَ  َءاَمُنوا �َۡ  نٍ �ِإِيَ�ٰ  ُذّرِ�َُّتُهم ُهمۡ �َّ
َ
ٓ  ذُّرِ�ََّتُهمۡ  بِِهمۡ  َناقۡ � َ�ۡ  َوَما

َ
 َ�َملِهِم ّمِنۡ  ُهمَ�ٰ �

� َ�ۡ  ّمِن  ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ  ءٖ
   ترجمه: 
 یرویمان آوردن پیشان در ایاز اشان  فرزندان اند و مان آوردهیه خودشان اک یسانک 

تا زادگان دلبند خود (م یگردان یملحق مشان  بدی راشان  فرزندان )در بھشت( ،اند ردهک
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ه ما اصًال از عمل آن کآن یب )شتر ببرندینند و از انس با آنان لذت بیببنار خود کرا در 
شان  فرزندان م و بهیبردار یزیو از اندوخته پدران و مادران چ(م یاھکب یزیسان چک

ن راه یا گناھانشان را از ایم و یفزائیله بر حسنات فرزندان بین وسیا بدیو  ،میبدھ
  .رده استکه کاست  یارھائکس در گرو که ھر کچرا  ).میبزدائ
   توضیحات: 

مْ «  تْنَاهُ آ أَلَ َلَت  .میا استهکشان نیارھاکاز  :»مَ
َ
ِلُت ی ،فعل مھموز الفاء أ

ْ
بر وزن َضَرَب  ،أ

آ ). «۱۴/   حجرات :نگا(سان است کی یدر معن ،ُت یلی ،الَت  یائیبا فعل اجوف  ،ْضِرُب ی مَ

يْئاً  مْ شَ لِهِ مَ نْ عَ تْنَا مِ ن است یمراد ا .میاھک ینم یزیپدران اصًال چ یارھاکاز پاداش  :»أَلَ
ه مراد اعطاء نعمت انس و کو بل ،ع منزلت فرزندان باعث تنزل مقام پدران نبودهیه ترفک

نيٌ . «زدان استیعاشقان   ھای دل ل مجمعیکتش هِ   .گروگان :»رَ
 ۲۲ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ا �ٖ َو�َۡ  ِكَهةٖ بَِ�ٰ  ُهمَ�ٰ َددۡ َوأ  ﴾٢٢ َتُهونَ �َشۡ  ّمِمَّ

   ترجمه: 
  .میگذار یارشان میه بخواھند در اختکرا  یو گوشت یا وهیوسته ھر گونه میپ 
   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ دْ دَ /   نمل ،۵۵/   مؤمنون :نگا(م یدھ یمشان  بدی .میدھ یم  شان یاری :»أَمْ
۳۶.(  

 ۲۳ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

  �ِيَها زَُعونَ َ�َتَ�ٰ ﴿ 
ۡ
  َوَ�  �ِيَها وٞ لَغۡ  �َّ  اسٗ َكأ

ۡ
 ﴾٢٣ �ِيمٞ تَأ

   ترجمه: 
در آن است  یسرائ اوهیو  یگوئ ھودهیه نه بکرا  )شراب طھور( یآنان در آنجا جامھا 

  ).شوند یشند و خوش مک یو سر م(رند یگ یگر میدکیاز دست  ،و نه با گناه ھمراه است
   توضیحات: 

ونَ «  عُ تَنَازَ وٌ . «رندیگ یند و میربا یگر میدکیمشتاقانه از دست  :»يَ غْ  .یسرائ اوهی :»لَ
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أْثِيمٌ . «یگوئ ھودهیب و  یسرائ اوهینه موجب  ،شراب آخرت یعنی .یارکبزھ .یورز گناه :»تَ
و  کتکار مستان به ک، و نه گردد یشود، و نه موجب گناه م یم یشان گوئیپر
  .شدک یم یارک کتک

 ۲۴ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

َُّهمۡ  َمانٞ ِغلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَ�ُطوُف ﴿  �َُّهمۡ  ل
َ
كۡ  لُؤٞ لُؤۡ  َك�  ﴾٢٤ ُنونٞ مَّ

   ترجمه: 
در چرخش و  )شانیخدمتگزار یبرا(شان یوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ایپ 

  .ھستند )در صدف(پنھان  یدھایمروار )یکدر صفا و پا(انگار آنان  .گردشند
   توضیحات: 

لْمَ «  لُؤٌ . «ارگزاران استکاران و کمراد خدمت .پسران نوجوان ،جمع ُغالم :»انٌ ـغِ ؤْ  :»لُ

نُونٌ . «دیمروار كْ تازه و شفاف و  ید در درون صدف به قدریمروار .پنھان در صدف :»مَ
  ).۲۳/   واقعه :نگا(ه حد ندارد کبا است یز

 ۲۵ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  ﴾٢٥ َءلُونَ يَتََسا

   ترجمه: 
 یھا یھا و خوش از آنان از نعمت کیو ھر (نند ک یگر میبه ھمد ینان روک پرسش 

  ).دیگو یسخن م یگریزدان با دیران کیبھشت و الطاف ب
   توضیحات: 

بَلَ «  لُونَ . «ردکرو  :»أَقْ آءَ تَسَ مراد صحبت آنان از گذشته  .پرسند یگر میاز ھمد :»يَ
  .است یف وضع خوش فعلیو تعر ،ایخود در دن

 ۲۶ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ْ قَالُوٓ ﴿  هۡ  ِ�ٓ  ُل َ�بۡ  ُكنَّا إِنَّا ا
َ
  ﴾٢٦ فِقِ�َ ُمشۡ  لَِناأ

   ترجمه: 
از خشم ( کمنایان خانواده و فرزندانمان بیدر م )ایدر دن(ن یش از ایما پ :ندیگو یم 
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  .میبود )امتیق یتاب و جزا و سزاکخدا و حساب و 
   توضیحات: 

لِنَا«  . ھمراه با فرزندان و خانواده خود .ان اھل و خانواده خودیدر م :»يفِ أَهْ

نيَ « قِ فِ شْ  یاز بازخواست الھ کمنایمراد ب .کمنایب .ترسان و ھراسان ،جمع ُمْشِفق :»مُ
  .است یآمد اخرو یو پ ،ان عمریدر پا

 ۲۷ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�َمنَّ ﴿  ٰ  َناَعلَيۡ  �َّ ُمومِ ٱ َعَذاَب  َناَوَوقَٮ  ﴾٢٧ لسَّ
   ترجمه: 
و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما  ،سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود 

  .را بدور داشت
   توضیحات: 

نَّ «  ه کر یمقبول. قسمت اخ -مذموم ب  -منت نھاد. منت بر دو قسم است: الف »: مَ

ومِ «است.  یکیو ن یلطف و مرحمت و خوب یبه معن ،ن استیه ھم ھمیمراد آ مُ شعله »: السَّ
بدن بگذرد (نگا:  یھا ه از سوراخک یسر). آتشیآتش بدون دود (نگا: المصحف الم

  ب).یفرھنگ لغات قرآن قر ،ثیان الحدی). باد گرم و سوزان (نگا: مجمع البیالمعان روح
 ۲۸ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ۖ نَدۡ  ُل َ�بۡ  ِمن ُكنَّا إِنَّا﴿   ﴾٢٨ لرَِّحيمُ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ُعوهُ
   ترجمه: 
را پرستش  یم و فقط ویخواند یاد میاو را به فر )تنھا ،در جھان(ن یش از ایما پ 

  .ار و مھربان استکوکیواقعًا او ن .میردک یم
   توضیحات: 

وهُ «  عُ ُّ «م. یدیپرست یم. او را میخواند یادش میبفر»: نَدْ   ).یالمعان ار (نگا: روحکوکین»: الْربَ
 ۲۹ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿  نَت  َ�َما
َ
 ﴾٢٩ ُنونٍ َ�ۡ  َوَ�  بَِ�اهِنٖ  َرّ�َِك  َمِت بِنِعۡ  أ
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   ترجمه: 
تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه  ،پند و اندرز بده )مردمان را به قرآن( 

  .وانهیو نه د یبگوئیغ
   توضیحات: 

رْ «  كِّ ةِ . «نکموعظه  .پند بده :»ذَ مَ نٍ . «ت مرحمتکبه بر .در پرتو نعمت :»بِنِعْ اهِ  :»كَ
دھد و  یم یبیه خبر از اسرار غک یسک .ندک یب میعلم غ یه ادعاک یسک .بگویغ

  .ردیگ یشان میرا از ا یبیارتباط دارد و اخبار غان یان و پریه با جنکاست  یمدع
 ۳۰ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
�َُّص  َشاِعرٞ  َ�ُقولُونَ  أ ۡ ٱ َب َر�ۡ  ۦبِهِ  �ََّ�َ  ﴾٣٠ َمُنونِ ل

   ترجمه: 
د و ید تا زنده است اشعار خود را بسرایو بگذار(ه او شاعر است کند یگو یا آنان میآ 

تا دفتر اشعار و طومار عمرش را (م یو ما در انتظار مرگ او ھست )دیرا بربا یدل مردمان
  ).چد و ما را از دست او راحت سازدیدرھم پ

   توضیحات: 

رٌ «  اعِ . ُھَو َشاِعٌر  :ن استیر چنیمحذوف است و تقد یخبر مبتدا .سرا چامه :»شَ

بَّصُ « َ يْبَ . «میمنتظر ھست .میشک یانتظار م :»نَرتَ نجا یدر ا .کوکمش .و گمان کش :»رَ

نُونِ ـالْ . «رات استییمراد نزول و تغ  .ننده استکقطع  یبه معن ی،از نظر لغو .مرگ :»مَ

يْبَ ال. «ندک یمرگ ھم رشته عمر را قطع م نُونِ ـْرَ با  .کوکمرگ مش .گمان مرگ :»مَ
ه وقت فرا ک یمرگ یعنی .اضافه صفت به موصوف خود است ،ریاخ یتوجه به معن

  .ستیاست و معلوم ندنش مورد گمان یرس
 ۳۱ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  قُۡل ﴿  ۡ ٱ ّمِنَ  َمَعُ�م فَإِّ�ِ  تََر�َُّصوا ّ�ِِص�َ ل   ﴾٣١ ُمَ�َ
   ترجمه: 
عاقبت (و من ھم با شما در انتظار  ،دیباش )خامتان یپندارھا(شما در انتظار  :بگو 

  .ھستم )خود و سرانجام بد شما کین
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   توضیحات: 

نيَ ـْال«  بِّصِ َ رتَ   .شندگانکانتظار  :»مُ
 ۳۲ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
  أ

ۡ
حۡ  ُمرُُهمۡ تَأ

َ
ٰ أ ٰ  ُمُهمَ� ٓۚ بَِ� مۡ  َذ�

َ
 ﴾٣٢ َطاُغونَ  مٞ قَوۡ  ُهمۡ  أ

   ترجمه: 
ه اصًال کن یا ای ؟دھد یدستور م )سخنان متناقض(ن یشان را به ایشان ایا خردھایآ 

صه آنان یسرشت و خص ،از فرمان حق یچیسرپو (ھستند  یشکانگر و سریمردمان طغ
  ).؟ شده است

   توضیحات: 

الم«   یگاھ یعنی .ن سخنان متناقضیا :»هذا. «ھا خردھا و عقل ،جمع ِحْلم :»أحْ
اھن و که ک یدر صورت .نامند یره میو غ ،اھنک یزمان ،مجنون یگاھ ،غمبر را شاعریپ

  .است خرد یوانه و بید ،و مجنون ،خردمند ھستند ،شاعر
 ۳۳ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
َ�ُ  َ�ُقولُونَ  أ  ﴾٣٣ مُِنونَ يُؤۡ  �َّ  بَل ۥۚ َ�َقوَّ

   ترجمه: 
آن را فراھم  )ش خود ساخته است ویمحمد خودش قرآن را از پ( :ندیگو یا میآ 

  .مان ندارندیشان اصًال ایه اکبل ؟! آورده است
   توضیحات: 

هُ «  لَ وَّ  :نگا(ش خود ساخته است و به دروغ به خدا نسبت داده است یآن را از پ :»تَقَ
  ).۴۴/   حاقه

 ۳۴ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

 فَلۡ ﴿ 
ۡ
ْ َي� ْ  إِن ۦٓ لِهِ ّمِثۡ  ِ�َِديٖث  تُوا  ﴾٣٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
 یسخن )ش خود ساخته استیه محمد خودش قرآن را از پک(ند یگو یاگر راست م 



  ٢٣١١ سوره طور

 

  .اورند و ارائه دھندیھمچون آن را ب
   توضیحات: 

 »... ثْلِهِ يثٍ مِّ دِ يَأْتُوا بِحَ لْ   ).۸۸اسراء /  ،۱۳ھود /  ،۳۸/   ونسی ،۲۳/   بقره :نگا( :»فَ
 ۳۵ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َ�ۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا

َ
 ﴾٣٥ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  أ

   ترجمه: 
ده یآفر یخالقگونه  ھیچ بدون )اند و از عدم سر بر آورده ین جوریھم(شان یا ایآ 

  ؟دگارندیخودشان آفر )اند و دهیشتن را آفریخودشان خو(ه کن یا ایو  ؟اند شده
   توضیحات: 

ءٍ «  ْ ِ يشَ ريْ نْ غَ بدون علت به وجود  یعنی .یدگاریچ آفریو ھ یزیچ چیبدون ھ :»مِ

ونَ . «اند آمده َالِقُ مُ اخلْ   .شتن ھستندیو علت خو ،دگاریخودشان آفر یعنی :»أَمْ هُ
 ۳۶ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َخلَُقوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ﴾٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َضۚ �ۡ�

   ترجمه: 
  .ستندین نیقیشان طالب یه اکبل ؟!اند دهین را آفریو زمھا  آسمان ه آنانکن یا ای 
   توضیحات: 

ن یقیا و خواستار یجو .اند اند و ھنوز سرگشته دهین و باور نرسیقیبه  :»ال يُوقِنُونَ « 
  .باشند یت خدا نمیمان به وحدانیا یستند و در پین

 ۳۷ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٓ  ِعنَدُهمۡ  أ مۡ  َرّ�َِك  �ِنُ َخَزا

َ
ۡ ٱ ُهمُ  أ  ﴾٣٧ ِطُرونَ يۡ ُمصَۜ ل

   ترجمه: 
ه کتا ھر گونه (ار آنان است یاخت شان و دریپروردگارت نزد ا یھا نهیا گنجیآ 

بر (شان یه اکن یا ای )؟ن بدھند و به آن ندھندینند و نبوت را به اکبخواھند قضاوت 
  ).؟ائنات ھستندکل کو ارباب و فرمانده (طره دارند یس )ز جھانیھمه چ
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   توضیحات: 

ونَ ـالْ «  يْطِرُ صَ  یکیِطر یِطر و ُمَس یُمصَ  .رهیغالب و چ .مسلط و توانا ،ِطریجمع ُمصَ  :»مُ
  .است )ط(به سبب حرف استعالء  )ص(به  )س(ل یعلت تبد ).۲۲/   هیغاش :نگا(است 

 ۳۸ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
 فَلۡ  �ِيهِ�  تَِمُعونَ �َسۡ  ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

ۡ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  َتِمُعُهمُمسۡ  تِ َيأ  ﴾٣٨ مُّ

   ترجمه: 
گوش فرا  )وتکبه عالم مل ،ھا روند و در آسمان یم(آن  یدارند و باال یا نردبانیآ 

اورد و یب یل روشنیشان دلیگوش فرا دھنده ا ).؟شنوند یرا م یو اسرار وح(دارند  یم
  ).ندکخود را ثابت  ین ادعایو ا(ارائه دھد 

   توضیحات: 

لَّمٌ «  بِنيٍ . «نردبان :»سُ لْطَانٍ مُّ   .انگریل و برھان بیدل .ل و برھان روشنیدل :»سُ
 ۳۹ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
 ﴾٣٩ ُنونَ ۡ�َ ٱ َولَُ�مُ  ُت َ�ٰ ۡ�َ ٱ َ�ُ  أ

   ترجمه: 
  ؟!سھم شما ،و پسران ،ندیسھم خدا ،ا دخترانیآ 
   توضیحات: 

بَنَاتُ «  هُ الْ در  ،هیر آیو تعب ،ندارند یبا ھم تفاوت یدختر و پسر از نظر ارزش انسان :»لَ
ن یو آن ا .ده باطل طرف مخالف بر ضد خود او استیعق ل استدالل بهیقت از قبیحق

ن زادگان خدا را دختر یو با وجود ا ،زار بودندیبه شدت از دختر بھا  عرب هک
  ).۱۴۹/   صافات ،۱۷/   زخرف ،۵۷/   نحل :نگا(دانستند  یم

 ۴۰ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
جۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
غۡ  ّمِن َ�ُهم �رٗ أ ثۡ  َر�ٖ مَّ  ﴾٤٠ َقلُونَ مُّ

   ترجمه: 
 ی،خواھیم )شانیدر مقابل ابالغ رسالت خود بد( یه تو از آنان اجر و پاداشکن یا ای 
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  ؟ندک یم ینیبر دوش آنان سنگ یو ھمچون بار گران
   توضیحات: 

مٍ «  رَ غْ . است یمیمصدر م ).۹۸/   توبه :نگا(خسارت  .تاوان .انیز .غرامت :»مَ

لُونَ « ثْقَ ل مشقت و بار یتحم یبه معن )إثقال(از مصدر  .بار گرانان .باران نیسنگ :»مُ
  .گران است

 ۴۱ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
 ﴾٤١ ُتُبونَ يَ�ۡ  َ�ُهمۡ  ُب َغيۡ لۡ ٱ ِعنَدُهمُ  أ

   ترجمه: 
است و از  )زدانیوت کجھان و مل(ات و اسرار نھان یبیعلم غ ،شانیه نزد اکن یا ای 
  ؟سندینو یم )مردم ھر چه بخواھند یبرا(آن  یرو

   توضیحات: 

يْبُ «  غَ مُ الْ هُ ندَ ب در یا دانش اسرار نھان و علم غیآ ؟دانند یب میا آنان غیآ :؟»أَمْ عِ
  ؟ ش آنان استیپ

 ۴۲ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱفَ  �ۖ دٗ َكيۡ  يُرِ�ُدونَ  أ َّ�  ْ ۡ ٱ ُهمُ  َ�َفُروا  ﴾٤٢ َمِكيُدونَ ل

   ترجمه: 
تا  ،نندک یگر لهیزند و حیبر یطانیش یو طرحھا(رنگ بزنند یخواھند ن یه مکن یا ای 

لت خود یفار به حک )هکد بدانند یبا .نندکن او مقابله یا با آئی ،ان بردارندیغمبر را از میپ
 یشود و جملگ یشان سرانجام بر ضد خودشان تمام میا یھا و توطئه(ند یآ یگرفتار م

  ).ھستند یالھ یھا نقشهوم کشان محیا
   توضیحات: 

يْداً «  ونَ ـالْ ). «۵۴/   عمران آل :نگا(نقشه سوء  .توطئه .یگر لهیح .رنگین :»كَ كِيدُ  :»مَ
  ).۳۰/   انفال ،۴۳فاطر /  :نگا(ست خوردگان توطئه کش .رنگیگرفتاران ن

 ۴۳ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 
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مۡ ﴿ 
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ ِۚ ٱ َ�ۡ�ُ  هٌ إَِ� ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  �َّ ا �َّ  ﴾٤٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

   ترجمه: 
خدا  ؟جز خدا دارند )یاوریو  یو حام( یمعبود )هکنند ک یال میآنان خ(ه کن یا ای 

  .خوانند یدانند و م یه انبازش مکاست  یزھائیو منزه از چ کپا
   توضیحات: 

 »... ُمْ إِلهٌ   ).۹۶حجر /  :نگا( :»أَمْ هلَ
 ۴۴ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يََروۡ  �ن﴿  ٓ ٱ ّمِنَ  افٗ كِسۡ  ا َما ْ  اَساقِطٗ  ءِ لسَّ رۡ  َسَحابٞ  َ�ُقولُوا  ﴾٤٤ ُكومٞ مَّ
   ترجمه: 
  .است یمکابر مترا :ندیگو یم ،افتد یاز آسمان فرو م یا ه قطعهکاگر بنگرند  
   توضیحات: 

فاً «  ومٌ . «قطعه .هکت .پاره :»كِسْ كُ رْ ا إِن. «مکمترا :»مَ وْ رَ فاً  يَ ه کن است یمراد ا :»كِسْ
 یپافشار ،غمبر و اسالمیبا پ یآن چنان در عناد و دشمن ،ران لجوجکان و منکمشر

با  )۹۲اسراء /  :نگا(غمبر خواسته بودند ینان از پکه تمسخرکرا  یه اگر عذابکنند ک یم
قلمداد  یگریز دینند و چک یقبول نم ،نندیسر خود بب یچشم سر نزول آن را باال

  ).۲۴/   احقاف ،۱۵و  ۱۴حجر /  :نگا(ند ینما یم
 ۴۵ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُهمۡ فََذرۡ ﴿  ٰ  َح�َّ ْ يَُ� ِيٱ َمُهمُ يَوۡ  ُقوا  ﴾٤٥ َعُقونَ يُۡص  �ِيهِ  �َّ
   ترجمه: 
  .گردند یم که در آن ھالک یتا برسند به روز ،شان را به حال خود واگذاریپس ا 
   توضیحات: 

ونَ «  قُ عَ شان یدن مرگ ایمراد فرا رس .گردند یم کھال .شوند ینابود گردانده م :»يُصْ
  .است کإھال یاز مصدر إصعاق به معن .ا به ھنگام اجل استیدر جنگ 

 ۴۶ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 
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ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ُدُهمۡ َكيۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿   ﴾٤٦ يُنَ�ُ
   ترجمه: 
از (و  ،شان نخواھد داشت به حال یشان سودیھا ھا و توطئه رنگیه نک یآن روز 

  .شوند ینم یاریمدد و  )یچ سوئیھ
   توضیحات: 

مْ «  هُ يْدُ   شان.یھا یگر لهیشان. ح فیثک یھا سوء و توطئه یھا شان. نقشهیرنگ این»: كَ
 ۴۷ سوره طور آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ  �نَّ ﴿  ْ  لِ�َّ ٰ  ُدونَ  اَعَذابٗ  َظلَُموا �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  لَِك َ�
َ
 ﴾٤٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

   ترجمه: 
 ،ھست )ن جھانیدر ھم ی،و ابد یعذاب سرمد(ش از آن یپ یستمگران عذاب یبرا 

  .فھمند یگردند و نم یشان متوجه نمیشتر ایب یول
   توضیحات: 

در  یگریعذاب د ،قبل از عذاب آخرت یعنی .عالوه از آن ،قبل از آن :»دُونَ ذلِكَ « 
  .ھم دارند یعذاب اخرو ی،ویا گذشته از عذاب دنیو  ،ن جھان دارندیھم

 ۴۸ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  فَإِنََّك  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ 
َ
ۖ بِأ  ﴾٤٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ  ُينَِنا

   ترجمه: 
ام یپ ،و با استقامت و شجاعت(ر یش گیپ یبائیکصبر و ش ،برابر فرمان پروردگارت 

ر نظر ما و تحت حفاظت و یه تو زک )برسان و مترسھا  انسان را به گوش یآسمان
س و یح و تقدیبه تسب ی،شو یبلند م )سحرگاھان از خواب(ه ک یوقت .یت ما ھستیرعا

  .ر و سپاس پروردگارت بپردازکش
   توضیحات: 

بِّكَ «  مِ رَ ُكْ ن و یبر قوان .در راه ابالغ فرمان پروردگارت .برابر فرمان پروردگارت :»حلِ

يُنِنَا. «دار باشیمقررات پروردگارت پا . تحت مراقبت و محافظت ما .ر نظر مایز :»بِأَعْ

ومُ « نيَ تَقُ و از  ی،انکو از م ،ه از جاک یوقت .یزیخ یه سحرگاھان برمک یوقت :»حِ
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 :فرمود یم ی،به ھنگام برخاستن از ھر جائغمبر یه پکچرا  .یزیخیبرم یمجلس

يْكَ « أَتُوبُ إِلَ كَ وَ رُ فِ تَغْ ، أَسْ دُ أَنْ ال إِلهَ إِالّ أَنْتَ هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ بْحانَكَ اللّهُ  :نگا( »سُ
  ).نمونه ی،المراغ

 ۴۹ سوره طور آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿    ﴾٤٩ �ُُّجومِ ٱ رَ َ�ٰ �دۡ  هُ فََسّبِحۡ  لِ �َّ
   ترجمه: 
د به یبه سبب نور خورش(د شدن ستارگان یو در وقت ناپد ،از شب یا و در پاره 

  .آور یرا بجا یس خدایح و تقدیر و سپاس و تسبکش )ھنگام طلوع فجر
   توضیحات: 

يْلِ «  نَ الَّ ا نماز ینماز مغرب و عشاء  یمراد وقت ادا .از شب یا در پاره .در شب :»مِ

بَارَ . «تھجد است د شدن ستارگان است به سبب نور یمراد ناپد .ردنکپشت  :»إِدْ
 .اشاره به وقت نماز صبح است .دیخورش



 
 

 سوره نجم

 ۱ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !ندک یه دارد غروب مکسوگند به ستاره در آن زمان  
   توضیحات: 

مِ «  وي. «گردد یجنس نجم مراد است و شامل ھمه ستارگان آسمان م :»النَّجْ  :»هَ
ان یا غروب و فرو افتادن آنھا در پای ،مراد غروب ستارگان در ھمه اوقات .ردکغروب 

وي( یبعض .جھان است به  ).یالمراغ :نگا(اند  ردهکطلوع و غروب استعمال  یرا برا )هَ
و از  ،زدانیبارز عظمت  یھا ه از نشانهکاشاره به طلوع و غروب ستارگان است  ،ھر حال

  .م پروردگارندیالعاده عظ و از مخلوقات فوق ،نشیاسرار بزرگ آفر
 ۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما﴿ 
   ترجمه: 
ژراھه کده است و به یو راه خطا نپوئ ،گمراه و منحرف نشده است )محمد(ار شما ی 

  .نرفته است
   توضیحات: 

وي«  ا غَ  :نگا(فتاده است یژراھه نکبه خطا نرفته و به  .ده استیبه باطل نگرو :»مَ
  ).۱۲۱/   طه

 ۳ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿   ﴾٣ َهَوىٰٓ ل



 تفسیر نور    ٢٣١٨

 

   ترجمه: 
  .دیگو یھوا و ھوس سخن نم یو از رو 
   توضیحات: 

َوي«  نِ اهلْ به  ،دیگو یآنچه م یعنی .دل بخواه و خودسرانه .ھوا و ھوس یاز رو :»عَ
  .خود ینه از سو ؛دیگو یخدا م یو از سو ،د و نه به فرمان دلیگو یفرمان خدا م

 ۴ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یامیو پ یجز وح )ان نھاده استیه با خود آورده است و با شما در مک یزیچ(آن  

  .گردد یام میو پ یوح )خدا بدو یاز سو(ه کست ین
   توضیحات: 

وَ . «است یحرف نف .ستین :»إِنْ «    .قرآن :»هُ
 ۵ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .رومند آن را بدو آموخته استیبس ن )فرشته ،لیجبرئ( 
   توضیحات: 

وي«  يدُ الْقُ دِ فرشته  ،لیمراد جبرئ .میعظ یھا شگفت و قدرت یروھاین یدارا :»شَ
 .است یوح

 ۶ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

�ٖ  ُذو﴿   ﴾٦ َتَوىٰ سۡ ٱفَ  ِمرَّ
   ترجمه: 
به صورت (سپس او  .شه وارسته استیخرد استوار و اند یه داراک یسکھمان  

  .ستادیراست ا )رده بودکآسمان را پر  یھا رانهکه ک یھائ خود و با بال یفرشتگ
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   توضیحات: 

ةٍ «  رَّ ةٍ . «یدقت و وارستگ .شهیاند یپختگ .خرد استوار .یزھوشیت :»مِ رَّ ومِ  :»ذُ

تَوي. «نیزبیق و تیدق .زھوش و خردمندیت در  .ستادیراست ا .به پا خاست :»إِسْ
ل کاست به ش یل در آغاز وحیان شدن جبرئیمراد نما .ره و توانا شدیت خود چیمأمور

دور و بر غار حراء را پر  یھا وهکه افق ک یھائ و با بال یافه واقعیو با ق یفرشتگ یاصل
به سبب  :یعنی .ه استیا سببی )ف(حرف  ).۲۳ - ۱۹ر / یوکت ،۱فاطر /  :نگا(رده بود ک

بعد از ابالغ و  :یعنی .ا عاطفه استیو  .ردکشتن را نمودار یخو ،ه داشتک یقّوت و قدرت
  ).یقاسم :نگا(خود ظاھر شد  یبه صورت اصل ی،م وحیتعل

 ۷ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َوُهوَ ﴿   ٱب
ُ
 ٱ فُقِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٧﴾ 

   ترجمه: 
  .قرار داشت )نندهیب یآسمان رو به رو(ه او در جھت بلند ک یدر حال 
   توضیحات: 

ئت است یاصطالح خاص علماء ھ ،ناره آسمانک یبه معن ،واژه افق .جھت :»األفُقِ « 

يل). «سریالمصحف الم :نگا(ست ینجا مراد نیو در ا سر  یجھت باال :»األفُقِ األعْ
  .نندهیب

 ۸ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َدنَا ُ�مَّ ﴿   ﴾٨ َ�َتَد�َّ
   ترجمه: 
  .ب گذاشتین آمد و سر در نشیپائ )لیجبرئ(سپس  
   توضیحات: 

نَا«  يلّ . «شد کینزد :»دَ   .ن آمدیرو به پائ .ب گذاشتیسر در نش :»تَدَ
 ۹ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  َسۡ�ِ قَوۡ  قَاَب  فََ�نَ ﴿ 
َ
دۡ  أ

َ
 ﴾٩ َ�ٰ أ



 تفسیر نور    ٢٣٢٠

 

   ترجمه: 
  .دیمتر گردکا یمان کبه اندازه دو  )و محمد(ه فاصله او کتا آن 
   توضیحات: 

ِ . «قدر .مقدار .اندازه :»قَابَ «  نيْ سَ م ادوات و یدر قد .مانکمقدار طول دو  :»قَابَ قَوْ
 :نگا(و َوَجب بود  ،ذراع ،زهین ،مانک ،ھا عرب مکمسافات و فواصِل  یریگ ابزار اندازه

  .مترک .ترکینزد :»أَدْين). «سریالمصحف الم
 ۱۰ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
ِ َ�بۡ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ فَأ ٓ  ۦِده وۡ  َما

َ
 ﴾١٠ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  .ندک یست وحیبا یرد آنچه مک یوح )محمد(ل به بنده خدا یپس جبرئ 
   توضیحات: 

حي«  هِ . «ل استیفاعل جبرئ .ام دادیپ .ردک یوح :»أَوْ بْدِ خدا  )ه(ر یمرجع ضم :»عَ
  .است

 ۱۱ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ىٰٓ  َما ُفَؤادُ لۡ ٱ َكَذَب  َما﴿ 
َ
  ﴾١١ َرأ

   ترجمه: 
  .ده بودید )با چشم سر(ه او کرا  یزیرد چکب نیذکت )محمد(دل  
   توضیحات: 

ادُ «  ؤَ فُ ا. «غمبر (یدل پ :»الْ أي. «ل استیافه جبرئیل و قکمراد ش :»مَ   .دیمحمد د :»رَ
 ۱۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ُتَ�ٰ ﴿ 
َ
ٰ  ۥُرونَهُ أ  ﴾١٢ يََرىٰ  َما َ�َ

   ترجمه: 
  ؟دینک یزه میست ،ده استیه دک یزیا با او درباره چیآ 
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   توضیحات: 

ونَهُ ـَمـتُ «    ).۱۸/   یشور ،۲۲/   ھفک :نگا(د ینک یم یگر زهیبا او مجادله و ست :»ارُ
 ۱۳ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿ 
ُ
 ﴾١٣ َرىٰ أ

   ترجمه: 
  .ده استیرا د یو )در شب معراج(گر یه بار دکاو  
   توضیحات: 

ةً «  لَ   .مراد شب معراج است .بار کی .دفعه :»نَزْ
 ۱۴ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َرةِ ِسدۡ  ِعندَ ﴿   ﴾١٤ ُمنَتَ�ٰ ل
   ترجمه: 
  .ینزد سدرةالمنتھ 
   توضیحات: 

ةِ ال«  رَ دْ نتَهيـْسِ   .ھا است در آسمان یانکم :»مُ
 ۱۵ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َجنَّةُ  ِعنَدَها﴿   ل
ۡ
 ﴾١٥ َوىٰٓ َمأ

   ترجمه: 
  .نار آن استکاست در  )انیمتق یو مأوا(ه منزل کبھشت  
   توضیحات: 

نَّةُ ال«  أْويـْجَ ن یا ایو  ،ھمچون مسجد الجامع ،اضافه موصوف به صفت خود است :»مَ
  ).یآلوس :نگا(ه است یانیه اضافه بک

 ۱۶ نجم آیه سوره
   ه:یمتن آ 

دۡ ٱ َ� َ�غۡ  إِذۡ ﴿   ﴾١٦ َ�ٰ َ�غۡ  َما َرةَ لّسِ
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   ترجمه: 
و چنان عجائب و (ه فرا گرفته بود کسدره را فرا گرفته بود  یزھائیچ ،در آن ھنگام 

  ).ستیزبان انسان ن یبا الفبا ،انیف و بیقابل توص ی،غرائب
   توضیحات: 

ا. «ندک یاحاطه م .ردیگ یفرا م .پوشاند یم :»يَغْيش«  مراد  .هک یزھائیچ :»مَ
 یمنظور انوار تجل :اند ھم گفته یبرخ .آشنا است  ھا بدان ه تنھا خداکاست  یھائ دهیآفر

ا يَغْيش. «ف استیرقابل توصیغ یھایبائیو ز ی،الھ ر یثکم و تیم و تفخیمراد تعظ :»مَ
  .ه سدره را در آن وقت در بر گرفته بودکاست  یائیا اشیء  یش

 ۱۷ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٧ َطَ�ٰ  َوَما َ�ُ ۡ�َ ٱ َزاغَ  َما﴿ 
   ترجمه: 
و  ،منحرف نشد و به خطا نرفت )دن خود به چپ و راستیمحمد در د(چشم  
  ).ند و بنگردیست ببیبا یه مکست ینگر یزیتنھا به ھمان چ(رد و کن یشکسر
   توضیحات: 

اغَ «  ا زَ ا طَغي. «به خطا نرفت .دیبه چپ و راست نگرائ .منحرف نشد :»مَ فراتر  :»مَ
 یزیدرست به چ یعنی .ندیست بنگرد و ببیبا یه مکست یننگر یزیجز به چ .نرفت
  .قت داشتیت بود و حقین واقعید عیو آنچه د ،ندکست نگاه بیبا یه مکرد کنگاه 

 ۱۸ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ىٰ  لََقدۡ ﴿ 
َ
 ﴾١٨ ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َرّ�ِهِ  تِ َءاَ�ٰ  ِمنۡ  َرأ

   ترجمه: 
مشاھده  )در آنجا(پروردگارش را  )وتکو عجائب مل(بزرگ  یھا از نشانه یاو بخش 

افه یل را با قیو جبرئ ،دوزخ ،بھشت ،المعمور تیب ی،سدرةالمنتھ ،از جمله(رد ک
  ).خود یفرشتگ

   توضیحات: 

 »... ايَاتِ نْ ءَ  یھا از نشانه یقسمت .وتکاز عجائب و غرائب شگفت مل یبرخ :»مِ
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نْ (حرف  .دگاریبزرگ ساختار آفر ي. «ه استیضیتبع )مِ ربْ ايَاتِ (صفت  .بزرگ :»الْكُ  )ءَ

ي. «است ربْ بِّهِ الْكُ ايَاتِ رَ نْ ءَ أي مِ دْ رَ قَ حضرت محمد  -الف  :ه استین آیته در اکسه ن :»لَ
ھا  آسمان از یگر چندیا به عبارت دی ،وتکلاز عجائب و غرائب م یدر شب معراج برخ

 یھا ات عظمت و نشانهیاو آ -ب  ).۱اسراء /  :نگا(را ھا  آسمان نه ھمه ؛ ده استیرا د
 یزیخود چ یه خدا از تجلکچرا  ،دگار رایده است نه خود آفرینش را دیبزرگ آفر

 :نگا(ان داده است یپا یونکات یت آینفرموده است و بحث از معراج را با رؤ
ت داشته است و در عالم یه مالحظه فرموده است واقعکآنچه را  -ج  ).ریالتفاس صفوة

  .الیبوده نه در عالم خواب و خ یداریب
 ۱۹ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ ﴿ 
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  َت ل�َّ  ﴾١٩ ُعزَّ

   ترجمه: 
  .یه الت و عزک )دیمعتقدگونه  این و(د ینیب ین میا چنیآ 
   توضیحات: 

 یداران ه بارگاه و پردهکدر طائف بوده  ید و منقشینام صخره سنگ سف :»الالّتَ « 

ي. «دندیپرست یب داده بودند و آن را میآن ترت یبرا زّ ن یدر سرزم ینام درخت :»الْعُ
  ).یقاسم :نگا(داشته است  یداران ه بارگاه و پردهکه و طائف بوده کان میم ،نخله

 ۲۰ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ �َّاِ�َةَ ٱ ةَ َوَمَنوٰ ﴿ 
ُ
 ﴾٢٠ َرىٰٓ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
قدرت و عظمت  یو دارا ،ندیمعبود شما و دختران خدا(گر ین بت دیسوم ،و منات 

  ).؟باشند یم
   توضیحات: 

نَاتَ «  نه بوده یه و مدکان میم ،دیقد کینزد ،ن مشّللیدر سرزم ینام صخره سنگ»: مَ
عبه که در داخل کدانند  یاز سنگ م یھائ و منات را بت یھم الت و عزّ  یاست. برخ
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ري«اند.  بوده  یر رتبه آن از دو تایتحق یو برا ،صفت اّول و دوم منات ھستند»: الثَّالِثَةَ األُخْ
ن سه یبه اھا  عرب است. یه در رتبه سوم و بعد از الت و عزکمنات  یعنینخست است. 

ه کپنداشتند  یم یردگان فرشتگانکا نظر یدند و آنھا را تمثال دا یم یت فراوانیبت اھم
ز از اسماء و صفات خداوند استفاده ین یخواندند. در نامگذار یشان را دختران خدا میا

ّلّالت) مؤنث ( رده بودند:ک
َ
ي( ،)اهللا(أ زّ زّ ) مؤنث (عُ ني) ظاھرًا مؤنث (مَناتو ( ،)أَعَ   ) است.مُ

 ۲۱ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

لَُ�مُ ﴿ 
َ
َكرُ ٱ �  ٱ َوَ�ُ  �َّ

ُ
 ﴾٢١ نَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
ه به گمان شما دختران ک یدر حال( ؟!و دختر مال خدا ،ا پسر مال شما باشدیآ 

  )؟!تر از پسرانند ارزش مک
   توضیحات: 

 »... رُ كَ مُ الذَّ  ).۲۷ه یآ :نگا(دانستند  یفرشتگان را مؤنث و دختر خدا مھا  عرب :»أَلَكُ
نمودند و انباز خداوند  یم یمؤنث نامگذار یھا خود را با اسمھای  بت نیھمچن

  !شمردند یم
 ۲۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٢ ِضَ�ىٰٓ  َمةٞ قِسۡ  اإِذٗ  َك تِلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است یا م ظالمانه و ستمگرانهین تقسیا ،ن صورتیدر ا 
   توضیحات: 

ةٌ «  مَ يا. «ردنکبخش  .میتقس :»قِسْ يزَ   .ر عادالنهیغ .ستمگرانه :»ضِ
 ۲۳ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿  سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�مَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  إِن ٍن� َ�ٰ ُسلۡ  ِمن بَِها �َّ

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ   ٱ َوىَ�هۡ  َوَما لظَّ
َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ّ�ِهِمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ  ﴾٢٣ ُهَدىٰٓ ل

 



  ٢٣٢٥ سوره نجم

 

   ترجمه: 
از (ه شما و پدرانتان کاست  )یمسم یب یھائ و اسم یمحتو یب( یھائ ھا فقط نام نیا 

رده کنازل ن )بر صحت آنھا( یل و حجتیھرگز خداوند دل .اند بر آنھا گذاشته )ش خودیپ
ه ک یدر حال .نندک ینم یروینفس پ یاساس و از ھواھا یب یھا آنان جز از گمان .است
توانند  یو در پرتو آن م(شان آمده است یا یپروردگارشان برا یت و رھنمود از سویھدا

  ).ندیند و راه سعادت بپویرا بجو یخدا یببرند و رضا یھا پ بت یزیبه ناچ
   توضیحات: 

آءٌ «  مَ يَ إِالّ أَسْ ت یاز الوھ ین اثریمترکنبوده و  یمسم یب یھا ھا جز اسم بت :»إِنْ هِ
و لذا  ،مارندیب یده پندار نفسھایو زائ یموھوم یو معبودھا ،باشد یدر آنھا موجود نم

  .ندیپرستش را نشا
 ۲۴ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٰ  َما نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  أ  ﴾٢٤ َ�َم�َّ

   ترجمه: 
  ؟! رسد و خواھد داشت یند به آن مکمگر آنچه انسان آرزو  
   توضیحات: 

ا ت«  نّيـَمَ ش یه چنان پکد ینبا ،انسان ھر چه بخواھد یعنی .آنچه خواسته است :»مَ
  .جا استیھا ب شان به شفاعت بتیه چشم طمع اکن است یمراد ا .د و بشودیایب

 ۲۵ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ  ِخَرةُ �ٱ فَلِلَّهِ ﴿ 
ُ
 ﴾٢٥ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
ھر دو سرا مربوط  یو فرماندھ یو قانونگذار(ا و آخرت از آن خدا است یه دنکچرا  

  ).بدو است
   توضیحات: 

  ).۷۰/   قصص :نگا(ن جھان یا :»األويل« 
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 ۲۶ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

لَٖك  ّمِن َوَ�م﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  ِ� ُ�غۡ  َ�  تِ َ�
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ  لَِمن �َّ

 ٓ   ﴾٢٦ َ�ٰٓ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا
   ترجمه: 
 )شانیبا وجود عظمت و بزرگوار(ھستند و ھا  آسمان ه درک یار فرشتگانیبس چه 

ه خدا بخواھد به کمگر بعد از آن ،سازد ینم یارکبخشد و  ینم یشان سودیشفاعت ا
  .و خوشنود گردد یراض )له از مشفوٌع (و  ،اجازه دھد )ع استیه شفک( یسک

   توضیحات: 

مْ «  يْئاً « !ار استیبس: چه »كَ مْ شَ تُهُ اعَ فَ نِي شَ   سی ،۸۶/   زخرف ،۱۰۹/   طه :نگا( :»ال تُغْ

يض). «۲۳/    ).۱۰۹/   طه :نگا( :»يَرْ
 ۲۷ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ونَ  ِخَرةِ �ٱب ۡ ٱ لَيَُسمُّ  ٱ ِميَةَ �َسۡ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
ُ
 ﴾٢٧ نَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
 یزنان وصف و نامگذارھای  نام فرشتگان را با ،مان ندارندیه به آخرت اک یسانک 

  .نندک یم
   توضیحات: 

يَةَ «  مِ يَةَ األنثي). «۱۱/   حجرات :نگا(ردن ک ینامگذار :»تَسْ مِ  هکن است یمراد ا :»تَسْ
/   نحل :نگا(دانند  یشان را دختران خدا میگذارند و ا یزنان را بر فرشتگان مھای  نام
  ).۱۹/   زخرف ،۵۷

 ۲۸ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿  نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
   ترجمه: 
 )خبرند یبامًال کو از نر و ماده بودن فرشتگان (دانند  ینم یزین باب چیشان در ایا 

 یسکبه  ،در بخش اعتقادات(و ظن و گمان ھم  ،نندک ینم یرویو جز از ظن و گمان پ



  ٢٣٢٧ سوره نجم

 

  .گرداند یاز از حق نمین یب )و انسان را ،رساند ینم یسود
   توضیحات: 

 ،قول )ه(ر یمرجع ضم .ندیگو یه درباره ماده بودن فرشتگان مک یبه آن سخن :»بِهِ « 

يْئاً إِنَّ . «ه استیور تسمکا مذی َقِّ شَ نَ احلْ نِي مِ غْ  یظن بجا ).۳۶/   ونسی :نگا( :»الظَّنَّ ال يُ
  .بخشد ینم یند و سودینش ین نمیقی

 ۲۹ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

عۡ ﴿ 
َ
ن َعن رِۡض فَأ ٰ  مَّ �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ إِ�َّ  يُرِدۡ  َولَمۡ  رِنَاذِكۡ  َعن تََو�َّ  ﴾٢٩ يَا�ُّ

  ترجمه: 
  .خواھد ینم یویدن یند و جز زندگک یبه قرآن ما پشت م هکبگردان  یرو یسکاز  
   توضیحات: 

يلّ «  ا. «گردان شد یرو .ردکپشت  :»تَوَ نَ رِ  ،۹و  ۶حجر /  :نگا(قرآن ما  .اد مای :»ذِكْ
  ).المنتخب :نیھمچن .۴۴/   نحل

 ۳۰ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ عۡ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ِم� عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُغُهمَمبۡ  لَِك َ�
َ
عۡ  َوُهوَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ أ

َ
 بَِمنِ  لَمُ أ

 ﴾٣٠ َتَدىٰ هۡ ٱ
   ترجمه: 
ه از راه خدا منحرف شده کرا  یسکپروردگار تو  .ن استیشان ھمیدانش ا یھا منت 

 ،و بھتر از ھمه(شناسد  یم یبه خوب ،اب بوده باشدیه راھکرا  یسکن یو ھمچن ،باشد
  ).داند یاحوال و اوضاع آنان را م

   توضیحات: 

لْمِ «  عِ نَ الْ مْ مِ هُ بْلَغُ گاھ یھا منت :»مَ   .و اطالع آنان یت فرزانگینھا .شانیا یدانش و آ
 ۳۱ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  َما َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ  ِض �ۡ� َّ�  ٰٓ�َ

َ
ْ ـُٔ أ ْ  بَِما وا ِينَ ٱ زِيَ َوَ�جۡ  َعِملُوا َّ� 
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حۡ 
َ
ْ أ ِ  َسُنوا  ﴾٣١ َ� سۡ �ُۡ ٱب

   ترجمه: 
سرانجام خداوند  .متعلق به خدا است ،ن استیو ھر چه در زمھا  آسمان ھر چه در 
 یارھائکاران را در برابر کوکیو ن ،دھد یفر میکنند ک یه مک یارھائکاران را در برابر کبد
  .ندک یپاداش عطاء من وجه ینند به بھترک یه مک

   توضیحات: 

 »... يَ زِ نش یت و ھدف آفرین جزا و سزا غایبنابرا .ت استیالم غا )ل(حرف  :»لِيَجْ

ني« .است ُسْ   .ه بھشت استکو کیپاداش ن .کیبه سبب اعمال ن .ن وجهیبه بھتر :»بِاحلْ
 ۳۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ٰ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ �ِرَ َكَ�ٰٓ  َتنُِبونَ َ�ۡ  �َّ ۡ ٱ ِسعُ َ�ٰ  َر�ََّك  إِنَّ  للََّممَۚ ٱ إِ�َّ  ِحَش َفَ� ِ� َمغۡ ل عۡ  ُهوَ  فَِرة
َ
 لَمُ أ

ُ�م إِذۡ  بُِ�مۡ 
َ
�َشأ

َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
نُتمۡ  �ذۡ  ِض �ۡ�

َ
ِجنَّةٞ  أ

َ
َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ِ�  أ مَّ

ُ
وٓ  فََ�  تُِ�ۡمۖ أ ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا

َ
 أ

عۡ  ُهوَ 
َ
 ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ
   ترجمه: 
از  ینند و اگر گناھک یم یریگ نارهکھا  یارکه از گناھان بزرگ و بدک یسانکھمان  

ه پروردگار کچرا  )ردیگ یو آن ھم مورد عفو خدا قرار م(ره است یآنان سر زند تنھا صغ
ن یه شما را از زمکخداوند از ھمان زمان  .آمرزش گسترده و فراخ است یتو دارا

ھای  شکم در درون یزیناچ یھا نیشما به صورت جن هکو از آن روز  ،ده استیآفر
گاه بوده است  یشما به خوب )ات وجودیتمام ذرات و ھمه جزئ(از  ،دیا مادرانتان بوده آ

بھتر  )از ھمه(زگاران را یه او پرھکرا یز ،دیبودن خود سخن مگوئ کپس از پا .و ھست
  .شناسد یم

   توضیحات: 

تَنِبُونَ «  ْ ينَ جيَ ذِ بَآئِرَ الَّ ثْمِ وَ  كَ شَ اإلِ احِ وَ مَ . «نکل :»إِالّ ). «۳۷/   یشور :نگا( :»الْفَ  :»اللَّمَ

نَّةٌ ). «۳۱نساء /  :نگا(ند یه مورد عفو خداک ،کوچکگناھان  .صغائر  .نیجمع َجن :»أَجِ

مْ . «م مادر استکه ھنوز در شک یا بچه كُ سَ وا أَنفُ كُّ  کاز پا .دینکم یخودستائ :»ال تُزَ
  ).۴۹نساء /  :نگا(د ید و سخن مگوئیبودن خود الف مزن



  ٢٣٢٩ سوره نجم

 

 ۳۳ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

فََرَءيۡ ﴿ 
َ
ِيٱ َت أ َّ�  ٰ  ﴾٣٣ تََو�َّ

   ترجمه: 
  ؟ ده استیگز یدور )حق یرویاز پ(ه ک یا دهیرا د یسکا آن یآ 
   توضیحات: 

أَيْتَ «  يلّ « ؟ یا دهیو د یا دهیشیا اندیآ ؟ یا و شناخته یا ردهکا تأّمل یآ :؟»أَفَرَ به  :» تَوَ
  .دیگز یرش اسالم دوریاز پذ .ردکحق پشت 

 ۳۴ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
�ۡ  قَلِيٗ�  َطيٰ َوأ

َ
 ﴾٣٤ َدىٰٓ َوأ

   ترجمه: 
  ؟ ده استیشکرده است و بعد از بذل و بخشش دست کبذل و بخشش  یکو اند 
   توضیحات: 

  .د و ندادیبخل ورز .ردکعطاء را قطع  :»أَكْدي« 
 ۳۵ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ِعنَدهُ ﴿ 
َ
 ﴾٣٥ يََرىٰٓ  َ�ُهوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥأ

   ترجمه: 
رفتن و بخل یردن و حق را نپذکه پشت به اسالم ک(ند یب یو م ،ب داردیا او علم غیآ 
  ).؟ ده و بالمانع استیپسند ،دن و بذل و بخشش ننمودنیورز
   توضیحات: 

  .داند یند و میب یقت را میحق یعنی .ندیب یم :»يَري« 
 ۳۶ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
  لَمۡ  أ

ۡ
 ﴾٣٦ ُموَ�ٰ  ُصُحِف  ِ�  بَِما يُنَبَّأ

 



 تفسیر نور    ٢٣٣٠

 

   ترجمه: 
  ؟اند ردهکمطلع و باخبرش ن ،بوده است یا بدانچه در تورات موسی 
   توضیحات: 

فِ «  حُ   ).۱۳۳طه /  :نگا(مراد تورات است  .ھا تابک ،فةیجمع َصح :»صُ
 ۳۷ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ هِيمَ َ�ٰ �بۡ ﴿  َّ�  ٰٓ  ﴾٣٧ َو�َّ
   ترجمه: 
ه ک یمیابراھ ؟اند ردهکمطلع و باخبرش ن ،م بوده استیا از آنچه در صحف ابراھی 

  .رده استکن وجه ادا یبه بھتر )فه خود راید بوده و وظیقھرمان توح(
   توضیحات: 

يفّ «  رد کد ادا یه باکفه خود را چنانیو وظ ،مال به عھد خود وفا نمودکبه تمام و  :»وَ
  ).۱۲۴/   بقره :نگا(

 ۳۸ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�
َ
ٞ  تَزِرُ  � خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة

ُ
  ﴾٣٨ َرىٰ أ

   ترجمه: 
  .شدک یرا بر دوش نم یگریس بار گناھان دکچیه ھک )شان آمده استیدر صحف ا( 
   توضیحات: 

 »... رُ ...(اصل آن  :»أَالّ تَزِ رُ رُ «) مخفف از مثقله است أَنْ (حرف  .است )أَنْ ال تَزِ ال تَزِ

ري رَ أُخْ زْ ةٌ وِ ازِ   ).۷زمر /  ،۱۵اسراء /  ،۱۶۴/   انعام :نگا( :»وَ
 ۳۹ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
 ﴾٣٩ َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  َس لَّيۡ  َوأ

   ترجمه: 
آن  یرده است و براکست جز آنچه خود ین یا انسان پاداش و بھره یه براکن یو ا 

  .تالش نموده است



  ٢٣٣١ سوره نجم

 

   توضیحات: 

عي. «حرف مخفف از مثقله است :»أَنْ «  ا سَ جز  یعنی .ه استیمصدر )ما(واژه  :»مَ
جز  یعنی .ھم باشد تواند موصوله یم .ندارد یگریبھره د ،و تالش خود انسان یسع

  ).یآلوس :نگا(ندارد  یگریپاداش د ،رده و انجام داده استکآن تالش  یآنچه برا
 ۴۰ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
 ﴾٤٠ يَُرىٰ  َف َسوۡ  ۥَيهُ َسعۡ  َوأ

   ترجمه: 
  .ده خواھد شدیوشش او دکو  یه قطعًا سعکن یو ا 
   توضیحات: 

فَ يُري«  وْ و ھم  ،نندیب یرد او را مکارکھم خدا و رسول  .ده خواھد شدید :»سَ
  ).۳۰/   عمران آل ،۸و  ۷/   زلزله ،۱۰۵/   توبه :نگا(مؤمنان و ھم خودش 

 ۴۱ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ُ�ۡ  ُ�مَّ ﴿  ٓ �َۡ ٱ هُ َزٮ  ٱ ءَ َزا
َ
 ﴾٤١ َ�ٰ وۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .شود یداده م یافک یسزا و جزا )ارشکدر برابر (سپس  
   توضیحات: 

يف«    .و بسنده یافک .مالکبه تمام و  :»األوْ
 ۴۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َوأ  ﴾٤٢ ُمنَتَ�ٰ ل

   ترجمه: 
ان یو بازگشت ھمگان در پا(شود  یم یان راه به پروردگار تو منتھیه قطعًا پاکن یو ا 

  ).جھان بدو است
   توضیحات: 

نتَهيـْال«    ).۸/   علق ،۳غافر /  :نگا(بازگشت  .مرجع .ارکت ینھا :»مُ
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 ۴۳ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
ۡض  ُهوَ  ۥَو�

َ
بۡ  َحَك أ

َ
 ﴾٤٣ َ�يٰ َو�

   ترجمه: 
  .اندیگر یخنداند و م یه مکه قطعًا او است کن یو ا 
   توضیحات: 

أَبْكي«  كَ وَ حَ   .ندک یرا فراھم م هیاسباب خنده و گر یعنی .اندیخنداند و گر :»أَضْ
 ۴۴ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
َماَت  ُهوَ  ۥَو�

َ
حۡ  أ

َ
 ﴾٤٤ َياَوأ

   ترجمه: 
  .گرداند یراند و زنده میم یه مکه قطعًا او است کن یو ا 
   توضیحات: 

يَا«  أَحْ اتَ وَ   ).۴۳ق /  ،۲۳حجر /  ،۲۵۸/   بقره :نگا( :»أَمَ
 ۴۵ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
وۡ ٱ َخلَقَ  ۥَو� َكرَ ٱ َجۡ�ِ لزَّ  ٱوَ  �َّ

ُ
 ﴾٤٥ نَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
  .ندیآفر ینر و ماده را م یھا ه جفتکه او است کن یو ا 
   توضیحات: 

رَ «  كَ ِ (بدل  :»الذَّ نيْ جَ وْ   .است )الزَّ
 ۴۶ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٦ َ�ٰ ُ�مۡ  إِذَا َفةٍ �ُّطۡ  ِمن﴿ 
   ترجمه: 
  .شود یجھانده م )به رحم(ه کبدانگاه  ی،زیناچاز نطفه  
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   توضیحات: 

نيـتُ «    ).۶طارق /  :نگا(گردد  یپرانده و جھانده م :»مْ
 ۴۷ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
ةَ لنَّشۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َوأ

َ
 ٱ أ

ُ
 ﴾٤٧ َرىٰ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
  دوباره بخشد. یرا) زندگدار و مردگان یز را پدیه (رستاخکه قطعًا بر خدا است کن یو ا 
   توضیحات: 

ري«  أَةَ األُخْ   .ات دوباره استیز مردگان و حیمراد رستاخ .گریش دیدایپ :»النَّشْ
 ۴۸ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
�ۡ  ُهوَ  ۥَو�

َ
�ۡ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٤٨ َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
  .گرداند یر میند و فقک یه قطعًا ثروتمند مکه او است کن یو ا 
   توضیحات: 

ني«  سلب است و به  ین واژه برایھمزه ا :»أَقْني. «داد و ثروتمند گرداند یدارائ :»أَغْ

كَ وَ أَبْكي... أَماتَ وَ « .ل تقابلیبه دل ).یآلوس :نگا(باشد  یم )ردکر یفق( یمعن حَ أَضْ

يَا   .اند گرفته )ردکتوشه داد و ارضاء ( یھم آن را به معن یبرخ .»أَحْ
 ۴۹ آیهسوره نجم 

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
عۡ ٱ رَبُّ  ُهوَ  ۥَو�  ﴾٤٩ َرىٰ لّشِ

   ترجمه: 
  .یه او است خداوندگار ستاره ِشعرکن یو ا 
   توضیحات: 

عْري«   .دندیپرست یان عرب آن را مکاز مشر یه گروھکاست  یا نام ستاره :»الشِّ
  .دیدگار آن را بپرستیآفر ،دیپرست یرا م یچرا شعر :دیفرما یقرآن م

 



 تفسیر نور    ٢٣٣٤

 

 ۵۰ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
هۡ  ۥٓ َو�

َ
 ٱ َ�ًدا لََك أ

ُ
 ﴾٥٠ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
  .رده استکن را نابود یه عاد نخستکه او است کن یو ا 
   توضیحات: 

ا األُويل«  ادً غمبرشان حضرت ھود بوده است یه پکقوم معروف  ،نیعاد نخست :»عَ
 :نگا(اند  ن بودهیاند و از نسل عاد نخست ستهیز یه مکدر م ،عاد دوم ).۲۱/   احقاف :نگا(

  ).سریالمصحف الم
 ۵۱ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  َوَ�ُموَدا �ۡ  َ�َما
َ
� ٰ�َ ٥١﴾ 

   ترجمه: 
  .نگذاشت یچ باقیشان ھیرد و از اک کو قوم ثمود را ھال 
   توضیحات: 

آ أَبْقي«    .نگذاشت یشان را باقیاز ا یسک :»مَ
 ۵۲ نجم آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ۖ َ�بۡ  ّمِن نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿  ْ  إِ�َُّهمۡ  ُل ظۡ  ُهمۡ  َ�نُوا
َ
طۡ  لَمَ أ

َ
 ﴾٥٢ َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
شان از ھمگان ستمگرتر و یه اکچرا  .ساخت کز قوم نوح را قبل از آنان ھالیو ن 
  .تر بودند شکسر
   توضیحات: 

  .تر نافرمانتر و  شکسر :»أَطْغي. «ستمگرتر :»أَظْلَمَ « 
 ۵۳ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿  هۡ  تَفَِكةَ ُمؤۡ ل
َ
 ﴾٥٣ َوىٰ أ



  ٢٣٣٥ سوره نجم

 

   ترجمه: 
  .ر و رو شده قوم لوط را فرو انداختیز یو شھرھا 
   توضیحات: 

ةَ ـالْ «  كَ تَفِ ؤْ وي« ).۷۰/   توبه :نگا( :»مُ   .فرو انداخت .ن انداختیاز باال به پائ :»أَهْ
 ۵۴ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٮ ٰ  َما َهاَ�َغشَّ  ﴾٥٤ َغ�َّ
   ترجمه: 
  .ست آن را فرو پوشاندیبا یآن را فرو پوشاند آنچه م 
   توضیحات: 

يشّ «  ا. «پوشاند .دربر گرفت .فرا گرفت :»غَ گر یمراد ھول و ھراس و سنگھا و د :»مَ
  .ا مفعول به باشدیتواند فاعل و  ین واژه میا .زھا استیچ

 ۵۵ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
 ﴾٥٥ َ�َتَماَرىٰ  َرّ�َِك  ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ

   ترجمه: 
د یو ترد کپروردگارت شھای  نعمت از کیدامکا به یآ )افر نعمتک یا(پس  

  ؟ یورز یم
   توضیحات: 

اآلءِ «  تَمَ ). «۶۹/   اعراف :نگا(ھا  نعمت ی،جمع ِإلْ  :»ءَ از  .ید داریو ترد کش :»اريـتَ

يَة( رْ   ).۵۴/   فّصلت :نگا(و گمان  کش یبه معن )مِ
 ۵۶ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ �ُُّذرِ ٱ ّمِنَ  نَِذيرٞ  َذاَ�ٰ ﴿ 
ُ
 ﴾٥٦ وَ�ٰٓ ۡ�

   ترجمه: 
  .ن استیشیم دھندگان پیاز زمره ب )و ،غمبران خدایاز پ یکی ،غمبریپ(ن یا 

 



 تفسیر نور    ٢٣٣٦

 

   توضیحات: 

يرٌ . «غمبرین پیا :»هذا«    ).۲۴فاطر /  :نگا(دھنده از عقاب خدا  میب :»نَذِ
 ۵۷ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

زِفَِت ﴿ 
َ
 ﴾٥٧ زِفَةُ �ٱ أ

   ترجمه: 
  .ده استیگرد کیامت نزدیق 
   توضیحات: 

فَتْ «  ةُ . «ده استیفرا رس .ده استیگرد کینزد :»أَزِ فَ امت یمراد ق .کینزد :»اآلزِ
  ).۱۸غافر /  :نگا(است 

 ۵۸ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن لََها َس لَيۡ ﴿   ﴾٥٨ َ�ِشَفةٌ  �َّ
   ترجمه: 
  .ندکدار یتواند آن را ظاھر و پد یس نمک چیجز خدا ھ 
   توضیحات: 

ةُ «  فَ اشِ  یمعن .نندهک یریجلوگ ).۱۸۷/   اعراف :نگا(د آورنده یننده و پدکظاھر  :»كَ
  .ندک یریآن جلوگ تواند از وقوع یس نمک چیجز خدا ھ :هیگر آید

 ۵۹ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

فَِمنۡ ﴿ 
َ
 ﴾٥٩ َجبُونَ َ�عۡ  ِديِث �َۡ ٱ َذاَ�ٰ  أ

   ترجمه: 
  ؟دیافت ید و در شگفت مینک ین سخن تعجب میا از ایآ 
   توضیحات: 

يثِ «  َدِ ا احلْ   ).۲۳زمر /  :نگا(مراد قرآن است  :»هذَ
 ۶۰ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٣٣٧ سوره نجم

 

 ﴾٦٠ ُكونَ َ�بۡ  َوَ�  َحُكونَ َوتَۡض ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟دینک یه نمید و گریخند یا میو آ 
   توضیحات: 

ونَ «  كُ حَ ونَ . «دیخند ینندگان مکھمچون استھزاء  یعنی .دیخند یم :»تَضْ بْكُ  :»ال تَ
  .دینکه نیان از خوف خدا گرید ھمچون متقیچرا با یعنی .دینک یه نمیگر

 ۶۱ سوره نجم آیه
   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
 ﴾٦١ ِمُدونَ َ�ٰ  َوأ

   ترجمه: 
  ؟دیبر یبسر م یوسته در غفلت و ھوسرانیا پیو آ 
   توضیحات: 

ونَ «  دُ امِ   .بر و سرگردان از غرورکمت .غافل و ھوسران ،جمع ساِمد :»سَ
 ۶۲ سوره نجم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱوَ  � �﴿   ﴾٦٢ ۩ُبُدوا
   ترجمه: 
  .دید و او را بپرستینکن است خدا را سجده یه چنکنون کا 
   توضیحات: 

وا...«  دُ جُ گام  ،م حقید در صراط مستقیخواھ یه اگر مکن است یمراد ا :»فَاسْ
 ،گردد یم یمنتھ یو کبه ذات پا یه تمام خطوط عالم ھستکاو  یتنھا برا ،دیبردار

ه بر کد یائین گرفتار نیشیاقوام پ کد به سرنوشت دردنایخواھ یو اگر م ،دینکسجده 
تنھا او را عبادت  ،گرفتار شدند یفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الھکو  کاثر شر

.دینک





 
 

 سوره قمر

 ۱ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

�َتِ �ۡ ٱ﴿  اَعةُ ٱ َ�َ  ﴾١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
   ترجمه: 
  .گردد یم میماه به دو ن )در آن(و  ،رسد یامت ھر چه زودتر فرا میق 
   توضیحات: 

بَ «  َ تحقق وقوع است  یبرا ی،ر فعل به صورت ماضکذ .گشته است کینزد :»إِقْرتَ

قَّ ). «۹۷و  ۱اء / یانب ،۵۷/   نجم :نگا( نده به یمراد وقوع آن در آ .م شدیدو ن :»إِنشَ
ثر کا ).۱انشقاق /  ،۳۷/   رحمن ،۱۶/   حاقه :نگا(امت است یدن قیھنگام فرا رس

 یل ماضکبه ش ،ار رفته استکب یتاب اخروکز و حساب و یرستاخ یه براک یفعلھائ

رُ ). «۱۴ - ۱ر / یوکت ،۷۰و  ۶۹و  ۶۸زمر /  ،۱/   نحل :نگا(است  مَ قَ قَّ الْ ماه به دو  :»إِنشَ
ه کاست  یات متعددیبر روا یر مبنیاخ یمعن .م گشته استیماه به دو ن .گردد یم مین
ه ماه را کردند کغمبر درخواست یه از پکاھل م ی،ند پنج سال قبل از ھجرت نبویگو یم

 .ردکن یز با اشاره انگشت چنیغمبر نیم سازد و پیشان دو نیا یبعنوان معجزه برا
ھم آن را نقد نموده و حادثه را مربوط  یاریرفته و بسین امر را پذین ایاز مفسر یاریبس

  ).سریالمصحف الم ،المنتخب ی،المراغ ،للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(دانند  ینده میبه آ
 ۲ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يََروۡ  �ن﴿  ْ ُ�عۡ  َءايَةٗ  ا ْ  رُِضوا سۡ  رٞ ِسحۡ  َو�َُقولُوا  ﴾٢ تَِمرّٞ مُّ
   ترجمه: 
مان یو بدان ا(گردند  یگردان م ینند از آن رویرا بب یان معجزه بزرگکو اگر مشر 
  .است یداریگذرا و ناپا یجادو :ندیگو یو م )آورند ینم
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   توضیحات: 

ا«  وْ ايَةً «سر). ینند. اگر بشنوند و بفھمند (نگا: المصحف المیاگر بب»: إِن يَرَ ل و یدل»: ءَ
ه ک. چرا یه قرآنی). آ۱۴۶/   غمبرش (نگا: اعرافیت خدا و صدق پیداّل بر وحدان یبرھان
). ۲۴مدثر /  ،۳۰/   زخرف ،۴۳دند (نگا: سبأ / ینام یرا سحر و جادو م یات قرآنیان آکمشر

رٌّ «القمر است.  ه مراد شقکمعجزه بزرگ  تَمِ سْ   دار.ی. گذرا و ناپایاپیو پ یشگیھم»: مُ
 ۳ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ بُوا َبُعوٓ ٱوَ  َوَ�ذَّ َّ� ْ هۡ  ا
َ
ٓ أ مۡ  َوُ�ُّ  َءُهمۚۡ َوا

َ
سۡ  رٖ أ  ﴾٣ تَقِرّٞ مُّ

   ترجمه: 
ھم ثابت و ماندگار  یارکھر  .روند یش میخو ینند و بدنبال ھواھاک یب میذکآنان ت 

 کیردار بد و نک یو انسان جزا و سزا ،رود یان نمیز در جھان از میچ چیو ھ(ماند  یم
  ).ندیب یخود را م

   توضیحات: 

رٌّ «  تَقِ سْ ز در یچ چیه ھکقت اشاره دارد ین حقید به ایر شاین تعبیا .و ثابت یماندن :»مُ
افات کماند و انسان م یم یثابت و باق یو بد کیار نکلذا ھر  .رود یان نمین عالم از میا

ه در آنجا آرام و قرار کرسد  یم یتیو نھا یتیبه غا یارکھر  .ندیب یش را میعمل خو
ات ین سوره را در آیا ۳و  ۲و  ۱ات یرآینظ .گردد یار مکآن آش یا بدی یو خوب ،ردیگ یم
  .دیاء بخوانیسوره انب ۳و  ۲و  ۱

 ۴ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َولََقدۡ ﴿   ٱ ّمِنَ  َءُهمَجا
َ
�ۡ� ٓ  ﴾٤ َدَجرٌ ُمزۡ  �ِيهِ  َما ءِ َبا

   ترجمه: 
شود به اندازه  )ھایشان از گناھھا و بدیا یو دور( یزاریه بتوانند موجب بک یاخبار 

  .آنان آمده است یبرا یافک
   توضیحات: 

 یه به عذابھاکن است یشیطوائف و ملل پ یمراد خبرھا .اخبار ،جمع نبأ :»األنبَآءِ « 
ز مراد وجود حقائق یو ن ،اند ن گشتهک شهیر یبزرگ یاند و با بالھا گوناگون دچار آمده



  ٢٣٤١ قمر سوره

 

ا و آخرت یافات و مجازات دنکدرباره مشان یغمبران و سخنان ایپ یو رھنمودھا یونک

رٌ . «است جَ دَ زْ جستن از گناھان و  یزاریدن و بیگز یدور .انزجار و ابتعاد از شّر  :»مُ
  .باب افتعال زجر است یمیمصدر م .ھا یبد

 ۵ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۖ َ�ٰ  َم�ِحكۡ ﴿   ﴾٥ �ُُّذرُ ٱ نِ ُ�غۡ  َ�َما لَِغةٞ
   ترجمه: 
توانند در روح و  یه مک(ھستند  یرسائ یبسنده و اندرزھا یھا عبرت )اتین آیا( 

اّما بر  )اثر بگذارند ،قت باشندیرش حق و حقیه آماده پذک ینندگانیجان شنوندگان و ب
 )ده است و به حال آنانیفایافراد لجوج ب یبرا یقرآن ی(ھا  م دادنیھا و ب حذر داشتن

  .ندارد یسود
   توضیحات: 

ةٌ «  مَ كْ ر یمحذوف است و تقد یخبر مبتدا .سودمند یاندرزھا .زیان پندآمسخن :»حِ

ةٌ « :ن استیچن مَ كْ انُ حِ رءَ قُ َا الْ آءَ هبِ يَآءُ الَّتي جَ هِ األشْ ةٌ . «»هذِ الِغَ  یبسنده برا .رسا :»بَ

رُ . «خردمندان و  ۳۶و  ۳۳و  ۳۰و  ۲۳و  ۲۱و  ۱۸و  ۱۶قمر /  ،۱۰۱/   ونسی :نگا( :»النُّذُ
 ،۲۱/   احقاف :نگا( یغمبران الھیپ یعنی ،ُمنِذر یر به معنیه جمع َنذکن یا ای ).۴۱و  ۳۷

  .ستیدوم در سوره قمر چندان مناسب ن یمعن ).۵۶/   نجم
 ۶ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

اعِ ٱ عُ يَدۡ  مَ يَوۡ  ُهمۘۡ َ�نۡ  َ�َتَولَّ ﴿   ﴾٦ نُُّ�رٍ  ءٖ َ�ۡ  إَِ�ٰ  �َّ
   ترجمه: 
ه فرا خواننده ک )را خاطر نشان ساز( یآن روز .بگردان یشان روین از ایبنابرا 

ز یچسوی  به )شان رایامت ایتاب قکگرد آمدن مردمان در محل حساب و  یبرا یالھ(
  .خواند یفرا م یندیآ ناخوش

   توضیحات: 

مْ «  نْهُ لَّ عَ . یشان بگویا کبه تر .نکاعتناء مشان  بدی .بگردان یاز آنان رو :»تَوَ
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مَ « وْ ونَ (ا ظرف فعل یو  ،است یمفعول به فعل محذوف :»يَ جُ ْرُ . است یه بعدیدر آ )خيَ

و« عُ دْ . ف حذف شده استیتخف یبرا ی،الخط قرآن واو آن در رسم .خواند یفرا م :»يَ

اعي« دمد و  یبار دوم در صور م یه براکل است بدانگاه یمراد اسراف .فرا خواننده :»الدَّ
 ی،الخط قرآن اء آن در رسمی .خواند یامت فرا میقمه دادگاه کمحسوی  به ھمگان را

رٍ . «ف حذف شده استیتخف یبرا ار سخت و نامأنوس کمراد  .ناپسند .ندیآ ناخوش :»نُكُ
  .امت استیه ھول و ھراس و دھشت و وحشت قکاست 

 ۷ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ًعا﴿  بۡ  ُخشَّ
َ
 ٱ مِنَ  رُُجونَ َ�ۡ  ُرُهمۡ َ�ٰ �

َ
�َُّهمۡ  َداثِ جۡ ۡ�

َ
نتَِ�ٞ  َجَرادٞ  َك�  ﴾٧ مُّ

   ترجمه: 
رون یاز گورھا ب )یو خوار یاز شرمسار(ر انداخته یفروھشته و به ز یبا چشمان 

ھا  ه در دستهک(اند  ندهکپرا یانگار آنان ملخھا )دوند یروند و م یو به ھر سو م(ند یآ یم
  ).شوند ینجا و آنجا میا یراھ ،ھدف ینامنظم و ب یھا و گروه

   توضیحات: 

عاً «  شَّ ر یحال ضم .ر انداخته شدهیفرو افتاده و به ز .ل و خواریذل ،جمع خاِشع :»خُ

ونَ (در فعل  )و( جُ ْرُ ارُ . «است )خيَ عاً (فاعل  :»أَبْصَ شَّ  ).۴۳/   قلم :نگا(است  )خُ

اثِ « دَ ادٌ . «گورھا .قبرھا ،جمع َجَدث :»األجْ رَ ٌ . «ملخ :»جَ نتَرشِ   .ندهکپخش و پرا :»مُ
 ۸ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ ﴿  اِع� ٱ إَِ�  ِطعِ�َ مُّ ٰ لۡ ٱ َ�ُقوُل  �َّ  ﴾٨ َعِ�ٞ  مٌ يَوۡ  َذاَ�ٰ  فُِرونَ َ�
   ترجمه: 
نگرند و چشم از او  یو بدو م(روند  یم )لیاسراف ی،الھ(فرا خواننده سوی  به شتابان 

  .است یزیانگ ار سخت و ھراسیامروز روز بس :ندیگو یافران مک ).دارند یبر نم
   توضیحات: 

طِعِنيَ «  هْ روند و  یل میاسرافسوی  به باشتاب یعنی .شتابان و دوان ،جمع ُمْھِطع :»مُ
شنده کگردن  یه به معنکن یا ای .شوند یتاب حاضر مکحساب و  یبرا یدر دادگاه الھ
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پور یو ش کوحشتنا یچون صداھا  انسان هک ین معنیبد ،ننده بودهکره نگاه یو خ
ره یره خیل خیاسرافسوی  به نند وک یفورًا گردن بلند م ،شنوند یرا م جمع شدن

ٌ ). «۴۳/   میابراھ :نگا(دوند  ینگرند و م یم رسِ پر خوف و ھراس  .سخت و دشوار :»عَ

اعي). «۹مدثر /  ،۲۶/   فرقان :نگا(   ).۶قمر /  :نگا( :»الدَّ
 ۹ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ْ  نُوحٖ  مُ قَوۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َكذَّ بُوا ْ  َدنَاَ�بۡ  فََكذَّ  ﴾٩ ُدِجرَ زۡ ٱوَ  ُنونٞ َ�ۡ  َوقَالُوا
   ترجمه: 
و  )دندیش نامیو دروغگو(ردند کب یذکرا ت )نوح(بنده ما  ،قوم نوح ،شانیش از ایپ 

  .رانده شده است )ان خردمندانیاز م(است و  یا وانهید :گفتند
   توضیحات: 

رَ «  جِ دُ  ،وانه استیچون د ÷نوح  ،فارکده سست یبه عق یعنی .رانده شده است :»أُزْ
ان بدو یان و پریا جنی )للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(اند  ان خود راندهیعقالء او را از م

رَ ( :هکن یا ای ).انیالب روح :نگا(اند  ش راندهیاند و از جامعه انسان ب رساندهیآس جِ دُ ازْ  )وَ
ردند کغ رسالت منع یافران نوح را از تبلک :ن استیچن یبوده و معن یا جمله مستأنفه

 :نگا(پردازد  یغ به نجاریتبل یه بجاکن ینداشت جز ا یا و بازش داشتند و او ھم چاره
  .ده دوم ھستندیر بر عقیاغلب تفاس ).۳۸و  ۳۷و  ۳۶ھود / 

 ۱۰ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�ِ  ۥٓ َر�َّهُ  فََدَ� ﴿ 
َ
 ﴾١٠ نتَِ�ۡ ٱفَ  لُوبٞ َمغۡ  �

   ترجمه: 
من  !پروردگارا :)و عرضه داشت(اد خواند یه نوح پروردگار خود را بفرکتا آنجا  

  ).ریشان بگیو انتقام مرا از ا(فرما  کمکو  یاریام پس مرا  ست خوردهکش
   توضیحات: 

 »... لُوبٌ غْ ... بِأَينِّ (اصل آن  :»أَينِّ مَ لُوبٌ غْ   .است و منصوب به نزع خافض است )مَ
 ۱۱ آیه سوره قمر

   ه:یمتن آ 
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ٓ َ�َفتَحۡ ﴿  بۡ  َنا
َ
� ٰ ٓ ٱ َب َ� َما ٓ  ءِ لسَّ نۡ  ءٖ بَِما  ﴾١١ َهِمرٖ مُّ

   ترجمه: 
 یه گوئک یا بگونه( .میاز ھم گشود یزان و فراوانیآسمان را با آب تند ر یپس درھا 

  ).بارد یآسمان ھمه باز شده و ھر چه آب است فرو م یدرھا
   توضیحات: 

آءٍ «  ه آب نام ک یبا ابزار یعنی .ا مالبست استیاستعانت  یبرا )ب(حرف  :»بِمَ

رٍ . «ا به ھمراه آبیداشت و  مِ نْهَ   .اد و فراوانیز .زانیسخت ر .تند بارنده :»مُ
 ۱۲ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿   ٱ نَاَوفَجَّ
َ
ۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱفَ  اُ�ُيونٗ  َض �ۡ� ٓ ل ٰٓ  ءُ َما مۡ  َ�َ

َ
 ﴾١٢ قُِدرَ  قَدۡ  رٖ أ

   ترجمه: 
پارچه کین یتمام زم یه گوئک یا بگونه(م یبرجوشاند یادیساران ز ن چشمهیاز زم و 

از جانب (ه ک یفرمان یاجرا یبرا ،ختندیھا در ھم آم و آب )ل شده استیبه چشمه تبد
  .مقدر شده بود )خدا صادر و

   توضیحات: 

يُوناً «  تَقي. «ز استییتم .ھا چشمه ،نیجمع عَ  :»عُ  .ختیدر ھم آم .دیبھم رس :»إِلْ

آءُ ـالْ . «مختلف آن است ین و نواحیو زم ،آسمان یمراد مخلوط شدن آبھا جنس  :»مَ

.... «آب مراد است رٍ يل أَمْ يل(واژه  :»عَ  :نگا(بخاطر  یعنی ،ل استیالم تعل یبه معن )عَ

رٍ (مراد از  ).سریالمصحف الم رَ . «نوح است یاغیو  یردن قوم طاغکغرق  )أَمْ دِ  :»قُ
  .ن و مقدر گشته بودیمع .شده بود یریگ اندازه

 ۱۳ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  هُ َ�ٰ وََ�َلۡ ﴿  لۡ  َذاتِ  َ�َ
َ
� ٰ  ﴾١٣ َوُدُ�ٖ  حٖ َ�

   ترجمه: 
  .میردکسوار  ،ھا خیھا و م ساخته شده از تخته یشتکو نوح را بر  
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   توضیحات: 

احٍ . «یدارا :»ذَاتِ «  وَ ٍ . «ھا تخته ،جمع َلْوح :»أَلْ   .ھا خیم ،جمع ِدسار :»دُرسُ
 ۱۴ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  رِيَ�ۡ ﴿ 
َ
ٓ  ُينَِنابِأ  ﴾١٤ ُ�فِرَ  َ�نَ  لَِّمن ءٗ َجَزا

   ترجمه: 
 یسکپاداش دادن به  یبرا ،ردک یت مکتحت مراقبت و مواظبت ما حر یشتکن یا 

  ).فران شده بودکو نعمت وجود او (ق نگشته بود یمان آورده نشده بود و تصدیه بدو اک
   توضیحات: 

يُنِنَا«  آءً ). «۴۸طور /  ،۲۷/   مؤمنون ،۳۷ھود /  :نگا( :»بِأَعْ زَ  .پاداش به یبرا :»جَ

نْ . «مفعول له است رَ . «است ÷مراد نوح  :»مَ فِ انَ كُ ده شده یفر ورزکنسبت بدو  :»كَ
نعمت وجودش ناسپاس مانده بود  .ق نگشته بودیتصد .مان آورده نشده بودیبدو ا .بود
  .فران شده بودکو 

 ۱۵ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ تََّر�ۡ  َولََقد﴿  كِرٖ  مِن َ�َهۡل  َءايَةٗ  َها دَّ  ﴾١٥ مُّ
   ترجمه: 
به عنوان  )افران و نجات مؤمنان استکغرق شدن گر  بیان هک(ن داستان را یما ا 

  ؟ ھست یا رندهیچ پند گیا ھیآ .میگذارد یباق )ھا ان ملتیدر م( یدرس عبرت
   توضیحات: 

ا«  نَاهَ كْ قصه طوفان  )ھا(ر یمرجع ضم .میگذارد یآن را باق .میش گذاشتیبرجا :»تَرَ

فينَة(مرجع آن را  یبرخ .نوح است آرارات تا صدر  یوھھاکه در کدانسته و معتقدند  )سَ

ةً . «مانده است یشتکن یاز ا یھائ تخته پاره ،ه تا به امروزکاسالم و بل ايَ  .پند .عبرت :»ءَ

كِرٍ . «ا مفعول دوم استیحال  دَّ اسم فاعل باب افتعال  .رندهیعبرت گ .رندهیپند گ :»مُ
  ).۴۵/   وسفی :نگا(است  )رکذ(
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 ۱۶ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 ؟! من چگونه بوده است یھا ھا و برحذر داشتن م دادنیو ب ،ا عذاب و عقاب منیآ 

  ).؟ ا افسانه بوده استیو  ،ت داشته استیا واقعیآ(
   توضیحات: 

 »... انَ يْفَ كَ  .سپردند یفار زمان نوح را مکه راه کاست  یافرانکد یتھد یه برایآ :»فَكَ

ي. «افت اقرار از مخاطبان استیدر یاستفھام برا رِ لم کر متیضم ).۵قمر /  :نگا( :»نُذُ
  .ف حذف شده استیتخف یبرا )ی(

 ۱۷ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  َولََقدۡ ﴿  كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  ﴾١٧ مُّ
   ترجمه: 
  ؟ ھست یا رندهیرنده و عبرت گیا پند پذیآ ،میا ما قرآن را آسان ساخته 
   توضیحات: 

نا«  ْ ستان نبوده و یقرآن لغز و چ یعنی .میا آسان ساخته .میا ساده نموده :»يَرسَّ
 ز درین یزیانگ ق و شگفتیر عمیقابل آموزش است و تأث یندارد و به سادگ یدگیچیپ

رِ . «آماده دارد  ھای دل كْ   .پند دادن و پند گرفتن .ردنکاد ی :»الذِّ
 ۱۸ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿   ﴾١٨ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ  َ�دٞ  َكذَّ
   ترجمه: 
م یو ب ،ا عذاب و عقاب منیآ .ردندکب یذکت )ھود را ،غمبر خودیھم پ(قوم عاد  

  ؟! بوده است یمن به چه منوال یھا ھا و برحذر داشتن دادن
   توضیحات: 

ادٌ «  ي). «۵۰ھود /  :نگا( :»عَ رِ   ).۱۶قمر /  :نگا( :»نُذُ
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 ۱۹ سوره قمر آیه
   ه:یآ متن 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
سۡ  ٖس َ�ۡ  مِ يَوۡ  ِ�  �َ�ٗ َ�ۡ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ  ﴾١٩ َتِمّرٖ مُّ

   ترجمه: 
 )ھفت شب و ھشت روز(ه ک یروز شوم کیرا در  یو سرد کما تندباد وحشتنا 

  .میردکبر آنان وزان و روان  ،ادامه داشت
   توضیحات: 

اً «  رصَ ْ مٍ ). «۱۶/   فّصلت :نگا( .دیپر سر و صدا و شد .تند و سرد :»رصَ وْ مراد آغاز  :»يَ
واّال ھفت شب و ھشت روز طوفان باد دوام داشته  .دن طوفاِن بال و شروع آن استیوز

مٍ (ه مراد از کن یا ای ).۷/   حاقه :نگا(است  وْ   ).یآلوس :نگا(مطلق زمان است  )يَ
 ۲۰ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ  �َّاَس ٱ تَ�ِعُ ﴿ 
َ
عۡ  َك�

َ
نَقعِرٖ  لٖ َ�ۡ  َجازُ أ  ﴾٢٠ مُّ

   ترجمه: 
درختان  یھا تنه یه گوئک یا بگونه ،داشت ین برمیه مردمان را از زمک یباد 

  .نده شده باشندکه از جا کھستند  یخرمائ
   توضیحات: 

عُ «  ازُ . «ندک یاز جا بر م .داشت یبرم :»تَنزِ جَ رٍ . «ھا تنه ،جمع َعُجز :»أَعْ عِ نْقَ از  :»مُ

.... «قلع شده .نده شدهکشه یر لٍ جازُ نَخْ ُمْ أَعْ أَهنَّ به سبب قد  یمردمان آن روز :»كَ
  .اند ه شدهیبه تنه درختان خرما تشب ،اند ه داشتهک یبلند

 ۲۱ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢١ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 )درباره مخالفان(من  یھا م دادنھا و برحذر داشتنیو ب ،ا عذاب و عقاب منیآ 

  ؟! بوده است یچگونه و به چه منوال
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   توضیحات: 
 ۲۲ سوره قمر آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ  َولََقدۡ ﴿  كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  ﴾٢٢ مُّ
   ترجمه: 
  ؟ ھست یریگ عبرتر و یا پندپذیآ ،میا ما قرآن را ساده و آسان ساخته 
   توضیحات: 
 ۲۳ سوره قمر آیه 
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ِ  َ�ُمودُ  َكذَّ  ﴾٢٣ �ُُّذرِ ٱب
   ترجمه: 
ردند کب یذکرا ت )غمبر خود صالحیپ( یھا ھا و برحذر داشتن دادن میز بیقوم ثمود ن 

  .دندیو دروغش نام
   توضیحات: 

رِ «  به  ،ریجمع َنذِ  .ھا ھا و بر حذر داشتن دادنم یب ،إنذار یبه معن ،ریجمع َنذِ  :»النُّذُ
 یب جملگیذکت یغمبریب پیذکه تکچرا  .یرسان الھ میغمبران بیپ ،ُمْنِذر یمعن

  ).یآلوس :نگا(غمبران است یپ
 ۲۴ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�َقالُوٓ ﴿  �ََ�ٗ  ا
َ
ٓ  ۥٓ نَّتَّبُِعهُ  اِحدٗ َ�ٰ  ّمِنَّا �� ا  ﴾٢٤ وَُسُعرٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِّ�  اإِذٗ  إِ�َّ

   ترجمه: 
 )رهیو بدون قوم و عش(ه تنھا کم ینک یرویاز خودمان پ یا از انسانیآ :آنان گفتند 

  .م بودیوانه خواھیما گمراه و د ،از او یرویدر صورت پ ؟ ھم ھست
   توضیحات: 

داً «  اً واحِ نه از خاندان بزرگ و  ،ره و از عامه مردمیقوم و عش یانسان تنھا و ب :»بَرشَ

رٍ « ؟! مینک یرویف پیفرد ضع کی ما ھمه از .فرد کی .له سترگیقب عُ  .یوانگید :»سُ

  .ن واژه استیاز ا ،مجنون یبه معن )مسعور(
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 ۲۵ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ُءلۡ ﴿ 
َ
اٌب  ُهوَ  بَۡل  نَِنابَيۡ  ِمنۢ  هِ َعلَيۡ  رُ ّ�ِكۡ ٱ ِ�َ أ ِ�ٞ  َكذَّ

َ
 ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
 !نه( ؟! بدو شده است یوح )افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا(ان ھمه ما یاز م ایآ 
خواھد  یم یطلب بر و جاهکو با ت(ار دروغگو و خودخواه است یه او بسکبل ).ستین نیچن

  ).ندکاست یبر ما ر
   توضیحات: 

رُ «  كْ ٌ . «مراد است یوح :»الذِّ   .طلب خودخواه و جاه .برکار مغرور و متیبس :»أَرشِ
 ۲۶ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

نِ  اَغدٗ  لَُمونَ َسَيعۡ ﴿  اُب لۡ ٱ مَّ  ٱ َكذَّ
َ
�ۡ ُ�ِ ٢٦﴾ 

   ترجمه: 
  .ستیکبر و خودخواه کمت یار دروغگویه بسکفردا خواھند دانست  
   توضیحات: 

داً «  خدا  یویه عذاب دنک یزمان ).۱۸حشر /  :نگا(امت یق یفردا :»غَ
  .دیرشان گردیگ بانیگر

 ۲۷ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ُمرۡ  إِنَّا﴿  َُّهمۡ  َنةٗ فِتۡ  �َّاقَةِ ٱ ِسلُوا  ﴾٢٧ َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ تَقِبۡ رۡ ٱفَ  ل
   ترجمه: 
ند و ک یه چه مکن یبنگر و بب ،م فرستادیشان خواھیامتحان ا یما ماده شتر را برا 

و دستشان را  ،ه خدا با تو استک(داشته باش  یبائیکار شید و بسیآ یبر سر آنان چه م
  ).ردکوتاه خواھد کت و آزارت یاز اذ
   توضیحات: 

لُو«  سِ رْ لُونَ «: اصل آن »مُ سِ رْ  :یبه معن .، و نون جمع در حالت اضافه افتاده است»مُ

. مفعول له است .آزمون .امتحان :»فِتْنَةً ). «۴۵/   قصص ،۲فاطر /  :نگا(فرستندگان 
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مْ « بْهُ قِ تَ ْ . «شان باش مراقب .شان را بپا و بنگریا :»إِرْ طَربِ  .اد تحمل داشته باشیز :»إصْ
  .نکصبر  یبس

 ۲۸ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ  ُهمۡ َونَّبِئۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ أ ٓ ل ۡ  بٖ ِ�ۡ  ُ�ُّ  َنُهۡمۖ بَيۡ  َم�قِسۡ  ءَ َما  ﴾٢٨ َتَ�ٞ �ُّ

   ترجمه: 
م شده یشان و شتر تقسیا انیم )به فرمان خدا ،ه دارندک یچاھ(ه آب کبه آنان بگو  

بر سر  ،ه باشدکدام کنوبت ھر  ).روز متعلق به شتر است کیروز مال شما و  کی(است 
  .رود یآب م
   توضیحات: 

ةٌ «  مَ مْ . «اسم مفعول است یمصدر به معن .م شده استیتقس :»قِسْ يْنَهُ شان یان ایم :»بَ

بٍ . «ب استیبه خاطر تغل )هم(ر یاستعمال ضم .و شتر ْ دن و ینوبت نوش :»رشِ

ٌ ـُم). «۱۵۵شعراء /  :نگا(از آب  یبردار بھره تَرضَ  ،غه اسم مفعولیبه ص .محل حضور :»حْ
  .نه وصف اھل آن ؛ وصف نوبت است
 ۲۹ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�َناَدوۡ ﴿   ﴾٢٩ َ�َعَقرَ  َ�َتَعاَ�ٰ  َصاِحَبُهمۡ  ا
   ترجمه: 
او ھم  ).شکن شتر را بیا ایه بک(را صدا زدند  )قدار بن سالف(ار خود ی ،قوم ثمود 

  .ردک یار شد و شتر را پکانه دست بکبا یب
   توضیحات: 

اطَيا«  رَ . «ر را برگرفتیشمش .ار شدکدست ب .شتن را بدست گرفتکار ک :»تَعَ قَ  :»عَ
  .ردک یپ .ردکنحر 

 ۳۰ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٠ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿ 
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   ترجمه: 
بوده  یمن به چه منوال یھا ھا و بر حذر داشتن م دادنیو ب ،ا عذاب و عقاب منیآ 

  ).؟! افران را در بر گرفته استک یلکو به چه ش(است 
   توضیحات: 

 »... انَ يْفَ كَ   ).۱۸و  ۱۶قمر /  :نگا( :»كَ
 ۳۱ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ْ  ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ ۡ ٱ َكَهِشيمِ  فََ�نُوا  ﴾٣١ َتِظرِ ُمحۡ ل

   ترجمه: 
 یکاه خشیبه صورت گ یشان ھمگیم و ایسر داد کسھمنا یصدا کیما بر آنان  

  .ندک یم یآور ان در آغل جمعیه صاحب چھارپاکدرآمدند 
   توضیحات: 

يمِ «  شِ تَظِرِ ـْال. «و خرد شده کاه خشیگ :»هَ حْ گوسفندان  یرا برا یآغله ک یسک :»مُ
ه کن یا ای ،گردد یوانات وحشیا حمله حیه مانع خروج آنھا کند ک یوانات درست میو ح

يمِ الْ . «ندک یان را در آن انبار میعلوفه چھارپا شِ تَظِرِ ـهَ حْ موجود در  کعلوفه خش :»مُ
  .آغل شخص آغلدار

 ۳۲ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  َولََقدۡ ﴿  كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  ﴾٣٢ مُّ
   ترجمه: 
 یریگ تو عبر یریا پندپذیآ ،میا ساده و آسان نموده )یریادگی یبرا(ما قرآن را  

  ؟ ھست
   توضیحات: 

نَا...«  ْ دْ يَرسَّ قَ لَ   ).۱۷قمر /  :نگا( :»وَ
 ۳۳ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ِ  لُوطِۢ  مُ قَوۡ  َكذَّ   ﴾٣٣ �ُُّذرِ ٱب
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   ترجمه: 
  .ردندکب یذکرا ت )غمبر خود لوطیپ( یھا ھا و بر حذر داشتن م دادنیز بیقوم لوط ن 
   توضیحات: 

رِ «  ... بِالنُّذُ بَتْ ذَّ   ).۲۳قمر /  :نگا( :»كَ
 ۳۴ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َحاِصًبا ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ َّيۡ  لُوٖط�  َءاَل  إِ�َّ  ﴾٣٤ �َِسَحرٖ  ُهمَ�ٰ �َّ

   ترجمه: 
 کو ھمگان را ھال(م یآورد گماشت یت در مکھا را به حر گیه رک یما بر آنان تندباد 

و از آن (م یشان را نجات دادیه ما سحرگاھان اکروان لوط را یجز خاندان و پ )میساخت
  ).میدیشان بخش ین بالزده رھائیسرزم

   توضیحات: 

باً «  اصِ  :نگا(ھا را جابجا سازد  گیند و رکزه را بردارد و پرت یه سنگرک یباد :»حَ

رٍ ). «۴۰/   بوتکعن ،۶۸اسراء /  حَ   .در سحرگاھان .در بامدادان :»بِسَ
 ۳۵ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ  ّمِنۡ  َمةٗ ّ�ِعۡ ﴿   ﴾٣٥ َشَكرَ  َمن زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِعنِدنَا
   ترجمه: 
ه کم یدھ یرا پاداش م یسکگونه  نیما ا ).آل لوط به(بود از جانب ما  ین نعمتیا 

  .رگزار باشدکش
   توضیحات: 

ةً «  مَ   .مفعول له است :»نِعْ
 ۳۶ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

نَذرَُهم َولََقدۡ ﴿ 
َ
ْ َ�َتَماَروۡ  َشتََناَ�طۡ  أ ِ  ا  ﴾٣٦ �ُُّذرِ ٱب

   ترجمه: 
و گمان  کآنان بر ش یول ،م دادیفر دادن ما بیکردن و کشان را از گرفتار یلوط ا 
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راھه یردند و بکباور ن  ھا بدان و(ھا افزودند  ھا و بر حذر داشتن م دادنیخود نسبت به ب
  ).رفتند

   توضیحات: 

ةَ «  /   دخان :نگا(فر دادن یکردن و کحمله  .فرو گرفتن و گرفتار ساختن :»بَطْشَ

اـمَ ـتَ ). «۱۶ وْ رِ « .دندیردند و گمان ورزک کش :»ارَ   ).۳۳و  ۲۳و  ۵قمر /  :نگا( :»النُّذُ
 ۳۷ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�َطَمسۡ  ۦفِهِ َضيۡ  َعن َوُدوهُ َ�ٰ  َولََقدۡ ﴿  �ۡ  َنا
َ
ْ  ُيَنُهمۡ أ  ﴾٣٧ َونُُذرِ  َعَذاِ�  فَُذوقُوا

   ترجمه: 
شان یار ایو از او خواستند آنان را در اخت(و با لوط درباره مھمانانش سخن گفتند  
شان  بدی و( ،میردکور کرا شان  چشمان ما ).عفت بگذارد یار منافکانجام  یبرا

  .مرا یھا ھا و بر حذر داشتن م دادنیو ب ،د عذاب و عقاب مرایبچش :)میگفت
   توضیحات: 

وهُ «  دُ اوَ هِ . «ردندکبا او گفتگو  :»رَ يْفِ ن ضَ وهُ عَ دُ اوَ ه از لوط کن است یمراد ا :»رَ
تا  ،ار آنان بگذاردیشان را در اختیمھمانان دست بردارد و ا یه از جانبدارکخواستند 

حجر  ،۷۸ھود /  :نگا(روا دارند شان  بدی عفت نسبت یھر چه خواستند از اعمال مناف

نَا). «۶۸/  سْ  ،۸۸/   ونسی ،۴۷نساء /  :نگا(م یردکمحو و نابود  .میان برداشتیاز م :»طَمَ

رِ ). «۶۶/   سی   ).۳۰قمر /  :نگا( :»نُذُ
 ۳۸ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  َعَذابٞ  َرةً بُ�ۡ  َصبََّحُهم َولََقدۡ ﴿   ﴾٣٨ تَقِرّٞ مُّ
   ترجمه: 
  .شان آمدیدار به سراغ ایوبنده و پاکو  یاپیبامدادان عذاب پ 
   توضیحات: 

مْ «  هُ بَّحَ بَّحَ «شان آمد.  د به سروقتیدر فاصله طلوع فجر صادق و طلوع خورش»: صَ »: صَ

ةً «آمدن.  یسکش یبامدادان به پ ،حیتصباز مصدر  رَ رٌّ «صبح زود. اول صبح. »: بُكْ تَقِ سْ »: مُ
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و  یاپیرد. پکدا یآنان اتصال پ یشان با عذاب برزخیا یویه عذاب دنکچرا  ی،شگیدائم و ھم
  ).۴۰/   نمل ،۳ادامه داشت (نگا: قمر /  ،ان نبردیرا تا آنان را از میز ی،ارک

 ۳۹ سوره قمر آیه
   ه:یآمتن  

 ﴿ ْ  ﴾٣٩ َونُُذرِ  َعَذاِ�  فَُذوقُوا
   ترجمه: 
  .مرا یھا ھا و بر حذر داشتن م دادنیو ب ،د عذاب و عقاب مرایپس بچش 
   توضیحات: 

وقُوا...«    ).۳۷قمر /  :نگا( :»فَذُ
 ۴۰ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  َولََقدۡ ﴿  كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  ﴾٤٠ مُّ
   ترجمه: 
 یریگ و عبرت یریا پندپذیآ ،میا ساده و آسان نموده )اد گرفتنی یبرا(ما قرآن را  

  ؟ ھست
   توضیحات: 

نَا...«  ْ دْ يَرسَّ قَ لَ   ).۳۲و  ۱۷قمر /  :نگا( :»وَ
 ۴۱ وره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َولََقدۡ ﴿   ﴾٤١ �ُُّذرُ ٱ نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ءَ َجا
   ترجمه: 
  .ان آمدیبه سراغ فرعون )یگریپس از د یکی(ھا و ھوشدارھا  دار باشیب 
   توضیحات: 

رُ «  نَ ). «۳۶و  ۳۳و  ۲۳و  ۵قمر /  :نگا( :»النُّذُ وْ عَ الَ فِرْ خاندان و بستگان و ھمه  :»ءَ
  .روان فرعونیپ

 ۴۲ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ْ بُوا َخذۡ  ُ�َِّها تَِناَ�ٰ � َكذَّ
َ
خۡ  ُهمۡ َ�ٰ فَأ

َ
قۡ  َعزِ�زٖ  ذَ أ  ﴾٤٢ تَِدرٍ مُّ

   ترجمه: 
م یفر دادیکم و یردکشان را گرفتار یو ما ھم ا ،ردندکب یذکات ما را تیآنان ھمه آ 

  .روز و قدرتمند و زبردستیره و پیچ یفر دادن خدائیکبسان گرفتار ساختن و 
   توضیحات: 

ايَاتِ «    .غمبرانیو معجزات پ یتاب آسمانک یھا هیآ :»ءَ
 ۴۳ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

ارُُ�مۡ ﴿  ُ�فَّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  أ

ُ
مۡ  �ُِ�مۡ أ

َ
ٓ  لَُ�م أ ٞ بََرا ُ�رِ ٱ ِ�  َءة  ﴾٤٣ لزُّ

   ترجمه: 
 :مثل( ،میردکت یتان روایه براکھستند  یافران شما بھتر از آنانکا یآ )!انیشیقر یا( 

از (تابھا کدر  یا نامه شما امان یه براکن یا ای ).؟! فرعون ،لوط ،ثمود ،عاد ،قوم نوح
  ).؟! میرسان یافرانتان را عذاب نمکه کن یبر ا یمبن(نازل شده است  )خدا یسو
   توضیحات: 

م...«  كُ ارُ فَّ  و ،ان استیشید و سرزنش قریتھد یاست و برا یارکاستفھام ان :»أَكُ
ست و چه ین یتفاوتن یشیافران پکان یافران معاصر و مکان یه مکفھماند  یمشان  بدی

ةٌ . «دیشان گرفتار آئیا کبسا شما ھم به سرنوشت دردنا آءَ ت از یمصون .امان نامه :»بَرَ

بُرِ . «امان .یعذاب الھ  مراد .توب استکم یعنی ،مزبور یبه معن ،جمع َزبور :»الزُّ
  ).۱۹۶شعراء /  ،۴۴/   نحل ،۱۸۴/   عمران آل :نگا(است  یآسمانھای  کتاب

 ۴۴ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
نتَِ�ٞ  َ�ِيعٞ  نُ َ�ۡ  َ�ُقولُونَ  أ  ﴾٤٤ مُّ

   ترجمه: 
گر یم و ھمدیھست یریناپذ ستکرومند شیت متحد و نیما جمع :ندیگو یه مکن یا ای 
  .میریگ یم و از دشمنان خود انتقام میدھ یم یاریرا 

   توضیحات: 

يعٌ ـجَ «  ٌ ). «۵۶شعراء /  :نگا(ت متحد یجمع :»مِ نتَرصِ  .ریناپذ ستکرومند شین :»مُ
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  ).۴۵/   اتیذار ،۸۱/   قصص ،۴۳/   ھفک :نگا(رنده یانتقام گ .گریدھنده ھمد یاری
 ۴۵ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

بُرَ ٱ َو�َُولُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ َزمُ َسُيهۡ ﴿  ُّ� ٤٥﴾ 
   ترجمه: 
  .زندیگر ینند و مک یخورند و پشت م یست مکش یشان به زودیت ایجمع 
   توضیحات: 

بُرَ «  لُّونَ الدُّ وَ حشر /  ،۱۱۱/   عمران آل :نگا(خت یرد و خواھند گرکپشت خواھند  :»يُ
  .ن شدیدر جنگ بدر چن ).۱۲

 ۴۶ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

اَعةُ ٱ بَلِ ﴿  اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٤٦ َوأ

   ترجمه: 
شتن و اسارت کاز (تر  تر و تلخ میآن عظ یامت بالیو ق ،امت استیه موعدشان قکبل 

  .است )شانیا یبرا ین جھانیا
   توضیحات: 

يا«  هَ رُّ . «ستین نکه نجات از آن ممک یا بگونه ،اعظم یبال یدارا :»أَدْ  یدارا :»أَمَ
  .شتریب یمرارت و تلخ

 ۴۷ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿   ﴾٤٧ وَُسُعرٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
  .وانه و گرفتار آتشندیگمراه و د ،ارانک قطعًا گناه 
   توضیحات: 

رٍ «  عُ سُ اللٍ وَ . و آتشند یدر گمراھ ).۲۴قمر /  :نگا(اند  وانهیگمراه و د :»يفِ ضَ

رٍ « عُ   .آتش سراپا شعله .و جنون یوانگید :»سُ
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 ۴۸ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �َّارِ ٱ ِ�  َحُبونَ �ُسۡ  مَ يَوۡ ﴿  ْ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ  ﴾٤٨ َسَقرَ  َمسَّ  ذُوقُوا
   ترجمه: 
گفته شان  بدی و(شوند  یده میشکن یزم یرو ،بر رخساره ،داخل آتش یروز 

  .د لمس و پسوده دوزخ رایبچش :)شود یم
   توضیحات: 

بُونَ «  حَ سَّ ). «۷۱غافر /  :نگا(شوند  یشانده مکن یزم یرو :»يُسْ  .پسوده .لمس :»مَ

رَ . «و حرارت آتش دوزخ است یمراد رنج و الم و گرم قَ اسم خاص دوزخ است و  :»سَ
  .ر منصرفیغ

 ۴۹ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا﴿ 
   ترجمه: 
  .میا دهیحساب و نظام آفر یرا به اندازه الزم و از رو یزیما ھر چ 
   توضیحات: 

رٍ «  دَ ق و برابر نظم و نظام یدق یریگ حساب و اندازه یاز رو .به اندازه الزم :»بِقَ
  ).۲/   فرقان ،۲۱و  ۱۹حجر /  ،۸رعد /  :نگا(م و استوار کمح

 ۵۰ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ مۡ  َوَما
َ
ٓ أ ٞ َ�ٰ  إِ�َّ  ُرنَا ِ  �َ�َمۡ  ِحَدة  ﴾٥٠ َ�ِ ۡ�َ ٱب

   ترجمه: 
 )هکچرا  .ت قدرت استیه توأم با نھاکبل ،مت استکح یتنھا اعمال ما از رونه ( 

چشم  کیه انگار ھمسان با کرد یگ یو چنان با سرعت انجام م( ،ستیش نیب یفرمان
  .ع و با عجله استینگاه سر کیھمانند  )و ،برھم زدن

   توضیحات: 

نَا«  رُ ةٌ . «یارکو انجام  یزیش چیدایپ یفرمان ما برا :»أَمْ دَ احِ  .بار کیمگر  :»إِالّ وَ
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حٍ ـَل). «۸۲/   سی :نگا(لمه ک کیجز    .»العني طَرفة« .چشم به ھم زدن .عینگاه سر :»مْ
 ۵۱ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
ٓ لَكۡ أ شۡ  َنا

َ
كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  َياَعُ�مۡ أ دَّ  ﴾٥١ مُّ

   ترجمه: 
ا پند یآ ،میا ساخته کنابود و ھال )نیشیدر روزگاران پ(ما اشخاص ھمچون شما را  
  ؟! ھست یا رندهیرنده و عبرت گیپذ

   توضیحات: 

مْ «  كُ يَاعَ  یو معاص کفر و شرکاز  یرویمراد امثال و ھمگون در پ .روان شمایپ :»أَشْ
  ).۵۴سبأ /  :نگا(است 

 ۵۲ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ�رِ ٱ ِ�  َ�َعلُوهُ  ءٖ َ�ۡ  َوُ�ُّ ﴿   ﴾٥٢ لزُّ
   ترجمه: 
ثبت  ،با دست فرشتگان مأمور(اعمال  یھا تابھا و نامهکدر  ،اند ردهکه کرا  یارکھر  

  .موجود است )و ضبط و
   توضیحات: 

بُرِ «  ردار و رفتار ک یھا اعمال و پرونده یھا مراد نامه ).۴۳قمر /  :نگا(ھا  تابک :»الزُّ
گردد  یم ینگارش و نگاھدار ،ه توسط فرشتگان مأمور و مراقبکو گفتار انسان است 

  ).۱۲و  ۱۱و  ۱۰انفطار /  :نگا(
 ۵۳ سوره قمر آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  َوَ�بِ�ٖ  َصغِ�ٖ  َوُ�ُّ ﴿   ﴾٥٣ َتَطرٌ مُّ
   ترجمه: 
  .نوشته شده است )در دفاتر مخصوص ،اند ردهکا یه در دنک( یو بزرگ کوچکار کھر  
   توضیحات: 

تَطَرٌ «  سْ   .نوشته شده .توبکم :»مُ



  ٢٣٥٩ قمر سوره

 

 ۵۴ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل  ﴾٥٤ َوَ�َهرٖ  ٖت َج�َّ
   ترجمه: 
  .خواھند داشت یجا یباران بھشتینار جوکھا و  زگاران در باغیقطعًا پرھ 
   توضیحات: 

َرٍ «  /   حج(در  )طفل(ھمچون واژه  ،مفرد است و مراد جمع .باریجو .رودبار .نھر :»هنَ
  .ان و وفور نعمتکجا و م یفراخ ).۳۱نور /  ،۵

 ۵۵ سوره قمر آیه
   ه:یمتن آ 

قۡ  َملِيٖك  ِعندَ  قٍ ِصدۡ  َعدِ َمقۡ  ِ� ﴿  ِۢ مُّ  ﴾٥٥ َتِدر
   ترجمه: 
شگاه یپ )در ...ندارد یدر آن جائ یارکو بزھ یسرائ اوهیه ک( ینیدر مجلس راست 

  ).ائنات استکدگار و خداوندگار ھمه یه آفرک( یپادشاه بزرگ و توانائ
   توضیحات: 

دِ «  عَ قْ قٍ . «گاهیجا .مجلس :»مَ دْ قٍ . «نیراست .حق :»صِ دْ دِ صِ عَ قْ  .مجلس حق :»مَ

لِيكٍ . «یگوئ ھودهیو ب یاز دروغگوئ یخال یو درست یمجلس راست  .پادشاه بزرگ :»مَ

رٍ . «غه مبالغه استیص تَدِ قْ  .ار باقدرت و قّوتیبس :»مُ





 
 

 سوره رحمن

 ۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾١ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  .خداوند مھربان 
   توضیحات: 

َانُ «  محْ انَ (مبتدا است و  :»الرَّ ءَ رْ قُ لَّمَ الْ   .خبر آن است یه بعدیدر آ )عَ
 ۲ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َعلَّمَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اد دادیقرآن را  
   توضیحات: 

انَ «  ءَ رْ قُ لَّمَ الْ  یول .م قرآن استیو تعل ،انیم بیو تعل ،خلق انسان :یعیب طبیترت :»عَ
تا انسان بتواند  ،م قرآن به انسان استیتعل ،ن نعمت خداوند مھربانیتر ه بزرگکاز آنجا 

م قرآن را قبل یتعل ،ه خلقت انسان به خاطر آن استکدر پرتو قرآن به عبادت بپردازد 
  .ر فرموده استکان ذینش انسان و آموزش بیاز مسأله آفر

 ۳ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣ نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیافریانسان را ب 
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   توضیحات: 
 ۴ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤ َيانَ ۡ�َ ٱ َعلََّمهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .آموخت )آنچه در دل است(ان یبه او ب 
   توضیحات: 

بَيَانَ «  و خواه با  ،خواه با قلم ،خواه با زبان ،سخن گفتن از آنچه در دل است :»الْ
  .گریوسائل د

 ۵ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ﴿   ﴾٥ َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
   ترجمه: 
  .ھستند )در چرخش و گردش یمنظم(د و ماه برابر حساب یخورش 
   توضیحات: 

بَانٍ «  سْ فران کاست ھمچون غفران و  یمجرد یمصدر ثالث .نظم و نظام .حساب :»حُ

بَانٍ ). «۹۶/   انعام :نگا( سْ آئِنٌ (جار و مجرور متعلق به  :»بِحُ رٌ (ا ی )كَ تَقَ سْ انِ (ا یو  )مُ يَ ْرِ  )جيَ
  .ه خبر مبتدا استکمحذوف است 

 ۶ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

َجرُ ٱوَ  مُ �َّجۡ ٱوَ ﴿    ﴾٦ ُجَدانِ �َسۡ  لشَّ
   ترجمه: 
  .برند یرنش مکنند و ک یخدا سجده م یاھان و درختان برایگ 
   توضیحات: 

مُ «  . ستاره ...اریخ ،دوک :مانند .ساقه نباشند یه داراک یھائ یدنیروئ :»النَّجْ

رُ « جَ انِ . «غالت ،درختان :مانند .ساقه باشند یه داراک یھائ یدنیروئ :»الشَّ دَ جُ  :»يَسْ
 یرا ط یرینش ھستند و ھمان مسین آفریم در برابر قوانیمنقاد فرمان خدا و تسل



  ٢٣٦٣ سوره رحمن

 

  ).۱۸/   حج :نگا(ن فرموده است ییآنھا تع یه خدا براکنند ک یم
 ۷ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما ۡ ٱ َووََضعَ  َرَ�َعَها ءَ لسَّ   ﴾٧ ِمَ�انَ ل
   ترجمه: 
  .را گذاشت ین و ضوابطیو قوان ،آسمان را برافراشت 
   توضیحات: 

عَ «  ضَ انَ ـْال«رد. کجاد یگذاشت. ا»: وَ يزَ ن و ضوابط. قواعد و مقررات (نگا: یقوان»: مِ
  است. یعالم ھستم بر سراسر که حاکاست  ینیار و قوانیزان و معی). مراد م۱۷/   یشور

 ۸ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�
َ
ْ َغوۡ َ�طۡ  � ۡ ٱ ِ�  ا  ﴾٨ ِمَ�انِ ل

   ترجمه: 
ن و یقوان(ه شما ھم کن است یا )ین و ضوابط در عالم ھستیجاد قوانیاز ا(ھدف  

ن و یقوان )حد و مرز(از  )د وینکت یخود رعا یو اجتماع یفرد یضوابط را در زندگ
  .دینکتجاوز ن )مقرره(ضوابط 

   توضیحات: 

ا...«  وْ ه اساس جھان بر کچرا  .دینکن یو تعد یشکه شما ھم سرکن یتا ا :»أَالّ تَطْغَ
م ین عالم عظیاز ا یز بخشیو شما ن ،است یقیار دقین حساب شده بسیضوابط و قوان

انَ ـْال. «تان باشدیزان و نظم و نظام در زندگیار و مید معیبوده و با يزَ ن و یمراد مواز :»مِ
  .است یو اجتماع یفرد یر زندگییمعا

 ۹ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �ِيُموا
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  نَ َوزۡ ل ْ ُ�ۡ  َوَ�  ِط قِسۡ لۡ ٱب وا ۡ ٱ ِ�ُ  ﴾٩ ِمَ�انَ ل

   ترجمه: 
دادگرانه  )زھایچ یریگ ردن و اندازهکاالھا و در متر ک(دن یشکردن و برکدر وزن  

  ).دینکن یفروش مکد و یاست ندھکم و کو (د یاھکد و از ترازو مینکرفتار 



 تفسیر نور    ٢٣٦٤

 

   توضیحات: 

انَ ـْال«  يزَ  .خاص خود مورد نظر است یبه معن ،زان و سنجشینجا میدر ا .ترازو :»مِ
اسم آلت و به  ۷ه یزان را در آیم ،ھا یبعض .سر نگذارندکم و ک یزیدر معامله چ یعنی

به  ۹ه یو در آ ،ردنکوزن  یعنی ی،مصدر یبه معن ۸ه یو در آ ،له سنجشیوس یمعن
  ).ریبک ی،قاسم :نگا(دانند  یجنس موزون م یعنی ی،مفعول یمعن

 ۱۰ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
 ﴾١٠ نَامِ لِۡ�َ  َوَضَعَها َض �ۡ�

   ترجمه: 
  .ده استیآفرھا  انسان )یزندگ( ین را برایخداوند زم 
   توضیحات: 

  .خالئق .مردمان :»أَنَام« 
 ۱۱ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيَها﴿   ٱ ذَاُت  ُل �َّخۡ ٱوَ  ِكَهةٞ َ�
َ
 ﴾١١ َمامِ �ۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .غالف است یه داراکو از جمله خرما است  ،فراوان یھا وهین میدر زم 
   توضیحات: 

مَ «  ر کذ ،ر نخل به صورت جداگانهکذ ).۴۷/   فّصلت :نگا(غالف  ،ّم کجمع  :»امـأَكْ
وه یم .ه در خرما موجود استکاست  یتینشان دادن اھم یاز عام بوده و براخاص بعد 

افد و خوشه خرما به کش یو سپس غالف م ،پنھان است یدرخت نخل در آغاز در غالف
وه نخل را در خود پرورش یم ،ن غالف ھمچون رحم مادریا .زدیر یرون میب یطرز جالب

  .رود ینار مکشود و  یجدا مو بعدھا غالف  ،ندک یدھد و از آفات حفظ م یم
 ۱۲ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱوَ  ِف َعۡص لۡ ٱ ذُو بُّ �َۡ ٱوَ ﴿   ﴾١٢ َحانُ لرَّ
 



  ٢٣٦٥ سوره رحمن

 

   ترجمه: 
ان یه در مکاست  یھائ ن دانهیو ھمچن ،اھان خوشبو وجود داردیگ )نیدر زم(و  

  .پوسته قرار دارند
   توضیحات: 

فِ «  عَصْ انُ . «ان استیه علوفه چھارپاکاه است کمراد  .قشر و پوسته :»الْ حيْ  :»الرَّ
  .اھان خوشبویگ

 ۱۳ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾١٣ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
ار کب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامک )!ھا و انسانھا  پری گروه یا( 

  .دینک یم
   توضیحات: 

اآلءِ «  بَانِ ). «۵۵/   نجم :نگا(ھا  نعمت ی،جمع إلْ  :»ءَ ذِّ ده ید و نادینک یار مکان :»تُكَ
و از جمله  یعالم ھست یسراپا یعنی .ن استیَثَقلَ  یعنی ،مخاطب انس و جن .دیریگ یم

ن یا ؟!دینکار بکد انیتوان یاز آنھا را م کیدامک ،خداداد استھای  نعمت ،وجود خودتان
را در شما  یرگزارکو حس ش ،شناخت صاحب نعمت نشود لهید وسیھمه نعمت چرا با

خداوند در  .به سوره داده است یآھنگ جالب ،مورد ۳۱ه در ین آیرار اکت ؟!زدینگیبرن
خود و  یو آن جھان ین جھانیاھای  نعمت از یان برخیمختلف پس از ب یھا مقطع

 به ،هیدد آر مجکبا ذ ،انیان و شقاوت دوزخیاز سعادت بھشت یا ادآور شدن گوشهی
دگارشان یاد آفریشان را به یدھد و ا یار باش میدار باش و ھوشیبھا  پری وھا  انسان

  .ندک یافزون مشان  دل را در یاندازد و شوق طاعت و بندگ یم
 ۱۴ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

ارِ لۡ ٱكَ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿   ﴾١٤ َفخَّ
   ترجمه: 
  .ده استیھمچون سفال آفر یا دهیکِگل خشخدا انسان را از  
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   توضیحات: 

انَ «  نسَ بوده  کنش خایانسان در آغاز آفر .مراد حضرت آدم است .جنس انسان :»اإلِ
  انعام :نگا(خته شده است و به صورت ِگل در آمده است یسپس با آب آم )۵/   حج :نگا(
سپس حالت  )۲۸حجر /  :نگا(ل داده کر شییا لجن تغیو بعد به صورت ِگل بدبو  )۲/ 

 یا ده و سفال گونهیکو بعد ِگل خش )۱۱/   صافات :نگا(رده است کدا یپ یچسپندگ
ده یشکن مراحل چه اندازه طول یاز ا کیاما ھر  .ه بدان اشاره داردین آیه اکشده است 

ا روح ی یو نفخه رّبان ،به وجود آمده است یتحت چه عوامل یانتقال ین حالتھایو ا ،است
خارج  یاز حوزه علم بشر )۲۹حجر /  :نگا(ده شده است یالبدش دمکبه  یکست و یچ

الٍ . «داند و بس یو آن را خدا م لْصَ به صدا در  یه با زدن تلنگرک یا دهیکِگل خش :»صَ

ارِ ). «۳۳و  ۲۷و  ۲۶حجر /  :نگا(د یآ یم   .سفال :»فَخَّ
 ۱۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ �َۡ ٱ وََخلَقَ ﴿  ارِجٖ  ِمن نَّ ا  ﴾١٥ نَّارٖ  ّمِن مَّ
   ترجمه: 
  .ور آتش خلق نموده است و جن را از زبانه شعله 
   توضیحات: 

َآنَّ «   ،۵۶/   اتیذار ،۸۸اسراء /  :نگا(است  یمعن کیجاّن و جّن ھر دو به  .ِجّن  :»اجلْ

جٍ ). «۳۹/   رحمن ارِ  .ش و لرزان آتشکزبانه تنوره  .چان آتشیشعله لرزان و پ :»مَ
و  ،بوده یلکچگونه و به چه ش ،چانیش و پک ور و زبانه ن آتش شعلهینش جن از چنیآفر

 ،دارند یمائیند و چه سیز یموجودات چگونه مگونه  این و ،ده استیشکچه اندازه طول 
  .نبرده است یبدان پ یدانش بشر

 ۱۶ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾١٦ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
ار کب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامک )!ھا و انسانھا  پری گروه یا( 

  ؟!دینمائ یم



  ٢٣٦٧ سوره رحمن

 

   توضیحات: 
 ۱۷ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َربُّ ﴿  ۡ ٱ َورَبُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل  ﴾١٧ رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل
   ترجمه: 
  .ھا است مغربھا و پروردگار  او پروردگار مشرق 
   توضیحات: 

بُّ «  بُّ « :محذوف است یخبر مبتدا :»رَ وَ رَ ... الـالْ . «»هُ ِ قَنيْ ِ رشْ ِ ـْمَ بَنيْ رِ غْ مراد از  :»مَ
ه تنھا کن یا ایو  ،د و ماهیو باختر خورش ،د و ماهیخاور خورش ،دو مشرق و دو مغرب

 ،آن یل جنوبیم و ،آفتاب یل شمالیثر مکه با توجه به حداکد است یاشاره به خورش
و بطور  ،د و ماهیه خورشکد دانست یاما با .د دو مشرق و دو مغرب عمده داردیخورش

 یا طلوع و در نقطه یا ھر روز از نقطه ی،متعدد جھان ھست یھا دھا و ماهیخورش یلک
پس چه بسا مراد از  ،مشرق و مغرب دارند ،سال یو به تعداد روزھا ،نندک یغروب م

گر قرآن مشارق و مغارب ید یھا ه در سورهکچرا  .جمع باشد ،مغربه مشرق و یتثن
  ).۴۰/   معارج ،۱۳۷/   اعراف :نگا(آمده است 

 ۱۸ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾١٨ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۱۹ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿ 
   ترجمه: 
رده است و کنار ھم روان کرا در  )و گرم و سرد ،ن و شوریریمختلف ش( یایدو در 

  .گر قرار داده استیدکیمجاور 
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   توضیحات: 

جَ «  رَ ). ۵۳/   فرقان :نگا(رده است کروان  .ت داده استکحر .سر داده است :»مَ

يْنِ « رَ بَحْ  یگرم و سرد رودھا یھا ا آبین و شور و یریش یھا آب ،ایمراد از دو در :»الْ
ل گلف یاز قب )نمونه :نگا(ان دارند یجھان جر یھا انوسیه در سراسر اقکاست  یمیعظ

يْنِ ). «۱۲فاطر /  :نگا(م یاستر رَ بَحْ جَ الْ رَ ھم سر داده است و در سوی  به ا رایدو در :»مَ
ان انداخته تا کبه موج و ت ،ا را در وقت برخوردیدو در .رده استکگر روان ینار ھمدک
  ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(زه ھم نشوند ینند و برانند و آمکگر را دفع یدکی

 ۲۰ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
زد و یامیب یگریبا د یکیگذارد  یه نمکاست  یان آن دو حاجز و مانعیاما در م 
  .ندک یشکسر
   توضیحات: 

خٌ «  زَ يَانِ ). «۵۳/   فرقان :نگا(مانع  .حاجز :»بَرْ بْغِ نند و ک ینم یشکگر سریدکیبر  :»ال يَ
خته یو آم ،برد یرا در خود فرو نم یگرید یکیه کن است یمراد ا .شوند یره نمیچ
  .گردند ینم

 ۲۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٢١ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یار مکد و انینک یب میذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۲۲ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿   ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل
 



  ٢٣٦٩ سوره رحمن

 

   ترجمه: 
  .دیآ یرون مید و مرجان بیمروار ،از آن دو 
   توضیحات: 

لُؤ«  ؤْ ان. «دیمروار :»لُ جَ رْ د :»مَ د ،ُبسَّ  یازیدر یه از جانورک یگوھر سرخ رنگ ،نیُبسَّ
  .دیآ یبه نام مرجان بدست م

 ۲۳ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٢٣ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۲۴ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوارِ �َۡ ٱ َوَ�ُ ﴿   ٱكَ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  اُت  َٔ ُمنَ� ل
َ
 ﴾٢٤ مِ َ�ٰ عۡ ۡ�

   ترجمه: 
اھا دارد یدر در )ھا دگان خود به نام انسانیآفر(ساخته و پرداخته  یھائ یشتکخدا  

  .ھا ھستند وهکه ھمسان ک
   توضیحات: 

ي«  ارِ َوَ  یاء آخر آن برای ).۱۱/   حاقه ،۳۲/   یشور :نگا(ھا  یشتک ،ةیجمع َجارِ  :»اجلْ

ئَاتُ ـْ ال. «ف حذف شده استیتخف نشَ  .برافراشته یھا ھا و شراع با بادبان یھائ یشتک :»مُ
ه کھم ھا  انسان و ،استھا  انسان مراد ساخته و پرداخته دست .ساخته و پرداخته

رود  یار مکھا ب یشتکه در ک یه در مصالح مختلفکاز خواص خداداد  ،ندیمخلوق خدا

المِ . «نندک یاستفاده م   .ھا وهک ،جمع َعَلم :»األعْ
 ۲۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٢٥ تَُ�ّذِ
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   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یار مکد و انینک یب میذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 

 ۲۶ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گردند یدستخوش فنا م ،ن ھستندیزم یه بر روک یسانکزھا و ھمه یھمه چ 
   توضیحات: 

ا«  يْهَ لَ  ،المکاق یه از سکمحذوف است  )االرض(واژه  )ھا(مرجع  .نیزم یرو :»عَ

.... «یدستخوش فنا و نابود .یفان :»فَانٍ ). «۶۱/   نحل :نگا(گردد  یمفھوم م نْ لُّ مَ  :»كُ
  ).۸۸/   قصص :نگا(

 ۲۷ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ماند و بس یو تنھا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو م 
   توضیحات: 

هُ «  جْ   .است )ذات(ل به اسم جزء است و مراد که یتسم .رخساره :»وَ
 ۲۸ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٢٨ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یار مکد و انینک یب میذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۲۹ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 



  ٢٣٧١ سوره رحمن

 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ِ�  ُهوَ  �ٍ يَوۡ  ُ�َّ  ِض� �ۡ�

ۡ
 ﴾٢٩ نٖ َشأ

   ترجمه: 
و  یروز ،ا قالیبه زبان حال (نند یزم وھا  آسمان ه درک یسانکزھا و ھمه یھمه چ 

  .است یارکار کاندر  وسته دستیاو پ .نندک یاز خدا درخواست م )از خود راین
   توضیحات: 

هُ «  أَلُ مٍ .. «ازمند بدو ھستندین .طلبند یاز او م :»يَسْ لَّ يَوْ  ،مراد ھر لحظه و ھر وقت :»كُ

وَ ِي ). «سری، المصحف المریالتفاس صفوة ی،: آلوسنگا(شه است یوسته و ھمیپ یعنی هُ

أْنٍ  ده است و آن را به حال خود رھا یا را آفریخدا دن یعنی .مشغول است یارکاو به  :»شَ
تازه  ینش نو و دگرگونیار آفرکاندر وسته بر آن نظارت دارد و دستیه پکبل .نساخته است

  .خود است یھا دهیاست و متصرف در شؤون آفر
 ۳۰ آیهسوره رحمن 

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٣٠ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۳۱ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

يُّهَ  لَُ�مۡ  ُرغُ َسَنفۡ ﴿ 
َ
 ﴾٣١ �ََّقَ�نِ ٱ �

   ترجمه: 
  .م پرداختیبه حساب شما خواھ !ھا انسانو ھا  پری یا 
   توضیحات: 

مْ «  غُ لَكُ رُ نَفْ ذا: « .م پرداختیبه شما خواھ .دیم رسیبه حساب شما خواھ :»سَ غَ لِكَ فَرَ

يْهِ  دَ إِلَ مِ النِ . «»عَ ل( یمثن .انس و جن :»الثَّقَ  یآن وزن و قدر یه براکز یر چھ .است )ثَقَ

ل(، آن را ھست مرتبت و منزلت و عظمت  یانس و جن را به جھت بلند .نامند یم )ثَقَ
و باالخره  ی،ت شخصیو مسؤول یار نسبیو داشتن اخت ،گرید یھا دهیمقام نسبت به پد
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  .نامند ین میَثَقلَ  ی،خداداد یمعنو ینیبه خاطر سنگ
 ۳۲ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٣٢ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یب میذکار و تکپروردگار خود را انھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۳۳ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ن ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ إِنِ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿ 
َ
ْ  أ �ۡ  مِنۡ  تَنُفُذوا

َ
َ�ٰ ٱ َطارِ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

ْۚ ٱفَ   ﴾٣٣ نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  إِ�َّ  تَنُفُذونَ  َ�  نُفُذوا
   ترجمه: 
 ،دین بگذریو زمھا  آسمان ید از نواحیتوان یاگر م !ھا و انسانھا  پری گروه یا 

  ).یو معنو یماد(م ید مگر با قدرت عظید بگذریتوان ین نمکیول ،دیبگذر
   توضیحات: 

 » َ عْرشَ وا. «دسته .گروه :»مَ ذُ نفُ جمع  :»أَقْطَارِ . «دید و بگذرینکه عبور کن یا :»أَن تَ

لْطَانٍ . «و جوانب ینواح ،ُقْطر  یدو معن یه داراین آیا .یو قوت معنو یقدرت ماد :»سُ
ه قرآن کبشر است  یفضائ یو اشاره به مسافرتھا ،ایه ناظر به دنیآ -الف  :عمده است

ه ناظر به یآ -ب  .دانسته است یو قدرت ماد یو صنعت یشرط آن را داشتن سلطه علم
ر یبا توجه به تفس .امت استیدر ق یو اشاره به عدم فرار از چنگال عدالت الھ ،زیرستاخ

د از چنگال عدالت یتوان یاگر م !ھا و انسانھا  پری گروه یا :ن استیه چنیآ یمعن ،دوم
د و فرار ین بگذریو زمھا  آسمان ینارھاکھا و  د و از گوشهیزیبگر یو مجازات اخرو یالھ
 ید و از نواحینکار را بکن یا ،دیبرھ یاخرو یو عذاب سرمد یتا از دادگاه الھ ،دینک

فر و عذاب خدا قائم و پنھان یکشتن را از ید تا خوید و بگذرین باال رویو زمھا  آسمان
ن یه چنک یو معنو ید بود مگر با سلطه مادینخواھ یارکن ین قادر به چنکیو ل ،دینک
 .ستین نکتان ممیھم برا یزیچ
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 ۳۴ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٣٤ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۳۵ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

انِ  فََ�  َوُ�َاٞس  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  ُكَماَعلَيۡ  َسُل يُرۡ ﴿   ﴾٣٥ تَنَتِ�َ
   ترجمه: 
خته یگردد و بر سر شما ر یشما روانه مسوی  به دود و ِمس گداخته یآتش ب 

  .دیبدھ یارید یتوان یگر را نمیو شما ھمد ،شود یم
   توضیحات: 

اظٌ «  وَ  یھا ھا و اشعه چه بسا مراد جرقه .زبانه و شعله خالص .دود یآتش ب :»شُ
ه به ھنگام کزھا باشد یگر چین و دیو شدت حرارت برخورد با اتمسفر زم یھانیک

اسٌ . «ھا قرار دارند نهیبر سر راه سف یفضائ یسفرھا  .خته با دودیشعله آم .دود :»نُحَ
ھا و  چه بسا مراد گدازه .است یه فلز مشھورکا خود ِمس یِمس مذاب  .گونه آتِش ِمس

آتش و دود شما را در  :هیگر آید یمعن .باشد یھانیکمختلف  یھا گازھا و اشعه
د و از حضور و استقرار در یدھ یاریشتن را ید خویتوان یجه نمیرد و در نتیگ یمبر

  .دیبخش یامت خود را رھائیدادگاه ق
 ۳۶ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٣٦ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکن نعمت پروردگارتان را تیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۳۷ سوره رحمن آیه 
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   ه:یمتن آ 

ِت ٱ فَإَِذا﴿  ٓ ٱ �َشقَّ َما  ﴾٣٧ ّ�َِهانِ ٱكَ  َدةٗ َورۡ  فََ�نَۡت  ءُ لسَّ
   ترجمه: 
حوادث (و گلگون گردد ھمچون روغن گداخته  ،افته شودکه آسمان شکبدانگاه  

  ).دیآ یه به گفتار در نمکدھد  یرخ م یکھولنا
   توضیحات: 

 :ن باشدیر چنین است در تقدکه است و جواب آن محذوف است و ممیشرط :»إِذا« 

انِ « هَ الدِّ ةً كَ دَ رْ انَتْ وَ آءُ فَكَ مَ تِ السَّ قَّ ا انشَ إِذَ انَ م«، »فَ ا كَ انَ مَ بَيَانِ ـَمّ ـِكَ ةُ الْ وَّ هُ قُ  :نگا( »ا ال تُطِيقُ

ةً ). «یآلوس دَ رْ ان. «گلرنگ و گلگون .رهیسرخ ت .ُگل سرخ :»وَ چرم  .روغن داغ :»دِهَ

ن(آن را جمع  یبرخ .سرخ آسمان در  :هکن یوجه شبه ا .اند ھا گرفته روغن یعنی )دُهْ
و از  ،ه از لحاظ رنگ به ُگلکن یا ایو  ،به ُگل و روغن مذاب ،ا رنگارنگ بودنیرنگ 

د و یآ یآسمان به رنگ سرخ درم یعنی .ه شده استیبه روغن داغ تشب یلحاظ گداختگ
  .گردد یداغ و مذاب روان مھمچون روغن 

 ۳۸ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٣٨ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکن نعمت پروردگارتان را تیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۳۹ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَ�  إِ�ٞس  ۦٓ بِهِ َذ� َعن ُل  َٔ �ُۡ�  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿   ﴾٣٩ نّٞ َجا
   ترجمه: 
ه آن روز زمان کچرا (گردد  یاز گناھش پرسش نم یو انسان یچ پریدر آن روز ھ 
  ).زدانینه وقت سؤال و پرسش  ؛ ب جھان استیتخر
 
 



  ٢٣٧٥ سوره رحمن

 

   توضیحات: 

 »... نبِهِ ن ذَ أَلُ عَ ا یو  ،ده استیه ھنوز وقت پرسش فرا نرسکن است یا مراد ای :»ال يُسْ
ا یند و کست تا از طرف بخواھند جبران مافات یان نیدر م یا ه پرسش مھربانانهکن یا
شود  یده میگناھان پرس کیاکیواال از  )۷۸/   قصص :نگا(اورد یر بیه عذر تقصکن یا
  ).۲۴/   صافات ،۵۶/   نحل ،۹۲حجر /  :نگا(

 ۴۰ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٤٠ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکن نعمت پروردگارتان را تیدامکپس  
   توضیحات: 

 ۴۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َرُف ُ�عۡ ﴿  ِ  َخذُ َ�ُيؤۡ  ُهمۡ �ِِسيَ�ٰ  رُِمونَ ُمجۡ ل ٰ ٱب  ٱوَ  ِ� �ََّ�
َ
 ﴾٤١ َدامِ قۡ ۡ�

   ترجمه: 
  گردند. یشان با سرھا و پاھا گرفتار میو ا ،شوند یشان شناخته میھا افهیاران با قکگناھ 
   توضیحات: 

ايصِ «  امِ . «لکاک .یشانیپ .جلو سر ،ةیجمع َناصِ  :»النَّوَ دَ . پاھا ،جمع َقَدم :»األقْ

ايصِ وَ « ذُ بِالنَّوَ خَ امِ يُؤْ  یفرشتگان سرھا .شوند یده میشکر یسراپا به غل و زنج :» األقْدَ
ان یا به میو  ،برند یشان با خود مکشان کرند و یگ یآنان را م یشان را و پاھایا

ذُ ). «۱۵/   علق :نگا(اندازند  یدوزخشان م خَ امِ (نائب فاعل آن  :»يُؤْ دَ األقْ ايصِ وَ ) بِالنَّوَ
  .ه به صورت مفرد آمده استکن است ی، ااست

 ۴۲ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٤٢ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
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   توضیحات: 
 ۴۳ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ�َ ِ ُب  لَِّ� ٱ َجَهنَّمُ  ۦِذه ۡ ٱ بَِها يَُ�ّذِ   ﴾٤٣ رُِمونَ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
بش یذکنامند و ت یدروغ موسته آن را یاران پکه گناھکاست  ین ھمان دوزخیا 

  .نندک یم
   توضیحات: 

هِ...«  شان  بدی ا خدایه در دنکغمبر و به تبع ھمه مسلمانانند یمخاطب شخص پ»: هذِ
دانند  یھم مخاطبان را حاضران در محشر م یه. برخکاست  ین ھمان دوزخید: ایفرما یم

ه کاست  یھمان دوزخن یشود. ا یگفته مشان  بدی امتین سخن در قیه اکو معتقدند 
  ردند.ک یبش میذکدند و تینام یوسته آن را دروغ میا پیاران در دنک گناه

 ۴۴ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٤ َءانٖ  َ�ِي�ٍ  َو�َۡ�َ  َنَهابَيۡ  َ�ُطوفُونَ ﴿ 
   ترجمه: 
  ار گرم و سوزان در رفت و آمد خواھند بود.یان آتش دوزخ و آب بسیاران در مک گناه 
   توضیحات: 

يمٍ ـحَ «  محمد /  :نگا(نوشانند  یان میه از آن به دوزخک یآب جوشان و سوزان :»مِ

انٍ ). «۱۵ ده ین درجه حرارت رسیه به آخرک یآب گرم .پرحرارت .ار داغ و گرمیبس :»ءَ

  ).۵/   هیغاش :نگا(است  )ميمـح(و صفت  )اين(از ماده  .باشد
 ۴۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٤٥ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  

 



  ٢٣٧٧ سوره رحمن

 

   توضیحات: 
 ۴۶ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٦ َجنََّتانِ  ۦَرّ�ِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دارد )در بھشت(ھائی  باغ ،بترسده از مقام پروردگار خود ک یسکھر  
   توضیحات: 

امَ «  قَ ان کاست. اسم م یالھ یائیبرکعظمت  یعنی ،گاه. مراد منزلت و مرتبتیجا»: مَ

نَّتَانِ «است.  یمیبر بندگان. مصدر م یاست. نظارت و مراقبت الھ دو باغ. به گمانم »: جَ

