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 سورة الفاتحۀ

  ) ١(به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  

  ) ٢. (ستايش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانيان است

  ) ٣). (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته(بخشنده و بخشايشگر است ) خداوندی که(

  ) ٤. (مالک روز جزاست) خداوندی که(

  ) ٥. (جوييم و تنها از تو ياری می; پرستيم تنها تو را می!) پروردگارا(

  ) ٦... (ما را به راه راست هدايت کن

  )٧. (و نه گمراهان; ای نه کسانی که بر آنان غضب کرده; راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی

 سورة الشوري

  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  )١. (حم

  )٢. (عسق

  )٣. (کند اين گونه خداوند عزيز و حکيم به تو و پيامبرانی که پيش از تو بودند وحی می

  )٤! (و او بلندمرتبه و بزرگ است; آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست

از بـاال متالشـی شـوند و فرشـتگان پيوسـته تسـبيح و ) بخـاطر نسـبتهای نـاروای مشـرکان(است آسـمانها نزديک 

آگـاه باشـيد خداونـد ; کننـد آورند و برای کسـانی کـه در زمـين هسـتند اسـتغفار مـی حمد پروردگارشان را بجا می

  )٥. (آمرزنده و مهربان است
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و تـو مـامور ; دارد ند حساب همه اعمال آنها را نگه میکسانی که غير خدا را ولی خود انتخاب کردند، خداو 

  )٦! (نيستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی

و مــردم پيرامــون آن را ) مکــه( »  القــری ام«را بــر تــو وحــی کــرديم تــا ) فصــيح و گويــا( و ايــن گونــه قرآنــی عربــی 

ـــی و آنهـــا را از روزی کـــه همـــه خاليـــق در آن روز جمـــع مـــی ـــذار کن ـــد در آن نيســـت  شـــوند و ان شـــک و تردي

  )٧! (گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان; بترسانی

کـرد، ولـی هـدايت اجبـاری  و به زور هدايت مـی(داد  خواست همه آنها را امت واحدی قرار می و اگر خدا می

. نيسـتکند، و برای ظالمان ولی و يـاوری  اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می; )سودی ندارد

)٨(  

فقـط خداونـد اسـت و اوسـت کـه مردگـان را »  ولـی«در حـالی کـه ! آيا آنها غير از خدا را ولـی خـود برگزيدنـد؟

  )٩! (کند، و اوست که بر هر چيزی تواناست زنده می

ام و بــه  ايــن اسـت خداونــد، پروردگـار مــن، بــر او توکـل کــرده; در هـر چيــز اخـتالف کنيــد، داوريــش بـا خداســت

  )١٠! (گردم یسوی او بازم

او آفريننــده آســمانها و زمــين اســت و از جــنس شــما همســرانی بــرای شــما قــرار داد و جفتهــايی از چهارپايــان 

ــاد مــی کنــد)بوســيله همســران( و شــما را بــه ايــن وســيله ; آفريــد هــيچ چيــز هماننــد او نيســت و او شــنوا و ; زي

  )١١! (بيناست

; سازد رای هر کس بخواهد گسترش می دهد يا محدود میروزی را ب; کليدهای آسمانها و زمين از آن اوست

  )١٢. (او به همه چيز داناست
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و آنچـه را بــر تـو وحـی فرســتاديم و بـه ابــراهيم و ; آيينـی را بـرای شــما تشـريع کـرد کــه بـه نــوح توصـيه کـرده بــود

بـر مشـرکان گـران و ! دين را برپا داريد و در آن تفرقـه ايجـاد نکنيـد: موسی و عيسی سفارش کرديم اين بود که

گزينـد، و کسـی را کـه بـه  خداوند هر کـس را بخواهـد برمـی! است آنچه شما آنان را به سويش دعوت می کنيد

  )١٣. (کند سوی او بازگردد هدايت می

و اين تفرقه جـويی بخـاطر انحـراف از ; آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد

زنـده و (و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معينی ; بود )و عداوت و حسد( حق

و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسـبت بـه آن در شـک ; شد باشند، در ميان آنها داوری می) آزاد

  )١٤! (و ترديدند، شکی همراه با بدبينی

ای  واحــد الهــی دعــوت کــن و آنچنــان کــه مــامور شــدهپــس بــه همــين خــاطر تــو نيــز آنــان را بــه ســوی ايــن آيــين 

