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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکن: یادونه

  
  

 ۰۱/۰۷/۲۰۱۶         خلیل هللا هاشمیان سید
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  

 سی ام قران مجید جزء تفسیر مختصر معانی و ترجمۀ
 بقلم پروفیسوراستاد عبدالستار سیرت

 

جلد "ترجمۀ معانی و تفسیرمختصرجزءسی ام قران کریم" بمن اهدء  جناب پروفیسور استاد عبدالستار سیرت یک
 نورانی ساخته است. بنابرآن هرشب تا را خانۀ فقیران ما مضان دستیاب شده وره که درین ماه مبارک فرمود

 جرمن آنالین تایپ و تهیه میدارم تا –برای نشر به پورتال وزین افغان اخیراین ماه مبارک یک سورۀ آن را
ه ب بهترین ترجمه وتفسیر قران مجید که آن مستفیض گردند. باید خاطرنشان شود خوانندگان مسلمان این پورتال از

زبان دری همانست که بقلم عالم شهیر جهان اسالم، جناب پروفیسور عبدالستارسیرت رقم شده باشد. از برکات این 
 سید خلیل هللا هاشمیان.     بارگاه رب العزت )ج( مسئلت می نمایم از محترم را استاد خدمت بزرگ، طول عمر

 

 )مکی( –سورًه االعلی 
 

ِحیِم ﴾ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بنام هللا بخشاینده مهربان - ﴿ بِْسِم ّللاه
 

 ﴾۱﴿َسبِهحِ اْسَم َربِهَك اْْلَْعلَى 
 (1کن نام پروردگارت را که بسیار باالتر ازهمه چیز و هرمقام است ) به تعظیم و پاکی یاد

 
ى   ﴾۲﴿الَِّذي َخلََق فََسوَّ

 (2استه و منظم ساخت)را(آفرید و آر پروردگاری که)همه اشیاء
 

 ﴾٣﴿َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى 
و آن پروردگاری که اندازه ومقدار)و انواع واحوال تمام مخلوقات خودرا( تعیین کرد، سپس )هریک رابه نحو 

 (3مناسب وطریق خیر( هدایت فرمود)
 

 ﴾٤﴿َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى 
 (4ت ( چراگاه بوجود آورد )و آن پروردگاری که برای )تغذیۀ حیوانا

 
 ﴾٥﴿فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْحَوى 

 (5را)بعداز آنکه سبز وتازه بود( خشک وسیاه گردانید) سپس آن
 

 ﴾٦﴿َسنُْقِرئَُك فاََل تَنَسى 
 (6وسلم( می خوانیم، پس تو هرگز آنرا فراموش نخواهی کرد)  علیها( برتو )ای محمد، صلی هللاما بزودی )قران ر

 
هُ إِنَّهُ یَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما یَْخفَى    ﴾۷﴿إاِلَّ َما َشاَء اللَـّ

 (7مگر آنچه را که خداوند خواسته باشد، یقینا که او)تعالی( عیان و نهان را میداند)
 

 ﴾٨﴿َونُیَِسهُرَك ِلْلیُْسَرى 
 (8ازیم )ای محمد ص( برای ادای رسالت آسان و هرکار خیر آماده می سو ما ترا )
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 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ﴾٩﴿فَذَِكهْر إِن نَّفَعَِت الِذهْكَرى 
 (9اوامر ونواهی اوتعالی را بیان کن( اگر تذکر و اندرز مفید باشد ) ،قدرت ،داوندعظمتتذکر بده )به بندگان خپس 

 
 ﴾۱۰﴿َسیَذَّكَُّر َمن یَْخَشى 

 (10بزودی کسی که )از خدا( می ترسد پند و اندرز می پذیرد )
 
 ﴾۱۱﴿یَتََجنَّبَُها اْْلَْشقَى وَ 

 (11آن )تذکر واندرز( دوری می گزیند ) و بدبخت ترین )انسان( از
 

 ﴾۱۲﴿الَِّذي یَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى 
 (12همان کسی که در بزرگترین آتش جهنم داخل میگردد )