نَّاتش از پنجاه مورد (یب ه درکثرت است. چرا که مراد جمع و کبل ،ستیه نیمراد تثن ) جَ
و  ۱۳نساء /  ،۱۳۶و  ۱۵/   عمران آل ،۲۵/   به مؤمنان وعده داده شده است (نگا: بقره

نَّ ن سوره (یھم ۵۶ه یدر آ ی...). حت۵۷   ار رفته است.کر جمع بی) آمده است و ضمفِيهِ
 ۴۷ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٤٧ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۴۸ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  َذَواتَا
َ
 ﴾٤٨ َنانٖ أ

   ترجمه: 
  .ترد و شاداب است یھا با شاخه ،وهیانواع درختان پرم یه داراک یھائ باغ 
   توضیحات: 

اتَا«  وَ اتَانِ (در اصل  :»ذَ وَ ه ذات است و نون آن به ھنگام اضافه حذف شده یتثن )ذَ

اتَانِ و« ،ه ذاتیدر تثن .است اتَانِ ذَ وَ نَانٍ ). «یالمعان روح :نگا(درست است  »ذَ جمع  :»أَفْ
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  .ترد و شاداب یھا شاخه ،ا جمع َفَننی .انواع و اقسام ،َفّن 
 ۴۹ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٤٩ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یار مکب و انیذکپروردگار خود را تھای  نعمت ار کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۵۰ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٠ رَِ�انِ َ�ۡ  َنانِ َ�يۡ  �ِيِهَما﴿ 
   ترجمه: 
  .است یجار یساران در آنجاھا چشمه 
   توضیحات: 

يْنَانِ «   ،۵۲/   دخان ،۴۵حجر /  :نگا(ساران فراوان است  مراد چشمه .دو چشمه :»عَ
  ).۴۱/   مرسالت ،۱۵/   اتیذار

 ۵۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٥١ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 

 ۵۲ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ُ�ِّ  ِمن �ِيِهَما﴿   ﴾٥٢ َجانِ َزوۡ  ِكَهةٖ َ�
   ترجمه: 
  .موجود است یانواع و اقسام ی،ا وهیدر آنجاھا از ھر م 

 



  ٢٣٧٩ سوره رحمن

 

   توضیحات: 

انِ «  جَ وْ  ،۱۹/   مؤمنون :نگا(ھا است  وهیمراد انواع و اقسام م .دو نوع .دو صنف :»زَ
  ).۴۲/   مرسالت ،۴۲/   صافات

 ۵۳ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٥٣ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۵۴ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿  ٓ  فُُر� َ�َ  ﴾٥٤ َدانٖ  نَّتَۡ�ِ �َۡ ٱ وََجَ�  ٖق� تَۡ�َ إِسۡ  ِمنۡ  �ُِنَهاَ�َطا
   ترجمه: 
 یآنھا) آسترھا یھا هیه (چه رسد به روکلمند  یزنند و م یه میکت یھائ ان بر فرشیبھشت 

  و در دسترس است. کیبھشت نزدھای  باغ دهیرس یھا وهیم است. و میشم ضخیآنھا از ابر
   توضیحات: 

تَّكِئِنيَ «  نْ ( یحال است برا .دگانیلم .زنان هیکت :»مُ ش« .۴۶ه یدر آ )مَ جمع  :»فُرُ

قٍ . «آسترھا ،جمع ِبطاَنة :»بَطَآئِن. «یگستردن یھا فرش ،ِفراش َ تَربْ . میشم ضخیابر :»إِسْ

ني« انٍ . «دهیوه رسیم :»جَ   .در دسترس .کینزد :»دَ
 ۵۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٥٥ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۵۶ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 
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ٰ  �ِيِهنَّ ﴿  رۡ ٱ ُت ِصَ�ٰ َ� ٓ  َوَ�  لَُهمۡ َ�بۡ  إِ�ٞس  ُهنَّ ِمثۡ َ�طۡ  لَمۡ  ِف لطَّ  ﴾٥٦ نّٞ َجا
   ترجمه: 
ش از یورزند و پ یه جز به ھمسران خود عشق نمکھستند  یبھشت زنانھای  باغ در 

  .رده استکو مقاربت ن یکیشان نزدیبا اھا  پری وھا  انسان از یسکآنان 
   توضیحات: 

نَّ «  فِ . «ھا در آن باغ :»فِيهِ اتُ الطَّرْ َ مْ ـلَ ). «۵۲/   ص ،۴۸/   صافات :نگا( :»قَارصِ

نَّ  ثْهُ   .رده استکن یکیشان مقاربت و نزدیبا ا :»يَطْمِ
 ۵۷ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٥٧ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۵۸ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

�َُّهنَّ ﴿ 
َ
ۡ ٱوَ  اقُوُت ۡ�َ ٱ َك�  ﴾٥٨ َجانُ َمرۡ ل

   ترجمه: 
  .اقوت و مرجانندی ،انیه آن حورکانگار  
   توضیحات: 

ال«  يَاقُوتُ وَ انُ ـْالْ جَ رْ مرجان  .و معموًال سرخ رنگ است یاست معدن یاقوت سنگی :»مَ
د ینجا ظاھرًا نوع سفیدر ا .گرید یھا ا رنگید است و گاه قرمز و یگاه به رنگ سف

  .منظور است
 ۵۹ آیه سوره رحمن

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٥٩ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  



  ٢٣٨١ سوره رحمن

 

   توضیحات: 
 ۶۰ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َهۡل ﴿   ﴾٦٠ نُ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ ءُ َجَزا
   ترجمه: 
  ؟دن خواھد بودید یکیردن جز نک یکیپاداش نا یآ 
   توضیحات: 

 »... آءُ زَ لْ جَ ن یشیات پیآ یبرا یلیقت دلیه در حقین آیو ا ،است یارکاستفھام ان :»هَ
  .ان سخن رفته استیگانه بھشت ششھای  نعمت ه در آنھا ازکاست 

 ۶۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٦١ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۶۲ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٦٢ َجنََّتانِ  ُدونِِهَما َوِمن﴿ 
   ترجمه: 
  .وجود دارد یگریدھای  باغ ،نیشیپھای  باغ از یجدا 
   توضیحات: 

ِمَ «  ن دُوهنِ نَّتَانِ . «یعالوه از دو باغ قبل :»اـمِ   .ھا است ھا و باغ مراد باغ .دو باغ :»جَ
 ۶۳ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٦٣ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  



 تفسیر نور    ٢٣٨٢

 

   توضیحات: 
 ۶۴ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٓ ُمدۡ ﴿  َتانِ َها  ﴾٦٤ مَّ
   ترجمه: 
  زنند). یم یاھیبه س یو شاداب یامًال سرسبز و خرم ھستند (و از شدت سبزکھر دو  
   توضیحات: 

تَانِ «  آمَّ هَ دْ نَّتَانِ (صفت  :»مُ و از  )امـادهيم(محذوف بوده و از مصدر  یا خبر مبتدای ):جَ

  .باشد یاھیل به سیه ماک یسبز پررنگ .ار سبزیبس .است )دهم(شه یر
 ۶۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٦٥ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یب میذکار و تکپروردگار خود را انھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۶۶ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

اَخَتانِ  َنانِ َ�يۡ  �ِيِهَما﴿   ﴾٦٦ نَضَّ
   ترجمه: 
  .جوشند ین مینان از زمکه قلقل کاست  یھائ ھا چشمه در آن باغ 
   توضیحات: 

تَانِ «  اخَ خ(از ماده  .نانک قلقل .نانک فوران :»نَضَّ فوران آب و جوشش  یبه معن )نَضْ
  .ن استیآن از زم

 ۶۷ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٦٧ تَُ�ّذِ

 



  ٢٣٨٣ سوره رحمن

 

   ترجمه: 
  ؟!دینک یب میذکار و تکپروردگارتان را انھای  نعمت ن نعمت ازیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۶۸ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيِهَما﴿  انٞ  لٞ َوَ�ۡ  ِكَهةٞ َ�  ﴾٦٨ َوُرمَّ
   ترجمه: 
  .استھا و از جمله خرما و انار  وهیھا انواع م در آن باغ 
   توضیحات: 

لٌ «  ه کن نظر باشد یوه خرما چه بسا از ایم یر درخت خرما بجاکدرخت خرما. ذ»: نَخْ

انٌ «اش از جھات مختلف مورد استفاده است.  وهیدرخت خرما عالوه بر م مَّ رُ لٌ وَ »: نَخْ
 یسرشار ین دو و سودھایبه خاطر تنوع ا یبھشت یھا وهیان میانتخاب خرما و انار از م

  ر خاص بعد از عام است.که در آنھا موجود است (نگا: المنتخب. نمونه). ذکاست 
 ۶۹ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٦٩ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 

 ۷۰ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٠ ِحَسانٞ  ٌت َ�ٰ َخيۡ  �ِيِهنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .با ھستندیزنان خوب و ز ،بھشتھای  باغ انیدر م 
   توضیحات: 

اتٌ «  َ ريْ ان. «رتیس کیخوب و ن ،َرةیجمع َخ  :»خَ سَ  .با و قشنگیز ،جمع َحَسَنة :»حِ
  .رت و ُحسن صورت دارندیُحسن س یزنان بھشت یعنی



 تفسیر نور    ٢٣٨٤

 

 ۷۱ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٧١ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینمائ یب میذکار و تکپروردگار خود را انھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۷۲ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

قۡ  ُحورٞ ﴿   ﴾٧٢ َيامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ ُصوَ�ٰ مَّ
   ترجمه: 
 یارھاکنجا و آنجا بدنبال یشوند و ا ینم(رون یھا ب مهیه ھرگز از خک یاه چشمانیس 

  .روند ینم )ناپسند
   توضیحات: 

ورٌ «  اتٌ « اه چشم،یمع َحْوراء، زنان سج :»حُ ورَ صُ قْ  .، محدود: جمع َمقصورة»مَ
به ره و محجَّ ند کپل ینجا و آنجا نمیروند و ا یرون نمیخود ب یھا ه از خانهک یزنان .مخدَّ

يَامِ ). «یالمعان روح ،انیالب روح :نگا(نان یاخ نشک .دوزند ینامحرمان نمو چشم به  ِ : »اخلْ
  ).۲۰زمر /  ،۵۸/   بوتکعن :نگا(ھا  ، بارگاهھا مهیَمة، خیجمع َخ 

 ۷۳ سوره رحمن آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٧٣ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۷۴ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَ�  لَُهمۡ َ�بۡ  إِ�ٞس  ُهنَّ ِمثۡ َ�طۡ  لَمۡ ﴿   ﴾٧٤ نّٞ َجا
 



  ٢٣٨٥ سوره رحمن

 

   ترجمه: 
  .رده استکو مقاربت ن یکیشان نزدیبا اھا  پری وھا  انسان از یسک ،ش از آنانیپ 
   توضیحات: 

نَّ مْ ـلَ «  ثْهُ   ).۵۶/   رحمن :نگا( :»يَطْمِ
 ۷۵ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٧٥ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگارتان را تھای  نعمت ن نعمت ازیدامکپس  
   توضیحات: 
 ۷۶ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿   ﴾٧٦ ِحَسانٖ  َقرِّيٍ وََ�بۡ  ُخۡ�ٖ  َرٍف َرفۡ  َ�َ
   ترجمه: 
 یھا و بر فرش ،زنند یه میکسبز رنگ ت یھا ن گرانبینگار یھا ان بر بالشیبھشت 

  .لمند یبا میار زیر بسینظ یمنقش ب
   توضیحات: 

فٍ «  فْرَ  ،ھا یپشت ،ھا بالش ،است َرْفَرَفة است و مفرد آن یاسم جنس جمع :»رَ

ٍ « .شادروانھا رضْ اء«ع جم :»خُ رضْ رضَ وخَ يٍّ «سبز رنگ  ،»أَخْ رِ بْقَ ز نادر و یھر چ :»عَ
 یھا نجا مراد فرشیدر ا .انسان شگفت زده شود ،آن یه از خوبک یزیھر چ .رینظ یب

و  یمفرد و مثن .مانند است یر و بینظ یرنگارنگ ب یھا یو گستردن ،گرانبھا و منقش

انٍ « .سان استکیر و مؤنث در آن کجمع و مذ سَ   ).۷۰/   رحمن :نگا( :»حِ
 ۷۷ سوره رحمن آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ َءاَ�ٓ  فَبِأ  ﴾٧٧ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یار مکب و انیذکپروردگار خود را تھای  نعمت از کیدامکپس  



 تفسیر نور    ٢٣٨٦

 

   توضیحات: 
 ۷۸ سوره رحمن آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴾٧٨ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذِي َرّ�َِك  مُ سۡ ٱ َركَ تََ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  !است ینام کچه مبار ،تو ینام پروردگار بزرگوار و گرام 
   توضیحات: 

كَ «  بَارَ  ).۶۱و  ۱۰و  ۱/   فرقان ،۱۴/   مؤمنون ،۵۴/   اعراف :نگا( :»تَ



 
 

 سوره واقعه

 ۱ آیه ۀواقعسوره 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوَ�َعِت  إَِذا﴿   ﴾١ َواقَِعةُ ل
   ترجمه: 
  .برپا شود )امتیم قیعظ ی(ه واقعه ک یھنگام 
   توضیحات: 

ةُ «  اقِعَ وَ به  ی،ز با فعل ماضیر از آغاز رستاخیتعب .امت استینام ق .رخ دھنده :»الْ
  .ت آن استیت و حتمیعلت قطع

 ۲ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َ�ذِبَةٌ  َعتَِهالِوَ�ۡ  َس لَيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ستیب نیذکت یو جا یرخ دادن آن قطع 
   توضیحات: 

ا«  تِهَ عَ قْ و  ،هیتعد یحرف (ِل) را برا یرخ دادن آن. ھنگام رخ دادن آن. برخ یبرا»: لِوَ

سِ مانند ( ،دانند یه) مک ی(ِعنَد=ھنگام یت و به معنیتوق یآن را برا یبعض مْ لُوكِ الشَّ ) لِدُ

اذِبَة). «۷۸در (اسراء /   یننده. بعضکب یذکدروغ. دروغ دانستن. دروغ شمرنده. ت»: كَ
ھم آن را اسم فاعل  یدانند. برخ یة میھمچون عاِقَبة و خاِتَمة و عافِ  یآن را مصدر

س کچیھ ،امتین است: به ھنگام وقوع قیه چنیآ یر معنیشمارند. در صورت اخ یم
افته ی یسکگر یز دیه ھنگام وقوع رستاخکن یا ایند. کب یذکار و تکتواند آن را ان ینم
). مؤنث یند (نگا: قاسمکب یذکه به خدا باور نداشته باشد و وجود او را تکشود  ینم

  .»نَفْسٌ كاذِبَة«ن است: یر چنیه در تقدک) به خاطر آن است كاذِبَةآمدن (
 



 تفسیر نور    ٢٣٨٨

 

 ۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

افَِعةٌ  َخافَِضةٞ ﴿    ﴾٣ رَّ
   ترجمه: 
  .برد یباال م )را یگروھ(آورد و  ین میپائ )را یگروھ( 
   توضیحات: 

ةٌ «  افِضَ ةٌ «ننده. کآورنده. خوار نیپائ»: خَ افِعَ باالبرنده. سرافرازنده. ھر دو واژه خبر »: رَ

ةٌ «ن است: یر چنیمحذوف و تقد یاّول و دوم مبتدا افِضَ يَ خَ ةٌ هِ افِعَ امت انقالب بزرگ ی. ق»رَّ
برد و واال  یرا باال م یگروھ ،و ھمچون ھمه حوادث و انقالبات بزرگ ،است یو گسترده الھ

ان را به کیامت نیق ،نیدارد. گذشته از ا یشد و خوار مک ین میرا پائ یگرداند و گروھ یم
  شاند.ک یات پست دوزخ مکو بدان را به در ،رساند یبھشت م یدرجات واال

 ۴ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

تِ  إَِذا﴿   ٱ رُجَّ
َ
  ﴾٤ ارَجّٗ  ُض �ۡ�

   ترجمه: 
  .شود یان و لرزه انداخته مکن سخت به تیه زمکاست  ین در ھنگامیا 
   توضیحات: 

ا«  ا(ظرف  .هک یدر ھنگام :»إِذَ ةٌ (متعلق به  )إِذَ افِعَ ةٌ رَّ افِضَ تْ . «است )خَ جَّ به  :»رُ
). ۱/   زلزله ،۱حجر /  :نگا(نده شد کبه زلزله و جنبش اف .انداخته شد ان و لرزهکت

اً « جّ   .لرزاندن و جنباندن .ان دادنکسخت ت :»رَ
 ۵ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ِت ﴿    ﴾٥ ا�َسّٗ  َباُل �ِۡ ٱ َو�ُسَّ
   ترجمه: 
  .گردند یزه میزه ریشوند و ر یده میوبکھا سخت درھم  وهکو  
   توضیحات: 

تْ «  اً . «زه گردانده شدیزه ریده و ریوبک :»بُسَّ ردن و کخرد  .وفتنکدن و یوبک :»بَسّ



  ٢٣٨٩ سوره واقعه

 

  .ردنک یمتالش .زه نمودنیزه ریر
 ۶ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ٓ  فََ�نَۡت ﴿  � ءٗ َهَبا   ﴾٦ اَبثّٗ مُّ
   ترجمه: 
  .ندیآ ینده درمکو به صورت گرد و غبار پرا 
   توضیحات: 

بَآءً «  نبَثّاً ). «۲۳/   فرقان :نگا( کگرد و خا .غبار :»هَ   .پخش .ندهکپرا :»مُ
 ۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

زۡ  َوُ�نُتمۡ ﴿ 
َ
ٰ  اجٗ َ�ٰ أ   ﴾٧ َثةٗ ثََ�

   ترجمه: 
  .د شدیو شما سه گروه خواھ 
   توضیحات: 

اجاً «  وَ   .ھا است و دسته  ھا گروه مراد .اصناف و انواع :»أَزْ
 ۸ آیه ۀسوره واقع

   ه:یآمتن  

ۡص ﴿ 
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ فَأ ٓ  َمَنةِ َميۡ ل ۡص  َما

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾٨ َمَنةِ َميۡ ل

   ترجمه: 
خوشا به  !یاھل سعادت و خوشبخت( ؟ یھائ یاّما چه سمت راست !ھا یسمت راست 

  ).شان حال
   توضیحات: 

نَةِ ـْال«  يْمَ ابُ ال. «تکمن و بری .طرف راست :»مَ حَ نَةِ ـْأَصْ يْمَ آنان  .اران دست راستی :»مَ
 ).۱۹/   حاقه :نگا(دارند  یافت میه نامه اعمال را با دست راست درکھستند  یسانک

ا. «منتیاھل سعادت و م تعجب از  یبرا ین مواردیاسم استفھام است و در چن :»مَ
  .است یسانکا ی یسکاز حال بد  -د یآ یه مک چنان –ا ی ،وکیحال ن

 



 تفسیر نور    ٢٣٩٠

 

 ۹ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ٓ  َمةِ  َٔ َمۡ� ل ۡص  َما

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾٩ َمةِ  َٔ َمۡ� ل

   ترجمه: 
  ).بدا به حالشان !یاھل شقاوت و بدبخت( ؟! یھائ یاّما چه سمت چپ !ھا یو سمت چپ 
   توضیحات: 

ةِ ـْال«  ئَمَ شْ ه نامه اعمال را با کھستند  یسانکآنان  .ھا یسمت چپ .ھا یدست چپ :»مَ
  .روز رهیافراد بدبخت و ت ).۲۵/   حاقه :نگا(دارند  یافت میدست چپ در
 ۱۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿  ٰ ٱ بُِقونَ ل�َّ   ﴾١٠ بُِقونَ ل�َّ
   ترجمه: 
  !شگامیشتازاِن پیو پ 
   توضیحات: 

 »... ونَ ابِقُ ان و رھبران یشوایپ .شاھنگان در حسناتیرات و پیشقدمان در خیپ :»السَّ
 ،۶۱/   مؤمنون :نگا(و انجام اعمال و افعال خداپسندانه  یانسانمردم در اخالق و صفات 

ان یھا از آغاز جھان تا پا شتازان ھمه ملتیشگامان و پیمراد پ ).۱۰۰/   توبه ،۳۲فاطر / 

ونَ ( .است یالھ یاز نواھ یدر انجام اوامر و دور ،آن ابِقُ ا یصفت  یاّول مبتدا و دوم )السَّ

لئِكَ الْ (و  ،دیکتأ قَ ـأُوْ بُونَ مُ  .خبر است یمبتدا و دوم یه اّولکن یا ای .خبر آن است )رَّ
و  ،باشند یھا م یاز سمت راست ین گروه برخوردار از مقام واالتریه اکدا است یناگفته پ

ل یکتش ،ن و مبارزان راه حقیو بزرگان د یان آسمانیشقراوالن ادیغمبران و پیپ
  .ن گروھندیدھندگان ا

 ۱۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ۡ ٱ �َِك أ ُ�ونَ ل  ﴾١١ ُمَقرَّ

   ترجمه: 
  .ھستند )زدانیدرگاه (مقّربان  ،آنان 



  ٢٣٩١ سوره واقعه

 

   توضیحات: 

بُونَ «  رَّ لئِكَ املُْقَ ونَ (ھم خبر یمبتدا و خبر بوده و رو :»أُوْ ابِقُ   .ن استیشیه پیدر آ )السَّ
 ۱۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ  ٰ   ﴾١٢ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ
   ترجمه: 
  .دارند یپرنعمت بھشت جاھای  باغ انیدر م 
   توضیحات: 

يمِ «  نَّاتِ النَّعِ   ).۵۶/   حج ،۹/   ونسی ،۶۵/   مائده :نگا( :»جَ
 ۱۳ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ٱ ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٣ وَّ

   ترجمه: 
  .ھستند )از زمره دسته سوم ی،نیھر د(ان ینیشیاز پ یادیگروه ز 
   توضیحات: 

لَّةٌ «  لِنيَ . «دسته فراوان .ادیجماعت ز :»ثُ از  ینین گروندگان به ھر دینخست :»األَوَّ
اصحاب و  :مثال یبرا ی،غمبریه دعوت ھر پیاول یھا در روزھا و سال ی،ان آسمانیاد

  ).۱۰د / یحد :نگا(ن اسالم ین آئیتابع
 ۱۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یآ متن 

  ﴾١٤ ِخرِ�نَ �ٱ ّمِنَ  َوقَلِيلٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  .باشند یم )ان دسته سومیدر م ی،نیھر د(ان ینیاز پس یکو گروه اند 
   توضیحات: 

ينَ «  رِ ف کجان بر  ی،غمبریدعوت ھر پ یھا ه بعد از روزھا و سالک یاشخاص :»اآلخِ
  .نداران بشمارندیندگان دیآستند و از زمره یا ین خدا به تالش میدر راه خدمت به د

 



 تفسیر نور    ٢٣٩٢

 

 ۱۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ رٖ  َ�َ وۡ  ُ�ُ   ﴾١٥ ُضونَةٖ مَّ
   ترجمه: 
  .نندینش یمرّصع و مطّرز م ینان بر تختھایا 
   توضیحات: 

رٍ «  ُ ونَةٍ . «ھا تخت ،ریجمع َسر :»رسُ ضُ وْ   .ّللکمطّرز و م .مرّصع و زربفت :»مَ
 ۱۶ آیه ۀسوره واقع

   ه:یآمتن  

تَِّ� ﴿    ﴾١٦ بِلِ�َ ُمَتَ�ٰ  َهاَعلَيۡ  �َ  ِٔمُّ
   ترجمه: 
  .زنند یه میکھا ت ھم بر آن تخت یروبرو 
   توضیحات: 

ابِلِنيَ «  تَقَ ... مُ تَّكِئِنيَ رٍ (ر یضم یحال اول و دوم ھستند برا :»مُ ُ يل رسُ  :یعنی ).عَ

ابِلِنيَ « تَقَ تَّكِئِنيَ مُ رٍ مُ ُ يل رسُ وا عَ رُّ تَقَ   .»إِسْ
 ۱۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ونَ  نٞ َ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُطوُف ﴿  ُ َّ�َ ُّ� ١٧﴾  
   ترجمه: 
رامونشان در آمد و رفت یپ ،شانیخدمت بد یبرا(شه نوجوان یھم ی،نوجوانان 

  .گردانند یآنان م یبرا )ھستند و باده را
   توضیحات: 

لْدانٌ «  ونَ ). «۲۴طور /  :نگا(نوجوانان  .انکپسر ،جمع َوَلد :»وِ َلَّدُ د»خمُ ، : جمع ُمَخلَّ
  .وسته نوجوانیشه ماندگار و پیھم

 ۱۸ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
بَارِ�قَ  َواٖب بِأ

َ
  َو�

ۡ
عِ�ٖ  ّمِن ٖس َوَ�أ   ﴾١٨ مَّ



  ٢٣٩٣ سوره واقعه

 

   ترجمه: 
از رودبار روان شراب  یھائ ھا و جام وزهکھا و  قدح )آورند یآنان به گردش درم یبرا( 

  .را
   توضیحات: 

ابٍ «  وَ يقَ ). «۷۱/   زخرف :نگا(وان یل .َقدح ،وبکجمع  :»أَكْ وزه ک ،قیجمع إبر :»أَبَارِ

أْسٍ . «دسته و لوله یدارا ). ۴۵/   صافات :نگا(نجا باده مراد است یدر ا .جام :»كَ

عِنيٍ «   ).۱۵محمد /  :نگا(مراد رودبار خمر است  .یجار .روان :»مَ
 ۱۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ُعونَ  �َّ ﴿    ﴾١٩ يُ�ِفُونَ  َوَ�  َهاَ�نۡ  يَُصدَّ
   ترجمه: 
  .دھند یو نه عقل و شعور خود را از دست م ،رندیگ ینه سر درد م ،دن آنیاز نوش 
   توضیحات: 

ونَ «  عُ دَّ ا. «شوند یدچار سر درد گردانده نم :»ال يُصَ نْهَ فُونَ . «به سبب آن :»عَ نزِ  :»ال يُ
 :نگا(نند ک یو استفراغ نم یق ).۴۷/   صافات :نگا(دھند  یعقل و شعور را از دست نم

  ).ریصفوه التفاس ،سریالمصحف الم
 ۲۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ا ِكَهةٖ َوَ� ونَ  ّمِمَّ ُ   ﴾٢٠ َ�َتَخ�َّ
   ترجمه: 
  .نندیبرگزه کرا  یا وهیھر نوع م )گردانند یآنان م یبرا ینوجوانان بھشت( 
   توضیحات: 

ةٍ «  اكِهَ أْسٍ (عطف بر  .وهیم :»فَ ونَ ـمَّ ـمِ . «است ۱۸ه یدر آ )كَ ُ ريَّ تَخَ ه ک یھائ وهیاز م :»ا يَ
  .دارند ینند و برمیگز یه خودشان برمک یھائ وهیم .بخواھند

 ۲۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ا َطۡ�ٖ  مِ َو�َۡ ﴿    ﴾٢١ َتُهونَ �َشۡ  ّمِمَّ



 تفسیر نور    ٢٣٩٤

 

   ترجمه: 
  .نندکه بخواھند و آرزو ک یا و گوشت پرنده 
   توضیحات: 

ونَ «  تَهُ   .ل بدان باشندیبخواھند و ما .نندکاشتھاء  :»يَشْ
 ۲۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٢ ِ��ٞ  وَُحورٌ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دارند یان چشم درشت بھشتیو حور 
   توضیحات: 

ورٌ «  مْ (مبتدا و خبر آن  .اه چشمانیس :»حُ هُ ندَ مْ ـلَ (ا ی )عِ آن  یبرخ .محذوف است )هُ

لْدانٌ (را عطف بر  نيٌ . «اند دانسته )وِ ورٌ (صفت  .درشت چشمان ،َناءیجمع عَ  :»عِ  )حُ
  .است

 ۲۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ لُوِٕ للُّؤۡ ٱ لِ َ�ٰ َكأ   ﴾٢٣ ُنونِ َمكۡ ل

   ترجمه: 
  .ان صدفندید میھمسان مروار 
   توضیحات: 

ؤِ الْ «  لُ ؤْ نُونِ ـالُّ كْ   ).۲۴طور /  :نگا( :»مَ
 ۲۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾٢٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
  .اند ردهک یه مک یارھائکبه پاداش  )شود یداده مشان  بدی ھا نیا( 
   توضیحات: 

آءً «  زَ   .له است مفعوٌل  :»جَ



  ٢٣٩٥ سوره واقعه

 

 ۲۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یآمتن  

  َوَ�  �وٗ لَغۡ  �ِيَها َمُعونَ �َسۡ  َ� ﴿ 
ۡ
  ﴾٢٥ �ِيًماتَأ

   ترجمه: 
  .آلود و نه سخن گناه ،شنوند یاوه مینه سخن  ،بھشتھای  باغ انیدر م 
   توضیحات: 

أْثِيم«  واً... تَ   ).۲۳طور /  :نگا( :»اً ـلَغْ
 ۲۶ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٦ امٗ َسَ�ٰ  امٗ َسَ�ٰ  �ِيٗ�  إِ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .را !سالم !مگر سخن سالم 
   توضیحات: 

الماً . «است یمستثن ).۱۲۲نساء /  :نگا(سخن  :»قِيالً «  الماً سَ  !درود !درود :»سَ

 یا بدل آن است و معنی .اوه و گناه استیه سالم از ک یسخن یعنی .است )قيالً (صفت 

الماً ، ). «۶۲/   میمر :نگا(است  !سالم !ه سالمکرا  یمگر سخن :شود ین میچن سَ

الماً  ا یو  ،شانیا درود خدا بر ای .گریھا بر ھمد ھا و سالم سالم .سالم بعد از سالم :»سَ
  ).ریالسراج المن :نگا(درود فرشتگان بر آنان 

 ۲۷ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
ٓ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ۡص  َما

َ
  ﴾٢٧ ِم�ِ ۡ�َ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ان یشان در بیھا اوصاف مواھب و نعمت( ؟! یھائ یچه سمت راست !ھا یسمت راست 
  ).گنجد ینم

   توضیحات: 

 »... نيِ يَمِ ابُ الْ حَ   ).۸/   واقعه :نگا( :»أَصْ
 



 تفسیر نور    ٢٣٩٦

 

 ۲۸ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ۡ  رٖ ِسدۡ  ِ� ﴿    ﴾٢٨ ُضو�ٖ �َّ
   ترجمه: 
  .اند دهیخار آرم یسدر ب )ه درختیسا(در  
   توضیحات: 

رٍ «  دْ ). ۱۶سبأ /  :نگا( !جاکجا و ِسدر جھان ک یِسدر بھشت یول .درخت ِسدر :»سِ

ودٍ « ْضُ   .اند دهیش را گرفته و بریه خارھاک یِسدر .خار یب :»خمَ
 ۲۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نُضو�ٖ  حٖ َوَطلۡ ﴿   ﴾٢٩ مَّ
   ترجمه: 
ن ین چیف و چیھم ردیش رویھا وهیه مکبرند  یبسر م یه درختان موزیو در سا 

  .افتاده است
   توضیحات: 

. درخت َموز .نارکدرخت  .است سبز و خوشرنگ و خوشبو یدرخت :»طَلْحٍ « 

ودٍ « نضُ   ).۱۰ق /  ،۸۲ھود /  :نگا(ن ین چیچ .ھم افتادهیف رویرد .مکمترا :»مَ
 ۳۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

مۡ  َوِظّلٖ ﴿    ﴾٣٠ ُدو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
  ).اند خوش و آسوده(ده یشکفراوان و گسترده و  یھا هیان سایو در م 
   توضیحات: 

ودٍ ـمَ «ه فراخ. یسا»: ظِلٍّ «  دُ ان دائمًا در یه بھشتکن است یده و گسترده. غرض ایشک»: مْ
  برند و از رنج گرما در امانند. یبسر م یشگیدائم و ھم یافزا مطبوع و روح یھا هیسا

 ۳۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 



  ٢٣٩٧ سوره واقعه

 

 ﴿ ٓ سۡ  ءٖ َوَما   ﴾٣١ ُكوبٖ مَّ
   ترجمه:

ه زمزمه آن گوش جان را نوازش کبرند  یبسر م(روان  یھا نار آبشارھا و آبکو در  
  ).بخشد یدھد و منظره آن چشم انسان را فروغ م یم

   توضیحات: 

وبٍ «  كُ سْ   .زشین در حال ریاز باال به پائ .یشه جاریھم .زان و روانیر :»مَ
 ۳۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ   ﴾٣٢ َكثَِ��ٖ  ِكَهةٖ َوَ�
   ترجمه: 
  .فراوان ھستند یھا وهیان میو در م 
   توضیحات: 
 ۳۳ آیه ۀسوره واقع 
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٣ ُنوَعةٖ َممۡ  َوَ�  ُطوَعةٖ َمقۡ  �َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گردد یشود و نه منع م یه نه تمام مک 
   توضیحات: 

ةٍ ال «  طُوعَ قْ ةٍ ـال مَ . «یو قطع ناشدن یناگسستن :»مَ نُوعَ   .و بالمانع یقدغن ناشدن :»مْ
 ۳۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

رۡ  َوفُُرٖش ﴿    ﴾٣٤ فُوَعةٍ مَّ
   ترجمه: 
  ).گذرانند یخوش م(ن ھمسران ارجمند و گرانقدر یو در ب 
   توضیحات: 

شٍ «   ین معنیبد یه لباس گاھکگونه  ھمان .ه از ھمسر استیناک ،جمع ِفراش :» فُرُ

ةٍ ). «۱۸۷/   بقره :نگا(است  فُوعَ رْ   .بلند باال .واالمقام :»مَ
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 ۳۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا   إِ�َّ
ۡ
�َشأ

َ
ٓ  ُهنَّ َ�ٰ أ   ﴾٣٥ ءٗ إِ�َشا

   ترجمه: 
  .میا ردهکدار یپد )با و شمائل دلربایل زکن شیبد ،ارکدر آغاز (ما آنان را  
   توضیحات: 

نَّ «  أْنَاهُ د یپد یشان را به وضع خاصیا .میا دهیآفر یان را به گونه خاصیحور :»أَنشَ
  .میا آورده

 ۳۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

بۡ  ُهنَّ َ�ٰ فََجَعلۡ ﴿ 
َ
  ﴾٣٦ َ�اًرا�

   ترجمه: 
  ).!ابندی یارت خود را باز مکب ،زشیه پس از آمک(م یا ساخته یزگانیشان را دوشیا 
   توضیحات: 

اراً «    .زگانیدوش ،رکجمع بِ  :»أَبْكَ
 ۳۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

تۡ  ُعُرً�ا﴿ 
َ
  ﴾٣٧ اَرابٗ �

   ترجمه: 
  .ھمسن و سال ھستند )و ھمه جوان و طناز و ،ھمسر خود(فتگان یش 
   توضیحات: 

باً «  رُ ه شوھر خود را سخت دوست داشته ک یا فته و دلدادهیزن ش ،جمع َعُروب :»عُ
خالصه  ،ندکباشد و با سخن و ناز و غمزه و خنده عشق و محبت خود را بدو اظھار 

اباً . «سراپا عاشق و واله شوھر باشد مال کزنان ھمسن و سال و جوان ب ،جمع ِتْرب :»أَتْرَ

باً أَتْراباً ). «۵۲/   ص :نگا( رُ اراً (صفت اّول و دوم  :»عُ   .است )أَبْكَ
 ۳۸ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 



  ٢٣٩٩ سوره واقعه

 

ۡص ﴿ 
َ
  ﴾٣٨ ِم�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ ّ�ِ

   ترجمه: 
  .ھا استیمتعلق به سمت راست )ششگانهھای  نعمت نیھمه ا( 
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ ابِ الْ حَ نَّ (جار و مجرور را متعلق به  یبعض :»ألصْ أْنَاهُ  ۳۵ه یدر آ )أَنشَ
 .میا ردهکدار یده و پدیھا آفر یدست راست یرا برا یانین حوریما چن :یعنی .دانند یم

 :ن استیر چنیدانند و تقد یم یھم جار و مجرور را متعلق به فعل عام محذوف یبرخ

نيِ « يَمِ ابِ الْ حَ صْ لُّها الِ هِ كُ   .»هذِ
 ۳۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ٱ ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٣٩ وَّ

   ترجمه: 
 )یان آسمانیاز اد ینیگروندگان به ھر د(ان ینیشیاز پ یادیزھا گروه  یسمت راست 

  .ھستند
   توضیحات: 

لِنيَ «   یان امتھاینیشیپ .یان الھیاز اد ینین گروندگان به ھر دینخست :»األوَّ
  .گذشته

 ۴۰ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٠ ِخرِ�نَ �ٱ ّمِنَ  َوثُلَّةٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).یان الھیاز اد ینیگروندگان به ھر د(ان ینیاز پس یادیو گروه ز 
   توضیحات: 

ينَ «  رِ دعوت ھر  یھا ه بعد از روزھا و سالک یاشخاص .ندگانیآ .انینیپس :»اآلخِ
  .اند ستهیاند و مؤمنانه ز مان آوردهیا ی،غمبریپ

 ۴۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 
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ۡص ﴿ 
َ
َمالِ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ٓ  لّشِ ۡص  َما

َ
َمالِ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾٤١ لّشِ

   ترجمه: 
  ).!بدا به حالشان( ؟! یھائ یچه سمت چپ !ھا یسمت چپ 
   توضیحات: 

مَ «  ابُ الشِّ حَ   ).۹واقعه /  :نگا( :»الِ ـأَصْ
 ۴۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٢ وََ�ِي�ٖ  َسُمو�ٖ  ِ� ﴿ 
   ترجمه: 
  !آتش و آب جوشان بسر خواھند برد یھا ان شعلهیآنان در م 
   توضیحات: 

ومٍ «  مُ يمٍ ـحَ «). باد سوزان ۲۷طور /  :نگا(شعله و لھب خالص  :»سَ ار گرم یآب بس :»مِ
  ).۱۹/   حج ،۴/   ونسی ،۷۰/   انعام :نگا(و جوشان 

 ۴۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٣ ُمو�ٖ َ�ۡ  ّمِن َوِظّلٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اه و گرم قرار خواھند گرفتیار سیبس یه دودھایو در سا 
   توضیحات: 

ومٍ «  ْمُ   ).۱۶زمر /  :نگا(اه یظ و سیار غلیدود پرحرارت و بس :»حيَ
 ۴۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٤ َكرِ��ٍ  َوَ�  بَارِ�ٖ  �َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .یا دهید فایاست و نه مف کنه خن 
   توضیحات: 

دٍ «  يمٍ . «کسرد و خن :»بَارِ رِ خواھند  یم یه وقتکمعمول است ھا  عرب انیدر م :»كَ
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را به دنبال شخص  )میرک(واژه  ،نندک ید معرفیر مفینند و غکرا ذم  یزیا چیشخص 
 :ندیگو یمثًال م .ندینما یر مکذ ،ده و ناپسند قلمداد شده استیفایه بک یگریز دیا چی

ريمٍ « ةٍ وَ ال كَ عَ اسِ ارُ بِوَ هِ الدّ ا هذِ يمٍ « .»مَ رِ نيٍ وَ ال كَ مِ ا بِسَ ا هذَ نجا یدر ا ).ریزادالمس :نگا( »مَ

يمٍ (مراد از  رِ   .ده و بدمنظر استیفایب )ال كَ
 ۴۵ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ونَ  َوَ�نُوا   ﴾٤٦ َعِظيمِ لۡ ٱ نِث ۡ�ِ ٱ َ�َ  يُِ�ُّ
   ترجمه: 
  .اند خوشگذران بوده )مست و مغرور نعمت و ،ایدر دن(ن یش از ایه آنان پکچرا  
   توضیحات: 

فِنيَ «  َ رتْ  ،۱۶اسراء /  :نگا(نعمت  یافراد خوشگذران و مست و مغرور فزون :»مُ
از  ،ه به سبب پرداختن به جھانکاست  یسانکنجا مراد ھمه یدر ا ).۶۴/   مؤمنون
  .شان بوده است معاش یشان برا و تمام تالش ،زدان غافلیعبادت 

 ۴۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ونَ  َوَ�نُوا   ﴾٤٦ َعِظيمِ لۡ ٱ نِث ۡ�ِ ٱ َ�َ  يُِ�ُّ
   ترجمه: 
  .اند داشته یپافشار ،وسته بر انجام گناھان بزرگیو پ 
   توضیحات: 

ظِيمِ ـالْ «  عَ نثِ الْ   .کفر و شرک ،و از ھمه بدتر ،رهیبکگناھان  .گناه بزرگ :»حِ
 ۴۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ �َِذا َ�ُقولُونَ  َوَ�نُوا
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
  ﴾٤٧ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

   ترجمه: 
ا دوباره زنده یآ ،میو استخوان گشت کم و خایه ُمردک یا زمانیآ :اند گفته یو م 

  ؟! میشو یگردانده م
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   توضیحات: 

تْنَا...«  ا مِ   ).۵۳و  ۱۶/   صافات ،۸۲/   مؤمنون :نگا( :»أَإِذَ
 ۴۸ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ٓ  أ  ٱ ُؤنَاَءابَا

َ
لُونَ ۡ�   ﴾٤٨ وَّ

   ترجمه: 
دوباره  ،نمانده است یاز آنان باق یچ اثریه ھک( ؟! ن ما ھمیشیان پکایا پدران و نیآ 

  ).؟!شوند یزنده م
   توضیحات: 

نَا... أَوَ «  ابَآءُ   ).۱۷/   صافات :نگا( :»ءَ
 ۴۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٤٩ ِخرِ�نَ �ٱوَ  وَّ

   ترجمه: 
  .ندگانیان و آینیو پس ،ان و گذشتگانینیشیپ :بگو 
   توضیحات: 

لِنيَ «  ينَ . «گذشتگان .انینیشیپ :»األوَّ رِ   .ندگانیآ .انینیپس :»اآلخِ
 ۵۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

عۡ  �ٖ يَوۡ  ِت ِميَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُموُعونَ لََمجۡ ﴿    ﴾٥٠ لُو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
  .شوند یگرد آورده م )زیرستاخ(ن یگاه روز مع در وعده یقطعًا جملگ 
   توضیحات: 

ونَ «  وعُ ْمُ مٍ ). «۱۰۳ھود /  :نگا(گرد آورده شدگان  :»جمَ اتِ يَوْ يقَ ه یانیاضافه ب :»مِ
  .در علم خدا است ینیه روز مشخص و معک یگاھ وعده یعنی .است

 ۵۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 
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َها إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ ﴿  ُّ�
َ
آٱ � ۡ ٱ لُّونَ لضَّ بُونَ ل   ﴾٥١ ُمَكّذِ

   ترجمه: 
  ).دوباره یزندگ(ننده کب یذکگمراھان ت یسپس شما ا 
   توضیحات: 

بُونَ ـْال«  ذِّ كَ   .ردنکدا یات دوباره پینندگان زنده شدن و حک بیذکت :»مُ
 ۵۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٢�ِ�ُوَن مِن َشَجرٖ ّمِن زَقُّو�ٖ ﴿
   ترجمه: 
  .د خوردیقطعًا از درخت زقوم خواھ 
   توضیحات: 

قُّومٍ «    ).۴۳/   دخان ،۶۲/   صافات :نگا( :»زَ
 ۵۳ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٣ ُطونَ ۡ�ُ ٱ َهاِمنۡ  ونَ  ُٔ َ�َما�ِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ردکد یھا را از آن پر خواھ مکو ش 
   توضیحات: 

الِئُونَ «    .نندگانکپر  :»مَ
 ۵۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٤ ِميمِ �َۡ ٱ ِمنَ  هِ َعلَيۡ  رُِ�ونَ فََ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دید نوشیآب جوشان و سوزان خواھ ،آن یو رو 
   توضیحات: 

بُونَ «  ارِ   .راه استکدن با اجبار و ایمراد نوش .نوشندگان :»شَ
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 ۵۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َب ُ�ۡ  رُِ�ونَ فََ�ٰ ﴿    ﴾٥٥ ِهيمِ ل
   ترجمه: 
  د.ید نوشیاز آن خواھ ،اند شده یتشنگ یماریه مبتال به بک یدن شترانیو ھمچون نوش 
   توضیحات: 

يمِ ـالْ «  ھْ  :»هِ
َ
 یام دردیھُ  .شده باشند )امیھُ (ه مبتال به ک یشتران ،ماءیم و ھَ یجمع أ

نوشند  یآنقدر آب م ین مرضیشتران مبتال به چن .گردد یسبب آن م یه تشنگکاست 
  ).میرکمعجم الفاظ القرآن ال :نگا(گردند  یمار میا سخت بی ،رندیم یتا م

 ۵۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥٦ ّ�ِينِ ٱ مَ يَوۡ  نُُزلُُهمۡ  َذاَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شان در روز جزا استیاز ا یرائیله پذیوس ،نیا 
   توضیحات: 

ل«  ). ۶۲/   صافات ،۱۰۷و  ۱۰۲ھف / ک ،۱۹۸عمران /  آل :نگا( یرائیله پذیوس :» نُزُ

ينِ « مَ الدِّ وْ   ).۸۲شعراء /  ،۳۵حجر /  ،۴/   فاتحه :نگا( :»يَ
 ۵۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

قُونَ  َ� فَلَوۡ  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  نُ َ�ۡ ﴿    ﴾٥٧ تَُصّدِ
   ترجمه: 
نش یآفر(پس چرا  ،میا دهیخلقت بخش )م ویا آورده یبه ھست یستین از(ما شما را  

  ؟دینکق و باور ید تصدینبا )کدوباره خود را از خا
   توضیحات: 

قُونَ «  دِّ لَوْ ال تُصَ ه خلق کمفعول آن محذوف است  ؟دینکق بید تصدیپس چرا نبا :»فَ

بر  کیض و تحریتحض یبرا )لَوْ ال(واژه  .ات مجدد استینش تازه و حیآفر یعنی ،و بعث
  .است یارکانجام 
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 ۵۸ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ ﴿ 
َ
ا ُتمأ   ﴾٥٨ ُنونَ ُ�مۡ  مَّ

   ترجمه: 
  ؟دیا ردهکد و دقت یا دهیشیاند ،دیجھان یم )به رحم زنان(ه ک یا ا درباره نطفهیآ 
   توضیحات: 

نُونَ ـتُ «    ).۳۷/   امتیق ،۴۶/   نجم :نگا(د یزیر یبه داخل رحم م .دیجھان یم :»مْ
 ۵۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
مۡ  ۥٓ لُُقونَهُ َ�ۡ  َءأ

َ
  ﴾٥٩ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟ مینیآفر یا ما آن را میو  ،دینیآفر یا شما آن را میآ 
   توضیحات: 

 »... ونَهُ ْلُقُ ز قطره آب به ظاھر یانگ شگفت ینش و دگرگونیاشاره به آفر :»أَ أَنتُمْ ختَ
 ،ر نمونهیتفس :نگا(از عجائب و غرائب است  یا مجموعه یه به تنھائکاست  یز منیناچ

  ).یماده من ،بیتر قرکفرھنگ لغات قرآن د ،۲۴۱صفحه  ،۲۳جلد 
 ۶۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

رۡ  نُ َ�ۡ ﴿  ۡ ٱ َنُ�مُ بَيۡ  نَاقَدَّ   ﴾٦٠ ُبو�ِ�َ بَِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َت َموۡ ل
   ترجمه: 
شود  یگرفته نم یشیو ھرگز بر ما پ ،میا ن ساختهیان شما مرگ را مقدر و معیما در م 

  ).رود یگردد و از دست ما بدر نم یره نمیبر ما چ یسکو (
   توضیحات: 

نَا«  رْ دَّ /   سی ،۱۸سبأ /  ،۶۰حجر /  :نگا(م یا قانون مرگ را گذاشته .میا ردهکمقدر  :»قَ

بُوقِنيَ ). «۵۷/   نمل ،۳۹ سْ ن و یمراد مغلوب .شدگان گرفته یشیپ .عقب زدگان :»مَ
مرگ را مقدر  یعنی ).۳۹و  ۴/   بوتکعن ،۵۹/   انفال :نگا(ست خوردگان است کش
ه ین آیھدف ا یه بعدین صورت آیدر ا .ابدی ینم یاز دست آن رھائ یسکم و یا ردهک
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دنباله  یه بعدین صورت آیدر ا .هکن یم از ایستینه ما ھرگز عاجز و ناتوان کن یا ایاست 
  .ه استین آیا

 ۶۱ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ن َ�َ
َ
َل  أ مۡ  �ُّبَّدِ

َ
  ﴾٦١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما ِ�  َونُنِشَئُ�مۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
 یرا جا یگریم و گروه دیاز شما را ببر یه گروھکن است یا )از قانون مرگ(ھدف  

  .مینش تازه ببخشید آفریدان یه نمک یشما را در جھان )سرانجام(و  ،میاوریآنان ب
   توضیحات: 

مْ «  ثَالَكُ لَ أَمْ يل أَن نُّبَدِّ ن یگزین جھان مرّتبًا جایرا در اھا  انسان ه شماکن یتا ا :»عَ
 .میشان گردانین ایرا جانش یگریم و دسته دیرانیرا بم یگروھ یعنی .میگر گردانیدکی

ثَالَ (ن صورت یدر ا شما را در  :هکن یا ای .ھمچون خودتان است یاقوام یبه معن )أَمْ
از نظر روح و جسم زنده و  یا ات تازهیفیکم و با یگردان یات مجدد برمیآخرت به ح

ثَالَ (ن صورت یدر ا .میگردان یجاودانتان م ات یبا خصوص یول ،ھستندھا  انسان خود )أَمْ

ونَ . «ات خاصیفیکتازه و  لَمُ عْ ا ال تَ د و یدان یآن را نم یه شما چگونگک یدر جھان :»يفِ مَ
ه ک یر و روح و روانکیدر قالب و پ :ای .دیخبر یم است بکه بر آن حاک یاز اصول و نظام

  .دیخبر یال و شرائط آن بکد و شما فعًال از اشینک یدا میپ
 ۶۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ةَ لنَّشۡ ٱ ُتمُ َعلِمۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
 ٱ أ

ُ
ُرونَ  َ� فَلَوۡ  وَ�ٰ ۡ�   ﴾٦٢ تََذكَّ

   ترجمه: 
 )و آن را لمس و اوضاع آن را ،دیا دهین جھان را دیا(ن یش نخستیدایه پکشما  

ن جھان ینش ایگر را بر آفرینش جھان دیو آفر(د یگرد یادآور نمیپس چرا  ،دیا دانسته
  ).؟دینک یاس نمیق

   توضیحات: 

أَةَ «  است ھا  انسان ن جھان و از جملهینش ایمراد آفر .نینش نخستیآفر :» األُويلالنَّشْ
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ة(ه در مقابل آن ک رَ أَةَ األخِ ري(ا ی )النَّشْ أَه األُخْ   نجم ،۲۰/   بوتکعن :نگا(قرار دارد  )النَّشْ

لَوْ ال . «امتیز مردگان در قیگر و از جمله رستاخینش جھان دیآفر یعنی ).۴۷/  فَ

ونَ  رُ كَّ   ؟!دیریگ ید و درس عبرت نمیگرد یر نمکپس چرا متذ :»تَذَ
 ۶۳ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ ﴿ 
َ
ا ُتمأ   ﴾٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

   ترجمه: 
  ؟دیا دهیشید اندینک یشت مکچ درباره آنچه یا ھیآ 
   توضیحات: 

ثُونَ «  رُ ْ   .دینک یشت مک .دیارک یم :»حتَ
 ۶۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ   ﴾٦٤ رُِعونَ ل�َّ

   ترجمه: 
  ؟ میانیرو یا ما می ،دیانیرو یا شما آن را میآ 
   توضیحات: 

ونَهُ «  عُ رَ اما  ،شت استکتنھا ھا  انسان ارکاست  یھیبد .دیانیرو یآن را م :»تَزْ
  .ار خدا استکدن تنھا یانیرو

 ۶۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یآ متن 

ٓ  لَوۡ ﴿  ُهونَ  ُتمۡ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا   ﴾٦٥ َ�َفكَّ
   ترجمه: 
ه ک یا م بگونهیگردان یل میتبد یا و پرپر شده کاه خشیشتزار را به گکم یاگر بخواھ 

  .دیشما از آن در شگفت بمان
   توضیحات: 

طَاماً «  تُمْ . «کخاشا .و پرپر شده کاه خشیگ :»حُ ونَ فَظَلْ هُ كَّ ه شما از ک یا بگونه :»تَفَ



 تفسیر نور    ٢٤٠٨

 

سلب  ینجا برایباب تفعل در ا .دید و اندوه بخوریمان بشویپش .دیآن در شگفت بمان
  ).یآلوس :نگا(است 

 ۶۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٦ َرُمونَ لَُمغۡ  إِنَّا﴿ 
   ترجمه: 
  !میانمندیما واقعًا ز :)د گفتیخواھ کران و اندوھنایح( 
   توضیحات: 

ونَ «  مُ رَ غْ  .شدگان کھال .ان و ضرریز یاز غرامت به معن .دگانیان دیز .انبارانیز :»مُ
  .کھال یاز ماده غرام به معن .شدگان نابود

 ۶۷ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٦٧ ُروُمونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل ﴿ 
   ترجمه: 
ما  یبرا یزیآخر چ( !میھست )یاز رزق و روز(بھره  یب و بینص یب یلکه ما بکبل 

  ).میا چاره شدهیز و بیچ ینمانده است و ب
   توضیحات: 

ونَ ـمَ «  ومُ رُ   .زیبھره از ھمه چ یب .یمحروم از رزق و روز :»حْ
 ۶۸ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ ٓ ل ِيٱ ءَ َما   ﴾٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ

   ترجمه: 
  ؟دیا دهیشید اندینوش یه مک یچ درباره آبیا ھیآ 
   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ رَ   ).۱۹/   نجم ،۳۸زمر /  ،۷۵شعراء /  :نگا( :»أَفَ
 ۶۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 



  ٢٤٠٩ سوره واقعه

 

نُتمۡ ﴿ 
َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ   ﴾٦٩ ُم�ِلُونَ ل

   ترجمه: 
  ؟ میآور یم ا ما آن را فرودی ،دیآور ین میا شما آب را از ابر پائیآ 
   توضیحات: 

وهُ «  تُمُ لْ نِ ـالْ . «دیا د و فرو باراندهیا ردهکآن را نازل  :»اَنزَ زْ   .ابر :»مُ
 ۷۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَوۡ ﴿  َجاجٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ءُ �ََشا
ُ
  ﴾٧٠ ُكُرونَ �َشۡ  َ� فَلَوۡ  اأ

   ترجمه: 
د یپس چرا نبا .میگردان یرا تلخ و شور م )ن و گوارایریش(ن آب یم ایاگر ما بخواھ 

  ؟دینک یگزار سپاس
   توضیحات: 

اجاً «    ).۱۲فاطر /  ،۵۳/   فرقان :نگا(تلخ  .ار شوریبس :»أُجَ
 ۷۱ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

فََرَء�ۡ ﴿ 
َ
  ﴾٧١ تُوُرونَ  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ ُتمُ أ

   ترجمه: 
  ؟دیا دهیشیاند ،دیافروز یه برمک یچ درباره آتشیا ھیآ 
   توضیحات: 

ونَ «    ).۲/   اتیعاد :نگا(راء یاز مصدر ا .دیافروز یبرم .دینک یروشن م :»تُورُ
 ۷۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
  َءأ

ۡ
�َش�

َ
ٓ  ُ�مۡ أ مۡ  َشَجَرَ�َها

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ   ﴾٧٢ ونَ  ُٔ ُمنِ� ل

   ترجمه: 
  ؟ میدآورندگان آن ھستیه ما پدکن یا ای ،دیا ردهکدار ین آتش را پدیدر آغاز ا ،ا شمایآ 
   توضیحات: 

َا«  هتَ رَ جَ ه به عنوان چوب کمراد درخت مرخ و درخت ِعقار است  .درخت آتش :»شَ
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ه کن یا ای .دیگرد ید میدند و آتش تولیمال یآن دو را به ھم م ،رهیآتش و چوب آتش گ
نند و ک یره میخود ذخد را در یخورش یه حرارت و انرژکمراد ھمه درختان است 

 ).۸۰/   سی :نگا(نند ک یرا آزاد م یحرارت و انرژ ،ا سوختن آنھایھنگام مالش آنھا و 

ر(واژه  جَ ز گرفته شده یخود آتش ن یعنی ،ذات و نفس یدرخت و به معن یبه معن )شَ
  ).یالمعان روح :نگا(است 

 ۷۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٣ وِ�نَ ُمقۡ ّلِلۡ  اعٗ َوَمَ�ٰ  كَِرةٗ تَذۡ  َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نُ َ�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .میا اء و فقراء نمودهیاقو یله زندگیو وس )قدرت خدا( یادآوریله یما آن را وس 
   توضیحات: 

ةً «  كِرَ ھا در درختان و  یردن انرژکره یه ذخکچرا  .اد آوردن قدرت خدایبه  :»تَذْ
ز یراندن مردمان و رستاخیداّل بر قدرت خدا در م ،ھا یاھان و بازگرداندن انرژیگ

ينَ ـالْ . «مردگان است وِ قْ  یلکبطور  .ثروتمندان .فقراء .نانیصحرانش :»مُ
  ).انیأضواء الب ،ریصفوه التفاس ی،روح المعان :نگا(نندگان از آن ک استفاده

 ۷۴ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ِ  فََسّبِحۡ ﴿    ﴾٧٤ َعِظيمِ لۡ ٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب
   ترجمه: 
 و سپاسگزار(نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز  ،ن استیه چنکحال  

  ).بپرداز یش ویو به ستا ،فراوان او باشھای  نعمت
   توضیحات: 

بِّكَ «  مِ رَ بِّحْ بِاسْ لَقَ هذِ « :و بگو یپروردگار خود را بستا :»سَ نْ خَ بْحانَ مَ ياءَ سُ هِ األشْ

تِهِ ،  رَ دْ بْحوَ بِقُ تِهِ ، سُ مَ كْ نا بِحِ ها لَ رَ خَّ أْنَهُ ، وَ سَ ظَمَ شَ لْطانَهُ انَهُ ما أَعْ َ سُ ربَ نام پروردگار خود  .»أَكْ
  .نکاد خدا یرا ورد زبان ساز و 

 ۷۵ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 



  ٢٤١١ سوره واقعه

 

قۡ  فََ�ٓ ﴿ 
ُ
ٰ  ِسمُ أ   ﴾٧٥ �ُُّجومِ ٱ قِعِ بَِمَ�

   ترجمه: 
  !و محل طلوع و غروب آنھا ،ھا ستاره یھا گاهیسوگند به جا 
   توضیحات: 

مُ «  د است (نگا: یکتأ یزائد و برا یقرآن یھا سوگند به. حرف (ال) در قسم»:  آل أُقْسِ
ه خدا در ک). چرا ۱بلد /  ،۱۶انشقِا /  ،۱۵ر / یوکت ،۲و  ۱/   امتیق ،۴۰/   معارج ،۳۸/   حاقه

د و یکتأ یالم عرب (ال) زائد براکو در  ،ردن قلمداد فرموده استکادیآن را قسم  یه بعدیآ

تُ لَيْيل«فراوان است. از جمله:  ،المکت یتقو رْ كَّ لْبِ « ،»تَذَ وَ كادَ نِياطُ الْقَ بابَةٌ تْني صَ َ رتَ  »فَاعْ

طَّعُ ( تَقَ مُ أَينِّ «) ال وَ أَبيكِ ( )...اليَ وْ عِي الْقَ يِّاليَدَّ رِ نَةَ الْعامِ ن یه به اغلب اکن یگر اید »أَفِرُّ  ابْ
  ھا بدان گر قرآن بدون (ال)ید یدر جاھا ،اند ه قرار گرفتهیعل ه ھمراه (ال) مقسٌم ک یزھائیچ

فجر /  ،۱۷ر / یوکت ،۳۳مدثر /  ،۶۸/   میمر ،۷/   شمس ،۱/   اد شده است (نگا: نجمیسوگند 

اقِعِ ). «۳/   نیت ،۱/   لیل ،۴و  ۲ وَ ستارگان.  یرھا و مدارھایگاھھا و مسیجا ،جمع َمْوِقع»: مَ
ون ستاره یلیھزار م کیشان ما حدود کھکشمارند و از جمله تنھا در یستارگان آسمان ب

ه انسان را به کق و حساب شده است یدق یاز آنھا به قدر کیو نظام مدارات ھر ،وجود دارد
 ،نییگر طبق قانون جاذبه و دافعه تعیدکیر و مدار و فاصله آنھا از یدارند. مس یوام یشگفت
  رد.یپذ یانجام م ینیدام با برنامه معکر ھر یعت سو سر

 ۷۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٧٦ َعِظيمٌ  لَُمونَ َ�عۡ  لَّوۡ  لََقَسمٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
و از علم  ،دیشیندیدرباره مفھوم آن ب(اگر  ،است یار بزرگین قطعًا سوگند بسیو ا 

  .دیبدان )یزیچ ی،شناس نجوم و ستاره
   توضیحات: 

ونَ «  لَمُ وْ تَعْ در پرتو علم و دانش و  :هکن یاشاره دارد به ا ،هین بخش از آیا :»لَ
  .گردد ین سوگند روشن میارزش ا ،شتریتشافات بکا

 ۷۷ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 
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 ﴾٧٧ َكرِ�مٞ  َءانٞ لَُقرۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  است) قرآن گرانقدر و ارزشمند است.ه محمد با خود آورده کرا  یزین (چینه ایھر آ 
   توضیحات: 

يمٌ . «ه استیعل ه مقسمکه قرآن کن یا :»إِنَّهُ «  رِ قرآن  یعنی .ارزشمند .گرانقدر :»كَ
  .یبگوئینه شعر است و نه سحر است و نه غ .زدان استیالم که کالم انسان نبوده و بلک

 ۷۸ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

كۡ  بٖ كَِ�ٰ  ِ� ﴿    ﴾٧٨ ُنونٖ مَّ
   ترجمه: 
  ه لوح محفوظ است) قرار دارد.ک ،طانیدگان و دور از دسترس شیپنھان (از د یتابکدر  
   توضیحات: 

نُونٍ «  كْ  - ۲۱۰شعراء /  :نگا(طان یدور از دسترس ش .گرانقدر و ارزشمند .پنھان :»مَ
  .دانند یرا قرآن م یتابکن یچن یبرخ .مراد لوح محفوظ است ).۲۱۲

 ۷۹ آیه ۀواقع سوره
   ه:یمتن آ 

هُ  �َّ ﴿  ۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ ُرونَ ل   ﴾٧٩ ُمَطهَّ
   ترجمه: 
  .ندارند یبدان دسترس )زدانیفرشتگان  یعنی(ان کجز پا 
   توضیحات: 

هُ «  سُّ د به آن دست ینبا .نندک یدا نمیاز آن اطالع پ .ندارند یبه آن دسترس :»ال يَمَ

ونَ ـالْ . «بزنند رُ طَهَّ  ات قرآن را به دستیه آکاست  یمراد فرشتگان الھ .انکپا :»مُ
ه دل خود را کاست  یا مراد افراد متقی ).۱۶ - ۱۱/   عبس :نگا(رسانند  یمھا  انسان

برند و آن را فھم  یاز قرآن بھره م یانکن پایدارند و چن یافت قرآن میو آماده در کپا
  .نباشند و وضو ھم داشته باشنده ُجُنب کاست  یسانکه مراد کن یا ایو  .نندک یم

 ۸۰ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 



  ٢٤١٣ سوره واقعه

 

  ﴾٨٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ان نازل شده استیپروردگار جھان یاز سو 
   توضیحات: 

 »... يلٌ   ).۵/   سی ،۲/   سجده ،۱۹۲شعراء /  :نگا( :»تَنزِ
 ۸۱ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

فَبَِ�ٰ ﴿ 
َ
نُتم ِديِث �َۡ ٱ َذاأ

َ
دۡ  أ  ﴾٨١ هِنُونَ مُّ

   ترجمه: 
و آن را (د ینک یم یانگار و سھل یسست )قرآن یعنی ،زدانی(الم کن یا نسبت به ایآ 
  )؟دیریگ ینم یجد
   توضیحات: 

ا الْ «  يثِ ـهذَ دِ نُونَ . «قرآن .ن سخنیا :»حَ هِ دْ  .توجه یانگار و ب سھل ،جمع ُمْدِھن :»مُ
افران و منافقان بر سر کا با یآ :شود ین میچن یمعن ،ریبا توجه به مفھوم اخ .ارکسازش

  ).۹/   قلم :نگا( ؟!دیورز یفر مکشان بدان ید و ھمچون اینک ین قرآن سازش میا
 ۸۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نَُّ�مۡ  قَُ�مۡ رِزۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿ 
َ
بُونَ  �   ﴾٨٢ تَُ�ّذِ

   ترجمه: 
  ؟!دینک یب بدان میذکرا از قرآن تنھا ت ا بھره خودیو آ 
   توضیحات: 

قَ «  زْ بُونَ . «قسمت .بھره :»رِ ذِّ مْ تُكَ لُونَ (مفعول دوم  :»أَنَّكُ عَ ْ قَ ( یبرخ .است )جتَ زْ  )رِ
 یسپاسگزار یا بجایآ :ن استیه چنین صورت مفھوم آیاند و در ا ردهک یر معنکرا ش

ر است که شکدانند  یرا مقدر م یھم مضاف یبعض ؟!دینک یب میذکآن را ت ،نعمت قرآن
ھم  یبرخ ؟!دینمائ یب آن میذکر نعمت قرآن را تکا شیآ :نندک یم ین معنیه را چنیو آ

  .شمارند یھا م یھا و روز ه ھمه نعمتکبل ،دانند یرزق را فقط نعمت قرآن نم
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 ۸۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨٣ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغِت  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).؟!دیبازگرداندن آن را ندار یتوانائ( ،رسد یه جان به گلوگاه مک یپس چرا ھنگام 
   توضیحات: 

لَغَتْ «    امهیق :نگا(الم داّل بر آن است کاق یمحذوف است و س )الروحُ (فاعل آن  :»بَ

ومَ ). «۲۶/  ُلْقُ   .حنجره .حلق .یناکخش .گلوگاه :»احلْ
 ۸۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
  ﴾٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

   ترجمه: 
  ).ستیاز دستتان ساخته ن یارکو (د ینگر ین حال میو شما در ا 
   توضیحات: 

  .ان شخص محتضریشما اطراف :»أَنتُمْ « 
 ۸۵ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿ 
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  مِنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ ُ�ِ ٨٥﴾  

   ترجمه: 
  .دینیب ین شما نمکیول ،م از شمایترکیما به او نزد 
   توضیحات: 

يْهِ «    .به شخص محتضر :»إِلَ
 ۸۶ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٨٦ َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�ٓ فَلَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیباش ینم )زدانی(ع فرمان یاگر شما مط 



  ٢٤١٥ سوره واقعه

 

   توضیحات: 

ينِنيَ «  دِ َ مَ ريْ  یمعن ،با توجه به مفھوم دوم .سزا و جزا یاشخاص ب .افراد نافرمان :»غَ
پس روح را (د یشو یاگر شما ھرگز در برابر اعمالتان جزا و سزا داده نم :ن استیه چنیآ

  ).دیبه قالب او برگردان
 ۸۷ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

ٓ تَرۡ ﴿    ﴾٨٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ِجُعوَ�َها
   ترجمه: 
  .دیروح را بازگردان )دیه خودتان مقتدر و توانا ھستک(د یگوئ یاگر راست م 
   توضیحات: 

َا«  وهنَ عُ جِ   .دیالبد محتضر بدمکد و دوباره جان به یروح را برگردان :»تَرْ
 ۸۸ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إِن فَأ �ِ�َ ل   ﴾٨٨ ُمَقرَّ

   ترجمه: 
  .شگامان مقّرب باشدیاز زمره پ )شخص محتضر(و اما اگر  
   توضیحات: 

بِنيَ ـالْ «  رَّ قَ   ).۱۰/   واقعه :نگا(شگامانند یھمان پ ،اشخاص مقّرب :»مُ
 ۸۹ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٨٩ نَعِي�ٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَر�ۡ  حٞ فََروۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .خوشبو و بھشت پرنعمت است یش و گلھایبھره او راحت و آسا ،ه ُمردکن یھم 
   توضیحات: 

 »... حٌ وْ ه در آستانه کن یانسان مؤمن ھم یعنی .ب استیتعق یبرا )ف(حرف  :»فَرَ
داّل بر  یات قرآنیاغلب آ .گردد یم بھره او میحان و جنت نعیَروح و َر  ،مرگ قرار گرفت

ھا یبه نعمتھا و لذتھا و خوش ،عالم برزخن لحظات یه انسان از نخستکن است یا
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/   مؤمنون :نگا(گردد  یھا گرفتار م یھا و ناخوش ھا و مجازات ا به نقمتیو  ،رسد یم

حٌ ). «۳۰/   فّصلت ،۹۳/   انعام ،۱۰۰ وْ َانٌ . «شیراحت و آسا :»رَ حيْ خوشبو  یھا گل :»رَ

عِيمٍ ). «۱۲/   رحمن :نگا( نَّتُ نَ   ).۸۵شعراء /  :نگا( :»جَ
 ۹۰ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡص  مِنۡ  َ�نَ  إِن َوأ

َ
  ﴾٩٠ ِم�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  .ھا باشد یاران سمت راستیو اما اگر از  
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ ابِ الْ حَ   ).۸/   واقعه :نگا(منة ھستند یھمان اصحاب الم :»أَصْ
 ۹۱ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ۡص  مِنۡ  لََّك  مٞ فََسَ�
َ
  ﴾٩١ ِم�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  !ھا درودت باد یاران سمت راستی یاز سو 
   توضیحات: 

المٌ لَّكَ «  ل جان به یه پس از تحوکاست  یمخاطب شخص محتضر !درودت باد :»سَ
 یشگیدر دم مرگ سالم دوستان ھم .ن خواھد رفتیمیان اصحاب الیبه م ،نیجان آفر

  .رسانند یاو را بدو م
 ۹۲ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إِن َوأ �ِ�َ ل آٱ ُمَكّذِ   ﴾٩٢ ّلِ�َ لضَّ

   ترجمه: 
  .باشد )یدست چپ(نندگان و گمراھان ک بیذکاز جمله ت )شخص محتضر(و اما اگر  
   توضیحات: 

آلِّنيَ ـْال«  بِنيَ الضَّ ذِّ كَ   ).۹/   واقعه :نگا(ھا است  یمراد سمت چپ :»مُ
 



  ٢٤١٧ سوره واقعه

 

 ۹۳ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

لٞ ﴿    ﴾٩٣ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�ُ�ُ
   ترجمه: 
  !گردد یم یرائیبا آب جوشان از او پذ )ه محتضر مردکن یھم( 
   توضیحات: 

لٌ «  يمٍ ـحَ ). «۵۶/   واقعه :نگا( :»نُزُ   ).۵۴/   واقعه :نگا( :»مِ
 ۹۴ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩٤ َجِحي�ٍ  لَِيةُ َوتَۡص ﴿ 
   ترجمه: 
  .دادن در آن است یو به آتش دوزخ فروانداختن و جا 
   توضیحات: 

لِيَةُ «    .دادن در آن یفرو انداختن به آتش و جا :»تَصْ
 ۹۵ آیه ۀسوره واقع

   ه:یمتن آ 

   ﴾٩٥ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َحقُّ  لَُهوَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه:

 )ھا گفته شدیھا و سمت چپیشگامان و سمت راستیدرباره په ک یزھائیچ(ن یقطعًا ا 
  .ت استین واقعیع

   توضیحات: 

ھا و دست یشتازان و دست راستین سوره راجع به سه گروه پیآنچه در ا :»هذا« 

نيِ . «ھا آمده استیچپ يَقِ قُّ الْ ن یقِ یدر قرآن ِعْلُم الْ  .قتیحق و حق .تین واقعیع :»حَ

يَقني« .ن آمده استیقِ یو َحقُّ الْ  )۷اثر / کت :نگا(ن یقِ یُن الْ یو عَ  )۵اثر / کت :نگا( لْمُ الْ  ،»عِ

يَقني« .دارد یشنود و باور م یه انسان آن را مکاست  ینیخبر راست ُ الْ نيْ ه کآن است  ،»عَ

يَقِني« .ندیب یانسان آن را م قُّ الْ  کدر یا باطنی یه آن را با حواس ظاھرکآن است  ،»حَ
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عسل است و تو ھم او را  ،ن ظرف سربستهیه در اکد یبگو یمثًال اگر شخص .ندک یم
ن یقیال ن علمیا ،خته شده باشدیاز عسل بر دور و بر ظرف ر یا مقداریو  ی،راستگو بدان

ن یقیال نین عیا ی،نیاگر سرپوش ظرف را بردارند و عسل را در داخل آن بب .است
ه باالتر از کن است یقیال ن حقیا ی،و بخور یرا از آن انگشت بزن یو اگر مقدار .است
  ).سریالمصحف الم :نگا(ن است ینخست یدوتا

 ۹۶ آیه ۀسوره واقع
   ه:یمتن آ 

ِ  فََسّبِحۡ ﴿    ﴾٩٦ َعِظيمِ لۡ ٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب
   ترجمه: 
 و سپاسگزار(نام پروردگار بزرگ خود را ورد زبان ساز  ،ن استیه چنکحال  

  ).بپرداز یش ویو به ستا ،فراوان او باشھای  نعمت
   توضیحات: 

 »... مِ بِّحْ بِاسْ  ).۷۴/   واقعه :نگا( :»فَسَ



 
 

 سوره حدید

 ۱ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َسبَّحَ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ﴾١ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
رنش کو با (نند ک یس میح و تقدیرا تسب یخدا ،ن استیو زمھا  آسمان ھرآنچه در 

  .اردان استکره یو خدا چ )ندیجو یاو را م یو پرستش رضا
   توضیحات: 

ا...«  بَّحَ ِهللاِ مَ   ).۴۱نور /  ،۱۳رعد /  ،۴۴اسراء /  :نگا( :»سَ
 ۲ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  َوُهوَ  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ِض� �ۡ�   ﴾٢ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
گرداند و  یو او زنده م ،ن از آن خدا استیو زمھا  آسمان تیمکت و حایکمال 

  .توانا است یزیو او بر ھر چ ،راندیم یم
   توضیحات: 

مَ «  لْكُ السَّ هُ مُ ...ـلَ اتِ   ).۱۱۶/   توبه :نگا( :»اوَ
 ۳ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ُهوَ ﴿ 
َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ   ﴾٣ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ  ِهرُ ل�َّ

   ترجمه: 
گاه از ھمه چ ،دا استیدا و ناپین و پین و پسیشیاو پ    .ز استیو او آ
   توضیحات: 

لُ «  . ش از بودن ھمه موجودات استیه بودنش پکآن  .آغاز یب .نیشیپ :»األوَّ
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رُ « . است یو برجا یباق ،ھمه موجودات یه پس از نابودکآن  .انتھا یب .نیپس :»اآلخِ

رُ « و بر وجود  ،دارند یاد میبودن او را فر ،ز جھانیه ھمه چکآن  .دا و نموداریپ :»الظَّاهِ

بَاطِنُ . «او داللت دارند و عقول  ،سازد یاو را احاطه نم ،ه حواسکآن  .نھان .دایناپ :»الْ
  .ندک ینم کاو را در

 ۴ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َض �ۡ�

َ
 يَلِجُ  َما لَمُ َ�عۡ  ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

 ٱ ِ� 
َ
ٓ ٱ مِنَ  يَ�ُِل  َوَما َهاِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َوَما ِض �ۡ� َما ۖ  ُرجُ َ�عۡ  َوَما ءِ لسَّ �ۡ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  �ِيَها

َ
 َما نَ �

ُ ٱوَ  ُكنُتمۚۡ   ﴾٤ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
 یفرمانروائ(د و سپس بر تخت ین را در شش دوره آفریو زمھا  آسمان هکاو است  

و چه  ،شود ین نازل و از آن خارج میز به زمیداند چه چ یو او م .قرار گرفت )ائناتک
 .با شما است ،دیه باشکجا کو او در ھر  .رود ید و بدان باال میآ ین میز از آسمان پائیچ

  .دینک یه مکرا  یزیند ھر چیب یو خدا م
   توضیحات: 

امٍ «  تَّةِ أَيَّ ). ۷ھود /  ،۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا(مراد شش دوره است  .شش روز :»سِ

شِ إسْ « رْ يلَ الْعَ لِجُ ). «۲رعد /  ،۳/   ونسی ،۵۴/   اعراف :نگا( :»تَوي عَ   ).۲سبأ /  :نگا( :»يَ
 ۵ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ُ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ ٱ �َ�  ِض� �ۡ�  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
  ﴾٥ ُمورُ ۡ�

   ترجمه: 
  شود. یارھا بدو برگردانده مکو ھمه  ،ن از آن او استیو زمھا  آسمان تیمکت و حایکمال 
   توضیحات: 

 »... لْكُ هُ مُ   ).۱۰۹/   عمران آل :نگا( :»لَ
 ۶ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٤٢١ سوره حدید

 

ۡ ٱ يُولِجُ ﴿  ۡ ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ َوُ�ولِجُ  �ََّهارِ ٱ ِ�  َل �َّ ۢ  َوُهوَ  ِل� �َّ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم   ﴾٦ لصُّ
   ترجمه: 
اھد و بر ک یاز شب م یو گاھ(گرداند  یو روز را در شب داخل م ،او شب را در روز 

و نور و ظلمت را بدنبال ھم  ،دیافزا یاھد و بر شب مک یاز روز م یو گاھ ،دیافزا یروز م
  .ھا مطلع و باخبر است نهیس یو رازھاھا  انسان و او از )دارد یآھسته و آرام روان م

   توضیحات: 

ورِ ). «۲۹/   لقمان ،۶۱/   حج :نگا(گرداند  یداخل م :»يُولِجُ «  دُ اتِ الصُّ  :نگا( :»ذَ
  )۷/   مائده ،۱۵۴و  ۱۱۹/   عمران آل

 ۷ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نفُِقوا
َ
ا َوأ سۡ  َجَعلَُ�م ِممَّ ِينَ ٱفَ  �ِيهِ�  لَفِ�َ َتخۡ مُّ َّ�  ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا

 ْ نَفُقوا
َ
جۡ  لَُهمۡ  َوأ

َ
  ﴾٧ َكبِ�ٞ  رٞ أ

   ترجمه: 
نده یه شما را در آنھا نماکد یببخش یزھائیو از چ ،دیاوریمان بیغمبرش ایبه خدا و پ 

 یسانکرا یز .رده استک )گران در بدست گرفتن اموالین دیو جانش ،خود در تصرف(
  .دارند یپاداش بزرگ ،نندکبذل و بخشش  )در راه خدا(اورند و یمان بیه از شما اک

   توضیحات: 

نيَ «  لَفِ تَخْ سْ  .ندگان خدا در صرف اموال و دادن آن به افراد مستحقینما :»مُ
قت یدر حق -الف  :ز استیاشاره به دو چ .گران در بدست گرفتن اموالینان دیجانش

  ھای دست -ب  .ش انسان استیدر پ یخدا است و اموال سپرده و امانت یاصل کمال
شوند  یرند و امانتدار میگ یند و به نوبت اموال را بدست میآ یم  ھای دست روند و یم
  ).۱۴/   ونسی ،۱۶۵/   انعام :نگا(

 ۸ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  َ�  لَُ�مۡ  َوَما﴿  ِ ٱب ْ ِ�ُؤۡ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  لرَُّسوُل ٱوَ  �َّ َخذَ  َوقَدۡ  بَِرّ�ُِ�مۡ  ِمُنوا
َ
 َقُ�مۡ ِميَ�ٰ  أ

ؤۡ  ُكنُتم إِن  ﴾٨ ِمنِ�َ مُّ
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   ترجمه: 
و  یبا دالئل قو(شما را  ،غمبریه پک یدر حال ؟دیاوریمان بید به خدا ایچرا نبا 

از شما  )خداوند ھم(و  ؟ندک یمان به پروردگارتان دعوت میا یبرا )معجزات روشن
درونتان مان آوردن به خود را در یا یھا و نشانه(گرفته است  )یونکو  یفطر(مان یپ

مان یاگر خواھان ا )رونتان به معرض تماشا گذاشته شده استیسرشته است و در ب
  ؟دیآوردن ھست

   توضیحات: 

مْ «  يثَاقَكُ ذَ مِ دْ أَخَ ر یمان غین پیا .مان آوردن گرفته استیمان ایخداوند از شما پ :»قَ
 :گرفته شده است یاز ھر انسان ،و عقل کق دریوه از طریبه دو ش ،و نقل یق وحیاز طر
ات و یو اگر حجاب ماد ،سرشته است یم خداشناسیخدا انسان را بر فطرت سل -الف 

زدان یوجدان او را به پرستش  یو ندا ،انسان ذاتًا خداشناس است ،بگذارد یویلذائذ دن
را در جلو  ین و ضوابط و عجائب و غرائبیخدا قوان -ب  ).۳۰/   روم :نگا(دارد  یاد میفر
ه از ذره تا کده است یاو گستران یش رویرا در پ یانسان گذاشته است و جھاندگان ید

نِنيَ ). «۱۷۲/   اعراف :نگا(زدان است یداّل بر وجود  ،شان آنکھک مِ ؤْ نتُم مُّ اگر  :»إِن كُ
مقدم بر  یدر معن ،هین بخش از آیا .دیرش آن ھستیپذ یمان و حاضر برایخواستار ا

نِنيَ « :ن استیو در اصل چن ،ه استیآ یگر قسمتھاید مِ ؤْ نتُم مُّ نُونَ « ،»إِن كُ مِ مْ ال تُؤْ ا لَكُ مَ

مْ  يثَاقَكُ ذَ مِ دْ أَخَ مْ وَ قَ بِّكُ نُوا بِرَ مِ مْ لِتُؤْ وكُ عُ ولُ يَدْ سُ ر یالتفس ی،المعان روح :نگا( ؟»بِاهللاِ ، وَ الرَّ

نِنيَ (پس منظور از  ).للقرآن یالقرآن مِ ؤْ نتُم مُّ مان یاگر شما حاضر به ا :هکن است یا )إِن كُ
  .آن است ینجا جایا ،دیرش دالئل ھستیآوردن به خدا و پذ
 ۹ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ُِل  �َّ ّ�َ�ُ  ٰ ِ َ�بۡ  َ�َ ُخۡ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  ۦٓ ِده لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رَِجُ�مّ�ِ � ٱ إَِ�  ِت لظُّ  �نَّ  �ُّورِ
َ ٱ   ﴾٩ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  بُِ�مۡ  �َّ

   ترجمه: 
گرداند تا شما را از  یواضح و روشن را بر بنده خود نازل م یھا هیه آکخدا است  
ه خدا کچرا  .برساند )تیمان و ھدایا(به نور  )و ،جھالت و ضاللت برھاند ی(ھا  یکیتار

  .مھر فراوان است یار بامحبت و داراینسبت به شما بس



  ٢٤٢٣ سوره حدید

 

   توضیحات: 

ايَاتٍ «  يِّنَاتٍ ءَ يمٌ ). «۱نور /  ،۱۵/   ونسی ،۹۹/   بقره :نگا( :»بَ حِ وفٌ رَّ ؤُ /   بقره :نگا( :»رَ
  ).۱۱۷/   توبه ،۱۴۳

 ۱۰ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿ 
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َتوِي�َسۡ  َ�  ِض� �ۡ�

نۡ  ِمنُ�م نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ�  ْ نَفُقوا

َ
 دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ

 ٰ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  ﴾١٠ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
ش یب یاموال شما امانت(ه کن یو حال ا ،دینکد و خرج ید ببخشیچرا در راه خدا نبا 

ن یو زمھا  آسمان مانده یبرجا )یزھایو ھمه چ ،ماند یست و تا آخر در دست شما نمین
اند و  ردهک کمکبه سپاه اسالم  ،هکم(ش از فتح یه پکاز شما  یسانک ؟رسد یبه خدا م

سان کیبرابر و  )گرانیبا د( ،اند دهیجنگ )در راه خدا(اند و  دهیبخش )از اموال خود
ه بعد از فتح کاست  یسانکآنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام  .ستندین
خداوند به  ،اما به ھر حال .اند دهیاند و جنگ بذل و بخشش نموده )در راه اسالم ،هکم(

گاه از ھر آن چ ،دھد یو مکیوعده پاداش ن ،ھمه   .دینک یه مکاست  یزیو او آ
   توضیحات: 

اثُ «  ريَ مَ . «گیمرده ر .هکتر :»مِ رياثُ السَّ ...ـهللاِِّ مِ اتِ حجر  ،۱۸۰/   عمران آل :نگا( :»اوَ

تْحِ ). «۵۸/   قصص ،۸۹اء / یانب ،۲۳/  فَ نيـالْ . «هکفتح م :»الْ سْ ه کو کیجزا و پاداش ن :» حُ
  .بھشت است

 ۱۱ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ذَا مَّن﴿  َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ جۡ  ۥٓ َوَ�ُ  ۥَ�ُ  ۥعَِفهُ َ�ُيَ�ٰ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ
َ
  ﴾١١ َكرِ�مٞ  رٞ أ

   ترجمه: 
 )ه بدو داده شده است ببخشدک یو از اموال(دھد  یوئکیه به خدا قرض نکست یک 

  ؟بدو رساند یو پاداش ارزشمند ،ن برابر گرداندیاو چند یتا آن را برا
 



 تفسیر نور    ٢٤٢٤

 

   توضیحات: 

ضُ اهللاَ...«  رِ قْ يمٌ ). «۱۲/   مائده ،۲۴۵/   بقره :نگا( :»يُ رِ   .گرانقدر .پرارزش :»كَ
 ۱۲ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ تََرى مَ يَوۡ ﴿  ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل يۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم َ�ٰ �َسۡ  ِت مَِ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
يۡ  ِديِهمۡ �

َ
ٰ �ُۡ�َ  نِِهم� َ�ٰ َو�ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ ٮ

 ٰ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها   ﴾١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

   ترجمه: 
نند ک یت مکبھشت حر یبه سو(ه کد ید یمردان مؤمن و زنان مؤمن را خواھ یروز 

ش آنان و در سمت راستشان در تأللؤ و یشاپیپ ،شانیا )مان و اعمال خوبیا(نور  )و
 !مژده باد :)ندیفرما یند و میگو یم یباد  کمبارشان  بدی و فرشتگان(درخشش است 

است و  یرودبارھا جار ،آن )ھا و درختان اخک(ر یه در زکد یآئ یدرم یه امروز به بھشتک
ن است یا ،سترگ یبزرگ و رستگار یروزیپ .دیمان ید و میبر یجاودانه در آنجا بسر م

  ).دیخوش باش(
   توضیحات: 

عي«  مْ . «ت استکدر حر :» يَسْ هُ هيِمْ . «آنان کیمان و اعمال نینور ا :»نُورُ َ أَيْدِ  :»بَنيْ

ِمْ . «شان یروبرو .شانیش ایشاپیپ .جلو آنان هنِ امَ   :»أَيْ
َ
 .طرف راست ،نیمیجمع  ،مانیأ

ن دو یر اکذ یول ،ھدف از روبرو و طرف راست ھمه جھات است .شانیدست راست ا

ي). «یالمعان روح :نگا(ه دارند کاست  یجھت به خاطر احترام و شرف   بقره :نگا( :» بُرشْ
  ).۱۰/   انفال ،۱۲۶/   عمران آل ،۹۷/ 

 ۱۳ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�ُقوُل  مَ يَوۡ ﴿  ۡ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِينَ  ُت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ْ  لِ�َّ  �ِيَل  نُّورُِ�مۡ  ِمن َتبِۡس َ�قۡ  نُظُرونَاٱ َءاَمُنوا
ْ رۡ ٱ ٓ  ِجُعوا ْ ۡ�َ ٱفَ  َءُ�مۡ َوَرا ُ  �ُِسورٖ  َنُهمبَيۡ  فَُ�َِب  �ۖ نُورٗ  ِمُسوا  ةُ لرَّۡ�َ ٱ �ِيهِ  ۥبَاِطُنهُ  بَاُبۢ  ۥ�َّ

  ﴾١٣ َعَذاُب لۡ ٱ قَِبلِهِ  مِن ۥِهُرهُ َوَ�ٰ 
   ترجمه: 
ت کبھشت حرسوی  به (با شتاب ند:یگو یمردان منافق و زنان منافق به مؤمنان م یروز 



  ٢٤٢٥ سوره حدید

 

 !مینک(به ما بتابد و از آن) استفاده  یفروغ و پرتود تا از نور شما ید و) منتظرمان بمانینکن
 !دیاوریبه دست ب ید) و نوریا بروید (و مجّددًا به دنیشود: به عقب برگرد یگفته مشان  بدی
ه به طرف کدارد. داخل آن ( یه درکشود  یان آنان زده میم یوارین حال ناگھان دیدر ا

ه به کاست) و خارج آن ( یرمده بھشت و نعمت سکمؤمنان است) رو به رحمت است (
  است). یه دوزخ و نقمت ابدکطرف منافقان است) رو به عذاب است (

   توضیحات: 

ونَا«  د تا از نور صورت شما یبه ما بنگر .دینکد و شتاب میمنتظر ما بمان :»أُنظُرُ
د ینکفیبه ما ب ینظر لطف و محبت ).یقاسم :نگا(م ینکدا یم و راه خود را پیمند شو بھره

تَبِسْ . «دیاز نور خود را به ما بدھ یو سھم قْ ). ۱۰/   طه :نگا(م یریبرگ یشعله و پرتو :»نَ

مْ « كُ آءَ رَ وا وَ عُ جِ ندگان آن یگو :»قِيلَ . «ا استیمراد برگشتن به دن .دیبه عقب برگرد :»إِرْ

ورٍ . «ا فرشتگانندیمؤمنان  چه بسا مراد  .دروازه .در :»بابٌ . «بارو .باره .وار بلندید :»سُ
ه مؤمنان از آنجا وارد طرف بھشت کدارد  یا دروازه یوارین دیه چنکن باشد یا

 .داخل آن :»بَاطِنُهُ . «شود یمنافقان بسته م یبه رو ،گردند و پس از ورود ھمه آنان یم

هُ . «ه مؤمنان در آنجا ھستندک یقسمت رُ ه ک یقسمت .واریخارج د .واریپشت د :»ظَاهِ
  .ا ھستندمنافقان در آنج

 ۱۴ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ  ُ�َناُدوَ�ُهمۡ ﴿ 
َ
َعُ�ۡمۖ  نَُ�ن � ْ  مَّ نُفَسُ�مۡ  َ�َتنُتمۡ  ِكنَُّ�مۡ َوَ�ٰ  بََ�ٰ  قَالُوا

َ
 تُمۡ َوتََر�َّۡص  أ

تۡ  ُتمۡ تَبۡ رۡ ٱوَ   ٱ ُ�مُ وََغرَّ
َ
ٰ  َماِ�ُّ ۡ� ٓ  َح�َّ مۡ  ءَ َجا

َ
ِ ٱ رُ أ ِ  وََغرَُّ�م �َّ ِ ٱب   ﴾١٤ َغُرورُ لۡ ٱ �َّ

   ترجمه: 
 !یبل :ندیگو یم ؟ میبا شما نبود )ایدر دن(مگر ما  ،دارند یاد میمؤمنان را فر ،منافقان 

 یو نابود ،غمبریمرگ پ(و چشم به راه  ،دیردکشتن را گرفتار بال یخو )با نفاق(ن کیول
غمبر و قرآن و یت دعوت پیدرباره حقان(د و یماند )ده شدن اسالمیو برچ ،مسلمانان

ن یتا ا ،و آرزوھا و پندارھا شما را گول زد ،دیدید ورزیو ترد کش )زیمعاد و رستاخوجود 
شما  ،ارکبیفر )اره و نفس اّمارهکبد(من ید و اھریدر رس )دائر بر مرگتان(ه فرمان خدا ک

  .ب دادیرا درباره خدا فر



 تفسیر نور    ٢٤٢٦

 

   توضیحات: 

تَنتُمْ «  تُمْ . «دیا در فتنه و بال انداخته :»فَ بَّصْ . دیا منتظر مانده .دیا ردهکدرنگ  :»تَرَ

بْتُمْ « تَ مْ . «دیا دهیورز یدودل .دیا د نمودهیو ترد کش :»إِرْ تْكُ رَّ /   انعام ،۳۵/   هیجاث :نگا( :»غَ

ورُ ). «۵۱/   اعراف ،۱۳۰و  ۷۰ رُ غَ   ).۵فاطر /  ،۳۳/   لقمان :نگا( :»الْ
 ۱۵ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِمنَ  َوَ�  يَةٞ فِدۡ  ِمنُ�مۡ  َخذُ يُؤۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿  َّ�  ْۚ   َ�َفُروا
ۡ
ٰ َمأ ۖ ٱ ُ�مُ َوٮ ٰ َموۡ  ِ�َ  �َّاُر  ُ�ۡمۖ لَٮ

ۡ ٱ َس َو�ِئۡ    ﴾١٥ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
گاه یجا .شود یرفته نمیپذ یو غرامت یعوض ،افرانکو ھم از  ،ھم از شما ،پس امروز 

و چه بد  )دیجز آن ندار یو پناھگاھ(دوزخ سرپرستتان است  .شماھا آتش دوزخ است
  !است یگاھیو چه بد جا یسرنوشت

   توضیحات: 

ةٌ «  يَ در  .مان و عمل صالح استیله نجات ایامت تنھا وسیدر ق .غرامت .عوض :»فِدْ
دن به مقاصد معمول یرس ین جھان برایه در اک یآن روز تمام اسباب و وسائل ماد

طور  ،۴۱/   دخان ،۲۵۴و  ۴۸/   بقره :نگا(شود  یده میوندھا بریو پ ،افتد یار مکاست از 

مُ النَّارُ ). «۳۸مدثر /  ،۱۰۱/   مؤمنون ،۴۶/  اكُ أْوَ ). ۳۴/   هیجاث ،۲۵/   بوتکعن :نگا( :»مَ

يل« وْ شخند و تمسخر یجنبه ر ،اورینجا واژه آقا و یدر ا .اوریار و ی .سرور .سرپرست :» مَ
 :ند و بدو گفته شودک کمکفتد و طلب یه بکبه مھل یه ستمگرکماند  یبدان م .دارد

ان آتش سوزان و قھار یردن به مکو پرت  ،و سرپرست تو چوبه دار یار و ولکار و مددی

ريُ ـبِئْسَ الْ . «است صِ   ).۱۶/   انفال ،۱۶۲/   عمران آل ،۱۲۶/   بقره :نگا( :»مَ
 ۱۶ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ ْ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ  يَُ�ونُوا

ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  مِن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

 ٰ   ﴾١٦ ِسُقونَ َ�



  ٢٤٢٧ سوره حدید

 

   ترجمه: 
و در  ،اد خدایبه ھنگام   ھایشان دل هکده است یمؤمنان فرا نرس یا وقت آن برایآ 

و آنان ھمچون  ؟رنش بردکبلرزد و  ،ه خدا فرو فرستاده استک یقتیبرابر حق و حق
بر  یتاب فرستاده شده است و سپس زمان طوالنکآنان قبًال  یه براکنشوند  یسانک

از (شترشان فاسق و خارج یو ب ،سخت شده است  ھایشان دل و ،گشته است یآنان سپر
  .اند گشته )ن خدایحدود د

   توضیحات: 

...ـأَلَ «  أْنِ أَين ، (از ماده  ؟ ده استیا وقت آن فرا نرسیآ ؟ نشده است کیا نزدیآ :»مْ يَ

ياً  أْين ، أَنْ رِ ). «يَ رِ . «به خاطر آوردن .ادی :»ذِكْ كْ ندَ ( یبه معن )ل(حرف  :»لِذِ  :نگا(است  )عِ

...). «۷۸اسراء /  لَ ا نَزَ دُ . «مراد قرآن است :» مَ  یمراد فاصله زمان .مدت .زمان :» األمَ
  .غمبران استیشان با پیا

 ۱۷ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  ٱ يُۡ�ِ  �َّ

َ
ۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�   ﴾١٧قِلُونَ َ�عۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِت َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  بَيَّنَّا قَدۡ  تَِها

   ترجمه: 
 )ر مثالھاکبا ذ(شما  یھا را برا هیما آ .ندک ین مرده را زنده میه خداوند زمکد یبدان 

  .دینکفھم  )مطالب و مقاصد آنھا را(ه شما کن یتا ا ،میدار یان میم و بیگردان یروشن م
   توضیحات: 

 »... ضَ ْيِ األرْ   ).۵۰و  ۲۴و  ۱۹/   روم :نگا( :»حيُ
 ۱۸ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  �ِ�َ ل ّدِ ۡ ٱوَ  ُمصَّ ٰ ل �َ ّدِ قۡ  تِ ُمصَّ
َ
ْ َوأ َ ٱ َرُضوا جۡ  َولَُهمۡ  لَُهمۡ  َعُف يَُ�ٰ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ

َ
 رٞ أ

  ﴾١٨ َكرِ�مٞ 
   ترجمه: 
 )رات و حسناتیبا دادن صدقات و انجام خ(ه ک یا مردان بخشنده و زنان بخشنده 

ن برابر یشان چندیا یبرا )وامشانپاداش بخشش و (دھند  یم یوئکیبه خدا قرض ن
  .دارند یو مزد بزرگ و قابل توجھ ،شود یم



 تفسیر نور    ٢٤٢٨

 

   توضیحات: 

قِنيَ ـْال«  دِّ صَّ   احزاب ،۸۸/   وسفی :نگا( .نندگانک انفاق .دھندگان صدقه .نیمتصّدق :»مُ

فُ لَ ). «۳۵/  اعَ مْ ـيُضَ  :نگا(شود  ین برابر گردانده میشان چندیثواب تصدق و قرض ا :»هُ
در  )و(ر ینجا و ضمیدر ا )ھم(ر یاستعمال ضم ).۴۰نساء /  ،۲۴۵و  ۲۶۱/   بقره

نُوا( سَ   .ب است و به مردان و زنان تعلق داردیاز راه تغل )أَحْ
 ۱۹ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ
ُ
يُقوَنۖ ٱ ُهمُ  �َِك أ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءُ لشُّ

جۡ 
َ
ِينَ ٱوَ  َونُورُُهۡمۖ  ُرُهمۡ أ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ َ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  تَِنا

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
  ﴾١٩ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
شگاه یآنان راستان و گواھان پ ،اورندیمان بیغمبرانش ایه به خدا و به پک یسانک 

ات ما را یافر بشوند و آکه ک یسانکاما  .نور خود را دارندپروردگارشانند و اجر خود را و 
  .انندیآنان دوزخ ،نندکب یذکت

   توضیحات: 

آءُ «  دَ هَ ونَ وَ الشُّ يقُ دِّ ِمْ ). «۶۹نساء /  :نگا( :»الصِّ ندَ رهبِّ به  .شگاه پروردگارشانیدر پ :»عِ
  .ده پروردگارشانیعق

 ۲۰ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿  َما ا َّ�
َ
�ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ � ۢ  َوزِ�َنةٞ  وٞ َولَهۡ  لَعِٞب  َيا�ُّ  ٱ ِ�  َوتََ�اثُرٞ  َنُ�مۡ بَيۡ  َوَ�َفاُخُر

َ
ٰ مۡ ۡ�  لِ َ�

 ٱوَ 
َ
عۡ  ٍث َ�يۡ  َكَمَثلِ  دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ارَ لۡ ٱ َجَب أ ٰ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  ۥَ�َباتُهُ  ُكفَّ ٮ ۖ مٗ ُحَ�ٰ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  �َفرّٗ ُمۡص  هُ َ�َ�َ  ا

ٞ َوَمغۡ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  ِ ٱ ّمِنَ  فَِرة ٰ َورِۡض  �َّ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َوَما نۚٞ َ� ُّ� ٓ  عُ َمَ�ٰ  إِ�َّ  َيا
  ﴾٢٠ُغُرورِ لۡ ٱ

   ترجمه: 
ان ینازش در م ،شیرایش و پیآرا ی،سرگرم ی،ا تنھا بازیدن یه زندگکد یبدان 

ه کا ھمچو باران است یدن .ش اموال و اوالد است و بسیو مسابقه در افزا ،گریھمد
و بعد  ،نندک یاھان رشد و نمو میسپس گ ،آورد یشاورزان را به شگفت مک ،اھان آنیگ



  ٢٤٢٩ سوره حدید

 

در آخرت عذاب  .گردند یو آنگاه خرد و پرپر م ،دید یاھان را زرد و پژمرده خواھیگ
اصًال  .است )خداپرستان یبرا(خدا  یو آمرزش و خوشنود )اپرستانیدن یبرا( یدیشد

  .ستیب نیفر یاالکجز  یزیچ ایدن یزندگ
   توضیحات: 

ينَةٌ ـلَعِبٌ وَ لَ «  وٌ وَ زِ رٌ ). «۳۶محمد /  ،۶۴/   بوتکعن ،۳۲/   انعام :نگا( :»هْ اخُ  :»تَفَ

اثُرٌ . «دن و خود را ستودنیبه خود بال .گریدکینازش بر  ش مال و یمسابقه در افزا :»تَكَ

يْثٍ . «و عزت و قدرت یو نازش به دارائ ،جاه ارَ . «باران :»غَ فَّ شاورزان ک ،اِفرکجمع  :»الْكُ

طَاماً ). «۲۹/   فتح :نگا( ونُ حُ اً ثُمَّ يَكُ رّ فَ صْ اهُ مُ َ ِيجُ فَرتَ تَاعُ ). «۲۱زمر /  :نگا( :»ثُمَّ هيَ مَ

ورِ  رُ غُ   ).۱۸۵ .عمران آل :نگا( :»الْ
 ۲۱ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َسابُِقوٓ ﴿  ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا ٓ ٱ ِض َكَعرۡ  ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ۡت  ِض �ۡ� ِعدَّ

ُ
ِينَ  أ  لِ�َّ

 ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ٰ  ۦۚ َورُُسلِهِ  �َّ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء   ﴾٢١ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ذُو �َّ
   ترجمه: 
 یه پھناک یآمرزش پروردگارتان و بھشتدن به یرس ید برایریبگ یشیگر پیدکیبر  

ه به خدا و کآماده شده است  یسانک یبرا .ن استیآسمان و زم یآن ھمسان پھنا
ه بخواھد آن را کس کو به ھر  ،عطاء خدا است ،نیا .مان داشته باشندیغمبرانش ایپ
  .عطاء بزرگ و فراوان است یو خدا دارا ،دھد یم

   توضیحات: 

وا«  ابِقُ ا.... «دیریگ یشیگر پیدکیبر  .دیگر مسابقه دھیبا ھمد :»سَ هَ ضُ رْ  :نگا( :»عَ
  ).۱۳۳/   عمران آل

 ۲۲ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  مِن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ �َّۡ�َ  أ َها

َ
 أ

ٰ  إِنَّ  ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�   ﴾٢٢ �َِس�ٞ  �َّ
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   ترجمه: 
ه کن یمگر ا ،دھد یا به شما دست نمی ،ونددیپ ین به وقوع نمیدر زم یچ رخدادیھ 

ثبت و  ،به نام لوح محفوظ( یتاب بزرگ و مھمکدر  ،ن و خود شماینش زمیش از آفریپ
  .خدا ساده و آسان است یار براکن یو ا ،بوده است )ضبط

   توضیحات: 

يبَةٍ «  صِ . ا شریر یاعم از خ )ظالل القرآن یف :نگا(عام خود  یرخداد در معن :»مُ

ا). «۱۲/   سی ،۵۹/   انعام :نگا(علم خدا  .لوح محفوظ :»كِتَابٍ « أَهَ َ  .مینیافریآن را ب :»نَربْ

ريٌ . «ائنات استکھمه  یلکو بطور ھا  انسان ن وینش زمیمراد آفر با  .آسان .ساده :»يَسِ
و  ،نیلترکلتر و مشکل و مشکو مش ،ندهیان گذشته و حال و آزم ،اس به علم خدایق

خدا ساخته  یجھان برابر نقشه و طرح قبل .ندارد یمعن ،نیآسان و آسانتر و آسانتر
ده و یناسنج یزیو لذا چ ،گشته است یریگ ق و اندازهیز در آن دقیشده است و ھمه چ

  .گردد یاده نمیدھد و خارج از نقشه پ یخودسرانه رخ نم
 ۲۳ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

  َ� ّلَِكيۡ ﴿ 
ۡ
ْ َسوۡ تَأ ٰ  ا ْ َ�فۡ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  رَُحوا ٰ  بَِما ُ ٱوَ  ُ�ۡمۗ َءاتَٮ  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

  ﴾٢٣ فَُخورٍ 
   ترجمه: 
ه از دستتان کد یغم بخور یزیه شما نه بر از دست دادن چکن بدان خاطر است یا 

چ یخداوند ھ .د بر آنچه خدا به دستتان رسانده استیو نه شادمان بشو ،استبدر رفته 
  .دارد یرا دوست نم یبر فخرفروشکشخص مت

   توضیحات: 

يْ ال...«  ن ین خاطر چنیجھان را بد .ه تاکم یردکن مسأله باخبر یشما را بر ا :»لِكَ

مْ . «ه تاکم یدیآفر ). ۱۵۳/   عمران آل :نگا(از دستتان بدر رفت  .دیاز دست داد :»فَاتَكُ

مْ « اتَاكُ ورٍ . «به دستتان رساند .به شما داد :»ءَ ْتَالٍ فَخُ /   لقمان ،۳۶نساء /  :نگا( :»خمُ
ه انسان یه آکبل ،ا شادمان نگرددین یغمگ یلکه انسان بطور کن است یه ایمراد آ ).۱۸

ر زرق و برق جھان یفته و عبد و اسیه او دلبسته و شکن ید به ایفرما یرا رھنمود م



  ٢٤٣١ سوره حدید

 

و مست ناز  ،ش را گذرا بداند و آنھا را جاودانه نپنداردیھا یھا و ناخوش یو خوش ،نگردد
آخرت است و سوی  به یه او مسافرکو بداند  ،بت نشودیبال و مص یا زندانیو  ،و نعمت
  .ب و فراز برخوردار استیراه از نش

 ۲۴ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿    َخلُونَ َ�بۡ  �َّ
ۡ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ َو�َأ َ ٱ فَإِنَّ  َ�َتَولَّ  َوَمن ِل� خۡ ۡ�ُ ٱب   ﴾٢٤ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

   ترجمه: 
ھر  .نندک یدن دعوت میز به بخل ورزیورزند و مردم را نیه بخل مک یسانکھمان  

ه خداوند کچرا  )رساند ینم یانیبه خدا ز(گردان شود  یرو )ن فرمانیاز ا(ه کس ک
  .ش استیسته ستایاز و شاین یب

   توضیحات: 

 »... ينَ ذِ ورٍ (بدل از  :»الَّ ْتَالٍ فَخُ لَّ خمُ مُ « :محذوف است یا خبر مبتدای .است )كُ هُ

ينَ  ذِ لُونَ وَ « :ه مبتدا است و خبر آن محذوف استکن یا ایو  .»الَّ بْخَ ينَ يَ ذِ ونَ النَّاسَ الَّ رُ أْمُ يَ

ابَ  ذَ ونَ الْعَ قُّ تَحِ ُمْ يَسْ إِهنَّ لِ ، فَ بُخْ لِ « .»بِالْ بُخْ ونَ النَّاسَ بِالْ رُ أْمُ   ).۳۷نساء /  :نگا( :»يَ
 ۲۵ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  لََقدۡ ﴿ 
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ ِ  �َّاُس ٱ ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل  ِط� قِسۡ لۡ ٱب

نَزۡ�َ 
َ
  �ِيهِ  ِديدَ �َۡ ٱ اَوأ

ۡ
ُ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  لِلنَّاِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َشِديدٞ  ٞس بَأ هُ  َمن �َّ ِ  ۥَورُُسلَهُ  ۥيَنُ�ُ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب

َ ٱ إِنَّ   ﴾٢٥ َعزِ�زٞ  قَوِيٌّ  �َّ
   ترجمه: 
روانه  )ان مردمیبه م(غمبران خود را ھمراه با دالئل متقن و معجزات روشن یما پ 

 )حق و عدالت یشناسائ(ن یو مواز )نیو قوان یآسمان(ھای  کتاب و با آنان ،میا ردهک
دار یو آھن را پد .نندکدادگرانه رفتار  )ان خودیبرابر آن در م(م تا مردمان یا نازل نموده

از ارسال (ھدف  .مردمان است یبرا یفراوان یاد و سودھایز یروین یه داراکم یا ردهک
ه کن است یا )چون آھن ینش وسائلین آفریو ھمچن یآسمانتب کاء و نزول یانب

دگان یاز د(او را و فرستادگانش را بگونه نھان و پنھان  یسانکخداوند بداند چه 
  .ره استیرومند و چیخداوند ن .نندک یم یاری )مردمان



 تفسیر نور    ٢٤٣٢

 

   توضیحات: 

بَيِّنَاتِ «   ھمه یعنیتاب مراد است. کجنس »: الْكِتَابَ ). «۲۲غافر /  ،۴۷/   (نگا: روم »:الْ

انَ ـْال. «یآسمانھای  کتاب يزَ طِ ). «۹و  ۸و  ۷/   رحمن ،۱۷/  ی(نگا: شور »:مِ عدل »: الْقِسْ

يدَ ). «۱۳۵و  ۱۲۷نساء /  ،۲۱و  ۱۸/   عمران (نگا: آل نَا احلَدِ لْ دار یم و پدیا دهیآھن را آفر»: أَنزَ

نَا«م. یا ردهک لْ ومَ ). «۶زمر /  ،۲۶/   (نگا: اعراف م.یا ردهکم. خلق یا بوجود آورده»: أَنزَ تا »: لِيَقُ

/   انعام ،۸۴(نگا: نساء /  رو.یقوت. ن»: بَأْسُ ). «۱۲۷ازند (نگا: نساء / ینند. تا دست بکعمل ب

لَمَ اهللاُ...). «۵اسراء /  ،۶۵ ). ۱۲/   ھفک ،۱۴۲و  ۱۴۰/   عمران آل ،۱۴۳/   (نگا: بقره »:لِيَعْ

يْبِ «   نند.یه خدا را ببکآن یاء. بیچشم مردم. بعد از وفات انب دور از»: بِالْغَ
 ۲۶ سوره حدید آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َولََقدۡ ﴿ 
َ
هۡ  ُهمفَِمنۡ  َبۖ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱ ُذّرِ�َّتِِهَما ِ�  َناوََجَعلۡ  هِيمَ َ�ٰ �بۡ  انُوحٗ  َناَسلۡ أ  َوَ�ثِ�ٞ  َتدٖ� مُّ

ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ    ﴾٢٦ ِسُقونَ َ�
   ترجمه: 
و در دودمان آنان نبّوت  ،میا ردهکمردم) روانه سوی  به و ،غمبریم را (پیما نوح و ابراھ 

از آنان  یم. برخیل و زبور و قرآن) را قرار دادیاز جمله تورات و انج ی،آسمان ی(ھا تابکو 
  منحرف و) خارج شدند. ی،شان (از راه راست خداشناسیاز ا یاریو بس ،اب شدندیراھ
   توضیحات: 

يمَ «  اهِ ه آنان پدر ھمه کبدان خاطر است  ،غمبر اولوالعزمین دو پیر اکذ :»نُوحاً وَ إِبْرَ
صفوة  :نگا(اء یاالنب خیو نوح ش )بیم الخطیرکعبدال :نگا(اء بعد از خود ھستند یانب

و  ،دیم قھرمان توحیو ابراھ ،)ینیشرب :نگا(و پدر دوم نام گرفته است  )ریالتفاس
ل از نژاد او ھستند یاسرائ یھا و بنیو رومھا  عرب و )ریصفوة التفاس :نگا(اء بوده یابواالنب

تورات و زبور و  :تب اربعهکاز جمله  یآسمانھای  کتاب :»الْكِتَابَ ). «ینیشرب :نگا(

نَا نُوحاً ). «یالمعان روح ی،نیشرب :نگا(خط و نوشتن  .ل و قرآنیانج لْ سَ دْ أَرْ قَ وَ لَ

...وَ  يمَ اهِ بَيِّنَاتِ (عطف بر  :»إِبْرَ نَا بِالْ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ ل اجمال یتفص ،نیبوده و بخش پس )لَ
  .ن استیشیبخش پ



  ٢٤٣٣ سوره حدید

 

 ۲۷ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ  ُ�مَّ ﴿  ٰٓ  َناَ�فَّ يۡ  بِرُُسلِنَا رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ ۖ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ وََءاَ�يۡ  �َمَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  َناَوَ�فَّ  ِ�  َناوََجَعلۡ  ِ�يَل
ِينَ ٱ قُلُوِب  َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  

ۡ
ۚ َورَۡ�َ  فَةٗ َرأ ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ  ٗة ٰ رِۡض  ءَ تَِغا  نِ َ�

ِ ٱ ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ�  رَِ�يَتَِها َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  رَُهۡمۖ أ   ﴾٢٧ِسُقونَ َ�

   ترجمه: 
را  یغمبرانیپ )شانیعصر با ا ن و ھمیشیاء پیو انب(م یسپس به دنبال نوح و ابراھ 

ل عطاء یم و بدو انجیم را فرستادیپسر مر یسیع ،م و بدنبال ھمه آنانیردکروانه 
روان او یپ .میرا قرار داد )مسلمانان(مھر و عطوفت  یسیروان عیو در دل پ ،مینمود
ن خودشان کیول ،میرده بودکه ما آن را بر آنان واجب نکد آوردند یرا پد یت سختیرھبان

شتن نذر و واجب یو بر خو(د آورده بودند یخدا پد یبدست آوردن خوشنود یآن را برا
به (شان یه از اک یسانکما به  .ردندکد آن را مراعات نیه باکاما آنان چنان ).نموده بودند

از راه راست منحرف (شترشان یب یول ،میمان آوردند پاداش درخورشان را دادیا )محمد
  ).دندیاعمال بد خود را د یو سزا(خارج شدند  )و

   توضیحات: 

مْ «  هِ اثَارِ يل ءَ يْنَا عَ فَّ حْ ). «۴۶/   مائده :نگا( :»قَ أفَةً وَ رَ نَا... رَ لْ عَ ةً ـجَ اند  گفته یبرخ :»مَ
ھمسان مھر  ،مراد است ،نسبت به خودشان ،خودشان ین رأفت و رحمت خدادادیچن

اند مراد رأفت  گفته یبعض ).۱۰۳/   عمران آل :نگا(گر یدکیو عطوفت مسلمانان در حق 

بَانِيَّةً ). «۸۲/   مائده :نگا(نسبت به مسلمانان است  یقیان حقیحیو رحمت مس هْ در  :»رَ
و  ینیبعدھا جنبه غارنش یول ،بودا ینسبت به دن یاعتنائ یترس از خدا و ب یآغاز به معن

 یھایازدواج و پشت پا زدن به تمام نعمتھا و خوش کاز مردمان و تر یو دور ینیرنشید

آءَ . «منصوب به اشتغال است .ردکدا یا را پیدن تِغَ به  )ِإالّ (منقطع است و  یمستثن :»إِالَّ ابْ

 یان برایحیمسشان و یشکت را یرھبان :خالصه ).شافک :نگا(است  )لكِنَّ ( یمعن
ردند و بعدھا آن را مراعات کشتن نذر و فرض یدار نمودند و بر خویخدا پد یرضا

ت در اسالم حرام است و یه رھبانکناگفته نماند  .ث درآمدندین تثلیو به آئ ،ننمودند

المِ « :غمبر فرموده استیپ سْ بانِيَّةَ يفِ اإلِ هْ   ).سریالمصحف الم :نگا( »ال رَ
 



 تفسیر نور    ٢٤٣٤

 

 ۲۸ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  مِن لَۡ�ِ كِفۡ  تُِ�مۡ يُؤۡ  ۦبِرَُسوِ�ِ  َوَءاِمُنوا

ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  ُشونَ َ�مۡ  �نُورٗ  لَُّ�مۡ  َعلَوَ�جۡ    ﴾٢٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
تورات ھای  کتاب و یغمبران الھید و به خدا و پیتاب بشمارکاز اھل (ه ک یسانک یا 

 ،اءیخاتم انب ،محمدبن عبدالله(غمبر او ید و به پیاز خدا بترس !دیا مان آوردهیا )لیو انج
پاداش  یکی(تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دھد  ،دیاوریمان بیا )ھم

دار یرا پد یشما نور یز برایو ن ،)مان به محمدیپاداش ا یگریو د ی،سیمان به عیا
نده و یار بخشایه خدا بسکچرا  ،دیو شما را ببخشا ،دینکت که در پرتو آن حرکگرداند 

  .مھربان است
   توضیحات: 

نُوا...«  امَ ينَ ءَ َا الَّذِ آ أَهيُّ –اء یو ھمه انب یسیه به عکھستند  یانیحیمخاطب مس :»يَ
). یالمراغ :نگا(آورند  یمان میز ایاء نیاالنب به خاتممان آورده و یا -  ھمیالله عل صلوات

» ِ لَنيْ آن  یبرخ ،)۸۵نساء /  :نگا(ب و بھره و سھم ینص یبه معن ،ْفل استک یمثن :»كِفْ
 ).میرکالفاظ القرآن ال معجم :نگا(دانند  یثرت مک یه براکرده و بلکمحدود ن یرا به مثن

ِ ( :ین صورت معنیدر ا لَنيْ مْ كِفْ تِكُ . دھد یبه شما م یادیپاداش ز :شود ین میچن )يُؤْ

 :نگا(امت است یمان در قیا نور ایو  )۱۵/   مائده :نگا(ا یمراد نور قرآن در دن :»نُوراً «
  ).۱۲د / یحد

 ۲۹ سوره حدید آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�َ هۡ  لَمَ َ�عۡ  ّ�ِ
َ
�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُل أ

َ
ٰ  ِدُرونَ َ�قۡ  � ِ ٱ لِ فَۡض  ّمِن ءٖ َ�ۡ  َ�َ نَّ  �َّ

َ
 �ِيَدِ  َل َفۡض لۡ ٱ َوأ

ِ ٱ ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء   ﴾٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ
   ترجمه: 
از فضل و عطاء  یچ سھمیھ )اورندیمان نیاگر به محمد ا(ه کتاب بدانند کتا اھل  
بخواھد  هکس کو آن را به ھر  ،ه فضل و عطاء در دست خدا استکن یو ا ،ندارند یالھ

  .فضل و عطاء فراوان و بزرگ است یو خداوند دارا ،ندک یمرحمت م



  ٢٤٣٥ سوره حدید

 

   توضیحات: 

لَمَ «  عْ لُ الْكِتَابِ . «است ید نفیکتأ یزائد و برا )ال(حرف  .تا بدانند :»لِئَالّ يَ مراد  :»أَهْ
مان یغمبر اسالم ایبه پ یول ،مان آوردهیغمبران ایر پیو سا یسیه به عکاست  یسانک

لِ ). «۱۳۵و  ۱۱۱/   بقره :نگا(دانستند  یو بھشت را منحصر به خود م نداشته ضْ  :»الْفَ
 ).۷۴و  ۷۳/   عمران آل ،۱۰۵و  ۶۴/   بقره :نگا(لطف  .هیعط .مرحمت .موھبت





 
 

 ۀسوره مجادل

 ۱ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿  ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٓۚ  َمعُ �َسۡ  �َّ  َ�َاُوَرُ�َما
َ ٱ إِنَّ  َّ�  ۢ   ﴾١ بَِص�ٌ  َسِميُع

   ترجمه: 
ند و ک یه درباره شوھرش با تو بحث و مجادله مکرد یپذ یرا م یخداوند گفتار آن زن 

ه خدا شنوا و کچرا  ،شنود یشما دو نفر را م یخدا قطعًا گفتگو .برد یت میاکبه خدا ش
  .نا استیب

   توضیحات: 

عَ «  مِ دْ سَ ه کگونه  ھمان .رفتن استیپذ ینجا به معنیدن در ایشن .دیقطعًا شن :»قَ

عَ (واژه  مِ عَ اهللاُ ل«در جمله  ،در حالت اعتدال نماز )سَ مِ نْ حَ ـِسَ هُ ـمَ دَ  ین معنیبه ھم »مِ
ه از طرف شوھرش کبه نام َخْوَله است  ین سوره درباره زنین اینخست یھا هیآ .است

طالق  یه نوعکند ک یرد و او را ظھار میگ یقرار م یمھر یاوس بن صامت مورد ب
ه را ید و قضیآ یغمبر میش پیَخوله به پ .ت بوده استیرقابل بازگشت در زمان جاھلیغ

ن رسول کیل .ندک یمان خود را میر پشش شوھیرجوع به پ یند و تقاضاک یمطرح م
م مسأله ظھار به که حکنجا است یدر ا .یا تو بر او حرام شده :ندیفرما یخدا بدو م

تَكِي. «شود یل خوله برطرف مکگردد و مش یم یغمبر وحیپ برد و  یت میاکش :» تَشْ

رَ . «ندک یل مکحل مش یتقاضا اوُ َ   .گفتگو :»حتَ
 ۲ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ٓ  ّمِن ِمنُ�م ِهُرونَ يَُ�ٰ  �َّ ا �ِِهم�َِّسا َ�ٰ  ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َ�ٰ  إِنۡ  تِِهۡمۖ أ مَّ

ُ
ٰٓ ٱ إِ�َّ  ُتُهمۡ أ  َ�ُهمۚۡ َوَ�ۡ  يـِٔ �َّ

َ ٱ �نَّ  �ۚ َوُزورٗ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ّمِنَ  �ُمنَكرٗ  َ�َُقولُونَ  ��َُّهمۡ    ﴾٢ َ�ُفورٞ  لََعُفوٌّ  �َّ
 



 تفسیر نور    ٢٤٣٨

 

   ترجمه: 
ما ھمسان  یشما برا :ندیگو یمشان  بدی و(نند ک یخود را ظھار مه زنان ک یسانک 

ھستند  یتنھا زنانشان  مادران هکو بل ،گردند ینمشان  مادران آنان ،)دیمادرانمان ھست
ه مادر کچرا (ند یگو یرا م یسخن ناھنجار و دروغ یسانکن یچن .اند دهیشان را زائیه اک

ار باگذشت و یخداوند بس ).درست شوده با سخن کست ین یزیچ ،و فرزند بودن
 ،ن عمل شده باشدیب اکمرت ،اتین آیش از نزول ایپ یو اگر مسلمان(آمرزگار است 
  ).بخشد یخداوند او را م

   توضیحات: 

ونَ «  رُ ه شوھر به ھمسر خود کن است یظھار عبارت از ا .نندک یظھار م :»يُظَاهِ

رِ أُمِّي« :دیبگو ظَهْ َّ كَ يلَ ه ازدواج با مادر کگونه  ھمان یعنی .یمن مادر یتو برا ؛» أَنتِ عَ
غه ین جمله به منزله صیا .یز تا ابد بر من حرام ھستیتو ن ،م حرام استیخودم برا
به قصد  -ه ھمسر یه تشبکبل .ردیگ یل انجام نمکن شیالبته ظھار تنھا بد .طالق بود

 ،شان حرام باشدیمرد ازدواج با ا یه براک یاز زنان یکیبه  -م یرکنه به قصد ت ،میتحر
ا یو  یرخوارگیم چه از راه نسب باشد و چه از راه شین تحریا .ظھار بشمار است

او باشد و چه  یچه سراپا ین زنانیه اندام ھمسر به اندام چنین تشبیھمچن .یداماد

وراً ). «یالمراغ :نگا(گر یپشت و چه اعضاء د   .دروغ :»زُ
 ۳ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٓ  ِمن ِهُرونَ يَُ�ٰ  �َّ ْ  لَِما َ�ُعوُدونَ  ُ�مَّ  �ِِهمۡ �َِّسا ن لِ َ�بۡ  ّمِن َرَ�َبةٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ  قَالُوا
َ
 أ

 ٓ ۚ َ�َتَما ا ٰ  سَّ ُ ٱوَ  ۦۚ بِهِ  تُوَ�ُظونَ  لُِ�مۡ َ�   ﴾٣ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
د یبا ،شوند یمان میاند پش سپس از آنچه گفته ،نندک یه زنان خود را ظھار مک یسانک 

ن درس و یزش انجام دھند. ایو آم یکیگر نزدیدکیه با کش از آنیپ ،نندکرا آزاد  یا بنده
گاه از آن چ ،شود یه به شما داده مکاست  یپند   د.ینک یه مکاست  یزیو خدا آ
   توضیحات: 

ودُونَ لِ «   یخواھند جبران سخن یم .شوند یممان یاز گفته خود پش :»ا قالُواـمَ ـيَعُ
). للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(قصد بازگشت به زنان خود را دارند  .اند ه گفتهکنند ک



  ٢٤٣٩ سوره مجادلۀ

 

بَةٍ « قَ يرُ رَ رِ ْ ا). «۸۹/   مائده ،۹۲نساء /  :نگا( :»حتَ آسَّ تَمَ زش یو آم یکینزد ،مراد از تماس :»يَ
در  ،ردنکلمس  ،دنیبوس :لیاز قب .بدان شود یه منتھکاست  یو ھرگونه عمل ی،جنس

  .آغوش گرفتن
 ۴ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُمَتَتابَِعۡ�ِ  نِ َر�ۡ َشهۡ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن﴿ 
َ
ٓ  أ ۖ َ�َتَما ا  َعامُ فَإِطۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َ�َمن سَّ

ۚ ِكينٗ ِمسۡ  ِستِّ�َ  ٰ  ا ْ ِ�ُؤۡ  لَِك َ� ِ  ِمنُوا ِ ٱب ِۗ ٱ ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ ٰ َولِلۡ  �َّ  َعَذاٌب  فِرِ�نَ َ�
ِ�مٌ 

َ
  ﴾٤أ

   ترجمه: 
د دو ماه یبا ،ردن او را نداشته باشدکآزاد  یابد و توانائیرا ن یا بنده یسکاگر ھم  

و  یکیگر نزدیه شوھر و ھمسر با ھمدکش از آنیپ ،ردیو بدون فاصله روزه بگ یاپیپ
 )یقانونگذار(ن یا .دھد کر را خوراید شصت نفر فقیبا ،اگر ھم نتوانست .نندکزش یآم

 ،و برابر دستور اسالم(د یاوریمان بیغمبرش ایه بگونه الزم به خدا و پکبدان خاطر است 
و آنھا را مراعات (ن و مقررات خدا است یقوانھا  این ).دیرا بسر بر یزندگ ،تینه جاھل

افران کو  )فر رھسپار استکسوی  به ،انگاردز یند و ناچکه آنھا را مراعات نکھر  .دیدار
  .دارند یکعذاب دردنا

   توضیحات: 

 » ِ نيْ تَتَابِعَ اگر  یحت .د بدون فاصله باشدیه دو ماه روزه باکن است یمراد ا .یاپیپ :»مُ
. ندکل یمکد دو ماه را تیرود و با یماقبل ھدر م یروزھا ،روزه گرفته نشود یروز

آزاد  :بیفاره ظھار به ترتک :یادآوری .امکم احیان و تعلین بیا .ین قانونگذاریا :»ذلِكَ «
ب یت ترتیرعا .ر را طعام دادن استیا شصت نفر فقیو  ،دو ماه روزه گرفتن ،ردن بندهک

  ).یالمراغ ،للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(واجب است 
 ۵ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ٓ َ ٱ دُّونَ ُ�َا ْ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِينَ ٱ ُكبَِت  َكَما ُكبُِتوا نَزۡ�َ  َوقَدۡ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ  ا

ٰ َولِلۡ  ٖت� َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ  ِه�ٞ  َعَذابٞ  فِرِ�نَ َ�   ﴾٥ مُّ
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   ترجمه: 
گونه  ھمان ،شوند یل میخوار و ذل ،نندک یم یغمبرش دشمنیه با خدا و پک یسانک 

را فرو  یات روشن و دالئل متقنیما آ .ل شدندیو ذلان خوار ینیشیشان پیش از ایه پک
 هک یسانک .ت اسالم ھستندیت و حقانیو واقع ،قتیه داّل بر حق و حقک(م یا فرستاده

  .دارند یا نندهکافران عذاب خوارکو  )افرندکاورند یمان نیا  ھا بدان
   توضیحات: 

َآدُّونَ «  بِتُوا). «۶۳/   توبه :نگا(نند ک یم یدشمن :»حيُ ل گردانده شدند یخوار و ذل :»كُ

نيٌ ). «۱۲۷/   عمران آل :نگا( هِ   ).۱۷۸/   عمران آل ،۹۰/   بقره :نگا( :»مُ
 ۶ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َعُثُهمُ َ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿  ْۚ َعِملُوٓ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم اَ�ِيعٗ  �َّ حۡ  ا
َ
ٰ أ ُ ٱ هُ َصٮ َّ�  ۚ ُ ٱوَ  َو�َُسوهُ َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

  ﴾٦ َشِهيدٌ 
   ترجمه: 
گاه م ردهکه ک یارھائکگرداند و آنان را از  یخدا ھمگان را زنده م یروز   .سازد یاند آ

و (رده است کخداوند آنھا را شمارش  یول ،اند ردهکشان آنھا را فراموش یه اک یارھائک
  .است یزیخدا حاضر و ناظر بر ھر چ ).به حساب آنان گرفته است

   توضیحات: 

مْ «  ثُهُ بْعَ ْحَصاُه «  .گرداند یشان را زنده میا :»يَ
َ
مراد  .رده استکآن را شمارش  :»أ

 ،۱۲/   سی ،۴۹/   ھفک :نگا(ثبت و ضبط اعمال بندگان است  یدستور به فرشتگان برا

يدٌ ). «۸۰/   زخرف هِ   ).۱۷/   حج ،۱۹/   انعام ،۹۸/   عمران آل :نگا( :»شَ
 ۷ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
ۡ  ِمن يَُ�ونُ  َما ِض� �ۡ� ٰ  َوىٰ �َّ  إِ�َّ  ثَةٍ ثََ�

دۡ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َسةٍ َ�ۡ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ 
َ
ٰ  ِمن َ�ٰ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
�ۡ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
 نَ �

ْۖ  َما ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  َ�نُوا َ ٱ إِنَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعِملُوا   ﴾٧ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ
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   ترجمه: 
ن یه در زمکرا  یزیو چھا  آسمان ه درکرا  یزیداند چ یه خداوند مک یا دهیمگر ند 

ن یه خدا چھارمکن یمگر ا ،نندک یگر رازگوئیه با ھمدکست ین یچ سه نفریھ ؟ است
ن و نه یمتر از اکو نه  ،شان استین ایه او ششمکن یمگر ا یو نه پنج نفر ،شان استیا
و رازشان را (ه باشند کجا کشان است در ھر یه خدا با اکن یمگر ا ،نیشتر از ایب
گاه م ردهکه ک یزھائیامت آنان را از چیبعدًا خدا در روز ق ).داند یم ه کچرا  .سازد یاند آ

گاه است یزیخدا از ھر چ   .باخبر و آ
   توضیحات: 

وي«  ةٍ ـخَ . «ردنکصحبت  یو نھان یدرگوش .یرازگوئ :» نَجْ سَ  )ثَالثةٍ (عطف بر  :»مْ

  ).۹/   نجم :نگا(متر ک :» أَدْين. «است
 ۸ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ ْ  لَِما َ�ُعوُدونَ  ُ�مَّ  َوىٰ �َّجۡ ٱ َعنِ  ُ�ُهوا ِ  نَ َجوۡ َوَ�َتَ�ٰ  هُ َ�نۡ  ُ�ُهوا  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

ٓ  �َذا لرَُّسوِل� ٱ ِصَيِت َوَمعۡ  نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  ُ ٱ بِهِ  ُ�َّيَِك  لَمۡ  بَِما كَ َحيَّوۡ  ُءوكَ َجا  ِ�ٓ  َو�َُقولُونَ  �َّ
نُفِسِهمۡ 

َ
ُ�َنا َ� لَوۡ  أ ُ ٱ ُ�َعّذِ ۚ  بَِما �َّ ۖ لَوۡ يَۡص  َجَهنَّمُ  ُبُهمۡ َحسۡ  َ�ُقوُل ۡ ٱ َس فَبِئۡ  َ�َها   ﴾٨ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
گردند  یبرم یزیچسوی  به آنان یول ،اند شده یه از نجوا نھکرا  یسانک یا دهیا ندیآ 

با  ،غمبریاز پ یو نافرمان یانجام گناه و دشمنانگ یو برا ،اند گشته یه از آن نھک
تو را سالم  یا ند بگونهیآ یش تو میبه په ک یو ھنگام ،پردازند یگر به نجوا میھمد

اگر ( :ندیگو یدر دل به خود م .گونه سالم نگفته است ه خدا تو را بدانکند یگو یم
 ؟!دھد یفر نمیکمان یھا پس چرا ما را به خاطر گفته )داند یاعمال ما بد است و خدا م

داخل آن خواھند شد و با  ).ستیگر نیبه مجازات د یازیو ن(شان است یدوزخ بسنده ا
  !است یگاھیو چه بد جا یو چه بد سرانجام ،آتش آن خواھند سوخت

   توضیحات: 

ُوا...«  ينَ هنُ ذِ كَ . «ان و منافقان بودندیھودیاز  یگروھ :»الَّ يَّوْ تو را درود  :»حَ

يِّكَ بِهِ اهللاُـا لَ ـبِمَ . «نندک یبر تو سالم م .ندیگو یم َ نند ک یبه تو سالم م یھائ با واژه :»مْ حيُ
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يْكَ ( یان بجایھودی .ه خداوند تو را بدان سالم نگفته استک لَ المُ عَ گفتند  یم )أَلسَّ

يْكَ ( لَ امُ عَ مْ « !ات بھره یمالمت و خستگ !تومرگ بر  ):أَلسَّ هِ سِ ولُونَ يفِ أَنفُ در دل به  :»يَقُ

َا. «گفتند یگر مینان به ھمدکاستھزاء .گفتند یخود م هنَ لَوْ   ص ،۲۹/   میابراھ :نگا( :»يَصْ
 /۵۶.(  

 ۹ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ َجوۡ َ�َتَ�ٰ  فََ�  ُتمۡ َجيۡ تََ�ٰ  إِذَا ا ِ  ا  لرَُّسولِ ٱ ِصَيِت َوَمعۡ  نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

ْ َجوۡ َوتََ�ٰ  ِ  ا  ٱب
ِ لۡ ْ ٱوَ  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ َ ٱ �َُّقوا ِيٓ ٱ �َّ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  �َّ ُ�َ ٩﴾  

   ترجمه: 
 یو نافرمان یانجام گناه و دشمنانگ یبرا ،دیه به نجوا پرداختک یھنگام !مؤمنان یا 
 یو از خدائ ،دینکنجوا  یزگاریو پرھ یکیه درباره نکو بل ،دیغمبر به نجوا نپردازیاز پ

  .دیشو یشگاه او گردآورده میه در پکد یبترس
   توضیحات: 

 » ِّ وي. «ر و صالح باشدیھرچه در آن خ .یکیو ن یخوب :»الْربِ  کمراد تر :» التَّقْ
  .ت استیمعص

 ۱۰ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

َما﴿  يۡ ٱ ِمنَ  َوىٰ �َّجۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ ُزنَ ِ�َحۡ  نِ َ�ٰ لشَّ َّ�  ْ ٓ  َس َولَيۡ  َءاَمُنوا  نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  رِّهِمۡ بَِضا
ِۚ ٱ ِ ٱ َوَ�َ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ   ﴾١٠ مِنُونَ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
 !سازد کن و اندوھنایخواھد مؤمنان را غمگ یمن است و میه اھرینجوا تنھا از ناح 

پس  .ان باشدیه اجازه خدا در مکن یبرساند مگر اشان  بدی تواند ینم یانیچ زیاما ھ
  .نند و بسکل کد به خدا تویمؤمنان با

   توضیحات: 

نَ «  زُ مْ . «یباب اّول است و متعد .ن سازدیتا غمگ :»لِيَحْ هِ آرِّ يْسَ بِضَ طان یش :»لَ
  .برساند یان و ضرریزشان  بدی تواند ینم
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 ۱۱ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إِذَا ا ُحوا ۡ ٱ ِ�  َ�َفسَّ ْ فۡ ٱفَ  لِِس َمَ�ٰ ل ُ ٱ َسحِ َ�فۡ  َسُحوا َّ� 

ْ ٱ �ِيَل  �ذَا لَُ�ۡمۖ  وا ْ ٱفَ  �ُ�ُ وا ُ ٱ فَعِ يَرۡ  �ُ�ُ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمنُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

ُ ٱوَ  ٖت� َدَرَ�ٰ    ﴾١١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
د ینکباز  یجا ،دینکباز  یدر مجالس جا :ه به شما گفته شدک یھنگام !مؤمنان یا 

 .دیزیبرخ !دیزیبرخ :ه به شما گفته شدک یو ھنگام ،ش دھدیار شما گشاکتا خدا در 
 ،اند و بھره از علم دارند مان آوردهیه اکاز شما  یسانکد خداوند به ینکن یاگر چن

  .بخشد یم یدرجات بزرگ
   توضیحات: 

نُ «  امَ ينَ ءَ فَعِ اهللاُ الَّذِ رْ جاتٍ يَ رَ لْمَ دَ عِ ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ مْ ، وَ نكُ لْمَ (عطف  :»وا مِ عِ ينَ أُوتُوا الْ  )الَّذِ

نُوا(بر  امَ ينَ ءَ ذِ وا. «ل عطف خاص بر عام استیاز قب )الَّ حُ سَّ جمع و  .دینکباز  یجا :»تَفَ

وا. «دینکگران جا باز ید ید و براینیجور بنش زُ مراد  .دیبلند شو .دیزیبرخ :»أُنشُ
  .دا شودیگران پید یبرخاستن از مجالس است تا جا برا

 ۱۲ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إِذَا ا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ ۚ  ُ�مۡ َوٮ ٰ  َصَدقَٗة  لَِك َ�

طۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
َ
ۚ َوأ ْ  لَّمۡ  فَإِن َهُر َ ٱ فَإِنَّ  َ�ُِدوا   ﴾١٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

   ترجمه: 
 ،خود یش از نجوایپ ،دینک یغمبر نجوا و رازگوئید با پیھرگاه خواست !مؤمنان یا 

زدودن حب مال از دلھا) است.  یتر (برا زهیکشما بھتر و پا یار براکن ید. ایبدھ یا صدقه
  د) خداوند آمرزگار و مھربان است.یانجام دھه با آن صدقه را کد (یافتیرا ن یزیاگر ھم چ

   توضیحات: 

 »... يْ َ يَدَ ةً . «شیشاپیپ .قبل از :»بَنيْ قَ دَ علت دادن صدقه  .یبخشش .یاحسان :»صَ
سب افتخار ک یاز اعراب برا یاریه بسکن بود یغمبر ایبا پ ینھان یش از گفتگویپ
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 .ردندک یم ینجوا و رازگوئ یاز تقاضایبدون ن ،و تظاھر به تقرب بدان حضرت ی،ھمدم
ان یآن را از م ،رفت و پروردگار مھربانیل پذیار تقلکن یا ی،ا ن صدقهیله چنیبه وس

چه بسا آزمون  یا ن صدقهیپرداخت چن ).یروح المعان ،سریالمصحف الم :نگا(برداشت 
  .بوده است یخیدر آن مقطع تار یا ژهیگروه و یبرا یموقت

 ۱۳ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

شۡ ﴿ 
َ
ن تُمۡ َفقۡ َءأ

َ
ْ  أ ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ٰ  ُ�مۡ َوٮ ْ َ�فۡ  لَمۡ  فَإِذۡ  ٖت� َصَدَ� ُ ٱ َوتَاَب  َعلُوا َّ� 

ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ وََءاتُوا ْ  ةَ لزَّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ َوأ ُ ٱوَ  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ۢ  بَِما َخبُِ�

  ﴾١٣َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
خود  یبرا یو مخارج(د یرا بدھ یھائ خود صدقه یش نجوایشاپیه پکد یترس یا میآ 
و (ده است ید و خداوند ھم شما را بخشیا ردهکرا ن یارکن یه چنکحال  ).؟!دینکد یتول

