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 5تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۳/۰۷/۲۰۱۶         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  سیرت یکجناب پروفیسور استاد عبدالستار 
 نورانی ساخته است. بنابرآن هرشب تا را خانۀ فقیران ما مضان دستیاب شده ورفرموده که درین ماه مبارک 

 تاجرمن آنالین تایپ و تهیه میدارم  –برای نشر به پورتال وزین افغان اخیراین ماه مبارک یک سورۀ آن را
ه ب که بهترین ترجمه وتفسیر قران مجید 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.     العزت )ج( مسئلت می نمایمبارگاه رب  از محترم را استاد خدمت بزرگ، طول عمر

( ۹۲سوره های مبارک اللیل )به استقبال ماه مبارک رمضان، به سلسلۀ پنج قسمت گذشته، اینک قسمت ششم، یعنی 
کلمات عربی  –تقدیم میشود (، برای خوانندگان مسلمان ۹۶العلق ) –( ۹۵التین ) –( ۹۴الشرح ) –( ۹۳الضحی ) –

 .مجید در جرمنی اقتباس کرده است آیات مبارکه را داکتر صاحب جالل از متن قران
 

 )مکی( –سورة اللیل 
 

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

 ﴾۲﴾ َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى ﴿۱َواللَّْیِل إِذَا یَْغَشى ﴿
و قسم به روز درآن هنگام که)روشنی آن(آشکار   (1قسم به شب هنگامیکه)روشنی روز راباتاریکی( می پوشاند)

 (2گردد )
  

 ﴾۳ذََّكَر َواْْلُنثَى ﴿َوَما َخلََق ال
 (3و قسم به خالق جنس مذکر و مونث )

  
یادداشت مترجم : در هفت آیۀ مبارکۀ اول این سوره، یازده بار قسم یاد شده، قسم به نشانه های قدرت مطلق خالق 

واین تائید قران کریم صورت گرفته   هللا تعالی با روش اعجاز لفظی و روانی  جهان ها و قسم به ذات توانا وعظیم
 "قدافلح من زکاها وقد..."( می باشد. 10 -9باال تر از تصور براهمیت جواب قسم)محتوای آیه شماره 

  
ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى ﴿٤إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى ﴿   ﴾٥﴾ فَأَمَّ

خدا( انفاق نمود در راه ( و اما کسی که )4( است )به تحقیق که سعی و تالش شما )ای مردم( پراگنده )مختلف
 (5وتقوی پیشه کرد )

  
 ﴾۷﴾ فََسنُیَِسهُرهُ ِلْلیُْسَرى ﴿٦َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴿

( پس ما بزودی)انجام کارهای نیک( و راه های خیر رابرای 6نیک )خداوند(را تصدیق نمود)  و )حساب وپاداش(
 (7او آسان میسازیم )

  
ا َمن بَِخَل َواْستَْغنَى ﴿  ﴾٨َوأَمَّ

 (8ا کسیکه بخل ورزید و)ازحساب وپاداش الهی( استغنا نمود)و ام
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 5تر 2 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ﴾۱۰﴾ فََسنُیَِسهُرهُ ِلْلعُْسَرى ﴿۹َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى ﴿
وی را به سختی و مشقت مواجه می  ( پس ما به زودی9)و آن پاداش و حساب( نیک )خداوند(را تکذیب کرد)

 (10سازیم )
  

 ﴾۱۲﴾ إِنَّ َعلَْینَا لَْلـُهَدى ﴿۱۱َوَما یُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى ﴿
( یقینا 11؟)او چه سودی به حال او خواهد داشت هنگامیکه این بخیل در جهنم سقوط نماید ( مال و دارایی)و

 (12راهنمایی )راه راست و بیان گمراهی( به عهدۀ ما است )
  

 ﴾۱٤﴾ فَأَنذَْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى ﴿۱۳َرةَ َواْْلُولَى ﴿َوإِنَّ لَنَا لَْْلخِ 
( پس من شما را از آتشی بیم دادم که شعلۀ آن زبانه می 13است ملک ماست ) بدون شک هرآنچه درآخرت و دنیا

 (14کشد )
  

