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ا�� «3» ] «1» سوگند �ه قرآن ح�مت �موز «2» كه قطعا تو از [جمله] پ�ام�� �  �س[�اس��
بر را� راست «4» [و كتا�ت] از جانب آن ع��ز مه��ان نازل شدە است «5» تا قو�
را كه �درا�شان ب�م دادە �شدند و در غفلت ماندند ب�م د� «6» آرى گفته [خدا] در
شان محقق گرد�دە است در ن��جه آنها نخواهند گرو�د «7» ما در گردنهاى �ارە ب�ش��
آنان تا چانه ها�شان غلها�� نهاده ا�م �ه طورى كه �ها�شان را �اال ن�اە داشته و د�دە
فرو هشته اند «8» و [ما] فراروى آنها سدى و �ش� �شان سدى نهادە و پرده اى بر
ده ا�م در ن��جه نمیتوانند ب�ي�ند «9» و آنان را چه ب�م د� [چشمان] آنان فرو گس��
[و] چه ب�م ند� �ه حالشان تفاوت نم�كند نخواهند گرو�د «10» ب�م دادن تو تنها
وى كند و از [خداى] رحمان در نهان ك� را [سودمند] است كه كتاب حق را پ��
� ك� را] �ه آمرزش و �ادا�� پر ارزش مژدە دە «11» آرى ماي�م كه سد [چن�� ب��
مرد�ان را زندە م�ساز�م و آنچه را از پ�ش فرستاده اند �ا آثار [و اعمالشان] درج م�كن�م
ى را در �ارنامه اى روشن برشمرده ا�م «12» [داستان] مردم آن شهرى را كه � و هر چ��
رسوالن �دانجا آمدند براى آنان مثل زن «13» آن�اە كه دو تن سوى آنان فرستاد�م
� [آنان را] تاي�د كرد�م �س [و�] آن دو را دروغزن پنداش�ند تا �ا [فرستادە] سوم��
ى فرستادە شده ا�م «14» [نا�اوران آن د�ار] [رسوالن] گفتند ما �ه سوى شما �ه پ�ام��
ى نفرستادە و شما جز � ى مانند ما ن�س��د و [خداى] رحمان چ�� گفتند شما جز ���
ى داز�د «15» گفتند پرورد�ار ما م�داند كه ما واقعا �ه سوى شما �ه پ�ام�� دروغ نمی��
فرستادە شده ا�م «16» و بر ما [وظ�فه اى] جز رسان�دن آش�ار [پ�ام] ن�ست «17»
�اسـخ دادند ما [حضور] شما را �ه شگون �د گرفته ا�م ا�ر دست برندار�د سنگسارتان
م�كن�م و قطعا عذاب دردنا� از ما �ه شما خواهد رس�د «18» [رسوالن] گفتند شو�
شما �ا خود شماست آ�ا ا�ر شما را پند دهند [�از كفر � ورز�د] نه �ل�ه شما قو�
ا�اف�ار�د «19» و [در اين م�ان] مردى از دورت��ن جاى شهر دوان دوان آمد [و]
وى كن�د «20» از كسا�� كه �ادا�� از شما گفت اى مردم از اين فرستاد�ان پ��



وى كن�د «21» آخر چرا ك� را ] بر راە راست قرار دارند پ�� � نم�خواهند و خود [ن��
ستم كه مرا آف��دە است و [همه] شما �ه سوى او �ازگشت می�اب�د «22» آ�ا �ه ن��
ستم كه ا�ر [خداى] رحمان �خواهد �ه من گزندى برساند نه جاى او خدا�ا�� را ب��
شفاع�شان �ه حالم سود م�دهد و نه میتوانند مرا برهانند «23» در آن صورت من
قطعا در �مرا� آش�ارى خواهم بود «24» من �ه پرورد�ارتان ا�مان آوردم [اقرار] مرا
�شن��د «25» [�انجام �ه جرم ا�مان كشته شد و �دو] گفته شد �ه بهشت درآى
گفت اى �اش قوم من م�دا�س�ند «26» كه پرورد�ارم چگونه مرا آمرز�د و در زمرە
ع��زانم قرار داد «27» �س از [شهادت] وى هيچ س�ا� از آسمان بر قومش فرود
ن�اورد�م و [پ�ش از اين هم] فروفرس�ندە نبود�م «28» تنها �ك ف��اد بود و �س و
بنا�اە [همه] آنها �د بر جاى ف�دند «29» در�غا بر اين بند�ان هيچ فرستاده اى بر
آنان ن�امد مگر آنكه او را ر�شخند م�كردند «30» مگر ند�ده اند كه چه �س�ار �سلها
را پ�ش از آنان هالك گردان�د�م كه د�گر آنها �ه س��شان �ازنم�گردند «31» و قطعا
� مردە برها�� است براى همه آنان در پ�ش�اە ما احضار خواهند شد «32» و زم��
ا�شان كه آن را زندە گردان�د�م و دانه از آن برآورد�م كه از آن م�خورند «33» و در آن
] �اغها�� از درختان خرما و تاك قرار داد�م و چشمه ها در آن روان كرد�م «34» � [زم��
تا از ميوە آن و [از] �اركرد دستهاى خودشان �خورند آ�ا �از [هم] س�اس نم�گزارند
] از خودشان و از آنچه نم�دانند � و�اند و [ن�� � م�� ] كه از آنچه زم�� «35» �اك [خدا��
همه را نر و مادە گردان�دە است «36» و �شانه اى [د�گر] براى آنها شب است كه روز
وند «37» و خورش�د را [مانند پوست] از آن برم�كن�م و بنا�اە آنان در تار�� فرو م��
�ه [سوى] قرار�اە و�ژە خود روان است تقدير آن ع��ز دانا اين است «38» و براى ماە
� كرده ا�م تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد «39» نه خورش�د را لها�� مع�� � م��
د كه �ه ماە رسد و نه شب بر روز پ��� ج��د و هر كدام در سپهرى شناورند «40» ��
و �شانه اى [د�گر] براى آنان اينكه ما ن�ا�ا�شان را در كش�� ان�اشته سوار كرد�م «41»
و مانند آن براى ا�شان مرك��ــها[ى د�گرى] خلق كرد�م «42» و ا�ر �خواه�م غرقشان
م�كن�م و هيچ ف��ادر� نمی�ابند و روى نجات نمی�ي�ند «43» مگر رحم�� از جانب ما
[شامل آنها گردد] و تا چندى [آنها را] برخوردار ساز�م «44» و چون �ه ا�شان گفته