غمبر ین رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه با پیا
د و از خدا و ینکات مال بدر کد و زید بخوانیه باک پس نماز را چنان )دیبه نجوا بپرداز

گاه از ھمه یا .دینمائ یغمبرش فرمانبرداریپ   .دینک یه مکاست  یارھائکزد آ
   توضیحات: 

تُمْ «  قْ فَ   .دیدیترس :»أَشْ
 ۱۴ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � ْ تََولَّوۡ  �َّ ُ ٱ َغِضَب  ًماقَوۡ  ا ا ِهمَعلَيۡ  �َّ  لُِفونَ َوَ�حۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َوَ�  ّمِنُ�مۡ  ُهم مَّ

  ﴾١٤ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َكِذِب لۡ ٱ َ�َ 
   ترجمه: 
گاھیآ  ن یه خدا بر آنان خشمگکرند یگ یم یرا به دوست یه گروھک یسانکاز  یا آ

بگونه  یسانکن یچن .ند و نه از آنانندینه از شما )ش نبوده ویب یمنافقان(نان یا .است
گاھانه سوگند دروغ    !نندک یاد میآ

   توضیحات: 

ا«  لَّوْ مْ ). «۱۱گرفتند. مراد منافقان است (نگا: حشر /  یبه دوست»: تَوَ ه کشان یا»: هُ



  ٢٤٤٥ سوره مجادلۀ

 

ونَ ). «۱۴۳منافقانند (نگا: نساء /  لَمُ مْ يَعْ هُ   ند.یگو یه دروغ مکدانند  یه مک یدر حال :»وَ
 ۱۵ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

َعدَّ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ٓ  إِ�َُّهمۡ  َشِديًد�ۖ  اَعَذابٗ  لَُهمۡ  �َّ ْ  َما ءَ َسا   ﴾١٥ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ار کآنان چه  .ده استیه دیرده و تھکشان آماده یا یرا برا یخداوند عذاب سخت 
  !نندک یم یبد

   توضیحات: 

دَّ «  ا«ده است. یه دیرده است. تھکآماده »: أَعَ   ه. مراد نفاق و دروغ است.ک یزھائیچ»: مَ
 ۱۶ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

َُذوٓ ٱ﴿  َّ� ْ يۡ  ا
َ
ْ  ُجنَّةٗ  َنُهمۡ َ�ٰ � وا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن فََصدُّ ِه�ٞ  َعَذابٞ  فَلَُهمۡ  �َّ   ﴾١٦ مُّ

   ترجمه: 
له ین وسیاند و بد ساخته )حفظ جان و مال خود یبرا( یشان را سپریآنان سوگندھا 

  .دارند یا نندهکو لذا عذاب خوار ،اند زدان بازداشتهیمردمان را از راه 
   توضیحات: 

نَّةً «    .سپر :»جُ
 ۱۷ آیه ۀسوره مجادل

   ه:یمتن آ 

مۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ِ�َ ُ�غۡ  لَّن﴿ 
َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُهمۡ َ�

َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُدُهمَ�ٰ أ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  ا

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  ُ�ِ ١٧﴾  
   ترجمه: 
شان را از دست خدا مصون و محفوظ یچ وجه ایبه ھ ،شان و اوالدشان اموال 
  .مانند یانند و در دوزخ جاودانه مینان دوزخیا .دارد ینم

   توضیحات: 

 »... نِيَ   ).۱۱۶و  ۱۰/   عمران آل :نگا( :»لَن تُغْ
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 ۱۸ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َعُثُهمُ َ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿  �َُّهمۡ  َسُبونَ َو�َحۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  َكَما ۥَ�ُ  لُِفونَ َ�َيحۡ  اَ�ِيعٗ  �َّ
َ
�  ٰ َ�َ 

 ۡ�َ � َ�ٓ  ٍء
َ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �   ﴾١٨ ِذبُونَ َ�

   ترجمه: 
سوگند  )به دروغ(خدا  یآن روز برا .گرداند یخداوند ھمه آنان را زنده م یروز 

برند  یو گمان م ،خورند یشما سوگند م یبرا )امروز به دروغ(ه کگونه  ھمان خورند یم
 ،دروغ ین سوگندھایو با ا( !ھستند )یاز ھوش و زرنگ( یزیچ یشان دارایه اک

و گرفتار خشم (انند یشان دروغگویا !ھان ).رسانند یم یرھانند و به جائ یشتن را میخو
  ).زدانندیو عذاب 

   توضیحات: 

هُ «  ونَ لَ لِفُ ْ  ،۲۳/   انعام :نگا(اند  ه منافق نبودهکنند ک یاد میخدا سوگند  یبرا :»حيَ
  ).۲۸/   نحل

 ۱۹ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

يۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوذَ َتحۡ سۡ ٱ﴿  ٰ  نُ َ�ٰ لشَّ �َسٮ
َ
ِۚ ٱ رَ ذِكۡ  ُهمۡ فَأ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
يۡ ٱ ُب ِحزۡ  �َِك أ َ�ٓ  ِن� َ�ٰ لشَّ

َ
 َب ِحزۡ  إِنَّ  �

يۡ ٱ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  نِ َ�ٰ لشَّ ُ�ِ ١٩﴾  
   ترجمه: 
راه بدر  یشان را از راستایخود ا یھا و با وسوسه(ره گشته است یمن بر آنان چیاھر 

 !ھان .من ھستندینان حزب اھریا .اد خدا را از خاطرشان برده استیو  )رده استک
  .انبارندیار و زکانیمن زیقطعًا حزب اھر

   توضیحات: 

ذَ «  وَ تَحْ بُ . «افته استیمسلط شده و غلبه  .ره گشته استیچ :»إِسْ زْ   مائده :نگا( :»حِ
  ).۳۲/   روم ،۵۳/   مؤمنون ،۵۶/ 

 ۲۰ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ٓ َ ٱ دُّونَ ُ�َا ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
 ٱ ِ�  �َِك أ

َ
  ﴾٢٠ َذلِّ�َ ۡ�
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   ترجمه: 
ن و یتر از زمره پست ،نندک یم یغمبرش دشمنیو په با خدا ک یسانکمسّلمًا  

  .خواھند بود )مردمان(ن یخوارتر
   توضیحات: 

َآدُّونَ «  لِّنيَ ). «۵/   مجادله :نگا( :»حيُ ن ین و رسواترین و خوارتریتر لیذل :»األذَ
  .ھا انسان

 ۲۱ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َكَتَب ﴿  غۡ  �َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
�  � َ ٱ إِنَّ  َورُُسِ�ٓ   ﴾٢١ َعزِ�زٞ  قَوِيٌّ  �َّ

   ترجمه: 
گمان  بی .میگرد یروز میغمبرانم قطعًا پیه من و پکرده است کن مقدر یخداوند چن 

  .ره استیرومند چیخداوند ن
   توضیحات: 

تَبَ «   :نگا(ن افتاده است یقضا و قدرش در لوح محفوظ چن .رده استکمقدر  :»كَ
  ).۳۹رعد / 

 ۲۲ آیه ۀسوره مجادل
   ه:یمتن آ 

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدُ  �َّ ﴿  ِ ٱب ٓ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ا
 ٓ وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َ�ُهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
يََّدُهم نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكتََب  �َِك أ

َ
 َو�

ٰ  ِخلُُهمۡ َوُ�دۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ   ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٱ رَِ�َ  �ِيَها  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  �َِك أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  � ۡ ٱ ُهمُ  �َّ   ﴾٢٢ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
 یسانک یول ،مان داشته باشندیامت ایه به خدا و روز قکافت ی یرا نخواھ یمردمان 

ه آنان کھرچند  ،ده باشندیورز یغمبرش دشمنیه با خدا و پکرند یبگ یرا به دوست
 خدا بر ،ه مؤمنانکچرا  .شان باشندیله ایا قوم و قبیو  ،ا برادرانی ،ا پسرانی ،پدران

تشان یداده است و تقو  شان یاری خود یو با نفخه ربان ،مان زده استیرقم ا  ھایشان دل
اخھا و ک(ر یه از زکگرداند  یداخل م یبھشتھای  باغ شان را بهیو ا ،رده استک
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و  ،خدا از آنان خوشنود .مانند یو جاودانه در آنجا م ،آنھا رودبارھا روان است )درختان
روز و یقطعًا پ ،زدانیحزب  !ھان .زدانندیزب نان حیا .شان ھم از خدا خوشنودندیا

  .رستگار است
   توضیحات: 

تَبَ «  . ن نمودن استیگزیردن و جاکمراد مستقر  .نگاشته است و رقم زده است :»كَ

دَ « ). ۶۲و  ۲۶/   انفال ،۱۱۰/   مائده ،۲۵۳و  ۸۷/   بقره :نگا(رد کت یتقو .داد یاری :»أَيَّ

وحٍ «  ).۴/   فتح :نگا(رت ینور بص ،آرامش درون :لیاز قب ی،الھ یمعنو یروین .نفخه :»رُ



 
 

 سوره حشر

 ۱ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َسبَّحَ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
  ﴾١ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
ن یو در زمھا  آسمان ه درک یزھائیس خدا مشغولند تمام چیح و تقدیبه تسب 

  .ار بجا استکره یو خدا چ ،ھستند
   توضیحات: 

بَّحَ ِهللاِ ما...«    ).۱د / یحد :نگا( :»سَ
 ۲ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  خۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ َرجَ أ َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�َفُروا

َ
ٰ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ لِ  رِهِمۡ دَِ� وَّ

َ
 َما ۡ�ِ� �َۡ ٱ ِ�

ن َظَننُتمۡ 
َ
ْۖ َ�ۡ  أ ْ َوَظنُّوٓ  رُُجوا �َُّهم ا

َ
انَِعُتُهمۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  ُحُصوُ�ُهم مَّ َّ�  ٰ تَٮ

َ
ُ ٱ ُهمُ فَ�  لَمۡ  ُث َحيۡ  مِنۡ  �َّ

 ۡ�َ ْۖ يۡ  ُ�ُيوَ�ُهم رِ�ُونَ ُ�ۡ  َبۚ لرُّعۡ ٱ قُلُو�ِهِمُ  ِ�  َوقََذَف  تَِسُبوا
َ
يۡ  ِديهِمۡ بِ�

َ
ۡ ٱ ِديَو� ْ �ۡ ٱفَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل وا  تَِ�ُ

ْوِ� َ�ٰٓ 
ُ
 ٱ أ

َ
  ﴾٢ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
 یشکرکو لش( ین گردھمآئیتاب را در نخستکافران اھل که کاست  یسکاو  

بر یو به خ(رون راند ینشان بیاز سرزم )نهیرامون مدیشان در پیمسلمانان و برخورد با ا
ه کبردند  یشان ھم گمان میو ا ،رون روندیه آنان بکد یبرد یشما گمان نم ).وچاندک

ه کرفت شان  سراغ به یاما خدا از جانب .دارد یشان آنان را از عذاب خدا بدور میدژھا
 ،ھراس انداخت  ھایشان دل به ).از آن جانب بر آنان بتازند(ردند ک یرش را نمکف

ران یو ش رایخو یھا مؤمنان خانه  ھای دست خود و با  ھای دست ه باک یا بگونه
  .دیریدرس عبرت بگ !خردمندان یا !ردندک یم
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   توضیحات: 

لِ الْكِتابِ «   ینه زندگیمد یلیه در دو مکر است ینض یان بنیھودیمراد  :»أَهْ
طرف  یه بکمان بستند یبا آن حضرت پ ،نهیغمبر به مدیبه ھنگام ھجرت پ .ردندک یم

ست مسلمانان در جنگ کبعد از ش .نندکار نکان مسلمانان یا به زیبمانند و به نفع و 
ه یان علیشیغمبر برآمدند و با قریدر صدد قتل پ ینھادند و حت یبدرفتار یبنا ،احد

 ،دیعب پسر اشرف به قتل رسکشان یس ایغمبر رئیبه دستور پ .مان بستندیمسلمانان پ

رشْ . «بر رفتندیرون رانده شدند و آنان به خینه بیرامون مدیر از پینض یو بن  :»حَ
ردن کرون یو ب یگردآوردن مردمان .یشان بر سر قومیا یشکرکمردم و لش یگردھمآئ

ِ . «یآنان از جائ َرشْ لِ احلْ رون یو ب یسانک یآور و جمع ی،ن گردھمآئیھنگام نخست :»الِ َوَّ

ندَ ( یبه معن )ل(واژه  ،راندن آنان اضافه  ).۷۸اسراء /  :نگا(است  )ھنگام( یعنی )عِ

رشْ ـالْ (به  )اّول( ر از اطراف ینض یاخراج بن ،حشر اّول .اضافه صفت به موصوف است )حَ
گر است از یان دیھودیر و ھمه ینض یاخراج بن ی،حشر ثان .بر استینه به خیمد
  .ن عمریرالمؤمنیرةالعرب به شام در زمان امیجز

 ۳ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ َكتََب  أ َ�ُهمۡ  ءَ َ�ٓ �َۡ ٱ هِمُ َعلَيۡ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  لََعذَّ ُّ� ۖ  َعَذاُب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  َيا

  ﴾٣�َّارِ ٱ
   ترجمه: 
تر  سخت(شان را به عذاب یا ایدر دن ،ردک یار را بر آنان مقرر نمید کاگر خداوند تر 

آنان  )یوین خفت اخراج دنیگذشته از ا !شان بدا به حال( .نمود یگرفتار م )از اخراج
  .در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند

   توضیحات: 

آلءَ ـالْ «    .اشانهکخانه و  کتر .اریوچ از شھر و دک :»جَ
 ۴ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ َشآ بِ� َ ٱ قُّوا ٓ  َوَمن ۥۖ َورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ ّقِ �َُشا َ ٱ فَإِنَّ  �َّ   ﴾٤ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
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   ترجمه: 
 یغمبرش دشمنیه آنان با خدا و پکبدان خاطر است  )یو اخرو یویفر دنیک(ن یا 
ه کچرا  )رساند یخدا او را به اشد مجازات م(ورزد  یس با خدا دشمنکو ھر  ،اند دهیورز

  .دھد یخدا سخت عذاب م
   توضیحات: 

آقِّ اهللاَ...«  ن يُشَ نْ ( یجزا .ورزد یس با خدا دشمنکھر  :»مَ ا یو  ،محذوف است )مَ

ابِ (ه جمله کن یا قَ عِ يدُ الْ دِ إِنَّ اهللاَ شَ   .آن است و عائد آن محذوف است یجزا )فَ
 ۵ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

َنةٍ  ّمِن ُتمَ�َطعۡ  َما﴿  وۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  ُتُموَهاتََر�ۡ  أ ٰٓ  �َِمةً قَا ُصولَِها َ�َ

ُ
ِ ٱ نِ فَبِإِذۡ  أ  زِيَ َوِ�ُخۡ  �َّ

  ﴾٥ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
   ترجمه: 
به  ،دیگذاشت یخود برجا یھا شهیھا و ر هیا بر پای ،دیدیه برکرا  یھر درخت خرمائ 

ن یخدا ا .باشد یمتوجه شما مسلمانان نم یو گناھ(فرمان خدا و اجازه او بوده است 
 )یو منحرفان از شرائع آسمان یاز دستورات الھ(روندگان   رونیتا ب )رده استکار را ک

  .را خوار و رسوا گرداند
   توضیحات: 

ول. «نوع خوب و ممتاز درخت خرما .درخت خرما :»لِينَةٍ «  ْصل :» أُصُ
َ
 .هیپا ،جمع أ

نيَ . «شهیر قِ اسِ فَ يَ الْ زِ ارِ « .است )أَذِنَ (مثل  یمتعلق به محذوف :»لِيُخْ جَ أَذِنَ يفِ قَطْعِ األشْ

يَ  زِ   .»لِيُخْ
 ۶ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٓ  َوَما فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ وۡ  َ�َما

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  رَِ�ٖب  َوَ�  لٖ َخيۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َجفۡ أ َّ� 

ٰ  ۥرُُسلَهُ  �َُسّلُِط  ٓ  َمن َ�َ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ�  ٰ   ﴾٦ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
غمبر خود ارمغان داشته یبه پ )رینض یبن یعنی(شان یا یه خدا از دارائکرا  یزھائیچ 
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و با جنگ تصرف (د یا اوردهیآن به تاخت درن یرا برا یو شتران یاست شما اسبان
و  ،گرداند یره میه بخواھد چکس کغمبران خود را بر ھر یه خداوند پکو بل )دیا ننموده

  .توانا است یارکخدا بر ھر 
   توضیحات: 

ا«  جَ (مبتدا است و جمله  .هک یزھائیچ :»مَ آ أَوْ يْلٍ وَ فَمَ نْ خَ يْهِ مِ لَ تُمْ عَ ابٍ فْ كَ خبر  )ال رِ

آءَ . «آن است ء( ).۵۰/   احزاب :نگا(ارمغان داشت  .ردکعائد  .ردکعطاء  :»أَفَ ْ ن یاز ا )يفَ
ه ک )متیَغن(برخالف  .دیه بدون جنگ بدست آکاست  یمتیغن یماده است و به معن

تُمْ . «دیآ یبا جنگ بدست م فْ جَ آ أَوْ به شتاب و جوالن  .دیا ندوانده .دیا نتاخته :»مَ

يْلٍ . «دیا اوردهیدرن ابٍ . «اسبان :»خَ كَ اسم جمع بوده و از لفظ  ،ابکل و ریخ .شتران :»رِ
  .باشند یمفرد نم یخود دارا

 ۷ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  مِنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  ٱ َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡ� ٓ  ِمنُ�مۚۡ  ءِ نَِيا ٰ  َوَما  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ

ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نتَُهوا ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ   ﴾٧ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
   ترجمه: 
 ،غمبرش ارمغان داشته استیھا به پ ین آبادیا یه خداوند از اھالکرا  یزھائیچ 

مان و مستمندان و مسافران در یتیو  )غمبریپ(شاوندان یغمبر و خویمتعلق به خدا و پ
ان اشخاص ثروتمند شما یه اموال تنھا در مکن بدان خاطر است یا .باشد یراه مانده م

 یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ ).ازمندان از آن محروم نشوندیو ن(دست بدست نگردد 
ه شما را از آن بازداشته ک یزھائیو از چ ،دینکآورده است اجراء  )یام الھکاز اح(شما 
  .دارد یه خدا عقوبت سختکد یاز خدا بترس .دیشکدست ب ،است
   توضیحات: 

قُ «  لِ الْ لِلّهِ وَ . «ھا یآباد یاھال :» ريأَهْ ...فَ ولِ سُ ةً ). «۴۱/   انفال :نگا( :»لِلرَّ ولَ  :»دُ
شه و یھمر )تداول(با واژه  .گردانند یان خود دست بدست میه مردمان مکرا  یزیچ

  .است یمعن  بًا ھمیتقر
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 ۸ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ لِلۡ ﴿  ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ   ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

   ترجمه: 
اشانه و اموال خود که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین غنائم از آِن فقرایھمچن 

و خدا و  ،خواھند یاو را م یه فضل خدا و خوشنودک یسانکآن  .اند شدهرون رانده یب
  .نان راستانندیا .دھند یم یاریغمبرش را یپ

   توضیحات: 

اناً «  وَ ضْ نَ اهللاِ وَ رِ الً مِّ ونَ فَضْ بْتَغُ ادِقُونَ ). «۲۹/   فتح ،۲/   مائده :نگا( :»يَ  .راستان :»الصَّ
  .راست و درست ھستندمان دارند و یه واقعًا اک یمؤمنان

 ۹ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ   ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
مان را یردند و اکن اسالم) را آماده یاشانه (آئکش از آمدن مھاجران خانه و یه پک یآنان 

شان مھاجرت یش ایه به پکدارند  یرا دوست م یسانک(در دل خود استوار داشتند) 
ه به مھاجران داده ک یزھائینند به چک ینم یازیو در درون احساس و رغبت ن ،اند ردهک

ازمند باشند. یه خود سخت نکھرچند  ،دھند یح میشان را بر خود ترجیو ا ،شده است
  شان قطعًا رستگارند.یا ،و مصون و محفوظ گردند ینگاھدار ،ه از بخل نفس خودک یسانک

   توضیحات: 

ينَ «  ذِ مْ (و خبر آن  ،مبتدا .ار استمراد انص :»الَّ يْهِ رَ إِلَ اجَ نْ هَ ِبُّونَ مَ وا. «است )حيُ ءُ بَوَّ  :»تَ
ن یا ای .اند ردهکن اسالم آماده یآئ ینه را برایمد یعنی .اند ردهکرا آماده  یمنزل و مأو

ةً . «اند دهید کتدار یھائ ه منازل و خانهک اجَ ل و رغبت یم ینجا به معنیدر ا .ازین :»حَ
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ةٌ . «است اصَ صَ حَّ . «ادیاز زین .دیاج شدیاحت :»خَ  یبرخ ).۱۲۸نساء /  :نگا(بخل  :»شُ
و  ،اد به مالیز ینفس انسان است و او را به دلبستگ یھا یژگیاز و یکیُشّح  :ندیگو

 یبخل دست بازداشتن از بخشش و خرج مال است و اثر .دارد یحرص و آز بر آن وام
  ).سریالمصحف الم :نگا(از آثار ُشّح است 

 ۱۰ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا   ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
   ترجمه: 
ما را و  !پروردگارا :ندیگو یم ،ندیآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک 

نسبت به  یا نهیکو  .امرزیاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکبرادران ما را 
  .یھست یرأفت و رحمت فراوان یتو دارا !پروردگارا ،مده یمان جایھا مؤمنان در دل

   توضیحات: 

وا...«  آءُ ينَ جَ ذِ ا یامت به دنیه تا دامنه قکاست  ین و ھمه مؤمنانیمراد تابع :»الَّ

الًّ . «رندیپذ ین اسالم را میند و آئیآ یم   .یو دشمنانگ یتوز نهیک .نهیک :»غِ
 ۱۱ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ ٰ ِ�ِخۡ  َ�ُقولُونَ  نَاَ�ُقوا ِينَ ٱ نِِهمُ َ� َّ�  ْ هۡ  ِمنۡ  َ�َفُروا

َ
 لَ�ِنۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

خۡ 
ُ
َحًدا �ِيُ�مۡ  نُِطيعُ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  رَُجنَّ َ�َخۡ  ُتمۡ رِجۡ أ

َ
بَدٗ  أ

َ
نَُّ�مۡ  ُتمۡ قُوتِلۡ  �ن ا� ُ ٱوَ  َ�َنُ�َ َّ� 

ٰ  إِ�َُّهمۡ  َهدُ �َشۡ    ﴾١١ ِذبُونَ لََ�
   ترجمه: 
ھرگاه  :ندیگو یتاب خود مکافر اھل کوسته به برادران یه پک یا دهیرا ند یا منافقانیآ 

ان شما از سخن یو ھرگز به ز ،م آمدیرون خواھیما ھم با شما ب ،نندکرون یشما را ب
تان کمکقطعًا به  ،ار شودکیو اگر با شما جنگ و پ ،ردکم ینخواھ یفرمانبردار یسک

و به عھد (ند یگو یدروغ مه آنان کدھد  یم یخدا گواھ .م دادیتان خواھیاریشتافته و 
  ).نندک یخود وفا نم
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   توضیحات: 

...ـأَلَ «  لِ الْكِتَابِ . «تعجب است یبرا :»مْ تَرَ ان یھودیبسا  ر و چهینض یمراد بن :»أَهْ

مْ . «ظه ھم باشدیقر یبن . ان استیھودیمراد اطاعت از فرمان جنگ درباره  :»ال نُطِيعُ فِيكُ

داً « تُمْ . «مسلمانان است کیاکیغمبر و یمراد پ :»أَحَ وتِلْ با شما  .دیبا شما قتال گرد :»قُ
  .ار درگرفتکیجنگ و پ

 ۱۲ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ  لَ�ِنۡ ﴿ 
ُ
ْ أ ْ  َولَ�ِن َمَعُهمۡ  رُُجونَ َ�ۡ  َ�  رُِجوا وَ�ُهمۡ  َ�  قُوتِلُوا وُهمۡ  َولَ�ِن يَنُ�ُ  َ�َُولُّنَّ  نََّ�ُ

 ٱ
َ
ونَ  َ�  ُ�مَّ  رَ َ�ٰ دۡ ۡ�   ﴾١٢ يُنَ�ُ
   ترجمه: 
به  ،ار شودکیشان جنگ و پیو اگر با ا ،روند یرون نمیھرگاه اخراج شوند با آنان ب 

  شان یاری و کمکبه  )فرضاً (و اگر ھم  ،دھند ینم  شان یاری شتابند و یشان نمکمک
شان را یو خدا ا(نخواھند شد  یاریو  کمکگر یو د ،زندیگر ینند و مک یپشت م ،روند
  ).گرداند یم کھال
   توضیحات: 

 »... مْ وهُ ُ ونَ «دھند.  یارینند و ک کمکاگر ھم فرضًا »: لَئِن نَّرصَ ُ  ،گرید»: ثُمَّ ال يُنرصَ
گرداند (نگا: المختصر). از  ید و خدا آنان را نابود مینخواھند د یروزیو پ یاری یمنافقان رو

  ر).ینخواھند شد (نگا: صفوه التفاس کمکو  یاری یانیھودین یآن به بعد چن
 ۱۳ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
َشدُّ  َ�

َ
ِۚ ٱ ّمِنَ  ُصُدورِهِم ِ�  َبةٗ رَهۡ  أ َّ�  ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�

َ
  ﴾١٣ َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

   ترجمه: 
ن بدان خاطر یا !ش از ھراس آنان از خدا استیب ،شانیا یھا نهیھراس شما در س 

  ).نندک ینم کرا در یو عظمت خدا(ھستند  یشان مردمان نفھم و نادانیه اکاست 
   توضیحات: 

بَةً «  هْ ُمْ . «ز استییتم .میترس و ب .خوف و ھراس :»رَ  .شانیه اکبه علت آن :»بِأَهنَّ
  .ه آنانکبدان خاطر 
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 ۱۴ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

نَةٍ  ىقُرٗ  ِ�  إِ�َّ  َ�ِيًعا تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َ� ﴿  َصَّ وۡ  �ُّ
َ
ٓ  مِن أ ِۢۚ� ءِ َوَرا   ُجُدر

ۡ
 َشِديدۚٞ  َنُهمۡ بَيۡ  ُسُهمبَأ

�  َوقُلُوُ�ُهمۡ  اَ�ِيعٗ  َسُبُهمۡ َ�ۡ  ٰ ٰ  َش�َّ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
  ﴾١٤ قِلُونَ َ�عۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

   ترجمه: 
از پشت ا یم و کمح یجز در پس دژھا یجمع ان ھرگز با شما به صورت دستهیھودی 

شان را متحد یتو ا .ان خودشان شدت داردیدر م یعداوت و دشمن .جنگند یوارھا نمید
ه مردمان کن بدان خاطر است یا .باشند ینده دل بوده و ھماھنگ نمکپرا یول ی،نیب یم
گاھیب   .ھستند یشعور و ناآ

   توضیحات: 

نَةٍ «  َصَّ رٍ « .استوار است یمراد دژھا .مکمح یھایآباد :»قُريً حمُّ دُ  ،جمع ِجدار :»جُ

يدٌ . «سورھا .وارھاید دِ مْ شَ يْنَهُ م بَ هُ ان خودشان سخت است و یجنگ و عداوت در م :»بَأْسُ
در مقابل مؤمنان  یول ،رومندندیگر توانا و نیدکیدر جنگ با  .ستندیمتحد و متفق ن

  .باشند یف مین ترسو و ضعیراست
 ۱۵ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َكَمَثلِ ﴿  ۖ قَرِ�بٗ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ ْ  ا مۡ  َوَ�اَل  َذاقُوا
َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  رِهِمۡ أ

َ
  ﴾١٥ أ

   ترجمه: 
نان (در جنگ یش از ایپ یه چندکماند  یم یسانکنان به سرگذشت یسرگذشت ا 

 یکز) عذاب دردنایدر آخرت ن ،نیو (گذشته از ا ،دندیار بد خود را چشکبدر) طعم تلخ 
  دارند.

   توضیحات: 

 »... ينَ ذِ /   انفال :نگا(ست خوردند که در غزوه بدر شکش است یان قرکمراد مشر :»الَّ

 :نگا(ار کجه بِد ینت :»بَالَ وَ . «دانند یظه میقر یان بنیھودیآنان را  یبرخ ).۲۴ - ۱۲
  ).۹۵/   مائده

 ۱۶ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٤٥٧ سوره حشر

 

يۡ ٱ َكَمَثلِ ﴿  ا ُفرۡ �ۡ ٱ نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  قَاَل  إِذۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ٓ  ّمِنَك  ءٞ بَرِيٓ  إِّ�ِ  قَاَل  َ�َفرَ  فَلَمَّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 أ

َ ٱ   ﴾١٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبَّ  �َّ
   ترجمه: 
 :دیگو یه به انسان مکمن است یھمچون داستان اھر )انیھودیداستان منافقان با ( 

افر ک )منیاھر یھا بر اثر وسوسه(ه ک یاما ھنگام ).الت تو حل شودکتا مش(افر شو ک
پروردگار  یعنی ،ه من از خداکچرا  !زانمیزار و گریمن از تو ب :دیگو یمن میاھر ،گردد یم

  .ترسم یان میجھان
   توضیحات: 

انِ «  الَ لِإلِنسَ البته دستور  .دھد یآمرانه دستور م ی،ھر نوع انسان ،به انسان :»قَ

ي). «۴۲حجر /  ،۲۲/   میابراھ :نگا(او است و بس  یھا وسوسه ،طانیش  .زاریب :»ءٌ  بَرِ
  ).۴۸/   انفال :نگا(زان یگر

 ۱۷ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  فََ�نَ ﴿  �َ ٓ ُهَما قَِبَتُهَما َّ�
َ
يۡ َ�ٰ  �َّارِ ٱ ِ�  � ۚ  نِ ِ�َ ٰ  �ِيَها ْ َجَ�ٰٓ  لَِك َوَ� ٰ ٱ ُؤا   ﴾١٧ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ه ھر کانجامد  یبدانجا م )رده استکه او گمراھش ک یسکمن و یاھر(ار کسرانجام  

  .ستمگران است ین سزایو ا ،مانند یدو تا در آتش دوزخ جاودانه م
   توضیحات: 

مَ «  اقِبَتُهُ ا) و جمله (كانَ خبر مقدم (»: اـعَ يْنِ فِيهَ الِدَ ُامَ خَ   اَن است.ک) محًال مرفوع اسم أَهنَّ
 ۱۸ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ ْ ٱوَ  لَِغدٖ�  قَدَّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

 ۢ   ﴾١٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�
   ترجمه: 
 ی(فردا  یرا برا یزیه چه چکد بنگرد یبا یسکد و ھر یاز خدا بترس !مؤمنان یا 

گاه از ھر آن چ ،دیاز خدا بترس .ش فرستاده استیشاپیپ )امت خودیق است  یزیخدا آ
  .دینک یه مک



 تفسیر نور    ٢٤٥٨

 

   توضیحات: 

دٍ . «یھر شخص .یسکھر :»نَفْسٌ «  تْ . «امت استیق یمراد فردا .فردا :»غَ مَ دَّ ا قَ مَ

دٍ  ا(واژه  :»لِغَ   .ه باشدیا استفھامیتواند موصوله  یم )مَ
 ۱۹ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َوَ� ﴿  ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ َ ٱ �َُسوا َّ�  ٰ �َسٮ
َ
نُفَسُهمۚۡ  ُهمۡ فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
  ﴾١٩ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

   ترجمه: 
اد یو خدا ھم خودشان را از  ،اد بردندیه خدا را از کد ینباش یسانکو ھمسان  

از دائره (و خارج شوندگان  )یاز حدود شرائع الھ(رون روندگان یآنان ب !خودشان برد
  .ھستند )مانیا

   توضیحات: 

وا اهللاَ «  مْ . «اد بردندیردند و طاعت و عبادت را از کخدا را فراموش  :»نَسُ اهُ أَنسَ فَ

مْ  هُ سَ  یمنتھ ی،خدا فراموش یعنی .اد خودشان بردیشان را از یجه خدا ھم ایدر نت :»أَنفُ
قدرت ھا به ناز نعمت و  یدر خوش ،نید یه افراد بکچرا  .گردد یم یبه خود فراموش

دچار  یو ناسپاس یبه سردرگم ،ھا یو در ناخوش ،گردند یبر مکشوند و مت یمبتال م
ت یت و انسانیگر ھویا به عبارت دی ،نش خودیھدف آفر ،و در ھر دو صورت ،ندیآ یم

و  ،گردد یشان خور و خواب و لذت و شھوت م و ھمه تالش ،نندک یش را فراموش میخو
ن یو از ا ،شوند یم ینامفھوم یھا در نظرشان واژه ،تیت و الوھیمبدأ و معاد و عبود

  .شوند یدار نمیرند بین غفلت تا نمیخواب سنگ
 ۲۰ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص  َتوِيٓ �َسۡ  َ� ﴿ 
َ
ۡص  �َّارِ ٱ ُب َ�ٰ أ

َ
ۡص  نَّةِ� �َۡ ٱ ُب َ�ٰ َوأ

َ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾٢٠ �ُِزونَ َفا

   ترجمه: 
خود  یبه ھمه آرزوھا(ان یبھشت .ستندیسان و برابر نکیان یان و دوزخیبھشت 
  .روزندیرستگار و پ )اند و دهیرس
   توضیحات: 

ونَ «  آئِزُ فَ مُ الْ   )۵۲نور /  ،۱۱۱/   مؤمنون ،۲۰/   توبه :نگا( :»هُ



  ٢٤٥٩ سوره حشر

 

 ۲۱ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ  لَوۡ ﴿ 
َ
ٰ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  اأ �ۡ  َجَبلٖ  َ�َ

َ
ٗ�  اِشعٗ َ�ٰ  ۥَتهُ لََّر� َتَصّدِ ِۚ ٱ َيةِ َخشۡ  ّمِنۡ  مُّ  َك َوتِلۡ  �َّ

 ٱ
َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�   ﴾٢١ َ�َتَفكَّ
   ترجمه: 
نان و ک رنشک ،وه را از ترس خداک ،میفرستاد یفرو م یوھک ین قرآن را برایاگر ما ا 

شان یه اکد یشا ،میدار یان میمردمان ب یھا را برا ن مثالیما ا !یدید یافته مکش
گاه به آینا و بید بیو با د(شند یندیب ن خود را با برق یبنگرند و دل سنگ یات قرآنینش آ

  ).ان و لرزه آورندکقرآن منفجر و آن را به ت
   توضیحات: 

نَا...«  لْ وْ أَنزَ ق یعم یه نفوذ قرآن به قدرکقت ین حقیه اشاره دارد به این آیا :»لَ
ان که دارند تک یامکشد آنھا را با ھمه صالبت و استح یھا نازل م وهکه اگر بر کاست 

ات آن را یه آکاست  یسنگدل یھا اما عجب از انسان ،ردک یم یداد و متالش یم

عاً ). «۷۴/   بقره :نگا(نند ک ینم یریین تغیمترکخورند و  یان نمکشنوند و ت یم دِّ تَصَ  :»مُ

ثَالُ . «افتهکش   ).۷۳/   حج ،۱۷رعد /  ،۲۶۵و  ۲۶۴و  ۲۶۱/   بقره :نگا( :»تِلْكَ األمْ
 ۲۲ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ُهوَ ﴿  ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ�   ﴾٢٢ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  َدةِ� لشَّ
   ترجمه: 
گاه از جھان نھان و آشست. ین یه جز او پروردگار و معبودکاست  یسکخدا   ار کآ

ن یمرحمت عامه (در ا یسان است). او داراکیدا در برابر دانشش یدا و پیاست (و ناپ
  نسبت به مؤمنان) است. ،مرحمت خاصه (در آن جھان یو دارا ،در حق ھمگان) ،جھان

   توضیحات: 

الِ «  ةِ ـعَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ گاه از دن :»مُ الْ و مطلع از  ،و خرد انساندگان یپنھان از د یایآ

يمُ . «نش و دانش مردمان استیب یان برایجھان ع حِ َانُ الرَّ محْ   ).۱/   فاتحه :نگا( :»الرَّ
 ۲۳ سوره حشر آیه

   ه:یمتن آ 
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ُ ٱ ُهوَ ﴿  ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� وُس لۡ ٱ َملُِك ل َ�ٰ ٱ ُقدُّ ۡ ٱ مُ لسَّ ۡ ٱ ِمنُ ُمؤۡ ل  َعزِ�زُ لۡ ٱ ِمنُ ُمَهيۡ ل
ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ ۚ ل ُ ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  ُمَتَكّ�ِ ا �َّ   ﴾٢٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

   ترجمه: 
ب و یع یب ،منزه ،ست. او فرمانرواین یه جز او پروردگار و معبودکاست  یسکخدا  

 ،وھمندکبزرگوار و ش ،رهیقدرتمند چ ،محافظ و مراقب ،ت بخشندهیدھنده و امن امان ،نقص
  نند.ک یه انباز او مکاست  یزھائیو واالمقام و فرازمند است. خداوند دور و فرا از چ

   توضیحات: 

لِكُ ـْال«  وسُ ). «۱۱۶/   مؤمنون ،۱۱۴/   طه :نگا(فرمانروا  .فرمانفرما :»مَ دُّ قُ و  کپا :»الْ

المُ . «منزه نُ ـالْ . «ب و نقصیع یب :»السَّ مِ ؤْ  .امان دھنده .ت بخشندهیامن :»مُ

نُ ـالْ « يْمِ هَ بَّارُ ـالْ . «محافظ و مراقب :»مُ ُ ـْال. «جبروت یدارا .وھمندکش :»جَ ربِّ تَكَ  :»مُ
  .فرازمند .واالمقام

 ۲۴ سوره حشر آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ُهوَ ﴿  ۡ ٱ ارِئُ ۡ�َ ٱ لِقُ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ ۖ ل  ٱ َ�ُ  ُمَصّوُِر
َ
ٓ سۡ ۡ� � سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  َ�ٰ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
  ﴾٢٤ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�
   ترجمه: 
 .و صورتگر جھان است یستیدگار آن از نیو آفر یه طراح ھستکاست  یاو خداوند 
ح و یتسب ،ن ھستندیو زمھا  آسمان ه درک یزھائیچ .با استیو ز کینھای  نام یدارا
  .ار بجا استکره یو او چ ،ندیگو یس او میتقد
   توضیحات: 

الِقُ ـالْ «    مؤمنون :نگا( یطّراح ھست ،ت الزمیفیکت و یمکاء در یرنده اشیگ اندازه :»خَ

ئُ ). «۱۴/  بَارِ رُ ـالْ . «یستیدگار جھان از نیآفر :»الْ وِّ صَ دھنده جھان  لکش .صورتگر :»مُ
 .ه ھستکگونه  نیبد



 
 

 سوره ممتحنۀ

 ۱ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ِ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا  ٱب

ۡ ِ ل ة  َوقَدۡ  َمَودَّ
 ْ ٓ  بَِما َ�َفُروا ن �يَّاُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱ رُِجونَ ُ�ۡ  قِّ �َۡ ٱ ّمِنَ  َءُ�مَجا

َ
ْ تُؤۡ  أ ِ  ِمُنوا ِ ٱب  إِن َرّ�ُِ�مۡ  �َّ

ٓ بۡ ٱوَ  َسبِيِ�  ِ�  ادٗ ِجَ�ٰ  تُمۡ َخرَجۡ  ُكنُتمۡ  � َمرۡ  ءَ تَِغا ونَ  َضاِ� ِ  ِهمإَِ�ۡ  �ُِ�ُّ  ٱب
ۡ ِ ل ة ۠  َمَودَّ نَا

َ
عۡ  َو�

َ
ٓ  لَمُ أ  بَِما

خۡ 
َ
ٓ  ُتمۡ َفيۡ أ عۡ  َوَما

َ
ٓ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ِمنُ�مۡ  هُ َعلۡ َ�فۡ  َوَمن لَنُتمۚۡ أ بِيلِ ٱ ءَ َسَوا   ﴾١ لسَّ

   ترجمه: 
 شما نسبت .دیرینگ یش را به دوستیدشمنان من و دشمنان خو !مؤمنان یا 

مان یا یقتیه آنان به حق و حقک یدر حال ،دیورز ید و مودت مینک یمحبت مشان  بدی
ه کمان آوردن به خدا یغمبر و شما را به خاطر ایپ .شما آمده است یه براکندارند 

جھاد در راه من و  یاگر شما برا .رانند یرون میب )ارتانیاز شھر و د(پروردگارتان است 
وند یشان پیبا ا(د یا رون آمدهیب )شتنید و از زادگاه خویا ردهکھجرت (م یطلب خوشنود

ه من نسبت به ک یدر حال ،دینک یم یدر نھان با آنان دوست ).دیبرقرار نساز یدوست
گاه مطلع )از ھمگان(د یساز یار مکا آشید یدار یھرچه پنھان م س کھر  .تر ھستم تر و آ

  .راه منحرف گشته است یاز راستا ،ندکرا ب یارکن یاز شما چن
   توضیحات: 

وا...«  ذُ وا...وَ ). «۵۷/   مائده ،۱۱۸و  ۲۸/   عمران آل :نگا( :»ال تَتَّخِ رُ فَ حرف  :»قَدْ كَ

وّ . «ه استیواو حال دُ   ھفک ،۱۱۷/   طه :نگا(رود  یار مکمفرد و جمع ب ین واژه برایا :»عَ

نُوا بِاهللاِ ). «۵۰/  مِ إِن . «له است مفعوٌل  .دیمان داریه به خدا اکبدان سبب  :»اَن تُؤْ

... نتُمْ وا(جواب شرط محذوف است و  :»كُ ذُ تَّخِ اداً . «ن بر آن داللت داردیشیپ )ال تَ هَ  :»جِ

لَمُ وَ . «له است مفعوٌل  آءَ . «ه استیحرف واو حال :»أَنَا أَعْ وَ بِيلِ سَ  ،۱۰۸/   بقره :نگا( :»السَّ
  ).۷۷و  ۶۰و  ۱۲/   مائده



 تفسیر نور    ٢٤٦٢

 

 ۲ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

ْ  َقُفوُ�مۡ َ�ثۡ  إِن﴿  عۡ  لَُ�مۡ  يَُ�ونُوا
َ
ٓ أ ْ ُسُطوٓ َوَ�بۡ  ءٗ َدا يۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

َ
ۡ  ِدَ�ُهمۡ � ل

َ
ِ  ِسنََتُهمَو� وٓ ٱب  ءِ لسُّ

 ْ وا   ﴾٢ ُفُرونَ تَ�ۡ  لَوۡ  َوَودُّ
   ترجمه: 
تان دراز یبه سو یو دست تعد ،گردند یدشمنان شما م ،ابندیاگر بر شما دست  

شد  یاش مکه کنند ک یو آرزو م ،ندیگشا یم یو زبان را در حق شما به بد ،نندک یم
  !دیافر شوک

   توضیحات: 

مْ «  وكُ فُ ثْقَ  :نگا(ره شوند یابند و چیاگر بر شما ظفر  .ابندیاگر بر شما دست  :»إِن يَ

طُوا). «۵۷/   انفال بْسُ و دراز  ی،و ستمگر یمراد گشودن دست تعد .ندیگشا یم :»يَ
  .است یو بدگوئ یزورگوئ یش زبان برایردن نک

 ۳ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

رۡ  تَنَفَعُ�مۡ  لَن﴿ 
َ
وۡ  َوَ�ٓ  َحاُمُ�مۡ أ

َ
ُ ٱوَ  نَُ�مۚۡ بَيۡ  ِصُل َ�فۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ُدُ�مۚۡ َ�ٰ أ  بَِما �َّ

  ﴾٣ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ 
   ترجمه: 
خدا  ،امتیروز ق .به حالتان نخواھند داشت یشاوندان و فرزندانتان سودیھرگز خو 

  .ردکد یه خواھکرا  یارکند ھر یب یخدا م .ردکخواھد  یانتان قضاوت و داوریدر م
   توضیحات: 

ام«  حَ شاوند یش و خویه از خویناکنجا یدر ا .یشاوندیو خو یشیخو ،جمع َرِحم :» أَرْ

و(ه مضاف کن یا ای .است وُ لُ ). «یالمعان روح :نگا(ش از آن محذوف است یپ )ذَ صِ يَفْ

مْ  يْنَكُ   سجده ،۱۷/   حج :نگا(خواھد نشست  یند و به داورک یان شما قضاوت میدر م :»بَ
د بود و یخواھ یگریجدا از د یکیند و ھر ک یگر جدا میدکیشما را از  ).۲۵/ 

/   مؤمنون ،۹۵/   میمر ،۹۴/   انعام :نگا( .ان نخواھد بودیھا در میھا و فرزندیشاوندیخو
  ).۳۷ - ۳۴/   عبس ،۱۰۱



  ٢٤٦٣ سوره ممتحنۀ

 

 ۴ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

سۡ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿ 
ُ
ِينَ ٱوَ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ْ بَُر� إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا  ُؤا

ا ِمنُ�مۡ  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوِممَّ  َوةُ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُ�مُ َو�َيۡ  َنَنابَيۡ  َو�ََدا بُِ�مۡ  نَاَ�َفرۡ  �َّ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  بًَدا ءُ َضا

َ
�  ٰ ْ تُؤۡ  َح�َّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب �ِيهِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َل قَوۡ  إِ�َّ  ۥٓ َدهُ وَحۡ  �َّ

َ
سۡ  ِ�

َ
ٓ  لََك  فَِرنَّ َتغۡ َ� مۡ  َوَما

َ
 لِكُ أ

ِ ٱ ِمنَ  لََك  �ََّنا ءٖ� َ�ۡ  ِمن �َّ ۡ  َك َعلَيۡ  رَّ نَبۡ  َك �َ�ۡ  َناتََو�َّ
َ
ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َنا�   ﴾٤ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
شما  یبرا یخوب یالگو ،ده بودندیه بدو گروک یسانکم و یابراھ )ردارکرفتار و ( 

ر از خدا یه بغک یزھائیما از شما و از چ :ه به قوم خود گفتندکبدانگاه  ،است
و  ،میاعتنائ یم و در حق شما بیو شما را قبول ندار ،میزانیزار و گریب ،دیپرست یم

ه به ک یتا زمان ،دار آمده استیان ما و شما پدیم یشگیھم یتوز نهیکو  یدشمنانگ
م و یردار و رفتار ابراھک( .دیپرست یم یگانگید و او را به یآور یمان میگانه ای یخدا

م به پدر خود یه ابراھک یمگر سخن )شما است یبرا یسرمشق خوب ،گروندگان بدو
شگاه خدا یتو در پ ین حال برایو در ع ،نمک یتو طلب آمرزش م یمن قطعًا برا :گفت

 ).دینکه بدان اقتداء کست ین یزیچ ،ن سخنیا( .نمکتوانم ب ینم یگریار دکچ یھ
و (تو است سوی  به و بازگشت ،میآور یم یو به تو رو ،مینک یل مکبه تو تو !پروردگارا

  ).گردد یم یسر به جانب تو دارد و به تو منتھھا  راه ھمه
   توضیحات: 

هُ «  عَ ينَ مَ ذِ ه ھمه در کم یغمبران بعد از ابراھیاء و پیانب .میگروندگان به ابراھ :»الَّ

ةٌ ). «سریالمصحف الم :نگا(گرند یر ھمدیخط س وَ  .یاقتداء و تأس .سرمشق .الگو :»أُسْ

آؤُ . «یرو و دنباله یرویپ ءَ مْ . «متنفر .زانیزار و گریب ،ءٌ  یجمع َبر :»بُرَ نَا بِكُ رْ فَ شما را  :»كَ

إِالّ . «ب مراد معتقدات خودشان باشدیچه بسا از راه تغل .میم و قبول نداریریپذ ینم

... لَ وْ بْنَا). «۱۱۴/   توبه :نگا( :»قَ دن و انجام داکین یارھاکردن و کبا توبه  :»أَنَ
  ).۲۴/   ص ،۱۵/   لقمان ،۲۷رعد /  :نگا(م یگرد یبرم

 ۵ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٤٦٤

 

ِينَ  َنةٗ فِتۡ  َناَعلۡ َ�ۡ  َ�  َر�ََّنا﴿  ْ  ّلِ�َّ ٓۖ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�َفُروا نَت  إِنََّك  َر�ََّنا
َ
  ﴾٥ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

   ترجمه: 
  .یار بجائکره یه تو چکامرز یما را ب !پروردگارا ،نکافران مکما را گرفتار دست  !پروردگارا 
   توضیحات: 

). ۵۳/   حج ،۶۰اسراء /  ،۸۵/   ونسی :نگا(له آزمون یوس .مفتون و گرفتار :»فِتْنَةً « 

نَا« بَّ تواند ملحق به ماقبل و  یم .است یمبالغه در تضرع و زار ین واژه برایرار اکت :»رَ
  ).انیالب روح :نگا(ا به مابعد شود ی

 ۶ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

سۡ  �ِيِهمۡ  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ 
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسنَةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا ۚ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  فَإِنَّ  َ�َتَولَّ  َوَمن ِخَر

َ ٱ   ﴾٦ ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ
   ترجمه: 
شما  یبرا .شما است یبرا یبائیز یالگو ،بدودگان یم و گرویابراھ )یبرنامه زندگ( 

گردان یرو )ین الگوئیاز چن(س ھم کھر  .دیه خدا و آخرت را در مد نظر دارک یسانک
  .ش استیسته ھرگونه ستایاز و شاین یخدا ب )ند وک یبه خود ستم م(شود 

   توضیحات: 

و...ـِل«  جُ انَ يَرْ ن كَ مْ (ر یبدل از ضم :»مَ الخط  در رسم ).یالمعان روح :نگا(است  )كُ

و(در آخر واژه  یالف زائد ی،قرآن جُ رْ   .است )يَ
 ۷ آیه ۀسوره ممتحن

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َعَ� ﴿  ن �َّ
َ
ِينَ ٱ َو�َۡ�َ  نَُ�مۡ بَيۡ  َعَل َ�ۡ  أ ۚ  ُهمّمِنۡ  ُتمَ�َد�ۡ  �َّ ٗة َودَّ ُ ٱوَ  مَّ َّ�  ۚ ُ ٱوَ  قَِديٞر َّ� 

 ﴾٧ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
   ترجمه: 
رش یمان و پذیق دادن آنان به ایبا توف(ان دشمنانتان یان شما و مید است خدا میام 

و او آمرزنده مھربان  ،ار توانا استیه خدا بسکچرا  ،وند محبت برقرار سازدیپ )اسالم
  .است



  ٢٤٦٥ سوره ممتحنۀ

 

   توضیحات: 

يس«  تُمْ . «هکد یدوار باشید امیبا یعنی .د استیام :» عَ يْ ادَ   .دیا دهیورز یدشمن :»عَ
 ۸ آیه ۀممتحن سوره

   ه:یمتن آ 

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿  ُ ٱ ُ�مُ َهٮ ِينَ ٱ َعنِ  �َّ ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  َولَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  لَمۡ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
 أ

وُهمۡ  ْ ِسُطوٓ َوُ�قۡ  َ�َ�ُّ َ ٱ إِنَّ  ِهمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ   ﴾٨ ِسِط�َ ُمقۡ ل
   ترجمه: 
ه به سبب ک یسانکد به ینکو بخشش ب یکیه نکن یدارد از ا یخداوند شما را باز نم 

اران کوکیخداوند ن .اند رون نراندهیارتان شما را بیاند و از شھر و د دهین با شما نجنگید
  .دارد یرا دوست م

   توضیحات: 

مْ «  يْهِ طُوا إِلَ سِ شان  بدی د ویاز اموال خود را بدھ یه به آنان بخشکن یاز ا :»أَن تُقْ
 یبه معن )قسط(نه  ؛ بخش و بھره است یبه معن )قسط(ن فعل از یا .دینکاحسان 

نسبت به دوست و  یه عدالت و دادگرکچرا  ).سریالمصحف الم :نگا( یعدالت و دادگر

طُوا(عطف  ).۸/   مائده :نگا(دشمن واجب است  سِ مْ (بر  )تُقْ وهُ ُّ ل عطف خاص یاز قب )تَربَ

طِنيَ ـْال. «بر عام است سِ قْ   .بخشندگان .ارانکوکین :»مُ
 ۹ آیه ۀسوره ممتحن

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٰ َ�نۡ  إِ�َّ ُ ٱ ُ�مُ َهٮ ِينَ ٱ َعنِ  �َّ َّ�  ٰ خۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  َتلُوُ�مۡ َ�
َ
ٰ  ّمِن رَُجوُ�مَوأ ْ َوَ�ٰ  رُِ�مۡ دَِ�  َهُروا

 ٰٓ ن َراِجُ�مۡ إِخۡ  َ�َ
َ
َُّهمۡ  َوَمن ُهمۚۡ تََولَّوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  َ�َتَول

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ   ﴾٩ لُِمونَ ل�َّ

   ترجمه: 
ن با شما یه به خاطر دک یسانکدن با یورز یدارد از دوست یه خداوند شما را بازمکبل 

 یبانیاخراج شما پشت یو برا ،اند رون راندهیارتان بیو شما را از شھر و د ،اند دهیجنگ
  .ظالم و ستمگرند ،رندیگ یشان را به دوستیه اک یسانک .اند داده یاریاند و  ردهک

   توضیحات: 

وا«  رُ   ).۲۶/   احزاب ،۴/   توبه :نگا(اند  داده یاریو  کمک .اند ردهک یبانیپشت :»ظَاهَ



 تفسیر نور    ٢٤٦٦

 

 ۱۰ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِذَا ا ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ۖ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ� ُ ٱ َتِحُنوُهنَّ عۡ  �َّ

َ
 لَمُ أ

ۖ �ِإِيَ�ٰ  ارِ� لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  فََ�  ٖت ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنَّ َعلِمۡ  فَإِنۡ  نِِهنَّ َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ُكفَّ  ُهمۡ  َوَ�  ل
ۖ  َ�ِلُّونَ  ٓ  َوَءاتُوُهم لَُهنَّ ا ْۚ  مَّ نَفُقوا

َ
ن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  أ

َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ  تُُموُهنَّ َءاتَيۡ  إَِذا

 ۚ ُجورَُهنَّ
ُ
ْ ُ�مۡ  َوَ�  أ ْ  َٔ َوۡ�  َكَوافِرِ لۡ ٱ بِعَِصمِ  ِسُكوا ٓ  لُوا نَفقۡ  َما

َ
ْ  َٔ يَۡ� َولۡ  ُتمۡ أ ٓ  لُوا ْۚ  َما نَفُقوا

َ
ٰ  أ  لُِ�مۡ َ�

ِ ٱ مُ ُح�ۡ  ُ ٱوَ  َنُ�ۡمۖ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ   ﴾١٠ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ
   ترجمه: 
د یازمائیشان را بیا ،ردندکشما مھاجرت سوی  به ه زنان مؤمنک یھنگام !مؤمنان یا 

گاهیخداوند از ا -  آنان را ،دیافتیشان را مؤمن یھرگاه ا - )تا شما(تر است  مان آنان آ
ن زنان حالل یا یو آن مردان برا ،آن مردان ین زنان برایا .دیافران برنگردانکسوی  به

بدانان مسترد  ،اند ردهکخرج  )هیبه عنوان مھر(شان یه ھمسران اکآنچه را  .ستندین
ه ید و مھریرا به ازدواج خود درآور ین زنانیبر شما نخواھد بود اگر چن یگناھ .دیدار

افر را در کد و ھمسران ینکازدواج ن )تابکر اھل یغ(افر کبا زنان  .دیشان را بپردازیا
ت به ھم یرابطه زوج ،ا ھمسریفِر شوھر که با کچرا (د یخود نگاه ندار یھمسر

را  یزیچ )افرانکاز  ،ختندیفر گرکار یافر شدند و به دکاگر ھم ھمسران شما  .خورد یم
به (ه کرا  یزیز چیافر نکد و مردان ینکد درخواست یا ردهکخرج  )هیبه عنوان مھر(ه ک

ه در کو خدا است  ،م خدا استکحھا  این .نندکاند درخواست  ردهکخرج  )هیعنوان مھر
گاه  ،ندک یم یو داور یانتان فرمانروائیم   .ار بجا استکو او آ

   توضیحات: 

اتٍ «  رَ اجِ هَ ورَ «نندگان. حال است. ک ھجرت»: مُ ْجر»: أُجُ
َ
ه (نگا: یمھر یبه معن ،جمع أ

مِ «زان). یالم ،نمونه افِرِ . «یوند زناشوئیاح. پکعقد ن ،جمع ِعْصَمة»: عِصَ وَ  ،اِفَرةکجمع »: الْكَ

وا ـال تُ «ن. ید یافر و بکزنان  كُ سِ افِرِ مْ وَ مِ الْكَ د و از یافر را نگاه ندارکعقد ازدواج زنان »: بِعِصَ
افر کھمسر  -افر ازدواج حرام است. ب کبا زنان  -ز است: الف ید. مراد دو چیشان بگسلیا

گسلد.  یرا م یوند زناشوئیاح را باطل و پکعقد ن ،ه مرتد شدنکد. چرا ینکشده خود را رھا 

مْ « مُ «ت. ه گذشکام کن احیا»: ذلِكُ ْكُ   ند.ک یم یراند. قضاوت و داور یفرمان م»: حيَ



  ٢٤٦٧ سوره ممتحنۀ

 

 ۱۱ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

زۡ  ّمِنۡ  ءٞ َ�ۡ  فَاتَُ�مۡ  �ن﴿ 
َ
ارِ لۡ ٱ إَِ�  ِجُ�مۡ َ�ٰ أ ْ  َٔ َ�  ُتمۡ َ�َعاَ�بۡ  ُكفَّ ِينَ ٱ اتُوا  َذَهبَۡت  �َّ

زۡ 
َ
ٓ  َل ّمِثۡ  ُجُهمَ�ٰ أ ْۚ  َما نَفُقوا

َ
ْ ٱوَ  أ َ ٱ �َُّقوا ِيٓ ٱ �َّ نتُم �َّ

َ
  ﴾١١ ِمُنونَ ُمؤۡ  ۦبِهِ  أ

   ترجمه: 
ه یافران مھرکو  ،دیو مرتد گرد(افران رفت کسوی  به از ھمسرانتان یاگر ھمسر 

به عقوبت  )د ویردکد و مغلوبشان یدیشان جنگیبا ا(و شما  )ردندکشما را بازپرداخت ن
ه کرا  یا هیمھر )افرانکاز غنائم آن  ،سران و سرداران مؤمنان یا( ،دیگرفتارشان ساخت

ه شما کد یبھراس یو از خداوند ،دینکنان بازپرداخت یاند به ا پرداخته ین مؤمنانیچن
  .دیمان داریبدو ا
   توضیحات: 

مْ «  اتَكُ ءٌ . «از دست شما بدر رفت :»فَ ْ  یمراد ھمسر نامحترم و ناقابل .یزیچ :»يشَ

بْتُمْ . «ح داده استیترجن یفر را بر دکخته است و یفار گرکان یه به مکاست  اقَ به  :»عَ
ست و اسارت مبتال کافران را به عقوبِت شکد و یدیجنگ یعنی .دیردکعقاب گرفتار 

اتُوا. «دیساخت  :نگا(ن است یاربدستان مسلمکن و یمؤمن یسران و رؤسا ،مخاطب :»ءَ
  ).سریالمصحف الم

 ۱۲ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱ َءكَ َجا ٰٓ  َنَك ُ�َبايِعۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ن َ�َ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ِ ٱب  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ

وۡ  نَ تُلۡ َ�قۡ  َوَ�  �ِ�َ يَزۡ  َوَ�  نَ �ۡ �َۡ�ِ 
َ
  َوَ�  َدُهنَّ َ�ٰ أ

ۡ
يۡ  َ�ۡ�َ  ۥَ�ِ�َنهُ َ�فۡ  نٖ َ�ٰ بِبُهۡ  �ِ�َ يَأ

َ
 ِديِهنَّ �

رۡ 
َ
ۚ ٱ لَُهنَّ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهنَّ َ�َبايِعۡ  ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ�  ُجلِِهنَّ َوأ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

  ﴾١٢رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
نند و کعت یند و بخواھند با تو بیایش تو بیپ ،ه زنان مؤمنک یھنگام !غمبریپ یا 

ب زنا کو مرت ،نندکن یو دزد ،خدا نسازند کیرا شر یزیچ :هکن یمان بندند بر ایپ
را به خود و شوھر خود نسبت  یو به دروغ فرزند ،شندکرا نشان  فرزندان و ،نشوند



 تفسیر نور    ٢٤٦٨

 

از تو  )یخوان یه آنان را بدان فرامک( یکیار نکو در  ،ستیشان نیه زاده اکندھند 
 .از خدا آمرزش بخواهشان  برای مان ببند وین و پکعت یشان بیبا ا ،نندکن ینافرمان

 ین بانوانیو مغفرت و مرحمت خود را شامل چن(مسّلمًا خدا آمرزگار و مھربان است 
  ).گرداند یم

   توضیحات: 

نَّ «  هُ الدَ تُلْنَ أَوْ قْ شتن ک ،مکن در شیشتن جنک ،ردن فرزندانکبگور  مراد زنده :»وَ ال يَ

تَانٍ ... «و .یاوالد از ترس فقر و تنگدست ْ ه زن ادعاء کاست  ینجا مراد فرزندیدر ا :»هبُ

ي. «تھمت زنا .قت متعلق بدو نباشدیباشد و در حق یه او از شوھرش مکند ک َ أَيْدِ نَّ ـبَنيْ هِ

نَّ  لِهِ جُ زاده او است و  ین فرزندیه چنکند که زن ادعاء کن است یه از ایناک :»وَ أَرْ
ان دو یم مکگردد و ش یم حمل مکه فرزند در شکچرا  .باشد یمتعلق به شوھرش م
المصحف  :نگا(گذارد  یا میبه دن یپا ،ان دو پاین فرزند از میدست بوده و ھمچن

 ین صورت معنیدر ا .ه از خود شخص استیناکاصًال دست و پا  ).یقاسم ،سریالم
  .ندھند یسکش خود تھمت زنا به یاز پ :ز خواھد بودین نیچن

 ۱۳ آیه ۀسوره ممتحن
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�َتَولَّوۡ  َ�  َءاَمُنوا ُ ٱ َغِضَب  ًماقَوۡ  ا ْ  قَدۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ  َكَما ِخَرةِ �ٱ ِمنَ  يَ�ُِسوا

ارُ لۡ ٱ يَ�َِس  ۡص  ِمنۡ  ُكفَّ
َ
  ﴾١٣ ُقُبورِ لۡ ٱ بِ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه با کچرا ( .ن استیه خدا بر آنان خشمگکد یرینگ یرا به دوست یگروھ !مؤمنان یا 

و به فساد و گناه افتخار  ،و با اسالم سر جنگ دارند ،ورزند یم یقت دشمنیحق و حق
شوند و  یه زنده نمک(اند  ردهکد یه از مردگان قطع امکافران بدان سان کآن  ).نندک یم

و به وجود آن و طبعًا به حساب و (اند  ردهکد یاز آخرت قطع ام )گردند یا برنمیبه دن
  ).مان ندارندیا ،در آن یتاب و جزا و سزاک

   توضیحات: 

ماً «  وْ خدا بر آنان  -الف  :ند با دو صفت عمدهیسانک ین مردمانیمراد از چن :»قَ
ه به برگشتن مردگان به کبدان گونه  ،مان ندارندیبه آخرت ا -ب  .ن استیخشمگ



  ٢٤٦٩ سوره ممتحنۀ

 

ارُ . «مان ندارندیش خود ایپ فَّ ر کذ .د از آخرت استیمراد ھمان قوم مغضوب و نوم :»الْكُ
فرشان و اشاره به خشم فراوان خدا بر کردن کمسّجل  یر برایضم یاسم ظاھر بجا

 یرا به دوست یمردمان !مؤمنان یا :اند ردهک ین معنیه را چنیھم آ یبرخ .آنان است
ه از مردگان قطع کفار که ھمچون ک یمردمان .ن استیه خدا بر آنان خشمگکد یرینگ

نْ (ه حرف کن یا ای .اند ردهکد یآنان از آخرت قطع ام ،اند ردهکد یام ه دانسته و یانیرا ب )مِ
 .ن استیه خدا از آنان خشمگکد یرینگ یرا به دوست یمردمان !مؤمنان یا :اند گفته

ھا  افران مرده و مدفون در گورستانکه کگونه  ھمان ،دندیه از آخرت ناامک یمردمان
  .ن باور بودندیقبًال بر ا





 
 

 سوره صف

 ۱ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  َسبَّحَ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
  ﴾١ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِض� �ۡ�

   ترجمه: 
و او  ،س خدا مشغول استیح و تقدین است به تسبیو آنچه در زمھا  آسمان آنچه در 

  .ار بجا استکره یچ
   توضیحات: 

بَّحَ ِ «  ا...سَ   ).۱حشر /  ،۱د / یحد :نگا( :»هللاِ مَ
 ۲ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   ﴾٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا

   ترجمه: 
  ؟دینک یه خودتان برابر آن عمل نمکد یگوئ یم )گرانیبه د( یچرا سخن !مؤمنان یا 
   توضیحات: 

ف حذف یتخف یه الف آن براکه است یاستفھام )ما(جّر و  )ل(ب از کمر ؟چرا :»مَ ـلِ « 
  .شده است

 ۳ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ ﴿  ن �َّ
َ
ْ  أ   ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا

   ترجمه: 
م ینه و خشم عظیکموجب  ،دینکد و خودتان برابر آن عمل نیرا بگوئ یاگر سخن 

  .گردد یخدا م
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   توضیحات: 

تاً «  قْ   .ز استییتم .یتوز نهیک .خشم .نهیک :»مَ
 ۴ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ِينَ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ �َُّهم اَصفّٗ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  �َّ
َ
رۡ  نٞ َ�ٰ ُ�نۡ  َك�   ﴾٤ ُصوٞص مَّ

   ترجمه: 
پارچه در خط و صف کیه در راه او متحد و کدارد  یرا دوست م یسانکخداوند  

  .ھستند یبزرگ یوار سربیانگار د ،رزمند یم یواحد
   توضیحات: 

اً «  فّ اسم  یمصدر است و به معن .پارچه استکیمراد متحد و  .فیرد .زده صف :»صَ

آفِّنيَ ( یعنی ،فاعل وفِنيَ ( یعنی ،مفعول ا اسمیو  )صَ فُ صْ . است )و(ر یحال ضم .است )مَ

نْيَانٌ « وصٌ ). «انیالب روح :نگا(وار ید .ساختمان :»بُ صُ رْ گفته  یدر فارس .یسرب :»مَ
  .نیفوالد ین و سّد یوار آھنید :شود یم

 ۵ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿  ّ�ِ  لَُمونَ �َّعۡ  َوقَد ُذونَِ� تُؤۡ  لِمَ  مِ َقوۡ َ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  � ا ُ�ۡمۖ إَِ�ۡ  �َّ  فَلَمَّ

ْ َزاُغوٓ  َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ ُ ٱوَ  قُلُو�َُهمۚۡ  �َّ   ﴾٥ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

   ترجمه: 
د و یرنجان یچرا مرا م !قوم من یبه قوم خود گفت: ا یه موسکرا  یخاطرنشان ساز زمان 

آنان  ؟! شما ھستمسوی  به ه من قطعًا فرستاده خداکد یدان یه مکن ید با ایرسان یآزار م
زدان مردمان یشتر از حق دور داشت. یرا ب  ھایشان دل خداوند ،چون از حق منحرف شدند

  دھد. یت نمیام آسمان) را ھداکرون رونده از دائره احینافرمان (و ب
   توضیحات: 

نِيـلِ «  ذُونَ وا). «۶۹/   احزاب :نگا( :» مَ تُؤْ اغُ ه ک یقتیمنحرف شدند از حق و حق :»زَ

ُمْ . «آورده بود ÷ یموس لُوهبَ اغَ اهللاُ قُ قت و یرش حق و حقیرا از پذ  ھایشان دل خدا :»أَزَ
آنان را به  یخداوند انحراف ظاھر .ردکج و منحرف ک یو درست یش به راستیگرا



  ٢٤٧٣ سوره صف

 

  .ت دادیشان سرایا یانحراف باطن
 ۶ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿  ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  ءِيَل َ� قٗ  ُ�مإَِ�ۡ  �َّ َصّدِ  َ�ۡ�َ  لَِّما امُّ
ٰ �َّوۡ ٱ مِنَ  يََديَّ  ۢ  ةِ َرٮ َ   بِرَُسولٖ  �َوُمبَّ�ِ

ۡ
ۡ�َ  ۥٓ ُمهُ سۡ ٱ ِديَ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ

َ
ا ُدۖ أ ٓ  فَلَمَّ ِ  َءُهمَجا  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

 ْ بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  َذاَ�ٰ  قَالُوا   ﴾٦ مُّ
   ترجمه: 
من فرستاده  !لیاسرائ یبن یا :م گفتیپسر مر یسیه عکرا  یخاطرنشان ساز زمانو  
و به  ،نمک یق میش از من آمده است تصدیه پکرا  یشما بوده و توراتسوی  به خدا

ه آن ک یاما ھنگام .دھم یمژده م ،د و نام او احمد استیآ یه بعد از من مک یغمبریپ
 :گفتند ،شان آمدیش ایبه پ ،ھمراه با معجزات روشن و دالئل متقن )نام احمد(غمبر یپ
  .است یارکآش ین جادویا

   توضیحات: 

قاً «  دِّ صَ يَّ ). «۱۵۷/   اعراف :نگا( :»مُ َ يَدَ دُ ـأَحْ . «ش از منیپ :»بَنيْ محمد مراد  :»مَ
و  ،طیل فارقلکھا به ش لیه در انجکغمبر اسالم است یپھای  نام از یکیاحمد  .است

مْ ). «ر نمونهیتفس :نگا(لتوس آمده است کریو پ ،طایپارقل هُ آءَ  .شان آمدیش ایبه پ :»جَ
د یبا ،ات بعدینه آیبه قر یول .اند محمد است گفته یو برخ یسیاند فاعل ع گفته یبعض

  .وجود خودش .ه با خود آورده استک یزھائین چیا :»هذا. «محمد باشد
 ۷ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّ ُ ٱوَ  ِم� َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ إَِ�  َ�ٰٓ يُدۡ  َوُهوَ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ    ﴾٧ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه:

ه او به ک یدر حال ،بندد یه بر خدا دروغ مکاست  یسکارتر از کستم یسکچه  
و به حق (گرداند  یخدا مردمان ستمگر را رھنمود نم ؟!شود یاسالم فراخوانده م

  ).رساند ینم
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   توضیحات:

بَ «  ذِ ر(مراد ھمان  :»الْكَ حْ  یغمبر الھیا پی یالم آسمانک یعنی .ن استیشیه پیآ )سِ
  .م استیافتراء و دروغ عظ ،دنیرا سحر و ساحر نام

 ۸ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُٔ ِ� ِ�ُطۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿  ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هِِهمۡ َ� ِ  ُمتِمُّ  �َّ ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦنُورِه   ﴾٨ فُِرونَ َ�

   ترجمه: 
 )نیآئ(خدا نور  یول ،شان خاموش گردانندیھا خدا را با دھان )نیآئ(خواھند نور  یم 

  .افران دوست نداشته باشندکه کھرچند  ،گرداند یامل مکخود را 
   توضیحات: 

تِمّ . «است یعت غراء محمدیز اسالم و شریفرستکمراد نور  :»نُورَ «  . نندهک املک :»مُ

هِ « تِمُّ نُورِ را  ینین آئیند و چنک ین مکد اسالم را در ھمه جا پرتوافیخدا خورش :»اهللاُ مُ

ئُوا نُورَ اهللاِ.... «سازد یجھانگستر م ونَ لِيُطْفِ يدُ رِ  یبه معن )ِل (حرف  ).۳۲/   توبه :نگا( :»يُ

  ).سریالمصحف الم :نگا(باشد  یم )أَنْ (
 ۹ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿  رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ   ﴾٩ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

   ترجمه: 
ن ین راستیو آئ )یآسمان(ت و رھنمود یغمبر خود را ھمراه با ھدایه پکخدا است  

ھرچند  ،ره گرداندیگر چید ینھاین را بر ھمه آئین آئیفرستاده است تا ا )اسالم(
  .ان دوست نداشته باشندکمشر
   توضیحات: 

ديـالْ «  ). ۱۸۵/   بقره :نگا(ت است یه انگار سراپا ھداکمراد قرآن است  :» هُ

هُ « ولَ سُ هُ . «محمد را ،غمبر خودیپ :»رَ رَ ره یچ ،ه اسالم نام داردکن را یتا آن د :»لِيُظْهِ
ه در کست ین نیا ،گرید یھا نیا غلبه اسالم بر آئیمراد از اظھار  .گرداند و غلبه دھد



  ٢٤٧٥ سوره صف

 

ره شدن یه مراد چکبل ؛نندک یرویه ھمه از اسالم پکنماند و بل یگرین دید ،جھان
و  یو برھان و قدرت مادگران با حجت ین بر دیان و غلبه مسلمیر ادیاسالم بر سا

  ).ریصفوه التفاس :نگا(تا آخر زمان است  یمعنو
 ۱۰ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

َ
  ﴾١٠ أ

   ترجمه: 
ه شما را از عذاب کرھنمود سازم  یا و معامله یا شما را به بازرگانیآ !مؤمنان یا 
  ؟دوزخ رھا سازد کار دردنایبس

   توضیحات: 

ةٍ «  ارَ َ ن معامله را در یا یاالکپول و  .یبازرگان .یزیبا چ یزیمقابله و معاوضه چ :»جتِ
  .دینیبب )۱۱۱/   توبه(

 ۱۱ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ ﴿  ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ  َوأ  لُِ�مۡ َ�

  ﴾١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
   ترجمه: 
و در راه خدا با مال و جان  ،دیآور یمان میغمبرش ایبه خدا و پ )هکن است یو آن ا( 

  .بھتر است )یگرید زیاز ھر چ(شما  ین براید ایاگر بدان .دینک یتالش و جھاد م
   توضیحات: 

 »... نُونَ بِاهللاِ وَ مِ   .است )یھِ (محذوف  یخبر مبتدا :»تُؤْ
 ۱۲ سوره صف آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ُ�مۡ ِخلۡ َو�ُدۡ  ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َ�غۡ ﴿   ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ٰ  ٖن� َعدۡ  ِت َج�َّ   ﴾١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
   ترجمه: 
ھای  باغ و شما را به ،دیبخشا یگناھانتان را م )خدا ،دین تجارت را انجام دھیاگر ا( 



 تفسیر نور    ٢٤٧٦

 

و شما را  ،بارھا روان استیآن جو )ھا و درختان اخک(ر یه از زکگرداند  یداخل م یبھشت
واقع  ،دان ماندگاریبھشت جاوھای  باغ ه درکدھد  یم یجا یخوب یھا در منازل و خانه

  .ن استیبزرگ ھم یو رستگار یروزیپ .اند شده
   توضیحات: 

يِّبَةً «  اكِنَ طَ سَ با و دلربا است یز یھا اخکمجلل و  یمراد قصرھا .خوب یھا خانه :»مَ

نٍ ). «۲۰زمر /  :نگا( دْ نَّاتِ عَ  .ھستند یشگیه محل اقامت ھمک یبھشتھای  باغ :»جَ
  .است یمراد محل خلود و جاودانگ

 ۱۳ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ   ﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
 یکیو فتح نزد یداد خدا یروزیه پکد یدار یگریھا) نعمت د ن نعمتی(گذشته از ا 

ه ک یزھائیو به مؤمنان مژده بده (به چ افتد) یه به دست شما مکه در پرتو آن مکاست (
  شناساند).ھا  انسان بهھا  انسان یه با الفباکو فراتر از آن است  ،ستیان نیف و بیقابل توص

   توضیحات: 

ري«  ٌ . «مبتدا است .یگریمثوبه و نعمت د :» أُخْ ري(بدل از  :»نَرصْ . است )أُخْ

تْحٌ « ْ . «رمه استکه مکمراد فتح م :»فَ ا و یدر دن یروزیپ ،مورد مژده !مژده بده :»بَرشِّ
  .ان استیه مافوق بک یزیا آن چی .بھشت در آخرت است

 ۱۴ سوره صف آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُكونُوٓ  َءاَمُنوا نَصارَ  ا

َ
ِ ٱ أ  َمنۡ  نَ  َۧحَوارِّ�ِ لِلۡ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  َكَما �َّ

نَصارِيٓ 
َ
ِۖ ٱ إَِ�  أ نَصارُ  نُ َ�ۡ  َوارِ�ُّونَ �َۡ ٱ قَاَل  �َّ

َ
ِۖ ٱ أ ٓ  اَمَنت َٔ َ�  �َّ ا ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  �َِفةٞ طَّ  ءِيَل َ�

ٓ  َوَ�َفَرت ا ۖ طَّ يَّدۡ  �َِفةٞ
َ
ِينَ ٱ نَافَ� َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا ۡص  َعُدّوِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ فَأ   ﴾١٤ ِهرِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا

   ترجمه: 
ون یم به حواریپسر مر یسیه عکگونه  ھمان ،دیخدا باش )نید(اران ی !مؤمنان یا 

ما  :ون گفتندیحوار ؟خدا خواھند بود )نید یاوری( یاران من برای یسانکچه  :گفت
و  ،مان آوردندیل ایاسرائ یاز بن یسپس گروھ .م بودیخدا خواھ )نید(اران ی یجملگ



  ٢٤٧٧ سوره صف

 

 ،میردکه دشمنانشان مدد یعل ،رفتندیمان را پذیه اکرا  یسانکما  .افر گشتندک یگروھ
  .روز شدندیو آنان پ

   توضیحات: 

ي«  ارِ نْ أَنصَ سربازان جان  یعنی .شوند یاران من مکاران و مددی یسانکچه  :» مَ

). بیلب یمغن :نگا(ت است یمع یبه معن :» إِيل. «ن خدایخدمت به د یمن برا یفدا

مْ « هِ وِّ دُ وّ (واژه  .اوردندیمان نیه اکاست  یمراد طائفه و گروھ .شانیدشمنان ا :»عَ دُ  )عَ

نَا). «۳۱/   فرقان ،۱۱۲/   انعام ،۱۰۱نساء /  :نگا(رود  یار مکمفرد و جمع ب یبرا دْ  :»أَيَّ
  .میردک یبانیت و پشتیحما .میمدد رساند





 
 

 سوره جمعۀ

 ۱ آیه ۀسوره جمع
   ه:یمتن آ 

ِ  �َُسّبِحُ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِض �ۡ� وِس لۡ ٱ َملِِك ل   ﴾١ ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ُقدُّ

   ترجمه: 
 .س خدا مشغول استیح و تقدیبه تسب ،ن استیو آنچه در زمھا  آسمان آنچه در 

و  ،مبرا و منزه است یبیاز ھر نقص و ع ،است )ل جھانک(م کو حا که مالک یخدائ
  .ار بجا استکره یچ

   توضیحات: 

 »... بِّحُ وسِ ). «۴۱نور /  ،۴۴اسراء /  ،۱۳رعد /  :نگا( :»يُسَ دُّ قُ   ).۲۳حشر /  :نگا( :»الْ
 ۲ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿   ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  مِن َ�نُوا   ﴾٢ مُّ
   ترجمه: 
سویشان  به خته است ویرا برانگ یغمبریسوادان پیان بیه از مکاست  یسکخدا  
 او .بگرداند کو آنان را پا ،شان بخواندیا یات خدا را برایتا آ ،ل داشته استیگس

خ واقعًا در یش از آن تاریآنان پ .آموزد یرا م )زدانی(عت یو شر )قرآن(تاب کشان  بدی
  .بودند یارکآش یگمراھ

   توضیحات: 

يِّنيَ . «رده استکمبعوث  .خته استیبرانگ :»بَعَثَ «  سواد  بی .نخوان افراد درس :»األُمِّ

مْ ). «۱۵۸و  ۱۵۷/   اعراف ،۷۵و  ۲۰/   عمران آل ،۷۸/   بقره :نگا( يهِ كِّ زَ /   بقره :نگا( :»يُ

بنيٍ ). «۱۵۱و  ۱۲۹ اللٍ مُ ... ضَ مْ نْهُ والً مِّ سُ انُواوَ ). «۱۶۴/   عمران آل :نگا( :»رَ  :»إِن كَ

 :نگا(از حروف مشبھٌة بالفعل است و مخفف از مثقله است  )إِنْ (و واژه  ،هیحرف واو حال



 تفسیر نور    ٢٤٨٠

 

  ).شین درویالد ییمح ،آناعراب القر
 ۳ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

ا ُهمۡ ِمنۡ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿  ْ يَلۡ  لَمَّ   ﴾٣ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  بِِهمۚۡ  َحُقوا
   ترجمه: 
و بعدھا به (اند  وستهینان نپیه ھنوز به اک یآنان ،ز ھستیگران نید یاو مبعوث برا 

  .استار بجا کره یخدا چ ).ندیآ یا میدن
   توضیحات: 

ينَ «  رِ اخَ يِّنيَ (عطف بر  .ھا رعربیغ .گرانید :»ءَ مْ (ر یا بر ضمی )األُمِّ در فعل  )هُ

مْ ( هُ لِّمُ عَ مْ . «است )يُ نْهُ مِّ  :»مِ
ُ
مْ . «نیاز مسلم .نییاز أ نْهُ ينَ مِ رِ اخَ مسلمانان عرب و  :»ءَ

مْ (ر یضم .ندیآ یا میه بعدھا به دنک یرعربیغ يِّني(ه به کدرست است  )هُ  ،گردد یبرم )أُمِّ
 یه مسلمانان از ھر نژادکچرا  ،باشد یشان میرد از زمره ایه اسالم را بپذکس کھر  یول
  ).۷۱/   توبه :نگا(گرند یدکیبشمارند و دوستان  یامت واحد ،ه باشندک

 ۴ آیه ۀسوره جمع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء   ﴾٤ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ
   ترجمه: 
ق و یو ال(ه بخواھد کس کآن را به ھر  ،رم خدا استکفضل و  )نعمت بعثت(ن یا 
  .است یرم بزرگکفضل و  یو خدا دارا ،بخشد یم )اش بداند ستهیشا

   توضیحات: 

  .و مقام نبّوت یغمبرین پیا .آن بعثت :»ذلِكَ « 
 ۵ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿  َّ�  ْ ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ِّلُوا سۡ  ِمُل َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ ٱ َكَمثَلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ةَ َرٮ
َ
 َمثَُل  َس بِئۡ  �ۚ َفاَرۢ أ

ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َّ�  ْ بُوا ِۚ ٱ ِت َ�ٰ � َكذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ   ﴾٥ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
ردند و حق آن را ادا کبدان عمل ن یول ،دیواگذار گردشان  بدی ه توراتک یسانک 



  ٢٤٨١ سوره جمعۀ

 

آنھا خبر  یاز محتوا یول(دارد  یرا برم یھائ تابکه کمانند  یم یبه درازگوش ،ننمودند
خداوند  .ن مثل را دارندیبدتر ،دارند یب میذکات خدا را تیه آک یمردمان ).ندارد

  ).گرداند یھر دو سرا نائل نمو به سعادت (دھد  یت نمیار را ھداکمردمان ستم
   توضیحات: 

لُواـحُ «   یاجرا .بدانان واگذار گشته است .بر دوش آنان گذاشته شده است :»مِّ

اـلَ . «شان گذارده شده استیغ آن برعھده ایام و تبلکاح لُوهَ ْمِ  .ردندکبدان عمل ن :»مْ حيَ

...بِئْسَ . «برابر آن نرفتند و حق آن را اداء ننمودند ثَلُ چه بد  !ن مثل را دارندیبدتر :»مَ
  .وھش استکفعل ذم است و منظور ن !دارند یمثل

 ۶ آیه ۀسوره جمع
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َهاُدوٓ  �َّ نَُّ�مۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  إِن ا

َ
وۡ  �

َ
ٓ أ ِ  ءُ ِ�َا ْ  �َّاِس ٱ ُدونِ  مِن ِ�َّ ۡ ٱ َ�َتَمنَُّوا  َت َموۡ ل

  ﴾٦ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن
   ترجمه: 
 ،گرید نه مردمان دیه شما دوستان خدا ھستکد یپندار یاگر شما م !انیھودی یا :بگو 

نعمت و  یبه سرا ،تا از خانه بال و محنت(د ید خواستار مرگ شویگوئ یاگر راست م
  ).سر شودیشما عاشقان م یدار جانان برایو د ،دیجنت برس

   توضیحات: 

وا«  ادُ ن دُونِ ). «۶۹و  ۴۴و  ۴۱/   مائده ،۱۶۰و  ۴۶نساء /  ،۶۲/   بقره :نگا( :»هَ  :»مِ

ا الْ . «ر ازیغ .از یجدا نَّوُ تَمَ تَ ـفَ وْ با زبان دعا نمودن  :ردن از دو راهکدرخواست مرگ  :»مَ
. دنیشتن نھراسکدن و از یگر در راه خدا جنگیو د ،ردنکدن مرگ یفرا رس یو تقاضا

لِيَآءُ «   ).۱۸/   مائده :نگا(زان یعز .دوستان :»أَوْ
 ۷ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

بَدَۢ  ۥٓ نَهُ َ�َتَمنَّوۡ  َوَ� ﴿ 
َ
َمۡت  بَِما �� يۡ  قَدَّ

َ
ُ ٱوَ  ِديهِمۚۡ � َّ�  ۢ ِ  َعلِيُم ٰ ٱب   ﴾٧ لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
و  ،خواھند یخود نم یاند ھرگز مرگ را برا ب شدهکه مرتک یارھائکآنان به خاطر  



 تفسیر نور    ٢٤٨٢

 

گاه است  یاران به خوبکخدا از حال ستم شان  اعمال فریکشان را به یا ،و سرانجام(آ
  ).رساند یم

   توضیحات: 

هيِمْ ـبِمَ «  مَتْ أَيْدِ ه انجام ک یاند. به خاطر اعمال ردهکشتر یه پک یارھائکبه سبب »: ا قَدَّ
  ).۶۲نساء /  ،۱۸۲/   عمران آل ،۹۵/   اند (نگا: بقره ش به آخرت فرستادهیشاپیاند و پ داده

 ۸ آیه ۀسوره جمع
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿  ِيٱ َت َموۡ ل ونَ  �َّ ٰ  إَِ�ٰ  تَُردُّونَ  ُ�مَّ  قِيُ�ۡمۖ ُمَ�ٰ  ۥفَإِنَّهُ  هُ ِمنۡ  تَفِرُّ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ�
َ�ٰ ٱوَ    ﴾٨ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�يُنَّبُِئُ�م َدةِ لشَّ

   ترجمه: 
گردد و شما را  یم یارویسرانجام با شما رو ،دیزیگر یه از آن مک یقطعًا مرگ :بگو 
گاه استکه از پنھان و آشکد یشو یبرگردانده م یسکسوی  به بعد از آن ،ابدی یدرم  ،ار آ

  .گرداند ید باخبر میا ردهکو شما را از آنچه 
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ ةِ . «فراتر است یو ُبرد دانش بشر ،و روح ،دیآنچه از دائره د :»الْ هادَ آنچه  :»الشَّ

يْبِ وَ . «است یروح و در فاصله ُبرد دانش بشر یرویو ن ،دیدر معرض د غَ ةِ الْ هادَ  :»الشَّ
  ).۱۰۵و  ۹۴/   توبه ،۷۳/   انعام :نگا(

 ۹ آیه ۀسوره جمع
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ  نُودِيَ  إَِذا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن ةِ لِلصَّ ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا َّ�  ْ  َوَذُروا

ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ   ﴾٩ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
   ترجمه: 
ر و کذسوی  به ،نماز جمعه اذان گفته شد ینه برایه روز آدک یھنگام !مؤمنان یا 

دستور داده ه بدان ک یزیچ(ن یا .دید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب
  .دیشما بھتر و سودمندتر است اگر متوجه باش یبرا )دیشو یم

   توضیحات: 

مِ الْ . «از مصدر ِنداء است )یناد(مجھول  :»نُودِيَ «  وْ ن يَ ةِ ـمِ عَ مُ  .در روز جمعه :»جُ



  ٢٤٨٣ سوره جمعۀ

 

نْ (حرف  ضِ فَاطِرَ « :مثل .است )يفِ ( یبه معن )مِ نَ األرْ وا مِ لَقُ ا خَ اذَ وينِ مَ  :نگا( ۴۰/  »أَرُ

اهللاِ). «یالمعان روح رِ المصحف  :نگا(مراد خطبه و نماز جمعه است  .اطاعت از خدا :»ذِكْ

بَيْعَ ). «سریالم   .شه استیار و پکسب و کمراد ھر نوع  .معامله و تجارت :»الْ
 ۱۰ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

لَوٰ ٱ قُِضَيِت  فَإَِذا﴿  ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ فَۡض  مِن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ ُكُروا  �َكثِ�ٗ  �َّ

  ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ 
   ترجمه: 
خدا  ید و به دنبال رزق و روزینده گردکن پرایدر زم ،ه نماز خوانده شدکآنگاه  
  .دیه رستگار شوکن یتا ا ،دینکاد یار یبس )با دل و زبان(را  ید و خدایبرو
   توضیحات: 

يَتْ «  وا. «رفتید و انجام پذیاداء گرد :»قُضِ ُ  .دینده و متفرق شوکپرا :»إنتَرشِ

وا« تَغُ   .دیبطلب .دینکجستجو  :»إبْ
 ۱۱ آیه ۀسوره جمع

   ه:یمتن آ 

وۡ  �َذا﴿ 
َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِ�ٰ  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا ِ ٱ ِعندَ  َما قُۡل  ا  وِ للَّهۡ ٱ ّمِنَ  َخۡ�ٞ  �َّ

ِ� ّ�َِ�ٰ ٱ َوِمنَ  ُ ٱوَ  َرة ٰ ٱ َخۡ�ُ  �َّ   ﴾١١ زِ�ِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
دند از یرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یھنگام )ھا از جمعه یکیدر  ،از اصحاب یبرخ( 

 :بگو !ردندکرھا  )در حال خطبه ،بر منبر(ستاده یو تو را ا ،نده شدندکرامون تو پرایپ
و خدا  ،است یو بازرگان یبھتر از سرگرم ،است )از فضل و ثواب(ش خدا یآنچه در پ

  .رسان است ین روزیبھتر
   توضیحات: 

ةً «  ارَ َ واً ـلَ . «جمعه از شام آمده بود یھا ه در وقت خطبهکاست  یاروانکمراد  :»جتِ  :»هْ
گھ یاروان براکه به ھنگام آمدن کاست  یمراد طبل .یسرگرم . شد ینواخته م یآ

وا« ضُّ ا. «نده شدندکپخش و پرا :»إنفَ يْهَ  .تجارت است )ھا(مرجع  :»إلَ





 
 

 سوره منافقون

 ۱ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إَِذا﴿  ۡ ٱ َءكَ َجا ْ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِۗ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ  قَالُوا ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥلَرَُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ َّ� 
ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  ﴾١ ِذبُونَ لََ�

   ترجمه: 
 یما گواھ :ندیگو یخورند و م یسوگند م ،ندیآ یه منافقان نزد تو مک یھنگام 

ه تو فرستاده خدا کداند  یخداوند م - !یه تو حتمًا فرستاده خدا ھستکم یدھ یم
ه کچرا (ه منافقان در گفته خود دروغگو ھستند کدھد  یم یخدا گواھ یول -  یباش یم

  ).مان ندارندیبه سخنان خود ا
   توضیحات: 

 »... دُ إِنَّكَ هَ ...« :دیگو یم یه فرد عربک یھنگام :»نَشْ دُ إِنَّ هَ اد یمقصودش قسم  »أَشْ

اهللاُ ). «ّسریالمصحف الم :نگا(ه او در گفتار خود صادق است کردن به خدا است ک وَ

هُ  ولُ سُ رَ لَمُ إِنَّكَ لَ عْ   .جمله معترضه است :»يَ
 ۲ سوره منافقون آیه

   ه:یمتن آ 

َُذوٓ ٱ﴿  َّ� ْ يۡ  ا
َ
ْ  ُجنَّةٗ  َنُهمۡ َ�ٰ � وا ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن فََصدُّ ٓ  إِ�َُّهمۡ  �َّ ْ  َما ءَ َسا   ﴾٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
از گرفتار آمدن به دست  یرھائ یبرا( یخود را سپر )نیدروغ( یآنان سوگندھا 

از راه خدا  )خود را و مردمان را(و  ،گردانند یم )شیخو یو پوشاندن چھره واقع ،عدالت
  !نندک یم یار بدکشان چه یا .دارند یبازم
   توضیحات: 

نَّةً «  بِيلِ اهللاِ). «۱۶/   مجادله :نگا(سپر  :»جُ ن سَ وا عَ دُّ  ،۹/   توبه ،۱۶۷نساء /  :نگا( :»صَ
  ).۸۸/   نحل



 تفسیر نور    ٢٤٨٦

 

 ۳ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  َءاَمُنوا ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُروا   ﴾٣ َقُهونَ َ�فۡ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

   ترجمه: 
 )نخست با زبان(ه کبدان خاطر است  )نیو بازداشتن از د ینفاق و دروغگوئ(ن یا 

شان یو ا ،مھر نھاده شد  ھایشان دل پس بر ،اند افر شدهک )با دل(اند و سپس  مان آوردهیا
  .فھمند ینم )یزیمان چیو از ا ،نندک ینم کقت را دریحق(گر ید

   توضیحات: 

وا«  رُ فَ نُوا ثُمَّ كَ امَ ن یاز د یرین نفاق و دروغ و جلوگیا :»ذلِكَ ). «۱۳۷نساء /  :نگا( :»ءَ

ِمْ . «اند عادت گرفتهه بدان کاسالم  لُوهبِ يل قُ  ،۱۰۸/   نحل ،۹۳و  ۸۷/   توبه :نگا( :»طُبِعَ عَ
  ).۱۶محّمد / 

 ۴ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ  �َذا﴿ 
َ
جۡ  ِجُبَك ُ�عۡ  َتُهمۡ َر�

َ
ْ  �ن َساُمُهۡمۖ أ �َُّهمۡ  لِهِۡمۖ لَِقوۡ  َمعۡ �َسۡ  َ�ُقولُوا

َ
ٞۖ  ُخُشٞب  َك� َسنََّدة  مُّ

ٰ  ُهمۚۡ َذرۡ حۡ ٱفَ  َعُدوُّ لۡ ٱ ُهمُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َحةٍ َصيۡ  ُ�َّ  َسُبونَ َ�ۡ  ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
  ﴾٤ فَُكونَ يُؤۡ  �

   ترجمه: 
رد و به شگفت یگ یشان تو را م یمایو س ،رکیپ ی،نیب یشان را میه اک یھنگام 

ه به سخن ک یو ھنگام )!یا باوقار و برازنده یھا چه انسان :یگوئ یو به خود م(آورد  یم
ن یبا وجود ا( .یدھ یشان گوش فرا م به سخنان )شان المکبه عّلت حالوت (ند یآ یدرم

ه داده شده یکت )واریبر د(ه کھستند  یھائ آنان انگار تخته )گفتار یرائیما و گیجذبه س
بر در  یھائ نقش ،نور و صفا یب یھا درون ی،توخال یھا لکیھ ،مانیا یجان و ب یب(باشند 

آنان  !شیان خویرا به ز یپندارند و ھر آواز یرا بر ضّد خود م یادیھر فر ).وارھایو د
برگردانده  )از حق(چگونه  !شادکبشان  خدای .شان برحذر باشیدشمنان بشمارند و از ا

  ).؟!گردند یو منحرف م(شوند  یم
   توضیحات: 

بٌ «  شُ ةٌ . «ھا تخته ،جمع َخَشب :»خُ نَّدَ سَ ةٍ « .ه داده شدهیکت :»مُ يْحَ . آواز .ادیفر :»صَ

مُ اهللاُ « اتَلَهُ ردن و از رحمت کن ینفر ،نجایشتن در اکمراد از  !شادکبشان  خدای :»قَ



  ٢٤٨٧ سوره منافقون

 

ونَ . «محروم گرداندن است فَكُ   ).۸۷/   زخرف ،۶۱/   بوتکعن ،۳۰/   توبه :نگا( :»أَينَّ يُؤْ
 ۵ سوره منافقون آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿  ِ ٱ رَُسوُل  لَُ�مۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  ا وۡ  �َّ ْ لَوَّ �ۡ  رُُءوَسُهمۡ  ا
َ
ونَ  َتُهمۡ َوَر�  َوُهم يَُصدُّ

سۡ  ونَ َتكۡ مُّ ُ�ِ ٥﴾  
   ترجمه: 
 یسرھا ،تان آمرزش بخواھدیغمبر خدا براید تا پیائیه بکچون به آنان گفته شود  

د ید یدھند وآنان راخواھ یان مکت )و به عنوان استھزاء ،ّبرکغرور و ت یاز رو(خود را 
  .روند یگردانند و م یم یبرانه روکمست
   توضیحات: 

ا«  وْ وَّ ونَ . «ّبر و تمسخر استکان دادن سر به عنوان تکمراد ت .چ دادندیپ :»لَ دُّ  :»يَصُ
  .غمبریرش دعوت پینند از پذک یم یدور .گردانند یم یرو

 ۶ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ سۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  لَُهمۡ  َت َفرۡ َتغۡ أ

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  لَن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  لَمۡ  أ َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  �َّ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

 ﴾٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ
   ترجمه: 
 ی،و چه آمرزش نخواھ ی،شان آمرزش بخواھیا یسان است چه براکیآنان  یبرا 

خداوند  .دیشان را نخواھد بخشیھرگز خدا ا )شندک یچون آنان از نفاق خود دست نم(
  .دھد یت نمیقطعًا مردمان فاسق را ھدا

   توضیحات: 

تَ «  رْ فَ تَغْ تَ (اصل آن  :»أَسْ رْ فَ تَغْ ف یتخف یه ھمزه باب استفعال آن براکاست  )أَإِسْ

نيَ . «حذف شده است قِ اسِ فَ مَ الْ وْ قَ   ).۱۰۸و  ۲۶و  ۲۵/   مائده :نگا( :»الْ
 ۷ آیه سوره منافقون

   ه:یمتن آ 
 



 تفسیر نور    ٢٤٨٨

 

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿  ْ  َ�  َ�ُقولُونَ  �َّ ٰ  تُنفُِقوا ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ�َ َّ�  ٰ ْۗ  َح�َّ وا ِ  يَنَفضُّ ٓ  َوِ�َّ  �ِنُ َخَزا
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ِض �ۡ�   ﴾٧ َقُهونَ َ�فۡ  َ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

   ترجمه: 
نزد  )اند و ردهکنه مھاجرت یه به مدکاز م(ه ک یبه آنان :ندیگو یه مکند یسانکآنان  

 .نده شوند و بروندکد تا پرایندھ یزید و چینکن یبذل و بخشش ،فرستاده خدا ھستند
ه کس کو به ھر (ن از آن خدا است یو زمھا  آسمان یھا نهیگنج )هکن یغافل از ا(

  .فھمند ین منافقان نمکیول )ندک یبخواھد از آنھا بدو عطاء م
   توضیحات: 

 »... ندَ نْ عِ ولِ اهللاِ. «نه استیر مدیمراد مھاجران فق :»مَ سُ استھزاء و  یاز رو :»رَ
  .غمبر خدایپ :گفتند یمنافقان م ،تمسخر

 ۸ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ رََّجعۡ  لَ�ِن َ�ُقولُونَ ﴿  ۡ ٱ إَِ�  َنا  ٱ رَِجنَّ َ�ُخۡ  َمِدينَةِ ل
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُّ ۡ�

َ
�ۡ ۚ ِ  َذلَّ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  عِزَّةُ لۡ ٱ َوِ�َّ

ۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ    ﴾٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
   ترجمه: 
 ،د افراد باعّزت و قدرتیبا ،مینه برگشتیبه مد )مصطلق یاز غزوه بن(اگر  :ندیگو یم 

عّزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و  .نندکرون یاشخاص خوار و ناتوان را از آنجا ب
  .دانند ینم )نند وک ینم کن را دریا(ن منافقان کیل و ،مؤمنان است

   توضیحات: 

زُّ «  . شتن بودیمنافقان مرادشان خو .تر رهیمقتدرتر و چ .تر یزتر و گرامیعز :»األَعَ

لَّ « ةُ . «منظورشان رسول خدا و مؤمنان مھاجر بود .تر خوارتر و پست :»األَذَ زَّ عِ هللاِ الْ

... باعّزت و باقدرت خدا و  یول .الم منافقان قبول استکه کن است یاشاره به ا :»وَ
  .غمبر و مؤمنانندیپ

 ۹ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

 



  ٢٤٨٩ سوره منافقون

 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ مۡ  ِهُ�مۡ تُلۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  َعن ُدُ�مۡ َ�ٰ أ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن �َّ

 ٰ ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ُ�ِ ٩﴾  

   ترجمه: 
ن یه چنک یسانک .ندکاد خدا غافل نیاموالتان و اوالدتان شما را از  !مؤمنان یا 

  .ارندکانیشان زیا )آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد ،و اموال و اوالدشان(نند ک
   توضیحات: 

مْ «  كُ لْهِ رِ اهللاِ ). «۳حجر /  ،۳۷نور /  :نگا(ند کشما را سرگرم و غافل ن :»ال تُ اد ی :»ذِكْ
  .اطاعت از خدا .خدا و عبادت و پرستش او

 ۱۰ سوره منافقون آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ نفُِقوا
َ
ا ِمن َوأ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  مَّ

َ
  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  ِ�َ يَأ

َ
ۡ ٱ أ  َ�ٓ لَوۡ  َرّبِ  َ�َيُقوَل  ُت َموۡ ل

رۡ  خَّ
َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
َق  قَرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َوأ   ﴾١٠ لِِح�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ش از آن یپ ،دینکم بذل و بخشش و صدقه و احسان یا ه به شما دادهک یزھائیاز چ 

مرا به  یمکشود اگر مّدت  یچه م !پروردگارا :دیاز شما در رسد و بگو یکیه مرگ ک
جه از زمره صالحان و یتا احسان و صدقه بدھم و در نت یام بگذار و زنده یر اندازیتأخ

  ؟! خوبان شوم
   توضیحات: 

مُ ال«  كُ دَ َ أَحَ أْيتِ ...ـْقَبْلِ أَنْ يَ تُ وْ رات و غمرات آن کا سیدن مقّدمات مرگ یمراد فرا رس»: مَ

بعد از  یداللت بر طلب حصول مابعد خود دارد و فعل ماضه کاست  یحرف»: لَوْ ال«است. 

نْ «د. ینما یل میبه مضارع تبد یخود را از لحاظ معن قَ عطف بر محّل (»: أَكُ دَّ   ) است.أَصَّ
 ۱۱ سوره منافقون آیه

   ه:یمتن آ 

رَ  َولَن﴿  ُ ٱ يَُؤّخِ ٓ  إَِذا ًساَ�فۡ  �َّ ۚ  ءَ َجا َجلَُها
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ   ﴾١١ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�

   ترجمه: 
ده باشد. یه اجلش فرا رسک یاندازد ھنگام یر نمیرا به تأخ یسکخداوند ھرگز مرگ  



 تفسیر نور    ٢٤٩٠

 

گاه از کخداوند    شما را خواھد داد). ید (و سزا و جزایدھ یه انجام مکاست  یارھائکامًال آ
   توضیحات: 

ساً «   ).۲۳۴و  ۱۲۳و  ۴۸/   بقره :نگا( :»نَفْ



 
 

 سوره تغابن

 ۱ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  �َُسّبِحُ ﴿  َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ۡ ٱ َ�ُ  ِض� �ۡ� ٰ  َوُهوَ  ُدۖ مۡ �َۡ ٱ َوَ�ُ  ُك ُملۡ ل  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

  ﴾١ قَِديرٌ 
   ترجمه: 
 .س خدا مشغول استیح و تقدیبه تسب ،ن استیآنچه در زمو ھا  آسمان آنچه در 
 یزیاو بر ھر چ .ش خاّص او استیو سپاس و ستا ،ت از آن او استیکت و مالیمکحا

  ...توانا است
   توضیحات: 

بِّحُ «    ).۴۱نور /  ،۴۴ِاسراء /  ،۱۳رعد /  :نگا( »يُسَ
 ۲ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ؤۡ  َومِنُ�م َ�فِرٞ  فَِمنُ�مۡ  َخلََقُ�مۡ  �َّ ُ ٱوَ  ِمٞنۚ مُّ   ﴾٢ بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
   ترجمه: 
 یگروھ ).ار داده استیو اخت یو به شما آزاد(ده است یه شما را آفرکاست  یسکاو  

  .دینک یه مکند ھرچه را یب یخدا م .دیگرد یاز شما مؤمن م یافر و گروھکاز شما 
   توضیحات: 

افِرٌ وَ «  مْ كَ نكُ نٌ فَمِ مِ ؤْ م مُّ نكُ   ).۳/   انسان ،۲۹/   ھفک :نگا( :»مِ
 ۳ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� َرُ�مۡ  قِّ �َۡ ٱب حۡ  َوَصوَّ

َ
ۡ ٱ هِ �َ�ۡ  ُصَوَرُ�ۡمۖ  َسنَ فَأ   ﴾٣ َمِص�ُ ل

   ترجمه: 
نظام  ،نش آنیدر آفر .نه به باطل(ده است ین را به حق آفریو زمھا  آسمان ،خداوند 
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و  )درست است یریمانه و مسیکح یھدف یو دارا ،ار رفته استکبه  ینیق و راستیدق
سرانجام  .رده استکبا یشما را خوب و ز یھا لکده است و شیل بخشکشما را ش

  .او استسوی  به بازگشت
   توضیحات: 

مَ «  لَقَ السَّ اتِ وـخَ ضَ بِالاوَ قِّ ـْاألرْ  ).۳/   نحل ،۱۹/   میابراھ ،۷۳/   انعام :نگا( :»حَ

مْ « كُ رَ وَ نَ صُ سَ مْ فَأَحْ كُ رَ وَّ   ).۶/   عمران آل ،۱۱/   اعراف ،۶۴غافر /  :نگا( :»صَ
 ۴ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ونَ  َما لَمُ َوَ�عۡ  ِض �ۡ� ُ ٱوَ  لُِنونَۚ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ َّ�  ۢ  بَِذاتِ  َعلِيُم

ُدورِ ٱ   ﴾٤ لصُّ
   ترجمه: 
ار کا آشیو از آنچه شما پنھان  ،است یزھائین چه چیو زمھا  آسمان ه درکداند  یاو م 

گاه از عقائد و ن ،د با خبر استیدار یم   ھا است. نهیه در درون سکاست  یاتیو خدا بس آ
   توضیحات: 

 » ُّ ا تُرسِ ا ونَ وَ مَ لِنُونَ مَ   ).۱۹/   نحل :نگا( :»تُعْ
 ۵ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
�  

ۡ
ْ  تُِ�مۡ يَأ ِينَ ٱ َ�َبُؤا َّ�  ْ ْ  ُل َ�بۡ  ِمن َ�َفُروا مۡ  َوَ�اَل  فََذاقُوا

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  رِهِمۡ أ

َ
  ﴾٥ أ

   ترجمه: 
آنان  ؟ استده یاند به شما نرس ستهیز ین میشیه در روزگاران پک یافرانکا خبر یآ 

 )ھم در آخرت( یکو عذاب دردنا ،دندیچش )ایدر دن(خود را  یارھاکعقوبت ناگوار 
  .دارند

   توضیحات: 

بَأُ «  /   مائده :نگا( :»بَالَ وَ . «در آخر دارد یدر رسم الخّط قرآن یالف زائد ...خبر :»نَ
  ).۱۵حشر /  ،۹۵

 ۶ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٤٩٣ سوره تغابن

 

 ﴿ ٰ نَّهُ  لَِك َ�
َ
  َ�نَت ۥبِ�

ۡ
ِ  رُُسلُُهم �ِيِهمۡ تَّأ ْ َ�َقالُوٓ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب �ََ�ٞ  ا

َ
ْ  ُدوَ�َناَ�هۡ  � ْۖ  فََ�َفُروا  َوتََولَّوا

ۚ ٱ َ� َتغۡ سۡ ٱوَّ  ُ ُ ٱوَ  �َّ   ﴾٦ َ�ِيدٞ  َغِ�ٌّ  �َّ
   ترجمه: 
شان یش ایغمبرانشان به پیه پکبدان خاطر است  )سوء عاقبت و عذاب آخرت(ن یا 

ا یآ :گفتند یشان میآوردند و ا یآنان م یمعجزات روشن و دالئل متقن براآمدند و  یم
غمبران یھمچون خودمان پھائی  انسان شود یمگر م( ؟نندک یت میما را ھدا ،انیآدم

افر ک )خاستند و یله به مخالفت برمین وسیبد .د فرشته باشندیغمبران بایپ ؟!خدا شوند
مان و یاز ا(از ین یو خدا ھم ب ،شدند یگردان میتافتند و رو یگشتند و سر بر م یم

  .ش و سپاسیاز است و سزاوار ستاین یب )شه ھمیھم(بود و  )شانیاطاعت ا
   توضیحات: 

 » ٌ  †اءینجا مراد انبیگردد. در ا یو جمع استعمال م یمفرد و مثنّ  ین واژه برایا»: بَرشَ
  .است

 ۷ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿  ْ َ�َفُروٓ  �َّ ن ا
َ
ْۚ ُ�بۡ  لَّن أ  ُتمۚۡ َعِملۡ  بَِما َ�ُنَبَُّؤنَّ  ُ�مَّ  َعُ�َّ َ�ُبۡ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  َعُثوا

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لَِك َوَ�   ﴾٧ �َِس�ٞ  �َّ
   ترجمه: 
ه کست ین نیچن :بگو !دیخته نخواھند گردیه ھرگز زنده و برانگکپندارند  یافران مک 

و سپس از آن  ،د شدیخته خواھیزنده و برانگ !به پروردگارم سوگند ،دیپندار یم
خدا ساده و آسان  یار براکن یو ا .ردکد با خبرتان خواھند یا ردهک یه مک یزھائیچ

  .است
   توضیحات: 

ن را یشیپ یسخن منف یعنی .الم ماقبل استک یابطال نف ین حرف برایا :» بَيل« 

ريٌ . «سازد یمثبت م   .ساده و آسان :»يَسِ
 ۸ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ َٔ  ْ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َ  �َّ
َ
ۚ أ ُ ٱوَ  ا   ﴾٨ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
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   ترجمه: 
روشن  یقرآن نام دارد و آن را برا(ه ک یغمبرش و نورید به خدا و پیاوریمان بیا 

گاه از ھر کخداوند  .میا ردهکنازل  )ھا ا و آخرت شما انسانیدنردن راه سعادت ک امًال آ
  .دیدھ یه انجام مکاست  یزیآن چ

   توضیحات: 

  ).۵۲/   یشور ،۱۷۴نساء /  :نگا(قرآن  :»النُّورِ « 
 ۹ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِع� مۡ �َۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َمُعُ�مۡ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿  ِ  مِنۢ يُؤۡ  َوَمن �ََّغابُِن� ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ� ِ ٱب  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َو�َعۡ  �َّ
ٰ  هُ ِخلۡ َوُ�دۡ  ۦاتِهِ  َٔ َسّ�ِ  هُ َ�نۡ  يَُ�ّفِرۡ   ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لِكَ َ�

  ﴾٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ
   ترجمه: 
آورد.  یان) جمع مینیان و پسینیشیپ ی(جملگ یخداوند شما را در روز گردھمآئ ی،زمان 

مان یه به خدا اک یسانکمؤمنان) است.  یو سودمند ،افرانک( یانمندیروز ز ،آن روز
ھای  باغ و آنان را به ،دیزدا یشان را میا یھا ینند. خداوند بدکسته بیشا یارھاکاورند و یب

و در آنجا  ،است یدبارھا جارھا و درختان) آن رو اخکر (یه از زکگرداند  یداخل م یبھشت
  بزرگ. یروزیسترگ و پ ین است رستگاریمانند. ا یشه جاودانه میھم یبرا

   توضیحات: 

مَ الْ «  وْ عِ ـيَ مْ /   سی ،۵۰/   واقعه ،۱۰۳ھود /  :نگا(امت است یه قک یروز گردھمآئ :»جَ

ابُن). «۵۳و  ۳۲  ،در جھان ...یو سودمند شدن گروھ یانمند گشتن گروھیز :» تَغَ
 :نگا(گردند  یانخورده و متضّرر میو در آخرت ز ،فروشند یا میآخرت را به دن  ھای دست
فروشند و  یا را به آخرت میدن  ھای دست و ).۱۷۷و  ۷۷/   عمران آل ،۱۰۲و  ۱۶/   بقره

 ،۲۰۷/   بقره :نگا(نند ک یخدا و بھشت را از آن خود م یبرند و رضا یدر آخرت سود م
امت بر اثر ھول و یه در قکچرا  .گریردن ھمدکفراموش  ).۱۱۱/   توبه ،۷۴نساء / 

 ،۲/   حّج  :نگا(وشد ک یخود را م یسکو ھر ،ستین یسکر کبه ف یسک ،ھراس آخرت
  ).۳۷ - ۳۳/   عبس ،۱۰/   معارج

 



  ٢٤٩٥ سوره تغابن

 

 ۱۰ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ َ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  تَِنا
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ۖ  ِ�ِينَ َ�ٰ  �َّارِ ٱ ُب َ�ٰ أ  َس َو�ِئۡ  �ِيَها

ۡ ٱ   ﴾١٠َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
انند جاودانه در آنجا یآنان دوزخ ،نندکب بیذکات ما را تیافر بشوند و آکه ک یسانکو  

  ).!ه دارندک( یگاه بدیو چه سرانجام و جا ،مانند یم
   توضیحات: 

ريُ ـْال«  صِ   ).۷۳/   توبه ،۱۶/   انفال ،۱۲۶/   بقره :نگا( :»مَ
 ۱۱ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيبَةٍ  ِمن أ ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  مُّ ِ  ِمنۢ يُؤۡ  َوَمن �َّ ِ ٱب ُ ٱوَ  ۥۚ َبهُ قَلۡ  دِ َ�هۡ  �َّ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

  ﴾١١ َعلِيمٞ 
   ترجمه: 
ه به خدا کس کو ھر  ،دھد یجز به فرمان و اجازه خدا رخ نم یا چ واقعه و حادثهیھ 

 یبه قضا و قدر الھ یو خوشنود ،به ثبات و آرامش(خدا دل او را  ،مان داشته باشدیا
گاه استک یزیو خداوند از ھر چ ،گرداند یرھنمود م )رساند و یم   .امًال آ

   توضیحات: 

يبَةٍ «  صِ ن مُّ ابَ مِ آ أَصَ بَهُ ). «۲۲د / یحد :نگا( :»مَ لْ ْدِ قَ  یدل او را رھنمود و رھبر :»هيَ
ش و ینان و آسایدل او را به استقامت و اطم .ردیگ یزمام دل او را به دست م .ندک یم

  .گرداند یو رضا به قضا رھنمود م ،آرامش
 ۱۲ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۚ ٱ َوأ ۡ  فَإِن لرَُّسوَل َما ُتمۡ تََو�َّ ٰ  فَإِ�َّ ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ رَُسوِ�َا َ�َ   ﴾١٢ ُمبِ�ُ ل

   ترجمه: 
ام یبر فرستاده ما جز رساندن پ ،دیگردان شویاگر رو .دینکغمبر اطاعت یاز خدا و پ 

  .ستیار نکروشن و آش



 تفسیر نور    ٢٤٩٦

 

   توضیحات: 

بَالغُ الْ «  بِنيُ ـالْ و  ۳۵/   نحل ،۹۲/   مائده :نگا(گر  روشن امیرساندن پ ،ارکغ آشیتبل :»مُ
  ).۵۴نور /  ،۸۲

 ۱۳ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِ ٱ َوَ�َ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ   ﴾١٣ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
   ترجمه: 
  .نند و بسکل کد بر خدا تویپس مؤمنان با ،ستین یجز خدا معبود 
   توضیحات: 

لِ «  كَّ يَتَوَ لْ   .نندکل کد تویبا :»فَ
 ۱۴ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ زۡ  مِنۡ  إِنَّ  ا

َ
وۡ  ِجُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 �ن َذُروُهمۚۡ حۡ ٱفَ  لَُّ�مۡ  �َعُدوّٗ  ِدُ�مۡ َ�ٰ َوأ

ْ َ�عۡ  ْ َوتَۡص  ُفوا ْ َوَ�غۡ  َفُحوا َ ٱ فَإِنَّ  فُِروا   ﴾١٤ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
   ترجمه: 
شما را از ( .از ھمسران و فرزندانتان دشمنان شما ھستند یقطعًا بعض !مؤمنان یا 

شتن را یشان خویپس از ا )گردانند یو از عبادت و طاعت سست م ،دارند یراه خدا باز م
خدا ھم شما را مشمول (د ید و ببخشینمائ ید و چشم پوشینکاگر عفو  .دیبر حذر دار

  .نده مھربان استیه خداوند بخشاکچرا  )دینما یمغفرت خود معفو و مرحمت و 
   توضیحات: 

نْ «  اً . «ض استیتبع یبرا :»مِ وّ دُ ار کو جمع به  یمفرد و مثنّ  ین واژه برایا :»عَ

وا. «است )إِنَّ (اسم  .رود یم رُ فِ غْ وا و تَ حُ فَ وا وَ تَصْ فُ عْ ن بخش یا ).۱۰۹/   بقره :نگا( :»إن تَ
رات یه انسان را از مبّرات و خکا فرزندان یه چه بسا ھمسران کن یاشاره دارد به ا ،هیاز آ

د یبه ھر حال با ،باشد ینادان یه از روکنند قصد سوء نداشته و بلک یا سست میمنع و 
به  یول ،ردکت سوء و قصد عداوت آنان را پخش نید و نیشان را بخشیار بد اک

و  یشان انسان را از خدا پرستید و محّبت ارد و مواظب خود بوکسخنانشان گوش ن
  .رات و مبرات دور نسازدیانجام خ



  ٢٤٩٧ سوره تغابن

 

 ۱۵ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
ۚ فِتۡ  ُدُ�مۡ َ�ٰ َوأ ُ ٱوَ  َنةٞ جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
  ﴾١٥ َعِظيمٞ  رٌ أ

   ترجمه: 
از  ،شیدان آزماین میاگر در ا(و  ،ندیش شمایله آزمایوس ،قطعًا اموالتان و اوالدتان 

  .شگاه خدا استیدر پ یاجر و پاداش بزرگ )شما یبرا ،دیعھده بر آئ
   توضیحات: 

نت و یه اموال و اوالد زکن است یمراد ا ).۲۸/   انفال :نگا(ش یآزما .امتحان :»فِتْنَةٌ « 
 یر خداشناسیه در مسک یدر صورت ،به سعادت ھستند یابیه دستینعمت جھان و ما

 ،ح داده شودیزدان ترجی یاّما اگر محّبت آنان بر فرمان و رضا .نندک کمکانسان را 
  ).۷۵و  ۲۳و  ۲۲/   توبه ،۱۵و  ۱۴/   عمران آل :نگا(گردند  یم یه بدبختیما

 ۱۶ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿  َ ٱ �َُّقوا ْ سۡ ٱوَ  ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ ْ  َمُعوا ِطيُعوا
َ
ْ  َوأ نفُِقوا

َ
نُفِسُ�ۡمۗ  �َخۡ�ٗ  َوأ

َ
 ُشحَّ  يُوَق  َوَمن ّ�ِ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ   ﴾١٦ لُِحونَ ُمفۡ ل

   ترجمه: 
ھا و  و (درس ،دینک یزگارید و پرھید از خدا بھراسیه در توان دارکپس آن قدر  

د. و ینکخدا) اطاعت  یھا ن و فرمانیو (از قوان ،دیرید و بپذیرا) بشنو یآسمان یاندرزھا
ارھا) به سود شما کن ی(انجام ا ،دینکصدقه و احسان و) بذل و بخشش  ،(در راه خدا
آنان قطعًا  ،مصون داشته شوند ،شیه از بخل و حرص نفس خوک یسانکخواھد بود. 