 ﴾۱٦﴾ الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى ﴿۱٥اَل یَْصاَلَها إاِلَّ اْْلَْشقَى ﴿
( آن کسی که )آیات ما را( تکذیب کرد و )از آن( روی گردان 15درآن آتش داخل نشود مگر بدبخت ترین )انسان( )

 (16شد )
  

 ﴾۱٨﴾ الَِّذي یُْؤتِي َمالَهُ یَتََزكَّى ﴿۱۷َوَسیَُجنَّبَُها اْْلَتْقَى ﴿
مال خود را ) دردنیا در راه خدا(  ( آن کسیکه17و بزودی با تقوا ترین )انسان( از آن )آتش( به دور داشته میشود )

 (18میدهد وخویشتن را پاک میسازد )
  

 ﴾۱۹َوَما ِْلََحٍد ِعنَدهُ ِمن نِهْعَمٍة تُْجَزى ﴿
   (19وجود دارد به او پاداش دهد )  که نزد او )از شخص دیگر( وهیچ کسی نباید مقابل نعمتی

  
 ﴾۲۰إاِلَّ اْبتِغَاَء َوْجِه َربِهِه اْْلَْعلَى ﴿

 (20کسب رضای پروردگار برتر)بزرگوارش(باشد) گر یگانه هدف اوم
  

 ﴾۲۱َولََسْوَف یَْرَضى ﴿
 (21و یقینا ) چنین شخص( بزودی )بخاطر خشنودی پروردگارش( راضی و خشنود میگردد )

  

 )مکی(  –  سورة الضحی 
 

ِحیِم ﴾  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بنام هللا بخشاینده مهربان –﴿ بِْسِم ّللاه
  
َحى ﴿وَ   ﴾۲﴾ َواللَّْیِل إِذَا َسَجى ﴿۱الضُّ

 (2( قسم به شب در حالت سکون و آرام آن )1قسم به روز در چاشتگاه )
  

 ﴾۳َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ﴿
 (3پروردگارت تو را )ای محمد صلی هللا علیه وسلم(هرگز ترک نکرده و مورد خشم قرار نداده است )

  
 ﴾٤َولَْْلِخَرةُ َخْیٌر لََّك ِمَن اْْلُولَى ﴿

 ( 4برای تو آماده ساخته است( از دنیا )ومافیها( برای تو بهتر است )  و بدون شک آخرت )و آنچه پروردگارت
  

 ﴾٥َولََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرَضى ﴿
ً و بزودی و  ( )*(5)ا فرماید تا آنکه تو خشنود گردیآخرت( عطپروردگارت به تو)آنچه خواسته باشی در دنیا و حتما
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 5تر 3 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ﴾۷﴾ َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى ﴿٦أَلَْم یَِجْدَك یَتِیًما فَآَوى ﴿ 
وعدم معرفت  ( و تو را درحیرت از امر دین6تو را یتیم نیافت پس پناه داد؟ ) )ای محمد ص( آیا)پروردگارت(

 (7؟)، پس هدایت فرمودشرایع اسالم یافت
  

ا اْلیَتِیَم فاََل تَْقَهْر ﴿٨َدَك َعائاًِل فَأَْغنَى ﴿َوَوجَ   ﴾۹﴾ فَأَمَّ
 (9یتیم را با قهر و زور تحقیر مکن ) ( پس )تونیز ای محمد ص(8؟ ) فقیر یافت پس غنی ساخ وتو را

ا السَّائَِل فاََل تَْنَهْر ﴿ ا بِنِْعَمِة َربِهَك فََحِدهْث ﴿۱۰َوأَمَّ  ﴾۱۱﴾ َوأَمَّ
( یاد کن و با سپاس و شکرانه با تفاخر( و اما نعمت های پروردگارت ر)10ا( را با خشونت مران )و سوال کننده)گد

 (11آن را )به مردم( باز گو نما )
  

رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم به روایت خطیب،  نزول این آیه کریمه واین نوازش بزرگ، )*(یادداشت مترجم: با
 اهم شد اگر یک فرد از امت من در دوزخ باقی بماند. : از اینرو من خشنود نخوفرمودند

  

 سورة الشرح 
 

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

 ﴾۲﴾ َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك ﴿۱أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ﴿
دلت را به نور هدایت وایمان و معرفت حق و ) محمدصلی هللا علیه وسلم(آیا ماسینه ات را برایت نگشودیم؟)ای 

