
 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

الف الم ميم راء اين است آيات كتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است ولى 

 (۱)گروند   بيشتر مردم نمى

كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت آنگاه بر عرش استيال [ همان]خدا 

در [ خداوند]دهند   ه را رام گردانيد هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مىيافت و خورشيد و ما

نمايد اميد كه شما به لقاى پروردگارتان  را به روشنى بيان مى [ خود]كند و آيات  تدبير مى [ آفرينش]كار 

 (۲)يقين حاصل كنيد 



اى در آن جفت   و اوست كسى كه زمين را گسترانيد و در آن كوهها و رودها نهاد و از هر گونه ميوه

هايى   براى مردمى كه تفكر مى كنند نشانه[ امور]پوشاند قطعا در اين  روز را به شب مى جفت قرار داد 

 (۳)وجود دارد 

و در زمين قطعاتى است كنار هم و باغهايى از انگور و كشتزارها و درختان خرما چه از يك ريشه و 

ث از حي]برخى از آنها را در ميوه [ با اين همه]گردند و   چه از غير يك ريشه كه با يك آب سيراب مى

براى مردمى كه تعقل [ امر نيز]دهيم بى گمان در اين   بر برخى ديگر برترى مى[ مزه و نوع و كيفيت

 (۴)است [ روشنى]مى كنند داليل 

است كه آيا وقتى خاك شديم به راستى در آفرينش [ كافران]=و اگر عجب دارى عجب از سخن آنان 

ر گردنهايشان زنجيرهاست اند و د  جديدى خواهيم بود اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده

 (۵)و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود 



عقوبتها رفته است و [ بر كافران]طلبند و حال آنكه پيش از آنان  شتابزده از تو عذاب مى  و پيش از رحمت

  به راستى پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان بخشايشگر است و به يقين پروردگار تو سخت

 (۶)كيفر است 

اى ]اى آشكار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است   گويند چرا نشانه  اند مى  و آنان كه كافر شده

 (۷)اى و براى هر قومى رهبرى است   تو فقط هشداردهنده[ پيامبر

كاهند و آنچه  آنچه را كه رحمها مى [ نيز]گيرد و   بار مى[ در رحم]اى   داند آنچه را كه هر ماده  خدا مى

 (۸)اى دارد   او اندازهافزايند و هر چيزى نزد   را مى

 (۹)بزرگ بلندمرتبه است [ و]داناى نهان و آشكار 



را نهان كند و كسى كه آن را فاش گرداند و كسى كه [ خود]يكسان است كسى از شما سخن [ براى او]

 (۱۱)خويشتن را به شب پنهان دارد و در روز آشكارا حركت كند 

سرش پاسدارى مى كنند   براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت

دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند و چون خدا براى قومى آسيبى   خدا حال قومى را تغيير نمى قت در حقي

 (۱۱)بخواهد هيچ برگشتى براى آن نيست و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود 

 (۱۲)كند  نماياند و ابرهاى گرانبار را پديدار مى  اوست كسى كه برق را براى بيم و اميد به شما مى 

فرستند و با آنها   ها را فرو مى گويند و صاعقه   از بيمش تسبيح مى[ جملگى]رعد به حمد او و فرشتگان 

  دهد در حالى كه آنان در باره خدا مجادله مى كنند و او سخت  هر كه را بخواهد مورد اصابت قرار مى

 (۱۳)كيفر است 



دهند مگر مانند   ابى به آنان نمىخوانند هيچ جو  جز او مى[ مشركان]دعوت حق براى اوست و كسانى كه 

او نخواهد [ دهان]به [ آب]به دهانش برسد در حالى كه [ آب]كسى كه دو دستش را به سوى آب بگشايد تا 

 (۱۴)رسيد و دعاى كافران جز بر هدر نباشد 

هايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده  خواه و ناخواه با سايه   و هر كه در آسمانها و زمين است