  رستگارند.
   توضیحات: 

تُمْ «  تَطَعْ ا اسْ /   حّج  ،۲۸۶/   بقره :نگا(د یه در توان دارکتا آنجا  .دیتوان یه مکمادام  :»مَ

اً ). «۷۸ ريْ وا(ن صورت مفعول یدر ا ).۱۸۰/   بقره :نگا( یمال و دارائ :»خَ قُ و  ،است )أَنفِ
ن صورت خبر یدر ا .کیخوب و ن .دیخود ببخش یاز اموال و دارائ :ن استیچن یمعن

اً...« :ن استیر چنیه تقدکاست  یفعل ناقصه مقّدر ريْ نْ ذلِكَ خَ ن « »يَكُ حَّ مَ يُوقَ شُ

هِ  سِ   ).۹حشر /  :نگا( :»نَفْ



 تفسیر نور    ٢٤٩٨

 

 ۱۷ سوره تغابن آیه
   ه:یمتن آ 

ْ ُ�قۡ ﴿  َ ٱ رُِضوا ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  لَُ�مۡ  هُ عِفۡ يَُ�ٰ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ   ﴾١٧ َحلِيمٌ  َشُكورٌ  �َّ
   ترجمه: 
و شما را  ،سازد ین برابر میتان چندیآن را برا ،دیبدھ یا الحسنه اگر به خدا قرض 

 یھا له دادن پاداشیو او از بندگانش به وس(خداوند سپاسگزار و بردبار است  .آمرزد یم
و  ،دیفرما یل نمیدر عقوبت بندگان تعج ،خود یو در پرتو بردبار ،دینما یر مکم تشیعظ

  ).دیبخشا یه گناھانشان را مکبل
   توضیحات: 

ناً «  سَ ضاً حَ وا اهللاَ قَرْ ضُ رِ   ).۱۸و  ۱۱د / یحد ،۱۲/   مائده ،۲۴۵/   بقره :نگا( :»إِن تُقْ
 ۱۸ سوره تغابن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ�   ﴾١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َدةِ لشَّ
   ترجمه: 
گاه از نھان و آش    .ار بجا استکره یو چ ،ارکاو آ
   توضیحات: 

الِ «  يْبِ وـعَ غَ ةِ مُ الْ ادَ هَ   ).۹رعد /  ،۱۰۵و  ۹۴/   توبه ،۷۳/   انعام :نگا( :»الشَّ



 
 

 سوره طالق

 ۱ سوره طالق آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا حۡ  لِعِدَّ

َ
ْ َوأ ۖ لۡ ٱ ُصوا ةَ ْ ٱوَ  عِدَّ ُقوا َ ٱ �َّ َّ� 

ٓ  نَ رُجۡ َ�ۡ  َوَ�  ُ�ُيوتِِهنَّ  ِمنۢ  رُِجوُهنَّ ُ�ۡ  َ�  َر�َُّ�ۡمۖ  ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
بَّيَِنةٖ�  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ  ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  مُّ

ِۚ ٱ ِ ٱ ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن �َّ َ ٱ لََعلَّ  رِيتَدۡ  َ�  ۥۚ َسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  �َّ ٰ  دَ َ�عۡ  ِدُث ُ�ۡ  �َّ  لَِك َ�
مۡ 
َ
  ﴾١�رٗ أ

   ترجمه: 
دن عّده یآنان را در وقت فرا رس ،دید زنان را طالق دھیه خواستک یوقت !غمبریپ یا 

رده کن یکیه شوھرش در آن با او نزدک یا انهیشدن زن از عادت ماھ کآغاز پا یعنی(
سه بار ه زن کد ینکقًا مالحظه یو دق(د یو حساب عّده را نگاه دار ،دیطالق دھ )باشد

ه کو از خدا  ،)گر نشودیدکیزه یتا نژادھا آم ،ان رساندیض را به پایخود از ح یکام پایا
به  ،دیار بندکاو را به  یو اوامر و نواھ(د ینک یزگارید و پرھیپروردگار شما است بترس

از  )در مّدت عّده ،بعد از طالق(زنان را  ).زمان عّده یژه در طالق و نگھداریو
رون یب )از منازل شوھرانشان ،ان عّدهیتا پا(و زنان ھم  ،دینکرون نیبشان یھا خانه
 یو ناسازگار یھمچون زنا و فّحاش( یارکار زشت و پلشت آشکه زنان کن یمگر ا .نروند

 ،شان در منازلیه ادامه حضور اک(انجام دھند  )ا اھل خانوادهیطاقت فرسا با شوھران 
ن و یس از قوانکو ھر ،است ین و مقّررات الھیقوانھا  این ).شتر گرددیالت بکباعث مش

ه خود را در کچرا ( .ندک یشتن ستم میبه خو ،ندکپا فراتر نھد و تجاوز  یمقّررات الھ
چه بسا  ی،دان یتو نم ).زند یش لطمه میدھد و به سعادت خو یمعرض خشم خدا قرار م

ساز  نهیخانه زم و ماندن زن در(ش آورد یپ یا وضع تازه ،ن حادثهیخداوند بعد از ا
نه و یکره و تار یت یو ابرھا ،گر گرددیدکیشوھر و ھمسر و رجوع آنان به  یمانیپش
 ،ندکز یھا را لبر نهیس یو مھر و محّبت فضا ،شان به دور رودیا یدورت از آسمان زندگک

  ).بھره نمانند یب یو فرزندان از دامن عطوفت مادر



 تفسیر نور    ٢٥٠٠

 

   توضیحات: 

تُمْ «  قْ ا طَلَّ ...« .دید طالق دھیه خواستک یوقت :»إِذَ انَ ءَ رْ قُ أْتَ الْ رَ ا قَ   نحل :نگا( »مثل إِذَ
ت مسأله یاھّم گر  بیان ن خطابیا .غمبر است و مراد امت اویه پیمخاطب در آ ).۹۸/ 

ِنَّ . «است هتِ ندَ ( یبه معن )ل(حرف  ،شانیدن عّده ایوقت فرا رس :»لِعِدَّ  :نگا(است  )عِ
ه زن از عادت کاجرا شود  یغه طالق در زمانید صیه باکن است یمنظور ا ).۷۸إسراء / 

ةَ . «رده باشدکن یکیو شوھرش با او نزد ،شده کانه پایماھ دَّ عِ وا الْ صُ زمان ِعّده را  :»أَحْ
ان یض را به پایخود ازح یکام پاید سه بار ایبا یعنی .دینکقًا محاسبه ید و دقینگھدار

ْ ). «۲۲۸/   بقره :نگا(رساند  نَ ال خيَ جْ رون بروند مگر با یست از منزل بیزنان جائز ن :»رُ

ودُ اهللاِ.. «نیت طرفیرضا دُ د مسلمانان در یه باکن است ین بخش اشاره بدیا :»تِلْكَ حُ
ا یزن را  .نندکرا مراعات  ین الھیقوان ،ن حالل در نزد خدا استیتر ه مبغوضکطالق 

متأّسفانه  .نندکت بیه را رعاین آیا امکاح ،ا اگر ناچار به طالق شدندیو  ،طالق ندھند
 ،در مّد نظر است یتنھا طالق ِبدع !!!شود ینم ین اعتنائیمترک یامروز به طالق قرآن

ةٌ و« اللَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ   .»كُ
 ۲ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

َجلَُهنَّ  نَ بَلَغۡ  فَإَِذا﴿ 
َ
مۡ  أ

َ
وۡ  ُروٍف بَِمعۡ  ِسُكوُهنَّ فَأ

َ
شۡ  ُروٖف بَِمعۡ  فَارِقُوُهنَّ  أ

َ
ْ َوأ  َذَويۡ  ِهُدوا

ْ  ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  �ِيُموا
َ
َ�ٰ ٱ َوأ ِۚ  َدةَ لشَّ َّ�ِ  ٰ ِ  ِمنُ يُؤۡ  َ�نَ  َمن ۦبِهِ  يُوَ�ُظ  لُِ�مۡ َ� ِ ٱب  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن ُ  َعلَ�ۡ  �َّ   ﴾٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
   ترجمه: 
 یا ستهیشان را به طرز شایا ای ،ان آمدیبه پا کیه مّدت ِعّده آنان نزدک یو ھنگام 

آنان  )یا جدائیو  ینگاھدار(و بر  ،دیشان جدا شویاز ا یا ستهیا به طرز شایو  ،دینگاه دار
 کیچ یھ ،دھد یرو ینده اختالفیتا اگر در آ( ،دینکان خودتان گواه یدو مرد عادل از م

د ینکخدا اداء  یدادن را برا یو گواھ )نندکار کت را انیاز شوھر و ھمسر نتوانند واقع
ن یا ).دیننمائ یدام جانبدارکچ یو از ھ ،خدا باشد یزه شھادت محض رضایو انگ(
مان یه به خدا و روز آخرت اکگردد  یبدان پند و اندرز م یسکه کاست  یزیچ )امکاح(

از ھر (خدا راه نجات  ،ندک یزگاریس ھم از خدا بترسد و پرھکھر  .داشته باشد



  ٢٥٠١ سوره طالق

 

  .سازد یاو فراھم م یرا برا )یتنگنائ
   توضیحات: 

نَّ «  لَهُ نَ أَجَ لَغْ ا بَ ه اگر زمان کچرا  .شدند کینزد ،ان عّدهیه به مّدت پاک یزمان :»إذَ
 ).انیأضواء الب :نگا(گردد  یشوھر بسته م یراه مراجعت بر رو ،ان برسدیعّده به پا

 هک یزنان )۱ :شوند یم میبه دو دسته تقس ،زنان از لحاظ نگاه داشتِن عّده :یادآوری
ه ک یزنان -الف  :گردند یم مین گروه به دو دسته تقسیا .رندیبمشان  شوھران

نان یا .ستندیه حامله نک یزنان -ب  .دارند ینان تا وضع حمل عده نگاه میا .اند حامله
چھار ماه و ده  ،نشده باشد یشده باشد و چه با آنان ھمبستر یشان ھمبستریچه با ا

ز ینان نیا .شان را طالق داده باشندیاشان  شوھران هک یزنان )۲ .دارند یروز عده نگاه م
ب  .دارند یتا وضع حمل عده نگاه م ین زنانیچن .اند ه حاملهک یزنان -الف  :دو گروھند

 یه با آنان ھمبسترک یزنان - ۱ :نان ھم دو دسته ھستندیا .ستندیه حامله نک یزنان -
نان یا .شده است یشان ھمبستریه با اک یزنان - ۲ .ندارند یا نان عّدهیا .شده استن

انه عّده نگاه یتنھا سه عادت ماھ ،انه باشندیعادت ماھ یه داراکبوده  یسانکاگر 
ره یا صغیائسه و ی یعنی ،انه نباشندیعادت ماھ یه داراکبوده  یسانکو اگر  ،دارند یم

  ).انیأضواء الب :نگا(دارند  یسه ماه تمام عّده نگاه م ،باشند
 ۳ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  َوَمن تَِسُبۚ َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ ﴿  ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ مۡ  لِغُ َ�ٰ  �َّ
َ
ِ أ  ۦۚ رِه

ُ ٱ َجَعَل  قَدۡ    ﴾٣ �رٗ قَدۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِ�ِّ  �َّ
   ترجمه: 
ند کل کس بر خداوند توکھر  .رساند یم یند روزک یه تصّورش نمک یو به او از جائ 

ش را به یخداوند فرمان خو .خدا او را بسنده است )ار و بار خود را بدو واگذاردکو (
 یزیھر چ یخدا برا .ندک یدا میپ یرساند و ھر چه را بخواھد بدان دسترس یانجام م

  .را قرار داده است یا زمان و اندازه
   توضیحات: 

يْثُ «  نْ حَ هِ «ه. ک یا به گونه ،هک یاز جائ»: مِ رِ دارد به ھر چه بخواھد.  یابیدست»: بَالِغُ أَمْ

رِ «رساند.  یفرمان خود را به انجام م راً «فرمان.  ،ارک»: أَمْ   اندازه و مقدار. ،مّدت و اجل»: قَدْ



 تفسیر نور    ٢٥٠٢

 

 ۴ سوره طالق آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  نَ يَ�ِسۡ  يـِٔ �َّ ٓ  ِمن َمِحيِض ل ُ�ُهنَّ  ُتمۡ تَبۡ رۡ ٱ إِنِ  �ُِ�مۡ �َِّسا ٰ  فَعِدَّ شۡ  َثةُ ثََ�
َ
ٰٓ ٱوَ  ُهرٖ أ  يـِٔ �َّ

ْوَ�ٰ  َنۚ َ�ِۡض  لَمۡ 
ُ
 ٱ ُت َوأ

َ
َجلُُهنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
ۚ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  أ َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن لَُهنَّ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ مۡ  ِمنۡ  ۥ�َّ

َ
ِ أ  ۦرِه

 ٗ�ُۡ�� ٤﴾  
   ترجمه: 
ه ھنوز عادت ک ین زنانیو ھمچن ،اند انهید از عادت ماھیه ناامک یزنان شما وقت 
ه عّده آنان سه ماه کد یبدان ،دیمترّدد )شانیم ِعّده اکدرباره ح(اگر  ،اند دهیانه ندیماھ

 ،ندک یزگاریه از خدا بترسد و پرھکس کھر  .وضع حمل است ،و عّده زنان باردار ،است
  .سازد یبارش را ساده و آسان مار و کخدا 
   توضیحات: 

نَ «  ئِسْ بْتُمْ . «اند ائسه گشتهی .اند د شدهیناام :»يَ تَ م کد درباره حیاگر مترّدد شد :»إِنِ ارْ
ض یا خون حیه آکتراود  یرون میشان بیه از اک ید در خونیاگر مترّدد شد .شانیعّده ا

. ریا خیاند  دهیرس یائسگیا به سن یه آکد یاگر مترّدد شد .است یگریز دیا خون چی

هِ « رِ نْ أَمْ   ).۱۵غافر /  ،۲/   نحل :نگا(ش یبه فرمان و دستور خو .ار و بارشکاز  :»مِ
 ۵ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ مۡ  لَِك َ�
َ
ِ ٱ رُ أ نَزَ�ُ  �َّ

َ
َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن ُ�مۚۡ إَِ�ۡ  ۥٓ أ  ۥٓ َ�ُ  ِظمۡ َوُ�عۡ  ۦاتِهِ  َٔ َسّ�ِ  هُ َ�نۡ  يَُ�ّفِرۡ  �َّ

جۡ 
َ
  ﴾٥ًراأ

   ترجمه: 
ه کس کھر  .شما فرستاده است یه آن را براکفرمان خدا است  )یقانونگذار(ن یا 

و پاداش  ،دیزدا یرده و مکھا و گناھان او را محو  یبد ،ندک یزگاریاز خدا بترسد و پرھ
  .دینما یرا بزرگ م یو

   توضیحات: 

يِّئَاتِهِ «  نْهُ سَ رْ عَ فِّ   ).۳۵زمر /  ،۲۹/   انفال ،۲۷۱/   بقره :نگا( :»يُكَ
 ۶ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٥٠٣ سوره طالق

 

سۡ ﴿ 
َ
وُهنَّ تَُضآ َوَ�  ِدُ�مۡ وُجۡ  ّمِن َسَكنُتم ُث َحيۡ  مِنۡ  ِكُنوُهنَّ أ ْ  رُّ ۚ َعلَيۡ  ِ�َُضّيُِقوا  �ن ِهنَّ
ْوَ�ٰ  ُ�نَّ 

ُ
ْ  لٖ َ�ۡ  تِ أ نفُِقوا

َ
ٰ  ِهنَّ َعلَيۡ  فَأ ۚ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  َح�َّ � فَإِنۡ  لَُهنَّ

َ
 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  لَُ�مۡ  نَ َضعۡ أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
  أ

ۡ
ْ َو� خۡ  ۥٓ َ�ُ  ِضعُ فََسُ�ۡ  ُ�مۡ َ�َعاَ�ۡ  �ن ُروٖف� بَِمعۡ  َنُ�مبَيۡ  تَِمُروا

ُ
  ﴾٦ َرىٰ أ

   ترجمه: 
د و در ینک یم یه خودتان در آنجا زندگکد یونت دھکس یزنان مطّلقه را در جائ 

د ینک یریان رساندن خود بر آنان سختگیبا ز(د تا ینرسانان یزشان  بدی و ،دیتوان دار
اگر آنان باردار  ).منزل شوند کشان مجبور به تریو ا(د یشان قرار دھیدر تنگنا )و

حاضر (اگر آنان  .نندک یه وضع حمل مک ید تا زمانیشان را بپردازیخرج و نفقه ا ،باشند
 .دیمال بپردازکمزدشان را به تمام و  ،ر دھندیشما را ش )فرزندان ی،شدند بعد از جدائ

متناسب با  یو اجرت(د ینکده مشورت یبا و پسندیز ،گر درباره سرنوشت فرزندانیدکیبا 
ان کودکو به نوزادان و  ،ردهکن ییتع ،بر حسب عرف و عادت ،ر دادنیمقدار و زمان ش

 یا هیدا ،دیدید و به توافق نرسیگر سخت گرفتیاگر ھم بر ھمد ).ت شودیاز ھر نظر عنا
  ).ابدیش ادامه نکشمکتا نزاع و (رد یگ یمرد را بر عھده م کودکر دادن به یش

   توضیحات: 

يْثُ «  نْ حَ د. «هکھرگونه  .هکآنجا  :»مِ جْ نَّ . «وسع و طاقت .یتوانائ :»وُ وهُ آرُّ  :»ال تُضَ

التِ . «نکژه در نفقه و مسیبه و ،دیان نرسانیزشان  بدی . دارندگان .صاحبان :»أُوْ

وا« رُ تَمِ وفٍ . «دینمائ یزنیمشورت و را .دینکمشاوره  :»إِئْ رُ عْ  یعنی .دهیبا و پسندیز :»بِمَ
مادر ھم مواظبت  .ر دادن را محترمانه و متناسب با عرف و عادت بپردازدیپدر مزد ش

تُمْ . «دیالزم را از فرزند بنما ْ ارسَ گر یدکید و بر یگر را در تنگنا گذاشتیھمد :»تَعَ

ري. «د و توافق حاصل نشدیردک یریگ سخت   .یا هیدا .یگریزن د :» أُخْ
 ۷ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُينفِقۡ فَلۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ َعلَيۡ  قُِدرَ  َوَمن ۦۖ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعةٖ  ُذو ِ�ُنفِقۡ ﴿  ا ٰ  ِممَّ ۚ ٱ هُ َءاتَٮ ُ َّ�  �َ 
ُ ٱ يَُ�ّلُِف  ٓ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ ٰ  َما ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َعُل َسَيجۡ  َها   ﴾٧ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ٖ  دَ َ�عۡ  �َّ

   ترجمه: 
 )به اندازه توان خود ،ر دھندهیزن ش یبرا(خود  یاز دارائ ،ه دارا ھستندکآنان  



 تفسیر نور    ٢٥٠٤

 

داده است خرج شان  بدی ه خداک یزیاز چ ،ه تنگدست ھستندکو آنان  ،نندکخرج 
خدا بعد  .سازد یّلف نمکه بدو داده است مکرا جز بدان اندازه  یسکچ یخداوند ھ ،نندک

  .آورد یش میپ یش و خوشیگشا ی،و ناخوش یاز سخت
   توضیحات: 

ةٍ «  عَ هُ . «ثروتمند .دارا :»ذُوسَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ رعد / (ر شد ید و فقیم گردکاو  یروز :»قُدِ
  ).۸۲/   قصص ،۳۰اسراء /  ،۲۶

 ۸ سوره طالق آیه
   ه:یمتن آ 

يِّن﴿ 
َ
مۡ  َ�نۡ  َ�َتۡت  �َةٍ قَرۡ  ّمِن َوَ��

َ
بۡ  اَشِديدٗ  اِحَسا�ٗ  َهاَ�ٰ فََحاَسبۡ  ۦَورُُسلِهِ  َرّ�َِها رِ أ  َهاَ�ٰ وََعذَّ

 ﴾٨ �رٗ نُّ�ۡ  اَعَذابٗ 
   ترجمه: 
ه از فرمان پروردگارشان و دستور ک یھائ یار مردمان شھرھا و آبادیچه بس 

 شان جه ما سخت به حسابیو در نت ،اند ردهک یشکو سر یچیسرپ ،غمبران اویپ
  .میا ندشان رساندهیفر ناخوشایکم و به مجازات ناگوار و یا دهیرس
   توضیحات: 

ةٍ «  يَ رْ ن قَ أَيِّن مِّ ا). «۱۳محّمد /  ،۴۸و  ۴۵/   حّج  :نگا( :»كَ بْنَاهَ اسَ از آن حساب  :»حَ

تَتْ . «میا دهیشان رس به حساب .میا دهیشک و  ۷۷/   اعراف :نگا(اند  ردهک یشکسر :»عَ

راً ). «۲۱/   فرقان ،۱۶۶   ).۸۷و  ۷۴/   ھفک :نگا( :»نُكْ
 ۹ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  َوَ�اَل  فََذاقَۡت ﴿ 
َ
ٰ  َوَ�نَ  رَِهاأ مۡ  قَِبةُ َ�

َ
  ﴾٩ اُخۡ�ً  رَِهاأ

   ترجمه: 
  ان و خسران بوده است.یار و بارشان زکو عاقبت  ،اند دهیرا چششان  اعمال و عقوبت 
   توضیحات: 

اً ). «۵/   تغابن ،۱۵حشر /  ،۹۵/   مائده :نگا( :»بَالَ وَ «  رسْ   .یارکانیز .انیز :»خُ
 ۱۰ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٥٠٥ سوره طالق

 

َعدَّ ﴿ 
َ
ُ ٱ أ ْ ٱفَ  �ۖ َشِديدٗ  اَعَذابٗ  لَُهمۡ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ ْوِ� َ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َّ�  ْۚ نَزَل  قَدۡ  َءاَمُنوا

َ
ُ ٱ أ َّ� 

 ﴾١٠ �رٗ ذِكۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ 
   ترجمه: 
ه ک یخردمندان یپس ا ،را فراھم ساخته است یدیشان عذاب شدیا یخداوند برا 

خدا به دور  )عذاب و خشم(شتن را از ید و خوینک یزگاریشما پرھ ،دیمؤمن ھست
  .شما قرآن را نازل فرموده است یه براکخدا  .دیدار
   توضیحات: 

راً «  ينَ ). «۹و  ۶حجر /  ،۶۹و  ۶۳/   اعراف :نگا(قرآن  :»ذِكْ ذِ ا بدل یصفت  :»الَّ

يل( بَابِ  أُوْ   .است )األلْ
 ۱۱ سوره طالق آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�تۡ  رَُّسوٗ� ﴿  ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُوا ُخۡ  ٖت ُمَبّيَِ�ٰ  �َّ ِينَ ٱ رِجَ ّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
لَُ�ٰ ٱ ِمنَ  � ٱ إَِ�  ِت لظُّ ِ  ِمنۢ يُؤۡ  َوَمن �ُّورِ ِ ٱب ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  �َّ  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
حۡ  قَدۡ  �ۖ �

َ
ُ ٱ َسنَ أ   ﴾١١ قًارِزۡ  ۥَ�ُ  �َّ

   ترجمه: 
خواند  یتان میات روشن خدا را برایه آکرده است کانتان روانه یرا به م یغمبریو پ 
 )بطالت و ضاللت( یکیاند از تار ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکرا  یسانکتا 

اورند یمان بیه به خدا اک یسانک .در آورد )تیقت و ھدایحق( یرون آورد و به روشنائیب
ر یه از زکگرداند  یداخل م یبھشتھای  باغ خدا آنان را به ،نندکده بیپسند یارھاکو 
و  ،مانند یشه در آنجا ماندگار میھم یبرا .آن رودبارھا روان است )اخھا و درختانک(

  .گرداند یو مکیشان را خوب و نیخدا روز
   توضیحات: 

والً «  سُ ر یتقد .ه مقام داللت بر آن داردکاست  یفعل محذوف یبه برا مفعوٌل  :»رَ

ْرَسَل َرُسوالً  :ن استیچن
َ
تْلُو. «أ . به دنبال دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم :»يَ

ينَ (ن واژه پس از یر اکذ :»أَبَداً « الِدِ   .محسوب است یبر خلود و ماندگار یدیکتأ )خَ
 



 تفسیر نور    ٢٥٠٦

 

 ۱۲ سوره طالق آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  ِيٱ �َّ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ  ٱ َوِمنَ  تٖ َ�
َ
ۖ ِمثۡ  ِض �ۡ� ُل  لَُهنَّ  ٱ يَتََ�َّ

َ
ْ لَُموٓ ِ�َعۡ  َنُهنَّ بَيۡ  رُ مۡ ۡ� نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ َّ�  ٰ نَّ  قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
َ
َ ٱ َوأ َحاَط  قَدۡ  �َّ

َ
ۢ ِعلۡ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ   ﴾١٢ �َم

   ترجمه: 
 )خدا(فرمان  .ده استین را آفریه ھفت آسمان را و ھمانند آن زمکخدا ھمان است  

از جھان بزرگ  یا لحظه ،او یت و رھبریر ھدایو تدب(است  یان آنھا جاریھمواره در م
د خداوند بر ھر یتا بدان )م بدان خاطر استینش عظین آفریا ،شود یبرداشته نم یھست

گاھ ،توانا است یزیچ   .ز را فرا گرفته استیاو ھمه چ یو آ
   توضیحات: 

مَ «  بْعَ سَ لَقَ سَ اتٍ وَ ـخَ نَّ اوَ ثْلَهُ ضِ مِ نَ األرْ ن را یزم ،ھفت آسمان و به اندازه آن :»مِ
ن صورت منظور از ھفت آسمان و یو در ا ،ثرت استک یعدد ھفت برا .استده یآفر

 .ن استیمشابه زم یراتکو  یب آسمانکواکشمار و خارج از اندازه یتعداد ب ،نیھفت زم
 یاّما اگر عدد ھفت برا ).۱۲/   فّصلت ،۸۶/   مؤمنون ،۴۴اسراء /  ،۲۹/   بقره :نگا(

ھمه مربوط به  ،دانش بشر به آن احاطه دارد م وینیب یآنچه ما م ،شماره محدود باشد
گر وجود دارد یشش عالم د ،اراتین ثوابت و سیا یو ماورا ،ن اّول استیآسمان و زم

نَّ ). «۵/   کمل ،۱۲/   فّصلت ،۶/   صاّفات :نگا(رون است یه از دسترس علم ما بک ثْلَهُ  :»مِ
از  یه بعضکتا آنجا  .وجود دارد یه در عالم ھستکاست  یمتعّدد ینھایاشاره به زم

دھا ین بر گرد خورشیره زمکه مشابه ک یراتکتعداد  ،ندیگو یشناس م دانشمندان ستاره
). یالمراغ :نگا(ره است کون یلیصد مینند حّداقّل سک یگردش م یدر پھنه ھست

نَّ « يْنَهُ رُ بَ لُ األمْ تَنَزَّ  .مفرما استکو ح یان آنھا جاریفرمان خدا و قضا و قدر او در م :»يَ
ار و بار جھان را کآورد و  یم خود را درباره آنھا به مرحله اجرا در مکه حکخدا است 

 ).۴/   سجده :نگا( .گرداند یم



 
 

 سوره تحریم

 
 ۱ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  َ�ُفورٞ  �َّ

  ﴾١رَِّحيمٞ 
   ترجمه: 
به خاطر خوشنود ساختن  ،رده استکه خدا بر تو حالل کرا  یزیچرا چ !غمبریپ یا 

ھمسران تو و تو را و (است  یخداوند آمرزگار مھربان ؟ ینک یبر خود حرام م ،ھمسرانت
  ).دیبخشا یرا م
   توضیحات: 

اـلِ «  مُ مَ رِّ َ ا ی ،خوردن عسل ،غمبر آن را بر خود حرام فرمودیه پک یزیچ :»مَ حتُ
 ،مین تحریا .ماه بود کیبا ھمه ھمسران به مّدت  یکیا نزدیو  ی،ه قبطیبا مار یکینزد
ا به یو  ،عسل نخوردن به بعد یه از اکخورد  یغمبر سوگند میه پکنبود و بل یم شرعیتحر

ھمسر  :ن استیت چنیده روایکچ .ندکب یزش با ھمسران دوریماه از آم کیمّدت 
 یاغلب از عسل ،زاده رسول و صاحب وجاھت بود ه عّمهکنب دختر جحش یز ،غمبریپ
 .دیخوران یبه شوھر محبوب خود م ،آوردند یه میاو ھد یشاوندانش برایه خوک

و  ،ن حفصهیالمؤمن اّم  ی،د بنا به سرشت انسانیاو سبب گرد یبائیو ز یشاوندیخو
غمبر یه پک یوقت ،گذارند یگر قرار میدکین دو با یا .برند کن عائشه بدو رشیالمؤمن اّم 

 یاو بو کاز وجود مبار :نندکبدو عرض  ،ف فرما شوندیاز آن دو تشر کیش ھر یبه پ
به نام عرفط تراوش  یه از درختکاست  یر صمغ بدبوئیمغاف .رسد یر به مشام میمغاف

 یبو :ندک یبدو عرض م ،آورد یف میش حفصه تشریغمبر به پیه پک یھنگام .ندک یم
آن  .رینه مغاف ؛ ه او عسل خورده استکد یفرما یرسول خدا م !شود یر استشمام میمغاف

ر یه زنبوران عسل احتماًال از مغافکند کن .گر عسل نخوردید ،خورد یحضرت سوگند م
گران یتا د ،شان باشدیان ایدر م یراز ،ن سخنیخواھد ا یاز حفصه م !نندکه یذتغ



 تفسیر نور    ٢٥٠٨

 

مسأله پخش  یول .نندکشتن حرام نیاز قدوه خود بر خو یرویو عسل را به پ ،نشنوند
نخواھد  یکیش نزدیماه با ھمسران خو کیه تا کخورد  یغمبر سوگند میو پ ،گردد یم
ن امر باعث یعالقه وافر داشت و ا یه قبطیمار غمبر بهیپ :هکد یگو یگر میت دیروا .ردک

 یکیه نزدیه با مارکرد کاد یو آن حضرت سوگند  ،دین گردیالمؤمن از اّم  یبرخ یحسود
و  ،حالل خدا را حرام ،حق ندارد یسکه کدھند  یبه ھر حال خداوند دستور م .ندکن

را  یا رم بردهکرسول ا .ه قانونگذار تنھا او است و بسکچرا  ،حرام خدا را حالل سازد

اة. «ابدی یصله میه فید و قضینما یآزاد م ضَ رْ است  یمیمصدر م .یخوشنود .تیرضا :»مَ
  .ده نوشته شده استیشکبا تاء  یالخّط قرآن و در رسم

 ۲ سوره تحریم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ فََرَض  قَدۡ ﴿  يۡ  َ�ِلَّةَ  لَُ�مۡ  �َّ
َ
ُ ٱوَ  نُِ�مۚۡ َ�ٰ � ٰ َموۡ  �َّ   ﴾٢ ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ وَُهوَ  ُ�ۡمۖ لَٮ

   ترجمه: 
ّفاره که کن نحو یبد( .دارد یشما مقّرر م یخداوند راه گشودن سوگندانتان را برا 

اور و سرور یخدا  ).دیآور یرون میت آن بیر بار مسؤولید و خود را از زیدھ یقسم را م
گاه و  ،شما است   .ار بجا استکو او بس آ

   توضیحات: 

ضَ «  ضَ اجازه داده است. مقّرر داشته است. واژه (»: فَرَ يل) اگر با (فَرَ  ،) ھمراه باشدعَ
مقّرر و مشّخص داشتن و اجازه  یبه معن ،و اگر با (ل) باشد ،(وجوب) است یبه معن

ِلَّةَ ). «۳۸/   احزاب ،۲۳۷و  ۲۳۶/   دادن است (نگا: بقره ردن. مراد کگشودن. حالل »: حتَ
  ).۸۹/   ت سوگند به در آمدن است (نگا: مائدهیر بار مسؤولیز زّفاره دادن و اک

 ۳ سوره تحریم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َّ  �ذۡ ﴿ 
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
ا اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ ۡت  فَلَمَّ

َ
ظۡ  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
ُ ٱ َهَرهُ َوأ  َعرََّف  هِ َعلَيۡ  �َّ

عۡ  ۥَضهُ َ�عۡ 
َ
ا ٖض� َ�عۡ  َ�نۢ  َرَض َوأ َها فَلَمَّ

َ
� َمنۡ  قَالَۡت  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
كَ أ

َ
ِ�َ  قَاَل  َذ�ۖ َ�ٰ  َبأ

َ
 َعلِيمُ لۡ ٱ َ�بَّأ

  ﴾٣ بِ�ُ �َۡ ٱ
   ترجمه: 
را در  یراز )به نام حفصه(از ھمسرانش  یکیغمبر با یه پکرا  یخاطرنشان ساز وقت 



  ٢٥٠٩ سوره تحریم

 

 یافشا(ن یاغمبرش را از یو خداوند پ ،خبر داد )شهیبه عا(و او آن راز را  ،ان نھادیم
گاه ساخت )سّر  بازگو  )ش حفصهیھمسر رازگو یبرا(را  )یرازگوئ(از آن  یغمبر برخیپ .آ

مّطلع  )یرازگوئ(ه ھمسرش را از آن ک یھنگام .ردک یگر خوددارید یرد و از برخک
گاه  )موضوع(ن یتو را از ا یسکچه  :او گفت ،ردک خداوند  :غمبر گفتیپ ؟ رده استکآ

گاه مرا با خبر    .رده استکبس دانا و آ
   توضیحات: 

 » َّ مراد  .یفرد .یکی :»بَعْضِ . «ان داشتیبه گونه راز ب .ردکان یب یپنھان :»أَرسَ

يثاً . «حفصه است دِ ا یو  ،بر نخوردن عسل یغمبر مبنیفرموده پ ،مراد .المک .سخن :»حَ

بَّأَتْ . «است یه قبطیبا مار یکیعدم نزد . شه خبر دادیحفصه راز را به عا :»بِهِ نَ

هُ « رَ فَ . «آن را اّطالع داد :»أَظْهَ رَّ   .بازگو نمود .شناساند :»عَ
 ۴ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِن﴿  ِ ٱ إَِ�  َ�ُتو�َا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُو�ُُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  ۡ ٱوَ  مِنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ٰ  دَ َ�عۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل   ﴾٤ َظهِ�ٌ  لَِك َ�

   ترجمه: 
چرا  )ردیپذ یخداوند برگشت و توبه شما را م(د ینکد و توبه یخدا برگردسوی  به اگر 

و اگر بر  .منحرف گشته است )داشت یغمبر دوست میه پکاز حفظ سّر (ھایتان  دل هک
و عالوه  ،اور او استیخدا  )ستین یکبا ،دیوشکآزارش ب یو برا(د یضّد او ھمدست شو

  .بان او ھستندیو فرشتگان پشت ،ستهیو مؤمنان خوب و شا ،لیجبرئ ،از خدا
   توضیحات: 

ھما السالم) است. جواب شرط محذوف یمخاطب حفصه و عائشه (عل»: إن تَتُوبَا...« 

تُبْ «ن است: یر چنیاست و تقد ا يَ امَ إن تَتُوبَ لَيْكُ غَتْ . «»عَ منحرف گشته است. »: صَ

را«ده است. یبگرد د. فعل مضارع است و اصل آن ینک یپشت و ھم یاگر ھمدست»: إن تَظَاهَ

را( الِحُ ال«اند.  ردهکاز دو تاء را حذف  یکیه ک) است إن تَتَظَاهَ نِنيَ ـْصَ مِ ؤْ مؤمنان »: مُ
جمع استعمال شده است و مراد  یسته. واژه (صالح) مفرد است و در معنیسته و بایشا

نَ «. مثل: یفردفرد مسلمانان خوب و مّتق یعنیجنس صالح است  الِحُ مِ ذا ، الصَّ لُ هَ عَ ال يَفْ



 تفسیر نور    ٢٥١٠

 

نَّاسِ  ريٌ . «»الَ   ).۲۲سبأ /  ،۸۶و  ۱۷/   قصص ،۵۵/   فرقان ،۸۸بان (نگا: اسراء / یپشت»: ظَهِ
 ۵ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿ 
َ
زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ  أ

َ
ؤۡ  ٖت لَِ�ٰ ُمسۡ  ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ  تٖ ِمَ�ٰ مُّ

 ٰ ٰ  ٍت �َِ�ٰ َ�ٰٓ  ٖت نَِ�ٰ َ� �َ ٰ بۡ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ٖت �َِ�ٰ َ�ٰٓ  تٖ بَِ�
َ
  ﴾٥ �َ�ارٗ َو�

   ترجمه: 
ب او یرا نص یشما ھمسران یچه بسا پروردگارش به جا ،غمبر شما را طالق دھدیاگر پ 

توبه  ،فروتن ،مانیبا ا ،زه فرمانبرداریر دوشیا غیزه یبھتر از شما باشند. زنان دوشه کگرداند 
  ر طاعت و عبادت).یشه و در مسیدر جھان اند کو گردنده (و پر تحّر  ،گر پرستش ،ارک

   توضیحات: 

لِمَ «  سْ انِتَاتٍ . «مسلمان و فرمانبردار ،جمع ُمْسِلَمة :»اتٍ ـمُ خاشع و  ،جمع َقاِنَتة :»قَ

اتٍ ). «۳۵/   احزاب ،۳۴نساء /  :نگا(فروتن  .خاضع آئِحَ  ،دار روزه ،جمع َسآِئَحة :»سَ

يِّبَاتٍ ). «۱۱۲/   توبه :نگا(گردنده  اراً . «وهیب .زهیر دوشیغ ،ْب یجمع ثَ  :»ثَ جمع  :»أَبْكَ
  ).۳۶/   واقعه :نگا(زه یدوش ،رکبِ 

 ۶ سوره تحریم آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 َهاَعلَيۡ  َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  �َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  �َِكةٌ َمَ�ٰٓ  َّ�  ٓ َمَرُهمۡ  َما
َ
  ﴾٦ َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َو�َفۡ  أ

   ترجمه: 
 نه آنیه افروزکد ینار دارکبر  یآتش دوزخش را از یخود و خانواده خو !مؤمنان یا 

و  ،ریه خشن و سختگکاند  بر آن گمارده شده یفرشتگان .و سنگھا استھا  انسان
و  ،نندک ینم یدستور داده است نافرمانشان  بدی از خدا در آنچه .زورمند و توانا ھستند

  .اند ه بدان مأمور شدهکدھند  یرا انجام م یزیھمان چ
   توضیحات: 

مْ . «دیمصون و محفوظ دار :»قُوا«  لِيكُ قُودُ ). «۹۸/   مائده :نگا( :»أَهْ نه یافروز :»وَ

ادٌ . «تندخو ،خشن ،ظیجمع َغل :»غِالظٌ ). «۱۰/   عمران آل ،۲۴/   بقره :نگا( دَ جمع  :»شِ



  ٢٥١١ سوره تحریم

 

  .دشوار یارھاکتوانا در انجام  .ریگ سخت .زورمند ،دیَشد
 ۷ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�عۡ  َ�  َ�َفُروا ۖ وۡ ۡ�َ ٱ تَِذُروا   ﴾٧ َملُونَ َ�عۡ  ُكنتُمۡ  َما نَ َزوۡ ُ�ۡ  إِ�ََّما َم

   ترجمه: 
امروزه پوزش  !افرانک یا ):شود ینان گفته مید یامت خطاب به بیدر روز ق( 

د یا ردهک یم )ایدر دن(ه ک یارھائکه تنھا در برابر کچرا  ،دینکم ید و عذر خواھیمخواھ
  .دیشو یفر داده میک

   توضیحات: 

وا«  رُ تَذِ عْ   ).۵۲غافر /  ،۵۷/   روم :نگا( :»ال تَ
 ۸ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تُوُ�وٓ  َءاَمُنوا ِ ٱ إَِ�  ا ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  نَُّصوًحا �َةٗ تَوۡ  �َّ

َ
 َعنُ�مۡ  يَُ�ّفِرَ  أ

ٰ  ِخلَُ�مۡ َو�ُدۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ   ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ� 

 ْ يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ  نُورُُهمۡ  ۥۖ َمَعهُ  َءاَمُنوا
َ
يۡ  ِديِهمۡ �

َ
ٓ  َ�ُقولُونَ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�ِ� تۡ  َر�ََّنا

َ
ٓۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نُوَرنَا َ�َا ِممۡ �  َ�َا

ٰ  إِنََّك    ﴾٨ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
د پروردگارتان یشا ،دینکب یا د و توبه خالصانهیبه درگاه خدا برگرد !مؤمنان یا 

ر یه از زکداخل گرداند  یبھشتھای  باغ و شما را به ،دید و بزدایگناھانتان را محو نما
ه خداوند کخواھد بود  یار در روزکن یھا و درختان) آن رودبارھا روان است. ا اخک(
شان را واال یه اک(بل اند. مان آوردهیه با او اکدارد  ینم کرا خوار و سب یسانکغمبر و یپ
 یش و سویشاپیپ ،شانیمان و عمل صالح) ایرساند). نور (ا یگرداند و به درجات باال م یم

را ه خاموش شدن نور منافقان ک ی(وقت ت است.کراستشان (رو به جانب بھشت) در حر
امل گردان (تا در کنور ما را  !ند: پروردگارایگو ینند و) مک یرو به درگاه خدا م ،نندیب یم

  .یبس توانائ یزیه تو بر ھر چکچرا  ی،م) و ما را ببخشایپرتو آن به بھشت برس
   توضیحات: 

وحاً «  ن ید ایبا ،توبه َنُصوح .غه مبالغه استیص .خالصانه .اخالص یاز رو :»نَصُ



 تفسیر نور    ٢٥١٢

 

 ،م بر برنگشتن به گناهیتصم ،مان شدن از گناهیپش ،گناه کتر ،ھا را داشته باشد یژگیو

عي. «رّد مظالم و بازپرداخت حق به صاحبان آن مْ يَسْ هُ ). ۱۳و  ۱۲د / یحد :نگا( :» نُورُ

اـأَتْ « نَ نَا نُورَ مْ لَ  ین تقاضا وقتیو ا ،ھمه مؤمنان است یا از سویل نور یمکدرخواست ت :»مِ
ه تا کخواھند  یمتعال م یمؤمنان از خدا .گردد یمنافقان خاموش م ه نورکاست 

ف بوده و یضع ،از مؤمنان یه نور برخکن یا ای .دن به بھشت نورشان بماندیرس
  .داشته باشد یشتریب یه نورشان پرتو و تابندگکند ینما یدرخواست م

 ۹ سوره تحریم آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ   ﴾٩ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
فر و نفاق به دور کشان را از یتا ا(ن کار کیافران و منافقان جھاد و پکبا  !غمبریپ یا 
و  ،شان استیا ینونکن مجازات یا .شان خشن باشیبا ا(ر و یو بر آنان سخت بگ )یدار

  !است یگاھیشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جا گاهیجا )در آخرت
   توضیحات: 

دِ «  اهِ َا النَّبِيُّ جَ آ أَهيُّ با قّوت و  ،ّفارکمراد جھاد با  ).۵۲/   فرقان ،۷۳/   توبه :نگا( :»يَ
  .و با منافقان با حّجت و برھان است ،قدرت تمام

 ۱۰ سوره تحریم آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َ�ََب ﴿  ِينَ  َمَثٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ َت مۡ ٱ َ�َفُروا
َ
َت مۡ ٱوَ  نُوحٖ  َرأ

َ
 ِمنۡ  نِ َديۡ َ�بۡ  َت َ�ۡ  َ�َ�َتا لُوٖط�  َرأ

ِ ٱ ِمنَ  ُهَماَ�نۡ  نَِياُ�غۡ  فَلَمۡ  فََخاَ�َتاُهَما لَِحۡ�ِ َ�ٰ  ِعَبادِنَا  َمعَ  �َّارَ ٱ ُخَ� دۡ ٱ َو�ِيَل  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
ٰ ٱ   ﴾١٠ ِخلِ�َ ل�َّ

   ترجمه: 
اح دو کآنان در حباله ن .زن نوح و زن لوط را مثل زده است ،افرانکان یخداوند از م 

و گزارش اسرار و اخبار  ،با ساخت و پاخت با قوم خود(تن از بندگان خوب ما بودند و 
 یارکن یمترک یشگاه الھیردند و آن دو نتوانستند در پکانت یبه آن دو خ )شانیبد
 ین اخروکمرشکو سخت  ی،ویآنان را از عذاب خانمانسوز دن(نند و کشان بیا یبرا



  ٢٥١٣ سوره تحریم

 

د ھمراه یبه دوزخ درآئ :گفته شد )شانیبه ھنگام مرگ توّسط فرشتگان بد .نجات دھند
  .ندیآ یه بدان در مک یسانکبا ھمه 

   توضیحات: 

أَةَ «  رَ به اّول فعل  ٌل مفعو .ده نوشته شده استیشکبا تاء  یالخّط قرآن در رسم :»إمْ

بَ ( َ ثَالً (و  )رضَ ْتَ . «به دوم آن است مفعوٌل  )مَ و  یه از تحت سرپرستیناک ،ن واژهیا :»حتَ

تَاهُ . «اح استکر نیز انَ با دشمنان و  یارکھم ،ن دو ھمسِر بدشگونیانت ایخ :»اـمَ ـخَ
عّفت شان انحراف از جاده یانت ایخ .گزارش اخبار و پخش اسرار خانواده و مؤمنان بود

جلد  ،نمونه :نگا(نشده است  یعّفت یآلوده به ب یغمبریچ پیرا ھرگز ھمسر ھیز .نبود

الَ النَّارَ ). «۳۰۱صفحه  ،۲۴ ان خبر ورود کیا نیفرشتگان به بدان  ،به ھنگام مرگ :»أُدْخُ

نِيا). «ّسریالمصحف الم :نگا(دھند  یا به بھشت را میشان به دوزخ یا یآت غْ لَمْ يُ در  :»فَ
و  ۴۸/   بقره :نگا(گردد  یخته میگس یدئولوژیجز رابطه ا یویدن یھا آخرت ھمه رابطه

  ).۱۹انفطار /  ،۳/   ممتحنه ،۳۳/   لقمان ،۱۲۳
 ۱۱ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ َوَ�ََب ﴿  ِينَ  َمثَٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ َت مۡ ٱ َءاَمُنوا
َ
 ِ�  اتٗ بَيۡ  ِعنَدكَ  ِ�  نِ بۡ ٱ رَّبِ  قَالَۡت  إِذۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َرأ

ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�ِِّ�  ۦوََ�َملِهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  ِمن َوَ�ِِّ�  نَّةِ �َۡ ٱ   ﴾١١ لِِم�َ ل�َّ
   ترجمه: 
 :گفت )از اوقات( یوقت .زن فرعون را مثل زده است ،ان مؤمنانیو خدا از م 

ش یارھاکو مرا از فرعون و  ،نکبنا  یا نزد خودت خانه ،من در بھشت یبرا !پروردگارا
  .اره نجات بدهکن مردمان ستمیو از ا ،بخش یرھائ
   توضیحات: 

  .بساز .نکبنا  :»إِبْنِ « 
 ۱۲ سوره تحریم آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  لَِّ�ٓ ٱ نَ َ�ٰ ِعمۡ  نََت �ۡ ٱ َ�مَ َوَمرۡ ﴿ 
َ
وِحَنا ِمن �ِيهِ  َناَ�َنَفخۡ  َجَهافَرۡ  َصَنۡت أ قَۡت  رُّ  َوَصدَّ

  ﴾١٢ نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�نَۡت  ۦَوُ�ُتبِهِ  َرّ�َِها ِت بَِ�لَِ�ٰ 



 تفسیر نور    ٢٥١٤

 

   ترجمه: 
م دختر عمران را مثل زده یمر )ن الگویدوم ،ان مؤمنانیاز م(ن خداوند یھمچن 

و ما از روح متعّلق به خود در  ،نگاه داشت کالود و خود را پایه دامن به گناه نکاست 
عان و یو از زمره مط ،ردکق یش را تصدیھا تابکو او سخنان پروردگارش و  ،میدیآن دم

  .فرمانبرداران خدا بود
   توضیحات: 

نَتْ «  صَ ج. «مصون و محفوظ داشت .استوار داشت :»أَحْ  :نگا(شرمگاه  .عورت :» فَرْ

ا). «۳۵/   احزاب ،۳۱و  ۳۰نور /  ،۵/   مؤمنون هَ جَ نَتْ فَرْ صَ ن ). «۹۱اء / یانب :نگا( :»أَحْ مِ

نَا وحِ حجر  ،۹/   سجده ،۹۱اء / یانب :نگا(از روح ساخت خود  .از روح متعّلق به خود :»رُّ

لِمَ ). «۷۲/   ص ،۲۹/  . است یالھ یدھایھا و وع و وعده یمراد اوامر و نواھ :»اتِ ـكَ

تُبِ « ھای  کتاب ریو سا ،میو صحف ابراھ ،و زبور داود ی،تورات موسھای  کتاب :»كُ

انِتِنيَ . «یآسمان قَ ر کمذ .مواظبان طاعت و عبادت ی،ان و فرمانبرداران الھعیمط :»الْ
  .ب داردیجنبه تغل ،آمدن آن



 
 

 کسوره مل

 ۱ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿  َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده ٰ  وَُهوَ  ُك ُملۡ ل   ﴾١ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
   ترجمه: 
از آن او است  )یجھان ھست( یه فرمانروائک یسکآن  ،اریات بسکبر یبزرگوار و دارا 

  .امًال قادر و توانا استک یزیو او بر ھر چ
   توضیحات: 

كَ «  بَارَ  ،۵۴/   اعراف :نگا(ار است یات بسکبر یدارا .خجسته است .واال مقام است :»تَ

لْكُ ـالْ « ).۶۱و  ۱۰و  ۱/   فرقان ،۱۴/   مؤمنون   .یفرماندھ .ومتکح :»مُ
 ۲ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  ۡ ٱ َخلَقَ  �َّ يُُّ�مۡ  لَُوُ�مۡ ِ�َبۡ  ةَ َيوٰ �َۡ ٱوَ  َت َموۡ ل
َ
حۡ  �

َ
  ﴾٢ َغُفورُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  َ�َمٗ�ۚ  َسنُ أ

   ترجمه: 
ارتان کدامتان کد یازماید آورده است تا شما را بیرا پد یه مرگ و زندگک یسکھمان  

  .نده استیو آمرزگار و بخشا ،ره و توانایاو چ .وتر خواھد بودکیبھتر و ن
   توضیحات: 

لَقَ الْ «  َيَاةَ ـخَ تَ وَ احلْ وْ مْ . «د آورده استیرده و پدکرا مقّدر  یمرگ و زندگ :»مَ كُ  :»لِيبْلُوَ
  ).۷ھود /  ،۱۶۵/   انعام ،۴۸/   مائده :نگا(

 ۳ آیه کسوره مل
   ه:یآمتن  

ِيٱ﴿  ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ ۖ ِطَبا�ٗ  تٖ َ� ا ا  َ�َ ۡ�َ ٱ ِجعِ رۡ ٱفَ  وُٖت� تََ�ٰ  ِمن لرَّ�ٱ قِ َخلۡ  ِ�  تََرىٰ  مَّ
  ﴾٣ ُ�ُطورٖ  ِمن تََرىٰ  َهۡل 

 



 تفسیر نور    ٢٥١٦

 

   ترجمه: 
نش و یاصًال در آفر .ده استیگر و ھمآھنگ آفریدکی یه ھفت آسمان را باالکآن  
با تمام  یه ھستکو بل( ینیب ینم یخداوند مھربان خلل و تضاّد و عدم تناسب یھا دهیآفر

ب و یو نظم و نظام عج ،ام شگفت برخوردار استکاز انسجام و استح ،ه داردک یعظمت
و با (گر باره بنگر یپس د ).مفرما استکائنات حکق بر ذّره ذّره ین و روابط دقیقوان

  ؟ ینیب یم یا خلل و رخنهه گون ھیچ ایآ )نک یدّقت جھان را وارس
   توضیحات: 

مَ «  بْعَ سَ اتٍ ـسَ  ،جمع َطَبق :»طِبَاقاً ). «۸۶/   مؤمنون ،۴۴اسراء /  ،۲۹/   بقره :نگا( :»اوَ
مصدر باب  ،ه ھمچون ُمطابقهکن یا ای ..یگریبرتر از د یکی .یگریفوق د یکی ،ا َطَبَقهی

تٍ . «گر استیدکیآوا با  موافق و مرتبط و ھمآھنگ و ھم یمفاعله است و به معن اوُ  :»تَفَ
 ،ترونکز بر الیانگ نظم و نظام شگفت .یو ناخوان یناسازگار .خلل و رخنه .ب و نقصیع

 ی،ریشان راه شکھک ،گرید یھا منظومه ی،منظومه شمس ،نیزم ،اتم ،پروتون
و ھمه جا نظم  ،و ھمه جا قانون است و حساب ،م استکحا ...و ،گرید یھا شانکھک

 ین خلل و ناموزونیمترک ینکنش دّقت یانسان در جھان آفر یھرچه ا ...است و برنامه

  .مراد خلل و رخنه است .افکدرز و ش ،جمع َفْطر :»فُطُورٍ . «ینیب یدر آن نم
 ۴ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

َ�ۡ�ِ  َ�َ ۡ�َ ٱ ِجعِ رۡ ٱ ُ�مَّ ﴿    ﴾٤ َحِس�ٞ  َوُهوَ  اَخاِسئٗ  َ�ُ ۡ�َ ٱ َك إَِ�ۡ  يَنَقلِۡب  َكرَّ
   ترجمه: 
بارھا و بارھا بنگر و ورانداز  )بنگر و یو به عالم ھست یده خود را بگشاید(باز ھم  

  .گردد یت باز میبه سو ،و درمانده و ناتوان ،رانیده سرانجام فروھشته و حید .نک
   توضیحات: 

 » ِ تَنيْ رَّ لِبْ . «بارھا و بارھا یعنی .ثرت استک یه براینجا تثنیدر ا .دو بار :»كَ نقَ باز  :»يَ

ئاً . «گردد یبر م .گردد یم اسِ ريٌ . «رانیح .فروھشته :»خَ سِ ار کاز  .خسته و درمانده :»حَ
و ھر بار  ،ندک یدا نمیپ یا خلل و رخنه ،ه انسان ھر اندازه بنگردکن است یمراد ا .افتاده

شتر یرت بیو ح یدچار سرگشتگ ،دیفزایو بر معلومات خود بق بپردازد یه به تحقک
  .گردد یم



  ٢٥١٧ سوره ملک

 

 ۵ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َز�َّنَّا َولََقدۡ ﴿  َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ َ�ٰ  ارُُجومٗ  َهاَ�ٰ وََجَعلۡ  بِيحَ بَِمَ�ٰ  َيا�ُّ �ۡ  ِطِ�� ّلِلشَّ
َ
 لَُهمۡ  نَاتَدۡ َوأ

عِ�ِ ٱ َعَذاَب    ﴾٥ لسَّ
   ترجمه: 
و آنھا را  ،میا آراسته )به نام ستارگان( یھائ را با چراغ )به شما( کیما آسمان نزد 
  .میا ردهکرا آماده  یشان عذاب آتش سوزانیا یو برا ،میا منان ساختهیله راندن اھریوس
   توضیحات: 

يَا«  نْ آءَ الدُّ مَ آءَ ). «۶/   صاّفات :نگا(ن یآسمان ُفرود .کیآسمان نزد :»السَّ مَ نَّا السَّ يَّ زَ

ابِيحَ  صَ يَا بِمَ نْ وماً ). «۱۲/   فّصلت :نگا( :»الدُّ جُ اسم  یمصدر است و به معن ،جمع َرْجم :»رُ
ه کھا است  اشاره به شھاب .شود یه ھمچون سنگ انداخته مک یزیچ یعنی ،مفعول

 آسمان یسو کیاند و از  شده یمتالش یحوادث یه طکاست  یمانده ستارگانیباق
  ).۱۰ - ۶/   صاّفات ،۱۸و  ۱۶حجر /  :نگا(شوند  یگر پرتاب میدسوی  به

 ۶ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ِينَ ﴿  ْ  َولِ�َّ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنََّمۖ  َعَذاُب  بَِرّ�ِِهمۡ  َ�َفُروا   ﴾٦ َمِص�ُ ل
   ترجمه: 
و چه بد  ،عذاب دوزخ دارند ،مان نداشته باشندیه به پروردگار خود اک یسانک 
  !است یگاھیجا

   توضیحات: 

ريُ ـْبِئْسَ ال«  صِ   ).۱۶۲/   عمران آل ،۱۲۶/   بقره :نگا( :»مَ
 ۷ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ لۡ  إَِذا
ُ
� ْ ْ  �ِيَها ُقوا   ﴾٧ َ�ُفورُ  َوِ�َ  اَشهِيقٗ  لََها َسِمُعوا

   ترجمه: 
  .شنوند یاز آن م یزند و ُغّرش یتنوره م ،ه به دوزخ انداخته شوندکھر زمان  

 



 تفسیر نور    ٢٥١٨

 

   توضیحات: 

يقاً «  هِ ش .زیاد ھراس انگیفر .کوحشتنا یصدا :»شَ ورُ . «ُغِرّ  .زند یتنوره م :»تَفُ
  .دیآ یان در میبه غل .ندک یفوران م

 ۸ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ُ  تََ�ادُ ﴿  ٓ  ِظ� َغيۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َم�َّ لۡ  ُ�ََّما
ُ
لَُهمۡ  جٞ فَوۡ  �ِيَها ِ�َ �

َ
ٓ  َس� لَمۡ  َخَزَ�تَُها

َ
�  

ۡ
  ﴾٨ نَِذيرٞ  تُِ�مۡ يَأ

   ترجمه: 
ه کھر زمان  .پاره شود د و پارهکاست بتر کینزد ،)شانیبر ا(دوزخ از شّدت خشم  

 یا م دھندهیغمبر بیا پیآ :پرسند یدوزخبانان از آنان م ،شوند یبدان انداخته م یگروھ
  ).؟بترساند یو وضع ین روزیتا شما را از چن(امده است یان شما نیبه م
   توضیحات: 

ادُ تَ «  يَّزُ ـتَكَ . دکه بترکمانده است  یمک .پاره شود افته و پارهکاست از ھم ش کینزد :»مَ

يْظِ « غَ نَ الْ ا. «بر اثر خشم :»مِ تُهَ نَ زَ   ).۶/   میتحر :نگا(نگھبانان دوزخ  :»خَ
 ۹ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  قَدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا �ۡ  نَِذيرٞ  َءنَاَجا َل  َما َناَوقُلۡ  َنافََكذَّ ُ ٱ نَزَّ نُتمۡ  إِنۡ  ءٍ َ�ۡ  ِمن �َّ
َ
 لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

  ﴾٩ َكبِ�ٖ 
   ترجمه: 
شان  یان ما آمدند و ما دروغگویبه م یا م دھندهیغمبران بیپ !یآر :ندیگو یم 
نفرستاده  )یسک یبرا ی،به نام وح(را  یزیچ وجه چیخداوند به ھ :میم و گفتیدینام

  .دیھست یبزرگ یو شما دچار گمراھ ،است
   توضیحات: 

بِريٍ «  اللٍ كَ   .فراوان یسرگشتگ .میعظ یگمراھ :»ضَ
 ۱۰ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وۡ  َمعُ �َسۡ  ُكنَّا لَوۡ  َوقَالُوا
َ
ۡص  ِ�ٓ  ُكنَّا َما قُِل َ�عۡ  أ

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ   ﴾١٠ لسَّ

 



  ٢٥١٩ سوره ملک

 

   ترجمه: 
ھرگز  ،میگرفت یار مکا عقل خود را به یو  ،میداشت یاگر ما گوش شنوا م :ندیگو یو م 

  .میگشت یان نمیاز زمره دوزخ
   توضیحات: 

عُ «  مَ گاھانه است یشن ،دنیمراد از شن :»نَسْ   ).۳۷/  :نگا(دن آ
 ۱۱ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿  ۡص  اقٗ فَُسحۡ  بِِهمۡ بَِذ� َ�َفُوا
َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ ّ�ِ   ﴾١١ لسَّ

   ترجمه: 
بھره  )از رحمت خدا( یپس دور .نندک یه به گناه خود اعتراف مکنجا است یا 

  !ان بادیدوزخ
   توضیحات: 

قاً «  حْ ر یو تقد ،است یمفعول مطلق فعل محذوف .دور شدن از رحمت خدا :»سُ

قاً « :ن استیچن حْ مُ اهللاُ سُ هُ قَ حَ   .»سَ
 ۱۲ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  ِ  َر�َُّهم نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ غۡ  لَُهم بِ َغيۡ لۡ ٱب ٞ مَّ جۡ  فَِرة
َ
  ﴾١٢ َكبِ�ٞ  رٞ َوأ

   ترجمه: 
  دارند. یآمرزش و پاداش بزرگ و فراوان ،ترسند یاز پروردگار خود م ،ه در نھانک یسانک 
   توضیحات: 

يْبِ «  غَ   .نندیه خدا را ببکن یبدون ا .دور از چشم مردمان .در نھان :»بِالْ
 ۱۳ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وا ُّ�ِ
َ
وِ  لَُ�مۡ قَوۡ  َوأ

َ
ْ جۡ ٱ أ ۢ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۖ بِهِ  َهُروا ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم   ﴾١٣ لصُّ

   ترجمه: 
 ی(برا ،دیار سازکد و آشیوچه بلند گوئ ،دینکد و زمزمه یچه سخنان خود را آھسته گوئ 

گاه از اسرار و خفاکه او کان است). چرا یسان و عکیخدا    ھا است. نهیس یایامًال آ
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   توضیحات: 

وا«  ُّ   .خبر یلفظًا امر است و در معن :»أَرسِ
 ۱۴ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ
َ
  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ َوُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

   ترجمه: 
ن یو حال ا ،داند ینم )شان رایحال و وضع ا(ند یآفر یم )مردمان را(ه ک یسکمگر  

گاھیب کیق و باریه او دقک   ؟! است ین بس آ
   توضیحات: 

لَمُ «  عْ   .است یارکاستفھام ان ؟داند یمگر نم ؟:»أَال يَ
 ۱۵ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ ﴿   ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
ْ مۡ ٱفَ  َذلُوٗ�  َض �ۡ� ْ  َمَناكِبَِها ِ�  ُشوا  هِ �َ�ۡ  ۦۖ قِهِ ّرِزۡ  ِمن َوُ�ُوا

  ﴾١٥ لنُُّشورُ ٱ
   ترجمه: 
 ،دیدر اطراف و جوانب آن راه برو .ده استین را رام شما گردانیه زمکاست  یسکاو  

  .زنده شدن دوباره در دست او است .دیخدا بخور یو از روز
   توضیحات: 

لُوالً «  نَاكِب). «۷۱/   بقره :نگا(مسّخر  .رام :»ذَ مراد جوانب  .دوش ،بکجمع َمنْ  .» مَ

ورُ . «ن استیو اطراف زم يْهِ . «ز مردگانیرستاخ .زنده شدن مردگان :»النُّشُ حرف  :»إلَ

يْكَ « :مانند ،است )َل ( یبه معن یإل رُ إِلَ را به  )ُنشور( یبرخ ).بیلب یمغن :نگا( »أَألمْ
  ).یالمعان روح ،انیالب روح ،نمونه :نگا(اند  دانسته )بازگشت( یمعن

 ۱۶ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ِمنُتم﴿ 
َ
ن َءأ ٓ ٱ ِ�  مَّ َما ن ءِ لسَّ

َ
 ٱ بُِ�مُ  ِسَف َ�ۡ  أ

َ
  ﴾١٦ َ�ُمورُ  ِ�َ  فَإَِذا َض �ۡ�

 



  ٢٥٢١ سوره ملک

 

   ترجمه: 
ن یه دستور بدھد زمکد یدان یخود را در امان م ،ه در آسمان استک یسکا از یآ 
  ؟ندکت بکو آن گاه بلرزد و بجنبد و حر ،افد و شما را فرو ببردکبش

   توضیحات: 

آءِ «  مَ ن يفِ السَّ  ،بودن او در آسمان .مراد خدا است .ه در آسمان استک یسک :»مَ
منظور محدود  .ر او استیامل و فراگکخدا و سلطه  یو باالدست یاشاره به زبردست

مْ . «ستیان نکساختن پروردگار به جا و م فَ بِكُ ْسِ  :نگا(ن فرو ببرد یشما را به زم :»خيَ

ورُ ـتَ « ).۴۵/   نحل ،۹سبأ /  ،۴۰/   بوتکعن ،۸۱/   قصص به جنبش و  ،ندک یت مکحر :»مُ
  ).۹طور /  :نگا(افتد  یلرزش م

 ۱۷ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ِمنُتم أ

َ
ن أ ٓ ٱ ِ�  مَّ َما ن ءِ لسَّ

َ
ۖ َحاِصبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسَل يُرۡ  أ ْم  ﴾١٧ نَِذيرِ  َف َكيۡ  لَُمونَ فََسَتعۡ  ا

َ
 أ

   ترجمه: 
ه طوفان شن بر کد یدان یدر امان م ه در آسمان است خود راک یسکه از کن یا ای 

ه کد دانست یآن گاه خواھ ).؟دیروان دفن نما یھا گیر ریو شما را در ز(شما گمارد 
  .د من چگونه استیتھد
   توضیحات: 

باً «  اصِ دھد و از  یت مکزه را با خود حریشن و سنگر یھا ه تودهک یتند باد :»حَ

يرِ ). «۴۰/   بوتکعن ،۶۸اسراء /  :نگا(برد  یم یبه جائ یجائ د یتھد .م دادن منیب :»نَذِ
  .راستیتحذ ینجا به معنیر در ایواژه نذ .من

 ۱۸ سوره ملك آیه
   ه:یمتن آ 

َب  َولََقدۡ ﴿  ِينَ ٱ َكذَّ   ﴾١٨ نَِ��ِ  َ�نَ  َف فََكيۡ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
   ترجمه: 
ه کن یبب ،اند ردهکب یذکت )غمبران مرایات و پیآ(اند  نان بودهیش از ایه پک یسانک 

  ؟! رده استکشان چه آورده است و چه ینه من بر سر ایکخشم و 
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   توضیحات: 

  .است )ارکان( یبه معن )ریکن(واژه  .ام نهیکخشم و  .شانیبد آمدن من از ا :»نَكريِ « 
 ۱۹ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

وَ ﴿ 
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ا ٰ َ�ٰٓ  َ�ُهمۡ فَوۡ  لطَّ  بُِ�ّلِ  ۥإِنَّهُ  ُنۚ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ إِ�َّ  ِسُكُهنَّ ُ�مۡ  َما َنۚ بِۡض َوَ�قۡ  ٖت �َّ

 ۡ�َ ِۢ   ﴾١٩ بَِص�ٌ  ء
   ترجمه: 
خود را  یبالھا یگاھ )در پروازند و(سر آنان  یه باالکاند  ردهکرا نگاه ن یا پرندگانیآ 

نگاه  )بر فراز آسمان(آنھا را  یسکجز خداوند مھربان  ؟!نندک یجمع م یگسترده و گاھ
 یادامه زندگ یبرا یا دهیداند ھر آفر یو م(ند یب یرا م یزیه او ھر چکچرا  ،دارد ینم

  ).ستیازمند چیخود ن
   توضیحات: 

آفَّاتٍ «  نَ ). «۴۱نور /  :نگا(گسترده باالن  :»صَ بِضْ قْ بالھا  .آورند یبالھا را فراھم م :»يَ

نَّ . «نندک یرا باز و بسته م هُ كُ سِ ا يُمْ   ).۷۹/   نحل :نگا( :»مَ
 ۲۰ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  مَّ
َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  أ ٰ لۡ ٱ إِنِ  لرَّ�ۚ ٱ ُدونِ  ّمِن يَنُ�ُُ�م لَُّ�مۡ  ُجندٞ  ُهوَ  �َّ  ِ�  إِ�َّ  فُِرونَ َ�
  ﴾٢٠ ُغُرورٍ 

   ترجمه: 
از خداوند مھربان به شما  یند و جدایر شماکه لشکدام اشخاص و افرادند کآخر  

  .افران گرفتار غرورند و بسک ؟!ندینما ینند و از شما مواظبت مک یم کمک
   توضیحات: 

ندٌ «  ر اسم اشاره و کذ .باشد یجمع م یاسم جمع است و در معن .سپاه .رکلش :»جُ

نِ . «با توّجه به لفظ جند است ،ل مفردکه به شیموصول و فعل آ محْ ن دُونِ الرَّ  یسوا :»مِ
 :ن استیه چنیمفھوم آ ،ریاخ یبا توّجه به معن .ند مھرباندر برابر خداو .خداوند مھربان

فاع و ند و در برابر خداوند مھربان از شما دیر شماکه لشکھستند آنان  یسانکآخر چه 



  ٢٥٢٣ سوره ملک

 

ورٍ . «ه استیحرف ناف :»إِنْ « ؟ندینما یم کمکبه شما  رُ   .بیفر .گول خوردن :»غُ
 ۲۱ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

نۡ ﴿  مَّ
َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  أ مۡ  إِنۡ  زُقُُ�مۡ يَرۡ  �َّ

َ
ْ  بَل ۥۚ قَهُ رِزۡ  َسَك أ ُّوا   ﴾٢١ َوُ�ُفورٍ  ُ�ُتّوٖ  ِ�  �َّ

   ترجمه: 
 یخود را باز دارد بتوانند به شما روز یه اگر خداوند روزکند یسانکه چه کن یا ای 

  .نندک یم یز پافشاریو گر یشکافران در سرکاصًال  ؟!برسانند
   توضیحات: 

تُوّ «  ورٍ . «ّبرکت .انیطغ ی،شکسر :»عُ   .قتیفرار از حق و حق ،زیگر :»نُفُ
 ۲۲ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

َ�َمن﴿ 
َ
ٰ  ُمِكبًّا ِ� َ�مۡ  أ هۡ  ۦٓ ِههِ وَجۡ  َ�َ

َ
ن َدىٰٓ أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا ِ� َ�مۡ  أ سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َ�َ   ﴾٢٢ َتقِي�ٖ مُّ

   ترجمه: 
ه بر پا ک یسکا ی ،تر است ابیرود راھ یه نگونسار و بر رخساره راه مک یسکا آن یآ 

  ؟دارد یستاده و درست در راه راست گام بر میا
   توضیحات: 

كِبّاً «  اً . «بر رو افتاده ،نگونسار :»مُ يّ وِ   .راست و درست ،راست قامت :»سَ
 ۲۳ سوره ملك آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  ُ�مۡ  �َّ
َ
�َشأ

َ
مۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ا قَلِيٗ�  َدةَ  مَّ

  ﴾٢٣ُكُرونَ �َشۡ 
   ترجمه: 
شما گوش و چشم و دل  یو برا ،ده استیآفر )از عدم(ه شما را کاست  یسکخدا  

متر ک )ھا را ن نعمتیاّما شما ا .ار و سعادت شما ھستندکله یه وسک(رده است کدرست 
  .دینک یم یگزار سپاس

   توضیحات: 

ا«  لِيالً مَّ ونَ  قَ رُ كُ   ).۹/   سجده ،۷۸/   مؤمنون ،۱۰/   اعراف :نگا( :»تَشْ



 تفسیر نور    ٢٥٢٤

 

 ۲۴ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ِيٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  ُ�مۡ  �َّ
َ
 ٱ ِ�  ذََرأ

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ �َ�ۡ  ِض �ۡ� ُ�َ ٢٤﴾  

   ترجمه: 
نده نموده کرده و پخش و پراکر یثکد و تین تولیه شما را در زمکاست  یسکاو  :بگو 

  .دیشو یش او گرد آورده میو در پ ،است
   توضیحات: 

مْ «  أَكُ رَ دن و در یش بخشیمراد زاد و ولد دادن و افزا .رده استکدار یشما را پد :»ذَ
  ).۱۷۹/   اعراف :نگا(ندن است کن پرایزم

 ۲۵ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿    ﴾٢٥ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
   ترجمه: 
  ؟خواھد بود یک ،دیدھ یه مک یا ن وعّدهیا ،دیگوئ یاگر راست م :ندیگو یم 
   توضیحات: 

دُ «  عْ وَ ز و یدن رستاخیا فرا رسیو  ی،ویصال دنیدن عذاب استیمراد فرا رس :»الْ
  .است ید اخرویعذاب شد

 ۲۶ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

َما قُۡل ﴿  ِ ٱ ِعندَ  مُ عِلۡ لۡ ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ ۠  ��ََّما نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  �   ﴾٢٦ مُّ

   ترجمه: 
گاھ :بگو  متعّلق به خدا  )امتیا وقوع قیو  یویدن مجازات دنیاز فرا رس( یاّطالع و آ

  .ھستم یارکم دھنده آشیمن فقط و فقط ب .است و بس
   توضیحات: 

بِنيٌ «  يرٌ مُّ صراحت از عذاب خدا سخن دھد و به  یم میارا بکه آشک یا م دھندهیب :»نَذِ
  .دیگو یم
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 ۲۷ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

ا﴿  وۡ  فَلَمَّ
َ
ِينَ ٱ وُُجوهُ  ۡت  َٔ ِسٓ�  َفةٗ ُزلۡ  هُ َرأ َّ�  ْ ِيٱ َذاَ�ٰ  َو�ِيَل  َ�َفُروا  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ

ُعونَ    ﴾٢٧تَدَّ
   ترجمه: 
درھم و افران ک یھا چھره ،ردندکمشاھده  کیرا از نزد ین وعده الھیه اک یھنگام 

د یخواست یه خود مکاست  یزین ھمان چیا :شود یگفته مشان  بدی و ،گردد یزشت م
  ).دیدیورز یدن آن شتاب میدن و دیو در فرا رس(

   توضیحات: 

ةً «  لْفَ يئَتْ . «مصدر است و مراد اسم فاعل .بیقر .کینزد :»زُ  ،۷۷ھود /  :نگا( :»سِ

ونَ ). «۲۳/   بوتکعن عُ آن را  یاستھزاء درخواست وقوع فور یبا زور و از رو :»تَدَّ
  ).۱۸/   یشور ،۱۶/   ص :نگا(د یداشت

 ۲۸ آیه کسوره مل
   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
هۡ  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ُ ٱ لََكِ�َ أ ِ�َ  َوَمن �َّ وۡ  مَّ

َ
ٰ لۡ ٱ ُ�ِ�ُ  َ�َمن رَِ�ََنا أ  َعَذاٍب  ِمنۡ  فِرِ�نَ َ�

 ٖ��ِ
َ
  ﴾٢٨ أ

   ترجمه: 
مان یو ا(ه با من ھستند کرا  یسانکد اگر خداوند مرا و تمام یبه من خبردھ بگو 

به ھر حال ما چه حال  ،شدکو ما را فعًال ن(د یا به ما رحم نمایو  ،سازد کھال )اند آورده
 کافران را از عذاب دردناک یسکاّما چه  ).میاھل نجات ھست ،ندهیم و چه در آیریبم
  ؟دارد یدر پناه خود م )رھاند و یدوزخ م(

   توضیحات: 

تُمْ «  أَيْ نِي). «۲۸ھود /  ،۵۹و  ۵۰/   ونسی ،۴۶/   انعام :نگا( :»أَرَ لَكَ ) إنْ (جواب  :» إِنْ أَهْ

عِنيٍ «جمله  آءٍ مَّ م بِمَ أْتِيكُ ن يَ ِريُ . «است» فَمَ   .دھد یپناه م :»جيُ
 ۲۹ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 
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ۡ  هِ وََعلَيۡ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  ۖ تََو�َّ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  ُهوَ  َمنۡ  لَُمونَ فََسَتعۡ  َنا   ﴾٢٩ مُّ
   ترجمه: 
د یلذا خواھ ،میا م و بدو پشت بستهیا مان آوردهیخدا مھربان است و بدو ا :بگو 

  .است یارکآش یو سرگشتگ یدر گمراھ )از ما و شما( یسکه چه کدانست 
   توضیحات: 

نَّا بِهِ وَ «  امَ نَاءَ لْ كَّ يْهِ تَوَ لَ مان یما به خدا ا :هکن یدارد به ا ین بخش اشاره ضمنیا :»عَ
ھا و  اّما شما به بت ،میا و ما بدو پشت بسته ،دیا اوردهیمان نیشما بدو ا یول ،میا آورده

  .دید و دلخوش ھستیا پشت بسته یگرید یزھایچ
 ۳۰ آیه کسوره مل

   ه:یمتن آ 

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ  َبحَ أ   َ�َمن �رٗ َغوۡ  ؤُُ�مۡ َما

ۡ
ٓ  �ِيُ�ميَأ عِي� ءٖ بَِما  ﴾٣٠ مَّ

   ترجمه: 
 یسکچه  ،ن فرو رودیشما به زم )مورد استفاده( یھا اگر آب ،دیمرا خبر دھ :بگو 

  ؟!تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دھد یم
   توضیحات: 

راً «  وْ غائر است و به  یعنی ،مصدر است و مراد اسم فاعل .نیفرو رفتن در زم :»غَ

عِنيٍ ). «۴۱/   ھفک :نگا(فرو رونده است  یمعن  ،۵۰/   مؤمنون :نگا(روان  ی،جار :»مَ
  ).۱۸/   واقعه ،۴۵/   صاّفات



 
 

 سوره قلم 

 ۱ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ ُطُرونَ �َسۡ  َوَما َقلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿ 
   ترجمه: 
  !سندینو یه مک یزیو قسم به چ !سوگند به قلم .نون 
   توضیحات: 

لَمِ ). «۱/   بقره :نگا(از حروف مقّطعه است  :» ن«  قَ ). ۴/   علق :نگا(خامه  :»الْ

ونَ « طُرُ گر  بیان ،سوگند خوردن خدا به خامه و نوشتار .نگارند یم .سندینو یم :»يَسْ
  .ن اسالم استیھا در آئ و حرمت نوشته ،عظمت صاحبان قلم

 ۲ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ نَت  َما
َ
  ﴾٢ نُونٖ بَِمجۡ  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  أ

   ترجمه: 
  .یستیوانه نیتو د ،ه نعمت و لطف پروردگارتیدر سا 
   توضیحات: 

ةِ «  مَ نُونٍ ). «۲۹طور /  :نگا(به لطف  .ه نعمتیدر سا :»بِنِعْ جْ حرف باء زائد و  :»بِمَ
ه مظھر عقل کان است کافران و مشرک یھایسرائ اوهیه رّد ین آیا .است ید نفیکتأ یبرا

دند ینام یوانه میان و َتِتّمه َدور زمان را دیو صفوت آدم ،تیو منبع نور و ھدا ،تیو درا
  ).۵۱/   قلم ،۶حجر /  :نگا(

 ۳ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

جۡ  لََك  �نَّ ﴿ 
َ
  ﴾٣ ُنونٖ َممۡ  َ�ۡ�َ  ًراَ�
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   ترجمه: 
  .یھست یختنیپاداش بزرگ و ناگس یتو دارا 
   توضیحات: 

َ مَ «  ريْ نُونٍ ـغَ   .یشگیماندگار و ھم یعنی .نامقطوع :»مْ
 ۴ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿ 
   ترجمه: 
  .یھست )دهیده و افعال حمیصفات پسند یعنی(سترگ  یخو یتو دارا 
   توضیحات: 

لُقٍ «    ).۱۳۷شعراء /  :نگا(ردار است کمراد رفتار و  .یخو :»خُ
 ۵ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ونَ َوُ�بۡ  ِ�ُ فََستُبۡ ﴿  ُ�ِ ٥﴾  
   ترجمه: 
  .دید و خواھند دید یخواھ 
   توضیحات: 

 »... ُ تُبْرصِ   .شد ید و متوّجه خواھید یخواھ یبه زود :»فَسَ
 ۶ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

يّيُِ�مُ ﴿ 
َ
ۡ ٱ بِأ  ﴾٦ ُتونُ َمفۡ ل

   ترجمه: 
  ).انکافران و مشرکا شما ی ،محّمد(است  یوانگیاز شما مبتال به د کیدام که ک 
   توضیحات: 

تُونُ ـالْ «  فْ  یَمْجُلود به معن ،عقل یمانند معقول به معن ،مصدر است .یوانگید :»مَ

مْ (در اّول  )ب(ن صورت حرف یدر ا ).انیالب روح :نگا(َجالَدة  است  )يف( یبه معن )بِأَييِّكُ
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را اسم مفعول  )مفتون(ھم حرف باء را زائد دانسته و  یبرخ ).انیالب صفوة :نگا(
وانه یاز شما د کیدام که ک :ن استیه چنیآ ین صورت معنیدر ا .اند محسوب نموده

  ).یروح المعان :نگا(است 
 ۷ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ 
َ
عۡ  َوُهوَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ أ

َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ   ﴾٧ تَِدينَ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
از راه او گمراه  یسکه چه کداند  یبھتر م )یگریس دکاز ھر (پروردگار تو مسّلمًا  

  .اب استیراھ یسکو چه  ،شده است
   توضیحات: 

... بِالْ «  بَّكَ ينَ ـإِنَّ رَ تَدِ هْ   ).۳۰/   نجم ،۱۲۵/   نحل ،۱۱۷/   انعام :نگا( :»مُ
 ۸ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ تُِطعِ  فََ� ﴿  �ِ�َ ل   ﴾٨ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
و بر دعوت خود (ن کم یرویو پ نندگان اطاعتکب یذکاز ت ،ن استیه چنکحال  

  ).است یو بدبخت یشان گمراھیاطاعت از ا .دار باش و به راه آنان مرویپا
   توضیحات: 

 »... ه راه خدا را با کروان او است یغمبر و ھمه پیب پیق و ترغیمراد تشو :»ال تُطِعْ
  .نندکن نرمش و سازش نیکّفار و مشرکو با  ،شوق و شور ادامه دھند

 ۹ لم آیهسوره ق
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ وا   ﴾٩ هُِنونَ َ�ُيدۡ  هِنُ تُدۡ  لَوۡ  َودُّ
   ترجمه: 
تا آنان ھم نرمش و سازش  ی،ه نرمش و سازش نشان دھکدارند  یشان دوست میا 

از  یو در بعض ی،نک کخدا را به خاطر آنان تر یھا از فرمان یه برخکد ین امیبد(نند ک
  ).یشان ھمگام و ھمآھنگ شویمسائل با ا
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   توضیحات: 

نُ «  هِ ه کن است یمراد آنان ا ...ینرمش و سازش نمائ .ینک یسھل انگار :»تُدْ
و آنان ھم با  ،نشان دھدشان  بدی خوش یرو ،ن آنانیشدن به د کیغمبر با نزدیپ

و سازش انجام  یانگار  سھل یعنی .خوش نشان دھند ین اسالم رویشدن به د کینزد
  ).۸۱/   واقعه :نگا( .ردیپذ

 ۱۰ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ٖف  ُ�َّ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿  هِ�ٍ  َح�َّ   ﴾١٠ مَّ
   ترجمه: 
  .نکم یرویپ ،خورد یار سوگند میه بسک یا هیاز فروما 
   توضیحات: 

الّفٍ «  نيٍ . «ا به ناحقیبه حق  .ار سوگند خورندهیبس :»حَ هِ َرْذل و  .خوار و پست :»مَ
  .ریحق

 ۱۱ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ازٖ ﴿  ٓ  َهمَّ ا شَّ ِۢ مَّ  ﴾١١ بَِنِمي�ٖ  ء
   ترجمه: 
  .ندک یم ینیچ ه دائمًا سخنک یبجوئیار عیبس 
   توضیحات: 

آءٍ . «ار بدگو و بد زبانیبس .گر رخنه .بجویار عیبس :»ازٍ ـمَّ ـهَ «  شَّ  .زروندهیت .پادو :»مَ

آءٍ . «ننده استک نقلار َبرنده و یبس یشده و به معن یمتعّد  )ب(نجا با حرف یدر ا شَّ مَ

يمٍ  به  ،نیا یالم آن را براکو  ،آن ین را برایه سخن اک یسک .نیار سخن چیبس :»بِنَمِ
  .برد یآورد و م یم یمنظور فساد و تباھ

 ۱۲ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

نَّاعٖ ﴿  �ِي�ٍ  َتدٍ ُمعۡ  َخۡ�ِ ّلِلۡ  مَّ
َ
  ﴾١٢ أ
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   ترجمه: 
  .ار استکو بزھ ،شهیو تجاوز پ ،ریار خکار مانع یبس 
   توضیحات: 

نَّاعٍ «  ه یناکه کدارد  یرات و حسنات نگاه میار دور از خیشتن را بسیه خوک یسک :»مَ
ق /  :نگا(رات و حسنات یار بازدارنده مردم از انجام خیبس .چشم است ل و تنگیاز بخ

تَدٍ ). «۲۵ عْ  :»أَثِيمٍ ). «۱۰/   توبه ،۸۷/   دهمائ ،۱۹۰/   بقره :نگا(شه یتجاوز پ .متجاوز :»مُ
  ).۲۲۲شعراء /  ،۱۰۷نساء /  ،۲۷۶/   بقره :نگا(

 ۱۳ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  دَ َ�عۡ  ُ�ُتّلِۢ ﴿    ﴾١٣ َز�ِي�ٍ  لَِك َ�
   ترجمه: 
  .ھا است یو انگشت نما به بد ،ن دلیو سنگ یدرشتخوھا  این عالوه بر 
   توضیحات: 

تُلٍّ «  نيِمٍ ). «انیالب روح :نگا( یو زشتخو یسخت رو .ن دلیسنگ .درشتخو :»عُ  :»زَ
ھا و منبع  یه مجمع بدک یسکالبّته  .حرامزاده .است یو زشت ینشاندار به ھرچه بد

  .گردد یمحسوب نمھا  انسان و از زمره ،س بشمار استکناانسان و نا ،ھا باشد یزشت
 ۱۴ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
  ﴾١٤ َوَ�نِ�َ  َمالٖ  َذا َ�نَ  أ

   ترجمه: 
  ؟! فرزندان است یه دارا و داراکبدان خاطر است  )ھا یھا و پلشت ین ھمه زشتیا ایآ( 
   توضیحات: 

 »... قبل از آن محذوف  یالم جّر  .ه استیمصدر )أَنْ (حرف  ...هکبدان سبب  :»أَنْ

نْ ( یعنی ،است اند اصل  اند و گفته دانستهز محذوف ین یھم حرف استفھام یبرخ ).الِ

...« :ن استیچن َنْ  .» أَألِ
 ۱۵ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 
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َ�ٰ  قَاَل  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿ 
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٥ وَّ

   ترجمه: 
  .ان استینیشیپ یھا افسانه :دیگو یم ،شود یما بر او خوانده م یھا هیه آک یھنگام 
   توضیحات: 

لِنيَ «  اطِريُ األَوَّ   ).۲۴/   نحل ،۳۱/   انفال ،۲۵/   انعام :نگا( :»أَسَ
 ۱۶ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٦ ُطومِ رۡ ۡ�ُ ٱ َ�َ  ۥَسنَِسُمهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مینھ یم )ننگ(او داغ  ینیما بر ب 
   توضیحات: 

هُ «  مُ نَسِ طُومِ .. «ردکم یداغش خواھ .ردکم یش خواھیعالمتگذار :»سَ ُرْ در  .ینیب :»اخلْ
ردن و رسوا نمودن که از خوار یناکشود و  یل گفته میژه فیوانات به ویح ینیاصل به ب

  .است
 ۱۷ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ بَلَوۡ  َكَما ُهمۡ َ�ٰ بَلَوۡ  إِنَّا﴿  ۡص  نَا
َ
قۡ  إِذۡ  نَّةِ �َۡ ٱ َب َ�ٰ أ

َ
ْ أ  ﴾١٧ بِِح�َ ُمۡص  ُمنََّهاَ�َۡ�ِ  َسُموا

   ترجمه: 
ه سوگند ک یھنگام .میا ه صاحبان باغ را آزمودهکگونه  ھمان ،میا ما آنان را آزموده 

  .نندیبچ )دور از انظار مردم(باغ را بامدادان  یھا وهیه مکردند کاد ی
   توضیحات: 

مْ «  نَاهُ لَوْ مْ (مراد از  .میردکش یآنان را آزما .میشان را آزمودیا :»بَ ه کان مکمشر )هُ

ا. «است نَّهَ مُ ِ يَرصْ نيَ . «دیآن را خواھند چ :»لَ بِحِ صْ  .ه به بامدادان برسندک یدر حال :»مُ

ا(حال فاعل  نَّهَ مُ ِ يَرصْ بَحَ (از  .است )لَ   .تاّمه است )أَصْ
 ۱۸ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 
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  ﴾١٨ ُنونَ تَثۡ �َسۡ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .نگذارند یز از آن بر جایچ چیو ھ 
   توضیحات: 

تَثْنُونَ  ال«  شان  بدی نار نگذارند وک یزیمستمندان چ یبرا .فرو نگذارند یزیچ :»يَسْ
  ).۱۴۱/   انعام :نگا(ندھند 

 ۱۹ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َهاَعلَيۡ  َ�َطاَف ﴿  ّ�َِك  ّمِن �ِٞف َطا ٓ  َوُهمۡ  رَّ   ﴾١٩ �ُِمونَ نَا
   ترجمه: 
از جانب پروردگارت  یریبزرگ و فراگ یبال ،ه آنان در خواب بودندکشب ھنگام  

  !دیگرد )اهیو س کیتار(ھمچون شب  )سوخت و(سراسر باغ را در بر گرفت و باغ 
   توضیحات: 
 ۲۰ سوره قلم آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
َ
ِ�مِ ٱكَ  َبَحۡت فَأ   ﴾٢٠ ل�َّ

   ترجمه: 
از جانب پروردگارت  یریبزرگ و فراگ یبال ،ه آنان در خواب بودندکشب ھنگام  

  !دیگرد )اهیو س کیتار(ھمچون شب  )سوخت و(سراسر باغ را در بر گرفت و باغ 
   توضیحات: 

ا«  يْهَ لَ . ریفرا گ یبال :»طَآئِفٌ . «بر سر آن گشت زد و آن را در بر گرفت :»طَافَ عَ

يم« ِ شب  :ن استیه چنیمفھوم آ ،ریاخ یبا توّجه به معن .ده شدهیچ .شب :» الرصَّ
باغ را در بر گرفت و ھمچون  یریبزرگ و فراگ یبال ،ه آنان در خواب بودندکھنگام 

  .نده باشندکده و یآن راچ یھا وهیه مکد یگرد یباغ
 ۲۱ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َ�َتَناَدوۡ ﴿   ﴾٢١ بِِح�َ ُمۡص  ا
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   ترجمه: 
  .گر را ندا در دادندیسحرگاھان ھمد 
   توضیحات: 

ا«  وْ نَادَ نيَ . «گر را صدا زدندیھمد :»تَ بِحِ صْ   ).۱۷/   قلم :نگا( :»مُ
 ۲۲ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
ْ غۡ ٱ أ ٰ  ُدوا   ﴾٢٢ رِِم�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ثُِ�مۡ َحرۡ  َ�َ

   ترجمه: 
شتن را به ید و خوینکت کصبح زود حر ،دینیخود را بچ یھا وهید میخواھ یاگر م 

  .دیشتزار خود برسانک
   توضیحات: 

وا«  دُ م«د. یورش برید. صبح زود ینکت کبامدادان حر»: أُغْ ثِكُ رْ شتزار خود (نگا: ک»:  حَ

نيَ ). «۱۴/   عمران آل ،۲۲۳و  ۲۰۵و  ۷۱/   بقره مِ ارِ   وه. حال است.ینندگان میچ»: صَ
 ۲۳ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ٱفَ ﴿    ﴾٢٣ َفُتونَ َ�تََ�ٰ  َوُهمۡ  نَطلَُقوا
   ترجمه: 
  شان را نشنوند و متوّجه آنان نشوند).ینان به راه افتادند (تا فقراء سخن اکآنان پچ پچ  
   توضیحات: 

تُونَ «  افَ تَخَ   .ردندک یپچ م پچ .ردندک یگر آھسته صحبت میبا ھمد :»يَ
 ۲۴ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
  ﴾٢٤ ِك�ٞ ّمِسۡ  ُ�مَعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُخلَنََّهايَدۡ  �َّ  أ

   ترجمه: 
  .دیایش شما بیدر باغ پ ینوائید امروز بینبا 
   توضیحات: 

ا«  نَّهَ لَ خُ را  ینوائیه امروز بکردند ک یه میگر توصیه به ھمدکن است یمراد ا :»أَن الّ يَدْ
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  .به باغ راه ندھند
 ۲۵ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ْ وََغَدوۡ ﴿  ٰ  ا ٰ  �ٖ َحرۡ  َ�َ   ﴾٢٥ ِدرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
شان یا(نند و ک یریجلوگ )ان به باغینوایاز ورود ب(توانند  یه مکن قصد یبامدادان بد 

  .روان شدند )باغ یبه سو(باز دارند  )را
   توضیحات: 

دٍ «  رْ   .بازداشتن .ردنکمنع  :»حَ
 ۲۶ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  وۡ  فَلَمَّ
َ
ْ قَالُوٓ  َهاَرأ   ﴾٢٦ لُّونَ لََضآ إِنَّا ا

   ترجمه: 
  ).ستین باغ ما نیا( !میا ردهکما راه را گم  :گفتند ،دندیه باغ را دک یھنگام 
   توضیحات: 

آلُّونَ «    .ردگانکراه گم  :»ضَّ
 ۲۷ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٧ ُروُمونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل ﴿ 
   ترجمه: 
ه ما محروم کبل )میا ردهکم و راه را گم نیا ما درست آمده :گفتند ،تأّمل یکبعد از اند( 

  ).!میا ز خود را از دست دادهیما ھمه چ !ما یوا یا( .میھست )از حاصل و بھره(
   توضیحات: 
 ۲۸ سوره قلم آیه 
   ه:یمتن آ 

وۡ  قَاَل ﴿ 
َ
لَمۡ  َسُطُهمۡ أ

َ
قُل �

َ
  ﴾٢٨ �َُسّبُِحونَ  َ� لَوۡ  لَُّ�مۡ  أ
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   ترجمه: 
س خدا یح و تقدید به تسبیچرا نبا :مگر من به شما نگفتم :شان گفتین ایمردترکین 

  ؟!دیبپرداز
   توضیحات: 

مْ «  طُهُ سَ  :نگا( :»لَوْ ال). «۱۴۳/   بقره :نگا(ن یشان از نظر عقل و دین ایبھتر :»أَوْ
  .مرد جنبه سرزنش داردکین نیسخنان ا ).۳۹/   ھفک

 ۲۹ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ  نَ َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا   ﴾٢٩ لِِم�َ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا َرّ�َِنا
   ترجمه: 
با (قطعًا ما  ).ندکستم  یسکه به کن یاز ا(و منّزه است  کپروردگارمان پا :گفتند 

  .میا ردهکستم  )به خود ،راتیعبادات و خ کانجام گناھان و تر
   توضیحات: 

نَّا ظَالِ «  نيَ ـإِنَّا كُ   ).۴۶اء / یانب ،۵/   اعراف :نگا( :»مِ
 ۳۰ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل فَأ   ﴾٣٠ َوُمونَ َ�تََ�ٰ  ٖض َ�عۡ  َ�َ

   ترجمه: 
  .گر گشودندیدکیردند و زبان به سرزنش کگر رو یپس به ھمد 
   توضیحات: 

بَلَ «    .ردکرو  :»أَقْ
 ۳۱ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ٓ َو�ۡ َ�ٰ  قَالُوا   ﴾٣١ غِ�َ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا لََنا
   ترجمه: 
ر بار قانون خدا یو ز(م یا بوده یشکما مردمان نافرمان و سر !بر ما یوا :گفتند 

  ).!میا ردهکخود عمل ن یو به وظائف انسان ،میا نرفته
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   توضیحات: 

نَا«  لَ يْ ا وَ   ).۲۰/   صاّفات ،۵۲/   سی ،۹۷و  ۴۶اء / یانب :نگا( !بر ما ی! وا:»يَ
 ۳۲ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َعَ�ٰ ﴿  ن َر�َُّنا
َ
ٓ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  ِدَ�َاُ�بۡ  أ ٓ  َها ا   ﴾٣٢ ِغُبونَ َ�ٰ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ

   ترجمه: 
 یارھاکدر (ما  .دارد ین باغ را به ما ارزانیبھتر از ا )یباغ(م پروردگارمان یدواریام 

سوی  به رو )م ویا دهیشکش دست یم و از اعمال بد خویا د نظر نمودهیخود تجد
  .میا ردهکپروردگارمان 

   توضیحات: 

نَا«  بْدِ لَ بُونَ . «به ما عوض دھد :»يُ اغِ   .ندگانیگرا ،مندان عالقه ،مشتاقان :»رَ
 ۳۳ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َعَذاُبۖ لۡ ٱ لَِك َكَ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ  ﴾٣٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ترجمه: 
ن یاز ا(تر  بزرگ تر و و قطعًا عذاب آخرت سخت ،استگونه  این )خدا یویدن(عذاب  

  .اگر مردم متوّجه بوده و بدانند ،است )یویدن یھا عذاب
   توضیحات: 

ابُ «  ذَ ذلِكَ الْعَ   .د باشدین باین چنیعذاب ا .دینیب یه مکاست گونه  این عذاب :»كَ
 ۳۴ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  إِنَّ ﴿    ﴾٣٤ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ
   ترجمه: 
  .پر نعمت بھشت را دارندھای  باغ ،زگاران در نزد پروردگار خودیپرھ 
   توضیحات: 

يمِ «  نَّاتِ النَّعِ   ).۵۶/   حّج  ،۹/   ونسی ،۶۵/   مائده :نگا( :»جَ
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 ۳۵ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

َ�َنجۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َعُل أ ۡ ٱكَ  لِِم�َ ُمسۡ ل   ﴾٣٥ رِِم�َ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
  ؟! میشمار یسان مکیاران ک ا فرمانبرداران را ھمچون گناهیآ 
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  لِمِ سْ   اعراف ،۱۶۳/   انعام :نگا(زدان یم شوندگان فرمان یتسل .فرمانبرداران :»مُ
  ).۷۲/   ونسی ،۱۲۶/ 

 ۳۶ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٦ ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟!دینک یم یچگونه داور ؟!شود یشما را چه م 
   توضیحات: 

مْ «  ا لَكُ يْفَ « ؟شود یزتان میچه چ ؟ ده استیبه شما چه رس :»مَ  ،مراد از استفھام :»كَ
  .افران استکنادرست  یتعّجب از داور

 ۳۷ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
  ﴾٣٧ رُُسونَ تَدۡ  �ِيهِ  ٞب كَِ�ٰ  لَُ�مۡ  أ

   ترجمه: 
و (د یخوان یم )ن خدا رایقوان(آن  یه از روکد یدار )از جانب خدا( یتابکا شما یآ 

  ).؟دینک یم صادر مکبرابر آن ح
   توضیحات: 

ون). «۴۴سبأ /  :نگا(است  یتاب آسمانکمراد  :»كِتَابٌ «  سُ رُ د ینک یم یروخوان :» تَدْ
  ).۱۶۹/   اعراف ،۱۰۵/   انعام ،۷۹/   عمران آل :نگا(

 ۳۸ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 
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ونَ  لََما �ِيهِ  لَُ�مۡ  إِنَّ ﴿  ُ َّ�َ�َ ٣٨﴾ 
   ترجمه: 
  ؟ در آن است )دینک یم یو برابر آن داور(د ینیگز یه بر مکو شما آنچه را  
   توضیحات: 

ونَ . «تابکدر آن  :»فِيهِ «  ُ َريَّ ا ختَ  .دیخواھ یه مکھر چه  .دینیگز یه بر مکرا  یزیچ :»مَ
  .در آن ھست ،دیه بخواھکآنچه را  :هیگر آید یمعن

 ۳۹ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
يۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 ﴾٣٩ ُكُمونَ َ�ۡ  لََما لَُ�مۡ  إِنَّ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  لَِغةٌ َ�ٰ  َناَعلَيۡ  نٌ َ�ٰ �

   ترجمه: 
  ؟د حق شما باشدینکم کامت به ھر چه حیه تا روز قکد یا بسته یمانھائیا با ما پی 
   توضیحات: 

  .و عھدھاھا  پیمان ،نیمیجمع  :»انٌ ـَأَيْم« 
 ۴۰ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ُهم ُهمۡ َسلۡ ﴿  ُّ�
َ
�  ٰ   ﴾٤٠ زَِ�يمٌ  لَِك بَِ�

   ترجمه: 
  .است یھائ مانین پیضامن چن ،شانیاز ا کیدام ک ،از آنان بپرس 
   توضیحات: 

يمٌ «  عِ   ).۷۲/   وسفی :نگا(دار  عھده .ضامن :»زَ
 ۴۱ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
ٓ  لَُهمۡ  أ �َ  فَلۡ  ءُ ُ�َ

ۡ
ْ َي� ٓ  تُوا �َ ْ  إِن �ِِهمۡ �ُِ�َ   ﴾٤١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  َ�نُوا

   ترجمه: 
و سردستگان و خّط  ،شندیاند یشان میه ھمچون اک(دارند  یھائ کیه شرکن یا ای 

 ،ندیگو یاگر راست م ).؟نندک یم یت و جانبداریشان بوده و از آنان حمایدھندگان ا
ه از کند یتا شھادت بر ضمانت خود را بدھند و بگو(اورند یخود را ب )و رؤساء(اء کشر



 تفسیر نور    ٢٥٤٠

 

  ).ردکت خواھند یزدان دفاع و حمایان در محضر کمشر
   توضیحات: 

آءُ «  كَ َ  ن ویدروغ یا معبودھای ،انکشه مشریو ھم اند یمراد اربابان ھمرأ :»رشُ
پوچ و  یاثبات اّدعا یبه ھر حال برا .ه گواھان استکن یا ایو  ،شانیجان ا یبھای  بت

ھای  کتاب از یتابکا ی ،از عقل یلیبا دل :شان خواسته شده استیاز ا ،شان نادرست
خود را  یانبازان و گواھان و اربابان و معبودھاا یو  ،از خداوند یمانیا عھد و پی ی،آسمان

  .نندکشان را ب نند و ضمانتکق یاورند تا سخنانشان را تصدیب
 ۴۲ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ُجودِ ٱ إَِ�  نَ َعوۡ َو�ُدۡ  َساقٖ  َعن َشُف يُ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿    ﴾٤٢ َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  لسُّ
   ترجمه: 
ن ھنگام یبد .شود یار سخت دشوار مکو  ،رسد یھول و ھراس به اوج خود م ی،روز 
شان یاّما ا ،رنش ببرندکنند و که سجده کشود  یان خواسته مکافران و مشرکاز 
  .نندکن یتوانند چن ینم

   توضیحات: 

مَ «  وْ اقٍ . «امت استیمراد روز ق :»يَ ن سَ فُ عَ شَ در  .شود یھا باال زده م پاچه :»يُكْ
دن ھنگامه ھول و یه از فرا رسیناک .شود یمر زده مکدامن به  :شود یگفته م یفارس

  .ار و شّدت و وحشت استکھراس و وخامت 
 ۴۳ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ  ِشَعةً َ�ٰ ﴿ 
َ
ۖ  َهُقُهمۡ تَرۡ  رُُهمۡ َ�ٰ � ْ  َوقَدۡ  ذِلَّةٞ ُجودِ ٱ إَِ�  نَ َعوۡ يُدۡ  َ�نُوا   ﴾٤٣ لُِمونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  لسُّ

   ترجمه: 
 )یو شرمسار یاز خوف و وحشت و شرمندگ(شان  چشمان هکاست  ین در حالیا 
ز ین نیش از ایپ .شان را فرا گرفته استیوجود ا یو پست یو خوار ،ر افتاده استیبه ز

ردن خوانده کرنش که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کبدان گاه  )ایدر دن(
  ).ردندک یرنش نمکسجده و  ی،شان با وجود توانائیو ا(شدند  یم

 



  ٢٥٤١ سوره قلم

 

   توضیحات: 

ةً «  عَ اشِ مْ . «حال است ).۷قمر /  :نگا(ر افتاده یبه ز :»خَ هُ قُ هَ شان را در بر یا :»تَرْ
  ).۲۷و  ۲۶/   ونسی :نگا(رد یگ یآنان را فرا م .ردیگ یم

 ۴۴ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ُب  َوَمن ِ� فََذرۡ ﴿  ٰ  يَُ�ّذِ   ﴾٤٤ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُث َحيۡ  ّمِنۡ  رُِجُهمتَدۡ َسنَسۡ  ِديِث� �َۡ ٱ َذابَِ�
   ترجمه: 
من خود ( .نندک یب میذکرا ت )قرآن یآسمان(الم کن یه اکمرا واگذار با آنان  

ابند و یه در نک یا به گونه کاند کما آنان را اند ).نمک یار مکشان چه یه با اکدانم  یم
  .شاندکم یعذاب خواھسوی  به ه متوّجه نشوندک یاز راھ

   توضیحات: 

يثِ ـالْ «  دِ مْ ). «۲۳زمر /  :نگا(مراد قرآن است  .سخن :»حَ هُ جُ رِ تَدْ نَسْ /   اعراف :نگا( :»سَ

يْثُ ). «۱۸۲ نْ حَ   .هک یا به گونه .هک یاز آنجائ :»مِ
 ۴۵ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
ُ
  ﴾٤٥ َمتِ�ٌ  ِديَكيۡ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  ِ� َوأ

   ترجمه: 
 یجوئ نقشه و چاره ).ردکشان شتاب نخواھم  عذابو در (دھم  یو به آنان فرصت م 

  ).ندارد یاز آن رھائ یسکو (ق و استوار است یمن دق
   توضیحات: 

  ).۳۲رعد /  ،۱۷۸/   عمران آل ،۱۸۳/   اعراف :نگا( :» أُمْيل« 
 ۴۶ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
جۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
غۡ  ّمِن َ�ُهم �رٗ أ ثۡ  َر�ٖ مَّ  ﴾٤٦ َقلُونَ مُّ

   ترجمه: 
 یمزد )میه ما بدانکن یبدون ا ،غ رسالتیدر برابر تبل(شان یچه بسا تو از ا 

  ).؟!آن در رنج ھستند یو از ادا(ن است یآنان سنگ یو پرداخت آن برا یا خواسته
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   توضیحات: 

أَلُ «  مْ ـأَمْ تَسْ   ).۴۰طور /  :نگا( :»هُ
 ۴۷ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ ﴿ 
َ
  ﴾٤٧ ُتُبونَ يَ�ۡ  َ�ُهمۡ  ُب َغيۡ لۡ ٱ ِعنَدُهمُ  أ

   ترجمه: 
 )آن یند از رویگو یه مکآنچه را (شان است و آنان یش ایب پیه اسرار غکن یا ای 

  ؟!سندینو یم
   توضیحات: 

يْبُ «  غَ مُ الْ هُ ندَ   ).۷۸/   میمر :نگا( :»أَمْ عِ
 ۴۸ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٨ ُظومٞ َمكۡ  َوُهوَ  نَاَدىٰ  إِذۡ  وتِ �ُۡ ٱ َكَصاِحبِ  تَُ�ن َوَ�  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
و ھمسان  ).مقاوم و استوار ،غیار تبلکو در (با باش یکدر برابر فرمان پروردگارت ش 

ل در یو خواھان تعج(اد خواند یخدا را به فر ،نه و اندوهیکپر  یه با دلکونس مباش ی
  ).عذاب قوم خود شد

   توضیحات: 

بِ ال«  احِ وتِ ـْصَ   صاّفات ،۸۸و  ۸۷اء / یانب :نگا(ونس است یمراد  .یصاحب ماھ :»حُ

ظُومٌ ). «۱۴۸ - ۱۳۹/  كْ  ،۵۸ .نحل ،۸۴/   وسفی :نگا(پر غم و اندوه  .نه و خشمیکپر :»مَ
  ).۱۷/   زخرف

 ۴۹ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ن َ�ٓ لَّوۡ ﴿ 
َ
ٰ  أ ّ�ِهِ  ّمِن َمةٞ نِعۡ  ۥَرَ�هُ تََ� ِ  َ�ُبِذَ  ۦرَّ ٓ لۡ ٱب   ﴾٤٩ ُمومٞ َمذۡ  وَُهوَ  ءِ َعَرا

   ترجمه: 
م کاز ش(ده بود یش نشتافته و به دادش نرسیاریاگر نعمت و رحمت پروردگارش به  
  .دیگرد یابان برھوت رھا میده در بیوھکشد و ن ینده مکرون افیحتمًا به ب )یماھ



  ٢٥٤٣ سوره قلم

 

   توضیحات: 

هُ «  كَ ارَ نُبِذَ . «دیبه دادش رس .افتیاو را در :»تَدَ قطعًا رھا  .شد یحتمًا انداخته م :»لَ

آءِ . «شد ید و به خود واگذار میگرد یم رَ عَ اه و یاز گ یخال یصحرا .ابان برھوتیب :»الْ

ومٌ وَ ). «۱۴۵/   صاّفات :نگا(درخت  مُ ذْ وَ مَ ه ک یدر حال .ده بودیوھکه نک یدر حال :»هُ
  .گرفت یمورد مذّمت و مالمت قرار م

 ۵۰ سوره قلم آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ ِمنَ  ۥفََجَعلَهُ  ۥَر�ُّهُ  هُ َتَ�ٰ جۡ ٱفَ ﴿    ﴾٥٠ لِِح�َ ل�َّ
   ترجمه: 
  .ردکستگانش ید و از زمره شایاو را برگز )اش مجّددا رش توبهیبا پذ(پروردگارش  
   توضیحات: 

بُّهُ «  تَبَاهُ رَ   .دیاتمام رسالتش بر گز یپروردگارش او را برا :»إجْ
 ۵۱ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يََ�ادُ  �ن﴿  َّ�  ْ بۡ  لُِقونََك لَُ�ۡ  َ�َفُروا
َ
ا رِهِمۡ َ�ٰ بِ� ْ  لَمَّ  ۥإِنَّهُ  َوَ�ُقولُونَ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َسِمُعوا

  ﴾٥١ ُنونٞ لََمجۡ 
   ترجمه: 
ره و یخ(تو را با چشمان  ،شنوند یات قرآن را میه آک یافران ھنگامکاست  کینزد 

  .وانه استیاو قطعًا د :ندیگو یو م ،سازند کخود به سر درآورند و ھال )زل زده
   توضیحات: 

ونَكَ «  لِقُ يُزْ  .ن بردارندیتو را از زم .نندکن سازند و نابودت یه تو را نقش زمکن یا :»لَ
در  .ردن استکردن و نابود ک کشان به اقدام ھالیا یکید نزدیکتأ یبرا )َل (حرف 

رَ . «است یو دشمنانگ یتوز نهیکه از شّدت یناکھا  عرب انیم كْ   .قرآن :»الذِّ
 ۵۲ سوره قلم آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥٢ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  َوَما﴿ 
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   ترجمه: 
  ست.یشان نیا یاریو ھوش یداریه بیان و مایه قرآن جز اندرز و پند جھانک یدر صورت 
   توضیحات: 

رٌ «   .یاریو ھوش یداریه بیما .اندرز و پند :»ذِكْ



 
 

 ۀسوره حاق

 ۱ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ قَّةُ آ�َۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  !نیرخداد راست 
   توضیحات: 

ةُ «  َآقَّ رسد و  یمامت حتمًا و قطعًا فرا یه قکاز آنجا  .امت استیقھای  نام از یکی :»أحلْ
  .ن نام خوانده شده استیبد ،ت داردیقت و واقعیحق

 ۲ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ قَّةُ آ�َۡ ٱ َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟! است ین چگونه رخدادیرخداد راست 
   توضیحات: 

ا«  ةُ (و  ،مبتدا :»مَ َآقَّ احاقّه(و جمله  ،خبر مبتدا است )أَحلْ ةُ (خبر  )مَ َآقَّ  یقبله یدر آ )أحلْ
  .است

 ۳ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾٣ قَّةُ آ�َۡ ٱ َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟! است ین چگونه رخدادیرخداد راست یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ ب است یامت جزو غیق ؟ یدان یم یکتو  ؟ رده استکز تو را متوّجه یچه چ»: مَ
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ان یه زندانکھا  انسان یبرا ،آن یامت و چگونگیدن قیاست. فرا رسب دان تنھا خدا یو غ
ه در کگونه  بدین وه سخنیرار واژگان و شکاست. ت یمعّما و راز سربه مھر ،ندیایزندان دن

رات یبودن آن است. در تعب ینیقید بر یکان عظمت مسأله و تأیب یبرا ،ه استین سه آیا
چگونه  یدان یتو چه م ؟ یچه انسان !انسان استس کم: فالن یگوئ یم یگاھ ،روزمّره خود

ا ی ،المکنجا دنباله یست. در ایت او نیف انسانیتوص یبرا یحّد و مرز یعنی ؟ است یانسان
  گردد و راز بود و راز ماند. یآن قطع م  یامت و چگونگیبحث از ق

 ۴ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ۢ  َ�ُمودُ  َكذَّ ِ  وََ�ُد   ﴾٤ َقارَِعةِ لۡ ٱب
   ترجمه: 
  .ردندکب یذکوبنده را تکدرھم  )نیرخداد راست(قوم ثمود و قوم عاد  
   توضیحات: 

ةَ «  عَ ارِ قَ وبد و ک یه جھان را در ھم مکاز آنجا  .امت استیقھای  نام از یکی :»الْ
  .بدان نام خوانده شده است ،ردیگ یحوادث و اھوال آن مردمان را فرا م

 ۵ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
هۡ  َ�ُمودُ  فَأ

ُ
ْ فَأ ِ  لُِكوا اِ�َيةِ ٱب   ﴾٥ لطَّ

   ترجمه: 
  .نابود گشتند )صاعقه(ن یش و سھمگکجه قوم ثمود با عذاب سریدر نت 
   توضیحات: 

ودُ «  يَة. «به نام صالح بودند یغمبریقوم پ :»ثَمُ ه شّدت آن از ک یحادثه و بالئ :»الطَّاغِ
شه با لرزش و یصاعقه ھم ھم .است )۱۳/   فّصلت(ور در کمراد صاعقه مذ .حّد در گذرد

ر کَحه ذیصَ  )۶۷ھود / (و در  ،َرْجفه )۷۸/   اعراف(لذا در  ،ب ھمراه استیمھ یصدا
  .شده است

 ۶ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
هۡ  َ�دٞ  َوأ

ُ
ْ فَأ   ﴾٦ َ��َِيةٖ  َ�ٍ َ�ۡ  بِرِ�حٖ  لُِكوا



  ٢٥٤٧ سوره حاقۀ

 

   ترجمه: 
  .نابود شدند یرانگریو یش و پر سر و صداکله تندباد سرد و سریقوم عاد به وسو  
   توضیحات: 

ادٌ «  ٍ . «به نام ھود بودند یغمبریقوم پ :»عَ رصَ ْ رانگر و سرد و پر سر یباد تند و و :»رصَ

اتِيَةٍ . «و صدا   .رانگریسخت و .شکسر :»عَ
 ۷ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

رََها﴿  يَّا�ٍ  نَِيةَ َوثََ�ٰ  َ�َالٖ  عَ َسبۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َسخَّ
َ
ۖ ُحُسومٗ  � �َُّهمۡ  َ�ٰ َ�ۡ  �ِيَها مَ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ�َى ا

َ
 َك�

عۡ 
َ
  ﴾٧ َخاوِ�َةٖ  لٍ َ�ۡ  َجازُ أ

   ترجمه: 
اگر در آنجا ( .بر آنان گمارد یاپیرا ھفت شب و ھشت روز پ ین تندبادیخداوند چن 

 یھا اند و انگار تنه ن افتادهیزم یرو هک یدید ین مّدت مردمان را میدر ا )یبود یم
  .ندیدرختان خرما یو توخال کپو

   توضیحات: 

ا«  هَ رَ خَّ وماً «رد. باد را گمارد. کباد را مسّلط »: سَ سُ ن کشه ی. ریدر پ یپ»: حُ

ار (یننده و خانمانسوز. حال ضمک بْعَ و ثَما صفت (ی) هَ ا مفعول مطلق فعل ی) و انِيَةَ ـسَ
مجّرد است.  یه مصدر ثالثکن یا ایو  ،واژه جمع حاِسم استن یاست. ا یمحذوف

ا« عي«روزھا. درآنجاھا. در گذر باد.  در آن»: فِيهَ ْ افتاده.  نیزم یرو ،عیجمع َصر»:  رصَ

ازُ «ن شده. مرده. حال است. ینقش زم جَ ةٍ ). «۲۰(نگا: قمر /  »:أَعْ يَ اوِ ده یفروتپ»: خَ
نجا مراد ی. در ایو توخال ک). پو۵۲/   نمل ،۴۵/   حّج  ،۴۲/   ھفک ،۲۵۹/   (نگا: بقره

  است. یده و متالشیپوس
 ۸ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ بَا�َِيةٖ  ّمِنۢ  لَُهم تََرىٰ  َ�َهۡل ﴿ 
   ترجمه: 
  .مانده باشد یشان بر جایه از اک ینیب یرا م یسکا یآ 
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   توضیحات: 

ن « :در اصل .یبر جا .ماندهیباق :»باقِيَةٍ «  يَّةٍ بَاقِيَةٍ مِ قِ ن نَّفْسٍ بَاقِيَةٍ «ه کن یا ای ،»بَ ا ی .»مِ
اعراب  :نگا(ان یطغ یبه معن ،ةیاست ھمچون َطاغِ  یمصدر .بقاء و اثر است یبه معن

  ).شیالقرآن درو
 ۹ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ ٱوَ  ۥلَهُ َ�بۡ  َوَمن نُ َعوۡ فِرۡ  ءَ وََجا ٰ ُمؤۡ ل ِ  ُت تَفَِ�   ﴾٩ اِطَئةِ �َۡ ٱب
   ترجمه: 
ر و یز یھایشھرھا و آباد ین اھالیو ھمچن ،ش از او بودندیه پک یسانکفرعون و  

  .ب گناھان بزرگ شدندکمرت )قوم لوط(روشده 
   توضیحات: 

... بِالْ «  آءَ اطِئَةِ ـجَ اتُ ـالْ . «ب گناه شدندکمرت .دندیگناه ورز :»خَ كَ تَفِ ؤْ جمع  :»مُ
نجا مراد یدر ا ).۵۳/   نجم ،۷۰/   توبه :نگا(ر و رو شده یز یھایشھرھا و آباد ،ةکُمْؤَتفِ 

اطِئَةِ ـالْ . «قوم لوط است یعنی ،آنجا یاھال و ظلم و فساد و  کفر و شرکمراد  .خطا :»خَ
  .ة و عاِقَبةیھمچون َعافِ  ،مجّرد است یمصدر ثالث .انواع گناھان است

 ۱۰ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ْ َ�َعَصوۡ ﴿  َخَذُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  رَُسوَل  ا
َ
خۡ  فَأ

َ
ا�َِيةً  َذةٗ أ   ﴾١٠ رَّ

   ترجمه: 
 یشان را به سختیو خداوند ا ،آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند 

  ).گرفتار ساخت یدیو به عذاب شد(فرو گرفت 
   توضیحات: 

ةً «  ذَ ابِيَةً . «فرو گرفتن .ردنکگرفتار  :»أَخْ   .اد و فراوانیز .دیفوق العاده شد :»رَ
 ۱۱ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ا إِنَّا﴿  ۡ ٱ َطَغا لَمَّ ٓ ل   ﴾١١ ارَِ�ةِ �َۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َ�ٰ َ�َلۡ  ءُ َما
 



  ٢٥٤٩ سوره حاقۀ

 

   ترجمه: 
 ،و از حّد معمول فراتر رفت(رد کان یآب طغ )در طوفان نوح(ه کما بدان گاه  

  .میردک یشتکشما را سوار  )انکاین
   توضیحات: 

مْ «  نَاكُ َلْ ه کچرا  .ان ما استکایه از اسالف و نیناکر ین تعبیا .میردکشما را حمل  :»محَ

ةِ ـالْ . «میز امروزه وجود نداشتیما ن ،افتندی یاگر آنان نجات نم يَ ارِ  :نگا( یشتک :»جَ
  ).۲۴/   رحمن ،۳۲/   یشور ،۳/   اتیذار

 ۱۲ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ٓ  كَِرةٗ تَذۡ  لَُ�مۡ  َعلََهاِ�َجۡ ﴿  ُذنٞ  َوتَعِيََها
ُ
  ﴾١٢ ِ�يَةٞ َ�ٰ  أ

   ترجمه: 
 یبرا ی،ه اندرزیما )و یدرس عبرت ،افرانکحادثه نجات مؤمنان و غرق شدن (تا آن  

  .رند و به خاطر سپرندیشنوا آن را فرا گ یھا شما بوده و گوش
   توضیحات: 

ةً «  كِرَ يَةٌ «). ۷۳/   واقعه ،۳/   طه :نگا(درس عبرت  .پند و اندرز :»تَذْ اعِ شنوا و نگاه  :»وَ
  ).۳۷/  :نگا(به خاطر سپارنده  .دارنده

 ۱۳ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  نُفِخَ  فَإَِذا﴿  ٞ َ�ٰ  َخةٞ َ�فۡ  لصُّ   ﴾١٣ ِحَدة
   ترجمه: 
  .ده شودیدم در صور دم کیه ک یھنگام 
   توضیحات: 

ةٌ «  دَ احِ ةٌ وَ خَ   .صور مراد استن در یدن نفخه نخستیدم .دم کی :»نَفْ
 ۱۴ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ٱ وَُ�ِلَِت ﴿ 
َ
َتا َباُل �ِۡ ٱوَ  ُض �ۡ� ةٗ  فَُدكَّ   ﴾١٤ ِحَدةٗ َ�ٰ  َدكَّ
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   ترجمه: 
  .گردند یده و متالشیوبکباره در ھم کیھا از جا برداشته شوند و  وهکن و یو زم 
   توضیحات: 

ةً «  كَّ /   ھفک ،۱۴۳/   اعراف :نگا(ردن کنده کدن و پخش و پرایوبکباره در ھم کی :»دَ

بَالُ ـالْ ). «۹۸ ن است یزم یھا یھا و ناھموار یمراد ھموار ،نیھا بعد از زم وهکر کذ :»جِ
  ).۱۰۷و  ۱۰۶/   طه :نگا(گردند  یخورند و صاف م یه به ھم مک

 ۱۵ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوَ�َعِت  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿    ﴾١٥ َواقَِعةُ ل
   ترجمه: 
ز بر یو رستاخ(دھد  یرخ م )امت در جھانیبزرگ ق(ه آن واقعه کبدان ھنگام است  
  ).شود یپا م
   توضیحات: 

ئِذٍ «  مَ يَوْ   .است )إِذا(جواب شرط  ،هین آیا :»فَ
 ۱۶ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ِت ٱوَ ﴿  ٓ ٱ �َشقَّ َما   ﴾١٦ َواهَِيةٞ  َم�ِذٖ يَوۡ  فَِ�َ  ءُ لسَّ
   ترجمه: 
  .گردد یو در آن روز سست و نااستوار م ،ندکپرا یافد و مکش یاز ھم مو آسمان  
   توضیحات: 

تْ «  قَّ يَةٌ . «گردد یافد و متفّرق مکش یاز ھم م :»إنشَ اهِ /   رحمن :نگا(سست و ُشل  :»وَ
۳۷.(  

 ۱۷ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿  ٰٓ  َملَُك ل رۡ  َ�َ
َ
ٓ أ ۚ َجا   ﴾١٧ نَِيةٞ ثََ�ٰ  َم�ِذٖ يَوۡ  َ�ُهمۡ فَوۡ  َرّ�َِك  َش َعرۡ  ِمُل َو�َحۡ  �َِها

   ترجمه: 
و در آن  ،رندیگ یقرار م )ید آن روزیجد(آسمان  یھا نارهکو فرشتگان در اطراف و  



  ٢٥٥١ سوره حاقۀ

 

  .دارند یعرش پروردگارت را بر فراز سر خود بر م ،ھشت فرشته ،روز
   توضیحات: 

لَكُ ـالْ «  ا. «جمع دارد یمعننجا یاسم جنس است و در ا .فرشتگان :»مَ آئِهَ جَ  :»أَرْ
ْرَجآء جمع َرج

َ
د آن روز یبه آسمان جد )ھا(ر یضم .جوانب و اطراف ،ھا نارهک ،ا َرجای ی،أ

 ،هکمالئ ،بردارندگان عرش ،عرش :»انِيَةٌ ـثَمَ ). «ّسریالمصحف الم :نگا(گردد  یبر م
م و از چند و یمان داریا  ھا بدان ات است و مایبیاز غھا  این و مانند ،لوح ،قلم ی،رسک

  .میخبر یف آنھا بیکم و کچون و 
 ۱۸ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٨ َخا�َِيةٞ  مِنُ�مۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  َرُضونَ ُ�عۡ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یارھاکچه رسد به (و  ،دیشو ینموده م )به خدا ،تابکحساب و  یبرا(در آن روز  
  .ماند یده نمیو پوش یتان مخفینھان یارھاکاز  یزیچ )ارتانکآش

   توضیحات: 

ونَ «  ضُ رَ بسان  ).۴۵/   یشور ،۴۶غافر /  :نگا(د یشو ینموده م .دیشو یعرضه م :»تُعْ

افِيَةٌ ). «۱۸ھود /  :نگا(د یگرد یم مْ خَ نكُ ْفي مِ شما بر خدا  یھا یاز نھان یچ نھانیھ :»ال ختَ
گران پنھان یتان بر خودتان و بر دیارھاکاز  یو نھان یمخف یارکچ یھ .ماند یپنھان نم

  ).۹طارق /  :نگا(ماند  ینم
 ۱۹ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�َيُقوُل  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ْ قۡ ٱ ُؤمُ َها   ﴾١٩ بَِيهۡ كَِ�ٰ  َرُءوا

   ترجمه: 
سر  یاد شادیفر( ،ه نامه اعمالش به دست راست او داده شودکس کو اّما ھر  

  !دید و بخوانیرینامه اعمال مرا بگ )دیائیب !اھل محشر یا( :دیگو یم )دھد و یم
   توضیحات: 

مُ «  آؤُ جمع گر  بیان )م(واژه  ).دیریبگ( یاسم الفعل است و به معن )َھآء( .!دیریبگ :»هَ
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واژه و  نیدر آخر ا )ه(حرف  :»كِتَابِيَهْ . «رامون او ھستندیه افراد پکبودن مخاطب است 
 یشود و معن یده میته نامکھاء س ی،ات بعدیْه در آیو ُسْلَطانِ  ،هْ یو َمالِ  ،هْ یِحَسابِ  :یھا واژه
  .ندارد یخاصّ 

 ۲۰ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ّ�ِ  َظَننُت  إِّ�ِ ﴿ 
َ
 ﴾٢٠ ِحَسا�َِيهۡ  قٍ ُمَ�ٰ  �

   ترجمه: 
تاب خود کمن با حساب و  )ار است وکدر  یزیرستاخ(ه کدانستم  یآخر من م 
  .شوم یم یارویرو

   توضیحات: 

القٍ . «دانستم ین میقیبه  :»ظَنَنتُ «    .شونده یارویرو .نندهکمالقات  :»مُ
 ۲۱ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ ﴿    ﴾٢١ رَّ
   ترجمه: 
  .خواھد بود یت بخشیرضا یپس او در زندگ 
   توضیحات: 

يَةٍ «  اضِ   .ت بخشیرضا :»رَ
 ۲۲ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٢ َ�ِ�َةٖ  َجنَّةٍ  ِ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .ن خواھد شدیگزیجا ،بھشت یان باغ واالیدر م 
   توضیحات: 

الِيَةٍ «  نَّةٍ عَ يَةٍ (بدل  ،هین آیا :»يفِ جَ اضِ ةٍ رَ يشَ   .است )يف عِ
 ۲۳ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 



  ٢٥٥٣ سوره حاقۀ

 

  ﴾٢٣ َدا�َِيةٞ  ُ�ُطوُ�َها﴿ 
   ترجمه: 
  .آن در دسترس است یھا وهیم 
   توضیحات: 

 ینجا به معنیدر ا یول ،ده شدهیچ یھا وهیم یبه معن ،جمع ِقْطف :» قُطُوف« 

انِيَةٌ . «دن استیه آماده چکاست  یھائ وهیم   .در دسترس .کینزد :»دَ
 ۲۴ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بَِما
َ
 ٱ ِ�  ُتمۡ لَفۡ أ

َ
  ﴾٢٤ اِ�َةِ �َۡ ٱ يَّامِ ۡ�

   ترجمه: 
 ،دید و بنوشیبخور .دیا داده یانجام م )ایدن(ه در روزگاران گذشته ک یارھائکدر برابر  

  !گوارا باد
   توضیحات: 

نِيئاً «  . هک یارھائکدر برابر  .هک یزیدر مقابل چ :»اـبِمَ . «گوارا باد .گوارا :»هَ

تُمْ « فْ لَ الِيَةِ ـالْ ). «۳۰/   ونسی :نگا(د یا م داشتهید و تقدیا ش فرستادهیشاپیپ :»أَسْ  :»خَ
  .ا استیمراد روزگاران دن .گذشته

 ۲۵ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
وَت  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�َيُقوُل  ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
  ﴾٢٥ بَِيهۡ كَِ�ٰ  أ

   ترجمه: 
اش ھرگز نامه ک یا :دیگو یم ،ه نامه اعمالش به دست چپش داده شودک یسکو اّما  

  !شد یاعمالم به من داده نم
   توضیحات: 

مَ «    .دست چپ :» الـشِ
 ۲۶ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 
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دۡ  َولَمۡ ﴿ 
َ
  ﴾٢٦ ِحَسا�َِيهۡ  َما رِ أ

   ترجمه: 
  !ستیه حساب من چکدانستم  یو ھرگز نم 
   توضیحات: 

ا«    .اسم استفھام و مبتدا است :»مَ
 ۲۷ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٧ َقاِضَيةَ لۡ ٱ َ�نَِت  َتَهالَيۡ َ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  !ھمان مرگ بود و بس ،ان بخِش عمرمیاش پاک یا 
   توضیحات: 

ا«  يْتَهَ ا(ر یضم :»لَ تَة(به  )هَ وْ  هکند ک یافر آرزو مکشخص  .گردد یمرگ بر م یعنی )مَ
ان یدر م یگر زنده شدنیو د ،ن لحظات عمر بودیمرگ آخر ،ده داشتیه عقکگونه  ھمان

ا(ر یه ضمکن یا ای .نبود الَة(به  )هَ دا یه از مقام پکگردد  یاو بر م ینونکو وضع  )حَ
نون کو ھم ا دیرس یاش مرگم فرا مک یا :ن استیه چنیآ ین صورت معنیدر ا .است

يَة. «!ُمردم یم اضِ قَ   .اتیننده رشته حکقطع  .ان دھندهیپا :»الْ
 ۲۸ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  َما
َ
  ﴾٢٨ َماِ�َهۜۡ  َ�ّ�ِ  َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  .من نخورد )امروز یچارگیب(و به درد  ،دینبخش یمرا سود ،من یدارائ 
   توضیحات: 

ني«  ا أَغْ   ).۲۰۷شعراء /  ،۸۴حجر /  ،۴۸/   اعراف :نگا( :» مَ
 ۲۹ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٩ نَِيهۡ َ�ٰ ُسلۡ  َ�ّ�ِ  َهلََك ﴿ 



  ٢٥٥٥ سوره حاقۀ

 

   ترجمه: 
  ).!پوچ و نادرست از آب درآمد ،ل و برھان منیو دل( !از دست من برفت ،قدرت من 
   توضیحات: 

لْطَانِيَهْ «  و ھم  یھم صّحت بدن ،مراد .عبارت از ُسلطه و قدرت است ،سلطان :»سُ
ه کن است ین صورت مراد ایدر ا .ل و برھانیدل .الم استکقدرت مقام و ھم نفوذ 

  .س آن ثابت شده استکع کنیاو باطل بوده و ھم ا یویحّجت و برھان دن
 ۳۰ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٠ َ�ُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ﴿ 
   ترجمه: 
د و به غل و بند و یریاو را بگ :)دیفرما یخدا به فرشتگان نگھبان دوزخ دستور م( 
  .دیشکرش یزنج
   توضیحات: 

لُّوهُ «    ).۳۳سبأ /  ،۵رعد /  ،۱۵۷/   اعتراف :نگا(د ینکرش یغل و بند و زنج :»غُ
 ۳۱ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣١ َصلُّوهُ  ِحيمَ �َۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیندازیسپس او را به دوزخ ب 
   توضیحات: 

لُّوهُ «    ).۶۴/   سی ،۲۹/   میابراھ ،۱۰نساء /  :نگا(د ینکاو را داخل آتش  :»صَ
 ۳۲ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٢ لُُكوهُ سۡ ٱفَ  ذَِراٗ�  ُعونَ َسبۡ  ُ�َهاَذرۡ  ِسلَةٖ ِسلۡ  ِ�  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ه ھفتاد ذراع درازا داردکد یشکد و بیببند یریسپس او را با زنج 
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   توضیحات: 

لَةٍ «  لْسِ ع. «ریزنج :»سِ رْ ونَ . «اندازه گرفتن .اندازه و درازا :» ذَ بْعُ مراد  .ھفتاد :»سَ

اعاً . «ر استیثکت وهُ . «ارش .انگشتان دست کفاصله آرنج تا نو :»ذِرَ لُكُ نش یگزیجا :»أسْ
  .دینکداخلش  .دینک

 ۳۳ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ِ  مِنُ يُؤۡ  َ�  َ�نَ  ۥإِنَّهُ ﴿  ِ ٱب  ﴾٣٣ َعِظيمِ لۡ ٱ �َّ
   ترجمه: 
  .آورد یمان نمیه او به خداوند بزرگ اکچرا  
   توضیحات: 

نُ «  مِ ؤْ انَ ال يُ   .مان و باور نداشتیا ،شیویدن یدر سراسر زندگ :»كَ
 ۳۴ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�ُضُّ  َوَ� ﴿  ۡ ٱ َطَعامِ  َ�َ   ﴾٣٤ ِك�ِ ِمسۡ ل
   ترجمه: 
  .ردک یب نمیق و ترغیتشو ،نوایبه ب کمردمان را به دادن خوراو  
   توضیحات: 

ُضُّ «  امِ . «نمود یب نمیترغ .ردک یق نمیتشو :»ال حيَ  یعنی ،اطعام یبه معن :»طَعَ
  .محذوف است )بذل(ھمچون  یه مضافکن یا ای ،دادن است کخورا

 ۳۵ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٥ َ�ِيمٞ  ُهَناَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�ُ  َس فَلَيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ندارد یار مھربانینجا یلذا امروز در ا 
   توضیحات: 

يمٌ ـحَ «    ).۳۴/   فّصلت ،۱۸غافر /  ،۱۰۱شعراء /  :نگا(ار مھربان ی .یمیدوست صم :»مِ
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 ۳۶ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٦ لِ�ٖ ِغسۡ  ِمنۡ  إِ�َّ  َطَعامٌ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
  ).انیدوزخ(ھم ندارد مگر از زردابه و خونابه  یکخوراو  
   توضیحات: 

لِنيٍ «  ان و عذاب کم یان دارایم. دوزخیو خون. شوخابه. خونابه. زردابه. ر کچر»: غِسْ

يعاز ( کی ھستند و ھر یمختلف ِ قُّوم) و (رضَ لِني) و (زَ سْ ا یشان است. یاز ا یگروھ ی) غذاغِ
 ،شود یان داده میبه ھمه دوزخ -ست ین کقت خورایدر حق هک -ھا  این از کیه ھر کن یا

  للقرآن). یر القرآنیاست (نگا: التفس یزھائیشان ھمچون چیا کو خورا
 ۳۷ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

 ﴿ َّ�  
ۡ
  ﴾٣٧ ونَ  ُٔ ِ� َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ ُ�لُهُ يَأ

   ترجمه: 
  .خورند یاران نمکرا جز بزھ یکن خورایچن 
   توضیحات: 

اطِئُونَ ـالْ «    .ارانکخطا .ارانکمجرمان و بزھ :»خَ
 ۳۸ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

قۡ  فََ�ٓ ﴿ 
ُ
ونَ ُ�بۡ  بَِما ِسمُ أ ُ�ِ ٣٨﴾  

   ترجمه: 
  !دینیب یخورم به آنچه م یسوگند م 
   توضیحات: 

مُ «    ).۷۵/   واقعه :نگا( :»آل أُقْسِ
 ۳۹ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ونَ ُ�بۡ  َ�  َوَما﴿  ُ�ِ ٣٩﴾  
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   ترجمه: 
  !دینیب یخورم به آنچه نم یو سوگند م 
   توضیحات: 

 »... ونَ ُ ونَ وَ  بِامَ تُبْرصِ ُ ا ال تُبْرصِ ھمه مخلوقات و  ،ھا یھا و نادن یدنیمراد از د :»مَ
  .موجودات است

 ۴۰ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

 ﴾٤٠ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
 یغمبر بزرگواریپ )زبان(از  )هک(است  یگفتار )خدا آمده است و یقرآن از سو(ن یا 

  ).شود یغ میپخش و تبل ،به نام محّمد(
   توضیحات: 

ولٍ . «قرآن :»إِنَّهُ «  سُ الم کخداوند مبّلِغ  یه از سوکغمبر اسالم است یمراد پ :»رَ
  ).۴۳/   حاّقه :نگا(است  یآسمان

 ۴۱ آیه ۀسوره حاق
   ه:یآ متن 

ا قَلِيٗ�  َشاِعرٖ�  لِ بَِقوۡ  ُهوَ  َوَما﴿    ﴾٤١ ِمُنونَ تُؤۡ  مَّ
   ترجمه: 
مان یمتر اکشما  )اصالً  .دیبر یه شما گمان مکچنان (ست ین یچ شاعریو سخن ھ 

  ).دیافت یقت میو به دنبال حق و حق(د یآور یم
   توضیحات: 

نُونَ «  مِ ا تُؤْ لِيالً مَّ   ).۸۸/   بقره :نگا( :»قَ
 ۴۲ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ا قَلِيٗ�  َ�هِٖن�  لِ بَِقوۡ  َوَ� ﴿  ُرونَ  مَّ   ﴾٤٢ تََذكَّ
   ترجمه: 
ادآور حق و یو (د یریگ یمتر پند مکاصًال شما  .ستین یاھنکبگو و یچ غیو گفته ھ 



  ٢٥٥٩ سوره حاقۀ

 

  ).دینھ یو درست و نادرست را فرق م ،دیگرد یقت میحق
   توضیحات: 

ا «  لِيالً مَّ ونَ قَ رُ كَّ   ).۵۸غافر /  ،۶۲/   نمل ،۳/   اعراف :نگا( :»تَذَ
 ۴۳ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٣ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ان نازل شده استیاز جانب پروردگار جھان )هکاست  یالمکه کبل( 
   توضیحات: 

يلٌ «    ).۵/   سی ،۲/   سجده ،۱۹۲شعراء /  :نگا( :»تَنزِ
 ۴۴ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

َل  َولَوۡ ﴿   ٱ َض َ�عۡ  َناَعلَيۡ  َ�َقوَّ
َ
  ﴾٤٤ قَاوِ�لِ ۡ�

   ترجمه: 
  .بست یسخنان را به دروغ بر ما م یا غمبر پارهیاگر پ 
   توضیحات: 

يلِ «  اوِ ْقوال :»األَقَ
َ
م یو َاناع ،اتیت جمع َابْ یو آن جمع َقْول است ھمچون َاباب ،جمع أ

  .شود ین گفته میشتر به سخنان دروغین واژه بیا .جمع َاْنعام
 ۴۵ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

َخذۡ ﴿ 
َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَ�   ﴾٤٥ ِم�ِ ۡ�َ ٱب

   ترجمه: 
  .میگرفت یما دست راست او را م 
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ روح  ی،روح المعان :نگا(غمبر است یمراد دست راست پ .دست راست :»الْ
 :ندیگو یه مکگونه  ھمان .الم خدا استکبه  یاز تعّد  یریمنظور جلوگ ).ّشافک ،انیالب

  .دیریجلو دستش را بگ
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 ۴۶ آیه ۀسوره حاق
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ هُ ِمنۡ  َنالََقَطعۡ  ُ�مَّ ﴿    ﴾٤٦ َو�ِ�َ ل
   ترجمه: 
  .میردک یسپس رگ دلش را پاره م 
   توضیحات: 

تِنيَ «  وَ رساند و اگر قطع شود  یبه تمام اعضاء بدن مه خون را کشاھرگ قلب  :»الْ
  .است یو حتم یمرگ انسان آن
 ۴۷ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َ�َما﴿ 
َ
  ﴾٤٧ ِجزِ�نَ َ�ٰ  هُ َ�نۡ  أ

   ترجمه: 
و مرگ را از او باز (او شود  )ار ما در بارهکن یا(توانست مانع  یاز شما نم یسکو  

  ).دارد
   توضیحات: 

ينَ «  زِ اجِ  .نندگانک یریجلوگ .بازدارندگان .ماِنع و راِدع یبه معن ،جمع حاِجز :»حَ

ا(خبر    .است )مَ
 ۴۸ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ٞ َ�َذۡ  ۥ�نَّهُ ﴿   ﴾٤٨ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  كَِرة
   ترجمه: 
  .زگاران استیمسّلمًا قرآن پند و اندرز پرھ 
   توضیحات: 

ةٌ «  كِرَ   ).۳/   طه :نگا( :»تَذْ
 ۴۹ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

نَّ  لَمُ َ�َعۡ  �نَّا﴿ 
َ
�ِ�َ  ِمنُ�م أ َكّذِ   ﴾٤٩ مُّ



  ٢٥٦١ سوره حاقۀ

 

   ترجمه: 
  .نندک یب میذکت )قرآن را(از شما  یه برخکم یدان یما قطعًا م 
   توضیحات: 

بِنيَ «  ذِّ كَ   .نندگانکب یذکت :»مُ
 ۵۰ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ َ�َ  ةٌ َ�َۡ�َ  ۥ�نَّهُ ﴿    ﴾٥٠ فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
  .افران استکه حسرت و سبب اندوه یما ،آخر قرآن 
   توضیحات: 

  .ه قرآنکن یا :»إِنَّهُ « 
 ۵۱ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥١ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�َقُّ  ۥ�نَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است )نیآفر قت فرو فرستاده جھانیو حق و حق(ن یِن راستیقی ،قرآن 
   توضیحات: 

نيِ «  يَقِ قُّ الْ   ).۹۵/   واقعه :نگا( :»حَ
 ۵۲ آیه ۀسوره حاق

   ه:یمتن آ 

ِ  فََسّبِحۡ ﴿    ﴾٥٢ َعِظيمِ لۡ ٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب
   ترجمه: 
  .نکس یح و تقدیخدا را تسب ،ر نام پروردگار بزرگوار خودکبا ذ .ن استیه چنکحال  
   توضیحات: 

بِّحْ «  مِ ). «۱۳۰/   طه ،۹۸حجر /  ،۴۱/   عمران آل :نگا( :»فَسَ با  .له نامیبه وس :» بِاسْ
 .بردن نام





 
 

 سوره معارج

 ۱ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

َل ﴿ 
َ
ٓ  َسأ   ﴾١ َواقِعٖ  بَِعَذاٖب  �ُِلۢ َسا

   ترجمه: 
  .ونددیپ یه به وقوع مکرد ک یدرخواست عذاب )تمسخر یاز رو( یخواستار 
   توضیحات: 

أَلَ «  آئِلٌ . «ردکتقاضا  .ردکدرخواست  :»سَ ن آن یتنو .نندهکتقاضا  .خواستار :»سَ

اقِعٍ . «ر استیتحق یبرا ابٍ وَ ذَ ا یو  یویصال دنیمراد عذاب است .عذاب رخ دھنده :»عَ
اگر  :بران گفتکاز مست یریفرد حق یعنی .است یاخرو یو سرمد کعذاب دردنا

 کنیھم ا ،حق است ید اخرویا عذاب شدیو  ی،ویبت دنیه بال و مصک یگوئ یراست م
 :هیگر آید یمعن ).۱۶/   ص ،۳۲/   انفال :نگا(ند که ما را بدان گرفتار کاز خدا بخواه 

ن یا مرادش ؟دیآ یم یک :هکرد کپرسش  یدرباره عذاب محّقق الوقوع اخرو یا پرسنده
  .دیآ یه ھرگز نمکبود 

 ۲ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ّلِلۡ ﴿    ﴾٢ َدافِعٞ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
شان باز یتواند آن را از ا یس نمکچ یو ھ ،گردد یافران مکر یبانگیگر )ن عذابیا( 

  .دارد
   توضیحات: 

ينَ «  افِرِ يل( یتواند به معن یم )ِل (واژه  :»لِلْكَ   .باشد )عَ
 ۳ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 
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ِ ٱ ّمِنَ ﴿  ۡ ٱ ذِي �َّ   ﴾٣ َمَعارِِج ل
   ترجمه: 
  .است یه صاحب درجات و مقامات عالکوندد یپ یبه وقوع م یه خدائیاز ناح 
   توضیحات: 

جِ ـْال ذِي«  ارِ عَ  یف ی،روح المعان :نگا(درجات واال و مقامات باال  یدارا :»مَ

فِيعُ (برابر با  ی،در معن ).القرآن ِظالل جاتِ  رَ رَ جِ ـْال). «۱۵غافر /  :نگا(است  )الدَّ ارِ عَ  :»مَ
مراتب و منازل و درجات  ).۳۳/   زخرف :نگا(باال رفتن  یجا .محّل ُصعود ،جمع َمْعَرج

  .عظمت و رفعت و قدرت
 ۴ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ُرجُ َ�عۡ ﴿  وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل لۡ  ِس�َ َ�ۡ  ۥَداُرهُ مِقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  لرُّ
َ
 ﴾٤ َسَنةٖ  َف �

   ترجمه: 
ه پنجاه ھزار ک یروند در مّدت یباال م )شند وک یپر م(او سوی  به لیفرشتگان و جبرئ 

  .شدک یطول م )ھا انسان یبرا یمعمول(سال 
   توضیحات: 

جُ «  رُ وحُ . «ندک یصعود م .رود یباال م :»تَعْ ت یر آن به خاطر اھّم کذ .لیجبرئ :»الرُّ
بوده و جنبه  یل نماد بزرگیاصًال جبرئ .ان سائر فرشتگان استیل در میژه جبرئیو

مٍ . «فرشتگان را دارد یسردستگ وْ امت یآن را روز ق یبرخ .مراد مّدت و زمان است :»يَ

نَةٍ ـخَ . «اند دانسته نيَ أَلْفَ سَ سِ ه یآ ،سوره سجدها ھزار ساِل یو  ،نجایپنجاه ھزار ساِل ا :»مْ
 ،انسانھا یه برابر الفباکت است ین واقعیاگر  بیان ھم رفته یرو .ر استیثکت یبرا ،۵

و  یبخواھند با وسائل معمولھا  انسان ه اگرکآن اندازه باال است  ،خدا ینیصدرنش
ھزار سال و چه بسا پنجاه ھزار سال و  ،او رھسپار شوندسوی  به خود یساختار علم

الدرجات  عیائنات است و رفکخالصه خدا بر تخت سلطنت  .شدکطول بمتر کشتر و یب
  .ن ما را بسیو ا ،است

 ۵ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َ�ِيً�  �َصۡ�ٗ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ 
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   ترجمه: 
  ).به خود راه مده یدیأس و نومیو جزع و فزع و (ل داشته باش یصبر جم 
   توضیحات: 

اً جَ «  ربْ يالً ـصَ   ).۸۳و  ۱۸/   وسفی :نگا(با و قابل توّجه یز یبائیکش :»مِ
 ۶ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ ابَعِيدٗ  ۥنَهُ يََروۡ  إِ�َُّهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دانند ید و دور میآنان آن روز را بع 
   توضیحات: 

نَهُ «  وْ رَ   .ا انگاشتن استی ،دانستن یبه معن ،دنید .نندیب یآن را م :»يَ
 ۷ آیهسوره معارج 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ   ﴾٧ اقَرِ�بٗ  هُ َونََرٮ
   ترجمه: 
  .میدان یم کین و نزدکو ما آن را مم 
   توضیحات: 

اهُ «    .دانستن است و بس ینجا به معنیدر ا ،دنید .مینیب یآن را م :»نَرَ
 ۸ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ تَُ�ونُ  مَ يَوۡ ﴿  َما ۡ ٱكَ  ءُ لسَّ   ﴾٨ لِ ُمهۡ ل
   ترجمه: 
  .شود یم یا ھمسان فلز گداخته ،آسمان ی،روز 
   توضیحات: 

لِ ـالْ «  هْ   ).۴۵/   دخان ،۲۹/   ھفک :نگا( :»مُ
 ۹ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 
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  ﴾٩ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گردد ین میھا ھمسان پشم رنگ وهکو  
   توضیحات: 

نِ «    .نیپشم رنگ :»الْعِهْ
 ۱۰ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠ اَ�ِيمٗ  َ�ِيمٌ  ُل  َٔ �َۡ�  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
شاوند یو خو یمیسراغ دوست صم ی،کیشاوند نزدیو خو یمیچ دوست صمیھ 
  !پرسد یرد و از او نمیگ یرا نم یکینزد
   توضیحات: 

يمٌ ـحَ «    ).ّسریالم المصحف :نگا(و گرم  کیشاوند نزدیخو .و گرم یمیدوست صم :»مِ
 ۱۱ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

وَ�ُهمۚۡ ﴿  ُ ۡ ٱ يََودُّ  ُ�َب�َّ   ﴾١١ بِبَنِيهِ  مِ�ِذِۢ يَوۡ  َعَذابِ  ِمنۡ  َتِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
 یشوند و معّرف یگر نشان داده میبه ھمد )کیشاوندان نزدیو خو یمیدوستان صم( 

ه کش از آن است یو ھول و ھراس ب ،شتن استیار خوکس گرفتار کاّما ھر (گردند  یم
ند ک یار آرزو مکشخص گناھ )هکوضع چنان است  .شدیندیب یگریبتواند به د یسک
  .پسران خود را فدا سازد ،خود از عذاب آن روز یرھائ یشد برا یاش مک

   توضیحات: 

ي«  تَدِ فْ ردن کِحْفظ  یمعن به )فداء(از ماده  .شتن را باز رھاندیفدا سازد و خو :» يَ
  .یزیله پرداخت چیبه وس ،التکخود از مصائب و مش

 ۱۲ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

ِخيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ ﴿ 
َ
  ﴾١٢ َوأ



  ٢٥٦٧ سوره معارج

 

   ترجمه: 
  .ن ھمسر و برادرش رایھمچن 
   توضیحات: 

بَة«  احِ   .زن .ھمسر :» صَ
 ۱۳ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  لَِّ� ٱ َوفَِصيلَتِهِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .گرفتند یه او را در پناه خود مک یا رهیله و عشیل و قبین فامیھمچن 
   توضیحات: 

يلَة«  يهِ . «کیشاوندان نزدیخو .لیخانواده و فام .لهیقوم و قب :» فَصِ وِ او را در  :»تُؤْ
  .دھد یم یاو را منزل و مأو .ردیگ یپناه خود م

 ۱۴ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِ�  َوَمن﴿ 
َ
  ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
ه یه ماکن یتا ا )ندکرا فدا  یھمگ(ن ھستند یزم یه در روکرا  یسانکتمام  یو حتّ  

  .نجاتش شود
   توضیحات: 

يهِ «  نجِ ر مستتر است و ین فعل ضمیفاعل ا .ه نجاتش شودیند و ماکاو را رستگار  :»يُ
  .گردد یبه فداء بر م

 ۱۵ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ٓ َها َ�َّ   ﴾١٥ لََظيٰ  إِ�َّ
   ترجمه: 
رفته یپذ یه و فدائیچ فدیو ھ ،گردد ین تمّناھا و آرزوھا بر آورده نمیا( !ھرگز 
  .است )دوزخ(آتش سوزان و سراپا شعله  ،نیا ).شود ینم
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   توضیحات: 

َا)«  زبانه  :» لَظي. «آن استگر  بیان ه عذابکگردد  یبر م )َنار(به  )َھا(ر یضم :»إِهنَّ
  .دوزخھای  نام از ینام .ِصرف و شعله خالص

 ۱۶ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

اَعةٗ ﴿  َوىٰ  نَزَّ   ﴾١٦ ّلِلشَّ
   ترجمه: 
  .برد یند و با خود مک یپوست بدن را م 
   توضیحات: 

ةً «  اعَ وي. «و َبرنده نندهک یکبه چاب .نندهکسخت جدا  :»نَزَّ  .پوست بدن :» الشَّ
ه به منزله شاخ و برگ درخت ک ینیھمچون دست و پا و گوش و ب یاعضاء و اندامھائ

اّول اطراف و  ،رسد یم یزیه به چک یور وقت ه آتش سوزان و شعلهکچرا  ،بدن ھستند
ن واژه را جمع َشواء یھم ا یبعض .ندک یسوزاند و جدا م یجوانب و شاخ و برگ آن را م

  .ه پوست سر استک .اند ا َشواة دانستهی
 ۱۷ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ تَدۡ ﴿  دۡ  َمنۡ  ُعوا
َ
ٰ  بَرَ أ   ﴾١٧ َوتََو�َّ

   ترجمه: 
رده است ک )به فرمان خدا(ه پشت کرا  یسک )برد یو نام م(خواند  یخود م یبه سو 

  .گردان بوده است یرو )از اطاعت او(و 
   توضیحات: 

و«  عُ   .در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .برد ینام م .زند یصدا م :»تَدْ
 ۱۸ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  وََ�َعَ ﴿ 
َ
  ﴾١٨ َ�ٰٓ فَأ

   ترجمه: 
رات و یو در خ(رده است ک یھا نگاھدار نهیرا جمع آورده است و در خز یو دارائ 



  ٢٥٦٩ سوره معارج

 

  ).استحسنات آن را مصرف ننموده 
   توضیحات: 

عي«  ثروت را فقط انباشته و نگاه داشته  یعنی .ھا نگاه داشته است نهیدر گنج :» أَوْ
  .رده استکو در راه خدا مصرف ن

 ۱۹ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٩ َهلُوً�  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ده شده استیآفر ،بایکطاقت و ناش مک یآدم 
   توضیحات: 

لُوعاً «  لُوع(ن ییر و تبیتفس ۲۱و  ۲۰ یھا هیآ .بایکناش .م طاقتک :»هَ   .است )هَ
 ۲۰ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

هُ  إَِذا﴿  ُّ ٱ َمسَّ  ﴾٢٠ َجُزوٗ�  ل�َّ
   ترجمه: 
  .گردد یقرار میتاب و ب یسخت ب ،ندک یبدو رو م یه بدک یھنگام 
   توضیحات: 

وعاً «  زُ اد و جزع و فزع به راه یار داد و فریه بسک یسک .قراریتاب و ب یبار یبس :»جَ
  .حال است .اندازد یم

 ۲۱ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

هُ  �َذا﴿    ﴾٢١ َمُنوً�  ۡ�ُ �َۡ ٱ َمسَّ
   ترجمه: 
 )دارد و یرات دست باز میاز حسنات و خ(سخت  ،ندک یبدو رو م یه خوبک یو زمان 
  .ورزد یغ میدر

   توضیحات: 

نُوعاً «    .ار دست باز دارندهیبس .نندهکغ یار دریبس :»مَ
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 ۲۲ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِ�َّ ﴿   ﴾٢٢ ُمَصّلِ�َ ل
   ترجمه: 
  .مگر نمازگزاران 
   توضیحات: 
 ۲۳ سوره معارج آیه 
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ٰ  ُهمۡ  �َّ ٓ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ  ﴾٢٣ �ُِمونَ َدا
   ترجمه: 
خوانند و بر آن مداومت و مواظبت  یشه نماز خود را به موقع میه ھمک ینمازگزاران 

  .دارند
   توضیحات: 

ونَ «  آئِمُ شه در حال یه نمازگزار ھمکست ین نیمراد ا .شه ماندگاریھم ،جمع دائم :»دَ
شه یو ھم ،ن خود نماز را انجام دھدیه در اوقات معکن است یه منظور اکبل ،نماز باشد

  .ه نماز او فوت نشودکن بوده و دائمًا مواظب و متوّجه باشد یچن
 ۲۴ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ�  ﴾٢٤ لُومٞ مَّ

   ترجمه: 
  .است یشان سھم مشّخصیا یه در دارائک یسانکھمان  
   توضیحات: 

لُومٌ «  عْ قٌّ مَّ ند ک یه صدقه و بذل و بخشش مکات کر از زیاست غ یمراد سھم :»حَ
  ).یقاسم :نگا(

 ۲۵ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ   ﴾٢٥ ُرومِ َمحۡ ل



  ٢٥٧١ سوره معارج

 

   ترجمه: 
  .زیچ یدادن به گدا و ب یبرا 
   توضیحات: 

ومـْال«  رُ حْ ند و ک ینم یه گدائکاست  یازمندیمراد ن .زیچ یب .یبھره از دارائ یب :»مَ
  .ندک یش را نمیفاف زندگکه درآمدش ک یسک .دینما یدراز نم یسکسوی  به ازیدست ن

 ۲۶ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  قُونَ  �َّ   ﴾٢٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُصّدِ
   ترجمه: 
  .مان دارندیه به روز جزا و سزا اک یسانکآن  
   توضیحات: 

ينِ «  مِ الدِّ وْ   .امتیروز ق ).۴/   فاتحه :نگا( :»يَ
 ۲۷ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  شۡ  َرّ�ِهِم َعَذاِب  ّمِنۡ  ُهم �َّ   ﴾٢٧ فُِقونَ مُّ
   ترجمه: 
  .و ترسانند کمنایه از عذاب پروردگارشان بک یسانک 
   توضیحات: 

ونَ «  قُ فِ شْ  ،۴۹و  ۲۸اء / یانب ،۴۹/   ھفک :نگا(ھراسان و ترسان  ،جمع ُمْشِفق :»مُ
  ).۵۷/   مؤمنون

 ۲۸ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

  َ�ۡ�ُ  َرّ�ِِهمۡ  َعَذاَب  إِنَّ ﴿ 
ۡ
 ﴾٢٨ ُمونٖ َمأ

   ترجمه: 
  ).فتدیه در آن بکرا  یسک(دھد  یعذاب پروردگارشان امان نم ،آخر 
   توضیحات: 

ونٍ «  أْمُ ُ مَ ريْ   .نتوان بودمن یآخر از عذاب پروردگارشان ا :هیگر آید یمعن .امان یب :»غَ
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 ۲۹ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿    ﴾٢٩ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
  .دارند یه عورت خود را محافظت مک یسانکو آن  
   توضیحات: 

افِظُونَ «  ... حَ ينَ ذِ   ).۳۵/   احزاب ،۳۰نور /  ،۵/   مؤمنون :نگا( :»الَّ
 ۳۰ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ٰٓ  إِ�َّ ﴿  زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾٣٠ َملُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

   ترجمه: 
  .ستیشان نیبر ا ین صورت لومه و سرزنشیه در اک ،زان خودینکمگر از زنان و  
   توضیحات: 

نيَ «  لُومِ ُ مَ ريْ يل... غَ   ).۶و  ۵/   مؤمنون :نگا( :»إِالّ عَ
 ۳۱ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
  ﴾٣١ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

   ترجمه: 
و از حالل به حرام (و متجاوز بشمارند  یمتعّد  ،ن را بطلبندیه فراتر از اکآنان  
  ).اند دهیگرائ
   توضیحات: 

ادُونَ «  عَ   ).۷/   مؤمنون :نگا( .شگانیتجاوز پ :»الْ
 ۳۲ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َ�ٰ  ُهمۡ  �َّ
َ
  ﴾٣٢ ُعونَ َ�ٰ  ِدهِمۡ وََ�هۡ  تِِهمۡ َ�ٰ ِ�

   ترجمه: 
  .مان خود ھستندیه امانتدار بوده و نگاھدارنده عھد و پک یسانکو  



  ٢٥٧٣ سوره معارج

 

   توضیحات: 

ونَ «  اعُ ... رَ ينَ ذِ   ).۸/   مؤمنون :نگا( :»وَ الَّ
 ۳۳ آیهسوره معارج 

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٰ �َِشَ�ٰ  ُهم �َّ ٓ  تِِهمۡ َ�   ﴾٣٣ �ُِمونَ قَا
   ترجمه: 
و شھادت (نند ک ید اداء میه باکچنان  ،د بدھندیه باکرا  یھائیه گواھک یسانکو  