 (2؟)( و بار سنگین تو را)از ثقل اندوه دورۀ جاهلیت(از تو برنداشتیم1؟( )حکمت روشن نساختیم
  

 ﴾٤﴾ َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك ﴿۳الَِّذي أَنقََض َظْهَرَك ﴿
( و یاد )نام و مقام( تورا بلند ساختیم )نام تو همیشه مقرون به نام من 3)بار سنگین( که پشت ترا خم کرده بود)همان 

 (4( )است: الاله اال هللا محمد رسول هللا
  

 ﴾٦﴾ إِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا ﴿٥فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا ﴿
وقایع جهاد  با)هر( سختی آسانی است )دشواری تبلیغ رسالت و ( یقینا5پس به یقین)با)هر(سختی آسانی است )

تاکید مطلب و آیه مبارکه برای  تکرار –ودشمنی مشرکین، آسانی وآسایش فتح و ظفر وانتشاراسالم را با خود دارد 
    (6)   است که هر سختی آسانی دارد(  تائید این رحمت اله

  
 ﴾٨بِهَك فَاْرَغب ﴿﴾ َوإِلَى رَ ۷فَإِذَا فََرْغَت فَانَصْب ﴿

پس هنگامیکه )از امر دعوت وکار زندگی( فارغ شدی )به عبادت پروردگارت( بشتاب)درختم یک کارمهم، کارمهم 
( و)خاص( بسوی پروردگارت روی 7شود ومشاغل زندگی بصورت متحرک وپیهم ادامه بیابد()  دیگر باید آغاز

 (8) آور )یگانه امید و دلبستگی ات به پروردگارت باشد(
  

 مکی  –سورۀ التین 
 

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

هیِن وَ  ْیتُوِن ﴿َوالتِ  ﴾۲﴾ َوُطوِر ِسینِیَن ﴿۱الزَّ
( و قسم به )کوه( 1وبیت المقدس( ) ، یعنی شامقسم به انجیر و زیتون) ویا قسم به سرزمینهای تولید انجیر وزیتون

 (2تور درصحرای سینا )
  

 ﴾۳َوَهـذَا اْلبَلَِد اْْلَِمیِن ﴿
 (3وقسم به این شهرامین)سرزمین امن، مکۀ مکرمه()
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 5تر 4 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴿ لَقَدْ   ﴾٤َخلَْقنَا اْْلِ

 (4بدون شک ما انسان را دربهترین شکل وزیباترین نظام)از لحاظ جسم و روح( آفریده ایم )
  

 ﴾٥ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلیَن ﴿
 (5تی ها قرار دادیم )صورت انحراف از راه راست وعدم اطاعت اوامر الهی( به پست ترین مرحلۀ پس )دسپس اورا

  
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُوٍن ﴿  ﴾٦إاِلَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

و قطع ناشدنی  اعمال شایسته انجام داده اند، پس برای آنها پاداشی بی منت و دومدار و مگرکسانیکه ایمان آورده اند
 (6است )

  
 ﴾۷فََما یَُكِذهبَُك َبْعُد بِالِدهیِن ﴿

 ( 7؟ )روز جزا )قیامت( وا می دارد  قدرت الهی( به تکذیب  پس)ای انسان( چه چیزتو را)بعداز همۀ این دالیل
  

هُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمیَن ﴿  ﴾٨أَلَْیَس اللَـّ
 ( 8؟ )وعادل ترین حکم کنندگان( نیستآیا هللا "عزوجل" بهترین فرمانروایان )

  

 )مکی( -سورةالعلق 
 

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

 ﴾۱َربِهَك الَِّذي َخلََق ﴿ اْقَرأْ بِاْسمِ 
 (1آن که )همه چیز وهمه جهان را( آفرید ) –بخوان )ای محمد، صلی هللا علیه و سلم( بنام پروردگارت 

  
نَساَن ِمْن َعلٍَق ﴿  ﴾۲َخلََق اْْلِ

 (2)پارچه خون بسته( آفرید ) ) و آن که( انسان را از علق
  

 ﴾٤الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ﴿﴾ ۳اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ﴿
 (3بخوان،و پروردکار تو)ازهمه( بزرگوار تر وبخشنده تراست)