 
 ﴾۱٣﴿ثُمَّ اَل یَُموُت فِیَها َواَل یَْحیَى 

 (13میرد ونه زنده می شود )درمیان مرگ و زندگی درعذاب می ماند( ) سپس در آن آتش نه می
 

 ﴾۱٤﴿قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى 
 ً  (14رستگار شد کسی که خویشتن را پاک و تزکیه کرد ) قطعا

 
 ﴾۱٥﴿َوذََكَر اْسَم َربِهِه فََصلَّى 

 (15و )آنکه( نام پروردگار خود را یاد کرد، سپس نماز گزارد )
 

ْنیَا    ﴾۱٦﴿بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحیَاةَ الدُّ
 (16!( زندگی دنیا را )نسبت به آخرت( مقدم می دانید )بلکه شما )ای مردم

 
 ﴾۱۷﴿َواْْلِخَرةُ َخْیٌر َوأَْبقَى 

 (17در حالی که آخرت )از دنیا( بهتر و پایدار تر است )
 

ُحِف اْْلُولَى   ﴾۱٨﴿إِنَّ َهـذَا لَِفي الصُّ
 ً  (18این )ارزش ها و مبادی( درکتب )آسمانی( پیشین )نیز( ذکر شده است ) واقعا

 
 ﴾۱٩﴿ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسى 

 ( 19)از جمله( درکتب ابراهیم و موسی )علیهما السالم( )
 

 )مکی(   -سورة الغاشیة 
 

ِحیِم ﴾ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  مهربان هبنام هللا بخشایند – ﴿ بِْسِم ّللاه
 

   ﴾۱﴿َهْل أَتَاَك َحِدیُث اْلغَاِشیَِة 
!( صلی هللا علیه وسلم را احاطه میکند( به تو )ای محمد،که حوادث هولناک آن همه آیا خبر غاشیه )روز قیامت 

 (1؟ )رسیده است
 

  ﴾۲﴿ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ َخاِشعَةٌ 
 (2ن اند )آن روز خوار و زبو در چهره هایی )از اهل کفر(
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 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ﴾٣﴿َعاِملَةٌ نَّاِصبَةٌ  
 (3با کار وتالش )بیهوده و بی نتیجه( خسته شده اند)درآخرت دچار رنج وعذاب در دوزخ خواهند بود) )دردنیا(

 
 ﴾٥﴿تُْسقَى ِمْن َعْیٍن آنِیٍَة   ﴾٤﴿تَْصلَى نَاًرا َحاِمیَةً 

 (5شانده میشوند )از چشمۀ بسیار داغ نو (4) در آتش سوزان داخل شوند
 

 ﴾٦﴿لَّْیَس لَُهْم َطعَاٌم إاِلَّ ِمن َضِریعٍ 
 (6طعامی برای آنها وجود ندارد، جز از ضریع )گیاه تلخ خار دار، بد بو و خشک( )

 
 ﴾۷﴿الَّ یُْسِمُن َواَل یُْغنِي ِمن ُجوعٍ 

 (7نه به آنها چاقی می بخشد و نه از گرسنگی می رهاند  ) )غذایی که(
 

 ﴾٨﴿ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ نَّاِعَمةٌ 
 (8از لذت و نعمت باشند ) اهل ایمان( در آن روز شاد وشادابچهره هایی )از 

 
 ﴾۱۰﴿فِي َجنٍَّة َعاِلیٍَة   ﴾٩﴿ِلهَسْعیَِها َراِضیَةٌ 

 (10بهشت برین جای دارند ) در (9) و عمل( خود راضی انداز سعی)
 

   ﴾۱۲﴿فِیَها َعْیٌن َجاِریَةٌ  ﴾۱۱﴿ِغیَةً الَّ تَْسَمُع فِیَها الَ 
 (12( در آن )بهشت( چشمه های )آب( جاری است )11در آن هیچ سخن لغو و بیهوده نمی شوند )