  ).نندک یتمان نمکالزم را پنھان و 
   توضیحات: 

ادَات«  هَ ونَ «ھا.  یگواھ»:  شَ  یدھندگان یگواھ یعنینندگان. کد اداء یه باکچنان »: قَآئِمُ
ان و کو شھادت را قائم بر ار ،نندک ین و آن اداء میش به ایرا دادگرانه و بدون گرا یه گواھک

  ).۱۰۸و  ۱۰۶/   مائده ،۲۸۳و  ۱۴۰/   آورند (نگا: بقره یم یاصول خود به جا
 ۳۴ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  ٰ  ُهمۡ  �َّ   ﴾٣٤ ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِهِمۡ  َ�َ
   ترجمه: 
  .باشند یخود م ینمازھا )انکاوقات و ار(ه مواظب و مراقب ک یسانکو  
   توضیحات: 

افِظُونَ «  َ ِمْ حيُ الهتِ يل صَ ه سخن از حفظ ین آیو در ا ،اشاره به تداوم نماز ۲۳ه یدر آ :»عَ
 یتیمجّدد نماز به خاطر اھّم ر کبه ھرحال ذ .ان آن استکاوقات و آداب و شرائط و ار

  .ه داردکاست 
 ۳۵ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ٰ  ِ�  �َِك أ كۡ  ٖت َج�َّ  ﴾٣٥ َرُمونَ مُّ

   ترجمه: 
رام کبھشت مورد احترام و اھای  باغ در )باشند ین صفاتیچن یه داراک(آنان  

  .ھستند
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   توضیحات: 

ونَ «  مُ رَ كْ   .زندیو عز یه گرامک یسانک .رامکاشخاص مورد احترام و ا :»مُ
 ۳۶ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َ�َمالِ ﴿  َّ�  ْ   ﴾٣٦ ِطعِ�َ ُمهۡ  قَِبلََك  َ�َفُروا
   ترجمه: 
شند و به ک یو گردن م(ند یآ یتو شتابان مسوی  به هکافران را چه شده است ک 

  ).؟دھند یسخنان تو گوش فرا م
   توضیحات: 

ينَ «  ا لِلَّذِ وامَ رُ فَ در  ؟شود ینان را چه مید یب ؟ افران را چه خبر استک ؟:»كَ

وا( یالخّط قرآن رسم رُ فَ طِعِنيَ . «نوشته شده است )مالِ الَّذينَ كَ هْ در  ،جمع ُمْھِطع :»مُ
غمبر یافران با عجله به خدمت پک ).۸قمر /  ،۴۳/   میابراھ :نگا(شتابنده  ،شتاب

ه تمسخر یله استھزاء و مایو آن را وس ،نندکسب خبر کالم او را بشنوند و کآمدند تا  یم
  ).ّسریالم المصحف :نگا(نند ک

 ۳۷ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

َمالِ ٱ وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ ﴿    ﴾٣٧ ِعزِ�نَ  لّشِ
   ترجمه: 
  .رندیگ یقرار م )زنند و یتو حلقه م(در راست و چپ  ،دسته دسته 
   توضیحات: 

ينَ «  زِ ة(مفرد آن  .ندهکپرا یھا دسته .گروه گروه :»عِ زَ مجمع  :نگا( )عزو(از ماده  )عِ
  .حال است ).ثیان الحدیالب

 ۳۸ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

َ�طۡ ﴿ 
َ
ن ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ ُ�ُّ  َمعُ �

َ
  ﴾٣٨ نَعِي�ٖ  َجنَّةَ  َخَل يُدۡ  أ

   ترجمه: 
شتن را یه خوکچرا (ه به بھشت پر نعمت وارد شوند کدوارند یشان امیاز ا کیا ھر یآ 
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  ).؟دانند یتر از مؤمنان م یشگاه خدا باالتر و گرامیدر پ
   توضیحات: 

ئٍ «  رِ لُّ امْ عُ كُ دارا و مرفه بودن خود  ،ان خودخواه و خودپرستکافران و مشرک :»أَيَطْمَ
ل بر یرا دل یویدن یو قدرت ماد ،دانستند یشگاه خدا میرا نشانه عّزت و احترام در پ

  ).انیروح الب ی،روح المعان :نگا(گرفتند  یخود م یت اخرویمقام و محبوب یبلند
 ۳۹ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ٓ ا ُهمَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا َ�َّ   ﴾٣٩ لَُمونَ َ�عۡ  ّمِمَّ
   ترجمه: 
دانند  یه خودشان مک یزیشان را از چیما ا ).؟ ستیجا چین ھمه غرور بیا( !ھرگز 

  .میا دهیآفر )نام یمن ی،ده و بدبوئیاز قطره آب گند(
   توضیحات: 

الّ «    .و نطفه است یه مراد منک یزیاز چ :»اـمَّ ـمِ « !پندارند یه مکن است ینه چن !:»كَ
 ۴۰ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

قۡ  فََ�ٓ ﴿ 
ُ
ۡ ٱ بَِرّبِ  ِسمُ أ ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل   ﴾٤٠ ِدُرونَ لََ�ٰ  إِنَّا رِبِ َمَ�ٰ ل

   ترجمه: 
  !میه توانائکسوگند به پروردگار خاورھا و باخترھا  
   توضیحات: 

قِ و الْ ـْال«  ارِ شَ بِ ـمَ ارِ غَ   ).۵/   صاّفات ،۱۷/   رحمن :نگا( :»مَ
 ۴۱ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ن َ�َ
َ
َل  أ   ﴾٤١ ُبو�ِ�َ بَِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما ُهمۡ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  �ُّبَّدِ

   ترجمه: 
چ وقت یو ما ھ ،ه از آنان بھترندکم یبدھ یسانکشان را به یا یه جاکن یم بر ایتوانائ 

  .م بودیست خورده نخواھکمغلوب و ش
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   توضیحات: 

لَ «  بُوقِنيَ ). «۳۸محّمد /  :نگا( :»أَن نُّبَدِّ سْ   ).۶۰/   واقعه :نگا( :»بِمَ
 ۴۲ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  ُهمۡ فََذرۡ ﴿  ْ َوَ�لۡ  َ�ُوُضوا ٰ  َعُبوا ٰ  َح�َّ ْ يَُ� ِيٱ َمُهمُ يَوۡ  ُقوا  ﴾٤٢ يُوَعُدونَ  �َّ
   ترجمه: 
 یتا زمان ،نندیچه بنشیآنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به باز 

ار که چه کدانند  یآن وقت م( ،وعده داده شده استشان  بدی هکرسند  یم یه به روزک
  ).اند ردهک

   توضیحات: 

ونَ «  دُ ... يُوعَ مْ هُ رْ   ).۸۳/   زخرف :نگا( :»فَذَ
 ۴۳ سوره معارج آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ِمنَ  رُُجونَ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ 
َ
اٗ�  َداثِ جۡ ۡ� �َُّهمۡ  ِ�َ

َ
  ﴾٤٣ يُوفُِضونَ  نُُصبٖ  إَِ�ٰ  َك�

   ترجمه: 
  !دوند یشان میبتھاسوی  به هک یگوئ ،شوند یرون میه از گورھا شتابان بک یآن روز 
   توضیحات: 

اثِ «  دَ اعاً ). «۷قمر /  ،۵۱/   سی :نگا( .گورھا ،جمع َجَدث :»األجْ َ  ،عیجمع َسرِ  :»رسِ

بٍ . «شتابان ن صورت یدر ا .یعالئم راھنمائ .نشانه راه ).۹۰و  ۳/   مائده :نگا(بتھا  :» نُصُ
 یگوئ ،ندیآ یرون میشتابان به از گورھا ک یآن روز :شود ین میه چنیآ یمعن

به عالئم و شان  چشمان کنیاند و ھم ا ردهکه راه را گم کھستند  یسرگشتگان(

ونَ . «دوند یراه م یھا عالئم و نشانهسوی  به )راه افتاده است و یھا نشانه  :»يُوفِضُ
  .دوند یم .رندیگ یسرعت م .رندیگ یشتاب م

 ۴۴ سوره معارج آیه
   ه:یمتن آ 

بۡ  ِشَعةً َ�ٰ ﴿ 
َ
ۚ  َهُقُهمۡ تَرۡ  رُُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ذِلَّةٞ ِيٱ مُ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ� َّ�  ْ   ﴾٤٤ يُوَعُدونَ  َ�نُوا

 



  ٢٥٧٧ سوره معارج

 

   ترجمه: 
 یو پست یو خوار ،ر افتاده استیبه ز )از ھول و ھراس(شان  چشمان هک یدر حال 

ه به شما کاست  ین ھمان روزیا :)شود یشان گفته م یبد( .شان را فرو گرفته استیا
  .شد یداده م وعده

   توضیحات: 

مْ ذِلَّةٌ «  هُ قُ هَ مْ تَرْ هُ ارُ ةً أَبْصَ عَ اشِ  ).۴۳/   قلم :نگا( :»خَ





 
 

 سوره نوح

 ۱ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
نۡ  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ

َ
نِذرۡ  أ

َ
ن لِ َ�بۡ  مِن َمَك قَوۡ  أ

َ
  أ

ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  �َِيُهمۡ يَأ

َ
  ﴾١ أ

   ترجمه: 
از عذاب (ه قوم خود را ک )میو بدو دستور داد(م یقومش فرستادسوی  به ما نوح را 
  .دیایشان بیبه سراغ ا یکه عذاب دردناکش از آن یپ ،بترسان )خدا
   توضیحات: 

ابٌ أَلِيمٌ «  ذَ ا ھر ی ،ا عذاب آخرتیا باشد یعذاب دنن است کمم کن عذاب دردنایا :»عَ
  .دو

 ۲ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

بِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿    ﴾٢ مُّ
   ترجمه: 
  .م دھنده روشن و روشنگرمیشما ب یمن برا !قوم من یا :گفت 
   توضیحات: 

بِنيٌ «  يرٌ مُّ   ).۸۹حجر /  ،۲۵ھود /  ،۱۸۴/   اعراف :نگا( :»نَذِ
 ۳ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

نِ ﴿ 
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُُدوا ِطيُعونِ  �َُّقوهُ ٱوَ  �َّ

َ
  ﴾٣ َوأ

   ترجمه: 
  .دینک یو از من فرمانبردار ،دیو از او بترس ،دیخدا را بپرست 
   توضیحات: 

  .ه استیریحرف تفس :»أَنْ « 
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 ۴ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م فِرۡ َ�غۡ ﴿  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ُ�مۡ َوُ�َؤّخِ
َ
�  أ َس�ًّ َجَل  إِنَّ  مُّ

َ
ِ ٱ أ ٓ  إَِذا �َّ  َ�  ءَ َجا

 ۚ ُر   ﴾٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  لَوۡ  يَُؤخَّ
   ترجمه: 
مرگ شما  یو تا اجل نھائ ،آمرزد یخداوند گناھان شما را م )دیریاگر دعوت مرا بپذ( 

 ،فرا رسد یالھ یه اجل نھائک یھنگام ،دیاّما اگر متوّجه باش .اندازد یر میرا به تأخ
  .ندک یدا نمیر پیتأخ
   توضیحات: 

مْ «  كُ رْ خِّ ت دادن کدن و به آن بریمراد طول عمر بخش .اندازد یر میشما را به تأخ :»يُؤَ
مان داشته باشد و جاده عدل و داد یه اک یه مّلتکآن است  یمت خدا مقتضکح .است

فر و که ک یو مّلت ،ند و از طول عمر برخوردار شودکست یشتر زیب ،ردیگ شیرا در پ
اّما  ).ّسریالم المصحف :نگا(ھرچه زودتر نابود گردد  ،ردیش گیفساد و ظلم و زور را در پ

در  یشیو پ یرسد و َپس یدر وقت خود فرا م یا اجل نھائید عمر یسر رس ،در ھر صورت
ه مشروط به ک ،اجل معّلق یکی :دو اجل است یاراانسان د ،گریبه عبارت د .ستیآن ن

د یاست و مق یه حتمک ،اجل ُمْبَرم یگریو د ،ر استییعوامل و اسباب بوده و قابل تغ
 یر القرآنیالتفس .نمونه :نگا(ست یر نیل و تأخیر و تعجیینبوده و قابل تغ یزیبه چ

يً ). «للقرآن مّ سَ لٍ مُّ   ).۳ھود /  ،۴۹/   ونسی ،۳۴/   اعراف ،۲/   انعام :نگا( :»أَجَ
 ۵ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٥ �َوَ�َهارٗ  ٗ� َ�ۡ  ِ� قَوۡ  ُت َدَعوۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ 
   ترجمه: 
فرا  )مان به تویا یبه سو(من قوم خود را شب و روز  !پروردگارا :نوح گفت 

  .ام خوانده
   توضیحات: 

َاراً «  يْالً وَ هنَ   .مراد استمرار در دعوت است .شب و روز :»لَ
 



  ٢٥٨١ سوره نوح

 

 ۶ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُهمۡ يَزِدۡ  فَلَمۡ ﴿    ﴾٦ �فَِرارٗ  إِ�َّ  ءِيٓ ُدَ�
   ترجمه: 
  !شان افزودیز ایاّما دعوت و فرا خواندنم تنھا بر گر 
   توضیحات: 

آئِي«  عَ   .ردن منکفرا خواندن و رھنمود  .دعوت من :» دُ
 ۷ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َجَعلُوٓ  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  ُ�ُهمۡ َدَعوۡ  ُ�ََّما �ّ�ِ ﴿  َ�ٰ  ا
َ
ْ َشوۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َءاذَانِِهمۡ  ِ�ٓ  بَِعُهمۡ أ ْ  �َِياَ�ُهمۡ  ا وا ُّ�َ

َ
 َوأ

ْ َتكۡ سۡ ٱوَ  وا   ﴾٧ �َبارٗ تِكۡ سۡ ٱ َ�ُ
   ترجمه: 
 ی،امرزیتو آنان را ب )اورند ویمان بیا(ام تا  ردهکشان را دعوت یه اکمن ھر زمان  

شان یھا و جامه )حق را نشنوند یتا ندا(اند  ردهکشان فرو یخود را به گوشھا یانگشتھا
شتر فرو یدر فسق و فجور و ظلم و زور ب(و  )نندیافه مرا نبیتا ق(اند  دهیشکرا بر سر 

  .اند فروخته ینموده و بزرگ یشکاند و سخت سر ردهک یپافشار )فرکاند و بر  رفته
   توضیحات: 

ِمْ جَ «  اهنِ اذَ مْ يفِ ءَ هُ ابِعَ لُوا أَصَ ه از یناک ،ردنکانگشت در گوش فرو  ).۱۹/   بقره :نگا( :»عَ

ا. «ردن استکر کدن حق یو خود را از شن ،گوش فرا ندادن وْ شَ تَغْ جامه بر سر  :»إسْ
ه از نفرت و یناک ،ردنکر جامه یشتن را به زیدن و خویچیجامه بر خود پ .دندیشک

وا. «عداوت است ُ ربَ تَكْ   ).۴۰و  ۳۶/   اعراف ،۱۷۳نساء /  :نگا( :»إِسْ
 ۸ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٨ �ِجَهارٗ  ُ�ُهمۡ َدَعوۡ  إِّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
دعوت  )نیمان راستیو ا یتاپرستکیبه (بلند  یارا و با صداکسپس من آنان را آش 

  .ام ردهک
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   توضیحات: 

اراً «  هَ دعوت  ینوع یمفعول مطلق است چون به معن .بلند یبا صدا .اراکآش :»جِ

راً ـمُ ( یا در معنیو  ،است یا صفت مصدر محذوفی .است اهِ  :نگا(و حال است  )جَ
  ).یالمعان روح

 ۹ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ُ�مَّ ﴿  عۡ  إِّ�ِ
َ
ۡ�َ  لَُهمۡ  لَنُت أ

َ
 ﴾٩ �ارٗ إِۡ�َ  لَُهمۡ  ُت رۡ َوأ

   ترجمه: 
 یدعوت آسمان ی،و فرد( یو به صورت نھان ،)یجمع(و  یبه گونه علن ،نیگذشته از ا 

  .ام رساندهشان  بدی )را
   توضیحات: 

لَنتُ «  . است یو گروھ یشتر دعوت جمعیمراد ب .ام ردهکان یارا بکو آش یعلن :»أَعْ

تُ « رْ َ به طور  .است یو شخص یشتر دعوت فردیمنظور ب .ام ردهکپنھان و نھان  :»أَرسْ
  .غ استیمختلف تبل یھا مراد از فرموده نوح انواع و اقسام دعوت و گونه ی،لّ ک

 ۱۰ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ْ َتغۡ سۡ ٱ ُت َ�ُقلۡ ﴿  ارٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا   ﴾١٠ �َ�فَّ
   ترجمه: 
ار آمرزنده یه او بسکد ینکش طلب آمرزش یاز پروردگار خو :ام گفتهشان  بدی و 

  ).دیبخشا یرا مو شما (است 
   توضیحات: 
 ۱۱ سوره نوح آیه 
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ ﴿  َما   ﴾١١ �َرارٗ ّمِدۡ  ُ�مَعلَيۡ  ءَ لسَّ
   ترجمه: 
  .باراند یم یاپیت را پکر و بریپر خ یھا خدا از آسمان باران )دینکن یاگر چن( 

 



  ٢٥٨٣ سوره نوح

 

   توضیحات: 

لْ «  سِ رْ آءَ إِن « :است یجواب شرط محذوف :»يُ مَ لِ الْسَّ سِ رْ وا يُ رُ فِ تَغْ آءَ . «»تَسْ مَ مراد  :»السَّ

اراً ). «انیالب روح ،ّسریالم المصحف :نگا(و باران آن است  ،ابر آسمان رَ دْ فراوان و  :»مِ
  .غه مبالغه بوده و حال واقع شده استیص .یاپیپ

 ۱۲ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ  ُ�مِددۡ َوُ�مۡ ﴿ 
َ
ٰ بِأ ٰ  لَُّ�مۡ  َعلَو�َجۡ  َو�َنِ�َ  لٖ َ� نۡ  لَُّ�مۡ  َعلَو�َجۡ  تٖ َج�َّ

َ
  ﴾١٢ �رٗ َ�ٰ �

   ترجمه: 
ھای  باغ و ،دھد یم یاریند و ک یم کمکشما را  ،و فرزندان یو با اعطاء دارائ 

  .گذارد یارتان میپر آب در اخت یو رودبارھا ،سازد یسرسبز و فراوان بھره شما م
   توضیحات: 

َاراً «  ... أَهنْ نَّاتٍ   .وفور نعمت آنھا استگر  بیان ھا ن واژهین ایتنو :»جَ
 ۱۳ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  ِ  ُجونَ تَرۡ  َ�  لَُ�مۡ  مَّ   ﴾١٣ �َوقَارٗ  ِ�َّ
   ترجمه: 
  ؟دیستیقائل ن یوھکخدا عظمت و ش یه براکشود  یشما را چه م 
   توضیحات: 

ونَ «  جُ اراً . «دیستیقائل ن .دیریگ یدر نظر نم :»ال تَرْ قَ نجا یدر ا .وهکو ش ینیسنگ :»وَ
چرا شما در برابر  :هکن است یا ،هیمنظور آ ).انیالب روح :نگا(و عظمت مراد است  یبزرگ

  ؟دیترس یعظمت خدا خاضع نبوده و از او نم
 ۱۴ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

طۡ  َخلََقُ�مۡ  َوقَدۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٤ َواًراأ

   ترجمه: 
ده است یآفر یگوناگون یھا مراحل مختلف خلقت به گونهه خدا شما را در ک یدر حال 

  ت نموده است).یو به شما لطف و عنا ،ردهکت یو ھدا ی(و در ھر گام شما را رھبر
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   توضیحات: 

اراً «    ).۱۴و  ۱۲/   مؤمنون :نگا(مراحل و حاالت  .حال و وضع ،جمع َطْور :»أَطْوَ
 ۱۵ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ْ تََروۡ  � ُ ٱ َخلَقَ  َف َكيۡ  ا ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  �َّ   ﴾١٥ اِطَبا�ٗ  تٖ َ�

   ترجمه: 
  ؟ ده استیگر آفرید یباال یکیه خداوند چگونه ھفت آسمان را کد ینیب یمگر نم 
   توضیحات: 

مَ ). «۳/   کمل :نگا( :»طِبَاقاً «  بْعَ سَ اتٍ ـسَ /   مؤمنون ،۴۴اسراء /  ،۲۹/   بقره :نگا( :»اوَ
۸۶.(  

 ۱۶ نوح آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ وََجَعَل  �نُورٗ  �ِيِهنَّ  َقَمرَ لۡ ٱ وََجَعَل ﴿  اجٗ  َس لشَّ   ﴾١٦ اِ�َ
   ترجمه: 
  ؟ رده استک )درخشان(د را چراغ یو خورش ،ان آنھا تابانیو ماه را در م 
   توضیحات: 

اجاً ). «۵/   ونسی :نگا( :»نُوراً «  َ   ).۶۱/   فرقان :نگا( :»رسِ
 ۱۷ آیهسوره نوح 

   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  َّ� �
َ
 ٱ ّمِنَ  َبَتُ�مأ

َ
  ﴾١٧ اَ�َبا�ٗ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
  .ده استیآفر ین به گونه شگفتیه شما را از زمکخدا است  
   توضیحات: 

مْ «  د آوردن یدن و پدیبخش یھست ،اندنیمراد از رو .انده استیشما را رو :»أَنبَتَكُ

بَاتاً ). «۱۹حجر /  :نگا(است    ).۳۷/   عمران آل :نگا( :»نَ
 ۱۸ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٥٨٥ سوره نوح

 

  ﴾١٨ اَراجٗ إِخۡ  رُِجُ�مۡ َوُ�خۡ  �ِيَها يُعِيُدُ�مۡ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
زنده ( یو بعد شما را به گونه شگفت ،گرداند ین بر میسپس شما را به ھمان زم 

  .آورد یرون مین بیاز زم )گرداند و یم
   توضیحات: 

راجاً «  مْ إِخْ كُ جُ ْرِ رون آوردن و ینوع ب یغرابت و شگفتگر  بیان ،ر مفعول مطلقکذ :»خيُ
  .دن استیدوباره بخش یزندگ

 ۱۹ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿   ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ
َ
 ﴾١٩ ا�َِساطٗ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
  .رده استکشما گسترده و فراخ  ین را برایخداوند زم 
   توضیحات: 

اطاً «    .گسترده و فراخ .پھن :»بِسَ
 ۲۰ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

ْ ّلِتَسۡ ﴿    ﴾٢٠ افَِجاجٗ  ُسُبٗ�  َهاِمنۡ  لُُكوا
   ترجمه: 
  .دیع آن بگذریوس یھا تا از جاده 
   توضیحات: 

اج«    ).۳۱اء / یانب :نگا(گشاد  یھا فراخ و جادهھای  راه ،جمع َفّج  :» فِجَ
 ۲۱ سوره نوح آیه

   ه:یآ متن 

ْ ٱوَ  ِ� َعَصوۡ  إِ�َُّهمۡ  رَّّبِ  نُوحٞ  قَاَل ﴿  َبُعوا هُ  ۥَماُ�ُ  هُ يَزِدۡ  لَّمۡ  َمن �َّ   ﴾٢١ �َخَسارٗ  إِ�َّ  ۥٓ َوَوَ�ُ
   ترجمه: 
 :گفت )عرضه داشت و یشان به آستان الھیاز ا یدیأس و نومیبعد از (نوح  

ه اموال و کاند  نموده یرویپ یسانکو از  ،اند ردهک یآنان از من نافرمان !پروردگارا



 تفسیر نور    ٢٥٨٦

 

  .فزوده استیبر آنان ن )اورده است وید نیشان پدیا یبرا(ان و خسران یاوالدشان جز ز
   توضیحات: 

ينِ «  وْ صَ نْ . «اند ردهک یاز من نافرمان :» عَ ه ضعفاء و کاء است یمراد رؤساء و اغن :»مَ
ه ک یائیرؤساء و اغن .بستند ید میامشان  بدی دادند و یفقراء به فرمانشان گوش م

ه اندوختن اموال از کچرا  .خودشان شده بود یان و بدبختیه زیشان مایا یقدرت ماد
و  یشکسر ،ن و ناصالحید یبه وجود آوردن فرزندان ب ،مصرف آن در فساد ،راه حرام

 ،مستضعف یھا چ و پوچ خود بر تودهیار ھکل افیو تحم ،زدانیان در برابر فرمان یطغ
  .ستیخسران نان و یجز ز

 ۲۲ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   ﴾٢٢ �ُكبَّارٗ  �رٗ َمكۡ  َوَمَكُروا
   ترجمه: 
  .اند ار بردهکبه  یرنگ بزرگین )ین رھبران گمراھیچن( 
   توضیحات: 

بَّاراً «    .غه مبالغه استیص .بزرگ :»كُ
 ۲۳ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ   ﴾٢٣ �َو�َۡ�ٗ  َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا
   ترجمه: 
و َنسر را  ،عوقی ،غوثی ،ُسواع ،و َوّد  ،دیخود را وامگذار یمعبودھا :اند به آنان گفته 

  .دیرھا نساز
   توضیحات: 

دّ «  ھا در نزد  ر بتیه از ساکاند  بوده یپنج بت ،َنسر ،عوقی ،غوثی ،ُسواع ،َوّد  :»وَ
نام انسان خداشناس و ھا  این از کیا ھر یگو .بودندتر  بزرگ پرستان مشھورتر و بت

شان برپا نموده و بعدھا یھا بر سر قبر ا گنبدھا و بارگاه ،بوده و بعد از فوت آنان یصالح
  ).ّسریالمصحف الم :نگا(اند  شان شمرده عیو واسطه و شف ،شان ساخته بت

 



  ٢٥٨٧ سوره نوح

 

 ۲۴ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  َوقَدۡ ﴿  َضلُّوا
َ
ٰ ٱ تَزِدِ  َوَ�  �ۖ َكثِ�ٗ  أ  ﴾٢٤ ٗ� َضَ�ٰ  إِ�َّ  لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
ن خودخواھان یا !پروردگارا( !اند از مردم را گمراه ساخته یاریله بسین وسیو بد 

  !فزایاران مکبر ستم یو جز گمراھ )ترشان گردان گمراھند گمراه
   توضیحات: 

دْ «  نجا حضرت نوح از خداوند یو در ا ،ن جنبه مقّدمه دعا داردیشیجمالت پ :»ال تَزِ
د و بر یق بفرمایافران خودخواه و گمراه سلب توفکد از ینما یمتعال درخواست م

  .دیفزایشان بیا یبدبخت
 ۲۵ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  غۡ  تِِهمۡ �َخِطيٓ  ّمِمَّ
ُ
ْ أ دۡ  رِقُوا

ُ
ْ فَأ ْ  فَلَمۡ  �نَارٗ  ِخلُوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدوا نَصارٗ  �َّ

َ
  ﴾٢٥ �أ

   ترجمه: 
و به دوزخ در  ،غرق شدند )در طوفان(به خاطر گناھانشان  )یھمگ ،سرانجام( 

ند و از کشان دفاع یه بتواند از اک(افتند ین یاوریار و یخود  یو جز خدا برا ،افتادند
  ).شان برھاند دوزخ

   توضیحات: 

نْ (حرف  .به خاطرِ  .بر اثرِ  :» اـَمّ ـِم«  زائد  یرا بعض )ما(و واژه  ،ه استیسبب )مِ

طِيئَاتِ (و  ،مجرور به حرف جّر شمرده یو گروھ ،اند ه گرفتهیمصدر یو برخ ،دانسته  )خَ
و  ،افرانک یھا یارکگناھان و بزھ یبزرگگر  بیان به ھر حال .اند ردهکرا بدل آن حساب 

ن دُونِ اهللاِ. «د عّلت و سبب استیکتأ ه خدا ھم کمعلوم است  .خدا یسوا .بجز خدا :»مِ
  .اورشان نبوده و نخواھد بودیار و ی

 ۲۶ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  نُوحٞ  َوقَاَل ﴿ 
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض �ۡ�   ﴾٢٦ َديَّاًرا فِرِ�نَ َ�

 



 تفسیر نور    ٢٥٨٨

 

   ترجمه: 
 یافران را بر روکاز  یچ احدیھ !پروردگارا :گفت )خود ادامه داد و یبه دعا(نوح  
  .مگذار ین زنده باقیزم

   توضیحات: 

اراً «  يَّ د و برود و بگردد و یایه بکاست  یسک یدر اصل به معن .یفرد .یسک :»دَ
  .یجنبنده انسان نام یعنی .بچرخد

 ۲۷ سوره نوح آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  ُهمۡ تََذرۡ  إِن إِنََّك ﴿  وٓ  َوَ�  ِعَباَدكَ  يُِضلُّوا ْ يَِ�ُ ارٗ  �فَاِجرٗ  إِ�َّ  ا   ﴾٢٧ �َكفَّ
   ترجمه: 
افِر کار و کو جز فرزندان بزھ ،سازند یبندگانت را گمراه م ی،نکشان را رھا یه اگر اک 

  .آورند یا نمیند و به دنیزا یسرسخت نم
   توضیحات: 

اراً «  فَّ   .ار ناسپاسیبس .شهیفر پکار یبس :»كَ
 ۲۸ سوره نوح آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ رَّّبِ ﴿  يَّ َولَِ� ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ِ�َ بَيۡ  َدَخَل  َولَِمن ِ�َ  تَزِدِ  َوَ�  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
ٰ ٱ   ﴾٢٨ �َ�َباَرۢ  إِ�َّ  لِِم�َ ل�َّ

   ترجمه: 
باورمندانه به خانه من ه مؤمنانه و کرا  یسانکو ھمه  ،و پدر و مادرم را ،مرا !پروردگارا 
  !فزایم یو نابود کافران را جز ھالکو  !امرزیمان را بیر مردان و زنان با ایند و سایآ یدر م
   توضیحات: 

يْتِيَ «   ،نوح یخانه شخص :تواند باشد یز میچھار چ )بَيْت(مراد از  .خانه من :»بَ
ن کیول ،متبادر به ذھن منزل است ...عت اوین و شریو آئ ،نوح یشتک ،مسجد نوح

روان خود یھمه پ یه نوح قطعًا براکچرا  .سازگارتر است ین آسمانیبھتر و با آئ یچھارم
ن یگر اید .مان اویا ینه زادگان ب ؛ جزو اھل و تبار او است ،رواِن شخصیو پ ،ندک یدعا م

. ن مراد استیو خود د .نیبارگاه د ،نیقّبه د :شود یه به صورت استعاره گفته مک



  ٢٥٨٩ سوره نوح

 

نِنيَ وَ الْ ـالْ « مِ ؤْ نَاتِ ـمُ مِ ؤْ  :نگا(گردد  ینه و ازمنه مکشامل ھمه مؤمنان در تمام ام :»مُ
 ).للقرآن یر القرآنیالتفس





 
 

 سوره جن

 ۱ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

وِ�َ  قُۡل ﴿ 
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
ْ َ�َقالُوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  َتَمعَ سۡ ٱ �   ﴾١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرۡ  َناَسِمعۡ  إِنَّا ا

   ترجمه: 
تالوت  به(ان یاز پر یه گروھکشده است  یبه من وح :بگو )به امت خود !محّمد یا( 

ما  :اند گفته )شانیبد ،ان قوم خودیپس از مراجعت به م(اند و  گوش فرا داده )قرآن من
  .میا دهیرا شن یو شگفتبا یقرآن ز

   توضیحات: 

نّ ـالْ «   :نگا(اند  ده شدهیه از آتش آفرکدگان خدا ھستند یاز آفر یدگانیآفر .یپر :»جِ
به زبان  یو آشنائ ،تیف و مسؤولیلکو ت ،کعقل و شعور و فھم و در یدارا ).۲۷حجر / 

و  ،)۳۰/   احقاف :نگا(باشند  یو از جمله قرآن م یآسمانھای  کتاب و مخاطب ،بوده
و  )۲۷حجر /  :نگا(اند  ده شدهیآفرھا  انسان ش ازیآنھا پ .غ حق ھستندیموّظف به تبل

/   نمل ،۱۳و  ۱۲سبأ /  :نگا(از بشر را انجام دھند یمورد ن یارھاکاز  یتوانند برخ یم
 -شان یت ایو ماھ یاز نحوه زندگ یزیما چ یول ،است یو قطع یوجود جّن حتم ).۳۹

د انسان مؤمن به دنبال خرافات و ین باکیل .میدان ینم -  ه قرآن فرموده استجز آنچ
گاھانه افسانه ن را ھم بداند یا .شان از خود نبافدیرا درباره ا یھائ موھومات راه نرود و ناآ

ن عالم وجود یدر ا یا ه چه بسا انواع و اقسام موجودات زندهکست یتعّجب ن یه جاک
گونه  ھمان ،میخود با آنھا آشنا نباش کحواّس محدود و دانش اندداشته باشند و ما با 

م و ینیب یاز آنھا را م یزیمقدار ناچ یول ،در جھان ما است یفراوان یه رنگھا و صداھاک

رٌ . «میشنو یم باً ). «۳۲ - ۲۹/   احقاف ،۲۷/   اعراف :نگا(گروه  :»نَفَ جَ ب و یعج :»عَ
گر یو با سخنان د ،ز استیاعجاز انگ یاز نظر لفظ و معن ،المکن یا یعنی .رینظ یب

  .صفت شده است ،مبالغه یمصدر است و برا .متفاوت است
 ۲ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٥٩٢

 

ۡ�ِ  َولَن ۦۖ بِهِ  اَمنَّا َٔ َ�  دِ لرُّشۡ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ ﴿ 
ُّ ٓ  كَ � َحدٗ  بَِرّ�َِنا

َ
  ﴾٢ اأ

   ترجمه: 
مان یگر از ایو د(م یا مان آوردهیو ما بدان ا ،سازد یھمگان را به راه راست رھنمود م 

را انباز پروردگارمان  یسک )و ،میریگ یش میرا در پ یتاپرستکیم و یگرد یخود بر نم
  .میساز ینم

   توضیحات: 

دِ «  شْ مال کندگان را به سر منزل سعادت و یه پوک یراه راست و درست :»الرُّ
  .رساند یم

 ۳ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
َذَ ٱ َما َرّ�َِنا َجدُّ  َ�ٰ تََ�ٰ  ۥَو�   ﴾٣ اَوَ�ٗ  َوَ�  ِحَبةٗ َ�ٰ  �َّ

   ترجمه: 
  .بر نگرفته است یاو ھمسر و فرزند ،جالل و عظمت پروردگار ما واال است 
   توضیحات: 

نَا(عطف بر  :»أَنَّهُ «  عْ مِ لَمُ (ر فعل مناسب ھمچون یبا تقد )إِنَّا سَ عْ الُوا وَ « :است )نَ فَقَ

ايل لَمُ أَنَّهُ تَعَ عْ نَّا بِأَنَّهُ « :است )ه(ر یه عطف بر ضمکن یا ای .»نَ ئَامَ دُّ . «»فَ جالل و  :»جَ
  .است )یَتعال(فاعل فعل  .عظمت

 ۴ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  َسفِيُهَنا َ�ُقوُل  َ�نَ  ۥَو�   ﴾٤ اَشَططٗ  �َّ

   ترجمه: 
  .اند گفته یم یدرباره خداوند سخنان ناروائنادانان ما  
   توضیحات: 

يهُ «  فِ گردد (نگا:  یان او میمن و سپاھیه است. لذا شامل اھرینادان. مراد جنس سف»: سَ

طَطاً «ّسر). یالمصحف الم   ).۱۴/   ھفکقت. اقوال نادرست (نگا: الیسخنان دور از حق»: شَ
 ۵ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٥٩٣ سوره جن

 

نَّا﴿ 
َ
ٓ  َو� ن َظَننَّا

َ
ِ ٱ َ�َ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َ�ُقوَل  لَّن أ  ﴾٥ اَكِذبٗ  �َّ

   ترجمه: 
ان ھرگز بر خدا دروغ یان و پریه آدمکم یپنداشت ین میچن )نیش از ایپ(و ما  
ھمچون داشتن  - یناروائھای  نسبت ند و بدویگو یو از زبان خدا دروغ نم(بندند  ینم

  ).دھند ینم -زن و فرزند 
   توضیحات: 

باً «  ذِ ... كَ ولَ ن یه اکباشد  یا ورانهکورکد ین است اشاره به تقلکن سخن ممیا :»لَن تَقُ
خدا انباز و ھمگون و زن و فرزند قرار  یاند و برا گران داشتهیان قبًال از دیگروه از پر

  .اند داده یم
 ۶ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
  ﴾٦ ارََهقٗ  فََزاُدوُهمۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  بِرَِجالٖ  َ�ُعوُذونَ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  رَِجالٞ  َ�نَ  ۥَو�

   ترجمه: 
و  یله بر گمراھین وسیو بد ،آوردند یپناه مھا  پری از یسانکبه ھا  انسان از یسانکو  
  .افزودند یشان میا یشکسر
   توضیحات: 

قاً «  هَ مْ . «یشکو سر یگمراھ .سفاھت و جھالت :»رَ هُ ادَ قاً فَزَ هَ ھا  انسان پناه بردن :»رَ
 یبرخ .افزوده است یمھا  پری شتریب یو گمراھساز یشکبر سفاھت و سر ،انیبه پر
ھا  انسان خود یارکو بزھ یشکو سر یبر گمراھ ،ھا یبه پرھا  انسان پناه بردن :اند گفته

  .افزوده است یم
 ۷ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ ﴿ 
َ
ْ  َو� ن َظَننتُمۡ  َكَما َظنُّوا

َ
ُ ٱ َعَث َ�بۡ  لَّن أ َحدٗ  �َّ

َ
  ﴾٧ اأ

   ترجمه: 
گمان  )افرک یھا یپر(ه شما کگونه  ھمان ،اند گمان برده )افرک یھا انسان(و  

  .گرداند یرا دوباره زنده نم یسکو  ،سازد یغمبر نمیرا پ یسکه خداوند ھرگز ک ،دیا برده
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   توضیحات: 

داً «  بْعَثَ اهللاُ أَحَ غ روانه یتبل یسازد و برا یغمبر نمیرا پ یسکخداوند ھرگز  :»لَن يَ
امت و یبخشد و ق یدوباره نم یرا پس از مرگ زندگ یسکخداوند ھرگز  .دارد ینم

  .باشد یان نمیدر م یزیرستاخ
 ۸ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ٓ ٱ َنالََمسۡ  َو� َما   ﴾٨ اوَُشُهبٗ  اَشِديدٗ  اَحرَسٗ  ُملَِئۡت  َهاَ�ٰ فَوََجدۡ  ءَ لسَّ

   ترجمه: 
رومند یآن را پر از محافظان و نگھبانان ن یو ھمه جا ،میردکما قصد آسمان  

  .میافتی )سوزنده ی(و شھابھا  )هکمالئ(
   توضیحات: 

نَاـلَ «  سْ ردن و پسودن کمس  یم. لمس به معنیردکم و جستجو یدیم. طلبیرکقصد »: مَ

ساً «نمودن است.  ردن و روکنجا مراد قصد یدر ا یول ،است رَ ا یو  ،اسم جمع است»: حَ

ب«جمع حاِرس است: محافظان. نگھبانان. مراد فرشتگان است.  هُ  ،جمع ِشھاب»:  شُ

يداً ). «۱۸ھا (نگا: حجر /  آذرخش دِ   سان است.کیمفرد و جمع در آن  ،لیوزن َفعِ »: شَ
 ۹ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
مۡ  عِدَ َمَ�ٰ  َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�   ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ َتِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ

   ترجمه: 
و (م ینشست یاستراق سمع م یآسمان برا ینارھاکھا و  در گوشه )نیش از ایپ(ما  

را در  یا شھاب آماده ،س بخواھد گوش فرا دھدکنون ھر کا یول )میردک یسب خبر مک
  .رود یاو نشانه مسوی  به هکابد ی ین خود میمک

   توضیحات: 

دَ «  اعِ قَ ه بشود در کاست  ینافکھا. مراد اطراف و ا گاهیھا. جا منگاهینش ،جمع َمْقَعد»: مَ

داً «رد. کن یمکآنجاھا نشست و  صَ  یآماده و نشانه گرفته شده. مصدر است و در معن»: رَ
  نگھبان است. یعنی ،راِصد یبه معن هکن یا ایار رفته است. کَمْرُصود به  یعنی ،اسم مفعول
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 ۱۰ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
َ�ٌّ  رِيٓ نَدۡ  َ�  َو�

َ
رِ�دَ  أ

ُ
 ٱ ِ�  بَِمن أ

َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
َرادَ  أ

َ
  ﴾١٠ ارََشدٗ  َر�ُُّهمۡ  بِِهمۡ  أ

   ترجمه: 
ن یا ایو  ،ن شر و بال در نظر گرفته شده استینان زمکسا یا برایه آکم یدان یما نم 

  ؟ شان را خواسته استیت ایر و ھدایپروردگارشان خه ک
   توضیحات: 

يدَ «  داً . «مقّدر گشته است .اراده شده است :»أُرِ شَ ر و یمراد خ .ت و رھنمودیھدا :»رَ
  .است یو معنو یت مادکبر

 ۱۱ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ٰ ٱ ِمنَّا َو� ٰ  ُدونَ  َوِمنَّا لُِحونَ ل�َّ ٓ  ُكنَّا لَِكۖ َ�   ﴾١١ اقَِددٗ  �ِقَ َطَرا

   ترجمه: 
نافرمان و  یعنی( ،نیاز ما جز ا یو بعض ،زگارندیم فرمان خدا و پرھیاز ما تسل یبرخ 

  .میھست یمتفاوت و گوناگون یھا ھا و گروه اصًال ما فرقه ).نید یب
   توضیحات: 

آئِقَ . «یسوا .جز :»دُونَ «   مراد مردمان صاحب .ھا و روشھا  راه ،قهیجمع طر :»طَرَ

داً . «گوناگون است یھا و روشھا  راه ة :»قِدَ   .گروه .دسته .ِفرقه :جمع ِقدَّ
 ۱۲ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ٓ  َو� ن َظَننَّا

َ
َ ٱ ِجزَ �ُّعۡ  لَّن أ  ٱ ِ�  �َّ

َ
  ﴾١٢ اَهَر�ٗ  ۥِجَزهُ �ُّعۡ  َولَن ِض �ۡ�

   ترجمه: 
و  ،مین غالب شویبر اراده خداوند در زمم یتوان یه ھرگز نمکم ین داریقیما  
و نه  ،ه نه راه غلبه وجود داردک یوقت ،نیبنابرا( .مینکم از پنجه قدرت او فرار یتوان ینم

  ).ستیم فرمان دادگرانه او نیجز تسل یا چاره ،زیراه گر
   توضیحات: 

نَنَّا«  باً . «میا قطعًا دانسته .مین داریقی :»ظَ رَ  یمصدر است و به معن .فرار .زیگر :»هَ
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بِنيَ ( یعنی ،اسم فاعل ارِ   .بوده و حال است )هَ
 ۱۳ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ا َو� ۡ ٱ َناَسِمعۡ  لَمَّ   ﴾١٣ ارََهقٗ  َوَ�  اٗس َ�ۡ  َ�َاُف  فََ�  ۦبَِرّ�ِهِ  ِمنۢ يُؤۡ  َ�َمن ۦۖ بِهِ  َءاَمنَّا ُهَدىٰٓ ل

   ترجمه: 
ه به کس کھر  .میمان آوردیبدان ا ،میدیشن )قرآن را(ه رھنمود ک یما ھنگام 

حاصل از (و نه از ستم  ،ترسد یم )پاداش( یاستکنه از  ،اوردیمان بیپروردگارش ا
  ).شیھا یافزودن بر بد

   توضیحات: 

ديـالْ «  ساً ). «۱۸۵/   بقره :نگا(مراد قرآن است  .رھنمود :» هُ  .اھشک .نقصان :»بَخْ

قاً . «استن از حسنات استکمراد  هَ و دچار ساختن به  ،ئاتیش بر سیمراد افزا .ستم :»رَ
  .و ذّلت آخرت است یخوار

 ۱۴ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَّا َو� سۡ  َ�َمنۡ  ِسُطوَنۖ َ�ٰ لۡ ٱ َوِمنَّا لُِمونَ ُمسۡ ل

َ
ْوَ�ٰٓ  لَمَ أ

ُ
وۡ  �َِك فَأ ْ َ�َرَّ   ﴾١٤ ارََشدٗ  ا

   ترجمه: 
ت و یھدا ،ه فرمانبردارندکآنان  .دادگرانندیو منحرفان و ب ،فرمانبرداران ،ان مایدر م 

  .اند دهیر را برگزیخ
   توضیحات: 

ونَ ـْال«  لِمُ سْ طُونَ ). «۱۳۶و  ۱۳۳و  ۱۳۲/   بقره :نگا( :»مُ اسِ قَ  .روان و منحرفان جک :»الْ

ا. «دادگرانیستمگران و ب وْ رَّ َ  یبه معن ی،تحّر  .دندیبرگز .دندیردند و گرائکقصد  :»حتَ
  ).میرکال الفاظ القرآن معجم :نگا(تر و بھتر است  ه راستک یزیشناخت چ یتالش برا

 ۱۵ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ْ  ِسُطونَ َ�ٰ لۡ ٱ َوأ  ﴾١٥ اَحَطبٗ  ِ�ََهنَّمَ  فََ�نُوا

   ترجمه: 
  .مه دوزخ ھستندیزم و ھیھ ،دادگرندیه ستمگر و بکو اّما آنان  
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   توضیحات: 

طَباً «    .مهیھ .زمیھ :»حَ
 ۱۶ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

وِ ﴿ 
لَّ
َ
ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َو� رِ�َقةِ ٱ َ�َ  ُموا سۡ  لطَّ

َ
ٓ  ُهمَ�ٰ َقيۡ َ� ا   ﴾١٦ اَغَدقٗ  ءً مَّ

   ترجمه: 
 یاز اوامر و نواھ یو فرمانبردار یتاپرستکی(راه  یان بر راستایان و پریاگر آدم 
  .میگردان یشان میبھره ا )نعمت فراوانو (اد یآب ز ،ماندگار بمانند )یالھ

   توضیحات: 

هِ «  يقَ ن اسالم یآئ ،گریا به عبارت دی ی،و فرمانبردار یراه. مراد راه خداشناس»: الطَّرِ

قاً «است.  دَ قاً «اد. یفراوان. ز»: غَ دَ آءً غَ   ه نماد و سبب نعمت فراوان است.ک ،آب فراوان»: مَ
 ۱۷ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

َفۡ ﴿   ﴾١٧ اَصَعدٗ  اَعَذابٗ  هُ لُكۡ �َسۡ  ۦَرّ�ِهِ  رِ ذِكۡ  َعن رِۡض ُ�عۡ  َوَمن �ِيهِ�  تَِنُهمۡ ّ�ِ
   ترجمه: 
اد یر و کس از ذکو ھر  ،میازمائین نعمت فراوان بیه ما آنان را با اکن است یھدف ا 

  .گرداند یداخل م یاو را به عذاب سخت و طاقت فرسائ ،گردان گردد یپروردگارش رو
   توضیحات: 

هُ «  لُكْ داً ). «۳۲/   حاّقه ،۳۲/   قصص :نگا(گرداند  یداخل م :»يَسْ عَ ر یغ .سخت :»صَ
  .فرسا طاقت .قابل تحّمل

 ۱۸ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
  ﴾١٨ اأ

   ترجمه: 
  .دینکرا با خدا پرستش ن یسک )در آنھا(و  ،مسجدھا مختّص پرستش خدا است 
   توضیحات: 

دَ هللاِِّـْأَنَّ ال«  اجِ سَ ه مساجد مختّص کن است یمراد ا .مساجد از آن خدا است :»مَ
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وا. «دینکرا با خدا عبادت ن یسکلذا در آنھا  ،عبادت خدا است عُ  .دیمپرست :»ال تَدْ
  .دینکعبادت ن

 ۱۹ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
ا ۥَو� ِ ٱ دُ َ�بۡ  قَامَ  لَمَّ ْ  ُعوهُ يَدۡ  �َّ   ﴾١٩ اِ�َدٗ  هِ َعلَيۡ  يَُ�ونُونَ  َ�ُدوا

   ترجمه: 
و شروع به (ستاد یا یبر پا )محّمد(چون بنده خدا  )هکشده است  یبه من وح( 

رامون او تنِگ یافران پک ،و به پرستش خداوند پرداخت )ردکنماز و خواندن قرآن در آن 
  .ردندکگر ازدحام یدکی

   توضیحات: 

اهللاِ «  بْدُ مجازًا به  .م و انباشتهکمترا ،جمع ِلْبَدة :»لِبَد. «مراد حضرت محّمد است :»عَ
  .گر و پشت سر ھم استیدکیگروه و دسته تنگ  یمعن

 ۲۰ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  قُۡل ﴿  َما دۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  ُعوا

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
  ﴾٢٠ اأ

   ترجمه: 
  .نمک یرا انباز او نم یسکپرستم و  یتنھا پروردگارم را م :بگو 
   توضیحات: 

و«    در آخر دارد. یالخّط قرآن در رسم یطلبم. الف زائد یم کمکپرستم. به  یم»: أَدْعُ
 ۲۱ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ 
َ
  ﴾٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ

   ترجمه: 
توانم  یچوجه نمیو به ھ ،به شما برسانم یو سود یانیزگونه  ھیچ توانم یمن نم :بگو 

  .تتان دھمیا ھدایگمراھتان سازم 
   توضیحات: 

اً «  ّ داً « .یگمراھ .انیز :»رضَ شَ مْ . «قیت و توفیھدا .یر و خوبیخ :»رَ لِكُ لَكُ  :»آل أَمْ
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را  یر و خوبیتوانم خ یو نم ،نمکرا از شما دفع و برطرف  یان و ضرریتوانم ز یمن نم
  ).ریزاد المس :نگا(به شما برسانم 

 ۲۲ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ مِنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل ﴿  َحدٞ  �َّ
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
  ﴾٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ

   ترجمه: 
خدا پناه  )خشم(س مرا در برابر کچ یھ )نمک یاگر من از خدا نافرمان( :بگو 
  .ابمی یجز خدا نم )حفظ خود از عذاب خدا یبرا( یگاھ و پناه ،دھد ینم

   توضیحات: 

ينِ «  ِريَ  :نگا(رد یگ یچ وقت مرا در جوار خود نمیھ .دھد یھرگز پناھم نم :» لَن جيُ

داً ). «۲۸/   کمل ،۳۱/   احقاف ،۸۸/   مؤمنون تَحَ لْ   ).۲۷/   ھفک :نگا(ملجأ  .پناھگاه :»مُ
 ۲۳ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إِ�َّ ﴿  ِ ٱ ّمِنَ  اغٗ بََ� َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن ۦۚ تِهِ َ�ٰ َورَِ�ٰ  �َّ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
 ٓ بًَدا �ِيَها

َ
� ٢٣﴾  

   ترجمه: 
او  یھا امیو رساندن پ ،خدا یغ از سویتبل )نمکتوانم ب یه مک یارکتنھا (ن کیل 

ب او آتش دوزخ است و جاودانه ینص ،ندک یغمبرش نافرمانیس از خدا و پکھر  .است
  .ماند یدر آن م

   توضیحات: 

لِكُ (از  یمستثن .غیابالغ تبل :»بَالغاً «  ان آنھا معترضه و یاست و جمالت م )آل أَمْ
 یه مفعول مطلق فعل محذوفکن یا ای ).یقاسم :نگا(ِد عدم استطاعت است یکتأ یبرا

االتِهِ . «است سَ در پرتو  ی،ح مسائل مجمل قرآنیخدا توض یھا مراد از رسالت :»رِ
 :نگا(ره یو غ ،ات و حّج کام نماز و زکان احیح و بیمثل توض .است یآسمان یرھنمودھا
  ).ّسریالم المصحف

 ۲۴ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٦٠٠

 

 ﴿ ٰٓ وۡ  إِذَا َح�َّ
َ
ْ َرأ ۡض  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ  يُوَعُدونَ  َما ا

َ
قَلُّ  �نَاِ�ٗ  َعُف أ

َ
  ﴾٢٤ اَعَددٗ  َوأ

   ترجمه: 
رد که مشاھده خواھند ک یتا زمان )دھند یافران ھمواره به استھزاء خود ادامه مک( 

افر کاز ( یسکه چه کآن گاه خواھند دانست  .ه بدانان وعده داده شده استکرا  یزیچ
  .متر استکو شماره و تعدادش  ،ناتوانتراورانش ی )و مؤمن

   توضیحات: 

ا«  أَوْ ا رَ تّي إِذَ اً ). «۷۵/   میمر :نگا( :»حَ   .ز استییتم :»نَارصِ
 ۲۵ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

دۡ  إِنۡ  قُۡل ﴿ 
َ
قَرِ�ٞب  رِيٓ أ

َ
ا أ مۡ  تُوَعُدونَ  مَّ

َ
ٓ  ۥَ�ُ  َعُل َ�ۡ  أ َمًدا َرّ�ِ

َ
  ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
 کینزد ،شود یه به شما وعده داده مک یزیا چیدانم آ یمن نم )!افرانک یا( :بگو 

  .آن در نظر گرفته است یرا برا یادیو ز یه پروردگارم زمان طوالنکن یا ای ،است
   توضیحات: 

ونَ «  دُ ا تُوعَ . امت و عذاب آن استیمراد ق ،شود یآنچه به شما وعده داده م :»مَ

داً «   ).۱۶د / یحد ،۱۲/   ھفک ،۳۰/   عمران آل :نگا( یمّدت زمان طوالن :»أَمَ
 ۲۶ سوره جن آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ
َ
  ﴾٢٦ أ

   ترجمه: 
گاه نمیرا بر غ یسکچ یو ھ ،ب خدا استیداننده غ    .سازد یب خود آ
   توضیحات: 

الِ «  وَ (محذوف  یخبر مبتدا :»مُ ـعَ بّ (ا بدل از ی )هُ يْبِهِ . «است )رَ يل غَ رُ عَ  :»فَال يُظْهِ
  ).۶۵/   نمل ،۵۹/   انعام :نگا(

 ۲۷ سوره جن آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢٧ ارََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  لُُك �َسۡ  ۥفَإِنَّهُ  رَُّسولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ ﴿ 



  ٢٦٠١ سوره جن

 

   ترجمه: 
ه او را ک یبیحفظ آن مقدار غ یبرا(خدا  .خوشنود باشد ه خدا از اوک یغمبریمگر پ 

ش و پس او روان یدر پ یمحافظان و نگھبانان )ان فرشتگانیاز م ،ندک یاز آن مّطلع م
  .دارد یم

   توضیحات: 

ولٍ «  سُ ن رَّ تَيض مِ نِ ارْ از  یخداوند تنھا برخ .باشد یه از او راضک یغمبریمگر پ :»إِالّ مَ
گر  بیان هکآن ھم بدان اندازه  ،سازد یب مّطلع میاز امور غ یغمبران را بر بعضیپ

و  ۴۹/   عمران آل :نگا(شان مربوط باشد  ت و دعوتیشان بوده و به مأموریمعجزات ا

تَيض). «۱۷۹ لُكُ ). «۵۵نور /  ،۲۸اء / یانب :نگا( :» إِرْ سازد  یروان م .ندک یداخل م :»يَسْ

هِ ). «۱۷/   جّن  :نگا( يْ دَ َ يَ هِ بَنيْ لْفِ نْ خَ در وقت نزول  .مراد ھمه جوانب و اطراف است :»وَ مِ
ان و ین و پریاطیو از ش ،دیپا یغمبران را از ھر سو میپ ،خدا توّسط فرشتگان ،بیغ

). ۲۱۲شعراء /  ،۹حجر /  :نگا(د ینما یشان مراقبت و مواظبت میا یھا وسوسه

داً « صَ   .نگھبانان و مراقبان ،جمع راِصد :»رَ
 ۲۸ آیهسوره جن 

   ه:یمتن آ 

َعۡ ﴿  ن لَمَ ّ�ِ
َ
بۡ  قَدۡ  أ

َ
� ْ َحاَط  َرّ�ِِهمۡ  ِت َ�ٰ رَِ�ٰ  لَُغوا

َ
يۡ  بَِما َوأ حۡ  ِهمۡ َ�َ

َ
ۢ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َ�ٰ َوأ   ﴾٢٨ �َعَدَد

   ترجمه: 
ه خدا از کھر چند  ،اند پروردگارشان را رسانده یھا امیغمبران پیه پکتا خدا بداند  

گاه بوده ک )رون آنان استیو در درون و ب(شان است یا کیه نزدک یزھائیھمه چ امًال آ
  .داند یقًا میرده است و دقک یدانه سرشمار را دانه یزیو ھر چ ،احاطه دارد  ھا بدان و

   توضیحات: 

لَمَ «  داً ). «۱۴۰/   عمران آل ،۱۴۳/   بقره :نگا( :»لِيَعْ دَ  .شمرنده .شمرده .شماره :»عَ

ه در کن یا ایو  ،و مفعول مطلق است )إحصاء( یا به معنیو  ،ز استییتم .یکی یکی

وداً ( یمعن دُ عْ ءٍ (و حال  )مَ ْ لَّ يشَ اً ( یا به معنیو  )كُ يص(و حال فاعل فعل  )عادّ  .است )أَحْ





 
 

 سوره مزمل

ل آیه  ۱ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ �   ﴾١ ُمزَّّمُِل ل

   ترجمه: 
  !دهیچیجامه به خود پ یا 
   توضیحات: 

لُ ـْال«  مِّ زَّ اغلب با  یغمبر اسالم در وقت نزول وحیا پیگو .دهیچیجامه به خود پ :»مُ
مخاطب قرار  یبا ھمان حالت یغمبر گرامینجا پیدر ا .پوشاند یخود را م یا جامه

 ؛ مالطفت با او است یھم برا ین ندائیو چن ،ردک یدا میپ یه به ھنگام وحکرد یگ یم
جامه به خود ھا  شب ه در دلک یه ھر مؤمنکن دارد یھم به ا یا اشاره .نه معاتبت

ن واژه یا یصورت اصل .ندوزدیب یا ند و اندوختهک یبلند شود و خودساز ،ده استیچیپ

مِّل( تَزَ   .و از باب تفّعل است )مُ
ل آیه  ۲ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ قُمِ ﴿   ﴾٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َل �َّ
   ترجمه: 
  .دار بمانیب )از آن( یکجز اند ،شب 
   توضیحات: 

مْ «  و پرداختن به نماز و  یدار زنده مراد برخاستن از خواب و شب !زیبرخ !پاشو :»قُ

لِيالً . «ش استیاین از شب  یکحضرت تنھا اند ،هین آیبرابر ا .است یمستثن :»قَ
  .بخوابدتوانست  یم

ل آیه  ۳ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٦٠٤

 

وِ  ۥٓ َفهُ نِّۡص ﴿ 
َ
  ﴾٣ قَلِيً�  هُ ِمنۡ  نُقۡص ٱ أ

   ترجمه: 
  ).رسد یسوم شب م کیتا به (اه کمه بیاز ن یمکا ی ،از شب یمین 
   توضیحات: 

نْهُ «    .سوم شب بخوابد کیم تا کتوانست دست  یحضرت م ،هین آیبرابر ا .از نصف :»مِ
ل آیهسوره   ۴ مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
  ﴾٤ �ِيً� تَرۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َوَرتِّلِ  هِ َعلَيۡ  زِدۡ  أ

   ترجمه: 
ھمراه با ( یو قرآن را بخوان خواندن )رسد یتا به دو سوم شب م(فزا یمه آن بیا بر نی 

  ).و در ضمن شمرده و روشن ،دّقت و تأّمل
   توضیحات: 

يْهِ «  لَ . توانست تا دو سوم شب به خواب رود یحضرت م ،هیآ نیبرابر ا .بر نصف :»عَ

تِيالً « انَ تَرْ ءَ رْ قُ تِّلِ الْ و با  ،ھا ح حروف و واژهیه قرآن را با تلّفظ صحکن است یمراد ا :»رَ
  .بخواند یم و معانیر در مفاھکتدّبر و تف

ل آیه  ۵ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

 ﴾٥ ثَقِيً�  ٗ� قَوۡ  َك َعلَيۡ  ِ� َسُنلۡ  إِنَّا﴿ 
   ترجمه: 
را بر تو  ینیسنگ )ف و وظائفیالکز از تیت و پر دردسر و لبریپر مسؤول(ما سخن  

  ).ه قرآن استک(رد کم ینازل خواھ
   توضیحات: 

يالً «  الً ثَقِ وْ  یدارا -الف  :دارد یدو معن ،نیسنگ .مراد قرآن است .نیسخن سنگ :»قَ
 یف و وظائف و اوامر و نواھیالکت یدارا -ب  ).یقاسم :نگا( یرزانت لفظ و متانت معن

  .ن محتواییغ مقاصد و تبیل از نظر تبلکو مش ،ھا ن بر دلیسنگ
ل آیه  ۶ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 



  ٢٦٠٥ سوره مّزّمل

 

ۡ ٱ نَاِشَئةَ  إِنَّ ﴿  َشدُّ  ِ�َ  لِ �َّ
َ
قۡ  ا ٔٗ َوۡ�  أ

َ
  ﴾٦ �ِيً�  وَمُ َوأ

   ترجمه: 
تر و پابرجاتر  درست )آن(و اقوال  ،مؤّثرتر و ماندگارتر )افعال آن( ،عبادت شبانه 

  .است
   توضیحات: 

ئَةَ «  است  یمجّرد یمصدر ثالث .مراد عبادت شبانه است .برخاستن .امیق :»نَاشِ

طْأً . «ھمچون َخاِتَمة و َفاِتَحة و َعاِقَبة   ).انیأضواءالب :نگا(اثر  .ثبات .ینیسنگ :»وَ
ل آیه  ۷ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ َطوِ�ٗ�  احٗ َسبۡ  �ََّهارِ ٱ ِ�  لََك  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
غ یو تبل یو به سبب اشتغال به امور زندگ( یدار یتالش فراوان و طوالن ،تو در روز 

  ).داشت یپرداختن به قرائت قرآن نخواھ یبرا یفراغت ،رسالت
   توضیحات: 

بْحاً «  غ یار تبلکت در راه انجام کو حر یتالش و جنبش. مراد اشتغال به امور زندگ»: سَ
ه کاست  یرانکیب یایدر ی،جامعه انسان یاست. شنا. گوئ یغمبرین پیت سنگیو مأمور
ه با کاست  یرومندیغمبر شناگر نیو پ ،در آن در حال غرق شدن ھستند یادیگروه ز

نجات را با  یشتکن ید ایش شبانه بایایسرگرم نجات آنان است. لذا در پرتو ن ،قرآن یشتک
  آماده سازد. یت و رسالت بزرگین مأموریچن یت بنگرد و خود را برادقّ 

ل آیه  ۸ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
ش و یایشب به ن  ھای دل و در(وند یز ِبُبر و بدو بپیو از ھمه چ ،نام پروردگارت را ِبَبر 

  ).او بپردازپرستش 
   توضیحات: 

بِّكَ «  مَ رَ رِ اسْ كُ بَتَّلْ . «نکر خدا بکذ .اد او باشینام پروردگارت را ببر و به  :»أذْ  :»تَ



 تفسیر نور    ٢٦٠٦

 

 از مردم و با تمام وجود متوّجه خدا شدن و در خلوت یمراد دور .نک یریگ نارهک
  .به عبادت پرداختن استھا  شب

ل آیه  ۹ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ رَّبُّ ﴿  ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل ٰ  َ�ٓ  رِِب َمغۡ ل ِذۡ ٱفَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�   ﴾٩ َو�ِيٗ�  هُ �َّ
   ترجمه: 
 یو جز او معبود ،است )یو ھمه جھان ھست(خداوندگار مشِرق و مغرب  ،زدانی 

ش را بدو یار و بار خوکو (ن یر و برگزیاور برگیارساز و کپس تنھا او را به عنوان  ،ستین
  ).نکواگذار 

   توضیحات: 

كِيالً «    ).۸۱نساء /  ،۱۷۳/   عمران آل :نگا( :»وَ
ل آیه  ۱۰ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿    ﴾١٠ َ�ِيٗ�  �رٗ َهجۡ  ُهمۡ ُجرۡ هۡ ٱوَ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ
   ترجمه: 
 یشان دوریده از ایو به گونه پسند ،نک یبائیکند شیگو یه مک یزھائیدر برابر چ 

  .نک
   توضیحات: 

ولُونَ «  قُ ا يَ مْ . «ان استکافران و مشرک یھا یسرائ اوهیمراد  :»مَ هُ رْ جُ  کبه تر :»أُهْ

ِيالً . «نک یاز آنان دور .یشان بگویا راً مجَ جْ  .دهیبا و پسندیز یگردانیو رو یدور :»هَ
دشمنان  یاز بدگوئ ،ستهیالزم است به گونه محترمانه و شا یر دعوت گاھیدر مس یعنی

  .شان گفتیا کو بدون عتاب و انتقام موّقتًا به تر ،گردان شدیرو
ل آیه  ۱۱ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ  ِ� َوَذرۡ ﴿  �ِ�َ ل ْوِ�  ُمَكّذِ
ُ
  ﴾١١ قَلِيً�  ُهمۡ َوَمّهِلۡ  َمةِ �َّعۡ ٱ أ

   ترجمه: 
ب یذکت )نامند و یرا دروغ م یتو را و رسالت آسمان(ه کواگذار  یمرا با ثروتمندان 



  ٢٦٠٧ سوره مّزّمل

 

  ).شانیخود دانم و ا( .مھلت بده یکخاطر آنان را اند یو با آسودگ ،دارند یم
   توضیحات: 

يلِ «  ةِ  أُوْ مَ مْ . «اشخاص دارا .صاحبان نعمت :»النَّعْ لْهُ هِّ و بدون  یشان را به آرامیا :»مَ
  .و آنان را به خود واگذار ،مھلت و فرصت بده ،دغدغه خاطر

ل آیه  ۱۲ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

�ۡ  إِنَّ ﴿  َ�َ ٓ نَ�اٗ�  َنا
َ
 ﴾١٢ اوََجِحيمٗ  أ

   ترجمه: 
  .رھا و آتش سوزان دوزخ استینزد ما غل و زنج 
   توضیحات: 

االً «    .ن و بند گرانیر سنگیھر نوع غل و زنج ،ْل کجمع نِ  :»أَنكَ
ل آیه  ۱۳ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

ةٖ  َذا اَوَطَعامٗ ﴿  ِ�مٗ  وََعَذابًا ُغصَّ
َ
  ﴾١٣ اأ

   ترجمه: 
  .موجود است یکو عذاب دردنا یریگلوگ کن خورایو ھمچن 
   توضیحات: 

ةٍ «  صَّ ھمچون  .د و نه درون برودیایرون بیند و نه بکر یه در گلو گک یزیھرچ :»غُ
  ).۶/   هیغاش ،۴۶ - ۴۳/   دخان ،۱۷/   میابراھ :نگا(استخوان و خار 

ل آیه  ۱۴ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

 ٱ ُجُف تَرۡ  مَ يَوۡ ﴿ 
َ
ِهيً�  اَكثِيبٗ  َباُل �ِۡ ٱ َوَ�نَِت  َباُل �ِۡ ٱوَ  ُض �ۡ�   ﴾١٤ مَّ

   ترجمه: 
ھا در ھم  وهکچنان (د و یآ یھا سخت به لرزش و جنبش درم وهکن و یزم ی،روز 

  .گردد یل میگ روان تبدیر یھا نده و تپهکپرا یھا ھا به توده وهک )هکشود  یده میوبک
   توضیحات: 

فُ «  جُ ). ۳۷بوت / کعن ،۱۵۵و  ۹۱و  ۷۸/   اعراف :نگا(جنبد  یلرزد و م یم :»تَرْ
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ثِيباً « يالً . «گیتپه ر .توده شن :»كَ هِ   ).هيل(اسم مفعول از ماده  .روان .ندهکپرا :»مَ
ل آیه  ۱۵ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ َسلۡ أ ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِهًداَ�ٰ  رَُسوٗ�  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َنا رۡ  َكَما

َ
ٓ َسلۡ أ  ﴾١٥ رَُسوٗ�  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  َنا

   ترجمه: 
گواه بر  )امتیدر روز ق(ه کم یا شما فرستادهسوی  به را یغمبریما پ )!هکاھل م یا( 

  .میرا فرستاده بود یغمبریفرعون پسوی  به هکگونه  ھمان ،شما است
   توضیحات: 

والً «  سُ داً . «استج  مراد حضرت محّمد :»رَ اهِ   ).۴۱نساء /  :نگا( :»شَ
ل آیه  ۱۶ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

َخذۡ  لرَُّسوَل ٱ نُ َعوۡ فِرۡ  َ�َعَ�ٰ ﴿ 
َ
خۡ  هُ َ�ٰ فَأ

َ
  ﴾١٦ َو�ِيٗ�  اذٗ أ

   ترجمه: 
و به (م یفرو گرفت یو ما ھم او را به سخت ،غمبر به مخالفت برخاستیفرعون با آن پ 

  ).میگرفتار ساخت یدیمجازات شد
   توضیحات: 

بِيالً «  نَاهُ . «نیسنگ .دیسخت و شد :»وَ ذْ   ).۴۰/   بوتکعن ،۱۳۰/   اعراف :نگا( :»فَأَخَ
ل آیه  ۱۷ سوره مّزمِّ

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  امٗ يَوۡ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  إِن َ�تَُّقونَ  َف فََكيۡ ﴿    ﴾١٧ ِشيًبا نَ َ�ٰ وِلۡ ل
   ترجمه: 
ترس و (ه کد یدار ینار مکبر یروز )دیعذاب شد(چگونه خود را از  ،دیافر شوکاگر  

  ؟!سازد یر میان را پکودک )ھراس آن
   توضیحات: 

انَ «  لْدَ وِ   انسان :نگا(نوجوانان  ).۱۸شعراء /  ،۷۵نساء /  :نگا(ان کودک ،دیجمع َول :»الْ

يباً ). «۱۹/  ْش  :»شِ
َ
  .دیمو سپرانیپ ،بیجمع أ
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ل آیه  ۱۸ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ﴿  َما ۢ  ءُ لسَّ   ﴾١٨ ُعوً� َمفۡ  ۥُدهُ وَعۡ  َ�نَ  ۦۚ بِهِ  ُمنَفِطُر
   ترجمه: 
از ھم  )امتیاز خوف و ھول ق ،ه داردک یبا ھمه قوت و عظمت(در آن روز آسمان  

  .ونددیپ یوعده خدا قطعًا به وقوع م .گردد یافته مکش
   توضیحات: 

طِرٌ «  نفَ هُ . «افتهکش :»مُ دُ عْ آنھا خبر داده ه خدا از کامت است یمراد حوادث روز ق :»وَ

والً . «است عُ فْ  ،۱۰۸و  ۵اسراء /  ،۴۴و  ۴۲/   انفال ،۴۷نساء /  :نگا(رفته یانجام پذ :»مَ
  ).۳۷/   احزاب

ل آیه  ۱۹ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  إِنَّ ﴿  ٞۖ تَذۡ  ۦِذه ٓ  َ�َمن كَِرة َذَ ٱ ءَ َشا   ﴾١٩ َسبِيً�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  �َّ
   ترجمه: 
 را یاو راھ ،است )استفاده از آنھا(ه خواستار کس کھر ،است یادآورینھا اندرز و یا 
  ).رساند یم یشتن را به سعادت ابدیو خو(ند یگز یپروردگار خود برمسوی  به

   توضیحات: 

ةٌ «  كِرَ .... «یادآوریر و کتذ .پند و اندرز :»تَذْ آءَ ن شَ ا یمردمان در انتخاب راه  :»فَمَ

آءَ (مفعول  ).۲۹/   ھفک :نگا(چاه آزادند  تواند از جنس جواب و  یمحذوف است و م )شَ

َذَ « :یعنی .مقّدر باشد ايلَ اختَّ بِّهِ تَعَ بِيلٍ إِيل رَ َاذَ سَ آءَ اختِّ ن شَ  ،ه به مناسبت ماقبلکن یا ای .»فَمَ

بِيالً « :یعنی .پند گرفتن مقّدر شود بِّهِ سَ َذَ إِيل رَ اظَ اختَّ تِّعَ آءَ اإلِ ن شَ ه ھر کن مفھوم یبد .»فَمَ
  .سازد کیبه خدا خود را نزد ،مان و طاعتیبا ا ،ردیه پند گکه قصد دارد ک

ل آیه  ۲۰ سوره مّزمِّ
   ه:یمتن آ 

نََّك  لَمُ َ�عۡ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ 
َ
دۡ  َ�ُقومُ  �

َ
ۡ ٱ ثُلَُ�ِ  ِمن َ�ٰ أ ٓ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِۡص  لِ �َّ ِينَ ٱ ّمِنَ  �َِفةٞ َوَطا َّ� 

ُ ٱوَ  َمَعَكۚ  رُ  �َّ ۡ ٱ ُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  َل �َّ ن َعلِمَ  �ََّهاَر
َ
ْ قۡ ٱفَ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ُصوهُ ُ�ۡ  لَّن أ َ  َما َرُءوا  مِنَ  تَيَ�َّ
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ن َعلِمَ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ
َ
رۡ  مِنُ�م َسَيُكونُ  أ  ٱ ِ�  �ُونَ يَۡ�ِ  َوَءاَخُرونَ  َ�ٰ مَّ

َ
 مِن َتُغونَ يَبۡ  ِض �ۡ�

ِ ٱ لِ فَۡض  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  َوَءاَخُرونَ  �َّ ْ قۡ ٱفَ  �َّ َ  َما َرُءوا ْ  هُۚ ِمنۡ  تَيَ�َّ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ  َوَءاتُوا

َكوٰ ٱ قۡ  ةَ لزَّ
َ
ْ َوأ َ ٱ رُِضوا ۚ َحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ ْ  َوَما ا ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ

َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ�  ُهوَ  �َّ

�ۡ  �َخۡ�ٗ 
َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
ْ َتغۡ سۡ ٱوَ  �ۚ رٗ أ ۖ ٱ فُِروا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۢ  َ�ُفورٞ  �َّ   ﴾٢٠ رَِّحيُم

   ترجمه: 
به دو سوم  کینزد ،ه با تو ھستندک یسانکاز  یه تو و گروھکداند  یپروردگارت م 

به نماز  )د ویپرداز ید و به عبادت میخواب ینم(سوم آن را  کیا یو  ،ا نصفی ،شب
داند  یاو م .ندک ین مییقًا تعیداند و دق یروز را م ه اوقات شب وکخدا است  .دیستیا یم
حساب آن را داشته  )د وینکن ییقًا تعیساعات شب و روز را دق(د یتوان یه شما نمک

در (پس آن مقدار از قرآن را  .دیبر شما بخش )ف قائل شد ویشما تخف یبرا(لذا  ،دیباش
و  ،شوند یمار میاز شما ب یسانکه کداند  یخدا م .ّسر استیتان میه براکد یبخوان )نماز

ن مسافرت یو به دست آوردن نعمت خدا در زم یروز یجستجو یگر براید یگروھ
ن است و کتان ممیه براکلذا آن مقدار  .جنگند یگر در راه خدا میو دسته د ،نندک یم

و  ،دینکات مال به در کو ز ،دینماز بگزار .دیقرآن بخوان )در نماز شبانه(د یدار یتوانائ
 ،دیفرست یش میشاپیخود پ یه براکرا  یریو خ یھر خوب .دیالحسنه به خدا دھ قرض

چرا  ،دیاز خدا آمرزش بخواھ .افتید یخواھ یشتریآن را نزد خداوند بھتر و با پاداش ب
  .ه خدا آمرزگار و مھربان استک

   توضیحات: 

ارَ . «مترک :» أَدْين«  يْلَ وَ النَّهَ رُ الَّ دِّ قَ  .ندک یم یریگ ن و اندازهییشب و روز را تع :»يُ

بُونَ . «حساب شب و روز را دارد ِ وا ). «۱۰۶/   مائده :نگا(پردازند  یبه سفر م :»يَرضْ ضُ أَقْرِ

ناً  سَ ضاً حَ وَ ). «۱۷/   تغابن ،۱۸و  ۱۱د / یحد ،۱۲/   مائده ،۲۴۵/   بقره :نگا( :»اهللاَ قَرْ هُ

اً  ريْ وَ (واژه  :»خَ وهُ (در  )ه(ر ید ضمیکا تأیر فصل و یضم )هُ ِدُ واژه  ).یآلوس :نگا(است  )جتَ

اً ( ريْ وهُ (به دوم  مفعوٌل  )خَ ِدُ  .است )جتَ



 
 

 سوره مدثر

 ۱ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل   ﴾١ ُمدَّ

   ترجمه: 
  ).!دهیو در بستر خواب آرم(ده یشکجامه بر سر  یا 
   توضیحات: 

ثِّرُ «  دَّ رُ ـْال(اصل آن  .ده باشدیشکه جامه بر سر ک یسک :»مُ ثِّ تَدَ مخاطب  .است )مُ
شان به خانه خود رفته و یا یّفار و سخنان نارواکه از تمسخر کغمبر اسالم است یپ

او را به جّد و جھد در  یاّما فرمان آسمان .رود یا به بستر میو  ،شدک یبر سر م یا جامه
  ).یقاسم :نگا(است  یغمبریا مراد جامه نبّوت و پی .خواند یغ میار تبلک

 ۲ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

نِذرۡ  ُ�مۡ ﴿ 
َ
  ﴾٢ فَأ

   ترجمه: 
  !بترسان )زدانیمردمان را از عذاب (ز و یبرخ 
   توضیحات: 

مْ «    ).یقاسم :نگا( !وشا باشک .زیبرخ :»قُ
 ۳ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  َوَر�ََّك ﴿    ﴾٣ فََكّ�ِ
   ترجمه: 
  ).و تنھا او را بزرگ بشمار( یبستا یائیبرکو  یو تنھا پروردگار خود را به بزرگ 
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   توضیحات: 

 » ْ ربِّ   ).۱۱۱اسراء /  :نگا(ن کاد ی یائیبرکبه عظمت و  :»كَ
 ۴ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك ﴿ 
   ترجمه: 
  ).گردان کھا پا یشتن را از آلودگیو خو(زه دار یکش را پایو جامه خو 
   توضیحات: 

عمل.  یعنی ی،مراد است و ھم جامه باطن یجمع َثْوب: جامه. ھم جامه ظاھر»:  ثِيَاب« 
  باطن او است.گر  بیان و ظاھر ھر شخص ،س به منزله لباس او استکه اعمال ھرکچرا 

 ۵ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ ُجرۡ هۡ ٱفَ  زَ لرُّجۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نک ید دوریف و پلیثک یزھایو از چ 
   توضیحات: 

زَ «  جْ ن واژه یا .گناه .بتھا .منیرنگ اھریوسوسه و ن .دیف و پلیثک یزھایچ :»الرُّ
ه موجب کشود  یرا شامل م یارکد و ھر یدارد و ھرگونه عمل زشت و پل یمفھوم جامع

  .باشد یخشم و عذاب الھ
 ۶ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ ِ�ُ َتكۡ �َسۡ  ُن َ�مۡ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
خدا احسان  یرضا یه براکبل( .ینک یطلب ه افزونکن کن میا یبذل و بخشش برا 

  ).نکو صدقه و بذل و بخشش 
   توضیحات: 

نُنْ ـال تَ «  نّ ( .نکعطاء م :»مْ ). ۳۹/   ص :نگا(انعام و اعطاء است  ینجا به معنیدر ا )مَ
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ثِرُ « تَكْ  .است )انت(ر مستتر یفاعل آن ضم .یطلب یشتر میب .یخواھ یافزون م :»تَسْ
شتر ین ندھد تا بیا یگر برا ه احسانکن است یمراد ا .حال است ،جمله فعل و فاعل

  ).۳۹/   روم :نگا(ند ک یطلب رد و افزونیبگ
 ۷ مّدثر آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ ِ�ۡ ۡص ٱفَ  َولَِرّ�َِك ﴿ 
   ترجمه: 
  .نک یبائیکپروردگارت ش )یو محض رضا یخوشنود( یو برا 
   توضیحات: 

بِّكَ «    .به خاطر پروردگارت .پروردگارت یرضا یبرا :»لِرَ
 ۸ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ �َّاقُورِ ٱ ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا﴿ 
   ترجمه: 
  .شود یده میه در صور دمک یھنگام 
   توضیحات: 

رَ «  زنده شدن  یه براکمراد صور است  .پوریش .بوق :»النَّاقُورِ . «ده شدیدم :»نُقِ
  .دیآ یبار دوم به صدا در م ،مردگان

 ۹ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٩ َعِس�ٌ  مٌ يَوۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لَِك فََ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .خواھد بود یروز سخت ،آن روز 
   توضیحات: 

ريٌ «  سِ   ).۸قمر /  ،۲۶/   فرقان :نگا(سخت  :»عَ
 ۱۰ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 
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ٰ لۡ ٱ َ�َ ﴿    ﴾١٠ �َِس�ٖ  َ�ۡ�ُ  فِرِ�نَ َ�
   ترجمه: 
  ).ه پر مشّقت و دردسر خواھد بودکو بل(افران آسان نخواھد بود ک یبرا 
   توضیحات: 

ريٍ «  ريٍ « .ساده .آسان :»يَسِ ُ يَسِ ريْ   .سخت و پرمشّقت :»غَ
 ۱۱ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقۡ  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ام دهیآفر )و اموال و اوالد یو بدون دارائ(و تنھا  که او را تک یسکمرا واگذار با آن  
   توضیحات: 

يداً «  حِ ره است ید پسر ُمغیاشاره به ول .مراد بدون اموال و اوالد است .و تنھا کت :»وَ
در  .ردک یار میت و آزار مؤمنان تالش بسیاذ یه بود و براکاز افراد سرشناس م یکیه ک
ت مسلمانان در یاز اسالم و اذ یریجلوگ یه براکمراد است  یافر و منافقکنجا ھر یا

يداً (واژه  .و تاز باشد کت حِ  یمعن .ا حال فاعل باشدی ی،ل مفعول محذوفتواند حا یم )وَ
ه او ک یسکمرا تنھا واگذار با  .ام دهیه تنھا خودم او را آفرک یسکمرا واگذار با  :هیگر آید

  ).ام و بسنده یافکعذاب و عقاب او من  یه براک(ام  دهیرا آفر
 ۱۲ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  َماٗ�  ۥَ�ُ  ُت وََجَعلۡ ﴿    ﴾١٢ اُدودٗ مَّ
   ترجمه: 
  .ام بدو داده یاریو ثروت بس 
   توضیحات: 

وداً ـمَ «  دُ   .فراوان .گسترده :»مْ
 ۱۳ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ اُشُهودٗ  َوَ�نِ�َ ﴿ 
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   ترجمه: 
 یو در مجالس برا ،ش او آمادهیھمواره در پ(ه کام  بدو داده یو پسران 

  .حاضرند )شیخدمتگذار
   توضیحات: 

وداً «  هُ   .حال است .آمادگان .حاضران ،جمع شاِھد :»شُ
 ۱۴ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

دتُّ ﴿    ﴾١٤ اِهيدٗ َ�مۡ  ۥَ�ُ  َوَمهَّ
   ترجمه: 
و بدو دم و دستگاه (ام  او فراھم ساخته یاز ھر نظر برا )را یوسائل زندگ(و  

  ).ام داده
   توضیحات: 

تُ «  دْ هَّ   .ام دهیگستران .ام ردهکا یفراھم و مھ :»مَ
 ۱۵ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ  َمعُ َ�طۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
زِ�دَ  أ

َ
  ﴾١٥ أ

   ترجمه: 
بر نعمت و (ه کدوار است یام )ندکه بک یر و سپاسکبدون ش(ن یگذشته از ا 

  !میفزایب )قدرتش
   توضیحات: 

  .سپس .نیگذشته از ا :»ثُمَّ « 
 ۱۶ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ٓ   ﴾١٦ اَعنِيدٗ  تَِناَ�ٰ � َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َ�َّ
   ترجمه: 
ات ما یه با آکچرا  ).دیند نخواھد رسک ین نخواھد شد و بدانچه آرزو میچن( !ھرگز 

  .جو است زهیدشمن و ست
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   توضیحات: 

نِيداً «    ).۲۴ِ◌ /  ،۱۵/   میابراھ ،۵۹ھود /  :نگا(گر  زهیست .مخالف :»عَ
 ۱۷ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
ُ
  ﴾١٧ َصُعوًدا ۥهُِقهُ َسأ

   ترجمه: 
 و به(دارم  یوام )یالت و معضالت زندگکمش(او را به باال رفتن از گردنه  یبه زود 

  ).سازم یفراوان دچار م یھایو دشوارھا  سختی
   توضیحات: 

هُ «  قُ هِ أُرْ وداً ). «۸۰و  ۷۳/   ھفک :نگا(نم ک یاو را وادار م :»سَ عُ گردنه سخت و  :»صَ
ھا و یو واداشتن به مشّقتھا و ناگوارھا  دشواری وھا  سختی مراد مبتال ساختن به .بلند

  .دردھا و رنجھا است
 ۱۸ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

رَ  ۥإِنَّهُ ﴿  رَ  فَكَّ  ﴾١٨ َوقَدَّ
   ترجمه: 
 )ندکد و بیه چه بگوکو در نظر گرفت (د یشیندیب )غمبر و قرآنیمبارزه با پ یبرا(او  

  .آماده ساخت )در ذھن خود(را  یو نقشه و طرح
   توضیحات: 

رَ «  دَّ   .ردک یزیر طرح .ش چشم داشتیپ .ردکن ییتع :»قَ
 ۱۹ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

رَ  َف َكيۡ  َ�ُقتَِل ﴿    ﴾١٩ قَدَّ
   ترجمه: 
  ؟! ختیه رک ید و چه طرحیشکه ک یا چه نقشه !مرگ بر او باد 
   توضیحات: 

تِلَ «    .تعّجب است یبرا !شته و نابود بادک !مرگ بر او :»قُ
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 ۲۰ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

رَ  َف َكيۡ  قُتَِل  ُ�مَّ ﴿    ﴾٢٠ قَدَّ
   ترجمه: 
  ؟! ختیه رک ید و چه طرحیشکه ک یا چه نقشه !باز مرگ بر او باد 
   توضیحات: 

  .مبالغه است یرار براکت :»ثُمَّ « 
 ۲۱ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢١ َ�َظرَ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ردکست و دّقت یباز ھم نگر 
   توضیحات: 

  .مجّدد قرار داد یساخته و پرداخته خود را مورد نگرش و بازرس :»نَظَرَ « 
 ۲۲ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٢ َو�ََ�َ  َعبََس  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ردکد و شتابگرانه اخم و تخم یشکسپس چھره در ھم  
   توضیحات: 

بَسَ «  َ . «دیشکچھره در ھم  .ردکترش  یرو :»عَ  .ردکعجوالنه اخم و تخم  :»بَرسَ
  .د استیکعطِف تأ ).۲۴/   امهیق :نگا(د یشکابروھا را در ھم 

 ۲۳ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

دۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٢٣ َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ  بَرَ أ

   ترجمه: 
  .واپس رفت و گردن افراختبعد  
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   توضیحات: 

بَرَ «  َ . «رد و رفتکبه حق پشت  .بازپس رفت :»أَدْ ربَ تَكْ  یگردن افراخت و بزرگ :»إسْ
 :هیگر آید یمعن .ردیه حق را بپذکد یشتن را باالتر از آن دید و خویّبر ورزکت .فروخت

را یه حق را پذک دین دیاز اتر  بزرگ د و خود رایّبر ورزکرد و تکسپس پشت به حق 
  .ردک یشکد و گردنیگردان یسپس رو .گردد

 ۲۴ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ  إِنۡ  َ�َقاَل ﴿    ﴾٢٤ ثَرُ يُؤۡ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا
   ترجمه: 
ت یان و رواینیشیاز پ(منقول  یجز جادو یزیچ )تاب قرآن نامک(ن یا :آن گاه گفت 

  .باشد ینم )گرانیشده از د
   توضیحات: 

ثَرُ «  ؤْ   .شود ینقل م .گردد یت میروا :»يُ
 ۲۵ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َ�ٰ  إِنۡ ﴿   ﴾٢٥ بََ�ِ لۡ ٱ ُل قَوۡ  إِ�َّ  َذا
   ترجمه: 
  ست.ینھا  انسان جز سخن یزیدھد) چ ینام م یالم آسمانکه محّمد ک یزھائین (چیا 
   توضیحات: 

لُ . «است یحرف نف :»إِنْ «  وْ   .گفته .سخن :»قَ
 ۲۶ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص ﴿ 
ُ
  ﴾٢٦ َسَقرَ  لِيهِ َسأ

   ترجمه: 
  .میسوزان یم و بدان میساز یھرچه زودتر او را داخل دوزخ م 
   توضیحات: 

 »... لِيهِ أُصْ رَ ). «۱۱۵و  ۵۶و  ۳۰نساء /  :نگا( :»سَ قَ دوزخ است ھای  نام از ینام :»سَ
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  ).۴۸قمر /  :نگا(
 ۲۷ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾٢٧ َسَقرُ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟! ه دوزخ چگونه استک یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   ).۱۷/   یشور ،۶۳/   احزاب ،۳/   حاّقه :نگا( :»مَ
 ۲۸ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٨ تََذرُ  َوَ�  ِ� ُ�بۡ  َ� ﴿ 
   ترجمه: 
راحت  یشگیتا انسان از دست آن با مرگ ھم(ند ک یراند و نابود میم یدوزخ نه م 

  ).ندکدا یزد و نجات پیتا انسان از دست آن بگر(سازد  یو نه رھا م )شود
   توضیحات: 

بْقي«  ا وَ ال « :باال با مفھوم یمعن .گرداند ینابود م .گذارد ینم یباق :» التُ وتُ فِيهَ ال يَمُ

ْيي ه یرھا آیاغلب تفس یول ).انیالب روح :نگا( .دارد یھماھنگ )۱۳/   یأعل ،۷۴/   طه( »حيَ
را  یزیگذارد و چ ینم یو برجا یرا باق یزیدوزخ چ :اند فرموده ین معنیفوق را چن

  .گذارد یند و وا نمک یرھا نم
 ۲۹ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

اَحةٞ ﴿   ﴾٢٩ بََ�ِ ّلِلۡ  لَوَّ
   ترجمه: 
  .سازد یاه و دگرگون میس یلّ کپوست تن را به  
   توضیحات: 

ةٌ «  احَ وَّ ِ . «نندهکر دھنده و دگرگون ییار تغیبس .نندهکاه یار سیبس :»لَ بَرشَ اسم  :»الْ

در  ؛اند انسان دانسته یرا به معن )بَرشَ ( یبرخ .پوست بدن ،َبَشَرة است یجنس جمع
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افه یگرداند و ق یاه میسوزاند و س یدوزخ انسان را م :ن استیه چنیآ یمعن ،ن صورتیا
  ).انیالب روح :نگا(سازد  یاو را دگرگون م

 ۳۰ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٠ َعَ�َ  َعةَ �ِسۡ  َهاَعلَيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اند بر آن گمارده شده )فرشته(نوزده  
   توضیحات: 

 » َ رشَ ةَ عَ عَ ا ی ،نفرندم تعداد فرشتگان عذاب تنھا نوزده یدان ینم .نوزده فرشته :»تِسْ
ن باره چه یما را با بحث در ا ،به ھر حال .رندکا نوزده لشیو  ،نوزده ساالر و سردارند

  ؟ارک
 ۳۱ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ َجَعلۡ  َوَما﴿  ۡص  َنا
َ
ۖ َمَ�ٰٓ  إِ�َّ  �َّارِ ٱ َب َ�ٰ أ َ�ُهمۡ  َناَجَعلۡ  َوَما �َِكٗة ِينَ  َنةٗ فِتۡ  إِ�َّ  ِعدَّ ْ  ّلِ�َّ  َ�َفُروا

ِينَ ٱ قِنَ تَيۡ لِيَسۡ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِينَ ٱ َدادَ َوَ�زۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ِينَ ٱ تَاَب يَرۡ  َوَ�  انٗ إِيَ�ٰ  ا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 أ

ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِينَ ٱ َوِ�َُقوَل  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ٰ لۡ ٱوَ  مَّ ٓ  فُِرونَ َ� َرادَ  َماذَا
َ
ُ ٱ أ  َذابَِ�ٰ  �َّ

ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ  َمَثٗ�ۚ  ٓ  َمن �َّ ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا ۚ �ََشا  ِ�َ  َوَما ُهَوۚ  إِ�َّ  َرّ�َِك  ُجُنودَ  لَمُ َ�عۡ  َوَما ُء
  ﴾٣١ بََ�ِ لِلۡ  َرىٰ ذِكۡ  إِ�َّ 

   ترجمه: 
ش یز جز آزمایو شماره آنان را ن ،میا دهیان فرشتگان برنگزیمأموران دوزخ را جز از م 

ه ک(نند کنان حاصل ین و اطمیقیتاب که اھل کن است یھدف ا .میا افران نساختهک
ز یمان مؤمنان نیو بر ا )از طرف خدا است ،دیگو یآنچه قرآن درباره خازنان دوزخ م

د به خود راه یترد )یتاب آسمانکن یت ایدرباره حّقان(تاب و مؤمنان کو اھل  ،دیفزایب
خدا مثًال از  :ندیافران بگوکو  ،است )نفاق( یماریبشان  دل ه درک یسانکو  ،ندھند

س را بخواھد کخداوند ھرگونه  این ؟ خواسته است یچه م )ین عددیچن(ن یان ایب
پروردگارت را جز او  یرھاکلش .بخشد یت میس را بخواھد ھداکو ھر ،سازد یگمراه م

  .ستیمردم ن یبرا ین جز اندرزیو ا ،داند ینم یسک
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   توضیحات: 

.... «شیآزما .امتحان :»فِتْنَةً «  ينَ ذِ نَ الَّ تَيْقِ تاب بدان کردن اھل کن حاصل یقی :»لِيَسْ

ضٌ . «ن استیز ھمیخودشان نھای  کتاب در ،ه شماره نوزدهکخاطر است  رَ مراد  :»مَ

ثَالً . «است کا شی ،نفاق یماریب ثَالً . «حال است :»مَ ا... مَ اذَ ). ۲۶/   بقره :نگا( :»مَ

يَ «   .ات قرآن استیه آکن یا ایو  ،ا جنودیو  ،مرجع آن سقر :»هِ
 ۳۲ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٢ َقَمرِ لۡ ٱوَ  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  !سوگند به ماه !پندارند یشان میه اکست ین نین چنیا 
   توضیحات: 

رِ «  مَ قَ الْ  به خاطر جلب توّجه ،خود از جمله ماه یھا دهیسوگند خداوند به آفر :»وَ
  .ِخلقت استاز نظر   ھا بدان

 ۳۳ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿  دۡ  إِذۡ  لِ �َّ
َ
  ﴾٣٣ بَرَ أ

   ترجمه: 
  ).!به رفتن آرد یند و رویو دامن برچ(ند که پشت کو سوگند به شب بدان گاه  
   توضیحات: 

بَرَ «    .به رفتن آورد ید و رویدامن برچ .رد و رفتکپشت  :»أَدْ
 ۳۴ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ ٱوَ ﴿  ٓ  حِ لصُّ سۡ  إِذَا
َ
  ﴾٣٤ َفرَ أ

   ترجمه: 
  !روشن گردد )و ،ندکو پرده براف ،ردینقاب از چھره برگ(چون  ،و سوگند به صبح 
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   توضیحات: 

رَ «  فَ شف کاز چھره نقاب برگرفتن و  ین فعل در اصل به معنیا .دیروشن گرد :»أَسْ
ه یاز راه تشب ،ده بامدادانیسپر درباره طلوع صبح و ین تعبیو ا ،ردن استکحجاب 

  .است
 ۳۵ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

َها﴿    ﴾٣٥ ُكَ�ِ لۡ ٱ َدىَ�ِحۡ  إِ�َّ
   ترجمه: 
  .بزرگ است یاز بالھا یبالئ )اصالً  ،میاز مسائل مھّم و حوادث عظ یکی(دوزخ  
   توضیحات: 

َا«  نُود(ھم آن را به  یبرخ .گردد یبه سقر برم )ھا(ر یضم :»إِهنَّ ا مجموعه یو  )جُ

ِ . «عظمت آن روشن است ،ه باشدکدام کھر  .گردانند یامت برمیحوادث ق ربَ  :» الْكُ
  .حادثه مھّم  .بزرگ یبال ی،ْبرکجمع 

 ۳۶ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٦ بََ�ِ لِّلۡ  �نَِذيرٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  .استھا  انسان م دادنیله بیوس 
   توضیحات: 

يراً «  ن صورت یدر ا .م دادن و ترساندنیب .ن صورت حال استیدر ا .دھنده میب :»نَذِ
  .ز بشمار استییانذار و مصدر است و تم یبه معن

 ۳۷ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  لَِمن﴿  ن ِمنُ�مۡ  ءَ َشا
َ
مَ  أ وۡ  َ�َتَقدَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
  ﴾٣٧ َ�َتأ

   ترجمه: 
ا یو  ،ش بروندیپ )طاعاترات و یخ یبه سو(خواھند  یه مکاز شما  یسانک یبرا 

  .شندکعقب ب )رات و طاعاتیاز خ(خواھند  یه مک یسانک
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   توضیحات: 

مَ «  دَّ تَقَ رَ « .رات و طاعاتیخسوی  به ش نھدیقدم پ :»أَن يَ تَأَخَّ شد از کعقب ب :»يَ
ه از شما ک یسانک یبرا :هیگر آید یمعن .ھا یھا و زشت یا از بدی ،رات و طاعاتیخ
  .شندکنار بکھا  یھا و زشت یو از بد ،ش بروندیرات و طاعات پیخسوی  به خواھند یم

 ۳۸ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٨ رَهِينَةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ 
   ترجمه: 
گروگان  )گردد و یم یدر دوزخ زندان(رده است که ک یارھائکدر برابر  یسکھر 

  .شود یم
   توضیحات: 

ينَةٌ «  هِ  :نگا(نجا مراد گروگان آتش و محبوس و مأخوذ در آن است یدر ا .گروگان :»رَ
  ).ّسریالم المصحف

 ۳۹ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡص  إِ�َّ
َ
  ﴾٣٩ ِم�ِ ۡ�َ ٱ َب َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ھا در جھان از  یکیشتن را با انجام نیه مؤمنانند و خوک( یاران سمت راستیمگر  

  ).اند دهیزدان رھانیعذاب 
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ ابَ الْ حَ   ).۹۱و  ۹۰و  ۳۸و  ۲۷/   واقعه :نگا( :»أَصْ
 ۴۰ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ �ِ  ٰ ٓ  ٖت َج�َّ   ﴾٤٠ َءلُونَ يَتََسا
   ترجمه: 
  .پرسند یم )انیاز دوزخ(و  ،برند یبھشت بسر مھای  باغ آنان در 
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   توضیحات: 

لُونَ «  آءَ تَسَ  یبرا ،انتخاب باب تفاعل .است یه بعدیدو آ ،مورد پرسش .پرسند یم :»يَ
  .پرسند یاران مکگر درباره گناھیدکیاز  :اند گفته یبرخ .ر استیثکت

 ۴۱ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َعنِ ﴿    ﴾٤١ رِمِ�َ ُمجۡ ل
   ترجمه: 
  ).پرسند یم(اران کاران و گناھکاز بزھ 
   توضیحات: 

نِ الْ «  نيَ ـعَ مِ رِ جْ   .ارانکدرباره گناھ .ارانکاز بزھ :»مُ
 ۴۲ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ شانده است و بدان انداخته استکشما را به دوزخ  یزھائیچه چ 
   توضیحات: 

مْ «  كُ لَكَ   ).۱۷/   جّن  ،۳۲/   حاّقه :نگا(داخل گردانده است شما را  :»سَ
 ۴۳ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ۡ ٱ ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا   ﴾٤٣ ُمَصّلِ�َ ل
   ترجمه: 
  .میا از زمره نمازگزاران نبوده )در جھان( :ندیگو یم 
   توضیحات: 

لِّنيَ ـالْ «  صَ   .نمازگزاران :»مُ
 ۴۴ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ عِمُ ُ�طۡ  نَُك  َولَمۡ ﴿    ﴾٤٤ ِك�َ ِمسۡ ل



  ٢٦٢٥ سوره مدثر

 

   ترجمه: 
  .میا داده ینم کو به مستمند خورا 
   توضیحات: 

...ـلَ «   یھایازمندیردن ھرگونه نکبرآورده  ،انینوایمراد از غذا دادن به ب :»مْ نَكُ
  .رهین و غکو مس کو پوشا کاعم از خورا ،مستمندان است

 ۴۵ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ �َۡ ٱ َمعَ  َ�ُوُض  َوُ�نَّا﴿    ﴾٤٥ �ِِض�َ ا
   ترجمه: 
اوه و یم و به باطل و یا شده یصدا م ن و ھمینش ھم(ان یوسته با باطلگرایو ما پ 

  .میا رفته یفرو م )یبجوئیع
   توضیحات: 

وضُ «  قت یه حق و حقیم و در استھزاء و سخریرفت یفرو م یبه ھرگونه باطل :»نَخُ
  ).۶۹و  ۶۵/   توبه ،۶۸/   انعام ،۱۴۰نساء /  :نگا(م یردک یت مکشر

 ۴۶ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 

ُب  َوُ�نَّا﴿    ﴾٤٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  نَُ�ّذِ
   ترجمه: 
  .میا دانسته یرا دروغ م )امتیق( یو روز سزا و جزا 
   توضیحات: 

ينِ «  مِ الدِّ وْ   ).۴/   فاتحه :نگا( :»يَ
 ۴۷ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰٓ ٰ  َح�َّ تَى
َ
  ﴾٤٧ قِ�ُ ۡ�َ ٱ َنا�

   ترجمه: 
  .تا مرگ به سراغمان آمد 
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   توضیحات: 

نيُ «    ).۹۹حجر /  :نگا(مراد مرگ است  :»اليَقِ
 ۴۸ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿   ﴾٤٨ فِعِ�َ ل�َّ
   ترجمه: 
اعم از فرشتگان و (گران یانجیمنندگان و ک شفاعت یگریانجیگر شفاعت و مید 

  .بخشد ینم یسودشان  بدی )غمبران و صالحانیپ
   توضیحات: 

...ـفَمَ «  مْ هُ عُ نفَ   ).۱۸غافر /  ،۱۰۰شعراء /  ،۷۰و  ۵۱/   انعام :نگا( :»ا تَ
 ۴۹ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤٩ رِِض�َ ُمعۡ  كَِرةِ �َّذۡ ٱ َعنِ  لَُهمۡ  َ�َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟گردان شوندیاز قرآن رو ،شانید ایباچرا  
   توضیحات: 

ةِ «  كِرَ   ).ّسریالم المصحف :نگا(نجا مراد قرآن است یدر ا :یادآوری .پند و اندرز :»التَّذْ
 ۵۰ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ ﴿ 
َ
سۡ  ُ�ُرٞ  َك� ٞ مُّ  ﴾٥٠ تَنفَِرة

   ترجمه: 
  .ھستند یا انگار آنان گورخران رمنده 
   توضیحات: 

رٌ ـحُ «  ةٌ . «گورخر ،جمع ِحمار :»مُ رَ تَنفِ سْ ر آن از باب کذ .چموش .رمنده .ز پایگر :»مُ
  .است یو چموش یمبالغه در رمندگ یاستفعال برا

 ۵۱ سوره مّدثر آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٦٢٧ سوره مدثر

 

ِۢ قَسۡ  مِن فَرَّۡت ﴿   ﴾٥١ َوَرة
   ترجمه: 
  .ده باشندیخته و رمیر گریه از شک یگورخران 
   توضیحات: 

ةٍ «  رَ وَ   .ریش :»قَسْ
 ۵۲ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ن ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ ُ�ُّ  يُرِ�دُ  بَۡل ﴿ 
َ
ةٗ  اُصُحفٗ  َ�ٰ يُؤۡ  أ َ نَ�َّ  ﴾٥٢ مُّ

   ترجمه: 
ه ک( یا نامه سرگشاده )جداگانه ،خدا یاز سو(ه کخواھد  یشان میاز ا کیاصًال ھر  

 کیاکی یغمبریه ابالغ پک یا نامه( .بدو داده شود )بخوانندنند و یھمه بتوانند آن را بب
  ).غمبر اسالم باشدیا داّل بر صدق نبّوت پی ،آنان باشد

   توضیحات: 

 »... لُّ يدُ كُ رِ   ).۹۳اسراء /  ،۱۲۴/   انعام :نگا( :»بَلْ يُ
 ۵۳ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ   ﴾٥٣ ِخَرةَ �ٱ َ�َافُونَ  �َّ  بَل َ�َّ
   ترجمه: 
  ھستند. کبایاصًال آنان از آخرت ب !خواھند) یند و میگو یشان میه اکن است (ینه چن 
   توضیحات: 

  !نه چنان است :»كالّ « 
 ۵۴ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٞ تَذۡ  ۥإِنَّهُ  َ�َّ   ﴾٥٤ كَِرة
   ترجمه: 
اد و یقرآن سراپا پند و اندرز و  !)شندیاند یشان درباره قرآن میه اک(ن است ینه چن 

  .است یادآوری
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   توضیحات: 

ةٌ . «گردد یبه قرآن برم )هُ (ر یضم :»إِنَّهُ «  كِرَ   .یادآوریاد و ی .پند و اندرز :»تَذْ
 ۵۵ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�َمن﴿    ﴾٥٥ ۥَذَكَرهُ  ءَ َشا
   ترجمه: 
  ).ندک یبدانچه در آن است عمل م خواند و یو م(ند ک یاد میآن را  ،س بخواھدکھر 
   توضیحات: 

هُ «  رَ كَ   .ندک یبدان عمل م .خواندش یم .ندک یادش می :»ذَ
 ۵۶ سوره مّدثر آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُكُرونَ يَذۡ  َوَما﴿  ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ هۡ  ُهوَ  �َّ

َ
هۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ ُل أ

َ
ۡ ٱ ُل َوأ   ﴾٥٦ فَِرةِ َمغۡ ل

   ترجمه: 
آنان اندرز  )ستین یق الھیت و توفیجز به مش ،حال پند گرفتن از آنن یدر ع(اّما  
و او را سزد  ،جست یخدا دور )خشم(ه از کسزد  .ه خدا بخواھدکن یرند مگر ایگ ینم
  ).دیگران ببخشایو بر د(ند ک یه آمرزگارک

   توضیحات: 

ونَ «  رُ كُ ا يَذْ لُ . «شوند یادآور نمی .رندیگ یپند و اندرز نم :»مَ . ستهیشا .سزاوار :»أَهْ

لُ الْ « ةِ ـأَهْ رَ فِ غْ   .و غفار او است و بس ،و گذشت است یسزاوار آمرزگار :»مَ



 
 

 سوره قیامة

 ۱ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

قۡ  َ�ٓ ﴿ 
ُ
 ﴾١ َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ �َِيوۡ  ِسمُ أ

   ترجمه: 
  !امت سوگندیبه روز ق 
   توضیحات: 

مُ «    ).۴۰/   معارج ،۳۸/   حاّقه ،۷۵/   واقعه :نگا( :»آل أُقْسِ
 ۲ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

قۡ  َوَ�ٓ ﴿ 
ُ
ِ  ِسمُ أ اَمةِ ٱ ِس �َّفۡ ٱب   ﴾٢ للَّوَّ

   ترجمه: 
  ).ز حق استید و رستاخیگرد یه پس از مرگ زنده مک( !و به نفس سرزنشگر سوگند 
   توضیحات: 

ةِ «  امَ سِ اللَّوَّ الف  :د از سه نْفس نام برده شده استیدر قرآن مج .نفس مالمتگر :»النَّفْ
ھا را  یو پلشت ،خواند یھا فرا م یھا و زشت یوسته انسان را به بدیه پک ،نفس اّماره -

 یه از آن به عنوان وجدان اخالقک ،نفس لّوامه -ب  )۵۳/   وسفی :نگا(د یآرا یاو م یبرا
گاھینفس ب ،نندک یاد می زین افته است یت نیه ھنوز در برابر گناه مصونکاست  یدار و آ

د یآ یاّما ھرچه زودتر به خود م ،افتد یند و به دامان گناه مک یدا میلغزش پ یگاھ و گاه
پردازد و او را توبه  یم یگردد و به مالمت و سرزنش آدم یر سعادت باز میو به مس

رده که نفس اّماره را رام خود کاست  یا افتهیامل کنفس ت ،نفس مطمئّنه -ج  .دھد یم
 یلغزش برا یده است و به آسانیت رسیامل و احساس مسؤولک یاست و به مقام تقوا

ا ی کیار نکبعد از وقوع  ،به ھر حال نفس لّوامه ).۲۷فجر /  :نگا(ست یر نیان پذکاو ام
 یو شاھد ُمجر یدھد و به عنوان قاض یل میکدر درون انسان تش یبالفاصله دادگاھ ،بد
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جواب قسم محذوف است و  :یادآوری ).نمونه :نگا(رسد  یتاب او مکبه حساب و  ،مکح
و به نفس لّوامه  ،امتیسوگند به روز ق :یعنی .شود یمطالب روشن م ،ات بعدیاق آیاز س

  .دیرس یاعمالتان م ید و به سزایشو یخته میامت برانگیه ھمه شما در قک
 ۳ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ
َ
لَّن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
�  ۡ   ﴾٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ �َّ

   ترجمه: 
  !م آوردینده) او را گرد نخواھکده و پرای(پوس یھا ه ما استخوانکپندارد  یا انسان میآ 
   توضیحات: 

انُ «  نسَ   .افر استکمراد انسان  :»اإلِ
 ۴ آیه ۀقیامسوره 

   ه:یمتن آ 

ٰ  بََ�ٰ ﴿  ٰٓ  ِدرِ�نَ َ� ن َ�َ
َ
َُّسّوِيَ  أ   ﴾٤ ۥَ�نَانَهُ  �

   ترجمه: 
از دقائق  یکیه ک(م سر انگشتان او را یتوان یم یما حتّ  )میآور یآنھا را گرد م( !یآر 

  ).میو به حال اّول بازگردان(م ینیافریامًال ھمسان خودش بک )اندام بدن است
   توضیحات: 

ينَ «  ادِرِ ينَ « .است یحال فاعل فعل محذوف :»قَ ادِرِ ا قَ هَ عُ مَ يَ . «»بَيل نَجْ وِّ سر و  :»نُسَ

نَانَ . «میھمسان وضع نخست و حال اّول گردان .میسامان و نظم و نظام دھ سر  :»بَ
  ).۱۲/   انفال :نگا(انگشتان 

 ۵ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

َماَمهُ  ُجرَ ِ�َفۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يُرِ�دُ  بَۡل ﴿ 
َ
  ﴾٥ ۥأ

   ترجمه: 
 یدیردن مردگان تردکانسان در قدرت خداوند بر گردآوردن استخوانھا و زنده ( 

ش یه در پک یخواھد در مّدت زمان یه مکن است یا )ارکاز ان(ه ھدف انسان کبل )ندارد
  .ندکگناه  )تا زنده است(دارد 



  ٢٦٣١ سوره قیامۀ

 

   توضیحات: 

رَ «  جُ د بودن یر مقیغ ،ار مبدأ و معادکو ان یگریش به مادیعلل گرا .ندکتا گناه  :»لِيَفْ
اذب کو اقناع  ،ھا تیز از مسؤولیو گر ،انجام گناھان یبرا یسب آزادک یعنی ی،زیبه چ

و از  ،در دست ندارد ینیادّله و براھ ،مبدأ و معاد ینف یبرا یسکگرنه  و .وجدان است

هُ . «باشد ینم یخود قانع و راض یگرید درون به ما امَ  .ش داردیه در پکرا  یا ندهیآ :»أُمَ
  .ه زنده استکمادام  یعنی

 ۶ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

يَّانَ  ُل  َٔ �َۡ� ﴿ 
َ
  ﴾٦ َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مُ يَوۡ  �

   ترجمه: 
  ؟!خواھد بود یکامت یروز ق :پرسند یم 
   توضیحات: 

ةِ «  يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ شان یپرسش ا .است یارکاستفھام ان ؟!خواھد بود یکامت یروز ق :»اَيَّ
  .امت ھرگز نخواھد بودیق :یعنی .و عدم وجود آن است ،امتید بودن قیبع یبرا

 ۷ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ َ�ُ ۡ�َ ٱ بَرَِق  فَإَِذا﴿ 
   ترجمه: 
مه و یسراس )از شّدت ھول و ھراس(ھا  ه چشمک یھنگام :)ن استیشان ایپاسخ ا( 

  .شود یآشفته م
   توضیحات: 

قَ «  اء / یانب ،۴۲/   میابراھ :نگا(د یشان گردیآشفته و پر .مه شدیران و سراسیح :»بَرِ
۹۷.(  

 ۸ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ َقَمرُ لۡ ٱ وََخَسَف ﴿ 
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   ترجمه: 
  .گردد یم ینور و روشنائ یو ماه ب 
   توضیحات: 

فَ «  سَ   .را از دست داد یروشنائ .ردکخسوف  :»خَ
 ۹ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

مۡ ٱ وَُ�ِعَ ﴿    ﴾٩ َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
   ترجمه: 
  .گردد یم ید و ماه گردآوریو خورش 
   توضیحات: 

عَ ـجُ «  ر یوکت :نگا(ردن است ک یدن و گردآوریچیمراد درھم پ .دیگرد یآور جمع :»مِ
 /۱.(  

 ۱۰ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

�ۡ  َم�ِذٍ يَوۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�ُقوُل ﴿ 
َ
ۡ ٱ نَ �   ﴾١٠ َمَفرُّ ل

   ترجمه: 
  ).ستیّسر نیز میگر( ؟ جا استکز یراه گر :انسان در آن روز خواھد گفت 
   توضیحات: 

رُّ ـْال«  فَ أَيْنَ . «باشد یمیا مصدر میان کتواند اسم م ین واژه میا .زیگر .زگاهیگر :»مَ

رُّ ـْال فَ   ؟! ّسر استیجا مکز یگر ؟! جا استکزگاه یگر :»مَ
 ۱۱ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

 ﴾١١ َوَزرَ  َ�  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یپناھگاھگونه  ھیچ )ست وین نکز ممیو گر ،ستیان نیدر م یزگاھیاصًال گر( !ریخ 

  .وجود ندارد
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   توضیحات: 

رَ «  زَ   .پناھگاه :»وَ
 ۱۲ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ ﴿   ﴾١٢ َتَقرُّ ُمسۡ ل
   ترجمه: 
  .در دست پروردگار تو است )بھشت و دوزخ(قرارگاه  ،در آن روز 
   توضیحات: 

رُّ ـْال«  تَقَ سْ در آن روز  :هیگر آید یمعن .ن شدنیگزیافتن و جایاستقرار  .قرارگاه :»مُ
خداوند سوی  به و استقرار مردمان ،ش پروردگار انسان استیقرارگاه ھمگان در پ

بِّكَ . «ندک ین مییان تعکدھد و جا و م یه فرمان مکاو است  .بندگان است مرجع  :»رَ
  .گردانند یآن را به انسان برم یغمبر اسالم است و برخیپ )ک(ر یضم

 ۱۳ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ مَ  بَِما َم�ِذِۢ يَوۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يُنَبَُّؤا رَ  قَدَّ خَّ
َ
  ﴾١٣ َوأ

   ترجمه: 
گاه مدر آن   ش فرستاده است و از یشاپیه پک یزھائیسازند از چ یروز انسان را آ

  .گذاشته است یه برجاک یزھائیچ
   توضیحات: 

نَبَّأُ «  ا . «در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .شود یباخبر گردانده م :»يُ مَ

رَ  مَ وَ أَخَّ دَّ ھمه  .گذاشته است یش فرستاده است و برجایشاپیه پک یزھائیچ :»قَ
  .رده استکرده است و نکه ک یارھائک

 ۱۴ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

ٰ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ بَلِ ﴿  ٞ  ۦِسهِ َ�فۡ  َ�َ   ﴾١٤ بَِصَ�ة
   ترجمه: 
گاه است   شتن یل بر خویو وجودش شاھد و دل(اصًال انسان خودش از وضع خود آ
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  ).است
   توضیحات: 

ةٌ «  ريَ هِ بَصِ سِ يل نَفْ گاه است و بھتر از ھر :»عَ ه چه کداند  یم یگریس دکاز وضع خود آ
 یه اعضاء او گواھکچرا  .خود انسان حّجت و گواه بر خودش است .رده استک یارھائک

ةٌ ). «۶۵/   سی ،۲۰/   فّصلت :نگا(دھند  یبر اعمال او م ريَ گاهیب :»بَصِ حّجت و  .نا و آ
  .مبالغه است یبرا )ة(حرف  .ل و برھانیدل

 ۱۵ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

لۡ  َولَوۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٥ ۥَمَعاذِيَرهُ  َ�ٰ �

   ترجمه: 
  .آورد یخود م )دفاع از( یبرا یعذرھائ )به زبان(ه ک یدر حال 
   توضیحات: 

). یالمعان روح ،شیه است (نگا: اعراب القرآن درویحال ،حرف واو»: وَ لَوْ أَلْقي...« 

اذِير« عَ   ).۵۲غافر /  ،۵۷/   روم ،۱۶۴/   ھا (نگا: اعراف یگناھ یر بکعذرھا. ذ ،جمع َمْعِذَرت»: مَ
 ۱۶ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿ 
   ترجمه: 
ات را عجوالنه و یو آ(شتابگرانه زبان به خواندن آن َمُجنبان  )قرآن یبه ھنگام وح( 

  ).مگردان رارکآزمندانه ت
   توضیحات: 

انَكَ «  كْ بِهِ لِسَ رِّ َ ت در کخواندن آن به حر یبا عجله عجله زبان خود را برا :»ال حتُ
 ۱۹ه یان آیه تا پاین آیاز ا ).۱۱۴/   طه :نگا(گردد  یبه قرآن برم )ه(ر یضم .اورین

  .معترضه است
 ۱۷ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ ﴿ 
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   ترجمه: 
 )یبرا ،دن به زبان تویبخش یتوانائ(و  )نه تویدر س(ه گردآوردن قرآن کچرا  

و روان  ،ان دل و جان خودیه حفظ قرآن در میپس از ناح( .ار ما استک ،خواندن آن
  ).نگران مباش ،شیردن آن با زبان خوکخواندن و درست تالوت 

   توضیحات: 

هُ ـجَ «  عَ انَهُ . «غمبرینه پیمراد گردآوردن قرآن در س .گردآوردن قرآن :»مْ ءَ رْ قرائت  :»قُ
و  ،دیغمبر جمع و حفظ نماینه پیات را در سیه تمام آکند یفرما یخداوند وعده م .آن

ه حفظ قرآن کگونه  ھمان ،گریبه عبارت د .دیفرما یسپس قرائت آن را بر زبانش جار
غمبر و ینه پیآن در س ینگھدار ،ھده خدا استان مردمان بر عیدر ھمه دوران در م

 )قرآن(واژه  ).۹حجر /  :نگا(ز بر عھده خدا است یردن آن بر زبان آن حضرت نک یجار
  .قرائت است یمصدر است و به معن

 ۱۸ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

  فَإَِذا﴿ 
ۡ
   ﴾١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ  هُ َ�ٰ قََرأ

   ترجمه:
آرام و (تو خواندن آن را  ،میخواند )ل بر تویتوّسط جبرئ(پس ھرگاه ما قرآن را  

و ابالغ رسالت  ی،وح کیاز تالوت پ یرویفه تو پیوظ( .نک یرویو پ یریگیپ )آھسته
  ).است و بس یآسمان

   توضیحات: 

بِعْ «   امیت و خاموش و آرام و آھسته گوش فرا دادن به پکمراد سا .نکدنبال  :»إتَّ
  .ن آن استیرار و تمرکو پس از آن ت ی،وح

 ۱۹ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٩ ۥَ�َيانَهُ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
ان و یب )یردکدا یپ یلکات قرآن مشیه بعد از نزول آک یدر صورت( ،ھا نیگذشته از ا 
  .ح آن بر ما استیتوض
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   توضیحات: 

يَانَهُ «   :نگا(ل مجمل آن یو تفص یام و معانکال احکرفع اش .قرآن ح دربارهیتوض :»بَ
  ).یالمعان روح

 ۲۰ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٠ َعاِجلَةَ لۡ ٱ ُ�ِبُّونَ  بَۡل  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
گذرا را دوست  یایاصًال شما دن !)دیپندار یه شما درباره معاد مک(ن است ینه چن 

  .دیدار یم
   توضیحات: 

لَةَ «  اجِ   ).۱۸اسراء /  :نگا(زودگذر  یایدن :»الْعَ
 ۲۱ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢١ ِخَرةَ �ٱ َوتََذُرونَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیساز یو آخرت را رھا م 
   توضیحات: 

ونَ «  رُ   .دیساز یرھا م .دینک یم کتر :»تَذَ
 ۲۲ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه   ﴾٢٢ نَّاِ�َ
   ترجمه: 
  .شاداب و شادانند یھائ در آن روز چھره 
   توضیحات: 

وهٌ «  جُ ةٌ «مؤمنان است.  یھا مراد چھره ،چھره ،جمع وجه»: وُ َ   شاداب. شادان.»: نَارضِ
 ۲۳ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 
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ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ ﴿    ﴾٢٣ نَاِظَرة
   ترجمه: 
  .نگرند یبه پروردگار خود م 
   توضیحات: 

ةٌ «  با توّجه  .اند چشم به الطاف پروردگار خود دوخته :هیگر آید یمعن .نگرنده :»نَاظِرَ
ن ید در اید یرویگر ھمچون نید در جھان دید یرویه نکد گفت یبا ،اّول یبه معن

نند و با ک یان را در قعر آتش سوزان مشاھده میان دوزخیمثًال بھشت .باشد یجھان نم
به ھر حال نحوه مشاھده آنجا ھمچون  ).۵۵/   صاّفات :نگا(پردازند  یسخن مشان به یا

غمبر نشان یث پیاحاد .نجا فرق داردیبا نحوه مشاھده ا ،گر آخرتید یزھایھمه چ
و حدود و جھات و مسافات و  یت و چگونگیفیکردن آخرت بدون که نگاه کدھد  یم

  ).نمونه ،المنتخب :نگا(صفات است 
 ۲۴ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ٞ  َم�ِذِۢ يَوۡ  َووُُجوه ة   ﴾٢٤ بَاِ�َ
   ترجمه: 
  .ده و َعبوسندیشکدر ھم  یھائ چھره ،و در آن روز 
   توضیحات: 

وهٌ «  جُ ةٌ . «اران استکافران و منافقان و بزھک یھا مراد چھره :»وُ َ درھم  :»بَارسِ
  ).۲۲مّدّثر /  :نگا(ترش و درھم  .َعبوس .دهیشک

 ۲۵ آیه ۀقیام سوره
   ه:یمتن آ 

ن َ�ُظنُّ ﴿ 
َ
ٞ  بَِها َعَل ُ�فۡ  أ   ﴾٢٥ فَاقَِرة

   ترجمه: 
  .ندیآ یگرفتار م ینکمرشکه به بال و عذاب کدانند  یه آنان مکچرا  
   توضیحات: 

ةٌ «  اقِرَ   .ندکش یه ستون فقرات را در ھم مک یعذاب و بالئ :»فَ
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 ۲۶ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َاِ�َ ٱ بَلََغِت  إِذَا َ�َّ  ﴾٢٦ ل�َّ
   ترجمه: 
  .ه جان به گلوگاه برسدک یھنگام .برند یه گمان مکست ین نیچن 
   توضیحات: 

لَغَتْ «  وحُ (فاعل آن  .دیرس :»بَ اقِيَ . «دا استینه پیه از قرکمحذوف است  )الرُّ َ  :»الرتَّ
دن جان به یرس .اند گرفتهه گرداگرد گلو را کاست  یھائ استخوان یبه معن ،جمع ترقّوه

  .ن لحظات عمر استیه از آخریناک ،گلوگاه
 ۲۷ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٧ َراقٖ  َمنۜۡ  َو�ِيَل ﴿ 
   ترجمه: 
گفته  )وسانهیعاجزانه و مأ ،مه و دستپاچه اویان سراسیاز طرف حاضران و اطراف( 

  ؟!سدیبنو یذیافسون و تعو )نجات او یبرا(ه کھست  یسکا یآ :شود یم
   توضیحات: 

اقٍ «  اقٍ ٍ. «افسونگر .سیذ نویتعو :»رَ نْ رَ گفته  یدین است ھنگام نومیمراد ا :»مَ
  ؟!ندکتواند او را شفاء دھد و دردش را دوا  یم یسکچه  :شود یم

 ۲۸ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

نَّهُ  َوَظنَّ ﴿ 
َ
  ﴾٢٨ فَِراُق لۡ ٱ �

   ترجمه: 
  .ده استیه زمان فراق فرا رسکند ک یدا مین پیقی )محتضر(و  
   توضیحات: 

اقُ . «ده استیآنچه بدو رس :»أَنَّهُ «  رَ فِ   .ردنکبدرود  .ارانیمفارقت از جھان و  :»الْ
 ۲۹ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 
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ِت ۡ�َ ٱوَ ﴿  اُق ٱ فَّ ِ  لسَّ اقِ ٱب   ﴾٢٩ لسَّ
   ترجمه: 
  .گردد یگر میدکیچد و پاھا جفت یپ یم یبه ساق پائ یساق پائ 
   توضیحات: 

تَفَّتْ «  به ھنگام جان  .نار ھم قرار گرفتکگر شد و در یدکیجفت  .دیچیدرھم پ :»إلْ
  .فنکا در داخل یو  ،دادن

 ۳۰ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ ﴿   ﴾٣٠ َمَساُق ل
   ترجمه: 
  .خواھد بودپروردگارت سوی  به )ھمگان(سوق  ،در آن روز 
   توضیحات: 

اقُ ـْال«  سَ   .ریمرجع و مس .سوق دادن و راندن :»مَ
 ۳۱ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

َق  فََ� ﴿  ٰ  َوَ�  َصدَّ   ﴾٣١ َص�َّ
   ترجمه: 
  .خوانده است یداده است و نه نماز یاتکھرگز نه ز )ر معادکانساِن من( 
   توضیحات: 

قَ «  دَّ رده کغمبر نیاز جمله قرآن و پ ،قتیق حق و حقیتصد .ات نداده استکز :»ال صَ
  .است

 ۳۲ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

َب  ِ�نَوَ�ٰ ﴿  ٰ  َكذَّ   ﴾٣٢ َوتََو�َّ
   ترجمه: 
پشت  )به فرمان خدا(ش گرفته است و یرا در پ )قتیحق و حق(ب یذکه راه تکبل 

  .رده استک
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   توضیحات: 

يلّ «  بَ وَ تَوَ ذَّ   ).۴۸/   طه :نگا( :» كَ
 ۳۳ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

هۡ  إَِ�ٰٓ  َذَهَب  ُ�مَّ ﴿ 
َ
يٰٓ  ۦلِهِ أ   ﴾٣٣ َ�َتَمطَّ

   ترجمه: 
سانش کنزد خانواده و  )فر و عناد خودکاز (ّبرانه کمغرورانه و مت ،نیگذشته از ا 

  .برگشته است
   توضیحات: 

طّي«  تَمَ   .ندک یّبر مکتفرُعن و ت .فروشد یم ینازد و بزرگ یم :» يَ
 ۳۴ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
وۡ  لََك  َ�ٰ أ

َ
  ﴾٣٤ َ�ٰ فَأ

   ترجمه: 
  !مرگ !مرگ بر تو 
   توضیحات: 

ليَا«   :اند گفته یبعض .است یمراد سزاوارتر به مرگ و نابود .درخورتر .سزاوارتر :» أَوْ
  !ندکگرداند و نابودت  کیخدا مرگ تو را نزد یعنی ؛ است یفعل ماض

 ۳۵ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

وۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
وۡ  لََك  َ�ٰ أ

َ
  ﴾٣٥ َ�ٰٓ فَأ

   ترجمه: 
  !مرگ !مرگ بر تو ،باز ھم 
   توضیحات: 

ليَا«    .د استیکتأ یرار براکت :» أَوْ
 ۳۶ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 
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 ﴿ ۡ�َ
َ
ن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
  ﴾٣٦ ُسًدى كَ ُ�ۡ�َ  أ

   ترجمه: 
ن و یو قوان(ھوده به حال خود رھا شود یه او بکپندارد  یم )ر معادکمن(ا انسان یآ 

  ).؟!نداشته باشد یو اخرو یویدن یتاب و سزا و جزاکو حساب و  ی،مقّررات الھ
   توضیحات: 

ديً «   ،صاحب یوان بیھمچون ح ،انسان با وجود داشتن عقل یعنی .رھا .ھودهیب :»سُ
 .نداشته باشد ین سزا و جزائیف و وظائف و ھمچنیالکو ت ،به حال خود واگذاشته شود

  .حال است
 ۳۷ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ِ�ّٖ  ّمِن َفةٗ ُ�طۡ  يَُك  �   ﴾٣٧ َ�ٰ ُ�مۡ  مَّ

   ترجمه: 
  ؟گردد یخته میپرت و ر )به رحم مادر(ه کست ین یاز من یزیا او نطفه ناچیآ 
   توضیحات: 

ني«  ني. «گردد یخته میشود و ر یپرت م :» يُمْ نِيٍّ يُمْ ن مَّ /   واقعه ،۴۶/   نجم :نگا( :» مِ
۳۷.(  

 ۳۸ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 

 ﴾٣٨ فََسوَّىٰ  فََخلَقَ  َعلََقةٗ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یا نش تازهیو خداوند او را آفر ،درآمده است یا سپس به صورت خون لخته و َدَلمه 

  ؟ و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است ،ده استیبخش
   توضیحات: 

ةً «  لَقَ ي). «۶۷غافر /  ،۱۴/   مؤمنون ،۵/   حّج  :نگا(خون لخته و َدَلمه  :»عَ وّ اندام  :» سَ
  ).۲۹حجر /  ،۳۷/   ھفک ،۲۹/   بقره :نگا(رد و سر و سامان داد کاو را ھمآھنگ 

 ۳۹ آیه ۀسوره قیام
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٦٤٢

 

وۡ ٱ هُ ِمنۡ  فََجَعَل ﴿  َكرَ ٱ َجۡ�ِ لزَّ  ٱوَ  �َّ
ُ
  ﴾٣٩ نَ�ٰٓ ۡ�

   ترجمه: 
  .دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است )انسان(ن یو از ا 
   توضیحات: 

نْهُ «  ِ . «از انسان :»مِ نيْ جَ وْ /   نجم ،۳رعد /  ،۴۰ھود /  :نگا(دو نوع  .دو ِصنف :»الزَّ

رَ وَ ). «۴۵ كَ   .بدل است :» األُنثيالذَّ
 ۴۰ آیه ۀسوره قیام

   ه:یمتن آ 

لَيۡ ﴿ 
َ
ٰ  َس � ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  لَِك َ� ن َ�َ

َ
ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ  أ   ﴾٤٠ َ�ٰ َموۡ ل

   ترجمه: 
  ؟!تواند مردگان را زنده گرداند ینم ین خدائیا چنیآ 
   توضیحات: 

 »... يْسَ ذلِكَ   ).۸۱/   سی :نگا( :»أَلَ



 
 

 نسانإسوره 

 ۱ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ  َهۡل ﴿ 
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  � ذۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَُ�ن لَمۡ  رِ �َّ   ﴾١ ُكوًرامَّ

   ترجمه: 
 )نیبه گونه نطفه و جن ،م مادرکدر ش(بر انسان  یمّدت زمان )هکن است یجز ا(ا یآ 

  ؟! سته توّجه نبوده استیر و شاکز قابل ذیگذشته است و او چ
   توضیحات: 

لْ أَيت...«  ت :»هَ
َ
 یبل یعنی ،ر استکاست و مراد تحّقق و تذ یریاستفھام تقر .ی= َقْد أ

وراً . «بوده است ین زمانیه چنک كُ ذْ   .نام و نشان یدارا .رکقابل ذ :»مَ
 ۲ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا﴿ 
َ
ۢ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َتلِيهِ نَّبۡ  َشاٖج أ   ﴾٢ بَِصً�ا �َسِميَع

   ترجمه: 
و چون او را (با وظائف  ،میا دهید و اوول) آفریخته (از اسپرماتوزوئیما انسان را از نطفه آم 
  م.یا ردهکگر عاقل و دانا) یعبارت د(به  ،نایرا شنوا و ب یو ،میآزمائ یبعدھا) م ی،فیالکو ت

   توضیحات: 

اجٍ «  شَ از مواّد و عناصر  یبیکمراد تر .زهیآم .ختهیآم ،جیا َمشیجمع َمَشج  :»أَمْ

ةٍ (صفت  .د و اوول استیاز اسپرماتوزوئ یا زهیا آمی ،مختلف ه مراد از کچرا  ،است )نُطْفَ
ا اجزاء مختلفه است و موصوف به منزله جمع ی ،د و اوولیمجموع اسپرماتوزوئ ،نطفه

بْتَلِيهِ ). «یالمعان روح :نگا(گرفته شده است  ف و عبادات یالکاو را با وظائف و ت :»نَ

نَاهُ . «میآزمائ یم لْ عَ  :ل استکن شیو اصل جمله بد ،ه استیسبب )َف (حرف  :»فَجَ

رياً لِنَبْتَلِيَهُ « يعاً بَصِ مِ نَاهُ سَ لْ عَ   ).للقرآن یرالقرآنیتفس :نگا( »فَجَ



 تفسیر نور    ٢٦٤٤

 

 ۳ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

بِيَل ٱ هُ َ�ٰ َهَديۡ  إِنَّا﴿  ا لسَّ ا �َشاكِرٗ  إِمَّ   ﴾٣ َكُفوًرا �مَّ
   ترجمه: 
  .ار ناسپاسیا بسیچه او سپاسگزار باشد  ،میا ما راه را بدو نموده 
   توضیحات: 

بِيلَ «  نَاهُ السَّ يْ دَ ده یخرد را بدو بخش .نشان داده استھا  انسان خدا راه را به :»إِنَّا هَ
او روانه  یبرا یغمبرانیو پ ،رده استکدگانش باز یرا در مقابل د یتاب ھستکو  ،است

 ،نیا ).۱۰بلد /  :نگا(و باالخره راه خوب و راه بد را بدو نشان داده است  ،نموده است
ا ید و بھشت یپو یاوت ما راه شقیار و انتخاب خود راه سعادت یه به اختکانسان است 

اكِراً ). «۱۷/   فّصلت :نگا(د یجو یدوزخ را م ھم  یبرخ .است )ه(ر یحال ضم :»شَ

ونُ (ه خبر کدھند  یاحتمال م ونُ « :ن استیر چنیبوده و تقد یمحذوف )يَكُ ا يَكُ اكِراً  إمَّ شَ

وراً وَ  فُ ونُ كَ ا يَكُ   .»إمَّ
 ۴ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
ٰ لِلۡ  نَاَتدۡ أ غۡ  ِسَ�ْ َسَ�ٰ  فِرِ�نَ َ�

َ
  ﴾٤ وََسعًِ�ا ٗ� َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
  .میا ردهکرھا و غّلھا و آتش فروزان دوزخ را آماده یافران زنجک یما برا 
   توضیحات: 

لَ «  السِ . در آخر دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .رھایزنج ،جمع ِسْلِسَلة :»سَ

الالً «   ).۷۱غافر /  ،۵رعد /  ،۱۵۷/   اعراف :نگا( :»أَغْ
 ۵ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ إِنَّ ﴿ 
َ
  ِمن ُ�ونَ �َۡ�َ  َرارَ بۡ ۡ�

ۡ
  ﴾٥ َ�فُوًرا ِمَزاُجَها َ�نَ  ٖس َكأ

   ترجمه: 
  .افور استکخته به یه آمکنوشند  یشند و مک یرا سر م یشراب یھا جام ،انکین 



  ٢٦٤٥ سوره إنسان

 

   توضیحات: 

أْسٍ «  اجُ «شراب. جام پر از »: كَ زَ ه خود که در جام است ک یزیخته. چیزه. آمیآم»: مِ

افُوراً «شراب است.  ختند تا یر یآن را به داخل شراب مھا  عرب هکاست  یاه خوشبوئیگ»: كَ
ه آن به یاست در بھشت. تشب ینجا اسم آبیدر ا یظالل القرآن). ول یمعّطر گردد (نگا: ف

افُوراً «است.  یو خوشبوئ یدیافور از لحاظ سفک ا كَ هَ اجُ زَ انَ مِ افور است. کخته به یآم»: كَ
  افور است.کد ھمچو یخوشبو و سف ،افور است. شراب آنکبه نام  یآن از آب یمحتوا

 ۶ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ِعَبادُ  بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ ﴿  ُروَ�َها �َّ   ﴾٦ �ِج�ٗ َ�فۡ  ُ�َفّجِ
   ترجمه: 
ه کنوشند و ھرجا  یه بندگان خدا از آن مک یا چشمه )از شود ین جامھا پر میا( 

  .برند ینند و مک یبخواھند با خود روان م
   توضیحات: 

يْناً «  ني(ا مفعول به فعل محذوف ی )كافُوراً (بدل از  .یا چشمه :»عَ صُّ (ا ی )أَعْ  )أَخُ

رياً . «است جِ َا تَفْ وهنَ رُ جِّ فَ و  یجار .نوشند یم نند وک یاز آن مصرف م یبه گونه شگفت :»يُ
  .آورند یجوشانند و به فوران در م یبر م .نندک یروان م

 ۷ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  يُوفُونَ ﴿  هُ  َ�نَ  امٗ يَوۡ  َو�ََخافُونَ  رِ �َّذۡ ٱب   ﴾٧ �َتِط�ٗ ُمسۡ  ۥَ�ُّ
   ترجمه: 
به نذر  :)گرفتند یش میدر پ ،نین چنیا یه در جھان اعمال و اوصافک یبندگان( 

  .ر استیآن گسترده و فراگ یه شر و بالکدند یھراس یم یو از روز ،ردندک یخود وفا م
   توضیحات: 

رِ «  خدا بر خود  یخوشنود یه انسان براک یزیچ ،نخست :ز استیمراد دو چ :»النَّذْ
 ).القرآن میتفھ :نگا(ه خدا بر انسان واجب گردانده است ک یزیگر چید ،ندک یواجب م

تَطِرياً « سْ   .ندهکر و پرایفراگ .پران و گسترده :»مُ



 تفسیر نور    ٢٦٤٦

 

 ۸ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

َعامَ ٱ عُِمونَ َوُ�طۡ ﴿  ٰ  لطَّ ِسً�ا اَو�َتِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
َ
  ﴾٨ َوأ

   ترجمه: 
  .به خاطر دوست داشت خدا ،ریم و اسیتینوا و یدادند به ب یم کو خورا 
   توضیحات: 

يل «  بِّهِ عَ با وجود دوست داشت  ،به خاطر دوست داشت خدا و عشق به الله :»حُ
دا است یالم پکاق یه از سکگردد  یبه خدا بر م )ه(ر یضم .از خود بدانیو ن کخورا

  ).۹۲/   عمران آل :نگا(گردد  یا به طعام برمیو  ).۳۹/   روم ،۲۸/   ھفک :نگا(
 ۹ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ِ ٱ هِ لِوَجۡ  عُِمُ�مۡ ُ�طۡ  إِ�َّ ٓ  ِمنُ�مۡ  نُرِ�دُ  َ�  �َّ   ﴾٩ ُشُكوًرا َوَ�  ءٗ َجَزا
   ترجمه: 
 کما شما را تنھا به خاطر ذات خدا خورا :)ندیگو یمشان  بدی ،به زبان حال( 

  .میخواھ ینم یو از شما پاداش و سپاسگزار ،میدھ یم
   توضیحات: 

...ـإِنَّمَ «  مْ كُ ه کن ینه ا ؛ اران استکوکیان و نکیه از زبان حال نین آیا :»ا نُطْعِمُ
 یر القرآنیالتفس :نگا(را ھربار به مستمندان گفته باشند  ین سخنیمحسنان چن

