


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 قـدمة م 

 أما بعد.     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم، وفيه   اإلنس واجلن كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على   فالقرآن الكريم

قال   غاية الكمال والعظمة واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه للناس،

بَلَغَ... )....  تعال  وَمَن  بِهِ  لِأُنذِرَكُم  الْقُرْآنُ  هَذَا  إِلَيَّ  تعال  (، وَأُوحِيَ  بِهِ  هَ(ويقول  وَلِيُنْذَرُوا  لِلنَّاِس  بَالغٌ  ذَا 

وقال   (،  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ....(ويقول تعال   ،) .... 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري،   كَبِريًا(، تعال: )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا  

 وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري.

يزيدون على الزمان  العربية يف هذا  اللغة  بغري  الناطقني  أن  البالغ   املئة تسعني يف   وحيث  البشرية، فلن حيصل  من 

ق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة  ويتحق

 بلغاهتم. 

ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري من  

فقد   اللغات، الواجب،  من  بشيء  اإلسالم  وللقيام  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز  بادر 

(www.islamhouse.com  التابع للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية )

ن معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إل توفري ترمجات متقنة  بالقرآن الكريم وبيا

موسوعة القرآن   موقع وموثوقة ومتطورة ملعاني القرآن الكريم بلغات العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على

 ( quranenc.comwww.الكريم )

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد   ، خدمة طاجيكية الويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة   

ونشكر كل من  اهلل سبحانه أن يسر ووفق إلجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به،  

 قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري. 

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/


ستكون قاصرة عن أداء املعاني العظيمة    -مهما بلغت دقتها   -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

ق العمل يف فهم اليت يدل عليها النص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم فري

 كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. 

نافذة   من خالل  إرساهلا  مالحظات  أي  وجود  حال  فنأمل  للرتمجات،  املستمر  التطوير  إل  دائماً  نسعى  وحيث 

املوجودة الكريم  املالحظات  القرآن  موسوعة  موقع  يف  الرتمجة  هذه  ضمن  آية  كل   أمام 

nc.com)(www.qurane  الربيد عرب  مراسلتنا  ميكن  أخرى  استفسارات  أو  مقرتحات  وألي   ،

  info@quranenc.com :اإللكرتوني

ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و صالح النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد. 



Муқаддима 

Ситоиш Аллоҳро, Парвардигори оламиёнро, Ва дуруду салом бар 

Паёмбарамон Муҳаммад ва бар хонадон ва саҳобагони эшон бод. 

Аммо баъд: 

Қуръони карим каломи Аллоҳ аст, муъҷизаи боқӣ ва ҳуҷҷати асоснок бар 

тамоми одамиён ва ҷиниён аст. Он сарчашма ва манбаъи якуми Ислом 

аст, ва Қуръони карим дар ниҳояти камол, азамат, муъҷиза ва фасеҳу 

хушбаён аст. Қуръони карим далели асоснок бар шахсони  мукаллаф (ба 

камол расида) мебошад. Худованд амр кардааст, ки онро ба мардум 

бирасонем ва таълим диҳем. 

Худованд мефармояд: "(Эй Паёмбар! Бигӯ:) ... Аллоҳ таоло [ки] миёни 

ману шумо гувоҳ аст ва ин Қуръон [аз ҷониби Ӯ] бар ман ваҳй шудааст, то 

ба василаи он ба шумо ва ҳар ки [ин паём ба ӯ] мерасад, ҳушдор диҳам ..." 

(Анъом 19), Дар ҷои дигар Худованд мефармояд: " Ин [Қуръон] паёме расо 

барои мардум аст [то ба василаи он ҳидоят шаванд] ва бо он ҳушдор 

ёбанд..." (Иброҳим 52), Ва дар ҷои дигар Худованд мефармояд: " ... Эй 

паёмбар, он чиро аз тарафи Парвардигорат бар ту нозил шудааст, [ба 

таври комил ба мардум] иблоғ кун ва агар [чунин] накунӣ, рисолати Ӯро 

[ба анҷом] нарасондаӣ..." (Моида 67), Дар ҷои дигар Худованд мефармояд: 

"... Ва ба василаи Қуръон бо онон ба ҷиҳоди бузурге бархез [ва дар ин роҳ 

шикебо бош]" (Фурқон 52), Паёмбари Худо (Дуруду саломи Аллоҳ бар Ӯ 

бод) мефармояд: "Аз номи ман, агарчанде ки як оят ҳам бошад, ба мардум 

бирасонед", (Ривояти Бухорӣ).  Дар ҳадиси дигар Паёмбари Худо (Дуруду 

саломи Аллоҳ бар Ӯ бод) мефармояд: "Беҳтарини шумо касе аст, ки 

Қуръонро биомӯзад ва ба дигарон биёмӯзонад" (Ривояти Бухорӣ).  

Азбаски суханварони ғайриарабӣ дар ҳоли ҳозир зиёда аз навад дар сади 

башарият ҳастанд, хело мушкил аст, ки маъонӣ, далелу бурҳон ва эъҷозу 

баёни Қуръони карим ба забонҳои онҳо расонида ва таблиғ карда шавад, 

магар инки тарҷумаҳои комил ва дақиқ ба забонҳои худашон табъу нашр 

гардад.  

Азбаски кор дар тарҷумаҳои маъонии Қуръони карим заъиф ва 

камбудиҳои зиёд дорад ва ба бисёре аз забонҳо аҳамияти ҷидди дода 

нашудааст, Маркази Рувводут-тарҷума бо ҳамкори бо сомонаи Дорул-

ислом,  (www.islamhouse.com), ки ба Дафтари таъовуни барои даъват ва 

роҳнамоии муҳоҷирони кории хориҷӣ, Рабва вобастагӣ дорад, барои 

равшанӣ андохтани маъонии Қуръони карим ва табъу нашри он 

ташаббусеро тавассути як силсила лоиҳаҳо бо забонҳое, ки ҳадафи онҳо 



тарҷумаҳои дақиқ, боэътимод ва пешрафтаи маъонии Қуръони карим 

аст, амали намуда, сипас онро ба таври ройгон чоп ва ба воситаи сомонаи 

Донишномаи Қуръони карим (www.quranenc.com)  дар дастраси мардум 

қарор медиҳад. 

Боиси хушнудии мост, ки ин тарҷумаи нави маъонии Қуръони Каримро 

ба забони тоҷикӣ ҳамчун хидмат барои касоне, ки бо ин забон ҳарф 

мезананд, муаррифӣ менамоем ва Худованди покро барои муваффақ 

гардонидани мо дар анҷоми ин кор шукргузорӣ менамоем.  

Умедворем Парвардигори меҳрубон ин амали моро барои ризои худаш 

холис гардонад ва онро боиси манфиъати мардумон қарор диҳад. 

Мо ба ҳама касонеки дар иҷро ва анҷоми ин лоиҳаи бузург саҳми худро 

гузоштаанд, самимона ташаккур мегӯем.  

Пеш аз хотима, албатта мо хуб дарк мекунем, ки тарҷумаи маоънии 

Қуръони карим ҳарчанд дақиқ ҳам бошад дар анҷоми маъонии бузурге, 

ки бо матни муъҷизаосои Қуръони карим нишон додааст, ноқис хоҳад 

буд, Зеро маъонӣ ва мафоҳиме, ки тарҷума анҷом медиҳад, натиҷаи 

дониш, фаҳмиш ва бардошти гуруҳи кори дар тарҷумаи маъонии 

Қуръони карим аст, Мушаххас аст, ки ин амали башари аст ва амали 

башари эмин аз камбуди ва нуқсон намебошад. 

Азбаски мо пайваста дар паӣи такмил ва беҳбуди тарҷумаҳо ҳастем, 

умедворем, ба хотири такмил ва беҳбуди тарҷума мулоҳизот ва 

ёддоштҳои худро ба воситаи равзанаи тафсирҳо, ки дар назди ҳар як оят 

дар доираи ин тарҷума дар Донишномаи Қуръони карим 

(www.quranenc.com) аст, ирсол намоед. 

Ва барои дигар пешниҳодҳо ва дархостҳо, шумо метавонед онҳоро ба 

воситаи почтаи электронӣ info@quranenc.com ба мо ирсол намоед. 

Аз Худованд мадад, муваффақият, подош, ният ва амали солеҳ хоҳонем, 

Ва дуруду саломи Аллоҳ бар Паёмбарамон Муҳаммад бод.

http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com
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 الفاحتة 

Сураи Фотиҳa الفاتحة 

1. Ба номи Худованди бахшандаи 

меҳрубон. 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

2. Сипос махсуси Аллоҳ таоло–

Парвардигори ҷаҳониён аст. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٢ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

3. Бахшандаи меҳрубон аст.  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم  ٣ ٱلره

4. Молики рӯзи ҷазост.  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

5. [Парвардигоро] Танҳо Туро 

мепарастем ва танҳо аз Ту ёрӣ 

меҷӯем. 

 ٥ إِيهاَك َنۡعُبُد َوِإيهاَك نَۡسَتعِينُ 

6. Моро ба роҳи рост ҳидоят фармо [ва 

ҳамвора собитқадам бигардон]. 
َرََٰط   ِ  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ٱۡهِدنَا ٱلص 

7. Роҳи касоне [ҳамчун паёмбарон, 

шаҳидон, ростгӯён ва накукорон], ки ба 

онон неъмат додаӣ ва дар зумраи 

ғазабшудагон [яҳудиён] ва гумроҳон 

[масеҳиён] нестанд. 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغيِۡر  
َ
هِذيَن أ ِصَرََٰط ٱل

َعلَۡيِهۡم َولَا  ٱلَۡمۡغُضوِب  
ٓال ِينَ   ٧ ٱلضه
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 ابلقرة

Сураи Бақара  البقرة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим.  ٓ١ الٓم 

2. Ин китобест, ки ҳеҷ тардиде 

[шакку гумоне] дар [китоби илоҳӣ 

будани] он нест ва мояи ҳидояти 

парҳезгорон аст. 

َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى  َذ
 ٢ ل ِلُۡمتهقِينَ 

3. Он касоне, ки [дар ниҳону ошкор] 

ба ғайб имон доранд ва намоз барпо 

медоранд ва аз он чи ба эшон рӯзӣ 

додаем, инфоқ [сарфу харҷ ва хайр] 

мекунанд. 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن  ٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةَ َوِممه لَوَٰ  ٣ ٱلصه

 

4. Ва онҳое, ки ба он чи бар ту ва 

[бар паёмбарони] пеш аз ту нозил 

шудааст, имон меоваранд ва бар 

рӯзи растохез яқин доранд. 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِمَ  نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ َوٱل
ُ
آ أ

نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم 
ُ
أ

 ٤ يُوقُِنونَ 

5. Онҳо аз ҷониби Парвардигорашон 

аз ҳидоят бархӯрдоранд ва ононад, 

ки растагоранд. 

ب ِِهۡمۖۡ  ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

6. Бар касоне, ки кофир шудаанд, 

баробар аст, ки оё бимашон додаи, ё 

надодаӣ, имон нахоҳанд овард. 

هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم  إِنه ٱل
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا  

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َءأ

 ٦ يُۡؤِمُنونَ 



 

Al-Baqarah 

 

3 

 

 ابلقرة

7. Аллоҳ таоло бар дилҳо ва 

гӯшҳояшон муҳр [-и ғафлат] задааст 

ва бар чашмҳояшон пардаест ва 

барояшон азоби бузурге [дар пеш] 

аст 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وَعَلَىَٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ   َخَتَم ٱَّلله
بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب 

َ
وَعَلَىَٰٓ أ
 ٧ َعِظيم  

8. Бархе аз мардум мегӯянд: "Ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон 

овардаем", дар ҳоле ки имон 

надоранд 

  ِ اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه
 ٨ َوبِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنِينَ 

9. Онон [гумон мекунанд] Аллоҳ 

таоло ва муъминонро фиреб 

медиҳанд, дар ҳоле ки фақат худро 

фиреб медиҳанд, вале 

намефаҳманд. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَما   َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َوَما  

َ
هٓا أ َيخَۡدُعوَن إِل

 ٩ يَۡشُعُرونَ 

10. Дар дилҳояшон беморӣ аст ва 

Аллоҳ таоло бар бемории онон 

афзудааст ва ба хотири дурӯғҳое, ки 

мегуфтанд, азоби дардноке [дар 

пеш] хоҳанд дошт 

 ۡۖ ُ َمَرٗضا رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله فِي قُلُوبِِهم مه
ُۢ بَِما َكانُواْ  لِيُم

َ
َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 ١٠ يَۡكِذبُونَ 

11. Ҳар гоҳ ба онон гуфта шавад: 

"Дар замин фасод накунед", [ба 

дурӯғ] мегӯянд: "Мо албатта худ 

ислоҳгарем" 

ۡرِض َوِإَذا قِيَل 
َ
لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ١١ َقالُٓواْ إِنهَما َنحُۡن ُمۡصلُِحونَ 

12. Огоҳ бошед! Онон [табаҳкор ва] 

муфсиданд, вале намефаҳманд 
ها   لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن ل

َ
أ

 ١٢ يَۡشُعُرونَ 

13. Ва вақте ба онон гуфта шавад: 

"Шумо низ ҳамчун мардум [-и 

мунсиф ва воқеъбин] имон оваред", 

мегӯянд: "Оё [интизор доред] ҳамчун 

камхирадон имон оварем"? Огоҳ 

бошед! [Маҳз худи] Ононанд, ки 

камхирад ҳастанд, вале намедонанд 

َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن 
نُۡؤِمنُ 

َ
اُس َقالُٓواْ أ َكَمآ َءاَمَن   ٱلنه

َفَهآُء   لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء ٱلسُّ

ها َيۡعلَُمونَ   ١٣ َوَلَِٰكن ل
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14. Ва ҳангоме ки муъминонро 

мулоқот мекунанд, мегӯянд: "Мо [низ 

ҳамчун шумо] имон овардаем" ва 

ҳангоме ки бо бузургони 

шайтонсифати худ хилват мекунанд 

[дар танҳоӣ якҷо мешаванд], 

мегӯянд: "Мо бо шумо ҳастем ва 

фақат [онҳоро] масхара мекунем" 

هِذيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنها  َوِإَذا لَُقواْ ٱل
َوِإَذا َخلَۡواْ إِلَيَٰ َشَيَِٰطينِِهۡم َقالُٓواْ إِنها  

 ١٤ َمَعُكۡم إِنهَما َنحُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

15. Аллоҳ таоло тамасхурашон 

мекунад ва дар туғёнашон саргашта 

нигаҳ медорад 

ُهۡم فِي  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ ٱَّلله
 ١٥ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

16. Онон касоне ҳастанд, ки 

гумроҳиро ба [баҳои] ҳидоят 

хариданд, пас, тиҷораташон суде 

надорад ва ҳидоятёфта набуданд. 

َلَٰلََة  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بِٱلُۡهَدىَٰ َفَما َربَِحت ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما 
 ١٦ َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

17. Достони инон [мунофиқон] 

ҳаммонанди достони касест, ки 

оташе афрӯхт, пас, чун оташ 

перомунашро равшан сохт, Аллоҳ 

таоло нурашонро бигирифт ва дар 

торикиҳое, ки намебинанд, раҳояшон 

кард 

آ   هِذي ٱۡسَتۡوقََد نَاٗرا فَلَمه َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱل
ُ بُِنورِهِۡم  َضآَءۡت َما َحۡولَُهۥ َذَهَب ٱَّلله

َ
أ

ها ُيۡبِصُرونَ   ١٧ َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل

18. Кару лолу кӯранд ва [аз гумроҳии 

худ] бознамегарданд 
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ   ١٨ ُصمُّ

19. Ё [мисолашон] ҳамчун 

[гирифторони] борони сахт (сел) аст, 

ки аз осмон [фурӯ мерезад] ва дар 

он торикиҳо ва раъду барқ бошад ва 

онон аз тарси марг ангуштони худро 

дар гӯшҳояшон фурӯ мебаранд, то 

садои соиқа [оташак]-ро нашнаванд 

ва Аллоҳ таоло ба кофирон иҳота 

дорад 

َمآِء فِيهِ ُظلَُمَٰت    َِن ٱلسه ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

َصَٰبَِعُهۡم فِٓي  
َ
َورَۡعد  َوبَۡرق  َيجَۡعلُوَن أ

َوَِٰعِق َحَذَر ٱلَۡمۡوِتِۚ   َِن ٱلصه َءاَذانِِهم م 
ُ ُمحِ  َٰفِرِينَ َوٱَّلله  ١٩ يُۢط بِٱلَۡك
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20. Наздик аст, ки барқ 

чашмонашонро бирабояд, ҳар гоҳ ки 

[барқ мезанад ва роҳро] бар онон 

равшан месозад, гоме дар [партави] 

он бармедоранд ва чун торикӣ 

ононро фаро гирад, [ҳайратзада] 

бозмеистанд; ва агар Аллоҳ таоло 

бихоҳад, шунавоӣ ва биноиашонро 

аз байн мебарад, зеро Аллоҳ таоло 

бар ҳар коре тавоност 

بَۡصََٰرُهۡمۖۡ ُكلهَمآ  
َ
يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق َيخَۡطُف أ

ۡظلََم 
َ
َشۡواْ فِيهِ َوِإَذآ أ َضآَء لَُهم مه

َ
أ

ُ لََذَهَب   ْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله َعلَۡيِهۡم َقاُموا
بَۡصَٰرِهِ 

َ
ِ بَِسۡمعِِهۡم َوأ

َ عَلَىَٰ ُكل  ۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٠ َشۡيٖء َقِدير  

21. Эй мардум, Парвардигори худро 

парастиш кунед; он касе, ки шумо ва 

пешиниёни шуморо офарид. Бошад, 

ки парҳезгор шавед. 

هِذي   اُس ٱۡعُبُدواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن ِمن  َقۡبلُِكۡم  َخلََقُكۡم َوٱل
 ٢١ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

22. Он, ки заминро барои шумо 

бигустурд ва осмонро [ҳамчун 

сақфе] болои саратон қарор дод ва 

аз осмон обе фурӯ фиристод ва ба 

василаи он анвои меваҳоро ба вуҷуд 

овард, то рӯзии шумо бошад. 

Бинобар ин барои Аллоҳ таоло 

ҳамтоёне қарор надиҳед, дар ҳоле 

ки [ҳақиқатро] медонед. 

َٰٗشا   ۡرَض فَِر
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َوٱلسه

َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
فَأ

نتُ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ ۡم فَلَا َتجَۡعلُواْ َّلِله

 ٢٢ َتۡعلَُمونَ 

23. Ва агар дар бораи он чи бар 

бандаи худ [Муҳаммад] нозил 

кардаем, дар шакку тардид ҳастед, 

агар рост мегӯед, сурае ҳаммонанди 

он биёваред ва гувоҳони худро – 

ғайр аз Аллоҳ таоло – фаро хонед. 

ا  ِمه لَۡنا عَلَىَٰ  َوِإن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م  نَزه
ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ   ِن م  تُواْ بُِسوَرةٖ م 

ۡ
َعۡبِدنَا فَأ

ِ إِن ُكنُتۡم  ِن ُدوِن ٱَّلله ُشَهَدآَءُكم م 
 ٢٣ َصَِٰدقِينَ 

24. Пас, агар чунин накардед – ва 

ҳаргиз натавонед кард – аз оташе 

битарсед, ки ҳезуми он мардуму 

сангҳо ҳастанд ва барои кофирон 

омода шудааст. 

هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ   َفإِن ل
  ۡۖ اَر ٱلهتِي َوُقوُدَها ٱلنهاُس َوٱلۡحَِجاَرُة ٱلنه

َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده
ُ
 ٢٤ أ
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25. [Эй паёмбар] Ба касоне, ки имон 

оварда ва корҳои шоиста анҷом 

додаанд, мужда бидеҳ, ки боғҳое [аз 

биҳишт] барояшон [дар пеш] аст, ки 

аз зери [дарахтони] он ҷӯйборҳо 

ҷорӣ аст. Ҳар замон, ки мевае аз он 

ба эшон дода шавад, мегӯянд: "Ин 

ҳамон аст, ки пеш аз ин [дар дунё] 

рӯзии мо шуда буд; дар ҳоле ки 

шабеҳи он ба эшон дода шуда буд 

[на худи он] ва [дар он ҷо] ҳамсарони 

поке доранд ва ҷовидона дар он 

хоҳанд буд" 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ِر ٱل ِ َوبَش 
َٰٖت َتجۡرِي ِمن   نه لَُهۡم َجنه

َ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصه

ۖۡ ُكلهَما ُرزُِقواْ ِمۡنَها ِمن   نَۡهَُٰر
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

هِذي ُرزِ  ِۡزٗقا َقالُواْ َهََٰذا ٱل ۡقَنا ِمن َثَمَرةٖ ر 
ۖۡ َولَُهۡم فِيَهآ   تُواْ بِهِۦ ُمتََشَٰبِٗها

ُ
ۖۡ َوأ َقۡبُل

َرة ۖۡ َوُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
 ٢٥ أ

26. Аллоҳ таоло аз ин, ки ба 

пашшае–ё болотар аз он–масал 

бизанад, шарм намекунад. Онон, ки 

имон овардаанд, медонанд, ки он 

[масал] ҳақ аст аз тарафи 

Парвардигорашон [ва аз он панд 

мегиранд] ва аммо онҳое, ки 

кофиранд, мегӯянд: "Аллоҳ таоло аз 

ин масал чӣ хостааст?" Аллоҳ таоло 

[бо баёни ин амсол] гурӯҳи бисёреро 

[ки муставҷиби онанд ҳайрон ва] 

гумроҳ ва гурӯҳи бисёреро ҳидоят 

мекунад; ва танҳо [мунофиқон ва] 

фосиқонро бо он гумроҳ месозад 

ن يَۡضرَِب  
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡسَتۡحِي ۞إِنه ٱَّلله

ا   مه
َ
ْۚ فَأ ا َبُعوَضٗة َفَما َفۡوَقَها َمَثلٗا مه

نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن  ا ٱل مه
َ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ره

ُ بَِهََٰذا َمَثلٗاۘ يُِضلُّ بِهِۦ  مَ  َراَد ٱَّلله
َ
اَذآ أ

َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗراْۚ َوَما يُِضلُّ  
ها ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ۦٓ إِل  ٢٦ بِهِ

27. [Ҳамон] касоне, ки паймони 

Аллоҳро – пас аз маҳкам сохтанаш – 

мешикананд ва равобити [накуи 

хешовандӣ]-ро, ки Аллоҳ таоло ба 

барқарории он фармон додааст, 

қатъ ва дар замин фасод мекунанд. 

Инон [дар дунё ва охират] 

зиёндидагонанд. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد  هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
ۦٓ   ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ۡرِضِۚ 
َ
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
 أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٢٧ أ
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28. Чи гуна [яктоии] Аллоҳро инкор 

мекунед, дар ҳоле ки моддаи беҷон 

будед ва Ӯ шуморо ҳаёт бахшид. Боз 

шуморо мемиронад ва баъд аз он 

зинда хоҳад кард, баъд аз он [барои 

бозпурсӣ] ба пешгоҳаш боз гардонда 

мешавед. 

ۡمَوَٰٗتا 
َ
ِ َوُكنُتۡم أ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله

ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه  
َ
فَأ

 ٢٨ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

29. Ӯст, ки ҳамаи он чиро, ки дар 

замин аст, бароятон офарид, Пас аз 

он ба сӯи осмон рӯй ва онҳоро ба 

сурати ҳафт осмон сомон дод ва Ӯ 

ба ҳар чиз доност. 

ۡرِض  
َ
ا فِي ٱلۡأ هِذي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱل

َمآِء  َجمِيٗعا ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
 ِ

َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖتِۚ َوُهَو بِكُل  ى فََسوه
 ٢٩ َشۡيٍء َعلِيم  

30. Ва [ёд кун] ҳангоме ки 

Парвардигорат ба фариштагон гуфт: 

"Ман дар замин [барои башари 

номасъулу беихтиёр] ҷонишине 

хоҳам гумошт [ки масъулу мукаллаф 

аст]. Онон гуфтанд: Оё касеро дар 

он ҷо мегуморӣ, ки табаҳкорӣ ва 

хунрезӣ кунад, дар ҳоле ки мо Туро 

бо сипос ба покӣ меситоем ва тақдис 

мекунем? Аллоҳ таоло гуфт: "Ман 

[дар бораи ҳадафу маслиҳати 

офариниши ӯ] чизҳое медонам, ки 

шумо намедонед" 

َوِإۡذ َقاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َجاِعل   
َتجَۡعُل فِيَها  

َ
ۖۡ َقالُٓواْ أ ۡرِض َخلِيَفٗة

َ
فِي ٱلۡأ

َِمآَء   َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱلد 
ُس لََكۖۡ َوَنحُۡن نَُسب ُِح ِبحَۡمِدَك َونُ  ِ َقد 

ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٠ َقاَل إِن ِٓي أ

31. Он гоҳ ҳамаи номҳо [-и ашё ва 

мавҷудот]-ро ба Одам омӯхт. Сипас 

онҳоро ба фариштагон арза дошт ва 

фармуд: "Агар рост мегӯед, аз 

номҳои инҳо ба ман хабар диҳед" 

ۡسَمآءَ 
َ
ُكلهَها ُثمه َعَرَضُهۡم  وََعلهَم َءاَدَم ٱلۡأ

ۡسَمآِء  
َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
عَلَى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

ُؤلَآِء إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٣١ َهَٰٓ

32. [Фариштагон] Гуфтанд: 

"Муназзаҳӣ [покӣ], Ту! Мо чизе ҷуз он 

чи ба мо омӯхтаӣ намедонем. Ту 

донои ҳакимӣ" 

 َ ها َما  َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك ل ا ِعلَۡم لََنآ إِل
نَت ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ٣٢ َعلهۡمَتَنآ
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33. Фармуд: "Эй Одам, ононро аз 

номҳояшон огоҳ кун". Ҳангоме ки вай 

ононро огоҳ кард, [Аллоҳ таоло] 

фармуд: "Оё ба шумо нагуфтам, ки 

ман асрори осмонҳову заминро 

медонам ва аз он чи, ки ошкор 

мекунед ва пинҳон медоштед, 

огоҳам"? 

آ  ۡسَمآئِِهۡمۖۡ فَلَمه
َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ َقاَل َيَٰٓ

قُل لهُكۡم 
َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم َقاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
أ

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه

َ
إِن ِٓي أ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدونَ 
َ
َوَما ُكنُتۡم   َوأ

 ٣٣ تَۡكُتُمونَ 

34. [Ёд кун] Ҳангоме ки ба 

фариштагон гуфтем: "Барои 

[бузургдошту эҳтиром бар] Одам 

саҷда кунед"! Пас, [ҳамагӣ] саҷда 

карданд, ба ҷуз иблис, ки худдорӣ 

кард ва такаббур варзид ва аз 

кофирон шуд. 

لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم َوِإۡذ قُلَۡنا 
بَيَٰ َوٱۡسَتۡكبََر 

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ فََسَجُدٓواْ إِل

َٰفِرِينَ   ٣٤ وََكاَن ِمَن ٱلَۡك

35. Гуфтем: "Эй Одам, ту ва 

ҳамсарат [Ҳаво] дар биҳишт сукунат 

кунед ва аз [неъматҳои] он – аз ҳар 

ҷо, ки мехоҳед – гуворо бихӯред, 

аммо ба ин дарахт наздик нашавед, 

ки [ба хотири сарпечии фармони 

илоҳӣ] дар зумраи ситамгорон хоҳед 

буд" 

نَت َوَزوُۡجَك  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُلَۡنا َيَٰٓ

ٱلۡجَنهَة وَُكلَا ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما  
َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن  َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه

 َٰ  ٣٥ لِِمينَ ٱلظه

36. Пас, шайтон муҷиби лағжиш [ва 

сарпечии] он ду шуд. Сипас Аллоҳ 

таоло онҳоро аз он чи дар он буданд 

[биҳишт] берун кард ва [ба он ду ва 

шайтон] гуфтем: "Ҳамагӣ [ба замин] 

фуруд оед, дар ҳоле ки душмани 

якдигар хоҳед буд ва бароятон дар 

замин то муддати муайян қароргоҳ 

ва василаи баҳрабардорӣ вуҷуд 

хоҳад дошт" 

ۡخرََجُهَما  
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ا َكانَا فِيهِِۖ َوقُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم  ِممه
ۡرِض  

َ
ۖۡ َولَُكۡم فِي ٱلۡأ لَِبۡعٍض َعُدو  

 ٣٦ ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 
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37. Он гоҳ Одам аз Парвардигораш 

калимоте фаро гирифт [ва дархости 

бахшоиш намуд] ва Аллоҳ таоло 

тавбаи ӯро пазируфт, чаро ки Аллоҳ 

таоло тавбапазиру меҳрубон аст 

ب ِهِۦ َكلَِمَٰٖت َفَتاَب  يَٰٓ َءاَدُم ِمن ره َفَتلَقه
وهاُب ٱل  ٣٧ رهِحيمُ َعلَۡيهِِۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته

38. Гуфтем: "Ҳамагӣ аз он [биҳишт] 

фуруд оед ва ҳар гоҳ аз ҷониби Ман 

раҳнамуде бароятон омад, касоне, 

ки аз он [ҳидоят] пайравӣ кунанд, на 

тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин 

мешаванд" 

ا   ۖۡ َفإِمه قُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجمِيٗعا
تِيَنهُكم

ۡ
ِن ِي ُهٗدى َفَمن تَبَِع ُهَداَي  يَأ م 

فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم 
 ٣٨ َيحَۡزنُونَ 

39. Ва касоне, ки кофир шуданд ва 

нишонаҳои [қудрату яктоии] моро 

дурӯғ пиндоштанд, онон аҳли 

дӯзаханд ва ҳамеша дар он хоҳанд 

буд 

هِذيَن َكَفُرواْ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ  َوٱل َوَكذه
ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم فِيَها 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٣٩ َخَٰلُِدونَ 

40. Эй Бани Исроил [фарзандони 

Яъқуб], неъматҳоеро, ки ба шумо 

арзонӣ доштам, ба ёд оваред ва ба 

паймоне, ки бо ман бастаед, вафо 

кунед, то Ман низ ба паймони [худ 

бо] шумо [дар бораи неъматҳои дунё 

ва охират] вафо кунам ва танҳо аз 

ман битарсед 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي   َيََٰبنِٓي إِۡسَر
ۡوُفواْ بَِعۡهِدٓي  

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

ََٰي فَٱۡرَهُبونِ  وِف بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه
ُ
 ٤٠ أ

41. Ва ба он чи нозил кардаам 

[Қуръон] имон биёваред, ки 

тасдиқкунандаи чизест, ки бо шумост 

ва нахустин кофир ба он набошед ва 

оёти маро ба баҳои ночиз 

нафурӯшед ва танҳо аз Ман 

битарсед 

ٗقا ل َِما   ِ نَزلُۡت ُمَصد 
َ
وََءاِمُنواْ بَِمآ أ

َل َكافِِۭر بِهِۖۦۡ  وه
َ
  َمَعُكۡم َولَا تَُكونُٓواْ أ

ََٰي  َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗا َوِإيه
 ٤١ فَٱتهُقونِ 

42. Ва, дар ҳоле ки [ҳақиқатро] 

медонед, ҳақро бо ботил наёмезед 

ва онро китмон [пинҳон] накунед 

َولَا تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ 
نُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٢ ٱلۡحَقه َوأ
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43. Ва намоз барпо доред ва закот 

бипардозед ва бо намозгузорон 

намоз бихонед 

ةَ َوٱۡرَكُعواْ   َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

َٰكِعِينَ   ٤٣ َمَع ٱلره

44. Оё, дар ҳоле ки китоби [Таврот] – 

ро мехонед, мардумро ба некӣ 

фармон медиҳеду худро фаромӯш 

мекунед? Оё намеандешед? 