 
ْرفُوَعةٌ  ْوُضوَعةٌ  ﴾۱٣﴿فِیَها ُسُرٌر مَّ  ﴾۱٤﴿َوأَْكَواٌب مَّ

 (14شمه ها( گذاشته شده )( وجام هایی )که درکنار چ13در آن تخت های بلند پایه )زیبا( است )
 

 ﴾۱٥﴿َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ 
 (15و پشتی ها )وسایل تکیه و راحت( که در پهلوی همدیگر منظم چیده شده )

 
 ﴾۱٦﴿َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ 

 (16و فرشهای فاخر، نرم و گرانبها )که بهر طرف( گسترده شده است )
 

 ﴾۱۷﴿بِِل َكْیَف ُخِلقَْت أَفاََل یَنُظُروَن إِلَى اْلِ 
 (17؟ )میکنند( که چگونه آفریده شده استو به خلقت آن تفکر نآیا )این منکران حق( به شتر نمی بینند )

 
 ﴾۱٨﴿َوإِلَى السََّماِء َكْیَف ُرفِعَْت 

 (18؟ )بقدرت خداوند( برافراشته شده استو بسوی آسمان نگاه نمیکنند که چگونه )
 

 ﴾۱٩﴿اْلِجبَاِل َكْیَف نُِصبَْت  َوإِلَى
 (19؟ )نصب شده اند می بینند که چگونه )برجاهای شان(و بسوی کوه ها ن

 
 ﴾۲۰﴿َوإِلَى اْْلَْرِض َكْیَف ُسِطَحْت 

 (20؟ ) استدقت نمی کنند( که چگونه هموار و گسترده شده و به زمین )
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ﴾۲۱﴿فَذَِكهْر إِنََّما أَنَت ُمذَِكهٌر 
بلغ )و مُ  فقط پند دهنده تو –ورسالت مرا به آنها برسان( به بندگان من( پند بده )ای محمد، صلی هللا علیه وسلم، پس )

 (21رسالت( هستی )
 

  ﴾۲۲﴿لَّْسَت َعلَْیِهم بُِمَصْیِطٍر 
 (22تحمیل کنی( ) )که ایمان را بر آنها جبراً نیستی وحاکم مطلق( تو بر آنها مسلط )

 
 ﴾۲٣﴿إاِلَّ َمن تََولَّى َوَكفََر 

 (23مگر کسیکه )از راه ایمان( به عقب برگردد وکفر اختیار نماید )
 

هُ اْلعَذَاَب اْْلَْكبََر   ﴾۲٤﴿فَیُعَِذهبُهُ اللَـّ
 (24پس هللا، عز وجل، او را به بزرگترین عذاب  )در آخرت( مجازات میکند )

 
 ﴾۲٥﴿ إِنَّ إِلَْینَا إِیَابَُهمْ 

 (25همۀ آنها بسوی ماست )به تحقیق که بازگشت 
 

 ﴾۲٦﴿ثُمَّ إِنَّ َعلَْینَا ِحَسابَُهم 
 ً  (26حساب شان )نیز( برماست ) سپس یقینا

 

 )مکی(  –سورة الفجر 
 
ِحیِم ﴾ ﴿ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بنام هللا بخشاینده مهربان – بِْسِم ّللاه
 

 ﴾۲﴿ْشٍر َولَیَاٍل عَ  ﴾۱﴿َواْلفَْجِر 
که  ة( و قسم به شبهای  ده گانه ) ده شب و روز اول ذی الحج1قسم به صبح )که تاریکی شب را از میان می برد( )

 ( 2در آن مناسک رکن پنجم اسالم، فریضۀ حج ادا میگردد و یا ده شب اخیر رمضان که در آن شب قدر است ) 
 

 ﴾٤﴿ْسِر َواللَّْیِل إِذَا یَ  ﴾٣﴿َوالشَّْفعِ َواْلَوتِْر 
( و قسم به شب هنگامیکه ) بسوی 3وفرد همین شبهای ده گانه( )ویا زوج هرچیز )جفت و طاق  فردو به زوج و 