هِ اهللاِ). «للقرآن جْ ذات  ،مراد از وجه .خدا یرضا یبرا .زدانی کبه خاطر ذات پا :»لِوَ
  ).۳۹و  ۳۸/   روم ،۲۲رعد /  ،۲۷۲و  ۱۱۵/   بقره :نگا(است 

 ۱۰ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�َِنا مِن َ�َاُف  إِنَّا﴿    ﴾١٠ �َطرِ�رٗ َ�مۡ  اَ�ُبوسٗ  ًمايَوۡ  رَّ
   ترجمه: 
 یروز بس ترشرو و سخت اخموئ )عذاب(از  ؛ میترس یپروردگارمان م )از عذاب(ما  

  ).امت نام داردیه قک(
 



  ٢٦٤٧ سوره إنسان

 

   توضیحات: 

ماً «  وْ نَا(و  )انیالب روح ،شیاعراب القرآن درو :نگا(به است  مفعوٌل  :»يَ بِّ ن رَ حال  )مِ

نَا(ا ی ،متقّدم آن است بِّ ن رَ ماً (به است و  مفعوٌل  )مِ وْ  :نگا(بدل از محّل آن است  )يَ

بُوساً ). «انیالب روح يراً . «دهیشکبس ترشرو و چھره در ھم  :»عَ طَرِ مْ  .سخت اخمو :»قَ
  .دیار سخت و شدیبس

 ۱۱ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ُ ٱ ُهمُ فََوقَٮ َّ�  َّ�َ  ٰ ٰ  مِ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ� ٮ ورٗ  ةٗ نَۡ�َ  ُهمۡ َولَقَّ   ﴾١١ �َوُ�ُ
   ترجمه: 
شان را به یو ا ،دارد یآن روز محفوظ م یخداوند آنان را از شّر و بال ،ن خاطریبه ھم 
  .رساند یم یو شادمان یخّرم
   توضیحات: 

 » َّ مْ . «به دوم است مفعوٌل  .امتیا و شدائد قیبال :»رشَ اهُ قَ  .رساند به یشان را میا :»لَ

ةً . «بخشد یرساند و م یمشان  بدی َ  :نگا( یو شادمان یشاد .یو خّرم یسرسبز :»نَرضْ
  ).۲۴/   نیمطّفف

 ۱۲ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ْ  بَِما ُهموََجَزٮ وا   ﴾١٢ �وََحرِ�رٗ  َجنَّةٗ  َصَ�ُ
   ترجمه: 
شان  پاداش ن رایشمیخداوند بھشت و جامه ابر ،اند ه نمودهک یصبرو در برابر  

  .ندک یم
   توضیحات: 

يراً «  رِ   ).۳۳فاطر /  ،۲۳/   حّج  :نگا(ان است یه جامه بھشتکشم یابر :»حَ
 ۱۳ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

تَِّ� ﴿   ٱ َ�َ  �ِيَها �َ  ِٔمُّ
َ
�ۡ ٓ    ﴾١٣ �َهرِ�رٗ َزمۡ  َوَ�  اٗس َشمۡ  �ِيَها نَ يََروۡ  َ�  �ِِك� َرا



 تفسیر نور    ٢٦٤٨

 

   ترجمه:
و نه سوز  یآفتاب )یگرما(و نه  ،نندک یه میکبا و مجّلل تیز یھا در بھشت بر تخت 

  .ابندی یدر آنجا م یسرمائ
   توضیحات: 

تَّكِئِنيَ «  ائِكِ . «ن استیشیه پیدر آ )هم(ر یحال ضم .زنندگان هیکت :»مُ جمع  :»األرَ

ر
َ
يراً ). «۵۶/   سی ،۳۱/   ھفک :نگا( .مبلمان مجّللبا و یز یھا تخت ،ةکیأ رِ هَ مْ سوز  :»زَ

  .شّدت سرما .سرما
 ۱۴ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٤ ِ�ٗ� تَذۡ  ُ�ُطوُ�َها َوذُّلِلَۡت  لَُهاِظَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَدا�َِيةً ﴿ 
   ترجمه: 
الوصول و در  آنجا سھل یھا وهیو م ،افتد یبر آنان فرو م یبھشت )درختان( یھا هیسا 

  .دسترس است
   توضیحات: 

انِيَةً «  و  ۲۲/   حاّقه :نگا(ده یوه رسیم ،جمع ِقْطف :»قُطُوفُ . «فرو افتاده .کینزد :»دَ
۲۳.(  

 ۱۵ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ةٖ  ّمِن �ِيَةٖ � ِهمَعلَيۡ  َوُ�َطاُف ﴿  �ۡ  فِضَّ
َ
۠  َ�نَۡت  َواٖب َوأ   ﴾١٥ قََوارِ�َرا

   ترجمه: 
  .دیآ یبه گردش در مشان  میان یِن میبلور یھا ن شراب و قدحیمیس یھا جامه 
   توضیحات: 

ابٍ «  وَ يرَ ). «۱۸/   واقعه ،۷۱/   زخرف :نگا(َقَدح  ،وبکجمع  :»أَكْ ارِ وَ  ،جمع َقاُروَرة :»قَ
  .در آخر وجود دارد یالف زائد یالخّط قرآن در رسم .یا شهین و شیظرف بلور
 ۱۶ إنسان آیه سوره

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ةٖ  مِن قََوارِ�َرا ُروَها فِضَّ   ﴾١٦ �ِديرٗ َ�قۡ  قَدَّ
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   ترجمه: 
آنھا را درست به اندازه الزم  )یاران بھشتکخدمت( .اند ه از نقرهک ینیبلور یھا قدح 

  .اند مودهیپ
   توضیحات: 

 »... ةٍ ن فِضَّ يرَ مِ ارِ وَ ن یدر جھان ما چن !ن ھستندیمیه سک ینیبلور یھا ظرف :»قَ

ا. «حّد ظروف است یت بیه مراد شّفافکن یا ای .مطلقًا وجود ندارد یظرف وهَ رُ  :»قَدَّ
ه یان تھیآنھا را به اندازه الزم و برابر ذوق و طبع و خواست بھشت یاران بھشتکخدمت

  ).۲/   فرقان :نگا(اند  مودهیاند و پ دهید
 ۱۷ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

  �ِيَها نَ َقوۡ َو�ُسۡ ﴿ 
ۡ
  ﴾١٧ َز�َبِيً�  مَِزاُجَها َ�نَ  اسٗ َكأ

   ترجمه: 
  .ل استیزه آن زنجبیه آمکدھند  یمشان  بدی یشراب یھا در آنجا از جام 
   توضیحات: 

ا«  هَ اجُ زَ بِيالً ). «۵/   انسان :نگا( :»مِ نجَ ر یه در مناطق گرمسکاست  یاھیاسم گ :»زَ
و خوشبو بودن در شراب  کآور و محر خاطر نشاطل را به یزنجبھا  عرب .دیرو یم
  .ختندیر یم

 ۱۸ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  �ِيَها انٗ َ�يۡ ﴿    ﴾١٨ َسبِيٗ� َسلۡ  �َُس�َّ
   ترجمه: 
  شود. یده میل نامیه در بھشت است و سلسبک یا شوند از) چشمه یھا پر م ن جامی(ا 
   توضیحات: 

يْناً «  بِيالً ). «۶/   انسان :نگا( :»عَ لْسَ  .آب روان و خوشگوار است یبه معن ،در لغت :»سَ
  .نجا اسم خاّص استیدر ا

 ۱۹ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 
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ونَ  نٞ َ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَ�ُطوُف ﴿  ُ َّ�َ �ۡ  إَِذا �ُّ
َ
نُثورٗ  �لُؤٗ لُؤۡ  َتُهمۡ َحِسبۡ  َتُهمۡ َر�   ﴾١٩ �مَّ

   ترجمه: 
ه ک )پردازند یشان م و به خدمت(گردند  یمشان  میان یا ھمواره نوجوانان جاودانه 

  .د غلتانندیه مروارک یانگار ین میچن یشان را بنگریھرگاه ا
   توضیحات: 

ونَ ـُ ِلْدانٌ مّ و«  لَّدُ نثُوراً ). «۱۷/   (نگا: واقعه »:خَ نثُوراً «نده. کپرا»: مَ لُؤاً مَّ د یمروار»: لؤْ
  ت غالمان خدمتگزار است.یو جّذاب یو درخشندگ یبائید غلتان. اشاره به زینده. مروارکپرا

 ۲۰ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ  �َذا﴿ 
َ
يۡ  َ�مَّ  َت َر�

َ
  ﴾٢٠ َكبًِ�ا ٗ� َوُملۡ  انَعِيمٗ  َت َر�

   ترجمه: 
را  یبزرگ یو پادشاھ ین فراخیو سرزم یدر آنجا نعمت فراوان ی،ه بنگرک یھنگام 

  .دید یخواھ
   توضیحات: 

بِرياً . «مراد بھشت است .آنجا :»ثَمَّ «  لْكاً كَ  .ت فراخکممل .عین بزرگ و وسیسرزم :»مُ
  ).ریبکر یتفس :نگا(م یو سلطنت عظ یپادشاھ

 ۲۱ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ْ وَُحلُّوٓ  ٞقۖ تَۡ�َ �سۡ  ُخۡ�ٞ  ُسنُدٍس  �َِياُب  لَِيُهمۡ َ� َساوِرَ  ا
َ
ةٖ  ِمن أ ٰ  فِضَّ ابٗ  َر�ُُّهمۡ  ُهمۡ وََسَقٮ  اَ�َ

  ﴾٢١ َطُهوًرا
   ترجمه: 
و با دستبندھا و  ،م استیضخ یبایسبز و د کشم نازیابر یلباسھا ،شانیبر تن ا 

 کشراب پاشان  بدی و پروردگارشان ،اند نت شدهیب و زیز ،نیمیس یالنگوھا
  .نوشاند یم

   توضیحات: 

مْ «  الِيَهُ در  )ھم(ر یحال ضم ی،واژه عال .استشان یبه تن ا .شان استیبر اندام ا :»عَ

م( يْهِ لَ  ،داخل ،خارج( :مثل .ه در قالب اسم فاعل استکھرچند  ،ه استیف ا مفعولی ،)عَ
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ارِ  :توان گفت یم ).ظاھر ،باطن قٌ . «َجَلْسُت َخاِرَج الدَّ َ تَربْ ... إِسْ سٍ ندُ /   ھفک :نگا( :»سُ

لُّوا). «۵۳/   دخان ،۳۱ مجھول از  یفعل ماض .اند شدهنت یز .اند آراسته گشته :»حُ

رَ . «ه استیمصدر تحل اوِ وراً ). «۳۳فاطر /  ،۲۳/   حّج  ،۳۱/   ھفک :نگا( :»أَسَ ار یبس :»طَهُ
ر از شراب ین نوع شراب بوده و غیتر ین شراب عالیا ).۴۸/   فرقان :نگا(زه یکو پا کپا

  .ات پنجم و ھفدھم استیور در آکمذ
 ۲۲ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  لَُ�مۡ  َ�نَ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿  شۡ  ُيُ�مَسعۡ  َوَ�نَ  ءٗ َجَزا   ﴾٢٢ ُكوًرامَّ
   ترجمه: 
ن یبد(و  ،شما است )یویده دنیپسند یارھاک(پاداش  )فراوان ینعمتھا(ن یا 
  .شود یم یگزار و سپاس یوشش شما قدردانکاز تالش و  )لهیوس
   توضیحات: 

وراً «  كُ شْ   ).۱۹اسراء /  :نگا(ر کمورد تش :»مَ
 ۲۳ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿    ﴾٢٣ تَ�ِ�ٗ�  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  انَزَّ
   ترجمه: 
  .میا ردهکج بر تو نازل یما خودمان قرآن را به تدر 
   توضیحات: 

يالً «  نَا... تَنزِ لْ زَّ اشاره به نزول  ،ر مفعول مطلقکذ ).۲۵/   فرقان ،۱۰۶اسراء /  :نگا( :»نَ
  .زدان جھانی یبر نزول قرآن از سو یدیکو تأ ،قرآن است یجیتدر

 ۲۴ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  َءاثًِما ُهمۡ ِمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ 
َ
  ﴾٢٤ �َكُفورٗ  أ

   ترجمه: 
و از  ،باشبا یکام پروردگارت شکاح یغ و اجرایق تبلین است در طریه چنکحال  

  .نکم یشان فرمانبردار نانید یاران و بک دام از گناهکچ یھ
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   توضیحات: 

ْ لِ «  ربِ بِّكَ ـفَاصْ مِ رَ كْ اثِم). «۴۸/   قلم :نگا( :»حُ وراً . «ارکگناھ :» ءَ فُ  .نید یار بیبس :»كَ

...). «م القرآنیتفھ :نگا(ار ناسپاس یبس .فرکغرق در  مْ نْهُ دشان یاز تھد یعنی :»ال تُطِعْ مِ
است و کم و کو فرمان خدا را بدون  ،ریردار و گفتارشان قرار نگکر یو تحت تأث ،نترس

  .ن و آن برسانیمالحظه ا
 ۲۵ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ِصيٗ�  َرةٗ بُ�ۡ  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿ 
َ
  ﴾٢٥ َوأ

   ترجمه: 
  .بامدادان و شامگاھان نام پروردگارت را ورد زبان ساز 
   توضیحات: 

ةً «  رَ يالً . «ز داردیدمان ن دهینماز صبح در سپ یبه ادا یا اشاره .بامدادان :»بُكْ  :»أَصِ
ھم به  یا و لذا اشاره ،شود یز اطالق میان ظھر و غروب آفتاب نیبه فاصله م .شامگاھان

  .ظھر و عصر دارد ینمازھا یادا
 ۲۶ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿    ﴾٢٦ َطوِ�ً�  ٗ� َ�ۡ  هُ وََسّبِحۡ  ۥَ�ُ  ُجدۡ سۡ ٱفَ  لِ �َّ
   ترجمه: 
  ن.کس یح و تقدیاو را تسب یلیو در شب خ ،رنش ببرکخدا سجده و  یو شبانگاھان برا 
   توضیحات: 

يْلِ «  نَ الَّ نْ (حرف  :»مِ هُ . «ه استیضیتبع )مِ دْ لَ جُ  ،عالوه از عبادت شبانه :»فَاسْ

يالً . «نماز مغرب و عشاء دارد یھم به ادا یا اشاره يْالً طَوِ هُ لَ بِّحْ ر و کعالوه از ذ :»سَ
 .برخوردار است یت خاصّ یه از اھّم کھم به نماز تھّجد دارد  یا اشاره ،ح شبانهیتسب

يالً (واژه  يْلِ (به ظاھر صفت  )طَوِ  ه درکست ین نیا ید براین قیر اکذ یول .است )الَّ
ه شب ھر اندازه ھم باشد کن است یه مراد اکبل ،گرددوتاه نماز تھّجد اداء نکھای  شب

 .ردکاز آن استفاده  ،مانیش ایب نفس و افزایت اراده و تھذیتقو ید برایدراز است و با
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بيحاً (صفت مصدر محذوف  )طَويالً (ه کن یا ای خدا را در شب  یلیخ یعنی .است )تَسْ
 ۱/   مّزّمل(ن مقدار در یبه ھر حال ا ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(ن کس یح و تقدیتسب

لزوم توّجه گر  بیان قتیدر حق ۲۶و  ۲۵ات یبه ھر حال آ .مشّخص شده است )۴ -
  .ر او به زبان حال و قال استکو مستمّر به ذات اقدس پروردگار و ذ یروز شبانه

 ۲۷ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَ�َذُرونَ  َعاِجلَةَ لۡ ٱ ُ�ِبُّونَ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ ﴿    ﴾٢٧ ثَقِيٗ�  امٗ يَوۡ  َءُهمۡ َوَرا
   ترجمه: 
و روز سخت و  ،دارند یا را دوست میزودگذر دن یزندگ )انکافران و مشرک(ن یا 

  .نندکاف یدشوار آخرت را پِس پشت خود م
   توضیحات: 

ونَ «  رُ مْ «ند. یگو یم کسازند. تر یرھا م»: يَذَ هُ آءَ رَ جلو خود پشت سر خود. مقابل و »: وَ

يالً «ّسر). ی(نگا: المصحف الم   امت است.یسخت و پر دردسر. دشوار و ناگوار. مراد ق»: ثَقِ
 ۲۸ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ٓ وََشَددۡ  ُهمۡ َ�ٰ َخلَقۡ  نُ �َّ ۡ�َ  نَا
َ
ۡ�َ  َناِشئۡ  �ذَا ُهۡمۖ أ ٓ بَدَّ مۡ  ا

َ
  ﴾٢٨ ِديً� َ�بۡ  لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
اندامشان را سفت بھم بسته و استوار  یوندھایم و بندھا و پیا دهیشان را آفریما ا 

را  یگرید یھا انسان )م وینک یشان را نابود میا(م یو ھر وقت بخواھ ،میا داشته
  .میساز ین آنان میگزیجا

   توضیحات: 

 » َ ا مراد رباط و اعصاب ی .ب بند تنیکتر .ساختمان بدن .وندیپ .بند .مفصل :»أَرسْ

ثَالَ . «ھا بشمارند له ارتباط اندامیسمان و طناب بدن و وسیه رکاست  نَآ أَمْ لْ دَّ يالً ـبَ مْ تَبْدِ  :»هُ
  ).۶۱/   واقعه ،۳۸محّمد /  ،۳۹/   توبه :نگا(

 ۲۹ سوره إنسان آیه
   ه:یمتن آ 

ِ َ�ٰ  إِنَّ ﴿  ٞۖ تَذۡ  ۦِذه ٓ  َ�َمن كَِرة َذَ ٱ ءَ َشا   ﴾٢٩ َسبِيٗ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  �َّ
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   ترجمه: 
تواند با  یم(ه بخواھد کس کو ھر ،است )انیجھان یبرا( یادآوریاندرز و  )ھا هیآ(ن یا 

ه او را به آمرزش و بھشت ک یراھ( ،ندیپروردگارش برگزسوی  به یراھ )استفاده از آن
  ).رساند یخدا م

   توضیحات: 

هِ «  ةٌ . «نیشیات پین آیا :»هذِ كِرَ ). ۴۸و  ۱۲/   حاّقه ،۷۳/   واقعه ،۳/   طه :نگا( :»تَذْ

بِيالً « بِّهِ سَ َذَ إِيل رَ   ).۱۹/   مّزّمل ،۵۷/   فرقان ،۱۳۷نساء /  :نگا( :»إِختَّ
 ۳۰ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َوَما﴿  ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ   ﴾٣٠ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

   ترجمه: 
گاه و گمان  بی .ه خدا بخواھدکن یمگر ا ،دید بخواھیتوان یشما نم  خداوند بس آ

  .اربجا استک
   توضیحات: 

آءَ اهللاُ«  ونَ إِآلّ أَن يَشَ آءُ آ تَشَ  ،ستیساخته ن یزیه از خواستنتان چکن است یمراد ا :»مَ
فه انسان است و در یردن و خواستن وظکاراده  یعنی .ه خدا نخواسته باشدک یتا وقت

و خدا  ،دن در دست خدا استیجه بخشیق دادن و نتیو توف ،ندیب یا مبرابرش سزا و جز
 :گریا به عبارت دی ،ت خدا استیت بندگان در گرو مشیمش ،خالصه .قادر مطلق است

ار کنان خوردن  ی،مثًال به ھنگام گرسنگ .زدان استیار کت کو بر ،ار بندگانکت کحر
دگان و شفا یار آفرکدوا خوردن  ی،ماریدر وقت ب .ار خدا استکردن کر یانسان و س

  .سبحان است یار خداکدادن 
 ۳۱ سوره إنسان آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َمن ِخُل يُدۡ ﴿  ٰ ٱوَ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  ءُ �ََشا َعدَّ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ۢ  َعَذابًا لَُهمۡ  أ ِ�َم

َ
  ﴾٣١ �أ

   ترجمه: 
داخل ش یبه بھشت خو )سازد و یمشمول رحمت خود م(س را بخواھد کخداوند ھر 

  .را فراھم ساخته است یکاران عذاب دردناکستم یبرا یول ،گرداند یم
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   توضیحات: 

الِ «  نيَ ـالظَّ ان یآن را ب ،ه فعل ملفوظ مابعدشکاست  یبه فعل محذوف مفعوٌل  :»مِ

حْ . «دارد یم تِهِ ـرَ  .مراد بھشت خدا است .رحمت او :»مَ





 
 

 سوره مرسالت

 ۱ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿    ﴾١ افٗ ُعرۡ  ِت َسَ�ٰ ُمرۡ ل
   ترجمه: 
 یبرا !شود یفرو فرستاده م )بر محّمد یاپیپ ،لیتوّسط جبرئ(ه ک یھائ هیسوگند به آ 

  .ھا یکیھا و ن یپخش خوب
   توضیحات: 

التِ ـْال«  سَ رْ  ،َناِشَرات ،َعاِصَفات ،درباره پنج واژه ُمْرَسالت .ھا فرو فرستاده شده :»مُ
از  ،اظھار شده است یگوناگون یھا هینظر ،ن سورهیه اّول ایدر پنج آ ،اتیو ُمْلقِ  ،َفاِرَقات
ن سه یا .دانند یات قرآن میآ یو بعض ،بادھا یو برخ ،آنھا را فرشتگان یبرخ :جمله

ر یه در تفسکم یدیسوم را برگز یما رأ .دارد یشتریطرفداران ب ،ر نظراتیه از ساینظر

فاً . «ر و المنتخب بدان اشاره شده استیبک رْ ر و یخ .کیار نک ،معروف یبه معن :»عُ
ر ین صورت حال ضمیدر ا .یاپیپ .ا منصوب به نزع خافضیله است  مفعوٌل  .یخوب

التِ ـالْ وَ « :تن اسیا مفعول مطلق است و در اصل چنی )مرسالت(مستتر در  سَ رْ مُ

ةً  تَتَابِعَ االً ، أَيْ مُ سَ   .»إِرْ
 ۲ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ افٗ َعۡص  ِت ِصَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !نندک یده و منسوخ میسخت در ھم نورد )ان رایسائر اد(ه ک یھائ هیو سوگند به آ 
   توضیحات: 

اتِ «  فَ اصِ . تندباد ).ریبکر یتفس :نگا(ننده کچنده و نابود یدرھم پ ،جمع عاِصَفة :»الْعَ
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فاً « صْ   .مفعول مطلق است .سرعت گرفتن .دنیتند وز .ردنکنابود  :»عَ
 ۳ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿    ﴾٣ ��َۡ�ٗ  تِ ِشَ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
 یا به گونه گسترده )انیت را در دل جھانیمت و ھداکح(ه ک یھائ هیو سوگند به آ 

  !نندک یپخش م
   توضیحات: 

اتِ «  َ اً . «نندگانک پخش :»النَّارشِ   .است مفعول مطلق .ردنکپخش  :»نَرشْ
 ۴ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ َ�ٰ لۡ ٱفَ ﴿    ﴾٤ اقٗ فَرۡ  ِت رَِ�
   ترجمه: 
  !سازند یامًال از ھم جدا مک )حق و باطل را(ه ک یھائ هیو سوگند به آ 
   توضیحات: 

قَاتِ «  ارِ فَ   .جداسازندگان :»الْ
 ۵ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱفَ ﴿    ﴾٥ ًراذِكۡ  ِت قَِ�ٰ ُملۡ ل
   ترجمه: 
  !رسانند یم )به مردم(را  )یآسمان(و پند و اندرز  )خدا(اد یه ک یھائ هیو سوگند به آ 
   توضیحات: 

يَاتِ ـْال«  لْقِ راً . «به مردم یام آسمانیرسانندگان پ :»مُ به  مفعوٌل  .پند و اندرز .ادی :»ذِكْ
  .است

 ۶ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  ًراُعذۡ ﴿ 
َ
  ﴾٦ ًرانُذۡ  أ



  ٢٦٥٩ سوره مرسالت

 

   ترجمه: 
  ).شان از عذابیا(م دادن یو ب ،عذر )اتمام حّجت با بندگان و رفع( یبرا 
   توضیحات: 

راً «  ذْ رسانند تا  یرا به مردم م یدارباش الھیو ب یپند و اندرز آسمان یات قرآنیآ :»عُ

راً . «نداشته باشند یامت عذریق یو فردا ،رده باشدکشان اتمام حّجت یخدا با ا  :»نُذْ

راً . «یم دادن مردم از عذاب و عقاب الھیب یبرا راً أَوْ نُذْ ذْ   .له ھستند مفعوٌل  :»عُ
 ۷ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٰ  تُوَعُدونَ  إِ�َّ   ﴾٧ قِعٞ لََ�
   ترجمه: 
  .ونددیپ یبه وقوع م )امت نام داردیو ق(د یشو یم داده میه از آن بک یزیقطعًا چ 
   توضیحات: 

ونَ «  دُ ا تُوعَ امت و آخرت یمراد ق .دیگرد یم مید و بیشو یآنچه بدان مژده داده م :»مَ
  .است

 ۸ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ ُطِمَسۡت  �ُُّجومُ ٱ فَإَِذا﴿ 
   ترجمه: 
  .گردند یم کیستارگان محو و تاره ک یھنگام 
   توضیحات: 

تْ «  سَ   ).۳۷قمر /  ،۶۶/   سی ،۴۷نساء /  :نگا(نور گشتند  یب .نابود شدند :»طُمِ
 ۹ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ �َذا﴿  َما   ﴾٩ فُرَِجۡت  ءُ لسَّ
   ترجمه: 
  .گردد یافته مکه آسمان شک یو ھنگام 

 



 تفسیر نور    ٢٦٦٠

 

   توضیحات: 

تْ «  جَ   ).۱انشقاق /  :نگا(د یافته گردکش :»فُرِ
 ۱۰ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠ �ُِسَفۡت  َباُل �ِۡ ٱ �َذا﴿ 
   ترجمه: 
  .گردند ینده مکنده و پراکھا بر وهکه ک یو ھنگام 
   توضیحات: 

فَتْ «  و  ۹۷/   طه :نگا(د ینده گردکنده و پراکبر .دینده شد و پخش گردکاز جا  :»نُسِ
۱۰۵.(  

 ۱۱ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

ّ�َِتۡت  لرُُّسُل ٱ �َذا﴿ 
ُ
  ﴾١١ أ

   ترجمه: 
شھادت بر مّلت  یادا یتا برا(گردد  ین وقت مییغمبران تعیپ یه براک یو ھنگام 

  ).حاضر شوند ،خود
   توضیحات: 

لُ «  سُ تَتْ . «غمبرانیپ :»الرُّ بر مّلت  یگواھ یادا یبرا یعنی .دین وقت گردییتع :»أُقِّ
است و از  )وقت(ن واژه یاصل ا ).۶۹زمر /  ،۱۰۹/   مائده :نگا(گردند  یخود جمع م

  ).تیتوق(مصدر 
 ۱۲ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
لَۡت  �ٍ يَوۡ  ِ� ّجِ

ُ
  ﴾١٢ أ

   ترجمه: 
  ؟اند پس انداخته و در نظر گرفته شده یچه روز یبرا )ارھاکن یا( 
   توضیحات: 

لَتْ «   یل به معنیاز مصدر تأج .ن گشته استییتع .نده شده استکر افیبه تأخ :»أُجِّ



  ٢٦٦١ سوره مرسالت

 

 ،۱۲۸/   انعام :نگا(عقب انداختن و زمان دادن  .ردنکن مّدت ییتع .ر انداختنیبه تأخ
 ،وهین شیا ؟ ن وقت شده استییتع یچه روز یبرا :هیگر آید یمعن ).۱۴۵/   عمران آل
  .است م دادنیردن و بکد یتھد یبرا

 ۱۳ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ لِ َفۡص لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
و صفوف  ،ان حق و باطلیم(انداختن  یو جدائ )ان مردمیدر م(روز قضاوت  یبرا 

  ).انیان از دوزخیو باالخره بھشت ،ارانکاران از بدکوکیو ن ،افرانکمؤمنان از صفوف 
   توضیحات: 

لِ «  صْ ان یب ین برایشیپ یھمه سوگندھا .انداختن یجدائ .یقضاوت و داور :»الْفَ
ان ھمگان یو م ،شود یسزا و جزا داده م ،ھا وششکھا و  ه تالشکاست  یت روزیواقع
  .دیآ یگر م ارا جلوهکگردد و حق و باطل آش یم یداور

 ۱۴ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾١٤ لِ َفۡص لۡ ٱ مُ يَوۡ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ ستیچ یو جدائ یروز داور یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   .امت استیان عظمت روز قیمراد ب ).۲۷مّدّثر /  ،۳/   حاّقه :نگا( :»مَ
 ۱۵ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾١٥ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 

يْلٌ «   ۱۰و  ۹و  ۸ات یدر آ )ِاذا(ه جواب شرط ین آیا !الیواو !یوا .یو نابود کھال :»وَ
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  ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(است  ۱۱و 
 ۱۶ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
 ٱ لِِك ُ�هۡ  �

َ
لِ�َ ۡ�   ﴾١٦ وَّ

   ترجمه: 
  ؟ میا را نابود نساخته )نندهک بیذکت(ان ینیشیا ما پیآ 
   توضیحات: 

لِنيَ «    .ھمچون قوم نوح و عاد و ثمود .انینیشیپ :»األوَّ
 ۱۷ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٧ ِخرِ�نَ �ٱ بُِعُهمُ نُتۡ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میا ردهکشان روانه ن ان را به دنبالینیسپس پس 
   توضیحات: 

ينَ «  رِ   .یب و موسیھمچون قوم لوط و شع .نیمتأّخر .انینیپس :»اآلخِ
 ۱۸ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  َعُل َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿   ٱب
ۡ   ﴾١٨ رِِم�َ ُمجۡ ل

   ترجمه: 
  .مینک ین رفتار میاران چنکما با گناھ 
   توضیحات: 

 »... لُ عَ ذلِكَ نَفْ  یالھ یعذابھاه کت است ین واقعیاگر  بیان قتیدر حق ،هین آیا :»كَ
  .گردد یار مکھمسان گذشتگان گناھ ،ارکندگان بزھیر آیدامنگ

 ۱۹ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾١٩ ُمَكّذِ
 



  ٢٦٦٣ سوره مرسالت

 

   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 

ئِذٍ «  مَ وْ   .د مطلب استیکتأ یرار براکز است و تیمراد روز رستاخ :»يَ
 ۲۰ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
مَ�ۡ  � ٓ  ّمِن لُق�ُّ ا ِه�ٖ  ءٖ مَّ   ﴾٢٠ مَّ

   ترجمه: 
  ؟ میا دهیافرین )یبه نام من( یزیر و ناچیا ما شما را از آب حقیآ 
   توضیحات: 

نيٍ «  هِ دگاه یاز د یو حقارت یزین ناچیالبّته چن .زیر و ناچیحق .کخوار و سب :»مَ
  ).۸/   سجده :نگا(اعجوبه زمان است  ی،اّما از نظر علم ،مردمان است یظاھر

 ۲۱ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

ِك�ٍ  قََرارٖ  ِ�  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ ﴿    ﴾٢١ مَّ
   ترجمه: 
ه رحم مادر است و آن اندازه مناسب و ک(م یا استوار قرار داده یگاھیو آن را در جا 

  ).برد یفرو م یرا در شگفت یانسانه ھر کب است یجالب و عج
   توضیحات: 

كِنيٍ «    ).۱۳/   مؤمنون :نگا(م و استوار کمح :»مَ
 ۲۲ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

عۡ  قََدرٖ  إَِ�ٰ ﴿    ﴾٢٢ لُو�ٖ مَّ
   ترجمه: 
و روز  ،ردیگ یان میم پاکن در شیجن یه دوران ماندگارک(مشّخص  یتا مّدت زمان 

  ).رسد یوالدت فرا م
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   توضیحات: 

رٍ «  دَ  ،۲۷/   یشور ،۱۸/   مؤمنون ،۲۱حجر /  :نگا(ن یمّدت زمان مع .مقدار :»قَ
  ).۱۱/   زخرف

 ۲۳ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٣ ِدُرونَ َ�ٰ لۡ ٱ مَ فَنِعۡ  نَاَ�َقَدرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
ف و یچنان انسان شر یریز و حقیه از نطفه ناچک(م یا داشته )ار راکن یا( یما توانائ 

  .مین توانا بوده و ھستیو ما بھتر )میبساز یاملک
   توضیحات: 

نَا«  رْ دَّ ونَ . «میا ردهک یریگ اندازه .میا قدرت داشته :»قَ ادِرُ  .انیتوانا .رانیگ اندازه :»قَ
 :نگا(م یا ر بودهیگ ن اندازهیم و بھتریا ردهک یریگ ما اندازه :هیگر آید یمعن

  ).یالمعان روح ،انیالب روح ،ریبکر یتفس ،ّسریالم المصحف
 ۲۴ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٢٤ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۲۵ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
 ٱ َعلِ َ�ۡ  �

َ
  ﴾٢٥ كَِفاتًا َض �ۡ�

   ترجمه: 
و در حال ممات در  ،خود یات بر رویمردمان در حال ح(ن را گردآورنده یا ما زمیآ 

  ؟ میا نساخته )دل خود
   توضیحات: 

اتاً «  ار برده کاسم فاعل به  ینجا در معنیدر ا .یگردآور یمصدر است و به معن :»كِفَ



  ٢٦٦٥ سوره مرسالت

 

ان است و به کمه اسم کن یا ای .ننده و گردآورنده استک جمع یشده است و به معن
  .یگاه و محّل گردھمآئیجا یمعن

 ۲۶ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

حۡ ﴿ 
َ
ٓ أ مۡ  ءٗ َيا

َ
ٰ َوأ   ﴾٢٦ اتٗ َ�

   ترجمه: 
  ؟ ات و ھم در حال مماتیھم در حال ح 
   توضیحات: 

يَآءً «  اتاً (اگر  :»أَحْ  .به آنھا است مفعوٌل  ،و اسم فاعل باشد )اِفتک(ا جمع ی ،مصدر )كِفَ

تُ (فعل محذوف  یبرا یول ،به است باز ھم مفعوٌل  ،ان باشدکاگر اسم م فِ ا حال ی ).تَكْ

م(ر محذوف یضم يَآءً وَ « :ن استیو اصل آن چن ،است )كُ مْ أَحْ تُكُ فِ اتاً تَكْ وَ   .»أَمْ
 ۲۷ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  ٖت ِمَ�ٰ َ�ٰ  ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها َناوََجَعلۡ ﴿ 
َ
ٓ  ُ�مَ�ٰ َقيۡ َوأ ا   ﴾٢٧ افَُراتٗ  ءٗ مَّ

   ترجمه: 
  ؟ میا و از آب گوارا به شما ننوشانده ،میا اوردهید نیاستوار و بلند پد یھا ه وکو در آن  
   توضیحات: 

امِ «  اتٍ ـشَ اتاً . «دهیشک کبلند و سربه فل ،جمع شامخ :»خَ ار خوشمزه یبس .گوارا :»فُرَ
  ).۱۲فاطر /  ،۵۳/   فرقان :نگا(

 ۲۸ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٢٨ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانکب یذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۲۹ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 
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ْ نَطلُِقوٓ ٱ﴿  بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم َما إَِ�ٰ  ا   ﴾٢٩ تَُ�ّذِ
   ترجمه: 
وسته دروغش یه پکد یرھسپار شو یزیھمان چسوی  به :)شود یبدانان گفته م( 

  .دیشمرد یم
   توضیحات: 

وا«  ا. «دیروان شو .دیرھسپار شو :»إنطَلِقُ   .مراد دوزخ است :»مَ
 ۳۰ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ْ نَطلُِقوٓ ٱ﴿  ٰ  ذِي ِظّلٖ  إَِ�ٰ  ا   ﴾٣٠ ُشَعبٖ  ِث ثََ�
   ترجمه: 
  ).خفقان بار آتش یدودھا(ه سه شاخه یساسوی  به دیبرو 
   توضیحات: 

به عنوان  .زدیخ یه از دوزخ برمکاست  یاه و پرحرارتیمراد دود س .هیسا :»ظِلٍّ « 

بٍ . «ده شده استیه نامیسا ،شخندیر عَ عَبٍ . «شاخه ،جمع ُشْعَبة :»شُ  :»ذِي ثَالثِ شُ
از طرف  یا و شاخه ،از طرف راست یا و شاخه ،سر یاز باال یا شاخه ،سه شاخه یدارا
ام کند و در ک یآنان را از ھر سو احاطه م ،ظ مرگبارین دود غلیا ،بین ترتیبه ا .چپ

  .برد یخود فرو م
 ۳۱ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾٣١ للََّهبِ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َوَ�  َظلِيلٖ  �َّ ﴿ 
   ترجمه: 
 یریآتش جلوگ یھا شعله یو نه از سوزندگ ،است یبخش  شیو آسا کدار خن هینه سا 

  ).ه خود برخاسته از آتش استکچرا ( .ندک یم
   توضیحات: 

باشد و  کبخش و خن  ه آرامکاست  یا هیمراد سا .ه گستریسا .دار هیسا :»ظَلِيلٍ « 
  .دیایه به حساب بیواقعًا سا

 



  ٢٦٦٧ سوره مرسالت

 

 ۳۲ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

َها﴿  رٖ  ِ� تَرۡ  إِ�َّ  ﴾٣٢ َقۡ�ِ لۡ ٱكَ  �َِ�َ
   ترجمه: 
رون یاز خود ب یھائ آتشپاره )زدیخ یاز آن برم ین دود مرگباریچن(ه ک یآتش 

  .ھستند )یا بزرگ و برافراشته( کوشکه انگار کدھد  یم
   توضیحات: 

َا«  رٍ . «آن آتش :»إِهنَّ َ ِ . «ھا جرّقه .ھا ھا آتشپاره زبانه ،جمع َشَرَرة و َشراَرة :»رشَ رصْ  :»الْقَ
  .اخک .کوشک

 ۳۳ آیهسوره مرسالت 
   ه:یمتن آ 

نَّهُ ﴿ 
َ
  ﴾٣٣ رٞ ُصفۡ  لَتٞ ِجَ�ٰ  ۥَك�

   ترجمه: 
  .ھستند یشتران زرد )ت و سرعتکاز لحاظ رنگ و حر(ه انگار ک یھائ آتشپاره 
   توضیحات: 

أَنَّهُ «  ر(به لفظ  )هُ (ر یضم :»كَ َ . شتران ،جمع َجَمل :» الَةٌ ـمَ ـجِ . «گردد یبرم )رشَ

رٌ « فْ ه کبرند  یار مکبه  ین واژه را درباره شترانیاھا  عرب .زرد رنگ ،جمع اصفر :»صُ
  ).المفّسر المصحف :نگا(اه باشد یزه سیرنگ آنھا زرِد آم

 ۳۴ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٣٤ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۳۵ مرسالت آیهسوره  
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٥ يَنِطُقونَ  َ�  مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ ﴿ 
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   ترجمه: 
ند یگو یسخن نم )زنند و یدم نم ی،ات الھینندگان آک بیذکت(ه کاست  یروز ،امروز 

  ).نھد یوت مکه خداوند بر دھانشان مھر سکچرا (
   توضیحات: 

مُ «  وْ ونَ (است و به جمله  )ھذا(خبر  :»يَ نطِقُ  .ندیگو یسخن نم .اضافه شده است )ال يَ
افران بعد از ک .است یگوناگون یھا تیھا و موقع موضع یاست و دارا یامت طوالنیق

ار کو سرانجام ان )۶۷/   احزاب :نگا(ھا  یخواھ  و معذرت )۱۱۱/   نحل :نگا(دفاع از خود 
  سی :نگا(شود  یوت زده مکشان مھر س بر دھان )۲۳/   انعام :نگا(ش یخو ینید یفر و بک
آورد  یھا را به گفتار در م ر اندامیبر اعمال و افعالشان سا یگواھ یو خداوند برا )۶۵/ 
  .شود یاجازه سخن گفتن داده نمشان  بدی گریو د )۲۴نور /  :نگا(

 ۳۶ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٦ َتِذُرونَ َ�َيعۡ  لَُهمۡ  َذنُ يُؤۡ  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .نندکب یشود تا پوزش بطلبند و عذرخواھ یاجازه داده نمشان  بدی و 
   توضیحات: 

نُ ل«  ذَ ؤْ مْ ـَال يُ ار به که کاست  یوقت .به دنبال ثبوت جرائم است ،ن عدم اجازهیا :»هُ
  .گردد یشان سلب میه حق دفاع از اکده است یرس یجائ

 ۳۷ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٣٧ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۳۸ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َ�َعۡ  ِل� َفۡص لۡ ٱ مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ ﴿ 
َ
لِ�َ ۡ�   ﴾٣٨ وَّ



  ٢٦٦٩ سوره مرسالت

 

   ترجمه: 
مؤمنان از ( یو جداساز )ان مردمیدر م( یروز داور ،امروز :)شود یشان گفته میبد( 

ان ینیشیشما را با ھمه پ ،است )انیان از دوزخیافران و حق از باطل و باالخره بھشتک
  .میا گرد آورده

   توضیحات: 

لِ «  صْ ). ۱۴و  ۱۳/   مرسالت ،۴۰/   دخان ،۲۱/   صاّفات :نگا( یجداساز .یداور :»الْفَ

لِنيَ « مْ (ر یا عطف است بر ضمیمفعول معه است و  .انینیشیپ :»األوَّ   ).كُ
 ۳۹ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٩ فَِكيُدونِ  دٞ َكيۡ  لَُ�مۡ  َ�نَ  فَإِن﴿ 
   ترجمه: 
نسبت به  ،دیز از چنگال عقاب و عذاب من) داریگر ی(برا یا له و چارهینون اگر حکا 

  د).یشتن را از دست من برھانید خویتوان یه مک یا د (و با ھر طرح و نقشهیمن انجام دھ
   توضیحات: 

يْدٌ «  ونِ . «یله نجات و رھائیح .یجوئ چاره .رنگین :»كَ از عقاب و  یرھائ یبرا :»فَكِيدُ
  ).۱۹۵/   اعراف :نگا(د یار برکله نجات به یدر برابر من ح .دینک یجوئ عذاب من چاره

 ۴۰ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٤٠ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۴۱ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿    ﴾٤١ وَُ�ُيونٖ  لٖ ِظَ�ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
   ترجمه: 
  .سارانند نار چشمهکھا و در  هیر سایزگاران در زیپرھ 
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    توضیحات: 

يُونٍ . «ھا هیسا ،جمع ِظّل  :»ظِاللٍ «    .ھا چشمه ،نیجمع عَ  :»عُ
 ۴۲ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ا كِهَ َوفََ�   ﴾٤٢ َتُهونَ �َشۡ  ِممَّ
   ترجمه: 
  .نندکه بخواھند و آرزو ک یھائ وهیان میو در م 
   توضیحات: 

اكِهَ «  ونَ «ھا.  وهیم ،َھةکجمع فا»: فَوَ تَهُ ه ک یا وهیھرگونه م -دارد: الف  یدو معن»: يَشْ
  خورند. یامل مکه خوشمزه و مورد پسند است و با اشتھاء ک یھائ وهیم -ب  خواھند. یم

 ۴۳ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا   ﴾٤٣ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما � َٔ
   ترجمه: 
  .گوارا باد ،دید و خوش بنوشیخوش بخور ،دیا ردهک یه مک یارھائکدر برابر  
   توضیحات: 

نِيئاً «    ).۲۴/   حاّقه ،۱۹طور /  ،۴نساء /  :نگا( :»هَ
 ۴۴ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا﴿    ﴾٤٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
   ترجمه: 
  .میدھ یاران پاداش مکوکیبه نگونه  این ما 
   توضیحات: 

 »... ذلِكَ ه شده یکن مطلب تیا یرو ،گرید یھا هیاز آ یاریه و بسین آیدر ا :»إِنَّا كَ
  .مانین ایان دروغینه به مّدع ؛شود یاران داده مکوکیتنھا به ن یالھھای  نعمت هکاست 

 ۴۵ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٦٧١ سوره مرسالت

 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٤٥ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۴۶ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ْ  ُ�ُوا ۡ  إِنَُّ�م قَلِيً�  َوَ�َمتَُّعوا   ﴾٤٦ رُِمونَ �ُّ
   ترجمه: 
ه کد یبدان یول(د یلّذت ببر ید و چندیبخور یمک )ایوتاه دنکن چند روز یدر ا( 

  .دیارکشما گناھ )هکچرا  ،در انتظار شما است یعذاب الھ
   توضیحات: 

لِيالً «   کا روزگار اندی ،وتاه عمر انسانکمراد مّدت  .ظرف است .یکروزگار اند :»قَ
  .دان آخرت استیجاو یایجھان در برابر دن

 ۴۷ سوره مرسالت آیه
   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٤٧ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانک بیذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۴۸ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

ْ رۡ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿    ﴾٤٨ َكُعونَ يَرۡ  َ�  َكُعوا
   ترجمه: 
در برابر اوامر ( :شود یبدانان گفته م یوقت )هکچنان از باده غرور سرمست ھستند ( 

  !برند یرنش نمکنند و ک ید خضوع نمیرنش ببرکد و ینکخضوع  )یالھ یو نواھ
   توضیحات: 

وا«  عُ كَ  ؛ است ین و مقّررات الھیخضوع در برابر قوان ،وعکمراد از ر .دیوع ببرکر :»إرْ
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از  یخالصه مراد اطاعت و فرمانبردار ).۵۵/   مائده ،۴۳/   بقره :نگا(وع نماز کنه فقط ر
 :نگا(اند  دانسته )دینماز بگزار( یھم آن را به معن یبرخ ).یالمعان روح :نگا(خدا است 

  ).ریزاداّلمس
 ۴۹ سوره مرسالت آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾٤٩ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
  !نندگانکب یذکبه حال ت یوا ،در آن روز 
   توضیحات: 
 ۵۰ سوره مرسالت آیه 
   ه:یمتن آ 

يِّ ﴿ 
َ
 ﴾٥٠ ِمُنونَ يُؤۡ  ۥَدهُ َ�عۡ  َحِديثِۢ  فَبِأ

   ترجمه: 
راتش یات و تعبیآن در تمام آت یحّقان یھا ه دالئل صدق و نشانهکن قرآن یاگر به ا( 
  ؟آورند یمان میا -  ر از قرآنیغ -گر یدام سخن دکپس به  )اورندیمان نیا ،ار استکآش

   توضیحات: 

هُ «  دَ  .ر از قرآنیغ .از قرآن یجدا :»بَعْ



 
 

 سوره نبأ

 ۱ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�مَّ ﴿     ﴾١ َءلُونَ يَتََسا
   ترجمه: 
  ؟پرسند یگر میدکیز از یدرباره چه چ )ن مردمیا( 
   توضیحات: 

مَّ «  مّ (مخّفف  ،ن واژهیا .زیاز چه چ :»عَ نْ (ه در اصل کاست  )اـَعَ ا عَ . « است )مَ

لُونَ  آءَ تَسَ با مطالب و مباحث  ،هکان مکّفار و مشرکه ک یوقت .پرسند یگر میاز ھمد :»يَ
و  ،امتیتاب قکز و حساب و یو نبّوت و رستاخ یل مبدأ و معاد و وحیاز قب ی،ا تازه

و  یشوخ یاز رو یو گاھ ،دیو ترد کش یاز رو یگاھ ،روبرو شدند ،بھشت و دوزخ
ن یشان اینجا سؤال ایدر ا .ردندک یگر میدکیدرباره آن مطالب از  یھائ پرسش ،مسخره

  ؟امت وجود داردیه قکواقعًا راست است  :هکبود 
 ۲ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢ َعِظيمِ لۡ ٱ �ََّبإِ ٱ َعنِ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).پرسند یز میو مھّم رستاخ(از خبر بزرگ  
   توضیحات: 

  ).۷۱/   ونسی ،۶۷و  ۳۴/   انعام ،۲۷/   مائده :نگا(خبر مھّم  :»النَبَإِ « 
 ۳ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿     ﴾٣ َتلُِفونَ ُ�ۡ  �ِيهِ  ُهمۡ  �َّ
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   ترجمه: 
  .ه راجع بدان اختالف دارندک یآن خبر 
   توضیحات: 

ونَ «  ْتَلِفُ درباره آن  یو گروھ ،رندیپذ یآن را م  ھای دست .اختالف ورزندگان :»خمُ
  .دندیو ترد کگرفتار ش

 ۴ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٤ لَُمونَ َسَيعۡ  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیخواھند فھم یبه زود !)پندارند یه مک(ن است ینه چن 
   توضیحات: 

الّ «  ونَ ). «۱۰۰/   مؤمنون ،۸۲و  ۷۹/   میمر :نگا( !ن استینه چن :»كَ لَمُ يَعْ  :»سَ
ه انسان بعد از مرگ متوّجه احوال و کچرا  .مراد بعد از مرگ است .خواھند دانست

  .گردد یاوضاع خود م
 ۵ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٥ لَُمونَ َسَيعۡ  َ�َّ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیخواھند فھم یبه زود !)پندارند یه مک(ن است یباز ھم نه چن 
   توضیحات: 

الّ «  ونَ . «د استیکتأ یرار براکت :»كَ لَمُ يَعْ مراد بعد از زنده شدن و سر برآوردن  :»سَ
  ).ّسریالم المصحف :نگا(از گورھا است 

 ۶ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
 ٱ َعلِ َ�ۡ  �

َ
   ﴾٦ ادٗ ِمَ�ٰ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
  ؟ میا نساخته )ھا شما انسان یزندگ یبرا( یا گاه آمادهین را جایا ما زمیآ 



  ٢٦٧٥ سوره نبأ

 

   توضیحات: 

اداً «  هَ   عمران آل ،۲۰۶/   بقره :نگا(ش و آرامش یمحّل آسا .گاھواره .گاه آمادهیجا :»مِ
ه کده شده است یآفر یا ن به گونهیه زمکن است یمراد ا ).۴۱/   اعراف ،۱۹۷و  ۱۲/ 

  .وشش استکار و کش و جوالنگاه یگھواره پرورش و بستر آسا
 ۷ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ ﴿ 
َ
  ﴾٧ اتَادٗ أ

   ترجمه: 
 )یبرابر فشار مواّد مذاب درون ن دریزم ینگاھدار یبرا( یھائ خیھا را م وهکا یو آ 

  ؟ میا ننموده
   توضیحات: 

تَاداً «  لومترھا در دل یکھا  وهک ).۱۰فجر /  ،۱۲/   ص :نگا(ھا  خیم ،جمع َوَتد :»أَوْ
ن را در برابر یپوسته زم یاند و ھمچون زرھ وستهیاند و در آنجا به ھم پ ن فرو رفتهیزم

حفظ  ،ھا انوسیاھا و اقیم دریعظ یھا و طوفان ی،از مواّد مذاب درون یفشار ناش
  .نندک یم

 ۸ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

زۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََخلَقۡ ﴿ 
َ
   ﴾٨ اجٗ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  ؟ میا دهیافرین )نر و ماده( یو شما را به صورت جفتھا 
   توضیحات: 

اجاً «  وَ   .حال است ).۱۲/   زخرف ،۱۱فاطر /  :نگا(ھا  جفت ،جمع َزْوج :»أَزْ
 ۹ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٩ اُسَبا�ٗ  َمُ�مۡ نَوۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میا ردهکشتان نیه آرامش و آسایو خوابتان را ما 
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   توضیحات: 

بَاتاً «  اند  مرگ گرفته یآن را به معن یبعض ).۴۷/   فرقان :نگا(ش یآرامش و آسا :»سُ
 ،ه خدا ھر شب و ھر روزکن اعتبار یبه ا ).انیأضواءالب ،جزء عّم محّمد عبده :نگا(

خواب مردمان مرگ  .دھد ینشان مھا  انسان ار از مردن و زنده شدن را بهکآش یا نمونه
  ).۴۲زمر /  :نگا(زشان است یشان رستاخیدار شدن ایو ب ،آنان

 ۱۰ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿     ﴾١٠ اِ�َاسٗ  َل �َّ
   ترجمه: 
دگان مردمان یدور از د ،تا در خلوت شب( ؟ میا و شب را جامه و پوشش ننموده 

  ).دید قوا بپردازیو به تجد ،دینکش یآرامش و آسا
   توضیحات: 

نَا«  لْ عَ يْلَ  جَ است بر اندام  یلباس و پوشش ،پرده شب ).۴۷/   فرقان :نگا( :»لِبَاساً  الَّ
 یھا تیو فّعال ،شود یده مینور آفتاب برچ ،با فرو افتادن پرده ظلمت .نیزم

  .گردد یل میھا تعط وانیو حھا  انسان نندهک خسته
 ۱۱ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١١ اَمَعاشٗ  �ََّهارَ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
در  ،د قوا در شبیتا پس از تجد( ؟ میا ردهکن یوشش زندگکو روز را وقت تالش و  

  ).دیبپردازسب کار و کروز به 
   توضیحات: 

اشاً «  عَ ا مصدر یاسم زمان  .یات و زندگیح .وششکزش و یزمان خ .یوقت زندگ :»مَ
  .شود یان اطالق میژه آدمیو یه به زندگکش است یع یمیم

 ۱۲ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١٢ اِشَدادٗ  اعٗ َسبۡ  قَُ�مۡ فَوۡ  َناَوَ�نَيۡ ﴿ 



  ٢٦٧٧ سوره نبأ

 

   ترجمه: 
خرگاه  ،نیو بر فراز فرش زم( ؟ میا سر شما ھفت آسمان استوار نساخته یو باال 

  .؟) میا ردهکآسمان را برافراشته ن
   توضیحات: 

بْعاً «  رات متعّدد آسمان و کر است و اشاره به یثکت ین عدد برایا .ھفت :»سَ
ساختار  یه داراکاست  یفراوان جھان ھست یھا شانکھکھا و  منظومه یھا مجموعه

م ھمه ینیب یاّما آنچه ما از ستارگان م ،د داللت داردیا بر تحدیو  .ھستند یاستوار و بزرگ
ه از دسترس کگر وجود دارد یشش آسمان د ،آن یمتعّلق به آسمان اّول است و ماورا

  ).۱۲/   فّصلت ،۶/   صاّفات :نگا(رون و فراتر است یعلم بشر ب
 ۱۳ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

اجٗ  َناوََجَعلۡ ﴿  اجٗ  اِ�َ    ﴾١٣ اَوهَّ
   ترجمه: 
تان یط را برایتا در بزمگاه جھان مح( ؟ میا دهیافریرا ن یو چراغ درخشان و فروزان 

  .؟)روشن و گرم دارد
   توضیحات: 

نَا«  لْ عَ  ).شیاعراب القرآن درو :نگا(خلق است  ینجا به معنیجعل در ا .میا دهیآفر :»جَ

اجاً «  َ اجاً . «چراغ :»رسِ هَّ   .د استیمراد خورش .فروزان .درخشان :»وَ
 ۱۴ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

نَزۡ�َ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  اَوأ ٰ ُمعۡ ل ٓ  تِ ِصَ�    ﴾١٤ اَ�َّاجٗ  ءٗ َما

   ترجمه: 
  ؟ میا زنده فرو نفرستادهیآب فراوان ر ،افشارنده یو از ابرھا 
   توضیحات: 

اتِ ـالْ «  َ عْرصِ ا ابرھا یگو .ده باشدیدن آنھا فرا رسیه زمان بارک یابرھائ ،جمع ُمْعِصر :»مُ
جه باران یفشارند و در نت یه خود را مکشود  یم مکبر آنھا حا یستمیس ،مکبه ھنگام ترا

اجاً ). «نمونه :نگا(بارد  یاز آنھا م   .زانیر یاپیپ .زنده و بارندهیار ریبس :»ثَجَّ
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 ۱۵ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ُخۡ ﴿     ﴾١٥ اَوَ�َبا�ٗ  اَحبّٗ  ۦبِهِ  رِجَ ّ�ِ
   ترجمه: 
  .اھھا رایھا و گ م دانهیانیتا با آن برو 
   توضیحات: 

بّاً «  بَاتاً . «انسان است کمراد خورا .یکخورا یھا دانه :»حَ  کمراد خورا .اھانیگ :»نَ
  .وان استیح

 ۱۶ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ لۡ  ٍت وََج�َّ
َ
   ﴾١٦ َفافًا�

   ترجمه: 
  .درھم و انبوه راھای  باغ و 
   توضیحات: 

افاً «  فَ به  ،ه مفرد نداردکھم معتقدند  یو بعض ،است )فیَلف(ا ی )لَفّ (مفرد آن  :»أَلْ
  .دهیشکسر در ھم  ،دهیچیدرھم پ ،انبوه :یمعن

 ۱۷ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١٧ اتٗ ِميَ�ٰ  َ�نَ  لِ َفۡص لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و حقائق از  ،حق از باطل( یو جدائ )ن مردمانیخداوند جھان در ب( یروز داور 

  .است )ز ھمگانیرستاخ(وقت مقّرر  ،)افرانکو مؤمنان از  ،اوھام
   توضیحات: 

اتاً ). «۳۸و  ۱۴و  ۱۳/   مرسالت ،۴۰/   دخان ،۲۱/   صاّفات :نگا( :»ْوَم اْلَفْصِل ی«  يقَ  :»مِ
 ،۳۸شعراء /  ،۱۸۷و  ۱۴۲/   اعراف :نگا(زنده شدن  یبرا ن و مقّرریوقت مع .عادیم

  ).۵۰/   واقعه
 



  ٢٦٧٩ سوره نبأ

 

 ۱۸ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿    لصُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َ�َت�

َ
   ﴾١٨ اَواجٗ أ

   ترجمه: 
 یبه سو(شود و شما گروه گروه و دسته دسته  یده میه در صور دمک یھمان روز 

  .دیآئ یم )دان محشریم
   توضیحات: 

مَ «  وْ مَ (بدل از  :»يَ لِ  يَوْ صْ اتاً (ا ی )الْفَ يقَ نِي(فعل محذوف  یبه برا  ا مفعوٌل ی ،است )مِ  )أَعْ

ورِ . «است  یدن در ُصور برایه آمده است اشاره به دمین آیآنچه در ا .پوریش .بوق :»الصُّ

اجاً . «ز مردگان استیات مجّدد و رستاخیه نفخه حکن بار است یدوم  ،جمع َفْوج :»أَفْوَ
مردم گروه  یدر جائ .دارد یگوناگون یھا تیھا و موقع موضع ،امتیق .ھا و دسته  ھا گروه

و در  )۷۱اسراء /  :نگا(گردند  یدان محشر میان خود رھسپار میشوایگروه ھمراه با پ
حاضر  یدادگاه عدل الھ یگواه در پا کینفر مأمور و  کیدام ھمراه با کھر یجائ

  ).۲۱ق /  ،۹۵/   میمر :نگا(شوند  یم
 ۱۹ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َوفُتَِحِت ﴿  َما بۡ  فََ�نَۡت  ءُ لسَّ
َ
� ٰ    ﴾١٩ ابٗ َ�

   ترجمه: 
  .شود یل میھا تبد گردد و به درھا و دروازه یو آسمان باز و گشوده م 
   توضیحات: 

تْ «  تِحَ مراد  .تحّقق است یبرا یر فعل به صورت ماضکذ .گشوده شد .دیباز گرد :»فُ
ه آن اندازه در آنھا کاست  یرات آسمانکشدن  یاشاره به متالش ،از باز شدن آسمان

شده است  یھائ ل به درھا و دروازهیسرتاسر آن تبد یه گوئکگردد  یجاد میھا ا افکش
خورد و  یائنات بھم مکدر آن روز نظم  ،گریر دیبه تعب ).۱انفطار /  ،۱انشقاق /  :نگا(
ن ید اشاره به ایشا ).۴۸/   میابراھ :نگا(دھند  یل مکر شییتغ یگریرات دکات ما به رک

آماده و ھا  انسان عالم باال باز و وسائل پرواز یھا دروازه ی،ن روزیه در چنکھم باشد 
 یبھشت و دوزخ به رو یو درھا ،انیبھشت و دوزخ نما یھا گردد و گذرگاه یآسان م
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ن دو یا یھا جز درھا و دروازه یھائ و درھا و دروازه ،گردد یمردمان باز و گشوده م
 ،۲۹/   نحل ،۲۳رعد /  ،۷۳و  ۷۲و  ۷۱زمر /  :نگا(زادگان وجود ندارد یآدم یان براکم

  ).۵۰/   ص
 ۲۰ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َتِ ﴿  ابًا فََ�نَۡت  َباُل �ِۡ ٱ وَُسّ�ِ َ�َ ٢٠﴾   
   ترجمه: 
در  یل غبارکگردند و در فضا به ش یو روان م(شوند  یانداخته مت کھا به حر وهکو  

  .دھند یل میکرا تش یسراب بزرگ کیو  )ندیآ یم
   توضیحات: 

اباً «  َ نور /  :نگا(شود  یگر م دا و جلوهیست نور پکه به سبب شکنما  آب .سراب :»رسَ
۳۹.(  

 ۲۱ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٢١ اَصادٗ ِمرۡ  َ�نَۡت  َجَهنَّمَ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و  ،زدانیزان از فرمان یگر یرھایو در انتظار نخج(است  ینگاه بزرگیمکدوزخ  

  ).ام خود استکورودشان به 
   توضیحات: 

اداً «  صَ رْ ان را یآمدن دوزخ ،ه در آن فرشتگان مأموِر عذابک یگاھیجا .نگاهیمک :»مِ
غه یتواند ص یو م ،آن گذشت یمعنه کان باشد کتواند اسم م ین واژه میا .ندیپا یم

 :ن استیچن ین صورت معنیدر ا ).یالمعان روح :نگا(ا صفت مشّبھه باشد یمبالغه 
دوزخ  :اند گذرگاه دانسته و گفته یھم به معن یبرخ .ان استین دوزخیمکدوزخ در 

  .گذرگاه ھمگان است
 ۲۲ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ   ﴾٢٢ اا�ٗ  َٔ َ�  غِ�َ ّلِل�َّ



  ٢٦٨١ سوره نبأ

 

   ترجمه: 
  .شان استکسر یمرجع و مأوا 
   توضیحات: 

ئَاباً «    ).۵۵و  ۴۹و  ۴۰/   ص ،۲۹رعد /  ،۱۴/   عمران (نگا: آل یمحّل بازگشت. مأو»: مَ
 ۲۳ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ٓ  بِثِ�َ �َّ حۡ  �ِيَها
َ
   ﴾٢٣ اَقا�ٗ أ

   ترجمه: 
  .مانند یدر آن م ،رانکیب یروزگاران متوال 
   توضیحات: 

اباً . «حال است .ماندگاران :»البِثِنيَ «  قَ  ،و آن ھم جمع ِحْقَبة است ،جمع ُحُقب :»أَحْ
 :نگا(ت ینھا یو ب یاپیروزگاران پ ).ّسریالم المصحف :نگا(مّدت زمان نامحدود  یبه معن

  .ه استیف مفعوٌل  .سال یھا سال ).انیالب روح ی،قاسم ،جزء عّم محّمد عبده ،القرآن روح
 ۲۴ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ابًا َوَ�  ادٗ بَرۡ  �ِيَها يَُذوقُونَ  �َّ ﴿  َ�َ ٢٤﴾   
   ترجمه: 
  .نوشند یم یگوارائ یدنیو نه نوش ،چشند یم یکخن )یھوا(در آنجا نه  
   توضیحات: 

داً «   ،القرآن روح :نگا(است  کخن یمراد باد و ھوا .کخن .سرد :»بَرْ

اباً ). «المنتخب ،ّسریالم المصحف َ   .گوارا مراد است یدنینوش :»رشَ
 ۲۵ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ا�ٗ  اَ�ِيمٗ  إِ�َّ ﴿     ﴾٢٥ اوََغسَّ
   ترجمه: 
  .نوشند یرا م )انیزخم دوزخ(و زردابه و خونابه  ،ن آب جوشان و سوزانکیل و 
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   توضیحات: 

ِيم. «مّتصل باشدا یتواند منقطع  یاستثناء م .مگر .نکیل :»إِالّ «  ار داغ یآب بس :»اً ـمحَ

اقاً ). «۱۹/   حّج  ،۴/   ونسی ،۷۰/   انعام :نگا( سَّ  ).۵۷/   ص :نگا(زخم  کچر .خونابه :»غَ
 ۲۶ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ   ﴾٢٦ وِفَاقًا ءٗ َجَزا
   ترجمه: 
فرمان خدا ا از یشان در دنیا .با اعمال آنان(است مناسب و موافق  یفریک )نیا( 
و با ظلم  ،دندیشکجانشان را به آتش  ،دگان را سوزاندندیستمد  ھای دل ،ردندک یشکسر

فرشان یکه در دوزخ کسزاوار است  کنیھم ا ،رحم ننمودند یسکو زر و زور خود بر 
  ).ن باشدیشان چنیھا چنان و نوشابه

   توضیحات: 

آءً «  زَ وا(مفعول مطلق فعل محذوف  .فریک .مجازات :»جَ وزُ اقاً . «است )جُ فَ موافق  :»وِ
  .اسم فاعل یمصدر است و در معن .و سازگار

 ۲۷ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿     ﴾٢٧ اِحَسا�ٗ  ُجونَ يَرۡ  َ�  َ�نُوا
   ترجمه: 
و معتقد به (نداشتند  یو حسابرس یشان توّقع بازپرسیه اکن بدان خاطر است یا 

  ).ان و بدان نبودندکین یآخرت و سزا و جزا یز و دادگاھیرستاخ
   توضیحات: 

ونَ «  جُ انُوا ال يَرْ اباً . «دندیشک یدوار نبودند و انتظار نمیام :»كَ سَ محاسبه و  :»حِ
  .یحسابرس

 ۲۸ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ بُوا ابٗ  تَِناَ�ٰ � َوَ�ذَّ    ﴾٢٨ اكِذَّ
 



  ٢٦٨٣ سوره نبأ

 

   ترجمه: 
  .انگاشتند یامًال دروغ مکو  ،ردندک یب میذکت یلّ کما را به  یھا هیآ ،آنان 
   توضیحات: 

اباً «  ل یمصدر باب تفع .انه دروغ پنداشتنیجو زهیست .ردنکب یذکسخت ت :»كِذَّ

ار و )ّشافک :نگا(ھمچون ِفّسار  ،است اقو قِصّ رّ   ).القرآن یمعان :نگا( خِ
 ۲۹ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ ﴿ 
َ
   ﴾٢٩ ابٗ كَِ�ٰ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ

   ترجمه: 
  .میا ردهکم و با دّقت ثبت و ضبط یا امًال شمارش نمودهکزھا را یما ھمه چ 
   توضیحات: 

يْنَاهُ «  صَ  .نگاشتن :»كِتَاباً . «میا نموده یآن را سرشمار .میا ردهکآن را شمارش  :»أَحْ
ردن ک یسرشمار یعنی )ِإحصاء( ینجا مفعول مطلق و در معنیدر ا .نوشته .نوشتن

ن صورت یدر ا .توب است و حال بشمار استکم یتاب به معنکه واژه کن یا ای .است
شمارش  ،اند ه ثبت و ضبط شدهک یزھا را در حالیما ھمه چ :گردد ین میه چنیآ یمعن

  ).۵۳و  ۵۲قمر /  ،۱۲/   سی ،۲۱/   ونسی ،۴۹/   ھفک :نگا(م یا ردهک
 ۳۰ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ    ﴾٣٠ َعَذابًا إِ�َّ  نَّزِ�َدُ�مۡ  فَلَن فَُذوقُوا
   ترجمه: 
  .میافزائ یتان نمیبرا ،جز عذاب و درد و رنج یزیما ھرگز چ !دیپس بچش 
   توضیحات: 

وقُوا«  دھنده  انکخشم تگر  بیان و ،ر داردید و تحقیجنبه تھد ،ن جملهیا .دیبچش :»ذُ

مْ  فَلَن. «ذوالجالل است كُ يدَ اباً  إِالّ  نَّزِ ذَ دارند  یان میب یگریار دیبس یھا هیه و آین آیا :»عَ
 ،ردیگ یم ینجه و دردشان فزونکگردد و ش یشه بر عذابشان افزوده میان ھمیه دوزخک

/   فرقان ،۲۰ھود /  ،۹۷اسراء /  ،۸۸و  ۸۵/   نحل :نگا(ند ک یدا نمیپ یاستکو  یمکو 
  ).۳۶فاطر /  ،۸۸/   عمران آل ،۱۶۲و  ۸۶/   بقره .۶۹



 تفسیر نور    ٢٦٨٤

 

 ۳۱ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٣١ َمَفاًزا ُمتَّقِ�َ لِلۡ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  گردد. یشان می(به بھشت) بھره ا یابی(از دوزخ) و دست یرستگار ،زگارانیمسّلمًا پرھ 
   توضیحات: 

ازاً «  فَ ا اسم یو  ی،میمصدر م .به بھشت یابیدست .از دوزخ ینجات و رستگار :»مَ
  .امگاهک یان است و به معنکم

 ۳۲ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ عۡ  �ِقَ َحَدا
َ
   ﴾٣٢ ابٗ َ�ٰ َوأ

   ترجمه: 
  ).گردد یشان میبھره ا(و انواع رزھا  ،سرسبز یباغھا 
   توضیحات: 

آئِقَ «  دَ نَاباً «). بدل است ۶۰/   نمل :نگا(ھا  باغ ،َقةیجمع َحدِ  :»حَ  ،جمع ِعَنب :»أَعْ
  .ه داردکاست  یا ژهیت ویر آن به خاطر اھّم کذ .رزھا .انگورھا

 ۳۳ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

تۡ  َوَ�َواِعَب ﴿ 
َ
   ﴾٣٣ اَرابٗ �

   ترجمه: 
  .و دختران نوجوان نارپستان ھمسّن و سال 
   توضیحات: 

اعِبَ «  وَ شان برآمده یھا ه تازه پستانک یدختران .دختران نارپستان ،اِعبکجمع  :»كَ

اباً ). «ّسریالم المصحف :نگا(نگشته است تر  بزرگ پاشنه پا یعنی ،عبکاست و از   :»أَتْرَ
  .ھمسّن  .ھمسال ،جمع ِتْرب

 ۳۴ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٦٨٥ سوره نبأ

 

 ﴿ 
ۡ
   ﴾٣٤ ادَِها�ٗ  اسٗ َوَ�أ

   ترجمه: 
  .و جام پر از شراب 
   توضیحات: 

أْساً «  «  ).۱۷و  ۵/   انسان ،۱۸/   واقعه ،۲۳طور /  ،۴۵/   صاّفات :نگا(جام شراب  :»كَ

اقاً    .پر .ماالمال .زیلبر :»دِهَ
 ۳۵ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَ�  �وٗ لَغۡ  �ِيَها َمُعونَ �َسۡ  �َّ ﴿     ﴾٣٥ ابٗ كِ�َّ
   ترجمه: 
و دروغگو  یو نه دروغگوئ ،شنوند یم یا ھودهیان در آنجا نه سخن پوچ و بیبھشت 
  .یدنینام

   توضیحات: 

واً «  اباً ). «۵۵/   قصص ،۷۲/   فرقان ،۳/   مؤمنون :نگا(اوه یسخنان پوچ و  :»لَغْ  :»كِذَّ
ل یمصدر باب تفع ).انیالب روح :نگا(ردن کب یذکگر را تیدکیدن و یدروغگو نام .دروغ
  ).۲۸نبأ /  :نگا(است 

 ۳۶ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ّ�َِك  ّمِن ءٗ َجَزا ٓ  رَّ    ﴾٣٦ اِحَسا�ٗ  ءً َ�َطا
   ترجمه: 
 یھا و آرزوھا برآورد خواست یبرا( یا ه بسندهین پاداش پروردگار تو است و عطیا 

  ).ان استیبھشت
   توضیحات: 

آءً «  زَ طَآءً . «مفعول مطلق است :»جَ آءً (بدل از  .یه و تفّضل الھیعط :»عَ زَ «  .است )جَ

اباً  سَ آن اندازه به  یخداوند یھا هیو عطھا  نعمت یعنی .بسنده .یو واف یافک :»حِ
 یعنی ،اسم فاعل یمصدر است و در معن !ما را بس :ه خواھند گفتکرسد  یان میبھشت



 تفسیر نور    ٢٦٨٦

 

بُنَا( :ان را به گفتنیه بھشتک ین معنیبد .ُمحاِسب سْ طَآءً (صفت  .شاندک یم )حَ   .است )عَ
 ۳۷ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱ رَّّبِ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
   ﴾٣٧ اِخَطا�ٗ  هُ ِمنۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  لرَّ�ۖ ٱ َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�

   ترجمه: 
چ یھ .ان آنھا قرار داردیه در مک یزھائین و ھمه چیو زمھا  آسمان پروردگار مھربان 

  .آغاز سخن با او را ندارد یارایتوان گفتن و  یسک
   توضیحات: 

بِّ «  بِّ (بدل از  :»رَ نِ . «ن استیشیه پیآ )رَ محْ ا بدل یصفت  .ار مھربانیبس :»الرَّ

بِّ ( ونَ  ال. «است )رَ لِكُ مْ ھا  آسمان اھل ی،ر فاعلیمرجع ضم .توانند ینم .توان ندارند :»يَ

نْهُ . «ائنات استکن و سراسر یو زم طَاباً (ان یب :»مِ د یکو بر آن مقّدم است و جنبه تأ )خِ

ونَ أَن  :ن استیچن یدر معن .دارد لِكُ مْ َاطِبُوهُ ال يَ طَاباً . «خيُ زبان  .مخاطب قرار دادن :»خِ
  .ردنکگفتگو  .به سخن گشودن

 ۳۸ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

وحُ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿  ۡ ٱوَ  لرُّ ۖ َصفّٗ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َ�َتَ�َُّمونَ  �َّ  ا
َ
 َوقَاَل  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

  ﴾٣٨اَصَوابٗ 
   ترجمه: 
دام زبان به سخن کچ یو ھ ،ستندیا یل و فرشتگان به صف میه جبرئک یدر آن روز 
ز سخن راست و یه خداوند مھربان بدو اجازه دھد و او نک یسکمگر  ،ندیگشا ینم

  .دیدرست بگو
   توضیحات: 

مَ «  وْ ونَ  ال(ه یف مفعوٌل  :»يَ لِكُ مْ نْهُ  يَ طَاباً  مِ وحُ . «است )خِ شعراء /  :نگا(ل یجبرئ :»الرُّ

اً ). «۴قدر /  ،۴/   معارج ،۱۹۳ فّ   .َن استیُمْصَطفّ  یحال است و به معن .زدگان صف :»صَ
 ۳۹ سوره نبأ آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٦٨٧ سوره نبأ

 

 ﴿ ٰ ۖ �َۡ ٱ مُ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ� ٓ  َ�َمن قُّ َذَ ٱ ءَ َشا    ﴾٣٩ ابًا َٔ َ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  �َّ
   ترجمه: 
 ).ال و داستان و افسانهینه پندار و خ ؛ است یو قطع یو حتم(ت دارد یآن روز واقع 

خدا و  یراه رضا(پروردگارش برگردد و سوی  به تواند یه بخواھد مکس کپس ھر
  ).ردیش گیرا در پ یخوشبخت

   توضیحات: 

َقُّ «  مُ احلْ يَوْ  )ذلِكَ ( .قت داردیت و حقیواقع ،آن روز .است ینیروز راست ،آن :»ذلِكَ الْ

مُ (مبتدا و  يَوْ َقُّ (و  ،بدل )الْ مُ (ه کن یا ای .خبر است )احلْ يَوْ َقُّ (خبر است و  )الْ صفت آن  )احلْ

ئَاباً «  .است ن یه چنیمفھوم آ ،دوم یبا توّجه به معن .راه .برگشتن .محّل بازگشت :» مَ
  .ردیش گیپروردگارش راه در پسوی  به تواند یه بخواھد مکس کپس ھر :شود یم

 ۴۰ سوره نبأ آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَذرۡ  إِ�َّ
َ
ۡ ٱ يَنُظرُ  مَ يَوۡ  اقَرِ�بٗ  اَعَذابٗ  ُ�مۡ َ�ٰ أ َمۡت  َما ءُ َمرۡ ل  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�فِرُ لۡ ٱ َو�َُقوُل  يََداهُ  قَدَّ

ٰ  ُكنُت  ۢ تَُ�    ﴾٤٠ �بَ
   ترجمه: 
ه انسان ک یآن روز )دھد در یه رخ مک(م یدھ یم میب یکیما شما را از عذاب نزد 

 کاش من خاک :آورد یاد برمیافر فرکو انسان  ،ندیب یرده است مکه کرا  یارھائکھمه 
 . !بودم یم

   توضیحات: 

مَ «  وْ اباً ( یه برایف مفعوٌل  :»يَ ذَ نظُرُ . «است )عَ اهُ « .ندیب یم .نگرد یم :»يَ دَ مَتْ يَ ا قَدَّ  :»مَ

اباً ). «۶۲نساء /  ،۱۸۲/   عمران آل ،۹۵/   بقره :نگا( نتُ تُرَ يْتَنِي كُ ا لَ  کاش من خاک :»يَ
ه کند ک یآرزو م ،ن ھمه عذاب و ھول و ھراسیافر از مشاھده اکشخص  یعنی !بودم یم
 یا :دیگو یه مکن یا ای !رفتم یفراتر نم کشدم و از مرحله خا یاش از آغاز زاده نمک
 ،شدن کھرگز پس از مردن و خا ،ه زادم و انسان شدم و ُمرَدمکبعد از آن  !اشک

 یزیه رستاخکا معتقد بودم یه خودم در دنکو آن گونه  ،بود یان نمیدر م یشدن زنده
 . !بود یھمچنان م ،ستیان نیدر م





 
 

 سوره نازعات

 ۱ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿  ٰ ل�َّ اِزَعاِت َغْرقًا  ﴾١ اقٗ َغرۡ  ِت زَِ�   َوالنَّ
   ترجمه: 
اء را از یه بدان اشکداده شده است   ھا بدان یروئین(ه ک یزھائیبه ھمه چسوگند  

 . !شندک یرون مینند و بک یامًال برمک )قرارگاه خود
   توضیحات: 

غاَتِ «  ات ، (پنجگانه  یھا واژه یبرا .شندگانکرون یب .نندگانکبر :»النَّازِ عَ نَازِ

طَات ات ،نَاشِ بِّرَ دَ ات ، مُ ابِقَ ات ، سَ ابِحَ ر یتفس :نگا(اند  ردهکان یب یش از شش معنیب )سَ
ان و یغاز ،ارواح مردگان ،اسبان مجاھدان ،ستارگان آسمان ،فرشتگان :از جمله ).ریبک

اّما اغلب مفّسران طرفدار  .ھا نیاز ا یا زهیآم یو گاھ ،قلوب مردمان ،جھادگران
گردآورنده ه کر المنتخب است یسخن تفس ،هین نظریبھتر .ستارگان و فرشتگانند

قاً . «میا م داشتهیده و تقدیده ھمه نظرات است و ما آن را پسندیکچ رْ به گونه  :»غَ
  .مالکبه تمام و  .زیآم اغراق

 ۲ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿     ﴾٢ اطٗ �َشۡ  تِ ِشَ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
اء را از یه بدان اشکداده شده است   ھا بدان یروئین(ه ک یزھائیو سوگند به ھمه چ 

 . !شندک یرون میانه و استادانه بکچاب )قرارگاه خود
   توضیحات: 

طَاتِ «  انه به انجام کاستادانه و چاب یول ،ارھا را آھسته و آرامکه ک یآنھائ :»النَّاشِ
  .رسانند یم



 تفسیر نور    ٢٦٩٠

 

 ۳ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱوَ ﴿     ﴾٣ احٗ َسبۡ  ِت بَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
 ،ه در پرتو آنکداده شده است   ھا بدان یسرعت(ه ک یزھائیو سوگند به ھمه چ 

 . !دھند یبه گونه ساده و آسان انجام م )وظائف خود را ھر چه زودتر
   توضیحات: 
 ۴ سوره نازعات آیه 
   ه:یمتن آ 

ٰ ٱفَ ﴿     ﴾٤ اقٗ َسبۡ  ِت بَِ�ٰ ل�َّ
   ترجمه: 
امًال سبقت ک )گرانیدر انجام وظائف محوّله بر د(ه ک یزھائیو سوگند به ھمه چ 

 . !رندیگ یم
   توضیحات: 

اتِ «  ابِقَ   .رندگانیگ سبقت .تازان شیپ :»السَّ
 ۵ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱفَ ﴿  ٰ ل مۡ  تِ ُمَدبَِّ�
َ
   ﴾٥ �رٗ أ

   ترجمه: 
به اداره  )داده شده است  ھا بدان هک یھائ یژگیبا و(ه ک یزھائیو سوگند به ھمه چ 

 . !پردازند یامور م
   توضیحات: 

اتِ ـالْ «  بِّرَ دَ راً . «نندگانک اداره .گردانندگان :»مُ ه کچرا  .ارھا استکمراد  .ارک :»أَمْ
جواب قسم محذوف  ).ریبکر یتفس :نگا(ن واژه اسم جنس و به منزله جمع است یا

ز برپا یه رستاخک ،ب جھانیب و غریعج یھا دهین آفریسوگند به ھمه ا یعنی .است
  .دیآ یمامت یشود و ق یم

 



  ٢٦٩١ سوره نازعات

 

 ۶ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

اِجَفةُ ٱ ُجُف تَرۡ  مَ يَوۡ ﴿     ﴾٦ لرَّ
   ترجمه: 
شود  یده میدر صور دم ،نفخه اّول(ه ک یدر آن روز )امت برپا گرددیز و قیرستاخ( 

  ).رندیم یگردد و ھمگان م یا خراب میو دن(رد یگ یدر م یا زلزله )و
   توضیحات: 

فُ «  جُ «  .رود یار مکبه  ین فعل به صورت الزم و متعّد یا .لرزاند یم .لرزد یم :»تَرْ

ةُ  فَ اجِ چد و یپ یه در جھان مکن صور است یمراد نفخه نخست .لرزاننده .لرزان :»الرَّ
ن و از ھم یره زمکمراد زلزله  :اند گفته یبرخ .گرداند یلرزاند و خراب م یجھان را م

  .دن آن استیپاش
 ۷ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ادِفَةُ ٱ َبُعَهاتَتۡ ﴿     ﴾٧ لرَّ
   ترجمه: 
به دنبال  یگریزلزله د )نیشود و زلزله نخست یده میدر صور دم ،نفخه دوم(سپس  

و جھان  ،شود یامت آغاز میز و قیگردند و رستاخ یه مردگان زنده مک(خواھد داشت 
  ).گردد یآغاز م یابد
   توضیحات: 

ا«  هَ تْبَعُ ةُ . «دھد ید و رخ میآ یبه دنبال آن م :»تَ ادِفَ مراد  .ندهیبه دنبال آ .رویپ :»الرَّ
امت یز و قیدن رستاخیه بعد از نفخه اّول قرار دارد و اعالم فرا رسکنفخه دوم است 

ن در یزم یرانیرا به دنبال وھا  آسمان هکاست  یانکمراد زلزله و ت :اند گفته یبرخ .است
  ).۶۸زمر /  :نگا(رد یگ یبر م

 ۸ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٨ َواِجَفةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  قُلُوبٞ ﴿ 
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   ترجمه: 
  .گردند یشان میدر آن روز تپان و پر یھائ دل 
   توضیحات: 

ةٌ «  فَ اجِ   .تپنده و آشفته .لرزان و نگران .شانیمضطرب و پر :»وَ
 ۹ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

بۡ ﴿ 
َ
   ﴾٩ ِشَعةٞ َ�ٰ  ُرَهاَ�ٰ �

   ترجمه: 
  .گردد یفرو افتاده و فروخفته مشان  چشمان و 
   توضیحات: 

مْ «  هُ ارُ ةً . «ھا است مراد صاحبان چشم .شانیچشمان ا :»أَبْصَ عَ اشِ  .ل و خواریذل :»خَ
  .فرو افتاده و فروخفته

 ۱۰ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ءِنَّا َ�ُقولُونَ ﴿ 
َ
   ﴾١٠ افَِرةِ �َۡ ٱ ِ�  ُدوُدونَ لََمرۡ  أ

   ترجمه: 
بازگردانده  یبه زندگ )م ویگرد یزنده م(ا ما دوباره یآ :گفتند یم )اینان در دنیا( 

  ؟! میشو یم
   توضیحات: 

دُودُونَ «  رْ ةِ . «برگردانده شدگان :»مَ َافِرَ  ین و زندگیحالت نخست .شده یراه ط :»احلْ
  .نش دوباره استیات دوباره و آفریمراد ح .نیشیپ

 ۱۱ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ءِذَا﴿ 
َ
َِرةٗ  امٗ ِعَ�ٰ  ُكنَّا أ َّ� ١١﴾   

   ترجمه: 
بازگردانده  یبه زندگ(م شد یخواھ یا ده و فرسودهیپوس یھا ه استخوانک یا وقتیآ 

  .؟) میشو یم
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   توضیحات: 

ظَام«  ةً . «ھا استخوان ،جمع َعْظم :» عِ رَ   .فرسوده .دهیپوس :»نَخِ
 ۱۲ نازعات آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ْ ةٌ  اإِذٗ  َك تِلۡ  قَالُوا ٞ  َكرَّ ة    ﴾١٢ َخاِ�َ
   ترجمه: 
در  )ر گرددیپذ اگر انجام ،دوباره یبازگشت به زندگ(ن یا :گفتند یم )نانکتمسخر( 

م یھا نخواھ انین زیو ما ھرگز از ا( !خواھد بود یبخش انیانبار و زین صورت بازگشت زیا
  ).ستین نکمم یارکن یو چن ،ردک

   توضیحات: 

ةٌ . «آن گاه :»إِذاً . «ن رجعت و بازگشتیا :»تِلْكَ «  رَّ ةٌ . «برگشت .بازگشت :»كَ َ ارسِ  :»خَ
  .انیپرضرر و ز .بخش انیز .انباریز

 ۱۳ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

َما﴿  ٞ زَجۡ  ِ�َ  فَإِ�َّ ٞ َ�ٰ  َرة    ﴾١٣ ِحَدة
   ترجمه: 
زد و بازگشت یخ یبرم )از صور( یتنھا صدائ )ستینل کبازگشت آنان چندان مش( 

  .ردیپذ یانجام م
   توضیحات: 
مراد  .ادیصدا و فر :»َزْجَرةٌ . «ات دوبارهیرجعت به ح .یزندگ .بازگشت :»یھِ « 
  .گردند یه بر اثر آن ھمه مردگان زنده مکبار دوم است  یصور برا یصدا

 ۱۴ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ِ  ُهم فَإَِذا﴿  اهَِرةِ ٱب    ﴾١٤ لسَّ
   ترجمه: 
  .شوند ید محشر آماده میدر دشت پھناور و سف )زند ویخ یبه پا م(ناگھان ھمگان  
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   توضیحات: 

ةِ «  رَ اهِ   .محشر است یمراد صحرا .د و ھموار و پھناوریابان سفیدشت و ب :»السَّ
 ۱۵ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َهۡل ﴿  تَٮ
َ
   ﴾١٥ ُموَ�ٰٓ  َحِديُث  َك �

   ترجمه: 
  ؟ ده استیبه تو رس یا خبر داستان موسیآ 
   توضیحات: 

يثُ «  دِ لْ . «داستان .خبر .سخن :»حَ مطلب با استفھام شروع شده است  :»...أَتَاكَ  هَ
  .دن داستان گرددیو آماده شن ،داریتا شوق شنونده ب

 ۱۶ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  إِذۡ ﴿  ِ  ۥَر�ُّهُ  هُ نَاَدٮ  ٱب
ۡ ۡ ٱ َوادِ ل ِس ل    ﴾١٦ ُطًوى ُمَقدَّ

   ترجمه: 
  .صدا زد ین مقّدس ُطویه پروردگارش او را در زمکبدان گاه  
   توضیحات: 

ادِي«  سِ  بِالْوَ دَّ ادِي). «۱۲/   (نگا: طه »:طُويً  املُْقَ الخّط  اء آخر آن در رسمین. یسرزم»:  الْوَ

وه کن یدر پائ ،ن و مصریان َمْد یم ،در شام ینیسرزمنام »: طُويً «حذف شده است.  یقرآن

  ) است.الْواديشد. بدل از ( یوح ÷ یدر آنجا به موس ،ن بارینخست ،نایطور س
 ۱۷ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٧ َطَ�ٰ  ۥإِنَّهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  َهۡب ذۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  .رده استکان یو طغ یشکه سرکفرعون سوی  به برو :)بدو گفت( 
   توضیحات: 

از مرز  .از حد گذشته است ،ان و ظلمیفر و عصکدر  .رده استک یشکسر :،» طَغي« 
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  .فراتر رفته است یبندگ
 ۱۸ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ن إَِ�ٰٓ  لََّك  َهل َ�ُقۡل ﴿ 
َ
ٰ  أ    ﴾١٨ تََز�َّ

   ترجمه: 
  ؟ یگرد کرھا و پا ،)یاز آنچه در آن ھست( یل داریا میآ :بگو 
   توضیحات: 

ل«  ... هَ بَةٌ (و  )ٌل یمَ (چون  یمحذوف یخبر مبتدا ؟ یل داریا میآ :»لَّكَ غْ در  ،است )رَ

يْلٌ  :ن استیاصل چن ل لَّكَ مَ . « در خواسِت توأم با سازش و نرمش است ،وهین شیا ؟هَ

تَزكّي(فعل مضارع است و اصل آن  .یگرد کپا :» یکَتزَ    .است )تَ
 ۱۹ آیهسوره نازعات 

   ه:یمتن آ 

هۡ ﴿ 
َ
   ﴾١٩ َ�ٰ َ�تَخۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ِديََك َوأ

   ترجمه: 
 )از او(تا تو  )و او را به تو بشناسانم(نم ک یپروردگارت رھبرسوی  به و تو را 
 ؟ ) ینکو خالف ن( یگرد کمنایو ب کشنایاند
   توضیحات: 

يش«  عظمت و قدرت خدا  جه احساس بهیه نتکاست  یترس و ھراس ،تیخش :» فَتَخْ
  ).۲۸فاطر /  :نگا(شود  یدار میدر دل انسان پد ،ھم با شناخت او ین احساسیچن .است

 ۲۰ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ َرٮ
َ
   ﴾٢٠ ىٰ ُكۡ�َ لۡ ٱ يَةَ �ٱ هُ فَأ

   ترجمه: 
را  )ل عصا به اژدھایتبد یعنی ،خود(معجزه بزرگ  )ش فرعون رفت ویبه پ یموس( 

 .بدو نشان داد
   توضیحات: 

ةَ «  ي اآليَ ربْ نشان دادن معجزه و  .ل عصا به اژدھا استیمراد تبد .معجزه بزرگ :» الْكُ



 تفسیر نور    ٢٦٩٦

 

  .بوده است ین قولیان ادّله و براھیپس از ب ی،ار عملک
 ۲۱ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

َب ﴿     ﴾٢١ وََعَ�ٰ  فََكذَّ
   ترجمه: 
ه از جانب ک یزیو از چ ،رفتینبّوت او را نپذ(د و یرا دروغگو نام یموس ،اّما فرعون 

  .ردک یچیسرپ )خدا با خود آورده بود
   توضیحات: 

بَ «  ذَّ يص. «دیش را دروغ نامیغمبریرد و پکب یذکرا ت یموس :»كَ  یاز دستورھا :» عَ
  .ردک یشکو سر یچیسرپ یالھ یو رھنمودھا یآسمان

 ۲۲ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

دۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
   ﴾٢٢ َ�ٰ �َسۡ  بَرَ أ

   ترجمه: 
  .و تالش پرداخت یبه سع )یمبارزه با موس یبرا(رد و رفت و کسپس پشت  
   توضیحات: 

بَرَ «    .رد و رفتکپشت  :»أَدْ
 ۲۳ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٣ َ�َناَدىٰ  فََحَ�َ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ردکدعوت  )مردمان را(گرد آورد و  )جادوگران را(آن گاه  
   توضیحات: 

 » َ رشَ و  ۳۶شعراء /  :نگا(مراد گرد آوردن جادوگران است  .گرد آورد .ردکج یبس :»حَ
  ).۵۱/   زخرف :نگا(بانگ برداشت  .فرا خواند .ردکدعوت  :» یَناد). «۵۳

 ۲۴ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 
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۠  َ�َقاَل ﴿  نَا
َ
 ٱ َر�ُُّ�مُ  �

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٢٤﴾   

   ترجمه: 
 . !ن معبود شما ھستمیمن واالتر :و گفت 
   توضیحات: 

يل«  مْ األعْ بُّكُ لمه حق و دعوت که کان یزده طاغ ت نفِس آفتیبا توّجه به خاصّ  :» أناَ رَ
و مال و منال و  )۳۵/   صاّفات ،۲۰۶/   بقره :نگا(د یافزا یان و غرورشان میبر طغ ،به آن

ھم  یجنون پادشاھ )۵۱/   زخرف :نگا(شاند ک یشان م تیالوھ یبه اّدعا یمقام گاھ
خود  یبرا یمعبودھائ یه در اوقات معمولکگرا را بر آن داشته است یفرعون ماد

 :نگا(گران بداند یگانه معبود دیشتن را یخو یو در لحظات )۱۲۷/   اعراف :نگا(ند یبرگز
شاھد  ،خیشه تاریھم .نامدواال ب یخود را معبود واال یو زمان )۳۸/   قصص ،۲۹شعراء / 
جز  ،ادب یافران بکمگر از  .ده استیشان را شنیا حال ایھا بوده و سخن قال  خداگونه

  ؟دید شنین بایا
 ۲۵ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

َخَذهُ ﴿ 
َ
ُ ٱ فَأ  ٱوَ  ِخَرةِ �ٱ نََ�اَل  �َّ

ُ
   ﴾٢٥ وَ�ٰٓ ۡ�

   ترجمه: 
  .ردکا و آخرت گرفتار یخدا او را به عذاب دن 
   توضیحات: 

الَ «  ا منصوب به نزع خافض یمفعول مطلق است و  .عذاب و عقوبت .بیتعذ :»نَكَ

ةِ . «است رَ تر از عذاب  چون عذاب آخرت مھم .ن جھانیآن جھان و ا :» األُويل وَ  اآلخِ
  .شتر آمده استیر آن پکذ ،ا استیدن

 ۲۶ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿    ﴾٢٦ َ�ٰٓ َ�ۡ  لَِّمن ةٗ لَعِۡ�َ  لَِك َ�
   ترجمه: 
 )از خدا(ه ک یسک یاست برا یعبرت بزرگ )درس ،و فرعون یداستان موس(ن یدر ا 

  .بترسد
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   توضیحات: 

ْيش نـَمـلِ «  ه کّسر است یم یسانک یتنھا برا یھائ ن داستانیعبرت گرفتن از چن :» خيَ
  .اند دل راه داده ت بهیت و احساس مسؤولیخوف و خش

 ۲۷ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

نُتمۡ ﴿ 
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  ًقاَخلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ َما ۚ لسَّ ٰ  ُء    ﴾٢٧ َهابَنَٮ

   ترجمه: 
نش یا آفریتر است  شما سخت )مجّدد پس از مرگ(نش یا آفریآ !)راِن معادکمن یا( 

سرتان  یباال ،شگفتآور و نظم و نظام  ن ھمه عظمت سرسامیبا ا(ه خدا آن را کآسمان 
  ؟ بنا نھاده است )یاخکھمچون 

   توضیحات: 

لْقاً «  دُّ  أَأَنتُمْ . «ز استییتم .ساختار .نشیآفر :»خَ ران که پاسخ گفتار منین آیا :»...أَشَ

ا لَ  :گفتند یه مکمعاد است  ةِ ـَمـأإِنَّ َافِرَ دُودُونَ يفِ احلْ را از عدم  یرات آسمانکاجزاء  .رْ
اجزاء  ،ھا درآورده است ھا و ستاره دھا و ماهیل خورشکآنھا را به شده است و یآفر

ات مجّدد یوندد و در صحنه حیپ یند و بھم مک یم ینیز بازآفریمتفّرق بدن شما را ن
  ؟ است یشگفت یپس چه جا .دھد یتان قرار م گرداند و مورد بازخواست یحاضر م

 ۲۸ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َكَهاَسمۡ  َرَ�عَ ﴿  ٮ    ﴾٢٨ َهافََسوَّ
   ترجمه: 
رد و سر کراسته یو آن را آراسته و پ ،آن را باال برد و گسترشش داد یارتفاع و بلندا 

  .دیو سامانش بخش
   توضیحات: 

فَعَ «  كَ . «گسترش داد .باال برد :»رَ مْ آن را سقف و آسمانه  یبعض .بلندا .ارتفاع :»سَ

ي. «اند دانسته وّ ن و اندازه و یرا فواصل مع کیھر  یعنی .ردکساخته و پرداخته  :» سَ
 .مرّتبط ساخت یگریرا به د یکیداد و  ید و در مدارات خود جایژه بخشیت ویخاصّ 

  ).۲۹/   بقره :نگا(
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 ۲۹ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
خۡ  لََهاَ�ۡ  َطَش َوأ

َ
ٰ  َرجَ َوأ    ﴾٢٩ َهاُضَحٮ

   ترجمه: 
  .دار و روشن ساختیو روِز آن را پد ،ردک کیتارو شب آن را  
   توضیحات: 

طَشَ «  جَ . «جور ساختید .ردک کیتار :»أَغْ رَ مراد  .دیظھور بخش .ردکدار یپد :»أَخْ

حي. «ردن استکروشن  /   یضح ،۵۹/   طه ،۹۸/   اعراف :نگا(تمام روز  .اوائل روز :» ضُ
  ).۴۶/   نازعات ،۱

 ۳۰ سوره نازعات آیه
   ه:یآ متن 

 ٱوَ ﴿ 
َ
ٰ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ  لَِك َ� ٓ َدَحٮ    ﴾٣٠ َها

   ترجمه: 
  .گستراند )در آورد و یضیل بکبه ش(ن را غلتاند و یزم ،و پس از آن 
   توضیحات: 

ا«  اهَ چون  .درآورد و گستراند یضیل بکآن را به ش .رد و غلتاندکآن را پرت  :»دَحَ
چند  ،اند ردهکر کذ )دنیگستران( یرا تنھا به معن )دحو(ھا  رھا و فرھنگیاغلب تفس

لُ : مینمائ یر مکنًا ذیر عیغلتاندن و ِقل دادن از دو تفس ید معنیکتأ یجمله را برا أَصْ

كانٍ إِيل نْ مَ ء مِ ْ ةُ لِليشَّ زالَ وِ اإلِ حْ كانٍ  الدَّ : إِنَّ ، وَ مَ نْهُ يُقالُ ةِ  مِ رَ و بِالْكُ حُ بِيَّ يَدْ فُهَ الصَّ ذِ ا ، أَيْ يَقْ

ضِ  هِ األرْ جْ يل وَ ا وَ  ).ریبکر یتفس :نگا( عَ طَهَ ا: بَسَ اهَ حَ لِها دَ ني أَهْ كْ ا لِسُ هَ عَ سَ ا ، أَوْ جَ أَوْ لَهَ عَ

يَةٍ وَ  لِ دِحْ كْ يل شَ ةُ عَ بَيْضَ يَ الْ  :نگا(ن یھمچن ).ان مفردات القرآنیر و بیتفس :نگا( هِ
 ،از قرآن یپرتو ،ّسریالم المصحف :یرھایتفس .العرب لسان ،طیالمح طیمح :یفرھنگھا

  ).۲۴۸المنار جلد اّول صفحه 
 ۳۱ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
َ
ٓ  َهاِمنۡ  َرجَ أ ٰ َوَمرۡ  َءَهاَما   ﴾٣١ َهاَعٮ



 تفسیر نور    ٢٧٠٠

 

   ترجمه: 
  .ردکدار یآب آن را و چراگاه آن را پد 
   توضیحات: 

عي«  رْ آءَها«چراگاه. »:  مَ ا وَ  مَ اهَ عَ رْ   جانداران و اقوات آنھا است.ات یه حیاشاره به ما»: مَ
 ۳۲ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ ﴿ 
َ
ٰ أ    ﴾٣٢ َهاَسٮ

   ترجمه: 
  .ردکم و استوار کھا را مح وهکو  
   توضیحات: 

ا«  اهَ سَ   ).۱۵/   نحل ،۱۹حجر /  ،۳رعد /  :نگا(رد کثابت و استوار  :»أَرْ
 ۳۳ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

نۡ  وَ  لَُّ�مۡ  اعٗ َمَ�ٰ ﴿ 
َ
   ﴾٣٣ ِمُ�مۡ َ�ٰ ِ�

   ترجمه: 
را سر و سامان داده و سرگشته و ھا  این ھمه(ان شما یاستفاده شما و چھارپا یبرا 

  ).میا ردهکفرمانبردار 
   توضیحات: 

تَاعاً «    .له است مفعوٌل  .استفاده .یریگ و بھره یمند بھره :»مَ
 ۳۴ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  فَإَِذا﴿  ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لطَّ    ﴾٣٤ ىٰ ُكۡ�َ لۡ ٱ مَّ
   ترجمه: 
  .رسد یفرا م )امتیق یفرسا سخت طاقت یو بال(ن حادثه یه بزرگترک یھنگام 
   توضیحات: 

ةُ «  امت است. یر. مراد قیسخت و فراگ یفرسا. بال بت طاقتیم. مصیحادثه عظ»: الطّآمَّ

ي«   ست.یامت نیاز قتر  بزرگ یا بت و واقعهیمص چین. معلوم است ھیتر بزرگ»:  الْكُربْ



  ٢٧٠١ سوره نازعات

 

 ۳۵ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

رُ  مَ يَوۡ ﴿     ﴾٣٥ َسَ�ٰ  َما نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َتَذكَّ
   ترجمه: 
  .رده استکه کرا  یھائ ھا و تالش وششکآورد ھمه  یاد میانسان به  ،در آن روز 
   توضیحات: 

مَ «  وْ ا(بدل از  :»يَ ا(است و جواب  )إِذَ ات یل نھفته در آیمحذوف است و تفص )إِذَ
د یآ یش میپ یا عاَلم و روز و دوره ،آورد یرو یبرکه طاّمه کن یھم یعنی .است یبعد

  ...و ،رود یان میاز م یه در آن موجبات غفلت و فراموشک
 ۳۶ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٣٦ يََرىٰ  لَِمن ِحيمُ �َۡ ٱ َوُ�ّرِزَتِ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).ماند ینم یمخف یسکو بر (گردد  یان میار و نماکآش ی،نائیھر فرد ب یو دوزخ برا 
   توضیحات: 

تْ «  زَ   .ار گردانده شدکآش .نموده شد :»بُرِّ
 ۳۷ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
   ﴾٣٧ َطَ�ٰ  َمن فَأ

   ترجمه: 
  .رده باشدک یشکان و سریه طغک یسکاّما آن  
   توضیحات: 

  ).۱۷/   نازعات :نگا(رده باشد ک یو نافرمان یشکسر :» طَغي« 
 ۳۸ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ َوَءاثَرَ ﴿     ﴾٣٨ َيا�ُّ
 



 تفسیر نور    ٢٧٠٢

 

   ترجمه: 
  .ح داده باشدیترج )ده باشد و بر آخرتیبرگز(ا را یدن یو زندگ 
   توضیحات: 

اثَرَ «    .ح داده باشدیترج .ده باشدیبرگز :»ءَ
 ۳۹ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِ�َ  ِحيمَ �َۡ ٱ فَإِنَّ ﴿   ل
ۡ
   ﴾٣٩ َوىٰ َمأ

   ترجمه: 
  .است )او(گاه یقطعًا دوزخ جا 
   توضیحات: 

أْويـالْ «    .گاهیمنزل و جا :» مَ
 ۴۰ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ۡ ٱ َعنِ  َس �َّفۡ ٱ َوَ�َ�  ۦَرّ�ِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوأ    ﴾٤٠ َهَوىٰ ل

   ترجمه: 
و  یو نفس را از ھو ،ده باشدیه از جاه و مقام پروردگار خود ترسکس کو اّما آن  

  .ھوس بازداشته باشد
   توضیحات: 

امَ «  قَ بِّهِ  مَ گاه اقامت یجا یدر اصل به معن ،َمقام ).۱۴/   میابراھ ،۴۶/   رحمن :نگا( :»رَ
  .ه ذات خداوند سبحان استکنجا مراد شخص حاضر در آن است یدر ا .است

 ۴۱ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِ�َ  نَّةَ �َۡ ٱ فَإِنَّ ﴿   ل
ۡ
   ﴾٤١ َوىٰ َمأ

   ترجمه: 
  .است )او(گاه یقطعًا بھشت جا 
   توضیحات: 
 ۴۲ سوره نازعات آیه 



  ٢٧٠٣ سوره نازعات

 

   ه:یمتن آ 

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿  يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  �    ﴾٤٢ َهاَسٮ

   ترجمه: 
  ؟شود یواقع م یه در چه زمانکپرسند  یامت میاز تو درباره ق 
   توضیحات: 

انَ «  ا« ؟ یک ؟ : چه وقت»أَيَّ اهَ سَ رْ است  یمیمصدر م .امت و برپا شدن آنیوقوع ق :»مُ
  ).۴۱ھود /  ،۱۸۷/   اعراف :نگا(از ِإْرساء 

 ۴۳ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

نَت  �ِيمَ ﴿ 
َ
ٰ ذِكۡ  ِمن أ ٓ َرٮ    ﴾٤٣ َها

   ترجمه: 
گھ    ).یدان یاز آن نم یزیتو چ( ؟! و خبر از آن یتو را چه آ
   توضیحات: 

ا(مخّفف  :»فِيمَ «    .ردنکان یب .خبر دادن :» ذِكْري. «است )يفِ مَ
 ۴۴ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ ﴿  ٓ ُمنَتَهٮ    ﴾٤٤ َها
   ترجمه: 
گاھ  ار کو اّطالع از وقوع آن (گردد  یبه پروردگارت واگذار م ،امتیاز زمان ق یآ

  ).نه تو ؛ پروردگار تو است
   توضیحات: 

نتَهي«  بِّكَ  إِيل). «۴۲و  ۱۴/   نجم :نگا( یواگذار .انتھاء :» مُ ا رَ اهَ نتَهَ ده مطلب یکچ :»مُ
گاه است و بس یتنھا خداوند از وقوع ق :ن استیا /   لقمان ،۱۸۷/   اعراف :گان(امت آ

۳۴.(  
 ۴۵ سوره نازعات آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
ٰ َ�ۡ  َمن ُمنِذرُ  أ   ﴾٤٥ َهاَشٮ



 تفسیر نور    ٢٧٠٤

 

   ترجمه: 
امت یه از قکاست  یسانکم دادن و ھوشدار باش به یفه تو تنھا و تنھا بیوظ 

  ).دارند یطلب و حق یجوئ و روح حق(ترسند  یم
   توضیحات: 

رُ «  نذِ رُ . «نندهکاعالم خطر .دھنده میب :»مُ نذِ ا مَن مُ اهَ ْشَ رات اشاره یتعبگونه  این :»خيَ
 کشنایه اندکنشده باشند و بل یان نفسانیدچار طغ یسانکه اگر کقت است ین حقیبه ا

و ادّله و  ،دھند یفرا م یآسمان یگوش دل به اندرزھا ،رش حق باشندیبوده و آماده پذ
  ).۲/   بقره :نگا(دھد  یان مکشان را تیخردھا ،برھان

 ۴۶ سوره نازعات آیه
   ه:یمتن آ 

�َُّهمۡ ﴿ 
َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  َ�َهايََروۡ  مَ يَوۡ  َك� وۡ  َعِشيَّةً  إِ�َّ  ا

َ
ٰ  أ   ﴾٤٦ َهاُضَحٮ

   ترجمه: 
 )ه در جھانکنند ک ین احساس میچن(نند یب یز را میرستاخ یه آنان برپائک یروز 
  .اند اند و بسر نبرده ردهکاز آن درنگ ن یا چاشتگاھی یجز شامگاھ یگوئ
   توضیحات: 

بَثُوا مْ ـَل«  لْ /   مؤمنون ،۲۵۹/   بقره :نگا(اند  اند و بسر نبرده نمانده .اند ردهکدرنگ ن :»يَ

حي. «آخر روز .شب ھنگام :»ةً یَعِش ). «۱۱۴و  ۱۱۲ يَّةً . «اّول روز .چاشتگاه :» ضُ شِ عَ

ا اهَ حَ ضُ  ).۱۱۳/   مؤمنون ،۳۵/   احقاف ،۴۵/   ونسی :نگا(است  یمراد چند ساعت :»أَوْ

ا(مرجع  يَّةً (واژه  )هَ شِ   .صبِح ھمان عصرگاه مراد است ،ن استیاگر  بیان است و )عَ



 
 

 سوره عبس

 ۱ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  َعبََس ﴿     ﴾١ َوتََو�َّ
   ترجمه: 
 . !برتافت ید و رویشکچھره در ھم  
   توضیحات: 

بَسَ «  ه کبدان گاه  .غمبر استیمخاطب پ .ردکاخم و تخم  .دیشکچھره در ھم  :»عَ
 ،شانیرند و با اسالم ایه دعوتش را بپذکدوار بود یش در خدمتش بودند و امیسران قر

صادق و  ینایمسلمان ناب ،را گردندیرا پذ یتاپرستکین یآئ یادیقبائل و مردمان ز
توم به کم به نام ابن ام ی،و راغب فھم علم و دانش آسمان ی،نداریو عاشق د یمیصم

ام کدرس و وعظ قرآن و اح یّررًا از آن حضرت تقاضاکبلند م یمجلس درآمد و با صدا
گرداند و سرگرم  یدار شد و از او رویش پدکدر چھره مبار یاثر ناخوشنود .ردکن ید

دگار قرار یلذا مورد خطاب و عتاب آفر .دین خدا گردیدسوی  به عوت اشرافادامه د
  .مسلمانان شد یبرا یدانیدرس عبرت جاو ،ن مسألهیو ا ،گرفت

 ۲ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
�ۡ ۡ� ٰ�َ ٢﴾   

   ترجمه: 
  .ش او آمدیبه پ ینائیه نابکن یاز ا 
   توضیحات: 

هُ «  آءَ ميأَن جَ   .له است مفعوٌل  :» األعْ
 ۳ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٧٠٦

 

ٰٓ  ۥلََعلَّهُ  رِ�َك يُدۡ  َوَما﴿  َّ�    ﴾٣ يَزَّ
   ترجمه: 
و آراسته  کخود را پا )رد ویاز آموزش و پرورش تو بھره گ(د او یشا ی،دان یتو چه م 

  .سازد
   توضیحات: 

ا«  يكَ  مَ رِ   ).۱۷/   یشور ،۶۳/   احزاب :نگا( ؟ یدان یتو چه م :»يُدْ
 ۴ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
رُ  أ كَّ    ﴾٤ َرىٰٓ ّ�ِكۡ ٱ َ�َتنَفَعهُ  يَذَّ

   ترجمه: 
  .رد و اندرز بدو سود برساندیه پند گکن یا ای 
   توضیحات: 

رُ «  كَّ هُ . «ر گرددیپندپذ .مّتعظ شود :»يَذَّ عَ تَنفَ عَ (فعل  :»فَ نفَ مقّدر  )أَنْ (منصوب به  )تَ

لَّ (ه است و جواب یبعد از فاء سبب عَ ري). «۳۷غافر /  :نگا(است  )لَ كْ /   انعام :نگا( :» الذِّ
  ).۱۲۰و  ۱۱۴ھود /  ،۲/   اعراف ،۹۰و  ۶۹

 ۵ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
   ﴾٥ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱ َمنِ  أ

   ترجمه: 
  .داند یاز مین یب )یت آسمانین و ھدایاز د(ه خود را کس کاّما آن  
   توضیحات: 

ني«  تَغْ و به ثروت و قدرت  ی،ا ه با خود آوردهک یزیند از چیب یاز مین یخود را ب :» إسْ
  .ندک یبسنده م یویدن

 ۶ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ   ﴾٦ تََصدَّ

 



  ٢٧٠٧ سوره عبس

 

   ترجمه: 
 . !یپرداز یو م یآور یم یتو بدو رو 
   توضیحات: 

ي«  دّ ي(فعل مضارع است و در اصل  .ینک یرو م :» تَصَ دّ   .است )تَتَصَ
 ۷ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

�َّ  َك َعلَيۡ  َوَما﴿ 
َ
�  ٰ َّ�    ﴾٧ يَزَّ

   ترجمه: 
زه یکو پا کشتن را پایخو )فرک کاز چر ،مانیبا آب ا(بر تو است اگر او  یچه گناھ 

  ؟!ندارد
   توضیحات: 

ا«  مَ يْكَ  وَ لَ حرف واو  ؟ بر تو است یچه گناھ .ستیبر تو ن یگناھ هک یدر حال :»عَ
  .ه استیا استفھامیه یناف )َما(واژه  .ا عاطفه استیه یحال

 ۸ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ٓ  َمن َوأ    ﴾٨ َ�ٰ �َسۡ  َءكَ َجا

   ترجمه: 
  .دیآ یش تو میه شتابان و مشتاقانه به پک یسکاّما  
   توضیحات: 

عي«  آءَ (حال فاعل  .دیآ یبا عالقه م ،ستدیا یبه تالش م :» يَسْ   .است )جَ
 ۹ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٩ َ�ٰ َ�ۡ  َوُهوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و از خدا ترسان است 
   توضیحات: 

وَ (و  ،ه استیواو حال :»وَ «  ْيش هُ آءَ (حال فاعل  )خيَ   .است )جَ



 تفسیر نور    ٢٧٠٨

 

 ۱۰ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
ٰ  هُ َ�نۡ  فَأ    ﴾١٠ تَلَ�َّ

   ترجمه: 
  .!)ینک یو بدو اعتناء نم( یشو یتو از او غافل م 
   توضیحات: 

ي«  لَهّ ي(در اصل  .فعل مضارع است .ینک یتوّجه نم .یگرد یغافل م :» تَ تَلَهّ بوده  )تَ

ي(قت نقطه مقابل یو در حق دّ   .است )تَصَ
 ۱۱ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ َها َ�َّ ٞ تَذۡ  إِ�َّ    ﴾١١ كَِرة
   ترجمه: 
گاھ یادآوری )یعت آسمانیو شر یقرآن(ات ین آیا !ن باشدید چنینبا  است و  یو آ
  .بس
   توضیحات: 

اـاِنَّ . «حّقا .ردکن ید چنینبا :»كالّ «   )اتیآ(به  )ھا(ر یضم .یات قرآنیه آکن یا :»هَ
 :نگا(مؤّنث آمده است  ،خبرث یگردد و به خاطر تأن یه به قرآن برمکن یا ای .گردد یبرم

ةٌ ). «یآلوس كِرَ گاھیب .ردنک یادآوری :»تَذْ   .دادن یدارباش و آ
 ۱۲ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�َمن﴿    ﴾١٢ ۥَذَكَرهُ  ءَ َشا
   ترجمه: 
  ).ردیش گیه خواھد سِر خوکو ھر(رد یه خواھد از آن پند گکپس ھر  
   توضیحات: 

هُ «  رَ كَ ات یه آیه مشاٌرالکگردد  یبه قرآن برم )هُ (ر یضم .از قرآن پند و اندرز گرفت :»ذَ
ه کھر :ن استیچن ین صورت معنیدر ا .گردانند یھا آن را به خدا برم یبعض .است

  .اد او باشدیند و به کاد یخواھد خدا را 



  ٢٧٠٩ سوره عبس

 

 ۱۳ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

َمةٖ  ُصُحٖف  ِ� ﴿  َكرَّ    ﴾١٣ مُّ
   ترجمه: 
  .و ارجمند ضبط و ثبت است یگرام یھا در نامه 
   توضیحات: 

فٍ «  حُ اغذ کاعم از  یا ھرگونه برگه نوشته شده .ھا تابکھا و  نامه ،فهیجمع َصح :»صُ
ه کاست  یا ندهکاوراق پرا یھا نجا مراد صفحات اذھان و نسخهیدر ا .رهیو پوست و غ

تاب جامع کشده و بعدھا به صورت  یقرآن در آن حفظ و ضبط و ثبت م کات مباریآ
متنّوع نگارش  یھا لکھا و ش وسته با خطیو پ ،ن قرآن استیه ھمکات درآمده یھمه آ

نوار و صفحه ھوا و  یبر رو ،و در روزگار ما گذشته از صفحات اذھان و اوراق ،ابدی یم

ةٍ . «شود یطول امواج ضبط و پخش م مَ رَّ كَ   .محترم .یگرام :»مُ
 ۱۴ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿  ِۢ  فُوَعةٖ مَّ َرة َطهَّ    ﴾١٤ مُّ
   ترجمه: 
و دور از (ند یانت و منزلت واالکم یو دارا )الم بشرکاز (فرا و باال  )هک یھائ نامه( 

و  ،از ھر نوع شائبه خرافات و عقائد باطل و فاسد( کو پا )زشیف و آمیھرگونه تحر
  .ھستند )استکم و کزدوده از نقص و 

   توضیحات: 

ةٍ «  فُوعَ رْ ةٍ . «انتکمنزلت و م یدارا .واال و باال :»مَ رَ طَهَّ  .خرافات یاز آلودگ کپا :»مُ
  .به دور از نقص .فیمنّزه از تحر

 ۱۵ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ ﴿ 
َ
   ﴾١٥ َسَفَر�ٖ  ِديبِ�

   ترجمه: 
  ).اند افتهینگارش ( یسندگانیبا دست نو 
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   توضیحات: 

ةٍ «  رَ فَ ات قرآن یسندگان و حامالن و مبّلغان آیمراد نو .سندگانینو ،جمع ساِفر :»سَ
درنگ  یاق و بیبا اشت ،شد یات نازل میھرچه از آ ،ه از ھمان طلوع و نزول قرآنکاست 

ھا و  استخوان یو بر رو ،ھا حفظ و ضبط نهیداشتند و در س یافت میغمبر دریاز زبان پ
  .آموختند یگران مینگاشتند و به د یھا و اوراق م ھا و تخته سنگ

 ۱۶ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ بََرَر�ٖ  كَِرا�﴿ 
   ترجمه: 
  .ردارندکوکیمنش و نکیه بزرگوار و نک )یسندگانینو( 
   توضیحات: 

امِ «  ةٍ . «منشان بزرگ .بزرگواران ،میرکجمع  :»كِرَ رَ  .ردارانکوکین ،جمع باّر  :»بَرَ

ف(رھا یشتر تفسیب :یادآوری .ارانکوکین حُ ةٍ (و  ،را لوح محفوظ )صُ رَ فَ را فرشتگان  )سَ

ف(ھم  یبرخ .اند خدا دانسته حُ ةٍ (و  ی،آسمانھای  کتاب را )صُ رَ فَ و به  ،ریرا جمع َسف )سَ
 یعت آسمانیت و شریرا ھدا ۱۱ه یدر آ )ھا(ر یو ضم ،اند ردهکاء خدا قلمداد یانب یمعن

  .اند ا عام شمردهیبه طور خاّص 
 ۱۷ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿  �ۡ  َما
َ
   ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ

   ترجمه: 
  !چه خدا نشناس و ناسپاس است !شته باد انسانک 
   توضیحات: 

تِلَ «  انُ  قُ نسَ تِلَ (واژه  !ن بر بشرینفر !شته باد انسانک :»اإلِ و مراد از  ،دعا یبرا )قُ

آ. «جنس بشر است )انسان( هُ  مَ رَ فَ افر نعمت و کچه  !افر و خدانشناس استکچه  :»أَكْ
  .افر و ناسپاس استکخشم خدا از گر  بیان یا ن جملهیچن !ناسپاس است

 ۱۸ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٧١١ سوره عبس

 

يِّ  ِمنۡ ﴿ 
َ
   ﴾١٨ ۥَخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟!ندیآفر یز میخدا او را از چه چ 
   توضیحات: 

نْ «  ءٍ  أَيِّ  مِ ْ ده یخدا او را آفر یزیز ناچیاز چه چ یعنی .ر استیاستفھام تحق :»...يشَ
  ؟! ستیچ یو ناسپاس یشکن ھمه سریا ؟ است

 ۱۹ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

َرهُ  ۥَخلََقهُ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن﴿     ﴾١٩ ۥَ�َقدَّ
   ترجمه: 
  .بخشد یبدو م )مالکو جمال و (ند و قّوت و قدرت یآفر یم یزیاو را از نطفه ناچ 
   توضیحات: 

هُ «  رَ دَّ ار کدر ساختارش به  یقیدق یریگ اندازه .بدو داده است یقدرت و توانائ :»قَ
  .ده استیر اعضاء آفریو مناسب با سا یارک یاو را برا یھا از اندام کیھر  .رفته است

 ۲۰ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

بِيَل ٱ ُ�مَّ ﴿  هُ  لسَّ َ    ﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
   ترجمه: 
ش یت را در پیتا راه ھدا(ند ک یاو آسان م یرا برا )یو بد یشناخت خوب(سپس راه  

  ).دیگو کو راه ضاللت را تر ،ردیگ
   توضیحات: 

بِيلَ «  در پرتو  )۱۰بلد /  :نگا( یو بد یت و ضاللت و خوبیص ھدایراه تشخ :»السَّ
  .یر و الھام و وحکعقل و ف

 ۲۱ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

َماتَهُ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
�ۡ  ۥأ

َ
   ﴾٢١ ۥَ�َهُ فَأ
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   ترجمه: 
  .گرداند یراند و وارد گورش میم یبعد او را م 
   توضیحات: 

اتَهُ «  هُ . «راند یاو را م :»أمَ َ   .وارد گورش گرداْند :»أَقْربَ
 ۲۲ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  إِذَا ُ�مَّ ﴿  هُ  ءَ َشا َ�َ�
َ
   ﴾٢٢ ۥأ

   ترجمه: 
  .گرداند یخواست او را زنده مسپس ھر وقت  
   توضیحات: 

هُ «  َ   ).۳۵/   دخان ،۲۱اء / یانب :نگا(اش گرداند  زنده :»أَنرشَ
 ۲۳ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

ا َ�َّ ﴿  ٓ  ِض َ�قۡ  لَمَّ َمَرهُ  َما
َ
   ﴾٢٣ ۥأ

   ترجمه: 
و (ه خدا بدو داده است کرا  یدستور )اتیبا وجود طول ح(انسان  !ھرگزا ھرگز 

 یسته مقام باعظمت الھیه شاکآن چنان  ،رده استکن ییتع یو یه براکرا  یوظائف
 . !ه ھنوز است انجام نداده استکھنوز  )است
   توضیحات: 

الّ «  ن ینه چن( یعنی ،مشھور خود یتواند معن ین واژه میا .ھرگزا ھرگز .َحّقا :»كَ
ه کپندارند  ین میپراّدعاء چنِن یب وتاهکاز افراد  یاریه بسکچرا  .داشته باشد )است

شه و گفته یاند ،فهیه شرین آیا یاند ول دهیوظائف خود را در برابر خدا به انجام رسان

ضِ  اـَّمـلَ . «شمارد یشان را نادرست میا فه ینون به وظکتا .ھنوز انجام نداده است :»يَقْ
  .رده استکخود عمل ن

 ۲۴ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٤ ۦٓ َطَعاِمهِ  إَِ�ٰ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َينُظرِ فَلۡ ﴿ 



  ٢٧١٣ سوره عبس

 

   ترجمه: 
او  یه چگونه ما آن را براک(شد یندیش بنگرد و درباره آن بیخو ید به غذایانسان با 

چه دّقت و مھارت  ،بخش آن  اتیو اجزاء ح یو در ساختمان مواد غذائ ،میا ردهکفراھم 
  ).میا ار بردهکبه  یو ظرافت

   توضیحات: 

يَنظُرْ «  لْ دن و یشیاند یستن به معنینجا نگریه در اکمعلوم است  .ه بنگردکد یبا :»فَ
  .ار بردن استکدّقت الزم به 

 ۲۵ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

نَّا﴿ 
َ
ۡ ٱ َناَصَببۡ  � ٓ ل    ﴾٢٥ اَصبّٗ  ءَ َما

   ترجمه: 
  .میباران یم یما آب را از آسمان به گونه شگفت 
   توضیحات: 

بَبْنَا«    .میا بارانده .میا ختهیفرو ر :»صَ
 ۲۶ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َناَشَققۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
   ﴾٢٦ اَشقّٗ  َض �ۡ�

   ترجمه: 
  .مینک یم و از ھم باز میافکش ین را میسپس زم 
   توضیحات: 

نَا«  قْ قَ ضَ  شَ درز  یھا و سنگھا براکت خایاشاره به قابل .نیافتن زمکش :»األرْ
ھم رفته آماده زراعت  یو رو ،اھان در خودیگ یھا جوانهرش ھوا و نور و یبرداشتن و پذ

  .گشتن است
 ۲۷ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿�
َ
   ﴾٢٧ اَحبّٗ  �ِيَها َناَبتۡ فَأ

   ترجمه: 
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  ).انسان است کخورا یه اصلیه ماک(م یانیرو یھا را م در آن دانه 
   توضیحات: 

بّاً «  از  یاریه انسان و بسیتغذ یاصل هیه ماکاست  یھائ مراد دانه .ھا دانه :»حَ
 یو گرسنگ یقحط ،قطع شود یسالکبر اثر خش یدو سال کیھا  اگر دانه .وانات استیح

  .ردیگ یتمام جھان را فرا م
 ۲۸ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٨ ابٗ َوقَۡض  اوَِعَنبٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  .را یاھان خوردنیو َرزھا و گ 
   توضیحات: 

نَباً «  باً . «مو .َرز .انگور :»عِ ه اغلب ک ،جاتیھمچون سبز یاھان خوردنیگ :»قَضْ
  .شوند ین و به صورت خام خورده میدستچ

 ۲۹ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٩ ٗ� َوَ�ۡ  اُتونٗ َوَز�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .تون و خرما رایو درختان ز 
   توضیحات: 

تُوناً «  يْ الً  زَ نَخْ سودمند  یمواّد غذائ یه داراکبدان خاطر است  ،وهین دو میر اکذ :»وَ
  .نندیو سالمت آفر

 ۳۰ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ    ﴾٣٠ ابٗ ُغلۡ  �ِقَ وََحَدا
   ترجمه: 
  .پردرخت و انبوه راھای  باغ و 

 



  ٢٧١٥ سوره عبس

 

   توضیحات: 

باً «  لْ   .ه درختان تنومند داشته و پر و انبوه باشدک یباغ ،جمع َغْلباء :»غُ
 ۳۱ آیهسوره عبس 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ بّٗ  ِكَهةٗ َوَ�
َ
   ﴾٣١ اَو�

   ترجمه: 
  .وه و َچراگاه رایو م 
   توضیحات: 

ةً «  اكِهَ اً . «وهیم :»فَ   .اھان خودرویگ .َچراگاه :»أَبّ
 ۳۲ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ�َ نۡ  لَُّ�مۡ  اعٗ مَّ
َ
   ﴾٣٢ ِمُ�مۡ َ�ٰ َوِ�

   ترجمه: 
  .ان شمایشما و چھارپا یمند استفاده و بھره یبرا 
   توضیحات: 

تَاعاً «    ).۳۳/   نازعات :نگا( :»...مَ
 ۳۳ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  فَإَِذا﴿  ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ   ﴾٣٣ خَّ
   ترجمه: 
  .دیبرآ )نفخه صور دوم(خراش  ز گوشیانگ ھراس یه صداک یھنگام 
   توضیحات: 

ةُ «  آخَّ م. مراد نفخه صور دوم یخراش. حادثه عظ گوش یننده. صداکرک یصدا»: الصَّ
گردد  یانداز م نیطن ،ب جھانیبر اثر تخر یرات آسمانکه به دنبال برخورد اجرام و کاست 

  ند.ک یز جز خود و اعمالش و سرنوشتش غافل میچ ) و انسان را از ھمه۶۸(نگا: زمر / 
 ۳۴ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 
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ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ ﴿  ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
   ﴾٣٤ أ

   ترجمه: 
  .ند از برادر خودک یه انسان فرار مکدر آن روز  
   توضیحات: 

رُّ «  فِ و از  ،وشدک ینجات خود م یبرا یسکه ھرکن است یز ایعّلت گر .زدیگر یم :»يَ
  .ندک یفرار م ،نندک کمکچه بسا از او درخواست  ،برد یه گمان مکآنان 

 ۳۵ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ّمِهِ ﴿ 
ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
   ﴾٣٥ َوأ

   ترجمه: 
 . !و از مادر و پدرش 
   توضیحات: 
 ۳۶ سوره عبس آیه 
   ه:یمتن آ 

   ﴾٣٦ َو�َنِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و از ھمسر و فرزندانش 
   توضیحات: 

بَة«  احِ نِيهِ . «ھمسر .زن :» صَ ا یدر دن هک ،است ینجا مراد فرزندانیدر ا .پسرانش :»بَ
  .ندک یشان میا یانسان جان و مال را فدا

 ۳۷ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ ﴿ 
ۡ
   ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

   ترجمه: 
ه او را به خود سرگرم کدارد  یبزرگ یو گرفتار یدام از آنان وضعکدر آن روز ھر 

  .دارد یباز م یگریز دیند و از ھر چک یم
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   توضیحات: 

أْن«  نِيهِ . «اروبارک .وضع و حال :» شَ غْ  یاو باق یبرا یمجال یعنی .او را بسنده است :»يُ
او را به خود  .گران بپردازدین را داشته باشد به دیان و فرصت اکگذارد تا ام ینم

  .سازد یگران میخبر از د یند و بک یمشغول م
 ۳۸ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ سۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ مُّ    ﴾٣٨ فَِرة
   ترجمه: 
  .شاد و درخشانند یھائ چھره ،در آن روز 
   توضیحات: 

ةٌ «  رَ فِ سْ   .درخشان و بّشاش .شادان و خندان :» مُ
 ۳۹ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

سۡ  َضاِحَكةٞ ﴿  ٞ َتبۡ مُّ ة َ�ِ ٣٩﴾   
   ترجمه: 
  .خندان و مسرورند 
   توضیحات: 

ةٌ «  كَ احِ ةٌ . «خندان :» ضَ َ تَبْرشِ سْ   .خوش و خّرم .مسرور :» مُ
 ۴۰ سوره عبس آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ ٞ  َهاَعلَيۡ  َم�ِذٍ يَوۡ  َووُُجوه    ﴾٤٠ َ�َ�َة
   ترجمه: 
  .بر آنھا نشسته است )غم و اندوه(غبار  یھائ و در آن روز چھره 
   توضیحات: 

ةٌ «  َ ربَ دورت و کمراد غبار غم و اندوه و  .ندهکبرخاسته و در ھوا پرا کگرد و خا :»غَ
  .است یافسردگ
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 ۴۱ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٤١ َ�َ�َةٌ  َهُقَهاتَرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .پوشاند یآن رخسارھا را م )ھراس و اندوه(اه یره و سیابر ت 
   توضیحات: 

ةٌ «  َ از ھول و ھراس و غم و  یا ّسر). دودگونهیاه (نگا: المصحف المیره و سیابر ت»:  قَرتَ
  ).۲۶/   ونسین (نگا: یم). ھمچنیرکالفاظ القرآن ال پوشاند (نگا: معجم یرخساره را م ،اندوه

 ۴۲ سوره عبس آیه
   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
   ﴾٤٢ َفَجَرةُ لۡ ٱ َ�َفَرةُ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

   ترجمه: 
  .ردارندکار و بدکافران بزھک ،آنان 
   توضیحات: 

ةُ «  رَ جَ فَ و بر ضّد  ،ازدی یارا به فسق و فجور دست مکه آشک یسک ،جمع فاِجر :» الْ
 ).ّسریالمصحف الم :نگا(شورد  یشرع م



 
 

 سوره إنفطار

 ۱ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ إَِذا﴿  َما    ﴾١ نَفَطَرۡت ٱ ءُ لسَّ
   ترجمه: 
  .گردد یافته مکه آسمان شک یھنگام 
   توضیحات: 

تْ «  طَرَ   ).۱انشقاق /  ،۱۶/   حاّقه :نگا(درز برداشت  .افته شدکش :»إِنفَ
 ۲ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢ نتََ�َۡت ٱ َكَواكُِب لۡ ٱ �َذا﴿ 
   ترجمه: 
  .شوند ینده مکپراپاشند و پخش و  یه ستارگان از ھم مک یو ھنگام 
   توضیحات: 

تْ «    .دیاز ھم پاش .نده شدکپرا :»إنتَثَرَ
 ۳ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا﴿     ﴾٣ فُّجِ
   ترجمه: 
  .وندندیپ یو به ھم م .دارند یاف برمکاھا شیه درک یو ھنگام 
   توضیحات: 

تْ «  رَ ھا و  ھا و تپه وهک یعنی .برجوشانده شدند و راه آنھا به ھم بازگردانده شد :»فُجِّ
منفجر گردانده  .دیخته گردیاھا به ھم آمیاھا برداشته شد و آب دریارتفاعات سواحل در

جرّقه و  کیبر اثر  ،دروژنیژن و ئیسکا ،آب یدو عنصر اساس یھا اتم یعنی .شد
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  ).القرآن میتفھ ،نهنمو :نگا(د یآزاد و منفجر گرد ،نشکوا
 ۴ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٤ ِ�َۡت ُ�عۡ  ُقُبورُ لۡ ٱ �َذا﴿ 
   ترجمه: 
ند و یآ یرون میشوند و ب یو مردگان زنده م(گردند  یر و رو میه گورھا زک یو ھنگام 
  ).شوند یحساب آماده م یبرا

   توضیحات: 

تْ «  ثِرَ   .نده و گشوده گردانده شدکپرا .ر و رو گردانده شدیز :»بُعْ
 ۵ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

ا ٞس َ�فۡ  َعلَِمۡت ﴿  َمۡت  مَّ َرۡت  قَدَّ خَّ
َ
   ﴾٥ َوأ

   ترجمه: 
را  یزھائیو چه چ ،ش فرستاده استیشاپیرا پ یزھائیداند چه چ یم یسکآن گاه ھر 

  .گذاشته است یواپس نھاده است و بر جا
   توضیحات: 

ا«  مَتْ  مَ دَّ خود انجام داده است و  یه انسان در زندگانک یا زشتیو کین یارھاک :»قَ

آ. «رده استکه ک یکین یارھاک .ده استیازیدست   ھا بدان ش از مرگیپ تْ  مَ رَ  :»أَخَّ
از  ،ده استیمانده است و نتائج آنھا به او رس یا باقیه آثار آنھا بعد از او در دنک یارھائک
ا ی ،دیمفھای  کتاب ه و بناھا ویصدقات جار رات ویھمچون خ یل مقاصد رحمانیقب

و  ،ھا خانه ھا و مشروب بد و قمارخانه یھا ھا و نوشته ھمچون بدعت یطانیمقاصد ش
  ).۱۳/   امتیق :نگا(رده است کن یانگار ه بر اثر سھلک یکین یارھاکا ی .رهیغ

 ۶ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
   ﴾٦ َكرِ�مِ لۡ ٱ بَِرّ�َِك  َغرَّكَ  َما نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

   ترجمه: 
ز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او یچه چ !انسان یا 
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و خود را به گناھان آلوده  ینک یم یانه نافرمانکبا یه چنان بک(گولت زده است 
  .؟!) یساز یم

   توضیحات: 

ا«  كَ  مَ رَّ  ،ن پرسشیا ؟ ز مغرورت ساخته استیچه چ ؟ است فتهیز تو را فریچه چ :»غَ

يمِ . «لطف و محّبت است ین حال توأم با نوعیو در ع ی،دید شدیتھدگر  بیان رِ  :»الْكَ
  ).یالمراغ :نگا(بزگوار  .میعظ

 ۷ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  ٰ  َخلََقَك  �َّ ٮ    ﴾٧ َ�َعَدلََك  َك فََسوَّ
   ترجمه: 
ده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و یرا آفره تو ک یپروردگار 

  .رده استکمتناسبت 
   توضیحات: 

كَ «  لَقَ . ده استیل بخشکتو را ش .آورده است یبه ھست یستیتو را از ن :»خَ

اكَ « وَّ  ،۳۷/   ھفک ،۲۹/   بقره :نگا(تو را سر و سامان و نظم و نظام داده است  :»سَ
  .رده استکتو را معتدل القامه و متناسب االعضاء  :»کَعَدلَ ). «۳۸/   امتیق

 ۸ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

يِّ  ِ�ٓ ﴿ 
َ
ا ُصوَر�ٖ  أ ٓ  مَّ َبَك  ءَ َشا   ﴾٨ َر�َّ

   ترجمه: 
  .ب بسته استیکه خواسته است تو را درآورده است و ترک یلکو آن گاه به ھر ش 
   توضیحات: 

ةٍ «  ورَ ا صُ ا(واژه  :»مَّ ه بدان افزوده کاست  یزیم چیم و تعظیزائد و داّل بر تفخ )مَ
با بودن و تمام و یع و زینجا داّل بر بدیدر ا ).خ محّمد عبدهیجزء عم ش :نگا(گردد  یم
  .مال خلقت انسان استک

 ۹ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 
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بُونَ  بَۡل  َ�َّ ﴿  ِ  تَُ�ّذِ    ﴾٩ ّ�ِينِ ٱب
   ترجمه: 
سزا و جزا را دروغ  )روز(اصًال شما  ).ستید نیپندار یه مکآن چنان ( !ھرگزا ھرگز 

  .دیدان ید و نادرست میپندار یم
   توضیحات: 

ينِ «    ).۴/   فاتحه :نگا(سزا و جزا  :»الدِّ
 ۱۰ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٠ فِِظ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �نَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اند بر شما گمارده شده ینگاھبانان کبدون ش 
   توضیحات: 

افِظِنيَ «   اعمال یه مأمور حفظ و نگھدارکاست  یمراد فرشتگان .نگھبانان :»حَ
  ).۸۰/   زخرف ،۱۷ق /  :نگا(ھستند ھا  انسان

 ۱۱ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١١ تِبِ�َ َ�ٰ  اكَِرامٗ ﴿ 
   ترجمه: 
اعمال شما (وسته یمحترم ھستند و پ )مقّرب وشگاه پروردگار یدر پ(ه ک ینگاھبانان 

  .سندینو یم )را
   توضیحات: 

ا«  امً   ).۱۶/   عبس ،۷۲/   فرقان :نگا(بزرگواران  ،میرکجمع  :»كِرَ
 ۱۲ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٢ َعلُونَ َ�فۡ  َما لَُمونَ َ�عۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دینک یه مکرا  یارکدانند ھر یم 
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   توضیحات: 

ا«    .ر و شریاعم از خ یارکھر :»مَ
 ۱۳ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ إِنَّ ﴿ 
َ
   ﴾١٣ نَعِي�ٖ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .ان نعمت فراوان بھشت بسر خواھند بردیان در مکیمسّلمًا ن 
   توضیحات: 

ارَ «  يمٍ ). «۵/   انسان :نگا(اران کوکین ،جمع َبّر  :»األبْرَ عِ نجا مراد یدر ا .نعمت :»نَ
و عظمت  یت و گستردگیان اھّم یب یبرا ،رهکر آن به صورت نکذ .دان استیبھشت جاو

  .ن نعمت استیا
 ۱۴ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

ارَ لۡ ٱ �نَّ ﴿     ﴾١٤ َجِحي�ٖ  لَِ�  ُفجَّ
   ترجمه: 
  .ان آتش سوزان دوزخ بسر خواھند بردیاران در مکو مسّلمًا بد 
   توضیحات: 

ارَ «  جَّ فُ نند و دستور ک یم یچیه از فرمان خدا سرپک یسانک .ارانکبد ،جمع فاِجر :»الْ
نند ک یرا پاره م یعت و عفاف و تقویه پرده شرک یسانک .اندازند یاو را پشت گوش م

يمٍ ). «۲۸/   ص :نگا( حِ   .دوزخ .آتش برافروخته و سوزان :»جَ
 ۱۵ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٥ ّ�ِينِ ٱ مَ يَوۡ  َ�َهالَوۡ يَۡص ﴿ 
   ترجمه: 
  .سوزند یگردند و با آتش آن م یدر روز سزا و جزا داخل آن م 
   توضیحات: 

نَ «  لَوْ شوند و درد و  یسوزند و برشته م یگردند و م یبه آتش دوزخ داخل م :»اـَهـيَصْ
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  ).۵۶/   ص ،۲۹/   میابراھ ،۱۰نسأ /  :نگا(چشند  یرنج آن را م
 ۱۶ إنفطار آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

ٓ  َهاَ�نۡ  ُهمۡ  َوَما﴿    ﴾١٦ �ِبِ�َ بَِغا
   ترجمه:

  .شوند یند و از آن دور نمیآ یرون نمیچ گاه از دوزخ بیو آنان ھ 
   توضیحات: 