ِ َوتَنَسۡوَن   اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
تَأ

َ
۞أ

فَلَا 
َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۚ أ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ

 ٤٤ َتۡعقِلُونَ 

45. Ва аз шикебоиву намоз ёрӣ ҷӯед; 

ва ба ростӣ, ки он [намоз] ҷуз ба 

фурӯтанон душвору гарон аст 

ةِِۚ َوِإنهَها  لَوَٰ بِۡر َوٱلصه َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه
ها عَلَى ٱلَۡخَِٰشعِينَ   ٤٥ لََكبِيَرةٌ إِل

46. Ҳамон касоне, ки яқин доранд, ки 

ба дидори Парвардигори хеш ноил 

хоҳанд шуд ва ба пешгоҳи Ӯ 

бозмегарданд 

نهُهم مُّ 
َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم  ٱل

نهُهۡم إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ 
َ
 ٤٦ َوأ

47. Эй Бани Исроил, неъматҳоеро, 

ки ба шумо арзонӣ доштам, ба ёд 

оваред ва [низ] ин ки шуморо [ба 

далели бархӯрдорӣ аз ҳидоят] ба 

ҷаҳониён бартарӣ додам 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱ لهتِٓي  َيََٰبنِٓي إِۡسَر
لُۡتُكۡم  ن ِي َفضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

 ٤٧ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

48. Ва аз рӯзе битарсед, ки касе чизе 

[аз азоби Аллоҳ таоло] – ро аз касе 

дафъ намекунад ва аз ӯ шафоат 

пазируфта намешавад ва на 

ғаромату фидяе гирифта мешавад 

ва на ёрӣ мешаванд 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفََٰعة    نهۡفٖس َشۡيـ ٗ

َولَا يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدل  َولَا ُهۡم 
 ٤٨ يُنَصُرونَ 

49. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки 

шуморо аз чанголи фиръавниён 

наҷот додем. [Онон] Бадтарин 

азобро бар саратон меоварданд: 

Писаронатонро мекуштанд ва 

занонатонро [барои канизӣ] зинда 

нигаҳ медоштанд ва дар инҳо 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن   َوِإۡذ َنجهۡيَنَُٰكم م 
حُوَن   يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَُذب ِ

ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ 
َ
أ
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озмоиши бузурге аз ҷониби 

Парвардигоратон барои шумо буд 
ب ُِكۡم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م  َوفِي َذ

 ٤٩ َعِظيم  

50. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки 

дарёро бароятон шикофтем ва 

шуморо наҷот додем ва 

фиръавниёнро, дар ҳоле ки [ба 

азоби онҳо бо чашми худ] 

менигаристед, ғарқ сохтем 

نجَۡيَنَُٰكۡم  
َ
َوِإۡذ فََرۡقَنا بُِكُم ٱلَۡبۡحَر فَأ

نُتۡم  
َ
ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
َوأ

 ٥٠ تَنُظُرونَ 

51. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро ки 

[барои нузули Таврот] чиҳил шаб бо 

Мӯсо ваъда гузоридем, он гоҳ шумо 

баъд аз ӯ гӯсоларо [ба парастиш] 

гирифтед, дар ҳоле ки [нисбат ба 

хештан] ситамгор будед 

ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة ُثمه 
َ
َوِإۡذ َوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰٓ أ

نُتۡم  
َ
خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ ٱته

 ٥١ لُِمونَ َظَٰ 

52. Сипас шуморо баъд аз он [гуноҳ] 

бахшидем; бошад, ки сипосгузорӣ 

кунед 

َٰلَِك   ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َعَفۡونَا َعنُكم م 
 ٥٢ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

53. Ва [низ ба ёд оваред] ҳангоме ки 

ба Мӯсо китоби [Таврот] – ро, ки 

ҷудокунанда [-и ҳақ аз ботил] аст, 

ато кардем; бошад, ки ҳидоят шавед 

َوِإۡذ َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡفۡرَقاَن 
 ٥٣ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

54. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки 

Мӯсо ба қавми худ гуфт: "Эй қавми 

ман, шумо бо интихоби гӯсола 

[барои парастиш] ба худ ситам 

кардаед, пас, ба сӯйи Офаридгори 

худ бозгардед ва тавба кунед ва 

[хатокорони] худро бикушед. Ин кор 

барои шумо дар пешгоҳи 

Парвардигоратон беҳтар аст". Он гоҳ 

Аллоҳ таоло тавбаи шуморо 

пазируфт. Ба ростӣ, ки Ӯ 

тавбапазиру меҳрубон аст 

لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم إِنهُكۡم  َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ 
خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل  نُفَسُكم بِٱت ِ

َ
َظلَۡمُتۡم أ

َفُتوبُٓواْ إِلَيَٰ بَارِئُِكۡم فَٱۡقُتلُٓواْ 
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعنَد  نُفَسُكۡم َذ

َ
أ

بَارِئُِكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡمْۚ إِنهُهۥ ُهَو 
وهاُب ٱلرهِحيمُ   ٥٤ ٱلته
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55. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро ки 

гуфтед: "Эй Мӯсо, мо ҳаргиз ба ту 

имон намеоварем, магар ин ки 

Аллоҳро ошкоро бубинем". Пас, 

соиқа [оташак] шуморо дар ҳоле 

гирифт, ки [азоби худро бо чашми 

хеш] менигаристед 

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ  
َٰعَِقُة نََرى  َخَذتُۡكُم ٱلصه

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ ٱَّلله

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٥ َوأ

56. Сипас шуморо пас аз маргатон 

барангехтем, бошад, ки сипосгузорӣ 

кунед 

ِنُۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم   ُثمه َبَعۡثَنَُٰكم م 
 ٥٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

57. Ва абрро бар шумо соябон қарор 

додем ва манну салво [шаҳду 

бедона] бароятон фурӯ фиристодем 

[ва гуфтем]: "Аз неъматҳои покизае, 

ки ба шумо рӯзӣ додаем, бихӯред" 

[вале куфр варзидед]. Онон [бо 

носипосиву нофармонӣ] ба мо ситам 

накарданд, балки ба худ ситам раво 

доштанд 

نَزلَۡنا  َوَظلهلَۡنا َعلَۡيُكُم 
َ
ٱلَۡغَماَم َوأ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن   َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َطي َِبَِٰت َما َرَزۡقَنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا  

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٥٧ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

58. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки 

гуфтем: "Ба ин шаҳр [Байт-ул-

муқаддас] ворид шавед ва аз 

[неъматҳои] он, аз ҳар ҷо [ва ҳар 

вақт], ки хостед, бихӯред ва бо 

фурӯтанӣ аз дарвоза ворид шавед 

ва бигӯед: "[Парвардигоро, 

гуноҳонамонро] фурӯ рез". [Чунин 

бигӯед] То гуноҳонатонро биёмурзем 

ва [яқинан] бар [подоши] накукорон 

хоҳем афзуд 

ٱۡدُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة َفكُلُواْ   َوِإۡذ قُلَۡنا
ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ 
ة  نهۡغفِۡر  ٗدا َوُقولُواْ ِحطه ٱلَۡباَب ُسجه

لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ وََسنَِزيُد 
 ٥٨ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

59. Он гоҳ ситамгарон ин суханро, ки 

ба онҳо гуфта шуда буд, тағйир 

доданд [ва ба ҷояш калимоти 

масхараомезе гуфтанд]. Аз ин рӯ, 

бар ситамгарон, ба сазои ин 

هِذي  هِذيَن َظلَُمواْ َقۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
هِذيَن َظلَُمواْ  نَزلَۡنا عَلَى ٱل

َ
قِيَل لَُهۡم فَأ
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нофармониашон, азобе аз осмон 

нозил кардем 
َمآِء بَِما َكانُواْ   َِن ٱلسه رِۡجٗزا م 

 ٥٩ َيۡفُسُقونَ 

60. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки 

Мӯсо барои қавми хеш об хост, пас, 

гуфтем: "Асои худро бар санг бизан". 

Он гоҳ дувоздаҳ чашма аз он ҷӯшид 

ва ҳар гурӯҳе обнӯшгоҳи худро 

донист [ва гуфтем]: "Аз рӯзии Аллоҳ 

таоло бихӯред ва биёшомед ва дар 

замин ба фасод [ва табоҳӣ] 

накӯшед" 

۞َوِإذِ ٱۡستَۡسَقيَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقلَۡنا 
ۖۡ فَٱنَفَجَرۡت ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلۡحَ  َجَر

ۖۡ َقۡد َعلَِم ُكلُّ  ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗنا
ۡشَربَُهۡمۖۡ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن   نَاٖس مه

ُ
أ

ۡرِض 
َ
ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ ِۡزِق ٱَّلله ر 

 ٦٠ ُمۡفِسِدينَ 

61. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки 

гуфтед: "Эй Мӯсо, мо ҳаргиз тоби 

таҳаммули як навъ ғизоро надорем, 

пас, Парвардигори хешро бихон, то 

аз рӯиданиҳои замин, аз сабзиву 

бодиринг ва гандуму наск ва пиёз 

бароямон бирӯёнад". [Мӯсо] Гуфт: 

"Оё чизеро, ки пасттар аст, бо чизи 

беҳтар ҷойгузин мекунед? Ба шаҳре 

фуруд оед; зеро он чи ки хостед, дар 

он ҷо бароятон вуҷуд дорад" ва 

[чунин шуд, ки муҳри] зиллату 

бенавоӣ бар онон зада шуд ва 

сазовори хашми Аллоҳ таоло 

гардиданд, чаро ки онон ба оёти 

Аллоҳ таоло куфр меварзиданд ва 

паёмбаронро ба ноҳақ мекуштанд. 

Инҳо ба хотири он буд, ки гунаҳгору 

мутаҷовиз буданд 

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر عَلَىَٰ 
َطَعاٖم َوَِٰحٖد فَٱۡدُع لََنا َربهَك ُيخۡرِۡج لََنا  
ۡرُض ِمنُۢ َبۡقلَِها َوقِثهآئَِها  

َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ ِممه

ۖۡ َقاَل   َوُفوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِها
 َ ۡدن

َ
هِذي ُهَو أ تَۡستَۡبِدلُوَن ٱل

َ
هِذي ُهَو  أ يَٰ بِٱل

ا   َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمۡصٗرا َفإِنه لَُكم مه
لهُة   ِ لُۡتۡمُۗ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ 

َ
َسأ

 ِْۚ َِن ٱَّلله َوٱلَۡمۡسَكَنُة َوبَآُءو بَِغَضٖب م 
نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت  

َ
َٰلَِك بِأ َذ

بِي ِـَۧن بَِغيۡ  ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلنه ِۚ  ٱَّلله ِ ِر ٱلۡحَق 
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ   ٦١ َذ

62. Дар ҳақиқат касоне, ки [холисона 

ба ислом] имон овардаанд ва онон, 

ки яҳудӣ шуданд ва масеҳиёну 

собеон [фитратгароён], ҳар, ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон 

هِذيَن َهاُدواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
  ِ َٰبِـ ِيَن َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله َصََٰرىَٰ َوٱلصه َوٱلنه

َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۡم  
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биёварад ва кори шоистае анҷом 

диҳад, подошашон назди 

Парвардигорашон аст; на тарсе 

хоҳанд дошт ва на андӯҳгин 

мешаванд 

ۡجُرُهۡم 
َ
ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم أ

 ٦٢ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. Ва [ба ёд оваред] замонеро, ки аз 

шумо паймон гирифтем ва [кӯҳи] 

Турро болои саратон барафроштем 

[ва гуфтем]: "Он чи [аз аҳкоми 

Таврот] ба шумо додаем, бо ҷиддият 

бигиред ва ончиро, ки дар он аст, ёд 

кунед, бошад, ки парҳезкор шавед" 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا  
َ
َوِإۡذ أ

وَر ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم   َفۡوقَُكُم ٱلطُّ
ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم   بُِقوه

 ٦٣ َتتهُقونَ 

64. Вале баъд [аз он ҳама аҳду 

паймон] аз ин [фармон] рӯй 

бартофтед ва агар фазлу бахшиши 

Аллоҳ таоло бар шумо намебуд, 

яқинан дар зумраи зиёнкорон будед 

َٰلَِكۖۡ فَلَۡولَا َفۡضُل  ِنُۢ َبۡعِد َذ هۡيُتم م  ُثمه تََول
َِن   ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ لَُكنُتم م  ٱَّلله

 ٦٤ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

65. Мусалламан аз [шарҳи ҳоли] 

касоне аз худатон огоҳ шудаед, ки 

дар [мавриди ҳукми ҳурмати сайди 

моҳӣ дар рӯзҳои] шанбе таҷовуз 

карданд. Пас, ба онҳо гуфтем: 

"Бӯзинаҳои хору рондашуда бошед"! 

هِذيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم   َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱل
ۡبِت َفُقلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قِرَ  َدةً  فِي ٱلسه

 ٦٥ َخَِٰسـ ِينَ 

66. Пас, он [кайфар] – ро ибрате 

барои мардуми он замон ва наслҳои 

пас аз эшон ва [ҳамчунин] панду 

андарзе барои парҳезгорон қарор 

додем 

َٰلٗا ل َِما َبيَۡن يََدۡيَها َوَما   فََجَعلَۡنََٰها نََك
 ٦٦ ل ِلُۡمتهقِينَ َخلَۡفَها َوَموِۡعَظٗة 

67. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки 

Мӯсо ба қавми худ гуфт: "Аллоҳ 

таоло ба шумо дастур медиҳад, ки 

модаговеро забҳ кунед". Онон 

гуфтанд: "Оё моро масхара мекунӣ"? 

[Мӯсо] гуфт: "[Тамасхур кори 

ҷоҳилон аст ва] Ба Аллоҳ таоло 

 َ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ
ۖۡ َقالُٓواْ  ن تَۡذَبحُواْ َبَقَرٗة

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
يَأ

ۡن 
َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ َقاَل أ

َ
أ

ُكوَن ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
َ
 ٦٧ أ
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паноҳ мебарам, аз ин ки дар зумраи 

ҷоҳилон бошам" 

68. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат 

бихоҳ, то барои мо равшан кунад, ки 

он чи гуна [гове] аст"? [Мӯсо] Гуфт: 

[Аллоҳ таоло] Мефармояд: "Он гове 

аст на пир ва на ҷавон, балки 

миёнасоли байни ин ду бошад. Пас, 

[акнун] он чиро, ки дастур ёфтаед, 

анҷом диҳед" 

هَنا مَ  ا ِهَيْۚ  َقالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ها َفارِض    َقاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل
َٰلَِكۖۡ فَٱۡفَعلُواْ   َولَا بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ

 ٦٨ َما تُۡؤَمُرونَ 

69. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат 

бихоҳ, то барои мо равшан созад, ки 

рангаш чи гуна аст"? [Мӯсо] Гуфт: 

[Аллоҳ таоло] Мефармояд: "Он гов 

зарди пуррангест, ки [рангаш] 

бинандагонро шод мекунад" 

  ْۚ هَنا َما لَۡوُنَها َقالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َقاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  َصۡفَرآُء  

َِٰظرِينَ  هۡوُنَها تَُسرُّ ٱلنه  ٦٩ َفاقِع  ل

70. Гуфтанд: "Аз Парвардигорат [боз 

ҳам] бихоҳ, то чигунагии он говро [аз 

ҳар ҷиҳат] барои мо равшан созад, 

зеро [вижагиҳои] ин гов ҳанӯз 

бароямон мубҳам аст ва иншоаллоҳ 

[бо тавзеҳоти ту] ҳидоят хоҳем шуд" 

هَنا َما ِهَي إِنه   َقالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ُ  ٱلَۡبقَ  َر تََشََٰبَه َعلَۡيَنا َوِإنهآ إِن َشآَء ٱَّلله

 ٧٠ لَُمۡهَتُدونَ 

71. [Мӯсо] гуфт: "Вай мефармояд: 

"Он гове аст на чунон ром, ки 

заминро ҷуфт кунад ва ё киштзорро 

об диҳад, [аммо] беайб асту якранг 

ва дар он ҳеҷ ранги дигаре нест". 

Онон гуфтанд: "Инак сухани дуруст 

овардӣ". Сипас [чунон говеро пайдо 

карданд ва] онро сар буриданду 

[албатта] наздик буд, ки ин корро 

накунанд 

ها َذلُول   َقاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل
ۡرَض َولَا تَۡسِقي ٱلۡحَرَۡث  

َ
تُثِيُر ٱلۡأ

 ُ ْۚ َقال ها ِشَيَة فِيَها واْ ٱلَٰٔۡـَن ُمَسلهَمة  ل
ِۚ َفَذَبحُوَها َوَما َكاُدواْ  ِ ِجۡئَت بِٱلۡحَق 

 ٧١ َيۡفَعلُونَ 

72. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки 

фардеро куштед ва дар бораи 

[қотили] ӯ ба низоъ пардохтед ва 

 َٰ ُ  َوِإۡذ َقَتلُۡتۡم َنۡفٗسا فَٱده ۖۡ َوٱَّلله َرَٰ ُتۡم فِيَها
ا ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ   ٧٢ ُمخۡرِج  مه
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Аллоҳ таоло чизеро, ки пинҳон 

мекардед, ошкор намуд 

73. Пас гуфтем: "Порае аз [бадани] 

говро ба мақтул бизанед [то зинда 

шавад ва қотили хешро муаррифӣ 

кунад]. Аллоҳ таоло мурдагонро 

ҳамин гуна зинда мекунад ва 

нишонаҳои [ошкори қудрати] хешро 

ба шумо нишон медиҳад, бошад, ки 

бияндешед" 

ْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحِي   َفُقلَۡنا ٱۡضِربُوهُ بَِبۡعِضَها
ُ ٱلَۡمۡوتَيَٰ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ   ٱَّلله

 ٧٣ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

74. Пас аз он [бо вуҷуди ин муъҷизаи 

бузург] дилҳои шумо сахт шуд, 

ҳамчун санг, ё сахттар, зеро [ҳоли 

дилҳоятон ҳаргиз тағйир намекунад, 

аммо сангҳо дучори тағйиру 

таҳаввул мешаванд, чунон ки] бархе 

аз сангҳо мешикофанд ва аз онҳо 

ҷӯйборҳое ҷорӣ мешаванд ва бархе 

мешикофанду [чашмаҳои] об аз онҳо 

меҷӯшад ва бархе аз тарси Аллоҳ 

таоло [аз фарози кӯҳҳо] фурӯ 

меафтанд. Ва Аллоҳ таоло аз он чи 

мекунед, ғофил нест 

َٰلَِك   ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 
ْۚ َوِإنه  َشدُّ قَۡسَوٗة

َ
ۡو أ

َ
فَِهَي َكٱلۡحَِجاَرةِ أ

 ْۚ نَۡهَُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱلۡأ ِمَن ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيَتَفجه

قُ  قه  َفَيۡخُرُج ِمۡنُه  َوِإنه ِمۡنَها لََما يَشه
ْۚ َوِإنه ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ   ٱلَۡمآُء

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله  ٧٤ ٱَّلله

75. [Эй муъминон, ҳоло ки ҳақиқати 

душмании яҳудиён бароятон ошкор 

гардид] Оё умед доред, ки ба [оини] 

шумо имон биёваранд, бо ин ки 

гурӯҳе аз [уламои] онон суханони 

Аллоҳро [дар Таврот] мешуниданд 

ва пас аз фаҳмиданаш [алфозу 

маонии] онро таҳриф мекарданд, 

ҳол он ки [аз бузургии гуноҳи хеш] 

иттилоъ доштанд 

ن يُۡؤِمُنواْ لَُكۡم َوَقۡد 
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِ َكاَن فَرِيق   ِۡنُهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله م 
ُِفونَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِد َما َعَقلُوهُ َوُهۡم  ُثمه ُيحَر 

 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 

76. Ва [яке аз фиребкориҳояшон ин 

аст, ки] вақте бо муъминон рӯбарӯ 

мешаванд мегӯянд: "[Мо ҳам] имон 

هِذيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنها  َوِإَذا لَُقواْ ٱل
َوِإَذا َخلَا َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َقالُٓواْ  
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овардаем", вале ҳангоме ки бо 

якдигар хилват мекунанд, мегӯянд: 

"Чаро матолиберо, ки [дар бораи 

вижагиҳои паёмбар ва ҳаққонияти 

ислом дар Таврот омадааст ва] 

Аллоҳ таоло барои шумо баён 

кардааст, барои мусулмонон бозгӯ 

мекунед, то [рӯзи қиёмат] дар 

пешгоҳи Парвардигоратон алайҳи 

[бар зидди] шумо ба он истидлол 

кунанд? Оё намефаҳмед"? 

ُ َعلَۡيُكۡم  ثُوَنُهم بَِما َفَتَح ٱَّلله ِ ُتحَد 
َ
أ

فَلَا 
َ
وُكم بِهِۦ ِعنَد َرب ُِكۡمْۚ أ لُِيَحآجُّ

 ٧٦ َتۡعقِلُونَ 

77. Оё намедонанд, ки Аллоҳ таоло 

он чиро, ки пинҳон медоранд ва 

ошкор месозанд, [ҳамаро] медонад?! 

َ َيۡعلَُم َما  نه ٱَّلله
َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
أ

وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ   ٧٧ يُِسرُّ

78. Ва бархе аз онон бесаводоне 

ҳастанд, ки [фақат ба тиловати 

содаи Таврот дилхушанд] ва китоби 

Аллоҳро ҷуз мушти хаёлоти хом 

намедонанд ва танҳо ба пиндорҳои 

хеш [ки аз бузургонашон фаро 

гирифтаанд] дил бастаанд 

ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب   م 
ُ
َوِمۡنُهۡم أ

ها َيُظنُّونَ  َمانِيه َوِإۡن ُهۡم إِل
َ
هٓا أ  ٧٨ إِل

79. Пас, вой бар касоне, ки бо дасти 

худ менависанд, сипас мегӯянд: "Ин 

аз ҷониби Аллоҳ таоло аст", то онро 

ба баҳои андак бифурушанд! Пас, 

вой бар онҳо аз он чи дастҳояшон 

навиштааст ва вой бар онон аз он чи 

[аз ин роҳ] ба даст меоваранд! 

هِذيَن يَۡكُتُبونَ   ٱلِۡكَتََٰب  َفَوۡيل  ل ِل
يِۡديِهۡم ُثمه َيُقولُوَن َهََٰذا ِمۡن ِعنِد  

َ
بِأ

ِ لِيَۡشتَُرواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ َفَوۡيل   ٱَّلله
هُهم   يِۡديِهۡم َوَوۡيل  ل

َ
ا َكَتَبۡت أ ِمه هُهم م  ل

ا يَۡكِسُبونَ  ِمه  ٧٩ م 

80. Ва [яҳудиён] гуфтанд: "Оташи 

дӯзах ҷуз чанд рӯзи маҳдуде ҳаргиз 

ба мо нахоҳад расид". Бигӯ: "Оё аз 

назди Аллоҳ таоло паймоне 

гирифтаед, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз 

хилофи паймонаш накунад? Ё 

يهاٗما 
َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه َوَقالُواْ لَن َتَمسه

ته 
َ
ْۚ قُۡل أ ۡعُدوَدٗة ِ َعۡهٗدا  مه خَۡذُتۡم ِعنَد ٱَّلله
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чизеро, ки намедонед, ба Аллоҳ 

таоло нисбат медиҳед"?! 
ۡم َتُقولُوَن 

َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ فَلَن ُيخۡلَِف ٱَّلله

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨٠ عَلَى ٱَّلله

81. Оре, ҳар ки муртакиби гуноҳе 

шавад ва гуноҳонаш ӯро иҳота 

кунад, онон аҳли оташанд ва 

ҷовидона дар он хоҳанд буд 

ِۚ َمن  َحََٰطۡت بِهِۦ  بَلَىَٰ
َ
َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ

ارِِۖ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َخِطٓيـ َُتُهۥ فَأ

 ٨١ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

82. Ва касоне, ки имон оваранд ва 

корҳои шоиста анҷом диҳанд, онон 

аҳли биҳиштанд ва ҷовидона дар он 

хоҳанд монд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ  َٰلَِحَِٰت  َوٱل واْ ٱلصه
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٨٢ َخَٰلُِدونَ 

83. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки аз 

Бани Исроил паймон гирифтем, ки: 

"Ҷуз Аллоҳи ягонаро парастиш 

накунед ва ба падару модару 

наздикону ятимон ва бенавоён некӣ 

кунед ва ба мардум [сухани] нек 

бигӯеду намоз барпо доред ва закот 

бипардозед", вале ҳамаи шумо, ҷуз 

иддаи каме пушт гардонидед ва 

рӯйгардон шудед 

َِٰٓءيَل لَا   َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر
َ
َوِإۡذ أ

َ َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَساٗنا  ها ٱَّلله َتۡعُبُدوَن إِل
َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن  َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ 

ةَ  لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوُقولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا َوأ

ها َقلِيلٗا   هۡيُتۡم إِل ةَ ُثمه تََول َكوَٰ وََءاتُواْ ٱلزه
ۡعرُِضونَ  نُتم مُّ

َ
ِنُكۡم َوأ  ٨٣ م 

84. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки аз 

шумо паймон гирифтем, ки хуни 

якдигарро нарезед ва ҳамдигарро аз 

сарзаминатон берун накунед; сипас 

шумо иқрор кардед ва худ [бар он 

паймон] гувоҳӣ медиҳед 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن 
َ
َوِإۡذ أ

نُفَسُكم 
َ
دَِمآَءُكۡم َولَا ُتخۡرُِجوَن أ

نُتۡم  
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
َٰرُِكۡم ُثمه أ ِن دَِي م 

 ٨٤ ونَ تَۡشَهدُ 

85. Пас аз он, ҳамин шумо ҳастед, ки 

якдигарро мекушед ва гурӯҳе аз 

худатонро аз сарзаминашон берун 

мекунед ва ба гуноҳу ситам алайҳи 

онон ба якдигар кумак мекунед ва 

نُفَسُكۡم  
َ
ُؤلَآِء َتۡقُتلُوَن أ نُتۡم َهَٰٓ

َ
ُثمه أ

ِن دَِيَٰرِهِۡم  ِنُكم م  َوُتخۡرُِجوَن فَرِيٗقا م 
تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن 
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агар [баъзе аз онон дар ҷанг бо 

ҳампаймонони араби шумо гирифтор 

шаванд ва ба сурати] асир наздатон 

биёянд [бо он ки ҳамдини шумо 

ҳастанд, дар баробари озодиашон] 

фидя мегиред, ҳол он ки ихроҷи 

онон [аз ҳамон оғоз] бар шумо ҳаром 

буд. Оё ба бахше аз [дастуроти] 

китоб [-и осмонӣ дар мавриди фидя 

гирифтан] имон меоваред ва ба 

бахше [ки шуморо дар бораи 

ҳамдинонатон супориш мекунад] 

кофир мешавед? Пас, ҷазои ҳар 

касе аз шумо, ки чунин кунад, ҷуз 

расвоӣ ва хорӣ дар ин ҷаҳон нахоҳад 

буд ва дар рӯзи қиёмат ба 

шадидтарин азоб гирифтор 

мешаванд; ва [яқин бидонед, ки] 

Аллоҳ таоло аз он чи анҷом 

медиҳед, ғофил нест 

َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡم َوُهَو  
ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
َوِإن يَأ

 
َ
ٌم َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ أ َفُتۡؤِمُنوَن  ُمحَره

بَِبۡعِض ٱلِۡكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ  
ها  َٰلَِك ِمنُكۡم إِل َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذ

ۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ِخۡزي  فِي ٱلۡحََيوَٰ
  ُ ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ َوَما ٱَّلله َشد 

َ
وَن إِلَيَٰٓ أ يَُردُّ

ا َتۡعَملُونَ   ٨٥ بَِغَٰفٍِل َعمه

86. Инон касоне ҳастанд, ки 

зиндагонии дунёро ба баҳои охират 

хариданд, пас, азоби онҳо тахфиф 

дода намешавад ва касе ёриашон 

нахоҳад кард 

ۡنَيا   ةَ ٱلدُّ هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيوَٰ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب  بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا ُيخَفه
 ٨٦ ۡم يُنَصُرونَ َولَا هُ 

87. Ҳамоно ба Мӯсо китоби [Таврот] 

додем ва пас аз ӯ паёмбарони 

пайдарпай фиристодем; ва ба Исо 

писари Марям муъҷизоту далоили 

равшан додем ва ӯро ба василаи 

Рӯҳулқудус [Ҷабраил] тақвият 

кардем. Оё чунин нест, ки ҳар гоҳ 

паёмбаре чизе бархилофи ҳавои 

нафсатон оварад, дар баробараш 

такаббур намудед ва гурӯҳеро 

такзиб кардед ва гурӯҳеро куштед 

ۡيَنا  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوَقفه
ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِلِۖ وََءاتَيَۡنا ِعيَسي 
يهۡدَنَُٰه بُِروحِ 

َ
 ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

َفكُلهَما َجآَءُكۡم رَُسوُلُۢ بَِما  
َ
ٱلُۡقُدِسِۗ أ

نُفُسُكُم ٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم  
َ
لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

ۡبُتۡم َوفَرِيٗقا َتۡقُتلُونَ   ٨٧ َفَفرِيٗقا َكذه



 

Al-Baqarah 

 

20 

 

 ابلقرة

88. Ва [яҳудиён барои пайравӣ 

накардан аз Муҳаммад (с) аз рӯйи 

тамасхур] гуфтанд: "Дилҳои мо 

пӯшида ва дар ғилоф аст", [чунин 

нест] балки Аллоҳ таоло онро ба 

сазои куфрашон лаънат кардааст, 

пас, [ба ҳамин далел аст, ки] бисёр 

кам имон меоваранд 

  ُ ْۚۚ بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله َوَقالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ
ا يُۡؤِمُنونَ   ٨٨ بُِكۡفرِهِۡم َفَقلِيلٗا مه

89. Ва ҳангоме ки аз тарафи Аллоҳ 

таоло китобе [Қуръон] барои онон 

омад, ки тасдиқкунандаи матолибе 

буд, ки бо худ доштанд [Таврот] ва 

[ба интизор расидани ин китоб] аз 

қабл ба худ навиди пирӯзӣ бар 

кофиронро медоданд, бо ин ҳама 

вақте он касеро, ки аз пеш шинохта 

буданд [Муҳаммад], наздашон омад, 

инкораш карданд. Лаънати Аллоҳ 

таоло бар кофирон бод! 

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  َولَمه
ق  ل َِما َمَعُهۡم وََكانُواْ ِمن َقۡبُل   ِ ُمَصد 

ا  هِذيَن َكَفُرواْ فَلَمه يَۡسَتۡفتُِحوَن عَلَى ٱل
ا َعَرُفواْ َكَفرُ  واْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة  َجآَءُهم مه

َٰفِرِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٨٩ ٱَّلله

90. Ба чи баҳои баде худро 

фурӯхтанд, ки аз рӯйи ҳасад [ва 

бартарихоҳӣ] ба он чи Аллоҳ таоло 

фиристода буд, кофир шуданд, ки 

чаро Аллоҳ таоло аз фазли хеш бар 

ҳар кас аз бандагонаш, ки мехоҳад 

[ваҳй] нозил мекунад. Пас, [ба 

хотири ин ҳасодат] беш аз пеш ба 

хашми [илоҳӣ] гирифтор шуданд ва 

барои кофирон азоби хоркунандае 

[дар пеш] аст 

ن  
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

َِل   ن ُينَز 
َ
ُ َبۡغًيا أ نَزَل ٱَّلله

َ
يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ
ُ ِمن َفۡضلِهِ  ۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن  ٱَّلله

ِعَبادِهۖۦِۡ َفَبآُءو بَِغَضٍب عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ  
ِهين   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ  ٩٠ َولِلَۡك

91. Ва чун ба онон гуфта шавад: "Ба 

он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, 

имон биёваред", мегӯянд: "Мо ба 

чизе имон меоварем, ки бар худи мо 

нозил шудааст" ва ба ғайри он 

кофир мешаванд, дар ҳоле ки он 

[Қуръон сухани] ҳақ ва 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

نزَِل َعلَۡيَنا  
ُ
َقالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ أ

َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱلۡحَقُّ  
ٗقا ل َِما َمَعُهۡمُۗ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن   ِ ُمَصد 
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тасдиқкунандаи матолибе аст, ки бо 

худ доранд. [Эй паёмбар, ба онон] 

Бигӯ: "Агар [рост мегӯед ва] 

муъминед, пас, чаро паёмбарони 

Аллоҳро пеш аз ин мекуштед"?! 