 (۱۵)مى كنند 



بگو پروردگار آسمانها و زمين كيست بگو خدا بگو پس آيا جز او سرپرستانى گرفته ايد كه اختيار سود و 

زيان خود را ندارند بگو آيا نابينا و بينا يكسانند يا تاريكيها و روشنايى برابرند يا براى خدا شريكانى 

آفرينش بر آنان مشتبه شده است بگو خدا [ اين دو]در نتيجه اند و   اند كه مانند آفرينش او آفريده  پنداشته

 (۱۶)يگانه قهار   آفريننده هر چيزى است و اوست

هايى به اندازه گنجايش خودشان روان شدند و سيل كفى  پس رودخانه  از آسمان آبى فرو فرستاد[ همو كه]

گدازند هم نظير آن   بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زينتى يا كااليى در آتش مى

رود ولى آنچه  زند اما كف بيرون افتاده از ميان مى   آيد خداوند حق و باطل را چنين مثل مى كفى برمى 

 (۱۷)زند   ماند خداوند مثلها را چنين مى  مى[ باقى]رساند در زمين  دم سود مى به مر



  اند پاداش بس نيكوست و كسانى كه وى را اجابت نكرده  براى كسانى كه پروردگارشان را اجابت كرده

اند اگر سراسر آنچه در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند قطعا آن را براى بازخريد خود 

 (۱۸)شوند و جايشان در دوزخ است و چه بد جايگاهى است   اد آنان به سختى بازخواستخواهند د

به تو نازل شده حقيقت دارد مانند كسى است كه داند آنچه از جانب پروردگارت   پس آيا كسى كه مى

 (۱۹)گيرند   كوردل است تنها خردمندانند كه عبرت مى

 (۲۱)شكنند  را نمى [ او]همانان كه به پيمان خدا وفادارند و عهد 

ترسند و از سختى   پيوندند و از پروردگارشان مى و آنان كه آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى 

 (۲۱)حساب بيم دارند 



و كسانى كه براى طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان 

 (۲۲)زدايند ايشان راست فرجام خوش سراى باقى   ارا انفاق كردند و بدى را با نيكى مىداديم نهان و آشك

بهشتهاى عدن كه آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل مى [ همان]

 (۲۳)آيند  شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان درمى  

ه صبر كرديد راستى چه نيكوست فرجام آن سراى آنچ[ پاداش]درود بر شما به [ گويند  و به آنان مى]

(۲۴) 

گسلند و   شكنند و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى پيمان خدا را پس از بستن آن مى  و كسانى كه

 (۲۵)در زمين فساد مى كنند بر ايشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ايشان راست 



اند و   به زندگى دنيا شاد شده[ لى آنان]گرداند و  خدا روزى را براى هر كه بخواهد گشاده يا تنگ مى

 (۲۶)نيست [ ناچيز]اى   آخرت جز بهره[ برابر]زندگى دنيا در 

اى بر او نازل نشده است بگو در  گويند چرا از جانب پروردگارش معجزه   اند مى  و كسانى كه كافر شده

بازگردد به سوى [ به سوى او]را كه گذارد و هر كس   راه مى  خداست كه هر كس را بخواهد بى حقيقت 

 (۲۷)نمايد  خود راه مى 

گيرد آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش   اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى  همان كسانى كه ايمان آورده

 (۲۸)يابد   مى

 (۲۹)خوش سرانجامى دارند اند خوشا به حالشان و   كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده



بدين گونه تو را در ميان امتى كه پيش از آن امتهايى روزگار به سر بردند فرستاديم تا آنچه را به تو 

ورزند بگو اوست پروردگار من  رحمان كفر مى [ خداى]وحى كرديم بر آنان بخوانى در حالى كه آنان به 

 (۳۱)ام و بازگشت من به سوى اوست   معبودى بجز او نيست بر او توكل كرده

گرديد يا مردگان بدان به   شد يا زمين بدان قطعه قطعه مى و اگر قرآنى بود كه كوهها بدان روان مى 