آئِبِنيَ «    ).۲۰/   نمل ،۷/   اعراف :نگا( :»غَ
 ۱۷ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ    ﴾١٧ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ ه روز سزا و جزا چگونه استک یدان یتو چه م !)انسان یا( 
   توضیحات: 

آ«  اكَ  مَ رَ   ).۱۴/   مرسالت ،۲۷مّدّثر /  ،۳/   حاّقه :نگا( !یدان یچه م :»أَدْ
 ۱۸ سوره إنفطار آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  ُ�مَّ ﴿  دۡ  َما
َ
ٰ أ    ﴾١٨ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ ه روز سزا و جزا چگونه استک یدان یچه م !)انسان یا(آخر تو  
   توضیحات: 

ا«  مُ  مَ وْ ينِ  يَ د یه باکچنان  یسکامت را یق یقت و چگونگیه حقکن است یمراد ا :»الدِّ
  .داند ینم

 ۱۹ سوره إنفطار آیه
   ه:یمتن آ 

َفۡ  ٞس َ�فۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿  ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٖس ّ�ِ  ٱوَ  ا
َ
ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  رُ مۡ ۡ� َّ ِ�ّ ١٩﴾   
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   ترجمه: 
 یسکند و از دست کتواند ب ینم یارک یسکچ یھ یبرا یسکچ یه ھکاست  یروز 
ارو بار کو  ،فرمان خدا است و بس ،و در آن روز فرمان ،ستیساخته ن یارک یسک یبرا
  .گردد یًال بدو واگذار مک

   توضیحات: 

لِكُ ـتَ  ال«  رُ ). «۴۲سبأ /  :نگا(تواند  ینم .ستین یارکقادر به انجام  :»مْ  :»االْمْ
 ).انیالب روح :نگا(ار ک .فرمان





 
 

 سوره مطففین

 ۱ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١ ُمَطّفِفِ�َ لِّلۡ  لٞ َو�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
د و فروش با یمردمان به ھنگام خر یاالکاز جنس و (اھندگان کبه حال  یوا 

  !)شانیا
   توضیحات: 

نيَ ـالْ «  فِ طَفِّ اء و یردن اشکمودن و متریدن و پیشکه به ھنگام ک یسانک .اھندگانک :»مُ
و  ،اھندکفروشند از آن ب یگران جنس میه اگر به دک ین معنیبد .نندک یاجناس دزد
  .ا از بھایاھند و ک یاال مکا از آن یدر ھر صورت  .ندیفزایخرند بر آن ب یاگر جنس م

 ۲ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ �ۡ ٱ إِذَا �َّ    ﴾٢ فُونَ َتوۡ �َسۡ  �َّاِس ٱ َ�َ  َتالُوا
   ترجمه: 
به  )ندینما یا وزن و متراژ می(ند یمایپ یخود م یبرا )در معامله( یه وقتک یسانک 

  .دارند یافت میبر اندازه الزم در مال و افزونکتمام و 
   توضیحات: 

تَالُوا«  يل. «افت داشتندیدند و دریمانه خریل و پیکبا  :»إِكْ نْ ( یبه معن :» عَ  .است )مِ

فُونَ «  تَوْ در  ).المنتخب ی،قاسم :نگا(رند یگ یش از اندازه میمال و بکبه تمام و  :»يَسْ
  .است ین و متراژ و ھر نوع سنجشینماد و مثال توز ،ردنکمانه یل و پیک ،هین آیا

 ۳ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

و َ�لُوُهمۡ  �َذا﴿ 
َ
َزنُوُهمۡ  أ ونَ ُ�ۡ  وَّ ُ�ِ ٣﴾   
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   ترجمه: 
از اندازه الزم  ،نندک یا وزن میند یمایپ یگران مید یبرا )در معامله(ه ک یو ھنگام 

  .اھندک یم
   توضیحات: 

مْ «  الُوهُ ونَ . «مودندیمردم پ یبرا :»كَ ُ ْرسِ شعراء /  :نگا(دھند  یم مک .اھندک یم :»خيُ
  ).۹/   رحمن ،۱۸۱

 ۴ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ �َ
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم �َِك أ

َ
بۡ  �    ﴾٤ ُعوثُونَ مَّ

   ترجمه: 
ن یتاب چنکد حساب و یو با(گردند  یه دوباره زنده مکبرند  ینان گمان نمیا ایآ 
  .؟)را پس بدھند یاھشکش و یافزا
   توضیحات: 

وثُونَ «  بْعُ   .شدگان زنده .ختگانیبرانگ :»مَ
 ۵ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).امتیبه نام ق( یکار بزرگ و ھولنایدر روز بس 
   توضیحات: 

مٍ «   :نگا(است  )يف( یحرف الم به معن .یدر روز .یروزتاب کحساب و  یبرا :»لِيَوْ
  ).از قرآن یپرتو

 ۶ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
برپا  )تابکحساب و  یبرا(ان یشگاه پروردگار جھانیه مردمان در پک یھمان روز 



  ٢٧٢٩ سوره مطففین

 

  .ستندیا یم
   توضیحات: 

ومُ «  قُ مردمان در  .آورند یمردمان به فرمان خدا سر از گورھا به در م :»...النَّاسُ  يَ
  .ستندیا یتاب برپا مکحساب و  یشگاه خدا برایپ

 ۷ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ارِ لۡ ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ُفجَّ    ﴾٧ ِسّجِ
   ترجمه: 
  .قرار دارد«   نیِسّج « اران در کاران و بدکمسّلمًا نوشته اعمال بزھ !ھرگزا ھرگز 
   توضیحات: 

ني. «ادداشت شدهی .نوشته :»كِتَابٌ «  جِّ  یگانیّل باکا دفتر یوان یاسم خاّص د :» سِ

جنّ «غه مبالغه ی. صاران استکاران و بزھکاعمال بد یھا نامه  یه به معنکاست »  سِ
تر کفرھنگ لغات قرآن د :نگا(ار سخت و تنگ است یزندان بس ،نیلذا ِسّج  ،زندان است

وان سبب ین دیات ایه محتوکن باشد ید به خاطر این نام شایر از آن بدیتعب ).بیقر

ون«ا اصل آن ی. گوشدن صاحبانش در دوزخ است یزندان نْجُ ا ی یوپیو در زبان ات»  سِ
ز ین یفرود و پستگر  بیان ن صورتیدر ا .شود یگفته م یم به ِگل و الیقد یحبش

  ).خ محّمد عبدهیجزء عم ش :نگا(باشد  یم
 ۸ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ �ٞ  َما َك َرٮ    ﴾٨ ِسّجِ

   ترجمه: 
  ؟ چه و چگونه است » نیِسّج «ه ک یدان یتو چه م !)انسان یا( 
   توضیحات: 

آ«  اكَ  مَ رَ   ).۱۸و  ۱۷انفطار /  ،۲۷مّدّثر /  ،۳/   حاّقه :نگا( :»أَدْ
 ۹ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  ٞب كَِ�ٰ ﴿    ﴾٩ قُومٞ مَّ
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   ترجمه: 
ش خوانا یھا ه نشاندار به عالئم مشّخصه بوده و نوشتهک(است  یا تاب نوشته شدهک 

  ).ا استیو گو
   توضیحات: 
ننده با یه بک ینشاندار به عالئم :»َمْرَقوٌم . «اران استکوان شّر بدیمراد د :»َتاٌب ک« 

  .نوشته شده .مندرج در آن یھا یبرد به شرور و بد یم ین نگاه پینخست
 ۱۰ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿     ﴾١٠ ُمَكّذِ
   ترجمه: 
 . !)آخرت یامت و سزا و جزایق(نامندگان  به حال دروغ یدر آن روز وا 
   توضیحات: 

يْلٌ «   . !الیواو !یوا :»وَ
 ۱۱ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  بُونَ  �َّ    ﴾١١ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُ�ّذِ
   ترجمه: 
  .نامند یرا دروغ م )امتیق(ه روز سزا و جزا ک یسانکآن  
   توضیحات: 

مِ «  وْ ينِ  يَ   ).۴/   فاتحه :نگا( .روز سزا و جزا :» الدِّ
 ۱۲ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ُب  َوَما﴿  �ِي�ٍ  تَدٍ ُمعۡ  ُ�ُّ  إِ�َّ  ۦٓ بِهِ  يَُ�ّذِ
َ
   ﴾١٢ أ

   ترجمه: 
از حّد بگذرند و  یارکه در بدک یسانکمگر آن  ،نامند یروز سزا و جزا را دروغ نم 
  .ار باشندکار بزھیبس

 



  ٢٧٣١ سوره مطففین

 

   توضیحات: 

تَدٍ «  عْ ث. «گذرد یه از حّد و مرز قانون عقل و شرع درمک یمتجاوز :»مُ
َ
ار یبس :»ٍم یأ

  .ارک گناه
 ۱۳ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

َ�ٰ  قَاَل  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿ 
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�    ﴾١٣ وَّ

   ترجمه: 
ان ینیشیپ یھا افسانه :ندیگو یم ،شود یات ما بر آنان خوانده میه چون آک یسانکآن  

  .است
   توضیحات: 

اطِريُ «  ْسُطوَرة :»أَسَ
ُ
  ).۲۴/   نحل ،۳۱/   انفال ،۲۵/   انعام :نگا(ھا  افسانه ،جمع أ
 ۱۴ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِهِم َ�َ ْ  مَّ   ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
رده کرا زنگ زده   ھایشان دل شانیا )پلشت و زشت(ردار و تالش کاصًال  !ھرگزاھرگز 

 یت را بر رویھدا یھا شان نشسته است و سوراخ بر قلوب یو ھمچون زنگار(است 
  ).شان بسته استیا

   توضیحات: 

انَ «  ين(از ماده  .ردکزنگ زده  .زنگار زد :»رَ   .فلزات کزنگ و چر یبه معن )رَ
 ۱۵ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ّ�ِِهمۡ  َعن إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمحۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رَّ    ﴾١٥ ُجوُ�ونَ ل
   ترجمه: 
 )رحمت(از  )اند ردهکه ک یارھائکبه سبب (شان در آن روز یقطعًا ا !ھرگزاھرگز 

  .مطرودند )دگارشانیاز بارگاه قرب و منزلت آفر(پروردگارشان محروم و 
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   توضیحات: 

وبُونَ «  ْجُ بھره از  یب ،مراد محروم از رحمت خدا .بھره یب .محروم ،جمع َمحجوب :»حمَ
دار محبوب یبھره از لّذت د یو ب ی،و مطرود از حضور در بارگاه قرب الھ ،پروردگار یلقا

  .است
 ۱۶ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  إِ�َُّهمۡ  ُ�مَّ ﴿     ﴾١٦ ِحيمِ �َۡ ٱ لََصالُوا
   ترجمه: 
  .سوزند یگردند و بدان م یسپس آنان داخل آتش دوزخ م 
   توضیحات: 
 )َصاُلو(اصل  .وارد شوندگان آتش :»ِم یَصاُلو اْلَجحِ . «گذشته از آن .پس از آن :»ُثمَّ « 

  ).۵۹/   ص :نگا(ه نون آن در حالت اضافه حذف شده است کَصاُلوَن است 
 ۱۷ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ َذاَ�ٰ  ُ�َقاُل  ُ�مَّ ﴿  بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ    ﴾١٧ تَُ�ّذِ
   ترجمه: 
  .دیدینام یه آن را دروغ مکاست  یزیھمان چ ،نیا :شود یگفته مشان  بدی آن گاه 
   توضیحات: 

الُ  ثُمَّ «  قَ و عذاب  ،شود یباوران گفته م یبه عنوان سرزنش به ب ،ن سخنیا :»...يُ
  .است یسران لجوج رهین خیچن ینجه معنوکو ش یروح

 ۱۸ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ  ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ
َ
  ﴾١٨ ِعّلِّيِ�َ  لَِ�  َرارِ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .قرار دارد» نییعلّ «اران در کوکیطعًا نوشته اعمال نق !ھرگزا ھرگز 
   توضیحات: 

يِّنيَ «  لِّ . اران استکوکیان و نکیاعمال ن یھا ّل نامهکا دفتر یوان یاسم خاّص د :»عِ
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ّ «جمع  يلّ ر یتعب .ار واال و باال استیبس یه به معنکغه مبالغه ُعُلّو است یه صکاست » عِ
عه یوان سبب درجات رفین دیات ایه محَتوکن باشد ید به خاطر این نام شایاز آن بد

  .صاحبان خود در بھشت است
 ۱۹ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ    ﴾١٩ ِعّلِيُّونَ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ چه و چگونه است » نییعلّ «ه ک یدان یتو چه م !)انسان یا( 
   توضیحات: 

يُّونَ «  لِّ ر سالم است و اعراب به حروف دارد و به کن واژه ملحق به جمع مذیا :»عِ
  .رود یار مکعنوان مفرد به 

 ۲۰ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ  ٞب كَِ�ٰ ﴿     ﴾٢٠ قُومٞ مَّ
   ترجمه: 
ش خوانا یھا ه نشاندار به عالئم مشّخصه بوده و نوشتهک(است  یا شدهتاب نوشته ک 

  ).ا استیو گو
   توضیحات: 

قُومٌ . «اران استکوکیرات نیوان خیمراد د :»كِتَابٌ «  رْ ه ک ینشاندار به عالئم :»مَ
  .نوشته شده .رات و حسنات مندرج در آنیبرد به خ یم ین نگاه پیننده با نخستیب

 ۲۱ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َهُدهُ �َشۡ ﴿  ُ�ونَ ل    ﴾٢١ ُمَقرَّ
   ترجمه: 
  .رسانند یدر آنجا حضور بھم م )نوشتن مطالب یبرا(فرشتگان مقّرب  
   توضیحات: 

هُ «  دُ هَ ثبت و  یبرا ،حضور فرشتگان بزرگوار .رسانند یدر آنجا حضور بھم م :»يَشْ
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از  یمراقبت و نگھبان یا برای )ّسریالمصحف الم :نگا(ان کیرات و حسنات نینگارش خ

هُ (ھم  یبرخ ).م القرآنیتفھ ،المنتخب :نگا(آن است  دُ هَ اش  مشاھده یرا به معن )يَشْ
). جزء عم محّمد عبده ،نمونه :نگا(اند  دانسته ،دھند یم یا بر آن گواھی ،نندک یم

بُونَ ـُمـالْ « رَّ  .خاّص ھستندانت کمنزلت و م یشگاه خدا دارایه در پک یفرشتگان :»قَ
  ).۱۱/   واقعه :نگا(بس واال ھستند  یمقام یه داراک یا دهیمؤمنان برگز

 ۲۲ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ إِنَّ ﴿ 
َ
   ﴾٢٢ نَعِي�ٍ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .فراوان بھشت بسر خواھند بردھای  نعمت ان انواعیان در مکیگمان ن یب 
   توضیحات: 

ارَ «    ).۱۳انفطار /  :نگا( :»األبْرَ
 ۲۳ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ ﴿ 
َ
�ۡ ٓ    ﴾٢٣ يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

   ترجمه: 
 )ار آنجایبسھای  نعمت ھا و یبائیبه ز(زنند و  یه میکت )یبھشت(مجّلل  یھا بر تخت 

  .نگرند یم
   توضیحات: 

آئِكِ «  ر :»األرَ
َ
  انسان ،۵۶/   سی ،۳۱/   ھفک :نگا(ن یمجّلل و مز یھا تخت ،ةکیجمع أ

 /۱۳.(  
 ۲۴ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٤ �َّعِيمِ ٱ ةَ نَۡ�َ  وُُجوهِِهمۡ  ِ�  رُِف َ�عۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یشان خواھیھا و نشاط نعمت را در چھره یو خّرم یخوش )یبنگرشان  بدی ھرگاه( 

  .دید



  ٢٧٣٥ سوره مطففین

 

   توضیحات: 

فُ «  رِ ةَ . «ردن استکدن و مشاھده یمراد د .ینک یم کدر :»تَعْ َ و  یسرسبز :»نَرضْ
  ).۱۱/   انسان :نگا( یو خّرم یخوش .یشاداب

 ۲۵ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ ﴿     ﴾٢٥ ُتو�ٍ �َّ
   ترجمه: 
  .ه دست نخورده و سربسته استکشود  یداده م یبه آنان از شراب زالل و خالص 
   توضیحات: 

يقٍ «  حِ ْتُومٍ « .شراب خالص :»رَ بر خلوص  یدیکر تأین تعبیا .سربسته .مھر شده :»خمَ
ه ھوش و عقل و نشاط و عشق و صفا کشراب بھشت است  ینخوردگ و دست یکو پا

  .ندیآفر یم
 ۲۶ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ ﴿  ۡ ٱ يَتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�    ﴾٢٦ فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل
   ترجمه: 
در فضا  کعطر مش یبو ،و با دست زدن بدان(است  کُمھر و دربند آن از مش 
 رین شراب و سایچن(ن یبه دست آوردن ا ید برایدھندگان با مسابقه ).شود ینده مکپرا

  .رندیبگ یشیگر پیدکیگر مسابقه بدھند و بر یبا ھمد )گر بھشتیدھای  نعمت
   توضیحات: 

تَام«   رد.یبگ یشیند و پکه مسابقه بدھد و رقابت بکد یبا»: لِيَتَنَافَسْ «ُمھر. دربند. »:  خِ

ونَ ـُمـالْ «   ).۲۱د / یحد ،۱۳۳/   عمران نندگان (نگا: آلکدھندگان. رقابت  مسابقه»: تَنافِسُ
 ۲۷ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٧ نِي�ٍ �َسۡ  مِن ۥَوِمَزاُجهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .م استیتسن ،زه آنیآم 
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   توضیحات: 

اج«  زَ در  .زدیر یفرو م یه از بلندک یآب :»ٍم یَتْسنِ . «ختهیزه و آمیآم .ممزوج :» مِ
  .است در بھشت یا نجا اسم چشمهیا

 ۲۸ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ ﴿  ُ�ونَ ل    ﴾٢٨ ُمَقرَّ
   ترجمه: 
  .نوشند یاز آن م )زدانیبارگاه (ه مقّربان کاست  یا م چشمهیتسن 
   توضیحات: 

يْناً «  ني(فعل محذوف  یبه برا مفعول .چشمه :»عَ  :»اـَهـِب. «م استیا حال تسنیو  )أَعْ

نْ ( یبه معن )بِ (حرف  .از آن   ).۶/   انسان :نگا(است  )مِ
 ۲۹ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  جۡ  �َّ
َ
ْ أ ْ  َرُموا ِينَ ٱ ِمنَ  َ�نُوا َّ�  ْ    ﴾٢٩ َحُكونَ يَۡض  َءاَمُنوا

   ترجمه: 
  .ردندک یشخند میشان را ریدند و ایخند یبه مؤمنان م )ایدر دن(وسته یاران پکگناھ 
   توضیحات: 

وا«  مُ رَ انُوا. «نمودند یارکبزھ .ردندکگناه  :»أَجْ ونَ  ...كَ كُ حَ  .دندیخند یم :»يَضْ
  .ردندک یشخند میر

 ۳۰ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ْ  �َذا﴿  وا    ﴾٣٠ َ�َتَغاَمُزونَ  بِِهمۡ  َمرُّ
   ترجمه: 
با اشارات سر و دست و چشم و  ،گذشتند یشان مینار اکه مؤمنان از ک یو ھنگام 
  .دادند یقرار م یبجوئیآنان را مورد تمسخر و ع ،ابرو
   توضیحات: 

ونَ «  زُ امَ تَغَ ا ی یسکاز  یبجوئیدر ع یجمع دستهت کشر یبه معن ،از مصدر تغاُمز :»يَ
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  .ردن با اشارات سر و دست و چشم و ابرو استکو تمسخر  ی،سانک
 ۳۱ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ْ نَقلَُبوٓ ٱ �َذا﴿  هۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ ٱ لِِهمُ أ    ﴾٣١ فَِكهِ�َ  نَقلَُبوا

   ترجمه: 
شادمانه باز  ،گشتند یخود برم یھا ان خانوادهیاران به مک ه گناهک یو ھنگام 

ن یانگار با ا !ردندک یشان مباھات و افتخار میو به استھزاءھا و تمسخرھا(گشتند  یم
 .! )اند فراچنگ آورده یمھّم  یروزیاند و پ ردهک یمیارھا فتح عظک

   توضیحات: 

لَبُوا«  ل«نمودند.  یگشتند. مراجعت م یبرم»: إِنقَ سان و کشان. یخانواده و خو»:  أَهْ

نيَ «دوستان.  ن است یه ایخوشحال و خندان. حال است. مراد آ ،شادمان ،هکجمع فَ »: فَكِهِ
  دادند. یھا و ھمان استھزاءھا را ادامه م هیز ھمان سخریاب مؤمنان نیاران در غکه بزھک

 ۳۲ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ  �َذا﴿ 
َ
ْ قَالُوٓ  ُهمۡ َرأ    ﴾٣٢ لُّونَ لََضآ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إِنَّ  ا

   ترجمه: 
نان قطعًا گمراه و یا :گفتند یم ،دندید یم )وچه و بازارکدر (ه مؤمنان را ک یو ھنگام 

  .اند سرگشته
   توضیحات: 

آلُّونَ «    .سرگشتگان .گمراھان :»ضَ
 ۳۳ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ رۡ  َوَما
ُ
ْ أ    ﴾٣٣ فِِظ�َ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِسلُوا

   ترجمه: 
ردارشان فرستاده نشده کدن یمؤمنان و پائ ینگھبان یاران براکه بزھکن یو حال ا 

اند و  گرفته یبر آنان ُخرده م یدام منطقکو مطابق  ی،پس به چه حق(اند  بوده
  .؟!)اند ردهک یشان میبا ا یناجوانمردانه و سخت یبرخوردھا
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   توضیحات: 

آ«  لُوا مَ سِ افِظِنيَ . «اند و فرستاده نگشته اند اران روانه نشدهکافران و بزھک :»أَرْ  :»حَ
  .شانیّفالن منافع اکگران و متیحافظان حقوق د .مراقبان .نگھبانان

 ۳۴ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿  َّ�  ْ ارِ لۡ ٱ ِمنَ  َءاَمُنوا    ﴾٣٤ َحُكونَ يَۡض  ُكفَّ
   ترجمه: 
خندند و  یافران مکمؤمنان به  )امت استیق یه روز سزا و جزاک(لذا امروز  

  .نندک یشخندشان میر
   توضیحات: 

مَ «  يَوْ  ،۴۴/   اعراف :نگا(امت و بعد از دخول مؤمنان به بھشت است یمراد روز ق :»الْ
  .نگرند یم ).۲۳/   نیمطّفف

 ۳۵ سوره مطففین آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�َ ﴿ 
َ
�ۡ ٓ    ﴾٣٥ يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

   ترجمه: 
 ،ار آنجایبسھای  نعمت ھا و یبائیبه ز(زنند و  یه میکت )یبھشت(مجّلل  یھا بر تخت 

 . )افرانکو به حال زار 
   توضیحات: 

آئِكِ «    ).۲۳/   نیمطّفف :نگا( :»األرُ
 ۳۶ سوره مطففین آیه

   ه:یمتن آ 

ارُ لۡ ٱ ثُوَِّب  َهۡل ﴿  ْ  َما ُكفَّ    ﴾٣٦ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
   ترجمه: 
ه ک یارھائک یافران پاداش و سزاکا به یآ :)ندیگو یان میدوزخخطاب به ( 

  ؟ داده شده است ،اند ردهک یم
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   توضیحات: 

لْ «  بَ  هَ بد  یو سزا کین یجزا یبرا )ثَواب(واژه  ؟اند ا سزا و جزا داده شدهیآ :»ثُوِّ
متضّمن ه فوق یلذا آ .ھا استعمال دارد یشتر در مورد پاداش خوبیاّما ب .رود یار مکبه 
 .ّفار استکطعن نسبت به  ینوع





 
 

 سوره انشقاق

 ۱ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ إَِذا﴿  َما ۡت ٱ ءُ لسَّ    ﴾١ �َشقَّ
   ترجمه: 
  .افدکش یه آسمان مک یھنگام 
   توضیحات: 

تْ «  قَّ   ).۱انفطار /  ،۱۶/   حاّقه :نگا(افت کش :»إِنشَ
 ۲ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ذِنَۡت ﴿ 
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ    ﴾٢ وَُحقَّ

   ترجمه: 
  .ن استیسزد و حق ھم ھم ین ھم میو چن ،برد یو فرمان پروردگارش را م 
   توضیحات: 

تْ . «امتثال نمود .گوش فرا داد و فرمان برد :»أَذِنَتْ «  قَّ سته یسزاوار و شا :»حُ
بر  :شود یگفته م یدر فارس .ه منقاد و فرمانبردار باشدکبر آن واجب شده  .ن استیھم

  ...و .ن استیحق ھم .فه او استیوظ .او واجب است
 ۳ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ �َذا﴿ 
َ
ۡت  ُض �ۡ�    ﴾٣ ُمدَّ

   ترجمه: 
ھا  یھا و پست بیزدوده شدن فرازھا و نشو با (شود  ین گسترده میه زمک یو ھنگام 

  ).گردد یصاف و ھموار م ،آن یھا یو بلند
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   توضیحات: 

ت«  دَّ ھا و  یان رفتن پستیاز م ،مکی :ز استیمراد دو چ .ده و گسترده شدیشک :»مُ
تر و فراختر  گسترده ،دوم .یا پارچهکین به پھنه و گستره فراخ و یل زمیھا و تبد یبلند

  .ندکدا یش پین گنجاین و آخریخالئق اّول یبرا ن تایشدن زم
 ۴ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

لۡ ﴿ 
َ
   ﴾٤ َوَ�َلَّۡت  �ِيَها َما َقۡت َو�

   ترجمه: 
 یخال )از آنھا(و  ،اندازد یرون میدر درون خود دارد ب )ھا ھا و مرده نهیاز خز(و آنچه  

  .گردد یم
   توضیحات: 

تْ «  َلَّتْ . «ندکرون افیب .ردکپرتاب  :»أَلْقَ   .دیگرد یخال :»ختَ
 ۵ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ذِنَۡت ﴿ 
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ    ﴾٥ وَُحقَّ

   ترجمه: 
  .ن استیسزد و حق ھم ھم ین ھم میو چن ،برد یو فرمان پروردگارش را م 
   توضیحات: 

گر  بیان ،توأم استامل ھمه موجودات کم یه با تسلکم ین حوادث عظیا...»: أَذِنَتْ « 

ن است: انسان ین چنیا یا ) محذوف است و جملهإِذااست. جواب ( ین ھستیمرحله نو

  دانند. ی) مإِذارا متضّمن جواب ( یه بعدیآ یند. برخیب یجه اعمال خوب و بد خود را مینت
 ۶ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
   ﴾٦ قِيهِ َ�ُمَ�ٰ  احٗ َكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

   ترجمه: 
پروردگار خود سوی  به امان و رنج فراوان یوسته با تالش بیتو پ !انسان یا !ھان 

  د).ید یجه رنج و تالش خود را خواھیرد (و نتک یو سرانجام او را مالقات خواھ ی،رھسپار



  ٢٧٤٣ سوره انشقاق

 

   توضیحات: 

ادِحٌ «  حاً . «گِر رنجبر تالش :»كَ دْ به  ،ار ھمراه با رنج و تعبکجّد و جھد در  :»كَ

بِّكَ  إِيل. «ه در جسم و جان اثر بگذاردک یا گونه  یوشاکا و یذاِت جوگر  بیان ،هین آیا :»رَ
زدان یسوی  به گذران اروان جھانکن رھرو رنجبر ناالن در یا یت دائمکانسان و حر

القِيهِ . «سبحان است جه تالش و رنج خود یبه نت .یرس یبه پروردگار خود م :»فَمُ
  .گردد یْدح برمکا یبه َرّب  )هِ (ر یضم .یرس یم

 ۷ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
   ﴾٧ ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

   ترجمه: 
  .س نامه اعمالش به دست راستش داده شودکھر ،در آن وقت 
   توضیحات: 

ينِهِ «  هُ بِيَمِ   ).۱۹/   حاّقه ،۷۱اسراء /  :نگا( :»كِتَابَ
 ۸ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .خواھد شد یبا او حساب ساده و آسان 
   توضیحات: 

فَ «  وْ بُ  سَ َاسَ   .خواھد شد یدگیمحاسبه و رس :»حيُ
 ۹ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�نَقلُِب ﴿ 
َ
   ﴾٩ �ورٗ َمۡ�ُ  ۦلِهِ أ

   ترجمه: 
  .گردد یشان مؤمن خود برمیسان و خوکسوی  به و خّرم و شادان 
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   توضیحات: 

لِهِ «    .مراد مؤمنان است .سان اوکشان و یخو :»أَهْ
 ۱۰ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
ٓ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ِ َظهۡ  ءَ َوَرا    ﴾١٠ ۦرِه

   ترجمه: 
  .ه از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شودک یسکو اّما  
   توضیحات: 

آءَ «  رَ هِ  وَ رِ ار نامه اعمال خود را از پشت سر کافر و گناھکاشخاص  .پشت سرش :»ظَهْ
ن نامه شوم و یشان از ایا یزاریبگر  بیان یارکن یچن .دارند یافت میو با دست چپ در

  ).۲۵/   حاّقه :نگا(پرونده بدشگون است 
 ۱۱ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ْ يَدۡ  َف فََسوۡ ﴿     ﴾١١ �ُ�ُبورٗ  ُعوا
   ترجمه: 
  .دیخود را خواھد طلب کاد خواھد داشت و ھالیمرگ را فر 
   توضیحات: 

و«  عُ دْ . در آخر دارد یالخّط قرآن در رسم یالف زائد .طلبد یم .دارد یاد میفر :»يَ

بُوراً «   ).۱۴و  ۱۳/   فرقان :نگا( یو نابود کھال :» ثُ
 ۱۲ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾١٢ َسعًِ�ا َ�ٰ َوَ�ۡص ﴿ 
   ترجمه: 
  .و به آتش سوزان دوزخ در خواھد آمد و خواھد سوخت 
   توضیحات: 

يل«   ،۲۹/   میابراھ ،۱۰نساء /  :نگا(سوزد  یگردد و بدان م یبه آتش وارد م :» يَصْ
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عِرياً ). «۱۸۹اسراء /    .دوزخ .ور آتش سوزان و شعله :»سَ
 ۱۳ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  ِ�ٓ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
َ
   ﴾١٣ وًراَمۡ�ُ  ۦلِهِ أ

   ترجمه: 
سرمست از  ،در جھان(سان خود کان خانواده و یه در مکن بدان خاطر است یا 

  .بوده است )شیفر و گناه خوکاز (مسرور  )و ی،وانیشھوات و لذائذ ح
   توضیحات: 

لِهِ «  وراً «شان خود. دوستان و ھمدمان خود.  یخانواده و خو»: أَهْ ُ ... مَرسْ انَ مراد »: كَ
ده و یوھکن یفر و گناه است. ُسرورکو لّذت حاصل از  ،ھا ھا و غفلت از شھوت یُسرور ناش

  سازد. ور ند و او را در شھوات غوطهکاد خدا غافل یه انسان را از کمذموم است 
 ۱۴ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ن َظنَّ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
َ
   ﴾١٤ َ�ُورَ  لَّن أ

   ترجمه: 
باز  )تابکحساب و  یخدا برا یبه سو(ھرگز  یه وکبرده است  یو او گمان م 

  .نخواھد گشت
   توضیحات: 

ُورَ «  معتقد به ه به معاد باور نداشته است و کن است یمراد ا .گردد یباز نم :»لَن حيَ
  .و بھشت و دوزخ نبوده است یتاب اخروکز و حساب و یرستاخ

 ۱۵ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۚ    ﴾١٥ �بَِص�ٗ  ۦبِهِ  َ�نَ  ۥَر�َّهُ  إِنَّ  بََ�ٰٓ
   ترجمه: 
 )و ،گردد یپروردگارش برمسوی  به گردد و یاو زنده م(ه ک یآر )!ال باطلیخ یزھ( 

گاه از یپروردگارش او را د و در لحظه (او بوده است  )احوال و افعال و اقوال(ده است و آ
  ).ده استیرا پائ یش ویلحظه زندگ
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   توضیحات: 

و محّقق  یو رجوع را قطع ،ندک یه عدم رجوع را باطل مکاست  یحرف !یآر :» بَيل« 
  .دارد یم

 ۱۶ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

قۡ  فََ�ٓ ﴿ 
ُ
ِ  ِسمُ أ َفقِ ٱب    ﴾١٦ لشَّ

   ترجمه: 
 . !سوگند به شفق 
   توضیحات: 

مُ «  قِ ). «۴۰/   معارج ،۳۸/   حاّقه ،۷۵/   واقعه :نگا( :»فَآل أُقْسِ فَ ناره ک یسرخ :»الشَّ
  .در آغاز غروب آفتاب ،آسمان در افق مغرب
 ۱۷ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿     ﴾١٧ وََسقَ  َوَما لِ �َّ
   ترجمه: 
  !گرداند یخود جمع م یکیر تاریرد و زیگ یه فرا مکو سوگند به شب و ھرآنچه  
   توضیحات: 

قَ «  سَ وانات و یاشاره به بازگشت انواع ح ،ریدر صورت اخ .ردکجمع  .فرا گرفت :»وَ
ه آرامش یه ماکخود به ھنگام شب است  یھا ھا و النه به خانهھا  انسان یپرندگان و حتّ 

  .جانداران است یش عمومیو آسا
 ۱۸ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ََّسقَ ٱ إِذَا َقَمرِ لۡ ٱوَ ﴿  � ١٨﴾   
   ترجمه: 
جمع و جور  )ل آنکشود و نور و ش یامل مکبدر (ه کبدان گاه  ،و سوگند به ماه 

 . !گردد یم
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   توضیحات: 

قَ «  مال نور ماه در شب کمراد  .ِگرد و تمام شد .جمع و جور شد .دیجمع گرد :»إتَّسَ
  .دارد یخاصّ  یبائین حالت فروغ و زیه ماه در اکچھارده است 

 ۱۹ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

   ﴾١٩ َطَبقٖ  َعن َطبًَقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یط )یویدن یر زندگیدر مس( یگریپس از د یکیرا  یقطعًا مراتب و حاالت مختلف 

 :لیاز قب( .د شدیروبرو خواھ )در آخرت( یاحوال گوناگونرد و با اوضاع و کد یخواھ
برزخ و  ،و مرگ یزندگ ی،و ناخوش یخوش ی،ماریسالمت و ب ی،ریو پ یو جوان یکودک

  ...).و ،امتیز و قیرستاخ
   توضیحات: 

بُنَّ «  كَ ْ را پشت سر  ید و احوال و اوضاع گوناگونیگرد یقطعًا حال به حال م :»لَرتَ

بَقاً . «دیگذار یم نجا مراد حالت و یدر ا .است یگریز دیه مطابق با چک یزیچ :»طَ

نْ . «مرتبت است دَ ( ینجا به معنیدر ا :»عَ  فُالنٌ  :شود یه گفته مکگونه  ھمان .است )بَعْ

ظيمٌ  بًا َعْن َجدٍّ  ،عَ
َ
ه در آن انسان کاند  آخرت دانسته یرا به معن )طَبَق(واژه  یبعض .أ
اّما برابر ضوابط خاّص  ،ندک یدا میگردد و حّس و شعور پ ین جھان زنده میمطابق ا

  ).خ محّمد عبدهیجزء عم ش :نگا(خود 
 ۲۰ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٠ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟آورند یمان نمیه اکشان را چه شده است یا 
   توضیحات: 

ا«  ُمْ  مَ در آفاق و  یو خداپرست یدالئل خداشناس یعنی ؟ استشان را چه شده یا :؟»هلَ
انت و آخرت و ید به قرآن و نبّوت و دین مردم چرا بایا ،ار استکفراوان و آش ،انفس



 تفسیر نور    ٢٧٤٨

 

  ؟!اورندیمان نیا ،گریسائر حقائق د
 ۲۱ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢١ ۩� َ�  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  قُرِئَ  �َذا﴿ 
   ترجمه: 
ن یدر برابر صاحب قرآن و پروردگار زم(شود  یه قرآن بر آنان خوانده مک یو ھنگام 

  ؟برند یرنش نمک )افتند و ینم یمذّلت و بندگ کو آسمان به خا
   توضیحات: 

ونَ  ال«  دُ جُ مقصود از  .برند یرنش نمکسجده و  .نندک یخضوع و خشوع نم :»يَسْ
ا ی .ام آن استکتن دادن و سر فرود آوردن در برابر اعجاز قرآن و اوامر و اح ،سجده
و  ،دا شودیخوف خدا در دل و جان پ ،دن قرآنید در برابر شنیه چرا نباکن است یمراد ا

  ؟زدان فرود آورده شودیشگاه یم در پیسر تسل
 ۲۲ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ بَلِ ﴿  َّ�  ْ بُونَ  َ�َفُروا    ﴾٢٢ يَُ�ّذِ
   ترجمه: 
و  ی،و حفظ منافع ماد ،انکایورانه از نکورکد یبه سبب تعّصب و تقل(افران که کبل 

ز و بھشت و دوزخ یو رستاخ یات الھیآ ،منانهیاھرھای  ھوس اشباع یبرا یسب آزادک
  .شمارند یدارند و دروغ م یب میذکت )را

   توضیحات: 

بُونَ «  ذِّ ه ک ین معنیو گواه بر ا ،استمرار است یبرا ،بردن فعل مضارعار کبه  :»يُكَ
  .خود اصرار داشته و دارند یبھایذکافران در تک

 ۲۳ سوره انشقاق آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  عۡ  �َّ
َ
   ﴾٢٣ يُوُعونَ  بَِما لَمُ أ

   ترجمه: 
اسالم ھا بر ضّد ینه و دشمنیکاز ( ییھایزیه آنان چه چکداند  یم یخداوند به خوب 



  ٢٧٤٩ سوره انشقاق

 

  .دارند ینگاه م )خود  ھای دل در درون
   توضیحات: 

لَمُ «  گاه :»أَعْ گاهی ،مراد خوِب خوب .تر آ ونَ . «تر از خودشان است ا آ نگاه  :»يُوعُ
/   حاّقه ،۱۸/   معارج :نگا(رند یگ یند و به دل مینما یپنھان مھا  دل در ظرف .دارند یم

۱۲.(  
 ۲۴ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ
َ
   ﴾٢٤ أ

   ترجمه: 
 . !مژده بده یکشان را به عذاب دردنایپس ا 
   توضیحات: 

مْ «  هُ ْ   .شخند داردیجنبه طعن و ر ،م دادنیب یدادن به جا استعمال مژده :»بَرشِّ
 ۲۵ سوره انشقاق آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا جۡ  لَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
  ﴾٢٥ نُونِۢ َممۡ  َ�ۡ�ُ  رٌ أ

   ترجمه: 
پاداش  یآنان دارا ،اند سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکن کیل 

  .ھستند یرفتنیان ناپذیو پا یناگسستن
   توضیحات: 

ينَ  إِالَّ «  ذِ مْ (ر یو استثناء منقطع از ضم ،است )لكِن( یبه معن )إِالّ (حرف  :»...الَّ  )هُ
ن یه چنیآ ین صورت معنیدر ا .اند ز دانستهیآن را استثناء مّتصل ن .ن استیشیه پیدر آ

 یه آنان داراکاند  سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک یسانکمگر به  :است

ُ مَ . «باشند یم یرفتنیان ناپذیو پا یپاداش ناگسستن ريْ نُونٍ ـغَ و نامقطوع  یناگسستن :»مْ
و  ۲۷/   عمران آل ،۲۱۲/   بقره :نگا(شمار  یحساب و ب یب .بدون مّنت ).۱۰۸ھود /  :نگا(

  ).۴۰غافر /  ،۱۰زمر /  ،۳۷





 
 

 سوره بروج

 ۱ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما وِج لۡ ٱ َذاتِ  ءِ لسَّ ُ�ُ ١﴾   
   ترجمه: 
 . !ھا و باروھا است برج یه داراکسوگند به آسمان  
   توضیحات: 

ُوجِ «   یھا ه بروج را به برجکاست  یریمتر تفسکھا و باروھا.  برج یدارا»: ذَاتِ الْربُ
د مراد ھمه یبا یست و ھفتگانه ماه اختصاص نداده باشد. ولید و بیگانه خورش دوازده

 یو به اصطالح شھر ی،شانکھکل یکاردھا از آنھا تشیلیه مکباشد  یستارگانب و کواک
 ی،شمار جھان ھستیب یھا شانکھکو  ،دھند یل میکشگفت تش یجداگانه با نظم و نظام

وحدت  یدار گشته و با ھم رابطه تنگاتنگ داشته و دارایبر طبق نقشه و حساب پد
و در  ،باشند یم یعظمت و قدرت الھ ر ویمال تدبکاننده یساختمان و ساختارند و نما

 یھائ قرآن موجودات زنده در گوشه یھا هیدھند و برابر آ یل میکائنات را تشکشور کاصل 
  ).۲۹/   ینان مخصوص به خود دارد (نگا: شورکموجود و سا یتیشور پھناور گکن یاز ا

 ۲ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿     ﴾٢ ُعودِ َموۡ ل
   ترجمه: 
 . !)تاب و سزا و جزاکحساب و  یبرا(و سوگند به روز وعده داده شده  
   توضیحات: 

مِ الْ «  يَوْ ودِ ـالْ عُ وْ تاب و سزا و که وعده آن جھت حساب و کامت است یمراد روز ق :»مَ
  ).۱۰۴اء / یانب ،۳۲/   هیجاث ،۲۰زمر /  ،۷اسراء /  :نگا(جزا داده شده است 

 ۳ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٧٥٢

 

   ﴾٣ ُهو�ٖ َوَمشۡ  وََشاهِدٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  !ردیقرار گ یه و ھرچه مورد گواھکدھد و به ھر  یه و ھرچه گواھکو سوگند به ھر  
   توضیحات: 

دٍ «  اهِ ودٍ . «دھنده یگواھ :»شَ هُ شْ ھمه  ،مراد از شاھد .داده شده یبر آن گواھ :»مَ
و  )۲۱ق /  :نگا(و فرشتگان  )۴۱نساء /  :نگا(غمبران یاعم از پ ،امت استیگواھان روز ق

شان  اعمال وھا  انسان ،و منظور از مشھود ).۲۴نور /  :نگا( یآدم یاعضاء و اندامھا
دگان خدا و ھمه احوال و یع آفریخدا و جم یبه معن ،ه شاھد و مشھودکن یا ای .است

  .شوند یرده ما حاضر آوینند و ک یدا میا حضور پیامت یه در صحنه قکاست  یعجائب
 ۴ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡص  قُتَِل ﴿ 
َ
 ٱ ُب َ�ٰ أ

ُ
   ﴾٤ ُدودِ خۡ ۡ�

   ترجمه: 
 . !باد )نجهکش(ن بر صاحبان گودال ینفر 
   توضیحات: 

تِلَ «  /   عبس ،۲۰و  ۱۹مّدّثر /  ،۱۰/   اتیذار :نگا(ن بر ینفر .مرگ بر .باد کھال :»قُ

ودِ «  ).۱۷ دُ خاد ؛ نیدر زم یلکش یلیگودال مستط :»األُخْ
َ
د یمفرد است و جمع آن أ

. خ استیتار یھا چال  اهیھا و س گاه نجهکو ش یسوز آدم یھا ورهکنماد ھمه  .است

ودِ « دُ ابُ األُخْ حَ گودال  ،منین یه در سرزمکبودند  یرحمیافر و بکگران  نجهکش :» أَصْ
 یحیرا برافروختند و از مؤمنان مس یادیندند و در آن آتش زکرا  یژرف و دراز

 ،ه با مقاومت آنان روبرو شدندک یھنگام .مان خود بردارندیه دست از اکخواستند 
ان یستادند و از سوختن و برینار آن اکانداختند و در  کشان را بدان گودال ھولنایا

ودِ . «ردند و لّذت بردندک یشدن مؤمنان شاد دُ ابُ األُخْ حَ تِلَ أَصْ تواند  یجمله من یا :»قُ
فر یکبه عذاب خدا و  ،نجهکصاحبان گودال ش :ین معنیبد ،ه و جواب قسم باشدیخبر

آن در باال  یبوده و معن یه دعائکن یا ای .اعمال خود گرفتار شدند و نابود گشتند
 :ن استیر چنین صورت رھنمود به جواب قسم محذوف است و تقدیدر ا .گذشت



  ٢٧٥٣ سوره بروج

 

مُ هبِ « ورِ أُقْسِ هِ األُمُ تَنُوا الْ  ،ذِ ينَ فَ الْ ـُمـإِنَّ الَّذِ ننيَ وَ مِ ونُونَ ـُمـؤْ لْعُ بُونَ وَ مَ ذِّ عَ ، مُ ناتِ مِ مَ ؤْ ا لُعِنَ ـ، كَ

ودِ  دُ ابُ األُخْ حَ   .»أَصْ
 ۵ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َذاتِ  �َّارِ ٱ﴿     ﴾٥ َوقُودِ ل
   ترجمه: 
  .نه فراوانیمه و افروزیھ یگودال پر از آتش و دارا 
   توضیحات: 

ود(بدل اشتمال  :»النَّارِ «  دُ قُودِ . «است )األُخْ وَ اتِ الْ  .نهیمه و افروزیھ یدارا :»ذَ

قُودِ « وَ   ).۶/   میتحر ،۱۰/   عمران آل ،۲۴/   بقره :نگا(مه آتش ینه و ھیافروز :»الْ
 ۶ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٦ ُ�ُعودٞ  َهاَعلَيۡ  ُهمۡ  إِذۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 )سوختن و جزغاله شدن مؤمنان یگر به نظاره(ناره گودال آتش کآنان بر  یوقت 

  .نشسته بودند
   توضیحات: 

ودٌ «  عُ   .نشستگان ،جمع قاِعد :»قُ
 ۷ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َوُهمۡ ﴿  ِ  َعلُونَ َ�فۡ  َما َ�َ  ٱب
ۡ   ﴾٧ ُشُهودٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

   ترجمه: 
  .آوردند یه بر سر مؤمنان مکردند ک یرا تماشا م یزیشان چیو ا 
   توضیحات: 

لُونَ «  عَ فْ  یسوز وره گودال آدمکه کن است یل بر ایدل ،استعمال فعل مضارع :»يَ

ودٌ . «حادثه زودگذر نبوده است کیاستمرار داشته و  یمّدت هُ  .گواھان ،جمع شاِھد :»شُ



 تفسیر نور    ٢٧٥٤

 

  .حاضران .نندگانک مشاھده
 ۸ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ْ  َوَما﴿  ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َقُموا ن إِ�َّ
َ
ْ يُؤۡ  أ ِ  مِنُوا ِ ٱب   ﴾٨ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ �َّ

   ترجمه: 
شان یه اکن یدند جز اید یبر مؤمنان نم یو جرم یبیو ع یرادیچ ایگران ھ نجهکش 

  !!مان داشتندیا ی،شیسته ھرگونه ستایو شا ،رهیبه خداوند قادر و چ
   توضیحات: 

وا«  مُ ا نَقَ ناخوش  .ردندکدا نیپ یرادیب و رخنه و ایگناه و ع .انتقام نگرفتند :»مَ

نُوا.... «نداشتند مِ   ).۵۹/   مائده ،۱۲۶/   اعراف :نگا( :»إِالّ أَن يُؤْ
 ۹ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ٰ  ﴾٩ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

   ترجمه: 
 یزیو بر ھر چ ،ن از آن او استیو زمھا  آسمان نیه سلطنت و سرزمک یخداوند 

  .حاضر و ناظر است
   توضیحات: 

لْكُ «  يدٌ . «نیسرزم .سلطنت :»مُ هِ /   مائده ،۹۸/   عمران آل :نگا(گواه  .حاضر :»شَ
  ).۱۷/   حّج  ،۱۱۷

 ۱۰ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ۡ ٱ َ�َتُنوا ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َعَذاُب  َولَُهمۡ  َجَهنَّمَ  َعَذاُب  فَلَُهمۡ  َ�تُوُ�وا
 ﴾١٠ رِ�قِ �َۡ ٱ

   ترجمه: 
 ین الھیدھند تا از د ینجه مکه مردان مؤمن و زنان مؤمن را شک یسانکگمان  یب 

قطعًا عذاب دوزخ  ،شوند ینم مانیش پشیرده خوکنند و از ک یو سپس توبه نم ،برگردند
  .ن عذاب آتش سوزان بھره آنان خواھد بودیشان خواھد شد و ھمچنیر ایدامنگ



  ٢٧٥٥ سوره بروج

 

   توضیحات: 

تَنُوا«  و  ۱۳/   اتیذار :نگا(عذاب دادند  .ن برگردندینجه و آزار دادند تا از دکش :»فَ

يقِ ـالْ ). «۱۴ رِ   ).۵۰/   انفال ،۱۸۱/   عمران آل :نگا(سوزان  :»حَ
 ۱۱ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  لَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ َج�َّ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  ُر  لَِك َ�

 ﴾١١ َكبِ�ُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ
   ترجمه: 
ھای  باغ کبدون ش ،نندک یسته میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکمسّلمًا  

و  ،آن رودبارھا روان است )ھا و درختان اخک(ر یه از زکشان است یبھشت از آن ا
  .ن استیبزرگ ا یابیامکو  یرستگار

   توضیحات: 

بِريُ «  زُ الْكَ وْ فَ   .بزرگ یابیامکو  یروزیو پ یرستگار :»الْ
 ۱۲ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٢ لََشِديدٌ  َرّ�َِك  َش َ�طۡ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
فر رساندنش یکدن و به یوبکورش و تاخت بردن و درھم یگمان پروردگارت  یب 

  .د استیسخت و شد
   توضیحات: 

ردن و به کر یدستگ یدن و ناگھانیوبکدرھم  .ردنکورش یتاخت بردن و  :»بَطْشَ « 
  ).۱۶/   دخان ،۳۶ق /  ،۸/   زخرف :نگا(فر رساندن یک

 ۱۳ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ َوُ�عِيدُ  ِدئُ ُ�بۡ  ُهوَ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
نش را دوباره باز یه بعدًا آفرکو او است  ،ده استینش را آغازیه قبًال آفرکاو است  



 تفسیر نور    ٢٧٥٦

 

  .گرداند یم
   توضیحات: 

يدُ «  عِ ئُ وَ يُ بْدِ وَ يُ آورده است و پس از  یبه ھست یستینش را از نیه آفرکاو است  :»هُ
 .دگار متعال استیآفر یشگیار ھمکن یالبّته ا .بخشد یم یدوباره آن را ھست ینابود

ز و باز یچ یزیوسته از ناچیپ ،له قدرت مطلقه پروردگاریھمه موجودات به وس ی،عنی
و بدون اراده و دخالت  ،گردند یابند و ناتوان می یتوان م یو از ناتوان ،شوند یز میناچ

  ).۲۷و  ۱۱/   روم ،۶۴/   نمل ،۳۴و  ۴/   ونسی :نگا(ند یآ یدرم یبه صورت یخود از صورت
 ۱۴ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ َوُهوَ ﴿    ﴾١٤ َوُدودُ ل
   ترجمه: 
  .است )بندگان مؤمن(خدا آمرزگار و دوستدار  
   توضیحات: 

دُودُ «  وَ   .ار دوستدار و بامحّبت و موّدتیبس :»الْ
 ۱۵ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ ُذو﴿    ﴾١٥ َمِجيدُ ل
   ترجمه: 
  .مجد و عظمت است یو دارا )یومت مطلقه بر عالم ھستکح(و او صاحب تخت  
   توضیحات: 

شِ «  رْ عَ والْ  ت است ویمکه از قدرت و حایناک ).۵۴/   اعراف :نگا(صاحب عرش  :»ذُ

يدُ ـْال. «از آن او است یھست یومت جھانکه حکت است ین واقعیاگر  بیان جِ  یدارا :»مَ
  .خبر چھارم است .مجد و عظمت

 ۱۶ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

الٞ ﴿    ﴾١٦ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ
 



  ٢٧٥٧ سوره بروج

 

   ترجمه: 
  .رساند یشتر به انجام میھرچه زودتر و باقدرت ھرچه ب ،آنچه بخواھد 
   توضیحات: 

الٌ «  عَّ آن را  یرویائنات توان و نکه تمام ک یا انجام دھنده ،غه مبالغه فاعلیص :»فَ
در برابر فرمانش  یچ مقاومتیو ھ ،ندکجاد موانع یم او ایه در راه اراده و تصمکندارد 

فر و مجازات و یکو  ،ردن مردگان بعد از مرگک لذا مسأله معاد و زنده .ستین
  .ستیل و دشوار نکقدرت مطلقه خداوند مش یبرا ،گران نجهکش

 ۱۷ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َهۡل ﴿  تَٮ
َ
  ﴾١٧ ُنودِ �ُۡ ٱ َحِديُث  َك �

   ترجمه: 
  ؟ ده استیبه تو رس )ّفارک(ان یرھا و سپاھکا خبر لشیآ 
   توضیحات: 

نُودِ ـالْ «  ه کاست  یافرک یھا و دسته  ھا گروه مراد .ھا رھا و سپاهکلش ،جمع جند :»جُ
  .اند ردهکقت مبارزه یاند و با حق و حق نمودهغمبران مجّھز یمبارزه پ یشتن را برایخو

 ۱۸ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٨ َوَ�ُمودَ  نَ َعوۡ فِرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟فرعون و قوم ثمود یرھاکلش 
   توضیحات: 

نَ وَ «  وْ عَ ودَ فِرْ ودَ «محذوف است و در اصل  ،مضاف :»ثَمُ نَ وَ ثَمُ وْ عَ بدل از  ،»جنودِ فِرْ

ُنُودِ ( ودَ . «و مجرورند )اجلْ   ).۶۸ - ۶۱ھود /  :نگا(غمبر خدا صالح بودند یقوم پ :»ثَمُ
 ۱۹ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ بَلِ ﴿  َّ�  ْ   ﴾١٩ ِذيبٖ تَ�ۡ  ِ�  َ�َفُروا
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   ترجمه: 
  .است )قتیحق و حق(ب یذکارشان تکوسته یافران پکاصًال  
   توضیحات: 

وا«  رُ فَ ينَ كَ ذِ ه به طور خاّص کّفار مکو  ،خ به طور عامیافران سراسر تارکمراد  :»الَّ

يبٍ . «است ذِ ش و یانگار خرد دوراند ،بیذکعشق به ت .ب ھستندیذکغرق در ت :»يفِ تَكْ
  .شان انداخته است غفلت یایدر یرده است و به ژرفاکشان را تباه ین ایچشم حق ب

 ۲۰ سوره بروج آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱوَ ﴿  ٓ  ِمن �َّ ِي� �ِهِمَوَرا ُّ� ٢٠﴾  
   ترجمه: 
 یبرا یو راه فرار(رده است کشان را َدور زده است و احاطه یا ،از پشت سر ،خداوند 

  ).امًال مراقب اوضاع و احوالشان استکنگذاشته است و  یشان باقیا
   توضیحات: 

آءِ «  رَ يطٌ ). «نمونه :نگا(مراد از ھر جھت است  .پشت سر :»وَ ِ   .نندهکاحاطه  :»حمُ
 ۲۱ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ِيدٞ  َءانٞ قُرۡ  ُهوَ  بَۡل ﴿  َّ� ٢١﴾  
   ترجمه: 
  .قدر استیقرآن بزرگوار و عال ،نیه اکبل )ستین سخن سحر و دروغ نیا( 
   توضیحات: 

يدٌ «  ِ   .قدریعال .انتکمنزلت و م یدارا .فیشر :»جمَ
 ۲۲ سوره بروج آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ  حٖ لَوۡ  ِ� ﴿    ﴾٢٢ ُفوظِۢ �َّ
   ترجمه: 
اھنان ھرگز به آن کن و یاطیو دست نااھالن و ش(دارد  یدر لوح محفوظ جا 
  ).نار و در امان استکبر یاده و نقصانیل و زیر و تبدییو از ھرگونه تغ ،رسد ینم



  ٢٧٥٩ سوره بروج

 

   توضیحات: 

وظٍ «  ْفُ حٍ حمَّ تاب خود کو  ،ه خدا از آن خبر داده استکاست  یزیلوح محفوظ چ :»لَوْ
در  .قت آن آشنا نفرموده استیعت گذارده است و ما را با حقیقرآن را در آن به ود

و  )۳۹رعد /  :نگا(تاب کو اّم ال )۵۹/   انعام :نگا(ن یتاب مبک :قرآن از آن تحت عنوان
 .سخن رفته است )۱۲/   سی :نگا(ن یامام مب





 
 

 طارق سوره

 ۱ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما ارِقِ ٱوَ  ءِ لسَّ   ﴾١ لطَّ
   ترجمه: 
  !ندیآ یدار میه شبانگاھان پدک یسوگند به آسمان و به ستارگان 
   توضیحات: 

آءِ «  مَ قِ . «ان استینیسر ما زم یمراد جھان باال .آسمان :»السَّ مھمان  :»الطَّارِ
ند و یآ یدار میه شبانگاھان پدکاست  ینجا مراد ستارگانیدر ا .شبرو یمایپ راه .شبانه

 .زنند یان میآدم یھا را بر رو ه در شب درگاه خانهکھستند  یا مھمانانیانگار مسافران 
  .ژه آنھا استیت ویاھّم گر  بیان و واژه ستارگان خاّص و ،واژه آسمان عام است

 ۲ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ ارُِق ٱ َما َك َرٮ   ﴾٢ لطَّ

   ترجمه: 
  ؟!گردند چه ھستند یدار میه شبانگاھان پدک یه ستارگانک یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   ).۱۴/   مرسالت ،۲۷مّدّثر /  ،۳/   حاّقه :نگا( :»مَ
 ۳ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ �َّاقُِب ٱ مُ �َّجۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
سوراخ  )افند وکش یھا را میکیبا نور خود دل تار(ه کھستند  یدرخشانستارگان  

  .نندک یم



 تفسیر نور    ٢٧٦٢

 

   توضیحات: 

مُ «   :»الثَّاقِبُ . «اسم جنس است و مراد ھمه ستارگان است .ستاره :»النَّجْ
تر کفرھنگ لغات قرآن د :نگا(درخشان و فروزان  ).۱۰/   صاّفات :نگا(ننده ک سوراخ

  ).زاده یجزء عّم ترجان ،بیقر
 ۴ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  إِن﴿  َّمَّ   ﴾٤ َحافِٞظ  َهاَعلَيۡ  ل
   ترجمه: 
ردار کد و پندار و یپا یه او را مک(است  یه بر او نگھبانکن یوجود ندارد مگر ا یسک 

  ).دینما یو گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ م
   توضیحات: 

ا( یو به معن یحرف نف :»إنْ «  .... «است )مَ لُّ . دارد یمراقب یسکمسّلمًا ھر :»إِن كُ

افِظٌ « ان محافظ و یه به منزله سپاھکدگارند یمراد فرشتگان آفر .ُمحافظ .ُمراقب :»حَ
و ھم اعمال  ،نندک یه خدا بخواھد حفظ مک یزھائیھم او را از چ .مراقب انسان ھستند

 .هکن یمگر ا :»اـمَّ ـلَ ). «۱۱و  ۱۰فطار / ان ،۸۰/   زخرف :نگا(نگارند  یند و میپا یاو را م

  .جواب قسم است ،هین آیا .است )إِالّ ( یبه معن
 ۵ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ ُخلِقَ  ِممَّ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َينُظرِ فَلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟! ده شده استیز آفریه از چه چکند کد بنگرد و دّقت یانسان با 
   توضیحات: 

  اعراف :نگا(ردن است ک یدن و وارسیشیاند یستن به معنینگر .د بنگردیبا :»لِيَنظُرْ « 
  ).۱۸حشر /  ،۶ق /  ،۱۸۵/ 

 ۶ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٧٦٣ سوره طارق

 

ٓ  ِمن ُخلِقَ ﴿  ا   ﴾٦ َدافِقٖ  ءٖ مَّ
   ترجمه: 
  .ده شده استیآفر یزیاو از آب جھنده ناچ 
   توضیحات: 

آءٍ «   ،۸/   سجده :نگا(و حقارت است  یزیل بر ناچیره آمدن آن دلکن .آب :»مَ

افِقٍ ). «۲۰/   مرسالت شناور است و به  یه در آب منکف نطفه است یتوص .جھنده :»دَ
  ).۱۹و  ۱۸/   عبس :نگا(جھش و پرش دارد  ،رون آمدنیھنگام ب

 ۷ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ ٱ َ�ۡ�ِ  مِنۢ  ُرجُ َ�ۡ ﴿  ٓ ٱوَ  بِ لصُّ َا  ﴾٧ �ِبِ ل�َّ
   ترجمه: 
 )گذرد و یمادر م(نه یس یان پشت و استخوانھایاز م )امل در رحمکو پس از رشد ( 

  .دیآ یرون میب
   توضیحات: 

لْبِ «  آئِبِ . «ستون فقرات .استخوان پشت :»الصُّ َ  یاستخوانھا ،َبةیجمع َتر :»الرتَّ

جُ «. فاعل فعل نهیس ْرُ  ن سورهیھم ۵ه یدر آ )انسان(ه به کاست  )هو(ر مستتر یضم» خيَ
ن جناغ و یماب ینیآخر جن یھا افته انسان در ھفتهین رشد یدو قطب جن .گردد یبرم

ت در کنه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حریس یتحتان یھا دنده

ز به انسان ین» رجعه«) در ه(ر یضم .ندک یرا در موعد مقرر آغاز م یمانیانال زاکر یمس
ز مرور یانسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخ یر زندگیات مسین آیا ...گردد یبرم

  .نندک یم
 ۸ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ۥإِنَّهُ ﴿    ﴾٨ لََقادِرٞ  ۦعِهِ رَجۡ  َ�َ
   ترجمه: 
قادر  )ھمو ،ده استیه انسان را در آغاز از آب نطفه آفرک یتعال(گمان خداوند  یب 

  .برگرداند )یبه زندگپس از مرگ (گر انسان را یه بار دکاست 



 تفسیر نور    ٢٧٦٤

 

   توضیحات: 

ع«  جْ   .مراد زنده گرداندن در آخرت است ).۸۳/   توبه :نگا(بازگرداندن  :» رَ
 ۹ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ َ� ُ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿  ا َ   ﴾٩ �ِرُ ل�َّ
   ترجمه: 
 ار و آزمودهکپنھان آش یارھاکنھان و  یه رازھاکابد ی یتحّقق م یروز )ن بازگشتیا( 

  .گردد یم
   توضیحات: 

ه به کاز آنجا  .شود یدا میان و ھوینما .ردیگ یش قرار میمورد امتحان و آزما :»تُبْيل« 
ظھور  ینجا به معنین ماده در ایا ،شود یار مکاء ظاھر و آشیقت اشیحق ،شیھنگام آزما

آئِرُ . «و بروز آمده است َ ات و ین .اسرار و رازھا .ھا یھا و پنھان ینھان ،َرةیجمع َسرِ  :»الرسَّ
  .ده باشدیه نھفته و پوشک یزیعقائد و ھرچ

 ۱۰ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 

�ٖ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما﴿    ﴾١٠ نَاِ�ٖ  َوَ�  قُوَّ
   ترجمه: 
اعمال و عقائدش پرده  یھا یه بر زشتک(است  یروئیانسان نه ن ین ھنگام برایبد 

  ).بخشد یرھائ یرا از عذاب الھه او ک(است  یاوریار و یو نه  )ندکفیب
   توضیحات: 

ةٍ...ـفَمَ «  وَّ ن قُ هُ مِ  ،له نجات انسانیدر آخرت تنھا وس ،ات قرآنیاز آ یاریبرابر بس :»ا لَ
  ).۱۹انفطار /  :نگا(مان و عمل صالح است و بس یا

 ۱۱ سوره طارق آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما   ﴾١١ عِ لرَّجۡ ٱ َذاتِ  ءِ لسَّ
   ترجمه: 
  !)آب به صورت برف و باران یو بخارھا یوئیامواج راد(سوگند به آسمان برگرداننده  



  ٢٧٦٥ سوره طارق

 

   توضیحات: 

عِ «  جْ ه در دسترس بود کرا  یرھائیتمام تفس .باران یدارا .برگرداننده :»ذَاتِ الرَّ

 :دیمقبول به نظر رس»  رجع« یبرا یتنھا دو معن ،جوه مختلفان ویدر م .ردمک یبررس

ع( ینجانب معنیبه گمان ا .و برگرداندن بخار آب ،باران جْ اعم از  ،برگرداندن است )رَ
ا برگرداندن یو  ،اھا به صورت برف و بارانیھا و در انوسیمتصاعد اق یبرگرداندن بخارھا

مگر به  یھانیک یھا و برگرداندن اشّعه ،نیبه ھنگام برخورد با آتمسفر زم یوئیامواج راد
به چشم  یا ن جملهیر چنیبکر یالبّته در تفس .نیره زمکاز موجودات یاندازه ن

أَنَّ « :خورد یم تِ وَ كَ وْ جيعِ الصَّ نْ تَرْ تُهُ هُ مِ وَ إِعادَ   .»هُ
 ۱۲ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
دۡ ٱ َذاتِ  ِض �ۡ�   ﴾١٢ عِ لصَّ

   ترجمه: 
و  ،آنھا یدوان شهیاھھا و ریت گکدر برابر قدرت حر(اف بردار کن شیو سوگند به زم 

  !)گریا بر اثر عوامل دی
   توضیحات: 

عِ «  دْ ع. «اف بردارکش :»ذَاتِ الصَّ دْ اشاره  .اف برداشتن و ازھم جدا شدنکش :» الصَّ
ن سفت و یزم کخا یعنی .اھان و درختان استیرشد گ ین برایبه قابل نفوذ بودن زم

ھا اجازه  یدنیروئ یھا شهیھا و ر رگیه نرم است و به آب و به موکسخت نبوده و بل
ھا از داخل آن سر  یُرستن یھا و جوانه ،نند و فرو روندکن نفوذ یدھد به داخل زم یم

  .اه ھم گفته شده استیبه خود گ ،َصْدع .برآورند
 ۱۳ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٣ لٞ فَۡص  لٞ لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
و حق و باطل  ،و خوب و بد ،شرر و یه خک(است  یصله بخشیمسّلمًا قرآن سخن ف 

 یآسمان یانتھایو د ،ص حقائق از اوھامیله راه تشخیگانه وسیو  ،سازد یرا از ھم جدا م
  ).است ینیزم یھا از خرافه
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   توضیحات: 

دا و اسرار آزموده یان است و رازھا ھویز در میه رستاخکن یا .ه قرآنکن یا :»إِنَّهُ « 
ا به یو  ،دا استینه پیه از قرکگردد  یا به قرآن برمی )هُ (ر یضم یعنی ...و .گردد یم

ان شدن یز مردگان و نمایه درباره معاد و قدرت خدا بر رستاخکن سوره یشیم پیمفاھ

لٌ . «ھا و آزمون رازھا در آن استینھان  یمصدر است و برا .دھنده صلهیف .داورانه :»فَصْ
 ،۲۱/   صاّفات ،۵۷/   انعام :نگا(ار رفته است کبه  ،فاِصل یعنی ی،وصف یمبالغه در معن

  .ه جواب قسم استین آیا ).۲۰/   ص
 ۱۴ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

ِ  ُهوَ  َوَما﴿   ٱب
ۡ   ﴾١٤ لِ َهزۡ ل

   ترجمه: 
است و از آستانه  یو قطع یه جّد کبل( .باشد ینم یو سخن گزافه نبوده و شوخ 

  ).صادر شده است یمه دادگرانه الھکباعظمت و مح
   توضیحات: 

لِ ـالْ «  زْ   .یر جّد یو غ یشوخ .اوه و گزافهی :»هَ
 ۱۵ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
 یبرا(پردازند و  یرنگ میوسته به نیپ )درباره قرآن ،ه دشمنان اسالمندک(آنان  

  .شندک ینقشه م )اسالم یو نابود یریجلوگ
   توضیحات: 

ونَ «    .نندک یتوطئه م .شندک ینقشه م .زنند یرنگ مین :»يَكِيدُ
 ۱۶ سوره طارق آیه

   ه:یمتن آ 

ِ�يدُ ﴿ 
َ
 ﴾١٦ ادٗ َكيۡ  َوأ

 



  ٢٧٦٧ سوره طارق

 

   ترجمه: 
رنگ آنان را یو ن(زم یر یزنم و نقشه م یرنگ میشه نیھم )در برابر آنان(و من ھم  

  ).سازم یشان را نقش برآب میو نقشه ا ،اثر یب
   توضیحات: 

مانه یکده و حیرنگ پسندیو نقشه حق و ن یجوئ چاره ،ِد خدایکمراد از  :»أَكِيدُ « 
طان یمنانه شیو برداشتن موانع اھر یساز چاره ،لهکبرابر صنعت مقابله و مشا .است

/   وسفی ،۱۸۳/   اعراف :نگا(ده شده است ید نامیک ،قتیر راه حق و حقیاز مس ،صفتان
  ).۴۵/   قلم ،۷۶

 ۱۷ آیه سوره طارق
   ه:یمتن آ 

ٰ لۡ ٱ َ�َمّهِلِ ﴿  مۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
  ﴾١٧ �دَۢ ُرَو�ۡ  ُهمۡ ِهلۡ أ

   ترجمه: 
شان اتمام یتا نسبت به ا(بده  یمختصر مھلتشان  بدی ،افران مھلت بدهکپس به  

  ).ا و آخرت شرمسار شوندیو خودشان در دن ،ارشان زار و نزارکو بعدھا  ،حّجت گردد
   توضیحات: 

لْ «  هِّ لْ . «فرصت بده .مھلت بده :»مَ هِ يْداً . «فرصت بده .مھلت بده :»أَمْ وَ  .یمک :»رُ
 .مصدر و مصّغر َرْود است ،ن واژهیا .ده استکا حال مؤی ی،دیکمفعول مطلق تأ .یکاند

ش یپ یبائیکغ شیار تبلکه در کرم گوشزد شده است کسه بار به رسول ا ،هین آیدر ا
از  یگریل و دیاز مصدر تمھ یکی ،الله باشد یان الیداعروان او و یپ یبرا یرد تا درسیگ

 .استفاده شده است ،از مصدر مصّغر َرْود یمصدر امھال و سوم





 
 

 أعلی سوره

 ۱ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿ 
َ
�ۡ َ�ۡ ١﴾  

   ترجمه: 
  .ن پروردگار واال مقام خود راکس یح و تقدیتسب 
   توضیحات: 

بِّحْ «  مَ . «س نمایح و تقدیتسب .نکاد ی یکبه پا .دار منّزه :»سَ  یمراد صفات .نام :»إسْ
ذات  یعنی .ذات ).زاده یجزء عّم ترجان :نگا(م یشناس یه با آن ما خدا را مکاست 

م و از یو منّزه بدار کپا ،مقام و عظمتش نباشدق یه الک یمقّدس او را از ھر فعل و صفت
). ۵۲/   حاّقه ،۹۶و  ۷۴/   واقعه :نگا(م یاس و گمان و وھم دورتر و برتر بدانیال و قیخ

يلَ «   .ار بلند مرتبهیبس .ار واالمقامیبس :» األعْ
 ۲ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿   ﴾٢ فََسوَّىٰ  َخلَقَ  �َّ
   ترجمه: 
 )ند وک یآنھا را ھماھنگ م(ند و سپس یآفر یم )زھا رایچ(ه ک یھمان خداوند 

  .دیآرا یم
   توضیحات: 

ي«  وَّ را  یزیھرچ .دینظم و نظام بخش .ردکراسته یموزون و منّظم و آراسته و پ :» سَ
 ،۳۷/   ھفک ،۲۹/   بقره :نگا(ده شده است یانجام آن آفر یه براکرد ک یارکآماده 
  ).۲۸/   نازعات

 ۳ أعلی آیهسوره 
   ه:یمتن آ 
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ِيٱوَ ﴿  رَ  �َّ   ﴾٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ
   ترجمه: 
سته است یسته و بایه شاکرا آن گونه  یزیھرچ(ند و ک یم یریگ ه اندازهک یخداوند 

  ).ندکد بیه باک(د ینما یرھنمود م )یارکو آن گاه آن را به  ،ندیآفر یم
   توضیحات: 

رَ «  دَّ ه متناسب کد یافریب یا و به گونه یا را به اندازه یزیھرچ .ردک یریگ اندازه :»قَ

دي). «۱۹/   عبس ،۲/   فرقان :نگا(با حال آن است  فه رھنمود و به برنامه یبه وظ :» هَ
  ).۵۰/   طه :نگا(رد کآشنا 

 ۴ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱوَ ﴿  خۡ  �َّ
َ
ۡ ٱ َرجَ أ   ﴾٤ َ�ٰ َمرۡ ل

   ترجمه: 
  .آورد یرون میب )اند ویرو ین میه جانداران از زمیتغذ یبرا(ه َچراگاه را ک یخداوند 
   توضیحات: 

عيـالْ «  رْ  :نگا(ھا است  یدنیزارھا و چمنزارھا و ھمه روئ مراد سبزه .َچراگاه :» مَ
  ).۳۱/   نازعات

 ۵ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  ۥفََجَعلَهُ ﴿  حۡ  ءً ُ�َثا
َ
 ﴾٥ َوىٰ أ

   ترجمه: 
  .گرداند یاه میو س کسپس آن را خش 
   توضیحات: 

ثَآءً «  خس و  .اندازد ینار مکل آن را به یه سک یا ختهیده و درھم ریکاھان خشیگ :»غُ

وي. «دهیپوس یھا و برگ کخاشا   .رهیاه تیس :» أَحْ
 ۶ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٧٧١ سوره أعلی

 

  ﴾٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  رِئَُك َسُنقۡ ﴿ 
   ترجمه: 
گر آن را فراموش یو تو د ،م آموختیو به تو خواھم خواند یما قرآن را بر تو خواھ 

  .ردک ینخواھ
   توضیحات: 

ئُكَ «  رِ نُقْ   .م آموختیبه تو خواھ .م خواندیبر تو خواھ :»سَ
 ۷ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َما إِ�َّ ﴿  ۚ ٱ ءَ َشا ُ   ﴾٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَما رَ هۡ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥإِنَّهُ  �َّ
   ترجمه: 
 ین خدائیچن( .داند یارا و نھان را مکقطعًا او آش .ه خدا بخواھدکرا  یزیمگر چ 

قرآن به تو  یق وحیاز بشر بوده و ھست از طرینگاھبان قرآن است و آنچه مورد ن
  ).ندک ینه فروگذار نمین زمیرا در ا یزیو چ ،رساند یم

   توضیحات: 

آءَ اهللاُ«  ا شَ ت اراده و یمکمردمان بدانند حاه کن استثناء بدان خاطر است یا»: إِالّ مَ
ه کن ینه ا ،ندکتواند ب یه بخواھد مکرا  یارکگستره قدرت خدا نامحدود است و ھر 

ھود /  ،۸۶غمبر فراموش گردد و زدوده شود (نگا: اسراء / یپ کاز قرآن از دل پا یزیچ
۱۰۸.(  

 ۸ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

ُكَ ﴿    ﴾٨ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  َونُيَّ�ِ
   ترجمه: 
 یریخ یارھاکو (م یساز یآماده م )ن اسالمیآئ(عت ساده و آسان یشر یما تو را برا 

  ).میدھ یقت میم و در انجام آنھا توفینمائ یتو آسان م یرا برا
   توضیحات: 

كَ «  ُ ي. «میدھ یق میتو را توف .میساز یتو را آماده م :»نُيَرسِّ يُرسْ  .ن راهیآسانتر :» الْ
صفت موصوف  ی،معناز لحاظ  ).۸۸/   ھفک :نگا(عت ین شریتر ن و سھلین آئیتر ساده
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ةِ «ھمچون  یمحذوف يعَ ِ ةِ «ا ی» الرشَّ يقَ ةِ « :ن استیر چنیتقد .است :»أَلطَّرِ يعَ ِ لِلرشَّ

ي يُرسْ ي« .»الْ ةِ الْيُرسْ يقَ   .ل استیاسم تفض ).۱۰و  ۷/   لیل ،۲۰/   عبس :نگا( »لِلطَّرِ
 ۹ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩ َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ �ََّفَعِت  إِن فََذّكِرۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .پند و اندرز بده ،اگر پند و اندرز سودمند باشد 
   توضیحات: 

ه بوده و یتواند شرط ین واژه میا ).یقاسم :نگا(حتمًا و قطعًا  .هک یزمان .اگر :»إِنْ « 

رْ (جواب آن مدلول  كِّ  یعنی ).۱۳۹/   عمران آل :نگا(باشد  )إِذْ ( یا به معنیو  ،باشد )فَذَ
 ،حق را دارند یرائیپذ یو شنوندگان آمادگ ،ت مناسبیموقع ،ه احساس شودک یزمان

دْ ( یه به معنکن یا ای ).۴۵ق /  :نگا(اندرز بجا و سودمند خواھد بود  تحّقق  یو برا )قَ

ريالذِ ). «۵۵/   اتیذار :نگا(قطعًا اندرز سودمند خواھد بود  یعنی .باشد   .پند و اندرز :» كْ
 ۱۰ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

رُ ﴿  كَّ   ﴾١٠ َ�ٰ َ�ۡ  َمن َسَيذَّ
   ترجمه: 
  .پند و اندرز خواھد گرفت ،ترسد یم )ند و از خداک یت میاحساس مسؤول(ه ک یسک 
   توضیحات: 

رُ «  كَّ يَذَّ   .رفتیاندرز خواھد پذ .پند خواھد گرفت :»سَ
 ۱۱ سوره أعلی آیه

   ه:یآمتن  

 ٱ َوَ�َتَجنَُّبَها﴿ 
َ
  ﴾١١ َ� شۡ ۡ�

   ترجمه: 
  .دیخواھد گز یاز آن دور )نار خواھد گذاشت وکپند و اندرز را (ن فرد یتر و بدبخت 

 



  ٢٧٧٣ سوره أعلی

 

   توضیحات: 

ا«  نَّبُهَ تَجَ ا(ر یضم .ردکخواھد  یریگ نارهکاز آن  .آن خواھد گفت کبه تر :»يَ به  )هَ

كْري( قي. «گردد یبرم )الذِّ  یه اندرز قرآنک یسک یعنی .نیارتریبدب .نیتر بدبخت :» األشْ
  .ن مردم استیتر بدبخت ،ردیرا در گوش نگ ین الھیو قوان

 ۱۲ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿    ﴾١٢ ىٰ ُكۡ�َ لۡ ٱ �َّارَ ٱ َ� يَۡص  �َّ
   ترجمه: 
آتش خواھد شد و بدان خواھد  )نیتر کو ھولنا(ن یتر میه داخل عظک یسکآن  

  .سوخت
   توضیحات: 

يل«  انشقاق  ،۲۹/   میابراھ ،۱۰نساء /  :نگا(سوزد  یگردد و بدان م یوارد آتش م :» يَصْ

ي). «۱۲/  ربْ   .نیبزرگتر :» الْكُ
 ۱۳ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ َيٰ َ�ۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ�  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و نه  )گردد یو آسوده م(رد یم ینه م )ماند و یشه میھم یبرا(سپس در آن آتش  

  .شود یم )دهینام یه در آن است زندگک ید و حالتیآ یبشمار م(زنده 
   توضیحات: 

 »... وتُ دست و پا  یان مرگ و زندگیدر م یه شخص دوزخکن است یمراد ا :»ال يَمُ
  .زند یم

 ۱۴ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 

فۡ  قَدۡ ﴿ 
َ
ٰ  َمن لَحَ أ   ﴾١٤ تََز�َّ

   ترجمه: 
  .زه داردیکپا )یفر و معاصکثافت کاز (شتن را یه خوک یسکگردد  یقطعًا رستگار م 
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   توضیحات: 

لَحَ «  دْ أَفْ كّي. «ده استیافته است و رستگار گردیقطعًا نجات  :»قَ زه یکخود را پا :» تَزَ
  ).یقاسم :نگا(ات داد کز .داشت

 ۱۵ أعلی آیه سوره
   ه:یمتن آ 

ٰ  ۦَرّ�ِهِ  مَ سۡ ٱ َوَذَكرَ ﴿    ﴾١٥ فََص�َّ
   ترجمه: 
  .ندک یو نام پروردگار خود را ببَرد و نماز بگزارد و فروتن 
   توضیحات: 

مَ «   :نگا(ر او به زبان است کاد خدا در دل و ذی ،ردن نام خداکاد یمراد از  .نام :»إسْ

يلّ ). «القرآن میتفھ خ محّمد یجزء عّم ش :نگا(رد کخشوع و خضوع  .نماز گزارد :» صَ

يلّ ). «عبده ... فَصَ رَ كَ   .ستدید و به نماز ایبر را بگوکالله ا :» ذَ
 ۱۶ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ثُِرونَ تُؤۡ  بَۡل ﴿    ﴾١٦ َيا�ُّ
   ترجمه: 
 یبر زندگ ،و نقد استه محسوس ک(ا را یدن یزندگ )یبنا به سرشت انسان(ه کبل 

  .دینیگز ید و برمیدھ یح میترج )ه استیه نامحسوس و نسکآخرت 
   توضیحات: 

ونَ «  ثِرُ  ،ا بر آخرتیح دنیترج .خطاب عام است .دینیگز یبرم .دیدھ یح میترج :»تُؤْ
گر یبه عبارت د .ر شده استکب به صورت عام ذیاز مردم است و از راه تغل یاریار بسک

و  ،گردد یا میات محسوس و ملموس دنیمجذوب ح ،ه باشدک یا مرتبهس در ھر کھر
تنھا  .برد یات برتر بسر میتر و ح ات پستیان دو جاذبه حیانسان خود به خود در م

 شتن را بهیات برھانند و خویماد یایدن یتوانند خود را از جاذبه قو یافراد مؤمن م
  .آخرت برسانند یسرمدھای  نعمت

 ۱۷ سوره أعلی آیه
   ه:یمتن آ 



  ٢٧٧٥ سوره أعلی

 

�ۡ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱوَ ﴿ 
َ
  ﴾١٧ َ�ٰٓ َو�

   ترجمه: 
و گذرا را بر  ید فانیعاقل چرا با(تر است  ندهیبھتر و پا )ایاز دن(ه آخرت ک یدر حال 
  ).؟ح دھدیا ترجیو پا یباق

   توضیحات: 

  .ه استیواو حال :»وَ « 
 ۱۸ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

ُحِف ٱ لَِ�  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿   ٱ لصُّ
ُ
  ﴾١٨ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
ز ین(ن یشیپھای  کتاب در )هکبل ،ستین یتاب آسمانکن یزھا منحصر به ایچ(ن یا 

  .بوده است )آمده و
   توضیحات: 

. ور در سورهکا مواعظ مذیو  ،۱۷تا  ۱۴ات یور در آکمذ یزھاین چیا :»هذا« 

فِ « حُ ر / یوکت ،۱۳/   عبس ،۳۶/   نجم ،۱۳۳/   طه :نگا(ھا  تابک ،َفةیجمع َصح :»الصُّ

فِ األويل). «۱۰ حُ   .ل و قرآن استیش از انجیپھای  کتاب مراد ھمه :» الصُّ
 ۱۹ سوره أعلی آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴾١٩ َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ُصُحِف ﴿ 
   ترجمه: 
  .یم و موسیابراھھای  کتاب )از جمله در( 
   توضیحات: 

فِ «  حُ ه اصول کت دارد ین واقعیه اشاره به این آیا .است یبدل از ُصُحف قبل :»صُ
منبع سرچشمه  کیسان بوده و از کی یھمگ یان آسمانیاد یو مطالب اساس یلّ ک

ه اختالف زمان و کبا ھم تفاوت داشته است  یمات و دستوراتیو تنھا تعل ،اند گرفته
  .آن بوده است یرشد انسان مقتض





 
 

 سوره غاشیۀ

 ۱ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

ٰ  َهۡل ﴿  تَٮ
َ
  ﴾١ ِشَيةِ َ�ٰ لۡ ٱ َحِديُث  َك �

   ترجمه: 
 )ردیگ یار را در بر مکن و گناھید یه مردمان بکامت یروز ق(ر یا خبر حادثه فراگیآ 

  ؟ ده استیبه تو رس
   توضیحات: 

لْ أَتَاكَ «  . امت استینشان دادن عظمت شدائد و اھوال روز ق یبرا ،؟ استفھام:» هَ

يَةِ « اشِ ر یافر و فاجر و فاسق را زکه مردمان کامت است یمراد روز ق .رندهیفراگ :»الْغَ
  .ردیگ یمصائب و شدائد خود م

 ۲ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ   ﴾٢ ِشَعةٌ َ�ٰ  َم�ِذٍ يَوۡ  وُُجوه
   ترجمه: 
  .در آن روز خوار و زبون خواھند بود ی،مردمان 
   توضیحات: 

وهٌ «  جُ ةٌ «ھا. مراد خود اشخاص و افراد است.  چھره»: وُ عَ اشِ خوار و زبون. فرو »: خَ
  است. یو نگران یخته با شرمندگیآم یندگکسراف ،شانیسته. خضوع اکسته و درھم شکش

 ۳ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دیشکد و رنج خواھند یوشکدائمًا خواھند  
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   توضیحات: 

لَةٌ «  امِ نند و ک ین پا و آن پا میشه ایه ھمکن است یمراد ا .ایوشا و پوک :»عَ
و ھر دم گرفتار  ،گردد یم  ش و آرامش از آنان سلبیو آسا ،افتند یجھند و م یبرم

بَةٌ ). «۴۴/   رحمن ،۴۸و  ۴۷قمر /  ،۷۲و  ۷۱غافر /  :نگا(شوند  یم یعذاب  .در رنج :»نَاصِ
  .خسته و مانده .دچار زحمت و مشّقت

 ۴ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص ﴿ 
   ترجمه: 
  .به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواھند آمد و خواھند سوخت 
   توضیحات: 

يل«  ). ۱۲/   یاعل ،۱۲انشقاق  :نگا(سوزند  یشوند و بدان م یآتش داخل م به :» تَصْ

يَةً « امِ   ).یقاسم :نگا(ت گرم و سوزان ینھا یب :»حَ
 ۵ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َءا�َِيةٖ  َ�ۡ�ٍ  ِمنۡ  َ�ٰ �ُسۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نوشانده خواھند شد یار داغ و گرمیاز چشمه بس 
   توضیحات: 

 » ٍ نيْ انِيَةٍ . «چشمه :»عَ   .ار داغ و گرمیبس :»ءَ
 ۶ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ َ�ِ�عٖ  ِمن إِ�َّ  َطَعامٌ  لَُهمۡ  َس لَّيۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ع نخواھند داشتیجز ضر یکآنان خورا 

 
 



  ٢٧٧٩ سوره غاشیۀ

 

   توضیحات: 

يعٍ «  ِ  .ندیگو یع میده آن را َضریکخش .شود یده میه شبرق نامک یخاردار اهیگ :»رضَ
ه تا کجز شتر  ،چرد یآن را نم یوانیچ حیاه است و ھین گیآورتر ن و تھّوعیناگوارترا یگو

طعام  یاگر در جاھائ .ندک یم یریگ نارهکد از آن یکخورد و چون خش یَتر است آن را م
 یو در مورد )۵۲/   واقعه ،۴۳/   دخان ،۶۲/   صاّفات :نگا(ان منحصر به زّقوم یدوزخ

ان مختلفند یه دوزخکبدان خاطر است  ،شده است )۳۶/   حاّقه :نگا(ن یمحدود به ِغْسل
ا ی .شان استیاز ا یگروھ یاز آنھا برا کیو ھر  ،انواع و اقسام است یو عذاب ھم دارا

  .ان استیدوزخ یاز غذا یھائ لیرھا و تمثیتعب ،ن الفاظیه اکن یا
 ۷ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ ُجوعٖ  ِمن ِ� ُ�غۡ  َوَ�  ِمنُ �ُسۡ  �َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .خواھد رھاند یرد و نه از گرسنگکنه فربه خواھد  
   توضیحات: 

نُ «  مِ وعٍ «گرداند.  یاز نمین یب»:  ال يُغْني«سازد.  یچاق و فربه نم»: ال يُسْ   .یگرسنگ»: جُ
 ۸ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٞ   ﴾٨ نَّاِعَمةٞ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه
   ترجمه: 
  .نعمت و لّذت خواھند بود یدر آن روز شادان و شاداب و دارا یمردمان 
   توضیحات: 

ةٌ «  مَ   .نعمت و لّذت یدارا .و رفاه یدر خوش .شادان و شاداب :»نَاعِ
 ۹ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩ َراِضَيةٞ  يَِهاّلَِسعۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .خواھند بود یش راضیوشش خود خوشنود و به سبب تالش خوکاز  
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   توضیحات: 

ا«  يِهَ عْ ن یا ایّسر). یل است (نگا: المصحف المیتعل ی(ب) و برا یحرف الم به معن»: لِسَ
  خود. یا از سعی ،خود یبه خاطر سع یعنی). یالمعان باشد (نگا: روح یل نمیتعل یه براک

 ۱۰ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

   ﴾١٠ َ�ِ�َةٖ  َجنَّةٍ  ِ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .قدر بسر خواھند بردین و عالیدر بھشت بر 
   توضیحات: 

الِيَةٍ «    .باال و واال .نیبر .قدر و ارزشمندیعال :»عَ
 ۱۱ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

   ﴾١١ غَِيةٗ َ�ٰ  �ِيَها َمعُ �َسۡ  �َّ ﴿ 
   ترجمه:

  .دینخواھند شن یا اوهیدر آنجا سخن  
   توضیحات: 

عُ «  مَ وهٌ (تواند متعّلق به  ین فعل میا .یشنو ینم .شنوند ینم :»ال تَسْ جُ ا یو  ،باشد )وُ

يَةً . «سازد یخود فراھم م یرا برا یانکن میچن یستگیه شاکبرگردد  یبه مخاطب  :»الغِ
  ).۲۵/   واقعه :نگا(است ھمچون َلْغو  یمصدر .ھودهیسخنان پوچ و ب .اوهی

 ۱۲ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٢ َجارِ�َةٞ  َ�ۡ�ٞ  �ِيَها﴿ 
   ترجمه: 
  .است یروان یھا در آنجا چشمه 
   توضیحات: 

 » ٌ نيْ  ).نمونه :نگا(ا اسم جنس باشد یتواند مفرد  ین واژه میا .ھا چشمه .چشمه :»عَ



  ٢٧٨١ سوره غاشیۀ

 

إِنَّ « :ه در قرآن آمده استکچرا  ).انیالب روح :نگا(ر است یثکت ین آن برایه تنوکن یا ای

نيَ يفِ  يُونٍ املُْتَّقِ نَّاتٍ وَ عُ   ).۱۵/   اتیذار( »جَ
 ۱۳ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

رٞ  �ِيَها﴿  رۡ  ُ�ُ   ﴾١٣ فُوَعةٞ مَّ
   ترجمه: 
  .است یبلند و عال یدر آنجا تختھا 
   توضیحات: 

رٌ «  ُ ةٌ . «خوابند یا مینند ینش یه بر آنھا مک یھائ تخت ،ریجمع َسر :»رسُ فُوعَ رْ بلند  :»مَ
  .ھا و گرانب یعال .دهیشکو بر

 ۱۴ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
وۡ  َوابٞ َوأ   ﴾١٤ ُضوَعةٞ مَّ

   ترجمه: 
  .اند گذارده شده )انیو در حضور بھشت یھائ ن چشمهینار چنکدر (ه ک یو ساغرھائ 
   توضیحات: 

ابٌ «  وَ ). ۱۵/   انسان ،۱۸/   واقعه ،۷۱/   زخرف :نگا(ھاو ساغرھا  َقَدح ،وبکجمع  :»أَكْ

ةٌ « وعَ ضُ وْ   .گذارده شده .نھاده شده :»مَ
 ۱۵ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٥ ُفوفَةٞ َمۡص  َوَ�َمارُِق ﴿ 
   ترجمه: 
  .اند ده شدهیف چیه به ردک یھائ یھا و پشت و بالش 
   توضیحات: 

قُ ـنَمَ «  ةٌ . «ھا یپشت .ھا بالش ،جمع َنْمُرَقة :»ارِ وفَ فُ صْ  .به رسته نھاده .شدهف یرد :»مَ
  .ده شدهیبه صف چ
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 ۱۶ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ ُثوثَةٌ َمبۡ  َوَزَراِ�ُّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .اند ه گسترده و پھن گشتهک یھائ فاخر و گرانب یھا و فرش 
   توضیحات: 

 » ُّ ايبِ رَ ھا و  و ھم گرانب ،ه ھم نرم و راحتکخوابدار  یعال یھا فرش ،ةیجمع َزْربِ  :»زَ

بْثُوثَةٌ . «ھستند یمتیق ه ک ،نده شدهکنجا و آنجا باز و پرایا .گسترده و پھن شده :»مَ
  .نعمت و ثروت است یت و فراخینشانه رفاھ

 ۱۷ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

فََ� ﴿ 
َ
 ﴾١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يَنُظُرونَ  أ

   ترجمه: 
  ؟!اند ده شدهیآفره چگونه کنگرند  یا به شتران نمیآ 
   توضیحات: 

ونَ «  بِلِ « ؟شندیاند ینند و نمک یّقت نما دیآ ؟نگرند یا نمیآ ؟:»أَفَال يَنظُرُ  .شتران :»اإلِ
  .ز استیانگ اسرار شگفت ینش شتر دارایآفر .ستیمفرد ن یاز لفظ خود دارا

 ۱۸ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ �َ� ﴿  َما   ﴾١٨ ُرفَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لسَّ
   ترجمه: 
  ؟! ه چگونه برافراشته شده استکنند ک یو به آسمان نگاه نم 
   توضیحات: 

فِعَتْ «    .برافراشته شده است :»رُ
 ۱۹ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٩ نُِصَبۡت  َف َكيۡ  َبالِ �ِۡ ٱ �َ� ﴿ 



  ٢٧٨٣ سوره غاشیۀ

 

   ترجمه: 
  ؟!اند شده یه چگونه نصب و پابرجاکنگرند  یھا نم وهکو به  
   توضیحات: 

بَتْ «    .ثابت و استوار شده است .گشته است یپا برجا .نصب شده است :»نُصِ
 ۲۰ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

 ٱ �َ� ﴿ 
َ
  ﴾٢٠ ُسِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض �ۡ�

   ترجمه: 
  ؟! ده شده استیه چگونه پھن و گسترانکنگرند  ین نمیو به زم 
   توضیحات: 

تْ «  طِحَ   .پھن گشته است .مسّطح شده است :»سُ
 ۲۱ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿  َما نَت  إِ�َّ
َ
  ﴾٢١ ُمَذّكِرٞ  أ

   ترجمه: 
ه تو تنھا پند کچرا  .نک یادآوری )مردمان را به وظائفشان(تو پند و اندرز بده و  

  .و بس یا نندهک یادآوریدھنده و 
   توضیحات: 

رْ «  كِّ رٌ . «نک یادآوری .پند بده :»ذَ كِّ ذَ   .نندهک یادآوری .پند دھنده :»مُ
 ۲۲ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 

   ﴾٢٢ ِطرٍ بُِمَصيۡ  ِهمَعلَيۡ  َت لَّسۡ ﴿ 
   ترجمه:

  ).یمان واداریشان را به ایتا ا( یستیره و مسّلط نیتو بر آنان چ 
   توضیحات: 

يْطِرٍ «  صَ ن واژه را با یا ).۴۵ق /  ،۹۹/   ونسی ،۲۵۶/   بقره :نگا(ره یچ .مسّلط :»مُ
  .است )ط(ن به صاد به عّلت مناسبت با یل سیتبد .اند خوانده )ص(و  )س(
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 ۲۳ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

ٰ  َمن إِ�َّ ﴿    ﴾٢٣ َوَ�َفرَ  تََو�َّ
   ترجمه: 
  .فر ورزدکند و کپشت  )ین الھیبگرداند و به آئ یقت رویاز حق و حق(ه ک یسکاّما  
   توضیحات: 

). ۴۸/   یشور ،۱۰۷/   انعام ،۸۰ن. اّما. استثناء منقطع است (نگا: نساء / کیل»: إِالّ « 

رْ منه را مفعول محذوف فعل ( یدانند و مستثن یاستثناء را مّتصل م یبرخ كِّ ) فَذَ
مگر آنان  ،س را اندرز بدهک ھمه !غمبریپ ین است: ایچن ین صورت معنیشمارند. در ا یم
  ).۸۳/   نند (نگا: زخرفک یمان و قرآن پشت میگردانند و به ا یم یروند و رو یه مک

 ۲۴ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

بُهُ ﴿  ُ ٱ َ�ُيَعّذِ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ �َّ
َ
�ۡ ۡ� َ�َ ٢٤﴾  

   ترجمه: 
  ).است یه عذاب اخروک(رساند  ین عذاب را بدو میتر خداوند بزرگ 
   توضیحات: 

ابَ «  ذَ َ الْعَ ربَ ه در مقابل آن عذاب کمراد عذاب آخرت است  .ن عذابیبزرگتر :»األكْ
  ).۲۱/   سجده :نگا(شود  یده مین عذاب نامیمترکه کا است یدن

 ۲۵ آیه ۀسوره غاشی
   ه:یمتن آ 

ٓ إَِ�ۡ  إِنَّ ﴿    ﴾٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ  َنا
   ترجمه: 
  .خواھد بودما سوی  به )زیپس از مرگ و رستاخ(مسّلمًا بازگشت آنان  
   توضیحات: 

  .رجوع .برگشتن .بازگشتن :» إِيَاب« 
 ۲۶ آیه ۀسوره غاشی

   ه:یمتن آ 



  ٢٧٨٥ سوره غاشیۀ

 

  ﴾٢٦ ِحَساَ�ُهم َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شان با ما خواھد بودیا )ارکتاب و سروکو (آن گاه حساب  
   توضیحات: 

ُمْ . «پس از آن :»ثُمَّ «  اهبَ سَ يْنَا حِ لَ م یدان یشان با ما است و ما خودمان میحساب ا :»عَ
  .مینک یار مکه با آنان چه ک





 
 

 فجر سوره

 ۱ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ رِ َفجۡ لۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !سوگند )صبحگاھان(دم  دهیبه سپ 
   توضیحات: 

رِ «  جْ فَ پرده ظلمت شب  ،دم صبح دهیسپ ).۱۸ر / یوکت :نگا(صبحدم  .ده دمیسپ :»الْ
ند ک یرا باز م یو بندھائ ،سازد یان افق منفجر میو سرچشمه نور را از م ،افدکش یرا م

را دگرگون  یرا نورباران و زندگ یات زندگان زده شده است و ھستیت و حکه بر حرک
  .گرداند یم

 ۲ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َعۡ�ٖ  َوَ�َالٍ ﴿ 
   ترجمه: 
  !دھگانه سوگندھای  شب و به 
   توضیحات: 

 » ٍ رشْ يَالٍ عَ الحّجه  یه مراد ده شب و روز ماه ذکاند  گفته یبرخ .دھگانهھای  شب :»لَ
ن ین جھان در سرزمین اجتماعات مسلمیتر ان دھندهکن و تیتر ه شاھد بزرگکاست 

دھگانه آخر ھای  شب ھم آن را یبعض .ردیپذ یمد قربان در آن انجام یاست و ع یوح
روز اّول ماه محرم  ھم آن را ده شبانه یگروھ .لةالقدر در آن استیه لکدانند  یرمضان م

گر  بیان ،ان عظمتیعالوه از ب ،ره بودن آنکن یول .ه عاشوراء در آن استکشمارند  یم
  .است یھائ ن شبین و نامحدود بودن چنینامع

 ۳ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٧٨٨

 

فۡ ٱوَ ﴿  ۡ ٱوَ  عِ لشَّ   ﴾٣ رِ َوتۡ ل
   ترجمه: 
  !سوگند )یزیھر چ( کو به جفت و ت 
   توضیحات: 

عِ «  فْ تْرِ . «جفت .زوج :»الشَّ وَ ائنات کشامل ھمه  ،شفع و وتر .طاق .کت .فرد :»الْ
  ).یقاسم :نگا(اند  و وْتر را ذات خدا دانسته ،شْفع را مخلوقات خدا یبرخ .گردد یم

 ۴ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿    ﴾٤ �َۡ�ِ  إَِذا لِ �َّ
   ترجمه: 
  !ندک یت مکحر )روز یروشنائ یسو به(ه کو به شب سوگند بدان گاه  
   توضیحات: 

ي«  الخّط  در رسم ).۳۳مّدّثر /  :نگا(رد یپذ یان میرود و پا یم .شود یرھسپار م :» يَرسْ
  .اء آن حذف شده استی ی،قرآن

 ۵ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�  َهۡل ﴿  ِي قََسمٞ  لَِك َ�   ﴾٥ رٍ ِحجۡ  ّ�ِ
   ترجمه: 
  ؟ موجود است ،افراد خردمند یبرا یسوگند مھّم  ،ا در آنچه گفته شدیآ 
   توضیحات: 

رٍ «  جْ  :یعنی ،است ۱۴ه یآ ،جواب قسم :یادآوری .صاحب عقل و خرد .عاقل :»ذِي حِ

بِالْ « بَّكَ لَ ادـاِنَّ رَ صَ رْ ه سخن از کنده یات آیه جواب قسم محذوف است و آکن یا ای .»مِ
قسم بدانچه  :ن استیچن یو در معن ،گواه بر آن است ،دیگو یانگران میمجازات طغ

  !مینک یگران را عذاب م انیّفار و طغکه ما کگفته شد 
 ۶ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
  ﴾٦ بَِعادٍ  َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �



  ٢٧٨٩ سوره فجر

 

   ترجمه: 
بر سر  یو چه بالئ(رده است که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار ک یا ا ندانستهیآ 

  ).؟ شان آورده استیا
   توضیحات: 

گاه شدن است (نگا: بقره ینجا به معنیدن در اید ؟ یا دهیا ندی؟ آ»:مْ تَرَ ـأَلَ «  /   دانستن و آ

ادٍ ). «۲۵۸و  ۲۴۶و  ۲۴۳   ).۵۰ھود /  ،۷۰/   توبه ،۷۴و  ۶۵/   ھود (نگا: اعرافقوم »: عَ
 ۷ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ عَِمادِ لۡ ٱ ذَاتِ  إَِرمَ ﴿ 
   ترجمه: 
) ستوندار یھا مهیھا و خ اخکو ( ،بلند ستون مانند یھا ه صاحب قامتکقوم ِاَرم  

  بودند.
   توضیحات: 

مَ «  عِمَ . «بدل عاٍد و مجرور است .گر قوم عاد استینام د :»إِرَ اتِ الْ قد و  یدارا :»ادِ ـذَ
مراد  .پرستون یھا مهیھا و خ اخک یدارا .تنومند و بلند باال .قامت بلند ستون مانند

  .قوم عاد است یو قّوت بدن یان قدرت مادیب
 ۸ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  لَُهاِمثۡ  لَقۡ ُ�ۡ  لَمۡ  لَِّ� ٱ﴿    ﴾٨ دِ َ�
   ترجمه: 
باشد در شھرھا و  )بلند یھا اخکر تنومند و کیاز نظر پ(شان یه ھمسان اک یسانک 

  .دا نشده استیده و پیآفر ،شورھاک
   توضیحات: 

بِالدِ «    .شورھاک .شھرھا ،جمع َبَلد :»الْ
 ۹ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ َوَ�ُمودَ ﴿  َّ�  ْ خۡ ٱ َجابُوا ِ  رَ لصَّ  ٱب
ۡ   ﴾٩ َوادِ ل
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   ترجمه: 
ه ک یھمان قوم ؟ رده استکبا قوم ثمود چه  )ه پروردگارتک یا ا ندانستهیآ(و  

و (دند یتراش یدند و میبر یم )نه و شامیان مدیم( یالقر یم را در وادیعظ یھا صخره
  ).ساختند یھا م اخکھا و  ھا خانه وهکدر دل 

   توضیحات: 

ودَ «  ابُوا). «۴۵/   نمل ،۶۱ھود /  ،۷۳/   اعراف :نگا(قوم صالح است  :»ثَمُ  .دندیبر :»جَ

ادِي). «۱۴۹شعراء /  ،۸۲حجر /  :نگا(نقب زدند  وَ است به نام  یانکم ی،القر یواد :» الْ
. ات حذف شده استیف و سجع آخر آیتخف یاء آن برای .نه منّوره و شامیان مدیم ،حجر

رَ « خْ   ).۱۶/   لقمان ،۶۳/   ھفک :نگا(بزرگ سخت  یھا سنگ ،مفرد آن َصْخَرة :»الصَّ
 ۱۰ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ذِي نَ َعوۡ َوفِرۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٠ تَادِ وۡ ۡ�

   ترجمه: 
 یه داراک یفرعون ؟ رده استکبا فرعون چه  )ه پروردگارتک یا خبر نداریآ(و  

  .بود )وارونه ھمچون ِھَرم ی(خھا یم )لکبه ش یم و استوارکمح یھا ساختمان(
   توضیحات: 

نَ «  وْ عَ ان بالعموم یھا و فرعون و فرعون ،باالخّص  ÷ یمراد فرعون زمان موس :»فِرْ

تَادِ  ذِي. «است  یمیه و عمارات عظیمراد ابن ).۱۲/   ص :نگا(خھا یم یدارا :»األوْ
اھرام ثالثه مصر  .گر بود وارونه جلوه یھا خیل مکآنھا به ش یه نماکوه است کھمچون 

 یر القرآنیالتفس ،ظالل القرآن یف ،خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(از آنھا است  یا نمونه
  ).للقرآن

 ۱۱ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ْ َطَغوۡ  �َّ   ﴾١١ دِ َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  ا
   ترجمه: 
  .ردندک یشکان و سریشورھا طغکه در شھرھا و ک یاقوام 

 



  ٢٧٩١ سوره فجر

 

   توضیحات: 

ينَ «  ذِ   .انیو فرعون و فرعون ،و ثمود ،عاد یعنی ،ورکگانه مذ اقوام سه :»الَّ
 ۱۲ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�
َ
ْ فَأ وا   ﴾١٢ َفَسادَ لۡ ٱ �ِيَها َ�ُ

   ترجمه: 
  .به راه انداختند یفساد و تباھ یلیو در آنجاھا خ 
   توضیحات: 

ادَ «  سَ فَ و ظلم و زور و  کفر و شرکانواع  یعنی ،ھمه جانبه یمراد فساد و تباھ :»الْ
  .فسق و فجور است

 ۱۳ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ َعَذاٍب  َط َسوۡ  َر�َُّك  ِهمۡ َعلَيۡ  فََصبَّ ﴿ 
   ترجمه: 
بر  یاپیو شّالق عذاب را پ(خت یشان فرو ریانه عذاب را بر سر ایلذا پروردگار تو تاز 

  ).آنان فرو آورد
   توضیحات: 

بَّ «  فرو آوردن استعمال شده است و  یختن به جایفرو ر نجایدر ا .ختیفرو ر :»صَ

طَ . «دارد یاپید و پیشد یاشاره به عذابھا وْ   .»شالّق« .انهیتاز :»سَ
 ۱۴ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ 
ۡ   ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

   ترجمه: 
  .است )شانیمردمان و مترّصد اعمال ا(ن یمکمسّلمًا پروردگار تو در  
   توضیحات: 

ادِ ـالْ «  صَ رْ ه از یناک ،ن بودن خداوندیمکدر  ).۲۱نبأ /  ،۵/   توبه :نگا(نگاه یمک :»مِ
 د و بریپا یه ھمگان را مک یا به گونه ،امل خدا استکاحاطه شامل و مراقبت 
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طه قدرت و دسترس سلطه او خارج یاز ح یزیو چ یسکد و ینما ینظارت مشان  اعمال
  .باشد ینم

 ۱۵ آیه سوره فجر
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ٰ �ۡ ٱ َما إَِذا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ فَأ �ۡ  ۥَر�ُّهُ  هُ َتلَٮ

َ
َمهُ  ۥَرَمهُ فَأ ٓ  َ�َيُقوُل  ۥَوَ�عَّ �ۡ  َرّ�ِ

َ
  ﴾١٥ َرَمنِ أ

   ترجمه: 
و شخص  ،افته استیمان عقل و خردش رشد نیه در پرتو اک یآن انسان(اّما انسان  

ار کن یا ید و برایازمایه پروردگارش او را بکن یھم )پندارد یز میاس ھمه چیخود را مق
و  یپروردگارم مرا بزرگوار و گرام :خواھد گفت ،ببخشد و بدو نعمت بدھد یاو را بزرگ

  ).سته من استیحق من و شا ،ن عّزت و نعمتیو ا( !ده استیرم دکمحترم و م
   توضیحات: 

انُ «  نسَ ا اإلِ أَمَّ افر کمراد انسان  .حال انسان و اّما ،ه گذشتکشأن خدا چنان بود  :»فَ
). ۲۲ - ۱۹/   معارج ،۵۶و  ۵۵/   مؤمنون :نگا(مان و سست باور است یا سست ای

هُ ). «۳۵اء / یانب :نگا(رد کش یاو را آزما :»إِبْتَالهُ « مَ رَ ش ید و بزرگیش بخشیَسرور :»أَكْ

هُ . «بدو جاه و مقام و قدرت و قّوت داد .داد مَ دارا و  .بدو نعمت و ثروت داد :»نَعَّ

نِي. «ردکثروتمندش  مَ رَ رام کسته احترام و ایرده است و شاکو بزرگوار  یمرا گرام :» أَكْ
 :نگا(دن است ید یرا بر صفت یسکا ی یزیچ ،باب افعال یاز معان یکی .ده استید

جاه و مقام و ثروت و نعمت را نشانه عّزت و  ی،ن فردیچن یعنی ).نه صرفیگنج
 ین تفّضلیشتن را در خور چنیشمارد و خو یخود در نزد پروردگار م یرامت ذاتک
  .داند یم

 ۱۶ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا مَّ
َ
ٰ �ۡ ٱ َما إَِذا َوأ ٓ  َ�يَُقوُل  ۥقَهُ رِزۡ  هِ َعلَيۡ  َ�َقَدرَ  هُ َتلَٮ َ�ٰ  َرّ�ِ

َ
  ﴾١٦ َنِ أ

   ترجمه: 
م کاو را تنگ و  یار روزکن یا یبرا د ویازمایه پروردگارش او را بک یو اّما زمان 
ل و یذل ،و با فقر و فاقه(پروردگارم مراخوار و زبون داشته است  :خواھد گفت ،دینما
  ).رم نموده استیحق



  ٢٧٩٣ سوره فجر

 

   توضیحات: 

رَ «  دَ انَنِي). «۳۰اسراء /  ،۸۲/   قصص ،۲۶رعد /  :نگا(رد کم ک .ردکتنگ  :»قَ به  :» أَهَ
  .زم داشته استیخوار و ناچ .رده استکمن اھانت 

 ۱۷ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ   ﴾١٧ تِيمَ ۡ�َ ٱ رُِمونَ تُ�ۡ  �َّ  بَل َ�َّ
   ترجمه: 
 یو نادار یزدان به دارائیرامت و ذّلت انسان در نزد که کست ین نیچن( !ھرگزا ھرگز 

م را یتی :)از جمله !دیافعال پلشت ھم دار ،گذشته از اقوال زشت(ه شما کبل ).باشد
  .دیدار ینم یگرام
   توضیحات: 

ونَ . «ن واژه داللت دارد بر انتقال از اقوال بد به اعمال بدیا :»بَلْ «  مُ رِ  :»ال تُكْ
  .ر شده استکن است به صورت جمع ذیا ،مخاطب جنس انسان است

 ۱۸ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ونَ تََ�ٰٓ  َوَ� ﴿  ٰ  ضُّ ۡ ٱ َطَعامِ  َ�َ   ﴾١٨ ِك�ِ ِمسۡ ل
   ترجمه: 
  .دادن به مستمند کد به خوراینک یب نمیق و ترغیگر را تشویو ھمد 
   توضیحات: 

ونَ «  َآضُّ فعل مضارع باب تفاعل از ماده  .دینک یق نمیب و تشویگر را ترغیھمد :»ال حتَ

ضّ ( امِ . «از اّول آن برداشته شده است یاست و تائ )حَ   .دادن کخورا .إطعام :»طَعَ
 ۱۹ آیهسوره فجر 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ 
ۡ
َاَث ٱ ُ�لُونَ َوتَأ �ۡ  ل�ُّ

َ
َّمّٗ  ٗ� أ   ﴾١٩ ال

   ترجمه: 
مان یتیو مالحظه حق بستگان و محرومان و (د یخور یجا مکیصانه یراث را حریو م 

  ).دینک یھم انباشته و مشتاقانه صرف میو حالل و حرام را رو ،دینک یفان نمیو ضع



 تفسیر نور    ٢٧٩٤

 

   توضیحات: 

اثَ «  َ حالل و حرام و حق  یعنی .جاکی .سرجمع :»اً ـمّ ـلَ . «هکتر .ارث .راثیم :»الرتُّ
ران و مظلومان یان و پکودکو اموال زنان و  ،ستیشما مطرح ن یگران برایخود و حق د

 )أَكالً (صفت  )اً ـمّ ـلَ (واژه  .دیپرداز یشان را نمیاإلرث ا د و حقینمائ یرا جمع و ضبط م
  .است

 ۲۰ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َوُ�ِبُّونَ ﴿    ﴾٢٠ اَ�ّٗ  اُحبّٗ  َماَل ل
   ترجمه: 
ا یو سخت دلباخته مال و متاع دن(د یدار یار دوست میرا بس یو اموال و دارائ 

  ).دینک یو لذا مالحظه مشروع و نامشروع و حالل و حرام را نم ،دیھست
   توضیحات: 

ّاً «    .اریبس .فراوان :»مجَ
 ۲۱ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ ٓ  ٱ ُدكَّتِ  إِذَا َ�َّ
َ
  ﴾٢١ اَد�ّٗ  اَد�ّٗ  ُض �ۡ�

   ترجمه: 
ن سخت درھم یه زمک یزمان ).دیپندار یه مکست یقت آن چنان نیحق( !ھرگزا ھرگز 

  .گردد یشود و صاف و مسّطح م یده میوبک
   توضیحات: 

تْ «  كَّ  ،۹۸/   ھفک ،۱۴۳/   اعراف :نگا(د یده شد و صاف و مسّطح گردیوبکدرھم  :»دُ

اً ). «۱۴/   حاّقه كّ  یه روکن یا ای ،د استیکن مفعول مطلق و واژه دوم تأیواژه نخست :»دَ
ن یه چنیآ یمعن ،با توّجه به حال بودن ).شیاعراب القرآن درو :نگا(ھم رفته حالند 

  .خته شدیده شد و سراسر آن بھم ریوبکدر ھم  یاپین پیه زمک یزمان :است
 ۲۲ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ۡ ٱوَ  َر�َُّك  ءَ وََجا   ﴾٢٢ اَصفّٗ  اَصفّٗ  َملَُك ل



  ٢٧٩٥ سوره فجر

 

   ترجمه: 
  .ندید و فرشتگان صف صف حاضر آیایو پروردگارت ب 
   توضیحات: 

بُّكَ «  آءَ رَ ه تنھا خود کاست  یا و به گونه ،بر ما مجھول است ،آمدن خدا یچگونگ»: جَ
قدرت و  یھا ذات اقدس و ظھور نشانه یتجلّ ه مراد کن یا ایداند و بس (نگا: المنتخب).  یم

 یگوئ ،ماند ینم یباق یسک یار شناخت خدا براکان یه جاک یا به گونه ،عظمت او است

لَكُ ـالْ «نند. یب یرا م یائیبرکمثال  یھمگان با چشم خود ذات ب فرشتگان. اسم جنس »: مَ

اً «است.  فّ اًصَ فّ   صف در صف. صف صف. حال است.»: صَ
 ۲۳ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

رُ  َم�ِذٖ يَوۡ  ِ�ََهنَّمَۚ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءَ وَِجاْيٓ ﴿  ٰ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َتَذكَّ َّ�
َ
  ﴾٢٣ َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ َ�ُ  َو�

   ترجمه: 
 ،دیآ یدر آن روز انسان به خود م ).و نشانش دھند(در آن روز دوزخ را حاضر آورند  

  ؟!به حال او دارد یسود یک ین به خود آمدنیچن یول
   توضیحات: 

ي«  ردن و نشان دادن آن است کدار یپد ،مراد از حاضر آوردن دوزخ .آورده شد :»ءَ  جِ

رُ ). «۳۶/   نازعات ،۹۱شعراء /  :نگا( كَّ تَذَ  .شود یار میدار و ھوشیب .دیآ یبه خود م :»يَ

 ینف ین واژه اسم استفھام است و معنیا ؟ یک :» أَينّ . «ردیگ یگردد و پند م یمتوّجه م

ري. «دارد كْ   .پند گرفتن .یاریو ھوش یداریب .به خود آمدن :» الذِّ
 ۲۴ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

مۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقوُل ﴿    ﴾٢٤ ِ�ََياِ�  ُت قَدَّ
   ترجمه: 
  !فرستادم یش میشاپیپ )یرات و حسناتیخ(خود  یزندگ یاش براک :خواھد گفت 
   توضیحات: 

مْتُ «  دَّ يَايتِ . «داشتم یم میتقد .فرستادم یش میشاپیپ :»قَ اشاره به  .خود یزندگ :» حَ
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  .نبوده است یقت زندگیا در حقیاست و دن یاصل یه آخرت زندگکن است یا
 ۲۵ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

ُب  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿  َحدٞ  ۥٓ َعَذابَهُ  ُ�َعّذِ
َ
  ﴾٢٥ أ

   ترجمه: 
 یافر را چنان عذابکخداوند  ،دھد یرخ م ین احوال و اوضاعیه چنک(در آن روز  

  .رساند یھمسان عذاب او را بدو نم یس عذابکچ یھ )هکرساند  یم
   توضیحات: 

ابَهُ «  ذَ  )هُ (ر یا مفعول مطلق است و ضمیبه   عذاب مفعوٌل  .دھد یه خدا مک یعذاب :»عَ
  .قت اضافه مصدر به فاعل خود استیو در حق ،گردد یبه خدا برم

 ۲۶ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

َحدٞ  ۥٓ َوثَاقَهُ  يُوثِقُ  َوَ� ﴿ 
َ
  ﴾٢٦ أ

   ترجمه: 
ر یو به غل و زنج(شد ک یھمچون خداوند او را به بند نم یسکچ یھ )در آن روز(و  
  ).بندد ینم

   توضیحات: 

ثَاق. «بندد یر نمیبه غل و زنج .شدک یبه بند نم :»ال يُوثِقُ «  به  .دنیشکبه بند  :»وَ
  .إعطاء یھمچون َعطاء به معن ،ثاق استیإ یَوثاق به معن .بستنر یغل و زنج

 ۲۷ سوره فجر آیه
   ه:یمتن آ 

ُتَهاَ�ٰٓ ﴿  َّ�
َ
ۡ ٱ ُس �َّفۡ ٱ �   ﴾٢٧ َم�ِنَّةُ ُمطۡ ل

   ترجمه: 
 یا آرامش به ھم رسانده ،اد خدا و پرستش اللهیه در پرتو ک(انساِن آسوده خاطر  یا 

  !)یا دهینجا آرمیدر ا ،از اندوخته طاعات و عبادات یبار ولهکبا  کنیو ھم ا
   توضیحات: 

سُ «  ). ۶/   ھفک ،۱۴اسراء /  ،۱۱۱/   نحل :نگا(ذات انسان  .خود شخص :»النَّفْ



  ٢٧٩٧ سوره فجر

 

ئِنَّةُ ـالْ « طْمَ   .آرامش یدارا .دهیآرم .آسوده خاطر :»مُ
 ۲۸ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

رۡ  َراِضَيةٗ  َرّ�ِكِ  إَِ�ٰ  ِجِ�ٓ رۡ ٱ﴿    ﴾٢٨ ِضيَّةٗ مَّ
   ترجمه: 
رده خود در جھان و از نعمت کاز (ه تو ک یدر حال ،پروردگارت بازگرد یبه سو 

  ).است(از تو خوشنود  )خدا ھم(و  ی،خوشنود )زدانیآخرت 
   توضیحات: 

يَةً «  اضِ يَّةً . «و خوشنود یراض :»رَ ضِ رْ . ه از او خوشنودندک یسک .تیمورد رضا :»مَ

يَةً « اضِ يَّةً رَ ضِ رْ   .حال اّول و دوم ھستند :»مَّ
 ۲۹ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢٩ ِديِعَ�ٰ  ِ�  ُخِ� دۡ ٱفَ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).ستگان شویستگان و از زمره بایو ھمراه شا( یان بندگانم درآیبه م 
   توضیحات: 

بَادِي«    .دگان صالح خدا مراد استیبندگان خاّص و آفر :» عِ
 ۳۰ سوره فجر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣٠ َجنَِّ�  ُخِ� دۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).!و خوش باش(و به بھشت من داخل شو  
   توضیحات: 

نَّتِي«  از  .نعمت آنجا است یعظمت بھشت و فراوانگر  بیان ،اضافه جّنت به خدا :» جَ

بَادِي(پرور  رات روحیتعب نَّتِي(و  )عِ  .بارد یلطف و صفا م )جَ





 
 

 سوره بلد

 ۱ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

قۡ  َ�ٓ ﴿ 
ُ
  ﴾١ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذابَِ�ٰ  ِسمُ أ

   ترجمه: 
  !)عبه در آن استکه که کم(ن شھر یسوگند به ا 
   توضیحات: 

 »... مُ ا ). «۱ /  امتیق ،۳۸/   حاّقه ،۷۵/   واقعه :نگا(خورم  یسوگند م :»آل أُقْسِ هذَ

بَلَدِ    .الحرام در آن است تیه بکه است کمراد م .ن شھریا :»الْ
 ۲ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

نَت ﴿ 
َ
  ﴾٢ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذابَِ�ٰ  ِح� َوأ

   ترجمه: 
بر شرافت و عظمت  ،ت توکض و پربریو وجود پرف( ین آنجا ھستکه تو ساک یشھر 

  ).آن افزوده است
   توضیحات: 

ه است و جمله بعد از آن یا اعتراضیه یحال ،حرف واو .و تو .ه توک یدر حال :»أَنتَ وَ « 

لٌّ . «معترضه  یبرخ .حال است یعنی ،اسم فاعل یمصدر و به معن .نکنازل و سا :»حِ
نده یه اشاره به توطئه آک )۵/   مائده :نگا(دانند  یَحالل ضّد حرام م یآن را به معن

ا ی .دیگرد یبه ھجرت نبو یه منتھکغمبر در منزل خود است یشتن پک یان برایشیقر
غمبر حالل و مباح یپ یه براکدن در میه جنگکه است کاز روز فتح م یاشاره به مّدت

بَلَدِ . «گشت ا الْ ذَ لٌّ هبِ  .گردد ین شھر حالل میخون تو در ا .ین شھرین اکتو سا :»أَنتَ حِ
  .شود یتو حالل و مباح م ین شھر برایدن در ایجنگ
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 ۳ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ َوَ�َ  َوَما َوَواِ�ٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  !آورد یه به وجود مک یو فرزند ،و سوگند به پدر 
   توضیحات: 

الِدٍ «  دَ . «پدر :»وَ لَ ا . «است )والد( یر فاعلیمرجع ضم .به وجود آورد :»وَ الِدٍ وَ مَ وَ

دَ  لَ  ).ّسریالمصحف الم :نگا(وان یاعم از انسان و ح ،است یاشاره به ھر پدر و فرزند :»وَ
به گونه  ،گر جانداران در طول ادوار مختلفیه مسأله توالد و تناسل انسان و دکچرا 
  .ن مسائل خلقت استیزتریانگ از شگفت ،نر و ماده یبیتقر یتساو

 ۴ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ َكبَدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).شیراحت و آسا ینه برا(م یا دهیرنج و محنت آفر یرا برا یما آدم 
   توضیحات: 

نَا...«  قْ لَ دْ خَ قَ  .مصاحبت و مرادفت دارد یمعن :» يفِ . «باال است یجواب قسمھا :»لَ
استراحت  ین جھان او برایا یانسان ھمراه و ھمزاد با رنج و زحمت است و زندگ یعنی

غرق در  یو یالت است و زندگکدان مبارزه با مشیات او میسرتاسر ح .ستین یو خوش

 :ندیگو .باشد یز میمقارن حرف الم ن ،تیظرف یعالوه از معن )يف(حرف  ،درد و رنج

بِ ـإِنَّم« نَاءِ وَ النَّصَ بِ ـإَنَّمَ « :هکن یا ای .»ا أَنْتَ لِلْعَ نَاءِ وَ النَّصَ عَ  ،انیالب روح :نگا( »ا أَنْتَ يفِ الْ

بَدٍ ). «ریبک بَدٍ . «مشّقت و محنت .درد و رنج :»كَ  :نگا(حال انسان است  :»يفِ كَ
  ).انیالب روح

 ۵ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ
َ
ن َسُب �

َ
َحدٞ  هِ َعلَيۡ  ِدرَ َ�قۡ  لَّن أ

َ
  ﴾٥ أ



  ٢٨٠١ سوره بلد

 

   ترجمه: 
ه بدان گرفتار است و نشانه ضعف او ک ین ھمه درد و رنجیبا وجود ا(ا انسان یآ 

 یارکلذا ھر ( ؟ابدی یندارد و بدو دست نم یبر او توانائ یسکبرد ھرگز  یگمان م )است
  ).!شود و از قلمرو مجازات در امن و امان است یند بازخواست نمکرا ب
   توضیحات: 

...« :ن استیر جمله چنیو تقد ،مخّفف از مثّقله است :»أَنْ «  دٌ ليْهِ أَحَ رَ عَ دِ  »أَنَّهُ لَن يَقْ
 ،ب شودکرا مرت یبرد ھرگونه فسق و فجور یافر گمان مک :ن استیاه یمفھوم آ
تواند  ینم یسکو  ،نار استکبر یو از قلمرو مجازات الھ ،ستیان نیدر م یبازخواست
 ،خته با درد و رنِج انسانیآم یه زندگک یدر صورت .ردیرا پس بگ یا ثروت ویقدرت و 

  .او در برابر خدا است یل بر ضعف و ناتوانیدل
 ۶ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

هۡ  َ�ُقوُل ﴿ 
َ
ًَدا َماٗ�  ُت لَكۡ أ ُّ� ٦﴾  

   ترجمه: 
نابود  )ام و ھا و لذائذ خرج نمودهیدر راه خوشگذران(را  یفراوان یمن دارائ :دیگو یم 

  .ام ردهکو تباه 
   توضیحات: 

تُ «  لَكْ انباشته »: لُبَداً «ردن و مصرف نمودن است. کردم. مراد خرج کنابود و تباه »: أَهْ

تُ ماالً لُّبَداً «و فراوان.  لَكْ و  ی،ثرت دارائکاظھار تفاخر به  ی،افرانکو  یافرکن یمراِد چن»: أَهْ
  فراوان است. یھا یھا و ولخرج یدست و گشاده ،ه به مردمانیرو یبذل و بخشش ب

 ۷ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ�َ
َ
ن َسُب �

َ
َحدٌ  ۥٓ يََرهُ  لَّمۡ  أ

َ
  ﴾٧ أ

   ترجمه: 
ھم از  یسکه اگر کخبر است  یب( ؟ ده استیاو را ند یسکه کبرد  یا گمان میآ 
جا به کن اموال را از یه او اکده و دانسته است یخدا د ،ده و ندانسته استیدگان ندیآفر

  ).چه بوده است یت ویرده است و نکمصرف  یدست آورده است و در چه راھ
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   توضیحات: 

 »... بُ ْسَ ه خدا از پندار و گفتار و کخبر است  یانسان مغرور و خودستا ب ؟:»أَحيَ
اصًال  .است یدارد به تب یو اگر جان ،است یدارد به شب یاگر مال .ردار او مّطلع استک

  .وجودش داده خدا و از آن الله است یثروت و قدرت و سراپا
 ۸ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ُ  َعلَ�ۡ  �   ﴾٨ نَۡ�ِ َ�يۡ  ۥ�َّ

   ترجمه: 
  ؟ میا ب نداده و نساختهیاو دو چشم را ترت یمگر ما برا 
   توضیحات: 

لْ ـَأَل«  عَ   ؟ میا ب نداده و نساختهیمگر ترت :»مْ نَجْ
 ۹ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٩ وََشَفَتۡ�ِ  اَولَِسا�ٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میا دهیافریو دو لب را ن یو زبان 
   توضیحات: 

 » ِ تَنيْ فَ دار و دستگاه گفتار و تمام وسائل اقتدار یابزار د یعنی .دو لب ،َشَفة یمثنّ  :»شَ
  .ه نادار استکبل ؟ دارا است یکپس او  .دادار است یمتعّلق به خدا ،بنده

 ۱۰ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٠ نِ َديۡ �َّجۡ ٱ هُ َ�ٰ َوَهَديۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میا ر و شّر را بدو ننمودهیو راه خ )؟ میا ردهکنو او را به دو پستان رھنمود ( 
   توضیحات: 

يْنِ «  دَ عقل  یامًال براکه کر و شّر است یمراد راه خ .ارکدو راه واضح و آش :»النَّجْ
مراد دو پستان است  .یدو برجستگ ).۸/   شمس ،۳/   انسان :نگا(ان است یانسان نما
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  ).ریزاداّلمس ،قاموس :نگا(
 ۱۱ آیهسوره بلد 

   ه:یمتن آ 

  ﴾١١ َعَقبَةَ لۡ ٱ َتَحمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿ 
   ترجمه: 
شتن را به یه ناسپاس است) او خوکس کآن  ،میا انسان نھاده یش پایه دو راه پک(ما  

  گذارد). یزند (و آن را پشت سر نم یدن به سعادت) نمیاز شقاوت و رس یگردنه (رھائ
   توضیحات: 

مَ «  تَحَ ا اقْ  یارکار شدن و شجاعانه به کانه دست به کبا یب یبه معن ،اقتحام :»مَ

بَةَ . «دن استیآغاز قَ عَ ه بر سر راه سعادت قرار دارد کمراد گردنه نجات است  .گردنه :» الْ
  .شتن را بدان زد و آن را پشت سر گذاشتیخو ی،ف بندگیالکد با انجام وظائف و تیو با

 ۱۲ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾١٢ َعَقبَةُ لۡ ٱ َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ ستیآن گردنه چ یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   ).۱۴/   مرسالت ،۲۷مّدّثر /  ،۳حاّقه /  :نگا( ؟ یدان یتو چه م :»مَ
 ۱۳ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٣ َرَ�َبةٍ  فَكُّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ردن برده و بنده استکآزاد  
   توضیحات: 

بَةٍ . «ردن و رھا ساختن استکمراد آزاد  .ردنکباز :»فَكُّ «  قَ مراد برده و  .گردن :»رَ
  ).۳/   مجادله ،۸۹/   مائده ،۹۲نساء /  :نگا(بنده است 
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 ۱۴ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٤ َغبَةٖ َمسۡ  ذِي �ٖ يَوۡ  ِ�  مٞ َ�ٰ إِطۡ  أ

   ترجمه: 
  .است )یسالکو خش یقحط( یدادن در زمان گرسنگ کا خورای 
   توضیحات: 

بَةٍ «  غَ سْ ه در آن غذا و کاست  یسالکو خش یزمان قحط یشتر گرسنگیمراد ب :»مَ
ن یثار نشانه باور راستیا ین موقعیو در چن ،ار مھّم استیز و بسیسخت عز کخورا

  .شخص به خدا و آخرت است
 ۱۵ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾١٥ َرَ�ةٍ َمقۡ  َذا ايَتِيمٗ ﴿ 
   ترجمه: 
  .شاوندیخو یمیتیبه  )خاّصه( 
   توضیحات: 

بَةٍ «  رَ قْ ا مَ بَةٍ . «یگیھمسا یکیا نزدی ی،شاوندیقرابت خو یدارا :»ذَ رَ قْ  .یشاوندیخو :»مَ
  .به إطعام است مفعوٌل  ،میتیواژه  .یکینزد

 ۱۶ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
  ﴾١٦ َ�ةٖ َمۡ�َ  َذا اِكينٗ ِمسۡ  أ

   ترجمه: 
  .نینش کخا یا به مستمندی 
   توضیحات: 

بَةٍ «  َ رتْ ا مَ ةٍ . «چارهیسخت درمانده و ب .نینش کخا :»ذَ بَ َ رتْ   .ینینش کخا .دیفقر شد :»مَ
 ۱۷ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿  َّ�  ْ ْ َوتََواَصوۡ  َءاَمُنوا ِ  ا ۡ�ِ ٱب ْ َوتََواَصوۡ  لصَّ ِ  ا  ٱب
ۡ   ﴾١٧ َ�َةِ َمرۡ ل
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   ترجمه: 
گر را به صبر یآورند و ھمد یمان میه اکباشد  یسانکد از زمره یاو با ،ھا نیگذشته از ا 
  .ندینما یسفارش م یو به ترّحم و مھربان ،نندک یه میتوص یبائیکو ش
   توضیحات: 

 ،ظالل القرآن یف ،المنتخب ،ریثک ابن :نگا(ھا  این عالوه از .نھایگذشته از ا :»ثُمَّ « 

...). «نینو ينَ نَ الَّذِ انَ مِ  یسانکسپس از زمره  .د باشد ازیباھا  این گذشته از :»ثُمَّ كَ
سپس  :شود ین میر چنیان اخیه با توّجه به بیآ یمعن ).انیالب روح :نگا(ه کخواھد شد 

خوانند و به  یم یبائیکگر را به شیدکیآورند و  یمان میه اکگردد  یم یسانکاز زمره 

َةِ ـالْ . «نندک یسفارش م یمھربان محَ رْ   .یشفقت و دلسوز .یلطف و مھربان :»مَ
 ۱۸ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

ْوَ�ٰٓ ﴿ 
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾١٨ َمَنةِ َميۡ ل

   ترجمه: 
  .ھا و اھل سعادتند یسمت راست )ھستند ین صفات و خصالیچن یه داراک(آنان  
   توضیحات: 

نيِ «  يَمِ ابُ الْ حَ افراد  .ه در سمت راست قرار دارندکآنان  .ھا یدست راست :»أَصْ

نَةِ ـالْ ). «۹۱و  ۹۰و  ۳۸و  ۲۷/   واقعه :نگا(و اھل سعادت  کمبار يْمَ  .سمت راست :»مَ
  ).۸/   واقعه :نگا(سعادت و اقبال  .تکمن و بری

 ۱۹ سوره بلد آیه
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ْ ۡص  ُهمۡ  تَِناَ�ٰ � َ�َفُروا
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ   ﴾١٩ َمةِ  َٔ َمۡ� ل

   ترجمه: 
ما را  )یو دالئل گسترده در گستره جھان یآسمان یھا تابک(ات یه آک یسانک یول 
  .ھا و اھل شقاوتند یشان سمت چپیا ،رندینپذ
   توضیحات: 

ابُ الْ «  حَ ةِ ـأَصْ أَمَ شْ /   واقعه :نگا(اران و بدبختان یبدب .اھل شقاوت .ھا یسمت چپ :»مَ
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ةِ ـالْ ). «۹ أَمَ شْ   .و شقاوت یاریبدب .و نحوست یشوم .سمت چپ :»مَ
 ۲۰ سوره بلد آیه

   ه:یمتن آ 

ؤۡ  نَارٞ  ِهمۡ َعلَيۡ ﴿  ۢ مُّ   ﴾٢٠ َصَدةُ
   ترجمه: 
 . !ده و دربسته استیه سرپوشکآنان را در بر خواھد گرفت  یآتش 
   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ ةٌ . «شان را در برگرفته استیا .بر آنان گماشته شده است :»عَ دَ صَ ؤْ در  :»مُ
ش بسته گشته یو درھا ،وره سوزان دوزخ سرپوش گذاشته شدهکبر  .دهیسرپوش .بسته
  ؟! خواھند داشت یچه حال ی،ن جائیدر چن ،انیا دوزخیآ ،است



 
 

 شمس سوره

 ۱ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

مۡ ٱوَ ﴿  ٰ  ِس لشَّ   ﴾١ َهاَوُضَحٮ
   ترجمه: 
ات یه سرچشمه حک(و سوگند به پرتو آن  )ه منبع نور استک(د یسوگند به خورش 

  !)است
   توضیحات: 

حي«  ا موقع ی ،د در آغاز روزیمراد نور خورش .چاشتگاه .یروشنائ .پرتو :» ضُ
  .ندک ین را نورباران میزم ،دین خورشیاشّعه زره کچاشتگاه آن است 
 ۲ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إِذَا َقَمرِ لۡ ٱوَ ﴿    ﴾٢ َهاتَلَٮ
   ترجمه: 
ن را یابت آفتاب زمیو به ن(د یآ ید برمیه از پس خورشکو سوگند به ماه بدان گاه  

  !)ردیگ ین مھتاب میمیر بال سیز
   توضیحات: 

ا«  پس از  ،دن ماه در شبیمراد تاب .از پس آن روان شد .به دنبال آن برآمد :»تَالهَ
د را یخورش یاز تابش و تجلّ  یگریصورت د ،هین آیا .د در روز استیدن خورشیدرخش

  .اندینما یم
 ۳ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ ﴿    ﴾٣ َهاَجلَّٮ
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   ترجمه: 
و عظمت آن را (سازد  یگر م د را ظاھر و جلوهیخورشه کو سوگند به روز بدان گاه  

  !)اندینما یخود م یمایدر س
   توضیحات: 

ا. «روز :»النَّهارِ «  الّهَ د یبه خورش )ھا(ر یضم .اندشینما .گرش ساخت جلوه :»جَ
ح یصر یمعن یول ،ندک ید روز را ظاھر میقت خورشیه در حقکدرست است  .گردد یبرم

ن در یدخالت زم ی،خف یا و با اشاره .سازد یار مکد را آشیخورشه روز کن است یه ایآ
ه کد است ین با خورشیاز زم یتقابل قسمت ،را در واقعیز .شود یده میآفتاب فھم یتجلّ 

د و یدر ھر حال باز ھم سخن از نور خورش .گردد یم یآورد و آفتاب متجلّ  یروز را برم
  .استن یره زمکالعاده آن در موجودات  ر فوقیتأث

 ۴ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿  ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ   ﴾٤ َهاَشٮ
   ترجمه: 
و آن را در پس پرده ظلمت (پوشاند  ید را میه خورشکو سوگند به شب بدان گاه  

  !)دینما یپنھان م
   توضیحات: 

ا«  اهَ شَ غْ ا(ر یضم .پوشاند ید را میخورش :»يَ باز ه کچرا  .گردد ید برمیبه خورش )هَ
بر چھره آفتاب فرو  یا شب مانند پرده ،دین با خورشیاز زم یھم بر اثر تقابل قسمت

  .پوشاند ین مید را در آفاق زمیخورش یافتد و رو یم
 ۵ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ ٱوَ ﴿  َما ٰ  َوَما ءِ لسَّ   ﴾٥ َهابَنَٮ
   ترجمه: 
  !ه آن را ساخته استکو به آن  ،و سوگند به آسمان 
   توضیحات: 

ا«  در لغت عرب موصول  .خداوند است کن واژه موصوله است و مراد ذات پایا :»مَ
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نْ ( کمشتر ا(عاقل و  یبرا )مَ  یبه جا یدر موارد یول ،رود یار مکر عاقل به یغ یبرا )مَ

ا(نجا استعمال یدر ا ).۳بلد /  ،۲۲و  ۳نساء /  :نگا(شوند  یگر استعمال میدکی  یبرا )مَ

نْ (استعمال ھا  این گذشته از .هک یالشأن توانائ میز عظیآن چ یعنی ،ت استیوصف ا ی )مَ

ا( در آن مفھوم  ،ن دو واژهیاز ا کیار بردن ھر که به کچرا  ؛ سان استکیخدا  یبرا )مَ
  ).خ محّمدعبدهیجزء عم ش :نگا(نسبت به خدا نادرست است  ی،معھود بشر

 ۶ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱوَ ﴿ 
َ
ٰ  َوَما ِض �ۡ�   ﴾٦ َهاَطَحٮ

   ترجمه: 
با وجود (رده است و غلتانده است و کن را پرت یه زمکو به آن  ،نیو سوگند به زم 

 )اھانیش گیو روھا  انسان یزندگ یآن را برا ،زیآم بودن و گردش شتاب یروکگرد و 
  !ده استیپھن نموده است و گستران

   توضیحات: 

ا«  سوره نازعات در  )دَحا(ن واژه مرادف با یا .گستراند .غلتاند .ردکپرت  .راند :»طَحَ