ِ ِمن َقۡبُل إِن ُكنُتم  ۢنبَِيآَء ٱَّلله
َ
أ

ۡؤِمنِينَ   ٩١ مُّ

92. Ва ба ростӣ, Мӯсо муъҷизаҳову 

нишонаҳои равшане бароятон 

овард, он гоҳ шумо пас аз вай дар 

ҳоле гӯсоларо [барои парастиш] 

баргузидед, ки [ба хотири ин 

ширкварзӣ нисбат ба худ] ситамгор 

будед 

وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت   ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ
خَذۡ  نُتۡم  ُثمه ٱته

َ
ُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

 ٩٢ َظَٰلُِمونَ 

93. Ва [ба ёд оваред] ҳангомеро, ки 

аз шумо паймон гирифтем [ки аз 

фармудаҳои илоҳӣ ва раҳнамудҳои 

Мӯсо пайравӣ кунед] ва [кӯҳи] Турро 

болои саратон барафроштем [ва 

гуфтем]: "Он чи [аз аҳкоми Таврот] 

ба шумо додаем, маҳкам бигиред ва 

[ба каломи Аллоҳ таоло] гӯш фаро 

диҳед". Гуфтанд: "[Бо гӯшҳоямон] 

Шунидем, [вале бо рафторамон] 

нофармонӣ кардем"; ва ба сабаби 

куфрашон бо [муҳаббати] гӯсола дар 

дилҳояшон ҷой гирифт. [Эй паёмбар, 

ба онон] Бигӯ: "Агар [воқеан] муъмин 

ҳастед, имонатон чи фармони баде 

ба шумо медиҳад" 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا  
َ
َوِإۡذ أ

وَر ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم   َفۡوقَُكُم ٱلطُّ
ْۖۡ َقالُواْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا   ةٖ َوٱۡسَمُعوا بُِقوه
ۡشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِ 

ُ
ۡمْۚ َوأ

ۦٓ إِيَمَُٰنُكۡم إِن   ُمُرُكم بِهِ
ۡ
قُۡل بِۡئَسَما يَأ

ۡؤِمنِينَ   ٩٣ ُكنُتم مُّ

94. Бигӯ: "[Эй қавми яҳуд] Агар назди 

Аллоҳ таоло сарои охират вижаи 

шумост на барои дигар мардум, пас, 

агар рост мегӯед, орзуи марг кунед 

[то ҳар чи зудтар ба ин ҷойгоҳ даст 

ёбед]" 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ  قُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلده
ِن ُدوِن ٱلنهاِس   ِ َخالَِصٗة م  ِعنَد ٱَّلله

 ٩٤ َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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95. Вале онон ба хотири он чи [аз 

куфру такзиб ва таҳриф] пеш 

фиристодаанд, ҳаргиз орзуи марг 

нахоҳанд кард ва Аллоҳ таоло ба 

[аҳволи] ситамгорон доност 

يِۡديِهۡمْۚ 
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما َقده

َ
َولَن َيَتَمنهۡوهُ أ

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٩٥ َوٱَّلله

96. [Эй паёмбар] Ҳатман, эшон 

[яҳудиён]-ро ҳаристарини мардум 

бар зиндагӣ хоҳӣ ёфт, [ҳатто] 

ҳаристар аз мушрикон. Ҳар як аз 

онон дӯст дорад, ки ҳазор сол умр 

бинад, дар ҳоле ки [ҳатто] агар ин 

умр [-и дароз] ба ӯ дода шавад, [боз 

ҳам тӯли умраш] ӯро аз азоб дур 

намекунад ва Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунанд, биност 

ةٖ   اِس عَلَىَٰ َحَيوَٰ ۡحرََص ٱلنه
َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

َحُدُهۡم لَۡو  َوِمَن ٱ
َ
ْْۚ يََودُّ أ ۡشَرُكوا

َ
هِذيَن أ ل

لَۡف َسَنةٖ َوَما ُهَو بُِمزَۡحزِِحهِۦ  
َ
ُر أ ُيَعمه

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
ِمَن ٱلَۡعَذاِب أ

 ٩٦ َيۡعَملُونَ 

97. Бигӯ: "Касе, ки душмани Ҷабраил 

бошад, [дар ҳақиқат душмани Аллоҳ 

таоло аст, зеро] ӯ ба фармони Аллоҳ 

таоло Қуръонро бар қалби ту нозил 

кардааст, ки китобҳои осмонии пеш 

аз худро тасдиқ мекунад ва барои 

муъминон ҳидояту башорат аст" 

ا ل ِـِجبِۡريَل َفإِنهُهۥ   قُۡل َمن َكاَن َعُدو ٗ
ِ ُمَصد ِ  لَُهۥ عَلَىَٰ قَلۡبَِك بِإِۡذِن ٱَّلله ٗقا  نَزه

ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َوُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ 
 ٩٧ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

98. Ҳар ки душмани Аллоҳ таоло ва 

фариштагони Ӯ ва паёмбаронаш ва 

Ҷабраилу Микоил бошад, [бидонад, 

ки] Аллоҳ таоло душмани кофирон 

аст 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ   ه ِ ا َّلل  َمن َكاَن َعُدو ٗ
َ َورُُسلِهِ  ََٰل َفإِنه ٱَّلله ۦ وَِجبِۡريَل َوِميَكى

َٰفِرِينَ   ٩٨ َعُدو   ل ِلَۡك

99. [Эй паёмбар] Ба ростӣ, ки мо 

нишонаҳои равшане бар ту нозил 

кардем ва ҷуз мунҳарифон [аз дин] 

касе ба онҳо куфр намеварзад 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َءاَيَٰتِۭ 
َ
َبي َِنَٰٖتِۖ َوَما  َولََقۡد أ

ها ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٩٩ يَۡكُفُر بَِهآ إِل

100. Оё чунин нест, ки ҳар гоҳ онон 

паймоне [бо Аллоҳ таоло ва Расул] 

бастанд, гурӯҳе аз эшон онро дур 

ََٰهُدواْ َعهۡ  وَُكلهَما َع
َ
ٗدا نهَبَذهُۥ فَرِيق  أ

ۡكثَرُُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
ِۡنُهمِۚ بَۡل أ  ١٠٠ م 
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афканданд [ва паймон шикастанд]?! 

Оре бештарашон имон намеоваранд 

101. Ва ҳангоме ки фиристодае аз 

сӯйи Аллоҳ таоло ба суроғашон 

омад, ки бо нишонаҳое, ки [дар 

Таврот] назди онон буд мутобиқат 

дошт, гурӯҳе аз эшон, ки ба онҳо 

китоби [Таврот] дода шуда буд, 

китоби Аллоҳро пушти сар 

афканданд, гӯӣ [аз он нишонаҳо] ҳеҷ 

намедонанд 

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م  َولَمه
َِن   ق  ل َِما َمَعُهۡم َنَبَذ فَرِيق  م  ِ ُمَصد 

ِ َوَرآَء  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ ٱل

نهُهۡم لَا 
َ
 ١٠١ َيۡعلَُمونَ  ُظُهورِهِۡم َكأ

102. Ва аз он чи шаётин дар [аҳди] 

фармонравоии Сулаймон [бар 

мардум] мехонданд, пайравӣ 

карданд [ва муддаӣ шуданд, ки 

Сулаймон подшоҳии хешро бо сеҳр 

устувор кардааст] ва [ҳол он ки] 

Сулаймон [ҳаргиз даст ба сеҳр 

наолуд] ва кофир нашуд, вале 

шаётин [ки] куфр варзиданд ба 

мардум сеҳр меомӯхтанд ва [низ] аз 

он чи бар ду фаришта: Ҳорут ва 

Морут дар Бобул нозил шуда буд, 

[пайравӣ карданд, вале он ду 

фаришта] ба ҳеҷ кас чизе ёд 

намедоданд, магар ин ки [қаблан аз 

рӯйи хайрхоҳӣ ба ӯ] мегуфтанд: "Мо 

василаи озмоиш ҳастем, пас, [бо 

истифода бурдани сеҳр] кофир 

нашав". Онон [яҳудиён] аз он ду 

[фаришта] чизҳое меомӯхтанд, ки 

[битавонанд] тавассути он миёни 

марду ҳамсараш ҷудоӣ афкананд, 

ҳол он ки бидуни иҷозатти Аллоҳ 

таоло наметавонистанд ба василаи 

он ба касе зиёне бирасонанд ва чизе 

меомӯхтанд, ки [фақат] ба онон зиён 

мерасонад ва суде намедод ва 

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ ُملِۡك   َوٱتهَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشه
ُسلَۡيَمََٰنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنه  

اَس   َيَِٰطيَن َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن ٱلنه ٱلشه
نزَِل عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن بَِبابَِل  

ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ ٱلس 

َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡن  َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتْۚ 
َحٍد َحتهيَٰ َيُقولَٓا إِنهَما َنحُۡن فِۡتَنة  فَلَا 

َ
أ

ُِقوَن   ۖۡ َفَيَتَعلهُموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفر  تَۡكُفۡر
بِهِۦ َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهۚۦِْ َوَما ُهم  

  ِْۚ ها بِإِۡذِن ٱَّلله َحٍد إِل
َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ بَِضآر 

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ  َويََتَعلهُموَن مَ  ا يَُضرُّ
َُٰه َما لَُهۥ فِي   َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشتََرى
ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ َولَبِۡئَس َما َشَرۡواْ 

نُفَسُهۡمْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
ۦٓ أ  ١٠٢ بِهِ
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ҳатман медонистанд, ки ҳар кас 

[муштоқу] харидори он [ҷодуҳо] 

бошад, дар охират баҳрае нахоҳад 

дошт. Агар [ҳақиқатро] медонистанд 

[мутаваҷҷеҳ мешуданд, ки] чи баду 

зишт буд он чи худро ба он 

фурӯхтанд! 

103. Ва агар онҳо имон меоварданд 

ва парҳезгорӣ мекарданд, агар огаҳӣ 

доштанд [дармеёфтанд, ки] подоше, 

ки назди Аллоҳ таоло аст барояшон 

беҳтар буд 

ِۡن  نهُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََمُثوبَة  م 
َ
َولَۡو أ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ  ِ َخيۡر ْۚ ل  ١٠٣ ِعنِد ٱَّلله

104. Эй касоне, ки имон овардаед, 

[ҳангоме ки аз паёмбар барои дарки 

оёти Қуръон дархости муҳлат 

мекунед] нагӯед: "Роъино" [Зеро 

таъбири мазкур илова бар маънои 

аслӣ мафҳуми тавҳиномезе ҳамгуни 

"нодонӣ"-ро ба зеҳн мерасонад], 

балки бигӯед: "Унзурно" [каме ба мо 

фурсат бидеҳ] ва [он гоҳ ба оёти 

Қуръон] гӯш кунед ва [яқин бидонед, 

ки] кофирон [ва 

тамасхуркунандагони паёмбар] 

азоби дарднок [дар пеш] доранд 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتُقولُواْ َرَِٰعَنا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َٰفِرِيَن  ُْۗ َولِلَۡك َوُقولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا
لِيم  

َ
 ١٠٤ َعَذاٌب أ

105. Кофирон – аз аҳли китоб ва 

мушрикон – дӯст намедоранд, ки аз 

ҷониби Парвардигоратон хайру 

баракате бар шумо нозил гардад, 

дар ҳоле ки Аллоҳ таоло раҳмати 

худро ба ҳар кас, ки бихоҳад, 

ихтисос медиҳад ва Аллоҳ таоло 

дорои фазли бузург аст 

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ا يََودُّ ٱل مه

َل  ٱلِۡكَتَٰ  ن ُينَزه
َ
ِب َولَا ٱلُۡمۡشِركِيَن أ

  ُ ب ُِكۡمْۚ َوٱَّلله ِن ره ِۡن َخيٖۡر م  َعلَۡيُكم م 
ُ ُذو   ْۚ َوٱَّلله َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء

 ١٠٥ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 
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106. Ҳар оятеро насх кунем ё [аз 

дили мардум бизудоем ва] 

фаромӯшаш гардонем, беҳтар аз он 

ё ҳаммонандашро меоварем. [Эй 

паёмбар] Оё намедонӣ, ки Аллоҳ 

таоло бар ҳар чиз тавоност 

ِت  
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

 َ نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُۗ أ ۡو ِمۡثلَِهآ

َ
ِۡنَهآ أ ِبخَيٖۡر م 

ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 
 ١٠٦ عَلَىَٰ ُكل 

107. Оё намедонӣ, ки фармонравоии 

осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ 

таоло аст ва шумо ба ҷуз Аллоҳ 

таоло [ҳеҷ] дӯсту ёваре надоред [ки 

корсозатон бошад] 

َمََٰوَِٰت  َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ ِمن   ِن ُدوِن ٱَّلله ۡرِضِۗ َوَما لَُكم م 
َ
َوٱلۡأ

ٖ َولَا   ١٠٧ نَِصيرٍ َولِي 

108. [Эй муъминон] Оё мехоҳед аз 

паёмбари худ [мавориди номаъқуле 

ҳамчун дидори Аллоҳро] дархост 

кунед, ки пеш аз ин аз Мӯсо хоста 

шуда буд? Касе, ки куфрро ба [ҷойи] 

имон баргузинад, мусалламан роҳи 

ростро гум кардааст 

ن تَسۡ 
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
ـ َلُواْ َرُسولَُكۡم  أ

ُۗ َوَمن  َكَما ُسئَِل ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َضله  يَتََبده

بِيلِ   ١٠٨ َسَوآَء ٱلسه

109. Бисёре аз аҳли китоб пас аз ин, 

ки ҳақ барояшон ошкор гардид, ба 

хотири ҳасодате, ки дар вуҷудашон 

аст, орзу доранд, ки шуморо баъд аз 

имонатон ба ҳоли куфр 

бозгардонанд. Пас, шумо авф кунед 

ва [аз эшон] даргузаред, то Аллоҳ 

таоло фармони хешро [барои ҷиҳод 

бо онон] содир намояд. Ҳамоно 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو  
َ
ِۡن أ َوده َكثِير  م 

اًرا   ِنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم ُكفه يَُردُّونَُكم م 
ِنُۢ َبۡعِد َما  نُفِسِهم م 

َ
ِۡن ِعنِد أ َحَسٗدا م 

ۖۡ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ   تَبَيهَن لَُهُم ٱلۡحَقُّ
  ِ

َ عَلَىَٰ ُكل  ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله ِ ۡمرِه
َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
َحتهيَٰ يَأ

 ١٠٩ َشۡيٖء َقِدير  

110. Ва намоз барпо доред ва закот 

бипардозед ва [бидонед, ки] ҳар 

кори неке, ки барои худ пеш 

мефиристед, [подоши] онро назди 

Аллоҳ таоло хоҳед ёфт. Яқинан 

Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, 

биност 

ْۚ َوَما  َة َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

نُفِسُكم م ِ 
َ
ُمواْ لِأ ِ ۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ  ُتَقد 

َ بَِما َتۡعَملُوَن   ُِۗ إِنه ٱَّلله ِعنَد ٱَّلله
 ١١٠ بَِصير  
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111. [Аҳли китоб] Гуфтанд: "Ҷуз 

яҳудӣ ё масеҳӣ [ҳеҷ кас] ҳаргиз 

дохили биҳишт нахоҳад шуд. Ин 

орзуҳои [ботили] онҳост." [Эй 

паёмбар ба онон] Бигӯ: "Агар рост 

мегӯед, далели худро биёваред" 

ها َمن َكاَن   َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل
َمانِيُُّهۡمُۗ قُۡل  

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ تِلَۡك أ

َ
ُهوًدا أ

َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم 
 ١١١ َصَِٰدقِينَ 

112. Оре, касе, ки мухлисона рӯйи 

худро таслими Аллоҳ таоло кунад ва 

накукор бошад, подошаш назди 

Парвардигораш [маҳфуз] аст ва 

[чунин касоне] на тарсе хоҳанд дошт 

ва на андӯҳгин мешаванд 

ِ َوُهَو ُمحِۡسن   ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

ۡجُرُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َولَا َخۡوٌف  
َ
ۥٓ أ فَلَُه

 ١١٢ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

113. Яҳудиён гуфтанд: "Масеҳиён 

барҳақ [ва оини саҳеҳе] нестанд" ва 

масеҳиён [низ] гуфтанд: "Яҳудиён 

барҳақ [ва оини саҳеҳе] нестанд", 

дар ҳоле ки [ҳар ду гурӯҳи] онон 

китоб [-и осмонӣ]–ро мехонанд. 

Ҳамчунин, касоне [монанди 

мушрикон], ки [аз паёми илоҳӣ ҳеҷ] 

намедонанд [сухане] ҳаммонанди 

онон гуфтанд. Пас, Аллоҳ таоло рӯзи 

қиёмат дар мавриди он чи бо ҳам 

ихтилоф доштанд, миёнашон доварӣ 

хоҳад кард 

َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ عَلَىَٰ  
َصََٰرىَٰ لَيَۡسِت   َشۡيٖء َوَقالَِت ٱلنه

َوُهۡم َيۡتلُوَن ٱلَۡيُهوُد عَلَىَٰ َشۡيٖء 
هِذيَن لَا   ٱلِۡكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك َقاَل ٱل

ُ َيحُۡكُم  َيۡعلَُموَن ِمۡثَل َقۡولِِهۡمْۚ فَٱَّلله
بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ١١٣ َيخَۡتلُِفونَ 

114. Кист ситамгортар аз он, ки аз 

бурдани номи Аллоҳ таоло дар 

масоҷид ҷилавгирӣ кунад ва дар 

вайронии онҳо бикӯшад?! Шоиста 

нест, ки онон ҷуз бо ҳоли ваҳшату 

тарс вориди ин масоҷид шаванд. 

Баҳраи онон дар дунё хорӣ ва 

расвоӣ аст ва дар охират [низ] азоби 

бузурге [дар пеш] доранд 

 ِ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه ۡظلَُم ِممه
َ
ن َوَمۡن أ

َ
أ

  ْۚ يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعيَٰ فِي َخَرابَِهآ
ها  ن يَۡدُخلُوَهآ إِل

َ
ْوَلَٰٓئَِك َما َكاَن لَُهۡم أ

ُ
أ

ۡنَيا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي   َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ
 ١١٤ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  
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115. Машриқу мағриб аз они Аллоҳ 

таоло аст, пас, ба ҳар сӯйе рӯ кунед, 

рӯ [ба] Аллоҳ таоло аст. Ҳамоно 

Аллоҳ таоло кушоишгари доност 

ُّواْ  ۡيَنَما تَُول
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

َ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١١٥ َفَثمه وَۡجُه ٱَّلله

116. [Аҳли китоб ва мушрикон] 

Гуфтанд: "Аллоҳ таоло [барои худ] 

фарзанде баргузидааст". Ӯ [аз чунин 

нисбатҳое] муназзаҳ [-у пок] аст. 

[Аллоҳ таоло на танҳо ниёзе ба 

фарзанд надорад, балки] Он чи дар 

осмонҳо ва замин аст, мутааллиқ ба 

Ӯст, [ва] ҳама фармондардорӣ Ӯ 

ҳастанд 

ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحَٰنَ  خََذ ٱَّلله ۖۥۡ بَل  َوَقالُواْ ٱته ُه
هُهۥ   ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

َٰنُِتونَ   ١١٦ َق

117. [Ӯ] падидоварандаи осмонҳо ва 

замин аст ва чун ба коре ирода 

фармояд, танҳо ба он мегӯяд: "Бош", 

пас, мешавад 

ۡرِضِۖ َوِإَذا َقَضيَٰٓ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

ۡمٗرا َف 
َ
إِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن  أ

 ١١٧ َفَيُكونُ 

118. Онон, ки [аз аҳли китоб ва 

мушрикон ҳастанд ва аз оини илоҳи 

чизе] намедонанд гуфтанд: "Чаро 

Аллоҳ таоло бо мо сухан намегӯяд? 

Ё [чаро] муъҷиза ва нишонае барои 

мо намеояд"? Касоне, ки пеш аз 

эшон буданд, ҳамин гуна сухан 

мегуфтанд. [Афкор ва] Дилҳояшон 

ҳаммонанди якдигар аст. Бе тардид 

мо нишонаҳо [–и яктоӣ ва қудрати 

хеш]–ро барои гурӯҳе, ки яқин 

доранд, ошкор ва равшан сохтаем 

هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا يُكَل ُِمَنا   َوَقاَل ٱل
ۡو تَ 

َ
ُ أ هِذيَن ٱَّلله ُۗ َكَذَٰلَِك َقاَل ٱل تِيَنآ َءايَة 

ۡ
أ

ِۡثَل َقۡولِِهۡمۘ تََشََٰبَهۡت  ِمن َقۡبلِِهم م 
قُلُوبُُهۡمُۗ َقۡد بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم 

 ١١٨ يُوقُِنونَ 

119. [Эй паёмбар] Мо туро ба ҳақ 

фиристодем, то башоратбахшу 

бимдиҳанда бошӣ ва [ту ҳаргиз дар 

охират] дар бораи [куфру бединии] 

дузахиён бозхост нахоҳӣ шуд 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ   ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٩ َولَا تُۡسـ َُل َعۡن أ
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120. Яҳудиён ва масеҳиён ҳаргиз аз 

ту хушнуд нахоҳанд шуд, магар ин ки 

аз оини онон пайравӣ кунӣ. Бигӯ: "Бе 

тардид ҳидоят [-и ростин] ҳидояти 

Аллоҳ таоло аст" ва [яқин бидон] 

агар пас аз донише, ки ба ту 

расидааст, аз ҳавасҳои онон 

пайравӣ кунӣ, дар баробари Аллоҳ 

таоло ҳеҷ дӯсту ёваре нахоҳӣ дошт 

َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا  
ٱلنهَصََٰرىَٰ َحتهيَٰ تَتهبَِع ِملهَتُهۡمُۗ قُۡل إِنه  

ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۗ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت   ُهَدى ٱَّلله
هِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم   ۡهَوآَءُهم َبۡعَد ٱل

َ
أ

ٖ َولَا   ِ ِمن َولِي  َما لََك ِمَن ٱَّلله
 ١٢٠ نَِصيرٍ 

121. Касоне, ки китоби осмонӣ 

[Таврот ва Инҷил] ба онҳо додаем 

[ва] онро чунон, ки шоистааст 

мехонанд, ба [матолиби] он [ки дар 

бораи ҳаққонияти Муҳаммад ва 

рисолаташ мебошад] имон 

меоваранд; ва касоне, ки ба ӯ [ва 

оинаш] кофир шаванд, онон 

зиёндидагонанд 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡتلُونَ  ُهۥ  ٱل
ۗۦُ  ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ

ُ
ۦٓ أ َحقه تِلَاَوتِهِ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

 ١٢١ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

122. Эй Бани Исроил, неъматҳоеро, 

ки ба шумо арзонӣ доштам, ба ёд 

оваред ва [низ] ин ки шуморо [ба 

далели бархӯрдорӣ аз ҳидоят] ба 

ҷаҳониён бартарӣ додам 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي   َيََٰبنِٓي إِۡسَر
لُۡتُكۡم  ن ِي َفضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

 ١٢٢ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

123. Аз рӯзе битарсед, ки ҳеҷ кас аз 

дигаре дифоъ намекунад ва ҳеҷ 

товону фидяе аз ӯ пазируфта 

намешавад ва шафоат барояш суде 

надорад ва [инсонҳо] ёрӣ 

намешаванд 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدل  َولَا   نهۡفٖس َشۡيـ ٗ

 ١٢٣ تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

124. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] 

ҳангоме ки Аллоҳ таоло Иброҳимро 

бо суханон [-и фарогир бар аҳкому 

таколифи шаръӣ] озмуд ва ӯ ҳамаро 

ба хубӣ ба анҷом расонд. [Аллоҳ 

таоло ба вай] Фармуд: "Ман туро 

۞َوِإذِ ٱۡبَتلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت 
ۖۡ َقاَل إِن ِ  ُهنه َتمه

َ
ي َجاِعلَُك لِلنهاِس  فَأ
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пешвои мардум қарор медиҳам". 

[Иброҳим] гуфт: "[Парвардигоро] Аз 

фарзандонам [низ пешвоёне қарор 

бидеҳ, то мардум ба онон иқтидо 

кунанд]". [Аллоҳ таоло] Фармуд: 

"Аҳду паймони Ман [бо ту дар 

мавриди пешвои дин] ба ситамгорон 

намерасад" 

ِيهتِيِۖ َقاَل لَا َيَناُل   ۖۡ َقاَل َوِمن ُذر  إَِماٗما
َٰلِِمينَ   ١٢٤ َعۡهِدي ٱلظه

125. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки хонаи 

[Каъба] – ро маҳалли бозгашт [-и 

ҳоҷиёни муштоқ] ва [ҷойи] амне 

барои мардум қарор додем ва 

[муқаррар кардем, ки] мақоми 

Иброҳимро намозгоҳе барои хеш 

интихоб кунед ва мо ба Иброҳим ва 

Исмоил ваҳй кардем, ки: "Хонаи 

маро барои тавофкунандагону 

муътакифон ва рукуъу 

суҷудкунандагон [намозгузорон] поку 

покиза кунед" 

َوِإۡذ َجَعلَۡنا ٱلَۡبۡيَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس  
ۡمٗنا

َ
َقاِم إِبَۡرَٰهِـَۧم  َوأ خُِذواْ ِمن مه َوٱته

ُمَصل ٗىِۖ وََعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل  
آئِفِيَن َوٱلَۡعَِٰكفِيَن   َِرا بَيۡتَِي لِلطه ن َطه 

َ
أ

ُجوِد ِع ٱلسُّ كه  ١٢٥ َوٱلرُّ

126. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки 

Иброҳим гуфт: "Парвардигоро, ин 

[сарзамини Макка]-ро шаҳри амн 

бигардон ва аҳли онро – [яъне] 

касоне аз эшонро, ки ба Аллоҳ таоло 

ва рӯзи қиёмат имон овардаанд – аз 

меваҳои [гуногун] рӯзӣ бидеҳ". 

[Аллоҳ таоло] фармуд: "Ҳар ки 

кофир шавад, андаке баҳрамандаш 

месозам, сипас ӯро ба азоби оташ 

мекашонам ва чи бад саранҷоме 

аст"! 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بَلًَدا   َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 
َمَرَِٰت َمۡن   ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلثه

َ
َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ

ِۚ َقاَل   ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱَّلله
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ُثمه  

ُ
َوَمن َكَفَر فَأ

ۥٓ إِلَيَٰ  ُه ۡضَطرُّ
َ
 َعَذاِب ٱلنهارِِۖ َوبِۡئَس أ

 ١٢٦ ٱلَۡمِصيرُ 

127. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки 

Иброҳим ва Исмоил пояҳои хонаи 

[Каъба] – ро боло мебурданд [ва 

мегуфтанд]:"Парвардигоро, [аъмоли 

неки мо, аз ҷумла бинои ин хонаи 

َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت 
نَت  

َ
ۖۡ إِنهَك أ َوِإۡسَمَٰعِيُل َربهَنا َتَقبهۡل ِمنهآ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١٢٧ ٱلسه
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муқаддасро] аз мо бипазир, ки бе 

тардид Ту шунавову доноӣ" 

128. Парвардигоро, моро [таслим ва] 

фармонбардори худ қарор бидеҳ ва 

аз фарзандонамон [низ] уммате 

фармонбардори худ [падид овар] ва 

одоби ибодатамонро ба мо нишон 

бидеҳ ва тавбаи моро бипазир. 

Ҳаққо, ки Ту тавбапазиру меҳрубонӣ 

َربهَنا َوٱۡجَعلَۡنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن  
رِنَا 

َ
هَك َوأ ۡسلَِمٗة ل ٗة مُّ مه

ُ
ِيهتَِنآ أ ُذر 

ۖۡ إِنه  نَت  َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنآ
َ
َك أ

وهاُب ٱلرهِحيمُ   ١٢٨ ٱلته

129. Парвардигоро, дар миёни онон 

[мардуми Макка] паёмбаре аз 

худашон [аз насли Исмоил] 

барангез, то оёти Туро бар онон 

бихонад ва ба эшон китобу ҳикмате 

биёмӯзаду [аз ширку нодонӣ] покиза 

гардонад. Ҳамоно ки Ту пирӯзманду 

ҳакимӣ 

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ   َربهَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب 

نَت ٱلَۡعزِيُز  
َ
ِيِهۡمۖۡ إِنهَك أ َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 

 ١٢٩ ٱلۡحَِكيمُ 

130. Ва чи касе ҷуз он ки худро ба 

[сабуксариву] нодонӣ меандозад аз 

оини Иброҳим рӯйгардон мегардад? 

Ва ба ростӣ, ки мо ӯро дар дунё 

баргузидем ва бе тардид дар охират 

[низ] аз шоистагон хоҳад буд 

ها َمن   ِلهةِ إِبَۡرَٰهِـَۧم إِل َوَمن يَرَۡغُب َعن م 
ۚۥْ َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَُٰه فِي  َسفَِه َنۡفَسُه

ۖۡ َوِإنههُ  ۡنَيا ۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن  ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٣٠ ٱلصه

131. Он гоҳ, ки Парвардигораш ба ӯ 

фармуд: "[Холисона] Таслим шав" 

[ва ӯ дар посух] гуфт: "Таслими 

Парвардигори ҷаҳониён шудам" 

ۡسلَۡمُت  
َ
ۡسلِۡمۖۡ َقاَل أ

َ
ۥٓ أ إِۡذ َقاَل لَُهۥ َربُُّه

 ِ  ١٣١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ لَِرب 

132. Ва Иброҳиму Яқуб фарзандони 

худро ба ин оин супориш карданд [ва 

ҳар як ба онон мегуфтанд]: "Эй 

фарзандони ман, Аллоҳ таоло ин 

оинро барои шумо баргузида аст 

[пас, ба он бигаравед] ва аз дунё 

يَٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب  َوَوصه
يَن   ِ َ ٱۡصَطَفيَٰ لَُكُم ٱلد  َيََٰبنِيه إِنه ٱَّلله

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٣٢ فَلَا َتُموُتنه إِل
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наравед, магар ин ки таслими 

[фармони Ҳақ] бошед" 

133. Оё ҳангоме ки марги Яқуб фаро 

расид, шумо ҳозир будед? Он гоҳ, ки 

ба фарзандони худ гуфт: "Баъд аз 

ман чи чизро мепарастед"? Гуфтанд: 

"Маъбуди ту ва маъбуди падаронат 

– Иброҳим ва Исмоилу Исҳоқ – 

Аллоҳи якторо мепарастем ва мо 

таслими Ӯ ҳастем" 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب 
َ
أ

ٱلَۡموُۡت إِۡذ َقاَل لَِبنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمنُۢ 
ۡعِديِۖ َقالُواْ َنۡعُبُد إَِلََٰهَك َوِإَلََٰه َءابَآئَِك  بَ 

إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق إَِلَٰٗها  
 ١٣٣ َوَِٰحٗدا َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 

134. Онон уммате буданд, ки 

даргузаштанд, он чи ки [аз натиҷаи 

аъмолашон] касб кардаанд, барои 

онҳост ва он чи шумо касб кардаед, 

барои шумост ва шумо дар бораи он 

чи [онон] мекарданд, бозхост 

нахоҳед шуд 

ة  َقۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت   مه
ُ
تِلَۡك أ

ا  ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه َولَُكم مه
 ١٣٤ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

135. Ва [аҳли китоб] гуфтанд: "Яҳудӣ 

ё масеҳӣ шавед, то ҳидоят ёбед". 

[Эй паёмбар ба онон] Бигӯ: "[На аз 

оини шумо] Балки аз оини Иброҳим 

[пайравӣ мекунем], ки ҳақгаро буд ва 

ҳаргиз дар зумраи мушрикон набуд" 

 ُْۗ ۡو نََصََٰرىَٰ َتۡهَتُدوا
َ
َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

 َٰ ۖۡ َوَما َكاَن قُۡل بَۡل ِملهَة إِبَۡر هِـَۧم َحنِيٗفا
 ١٣٥ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

136. [Эй муъминон ба аҳли китоб] 

бигӯед: "Мо ба Аллоҳ таоло имон 

овардаем ва ба он чи бар мо нозил 

шудааст ва ба он чи, ки бар 

Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб 

ва наводагон [-и Яъқуб] нозил 

гардид ва [ҳамчунин] ба он чи, ки ба 

Мӯсо ва Исо дода шудааст ва ба он 

чи, ки ба паёмбарони [дигар] аз 

тарафи Парвардигорашон дода 

шудааст [оре, ба ҳамаи онон имон 

меоварем] ва миёни ҳеҷ як аз эшон 

نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ  ُقولُوٓ 
ُ
ِ َوَمآ أ اْ َءاَمنها بِٱَّلله

نزَِل إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق  
ُ
أ

وتَِي ُموَسيَٰ  
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ب ِِهۡم   بِيُّوَن ِمن ره وتَِي ٱلنه
ُ
وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ

ِۡنُهۡم وَ  َحٖد م 
َ
ُِق َبيَۡن أ َنحُۡن لَُهۥ  لَا ُنَفر 

 ١٣٦ ُمۡسلُِمونَ 
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тафовут намегузорем ва мо [ҳамагӣ] 

таслими Аллоҳ таоло ҳастем" 

137. Пас, агар онон [низ] ба он чи 

шумо имон овардаед, имон оваранд, 

ҳатман, ҳидоят ёфтаанд ва агар 

пушт гардонанд, пас, ҷуз ин нест, ки 

ҳатман сари ситез [ва ҷудоӣ] доранд, 

пас, [эй паёмбар, Парвардигори якто 

барои ҳимояти ту кофӣ аст ва] ба 

зудӣ Аллоҳ таоло [шарри] онҳоро аз 

ту дафъ хоҳад намуд ва Ӯ шунавову 

доност 

َفإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد  
هۡواْ َفإِنهَما ُهۡم فِي ِشَقاقِٖۖ   ِإن تََول ْۖۡ وه ٱۡهَتَدوا

ِميُع  ْۚ َوُهَو ٱلسه ُ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱَّلله
 ١٣٧ َعلِيمُ ٱلۡ 

138. Ранги илоҳӣ [ва дини Ӯро 

бипазиред ва ба он пойбанд бошед] 

ва чи касе хушнигортар аз Аллоҳ 

таоло аст! Ва мо танҳо Ӯро 

мепарастем 

  ِ ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوَمۡن أ ِصۡبَغَة ٱَّلله

ۖۡ َوَنحُۡن لَُهۥ َعَٰبُِدونَ   ١٣٨ ِصۡبَغٗة

139. [Эй паёмбар ба аҳли китоб] 

Бигӯ: "Оё дар бораи Аллоҳ таоло бо 

мо муҷодала мекунед, дар ҳоле ки Ӯ 

парвардигори мо ва шумост ва 

кирдори мо аз они мо ва кирдори 

шумо аз они шумост ва мо Ӯро бо 

ихлос парастиш мекунем" 

ِ َوُهَو َربَُّنا   وَنَنا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ
َ
قُۡل أ

ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم  
َ
َوَربُُّكۡم َولََنآ أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 
َ
 ١٣٩ أ

140. [Оё] Мегӯед: "Иброҳиму Исмоил 

ва Исҳоқу Яъқуб ва наводагон [-и ӯ] 

яҳудӣ ё масеҳӣ буданд [дар ҳоле ки 

Таврот ва Инҷил пас аз ин 

паёмбарон нозил шудааст]"? Бигӯ: 

"Шумо донотаред ё Аллоҳ таоло"? 