نه چنين است بلكه همه امور بستگى به خدا دارد آيا كسانى [ باز هم در آنان اثر نميکرد]آمدند  رمى سخن د

آورد و كسانى كه  خواست قطعا تمام مردم را به راه مى   اند كه اگر خدا مى  اند ندانسته  كه ايمان آورده

هايشان  رسد يا نزديك خانه  ه آنان مى اى ب  اند مصيبت كوبنده  آنچه كرده[ سزاى]اند پيوسته به   كافر شده

 (۳۱)كند  خالف نمى [ خود را]آيد تا وعده خدا فرا رسد آرى خدا وعده  فرود مى 



مسخره شدند پس به كسانى كه كافر شده بودند مهلت دادم آنگاه [ نيز]پيش از تو گمان فرستادگان   و بى

 (۳۲)گرفتم پس چگونه بود كيفر من [ به كيفر]آنان را 

[ ستخبر ا  مانند كسى است كه از همه جا بى]آيا كسى كه بر هر شخصى بدانچه كرده است مراقب است 

داند خبر   و براى خدا شريكانى قرار دادند بگو نامشان را ببريد آيا او را به آنچه در زمين است و او نمى

اند   بلكه براى كسانى كه كافر شده[ چنين نيست]گوييد   مى[ تهى و ميان]دهيد يا سخنى سطحى   مى

راه گذارد رهبرى نخواهد   خدا بىاند و هر كه را   بازداشته شده[ حق]نيرنگشان آراسته شده و از راه 

 (۳۳)داشت 



براى آنان در زندگى دنيا عذابى است و قطعا عذاب آخرت دشوارتر است و براى ايشان در برابر خدا 

 (۳۴)اى نيست   هيچ نگهدارنده

آن نهرها روان است [ درختان ]زير  از[ اين است كه]وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده 

اند و فرجام كافران آتش   اش پايدار است اين است فرجام كسانى كه پرهيزگارى كرده  ميوه و سايه

 (۳۵)است [ دوزخ]

شوند و برخى از دسته  ايم از آنچه به سوى تو نازل شده شاد مى   داده[ آسمانى]و كسانى كه به آنان كتاب 

نيست كه من مامورم خدا را بپرستم و به ها كسانى هستند كه بخشى از آن را انكار مى كنند بگو جز اين  

 (۳۶)خوانم و بازگشتم به سوى اوست   او شرك نورزم به سوى او مى



از [ باز]را فرمانى روشن نازل كرديم و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده [ قرآن]و بدين سان آن 

 (۳۷)هوسهاى آنان پيروى كنى در برابر خدا هيچ دوست و حمايتگرى نخواهى داشت 

اديم و هيچ پيامبرى را رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنان و فرزندانى قرار د[ نيز]و قطعا پيش از تو 

 (۳۸)اى بياورد براى هر زمانى كتابى است  نرسد كه جز به اذن خدا معجزه 

 (۳۹)كند و اصل كتاب نزد اوست  خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى 

دهيم به تو بنمايانيم يا تو را بميرانيم جز اين نيست كه بر   اى از آنچه را كه به آنان وعده مى  و اگر پاره

 (۴۱[ )آنان]است و بر ما حساب [ پيام]تو رساندن 



كند براى  كاهيم و خداست كه حكم مى  آييم و از اطراف اين زمين مى  مى [ همواره]اند كه ما   آيا نديده

 (۴۱)كند  حسابرسى مى   اى نيست و او به سرعت  حكم او باز دارنده

مه تدبيرها نزد خداست آنچه را كه هر كسى و به يقين كسانى كه پيش از آنان بودند نيرنگ كردند ولى ه

 (۴۲)داند و به زودى كافران بدانند كه فرجام آن سراى از كيست   آورد مى به دست مى 

 