ــه هــر کتــابی کــه خــدا نــازل کــرده ايمــان «: اســتقامت نمــا، و از هــوی و هوســهای آنــان پيــروی مکــن، و بگــو ب

نتيجه اعمال مـا از آن مـا اسـت ; خداوند پروردگار ما و شماست; ام و مامورم در ميان شما عدالت کنم آورده

و خداونــد مــا و شــما را در يکجــا ; ا، خصــومت شخصــی در ميــان مــا نيســتو نتيجــه اعمــال شــما از آن شــم

  )١٥(» !به سوی اوست) همه(کند، و بازگشت  جمع می

ــاره خــدا بعــد از پــذيرفتن ) از روی لجاجــت(کســانی کــه  او، محاجــه مــی کننــد، دليلشــان نــزد ) و ايمــان بــه(درب

  )١٦. (شديد دارندو غضب بر آنهاست و عذابی ; پايه است پروردگارشان باطل و بی

تـو چـه ; را نيـز) سـنجش حـق و باطـل و خبـر قيامـت(خداوند کسی است که کتـاب را بحـق نـازل کـرد و ميـزان 

  )١٧! (نزديک باشد) قيام قيامت(دانی شايد ساعت  می
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انــد پيوســته از آن  ولــی آنهــا کــه ايمــان آورده; کننــد کســانی کــه بــه قيامــت ايمــان ندارنــد دربــاره آن شــتاب مــی

کننــد، در گمراهــی عميقــی  آگــاه باشــيد کســانی کــه در قيامــت ترديــد مــی; داننــد آن حــق اســت نند، و مــیهراســا

  )١٨. (هستند

ــــدگانش لطــــف  ــــه بن دهــــد و او قــــوی و  هــــر کــــس را بخواهــــد روزی مــــی; دارد) و آگــــاهی(خداونــــد نســــبت ب

  )١٩! (ناپذير است شکست

و  ; افــزاييم دهــيم و بــر محصــولش مــی مــیکســی کــه زراعــت آخــرت را بخواهــد، بــه کشــت او برکــت و افــزايش 

  )٢٠! (ای ندارد دهيم اما در آخرت هيچ بهره کسی که فقط کشت دنيا را بطلبد، کمی از آن به او می

اگــر مهلــت معينــی بــرای آنهــا نبــود، در ! انــد؟ اذن خداونــد آيينــی بــرای آنهــا ســاخته آيــا معبــودانی دارنــد کــه بــی

  )٢١! (و برای ظالمان عذاب دردناکی است) گشت صادر میو دستور عذاب (شد  ميانشان داوری می

! گيـرد انـد سـخت بيمناکنـد، ولـی آنهـا را فرامـی بينـی کـه از اعمـالی کـه انجـام داده سـتمگران را مـی) در آن روز(

انـــد در باغهـــای بهشـــتند و هـــر چـــه بخواهنـــد نـــزد  دادهامـــا کســـانی کـــه ايمـــان آورده و کارهـــای شايســـته انجـــام 

  )٢٢! (بزرگ) و بخشش(اين است فضل ; پروردگارشان برای آنها فراهم است

انــد بــه آن نويــد  ايــن همــان چيــزی اســت کــه خداونــد بنــدگانش را کــه ايمــان آورده و اعمــال صــالح انجــام داده

اهــل ( داشـتن نزديکـانم  کـنم جــز دوسـت نمـی مـن هــيچ پاداشـی از شـما بـر رســالتم درخواسـت«: بگـو! دهـد مـی

. چـرا کـه خداونـد آمرزنـده و سپاسـگزار اسـت; افزاييم اش می و هر کس کار نيکی انجام دهد ، بر نيکی; )بيتم

)٢٣(  
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و اگـر (نهـد  در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تـو مهـر مـی! ؟» او بر خدا دروغ بسته است«: گويند آيا می

کنــد و حــق را بفرمــانش پابرجــا  و باطــل را محــو مــی) گيــرد ار ايــن آيــات را از تــو مــیخــالف بگــوئی قــدرت اظهــ

  )٢٤. (هاست آگاه است چرا که او از آنچه درون سينه; سازد می

  )٢٥. (داند دهيد می بخشد، و آنچه را انجام می پذيرد و بديها را می او کسی است که توبه را از بندگانش می