 (4روشنایی روز( حرکت میکند )
 

 ﴾٥﴿َهْل فِي ذَِلَك قََسٌم ِلهِذي ِحْجٍر 
 (5؟)آیا درین موارد قسم، سوگند مهمی برای صاحب عقل وجود دارد

 
 ﴾٦﴿تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد أَلَْم 

؟ ) قوم هود، علیه سالم، درجنوب آیا ندیدی )ای محمد صلی هللا علیه وسلم(  که پروردگارت با) قوم( عاد چه کرد
 (6جزیرة العرب  میان عمان وحضرموت اقامت داشتند( )

 
 ﴾۷﴿إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد 

 (7)اجسام قوی و شهر مستحکم با( پایه های  بلند بودند ) اَِرم )اسم دیگر عاد( که صاحبان
 

 ﴾٨﴿الَّتِي لَْم یُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلباَِلِد 
 (8که همانند آن در شهر های دیگر آفریده نشده بود )
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ْخَر بِاْلَواِد   ﴾٩﴿َوثَُموَد الَِّذیَن َجابُوا الصَّ
وادی القری در شمال صخره های بزرگ را در )؟ قومی( که چه کردو)آیا ندیدی که پروردگارت با قوم( ثمود )

و از آن منازل وقصرها می ساختند وپیغمبر شان صالح علیه السالم میان مدینه وشام( قطع میکردند )جزیرة العرب 
 (9بود( )

 
 ﴾۱۰﴿َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَاِد 

رعون، حاکم ظالم مصر  درعهد موسی علیه السالم، چه کرد؟( )و آیا ندیدی ای پیامبر !  که پروردگارت با ف
 (10فرعون که صاحب  )قدرت و لشکر وساختمانهای بلند ومحکم مانند( میخ ها بود )

 
 ﴾۱۱﴿الَِّذیَن َطغَْوا فِي اْلباَِلِد 

 ( 11)کردند  غیان و سرکشی: عاد، ثمود و فرعون( که در شهر ها طاقوام سه گانۀ مذکور)همان اقوامی 
 

    ﴾۱۲﴿فَأَْكثَُروا فِیَها اْلفََساَد 
 ( 12آن فساد و تباهی گسترده و فراوان به راه انداختند ) و در

 
 ﴾۱٣﴿فََصبَّ َعلَْیِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب 

 (13رو ریخت )پس )به همین سبب( پروردگار تو )ای محمد، صلی هللا علیه وسلم( تازیانۀ عذاب را بر سرایشان ف
 

 ﴾۱٤﴿إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد 
 (14هر ظالم و مفسد( است ))ناظر و مراقب اعمال !( حتما در کمینگاه بدون شک پروردگار تو )ای پیامبر

 
نَساُن إِذَا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فَیَقُوُل َربِهي أَْكَرَمِن  ا اْلِ  ﴾۱٥﴿فَأَمَّ

را اکرام وتقدیر نماید وبه وی نعمت بخشد) با غرور  و اما انسان، هنگامیکه پروردگارش او را بیازماید و او
 (15: پروردگارم مرا مورد اکرام )و انعام( قرار داد )وافتخار( میگوید

 
ا إِذَا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْیِه ِرْزقَهُ فَیَقُوُل َربِهي أََهانَِن    ﴾۱٦﴿َوأَمَّ

کم نماید )با شکوه و یاس( میگوید: پروردگارم بمن اهانت  ویق و اما هنگامیکه او را امتحان کند و روزی اش را ض
 (16کرد )

 
 ﴾۱۷﴿َكالَّ بَل الَّ تُْكِرُموَن اْلیَتِیَم 

ً قط به دارایی و فقر ارتباط ندارد، بل اطاعت و معصیت دلیل چنین نیست)که این انسان فکر میکند، اکرام و اهانت  عا
 (17کرامت و ذلت انسان است( بلکه شما یتیم را اکرام نمی کنید )