Ва кист ситамгортар аз он, ки 

шаҳодатеро, ки аз [ҷониби] Аллоҳ 

таоло [дар китобҳои осмонӣ дар 

бораи ин паёмбарон омада ва] назди 

Ӯст, китмон мекунад? Ва [яқин 

ۡم َتُقولُو
َ
َن إِنه إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل  أ

ۡسَباَط َكانُواْ 
َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ِم  
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ قُۡل َءأ

َ
ُهوًدا أ

ن َكَتَم َشَهََٰدةً  ۡظلَُم ِممه
َ
ُۗ َوَمۡن أ ُ ٱَّلله

ا  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله ِعنَدهُۥ ِمَن ٱَّلله
 ١٤٠ َتۡعَملُونَ 
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бидонед, ки] Аллоҳ таоло аз он чи 

мекунед, ғофил нест 

141. Онон уммате буданд, ки 

даргузаштанд, он чи ки [аз натиҷаи 

аъмолашон] касб кардаанд, барои 

онҳост ва он чи шумо касб кардаед, 

барои шумост ва шумо дар бораи он 

чи [онон] мекарданд, бозхост 

нахоҳед шуд 

ة  َقۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت   مه
ُ
تِلَۡك أ

ا وَ  ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه لَُكم مه
 ١٤١ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

142. Ба зудӣ гурӯҳе аз мардуми 

камхирад [яҳудӣ] хоҳанд гуфт: "Чӣ 

чизе онҳо [мусулмонон]-ро аз 

қиблаашон [Байт-ул-муқаддас], ки 

бар он буданд, [ба сӯйи Каъба] 

бозгардонд"? [Эй паёмбар] Бигӯ: 

"Машриқу мағриб аз они Аллоҳ 

таоло аст, ҳар касро бихоҳад ба 

роҳи рост ҳидоят мекунад" 

َفَهآُء ِمَن ٱلنهاِس َما   ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
َُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلهتِي َكانُواْ َعلَۡيَهاْۚ   َولهى

ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي َمن  ه ِ قُل َّلل 
ۡسَتقِيمٖ   ١٤٢ يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

143. Ҳамон гуна [ки қиблаи шумо як 

қиблаи миёна аст] шуморо низ 

уммати миёна [ва аҳли эътидол] 

қарор додем то [дар рӯзи қиёмат] 

бар мардум гувоҳ бошед [ки 

паёмбарони илоҳӣ паёмашонро ба 

дурустӣ расонидаанд] ва паёмбар 

бар шумо гувоҳ бошад [ки каломи 

Аллоҳро ба шумо расонидааст] ва 

мо қиблаеро, ки бештар бар он будӣ 

[Байт-ул-муқаддас], қарор надодем, 

магар барои ин ки касеро, ки аз 

паёмбар пайравӣ мекунад, аз касе, 

ки ба ақиб бозмегардад [ва аз итоати 

Аллоҳ таоло ва расулаш рӯйгардон 

мешавад], бозшиносем. Мусалламан 

ин [ҳукм] ҷуз бар касоне, ки Аллоҳ 

таоло ҳидояташон карда бошад, 

сангину душвор аст. Аллоҳ таоло 

ٗة وََسٗطا   مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

اِس َويَُكوَن   ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنه
ٱلرهُسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداُۗ َوَما َجَعلَۡنا 
ها لَِنۡعلََم   ٱلۡقِۡبلََة ٱلهتِي ُكنَت َعلَۡيَهآ إِل
ن يَنَقلُِب عَلَىَٰ   َمن يَتهبُِع ٱلرهُسوَل ِممه

ها عَلَى َعقِبَ  ۡيهِِۚ َوِإن َكانَۡت لََكبِيَرةً إِل
  ُ ُۗ َوَما َكاَن ٱَّلله ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ٱل

اِس   َ بِٱلنه لُِيِضيَع إِيَمََٰنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ١٤٣ لَرَُءوف  رهِحيم  
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ҳаргиз имон [ва намоз]-и шуморо 

зоеъ намегардонад. Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло нисбат ба мардум 

дилсӯзу меҳрубон аст 

144. [Эй паёмбар] Ба ростӣ, ки мо 

гардондани рӯятро ба [сӯйи] осмон 

[ки дар интизори ваҳйи илоҳӣ барои 

тағйири қибла ҳастӣ] мебинем. Акнун 

туро ба [сӯйи] қиблае 

бозмегардонем, ки ба он хушнуд 

мешавӣ, пас, рӯйи худро ба сӯйи 

Масҷид-ул-ҳаром кун ва [шумо низ, 

эй муъминон, барои адои намоз] ҳар 

ҷо будед, рӯйи худро ба сӯйи он 

бигардонед. Касоне, ки китоби 

[осмонӣ] ба онҳо дода шуд, ба хубӣ 

медонанд, ки ин [тағйири қибла 

фармони] ҳақ аст [ва] аз ҷониби 

Парвардигорашон мебошад ва 

Аллоҳ таоло аз он чи мекунанд, 

ғофил нест 

َمآِءِۖ   َقۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك فِي ٱلسه
 َٰ ِ وَۡجَهَك  فَلَُنَول َِينهَك قِۡبلَٗة تَۡرَضى ْۚ َفَول  َها

َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما 
ۗۥُ َوِإنه   ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه ُكنُتۡم َفَول

نهُه  
َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب لََيۡعلَُموَن أ

ُ
هِذيَن أ ٱل

ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب ِِهۡمُۗ َوَما ٱَّلله ٱلۡحَقُّ ِمن ره
 ١٤٤ َيۡعَملُونَ 

145. Агар барои онон, ки китоби 

[осмонӣ] ба эшон дода шудааст, ҳар 

нишона [ва далеле барои ҳаққонияти 

тағйири қибла] биёварӣ, [боз ҳам] аз 

қиблаи ту пайравӣ намекунанд ва ту 

[низ] аз қиблаи онон пайравӣ нахоҳӣ 

кард ва бархе аз онон низ аз қиблаи 

бархе дигар пайравӣ намекунанд ва 

агар пас аз он ки илму дониш ба ту 

расидааст, аз хостаҳои [нафсонии] 

онон [дар мавриди қибла ва дигар 

аҳком] пайравӣ кунӣ, дар ин сурат 

мусалламан аз ситамгорон хоҳӣ буд 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ َتۡيَت ٱل

َ
َولَئِۡن أ

ا تَبِ  ِ َءايَةٖ مه
نَت بِكُل 

َ
ُعواْ قِۡبلََتَكْۚ َوَمآ أ

بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمْۚ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة  
ِنُۢ  ۡهَوآَءُهم م 

َ
َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم إِنهَك إِٗذا  
َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٤٥ ل

146. Касоне, ки ба онон китоби 

[осмонӣ] додаем, [Муҳаммад]-ро 

чунон мешиносанд, ки фарзандони 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ   ٱل
ۡبنَ 

َ
آَءُهۡمۖۡ َوِإنه فَرِيٗقا َكَما َيۡعرُِفوَن أ
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худро мешиносанд [ва медонанд, ки 

суханаш барҳақ аст], вале гурӯҳе аз 

онон, дар ҳоле ки худ низ медонанд, 

ҳақро китмон мекунанд 

ِۡنُهۡم لََيۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوُهۡم  م 
 ١٤٦ َيۡعلَُمونَ 

147. [Эй паёмбар он чи бар ту нозил 

мегардад, ҳукми] Ҳақ аз ҷониби 

Парвардигори туст, пас, ҳаргиз аз 

тардидкунандагон мабош 

ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن   ٱلۡحَقُّ ِمن ره
 ١٤٧ ۡمتَِرينَ ٱلۡمُ 

148. Ҳар яке [аз умматҳо] ҷиҳате 

доранд, ки [ҳангоми намоз] бад-он рӯ 

мекунанд, пас, [шумо эй муъминон] 

дар некиҳо [бар якдигар] сабқат 

бигиред. Ҳар ҷо ки бошед, Аллоҳ 

таоло [дар рӯзи қиёмат] ҳамаи 

шуморо ҳозир мекунад. Ҳамоно 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност 

ۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ  ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَها
َولِكُل 

ِت بُِكُم  
ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ أ

ِ َشۡيٖء 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َجمِيًعا ٱَّلله

 ١٤٨ َقِدير  

149. [Эй паёмбар] Аз ҳар ҷо ки [ба 

қасди сафар] хориҷ шудӣ, пас, [ба 

ҳангоми намоз] рӯйи худро ба сӯйи 

Масҷид-ул-ҳаром кун ва ба дурустӣ, 

ки ин [рӯ карданат] ҳаққе аз ҷониби 

Парвардигорат аст ва Аллоҳ таоло 

аз он чи мекунед, ғофил нест 

ِ وَۡجَهَك   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت َفَول 
قُّ َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َوِإنهُهۥ لَلۡحَ 

ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب َِكُۗ َوَما ٱَّلله ِمن ره
 ١٤٩ َتۡعَملُونَ 

150. Ва аз ҳар ҷо, ки берун шудӣ, 

пас, [дар ҳангоми намоз] рӯйи худро 

ба сӯйи Масҷид-ул-ҳаром кун ва 

[шумо, эй муъминон] ҳар ҷо ки 

бошед, рӯйи худро ба сӯйи он 

[масҷид] кунед, то мардум алайҳи 

шумо ҳуҷҷате надошта бошанд [то 

бо истинод ба онҳо баҳонатарошӣ 

кунанд], магар касоне аз эшон, ки 

ситам карданд [ва ҳамвора 

душманатон хоҳанд буд]. Пас, аз 

онҳо натарсед ва аз ман битарсед 

[ин тағйири қибла барои он буд], ки 

ِ وَۡجَهَك  َوِمۡن َحيۡ  ُث َخرَۡجَت َفَول 
َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُهۥ لَِئلها   ُكنُتۡم َفَول
ها   ٌة إِل يَُكوَن لِلنهاِس َعلَۡيُكۡم ُحجه

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم  ٱل
تِمه نِۡعَمتِي َعلَيۡ 

ُ
ُكۡم  َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َولََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 
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неъматамро бар шумо тамом кунам 

[ва шуморо мутамоиз созам], бошад, 

ки ҳидоят шавед 

151. Ҳамчунон ки [неъмати дигаре 

низ ба шумо арзонӣ доштем ва] 

паёмбаре аз худатон ба миёнатон 

фиристодем, ки оёти моро бар шумо 

мехонад ва шуморо [бо амри 

маъруф ва наҳйи мункар аз 

палидиҳо] пок мегардонад ва ба 

шумо китоби [Қуръон] ва ҳикмате 

меомӯзад ва он чиро [ки аз умури 

дину дунёятон] намедонистед, ба 

шумо омӯзиш медиҳад 

ِنُكۡم   ۡرَسلَۡنا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
َكَمآ أ

ِيُكۡم   َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتَِنا َويَُزك 
َويَُعل ُِمُكُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة 

ا لَۡم تَُكونُواْ َويَُعل ُِمكُ  م مه
 ١٥١ َتۡعلَُمونَ 

152. Пас, Маро ёд кунед, то шуморо 

ёд кунам ва Маро сипос гӯед ва ба 

Ман носипосӣ накунед 

ۡذُكۡرُكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِي َولَا  
َ
فَٱۡذُكُرونِٓي أ

 ١٥٢ تَۡكُفُرونِ 

153. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

шикебоиву намоз ёрӣ биҷӯед [ки] бе 

тардид Аллоҳ таоло бо 

сабркунандагон аст 

بِۡر  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه ةِِۚ إِنه ٱَّلله لَوَٰ  ١٥٣ َوٱلصه

154. Ва ба онҳо, ки дар роҳи Аллоҳ 

таоло кушта мешаванд, мурда 

нагӯед, балки онон [назди 

Парвардигорашон] зиндаанд, вале 

шумо намефаҳмед 

  ِ َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ها   ۡحَيآء  َوَلَِٰكن ل

َ
ْۚۚ بَۡل أ ۡمَوَُٰتُۢ

َ
أ

 ١٥٤ تَۡشُعُرونَ 

155. Ва ҳатман шуморо бо чизе аз 

[қабили] тарсу гуруснагӣ [қаҳтӣ] ва 

зиёни молӣ [нобудӣ ё душвории 

касби он] ва ҷонӣ [маргу мир ё 

шаҳодат] ва зиёни маҳсулот [-и 

кишоварзӣ] меозмоем ва [эй 

паёмбар] сабркунандагонро [ба он 

чи дар дунё ва охират барояшон 

фароҳам меояд] башорат бидеҳ 

َِن ٱلۡخَۡوِف  َولََنۡبلَُونهُكم بَِشۡيٖء م 
ۡمَوَِٰل  َوٱلۡجُوِع 

َ
َِن ٱلۡأ َوَنۡقٖص م 

ِر   ِ َمَرَِٰتِۗ َوبَش  نُفِس َوٱلثه
َ
َوٱلۡأ

َٰبِِرينَ   ١٥٥ ٱلصه
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156. Онон, ки ҳар гоҳ мусибате ба 

эшон мерасад, [аз рӯйи ризоият ва 

таслим] мегӯянд: "Ба ростӣ, ки мо аз 

они Аллоҳ таоло ҳастем ва ба сӯйи Ӯ 

бозмегардем" 

هِذيَن إَِذآ  ِصيَبة  َقالُٓواْ إِنها  ٱل َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
أ

ِ َوِإنهآ إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ   ١٥٦ َّلِله

157. Инҳо ҳастанд, ки дурудҳо ва 

раҳмате аз Парвардигорашон бар 

эшон аст ва маҳз инҳо 

ҳидоятёфтагонанд 

ب ِِهۡم   ِن ره ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوَٰت  م 
ُ
أ

وْ 
ُ
ۖۡ َوأ  ١٥٧ َلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ َوَرۡحمَة 

158. "Сафо" ва "Марва" аз 

нишонаҳои [зоҳири шариати] Аллоҳ 

таоло аст. Пас, ҳар ки ҳаҷҷи хона [-и 

Каъба] ё умра ба ҷой меоварад, бар 

ӯ гуноҳе нест, ки тавофи [саъй] 

байни он дуро [низ] анҷом диҳад [ва 

ин кор аз рафторҳои ҷоҳилият 

шуморида намешавад] ва касе, ки ба 

майли худ кори неке анҷом диҳад, 

пас, [бидонад, ки] бе тардид Аллоҳ 

таоло сипосгузори доност 

  ِۡۖ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله ۞إِنه ٱلصه
وِ ٱۡعَتَمَر فَلَا  

َ
َفَمۡن َحجه ٱلَۡبۡيَت أ
ن يَ 

َ
ْۚ َوَمن  ُجَناَح َعلَۡيهِ أ وهَف بِِهَما طه

َ َشاكٌِر  َع َخيٗۡرا َفإِنه ٱَّلله َتَطوه
 ١٥٨ َعلِيمٌ 

159. Касоне, ки он чиро аз далоили 

равшан ва ҳидоят нозил кардаем – 

пас аз он, ки дар китоби [Таврот ва 

Инҷил] барои мардум баёнаш 

намудем – пинҳон медоранд, Аллоҳ 

таоло ононро лаънат мекунад ва 

лаънаткунандагон [аз фариштагону 

муъминон] лаънаташон мекунанд 

نَزلَۡنا ِمَن 
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

َُٰه   ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما َبيهنه
ْوَلَٰٓئَِك يَلَۡعُنُهُم 

ُ
لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ

ُ َويَلَۡعُنُهمُ  َٰعُِنونَ ٱَّلله  ١٥٩  ٱلله

160. Магар касоне, ки тавба кунанд 

ва [корҳои ношоистаи худро] ислоҳ 

намоянд ва [ҳақиқатро] ошкор 

созанд. Инон ҳастанд, ки 

тавбаашонро мепазирам ва Ман 

тавбапазиру меҳрубонам 

ۡصلَُحواْ َوبَيهُنواْ  
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

ْوَلَٰٓ 
ُ
وهاُب فَأ نَا ٱلته

َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ئَِك أ

 ١٦٠ ٱلرهِحيمُ 
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161. Касоне, ки куфр варзиданд [ва 

ба инкори ҳақ кӯшиданд] ва дар ҳоли 

куфр мурданд, лаънати Аллоҳ таоло 

ва фариштагон ва ҳамаи мардум бар 

онҳо хоҳад буд 

هِذيَن َكَفُرواْ  اٌر  إِنه ٱل َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفه
ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱَّلله

ُ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١٦١ َوٱلنه

162. Дар он [лаънат ва азоби онон] 

ҷовидона боқӣ мемонанд ва на аз 

азобашон коста мешавад ва на 

муҳлат [-и узрхоҳӣ] меёбанд 

ُف َعۡنُهُم  َخَٰلِِديَن فِيَها  لَا ُيخَفه
 ١٦٢ ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

163. [Эй мардум] маъбуди шумо 

маъбуди ягона аст [ки] ба ҷуз Ӯ [ҳеҷ] 

маъбуде [ба ҳақ] нест; бахшандаву 

меҳрубон аст 

ها ُهَو  هٓا إَِلََٰه إِل ۖۡ ل َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
 ١٦٣ ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

164. Ба ростӣ дар офариниши 

осмонҳо ва замину гузари шабу рӯз 

ва киштиҳое, ки барои 

баҳрабардории мардум дар дарё 

равонанд ва обе, ки Аллоҳ таоло аз 

осмон нозил намудааст, ки бо он 

заминро пас аз хушкӣ ва хазонаш 

зинда карда ва анвои ҷунбандагонро 

дар он пароканда аст ва [ҳамчунин] 

дар тағйири масири бодҳо ва 

абрҳое, ки дар миёни осмон ва 

замин ба хидмат [-и инсон] гумошта 

шудаанд, барои касоне, ки 

меандешанд, нишонаҳое [аз қудрати 

Парвардигор] аст 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

َهارِ َوٱلُۡفلِۡك ٱلهتِي   هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
اَس َوَمآ  َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع ٱلنه
ۡحَيا  

َ
آٖء فَأ َمآِء ِمن مه ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
أ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوبَثه فِيَها ِمن 
َ
بِهِ ٱلۡأ

َِٰح َوٱل َِي ِ َدآبهةٖ َوتَۡصِريِف ٱلر 
َحاِب ُكل  سه

ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت  
َ
َمآِء َوٱلۡأ رِ َبيَۡن ٱلسه ٱلُۡمَسخه

 ١٦٤ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

165. [Бо вуҷуди ин оёти равшан] 

бархе аз мардум ҳамтоёни ғайр аз 

Аллоҳро [барои парастиш] 

бармегузинанд ва онҳоро ҳамчун 

Аллоҳ таоло дӯст медоранд, вале 

касоне, ки имон овардаанд, Аллоҳро 

бештар дӯст доранд ва онон, ки [бо 

ширку иртикоби гуноҳон] ситам 

اِس َمن َيتهخِ  ِ  َوِمَن ٱلنه ُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله
هِذيَن   ِۖۡ َوٱل ِ ٱَّلله نَداٗدا ُيحِبُّوَنُهۡم َكُحب 

َ
أ

هِذيَن  ُِۗ َولَۡو يََرى ٱل ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
َءاَمُنٓواْ أ
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карданд, ҳангоме ки азоби [қиёмат] – 

ро бубинанд, [хоҳанд донист], ки 

тамоми қудрат аз они Аллоҳ таоло 

аст ва ин ки Аллоҳ таоло сахткайфар 

аст 

 ِ نه ٱلُۡقوهةَ َّلِله
َ
َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ  نه ٱَّلله
َ
 ١٦٥ َجمِيٗعا َوأ

166. Он гоҳ, ки раҳбарон [-и 

гумроҳгар] аз пайравони худ безорӣ 

меҷӯянд ва азобро мебинанд ва 

асбоб [-у равобите, ки муҷиби 

наҷоташон мешуд, ҳамагӣ] гусаста 

мегардад 

هِذيَن ٱتهَبُعواْ  هِذيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱل  ٱل
َ
أ إِۡذ َتبَره

َعۡت  ُواْ ٱلَۡعَذاَب َوَتَقطه
َ
 بِِهُم  َوَرأ

ۡسَباُب 
َ
 ١٦٦ ٱلۡأ

167. Ва [дар ин ҳангом] касоне, ки 

[дар дунё аз раҳбарони гумроҳгар] 

пайравӣ карда буданд, мегӯянд: 

"Кош барои мо бозгаште [ба дунё] 

буд, то ҳамон гуна, ки онон аз мо 

безорӣ ҷустанд, [мо низ] аз онҳо 

безорӣ ҷӯем. Аллоҳ таоло чунин 

рафтори эшонро, ки мояи 

ҳасраташон аст, ба онҳо нишон 

медиҳад ва ҳаргиз аз оташи [дӯзах] 

берун нахоҳанд омад 

ٗة  نه لََنا َكره
َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ لَۡو أ َوَقاَل ٱل

ُۗ َكَذَٰلَِك    ِمۡنُهۡم َكَما َتبَرهُءواْ ِمنها
َ
أ َفَنتَبَره

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ُ أ  َحَسَرٍَٰت َعلَۡيِهۡمۖۡ يُرِيِهُم ٱَّلله

ارِ   ١٦٧ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمَن ٱلنه

168. Эй мардум, аз он чи дар замин 

аст ҳалолу покиза бихӯред ва аз 

[роҳҳо ва] гомҳои шайтон [ки ба 

василаи онҳо ба тадриҷ шуморо ба 

сӯйи азоб мекашад], пайравӣ 

накунед, ки ба ростӣ ӯ душмани 

ошкори шумост 

ۡرِض  
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس ُكلُواْ ِممه َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت 
بِينٌ  ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ١٦٨ ٱلشه

169. [Ӯ] Шуморо фақат ба бадӣ ва 

зиштӣ фармон медиҳад ва [бар он 

медорад, то] он чиро, ки намедонед, 

ба Аллоҳ таоло нисбат диҳед 

ن 
َ
وِٓء َوٱلَۡفۡحَشآِء َوأ ُمُرُكم بِٱلسُّ

ۡ
إِنهَما يَأ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ١٦٩ َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
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170. Ва ҳангоме ки ба онон 

[кофирон] гуфта шавад: "Аз он чи 

Аллоҳ таоло нозил кардааст, 

пайравӣ кунед", мегӯянд: [На] Балки 

мо аз чизе пайравӣ мекунем, ки 

падарони худро бар он ёфтаем. Оё 

агар падаронашон [аз ҳақиқат] чизе 

нафаҳмидаву ҳидоят наёфта 

бошанд [боз ҳам кӯр – кӯрона аз 

онон пайравӣ мекунанд]!? 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ْۚ َقالُواْ  ٓ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا
َ
بَۡل نَتهبُِع َمآ أ

ا   َولَۡو َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن َشۡيـ ٗ
َ
أ

 ١٧٠ َولَا َيۡهَتُدونَ 

171. Масали [даъвати ту – эй 

Муҳаммад – барои ҳидояти ин] 

кофирон ҳамчун касест, ки 

чаҳорпоеро садо мезанад, ки ҷуз 

садо ва овозе намешунавад. [Ин 

кофирон дар рӯёрӯӣ бо ҳақ] кару 

лолу кӯр ҳастанд, аз ин рӯ, 

намеандешанд 

هِذي  هِذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱل َوَمَثُل ٱل
 ْۚ ها ُدعَاٗٓء َونَِداٗٓء َيۡنعُِق بَِما لَا يَۡسَمُع إِل

ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ   ١٧١ ُصمُّ

172. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

чизҳои покизае, ки рӯзии шумо 

кардаем, бихӯред ва шукри Аллоҳро 

ба ҷо оваред, агар танҳо Ӯро 

мепарастед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ إِن ُكنُتۡم   َما َرَزۡقَنَُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ َّلِله
 ١٧٢ ُبُدونَ إِيهاهُ َتعۡ 

173. [Аллоҳ таоло] Танҳо мурдор ва 

хуну гӯшти хук ва он чиро, ки 

[ҳангоми забҳ] номи ғайри Аллоҳ 

таоло бар он бурда шавад, бар шумо 

ҳаром кардааст. Пас, ҳар ки [ барои 

ҳифзи ҷони худ ба хӯрдани онҳо] 

ночор шавад [ва] саркашу зиёдахоҳ 

набошад, бар ӯ гуноҳе нест. Ба 

ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандаву 

меҳрубон аст 

َم   َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده إِنهَما َحره
  ِۡۖ هِله بِهِۦ لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَلَآ 
 َ  ١٧٣  َغُفور  رهِحيمٌ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

174. Касоне, ки он чиро Аллоҳ таоло 

дар китоби [Таврот дар бораи 

нубуввати Муҳаммад] нозил 

ُ ِمَن  نَزَل ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡشتَُروَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلًا 
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кардааст, китмон мекунанд ва онро 

[барои касби молу мақоми дунё] ба 

баҳои андаке мефурӯшанд [дар 

ҳақиқат] ҷуз оташ дар шикамҳояшон 

фурӯ намебаранд ва Аллоҳ таоло 

рӯзи қиёмат бо онон сухан намегӯяд 

ва [аз палидии гуноҳ] покашон 

намекунад ва азоби дардноке 

хоҳанд дошт 

ُكلُونَ 
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
ها أ  فِي ُبُطونِِهۡم إِل

ُ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  اَر َولَا يَُكل ُِمُهُم ٱَّلله ٱلنه
لِيمٌ 

َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٧٤ َولَا يَُزك 

175. Инон касоне ҳастанд, ки 

гумроҳиро ба [баҳои] ҳидоят ва 

азобро ба [баҳои] омурзиш 

хариданд, пас, бар оташи [дӯзах] чи 

шикебо ҳастанд! 

َلَٰلََة  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بِٱلُۡهَدىَٰ َوٱلَۡعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ َفَمآ  
ارِ  ۡصبَرَُهۡم عَلَى ٱلنه

َ
 ١٧٥ أ

176. Ин [муҷозот бар китмони ҳақ] ба 

хотири он аст, ки Аллоҳ таоло китоб 

[-ҳои осмони]-ро ба ҳақ нозил 

кардааст ва касоне, ки дар он 

ихтилоф карданд, [аз ҳақиқат] бисёр 

дуранд 

 ِۗ ِ َل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَِفي  َوِإنه ٱل
 ١٧٦ ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

177. Некӣ [фақат] ин нест, ки [барои 

намоз] рӯйи худро ба сӯйи машриқ 

ва [ё] мағриб кунед, балки некӣ 

[рафтори] он касе аст, ки ба Аллоҳ 

таоло ва рӯзи қиёмат ва 

фариштагону китоби [осмонӣ] ва 

паёмбарон имон оварда бошад ва 

моли [худ]-ро, бо вуҷуди дӯст 

доштанаш, ба хешовандону ятимон 

ва мустамандон ва дар 

роҳмондагону дархосткунандагон 

[гадоён] ва дар [роҳи озодии] 

бардагон бибахшад ва намоз бар 

пой дорад ва закот бипардозад ва 

[низ] онон, ки чун аҳд мебанданд, ба 

паймонашон вафо мекунанд ва 

[касоне, ки] дар фақру сахтӣ ва 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  ن تَُول
َ
۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمۡن  ٱلَۡمۡشِرقِ 
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َءاَمَن بِٱَّلله
بِي ِـَۧن وََءاتَي ٱلَۡماَل عَلَىَٰ   َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه

ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ  
آئِلِيَن  بِيِل َوٱلسه َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱۡبَن ٱلسه

 ِ لَوَٰةَ وََءاتَي  َوفِي ٱلر  َقاَم ٱلصه
َ
قَاِب َوأ

 ْۡۖ ََٰهُدوا ةَ َوٱلُۡموُفوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع َكوَٰ ٱلزه
آِء   ره َسآِء َوٱلضه

ۡ
َٰبِِريَن فِي ٱلَۡبأ َوٱلصه
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зиёну беморӣ ва ба ҳангоми [шиддат 

гирифтани] набард, [пойдорӣ ва] 

шикебоӣ мекунанд, онон [ки ба ин 

вижагиҳо оростаанд], касоне 

ҳастанд, ки рост гуфтанд ва онон 

парҳезгоронанд 

  ْۡۖ هِذيَن َصَدُقوا ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِسِۗ أ

ۡ
وَِحيَن ٱلَۡبأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 
ُ
 ١٧٧ َوأ

178. Эй касоне, ки имон овардаед, 

дар [мавриди] куштагон [ки 

барқасдона ба қатл расидаанд, 

ҳукми] қасос бар шумо муқаррар 

гаштааст: Озод дар баробари озод 

ва барда дар баробари барда ва зан 

дар баробари зан. Пас, агар касе 

[валии дам] дар ҳаққи бародар [-и 

дини]-аш [қотил] бахшиш намояд, 

бояд [аз азобу озораш бипарҳезад 

ва бо ӯ] хушрафторӣ намояд ва 

[қотил низ бояд мутақобилан дия-

хунбаҳоро] ба некӣ ба ӯ бипардозад. 