پــذيرد و از فضــل خــود بــر آنهــا  انــد مــی ان آورده و کارهــای نيــک انجــام دادهو درخواســت کســانی را کــه ايمــ

  )٢٦! (اما برای کافران عذاب شديدی است; افزايد می

رو بمقـداری کـه  از ايـن; کننـد هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمـين طغيـان و سـتم مـی

  )٢٧! (ه به بندگانش آگاه و بيناستکند، که نسب نازل می) داند و مصلحت می(خواهد  می

و ; گسـتراند کند و رحمت خويش را می او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه مايوس شدند نازل می

  )٢٨! (و ستوده است) سرپرست(او ولی و 

 و او هرگـاه بخواهـد; و از آيات اوست آفـرينش آسـمانها و زمـين و آنچـه از جنبنـدگان در آنهـا منتشـر نمـوده

  )٢٩! (بر جمع آنها تواناست

  )٣٠! (کند ايد، و بسياری را نيز عفو می هر مصيبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده

و غيــر از خــدا هــيچ ولــی و يــاوری بــرای شــما ; توانيــد در زمــين از قــدرت خداونــد فــرار کنيــد و شــما هرگــز نمــی

  )٣١. (نيست

  )٣٢! (رسند ها به نظر می دريا همچون کوه های او کشتيهايی است که در از نشانه

هـايی اسـت بـرای  در ايـن نشـانه; حرکـت بماننـد سازد تا آنها بر پشت دريا بـی اگر او اراده کند، باد را ساکن می

  )٣٣! (هر صبرکننده شکرگزار
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بسـياری  و در عـين حـال; سـازد انـد نـابود مـی يا اگر بخواهد آنها را بخاطر اعمالی که سرنشينانش مرتکب شده

  )٣٤. (بخشد را می

  )٣٥! (کنند بدانند هيچ گريزگاهی ندارند کسانی که در آيات ما مجادله می

آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنياست، و آنچه نزد خداست بـرای کسـانی کـه ايمـان آورده و بـر 

  )٣٦. (کنند بهتر و پايدارتر است پروردگارشان توکل می

ورزنــد، و هنگــامی کــه خشــمگين شــوند عفــو  ناهــان بــزرگ و اعمــال زشــت اجتنــاب مــیهمــان کســانی کــه از گ

  )٣٧. (کنند می

دارنـد و کارهايشـان بـه صـورت مشـورت در  و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نمـاز را برپـا مـی

  )٣٨(کنند،  ايم انفاق می ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده

  )٣٩! (طلبند ياری می) شوند و تسليم ظلم نمی(ه ستمی به آنها رسد، و کسانی که هرگا

خداونـد ظالمـان ; و هر کس عفو و اصالح کند، پاداش او با خداست; کيفر بدی، مجازاتی است همانند آن

  )٤٠! (را دوست ندارد

  )٤١(; شدن ياری طلبد، ايرادی بر او نيست و کسی که بعد از مظلوم

بـرای آنــان ; دارنـد کننـد و در زمــين بنـاحق ظلـم روا مــی نی اسـت کــه بـه مـردم ســتم مـیايـراد و مجـازات بــر کسـا

  )٤٢! (عذاب دردناکی است

  )٤٣! (اما کسانی که شکيبايی و عفو کنند، اين از کارهای پرارزش است

بينـی هنگـامی   مـی) قيامـتروز (و ظالمـان را ; کسی را که خدا گمراه کند، ولی و ياوری جز او نخواهـد داشـت

  )٤٤(» !وجود دارد؟) و جبران(آيا راهی به سوی بازگشت «: کنند ميگويند که عذاب الهی را مشاهده می
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) بــه آن(شــوند در حـالی کـه از شـدت مــذلت خاشـعند و زيـر چشـمی  بينـی کـه بــر آتـش عرضـه مـی و آنهـا را مـی

زيانکـاران واقعـی آناننـد کـه خـود و خـانواده خـويش را «: گوينـد انـد مـی و کسانی کـه ايمـان آورده; کنند نگاه می

  )٤٥(ذلّله  س; !در عذاب دائمند) آن روز(آگاه باشيد که ظالمان ; اند روز قيامت از دست داده