 (4آن )پروردگاری (که )انسان را( به وسیلۀ قلم) نوشتن (آموخت )
  

نَساَن َما لَْم یَْعلَْم ﴿  ﴾٥َعلََّم اْْلِ
 ( )*(5)آن که( به انسان آنچه را که نمی دانست تعلیم داد)

  
: از اولین کلمۀ )اقراء( در آغاز این سوره تا ختم آیۀ پنجم نخستین وحی الهی است که در غار اشت مترجم)*( یادد

حراء به رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم نازل گردیده و درحالیکه اولین پیام نبوت حضرت محمد مصطفی صلی 
 تثبیت می نماید.  هللا علیه وسلم بود، مقام واالی خواندن و نوشتن و علم را تاکید و

  
نَساَن لَیَْطغَى ﴿  ﴾٦َكالَّ إِنَّ اْْلِ

نه چنین سزاواراست)که انسان باتمام این نعمت های پروردگار غرور و تکبر ورزد( یقینا که انسان طغیان میکند 
(6) 
  

آهُ اْستَْغنَى ﴿ ْجعَى ﴿۷أَن رَّ  ﴾٨﴾ إِنَّ إِلَى َربِهَك الرُّ
 (8( بدون شک بازگشت )همه( بسوی پروردگار تو است )7از اینکه خودرا بی نیاز)دارای قدرت وثروت( بیند)
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 5تر 5 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
 ﴾۱۰﴾ َعْبًدا إِذَا َصلَّى ﴿۹أََرأَْیَت الَِّذي یَْنَهى ﴿

 (10( بنده ای را هنگامیکه نماز میخواند )9)ای محمد، صلی هللا علیه وسلم( آیا دیده ای کسی را که نهی میکند )
  

 ﴾۱۲﴾ أَْو أََمَر بِالتَّْقَوى ﴿۱۱أََرأَْیَت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى ﴿
یا )مردم را( به تقوی امرکند )آیا کسیکه وی را اذیت   (11به من بگو اگر )این بندۀ نماز گزار( به راه هدایت باشد)

 (12؟( )نماید مستحق عذاب الهی نیست
  

 ﴾۱۳أََرأَْیَت إِن َكذََّب َوتََولَّى ﴿
به من خبر بده اگر)این شخص طغیانگر حقانیت دین و رسالت رسول خدا، صلی هللا وعلیه وسلم را( تکذیب نماید 

 (13؟()از آن( رویگردان شود )آیا سزاوار غضب و عذاب الهی نیستو)
  

هَ یََرى ﴿  ﴾۱٤أَلَْم یَْعلَم بِأَنَّ اللَـّ
 (14؟ )را( می بیندآیا او ندانست که خداوند )همه احوال و اعمال او 

  
 ﴾۱٥َكالَّ لَئِن لَّْم یَنتَِه لَنَْسفَعًا بِالنَّاِصیَِة ﴿

کردار شر وجهالت خود( دست برندارد حتما از ناصیه اش  او)از نه چنین است )که آن سرکش جاهل می پندارد(اگر
 (15آتش دوزخ( می کشانیم ) ) موس پیش روی سرش( گرفته ) بسوی

  
 ﴾۱٦َخاِطئٍَة ﴿ نَاِصیٍَة َكاِذبَةٍ 

 (16)همان( ناصیه )پیش روی سر وپیشانی( دروغگوی و خطا کار )
  

بَانِیَةَ ﴿۱۷فَْلیَْدُع نَاِدیَهُ ﴿  ﴾۱٨﴾ َسنَْدُع الزَّ
( ماهم بزودی فرشتگان موظف دوزخ را فرا میخوانیم 17را) پس بخواند اهل مجلس) وپیروان وهمکاران(خود

 ( 18)تاآنها را در آتش بیندازند( )
  

 ﴾ السجدة۱۹َكالَّ اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرب ﴿
به پروردگارت( سجده کن و )به اوتعالی( تقرب که طغیانگر می پندارد( هیچگاه او را اطاعت مکن )نه چنین است )

 ( 19حاصل نما)
  

 از موارد سجده تالوت در قران کریم است(. )یادداشت مترجم :آیۀ اخیر این سورۀ مبارکه
  

 شاهللا انادامه دارد  –ختم قسمت ششم 
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