Ин [ҳукм] тахфифу раҳмате аст аз 

сӯйи Парвардигоратон. Пас, агар 

касе баъд аз он [гузашту қабули дия] 

таҷовуз кунад, азоби дарднок [дар 

интизор] дорад 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ ٱلۡقَِصاُص فِي ٱلَۡقۡتلَىِۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 
ِۚ َفَمۡن   نَثيَٰ

ُ
نَثيَٰ بِٱلۡأ

ُ
َوٱلَۡعۡبُد بِٱلَۡعۡبِد َوٱلۡأ

  ُۢ ِخيهِ َشۡيء  فَٱت َِباُع
َ
ُعِفَي لَُهۥ ِمۡن أ

َٰلَِك  بِٱلَۡمۡعُروِف  َدآٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َذ
َ
 َوأ

ُۗ َفَمِن   ب ُِكۡم َوَرۡحمَة  ِن ره َتخۡفِيف  م 
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب  ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ

لِيم  
َ
 ١٧٨ أ

179. Эй хирадмандон, дар [ин] қасос 

барои шумо [тадовуми] зиндагӣ аст, 

бошад, ки тақво пеша кунед 

ْولِي  َولَُكۡم فِي ٱلۡ 
ُ
أ ة  َيَٰٓ قَِصاِص َحَيوَٰ

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
َ
 ١٧٩ ٱلۡأ

180. Бар шумо муқаррар шудааст, ки 

ҳар гоҳ замони марги яке аз шумо 

фаро расад, агар моле аз худ ба ҷой 

гузоштааст, барои падару модар ва 

хешовандон ба шеваи шоиста 

васият кунад. Ин [кор] ҳаққе аст бар 

парҳезкорон [ки бояд анҷом диҳанд] 

َحَدُكُم 
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَر أ

ٱلَۡموُۡت إِن تََرَك َخيًۡرا ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡوَٰلَِديِۡن 
ا عَلَى   قَۡربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

َ
َوٱلۡأ

 ١٨٠ ٱلُۡمتهقِينَ 
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181. Пас, ҳар ки он [васият]-ро пас аз 

шуниданаш тағйир диҳад, гуноҳаш 

танҳо бар [уҳдаи] касонест, ки онро 

тағйир медиҳанд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло шунавову доност 

لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ َفإِنهَمآ  َفَمنُۢ بَده
  َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ هِذيَن ُيَبد  إِۡثُمُهۥ عَلَى ٱل

 ١٨١ َسِميٌع َعلِيم  

182. Пас, касе, ки аз беадолатӣ [ва 

майли беҷойи] васияткунанда 

[нисбат ба ворисон] ё аз гуноҳи ӯ 

[дар васият ба кори хилоф] битарсад 

ва [бо ислоҳи васият] миёни онон 

[ворисон]-ро созиш диҳад, бар ӯ 

гуноҳе нест, [ки] ҳамоно Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

ۡو إِثٗۡما 
َ
وٖص َجَنًفا أ َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

  َ ۡصلََح بَيَۡنُهۡم َفلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله
َ
فَأ

 ١٨٢ َغُفور  رهِحيم  

183. Эй касоне, ки имон овардаед, 

рӯза бар шумо воҷиб шудааст, 

ҳамон гуна ки бар касоне, ки пеш аз 

шумо буданд, низ воҷиб шуда буд; 

бошад, ки парҳезкор шавед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن ِمن   َياُم َكَما ُكتَِب عَلَى ٱل ِ ٱلص 
 ١٨٣ َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

184. Рӯзҳои муайян [-ро рӯзадорӣ 

кунед], пас, ҳар кас аз шумо, ки 

бемор ё мусофир бошад, [ба 

андозаи он рӯзҳое, ки 

натавонистааст рӯза бигирад] 

теъдоде аз рӯзҳои дигар [-ро рӯза 

бигирад] ва бар касоне, ки тавоноии 

онро надоранд, лозим аст каффора 

бидиҳанд [ва он ба баробари ҳар 

рӯз] хӯрок додан ба як тиҳидаст аст 

ва ҳар ки ба майли худ [бештар] 

накуӣ кунад, он [афзунбахшӣ ба суди 

ӯст ва] барояш беҳтар аст ва агар 

[фазилати рӯзадориро] бидонед, 

рӯза бароятон беҳтар [аз ифтор ва 

пардохти каффора] аст 

ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم   يهاٗما مه
َ
أ

يهامٍ 
َ
ِۡن أ ة  م  ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ َفعِده

َ
رِيًضا أ  مه

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَة   ْۚ وَعَلَى ٱل َخَر
ُ
أ

َع َخيٗۡرا َفُهَو   َطَعاُم ِمۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه
ن تَُصوُمواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن 

َ
ۚۥْ َوأ هُه َخيۡر  ل

 ١٨٤ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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185. Моҳи рамазон [моҳе] аст, ки 

Қуръон дар он нозил шудааст; 

[китобе,] ки роҳнамои мардум аст ва 

далоили ошкоре аз ҳидоят [бо худ 

дорад] ва ҷудокунанда [-и ҳақ аз 

ботил] аст. Пас, ҳар яке аз шумо [ки 

муқиму солим аст] ин моҳро 

дарёбад, бояд онро рӯза бидорад ва 

ҳар ки бемор ё дар сафар бошад, 

[бояд ба теъдоди рӯзҳое, ки рӯза 

нагирифтааст] рӯзҳои дигаре [-ро 

рӯза бигирад]. Аллоҳ таоло [бо 

баёни ин аҳком] бароятон осонӣ 

мехоҳад ва душворӣ намехоҳад, то 

[битавонед рӯзадорӣ дар моҳи 

рамазон]-ро комил кунед ва Аллоҳро 

барои он ки ҳидоятатон кардааст, ба 

бузургӣ ёд кунед; бошад, ки шукр 

гузоред 

نزَِل فِيهِ  
ُ
هِذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

َِن  ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنهاِس َوبَي َِنَٰٖت م 
ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  
ۡو 

َ
ۡهَر فَلَۡيُصۡمُهۖۡ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أ ٱلشه
ُۗ يُرِيُد  َخَر

ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  عَلَىَٰ َسَفرٖ َفعِده

 ِ ُ ب ُكُم ٱلۡيُۡسَر َولَا يُرِيُد بُِكُم  ٱَّلله
ةَ َولُِتَكب ُِرواْ  ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ ٱلۡعِده

َُٰكۡم َولََعلهُكۡم  َ عَلَىَٰ َما َهَدى ٱَّلله
 ١٨٥ تَۡشُكُرونَ 

186. Ва [эй паёмбар] чун бандагонам 

дар бораи Ман аз ту бипурсанд, [ба 

онон] бигӯ: Ман наздикам ва дуои 

дуокунандаро – ҳангоме ки маро 

бихонад – иҷобат мекунам, пас, 

[онон фақат] бояд даъвати Маро 

бипазаранд ва ба Ман имон 

биёваранд; бошад, ки роҳ ёбанд 

لََك ِعَبادِي َعن ِي َفإِن ِي قَرِيٌبۖۡ  
َ
َوِإَذا َسأ

اِع إَِذا َدعَاِنِۖ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلده
ُ
أ

ِجيُبواْ لِي َولُۡيۡؤِمُنواْ بِي لََعلهُهۡم  فَلۡيَۡستَ 
 ١٨٦ يَۡرُشُدونَ 

187. [Эй муъминон] Омезиш бо 

ҳамсаронатон дар шаб [-ҳои] рӯза 

бар шумо ҳалол гардидааст. Онон 

либоси шумо ҳастанд ва шумо 

либоси эшон. Аллоҳ таоло медонист, 

ки шумо бар худ хиёнат мекардед 

[ва бо он ки дар авоили ислом 

омезиш дар моҳи рамазон ҳаром 

буд, шумо бар он бетаваҷҷуҳ будед], 

пас, тавбаатонро пазируфту аз шумо 

даргузашт. Пас, акнун [дар шабҳои 

َفُث إِلَيَٰ   َياِم ٱلره ِ ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱلص 
ُ
أ

نُتۡم 
َ
نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه لَِباس  لهُكۡم َوأ

نهُكۡم ُكنُتۡم 
َ
ُ أ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه لَِباس  ل

نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم 
َ
َتخَۡتانُوَن أ

وََعَفا َعنُكۡمۖۡ فَٱلَٰۡٔـَن َبَِٰشُروُهنه 
ُ لَُكۡمْۚ وَُكلُواْ  َوٱۡبَتُغواْ َما َكتَ  َب ٱَّلله
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рамазон метавонед] бо онон омезиш 

кунед ва он чиро, ки Аллоҳ таоло 

бароятон муқаррар доштааст [аз 

эшон] талаб кунед. Бихӯред ва 

биошомед, то риштаи сапеди субҳ 

[фаҷри содиқ] аз риштаи сиёҳ [шаб] 

бароятон ошкор гардад, он гоҳ 

рӯзаро то шаб ба поён бирасонед ва, 

дар ҳоле ки дар масоҷид муътакиф 

ҳастед, бо занон омезиш накунед. 

Ин марзҳо [-и аҳком]-и илоҳӣ аст, 

пас, ба онҳо наздик нашавед. Аллоҳ 

таоло чунин оёт [ва аҳком]-и худро 

барои мардум равшан месозад, 

бошад, ки парҳезкор шаванд 

َوٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط  
ۡسَودِ ِمَن  

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

هۡيِلِۚ َولَا   َياَم إِلَي ٱل ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
ٱلَۡفۡجرِِۖ ُثمه أ

نُتۡم َعَِٰكُفوَن فِي  
َ
تَُبَِٰشُروُهنه َوأ

ِ فَلَا ٱلَۡمَسَِٰجدِِۗ تِلَۡك ُحُدوُد ٱ َّلله
ُ َءاَيَٰتِهِۦ   ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله َتۡقَربُوَها

 ١٨٧ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

188. Ва амволатонро байни худ ба 

ботил [ва ноҳақ] нахӯред ва барои 

он, ки бахше аз моли мардумро ба 

гуноҳ бихӯред, қазияро ба ҳокимон 

накашонед, дар ҳоле ки медонед [ки 

ин кор гуноҳ аст] 

ۡمَوَٰلَُكم بَيَۡنُكم  
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َولَا تَأ

بِٱلَۡبَِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إِلَي ٱلۡحُكهاِم  
اِس  ۡمَوَِٰل ٱلنه

َ
ِۡن أ ُكلُواْ فَرِيٗقا م 

ۡ
لَِتأ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ١٨٨ بِٱلِۡإثِۡم َوأ

189. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи 

ҳилолҳо [-и моҳ] мепурсанд, бигӯ: 

"Онҳо баёни авқот [ва гоҳшумории 

табиӣ] барои мардум ва [василаи 

таъйини вақти] ҳаҷ ҳастанд". 

Накукорӣ он нест, ки [монанди 

даврони ҷоҳилият дар ҳоли эҳром] 

аз пушти хонаҳо ворид шавед, балки 

накукор касест, ки тақво пеша кунад 

[пас, парҳезкор бошед] ва ба хонаҳо 

аз дарҳояшон ворид шавед ва аз 

Аллоҳ таоло битарсед, бошад, ки 

растагор шавед 

هِلهةِِۖ قُۡل ِهَي  
َ
۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ِۗ َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ   َمَوَٰقِيُت لِلنهاِس َوٱلۡحَج ِ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمن ُظُهورَِها  

ۡ
ن تَأ

َ
بِأ

تُواْ ٱلُۡبُيوَت َوَلَٰ 
ۡ
ِۗ َوأ ِكنه ٱلۡبِره َمِن ٱتهَقيَٰ

َ لََعلهُكۡم   ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َٰبَِها بَۡو
َ
ِمۡن أ

 ١٨٩ ُتۡفلُِحونَ 
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190. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло бо 

касоне, ки бо шумо меҷанганд, 

биҷангед [вале бо мусла кардан ва 

куштани кӯдакону занон ва 

пиронсолон] аз ҳад таҷовуз накунед, 

[ки] ба ростӣ Аллоҳ таоло 

таҷовузгаронро дӯст намедорад 

هِذيَن  ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا   ْْۚ إِنه ٱَّلله يَُقَٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا

 ١٩٠ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

191. Ва онон [мушрикон]-ро ҳар куҷо 

ёфтед, бикушед ва аз он ҷо [Макка], 

ки шуморо берун кардаанд, берун 

кунед ва фитна [куфру ширк] бадтар 

аз қатл аст ва бо онҳо дар канори 

Масҷид-ул-ҳаром пайкор накунед, 

магар ин ки бо шумо дар он ҷо 

биҷанганд. Пас, агар [дар он ҷо] бо 

шумо ҷангиданд, эшонро бикушед, 

[ки] сазои кофирон чунин аст 

َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم  
ۡخرَُجوُكۡمْۚ  

َ
ِۡن َحۡيُث أ ۡخرُِجوُهم م 

َ
َوأ

َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۚ َولَا تَُقَٰتِلُوُهۡم 
َ
َوٱلۡفِۡتَنُة أ

ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم  
ََٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمُۗ  َكَذَٰلَِك   فِيهِِۖ َفإِن َق

َٰفِرِينَ   ١٩١ َجَزآُء ٱلَۡك

192. Пас, агар [аз куфрашон] даст 

бардоштанд [аз набард даст 

бикашед, ки] бе гумон Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

َ َغُفور  رهِحيم    ١٩٢ َفإِِن ٱنَتَهۡواْ َفإِنه ٱَّلله

193. Ва бо онҳо биҷангед, то фитнаи 

[ширк] боқӣ намонад ва дин 

[холисона] аз они Аллоҳ таоло 

гардад. Пас, агар даст бардоштанд, 

[ситам накунед, ки] ситам ҷуз бар 

ситамгорон раво нест 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة    َوَق
ِۖۡ َفإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا  يُن َّلِله ِ َويَُكوَن ٱلد 

ه  َٰلِِمينَ ُعۡدَوََٰن إِل  ١٩٣ ا عَلَى ٱلظه

194. [Ин] Моҳи ҳаром [соли ҳафтуми 

ҳиҷрӣ, ки имкони умра гузоридан 

ёфтед] дар баробари моҳи ҳаром [-и 

соли гузашта] аст [ки мушрикон 

шуморо аз адои ҳаҷ боздошта 

буданд] ва [таҷовузи] ҳурматҳо [-и 

сарзамину моҳи ҳаром] қасос дорад; 

пас, ҳар ки ситам кард, ба ҳамон 

гуна ки бар шумо ситам кардааст, 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم   ۡهُر ٱلۡحََراُم بِٱلشه ٱلشه
ْۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ   َوٱلۡحُُرَمَُٰت قَِصاص 

لَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  عَ 
  َ ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله
َ
 ١٩٤ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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бар ӯ ситам раво доред ва аз Аллоҳ 

таоло парво кунед ва бидонед, ки 

Аллоҳ таоло бо парҳезкорон аст 

195. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ 

кунед ва [бо фирор аз майдони 

ҷиҳод ва тарки инфоқ] худро бо 

дасти хештан ба ҳалокат наафканед 

ва некӣ кунед, [ки] ба ростӣ Аллоҳ 

таоло накукоронро дӯст медорад 

ِ َولَا تُلُۡقواْ   نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

ْْۚ إِنه   ۡحِسُنٓوا
َ
ۡهلَُكةِ َوأ يِۡديُكۡم إِلَي ٱلته

َ
بِأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٩٥ ٱَّلله

196. Ва ҳаҷҷу умраро барои Аллоҳ 

таоло ба поён расонед ва агар [ба 

василаи душман ё беморӣ аз ин кор] 

бозмонед, он чи аз қурбонӣ [хоҳ аз 

шутуру гов ё гӯсфанд] фароҳам 

шавад [забҳ кунед ва он гоҳ аз эҳром 

хориҷ шавед] ва сарҳои худро 

натарошед, то қурбонӣ ба ҷойгоҳаш 

[дар қурбонгоҳ] бирасад ва агар касе 

аз шумо бемор буду ё нороҳатие дар 

сар дошт [ки ночор буд бад-он хотир 

дар ҳоли эҳром сари худро 

битарошад], пас, фидя диҳад, аз 

[қабили се рӯз] рӯза ё садақа [таом 

додани шаш тиҳидасти ҳарам] ё 

қурбонӣ кардани гӯсфанде [ки миёни 

тиҳидастони ҳарам тақсим шавад]. 

Пас, ҳангоме ки дар амон будед, ҳар 

ки аз умра баҳраманд гардид ва 

сипас [аъмоли] ҳаҷро оғоз кард, он 

чи аз қурбонӣ [барояш] муяссар шуд 

[забҳ кунад] ва ҳар ки [қурбонӣ] 

наёфт, се рӯз дар [айёми] ҳаҷ ва 

ҳафт рӯз ҳангоме ки [ба хона] 

бозгаштед, рӯза бигиред. Ин даҳ 

[рӯзи] комил аст. Ин [ҳукми ҳаҷҷи 

таматтуъ] барои касест, ки 

хонаводааш сокини Масҷид-ул-

ҳаром [Макка ва атрофи он] 

واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمرَ  تِمُّ
َ
ِْۚ َفإِۡن َوأ ةَ َّلِله

ۡحِصۡرُتۡم َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۖ  
ُ
أ

َولَا َتحۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتهيَٰ َيۡبلَُغ  
ۚۥْ َفَمن َكاَن ِمنُكم  هُه ٱلَۡهۡدُي َمحِل

ِسهِۦ فَفِۡديَة   
ۡ
أ ِن ره ٗذى م 

َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِيًضا أ مه

ۡو نُُسٖكِۚ َفإَِذآ 
َ
ۡو َصَدَقٍة أ

َ
ِن ِصَياٍم أ   م 

ِمنُتۡم َفَمن َتَمتهَع بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي ٱلۡحَج ِ  
َ
أ

هۡم َيِجۡد   َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل
يهاٖم فِي ٱلۡحَج ِ وََسۡبَعٍة إَِذا  

َ
ََٰثةِ أ َفِصَياُم ثََل

َٰلَِك لَِمن   ُۗ َذ رََجۡعُتۡمُۗ تِلَۡك َعَشَرة  َكاِملَة 
 ۡ ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱل

َ
هۡم يَُكۡن أ َمۡسِجِد  ل

  َ نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلۡحََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٩٦ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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набошад ва аз Аллоҳ таоло парво 

кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло 

сахткайфар аст 

197. [Мавсими] ҳаҷ дар моҳҳои 

мушаххасе аст [аз оғози Шаввол то 

даҳуми Зулҳиҷҷа]; пас, касе, ки дар 

ин моҳҳо ҳаҷро [бар худ] воҷиб 

гардонад, [бояд бидонад, ки] дар 

ҳаҷ, омезиши ҷинсӣ ва [иртикоби] 

гуноҳ ва даргирӣ [ва ҷидол раво] 

нест ва он чи аз корҳои нек анҷом 

медиҳед, Аллоҳ таоло онро 

медонад; ва [хӯроку пӯшоки мавриди 

ниёзи ҳаҷро барои худ фароҳам 

кунед ва] тӯша баргиред, [вале ба ёд 

дошта бошед, ки] ба ростӣ, беҳтарин 

тӯша парҳезкорист ва, эй 

хирадмандон, аз ман парво кунед 

ْۚ َفَمن فَرََض   ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مه
َ
ٱلۡحَجُّ أ

فِيِهنه ٱلۡحَجه فَلَا َرَفَث َولَا فُُسوَق َولَا  
ِۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر  ِجَداَل فِي ٱلۡحَج ِ

ُۗ َوتَزَ  ُ ادِ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله ُدواْ َفإِنه َخيَۡر ٱلزه وه
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقوِن َيَٰٓ  ١٩٧ ٱلته

198. Гуноҳе бар шумо нест, ки [дар 

айёми ҳаҷ бо хариду фурӯш] аз 

фазли Парвардигоратон [манфиат 

ва рӯзӣ] талаб кунед ва ҳангоме ки 

[рӯзи нуҳум пас аз вуқуф] аз Арафот 

кӯч кардед, Аллоҳро дар "Машъар-

ул-ҳаром" ёд кунед; ва Ӯро ёд кунед, 

чаро ки шуморо, ки пештар аз 

гумроҳон будед, [ба адои маносики 

ҳаҷҷу дигар аъмоли ибодӣ] ҳидоят 

кард 

ن تَبَۡتُغواْ  
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َف 
َ
ب ُِكۡمْۚ َفإَِذآ أ ِن ره ِۡن  َفۡضلٗا م  ۡضُتم م 

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ  َعَرَفَٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله
َُٰكۡم َوِإن   ٱلۡحََراِمِۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدى

ٓال ِينَ  ِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضه  ١٩٨ ُكنُتم م 

199. Пас, аз ҳамон ҷо, ки мардум 

[пайравони Иброҳим] равона 

мешаванд, [шумо низ аз Арафот ба 

сӯйи Мино] харакат кунед ва аз 

Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳед, [чаро 

ки] бе тардид Аллоҳ таоло 

омурзандаву меҳрубон аст 

اُس   َفاَض ٱلنه
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ُثمه أ

َ َغُفور   ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله
 ١٩٩ رهِحيم  
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200. Пас, чун маносики [ҳаҷҷи] худро 

ба ҷой овардед, ҳамон гуна, ки 

падаронатонро [бо фахру ғурур] ёд 

мекардед, балки [беҳтар ва] бештар 

аз он Аллоҳро ёд кунед; ва бархе аз 

мардум [кофироне] ҳастанд, ки 

мегӯянд: "Парвардигоро, ба мо дар 

дунё [молу фарзанд] ато кун". Ин 

шахс дар охират баҳрае [аз 

неъматҳои илоҳӣ] надорад 

َنَِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ   َفإَِذا َقَضۡيُتم مه
َشده  

َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ ٱَّلله

اِس َمن َيُقوُل َربهَنآ  ذِۡكٗراُۗ َفِمَن ٱلنه
ۡنَيا َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن  َءاتَِنا فِي ٱلدُّ

 ٢٠٠ َخَلَٰقٖ 

201. Ва бархе [дигар] аз эшон 

[муъминоне] ҳастанд, ки мегӯянд: 

"Парвардигоро, ба мо дар дунё некӣ 

[рӯзӣ, саломатӣ, дониш ва имон] ато 

кун ва дар охират [низ] некӣ [ато 

фармо] ва моро аз азоби оташ нигаҳ 

дор" 

ۡنَيا   ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ َوِمۡنُهم مه
ٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا  َحَسنَ 

ارِ   ٢٠١ َعَذاَب ٱلنه

202. Инҳоанд, ки аз дастовардашон 

баҳрае доранд ва Аллоҳ таоло дар 

ҳисобрасӣ сареъ аст 

  ُ ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 
ُ
أ

 ٢٠٢ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ 

203. Аллоҳро дар рӯзҳои муайян [се 

рӯзи айёми ташриқ ёздаҳум то 

сенздаҳуми Зулҳиҷҷа] ёд кунед; пас, 

касе, ки шитоб кунад ва тайи ду рӯз 

[аъмолро анҷом диҳад], гуноҳе бар ӯ 

нест; ва касе, ки таъхир кунад [ва 

аъмолро дар се рӯз анҷом диҳад], 

гуноҳе бар ӯ нест. [Ин фурсат] Барои 

касе аст, ки тақво пеша кунад; ва [эй 

муъминон] аз Аллоҳ таоло парво 

кунед ва бидонед, ки ба сӯйи Ӯ ҳашр 

хоҳед шуд 

ۡعُدوَدَٰٖتِۚ  يهاٖم مه
َ
َ فِٓي أ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

َل فِي يَۡوَميِۡن فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِ  َفَمن َتَعجه
َر فَلَآ إِۡثَم  خه

َ
ِۗ َوَمن تَأ َعلَۡيهِِۖ لَِمِن ٱتهَقيَٰ

نهُكۡم إِلَۡيهِ  
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٢٠٣ ُتحَۡشُرونَ 
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204. Ва [эй паёмбар], аз мардум касе 

аст, ки гуфтораш дар [мавриди] 

зиндагии дунё туро ба шигифт 

меандозад ва Аллоҳро бар [имони 

қалбӣ ва] он чи дар дилаш дорад, 

гувоҳ мегирад [то ҷойе, ки ӯро ростгӯ 

мепиндорӣ] ва ҳол он ки ӯ [дар 

зумраи] сарсахттарин душманон [ва 

бадхоҳони ислому муслимин] аст 

اِس َمن ُيۡعِجُبَك َقۡولُُهۥ فِي  َوِمَن ٱلنه
َ عَلَىَٰ َما فِي   ۡنَيا َويُۡشِهُد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

لَدُّ ٱلۡخَِصامِ قَلۡبِهِۦ َوُهَو 
َ
 ٢٠٤ أ

205. Ӯ ҳангоме ки [аз ту] рӯй 

бармегардонад ва [аз наздат] 

меравад [ё ба раёсате мерасад], дар 

роҳи фасод дар замин мекӯшад ва 

[маҳсулоти] кишоварзӣ ва 

чаҳорпоёнро нобуд месозад; ва 

Аллоҳ таоло фасоду [табоҳкорӣ]-ро 

дӯст надорад 

ۡرِض لُِيۡفِسَد  َوِإ
َ
هيَٰ َسَعيَٰ فِي ٱلۡأ َذا تََول

  ُ ْۚ َوٱَّلله فِيَها َويُۡهلَِك ٱلۡحَرَۡث َوٱلنهۡسَل
 ٢٠٥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفَسادَ 

206. Ва ҳангоме ки ба ӯ гуфта 

мешавад: "Аз Аллоҳ таоло битарс", 

худбузургбинӣ [ва ғурураш] ӯро ба 

[идома додан бар анҷоми] гуноҳ 

мекашонад; пас, [оташи] ҷаҳаннам 

барояш кофӣ аст ва чи бад ҷойгоҳе 

аст! 

ةُ   َخَذتُۡه ٱلۡعِزه
َ
َ أ َوِإَذا قِيَل لَُه ٱتهِق ٱَّلله

بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسُبُهۥ َجَهنهُمۖۡ َولَبِۡئَس  
 ٢٠٦ ٱلِۡمَهادُ 

207. Ва аз мардум касе [низ] ҳаст, ки 

ҷони худро барои касби хушнудии 

Аллоҳ таоло дареғ намедорад; ва 

Аллоҳ таоло нисбат ба бандагон 

меҳрубон аст 

اِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء  َوِمَن ٱلنه
ُ رَُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ ِْۚ َوٱَّلله  ٢٠٧ َمۡرَضاِت ٱَّلله

208. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳамагӣ ба ислом [ва итоати Аллоҳ 

таоло] дароед ва аз [роҳҳову] гомҳои 

шайтон пайравӣ накунед. Ба ростӣ, 

ки ӯ душмани ошкори шумост 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ فِي   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لِۡم َكآفهٗة َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت  ِ ٱلس 
بِين   ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ٢٠٨ ٱلشه
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209. Пас, агар баъд аз он ки 

нишонаҳои равшану ошкор бароятон 

омад, лағжиш кардед ва [мунҳариф 

шудед], бидонед, ки Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم  َفإِن َزلَلُۡتم م 
َ َعزِيٌز  نه ٱَّلله

َ
ٱلَۡبي َِنَُٰت فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٢٠٩ َحِكيمٌ 

210. Оё интизорӣ [-и онон, ки 

пайрави шайтонанд] ғайр аз ин аст, 

ки Аллоҳ таоло [дар рӯзи қиёмат 

барои доварӣ] дар сояҳое аз абрҳо 

ба сӯяшон биёяд ва фариштагон 

[низ барои иҷрои азоби илоҳӣ 

ононро иҳота кунанд] ва кор яксара 

шавад? Ва [огоҳ бошед, ки ҳамаи] 

корҳо ба сӯйи Аллоҳ таоло 

бозгардонда мешавад 

ُ فِي  تَِيُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

َِن ٱلَۡغَماِم َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُقِضَي  ُظلَٖل م 
ُمورُ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ ْۚ َوِإلَي ٱَّلله ۡمُر

َ
 ٢١٠ ٱلۡأ

211. [Эй паёмбар], аз Бани Исроил 

бипурс, [ки] чӣ андоза нишонаҳои 

ошкор ба онҳо додаем; ва касе, ки 

неъмати Аллоҳро пас аз он ки 

насибаш шуд, [ба куфру носипосӣ] 

табдил кунад, [азоби сахте хоҳад 

дошт ва бояд бидонад, ки] Аллоҳ 

таоло сахткайфар аст 

ِۡن   َِٰٓءيَل َكۡم َءاَتۡيَنَُٰهم م  َسۡل بَنِٓي إِۡسَر
 ِۭ ِ ِمنُۢ  َءايَة ۡل نِۡعَمَة ٱَّلله ِ بَي َِنةِٖۗ َوَمن ُيَبد 

َ َشِديُد   َبۡعِد َما َجآَءتُۡه َفإِنه ٱَّلله
 ٢١١ ٱلۡعَِقابِ 

212. Зиндагии дунё барои кофирон 

ороста шудааст ва муъминонро 

масхара мекунанд, ҳол он ки 

парҳезкорон дар рӯзи қиёмат 

болотар аз онон ҳастанд; [зеро дар 

биҳишт ҷовидонанд] ва Аллоҳ таоло 

ҳар киро бихоҳад, бешумор рӯзӣ 

медиҳад 

ۡنَيا  ةُ ٱلدُّ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحََيوَٰ ُزي َِن لِل
هِذيَن   ْۘ َوٱل هِذيَن َءاَمُنوا َويَۡسَخُروَن ِمَن ٱل
ُ يَۡرُزُق   ٱتهَقۡواْ َفۡوَقُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوٱَّلله

 ٢١٢ آُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ َمن يَشَ 

213. [Дар оғоз] мардум як уммат 

буданд [аммо дар амри дин ихтилоф 

карданд]; он гоҳ Аллоҳ таоло 

паёмбаронро башоратбахшу 

бимдиҳанда барангехт ва ҳамроҳ бо 

  ُ ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه
ُ
اُس أ َكاَن ٱلنه

نَزَل 
َ
ِريَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ بِي ِـَۧن ُمبَش  ٱلنه

ِ لَِيۡحُكَم َبيَۡن  َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَ  ق 
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онон китоб [-и осмонӣ]-ро ба ҳақ 

нозил кард, то миёни мардум дар он 

чи ихтилоф доштанд, доварӣ кунанд; 

ва фақат касоне, ки Таврот] ба онон 

дода шуда буд – пас аз он ки 

нишонаҳои равшан ба онҳо расид – 

ба хотири ситам ва ҳасодате, ки 

байнашон буд, дар мавриди он 

ихтилоф карданд; пас, Аллоҳ таоло 

ба фармони хеш касонеро, ки имон 

оварда буданд, ба ҳақиқате, ки дар 

он ихтилоф доштанд, ҳидоят намуд; 

ва Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, ба 

роҳи рост ҳидоят мекунад 

اِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما   ٱلنه
وتُوهُ ِمنُۢ َبۡعِد 

ُ
هِذيَن أ ها ٱل ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل

ُۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ  َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َبۡغَي
هِذيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ  ُ ٱل َفَهَدى ٱَّلله

ِ بِإِۡذنِهِ  ُ َيۡهِدي فِيهِ ِمَن ٱلۡحَق  ۗۦُ َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٍ   ٢١٣ َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

214. [Эй муъминон] Оё пиндоштаед, 

ки вориди биҳишт мешавед, ҳол он 

ки ҳанӯз монанди он чи бар [сари] 

пешиниёни шумо омад, бар [сари] 

шумо наомадааст? Душворӣ ва зиён 

ба эшон расид ва [он чунон сахтӣ 

кашиданд ва] ба ларза афтоданд, ки 

паёмбар ва касоне, ки бо ӯ имон 

оварда буданд, гуфтанд: "Ёрии 

Аллоҳ таоло кай фаро хоҳад расид"? 