و هـر کـس را خـدا گمـراه سـازد، هـيچ راه نجـاتی بـرای او ; آنها جز خدا اوليا و ياورانی ندارند که ياريشان کنند

  )٤٦! (نيست

د دعـوت پروردگــار خـود را پــيش از آنکــه روزی فـرا رســد کـه بازگشــتی بـرای آن در برابــر اراده خــدا اجابـت کنيــ

  )٤٧! (و در آن روز، نه پناهگاهی داريد و نه مدافعی; نيست

ه تـو  وظيـف; ايـم قرار نداده) و مامور اجبارشان(، ما تو را حافظ آنان )غمگين مباش(گردان شوند  و اگر روی

شـود، و  و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانيم به آن دلخـوش مـی! است تنها ابالغ رسالت

ـالی کـــه انجـــام داده ، چـــرا کـــه انســـان بســـيار  )پردازنـــد بـــه کفـــران مـــی(انـــد بـــه آنهـــا رســـد  اگـــر باليـــی بخـــاطر اعمــ

  )٤٨! (کننده است کفران

بــه هــر کــس اراده کنــد ; آفرينــد هــر چــه را بخواهــد مــی; مالکيــت و حاکميــت آســمانها و زمــين از آن خداســت

  )٤٩(بخشد و به هر کس بخواهد پسر،  دختر می

زيرا  ; گذارد را برای آنان جمع ميکند و هر کس را بخواهد عقيم می -هر دو-پسر و دختر ) اگر بخواهد(يا 

  )٥٠. (که او دانا و قادر است

ــا رســولی و  شايســته هــيچ انســانی نيســت کــه خــدا بــا او ســخن گويــد، مگــر از راه وحــی يــا از پشــت حجــاب، ي

  )٥١! (چرا که او بلندمقام و حکيم است; کند فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد وحی می می
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تو پـيش از ايـن ; بر تو نيز روحی را بفرمان خود وحی کرديم) که بر پيامبران پيشين وحی فرستاديم(همان گونه 

ولــی مــا آن را نــوری قــرار داديــم کــه ; )و از محتــوای قــرآن آگــاه نبــودی(دانســتی کتــاب و ايمــان چيســت  نمــی

و تـو مسـلما بــه سـوی راه راسـت هــدايت ; کنـيم بوسـيله آن هـر کـس از بنــدگان خـويش را بخـواهيم هـدايت مــی

  )٥٢. (کنی می

آگـاه باشــيد کـه همــه کارهــا ; زمــين اسـت از آن اوســتراه خداونـدی کــه تمـامی آنچــه در آسـمانها و آنچــه در 

  )٥٣! (گردد تنها بسوی خدا بازمی

 سورة الحجرات

  خداوند بخشنده بخشايشگر به نام 

، و تقـوای الهــی )و پيشـی مگيريــد(چيــزی را بـر خــدا و رسـولش مقـدم نشــمريد ! ايـد ای کسـانی کـه ايمــان آورده

  )١! (پيشه کنيد که خداوند شنوا و داناست

برابـر او بلنـد سـخن مگوييـد صدای خود را فراتر از صدای پيامبر نکنيـد، و در ! ايد ای کسانی که ايمان آورده

کننـد، مبـادا اعمـال شـما نـابود   آن گونه که بعضـی از شـما در برابـر بعضـی بلنـد صـدا مـی) و داد و فرياد نزنيد(

  )٢! (دانيد گردد در حالی که نمی

کننـد همـان کسـانی هسـتند کـه خداونـد دلهايشـان را بـرای تقـوا  آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه مـی

  )٣! (نموده، و برای آنان آمرزش و پاداش عظيمی استخالص 

  )٤! (فهمند زنند، بيشترشان نمی ها بلند صدا می کسانی که تو را از پشت حجره) ولی(
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! و خداونـد آمرزنـده و رحـيم اسـت; کردنـد تـا خـود بـه سراغشـان آيـی، بـرای آنـان بهتـر بـود اگر آنهـا صـبر مـی

)٥(  

شـخص فاسـقی خبـری بـرای شـما بيـاورد، دربـاره آن تحقيـق کنيـد، مبـادا بـه   اگـر! ايـد ای کسانی که ايمـان آورده