اشاره  ).ریبک ،انیالب روح ،العرب لسان :نگا(ل داّل به طاء جائز است یتبد .است ۳۰ آیه
  ).از قرآن یپرتو .نمونه :نگا(آن دارد  یو وضع یت انتقالکن و حریت زمیروکبه 

 ۷ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َوَما ٖس َوَ�فۡ ﴿  ٮ   ﴾٧ َهاَسوَّ
   ترجمه: 
 یو قوا(رده است که او را ساخته و پرداخته کو به آن  ی،و سوگند به نفس آدم 
  !)م نموده استیاو را تنظ یجسم یو دستگاھھا ،لیرا تعد یو یروح
   توضیحات: 

ه مملّو از کبا دو بعد روح و جسم است  یت آدمیمنظور انسان .نفس انسان :»نَفْسٍ « 
ت مافوق یتواند اشاره به عظمت و اھّم  یم ،ره آمدن نفسکن .است ھا و اسرار یشگفت

ه دانشمندان کنش باشد یار عالم آفرکن اعجوبه و شاھیا ،خته با ابھام انسانیتصّور و آم
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ا. «اند دهینام«   موجود ناشناخته« به حق او را  اهَ وَّ رده کاش  ساخته و پرداخته :»سَ
 یروھایاز ن کیو ھر  ی،ارک یبدن انسان را برا یھا از اندام کیه ھر کن نحو یبد .است

ده است و اندازه و تناسب نماد و نھاد دستگاه تن را مراعات یآفر یآن را جھت امر
  ).۷انفطار /  ،۳۷/   ھفک ،۳۸/   امهیق :نگا(فرموده است 

 ۸ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ�   ﴾٨ َهاَوٮ

   ترجمه: 
و چاه و راه و حسن و قبح را توّسط عقل (رده است کسپس بدو گناه و تقوا را الھام  

  ).به او نشان داده است یو وح
   توضیحات: 

مَ ـأَلْ «  ورَ . «فھمانده است .نشان داده است .رده استکالھام  :»هَ ش به یگرا :»فُجُ
مراد  ).میرکالفاظ القرآن ال معجم :نگا(قت یاز حق و حق یریگ نارهکت و یگناه و معص

. است ھمچون ُجلوس و ُقعود یمجّرد یمصدر ثالث .ت استیق معصیراه شّر و طر

وي«   ).۱۰بلد /  :نگا(ق حق است یر و طریمراد راه خ .زیپرھ :» تَقْ
 ۹ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

فۡ  قَدۡ ﴿ 
َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ   ﴾٩ َهاَز�َّ

   ترجمه: 
با (شتن را یه نفس خوکگردد  یاب میامکرستگار و  یسک )!ھا این قسم به ھمه( 

و آن را با (د یرایزه دارد و بپیکپا )اتیو منھ یمعاص کو تر ،انجام طاعات و عبادات
  ).رشد دھد و باال برد یت انسانیدا ساختن ھویھو

   توضیحات: 

دْ أَفْلَحَ «   :نگا(گانه است  ازدهی یھا جواب قسم .اب شدیامک .قطعًا رستگار است :»قَ

كّي). «یالمعان روح ،ریصفوه التفاس ،ّسریالمصحف الم مراد  .راستیپ .زه داشتیکپا :» زَ
و  ۱۲۹/   بقره :نگا( ینواھ کراستن نفس است با انجام اوامر و تریزه داشتن و پیکپا

 ).از قرآن یپرتو ی،المعان روح :نگا(رشد داد و باال برد  ).۱۸/   نازعات ،۱۰۳/   توبه ،۱۵۱



  ٢٨١١ سوره شمس

 

و باال بردن استعداِد  ی،ت انسانیگر ساختن ھو و جلوه ،مراد رشد روِح تقوا و طاعت
  .ه استیر و َتْنمِ یتطھ یبه معن ،هیکاز مصدر تز .است یارکوکیو ن یکین

 ۱۰ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

ٰ  َمن َخاَب  َوقَدۡ ﴿  ٮ   ﴾١٠ َهاَدسَّ
   ترجمه: 
ت خود یانسان یایو فضائل و مزا(شتن یه نفس خوکگردد  یام مکد و نایناام یسکو  

  .دیاالیب )یبه معاص(و  ،پنھان بدارد و بپوشاند )تیو معص کفر و شرکان یرا در م
   توضیحات: 

ابَ «  دْ خَ د و محروم و یحتمًا به مطلوب و مقصود نرس .دیام گردکد و نایقطعًا ناام :»قَ

پنھان  :» دَيسّ ). «۱۱۱و  ۶۱/   طه ،۱۵/   میابراھ ،۱۲۷/   عمران آل :نگا(بھره گشت  یب
ردن و خاموش ک و آلوده ،نقص و اخفاء یبه معن ،ةیاز مصدر َتْدِس  .ردکآلوده  .داشت

سَ (در اصل  .داشتن استعداد است ر یدر ز یزیردن چکپنھان  یبه معن )دَسَّ (از  )دَسَّ
َن  ،اء شده استیاست و حرف دوم مضاعف قلب به  کخا َض و َتَظنَّ  یه َتَقّض ک ،مانند َتَقضَّ

ه خدا کن است یته قابل توّجه اکن ).زاده یجزء عّم ترجان :نگا(اند  ھم خوانده یو َتظنّ 
مودن یپ یص حسن و قبح امور را برایو فھم تشخ ،داریو وجدان ب ،الزم یاستعدادھا

ثمر  یا بیردن کو انسان در مقابل ضائع  ،راه سعادت به انسان عطاء فرموده است
  .ردیگ یگذاشتن آنھا مورد بازخواست قرار م

 ۱۱ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

بَۡت ﴿  ٰ بَِطغۡ  َ�ُمودُ  َكذَّ ٓ َوٮ   ﴾١١ َها
   ترجمه: 
و (ردند کب یذکت )صالح را ،غمبرشانیپ(خود  یشکان و سریقوم ثمود با طغ 

  ).دندیش نامیدروغگو
   توضیحات: 

يا«  وَ  یھا و تمّرد از فرمان ی،مراد تجاوز از حدود مقّررات الھ .یشکسر ،انیطغ :» طَغْ

ا. «نفس است ی هین َتْدِس یتر ه بزرگکاو است  اهَ وَ و  یشکبه سبب سر :»بِطَغْ
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  .شان انیو طغ یشکبا سر .شان انیطغ
 ۱۲ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

شۡ  َبَعَث �ٱ إِذِ ﴿ 
َ
ٰ أ   ﴾١٢ َهاَقٮ

   ترجمه: 
گران ھم جلو ید .ندکب یتا شتر را پَ (شان برخاست و رفت یا نیتر ه بدبختکآن گاه  

  ).ار شدندکو لذا ھمچون او بزھ ،او را نگرفتند
   توضیحات: 

يا. «برخاست و روان شد :»إنبَعَثَ «  قَ   ).۱۵/   لیل ،۱۱/   یاعل :نگا(ن یتر بدبخت :» أَشْ
 ۱۳ سوره شمس آیه

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ رَُسوُل  لَُهمۡ  َ�َقاَل ﴿  ِ ٱ نَاقَةَ  �َّ   ﴾١٣ َهاَ�ٰ وَُسقۡ  �َّ
   ترجمه: 
د و او را از یبه شتر خدا نداشته باش یارک :گفتشان  بدی )صالح(فرستاده خدا  

  .دینوبت آبش باز ندار
   توضیحات: 

ةَ اهللاِ «  اقَ  ).۲۷قمر /  ،۵۹اسراء /  ،۶۴ھود /  ،۷۷و  ۷۳/   اعراف :نگا(شتر خدا  :»نَ

وا(به فعل محذوف  ر است و واژه ناقه مفعوٌل یتحذ رُ ذَ يَا« .است )إِحْ قْ نوبت آب  :»سُ
  ).۱۵۵شعراء /  :نگا(آب  ی ِحّصه .دنیآشام

 ۱۴ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

بُوهُ ﴿  ٰ  بِِهمۡ بَِذ� َر�ُُّهم ِهمۡ َعلَيۡ  َدمَ فََدمۡ  َ�َعَقُروَها فََكذَّ ٮ   ﴾١٤ َهافََسوَّ
   ترجمه: 
ردند و ک یو شتر را پ )دش را نادرست شمردندیم و تھدیو ب(دند یدروغگو ناماو را  

رد و با ک کشان را ھالیشان بر آنان خشم گرفت و ا پس خدا به سبب گناه .شتندک
  .شان ساخت سانکی کخا

 



  ٢٨١٣ سوره شمس

 

   توضیحات: 

مْ «  يْهِ لَ مَ عَ دَ مْ  شان را ُخرد ویا .عذاب را بر ھمگان گماشت .بر آنان خشم گرفت :»دَ

ا. «ردکو نابود  کآنان را ھال .ردکر یخم اهَ وَّ  .سان ساختکی کشان را با خایا :»سَ
. سره ساختکیارشان را کرد و کر ھمگان یگ بانیسان گرکیرا به طور  کعذاب و ھال

ا« اهَ وَّ ... فَسَ مْ يْهِ لَ مَ عَ دَ مْ شان را یشان عذاب را بر ھمگان گماشت و ا به سبب گناه :»فَدَ
  .ردکسان نابود کی

 ۱۵ سوره شمس آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٥ َهاَ�ٰ ُ�قۡ  َ�َاُف  َوَ� ﴿ 
   ترجمه: 
  .ترسد یارشان نمکو خدا از عاقبت  
   توضیحات: 

بَيا«  قْ آمد و عاقبت  یرد و از پکن یه خداوند چنکن است یمراد ا .آمد یپ .عاقبت :» عُ
 .شان را نداردیاز ا یکترسد و با یارشان ھم نمک





 
 

 لیل سوره

 ۱ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿   ﴾١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ
   ترجمه: 
اء را با یو ھمه اش ،ردیگ ین را فرا میزم یرو(ه کسوگند به شب در آن ھنگام  
  !)شاندک یون مکسو مردمان و جانداران را به استراحت و (پوشاند  یم )خود یکیتار

   توضیحات: 

يا«  شَ غْ   .پوشاند یرد و میگ یفرا م :» يَ
 ۲ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ ﴿  َّ�َ�َ ٢﴾  
   ترجمه: 
و ظلمت شب را (گردد  یگر و روشن م ه جلوهکو به روز سوگند در آن ھنگام  

  !)اندازد یجنبش و تالش مگر باره به یراند و مردمان و جانداران را د یم
   توضیحات: 

يا«  لَّ َ   .گر آمد جلوه .دیار گردکروشن و آش :» جتَ
 ۳ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

َكرَ ٱ َخلَقَ  َوَما﴿   ٱوَ  �َّ
ُ
  ﴾٣ نَ�ٰٓ ۡ�

   ترجمه: 
  .ندیآفر یه نر و ماده را مکو به آن  
   توضیحات: 

رَ وَ األُنثَيا«  كَ اء مراد است یھا و ھمه اش اهیھا و گ وانیو حھا  انسان نر و ماده :» الذَّ
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  ).۳۶/   سی ،۴۹/   اتیذار ،۳رعد /  :نگا(
 ۴ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َيُ�مۡ َسعۡ  إِنَّ ﴿    ﴾٤ لََش�َّ
   ترجمه: 
شما ھم متفاوت و  یو لذا جزا و سزا(و تالش شما جوراجور و گوناگون است  یسع 

  ).مختلف خواھد بود
   توضیحات: 

تَّيا«    ھای دست .مراد مختلف و متفاوت و از ھم جدا است .ندهکپرا ،تیجمع َشتِ  :» شَ
افر ک یو برخ ،مؤمن و صادق یبعض ،زگاریردار و ناپرھکبد یو گروھ ،زگاریار و پرھکوکین

در راه خدمت به  یھائ و تالش ی،م و لذائذ نفسانکدرم و ش یبرا یتالشھائ ...و ،و فاسق
ز و یر متمایدو خّط سگر  بیان هین آیا ...و .یاوامر رّبان یزدان و اجرای یمردمان و رضا

  .متفاوت است و جواب قسم است یریگ جھت
 ۵ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
  ﴾٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ

   ترجمه: 
شه سازد یپ یزگاریو پرھ ،ندکبذل و بخشش  )خود را یدر راه خدا دارائ(ه ک یسک 

  ).ش بھراسدیدگار خویو از آفر(
   توضیحات: 

طَيا«  يا. «ردکخرج و پخش  .رد و دادکصرف  :»أَعْ تقوا و  .دیاز خدا ترس :»إتَّقَ
  .ردکشه یپ یزگاریپرھ

 ۶ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

َق ﴿  ِ  َوَصدَّ   ﴾٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب
   ترجمه: 
  مان و باور داشته باشد.یو خوبتر خدا در آن سرا) ا ،ن سرایخوب (خدا در ا و به پاداش 



  ٢٨١٧ سوره لیل

 

   توضیحات: 

نَياـالْ «  سْ زمر /  :نگا(گردد  ین جھان بھره مؤمنان میه در اکپاداش خوب خدا  :»حُ
 :نگا(شود  یب مسلمانان میه در آن جھان نصکو پاداش بھتر خدا  )۳۰/   نحل ،۱۰
 یسکآن  یعنی .داند یر میه خدا آن را خک یر مطلقیخ ).۲۶/   ونسی ،۱۴۸/   عمران آل

و  ،مان داردیا یسازد و به خوب و خوب یشه میپ یزگاریند و پرھک یه بذل و بخشش مک
و بالطبع به  ،شمارد یلت را ھمسان نمیلت و رذیئات و فضیحسنات و س ،المک کیدر 

نَياـالْ ( .ھا معتقد استیھا و پادافره بدیکیپاداش ن سْ ا صفت ی ،تواند صفت مشّبھه یم )حُ
  .باشد یلیتفض

 ۷ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

هُ ﴿  ُ   ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
   ترجمه: 
او  )م ویدھ یقش میر توفیار خکم و در یساز یاو آسان م یالت و موانع را براکمش( 

  .مینمائ یش میرا آماده رفاه و آسا
   توضیحات: 

هُ «  ُ يا«م. یساز یا و آماده میاو را مھ»: نُيَرسِّ َ يُرسْ ه یش. ساده و آسان. آیرفاه و آسا»: الْ
م یساز یخوش و آسوده آخرت م یزندگ یاو را آماده برا -است: الف  یمتضّمن دو معن

 یشتر برایه پکم یساز یم یساده و آسان یارھاکاو را آماده انجام  -). ب ۹۷/   (نگا: نحل
ش ساده و در یالت را براکدر پرتو گام نھادن به راه خدا مش یعنیدشوار بود.  ل وکاو مش

مان به معاد و ی). اصوًال ا۶۹/   بوتکعن ،۱۶/   م (نگا: مائدهیدھ یقش میانجام آنھا توف
سازد و نه تنھا  یگر م الت را در نظر انسان سھل و آسان جلوهکمش ی،م الھیپاداش عظ

  برد. یلّذت م یثارگرین ایگذارد و از ا یطبق اخالص مه جان خود را در کبل ،مال
 ۸ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
  ﴾٨ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱوَ  َ�َِل  َمنۢ  َوأ

   ترجمه: 
در راه خدا دست  یو به بذل و بخشش دارائ(ند کب یچشم ه تنگک یسکو اّما  
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  .بداند )یالھ یو اخرو یویق و پاداش دنیاز خدا و توف(از ین یو خود را ب )ازدین
   توضیحات: 

نَيا«  تَغْ و اجر و  ی،ویدن یاریو مدد و  ،از از خداین یمراد ب .از دانستین یخود را ب :»إسْ
  ).۵/   عبس :نگا(زدان جھان است ی یپاداش اخرو

 ۹ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

َب ﴿  ِ  َوَ�ذَّ   ﴾٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب
   ترجمه: 
مان و باور نداشته یا )و خوبتر خدا در آن سرا ،ن سرایدر اخدا (و به پاداش خوب  

  .باشد
   توضیحات: 

نَياـالْ «  سْ   ).ه ششمیآ :نگا( :»حُ
 ۱۰ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

هُ ﴿  ُ   ﴾١٠ ىٰ ُعۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
   ترجمه: 
  .میساز یم )ل و ناگوار دوزخکبس مش یو زندگ(و مشّقت  یسخت یاو را آماده برا 
   توضیحات: 

يا«  َ ق در اعمال یاز عدم توف یناش یخوار .شّدت و محنت .و مشّقت یسخت :»الْعُرسْ
  .عذاب دوزخ ).زانیالم :نگا(صالحه 

 ۱۱ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١١ تََردَّىٰٓ  إَِذا ۥٓ َماُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َوَما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟به حال او دارد یش چه سودیدارائ ،گردد یپرت م )به گور(ه کدر آن ھنگام  
   توضیحات: 

نْهُ «  نِي عَ غْ ا يُ  )َما(واژه  .به حال او ندارد یسود ؟به حال او دارد یچه سود :»مَ
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يا. «است یا حرف نفی ،ارکان یه و برایاستفھام مراد  .ردکسقوط  .دیپرت گرد :»تَردَّ
  .شد و مرد کھال .ا سرنگون شدن به دوزخ استیسقوط در قبر 

 ۱۲ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٢ ُهَدىٰ لَلۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .بر عھده ما است )ت و ضاللت به مردمیراه ھدا(مسّلمًا نشان دادن  
   توضیحات: 

يْنَا«  لَ ياـالْ . «بر ما است :»عَ دَ   .قیارائه طر .یراھنمائ .رھنمود :»هُ
 ۱۳ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱوَ  ِخَرةَ لَ� َ�َا �نَّ ﴿ 
ُ
  ﴾١٣ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
  .ا ھمه از آن ما استیو قطعًا آخرت و دن 
   توضیحات: 

ةَ وَ «  رَ يالَآلخِ به خاطر  ،ایمقّدم شدن آخرت بر دن .ن جھانیآن جھان و ا :»األُولَ
  .بودِن آن است یت فراوان و مقصود اصلیاھّم 

 ۱۴ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

نَذرۡ ﴿ 
َ
يٰ  �نَارٗ  تُُ�مۡ فَأ   ﴾١٤ تَلَظَّ

   ترجمه: 
  .شدک یشود و زبانه م یور م ه شعلهکدھم  یم میب یکمن شما را از آتش ھولنا 
   توضیحات: 

مْ «  تُكُ رْ أَنذَ . دیفرما یه صحبت مکّفار مکه خطاب به کغمبر اسالم است یفاعل پ :»فَ

لَظَّيا« تَلَظَّيا(فعل مضارع است و در اصل  .شدک یزبانه م .شود یور م شعله :»تَ   .است )تَ
 ۱۵ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 
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ٰ يَۡص  َ� ﴿  ٓ لَٮ  ٱ إِ�َّ  َها
َ
  ﴾١٥ َ� شۡ ۡ�

   ترجمه: 
  ).ھا انسان(ن یتر سوزد مگر بدبخت یشود و نم یبدان داخل نم 
   توضیحات: 

يا«  قَ   .نیتر بدبخت :»  األَشْ
 ۱۶ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َب  �َّ ٰ  َكذَّ   ﴾١٦ َوتََو�َّ
   ترجمه: 
به (د و ینما یب میذکت )داند و آن را یقت را دروغ میحق و حق(ه ک یسکھمان  

  .ندک یپشت م )یات آسمانیآ
   توضیحات: 

يا«  لَّ   ).۲۹/   نجم ،۸۲/   عمران آل ،۲۰۵/   بقره :نگا(گردان شد یرو .ردکپشت  :»تَوَ
 ۱۷ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ 
َ
�ۡ ۡ� �َ ١٧﴾  

   ترجمه: 
  .به دور داشته خواھد شد )کآتش ھولنا(از آن  )ھا انسان(ن یزگارترین پرھکیل و 
   توضیحات: 

يا«    .نیزگارتریپرھ :»األتْقَ
 ۱۸ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َ�َ�َ ١٨﴾  
   ترجمه: 
به (شتن را یدھد تا خو یم )ند وک یدر راه خدا خرج م(خود را  یه دارائک یسکآن  
  .زه بداردیکپا )ثافت بخلکاز  ،ارکن یله ایوس

 



  ٢٨٢١ سوره لیل

 

   توضیحات: 

يا«  كَّ تَزَ   .ا بدل از فاعل استیحال  .ندک یزه میکدارد و پا یم کخود را پا :»يَ
 ۱۹ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

َحدٍ  َوَما﴿ 
َ
  ﴾١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  مِن ۥِعنَدهُ  ِ�

   ترجمه: 
 ید و از سویله به نعمتش پاسخ گوین وسیبد(ندارد تا  یبر او حق نعمت یسکچ یھ 

  .نعمت جزا داده شود )او آن
   توضیحات: 

يا«  زَ ْ   .سپاس گفته شود .نعمت جزا داده شود :»جتُ
 ۲۰ سوره لیل آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ ﴿   ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٢٠﴾  

   ترجمه: 
  .باشد یذات پروردگار بزرگوارش م یه تنھا ھدف او جلب رضاکبل 
   توضیحات: 

آءَ «  تِغَ هِ . «دنیطلب .خواستار شدن :»إبْ جْ  ،۲۸/   ھفک ،۵۲/   انعام :نگا(ذات  :»وَ
  ).۸۸/   قصص

 ۲۱ سوره لیل آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
از (خواھد بود و  یراض )رده استکه ک یارھائکاز  ی،ن شخصیچن(قطعًا  

  .خوشنود خواھد شد )دارد یافت میه از پروردگار خود درک یھائ پاداش
   توضیحات: 

يا«  ضَ فَ يَرْ وْ   ).۲۶/   نجم ،۹۶/   توبه :نگا(خواھد شد  یراض .خواھد بود یراض :»لَسَ





 
 

 سوره ضحی

 ۱ سوره ضحی آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ٰ ٱوَ ﴿    ﴾١ لضُّ
   ترجمه: 
  !)ردیگ یگردد و ھمه جا را فرا م یه آفتاب بلند مکدر آن زمان (سوگند به روز  
   توضیحات: 

يا«  حَ   ).۱/   شمس :نگا(چاشتگاه  ).۵۹/   طه ،۹۸/   اعراف :نگا(روز  :»الضُّ
 ۲ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱوَ ﴿    ﴾٢ َسَ�ٰ  إَِذا لِ �َّ
   ترجمه: 
جا را فرا  شود و ھمه یم کیو تار(آرامد  یه مکو سوگند به شب در آن ھنگام  

  !)ردیگ یم
   توضیحات: 

يا«  جَ  :نگا(نان آن است کدن سایقت آرمیدر حق ،دن شبیآرم .افتیآرام  .دیآرم :»سَ
 .نمونه .فرھنگ لغات قرآن :نگا(فرا گرفت  .پوشاند .دیگرد کیتار ).ّسریالمصحف الم

  ).م القرآنیتفھ
 ۳ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ قََ�ٰ  َوَما َر�َُّك  َودََّعَك  َما﴿ 
   ترجمه: 
رده است و دشمن نداشته است و مورد خشم قرار نداده کپروردگارت تو را رھا ن 

  .است
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   توضیحات: 

ا «  كَ مَ عَ دَّ يا. «تو نگفته است کبه تر .رده استکو رھا ن کتو را تر :»وَ لَ ا قَ خشم  :»مَ
  .نگرفته است و دشمن نداشته است

 ۴ سوره ضحی آیه
   ه:یمتن آ 

 ٱ ِمنَ  لََّك  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ َولَ�﴿ 
ُ
  ﴾٤ وَ�ٰ ۡ�

   ترجمه: 
  .است )آنھا(بھتر از آغاز  ،تو یبرا )یار و زندگک(و فرجام  
   توضیحات: 

ةُ «  رَ يا. «یاواخر زندگ .ارکان یپا :»اآلخِ   .یاوائل زندگ .ارکآغاز  :»األُولَ
 ۵ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  َر�َُّك  ِطيَك ُ�عۡ  َف َولََسوۡ ﴿ 
   ترجمه: 
و تو  ،ردکعطاء خواھد  )و نعمت و قدرت یروزیو پ یبھروز(و پروردگارت به تو  

  .شد یخوشنود خواھ
   توضیحات: 

طِيكَ «  فَ يُعْ وْ  یروزیو پ یخوشبخت ،ذ فرمانیتنف ،نیظھور د ی،مراد نزول وح :»لَسَ
  .گر استیدھای  مّلت بر

 ۶ سوره ضحی آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
  ﴾٦ اَوىٰ  َٔ َ�  ايَتِيمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

   ترجمه: 
  ؟افت و پناھت دادیم نیتیا خدا تو را یآ 
   توضیحات: 

تِيم«   .ا رفتیه پدرش از دنکم مادر بود کدر ش یا غمبر ھنوز طفل شش ماھهیپ :»اً ـيَ
پدر بزرگش  یدر ھشت سالگ .ردکمادرش آمنه ھم وفات  یدر عمر شش سالگ



  ٢٨٢٥ سوره ضحی

 

از آن به بعد  .را وداع گفت یاو را به عھده داشت دار فان یه سرپرستکعبدالمّطلب 

يا. «ش ابوطالب قرار گرفتیعمو یتحت سرپرست اوَ   .پناه داد .داد یمنزل و مأو :»ءَ
 ۷ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

 َضآ َووََجَدكَ ﴿ 
ٗ

  ﴾٧ َ�َهَدىٰ  ّ�
   ترجمه: 
فر ک ،انیحیان و مسیھودیپرستان و  بت کان شریدر م(ران یو تو را سرگشته و ح 

 شتار قبائل بهکشت و ک ،ظلم و زور قلدران ،فسق و فجور فاسقان و فاجران ،افرانک
به  یآسمان یدر پرتِو وح(افت و ین )نان و آنانیا یپرست و خرافه ،فرمان جاھالن

  ؟ردکرھنمودت  )یزدانی یتاپرستکی
   توضیحات: 

آالًّ «  و ظلم و  کفر و شرکمّواج  یایدر ،غمبر قبل از نبّوتیپ .گمراه و سرگشته :»ضَ
اّما راه  ،ردک ینظاره مشدگان در آن را  د و غرقید یط را میفسق و جھل و خرافات مح

و از  ،بشود کیدانست چگونه خالق جھان را بپرستد و بدو نزد ینم .برد ینم یبه جائ
با خود ھا  شب وھا  شب برد و یبه غار حراء پناه م .زدان نجات مردمان را بطلبدیبارگاه 

زده از مشاھده اوضاع به دنبال نجات  رتیرات و حکرد و سرگشته در تفک یخلوت م
 :نگا(رد کند و او را به حق رھنمود کپرتو اف یتا در دل غار حراء نور وح ،گشت یم

  ).۳/   وسفی ،۵۲/   یشور
 ۸ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

ٓ  َووََجَدكَ ﴿  �َ �ِٗ�  ۡ�
َ
  ﴾٨ َ�ٰ فَأ

   ترجمه: 
  ؟ردکت یافت و ثروتمند و دارایز نیچ یر و بیو تو را فق 
   توضیحات: 

آئِالً «   ،غمبر از پدر به ارث بردیه پک یزھائیچ ).۲۸/   توبه :نگا(ز یچ یر و بیفق :»عَ
و  ،خدا او را با سود تجارت ).خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(بود  یکزینکو  یا شتر ماده
ات یالطاف و عناگر  بیان ،ات گذشتهیآ .ردکاز ین یدارا و ب یو غنائم جنگ ،جهیثروت خد
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  .غمبر استیدر حق پ یخاّص الھ
 ۹ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
  ﴾٩ َهرۡ َ�قۡ  فََ�  تِيمَ ۡ�َ ٱ فَأ

   ترجمه: 
شان را با قھر و زور یا یو اموال و دارائ(م را زبون مدار یتی ،ن استیه چنکحال  
  ).نکر و تصّرف میمگ

   توضیحات: 

رْ «  هَ   .نکتصّرف م ر ویشان را با زور مگیاموال و دارائ .خوار و زبون مدار :»ال تَقْ
 ۱۰ سوره ضحی آیه

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ٓ ٱ َوأ ا   ﴾١٠ َهرۡ َ�نۡ  فََ�  �َِل لسَّ

   ترجمه: 
  .و گدا را با خشونت مران 
   توضیحات: 

رْ «  نْهَ ننده از مسائل کسائل را خواھان دانش و پرسش  یبرخ .با خشونت مران :»ال تَ
  .اند شمرده یعلم

 ۱۱ سوره ضحی آیه
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ   ﴾١١ فََحّدِ

   ترجمه: 
ر آنھا را با بذل کو ش ،و از آنھا صحبت بدار(ن کپروردگارت را بازگو ھای  نعمت هکبل 

  ).و بخشش بگزار
   توضیحات: 

ثْ «  دِّ از آن با قول و  یرگزارکش ،ردن نعمتکبازگو  .نکبازگو  .صحبت بدار :»حَ
 یر ثروت و قدرت براکذ .و بذل و بخشش از آن ،سپاس با زبان .ر استیپذ انکام ،فعل

  .ستیمراد ن ،تفاخر



 
 

 شرح سوره

 ۱ سوره شرح آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
  ﴾١ َركَ َصدۡ  لََك  حۡ �َۡ�َ  �

   ترجمه: 
و تاب تحّمل  ،میرت رھا نساختیبند غم حو دلت را از (م ینه تو را نگشودیا ما سیآ 

ت بزرگ نبّوت را به تو عطاء یمسؤول یھا یت و سختیط جاھلیمح یھا ینابسامان
  ).؟ میردکن

   توضیحات: 

...ـَأَل«  حْ َ رت و یاز غم و اندوه ح یرھائ ،سعه صدر :ه ازیناک .شرح صدر :»مْ نَرشْ
صبر و حوصله در  ی،نبّوت و رھبرت یالت مسؤولکتاب تحّمل مش ،ش از نبّوتیضالل پ

 ،۱۲۵/   انعام :نگا(گران است یان و دکّفار و مشرک یط و دردسرھایمات محیبرابر نامال
  ).۱۰۶/   نحل ،۲۵/   طه ،۲۲زمر / 

 ۲ سوره شرح آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َركَ وِزۡ  َعنَك  َناَوَوَضعۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میتو برنداشت )دوش(را از  )مردمانت یھدا یبرا ،تالش فراوان(ن یو بار سنگ 
   توضیحات: 

نَا«  عْ ضَ ر. «مین آوردیپائ .میفرو آورد :»وَ زْ ن غم و کمرشکمراد بار  .نیبار سنگ :»وِ
ھا و  یھا و ستمگر یزیھا و خونر یارکو تبھ کفر و شرکرنج حاصل از مشاھده 

ت مردمان یھدا یبراوشش آن حضرت کو تالش و  ،ش از نبّوتیجامعه پ یھا ینابسامان
  .شان در آغاز نبّوت استیت و آزار ایو دفع اذ

 ۳ سوره شرح آیه
   ه:یمتن آ 
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ِيٓ ٱ﴿  نَقَض  �َّ
َ
 ﴾٣ َركَ َظهۡ  أ

   ترجمه: 
  ؟سته بودکه پشت تو را در ھم شک ینیھمان بار سنگ 
   توضیحات: 

  دھد. یم یمعنستن پشت کرده بود. گرانبار ساخته بود. َمجازًا شک ینیسنگ»: أَنقَضَ « 
 ۴ سوره شرح آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ َركَ ذِكۡ  لََك  َناَوَرَ�عۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  ؟ میم و باال نبردیردکو آوازه تو را بلند ن 
   توضیحات: 

ر«  به دنبال  ،محّمد یغمبریبه پ یگواھ یآوا .حسن شھرت .کینام ن .آوازه :»ذِكْ
ھا و بر بال امواج  بار بر فراز مناره م پنجکروز دست  شبانه ،د خداوندیبه توح یگواھ

  .انداز است نیوھا در آفاق طنیھا و راد ونیزیتلو
 ۵ سوره شرح آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ ا�ُۡ�ً  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  فَإِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است یش و آسودگیآسا ی،و دشوار یه ھمراه با سختکچرا  
   توضیحات: 

 »... إِنَّ ِ . «ش استیمطالب پان عّلت و سبب یب :»فَ  :نگا( یدشوار .یسخت :»الْعُرسْ

اً ). «۷۳/   ھفک ،۷طالق /  ،۱۸۵/   بقره   .یآسودگ .شیآسا :»يُرسْ
 ۶ سوره شرح آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است یش و آسودگیآسا ی،و دشوار یمسّلمًا با سخت 



  ٢٨٢٩ سوره شرح

 

   توضیحات: 

 »... عَ در ھمه  ین سّنت خدائید ایکن و تأیشیم مطلب پیکتح یبرا ،هیرار آکت :»إِنَّ مَ
  .ادوار است

 ۷ سوره شرح آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٧ نَصۡب ٱفَ  َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿ 
   ترجمه: 
بپرداز و در آن  یگریار مھّم دکبه (به دنبال آن  ی،بپرداخت )یار مھّم کاز (ھرگاه  

  ).نک یگریار دکرا آغاز  یارکو فرجام (رنج ببر  )وش وکب
   توضیحات: 

تَ «  غْ بْ . «یار ماندکیو ب یتمام شد .یافتیفراغت  :»فَرَ د یمؤمن با .رنج ببر :»إنصَ
 یدن و سختیوشکآماده  ی،ا فهیباشد و پس از فراغت از وظ یائیو پو کانسان متحّر 

  .میریه آرام نگکم یما زنده به آن :چون .باشد یگریفه دیدن در وظیشک
 ۸ سوره شرح آیه

   ه:یمتن آ 

   ﴾٨ َغبرۡ ٱفَ  َرّ�َِك  �َ�ٰ ﴿ 
   ترجمه:

و جز به او خود را  ،د ببندیو تنھا بدو دل و ام(آر  یپروردگارت روسوی  به سرهکیو  
  ).مشغول مساز

   توضیحات: 

بْ «  غَ   ).۳۲/   قلم :نگا(مند شو  عالقه .نکرغبت  :»إرْ





 
 

 سوره تین

 ۱ سوره تین آیه
   ه:یمتن آ 

�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿    ﴾١ ُتونِ لزَّ
   ترجمه: 
  !تونیر و زیسوگند به انج 
   توضیحات: 

ه او و ھمسرش در بھشت برگ درختان کاشاره به دوران آدم است  .ریانج :»التِّنيِ « 

ه در ک» طور تينا«وه ک). ۲۲/   اعراف :نگا(ردند کر را جامه و پوشش خود یبسا انج  و چه
ه نام کمرسوم است ھا  عرب انیدر م .دیرو یر میدمشق قرار دارد و بر آن درختان انج

تُونِ ). «خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(نند کن آن اطالق یرا بر سرزم یا وهیم يْ  :»الزَّ
ن مراحل یا در آخریگو .ه آدم دوم لقب گرفته استک اشاره به دوران نوح است .تونیز

 .ندکر آب جستجو یاز ز یکدا شدن خشیرد تا درباره پکرا رھا  یبوترکنوح  ،طوفان
تون یشاخه ز .ان گرفته استیه طوفان پاکد یبازگشت و نوح فھم یتونیبوتر با شاخه زک

جزء  :نگا( .المقّدس است تیه در بک» طور زيتا«وه ک. ت استیرمز صلح و امن کنیھم ا
  ).خ محّمد عبدهیعّم ش

 ۲ سوره تین آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ ِسينِ�َ  َوُطورِ ﴿ 
   ترجمه: 
  !نینیو سوگند به طور س 
   توضیحات: 

ينِنيَ «  در  ÷  یناء قرار دارد و موسیس یه در صحراکاست  یوھکاسم  :»طُورِ سِ
دن یتاب یعت موسویوه نور شرکن ینار اکدر  .پرداخت یآن به مناجات با خدا م یباال



 تفسیر نور    ٢٨٣٢

 

  ).۵۲/   میمر :نگا(گرفت 
 ۳ سوره تین آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذاَوَ�ٰ ﴿ 
َ
  ﴾٣ مِ�ِ ۡ�

   ترجمه: 
  !)هکم(ن ین شھر امیو سوگند به ا 
   توضیحات: 

نيِ «  بَلَدِ األمِ و وانات یح ،ھا ه چه رسد به انسانکه است کمراد م .نیشھر ام :»الْ
شود و  یشته مکدر آنجا  ینه جاندار .اھان و پرندگان آن در امن و امانندیدرختان و گ

جزء  :نگا(ازمندند ین  ھا بدان ه مردمکاز نباتات  یمگر انواع ،گردد ینده مک یاھینه گ

نيِ ). «خ محّمد عبدهیعّم ش  ،۱۲۶/   بقره :نگا(امن و امان  ین دارایسرزم :»األمِ

  .استج   یمحّمد مصطف ،اءیاالنب اشاره به دوران خاتم ).۵۷/   قصص ،۹۷/   عمران آل
 ۴ سوره تین آیه

   ه:یمتن آ 

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿ 
َ
  ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  َسنِ أ

   ترجمه: 
  .میا دهیما آفرین سیباتریل و زکن شیدر بھتر )از نظر جسم و روح(ما انسان را  
   توضیحات: 

دْ «  قَ نَا...لَ قْ لَ نِ . «چھارگانه است یجواب قسمھا :»خَ سَ . نیبھتر .نیباتریز :»أَحْ

يمٍ « وِ به صورت مناسب و نظام  یزیدر آوردن چ ،میدر اصل تقو .مایس .ئتیھ :»تَقْ
اثر  ،از موارد مراد از مصدر یاریدر بس یول )نمونه :نگا(سته است یت شایفیکمعتدل و 
نجا مراد ساختار انسان با دو بعد یلذا در ا ).عبدهخ محّمد یجزء عّم ش :نگا(آن است 

و  ،نام گرفته است«   موجود ناشناخته« و » م صغريـَعال«ه ک ،است یو روحان یجسمان
دگار جھان در برابر اتمام یو آفر )۷۰اسراء /  :نگا(خداوند او را بزرگوار فرموده است 

  ).۱۴/   مؤمنون :نگا(شتن را ستوده است یخو ،خلقت انسان
 ۵ سوره تین آیه

   ه:یمتن آ 



  ٢٨٣٣ سوره تین

 

سۡ  هُ َ�ٰ َرَددۡ  ُ�مَّ ﴿ 
َ
 ﴾٥ فِلِ�َ َ�ٰ  َفَل أ

   ترجمه: 
ِن مردمان یو از زمره بدتر(م یگردان یِن پستان برمیتر ان پستیسپس ما او را به م 

  ).میگردان یم
   توضیحات: 

اهُ «  نَ دْ دَ دّ (واژه  .میدھ یاو را قرار م .میگردان یاو را برم :»رَ  یاصل یرا به معن )رَ
 :نگا(اند  قرار دادن و ساختن دانسته یعنی ،جعل یضمن یو معن ،برگرداندن

لَ ). «زانیالم ی،المعان روح فَ . ا منصوب به نزع خافض استیبه  مفعوٌل  .نیتر نیپائ :»أَسْ

افِلِنيَ « از یه امتکاست ھائی  انسان ر سالم است و مرادکجمع مذ .پستان .تران نیپائ :»سَ
 ی،نداریمان و دیا یمودن قوس صعودیپ یو به جا ،رندیگ یده میت خود را نادیانسان

 ین به ژرفاییعلّ  یاعل یو از درجه واال ،نندک یم یرا ط ینید یفر و بک یقوس نزول

افِلِنيَ . «افتند ین فرو میگوداّل اسفل سافل لَ سَ فَ اهُ أَسْ نَ دْ دَ ت ین واقعیبد ،ن بندیا :»رَ
ر مفاسد را در یو سا یو زورگوئ یو ستمگر کفر و شرکه راه ک یسانک :هکاشاره دارد 

نند و در نظر خدا از پستان پست بشمار ک یت سقوط میاز مقام انسان ،رندیگ یش میپ
 ،۱۴۵نساء /  :نگا(انند یو در آخرت از جمله دوزخ ،انکا از زمره ناپایو در دن ،ندیآ یم

  ).۶/   نهیب ،۲۹/   فّصلت ،۹۸/   صاّفات
 ۶ تین آیه سوره

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا جۡ  فَلَُهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
  ﴾٦ نُونٖ َممۡ  َ�ۡ�ُ  رٌ أ

   ترجمه: 
 یه آنان پاداش قطع ناشدنکنند کسته بیشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکمگر  
  .مّنت دارند یو ب

   توضیحات: 

ُ مَ «  ريْ نُونٍ ـغَ  ،۳/   قلم ،۸/   فّصلت :نگا(مّنت  یب .یقطع ناشدن .یختنیناگس :»مْ
  ).۲۵انشقاق / 

 ۷ سوره تین آیه
   ه:یمتن آ 



 تفسیر نور    ٢٨٣٤

 

بَُك  َ�َما﴿  ِ  دُ َ�عۡ  يَُ�ّذِ   ﴾٧ ّ�ِينِ ٱب
   ترجمه: 
گر ید )معاد یھا ن ھمه دالئل و نشانهیبه دنبال مشاھده ا !انسان ناسپاس یا(پس  

و در دادگاه ( یرا دروغ پندار )امتیق یو جزا(ه روز سزا کدارد  یز تو را بر آن میچه چ
  ).؟ یت سازیوم به سقوط از درجه انسانکشتن را محیخو یالھ

   توضیحات: 

دُ «  آن  .ریبکر و در گستره عاَلم یره عاَلم صغکیپس از مشاھده قدرت خدا در پ :»بَعْ
ان جھان و یدوباره پس از پا ،درآورده است یبه ھست یستیه انسان و جھان را از نک

نو  یو طرح ،سازد یدار میرا از خواب مرگ بھا  انسان دار ویا را پدیدن ،مردن مردمان

ينِ . «اندازد یدرم ...ـفَمَ . «نین و آئید .سزا و جزا :»الدِّ بُكَ ذِّ ز تو یگر چه چیپس د :»ا يُكَ
  ؟دارد ین وامیعت و آئیب شریذکرا به ت

 ۸ سوره تین آیه
   ه:یمتن آ 

لَيۡ ﴿ 
َ
ُ ٱ َس � حۡ  �َّ

َ
  ﴾٨ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مِ بِأ

   ترجمه: 
  ؟باشد ینم )ن داورانیو داورتر(ان ین فرمانروایمگر خداوند فرمانرواتر 
   توضیحات: 

مِ الْ «  كَ نيَ ـأَحْ اكِمِ  ).۴۵ھود /  :نگا(ن داوران یداورتر .انین فرمانروایفرمانرواتر :»حَ
ا یآ :ن استیه چنین آیا یمعن ،ن باشدیعت و آئیشر یمعنن به ید ،ه ھفتمیاگر در آ

 ).نمونه :نگا( ؟ ستیتر ن تر و متقن مانهیکش از ھمه حیھا ام و فرمانکخداوند اح
 



 
 

 سوره علق

 ۱ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

 قۡ ٱ﴿ 
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب   ﴾١ َخلَقَ  �َّ

   ترجمه: 
بخوان به نام  )اغاز ویآن را ب .شود یم یه به تو وحکرا  یزیبخوان چ !محّمد یا( 

  .ده استیآفر )ھمه جھان را(ه کآن  .پروردگارت
   توضیحات: 

أْ...«  رَ ه در غار حراء بر کاست  یاتین آینخست ،ه پنجمین سوره تا آخر آیاز اّول ا :»إِقْ
ت یخ بشریدر تار یا فصل تازه ی،د وحیاست و با تابش اشّعه جدغمبر نازل شده یپ

 ی) ول۲/   نهیب :نگا(شد «   یقار« غمبر یپ یبرابر فرمان الھ .گشوده گشته است
  ).خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(نشد »  اتبک«

 ۲ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ده استیرا از خون بسته آفرانسان  
   توضیحات: 

لَقَ «  لَقَ (ھر چند فعل  :»خَ  یول ،نش انسان را ھم در بر داردیآفر ،ه نخستیدر آ )خَ

لَقٍ . «ان آمده استیت مقام او مجّددا از انسان سخن به میاھّم  یبرا  ،جمع َعَلَقة :»عَ
  ).۳۸/   امهیق ،۶۷غافر /  ،۱۴/   مؤمنون ،۵/   حّج  :نگا(خون بسته و َدَلمه گونه 

 ۳ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

 قۡ ٱ﴿ 
ۡ
 ٱ َوَر�َُّك  َرأ

َ
  ﴾٣ َرمُ �ۡ ۡ�



 تفسیر نور    ٢٨٣٦

 

   ترجمه: 
 ،نیبعد از ا .یانگار یاز آنچه تو م(تر است  پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده !بخوان 

ز یو ناچم قرائت در برابر آنھا ساده یه تعلکد ید یھا از او خواھ یھا و بخشندگ یبزرگوار
  ).است
   توضیحات: 

مُ «  رَ بُّكَ األكْ رَ رامت را کت و یش ربوبیافزا ،رمکواژه أ .ه استیحرف واو استئناف :»وَ
  .رساند یم

 ۴ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  ِ  َعلَّمَ  �َّ  ٱب
  ﴾٤ َقلَمِ لۡ

   ترجمه: 
  .آموخت )زھا به اویم داد و چیانسان را تعل(له قلم یه به وسک یھمان خدائ 
   توضیحات: 

لَّمَ «  لَمِ . «اد دادی .م دادیتعل :»عَ قَ   .به واسطه قلم .له قلمیبه وس :»بِالْ
 ۵ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لَمۡ  َما نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َعلَّمَ ﴿ 
   ترجمه: 
  .دانست یه نمکرا آموخت  یزھائیبدو چ 
   توضیحات: 

ا لَ «  لَمْ ـمَ عْ   ).۷۸/   نحل :نگا( :»مْ يَ
 ۶ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ   ﴾٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
   ترجمه: 
  .آغازند یو تمّرد م یشکسرھا  انسان )اغلب(قطعًا  

 



  ٢٨٣٧ سوره علق

 

   توضیحات: 

الّ «  ه کبل .میزجر و ردع بدان ید ھمواره به معنین واژه را نبایا .قطعاً  .َحّقا :»كَ

ا(و  )یبه راست(ه و جواب باشد و یو تنبق یتواند حرف تحق یم  )یآر(و  )ھان(و  )حقّ

انَ ). «نینو :نگا(شود  یمعن نسَ   .مراد استھا  انسان غالب :»اإلِ
 ۷ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

ن﴿ 
َ
   ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

   ترجمه:
  .نندیاز ببین یاگر خود را دارا و ب 
   توضیحات: 

اهُ «  ءَ أَن (جمله  .از حروف ناصبه است )أَنْ (واژه  .ند و بداندیخود را بب یوقت :»أَن رَّ

نَيا تَغْ اهُ اسْ ءَ نَيا. «له است مفعوٌل  )رَّ تَغْ از ین یدارا شد و ب .ردکاحساس قدرت و ثروت  :» إِسْ
  ).۸/   لیل ،۵/   عبس :نگا(د یگرد

 ۸ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ َ�ٰٓ لرُّجۡ ٱ َرّ�َِك  إَِ�ٰ  إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
و او (پروردگار تو خواھد بود سوی  به )ھمگان در آن جھان(مسّلمًا بازگشت  
  ).رساند یمشان  اعمال فریکشان و متمّردان را به کسر
   توضیحات: 

يا«  عَ جْ   .مجّرد است یمصدر ثالث .رجوع و بازگشت :» الرُّ
 ۹ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

رََءيۡ ﴿ 
َ
ِيٱ َت أ   ﴾٩ َ�ٰ َ�نۡ  �َّ

   ترجمه: 
  .دارد یند و باز مک یم یه نھکرا  یسک یا دهیا دیآ 
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   توضیحات: 

أَيْتَ «   ،۷۷/   میمر ،۶۳/   ھفک :نگا(به من بگو  ؟ یا خبر داریآ ؟ یا دهیا دیآ ؟:»أَرَ
  ).۴۳/   فرقان

 ۱۰ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

ٰٓ  إِذَا ًداَ�بۡ ﴿    ﴾١٠ َص�َّ
   ترجمه: 
  ).؟ ستین یمستحّق عذاب الھ یا ن بازدارندهیا چنی(آ ؟ستدیرا چون به نماز ا یا بنده 
   توضیحات: 

ا...«    .جواب شرط محذوف است :»إِذَ
 ۱۱ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

رََءيۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  َ�نَ  إِن َت أ   ﴾١١ ُهَدىٰٓ ل

   ترجمه: 
چه مقام و ( .ت بودیھداق یبر طر )بر راه راست و یاغی ین طاغیا(اگر  :به من بگو 

  ).؟ داشت یش خدا میدر پ یمنزلت
   توضیحات: 

  .جواب شرط محذوف است :»إِنْ « 
 ۱۲ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

وۡ ﴿ 
َ
َمرَ  أ

َ
ِ  أ   ﴾١٢ َوىٰٓ �َّقۡ ٱب

   ترجمه: 
 یزگاریبه تقوا و پرھ )ر عباداتیبازداشتن از نماز و سا یگران را به جاید(ه کن یا ای 

  ).؟بود یش بھتر نمین برایا ایآ(داد  یدستور م
   توضیحات: 

 »...   .جواب شرط محذوف است :»أَوْ
 



  ٢٨٣٩ سوره علق

 

 ۱۳ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

رََءيۡ ﴿ 
َ
َب  إِن َت أ ٰٓ  َكذَّ   ﴾١٣ َوتََو�َّ

   ترجمه: 
غمبران با خود یه پکرا  یزھائیھا و چ تابکقرآن و ھمه (ند کب یذکاگر ت :به من بگو 

 یفریکا سزاوار چه یآ ،دهیخوب و پسند یارھاکمان و ھمه یبه ا(ند کو پشت  )اند آورده
  ).؟امت چگونه خواھد شدیو حال و وضعش در ق ،خواھد بود

   توضیحات: 

يا«  لَّ بَ وَ تَوَ ذَّ   .جواب شرط باز ھم محذوف است ).۱۶/   لیل ،۳۲/   امهیق :نگا( :» إِن كَ
 ۱۴ سوره علق آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  لَمَ�عۡ  �

َ
َ ٱ بِأ   ﴾١٤ يََرىٰ  �َّ

   ترجمه: 
  ؟ندیب یرا) م یو ھمه اعمال و ،دیپا یه خداوند (ھمه احوال او را مکا او ندانسته است یآ 
   توضیحات: 

ياـَأَل«  رَ ... يَ لَمْ عْ   .محضر خدا است یعاَلم ھست :هکت است ین واقعیاشاره به ا :» مْ يَ
 ۱۵ سوره علق آیه

   ه:یآ متن 

ۢ لَنَسۡ  يَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن َ�َّ ﴿  ِ  �َفَع   ﴾١٥ �َّاِصَيةِ ٱب
   ترجمه: 
خود دست  یارھاکاز (اگر او  ).پندارد یه او مکست یآن چنان ن( !ھرگزا ھرگز 

 او را(م و یریگ یش را میشانیپ یمو ،ان ندھدیپا )شیبرندارد و به اعمال زشت خو
  .میبر یشان مکشان ک )آتش دوزخسوی  به

   توضیحات: 

نْ «  عَ فَ نَسْ گرفتن و به  یبه معن ،از ماده َسْفع .میشک یم و به شّدت میریگ یم :»لَ
ن نوشته شده یبا تنو یالخّط قرآن ن فعل در رسمید ایکنون تأ .دن استیشکشّدت 

يَةِ . «است   ).۴۱/   رحمن ،۵۶ھود /  :نگا( یشانیپ یمو :» نَاصِ



 تفسیر نور    ٢٨٤٠

 

 ۱۶ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٦ َخاِطَئةٖ  ِذبَةٍ َ�ٰ  نَاِصَيةٖ ﴿ 
   ترجمه: 
  .ارکبزھ یدروغگو یشانیپ یمو 
   توضیحات: 

يَةٍ «  اطِئَةٍ . «بدل است :»نَاصِ  ،ارکبزھ یدروغگو یشانیپ یمراد از مو .ارکبزھ :»خَ

يَةٍ (واژه  .صاحب آن است  ین صورت معنیدر ا .شود یھم گفته م یشانیبه خود پ )نَاصِ
دا است یگر و پ در آن جلوه یارکو بزھ یه نشانه دروغگوئک ییشانیپ :استن یه چنیآ
  ).المنتخب :نگا(

 ۱۷ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٧ ۥنَادِيَهُ  عُ َيدۡ فَلۡ ﴿ 
   ترجمه: 
تا او را در (بطلبد  کمکمجلسان خود را صدا بزند و به  نان و ھمیبگذار او ھمنش 

  ).بدھند یاری ،جنگ با مؤمنان
   توضیحات: 

ر محل است کذ .نجا مراد اھل باشگاه و مجلس استیدر ا .مجلس .باشگاه :»نَادِيَ « 
  .و مراد حال

 ۱۸ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

َ�ا�َِيةَ ٱ عُ َسَندۡ ﴿    ﴾١٨ لزَّ
   ترجمه: 
تا او را به دوزخ ببرند و به (م یزن یفرشتگان مأمور دوزخ را صدا م یما ھم به زود 
  ).ندازندیآن ب یژرفا
   توضیحات: 

و«  عُ نَدْ ه واو کدر قرآن ھر جا  .واو آخر آن حذف شده است یالخّط قرآن در رسم :»سَ



  ٢٨٤١ سوره علق

 

 ).شیاعراب القرآن درو :نگا(واو برداشته شده است  ،ن برسدکن به الم ساکسا

انِيَةَ « بَ  ).میرکمعجم الفاظ القرآن ال :نگا(اند  و زاِبن دانسته ی،َزبانِ  ،ةیِزْبنِ  ی،جمع ِزْبنِ  :»الزَّ
گران را یچون د ،اند دهین نام نامیپاسبانان را بد .دھندگان است ُھل یدر اصل به معن

ان را ُھل یه دوزخکنجا مراد فرشتگان مأمور دوزخ است یدر ا .رانند یدھند و م یُھل م
  ).۶/   میتحر :نگا(رانند  یدھند و م یم

 ۱۹ سوره علق آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١٩ ۩َ�ِب�ۡ ٱوَ  �وَ  هُ تُِطعۡ  َ�  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
دگار یبه نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر آفر(ن و کاز او اطاعت م !ھرگزا ھرگز 
  .شو کینزد )له به پروردگارتین وسیبد(سجده ببر و  )شیخو
   توضیحات: 

دْ «  جُ نماز است.  یمداومت و مواظبت بر ادا ،سجده ببر. مراد از سجده بردن»: أسْ

بْ « ِ  شو. کین و بدو نزدکار به پروردگار دادار تقّرب حاصل یبا طاعات و عباداِت بس»: إِقْرتَ





 
 

 سوره قدر

 ۱ سوره قدر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
  ﴾١ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
  .میا فرو فرستاده» لةالقدر یل« ما قرآن را در شب با ارزش  
   توضیحات: 

نَاهُ «  لْ /   بقره :نگا(اشاره به آغاز نزول قرآن است  .گردد یبه قرآن برم )هُ (ر یضم :»أَنزَ
به  ،اسم ظاھر یجار به یر ضمکذ ).۲/   وسفی ،۱۰۵نساء /  ،۷/   عمران آل ،۱۴۴و  ۲

 :نگا(ن بودن آن در ھمه اذھان است یگزیو جا ،العاده قرآن خاطر شھرت و جاللت فوق

رِ ). «۲۹/   ص ،۱/   میابراھ ،۱۵۵و  ۹۲/   انعام دْ قَ يْلَةِ الْ  :نگا(شب بزرگوار و ارزشمند  :»لَ
و  بزرگوار ،ن شبیا )۴/   دخان :نگا(ن سرنوشت ییو تع یابیشب ارزش ).۳/   دخان

ت کر و بریچون قرآن در آن نازل شده است و سراسر نور و رحمت و خ ،ارزشمند است
تاب کن یشب قرآن و جشن ساالنه ا .ر استینظ یو سالمت و سعادت و از ھر جھت ب

ن است ییر و تعیشب تقد یده برخیو به عق ،ت استیو سرنوشت ساز بشر یبزرگ آسمان
گردد و خداوند دستور  ین میمقّدر و معھا  انسان و در آن مجّددا مقّدرات و سرنوشت

 :نگا(لة القدر در رمضان است یل .سپارد یام خود را به دست فرشتگان مکاح یاجرا
رامون یست و در حدود چھل قول مختلف پیروشن ن ؟ دام شبکاّما در  ).۱۸۵/   بقره
 ژهیبه و ،ر آنن از ھفدھم رمضان تا آخکیل ).القرآن میتفھ :نگا(ان شده است یآن ب
  .از علماء است یاریبس یرأ ،طاقھای  شب

 ۲ سوره قدر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾٢ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  َما َك َرٮ

 



 تفسیر نور    ٢٨٤٤

 

   ترجمه: 
  )؟ م استیو چه اندازه عظ(دام است کشب قدر  یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ ن یا ).۱۷انفطار /  ،۴۴/   مرسالت ،۲۷مّدّثر /  :نگا( ؟ یدان ی؟ تو چه م:»مَ

ھم ج  غمبریپ ین شب را حتّ یق ایه زمان و عظمت دقکدھد  یر نشان میتعب
  !گرانیچه رسد به د ،دانسته است ینم

 ۳ سوره قدر آیه
   ه:یمتن آ 

لۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ ﴿ 
َ
  ﴾٣ رٖ َشهۡ  ِف �

   ترجمه: 
  .ھزار ماه بھتر است ه ازکاست  یشب قدر شب 
   توضیحات: 

رٍ «  هْ   ).۹/   انفال ،۹۶/   د (نگا: بقرهین و تحدییر است نه تعیثکھزار ماه. مراد ت»: أَلْفِ شَ
 ۴ سوره قدر آیه

   ه:یمتن آ 

ُل ﴿  ۡ ٱ َ�َ�َّ وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل مۡ  ُ�ِّ  ّمِن َرّ�ِهِم نِ �ِإِذۡ  �ِيَها لرُّ
َ
  ﴾٤ رٖ أ

   ترجمه: 
 ن ویره زمکبه ( یاپیپ ،ل در آن شب با اجازه پروردگارشانیو جبرئ فرشتگان 
ه ک( یارکھرگونه  یند برایآ یم )دار نندگان شب زندهکگران و عبادت  پرستشسوی  به

  ).زدان سبحان دستور داده باشدیبدان 
   توضیحات: 

لُ «  نَزَّ جزء عّم  :نگا(باشد  یماض یتواند به معن ین فعل میا .دینازل گرد یاپیپ :»تَ

وحُ ). «ح محّمد عبدهیش ل به یشان جبرئینزول فرشتگان و سردسته ا .لیجبرئ :»الرُّ
 یدار ه شب زندهکاست  یسانک یر و طلب آمرزش برایخ یجھت دعا ،نیره زمک

لِّ « .نندک یپردازند و از خدا طلب مرحمت و مغفرت م یند و به عبادت مینما یم ن كُ مِ

رٍ  نْ (حرف  .یارکھر  یبرا :»أَمْ ه کن یا ای .انجام امور یبرا یعنی .الم است یبه معن )مِ



  ٢٨٤٥ سوره قدر

 

  .آورند یرا با خود به ارمغان م یتکر و بریھر خ :یعنی .باء مصاحبت است یبه معن
 ۵ سوره قدر آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ِ�َ  مٌ َسَ�ٰ ﴿    ﴾٥ رِ َفجۡ لۡ ٱ لَعِ َمطۡ  َح�َّ
   ترجمه: 
است تا  )دار فرشتگان بر مؤمنان شب زندهو درود (شب سالمت و رحمت  ،آن شب 

  .طلوع صبح
   توضیحات: 

المٌ «  ه طلب آمرزش و کمراد درود فرشتگان بر مؤمنان است  .سالم و درود :»سَ
موجب سالمت و در  ،طاعت و عبادت در آن یعنی .سالمت .شان استیا یرحمت برا

است  یشب یعنی ،سالم یه به معنکن یا ای .ز استیامن و امان ماندن مؤمنان از ھر چ

طْلَعِ . «سالم و توأم با سالمت مصدر  .دنیھنگام دم .وقت طلوع .دنیدم .طلوع :»مَ
ه کچرا  .است یکی ،شب قدر در مناطق مختلف :یادآوری .ا اسم زمان استی یمیم

ه ھمراه ین سایو ا ،افتد یگر میره دکم یه بر نکن است یره زمکم یه نیشب ھمان سا
ست و چھار ساعت انجام یامل آن در بکدوره  کی .ت استکن در حریگردش زم

امل کشب  ،ردیگ یج فرا مین را به تدریتمام نقاط زم یکیه تارکن مّدت یا .ردیپذ یم
مھمان مردمان  ،رتریه با اختالف چند ساعت زودتر و دکن و شب قدر آن است یره زمک

  .شود ین مینار سراسر زمکگوشه و 





 
 

 ۀسوره بین

 ۱ آیه ۀسوره بین
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿  َّ�  ْ هۡ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
ۡ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ٰ  ُمنَفّكِ�َ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل   َح�َّ

ۡ
 �َِيُهمُ تَأ

  ﴾١ّيَِنةُ ۡ�َ ٱ
   ترجمه: 
 یو برابر سّنت الھ(نرسد شان  بدی ه حّجتک یتا زمان ،انکو مشر ،تابکافران اھل ک 

  .شوند یبه حال خود رھا نم )با آنان اتمام حّجت نگردد
   توضیحات: 

لِ الْكِتَابِ «  نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ن کیاء بوده ولیروان انبیه از پکاست  یسانکمراد ھمه »: الَّذِ
اند. واژه  افتاده کشر فر وکاند و به  منحرف شده ین آسمانیاز آئ یاد زمانیبر اثر فاصله ز

نْ ( كِنيَ ـالْ «ان است. یب ی) برامِ ِ رشْ ھا  این ا آتش و مانندیه بت کاست  یسانکمراد ھمه »: مُ

نيَ «اند.  ھم نداشته یتاب الھکاند و  دهیرا پرست كِّ نفَ به حال خود رھاشدگان (نگا: »: مُ
سوی  به باشد وشان نفرستاده یا یبرا یغمبریه خدا پک یسانک یعنیّسر). یالمصحف الم

بَيِّنَةُ «رده باشد. کقت رھنمودشان نیحق و حق مُ الْ تّي تَأْتِيَهُ شان  بدی ه حّجتک یتا زمان»: حَ
آنان  یرا برا یغمبریحتمًا خدا پ یعنیبرسد. شان  بدی ه حّجتکن یبرسد. مگر ا

»:  بَيِّنَةُ الْ ). «۱۳۴و  ۱۳۳/   ند (نگا: طهک یشان اتمام حّجت میله با این وسیفرستد و بد یم
را فرا  ین آسمانیه مشعل آئکاست  یغمبرانیاز پ یغمبرینجا مراد پیحّجت و برھان. در ا

  از قرآن). یّسر. پرتویدارد (نگا: المصحف الم یم یاروان بشرکراه 
 ۲ آیه ۀسوره بین

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ ّمِنَ  رَُسولٞ ﴿  ْ َ�تۡ  �َّ َرةٗ  اُصُحفٗ  لُوا َطهَّ   ﴾٢ مُّ
   ترجمه: 
 )بر آنان(را  )یالھ( کپاھای  کتاب هکخدا است  یاز سو یغمبریپ ،)آن حّجت و( 



 تفسیر نور    ٢٨٤٨

 

  ).رساند یمشان  بدی را یام آسمانکن و احیو قوان(خواند  یم
   توضیحات: 

تْلُو«  فاً «در آخر دارد.  یالف زائد ی،الخّط قرآن خواند. در رسم یم»: يَ حُ جمع »: صُ

ةً ). «۱۳/   عبس ،۱۳۳/   ھا (نگا: طه تابکفه. اوراق. یصح رَ طَهَّ   ف.یاز باطل و تحر کپا»: مُ
 ۳ آیه ۀسوره بین

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ َ�ّيَِمةٞ  ُكُتٞب  �ِيَها﴿ 
   ترجمه: 
  .است یراست و درست و پرارزش و واالئ یھا در آنھا نوشته 
   توضیحات: 

تُبٌ «  ةٌ ). «۱۰۴اء / یانب :نگا(ھا  نوشته ،توبکم یبه معن .تابکجمع  :»كُ يِّمَ  :»قَ
  ).۲/   ھفک ،۴۰/   وسفی ،۳۶/   توبه :نگا(پرارزش  .درست

 ۴ آیه ۀسوره بین
   ه:یمتن آ 

َق  َوَما﴿  ِينَ ٱ َ�َفرَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ   ﴾٤ ّيَِنةُ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا

   ترجمه: 
 یمگر آن زمان )اند دسته نگشتهو گروه گروه و دسته (اند  نده نشدهکتاب پراکاھل  

آن  .رسانده استشان  بدی و دستورات خدا را(شان آمده است یش ایبه پ یغمبریه پک
دار ین خدا پدیرا در د یاند و فروع و مذاھب م دچار تفّرق و اختالف شدهک مکوقت 

  ).اند ردهک
   توضیحات: 

 »... قَ رَّ ا تَفَ  - ۱۳/   یشور ،۹۳/   ونسی ،۱۹/   عمران آل ،۲۵۳و  ۲۱۳/   بقره :نگا( :»مَ
رھنمود مردمان آمده  یغمبران برایاز پ یغمبریه ھر وقت پکن است یمراد ا ).۱۵

 یت انقالب ھم جداسازیخاص .رده استکدار یپدھا  انسان انیدر م یانقالب ،است
مختلف مؤمنان و  یھا ھا و گروه دآوردن دستهیو پد ،انیان و باطلگرایحقگرا یھا صف

ھا  ج خطیان مؤمنان به انقالب ھم به تدریدر م .منافقان و دشمنان ھدف انقالب است
انسان عاقل  .ن است و بسیآرمان راست یاز آنھا در راستا یه تنھا خطکشود  یدار میپد



  ٢٨٤٩ سوره بینۀ

 

  .رو آن خط بوده و جان و مال را بر سر آن نھد ه دنبالهکند ک ید سعیبا
 ۵ آیه ۀسوره بین

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َو�ُقِيُموا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ  ةَ

 ٰ   ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
   ترجمه: 
 یانه خدایه مخلصانه و حقگراکدستور داده نشده است شان  بدی نیه جز اک یدر حال 

و  ،د بخوانندیه باکو نماز را چنان  ،ن (خود) بدانندیعت او را آئیرا بپرستند و تنھا شر
  ن است و بس.ین و ارزشمند این راستیمال) بپردازند. آئکات را (به تمام و کز

   توضیحات: 

وا اهللاَ وَ «  بُدُ وا إِالّ لِيَعْ رُ آ أُمِ و  ،است )أَنْ ( یبه معن )ِل (حرف  .ه استیحال ،حرف واو :»مَ

وا اهللاَ« :ن استیر چنیتقد بُدُ عْ نيَ ـمُ . «»إِالّ بِأَنْ يَ لِصِ   ونسی ،۲۹/   اعراف :نگا(مخلصانه  :»خْ

آءَ ). «۶۵/   بوتکعن ،۲۲/  نَفَ آءَ ). «۳۱/   حّج  :نگا(انه یحقگرا :»حُ نَفَ ... حُ نيَ ْلِصِ حال  :»خمُ

ةِ دِينُ . «ھستند )و( یر فاعلیاّول و دوم ضم يِّمَ قَ ن ید .ن راست و درستیآئ :»الْ
داراآلخره  ،مسجدالحرام ،مانند مسجدالجامع .اضافه موصوف به صفت است .ارزشمند

ر کذ ).۵۰/   انفال ،۱۸۱/   عمران آل :نگا(ق یعذاب الحر ،)۳۰/   نحل ،۱۰۹/   وسفی :نگا(
  ).یالمعان روح .انیالب روح :نگا(مبالغه است  یبرا )ه(

 ۶ آیه ۀسوره بین
   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�َفُروا
َ
ۡ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ٓۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْوَ�ٰٓ  �ِيَها

ُ
 �َِك أ

  ﴾٦ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َ�ُّ  ُهمۡ 
   ترجمه: 
 !ان آتش دوزخ خواھند ماندیجاودانه در م ،انکو مشر ،تابکافراِن اھل کمسّلمًا  

  .ھستندھا  انسان نیبدتر کآنان بدون ش
   توضیحات: 

وا... الْ «  رُ فَ ينَ كَ ذِ كِنيَ ـالَّ ِ رشْ ت یخ بشریان سراسر تارکتاب و مشرکافران اھل کمراد  :»مُ
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ُّ . «است ةِ . «نیبدتر :»رشَ يَّ ِ   .ھا انسان :»الْربَ
 ۷ آیه ۀسوره بین

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
  ﴾٧ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

   ترجمه: 
آنان مسّلمًا  ،نندک یسته میسته و بایشا یارھاکه مؤمنند و ک یسانکگمان  یب 

  .ھستندھا  انسان نیخوبتر
   توضیحات: 

 » ُ ريْ ت یخ بشریتار ار سراسرکوکیزگار و نیمانداران پرھیمراد ا .نیتر خوب .نیبھتر :»خَ
  .است

 ۸ آیه ۀسوره بین
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ؤُُهمۡ َجَزا  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
 رَِّ�َ  �ۖ �

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ ٰ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا   ﴾٨ ۥَر�َّهُ  َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
   ترجمه: 
است  یماندگار یه جاکاست  یبھشتھای  باغ شگاه پروردگارشانیدر پ پاداش آنان 

شه در آنجا یھم یجاودانه برا .آن روان است )یھا ھا و درخت اخک(ر یو رودبارھا در ز
ھمه نعمت و (ن یا !شان ھم از خدا خوشنودندیو ا یشان راضیخدا از ا .خواھند ماند

  .ش بھراسدیخوه از پروردگار کخواھد بود  یسکاز آِن  )یخوش
   توضیحات: 

نٍ «  دْ َ اهللاُ...). «۳۱/   نحل ،۲۳رعد /  ،۷۲/   توبه :نگا(ماندن  .اقامت :»عَ يضِ  :»رَ
ت از یقت رضایدر حق ،مؤمنان از خدا یارکوکیو ن یت خدا به خاطر فرمانبرداریرضا

دورتر از ال و یباالتر از خ یه بسکحّد و حصر خدا است  یاجر و پاداش و انعام و الطاف ب
  .شان استیانتظار ا



 
 

 سوره زلزلة

 ۱ آیه ۀسوره زلزل
   ه:یمتن آ 

ۡ  إَِذا﴿   ٱ زِلَِت ُزل
َ
ۡ  ُض �ۡ�   ﴾١ َزالََهازِل

   ترجمه: 
  .شود ین سخت به لرزه در انداخته میه زمک یھنگام 
   توضیحات: 

ا...«  الَ ). «۱/   حّج  :نگا(امت است ید قیاشاره به زلزله شد :»إِذَ زَ لْ اـزِ ه ک یا زلزله :»هَ
  .داند یو شّدت آن را تنھا خدا م ین است و چگونگیمخصوص زم
 ۲ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 

خۡ ﴿ 
َ
 ٱ رََجِت َوأ

َ
�ۡ  ُض �ۡ�

َ
  ﴾٢ َقالََها�

   ترجمه: 
 )و ھمه ،ھا ھا و مرده نهیو دف یدرون یھا افد و گدازهکش یاز ھم م(ن یو زم 

  ).دیآ یدر م یگریو به گونه د(اندازد  یرون میخود را ب یھا و بارھا ینیسنگ
   توضیحات: 

الَ «  ھا و  نهیھا و گنج نهیھا و دف مراد ھمه گدازه .نیسنگ یبارھا ،جمع ِثْقل :»أَثْقَ
  ).۷/   نحل ،۱۳/   بوتکعن :نگا(است ھا  این اموات و جز

 ۳ آیه ۀزلزلسوره 
   ه:یمتن آ 

   ﴾٣ لََها َما نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوقَاَل ﴿ 
   ترجمه:

  ؟ ن را چه شده استیزم :دیگو یو انسان م 
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   توضیحات: 

انُ «  ن را یزم کوحشتنا یھا یو دگرگون یرعادیغ یھا انکه تک یانسان :»اإلنسَ

ا لَ . «ندیب یم اـمَ   ؟ آن را چه شده است ؟ ن را چه خبر استیزم :»هَ
 ۴ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  خۡ  ُ�َّدِ
َ
  ﴾٤ َبارََهاأ

   ترجمه: 
و به زبان (ند ک یخود را بازگو م ین خبرھایزم )امت استیه سرآغاز قک(در آن روز  

  ).بر آن گذشته است یزھائیه چه چکا حال خواھد گفت یقال 
   توضیحات: 

ئِذٍ «  مَ وْ ا(بدل از  .در آن روز :»يَ ثُ ـتُ . «است )إِذَ دِّ  .ندک یبازگو م .دیگو یسخن م :»حَ
 ن شاھد و ناظر اعمالیا به زبال قال است و زمی ،ردنکن سخن گفتن و بازگو یا

 ن بدان ھنگامیوضع زم یعنی .ه به زبان حال استکن یا ایو  ،بوده استھا  انسان
. خواھد شد داریحق و باطل پد ین روزیو در چن ،ز خواھد بودیھمه چگر  بیان

ا« هَ بَارَ ا ی ،خورد یه در آن زمان به چشم مکاست  یاوضاع و احوال ،نیاخبار زم :»أَخْ
 یگواھ  ھا بدان کنیاند و ا آن انجام داده یه مردمان بر روکاست  یاعمال و افعال

  .ز در جھان ثبت و ضبط استیه ھمه چکچرا  .دھد یم
 ۵ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 

نَّ ﴿ 
َ
وۡ  َر�ََّك  بِأ

َ
  ﴾٥ لََها َ�ٰ أ

   ترجمه: 
ه ک(دھد  یام میه پروردگار تو بدو پکبدان سبب است  )نین احوال و اقوال زمیا( 

  ).دیچه بشود و چه بگو
   توضیحات: 

 »... بَّكَ يا«ه است. یسبب ،حرف باء»: بِأَنَّ رَ حَ   ).۶۸/   ام داد. فرمان داد (نگا: نحلیپ»: أَوْ
 ۶ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 
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شۡ  �َّاُس ٱ ُدرُ يَۡص  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ 
َ
وۡ  اَتا�ٗ أ ْ ّلُِ�َ عۡ  ا

َ
  ﴾٦ لَُهمۡ َ�ٰ أ

   ترجمه: 
و (ند یآ یرون مینده بکدسته دسته و پرا )خود یاز گورھا(مردمان  ،در آن روز 

 جهینت(نموده شود و شان  بدی شانیارھاکتا  )شوند یمحشر م یرھسپار صحرا
  ).نندیرا ببشان  اعمال

   توضیحات: 

رُ «  دُ تَاتاً . «ندیآ یرون میب :»يَصْ مراد دسته دسته و فرد  .ھا ندهکپرا ،تیجمع َشت :»أَشْ

ا. «حال است .فرد است وْ َ   .انده شودینماشان  بدی تا :»لِريُ
 ۷ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿    ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
   ترجمه: 
و پاداشش (د یآن را خواھد د ،رده باشدکو کیار نک یس به اندازه ذّره غبارکپس ھر 

  ).را خواھد گرفت
   توضیحات: 

ةٍ «  الَ ذرَّ ثْقَ   ).۳سبأ /  ،۶۱/   ونسی ،۴۰نساء /  :نگا( یبه اندازه ذّره غبار :»مِ
 ۸ آیه ۀسوره زلزل

   ه:یمتن آ 

�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿    ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
   ترجمه: 
ش را یو سزا(د یآن را خواھد د ،رده باشدکار بد ک یس به اندازه ذّره غبارکو ھر 

  ).دیخواھد چش
   توضیحات: 

ةٍ «  رَّ ھا  عرب انیدر م یزیه نماد رکدانند  یز میآن را مورچه ر یبرخ .کذّره خا :»ذَ
 .است





 
 

 سوره عادیات

 ۱ سوره عادیات آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ احٗ َضبۡ  ِت ِدَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿ 
   ترجمه: 
  !روند یش میزنان پ نفس )دان جھادیم یسو به(ه ک یا سوگند به اسبان تازنده 
   توضیحات: 

ادِيَاتِ «  عَ ه در راه کاست  یا لهیب و وسکمراد ھر مر .اسبان تازنده ،ةیجمع َعادِ  :»الْ

بْحاً . «ردیاجرا فرمان او مورد استفاده قرار گ یزدان و برای نَفس اسبان به  یصدا :»ضَ

ات( یعنی ،اسم فاعل ینجا به معنیدر ا .دنیھنگام دو ابِحَ  یاسبان یبه معن ،است )ضَ
  .حال است .اند ردهکنَفس خود را بلند  یه صداک

 ۲ سوره عادیات آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱفَ ﴿  ٰ ل   ﴾٢ احٗ قَدۡ  ِت ُمورَِ�
   ترجمه: 
ھا  جرّقه )سر راه یشان به سنگھایبر اثر برخورد چخماق سمھا(ه ک یآن اسبان 
  .افروزند یبرم
   توضیحات: 

يَاتِ ـالْ «  ورِ ھا  نندگان جرّقهکدیمراد تول .آتش افروزندگان با چخماق ،ةیجمع ُمورِ  :»مُ

حاً . «است دْ اسم  ینجا به معنیدر ا .د جرّقهیتول یگر برایدکیزدن سنگ چخماق به  :»قَ

ات( یعنیفاعل  ادِحَ   .ن استیزم یھا پا بر سنگ یھا مراد زنندگان سم .و حال است )قَ
 ۳ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 
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ۡ ٱفَ ﴿    ﴾٣ احٗ ُصبۡ  تِ ُمغِيَ�ٰ ل
   ترجمه: 
  .برند یورش می )ان دشمنیبر سپاھ(ه بامدادان ک یھمان اسبان 
   توضیحات: 

اتِ ـالْ «  غِريَ بْحاً . «نندگانک ھجوم .ورش برندگانی ،َرةیجمع ُمغ :»مُ  .بامدادان :»صُ

ات( یعنی ،اسم فاعل یآن را در معن .ه استیف مفعوٌل  بِحَ صْ ز دانسته و حال بشمار ین )مُ
  ).للقرآن یر القرآنیالتفس :نگا(اند  آورده

 ۴ سوره عادیات آیه
   ه:یمتن آ 

ثَرۡ ﴿ 
َ
  ﴾٤ اعٗ َ�قۡ  ۦبِهِ  نَ فَ�

   ترجمه: 
  .زندیانگ یرا برم یادیگرد و غبار ز ،و در آن 
   توضیحات: 

نَ «  ة(باب افعال و از مصدر  .ردندکبرپا  .ختندیبرانگ :»أَثَرْ است  )ثور(و از ماده  )إثارَ

 ،است )يفِ ( یبه معن )ِب (حرف  .در آن :»بِهِ ). «۹فاطر /  ،۴۸و  ۹/   روم ،۷۱/   بقره :نگا(

عاً . «گردد یبه صبح برم )هِ (ر یو ضم   .گرد و غبار :»نَقْ
 ۵ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ ًعاَ�ۡ  ۦبِهِ  نَ فَوََسطۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .تازند یم )دشمنان(ان جمع یو بامدادان به م 
   توضیحات: 

طْنَ «  سَ  یبرخ .در صبح یعنی .در آن :»بِهِ « .دندیانه دویبه م .به وسط رفتند :»وَ

عاً (را به  )هِ (ر یه دانسته و ضمیتعّد  یحرف باء را برا ن صورت یدر ا .اند برگشت داده )نَقْ
ت دشمنان یان جمعیآن گرد و غبار فراوان را با خود به م :ن استیه چنیآ یمعن

ن گرد یبا ھم :اند ردهک ین معنیه را چنیو آ ،اند ه دانستهیھم باء را حال یبعض .برند یم



  ٢٨٥٧ سوره عادیات

 

  .برند یان جمع دشمنان تاخت میه مو غبار فراوان ب
 ۶ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ لََكنُودٞ  ۦلَِرّ�ِهِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ 
   ترجمه: 
ار ناسپاس و حق یانسان نسبت به پروردگار خود بس )هکسوگند  ین اسبانیبه چن( 

  .ناشناس است
   توضیحات: 

انَ «  نسَ مات یافته است و تعلیت نیترب یمعارف الھ ه در پرتوکاست  یمراد انسان :»اإلِ
. ش نموده استکم غرائز و شھوات سریشتن را تسلیو خو ،اء بر دلش نتافته استیانب

نُودٌ «   .ناشناس حق .ناسپاس .نندهک فران نعمتک :»كَ
 ۷ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  ۥ�نَّهُ ﴿  َ�َ  ٰ   ﴾٧ لََشهِيدٞ  لَِك َ�
   ترجمه: 
  ).داند ناسپاس و حق ناشناس است یو م(گواه است  ین معنیز بر ایخود انسان ن 
   توضیحات: 

يدٌ «انسان. گمان  بی ھمانا انسان.»: إِنَّهُ «  هِ گاه. گواھ»: شَ انسان به زبان حال  یگواه. آ
گاھیتوان د ی) م۱۷/   و توبه ۱۷۲/   ر آن را در (اعرافیاست. نظ معلوم  ،او ید. و اّما آ

گاه است. یگر بھتر خود را میس دکاز ھره انسان کاست    شناسد و از درون خود آ
 ۸ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ لََشِديدٌ  ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ 
   ترجمه: 
  .و اموال دارد یبه دارائ یدیو او عالقه شد 
   توضیحات: 

ِ ـالْ «  ريْ يدٌ ). «۱۹/   احزاب ،۱۸۰/   بقره :نگا( یاموال و دارائ :»خَ دِ  .تند و سخت :»شَ
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بِّ الْ ـلِ «. حرف الم در واژه ل و تنگچشمیبخ ِ ـحُ ريْ  یو معن ،ه باشدیتعّد  یتواند برا یم» خَ
انسان  :ن استیه چنیآ یه معنک ،لیتعل یه براکن یا ای .ه با توّجه بدان در باال گذشتیآ

  .ل استیبخ یبه عّلت دوست داشت اموال و دارائ
 ۹ عادیات آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

فََ� ﴿ 
َ
  ﴾٩ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َما ِ�َ ُ�عۡ  إَِذا لَمُ َ�عۡ  أ

   ترجمه: 
ه آنچه در گورھا ک یھنگام :داند ینم )یناسپاس و دلباخته دارائ(ن انسان یا ایآ 

  ).گردند یو مردگان زنده م(شود  یرون آورده میاست ب
   توضیحات: 

ثِرَ «    ).۴انفطار /  :نگا(د یو زنده گرد رون آورده شدیب :»بُعْ
 ۱۰ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

َل ﴿  ُدورِ ٱ ِ�  َما وَُحّصِ   ﴾١٠ لصُّ
   ترجمه: 
ان یاز م(است  )ت خوب و بدیمان و نیفر و اکاز (ھا  نهیه آنچه در سک یو ھنگام 

  .دیآ یگردد و به دست م یم یآور جمع )دفاتر اعمال
   توضیحات: 

لَ «  صِّ   .دیجمع گرد .به دست آورده شد :»حُ
 ۱۱ سوره عادیات آیه

   ه:یمتن آ 

ۢ  َم�ِذٖ يَوۡ  بِِهمۡ  َر�َُّهم إِنَّ ﴿  َبُِ� َّ� ١١﴾  
   ترجمه: 
گاه است یبس )شانیاز احوال آنان و اعمال ا(پروردگارشان  کدر آن روز بدون ش  ار آ

  ).؟دھد یفرشان را میکو پاداش و (
   توضیحات: 

بِريٌ «  گاه و باخبریبس :»خَ   .ار آ



 
 

 سوره قارعۀ

 ۱ آیه ۀسوره قارع
   ه:یمتن آ 

  ﴾١ َقارَِعةُ لۡ ٱ﴿ 
   ترجمه: 
  !بزرگ یبال 
   توضیحات: 

ةُ «  عَ ارِ قَ  از ینام ).۳۱رعد /  :نگا(ند یگو یبت سخت و بزرگ را میمص .وبندهک :»أَلْ
صاّخه  ،)۳۴/   نازعات :نگا(طاّمه  ،)۱/   حاّقه :نگا(حاّقه  :مانند .امت استیقھای  نام

وبد و ھول و ک یه جھان را در ھم مکامت است یمراد سرآغاز ق ).۳۳/   عبس :نگا(
 ی،ن خوف و فزع و وحشت و ھراسیالبّته چن .اندازد یرا به تپش مھا  دل ،ھراس آن

و  یو مؤمنان در شاد ،ردیگ یان و فاجران را در بر مکمشرافران و منافقان و ک
 ،۶۹/   مائده ،۲۶۲/   بقره :نگا(باشند  یبوده و دور از شدائد و مصائب م یشادخوار

  ).۱۳/   احقاف ،۶۸/   زخرف ،۶۲/   ونسی
 ۲ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َقارَِعةُ لۡ ٱ َما﴿ 
   ترجمه: 
  ؟! استست و چگونه یبزرگ چ یبال 
   توضیحات: 

ا«    ؟! چگونه است ؟ ستیچ :»مَ
 ۳ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾٣ َقارَِعةُ لۡ ٱ َما َك َرٮ



 تفسیر نور    ٢٨٦٠

 

   ترجمه: 
  ؟! ست و چگونه استیبزرگ چ یبال یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   ).۱۴مرسالت /  ،۲۷مّدّثر /  ،۳حاّقه /  :نگا( ؟! یدان یتو چه م :»مَ
 ۴ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َفَراِش لۡ ٱكَ  �َّاُس ٱ يَُ�ونُ  مَ يَوۡ ﴿    ﴾٤ ُثوثِ َمبۡ ل
   ترجمه: 
ران و ینجا و آنجا حیدر ا(نده کھمچو پروانگاِن پرا ،ه مردمانکاست  یروز 

  .گردند یم )سرگردان
   توضیحات: 

مَ «  وْ ان یدر م یصور اّول شروع و با داوره با نفخه کاست  یمّدت زمان ،امتیق :»يَ

اشِ . «ردیگ یان میمردم پا رَ فَ  هکاست  یھائ مراد پروانه .اسم جنس است .پروانه :»الْ
 ،ھا عرب .افتند یسوزند و م یگردند و م یرامون نور چراغ میران پیوار و ح وانهیدھا  شب

. زنند یالمثل م به پروانه ضرب ،ارکاز عاقبت  یخبر یو ب یو نادان یدر سرگشتگ

بْثُوثِ ـالْ «   .ندهکپرا :»مَ
 ۵ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ ﴿    ﴾٥ َمنُفوِش ل
   ترجمه: 
  .شوند یشده م یھمسان پشِم رنگارنِگ حّالج ،ھا وهکو  
   توضیحات: 

نِ «  وشِ ـالْ . «پشم رنگ شده .پشم :»الْعِهْ نفُ   .شده یحّالج .زده شده :»مَ
 ۶ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ٰ  َ�ُقلَۡت  َمن فَأ   ﴾٦ ۥزِ�ُنهُ َمَ�

 



  ٢٨٦١ سوره قارعۀ

 

   ترجمه: 
  .ن باشدیاو سنگ )یھا یکیحسنات و ن( یه ترازوک یسک 
   توضیحات: 

لَتْ «  ينُ «د. ین گردیسنگ»: ثَقُ ازِ وَ م یتعظ یترازوھا. جمع بستن آن برا ،زانیجمع م»: مَ
  ).۸/   اعمال انسان (نگا: اعراف یعنیھا.  دهیھا و سنج دهیشک ،ا جمع موزونیاست. 

 ۷ آیه ۀسوره قارع
   ه:یمتن آ 

اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ ﴿    ﴾٧ رَّ
   ترجمه: 
  .برد یبسر م یت بخشیرضا یاو در زندگ 
   توضیحات: 

ةٍ «  يشَ يَةٍ . «یزندگ :»عِ اضِ  یه صاحب آن بدان راضک ییزندگ یعنی .ت بخشیرضا :»رَ
  ).۲۱/   حاّقه :نگا(و از آن خوشنود است 

 ۸ آیه ۀسوره قارع
   ه:یمتن آ 

ا﴿  مَّ
َ
ۡت  َمنۡ  َوأ ٰ  َخفَّ   ﴾٨ ۥزِ�ُنهُ َمَ�

   ترجمه: 
  .شود کاو سب )یھایکیحسنات و ن( یه ترازوک یسکو اّما  
   توضیحات: 

فَّ «  متر بودن ک ،گریبه عبارت دا ی ،شدن حسنات کمراد سب .دیگرد کسب :»تْ خَ
  .ئات استیحسنات از س

 ۹ آیه ۀسوره قارع
   ه:یمتن آ 

هُ ﴿  مُّ
ُ
  ﴾٩ َهاوَِ�ةٞ  ۥفَأ

   ترجمه: 
دھان  ،دن اویشکدر آغوش  یو برا(است  )ژرف دوزخ(پرتگاه  ،او )مھربان(مادِر  

  ).رده استکش باز یسو خود را به



 تفسیر نور    ٢٨٦٢

 

   توضیحات: 

ةٌ . «گاه استیو جا یمراد مأو .استشخند یر یبرا .مادر :»أُمُّ «  يَ اوِ پرتگاه و محّل  :»هَ
  .از اسماء دوزخ است یاسم .اء بدانیسقوط اش

 ۱۰ آیه ۀسوره قارع
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾١٠ هَِيهۡ  َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟! ست و چگونه استیپرتگاه دوزخ چ ی،دان یتو چه م 
   توضیحات: 

يَهْ «  اهِ ا(ب است از کمر :»مَ يَ (استفھام و  )مَ   ).۱۹/   حاّقه :نگا(ته کس )هْ (ر و یضم )هِ
 ۱۱ آیه ۀسوره قارع

   ه:یمتن آ 

  ﴾١١ َحاِمَي� نَارٌ ﴿ 
   ترجمه: 
  .است یار گرم و سوزانیآتش بزرگ بس 
   توضیحات: 

يَةٌ «  امِ   ).۴/   هیغاش :نگا(ار گرم و سوزان یبس :»حَ



 
 

 تکاثرسوره 

 ۱ سوره تکاثر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۡ ل
َ
� ٰ   ﴾١ �ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ

   ترجمه: 
شما را  )به مال و منال و خدم و حشم و ثروت و قدرت(و نازش  یطلب مسابقه افزون 

  .دارد یبه خود مشغول و سرگرم م
   توضیحات: 

ياـأَلْ «   ،۹/   منافقون :نگا(رد کخبر  یغافل و ب .به خود مشغول و سرگرم داشت :» هَ

اثُرُ ). «۳حجر /  ،۳۷نور /  و مباھات بدان  ،در اموال و اوالد یطلب مسابقه افزون :»التَّكَ
  ).۲۰د / یحد :نگا(

 ۲ سوره تکاثر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٰ ۡ ٱ ُ�مُ ُزرۡ  َح�َّ   ﴾٢ َمَقابِرَ ل
   ترجمه: 
  ).گذرد یار مکار از کو (د یرو یھا م به گورستان )د ویریم یم(ه کتا بدان گاه  
   توضیحات: 

تُمْ «  رْ دن و مر ی،ردن و روبرو شدنکن مالقات یمراد از چن .دیردکد ید و بازدید :»زُ

ابِرَ ـالْ «ھا دفن شدن است  در گورستان قَ   .ھا گورستان ،جمع َمْقَبَرة :»مَ
 ۳ سوره تکاثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
  ).دیا ختهیبر سر خود ر یکه چه خاک(د دانست یخواھ )بعد از مرگ( !دینکھان بس  



 تفسیر نور    ٢٨٦٤

 

   توضیحات: 

الّ «    .حّقا !دینکبس  :»كَ
 ۴ سوره تکاثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
ه چگونه خود را خانه خراب و ک(د دانست یخواھ !دینکھان بس  :)میگو یم(باز ھم  

  ).دیا ردهکبدبخت 
   توضیحات: 

الّ «    !باز ھم ھان :»ثُمَّ كَ
 ۵ سوره تکاثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ قِ�ِ ۡ�َ ٱ مَ ِعلۡ  لَُمونَ َ�عۡ  لَوۡ  َ�َّ ﴿ 
   ترجمه: 
گاھ !دینکھان بس   امًال کار خود کو از فرجام (د یداشته باش ینیقیو  یقطع یاگر آ

د و یشک یو مباھات به قدرت و ثروت دست م یطلب ن مسابقه افزونیاز ا ،دیباخبر باش
  ).دیپرداز یار آخرت مکد و به یگرد ینم یگرد مالھ

   توضیحات: 

نيِ «  يَقِ لْمَ الْ گاھ .نیدانش راست :»عِ ن و یقیال علم :تا است ن سهیقیمراحل  .یقطع یآ
اضافه  ،اضافه آنھا ).۵۱/   حاّقه ،۹۵/   واقعه ،۹۹حجر /  :نگا(ن یقیال ن و حّق یقیال نیع

ن امور یھرگز به سراغ ا :لیاز قب .محذوف است )َلوْ (جواب  .موصوف به صفت خود است
  .دیردک ین مسائل باطل نمید و تفاخر و مباھات به ایرفت ینم

 ۶ سوره تکاثر آیه
   ه:یمتن آ 

ُونَّ ﴿    ﴾٦ ِحيمَ �َۡ ٱ لََ�َ
   ترجمه: 
  .دید دیشما قطعًا دوزخ را خواھ 



  ٢٨٦٥ سوره تکاثر

 

   توضیحات: 

نَّ «  وُ َ  ،۹۱شعراء /  :نگا(ار شدن دوزخ است کمراد آش .دید دیقطعًا و حتمًا خواھ :»لَرتَ
  ).۳۶/   نازعات

 ۷ سوره تکاثر آیه
   ه:یمتن آ 

َها ُ�مَّ ﴿  ُو�َّ   ﴾٧ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�ۡ�َ  لََ�َ
   ترجمه: 
د یو در آن خواھ(د ید دیخود دوزخ را خواھ ،انیارا و عکشما آش :)میگو یم(باز ھم  

  ).افتاد
   توضیحات: 

نيِ «  يَقِ َ الْ نيْ گاھ .ینیقیدن ید :»عَ دن یمراد از د .ردنکدن و مشاھده یحاصل از د یآ
  ).خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(دن عذاب آن است یدر آن افتادن و چش ،دوزخ

 ۸ تکاثر آیهسوره 
   ه:یمتن آ 

  ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿ 
   ترجمه: 
  .د شدیسپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواھ 
   توضیحات: 

ه قبًال کچرا  .یب زمانینه ترت ؛ است یب اخباریترت ینجا براین واژه در ایا :»ثُمَّ « 
تواند  یالبّته م ).ّسریالمصحف الم :نگا(رفته است یپذ تاب و قضاوت انجامکحساب و 

 یان سؤاالتیشتر از دوزخیعذاب ب یچون در دوزخ برا .ھم باشد یب زمانیترت یبرا
  ).۴۲مّدّثر /  ،۸/   کمل :نگا(شود  یم



 
 

 عصر ی سوره

  ﴾١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿  
   ترجمه: 
ل به سعادت ین یو فرصت تالش او برا ،انسان یه زندگیه سرماکسوگند به زمان ( 

  !دو جھان است)
   توضیحات: 

 » ِ ھا  انسان یه زندگیه سرماکت است یخ بشریزمان. روزگار. مراد زمان و تار»: الْعَرصْ
  است. یھودگیان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به بیو خسران و ز ،است

   ﴾٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿  ۲
   ترجمه: 
  انمندند.یھا ھمه ز انسان 
   توضیحات: 
ه با کن است: آنان یان و ضرر. اصل ایز»: ُخْسٍر « ّلف مراد است. کانسان م»: اِإلنَساَن « 
 ،۱۷۸/   اعراف ،۵/   نند (نگا: نملیب یان میز ،نندک یطان معامله میعمر خود با ش یطال
  ).۱۳ - ۱۰/   برند (نگا: صف یسود م ،ندینما یزدان تجارت میه با ک) و آنان ۴۵/   یشور

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿   َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َوتََواَصوۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب    ﴾٣ لصَّ
   ترجمه: 
گر را به یو ھمد ،نندک یسته میباسته و یشا یارھاکو  ،آورند یمان میه اک یسانکمگر  
 یبائیکگر را به شیدکیو  ،نندک یده و قول و عمل) سفارش میبه حق (در عق کتمّس 

ه موجب کند (ینما یه می) توصیھائ و دردھا و رنجھا  دشواری وھا  سختی (در تحّمل
  گردد). یخدا م یرضا
   توضیحات: 

ا«  وْ اصَ قِّ ـالْ . «ردندکگر را سفارش یھمد :»تَوَ ِ . «یقتیھرگونه حق و حق :»حَ ربْ  :»الصَّ
 .ه داردکاست  یتیاھّم گر  بیان ر خاص بعد از عام است وکذ .یبائیکش



 
 

 سوره همزه

 ۱ آیه ۀسوره ُھَمزَ 
   ه:یمتن آ 

َُّمَز�ٍ  ُهَمَز�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿    ﴾١ ل
   ترجمه: 
  !زن باشد طعنهبجو و یه عکبه حال ھر  یوا 
   توضیحات: 

يْلٌ «   ،۲/   میابراھ ،۷۹/   بقره :نگا( .و عذاب کھال .یو نابود یبدبخت !الیواو !یوا :»وَ

ةٍ ـهُ ). «۳۷/   میمر زَ ةٍ ـلُ . «بجویار عیبس :»مَ زَ ةٍ لُ ـهُ . «زن ار طعنهیبس :»مَ زَ ةٍ ـمَ زَ ن دو یا :»مَ
به  یاریه در موارد بسکند کیآن اندازه به ھم نزد یاز لحاظ معن .اند غه مبالغهیواژه ص

ن تفاوت یا یگر فرق دارند ولیدکیھرچند با  .اند عنوان دو لفظ مترادف استعمال شده

ةـهُ (م یمفاھ یا ه عّدهکاست  یا به گونه زَ ةـلُ ( یرا برا )مَ زَ ةـلُ (مقاصد  یا و عّده ،)مَ زَ را  )مَ

ةـهُ ( یبرا زَ بت یار غیبس ،ُھَمَزة -الف  :لیاز قب ).م القرآنیتفھ :نگا(اند  ردهکر کذ )مَ
 -ج  .َلَمَزة با زبان ،با اشاره به دست یبجویع ،ُھَمَزة -ب  .بجویو ُلَمَزة سخت ع ،نندهک

ارا و به که آشکآن  ،ُھَمَزة -د  .ابیه در غکو ُلَمَزة آن  ،ندک یه روبرو بدگوئکآن  ،ُھَمَزة
پس  ).نینو :نگا(گر ید یو معان .و با اشاره ابرو و چشم یُلَمَزة در پنھان ،دیآواز بلند بگو

ند یخوشا یند و براکر یشان را تحقیو ا ،ردیگ یت مردم را به بازیثیه آبرو و حکھر 
و در حضور  ،ھا نسبت دھد یبدشان  بدی ز شمارد ویشان را ناچیارھاکگران یا دیخود 

 ،ندیمردم بب یکوچکخود را در  یو بزرگ ،دیر نماین و تحقیآنان را توھ ،ابیا در غی
  .ُھَمَزة و ُلَمَزة است

 ۲ آیه ۀسوره ُھَمزَ 
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿  َدهُ  َماٗ�  َ�َعَ  �َّ   ﴾٢ ۥوََعدَّ
   ترجمه: 
چرا ( .شمارد یآورد و آن را بارھا و بارھا م یرا گرد م یفراوان یه دارائک یسکھمان  
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رش کر و ذکو ف ،برد یند و لّذت مک یف میک یدارائ یه از شمردن پول و سرشمارک
 ،ندک یم ین بت او را غرق شادیبرق ا .نار استیو معبود و مسجودش درھم و د ،اموال

  ).ندک یھا را در آن خالصه م تیه تمام شخصکش یت خویو نه تنھا شخص
   توضیحات: 

االً «  هُ . «فراوان یدارائ :»مَ دَ دَّ حساب آن را ّرات و مّرات شمرده است و کآن را به  :»عَ
  .ر استیثکت ینجا برایل در ایباب تفع .نگاه داشته است

 ۳ آیه ۀسوره ُھَمزَ 
   ه:یمتن آ 

نَّ  َسُب َ�ۡ ﴿ 
َ
خۡ  ۥٓ َماَ�ُ  أ

َ
هُ أ   ﴾٣ ۥَ�َ

   ترجمه: 
ل کن بت مشیپس چرا چن( !بخشد یم یش بدو جاودانگیه دارائکبرد  یآخر گمان م 

  ).؟ندکن یآن قربان یت ھمگان را در پایرا نپرستد و شخص یگشائ
   توضیحات: 

هُ «  لَدَ   .رده استک یرا سرمد یو .داده است یاو را جاودانگ :»أَخْ
 ۴ آیه ۀسوره ُھَمزَ 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ۖ   ﴾٤ َطَمةِ �ُۡ ٱ ِ�  َبَذنَّ َ�ُ� َ�َّ
   ترجمه: 
اعضاء و (ننده کننده و درھم شکبه ُخرد  کاو بدون ش ).ستین نیچن( !ھرگزا ھرگز 

  .شود یگردد و فرو انداخته م یپرت م )آتش دوزخ نام ،اندام
   توضیحات: 

نَّ «  يُنبَذَ ةِ ـالْ . «شود یگردد و فرو انداخته م یقطعًا و مسّلمًا پرت م :»لَ طَمَ ار در یبس :»حُ
ه کت است ین واقعیاگر  بیان دوزخ است وھای  نام از ینام .نندهکننده و ُخرد کھم ش

ه نه تنھا کب است یمھ یو امواج انفجار یآسمان یھا ر آذرخشیر آن ھمسان تأثیتأث
م را ھم یعظ یھا آھن و ستون یھا ه شاخهکبل ،نندک یب میم را تخریعظ یھا ساختمان

  .نندکش یند و درھم مینما یخم م
 ۵ آیه ۀسوره ُھَمزَ 



  ٢٨٦٩ سوره همزۀ

 

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ﴾٥ َطَمةُ �ُۡ ٱ َما َك َرٮ

   ترجمه: 
  ؟ ستیننده چکننده و درھم شکُخرد یدان یتو چه م 
   توضیحات: 

اكَ «  رَ آ أَدْ   ).۳/   قارعه :نگا( :»مَ
 ۶ آیه ۀسوره ُھَمزَ 

   ه:یمتن آ 

ِ ٱ نَارُ ﴿  ۡ ٱ �َّ   ﴾٦ ُموقََدةُ ل
   ترجمه: 
  !آتش برافروخته خدا است 
   توضیحات: 

ةُ ـالْ «  دَ وقَ   .برافروخته .فروزان :»مُ
 ۷ آیه ۀسوره ُھَمزَ 

   ه:یآمتن  

لِعُ  لَِّ� ٱ﴿   ٱ َ�َ  َ�طَّ
َ
�ۡ �ِۡٔ  ِ  ﴾٧ َدة

   ترجمه: 
ز حّب ثروت و قدرت کو مر ،بر و فسقکفر و کانون که کھا  قلب یبه ژرفا(ه ک یآتش 

  .شود یره میمسّلط و چھا  دل و بر )رود یفرو م ،بوده است یویو منزلت دن
   توضیحات: 

يل...«  ةِ . «شود بر یره میچ :»تَطَّلِعُ عَ ئِدَ   .ھا دل ،جمع ُفؤاد :»األفْ
 ۸ آیه ۀسوره ُھَمزَ 

   ه:یمتن آ 

َها﴿  ؤۡ  ِهمَعلَيۡ  إِ�َّ ٞ مُّ  ﴾٨ َصَدة
 
   ترجمه: 
  .ده و دربسته استیه سرپوشکرد یگ یشان را در بر میا یآن آتش 



 تفسیر نور    ٢٨٧٠

 

   توضیحات: 

ةٌ «  دَ صَ ؤْ م مُّ يْهِ لَ   ).۲۰بلد /  :نگا( :»عَ
 ۹ آیه ۀسوره ُھَمزَ 

   ه:یمتن آ 

ِۢ  َ�َمدٖ  ِ� ﴿  َدة َمدَّ   ﴾٩ مُّ
   ترجمه: 
  .شوند یبسته م یدراز یھا ه آنان در ستونک یدر حال 
   توضیحات: 

دٍ «  مَ ةٍ ـمُ . «ھا ستون ،جمع َعُمود :»عَ دَ دَّ دٍ . «دراز :»مَ مَ مْ (ر یحال ضم :»يفِ عَ بوده و  )هِ
 یدوزخ است و معنان حالت یو ب )َھا(ر یه حال ضمکن یا ای .ان استیان وضع دوزخیب
 ،ده و درازیشک یھا سوزان جھّنم به صورت ستون یھا شعله :ن خواھد بودیه چنیآ

  .ردیگ یشان را در برمیند و اک یان را احاطه میدوزخ



 
 

 سوره فیل

 ۱ سوره فیل آیه
   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
ۡص  َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �

َ
  ﴾١ فِيلِ لۡ ٱ بِ َ�ٰ بِأ

   ترجمه: 
  ؟ شان آورده استیرده است و چه بر سر اکلداران چه یه پروردگار تو با فک یا دهیا نشنیآ 
   توضیحات: 

رَ ـَأَل«   ۲۴۳/   بقره :نگا(دن و باخبر شدن است یشن ،دنیمراد از د ؟ یا دهیا ندی؟ آ:»مْ تَ
. مراد عموم مردم است یول ،غمبر استیمخاطب ھرچند پ ).۶فجر /  ،۲۵۸و  ۲۴۶و 

ابِ « حَ يلِ . «دارندگان ،جمع صاِحب :»أَصْ فِ . جمع است یل اسم جنس و در معنیف :»الْ

يلِ « فِ ابِ الْ حَ ب یتخر یابرھه برا یه به سردارکمراد سپاه حبشه است  .لدارانیف :»أَصْ
ه کن بود یعّلت حمله ا .را به ھمراه داشتند یھائ لیردند و فکت که حرکمسوی  به عبهک

 یسائیلک ،دندیعبه دکچون توّجه مردم را به  ،ردندک یم یمن فرمانروائیه بر کھا یحبش
ز کنند و آنجا را مرکرةالعرب را بدان جلب یرا در صنعاء ساختند تا توّجه مردمان جز

«  ،نیدر سرزم .انون پرستش ماندکه ھمچنان کن مکیول ،ندیعبادت و تجارت نما
پرندگان مورد ھجوم قرار گرفت و  یھا دسته یه سپاه ابرھه از سوکم کینزد«   مغمس

  .درآمدند یاز پا یفیالجّثه با پرندگان ضع میعظ یلھایف
 ۲ سوره فیل آیه

   ه:یمتن آ 

لَمۡ ﴿ 
َ
  ﴾٢ لِيلٖ تَۡض  ِ�  َدُهمۡ َكيۡ  َعۡل َ�ۡ  �

   ترجمه: 
  .نگردانده است شان را تباه و باطلیرنگ ایمگر ن 
   توضیحات: 

لِيلٍ «    .باطل و تباه ساختن .ردنکسردرگم نمودن و از ھدف منحرف  :»تَضْ
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 ۳ سوره فیل آیه
   ه:یمتن آ 

رۡ ﴿ 
َ
بَا�ِيَل  اَطۡ�ً  ِهمۡ َعلَيۡ  َسَل َوأ

َ
� ٣﴾  

   ترجمه: 
  ؟ و مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده است 
   توضیحات: 

 »... لَ سَ أَرْ لَ (واو حرف عطف است و  :»وَ سَ لْ ـأَلَ (عطف بر  )أَرْ ْعَ مراد از  .است )مْ جيَ
شان یرا گروه گروه بر سر ا یه پرندگانک یبل ی،عنی .ان استیر و بیتقر ،استفھام

اً . «فرستاده است ابِيلَ . «است یاسم جنس جمع .پرندگان :»طَريْ گروه  .دسته دسته :»أَبَ
مفرد آن را  یه برخکھرچند  .رود یار نمکه مفرد آن به کاست  یّسرکجمع م .گروه

باِبَلة دانسته یِإّباَلة و بعض
َ
اً (حال  .اند أ ھا و  ن واژه برخالف آنچه بر سر زبانیا .است )طَريْ

  .باشد یاز پرندگان نم کیچ یاسم خاص ھ ،مشھور است
 ۴ سوره فیل آیه

   ه:یمتن آ 

يلٖ  ّمِن ِ�َِجاَر�ٖ  ِميِهمتَرۡ ﴿    ﴾٤ ِسّجِ
   ترجمه: 
 و(انداختند  یاز سنْگ ِگل را م یکوچک یھا لداران سنگیفسوی  به آن پرندگان 
  ).رفتند ینشانه مسویشان  به

   توضیحات: 

ةٍ «  ارَ جَ يلٍ . «ر استیتحق ین آن برایتنو .یزیو ناچ کوچکسنگ  :»حِ جِّ ل « :»سِ گِ

ر   ).۷۴حجر /  ،۸۲ھود /  :نگا(سنْگ ِگل  .»متحجّ
 ۵ سوره فیل آیه

   ه:یمتن آ 

  ٖف َكَعۡص  فََجَعلَُهمۡ ﴿ 
ۡ
أ   ﴾٥ ُ�ولِۢ مَّ

   ترجمه: 
  .ردندک یم )سوراخ سوراخ و نابود ،شتزارک(زده  شان را ھمچون برگ آفتیو ا 

 



  ٢٨٧٣ سوره فیل

 

   توضیحات: 

فٍ «  صْ ولٍ ). «۱۲/   رحمن :نگا(اه ک .رهیبرگ گندم و جو و غ :»عَ أْكُ زده و  آفت :»مَ

ولٍ . «خورده شده .رم خوردهک أْكُ فٍ مَّ صْ ده یبرگ جو .رم خوردهکزده و  برگ آفت :»عَ
اه درآمده که دانه آن خورده شده و به صورت ک یبرگ .وانات افتادهیشده و از دھان ح

  ).انیالب روح :نگا(باشد 





 
 

 سوره قریش

 ۱ سوره قریش آیه
   ه:یمتن آ 

يَ�ٰ ﴿  ۡ  ِف ِ�ِ   ﴾١ ٍش قَُر�
   ترجمه: 
  .شیبه خاطر أنس و الفت قر 
   توضیحات: 

يالفِ «  ا یمصدر باب افعال  )إيالف(واژه  .به خاطر الفت دادن و خوگر شدن :»إلِ
ا مفعول یبوده و اضافه مصدر به فاعل  یا دو مفعولی یمفعول کیتواند  یم .مفاعله است

وا(متعّلق به  ،جار و مجرور ).لسان العرب :نگا(خود باشد  بُدُ يَعْ لْ اگر  یعنی .است )فَ
 کین یم به خاطر ھمکدست  ،نندکخدا را پرستش ن یچ نعمتیھا به خاطر ھ یشیقر

تابستانه و زمستانه پرامن و امان توأم با  یوچ تجارتکشان به ینعمت بزرگ انس و الفت ا
شناس باشند و خدا را پرستش  حق یستیبا یم ،شانیم و احترام مردمان در حق ایتعظ

 یاز علل نابود یکی ی،عنی .ن باشدیشیا جار و مجرور متعّلق به مفھوم سوره پی .نندک
د یله تولین وسیو بد ،عبهکنان کت پروردگار در حق ساینشان دادن عنا ،سپاه حبشه

ماقبل و نه ه جار و مجرور نه متعّلق به کن یا ایو  .ان استیشیاروان قرک یامن برا

بُوا(ه متعّلق به فعل محذوف کمتعّلق به مابعد بوده و بل جَ جزء عّم  ،ریبک :نگا(باشد  )إِعْ
  ).خ محّمد عبدهیش

 ۲ سوره قریش آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ ٱ لَةَ رِحۡ  فِِهمۡ إَِ�ٰ ﴿  َتا يۡ ٱوَ  ءِ لّشِ   ﴾٢ ِف لصَّ
   ترجمه: 
من در یسوی  به یبازرگان(وچ زمستانه و تابستانه کشان به یبه خاطر انس و الفت ا 

  ).شام در تابستانسوی  به زمستان و
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   توضیحات: 

لَةَ . «ن استیشیالف پیبدل از إ :»إِيالفِ «  حْ  یبه است برا مفعوٌل  .مسافرت .وچک :»رِ

تَآءِ . «الفیمصدر إ . من بودیسوی  به ن فصلیھا در ا یشیوچ قرک .زمستان :»الشِّ

يْفِ «   .بستند یبه شام بار سفر م ن فصلیدر ا .تابستان :»الصَّ
 ۳ سوره قریش آیه

   ه:یمتن آ 

ْ َيعۡ فَلۡ ﴿    ﴾٣ ِت يۡ ۡ�َ ٱ َذاَ�ٰ  َربَّ  ُبُدوا
   ترجمه: 
ت را در ین امن و امنیه اک(را بپرستند  )عبهک ،خدا(ن خانه یخداوندگار ا یستیبا 

شان یا یبرا ،ش و ستم و جنگ و غارتکشمکپر از  یشورھاکطول راه و در شھرھا و 
  ).فراھم آورده است

   توضیحات: 

بَّ «    .صاحب .خداوندگار :»رَ
 ۴ سوره قریش آیه

   ه:یمتن آ 

ِيٓ ٱ﴿  طۡ  �َّ
َ
  ﴾٤ فِۢ َخوۡ  ّمِنۡ  َوَءاَمَنُهم ُجوعٖ  ّمِن َعَمُهمأ

   ترجمه: 
و آنان  ،شان داده است کده است و خورایشان را رھانیا یه از گرسنگک یخداوندگار 

و ستمگران و قلدران در شھرھا و  ،ھا راھزنان قبائل در راه(را از خوف و ھراس 
  .من ساخته استیا )ده است ویبخش یرھائ ،شورھاک

   توضیحات: 

مْ «  هُ مَ وعٍ ). «۵۷/   قصص :نگا(شان داده است  کخورا :»أَطْعَ ن جُ  یبه جا :»مِ

نْ (حرف  .یرفع گرسنگ یبرا .یگرسنگ   ).یقاسم :نگا(ه است یلیتعل ایه یبدل )مِ



 
 

 سوره ماعون

 ۱ سوره ماعون آیه
   ه:یمتن آ 

رََءيۡ ﴿ 
َ
ِيٱ َت أ ُب  �َّ ِ  يَُ�ّذِ   ﴾١ ّ�ِينِ ٱب

   ترجمه: 
ه ک یفھم یم ،مان ندارندیا )شگاه خدایدر پ(و سزا و جزا  ،نین و آئیه به دک یسانک 

  ؟ندیسانکچگونه 
   توضیحات: 

أَيْتَ «  گاھ ینجا به معنیدن در اید ؟ یا دهیا ندی؟ آ:»أَرَ افتن و شناختن است ی یآ

ينِ ). «۴۳/   فرقان ،۷۷/   میمر ،۶۳/   ھفک :نگا( . سزا و جزا .نیآئ .انتین و دید :»الدِّ

ي«   .است »هک یسانک« یجنس مراد است و در معن .هک یسک :» الَّذِ
 ۲ سوره ماعون آیه

   ه:یآمتن  

ِيٱ لَِك فََ�ٰ ﴿    ﴾٢ تِيمَ ۡ�َ ٱ يَُدعُّ  �َّ
   ترجمه: 
  .رانند یش خود میم را سخت از پیتیه کند یسانکآنان  
   توضیحات: 

عُّ «  دُ   ).۱۳طور /  :نگا(ند ک یراند و با خشونت طرد م یسخت م :»يَ
 ۳ سوره ماعون آیه

   ه:یمتن آ 

ٰ  َ�ُضُّ  َوَ� ﴿  ۡ ٱ َطَعامِ  َ�َ   ﴾٣ ِك�ِ ِمسۡ ل
   ترجمه: 
ب یق و ترغیدادن مستمندان تشو کو به خورا )ردنکر یگران را به سیو د( 
  .ندینما ینم
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   توضیحات: 

ُضُّ «    ).۳۴/   حاّقه :نگا(ند ک یب نمیق و ترغیتشو :»ال حيَ
 ۴ سوره ماعون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٤ ُمَصلِّ�َ ّلِلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  !نمازگزارانال به حال یواو 
   توضیحات: 

يْلٌ «    !الیواو !یوا :»وَ
 ۵ سوره ماعون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿    ﴾٥ َساُهونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن ُهمۡ  �َّ
   ترجمه: 
  .سپارند یم یه نماز خود را به دست فراموشک یسانکھمان  
   توضیحات: 

ونَ «  اهُ ا یه کاست  یسانکمراد  .خبران و غافالن یب ،از ماده َسْھو ی،جمع ساھ :»سَ
ا یو  ،اندازند یخوانند و چھار تا را پشت گوش م یرا م یا نمازیو  ،ندیگو ینماز م کبه تر

 ،روند ین میباال و پائ ،ان مقّلد از پدران و مادرانکودکخوانند و ھمچون  یه نماز مکن یا
نه  .تاس یاریشان اخت لماتکو نه  یشان اراد تکنه حر .نندک یم یھائ و زمزمه

  .ندیگو یفھمند چه م یو نه م ،نندک یفھمند چه م یم
 ۶ سوره ماعون آیه

   ه:یمتن آ 

ِينَ ٱ﴿  ٓ  ُهمۡ  �َّ  ﴾٦ ُءونَ يَُرا
   ترجمه: 
  .نندک یم یا و خودنمائیه رک یسانکھمان  
   توضیحات: 

ونَ «  آءُ رَ   ).۱۴۲نساء /  :نگا(نند ک یو تظاھر م یخودنمائ .نندک یم یارکایر :»يُ



  ٢٨٧٩ سوره ماعون

 

 ۷ سوره ماعون آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َنُعونَ َوَ�مۡ ﴿    ﴾٧ َماُعونَ ل
   ترجمه: 
ه و یگر به عاریدکیگان به یه معموًال ھمساکمنزل (ز یناچ یکمکو از دادن وسائل  

  .ورزند یغ میدر )به مردمان کمکو  یاریاز (نند و ک یم یخوددار )دھند یامانت م
   توضیحات: 

ونَ ـمَ ـالْ «   یوسائل .کنم ،آب ،تیبرک ،لنگک ،گید :لیاز قب ،ز منزلیوسائل ناچ :»اعُ
مراد به  .رندیگ یگر میدکیمردم از  یمعموًال به گونه امانت ،ازیو رفع ن یگشائ ه در گرهک

ونَ (واژه  .است یارکو ھم یاریاز  یخوددار یلّ کطور  اعُ غه مبالغه و از ماده یص )مَ

عْن( تا  کیات یآ یبعض :یادآوری .ارزش است یز بینماد چ .زیء ناچ یش یاست به معن )مَ
اغلب  یول .دانند یات پنج تا ھفت را راجع به منافقان میو آ ،افرانکچھار را درباره 

و  ی،ارکایر ،غفلت از نماز ،اطعام مستمندان کتر ،مانیتیر یله تحقیمجموعه صفات رذ
را به مسلمانان  یزندگز یو ناچ کوچکدر دادن وسائل  یبا مردم حتّ  یارکعدم ھم

  .گردانند یبرم یاسم





 
 

 سوره کوثر

 ۱ سوره کوثر آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 ﴾١ ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ

   ترجمه: 
ن حق و ید ه نبّوت وک(م یا ردهکرا عطاء  یت فراوانینھا یب یر و خوبیما به تو خ 
  ).ه سعادت دو جھان را به ھمراه داردکاست  یزیو ھر آن چ ،تیھدا
   توضیحات: 

ثَرَ «  وْ   .ت فراوانینھا یب یر و خوبیخ یعنی ،ثرت استکمبالغه در  :»الْكَ
 ۲ سوره کوثر آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نکب یپروردگار خود نماز بخوان و قربان ین است تنھا برایه چنکحال  
   توضیحات: 

بِّكَ «  لِّ لِرَ . ا استیاز ر یمراد نماز خال .پروردگارت نماز بخوان یتنھا برا :»صَ

رْ «   .نک یقربان ی،گریز دیس و چکنه  ،و تنھا به نام او ،پروردگارت یتنھا برا :»إنْحَ
 ۳ سوره کوثر آیه

   ه:یمتن آ 

 ٱ ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ ﴿ 
َ
�ۡ ۡ� ُ�َ ٣﴾ 

   ترجمه: 
  .نام و نشان خواھد بود یت و بکر و بریخ یتوز تو ب نهیکدشمن  ،کبدون ش 
   توضیحات: 

انِئ«  نَئَان(از مصدر  .توز نهیکدشمن  :» َ شَ و  ۲/   مائده :نگا( یتوز نهیک یبه معن )شَ
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۸» .( ُ   .تکر و بریخ یب .نام و نشان یب :»األبْرتَ



 
 

 سوره کافرون

 ۱ سوره کافرون آیه
   ه:یمتن آ 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ �   ﴾١ فُِرونَ َ�

   ترجمه: 
  !افرانک یا :بگو 
   توضیحات: 

ونَ «  افِرُ   .باوران یب :»الْكَ
 ۲ سوره کافرون آیه

   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ�َ  ۡ�
َ
 ﴾٢ ُبُدونَ َ�عۡ  َما ُبدُ أ

   ترجمه: 
  .پرستم یمن نم ،دیپرست یم )بجز خدا(ه شما کآنچه را  
   توضیحات: 

ا«    .موصول است .آنچه :»مَ
 ۳ سوره کافرون آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ  َوَ�ٓ ﴿ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َ� �ۡ  َما

َ
  ﴾٣ بُدُ أ

   ترجمه: 
  .پرستم یه من مکد آنچه را یپرست یز نمیو شما ن 
   توضیحات: 

ا«  نْ «. در قرآن از خدا به مراد خدا است .آنچه :»مَ ا«) و به ۱۶/   کمل :نگا( ،»مَ  ،»مَ
  .نندک یر میتعب )۶و  ۵/   شمس :نگا(
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 ۴ سوره کافرون آیه
   ه:یمتن آ 

۠  َوَ�ٓ ﴿  نَا
َ
ا َ�بِدٞ  �  ﴾٤ َ�بَد�ُّمۡ  مَّ

   ترجمه: 
  .دھم ین نه من به گونه شما پرستش را انجام میھمچن 
   توضیحات: 

ا«    .ه استیمصدر ،ما .هکآن عبادت و پرستش  :»مَ
 ۵ سوره کافرون آیه

   ه:یمتن آ 

نُتمۡ  َوَ�ٓ ﴿ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َ� �ۡ  َما

َ
  ﴾٥ بُدُ أ

   ترجمه: 
  .دیدھ یو نه شما به گونه من پرستش را انجام م 
   توضیحات: 

ا«    .ه استیمصدر :»مَ
 ۶ سوره کافرون آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ دِينِ  َوِ�َ  دِينُُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  !خودم ین خودم برایو آئ ،خودتان ین خودتان برایآئ 
   توضیحات: 

 »... مْ وَ مْ دِينُكُ ھم معبودمان  ،ما و شما !افرانک یا :هکن است یات ایده آیکچ :»لَكُ
  ).۲۱۶شعراء /  ،۴۱/   ونسی :نگا(جدا است و ھم عبادتمان متفاوت است 



 
 

 سوره نصر

 ۱ سوره نصر آیه
   ه:یمتن آ 

ٓ  إَِذا﴿  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا   ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
   ترجمه: 
  .رسد یفرا م )هکو فتح م( یروزیخدا و پ یاریه ک یھنگام 
   توضیحات: 

آءَ «  ُ اهللاِ«تحّقق است.  یبرا یآمد. فعل ماض»: جَ  ،خدا در حّق تو و مؤمنان یاری»: نَرصْ

تْحُ «بر دشمنان  یروزیپ یبرا از  یپرست ه به دنبال آن بساط بتکه مراد است کفتح م»: الْفَ
  گر جھان گشت.ید یشورھاکجھش به  یو اسالم آماده برا ،ده شدیرةالعرب برچیجز

 ۲ سوره نصر آیه
   ه:یمتن آ 

يۡ ﴿ 
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
  ﴾٢ اَواجٗ أ

   ترجمه: 
و به (شوند  ین خدا میه دسته دسته و گروه گروه داخل دک ینیب یو مردم را م 

  ).آورند یمان میاسالم ا
   توضیحات: 

اجاً «  لُونَ (در  )َو (ر یحال ضم .دسته دسته .فوج فوج :»أَفْوَ خُ دْ   .است )يَ
 ۳ سوره نصر آیه

   ه:یمتن آ 

ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ   ﴾٣ �تَوَّ
   ترجمه: 
ش را از یاران خویخود و (و از او آمرزش  ،نکش یپروردگار خود را سپاس و ستا 

 )یه از زندگیو گال یو اظھار دلتنگ ی،روزیدن فتح و وقوع پیدر فرا رس یشتابگر
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  .ر استیپذ ار توبهیخدا بس .بخواه
   توضیحات: 

هُ «  رْ فِ تَغْ و شّدت غم و اندوه از عدم  یإستغفار از دلتنگ .نکاز او طلب آمرزش  :»إِسْ
/   فتح ،۱۹محّمد /  ،۸فاطر /  ،۱۲ھود /  ،۹۷حجر /  ،۳۳/   انعام :نگا(مان قوم خود یا

اباً ). «۲   .ریپذ ار توبهیبس :»تَوَّ



 
 

 سوره مسد

 ۱ آیهسوره مسد 
   ه:یمتن آ 

ٓ  َ�بَّۡت ﴿  ِ�  يََدا
َ
  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

   ترجمه: 
  .گردد یو حتمًا ھم نابود م !نابود باد ابولھب 
   توضیحات: 

باد و  کھال :یدعا است و به معن ین فعل برایا .دینابود گرد .شد کھال :»تَبَّتْ « 

ا أَيبِ لَ « !بود بادنا دَ بٍ ـيَ ّل به اسم جزء است و مراد از که یتسم .دو دست ابولھب :»هَ

 .دیو نابود گرد کھال :»تَبَّ ). «خ محّمد عبدهیجزء عّم ش :نگا(ذات او است  ،دست
غمبر بود یپ یابولھب عمو .دھد یم ینده قطعیتحّقق است و خبر از آ یبرا یفعل ماض

بر ل یدائمًا او و ھمسرش أّم جم .آمد ین دشمنان آن حضرت بشمار میتر و سرسخت
  .اپو بودندکن در تالش و تیت و آزار مسلمیاذ یضّد اسالم و برا

 ۲ سوره مسد آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴿ ٓ �ۡ  َما
َ
  ﴾٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

   ترجمه: 
و او را (رساند  یبدو نم یسود ،به دست آورده است )از شغل و مقام(و آنچه  یدارائ 

  ).رھاند یاز آتش دوزخ نم
   توضیحات: 

نْهُ «  نَيا عَ آ أَغْ ). ۲۰۷شعراء /  ،۸۴حجر /  ،۴۸/   اعراف :نگا(د ینبخش یبدو سود :»مَ

ا«   .مراد شغل و مقام است .هک یزیچ :»مَ
 ۳ سوره مسد آیه

   ه:یمتن آ 
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  ﴾٣ لََهبٖ  َذاَت  �نَارٗ  َ�ٰ َسَيۡص ﴿ 
   ترجمه: 
  .ور خواھد بود ش و شعلهک ه زبانهکدر خواھد آمد و خواھد سوخت  یبه آتش بزرگ 
   توضیحات: 

لَيا«  يَصْ  ،۱۰نساء /  :نگا(به آتش داخل خواھد شد و بدان خواھد سوخت  :» سَ

بٍ ـذَاتَ لَ ). «۱۸إسراء /  ،۲۹/   میابراھ   ).۳۱/   مرسالت :نگا(ش و مشتعل ک زبانه :»هَ
 ۴ سوره مسد آیه

   ه:یمتن آ 

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿ 
َ
 ﴾٤ َطبِ �َۡ ٱ َ�َّالَةَ  ۥَر�

   ترجمه: 
ن است در آنجا یچ ه و سخنکار معرینجا آتش بیدر ا(ه کن ھمسرش یو ھمچن 

  .ش خواھد بودک زمیھ )بدبخت و
   توضیحات: 

أَتُهُ «  رَ يا(مستتر در اصل  یر فاعلیعطف بر ضم .ھمسرش :»إمْ لَ يَصْ . است )سَ

ةَ ـَّمحَ «  .است و مخصوص به ذّم است یفعل محذوف یبه برا مفعوٌل  .شکار باریبس :»الَ

طَبِ ـالْ . «اند آن را حال ھم دانسته یبرخ ةَ الْ . «زمیھ :»حَ َّالَ طَبِ ـمحَ ه یناک .شک زمیھ :»حَ
 ،ان مردمیدر م یو دشمنانگ یتوز نهیکه با برافروختن آتش کن است یچ از سخن

 یشاوندیو رابطه خو یو رشته دوست ،زند یخرمن محّبت و موّدت آنان را آتش م
  .گسالند یمگان را مھ

 ۵ سوره مسد آیه
   ه:یمتن آ 

َسدِۢ  ّمِن لٞ َحبۡ  ِجيِدَها ِ� ﴿    ﴾٥ مَّ
   ترجمه: 
  .اف استیاز ال یا در گردنش رشته طناب تافته و بافته 
   توضیحات: 

يدِ «  بْلٌ . «گردن :»جِ دٍ . «سمانیر :»حَ سَ  .رهیف خرما و غیده از لیرشته به ھم تاب :»مَ
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 ین سرنوشت نه تنھا برایا .است ین شخصیر چنیه از تحقیناکه حال است و ین آیا
ه با قرآن مخالف باشد و مانع رواج و رسوخ که ھرکبل ،ل است و بسیابولھب و اّم جم

  .ن و ھمدم آنان خواھد گشتیدر دوزخ قر ،ام آن در جھان گرددکاح





 
 

 سوره إخالص

 ۱ سوره إخالص آیه
   ه:یمتن آ 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  َحدٌ  �َّ
َ
   ﴾١ أ

   ترجمه:
  .تا استکیگانه ی ،خدا :بگو 
   توضیحات: 

دٌ . «است یدگار ھستیاسم خاّص آفر :»اهللاُ«    .گانهی .تاکی :»أَحَ
 ۲ سوره إخالص آیه

   ه:یمتن آ 

ُ ٱ﴿  َمدُ ٱ �َّ   ﴾٢ لصَّ
   ترجمه: 
  .ھا استیازمندیننده نکدھا و برطرف یبرآورنده ام یَسروِر واال ،خدا 
   توضیحات: 

دُ «  مَ  .نندکتنھا بدو رو  ،رفع حوائج و دفع مصائب یه براک یَسروِر واالئ :» الصَّ
«   به آمالعک ،قبله عالم ،حضرت واال« ھمچون  یرائج در زبان فارس یھا توان واژه یم

  .دانست» صمد«از واژه  یمیرا مفاھ
 ۳ سوره إخالص آیه

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿ 
   ترجمه: 
  .نزاده است و زاده نشده است 
   توضیحات: 

لِدْ ـَل«   یسکو نه او پدر  ،فرزند او است یسکنه  یعنی .نزاده است یفرزند :»مْ يَ
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دْ ـَل. «است  یسکنه فرزند  یعنی .ا آورده نشده استیبه دن .زاده نشده است :»مْ يُولَ
  .پدر او است یسکو نه  ،است

 ۴ سوره إخالص آیه
   ه:یمتن آ 

ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿  َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ
َ
  ﴾٤ أ

   ترجمه: 
  .باشد یھمتا و ھمگون او نم یسکو  
   توضیحات: 

واً «  فُ ه و ھمسنگ و یشب یسکو  ،وجود ندارد یا خداگونه یعنی .ھمگون .ھمتا :»كُ
  .ستیھمبر او ن



 
 

 سوره فلق 

 ۱ هیسوره فلق آ
   ه:یمتن آ 

ُعوذُ  قُۡل ﴿ 
َ
  ﴾١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

   ترجمه: 
  .دم دهیبرم به خداوندگار سپ یپناه م :بگو 
   توضیحات: 

وذُ «  لَقِ . «گردم یمتوّسل م .برم یپناه م :»أَعُ فَ ه به کاز آنجا  .صبح .ده دمیسپ :»الْ
طلوع صبح به  ین واژه به معنیا ،افدکش یاه شب میپرده س ،ده صبحیدن سپیھنگام دم

چرا  .اند دگان جھان دانستهیھمه آفر یعنی ،خلق یآن را به معن یبعض .ار رفته استک
و  ،ده استیار گردکافته شده است و نور وجود آشکپرده عدم ش ینش ھستیه با آفرک

شود  یافته مکش یستیپرده ن یش ھر موجودیداینش و پیھر روز و ھر ساعت ھم با آفر
  .آورد یسر به در م یھست یمایو س

 ۲ هیسوره فلق آ
   ه:یمتن آ 

  ﴾٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن﴿ 
   ترجمه: 
  .ده استیاز شر ھر آنچه خداوند آفر 
   توضیحات: 

 » ِّ ا...«. یبال و بد :»رشَ ِّ مَ ِّ (در اضافه  :»رشَ ا(به  )رشَ ه پروردگار با کته است کن نیا )مَ
 ،شود یصادر و ناش یاز ھر مخلوق یه ھر شّر کان به انسان فھمانده است ین بیا

ه ُشرور کشّر محض ھم وجود ندارد و بل .منتسب و مرتبط به خود آن مخلوق است
مثًال اگر  .ر استیخ یگریده دیرنسبت به آف ،آنچه نسبت به تو شّر است .است ینسب
ار نسبت به تو و گوسفند شّر است و نسبت به گرگ کن یا ،گوسفند تو را بخورد یگرگ
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 و ،ریدشمن خونخواره خسوی  به نشانه رفتن آن ؛ است یحربه دفاع کیتفنگ  .ریخ
و  یارک یرا برا یزیخالصه خدا ھر چ ...و .شّر است یگناھ یا آدم بیدوست سوی  به

  .د ما پنھان استیمت و فلسفه آنھا از دکده است و اغلب حیآفر یمصلحت
 ۳ هیسوره فلق آ

   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ َوقََب  إِذَا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿ 
   ترجمه: 
  رد).یگ یخود م یکیر تاریرسد (و جھان را به ز یامًال فرا مکه کو از شّر شب بدان گاه  
   توضیحات: 

قٍ «  اسِ قَبَ ). «انیالب روح :نگا( کیشب تار :»غَ   .دید و فرا پوشیفرا رس :»وَ
 ۴ هیسوره فلق آ

   ه:یمتن آ 

ٰ ٱ َ�ِّ  َوِمن﴿    ﴾٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ
   ترجمه: 
 ،ھا اراده ،خود یباز و حقه یساز رنگیو با ن(دمند  یھا م ه در گرهک یسانکو از شّر  

  ).نندک یم یند و فساد و تباھینما یوندھا را سست میو پ ،ھا محّبت ،ھا دهیعق ،ھا مانیا
   توضیحات: 

اثَاتِ «  اَثة :»النَّفَّ جزء عّم  :نگا(شه است ینان فساد پیچ مراد سخن .دمندگان ،جمع َنفَّ
ار کر و مؤّنث به کمذ یغه مبالغه است و برایص ).خ محّمد عبدهیجزء عّم ش ،طّباره

افسونگران  ).م القرآنیتفھ :نگا(ه از افسون و جادو است یناک ،دن در گرهیدم .رود یم
  ھا بدان ردند وک یھا فوت م آب دھان به گره یزدند و ھمراه با مقدار یھا را گره م رشته

وند یه گره پکتا به عاّمه مردم نشان دھند  ،ردندک یھا را باز م و سپس گره ،دندیدم یم
نّمامان و  .اند ن را از ھم جدا ساختهفالن مرد و فالن زن را باز و آنا یزناشوئ
نان و آنان یش ایشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پینان ھم خویچ سخن

ار افسونگران کلذا  .نندک یوندھا را سست و گسسته میله پین وسیدھند و بد ینشان م

دِ . «ه استینان به ھم شبیچ و سخن قَ عُ وندھا و یمراد پ .ھا گره ،جمع ُعْقَدة :»الْ
  .یتبکارتباط م ی،رابطه دوست ی،وند زناشوئیل پیاز قب ؛ استھا  انسان یھا رابطه
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 ۵ هیسوره فلق آ
   ه:یمتن آ 

  ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿ 
   ترجمه: 
  .ورزد یه حسد مکو از شّر حسود بدان گاه  
   توضیحات: 

دٍ «  اسِ /   بقره :نگا(خواھد  یگران را میده زوال نعمت ک یسک .بدخواه .حسود :»حَ
خداوند به طور عام  ،ن سورهیه دوم ایدر آ :یادآوری ).۱۵/   فتح ،۵۴نساء /  ،۱۰۹

شتن یخو ،َشرور یھا دهیت و آزار ھمه آفریه انسان از شّر و بال و اذکد یفرما یدستور م
اره به سه ات سوم و چھارم و پنجم به طور خاّص اشیسپس در آ ،را در پناه خدا دارد
و  ،گر ناِن توطئهیچ و سخن ،کیشب تار :ه عبارتند ازکد یفرما یمنبع عمده شّرھا م

  .حسودان بدخواه





 
 

 سوره ناس

 ۱ سوره ناس آیه
   ه:یمتن آ 

ُعوذُ  قُۡل ﴿ 
َ
  ﴾١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

   ترجمه: 
   برم به پروردگار مردمان یپناه م :بگو 
   توضیحات: 

لْ «   کن ُقدوه مباریاز ا یرویو به پ ،شوا استیه الگو و پکغمبر است یمخاطب پ :»قُ
  .روند یند و به چنان پناھین گوید چنیھمه مؤمنان با ،واالمقام

 ۲ سوره ناس آیه
   ه:یمتن آ 

 ﴾٢ �َّاِس ٱ َملِِك ﴿ 
   ترجمه: 
  .مردمان )یواقع(م کو حا کبه مال 
   توضیحات: 

لِكِ «  بِّ (ا صفت یو  ،ا بدلی ،انیعطف ب .فرمانروا .صاحب :»مَ  :نگا(است  )رَ
  ).شیالقرآن درو اعراب

 ۳ سوره ناس آیه
   ه:یمتن آ 

  ﴾٣ �َّاِس ٱ هِ إَِ�ٰ ﴿ 
   ترجمه: 
  .مردمان )به حّق (به معبود  
   توضیحات: 

  ).۱۳۳/   بقره :نگا(معبود  :»إِلهِ « 
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 ۴ سوره ناس آیه
   ه:یمتن آ 

ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿    ﴾٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل
   ترجمه: 
 کمکاز خدا  ،شدن بر او رهیچ یاگر برا(رود  یه واپس مک یگر از شر وسوسه 

  ).یشتن را در پناھش داریو خو یبخواھ
   توضیحات: 

اسِ «  وَ سْ است و به اسم مصدر  .من استیمراد اھر .گر وسوسه .نندهک وسوسه :»الْوَ

س« یعنی ،اسم فاعل یمعن وِ سْ وَ نَّاسِ ـالْ . «ار رفته استکبه »  مُ  یعنی .واپس رونده :»خَ
ه آن فرد کن یھم یول ،دیآ یگول زدن شخص به سراغش م یه براکاست  یموجود

دان را یشد و مک یخورد و واپس م یست مکش ،خواست یارینبرد با او از خدا  یبرا
  .ماند یم یدر انتظار فرصت بعدند و ک یم یخال

 ۵ سوره ناس آیه
   ه:یمتن آ 

ِيٱ﴿   ﴾٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ
   ترجمه: 
 شان رایو ا(پردازد  یمردمان به وسوسه م یھا نهیه در سکاست  یگر وسوسه 
  ).خواند یھا و واجبات م یخوب کو گناه و تر یزشتسوی  به

   توضیحات: 

ه در ک. چرا ھا ھم مراد است یجنّ  ،ھا گذشته از انسان .افراد .اشخاص :»النَّاسِ « 

ال«قرآن واژه  جَ ر«و »  رِ  ،۶و  ۱/   جّن  :نگا(ار رفته است کھا به  یجنّ  یھم برا» نَفَ
و  ۳۸/   أعراف ،۱۳۰/   أنعام :نگا(از دو گروه مخاطب قرآن ھستند  یکیو  )۲۹/   أحقاف

  ).۵۶/   اتیذار ،۱۷۹
 ۶ ناس آیهسوره 

   ه:یمتن آ 

  ﴾٦ �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ ﴿ 
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   ترجمه: 
  .ھا ھا و انسان یاز جنّ  )یمردمان یھا نهیدر س( 
   توضیحات: 

نْ «   ،آن گذشت یه معنکه پنجم است ی) در آناسان (یا بیه است. یانیب ،ن حرفیا»: مِ
 ،است ین جنّ یاطیاز ش هک یگر ن خواھد بود: وسوسهیچن یه معنکان (وسواس) یا بیو 
 ).۹۷/   مؤمنون ،۱۱۲/   انعام ،۱۴/   طان صفت (نگا: بقرهیش یھا ا از انسانیو 
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