Огоҳ бошед! Бе тардид ёрии Аллоҳ 

таоло наздик аст 

ا   ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

تِ 
ۡ
هِذيَن َخلَۡواْ ِمن  يَأ َثُل ٱل ُكم مه

آُء  ره َسآُء َوٱلضه
ۡ
ۡتُهُم ٱلَۡبأ سه َقۡبلُِكمِۖ مه

هِذيَن  َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
لَٓا إِنه 

َ
ُِۗ أ َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَتيَٰ نَۡصُر ٱَّلله

ِ قَرِيب    ٢١٤ نَۡصَر ٱَّلله

215. [Эй паёмбар, ёронат] Аз ту 

мепурсанд, чи чизе инфоқ кунанд, 

бигӯ: "Ҳар моле, ки инфоқ кардед, 

барои падару модару наздикон ва 

ятимону тиҳидастон ва 

дарроҳмондагон аст ва ҳар кори 

неке, ки анҷом диҳед, Аллоҳ таоло 

ба он доност" 

نَفۡقُتم  
َ
يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ أ

قَۡربِيَن م ِ 
َ
ۡن َخيٖۡر فَلِلَۡوَٰلَِديِۡن َوٱلۡأ

بِيِلِۗ   َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه
َ بِهِۦ  َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر َفإِنه ٱَّلله

 ٢١٥ َعلِيم  



 

Al-Baqarah 

 

53 

 

 ابلقرة

216. [Эй муъминон] Ҷиҳод [дар роҳи 

Аллоҳ таоло] бар шумо воҷиб 

шудааст, дар ҳоле ки барои шумо 

нохушоянд аст [зеро харҷи молӣ ва 

ҷонӣ дорад]. Чи басо чизеро хуш 

надошта бошед, ҳол он ки бароятон 

беҳтар аст ва чи басо чизеро дӯст 

дошта бошед, ҳол он ки бароятон 

бад аст; ва Аллоҳ таоло [хайру 

шарри корҳоро] медонад ва шумо 

намедонед 

 ٱلۡقَِتاُل َوُهَو ُكۡره  ُكتَِب َعلَۡيُكمُ 
ا َوُهَو  ن تَۡكَرُهواْ َشۡيـ ٗ

َ
لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ا   ن ُتحِبُّواْ َشۡيـ ٗ
َ
َخيۡر  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

نُتۡم لَا  
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ َوُهَو َشر   لهُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ٢١٦ َتۡعلَُمونَ 

217. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи 

ҷанг дар моҳи ҳаром [Муҳаррам, 

Раҷаб, Зулқаъда ва Зулҳиҷҷа] 

мепурсанд, бигӯ: "Ҷанг дар он [моҳҳо 

гуноҳи] бузург аст ва боздоштан аз 

роҳи Аллоҳ таоло ва куфр варзидан 

ба Ӯ ва [ҷилавгирӣ аз вуруди мардум 

ба] Масҷид-ул-ҳаром ва берун 

рондани аҳлаш аз он ҷо назди Аллоҳ 

таоло [гуноҳи] бузургтар аст ва 

фитна [-и ширк] аз қатл бузургтар 

аст". Ва [эй муъминон, мушрикон] 

ҳамвора бо шумо меҷанганд, то агар 

битавонанд шуморо аз динатон 

баргардонанд; ва ҳар як аз шумо, ки 

аз динаш бозгардад ва дар ҳоли 

куфр бимирад, аъмолаш дар дунё ва 

охират табоҳ мегардад ва онон аҳли 

оташанд ва ҳамеша дар он хоҳанд 

буд 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قَِتاٖل  يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشه
فِيهِِۖ قُۡل قَِتال  فِيهِ َكبِير ْۚ َوَصدٌّ َعن  

ُۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد  ِ َوُكۡفُر َسبِيِل ٱَّلله
ۡكبَرُ 

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
  ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج أ

ۡكبَُر ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۗ 
َ
ِْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ ِعنَد ٱَّلله

وُكۡم   َولَا يََزالُوَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َحتهيَٰ يَُردُّ
ْْۚ َوَمن   َعن دِينُِكۡم إِِن ٱۡسَتَطَُٰعوا

يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو  
ۡعَمَٰلُُهۡم فِي 

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
َكافِر  فَأ

نۡ  ۡصَحَُٰب  ٱلدُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٢١٧ ٱلنه

218. Касоне, ки имон оварданд ва 

касоне, ки [барои барпоии дини ҳақ] 

ҳиҷрат намуданд ва дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҷиҳод карданд, онон ба 

раҳмати Аллоҳ таоло умедворанд ва 

هِذيَن َهاَجُرواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِ أ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ َغُفور   ِْۚ َوٱَّلله يَرُۡجوَن َرۡحمََت ٱَّلله
 ٢١٨ رهِحيم  
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Аллоҳ таоло [нисбат ба эшон] 

омурзандаи меҳрубон аст 

219. [Эй паёмбар, асҳобат] аз ту дар 

бораи шароб ва қимор мепурсанд, 

бигӯ: "Дар он ду гуноҳи бузург ва 

[низ] судҳое барои мардум вуҷуд 

дорад, вале гуноҳи он ду аз судашон 

[бештар ва] бузургтар аст"; ва аз ту 

мепурсанд, чӣ чизе инфоқ кунанд, 

бигӯ: "Он чӣ афзун ояд [аз 

ниёзмандии худ]. Аллоҳ таоло оётро 

инчунин барои шумо равшан 

месозад; бошад, ки бияндешед" 

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ قُۡل  
فِيِهَمآ إِثۡم  َكبِير  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس 

  ُۗ ۡكبَُر ِمن نهۡفعِِهَما
َ
َوِإۡثُمُهَمآ أ

َويَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل ٱلَۡعۡفَوُۗ  
ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت   َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُرونَ   ٢١٩ لََعلهُكۡم َتَتَفكه

220. Дар бораи дунё ва охират 

[бияндешед]; ва [эй паёмбар] аз ту 

дар мавриди [чигунагии 

сарпарастиашон бар] ятимон 

мепурсанд; бигӯ: "Ислоҳи [кору 

парҳез аз даромехтан дар амволи] 

онон беҳтар аст; ва агар бо [ҷамъ 

кардани амволи онон бо дороии худ 

дар нафақаҳои зиндагӣ ва маскан 

бо] онон ҳамзистӣ кунед, [эроде дар 

ин кор нест; зеро] онҳо бародарони 

[динии] шумо ҳастанд". Ва Аллоҳ 

таоло табаҳкорро аз дурусткор 

бозмешиносад; ва агар Аллоҳ таоло 

мехост, [дар мавриди ятимон 

сахтгирӣ мекард ва] шуморо ба 

заҳмат меандохт. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло шикастнопазиру ҳаким аст 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن  فِي ٱلدُّ
هُهۡم َخيۡر ۖۡ َوِإن   ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل إِۡصلَاح  ل

ُ َيۡعلَُم  ُتخَالُِطوُهۡم َف  إِۡخَوَٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله
  ُ ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم   ۡعَنَتُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ٢٢٠ لَأ

221. Ва [эй муъминон] бо занони 

мушрик то имон наёвардаанд, 

издивоҷ накунед; ва бе гумон канизи 

муъмин, аз зани [озоди] мушрик 

беҳтар аст; агарчи [зебоӣ ё дороиаш] 

мавриди писандатон воқеъ гардад; 

ْۚ  َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَٰ  ِت َحتهيَٰ يُۡؤِمنه
ۡشِرَكةٖ َولَۡو  ِن مُّ ۡؤِمَنٌة َخيۡر  م  َمة  مُّ

َ
َولَأ

ۡعَجَبۡتُكۡمُۗ َولَا تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن  
َ
أ
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ва [занони мусулмонро] ба издивоҷи 

мардони мушрик дарнаёваред, 

магар он ки имон биёваранд; ва 

ҳатман бардаи муъмин аз марди 

[озоди] мушрик беҳтар аст; агарчи 

шефтаи [дороӣ ва мавқеияти] ӯ шуда 

бошед. Онон ба сӯйи оташ [-и дузах] 

даъват мекунанд ва Аллоҳ таоло ба 

фармон [ва тавфиқ]-и хеш ба сӯйи 

биҳишт ва омурзиш даъват 

мекунанд ва оёт [-у аҳкоми] худро 

барои мардум равшан месозад; 

бошад, ки панд гиранд 

ِن   ۡؤِمٌن َخيۡر  م  ْْۚ َولََعۡبد  مُّ َحتهيَٰ يُۡؤِمُنوا
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ۡعَجَبُكۡمُۗ أ

َ
ۡشرِٖك َولَۡو أ مُّ

 ُ ارِِۖ َوٱَّلله  يَۡدُعٓواْ إِلَي يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه
ٱلۡجَنهةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۖۦۡ َويَُبي ُِن َءاَيَٰتِهِۦ  

ُرونَ   ٢٢١ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه

222. Ва [эй паёмбар] аз ту дар бораи 

ҳайз [одати моҳонаи занон] 

мепурсанд, бигӯ: "Он [ҳолат] навъи 

нороҳатӣ аст; пас, дар ҳолати 

қоидагӣ аз занон канорагирӣ кунед 

ва бо онон наздикӣ накунед, то пок 

шаванд. Пас, ҳангоме ки пок шуданд 

[ва ғусл карданд], аз ҳамон ҷойе, ки 

Аллоҳ таоло ба шумо фармон 

додааст, бо эшон омезиш кунед. Ба 

ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

тавбакунандагонро дӯст медорад ва 

покизагонро [низ] дӯст медорад" 

َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو  
ٗذى فَٱۡعتَِزلُواْ ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض 

َ
أ

َولَا َتۡقَربُوُهنه َحتهيَٰ َيۡطُهۡرَنۖۡ َفإَِذا  
َمَرُكُم  

َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَأ َتَطهه

َ ُيحِبُّ ٱل ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َٰبِيَن َويُِحبُّ  ٱَّلله وه ته
ِرِينَ   ٢٢٢ ٱلُۡمَتَطه 

223. Занони шумо [дар ҳукми] 

киштзоре барои шумо ҳастанд, пас, 

ҳар гуна ки мехоҳед ба киштзори худ 

дароед ва [тӯшае ҳамчун фарзанди 

солеҳ] барои худ пеш бифиристед ва 

аз Аллоҳ таоло парво кунед ва 

бидонед, ки Ӯро мулоқот хоҳед кард 

ва [эй паёмбар, дар бораи 

неъматҳои илоҳӣ] ба муъминон 

башорат бидеҳ 

تُواْ  
ۡ
نَِسآؤُُكۡم َحرۡث  لهُكۡم فَأ

ُمواْ  ِ هيَٰ ِشۡئُتۡمۖۡ َوَقد  ن
َ
َحۡرثَُكۡم أ

َ َوٱۡعلَُمٓواْ   نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
لِأ

ِر ٱلۡمُ  ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش  نهُكم مُّ
َ
 ٢٢٣ ۡؤِمنِينَ أ
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224. Ва Аллоҳро дастовези 

савгандҳои худ қарор надиҳед, то [ба 

ин баҳона] аз накукорӣ ва 

парҳезкориву оштӣ додан миёни 

мардум [даст бардоред]; ва 

[бидонед, ки] Аллоҳ таоло шунавову 

доност 

يَۡمَٰنُِكۡم  
َ
َ ُعۡرَضٗة ل ِأ َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله

واْ َوَتتهُقواْ َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن   ن َتبَرُّ
َ
أ

ُ َسِميٌع َعلِيم   اِسِۚ َوٱَّلله  ٢٢٤ ٱلنه

225. Аллоҳ таоло шуморо ба хотири 

савгандҳое, ки беҳуда ва бидуни 

касд ёд мекунед, бозпурсӣ 

намекунад, вале ба хотири он чи 

дилҳоятон [амдан] касб кардааст [ва 

савгандҳои дурӯғе, ки огоҳона бар 

забон овардаед] бозхост мекунад ва 

[агар тавба кунед] Аллоҳ таоло 

омурзандаи бурдбор аст 

ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي  ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله ل
يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما 

َ
أ

ُ َغُفوٌر   َكَسَبۡت قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ٢٢٥ َحلِيم  

226. Барои касоне, ки [ба расми 

ҷоҳилият] бар тарки омезиш бо 

занони худ савганд ёд кунанд, чаҳор 

моҳ интизор [ва муҳлат] аст. Пас, 

агар [дар муддати чаҳор моҳ ё 

камтар пушаймон шуданд ва ба 

занонашон] бозгаштанд, [бидонанд, 

ки] Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

هِذيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص  ل ِل
َ َغُفور    ۡشُهرِٖۖ َفإِن َفآُءو َفإِنه ٱَّلله

َ
ۡربََعةِ أ

َ
أ

 ٢٢٦ رهِحيم  

227. Ва агар [бар тарки занонашон 

пофишорӣ кунанд ва] тасмим ба 

талоқ гирифтанд, [бидонанд, ки] 

ҳамоно Аллоҳ таоло шунавову 

доност 

َ َسِميٌع   َلََٰق َفإِنه ٱَّلله َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه
 ٢٢٧ َعلِيم  

228. Занони талоқшуда [пеш аз 

издивоҷи муҷаддад] бояд ба 

муддати се бор покӣ [дидани се бор 

одати моҳона] интизор бикашанд; ва 

агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат 

имон доранд, бар онон раво нест, ки 

ََٰثَة  نُفِسِهنه ثََل
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

ن يَۡكُتۡمَن َما  
َ
ِۚ َولَا َيحِلُّ لَُهنه أ قُُروٖٓء

رَۡحاِمِهنه إِن ُكنه  
َ
ُ فِٓي أ َخلََق ٱَّلله

ِۚ َوبُُعولَُتُهنه   ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يُۡؤِمنه بِٱَّلله
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он чиро Аллоҳ таоло дар 

раҳимҳояшон офаридааст, китмон 

кунанд; ва агар шавҳаронашон 

хоҳони оштӣ ҳастанд, барои 

бозгардондани онон [ба зиндагии 

заношӯӣ] дар ин [муддат аз дигарон] 

сазовортаранд; ва занон ҳуқуқи 

шоистае доранд, ҳаммонанд [-у 

ҳамсангии вазоифе], ки бар уҳда 

доранд ва мардон [дар сарпарастиву 

амри талоқ] бар онон бартарӣ 

доранд; ва Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

َراُدٓواْ  
َ
َٰلَِك إِۡن أ ِهِنه فِي َذ َحقُّ بَِرد 

َ
أ

هِذي َعلَۡيِهنه  ْۚ َولَُهنه ِمۡثُل ٱل إِۡصَلَٰٗحا
  ُۗ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنه َدرََجة 

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   ٢٢٨ َوٱَّلله

229. Талоқ [-и раҷъӣ] ду бор аст; пас, 

[аз он мард ё бояд ҳамсарашро] ба 

тарзи шоиста нигоҳ дорад, ё ба некӣ 

раҳо кунад; ва [эй мардони 

мусулмон] бароятон ҳалол нест, ки 

[заррае] аз он чиро ба онон додаед 

[маҳрия ва монанди он] пас бигиред, 

магар он ки [зану шавҳар] 

битарсанд, ки натавонанд [ҳуқуқи 

заношӯиву] ҳудуди илоҳиро барпо 

доранд; пас, [ҳалли ихтилофро ба 

хешовандон ё дӯстони худ 

месупоранд; ва шумо эй муъминон] 

агар тарсидед, ки [мумкин аст 

завҷайн] ҳудуди илоҳиро барпо 

надоранд, гуноҳе бар он ду нест, ки 

зан [барои розӣ кардани мард ба 

талоқ маҳрияашро бибахшад ё ба ӯ] 

фидяе бипардозад [ва талоқи хулъ 

бигирад] . Инҳо ҳудуди [аҳкоми] 

илоҳӣ аст; пас, аз онҳо таҷовуз 

накунед; ва ҳар ки аз ҳудуди Аллоҳ 

таоло таҷовуз кунад, пас чунин 

одамон, бешак, ситамгоронанд. 

ۡو 
َ
تَاِنِۖ َفإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمره ٱلطه

ن  
َ
تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ

ن 
َ
هٓا أ آ َءاتَيُۡتُموُهنه َشۡيـ ًا إِل ُخُذواْ ِممه

ۡ
تَأ

ِۖۡ َفإِۡن ِخفۡ  ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
ُتۡم َيخَاَفآ أ

ِ فَلَا ُجَناَح  ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
أ

َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ تِلَۡك 
ْۚ َوَمن َيَتَعده  ِ فَلَا َتۡعَتُدوَها ُحُدوُد ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ِ فَأ ُحُدوَد ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٢٢٩ ٱلظه
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230. Агар [шавҳар барои бори савум] 

ӯро талоқ дод, пас аз он [зан] 

барояш ҳалол нест; магар ин ки [бо 

қасди издивоҷи ҳақиқӣ ва на барои 

ҳалол шудан] бо шавҳари ғайр аз ӯ 

издивоҷ кунад [ва бо вай ҳамбистар 

шавад. Дар ин сурат] Агар [шавҳари 

баъдӣ фавт кард ё] ӯро талоқ дод, 

агар [ду ҳамсари собиқ] 

мепиндоранд, ки ҳудуди [аҳкоми] 

Аллоҳро барпо медоранд, гуноҳе 

бар он ду нест, ки [бо издивоҷи 

муҷаддад] ба якдигар бозгарданд. 

Инҳо ҳудуди Аллоҳ таоло аст, ки 

онҳоро барои мардуме, ки огоҳанд 

[ва ба ислом имон доранд], баён 

мекунад 

 َ ُهۥ ِمنُۢ َبۡعُد  َفإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ ل
ۗۥُ َفإِن َطلهَقَها   َحتهيَٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغيَۡرُه

ن َيتََراَجَعآ إِن  
َ
فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

ُِۗ َوتِلَۡك  ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
َ
َظنهآ أ

ِ يُبَي ُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ   ٢٣٠ ُحُدوُد ٱَّلله

231. Ва ҳангоме ки занонро талоқ [-и 

раҷъӣ] додед ва ба поёни [рӯзҳои] 

иддаи хеш расиданд, ба шоистагӣ 

ононро нигаҳ доред ва ё ба некиву 

хубӣ раҳояшон созед; ва [ҳамчун 

даврони ҷоҳилият] ононро ба хотири 

[озору] зиён расондан нигаҳ 

надоред, то [ба ҳуқуқашон] таҷовуз 

кунед; ва ҳар ки чунин кунад, ҳатман 

ба худ ситам кардааст; ва оёти 

Аллоҳро ба сухра [лаҳву лаъб] 

нагиред ва неъмати Аллоҳро бар худ 

ва он чиро, ки аз китоб [Қуръон] ва 

ҳикмат бар шумо нозил кардааст ва 

шуморо бо он панд медиҳад, ба ёд 

биёваред ва аз Аллоҳ таоло парво 

кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло ба 

ҳама чиз доност 

َجلَُهنه  
َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ُِحوُهنه  ۡو َسر 
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ

بَِمۡعُروٖفِۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهنه ِضَراٗرا  
َٰلَِك َفَقۡد َظلََم  ْْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ل َِتۡعَتُدوا

ۚۥْ َولَا   ِ ُهُزٗواْۚ  َنۡفَسُه َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت ٱَّلله
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ  َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰب  نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
أ

  َ َوٱلۡحِۡكَمةِ يَعُِظُكم بِهۚۦِْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل  نه ٱَّلله
َ
 ٢٣١ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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232. Ва ҳангоме ки занонро талоқ 

додед ва [муддате] иддаи худро ба 

поён расонданд, [шумо, эй 

сарпарастон] ононро боз надоред, ки 

агар [бар асоси меъёрҳои шаръӣ] ба 

тарзи писандидае байни хеш ба 

тавофуқ расида буданд, бо 

шавҳарони [собиқи] худ издивоҷ 

кунанд. Ин [дастуре аст], ки ҳар яке 

аз шумо, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи 

қиёмат имон дорад, ба он [ҳукм] 

панд дода мешавад; ва ин [дастур] 

бароятон пурбаракаттар ва 

покизатар аст; ва Аллоҳ таоло [хайру 

салоҳи шуморо] медонад ва шумо 

намедонед 

 
َ
َجلَُهنه  َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوََٰجُهنه  
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
فَلَا َتۡعُضلُوُهنه أ

َٰلَِك  ََٰضۡواْ بَيَۡنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َذ إَِذا تََر
يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن 

ۡزكَيَٰ 
َ
َٰلُِكۡم أ ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َذ بِٱَّلله

نُتۡم لَا
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ْۚ َوٱَّلله ۡطَهُر

َ
  لَُكۡم َوأ
 ٢٣٢ َتۡعلَُمونَ 

233. Ва модарон [бояд] фарзандони 

худро ду соли тамом шир диҳанд. 

[Ин дастур] Барои касест, ки бихоҳад 

даврони ширхораги [-и фарзандаш]-

ро такмил кунад; ва бар соҳиби 

фарзанд [падар] лозим аст хӯроку 

пӯшоки онон [модарон]-ро [дар 

муддати шир додан] ба таври 

шоиста [фароҳам кунад]. Ҳеҷ кас ҷуз 

ба андозаи тавоноиаш мукаллаф 

намешавад; на модар бояд ба 

хотири фарзандаш зиён бубинад ва 

на падар ба сабаби фарзандаш. 

[Агар падари кӯдак фавт карда буд 

ва моле ҳам надошт] Монанди ҳамин 

[тааҳҳудоти падар] бар ворис [низ] 

лозим аст; пас, агар он ду [падару 

модар] бо ризояту машварати 

якдигар бихоҳанд [кӯдакро зудтар] аз 

шир бозгиранд, гуноҳе бар онҳо 

нест; ва агар хостед, ки барои 

фарзандатон дояе бигиред, гуноҳе 

бар шумо нест; ба шарте ки он чи [аз 

ۡوَلََٰدُهنه َحۡولَيِۡن  
َ
۞َوٱلَۡوَٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ

 ْۚ ن يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
  َكاِملَيِۡنِۖ لَِمۡن أ

وَعَلَى ٱلَۡمۡولُودِ لَُهۥ رِۡزُقُهنه َوكِۡسَوُتُهنه 
ها   بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف َنۡفٌس إِل

ُۢ بَِولَِدَها َولَا   ْۚ لَا تَُضآره َوَٰلَِدةُ وُۡسَعَها
ِۚۦْ وَعَلَى ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل   هُهۥ بَِولَِده َمۡولُود  ل

َراَدا فَِصالًا َعن تََراٖض 
َ
َٰلَِكُۗ َفإِۡن أ   َذ

 ُۗ ِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما م 
ۡوَلََٰدُكۡم 

َ
ن تَۡستَرِۡضُعٓواْ أ

َ
َردتُّۡم أ

َ
َوِإۡن أ

آ   فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إَِذا َسلهۡمُتم مه
  َ َءاتَيُۡتم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ بَِما َتۡعَملُوَن   نه ٱَّلله

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٢٣٣ بَِصير  
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ҳуқуқу дастмузд] муқаррар кардаед, 

ба таври шоиста бипардозед; ва аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва 

бидонед, ки Аллоҳ таоло ба он чи 

анҷом медиҳед биност 

234. Ва афроде аз шумо, ки 

мемиранд ва ҳамсарон [-и ғайри 

бордор аз худ] боқӣ мегузоранд, [он 

занон барои издивоҷи муҷаддад] 

бояд чаҳор моҳ ва даҳ рӯз интизор 

бикашанд [ва идда нигаҳ доранд] ва 

ҳангоме ки муддати иддаи худро ба 

поён расониданд, дар мавриди он чи 

онон ба таври шоиста [ва машруъ] 

дар бораи [зиндагии] худ анҷом 

диҳанд, гуноҳе бар шумо 

[сарпарастон] нест; ва Аллоҳ таоло 

ба он чи мекунед, огоҳ аст 

هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن  َوٱل
ۡربََعَة  

َ
نُفِسِهنه أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َيتََربهۡصَن بِأ

َ
أ

َجلَُهنه فَلَا  
َ
ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ َفإَِذا بَلَۡغَن أ

َ
أ

ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعلَۡن فِٓي 
ُ بَِما  نُفِسِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱَّلله

َ
أ

 ٢٣٤ َتۡعَملُوَن َخبِير  

235. Ва гуноҳе бар шумо нест, ки ба 

таври киноя аз занони [бева ё 

талоқшудае, ки идда нигаҳ 

доштаанд] хостгорӣ кунед ва ё дар 

дил тасмим бар ин кор бигиред 

[бидуни ин ки онро баён кунед]. 

Аллоҳ таоло медонист, ки шумо ба 

зудӣ ба ёди онон хоҳед афтод; вале 

пинҳонӣ ба онҳо ваъда [-и заношӯӣ] 

надиҳед, магар ин ки [ба киноя] 

сухани писандида бигӯед ва 

[ҳамчунин] тасмим ба ақди издивоҷ 

нагиред, то муддати муқаррар [идда] 

ба сар ояд; ва бидонед, ки Аллоҳ 

таоло он чиро, ки дар дилҳои 

шумост, медонад; пас, аз 

[мухолифат бо] Ӯ парво кунед ва 

бидонед, ки ба ростӣ Аллоҳ таоло 

омурзандаи бурдбор аст 

َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرهۡضُتم  
ۡكَننُتۡم 

َ
ۡو أ

َ
بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلن َِسآِء أ

نهُكۡم 
َ
ُ أ نُفِسُكۡمْۚ َعلَِم ٱَّلله

َ
فِٓي أ

ها تَُواِعُدوُهنه  َسَتۡذُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن ل
ْۚ َولَا   ۡعُروٗفا ن َتُقولُواْ َقۡولٗا مه

َ
هٓا أ ا إِل ِسرًّ

ِكَاِح َحتهيَٰ َيۡبلَُغ  َتۡعزُِمواْ ُعقۡ  َدةَ ٱلن 
 َ نه ٱَّلله

َ
ۚۥْ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
ٱلِۡكَتَُٰب أ

نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ 
َ
َيۡعلَُم َما فِٓي أ

َ َغُفوٌر َحلِيم   نه ٱَّلله
َ
 ٢٣٥ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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236. Агар занонро пеш аз омезиш ва 

таъйини маҳрия [ба далоиле] талоқ 

диҳед, гуноҳе бар шумо нест ва [дар 

ин сурат дилҷӯӣ кунед ва] ононро [бо 

ҳадяи муносиб] баҳраманд созед; 

тавонгар ба андозаи тавонаш ва 

тангдаст ба андозаи тавонаш. 

[Иҷрои ин ҳукм] Бар накукорон [ҳаққи 

собит ва] илзомист 

 ِ ها ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلهۡقُتُم ٱلن  َسآَء ل
ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنه 

َ
وُهنه أ َما لَۡم َتَمسُّ

ْۚ َوَمت ُِعوُهنه عَلَى ٱلُۡموِسِع َقَدُرُهۥ  فَرِيَضٗة
ُۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ   وَعَلَى ٱلُۡمۡقتِِر َقَدُرُهۥ َمَتََٰع

ا عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٢٣٦ َحقًّ

237. Агар пеш аз наздикӣ бо онон 

хостед талоқашон бидиҳед ва 

маҳрияе барояшон таъйин карда 

будед, нисфи он чиро, ки таъйин 

кардаед [ба онон бипардозед]; магар 

ин ки [ҳаққи худро] бибахшанд ё 

[шавҳар, яъне] касе, ки [тасмимгирӣ 

дар мавриди] пайванди издивоҷ бо 

ӯст, гузашт кунад [ва тамоми 

маҳрияро бипардозад]. Гузашт 

кардани шумо [ва бахшидани 

тамоми маҳрия ба занон] ба 

парҳезкорӣ наздиктар аст. [Эй 

муъминон, ҳангоми пардохти ҳуқуқ, 

осонгирӣ ва] некиро миёни худ 

фаромӯш накунед [ва бидонед, ки] 

ба ростӣ Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунед биност 

ن  َوِإن َطلهۡقُتُموُهنه مِ 
َ
ن َقۡبِل أ

وُهنه َوَقۡد فََرۡضُتۡم لَُهنه فَرِيَضٗة  َتَمسُّ
ۡو  

َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
هٓا أ فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِل

ن  
َ
ِكَاِحِۚ َوأ هِذي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن  َيۡعُفَواْ ٱل

ِۚ َولَا تَنَسُواْ   قَۡرُب لِلتهۡقَوىَٰ
َ
َتۡعُفٓواْ أ

 َ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱلَۡفۡضَل بَيَۡنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٣٧ بَِصيرٌ 

238. [Эй мусулмонон] бар [анҷоми] 

ҳама намозҳо ва [ба хусус] намози 

аср кӯшо бошед [саъю талош кунед] 

ва бо фурӯтаниву фармонбардорӣ 

барои Аллоҳ таоло ба по хезед 

ةِ   لَوَٰ لََوَِٰت َوٱلصه َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه
َٰنِتِينَ ٱلۡوُۡسَطيَٰ َوُقومُ  ِ َق  ٢٣٨ واْ َّلِله

239. Агар [аз хатар] тарсидед, дар 

ҳоли пиёда ё савора [ё ҳатто бо имо 

ва ишора намозро ба ҷой оваред] ва 

чун эмин шудед, Аллоҳро [чунонки 

ба шумо омӯхтааст] ёд кунед [ва 

ۖۡ َفإَِذآ   ۡو ُرۡكَباٗنا
َ
َفإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجالًا أ

ا  َ َكَما َعلهَمُكم مه ِمنُتۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله
َ
أ

 ٢٣٩ لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ 
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шукрашро ба ҷо оваред], ки он чиро 

намедонистед ба шумо ёд дод 

240. Касоне аз шумо, ки маргашон 

фаро мерасад ва ҳамсароне [аз худ] 

ба ҷо мегузоранд, бояд барои 

ҳамсаронашон васият кунанд, ки 

[ворисон] то як сол ононро [бо 

пардохтани харҷи зиндагӣ] 

баҳраманд созанд, бидуни он ки [аз 

хонаи шавҳар] берун кунанд. Пас, 

агар [ба майли худ пеш аз поёни як 

сол хонаро тарк кунанд ва] берун 

бираванд, дар бораи он чи, ки 

нисбат ба [зоҳир ва зиндагии] худ ба 

таври шоиста [ва машруъ] анҷом 

медиҳанд [аз қабили зинат кардан ва 

издивоҷи муҷаддад] гуноҳе бар 

шумо нест; ва Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن  َوٱل
ۡزَوَِٰجِهم مه 

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِصيهٗة ل ِأ

َ
َتًَٰعا إِلَي أ

ٱلۡحَۡوِل َغيَۡر إِۡخَراٖجِۚ َفإِۡن َخرَۡجَن فَلَا 
ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِي َما َفَعلَۡن فِٓي  

ُ َعزِيٌز   ۡعُروٖفِۗ َوٱَّلله نُفِسِهنه ِمن مه
َ
أ

 ٢٤٠ َحِكيم  

241. Ва барои занони талоқшуда 

ҳадяи муносибу шоиста лозим аст 

[ки аз тарафи шавҳар пардохта 

шавад, то дилшикастагиаш ҷуброн 

гардад. Иҷрои ин ҳукм], ҳаққе аст 

бар мардони парҳезкор 

ا   َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
 ٢٤١ عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ 

242. [Эй муъминон] Аллоҳ таоло 

оёти худро [ки муштамал бар ҳудуд 

ва аҳком аст] инчунин бароятон ба 

равшанӣ баён мекунад; бошад, ки 

бияндешед 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ   َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٢٤٢ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

243. [Эй паёмбар] Оё намедонӣ, 

[достони] афроде [аз бани Исроил]-

ро, ки ҳазорон нафар буданд, ки аз 

тарси [беморӣ ва] марг аз 

хонаҳояшон фирор карданд? Аллоҳ 

таоло ба онон гуфт: Бимиред [пас 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل  
ُ
دَِيَٰرِهِۡم َوُهۡم أ

 َ ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ُ ُموتُواْ ُثمه أ لَُهُم ٱَّلله
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мурданд]. Сипас Аллоҳ таоло онҳоро 

зинда кард [то барояшон равшан 

гардонад, ки тамоми корҳо ба дасти 

Ӯст]. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

нисбат ба бандагонаш бахшоиш 

дорад, вале бештари мардум шукр [-

и неъматҳо] -ашро ба ҷой 

намеоваранд 

ۡكثََر  
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ لَُذو َفۡضٍل عَلَى ٱلنه

 َ اِس ل  ٢٤٣ ا يَۡشُكُرونَ ٱلنه

244. Ва [эй муъминон] дар роҳи 

Аллоҳ таоло биҷангед ва бидонед, 

ки бе тардид Аллоҳ таоло шунавову 

доност 

نه 
َ
ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق

َ َسِميٌع َعلِيم    ٢٤٤ ٱَّلله

245. Кист, ки ба Аллоҳ таоло қарз 

диҳад; қарзи наку [ва аз амволаш 

дар роҳи хушнудии Парвардигор 

инфоқ кунад], то [Аллоҳ таоло] онро 

барояш чандин баробар кунад? Ва 

Аллоҳ таоло аст, ки [аз рӯйи ҳикмат 

ва адолат, дар рӯзии бандагонаш] 

тангӣ ва кушоиш падид меоварад ва 

[ҳамагӣ дар охират] ба сӯйи Ӯ 

бозгардонда мешавед 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
 ُ ْۚ َوٱَّلله ۡضَعاٗفا َكثِيَرٗة

َ
ۥٓ أ َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُه

ُط َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  ُ
 ٢٤٥ َيۡقبُِض َويَۡبص 

246. [Эй паёмбар] Оё [аз достони] 

гурӯҳе аз [ашрофу бузургони] Бани 

Исроил хабар дорӣ, ки баъд аз Мӯсо 

ба паёмбари худ гуфтанд: 

"Фармонравое бароямон интихоб 

кун, то [ба дастураш] дар роҳи Аллоҳ 

таоло биҷангем"? [Паёмбарашон] 

Гуфт: "Шояд агар ҷиҳод бар шумо 

муқаррар шавад, [сарпечӣ кунед ва] 

ҷиҳод накунед". Гуфтанд: "Чаро дар 

роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод накунем, 

дар ҳоле ки аз хонаҳоямон ронда 

шудаем ва писаронамон [-ро 

куштаанд ё ба асорат бурдаанд]"? 

Пас, ҳангоме ки ҷанг бар эшон 

َِٰٓءيَل ِمنُۢ   لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر
َ
أ

هُهُم ٱۡبَعۡث  َبۡعِد ُموَسيَٰٓ إِۡذ َقالُواْ لَِنِبي ٖ ل
 ِۡۖ َقاَل َهۡل   لََنا َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل 
ها نَُقَٰتَِل فِي  ل

َ
ْۖۡ َقالُواْ َوَما لََنآ أ ها تَُقَٰتِلُوا ل

َ
أ

َٰرِنَا   ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي
ُ
ِ َوَقۡد أ َسبِيِل ٱَّلله

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل   ۖۡ فَلَمه ۡبَنآئَِنا
َ
َوأ
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муқаррар шуд – ҷуз иддаи каме аз 

онон – [ҳамагӣ] сарпечӣ карданд; ва 

Аллоҳ таоло ба [ҳоли 

паймоншиканон ва] ситамгорон 

доност 

ها َقلِيلٗا م ِ  هۡواْ إِل ُۢ  تََول ُ َعلِيُم ۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٢٤٦ بِٱلظه

247. Паёмбарашон ба онон гуфт: 

"Аллоҳ таоло Толутро ба 

фармонравоии шумо баргузидааст". 

[Онон] гуфтанд: "Чи гуна ӯ бар мо 

фармонравоӣ мекунад, дар ҳоле ки 

мо ба фармонравоӣ аз ӯ 

сазовортарем ва аз мол [-и дунё низ] 

баҳраи чандоне [ба вай] дода 

нашудааст"? Ӯ гуфт: "Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло ӯро бар шумо 

баргузида ва донишу неруи 

ҷисмиашро вусъат бахшидааст; ва 

Аллоҳ таоло фармонравоии худро 

ба ҳар ки бихоҳад медиҳад ва Аллоҳ 

таоло кушоишгару доност" 

َ َقۡد َبَعَث  َوَقاَل لَهُ  ۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله
هيَٰ يَُكوُن   ن

َ
لَُكۡم َطالُوَت َملِٗكاْۚ َقالُٓواْ أ

َحقُّ بِٱلُۡملِۡك  
َ
لَُه ٱلُۡملُۡك َعلَۡيَنا َوَنحُۡن أ

ِۚ َقاَل إِنه   َِن ٱلَۡماِل ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة م 
َُٰه َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة  َ ٱۡصَطَفى ٱَّلله

ُ يُۡؤتِي ُملَۡكُهۥ  فِي ٱلۡعِلِۡم َوٱلِۡجۡسِمِۖ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ َوٱَّلله  ٢٤٧ َمن يََشآُء

248. Паёмбарашон ба онҳо гуфт: 

Нишонаи [ростӣ ва дурустии] 

фармонравоии ӯ, ин аст, ки тобути 

аҳд бароятон мерасад, ки мояи 

оромише аз сӯйи Парвардигоратон 

мебошад ва дарунаш бозмондаи 

мероси хонадони Мӯсо ва Ҳорун 

[ҳамчун асо ва бархе алвоҳи Таврот] 

қарор дорад ва дар ҳоле мерасад, ки 

фариштагон онро бардоштаанд. 