  )٦! (گروهی از روی نادانی آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد

هرگـاه در بســياری از کارهـا از شـما اطاعـت کنــد، بـه مشـقت خواهيــد ; و بدانيـد رسـول خـدا در ميــان شماسـت

کفـر و ) به عکس(قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده، و ولی خداوند ايمان را محبوب شما ; افتاد

  )٧! (کسانی که دارای اين صفاتند هدايت يافتگانند; فسق و گناه را منفورتان قرار داده است

  )٨.! (و خداوند دانا و حکيم است; فضل و نعمتی از سوی خداست) و اين برای شما بعنوان(

و اگــر يکــی از آن دو بــر ; م بــه نــزاع و جنــگ پردازنــد، آنهــا را آشــتی دهيــدو هرگــاه دو گــروه از مؤمنــان بــا هــ

و زمينــه صــلح (و هرگــاه بازگشــت ; ديگـری تجــاوز کنــد، بــا گــروه متجـاوز پيکــار کنيــد تــا بــه فرمــان خـدا بــازگردد

و عدالت پيشـه کنيـد کـه خداونـد عـدالت پيشـگان ; ، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد)فراهم شد

  )٩. (دارد ا دوست میر 

پــس دو بــرادر خــود را صــلح و آشــتی دهيــد و تقــوای الهــی پيشــه کنيــد، باشــد کــه ; مؤمنــان بــرادر يکديگرنــد

  )١٠! (مشمول رحمت او شويد

نبايد گروهی از مردان شما گروه ديگر را مسخره کنند، شايد آنهـا از اينهـا بهتـر ! ايد ای کسانی که ايمان آورده

و يکـديگر را مــورد طعــن و عيبجــويی قــرار ; زنــان ديگــر را، شـايد آنــان بهتــر از اينــان باشــندو نــه زنــانی ; باشـند

ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يکديگر را ياد نکنيد، بسيار بد است که بر کسی پـس از ايمـان نـام کفرآميـز 

  )١١! (و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند; بگذاريد
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در  (و هرگـز ; از بسياری از گمانها بپرهيزيد، چرا که بعضی از گمانها گناه اسـت! ايد کسانی که ايمان آوردهای  

و هـيچ يـک از شـما ديگـری را غيبـت نکنـد، آيـا کسـی از شـما دوسـت دارد کـه  ; تجسـس نکنيـد) کار ديگران

تقـوای الهـی پيشـه کنيـد کـه ; يـدهمه شما از ايـن امـر کراهـت دار ) به يقين! (گوشت برادر مرده خود را بخورد؟

  )١٢! (پذير و مهربان است خداوند توبه

; هـا قـرار داديـم تـا يکـديگر را بشناسـيد هـا و قبيلـه ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره! ای مردم

! اســت خداونـد دانــا و آگـاه; تــرين شـما نــزد خداونـد بـا تقــواترين شماسـت گرامـی) اينهـا مـالک امتيــاز نيسـت،(

)١٣(  

ايـم، امـا  ايـد، ولـی بگوييـد اسـالم آورده شـما ايمـان نيـاورده«: بگـو»  ايـم ايمـان آورده«: نشين گفتند عربهای باديه

و اگر از خدا و رسولش اطاعـت کنيـد، چيـزی از پـاداش کارهـای شـما ! هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است

  )١٤( ».کند، خداوند، آمرزنده مهربان است را فروگذار نمی

انـد، سـپس هرگـز شـک و ترديـدی بـه خـود  مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسـولش ايمـان آورده

  )١٥. (آنها راستگويانند;اند راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده

و ; دانــد و زمــين اسـت مــیاو تمـام آنچــه را در آسـمانها ! ســازيد؟ آيــا خـدا را از ايمــان خـود بــا خبـر مــی«: بگـو

  )١٦(» !خداوند از همه چيز آگاه است

اسالم آوردن خود را بر من منـت نگذاريـد، بلکـه خداونـد «: بگو; اند نهند که اسالم آورده آنها بر تو منت می

! راسـتگو هسـتيد) در ادعـای ايمـان(نهـد کـه شـما را بـه سـوی ايمـان هـدايت کـرده اسـت، اگـر  بر شما منت مـی

)١٧(  

 )١٨(» !دهيد بيناست داند و نسبت به آنچه انجام می ند غيبت آسمانها و زمين را میخداو 