 
وَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكیِن   ﴾۱٨﴿َواَل تََحاضُّ

 (18شویق نمی نمائید ) را به اعاشه و اطعام مسکین تو یکدیگر 
 

ا   ﴾۱٩﴿َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكاًل لَّمًّ
 (19و میراث را ظالمانه و یکسر و )بدون رعایت حقوق سایر ورثه( می خورید )

 
ا   ﴾۲۰﴿َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

 ( 20و مال و دارایی را بسیار زیاد دوست دارید ) 
 

 ﴾۲۱﴿ِت اْْلَْرُض َدكًّا َدكًّا َكالَّ إِذَا ُدكَّ 
 (21هم کوبیده شد) درکه شما در آن قرار دارید( هنگامیکه زمین سخت و پیهم هرگزنباید چنین باشد )
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 ﴾۲۲﴿َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا 
فقط بخودش معلوم است ر میان بندگان( بیاید )چگونگی آمئن پروردگاو پروردگارت )ای محمد ص، برای داد رسی 

 (22و بس( و فرشتگان )نیز( صف در صف حاضر شوند )
 

نَساُن َوأَنَّى لَهُ الِذهْكَرى    ﴾۲٣﴿َوِجيَء یَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم َیْوَمئٍِذ َیتَذَكَُّر اْلِ
ود(، ولی این و درآن روز جهنم حاضر آورده شود ، در آن روز انسان متذکر میشود) بخود می آید و متوجه میش

 ( 23؟ ) چه سودی برای او خواهد داشتتذکر )توجه بعد از وقت( 
 

 ﴾۲٤﴿یَقُوُل یَا لَْیتَنِي قَدَّْمُت ِلَحیَاتِي 
 (24( از قبل فرستاده بودم )این( زنده گی ام )چیزی از اعمال صالحهمی گوید: ای کاش برای )

 
 ﴾۲٥﴿َحٌد فَیَْوَمئٍِذ الَّ یُعَِذهُب َعذَابَهُ أَ 

 (25پس در آن روز هیچکس عذابی همانند عذاب او)تعالی( نمی رساند )
 

 ﴾۲٦﴿َواَل یُوِثُق َوثَاقَهُ أََحٌد 
 (26کشیدن او)تعالی(  کسی را به بند نکشد ) و هیچکس مانند بند

 
 ﴾۲۷﴿یَا أَیَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ 

! )به حق و ایمان و توحید ومن خود میفرماید( ای نفس آسوده خاطر ومطمئن)پروردگار مهربان خطاب به بندۀ م
 (27خداوند( )

 
ْرِضیَّةً     ﴾۲٨﴿اْرِجِعي إِلَى َربِهِك َراِضیَةً مَّ

ونعمت پرورگارت( خوشنود و او)تعالی( از تو به سوی پروردگارت بازگرد، درحالیکه تو)از پاداش و ثواب 
 (28خوشنود است )

 
 ﴾٣۰﴿َواْدُخِلي َجنَّتِي  ﴾۲٩﴿فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي 

 ( 30( و در بهشت من داخل شو )29)پس در میان بندگان )خاص( من در آی 
 )الهی ما را در میان همین بندگان خود قبول بفرما! آمین!(

 
 لبلداسورة 

 
ِحیِم ﴾ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  خشاینده مهربانبنام هللا ب – ﴿ بِْسِم ّللاه

 
 ﴾۲﴿َوأَنَت ِحلٌّ بَِهـذَا اْلبَلَِد  ﴾۱﴿اَل أُْقِسُم بَِهـذَا اْلبَلَِد 

و تو )ای محمد ص( ساکن این شهر هستی )قدسیت این شهر وابسته به وجود ( 1قسم به این شهر )مکه مکرمه( )
روا نباشد، از قبیل جنگ درآن، س کعبۀ مشرفه و وجود تو در آنست، و آنچه که بخاطر حرمت این شهر به هیچک

 (2فقط برای تو حالل است ) 
 