Агар муъмин бошед, мусалламан 

дар ин [амр] нишонае [дар мавриди 

ҳаққонияти Толут] бароятон вуҷуд 

дорад 

ن 
َ
ۦٓ أ َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه َءايََة ُملِۡكهِ

ِن   ابُوُت فِيهِ َسِكيَنة  م  تَِيُكُم ٱلته
ۡ
يَأ

ا تََرَك َءاُل ُموَسيَٰ   ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ره
ْۚ إِنه فِي   وََءاُل َهَُٰروَن َتحِۡملُُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة

َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم  َذ
ۡؤِمنِ   ٢٤٨ ينَ مُّ

249. Пас, ҳангоме ки Толут бо 

лашкариён раҳсипор шуд, ба онон 

гуфт: "Аллоҳ таоло [шикебоии] 

ا َفَصَل َطالُوُت بِٱلۡجُُنودِ َقاَل إِنه  فَلَمه
َ ُمۡبَتلِيُكم بَِنَهرٖ َفَمن َشرَِب ِمۡنُه   ٱَّلله
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шуморо ба василаи як наҳр [об] 

озмоиш мекунад; ҳар ки аз он 

бинӯшад, аз [ёрони] ман нест ва ҳар 

ки аз он нанӯшад, ҳатман аз [ёрони] 

ман аст; магар касе, ки бо дасти худ 

муште [аз он об] баргирад [ва ба 

андозаи кафи дасте биошомад]". 

Пас, ҷуз иддаи каме ҳамагӣ аз он 

[об] нӯшиданд; ва ҳангоме ки ӯ ва 

касоне, ки бо ӯ имон оварда буданд, 

аз он [наҳр] гузаштанд, [аз камии 

афроди худ нороҳат шуданд ва 

бархе] гуфтанд: "Имрӯз мо тавоноии 

[муқобилият] бо Ҷолут ва 

сипоҳиёнашро надорем". [Дар ин 

ҳангом касоне, ки ба дидори Аллоҳ 

таоло [дар охират] яқин доштанд, 

гуфтанд: "Чи басо гурӯҳи кучаке, ки 

ба фармони Аллоҳ таоло бар гурӯҳи 

бисёр пирӯз шуданд ва [бидонед, ки 

ҳамвора] Аллоҳ таоло ҳамроҳи 

сабркунандагон аст" 

هۡم َيۡطَعۡمُه َفإِنهُهۥ   فَلَيَۡس ِمن ِي َوَمن ل
ِۚۦْ  ها َمِن ٱۡغتََرَف ُغۡرفََۢة بَِيِده ِمن ِٓي إِل

 ْ ا  فََشِربُوا ِۡنُهۡمْۚ فَلَمه ها َقلِيلٗا م   ِمۡنُه إِل
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َقالُواْ  َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل

ِۚۦْ  لَا َطاَقَة لََنا ٱلَۡيۡوَم ِبجَالُوَت وَُجُنودِه
 ِ َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ َقاَل ٱل

ِن فِئَةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فِئَٗة  َكم م 
ُ َمَع  َكثِ  ُِۗ َوٱَّلله ُۢ بِإِۡذِن ٱَّلله يَرَة

َٰبِِرينَ   ٢٤٩ ٱلصه

250. Ва ҳангоме ки [Толут ва 

ҳамроҳонаш] барои [мубориза] бо 

Ҷолут ва сипоҳиёнаш ба майдон 

омаданд, гуфтанд: "Парвардигоро, 

бар [дилҳои] мо сабру шикебоӣ фурӯ 

рез ва гомҳоямонро устувор бидор 

ва моро бар гурӯҳи кофирон пирӯз 

гардон" 

ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجُنودِهِۦ َقالُواْ  َولَمه
فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا َوَثب ِۡت  

َ
َربهَنآ أ

ۡقَداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم 
َ
أ

َٰفِرِينَ   ٢٥٠ ٱلَۡك

251. Пас, ба фармони Аллоҳ таоло, 

онҳоро шикаст доданд ва Довуд 

[ҷавони неруманду шуҷое, ки дар 

лашкари Толут буд] Ҷолутро кушт ва 

Аллоҳ таоло фармонравоиву 

нубувватро ба ӯ бахшид ва аз он чи 

мехост, ба ӯ омӯхт; ва агар Аллоҳ 

таоло [фитнаи] бархе аз мардумро 

ِ َوَقَتَل َداوُۥُد  َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّلله
ُ ٱلُۡملَۡك َوٱلۡحِۡكَمَة  َُٰه ٱَّلله َجالُوَت وََءاتَى

 ِ ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ا يََشآُء وََعلهَمُهۥ ِممه
اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لهَفَسَدِت   ٱلنه
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тавассути бархи дигар [дур 

намекард] намеронд, ҳатман замин 

табоҳ мегардид; вале Аллоҳ таоло 

бар ҷаҳониён бахшиш дорад 

َ ُذو َفۡضٍل عَلَى  ۡرُض َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

 ٢٥١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

252. [Эй паёмбар] Инҳо оёти Аллоҳ 

таоло аст, ки онро ба ҳақ бар ту 

мехонем ва ба ростӣ, ту аз 

паёмбарон ҳастӣ 

ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ِۚ َوِإنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ  ٢٥٢ بِٱلۡحَق 

253. Ин паёмбарон [ки номи бархе аз 

онон гузашт] бархе аз эшонро [дар 

дарёфти ваҳй ва теъдоди пайравон] 

бар бархе дигар бартарӣ додем. Аз 

[миёни] эшон касе [ҳамчун] буд, ки 

Аллоҳ таоло бо ӯ сухан гуфт ва 

дараҷоти бархе [дигар] аз ононро 

боло бурд; ва ба Исо писари Марям 

нишонаҳои равшане [бар исботи 

нубувваташ] додем ва ӯро тавассути 

Рӯҳулқудус [Ҷабраил] таъйид [ва 

тақвият] кардем; ва агар Аллоҳ 

таоло мехост, касоне, ки баъд аз 

онҳо буданд, пас аз он [ҳама] 

нишонаҳои равшане, ки барояшон 

омад, бо якдигар ҷанг намекарданд; 

вале [бо ҳам] ихтилоф карданд ва 

бархе аз онон имон оварданд ва 

бархе куфр варзиданд; ва агар 

Аллоҳ таоло мехост, [ҳаргиз] бо ҳам 

намеҷангиданд; вале Аллоҳ таоло 

он чиро мехоҳад, анҷом медиҳад 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ  ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل َفضه
ۖۡ وَ  ُ ن َكلهَم ٱَّلله ِۡنُهم مه َرَفَع  َبۡعٖضٖۘ م 

َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖتِۚ وََءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن  
يهۡدَنَُٰه بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ  

َ
َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

هِذيَن ِمنُۢ  ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱل َولَۡو َشآَء ٱَّلله
ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت  َبۡعِدهِم م 

ۡن  َءاَمَن  َوَلَِٰكِن ٱۡخَتلَُفواْ َفِمۡنُهم مه
ُ َما  ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ن َكَفَر َوِمۡنُهم مه

َ َيۡفَعُل َما  ٱۡقَتَتلُواْ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
 ٢٥٣ يُرِيدُ 

254. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

он чи ба шумо рӯзӣ додаем, инфоқ 

кунед, пеш аз он ки рӯзе фаро расад, 

ки дар он на хариду фурӯше ҳаст ва 

на дӯстиву шафоате; ва кофирон [ба 

сабаби куфрашон] ҳамон 

ситамгоронанд 

ا  نفُِقواْ ِممه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ها   تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ َرَزۡقَنَُٰكم م 

  ُۗ َبۡيع  فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة 
َٰلُِمونَ  َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه  ٢٥٤ َوٱلَۡك



 

Al-Baqarah 

 

67 

 

 ابلقرة

255. Аллоҳ таоло [маъбуди ростин 

аст] ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест; 

зиндаи поянда [ва қоим ба зот] аст; 

на хоби сабук [ғанав, пинак] Ӯро 

фаро мегирад ва на хоби сангин; он 

чи дар осмонҳо ва замин аст, аз они 

Ӯст. Кист, ки дар назди Ӯ ҷуз ба 

фармонаш шафоат кунад?! Гузашта 

ва ояндаи эшон [бандагон]-ро 

медонад ва [онон] ба чизе аз илми Ӯ 

иҳота [ва огоҳӣ] намеёбанд, магар он 

чи худ бихоҳад. Курсии Ӯ осмонҳо ва 

заминро дар бар гирифтааст ва 

нигаҳ доштани онҳо бар Ӯ [сангину] 

душвор нест ва Ӯ баландмартаба 

[ва] бузург аст 

ْۚ لَا   ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّوُم ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
هُهۥ َما فِي  ْۚ ل ُخُذهُۥ ِسَنة  َولَا نَۡوم 

ۡ
تَأ

هِذي  ۡرِضِۗ َمن َذا ٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َيۡعلَُم َما َبيَۡن  ۥٓ إِل يَۡشَفُع ِعنَدهُ
يِۡديِهۡم َوَما َخلۡ 

َ
َفُهۡمۖۡ َولَا ُيحِيُطوَن أ

ْۚ وَِسَع  ها بَِما َشآَء ۦٓ إِل ِۡن ِعلِۡمهِ بَِشۡيٖء م 
ۡرَضۖۡ َولَا  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُكۡرِسيُُّه ٱلسه

ْۚ َوُهَو ٱلَۡعلِىُّ   يَـ ُوُدهُۥ ِحۡفُظُهَما
 ٢٥٥ ٱلَۡعِظيمُ 

256. Дар [пазириши] дин, ҳеҷ иҷборе 

нест; ба ростӣ, ки роҳи рост [ва 

ҳидоят] аз роҳи инҳироф [ва 

гумроҳӣ] равшан шудааст; пас, ҳар 

кас ба тоғут [он чи ба ҷойи Аллоҳ 

таоло парастиш мешавад] куфр 

биварзад ва ба Аллоҳ таоло имон 

оварад, ҳатман, ба маҳкамтарин 

дастовез чанг задааст, ки ҳаргиз 

нахоҳад гусаст; ва Аллоҳ таоло 

шунавову доност 

يِنِۖ َقد تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد ِمَن  ِ لَٓا إِۡكَراهَ فِي ٱلد 
َُٰغوِت َويُۡؤِمنُۢ   ِۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطه ٱلَۡغي ِ
ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقيَٰ  بِٱَّلله

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٦ لَا ٱنفَِصاَم لََها

257. Аллоҳ таоло ёвар [ва корсози] 

касоне аст, ки имон овардаанд; 

ононро аз торикиҳо ба сӯйи нур 

берун мебарад; ва касоне, ки кофир 

шуданд, [корсоз ва] ёварашон тоғут 

аст, [ки] ононро аз нур [–и имон ва 

илм] ба сӯйи торикиҳо [–и куфру 

нодонӣ] берун мебарад. Онон аҳли 

оташанд [ва] дар он ҷовидонанд 

َِن  هِذيَن َءاَمُنواْ ُيخۡرُِجُهم م  ُ َولِيُّ ٱل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرٓواْ  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِِۖ َوٱل ٱلظُّ

َِن  َُٰغوُت ُيخۡرُِجوَنُهم م  ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطه
َ
أ

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَُمَِٰتِۗ أ ٱلنُّورِ إِلَي ٱلظُّ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدو   ٢٥٧ نَ ٱلنه
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258. [Эй паёмбар], оё [достони] он 

шахсро надонистаӣ, ки аз [сари 

мастӣ] он ки Аллоҳ таоло бар ӯ 

фармонравоӣ бахшида буд бо 

Иброҳим дар бораи Парвардигораш 

муҷодала мекард? Ҳангоме ки 

Иброҳим гуфт: "Парвардигори ман 

касе аст, ки зинда мекунад ва 

мемиронад". [Намруд] Гуфт: "Ман 

[низ] зинда мекунам ва мемиронам". 

Иброҳим гуфт: "Аллоҳ таоло 

хуршедро аз машриқ [берун] 

меоварад, пас, ту онро аз мағриб 

биёвар". [Дар ин ҷо] Он ки куфр 

варзида буд, мабҳут шуд; ва Аллоҳ 

таоло ситамгоронро ҳидоят 

намекунад 

 
َ
هِذي َحآجه إِبَۡرَٰهِـَۧم فِي  أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

ُ ٱلُۡملَۡك إِۡذ َقاَل   َُٰه ٱَّلله ۡن َءاتَى
َ
ۦٓ أ َرب ِهِ

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َقاَل   إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب َِي ٱل
ِميُتۖۡ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َفإِنه  

ُ
ۡحِيۦ َوأ

ُ
نَا۠ أ

َ
أ

ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِرقِ  تِي بِٱلشه
ۡ
َ يَأ ِت  ٱَّلله

ۡ
فَأ

  ُۗ هِذي َكَفَر بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱل
َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ٢٥٨ َوٱَّلله

259. Ё ҳамчун он, ки аз шаҳр [-и 

вайрону матрук] гузашт, ки сақфҳо 

ва деворҳояш фурӯ рехта буд. [Ӯ бо 

худ] Гуфт: "Чи гуна Аллоҳ таоло 

[аҳли] ин [диёр] – ро пас аз 

маргашон зинда мекунад"? Пас 

Аллоҳ таоло ӯро [ба муддати] сад 

сол миронид, [ва] сипас зинда кард 

[ва ба ӯ] гуфт: "Чанд муддат [дар ин 

ҳол] мондаӣ"? Гуфт: "Як рӯз ё бахше 

аз як рӯз [дар ин ҳол] мондаам". 

Фармуд: "Чунин нест; сад сол [дар 

чунин ҳоле] мондаӣ. Ба хӯрданиву 

нӯшиданиат бингар, ки бо гузашти 

замон дигаргун нашудааст ва ба 

дарозгӯши худ бингар [ки чӣ гуна 

муталошӣ шудааст. Мо чунин кардем 

то ба суолат посух гӯем] ва туро 

барои мардум нишонае [дар 

мавриди қиёмат] қарор диҳем. 

[Акнун] Ба устухонҳои он [ҳайвон] 

нигоҳ кун, ки чи гуна онҳоро ба ҳам 

وۡ 
َ
هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَي َخاوِيٌَة  أ َكٱل

 ُ هيَٰ يُۡحِيۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله ن
َ
عَلَىَٰ ُعُروِشَها َقاَل أ

ُ ِماْئََة عَاٖم ُثمه  َماتَُه ٱَّلله
َ
ۖۡ فَأ َبۡعَد َمۡوتَِها

ۖۥۡ َقاَل َكۡم لَبِۡثَتۖۡ َقاَل لَبِۡثُت   َبَعَثُه
هبِثۡ  ۡو َبۡعَض يَۡومِٖۖ َقاَل بَل ل

َ
َت يَۡوًما أ

ِماْئََة عَاٖم فَٱنُظۡر إِلَيَٰ َطَعاِمَك  
َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنهۡهۖۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك  

َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي 
ٱلۡعَِظاِم َكۡيَف نُنِشُزَها ُثمه نَۡكُسوَها  

 َ نه ٱَّلله
َ
ۡعلَُم أ

َ
ا تَبَيهَن لَُهۥ َقاَل أ ْۚ فَلَمه  لَحۡٗما

ِ َشۡيٖء َقِدير  
 ٢٥٩ عَلَىَٰ ُكل 
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пайванд медиҳем ва сипас гӯште 

бар он мепӯшонем". Пас, ҳангоме ки 

[қудрати илоҳӣ бар зинда кардани 

мурдагон] барояш ошкор шуд, гуфт: 

"[Ба яқин] Медонам, ки Аллоҳ таоло 

бар ҳар коре тавоност" 

260. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] 

ҳангоме ки Иброҳим гуфт: 

"Парвардигоро, ба ман нишон бидеҳ, 

чи гуна мурдагонро зинда мекунӣ"? 

[Аллоҳ таоло] Фармуд: "Магар имон 

наёвардаӣ"? Гуфт: "Бале, вале 

[мехоҳам] қалбам ором бигирад". 

Фармуд: "Пас, чаҳор парранда бигир 

[ва бикуш] ва пора – пора кун [ва дар 

ҳам биёмез], сипас бар ҳар кӯҳе 

порае аз онҳоро бигзор, [ва] онгоҳ 

онҳоро [ба сӯйи худ] фаро хон; [хоҳӣ 

дид, ки зинда мешаванд ва] шитобон 

ба сӯйи ту меоянд; ва [эй Иброҳим], 

бидон, ки Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст" 

رِنِي َكۡيَف تُۡحِي  
َ
ِ أ َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

َولَۡم تُۡؤِمنِۖ َقاَل بَلَىَٰ 
َ
ِۖ َقاَل أ ٱلَۡمۡوتَيَٰ

َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ َقاَل فَُخۡذ  
يِۡر َفُصۡرُهنه إِلَۡيَك ُثمه  َِن ٱلطه ۡربََعٗة م 

َ
أ

ِۡنُهنه ُجزٗۡءا ُثمه ٱۡجَعۡل  ِ َجَبٖل م 
عَلَىَٰ ُكل 

 َ نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَۡم أ تِيَنَك َسۡعٗيا

ۡ
ٱۡدُعُهنه يَأ

 ٢٦٠ َعزِيٌز َحِكيم  

261. Масали [аҷру савоби] касоне, ки 

амволи худро дар роҳи Аллоҳ таоло 

инфоқ мекунанд, ҳаммонанди 

донаест, ки ҳафт хӯша мерӯёнад, ки 

дар ҳар хӯша сад дона аст; ва Аллоҳ 

таоло барои ҳар ки бихоҳад, 

[подошашро] чанд баробар мекунад 

ва Аллоҳ таоло кушоишгару доност 

ۡمَوَٰلَُهۡم فِي َسبِيِل 
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل مه

ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل  
َ
ِ َكَمَثِل َحبهٍة أ ٱَّلله

ِ ُسۢنُبلَةٖ 
ُ  فِي ُكل  ِاْئَُة َحبهةِٖۗ َوٱَّلله  م 

ُ َوَِٰسٌع   ْۚ َوٱَّلله يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء
 ٢٦١ َعلِيمٌ 

262. Касоне, ки амволашонро дар 

роҳи Аллоҳ таоло мебахшанд ва дар 

пайи бахшиши худ миннату озор 

раво намедоранд, подошашон назди 

Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на 

 ِ ۡمَوَٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ  ٱل

ٗذى  
َ
ا َولَٓا أ نَفُقواْ َمن ٗ

َ
ُثمه لَا يُتۡبُِعوَن َمآ أ
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тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин 

мешаванд 
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف 

َ
هُهۡم أ ل

 ٢٦٢ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

263. Сухани писандида [дар бархӯрд 

бо ниёзмандон] ва гузашт [аз исрору 

тундии онон], беҳтар аз садақае аст, 

ки озоре ба дунболаш бошад; ва 

Аллоҳ таоло бениёзу бурдбор аст 

ِن  ۡعُروف  َوَمۡغفَِرةٌ َخيۡر  م  ۞َقۡول  مه
ُ َغنِيٌّ   ٗذىِۗ َوٱَّلله

َ
َصَدَقةٖ يَتَۡبُعَهآ أ

 ٢٦٣ َحلِيم  

264. Эй касоне, ки имон овардаед, 

садақаҳои худро бо миннату озор 

ботил накунед, ҳамчун касе, ки моли 

худро барои намоиш додан ба 

мардум инфоқ мекунад ва ба Аллоҳу 

рӯзи қиёмат имон надорад; пас, 

масали ӯ ҳамчун масали санги 

софест, ки рӯйи он [андаке] хок 

нишастааст; он гоҳ борони тунде бар 

он мезанад [ва ҳамаи хокҳоро аз 

санг мешӯяд] ва онро соф [-у бидуни 

хок] раҳо мекунад. Онон [риёкорон] 

аз он чи, ки анҷом додаанд, чизе ба 

даст намеоваранд; ва Аллоҳ таоло 

гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتۡبِطلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ه  َذىَٰ َكٱل
َ
ِ َوٱلۡأ َٰتُِكم بِٱلَۡمن  ِذي َصَدَق

اِس َولَا يُۡؤِمُن   يُنفُِق َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل   بِٱَّلله

َصابَُهۥ َوابِل  
َ
َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُراب  فَأ

ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء  َفتََرَكُهۥ َصلٗۡداۖۡ ل
ُ لَا َيۡهِدي ٱلۡقَ  ُْۗ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه ۡوَم  م 

َٰفِرِينَ   ٢٦٤ ٱلَۡك

265. Ва масали касоне, ки амволи 

худро барои талаби хушнудии Аллоҳ 

таоло ва ба хотири боваре, ки дар 

дилҳояшон [ба подоши Аллоҳ таоло] 

доранд, инфоқ мекунанд, ҳамчун 

бӯстоне бар теппае аст, ки борони 

тунде бар он борад ва меваҳояшро 

дучандон ба бор оварад; ва агар 

борони тунде ҳам ба он нарасад, 

борони сабук [низ замини покашро 

пурсамар месозад]; ва Аллоҳ таоло 

аз он чи мекунед, огоҳ аст 

ۡمَوَٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء 
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوَمَثُل ٱل

نفُ 
َ
ِۡن أ ِ َوتَثۡبِيٗتا م  ِسِهۡم  َمۡرَضاِت ٱَّلله

َصاَبَها َوابِل  
َ
َكَمَثِل َجنهةِۭ بَِرۡبَوٍة أ

هۡم   ُكلََها ِضۡعَفيِۡن َفإِن ل
ُ
فَـ َاتَۡت أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ُۗ َوٱَّلله يُِصۡبَها َوابِل  َفَطل  
 ٢٦٥ بَِصيرٌ 
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266. Оё ҳеҷ як аз шумо дӯст дорад, 

ки боғе аз дарахтони хурмо ва ангур 

дошта бошад, ки аз зери онҳо 

ҷӯйборҳо [-и гуворо] равон аст ва ҳар 

гуна мева барояш ба бор меоварад 

ва [аммо] дар ҳоле ки ба синни пирӣ 

расида ва фарзандон [-и хурдсол] ва 

нотавон дорад, ногаҳон гирдбоди 

оташин дар он занаду [ҳамаи боғ] 

бисӯзад? [Ҳоли касоне, ки садақаҳои 

худро бо миннату озор ва риё ботил 

мекунанд низ чунин аст]. Аллоҳ 

таоло бад-ин гуна оёт [-и худ]-ро 

барои шумо равшан месозад; 

бошад, ки биандешед 

ن تَُكوَن لَُهۥ َجنهة   
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

ۡعَناٖب َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها  
َ
خِيٖل َوأ ِن نه م 

 َ نَۡهَُٰر ل
َ
َمَرَِٰت  ٱلۡأ ِ ٱلثه

ُهۥ فِيَها ِمن ُكل 
ِيهة  ُضَعَفآُء   َصابَُه ٱلِۡكبَُر َولَُهۥ ُذر 

َ
َوأ

َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ نَار  فَٱۡحتََرقَۡتُۗ 
َ
فَأ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت   َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢٦٦ لََعلهُكۡم َتَتَفكه

267. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

чизҳои покизае, ки ба даст овардаед 

ва аз он чи аз замин барои шумо 

баровардаем, инфоқ кунед; ва ба 

суроғ [-и моли] нопок наравед, ки аз 

он инфоқ намоед; дар ҳоле ки 

худатон ҳозир ба пазируфтанаш 

нестед, магар бо чашмпӯшӣ [ва 

бемайлӣ] нисбат ба он; [пас, чӣ гуна 

чизеро, ки барои худ намеписандед, 

барои Аллоҳ таоло раво медоред]? 

Ва бидонед, ки Аллоҳ таоло бениёзу 

сутуда аст 

نفُِقواْ ِمن  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡخرَۡجَنا 
َ
آ أ َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتۡم َوِممه

ۡرِضِۖ َولَا 
َ
َِن ٱلۡأ ُمواْ لَُكم م  َتَيمه

ٱلۡخَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَـِبِخِذيهِ  
 َ نه ٱَّلله

َ
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
هٓا أ إِل

 ٢٦٧ َغنِيٌّ َحمِيدٌ 

268. Шайтон шуморо [ба ҳангоми 

инфоқ метарсонад ва] ваъдаи 

тиҳидастӣ медиҳад ва шуморо ба 

зиштиҳо [гуноҳ намудан] амр 

мекунад; вале Аллоҳ таоло аз 

ҷониби худ ба шумо ваъдаи омурзиш 

ва афзуни [-и неъмат] медиҳад ва 

Аллоҳ таоло кушоишгару доност 

ُمُرُكم  
ۡ
ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َويَأ ٱلشه

ِۡنُه  ۡغفَِرٗة م  ُ يَعُِدُكم مه بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ َوٱَّلله
 ُ  ٢٦٨  َوَِٰسٌع َعلِيم  َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله
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269. [Аллоҳ таоло] Ба ҳар ки 

бихоҳад, ҳикмат [ростӣ дар гуфтор 

ва кирдор] медиҳад ва бе тардид, ба 

ҳар ки ҳикмат дода шавад, хайри 

фаровоне ато шудааст; ва ба ҷуз 

хирадмандон [аз оёти илоҳӣ] панд 

намегиранд 

ْۚ َوَمن يُۡؤَت  يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن  يََشآُء
وتَِي َخيٗۡرا َكثِيٗراُۗ َوَما  

ُ
ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه  ٢٦٩ يَذه

270. Ҳар чизе, ки инфоқ кунед ё ҳар 

назре, ки [бо худ] аҳд кунед, ҳатман, 

Аллоҳ таоло онро медонад [Ҳар ки 

аз иҷрои фармудаҳои илоҳӣ 

ҷилавгирӣ кунад, ситамгор аст] ва 

ситамгорон [дар охират] ҳеҷ ёваре 

надоранд 

ِن   ۡو نََذۡرتُم م 
َ
ِن نهَفَقٍة أ نَفۡقُتم م 

َ
َوَمآ أ

َٰلِِميَن   ۗۥُ َوَما لِلظه َ َيۡعلَُمُه نهۡذرٖ َفإِنه ٱَّلله
نَصارٍ 

َ
 ٢٧٠ ِمۡن أ

271. Агар садақаҳоро ошкор кунед, 

чи накуст! Ва агар онхоро пинҳон 

доред ва ба тиҳидастон бидиҳед, 

бароятон беҳтар аст ва [ин гуна 

садақаи холисона ва пинҳонӣ] аз 

гуноҳонатон мезудояд; ва [бидонед, 

ки дар ҳама сурат] Аллоҳ таоло ба 

он чи мекунед, огоҳ аст 

ا ِهَيۖۡ َوِإن   َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتۡبُدواْ ٱلصه
خُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو َخيۡر   تُ 

ِن   ُِر َعنُكم م  لهُكۡمْۚ َويَُكف 
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ َوٱَّلله

 ٢٧١ َخبِير  

272. [Эй паёмбар] Ҳидояти онон бар 

уҳдаи ту нест; балки Аллоҳ таоло 

ҳар киро бихоҳад ҳидоят мекунад; ва 

[эй муъминон] он чи аз моли [худ] 

инфоқ мекунед, ба суди худатон аст 

ва [ба ёд дошта бошед, ки] ҷуз барои 

хушнудии Аллоҳ таоло инфоқ 

накунед; ва он чи аз мол инфоқ 

мекунед, [подошаш] ба таври комил 

ва тамом ба шумо дода мешавад ва 

[ҳаргиз] ситам нахоҳед дид 

َ  ۞لهيَۡس  َُٰهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله َعلَۡيَك ُهَدى
ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر   َيۡهِدي َمن يََشآُء
ها ٱبۡتَِغآَء  فَلَِأنُفِسُكۡمْۚ َوَما تُنفُِقوَن إِل
ِْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر يَُوفه  وَۡجهِ ٱَّلله

نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 
َ
 ٢٧٢ إِلَۡيُكۡم َوأ
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273. [Садақоти шумо] Барои афроди 

тангдасте аст, ки худро вақф [-и 

ҷиҳод] дар роҳи Аллоҳ таоло 

кардаанд ва наметавонанд [барои 

таъмини харҷҳои зиндагӣ] дар замин 

сафар кунанд. Аз шиддати [наҷобат 

ва] хештандорӣ афроди ноогоҳ 

ононро бениёз мепиндоранд. 

Эшонро аз нишонаҳояшон [ки дар 

либосу вазъияти зоҳириашон ошкор 

аст, ба таври ошкор] мешиносӣ [ва 

онон ҳаргиз] бо исрор чизе аз 

мардум намехоҳанд; ва он чи аз мол 

инфоқ мекунед, ҳатман, Аллоҳ таоло 

аз он огоҳ аст 

 ِ ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ   لِلُۡفَقَرآِء ٱل

ۡرِض 
َ
لَا يَۡسَتِطيُعوَن َضۡرٗبا فِي ٱلۡأ

ِف   َعفُّ ۡغنَِيآَء ِمَن ٱلته
َ
َيحَۡسُبُهُم ٱلۡجَاهُِل أ

اَس   َتۡعرُِفُهم بِِسيَمَُٰهۡم لَا يَۡسـ َلُوَن ٱلنه
 َ ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر َفإِنه ٱَّلله إِلۡحَاٗفا

 ٢٧٣ بِهِۦ َعلِيمٌ 

274. Касоне, ки амволи худро дар 

шабу рӯз, пинҳону ошкор инфоқ 

мекунанд, подошашон назди 

Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на 

тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин 

мешаванд 

َهارِ   هۡيِل َوٱلنه ۡمَوَٰلَُهم بِٱل
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

ۡجُرُهۡم ِعنَد 
َ
ا وََعلَانَِيٗة فَلَُهۡم أ ِسر ٗ

َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  َرب ِِهۡم 
 ٢٧٤ َيحَۡزنُونَ 

275. Касоне, ки рибо мехӯранд, [рӯзи 

қиёмат аз қабр] барнамехезанд; 

магар монанди бархостани касе, ки 

бар асари тамоси шайтон девона 

шудааст ва [наметавонад таодули 

худро ҳифз кунад]. Ин бад-он сабаб 

аст, ки онон [рибохорон] гуфтанд: 

"Доду ситад низ монанди рибост [ва 

ин ҳар ду молро афзун мекунад]"; 

дар ҳоле ки Аллоҳ таоло, доду 

ситадро ҳалол ва риборо ҳаром 

намудааст. Пас, ҳар ки аз [ҷониби] 

Парвардигораш панде ба ӯ бирасад 

ва [аз рибохорӣ] даст бардорад, он 

чи гузашта ва [судҳое, ки қабл аз 

нузули ҳукми рибо дарёфт кардааст] 

ُكلُوَن ٱ
ۡ
هِذيَن يَأ اْ لَا َيُقوُموَن ٱل ِبَوَٰ لر 

هِذي َيَتَخبهُطُه   ها َكَما َيُقوُم ٱل إِل
نهُهۡم َقالُٓواْ  

َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  ٱلشه

  ُ َحله ٱَّلله
َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ إِنهَما ٱلَۡبۡيُع ِمۡثُل ٱلر 

ْْۚ َفَمن َجآَءهُۥ   ا ِبَوَٰ َم ٱلر  ٱلَۡبۡيَع وََحره
ب ِهِ  ِن ره ۦ فَٱنَتَهيَٰ فَلَُهۥ َما  َموِۡعَظة  م 

ِۖۡ َوَمۡن عَاَد  ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۡمُرُه
َ
َسلََف َوأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
فَأ

 ٢٧٥ َخَٰلُِدونَ 
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аз они ӯст ва [дар мавриди оянда 

низ] кораш ба Аллоҳ таоло вогузор 

мешавад; ва [аммо] касоне, ки [ба 

рибохорӣ] бозмегарданд, аҳли 

оташанд ва дар он ҷовидонанд 

276. Аллоҳ таоло риборо нобуд [ва 

бебаракат] мегардонад ва садақотро 

[бо изофа кардан бар савобаш] 

афзоиш [ва баракат] медиҳад; ва 

Аллоҳ таоло ҳеҷ кофири лаҷуҷу 

гунаҳгореро дӯст намедорад 

َِٰتِۗ   َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ ُ ٱلر  َيۡمَحُق ٱَّلله
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ ُ لَا ُيحِبُّ ُكله َكفه  ٢٧٦ َوٱَّلله

277. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд ва 

намоз барпо доштаанд ва закот 

пардохтаанд, подошашон назди 

Парвардигорашон [маҳфуз] аст; на 

тарсе хоҳанд дошт ва на андӯҳгин 

мешаванд 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ةَ لَُهۡم   َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه َقاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا 
َ
َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم  أ

 ٢٧٧ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

278. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед] 

ва агар муъмин ҳастед, он чиро, ки 

аз [мутолиботи] рибо боқӣ мондааст, 

раҳо кунед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ  َها ٱل يُّ
َ
َ َوَذُرواْ  َيَٰٓأ ٱَّلله

اْ إِن ُكنُتم   ِبَوَٰٓ َما بَِقَي ِمَن ٱلر 
ۡؤِمنِينَ   ٢٧٨ مُّ

279. Агар [чунин] накардед, бидонед, 

ки Аллоҳ таоло ва расулаш бо шумо 

пайкор хоҳанд кард; ва агар тавба 

кардед, асли сармояҳоятон аз они 

шумост; на [бо гирифтани суди 

сармояатон ба касе] ситам мекунед 

ва на [бо чашмпӯшӣ аз он суди 

ҳаром] бар шумо ситам меравад 

  ِ َِن ٱَّلله َذنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ َفإِن ل

َورَُسولِهِۖۦۡ َوِإن تُبُۡتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس  
ۡمَوَٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا  