�د س�د ام�د كه مورد رحمت قرار گ�� شود از آنچه در پ�ش رو و �ش� � دار�د ب��
[نم�شنوند] «45» و هيچ �شانه اى از �شانه هاى پرورد�ارشان بر آنان ن�امد جز اينكه از
آن رو�گردان شدند «46» و چون �ه آنان گفته شود از آنچه خدا �ه شما روزى دادە
انفاق كن�د كسا�� كه �افر شده اند �ه آنان كه ا�مان آورده اند م�گ��ند آ�ا ك� را
�خوران�م كه ا�ر خدا م�خواست [خودش] وى را م�خوران�د شما جز در �مرا�
آش�ارى [ب�ش] ن�س��د «47» و م�گ��ند ا�ر راست م�گ���د �س اين وعدە [عذاب] �
خواهد بود «48» جز �ك ف��اد [مرگ�ار] را انتظار نخواهند كش�د كه هن�ا� كه �گرم
شان كند «49» آن�اە نه توانا�� وصي�� دارند و نه میتوانند �ه سوى جدالند غافل���
كسان خود برگردند «50» و در صور دم�دە خواهد شد �س بنا�اە از گورهاى خود
شتا�ان �ه سوى پرورد�ار خ��ش م��يند «51» م�گ��ند اى واى بر ما چه ك� ما را از
ان راست م�گفتند آرام�اهمان برانگ�خت اين است همان وعدە خداى رحمان و پ�ام��
«52» [�از هم] �ك ف��اد است و �س و بنا�اە همه در پ�ش�اە ما حا�� آيند «53»
ود جز در برابر آنچه كرده ا�د �ادا�� نخواه�د �افت امروز بر ك� هيچ ستم نم��
«54» در اين روز اهل بهشت �ار و �ارى خوش در پ�ش دارند «55» آنها �ا
نند «56» در آنجا براى آنها [هر گونه] � هم�ا�شان در ز�ر سايه ها بر تختها تك�ه م��
ميوە است و هر چه دلشان �خواهد «57» از جانب پرورد�ار[ى] مه��ان [�ه آنان]
سالم گفته م�شود «58» و اى گناه�اران امروز [از ب�گناهان] جدا ش��د «59» اى
س��د ز�را وى دشمن آش�ار فرزندان آدم مگر �ا شما عهد نكردە بودم كه ش�طان را م��
س��د اين است راە راست «61» و [او] گرو� انبوە از شماست «60» و اينكه مرا ب��
م�ان شما را سخت �مراە كرد آ�ا تعقل نم�كرد�د «62» اين است جهن� كه �ه شما
وعدە دادە م�شد «63» �ه [جرم] آنكه كفر � ورز�د�د ا�نون در آن درآي�د «64»
امروز بر دهانهاى آنان مهر مینه�م و دستها�شان �ا ما سخن م�گ��ند و �اها�شان
�دانچه فراهم م�ساختند گوا� م�دهند «65» و ا�ر �خواه�م هر آينه فروغ از
�م تا در راە [كج] بر هم پ��� ج��ند و� [راە راست را] از كجا د�د�ا�شان م�گ��
میتوانند ب�ي�ند «66» و ا�ر �خواه�م هرآينه ا�شان را در جاى خود مسخ م�كن�م [�ه
گونه اى] كه نه بتوانند بروند و نه برگردند «67» و هر كه را عمر دراز ده�م او را [از



نظر] خلقت فرو�استه [و شكسته] گردان�م آ�ا نم�اند�شند «68» و [ما] �ه او شعر
ن�اموخت�م و در خور وى ن�ست اين [سخن] جز اندرز و قرآ�� روشن ن�ست «69» تا
هر كه را [د�] زندە است ب�م دهد و گفتار [خدا] در �ارە �افران محقق گردد «70»
آ�ا ند�ده اند كه ما �ه قدرت خ��ش براى ا�شان چهار�ا�ا�� آف��ده ا�م تا آنان مالك آنها

ند و از �ع�� �اشند «71» و آنها را براى ا�شان رام گردان�د�م از برخ�شان سوارى م�گ��
م�خورند «72» و از آنها سودها و نوش�دنيها دارند �س چرا شكرگزار ن�س��د «73» و
غ�� از خدا[ى ��انه] خدا�ا�� �ه پرس�ش گرفتند تا مگر �ارى شوند «74» [و� بتان]
نمیتوانند آنان را �ارى كنند و آنانند كه براى [بتان] چون س�ا� احضار شده اند «75»
� نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آش�ار م�كنند �س گفتار آنان تو را غمگ��
م�دان�م «76» مگر آد� ندا�سته است كه ما او را از نطفه اى آف��ده ا�م �س بنا�اە وى
ه جو�� آش�ار شدە است «77» و براى ما مث� آورد و آف���ش خود را فراموش � ست��
 می�خشد «78» �گو

�
� پوس�دە است زند� كرد گفت چه ك� اين استخوانها را كه چن��

همان ك� كه نخس�ي� �ار آن را �د�د آورد و اوست كه �ه هر [گونه] آف����� داناست
فام اخگر نهاد كه از آن [چون ن�ازتان افتد] آ�ش � «79» همو كه برايتان در درخ� س��
� را آف��دە توانا ن�ست كه [�از] مانند آنها م�افروز�د «80» آ�ا ك� كه آسمانها و زم��
ى ارادە فرما�د �ارش اين �س كه � را ب�اف��ند آرى اوست آف���ندە دانا «81» چون �ه چ��
م�گ��د �اش �س [ب�درنگ] موجود م�شود «82» �س [شكوهمند و] �اك است آن
ى در دست اوست و �ه سوى اوست كه �ازگردان�دە م�ش��د � ك� كه مل�وت هر چ��

«83»