 ﴾٣﴿َوَواِلٍد َوَما َولََد 
 (3و فرزند( ) پدر رو قسم به پدر و فرزندی که بوجود آورد )پدر بشریت آدم ع , و یا ه

 
نَساَن فِي َكبٍَد   ﴾٤﴿لَقَْد َخلَْقنَا اْلِ

 (4زندگانی دنیا فقط راحت و آسایش نیست( )ده ایم )بدون شک ما انسان را در رنج و سختی آفری
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  ﴾٥﴿أَیَْحَسُب أَن لَّن یَْقِدَر َعلَْیِه أََحٌد  
 ( 5)؟( ندارد ) وهرچه خواسته باشد انجام میدهدگمان میکند که هیچکس بر او قدرت انسان مغرور( آیا او )

 
   ﴾٦﴿یَقُوُل أَْهلَْكُت َمااًل لُّبًَدا 

 (6را )مطابق خواهشات نفس( خرچ کرده ام ): مال و دارایی زیادی میگوید او
 

 ﴾۷﴿أَیَْحَسُب أَن لَّْم یََرهُ أََحٌد 
؟ )که آن دارایی  فراوان را چطور بدست آورده و چه نوع خرچ کرده آیا او گمان میکند هیچکس او را ندیده است

 (7؟(  )است
 

 ﴾٨﴿نَْیِن أَلَْم نَْجعَل لَّهُ َعیْ 
 (8؟  )آیا برای او دو چشم نیافریده ایم

 
  ﴾۱۰﴿َوَهَدْینَاهُ النَّْجَدْیِن  ﴾٩﴿َوِلَسانًا َوَشفَتَْیِن 

 (10را به دو راه )واضح و روشن خیر وشر( هدایت کردیم ) و او( 9؟ )لب نداده ایم و یک زبان و دو
 

 ﴾۱۱﴿فاََل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ 
 (11را طی نکرد )گذرگاه دشوار نجات شبیه دامنۀ کوه( سان ناسپاس( عقبه )مگر او )ان

 
 ﴾۱۲﴿َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ 

 (12؟ )وچه چیز تو را )ای محمد صلی هللا علیه وسلم( آگاه ساخت که عقبه چیست
 

 ﴾۱٤﴿أَْو إِْطعَاٌم فِي یَْوٍم ِذي َمْسغَبٍَة  ﴾۱٣﴿فَكُّ َرقَبٍَة 
 (14تقدیم غذا در روز گرسنگی  ) یا ( 13)آزاد کردن غالم 

 
 ﴾۱٦﴿أَْو ِمْسِكینًا َذا َمتَْربٍَة  ﴾۱٥﴿یَتِیًما ذَا َمْقَربٍَة 

 (16از شدت فقر( خاک نشین شده )یا مسکینی که )( 15)دادن طعام( به یتیمی دارای قرابت )
 

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َوتَوَ   ﴾۱۷﴿اَصْوا بِالصَّ
 سپس )برعالوۀ این اعمال خیر، و قبل از آن( از جملۀ کسانی باشدکه ) به هللا و رسول  او ص( ایمان آورده اند و

 ( 17به رحمت و محبت توصیه نموده اند. )گر را به صبر و تحمل و )همچنان( یکدی
 

 ﴾۱٨﴿اْلَمْیَمنَِة أُولَـئَِك أَْصَحاُب 
آنان صاحبان یمن وبرکت اند ) ونامۀ اعمال شان بدست راست شان داده میشود و راه شان بسوی بهشت باز 

 (18میگردد(  )
 

 ﴾۱٩﴿َوالَِّذیَن َكفَُروا بِآیَاتِنَا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة 
ر ورزیده  اند، آنها اهل شومی  و شقاوت اند ونامۀ کسانییکه به آیات ما )دالیل روشن کتب و رساالت آسمانی( کف 

 ( 19و بسوی آتش دوزخ کشانده  میشوند( ) (اعمال شان  بدست چپ شان داده  میشود
 

ْؤَصَدةٌ   ﴾۲۰﴿َعلَْیِهْم نَاٌر مُّ
(  پوشیده و دربسته است ) و راه فرار از آن وجود ندارد برآنها )چنان( آتشی فرو میریزد که )از هرطرف( سر

(20 ) 
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 )مکی(  –سورة الشمس 
 

ِحیِم ﴾ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بنام هللا بخشاینده مهربان  – ﴿ بِْسِم ّللاه
 

 ﴾۲﴿َواْلقََمِر إِذَا تاََلَها  ﴾۱﴿َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 
 (2از آن می برآید ) دمهتاب هنگامیکه بع قسم به( و1) )قسم به آفتاب )منبع نور( و قسم به چاشتگاه )روز روشن آن

 
َها   ﴾٣﴿َوالنََّهاِر إِذَا َجالَّ

 (3و قسم به روز هنگامیکه تجلی آفتاب ) ونور آن( را نمایان کند )
 
  
 

 ﴾٤﴿َواللَّْیِل إِذَا یَْغَشاَها 
 (4آن)تجلی آفتاب( را بپوشاند  )و قسم به شب هنگامیکه 

 
 ﴾٥﴿َوالسََّماِء َوَما بَنَاَها 

 (5ه آسمان و به آن )قادر عظیم( که آنرا بنا کرد )و قسم ب
 

 ﴾٦﴿َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَها 
 (6پهن ساخته است )آنرا)برای زندگی( آن )ذات توانا( که و قسم به زمین و به 

 
اَها   ﴾۷﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 (7نظم و نیکو و مناسب ساخته است  )و به آن )خالق بزرگ( که آن را مو قسم به نفس ) جسم وجان انسانی( 
 

 ﴾٨﴿فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها 
 (8و سپس فجور و تقوی )هردو راه گرایش به گناه و کسب تقوی( را به او الهام نموده است ) 

 
 ﴾٩﴿قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها 
 (9ا ) با کسب تقوی و دوری از فجور( پاک ساخت )رستگار و کامیاب گردید که نفس خویشتن ربه تحقیق آن کسی 

 
 ﴾۱۰﴿َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها 

 (10به تحقیق آن کسی ناکام و محروم شد که نفس خویش را )با فجور وگناه(  آلوده ساخت )
 

 ﴾۱۱﴿َكذَّبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها 
 (11تکذیب کردند ) را()پیغمبر شان صالح ع )قوم( ثمود با طغیان و سرکشی 

 
 ﴾۱۲﴿إِِذ انبَعََث أَْشقَاَها 

)بروایت حدیث صحیح، قدار بن سالف رئیس بزرگ قوم ثمود( بپا برخاست و روان شد )تا آنگاه بدبخت ترین ایشان 
 (12ناقه معجزۀ صالح  ع را از پا در آورد و بکشد( )

 
ِه نَاقَةَ اللَّـِه َوسُ   ﴾۱٣﴿ْقیَاَها فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل اللَـّ

پس فرستادۀ خداوند )صالح ع( به آنها گفت به ناقه خداوند ) که معجزۀ الهی است وبقدرت خداوند از میان صخرۀ 
 ( 13بیرون آورده شده است( و نوبت آب او کاری نداشته و آن را بحال خودش بگذارید )سنگ 
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اَها فََكذَّبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْیِهْم َربُّ   ﴾۱٤﴿ُهم بِذَنبِِهْم فََسوَّ
کشتند، ازین رو غضب و  الم( را تکذیب کردند )به هوشدار او توجه نکردند( و شتر راالسولی آنها او )صالح علیه 

 (14خشم پروردگار شان به سبب گناه شان به آنها فروریخت و آنها را هالک و با خاک یکسان ساخت )
 

 ﴾۱٥﴿َواَل یََخاُف ُعْقبَاَها 
 (15و او )تعالی( از عاقبت )مجازات جنایت کاران( باکی ند ارد )

 
 ختم سورۀ مبارکۀ چهاردهم
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