َ
أ

 ٢٧٩ ُتۡظلَُمونَ 
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280. Ва агар [шахси қарздор] 

тангдаст бувад, то [ҳангоми] кушоиш 

[ва тавоноии бозпардохт ба ӯ] 

муҳлат диҳед ва [агар тавоноии 

пардохт надошт], бахшидани он 

[қарз] бароятон беҳтар аст, агар 

[савоби ин корро] бидонед 

َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ 
ُقواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن  َميَۡسَرةِٖۚ وَ  ن تََصده

َ
أ

 ٢٨٠ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

281. Ва аз [азоби] рӯзе битарсед, ки 

дар он ба сӯйи Аллоҳ таоло 

бозгардонда мешавед; сипас ба ҳар 

кас [подоши] он чи анҷом додааст, 

ба таври комил дода мешавад ва ба 

онон ситам нахоҳад шуд 

ِۖۡ ُثمه  َوٱته  ُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إِلَي ٱَّلله
ا َكَسَبۡت َوُهۡم لَا   هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه تَُوف

 ٢٨١ ُيۡظلَُمونَ 

282. Эй касоне, ки имон овардаед, 

агар ба ҳамдигар воме [пардохтед ё 

муомилаи насияе анҷом] додед, ки 

саррасиди муайяне дошт, онро 

бинависед; ва бояд нависанда 

[қарордоди ин корро] бар асоси 

адолат байни шумо бинависад ва 

ҳеҷ нависандае набояд аз 

навиштанаш худдорӣ кунад, ҳамон 

гуна [ва ба шукронаи он], ки Аллоҳ 

таоло ба ӯ омӯзиш додааст; ва касе, 

ки вом бар уҳдаи ӯст [қарздор] бояд 

имло кунад ва ӯ [нависанда] 

бинависад; ва бояд аз Аллоҳ таоло, 

ки Парвардигори ӯст, бипарҳезад ва 

аз [маблағ ва муддати] он [вом] чизе 

накоҳад. Агар касе, ки вом бар уҳдаи 

ӯст, сафеҳ [кӯдак ё девона] ё 

нотавон аст ё худ наметавонад имло 

кунад, бояд сарпарасти ӯ бо [риояти] 

адолат имло кунад ва ду шоҳид аз 

мардонатонро [бар он қарордод] 

гувоҳ бигиред. Агар ду мард 

набошад, як марду ду зан аз миёни 

гувоҳоне, ки [ба адолати онон] 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ي فَٱۡكتُ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ُبوُهْۚ  بَِديٍۡن إِلَيَٰٓ أ

ِۚ َولَا   َولَۡيۡكُتب بهيَۡنُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِل
ن يَۡكُتَب َكَما َعلهَمُه  

َ
َب َكاتٌِب أ

ۡ
يَأ

هِذي َعلَۡيهِ  ْۚ فَلَۡيۡكُتۡب َولُۡيۡملِِل ٱل ُ ٱَّلله
َ َربهُهۥ َولَا َيۡبَخۡس   ٱلۡحَقُّ َولَۡيتهِق ٱَّلله

هِذي َعلَۡيهِ ٱ ْۚ َفإِن َكاَن ٱل ا لۡحَقُّ ِمۡنُه َشۡيـ ٗ
ن  

َ
ۡو لَا يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
َسفِيًها أ

 ِۚ يُِمله ُهَو فَلُۡيۡملِۡل َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِل
َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن ر َِجالُِكۡمۖۡ  

هۡم يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل   َفإِن ل
َهَدآِء  ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممه

َ
َوٱۡمَرأ

ن تَِضله 
َ
َُٰهَما  أ َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفُتَذك   إِۡحَدى

َهَدآُء إَِذا َما   َب ٱلشُّ
ۡ
ِۚ َولَا يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
ٱلۡأ

ن تَۡكُتُبوهُ َصغِيًرا 
َ
ْْۚ َولَا تَۡسـ َُمٓواْ أ ُدُعوا
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ризоият доред [гувоҳ бигиред], то 

агар яке аз он ду [зан] фаромӯш 

кард, дигаре ба ӯ ёдоварӣ кунад; ва 

ҳангоме ки гувоҳон [барои адои 

шаҳодат] даъват шаванд, набояд [аз 

омадан] худдорӣ кунанд. Ва аз 

навиштани [қарз] то саррасидаш 

[озурда ва] дилгир нашавед, хоҳ 

[маблағаш] кам бошад хоҳ зиёд. Ин 

[кор] дар назди Аллоҳ таоло ба 

адолат наздиктар ва барои гувоҳӣ 

додан устувортар ва барои он, ки 

[дар миқдор ва муддати вом] дучори 

тардид нашавед, [ба адолат] 

наздиктар аст; магар ин ки доду 

ситади нақдӣ бошад, ки байни худ 

даст ба даст мекунед. Дар ин сурат 

гуноҳе бар шумо нест, ки онро 

нанависед; ва ҳангоме ки доду ситад 

[-и нақдӣ] кардед, гувоҳ бигиред ва 

[дар ин миён] набояд ба нависанда 

ва гувоҳ [ҳеҷ] ранҷу зиёне бирасад; 

ва агар [чунин] кунед; бе шак 

[баёнгари] нофармонии шумо хоҳад 

буд; ва [эй муъминон], аз Аллоҳ 

таоло парво кунед [ва муомилотро 

ба ҳамон шакле, ки амр мекунад, 

анҷом диҳед]. Аллоҳ таоло [он чиро, 

ки барои дунё ва охирататон 

судманд аст] ба шумо омӯзиш 

медиҳад ва Аллоҳ таоло ба ҳар чиз 

доност 

قَۡسُط 
َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهۚۦِْ َذ

َ
ۡو َكبِيًرا إِلَيَٰٓ أ

َ
أ

ها  ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َهََٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشه

َ
ِ َوأ ِعنَد ٱَّلله

ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َحاِضَرٗة  
َ
هٓا أ تَۡرتَابُٓواْ إِل

تُِديُروَنَها بَيَۡنُكۡم فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم  
ۡشِهُدٓواْ إَِذا  

َ
ُۗ َوأ ها تَۡكُتُبوَها ل

َ
ُجَناٌح أ

  ْۚ َتَباَيۡعُتۡمْۚ َولَا يَُضآره َكاتِب  َولَا َشِهيد 
َوِإن َتۡفَعلُواْ َفإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمُۗ  

ُ  َوٱتهقُ  ُۗ َوٱَّلله ُ ۖۡ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله َ واْ ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ٢٨٢ بِكُل 

283. Агар дар сафар будед ва 

нависандае наёфтед [ки санади 

вомро бинависад, чизе] гарав 

бигиред ва агар яке аз шумо 

дигареро амин донист [ва чизе гарав 

нагирифт ва навиштаву гувоҳе низ 

надошт], он ки амин шумурда 

۞َوِإن ُكنُتۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ َولَۡم َتِجُدواْ  
ِمَن 

َ
ۖۡ َفإِۡن أ ۡقُبوَضة  َكاتِٗبا فَرَِهَٰن  مه

هِذي ٱۡؤتُِمَن  ِ ٱل َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد 
ۗۥُ َولَا تَۡكُتُمواْ   َ َربهُه َمََٰنَتُهۥ َولَۡيتهِق ٱَّلله

َ
أ
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шудааст, бояд амонат [ва қарзи] 

худро бозпас диҳад ва бояд аз 

Аллоҳ таоло, ки Парвардигори ӯст, 

парво кунад; ва шаҳодатро китмон 

накунед ва [бидонед, ки] ҳар касе 

онро китмон кунад, бе шак, қалбаш 

гунаҳкор аст; ва Аллоҳ таоло ба он 

чи мекунед, доност 

ۥٓ َءاثِم   ْۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها َفإِنهُه َهََٰدةَ ٱلشه
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  َق  ۗۥُ َوٱَّلله  ٢٨٣ لُۡبُه

284. Он чи дар осмонҳо ва замин 

аст, аз они Аллоҳ таоло аст. Агар он 

чиро дар дили худ доред, ошкор 

кунед ё пинҳонаш намоед, Аллоҳ 

таоло шуморо бар [асоси] он 

муҳосиба [бозпурсӣ] мекунад; пас, 

[бар асоси бахшиш ва раҳмати хеш] 

ҳар киро бихоҳад, мебахшад ва [аз 

рӯйи адолат ва ҳикматаш низ] ҳар 

киро бихоҳад, азоб мекунад; ва 

Аллоҳ таоло бар [анҷоми] ҳар коре 

тавоност 

ۡرِضِۗ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۡو 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُتخُۡفوهُ  َوِإن ُتۡبُدواْ َما فِٓي أ

ۖۡ َفَيۡغفُِر لَِمن يََشآُء   ُ ُيحَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله
ِ َشۡيٖء  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ َويَُعذ 
 ٢٨٤ َقِديرٌ 

285. Расул [-и Аллоҳ таоло] ба он чи 

аз [сӯйи] Парвардигораш бар ӯ нозил 

шуда, имон овардааст ва муъминон 

[низ] ҳамагӣ ба Аллоҳ таоло ва 

фариштагону китобҳо ва 

паёмбаронаш имон овардаанд; [ва 

суханашон ин аст, ки]: "Миёни ҳеҷ як 

аз паёмбаронаш [дар имон ба эшон] 

тафовуте намегузорем" ва гуфтанд: 

"Шунидем ва итоат кардем. 

Парвардигоро, омурзиши Туро 

[хоҳонем] ва бозгашти [тамоми умур] 

ба сӯйи Туст" 

ب ِهِۦ   نزَِل إِلَۡيهِ ِمن ره
ُ
َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

  ِ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنْۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّلله
ُِق   َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا ُنَفر 

ِن رُُّسلِهۚۦِْ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا   َحٖد م 
َ
َبيَۡن أ

ۖۡ ُغۡفَرانََك رَ  َطۡعَنا
َ
بهَنا َوِإلَۡيَك  َوأ

 ٢٨٥ ٱلَۡمِصيرُ 

286. Аллоҳ таоло ҳеҷ касро ҷуз ба 

андозаи тавонаш таклиф [уҳдадор] 

намекунад. Он чи [аз хубӣ] ба даст 

овардааст ба суди ӯст ва он чи [аз 

ْۚ لََها َما   ها ُوۡسَعَها ُ َنۡفًسا إِل لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتُۗ َربهَنا  
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бадӣ] касб кардааст, ба зиёни ӯст. 

[Паёмбарон ва муъминон гуфтанд:] 

"Парвардигоро, агар фаромӯш ё 

хато кардем, моро бозхост макун. 

Парвардигоро, бори гарон [ва 

таклифи сангин] бар [дӯши] мо 

магзор; чунон ки онро [ба муҷозоти 

гуноҳ ва саркашӣ] бар [дӯши] касоне, 

ки пеш аз мо буданд [яҳудиён] 

ниҳодӣ. Парвардигоро, он чи, ки 

тоби таҳаммулашро надорем, бар 

[дӯши] мо магзор ва моро биёмурз 

ва ба мо раҳм кун. Ту ёр [-у корсози] 

моӣ; пас, моро бар гурӯҳи кофирон 

пирӯз гардон" 

ْۚ َربهَنا  لَا تَُؤاِخۡذنَآ  نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
هِسيَنآ أ إِن ن

َولَا َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَلَۡتُهۥ 
ِلَۡنا  ْۚ َربهَنا َولَا ُتحَم  هِذيَن ِمن َقۡبلَِنا عَلَى ٱل

َما لَا َطاَقَة لََنا بِهِۖۦۡ َوٱۡعُف َعنها 
ََٰنا  نَت َمۡولَى

َ
ْۚ أ َوٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنآ

َٰفِرِينَ فَٱنُصۡرنَ   ٢٨٦ ا عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك
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Сураи Оли Имрон  عمران  لآ  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. АЛМ [Алиф, Лом, Мим]  ٓ١ الٓم 

2. Аллоҳ таоло [маъбуди ростин] 

аст, ки ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ 

нест; зиндаи поянда [ва қоим ба 

зот] аст 

ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّومُ  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل  ٢ ٱَّلله

3. Ин китоб [Қуръон]-ро, ки 

таъйидкунандаи китобҳои 

[осмонии] пешин аст, ба дурустӣ 

бар ту нозил кард ва Тавроту 

Инҷилро… 

َل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتَٰ  ٗقا ل َِما نَزه ِ ِ ُمَصد  َب بِٱلۡحَق 
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى نَزَل ٱلته

َ
 ٣ َبيَۡن يََديۡهِ َوأ

4. Пеш аз он [Тавроту Инҷилро] 

барои ҳидояти мардум нозил кард; 

ва [низ] Фурқонро [Қуръон, ки 

ҷудокунандаи ҳақ аз ботил аст] 

нозил намуд. Касоне, ки ба оёти 

Аллоҳ таоло кофир шуданд, азоби 

сахте [дар пеш] доранд; ва Аллоҳ 

таоло шикастнопазир [-у] 

интиқомгиранда аст 

نَزَل ٱلُۡفۡرقَاَنُۗ  
َ
ِمن َقۡبُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

ِ لَُهۡم   هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ُ َعزِيز  ُذو   ُۗ َوٱَّلله َعَذاب  َشِديد 

 ٤ ٱنتَِقامٍ 

5. Бе тардид, ҳеҷ чиз - [на] дар 

замин ва на дар осмон – аз Аллоҳ 

таоло пӯшида намемонад 

ۡرِض  
َ
َ لَا َيخَۡفيَٰ َعلَۡيهِ َشۡيء  فِي ٱلۡأ إِنه ٱَّلله

َمآءِ   ٥ َولَا فِي ٱلسه

6. Ӯст, ки шуморо ҳар гуна ки 

бихоҳад дар раҳимҳо шакл 

медиҳад. Ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз 

Ӯ шикастнопазиру ҳаким нест 

رَۡحاِم َكۡيَف  
َ
ُِرُكۡم فِي ٱلۡأ هِذي يَُصو  ُهَو ٱل

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ْۚ لَٓا إَِلََٰه إِل  ٦ يََشآُء
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7. [Эй паёмбар] Ӯст, ки китоб [-и 

Қуръон]-ро бар ту нозил кард. 

Бахше аз он оёти муҳкам [сареҳу 

равшан] аст, ки онҳо асоси 

китобанду [бахши] дигар 

муташобеҳот аст [ки 

таъвилпазиранд]; аммо касоне, ки 

дар дилҳояшон инҳироф аст, барои 

фитнаҷӯӣ [ва гумроҳ кардани 

мардум] ва ба хотири таъвили он 

[ба дилхоҳи худ], аз муташобеҳи он 

пайравӣ мекунанд; ҳол он ки 

таъвилашро [касе] ҷуз Аллоҳ таоло 

намедонад; ва росихони дар илм 

[уламои дин] мегӯянд: "Мо ба 

ҳамаи он [оёт, чи муҳкаму чи 

муташобеҳ] имон овардем; ҳама аз 

тарафи Парвардигори мост"; ва ҷуз 

хирадмандон касе панд намегирад 

نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنهُ 
َ
هِذٓي أ   ُهَو ٱل

َخُر 
ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
حَۡكَمٌَٰت ُهنه أ َءاَيَٰت  مُّ

هِذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيغ    ا ٱل مه
َ
ۖۡ فَأ ُمتََشَٰبَِهَٰت 

َفَيتهبُِعوَن َما تََشََٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ  
ها   ۥٓ إِل وِيلَُه

ۡ
وِيلِهِۖۦۡ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َوٱبۡتَِغآَء تَأ

َٰسِ  ُۗ َوٱلره ُ ُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنها ٱَّلله
هٓا   ُر إِل كه ُۗ َوَما يَذه ِۡن ِعنِد َرب َِنا بِهِۦ ُكل   م 

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
 ٧ أ

8. Онон мегӯянд: "Парвардигоро, 

дилҳои моро – баъд аз он, ки 

ҳидоятамон кардӣ – [аз роҳи ҳақ] 

мунҳариф магардон ва аз сӯйи худ 

раҳмате ба мо арзонӣ дор, [ки] бе 

тардид, Ту бисёр бахшандаӣ 

َربهَنا لَا تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا 
نَت  

َ
ْۚ إِنهَك أ هُدنَك َرۡحمًَة َوَهۡب لََنا ِمن ل

اُب   ٨ ٱلۡوَهه

9. Парвардигоро, бешак, Ту 

мардумро барои рӯзе, ки дар 

[омадани] он тардид нест, ҷамъ 

хоҳӣ кард. Ҳатман, Аллоҳ таоло 

дар ваъдаи [худ] хилоф намекунад" 

ها َرۡيَب  اِس لَِيۡوٖم ل َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱلنه
َ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ   ٩ فِيهِِۚ إِنه ٱَّلله

10. Дар ҳақиқат, касоне, ки куфр 

варзиданд, амволу 

фарзандонашон чизе аз [азоби] 

Аллоҳро аз онон дур нахоҳад кард 

ва онон худ ҳезуми оташ [-и дӯзах] 

ҳастанд 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم   إِنه ٱل
 ۡۖ ا ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَٓا أ

َ
أ

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َوُقوُد ٱلنه
ُ
 ١٠ َوأ
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11. [Шеваи ин кофирон] Ҳамчун 

шеваи хонадони Фиръавн ва 

[равиши] касонест, ки пеш аз онҳо 

буданд: Оёти моро такзиб карданд; 

пас, Аллоҳ таоло ононро ба [сазои] 

гуноҳонашон азоб кард; ва Аллоҳ 

таоло [нисбат ба кофирон] 

сахткайфар аст 

ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن وَ 
ۡ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ  َكَدأ ٱل

ُ بُِذنُوبِِهۡمُۗ   َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ َكذه

ُ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١١ َوٱَّلله

12. Ба касоне, ки куфр варзиданд, 

бигӯ: "Ба зудӣ [аз муъминон] 

шикаст хоҳед хӯрд ва [он гоҳ дар 

қиёмат] ба сӯйи ҷаҳаннам маҳшур 

мешавед; ва чи бад ҷойгоҳе аст"! 

هِذيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن  قُل ل ِل
 ١٢ َوُتحَۡشُروَن إِلَيَٰ َجَهنهَمۖۡ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

13. Ҳатман, дар [рӯёрӯйи] ду 

гурӯҳе, ки [дар Бадр] бо ҳам рӯбарӯ 

шуданд, нишона [ва ибрат]-е барои 

шумо буд; як гурӯҳ дар роҳи Аллоҳ 

таоло меҷангид ва [гурӯҳи] дигар 

кофирон буданд. Онҳо ба чашми 

худ [муъминонро] ду баробари он 

чи буданд, медиданд; ва Аллоҳ 

таоло ҳар киро бихоҳад, бо ёрии 

худ таъйид мекунад. Ба ростӣ, дар 

ин [моҷаро] барои аҳли биниш, 

ибрате аст 

ۖۡ َقۡد َكاَن لَُكۡم َءايَة    فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقَتا
ۡخَرىَٰ َكافَِرة  

ُ
ِ َوأ فِئَة  تَُقَٰتُِل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ يَُؤي ُِد  َي ٱلَۡعيِۡنِۚ َوٱَّلله
ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ يََرۡوَنُهم م 

َٰلَِك لَعِبَۡرٗة   ْۚ إِنه فِي َذ بَِنۡصرِهِۦ َمن يََشآُء
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٣ ل ِأ

14. Ишқ ба хостаниҳо [-и моддӣ], аз 

[ҷумла] занону фарзандон ва 

амволи ҳангуфт – аз тилло ва 

нуқра ва аспҳои нишондор ва 

домҳову киштзор [ҳо] – барои 

мардум ороста шудааст. Ин [ҳама, 

лаззатҳо ва] колои [зудгузари] 

зиндагии дунёст ва [ҳол он ки] 

саранҷоми нек назди Аллоҳ таоло 

аст 

َهَوَِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ  ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
َوٱلَۡبنِيَن َوٱلَۡقَنَِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن 

ةِ َوٱلۡخَۡيِل ٱلُۡمَسوهَمةِ  َهِب َوٱلۡفِضه ٱلذه
ةِ  َٰلَِك َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ نَۡعَِٰم َوٱلۡحَرِۡثِۗ َذ

َ
َوٱلۡأ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َ  ۖۡ َوٱَّلله ۡنَيا  ١٤ ابِ ٱلدُّ
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15. [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: "Оё 

[мехоҳед] шуморо аз чизе огоҳ 

кунам, ки аз ин [дороиҳо ва 

лаззатҳои моддӣ] беҳтар бошад"? 

Касоне, ки тақво пеша кардаанд, 

назди Парвардигорашон боғҳое 

доранд, ки аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо равон аст; ҷовидона дар 

он хоҳанд буд ва ҳамсарони покиза 

[ва беайб доранд] ва [ҳамчунин] аз 

хушнудии Аллоҳ таоло 

[бархӯрдоранд]; ва Аллоҳ таоло ба 

[аҳволи] бандагон биност 

َٰلُِكۡمۖۡ  ِن َذ ُؤنَب ِئُُكم ِبخَيٖۡر م 
َ
۞قُۡل أ

َٰت  تَ  هِذيَن ٱتهَقۡواْ ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه جۡرِي  لِل
ۡزَوَٰج   

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوأ

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ُۢ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َرة  َورِۡضَوَٰن  م  َطهه مُّ
 ١٥ بِٱلۡعَِبادِ

16. [Ин биҳиштиён] Касоне 

[ҳастанд], ки мегӯянд: 

"Парвардигоро, ба ростӣ, ки мо 

имон овардаем; пас, 

гуноҳонамонро биёмурз ва моро аз 

азоби оташ нигаҳ дор" 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر  ٱل
ارِ   ١٦ لََنا ُذنُوبََنا َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

17. Онон [дар баробари мушкилот 

ва дар роҳи итоат ва тарки гуноҳ] 

шикебоӣ меварзанд ва [дар 

гуфтору рафторашон] ростгӯ 

ҳастанд ва [дар баробари 

фармудаҳои илоҳӣ] 

фармонбардоранд ва [барои 

хушнудии Бори таоло] инфоқ 

мекунанд ва дар саҳаргоҳон 

омурзиш металабанд 

َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن  َٰبِِريَن َوٱلصه ٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمنفِقِيَن َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ

18. Аллоҳ таоло, ки [дар ҷаҳони 

ҳастӣ] барподорандаи адл аст, 

гувоҳӣ додааст, ки маъбуде [ба ҳақ] 

ҷуз Ӯ нест ва фариштагону уламо 

[низ бар ягонагӣ ва адолати илоҳӣ 

гувоҳӣ медиҳанд]. Маъбуде [ба ҳақ] 

ҷуз Ӯ нест, [ки] шикастнопазиру 

ҳаким аст 

 ُ ها ُهَو َشِهَد ٱَّلله نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل
َ
أ

ُۢا بِٱلۡقِۡسِطِۚ  ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم َقآئَِم
ُ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ١٨ لَٓا إَِلََٰه إِل
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19. Дар ҳақиқат, дини [писандида] 

назди Аллоҳ таоло ҳамон ислом 

аст; ва касоне, ки китоби [осмонӣ] 

ба онон дода шудааст, бо якдигар 

ба ихтилоф напардохтанд, магар 

пас аз он, ки илм барояшон [ҳосил] 

омад [ва ҳуҷҷат барояшон тамом 

шуд]. Он [ихтилоф ва тафриқа] ҳам 

ба хотири саркашӣ ва ҳасаде [буд], 

ки миёнашон вуҷуд дошт; ва ҳар ки 

ба оёти Аллоҳ таоло куфр 

биварзад, [бидонад, ки] Аллоҳ 

таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст 

ِ ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما  يَن ِعنَد ٱَّلله ِ إِنه ٱلد 
ها ِمنُۢ   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل

ُ
هِذيَن أ ٱۡخَتلََف ٱل

ُۢا بَيَۡنُهۡمُۗ َوَمن  َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
 َ ِ َفإِنه ٱَّلله  َسِريُع يَۡكُفۡر أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ١٩ ٱلۡحَِسابِ 

20. [Эй паёмбар] Агар [дар бораи 

ислом ва тавҳид] бо ту муҷодала 

карданд, бигӯ: "Ман дар баробари 

Аллоҳ таоло [ва авомиру аҳкомаш] 

таслим шудаам ва пайравонам [низ 

чунин ҳастанд]"; ва ба аҳли китоб 

[яҳудиён ва масеҳиён] ва мушрикон 

бигӯ: "Оё шумо ҳам таслим 

шудаед"? Агар таслим шаванд, 

ҳатман ҳидоят ёфтаанд ва агар 

рӯйгардон шуданд [ва сарпечӣ 

карданд, ғамгин машав, зеро] ту 

вазифае ҷуз расондан [-и ваҳй] 

надорӣ; ва Аллоҳ таоло ба [аҳволи] 

бандагон биност 

وَك فَ  ِ َفإِۡن َحآجُّ ۡسلَۡمُت وَۡجِهَي َّلِله
َ
ُقۡل أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ َوَمِن ٱتهَبَعِنِۗ َوقُل ل ِل

ۡسلَُمواْ َفَقِد  
َ
ۡسلَۡمُتۡمْۚ َفإِۡن أ

َ
ِي ِـَۧن َءأ م 

ُ
َوٱلۡأ

هۡواْ َفإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ  ِإن تََول ْۖۡ وه ٱۡهَتَدوا
ُۢ بِٱلۡعَِبادِ ُ بَِصيُر  ٢٠ َوٱَّلله

21. Ба ростӣ, касоне, ки ба оёти 

Аллоҳ таоло куфр меварзанд ва 

паёмбаронро ба ноҳақ [ва фақат аз 

рӯйи ситаму душманӣ] мекушанд ва 

[низ] касонеро, ки ба адолат амр 

мекунанд, ба қатл мерасонанд, 

ононро ба азоби дарднок башорат 

деҳ! 

هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِب ِ إِنه ٱل َيَِٰت ٱَّلله
ٖ َويَۡقُتلُوَن  بِي ِـَۧن بَِغيِۡر َحق  َويَۡقُتلُوَن ٱلنه

اِس  ُمُروَن بِٱلۡقِۡسِط ِمَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن يَأ ٱل

لِيمٍ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢١ فَبَش 
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22. Онон касоне ҳастанд, ки 

аъмолашон дар дунё ва охират 

табоҳ шудааст ва [дар охират] ҳеҷ 

ёваре надоранд 

ۡعَمَٰلُُهۡم فِي  
َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م   ٢٢ ٱلدُّ

23. [Эй паёмбар] Оё достони 

касонеро, ки баҳрае аз китоб [-и 

Таврот] ёфтаанд, надонистаӣ, ки 

чун ба [бозгашт ба] сӯйи китоби 

Аллоҳ таоло фаро хонда 

мешаванд, то миёнашон ҳукм 

кунад, гурӯҳе аз [уламову 

бузургони] онон [ки ҳақиқатро 

хилофи майлу манфиати худ 

мебинанд] ба ҳоли сарпечӣ рӯ 

барметобанд? 

َِن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

  ِ ٱلِۡكَتَِٰب يُۡدَعۡوَن إِلَيَٰ كَِتَِٰب ٱَّلله
 ِ ِۡنُهۡم ل هيَٰ فَرِيق  م  َيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم ُثمه َيَتَول

ۡعرُِضونَ   ٢٣ َوُهم مُّ

24. Ин [рӯйгардонӣ аз ҳақ], бад-он 

сабаб аст, ки гуфтанд: "Оташ [-и 

дӯзах] ҷуз чанд рӯзе ба мо нахоҳад 

расид"; ва ин [ифтироҳо] ва 

дурӯғҳое, ки мебофтанд, ононро 

дар динашон фирефта сохт 

هٓا   اُر إِل َنا ٱلنه نهُهۡم َقالُواْ لَن َتَمسه
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ا  ۡعُدوَدَٰٖتِۖ وََغرهُهۡم فِي دِينِِهم مه يهاٗما مه
َ
أ

 ٢٤ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

25. Пас, [ҳоли пушаймониашон] чи 

гуна хоҳад буд? [Оре, дар бадтарин 

ҳол хоҳанд буд] Он гоҳ ки ононро 

барои рӯзе, ки [ҳеҷ] тардиде дар он 

нест, гирд оварем ва ба ҳар кас 

[подоши] он чи, ки фароҳам 

кардааст, ба тамом ва камол дода 

шавад ва ба эшон ситам нахоҳад 

шуд 

ها َرۡيَب فِيهِ  َفَكۡيَف إَِذا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡوٖم ل
ا  َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه َكَسَبۡت َوُهۡم لَا  َوُوف 

 ٢٥ ُيۡظلَُمونَ 
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26. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Бор Илоҳо, 

эй Фармонравои ҳастӣ, ҳар киро 

бихоҳӣ, ҳукумат мебахшӣ ва аз ҳар 

ки бихоҳӣ, ҳукуматро бозпас 

мегирӣ; ва ба ҳар ки бихоҳӣ, иззат 

[-у қудрат] медиҳӣ ва ҳар киро 

бихоҳӣ, хор медорӣ. 

[Парвардигоро] Хубӣ ба дасти Туст 

ва бе гумон, Ту бар ҳар чизе 

тавоноӣ 

قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملَۡك َمن 
ن تََشآُء َوتُعِزُّ  تََشآُء َوتَنزُِع ٱلُۡملَۡك ِممه

ۖۡ بَِيِدَك ٱلۡخَيُۡرۖۡ  َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء
ِ َش 

 ٢٦ ۡيٖء َقِدير  إِنهَك عَلَىَٰ ُكل 

27. Шабро ба рӯз дармеоварӣ ва 

рӯзро ба шаб дармеоварӣ [ва аз 

тӯли яке мекоҳӣ ва бар дигаре 

меафзоӣ] ва [мавҷуди] зиндаро аз 

[моддаи] беҷон берун меоварӣ 

[рӯйиши гиёҳ аз дона] ва [моддаи] 

беҷонро аз [мавҷуди] зинда хориҷ 

месозӣ [берун омадани тухм аз 

паррандагон] ва ба ҳар ки бихоҳӣ, 

бешумор рӯзӣ медиҳӣ" 

َهاَر فِي   َهارِ َوتُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه تُولُِج ٱل
هۡيِلِۖ َوُتخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج  ٱل

ِۖ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغيِۡر  ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ
 ٢٧ ِحَسابٖ 

28. Муъминон набояд кофиронро 

ба ҷойи муъминон дӯсти худ 

бигиранд; ва ҳар ки чунин кунад, бо 

Аллоҳ таоло ҳеҷ пайванде надорад 

ва [Аллоҳ таоло аз ӯ безорӣ 

меҷӯяд]; магар он ки [ночор шавед 

бо нармӣ дар гуфтору рафтор] 

хешро аз [озори] эшон дар амон 

доред [ва ба хотири ҳифзи ҷонатон 

эҳтиёт кунед]; ва Аллоҳ таоло 

шуморо аз [кайфари] хеш барҳазар 

медорад; ва бозгашт [-и ҳама] ба 

сӯйи Аллоҳ таоло аст 

ۡولَِيآَء 
َ
َٰفِرِيَن أ ها َيتهِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَۡك ل

َٰلَِك  ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ن َتتهُقواْ  

َ
هٓا أ ِ فِي َشۡيٍء إِل فَلَيَۡس ِمَن ٱَّلله

ۗۥُ َوِإلَي  ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ ُۗ َويَُحذ  َٰٗة ِمۡنُهۡم ُتَقى
ِ ٱلَۡمِصيرُ   ٢٨ ٱَّلله
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29. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Агар ҳар он 

чи [аз дӯстӣ ва муҳаббати кофирон, 

ки] дар дилҳоятон аст, пинҳон 

доред, ё ошкораш кунед, Аллоҳ 

таоло онро медонад, [ва низ] он 

чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст, 

медонад; ва Аллоҳ таоло бар ҳар 

чизе тавоност" 

ۡو ُتۡبُدوهُ 
َ
قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ

َمََٰوَِٰت َوَما   ُۗ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلسه ُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله
ۡرِضِۗ 

َ
ِ َشۡيٖء َقِدير  فِي ٱلۡأ

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢٩  َوٱَّلله

30. [Рӯзи қиёмат] Рӯзе [аст], ки ҳар 

кас он чиро аз кори нек [ва бад] 

анҷом додааст, ҳозир мебинад ва 

орзу мекунад миёни ӯ ва аъмоли 

баде, ки анҷом додааст, фосилаи 

бисёре бошад; ва Аллоҳ таоло 

шуморо аз [нофармонӣ ва 

кайфари] худ барҳазар медорад; ва 

Аллоҳ таоло нисбат ба бандагон [-и 

худ] дилсӯз аст 

ا َعِملَۡت ِمۡن َخيٖۡر   يَۡوَم َتِجُد ُكلُّ َنۡفٖس مه
نه  

َ
حَۡضٗرا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ مُّ

َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ َويُحَ 
َ
ۥٓ أ ُرُكُم بَيَۡنَها َوبَۡيَنُه ِ ذ 

ُ رَُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ ۗۥُ َوٱَّلله ُ َنۡفَسُه  ٣٠ ٱَّلله

31. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Агар 

Аллоҳро дӯст медоред, аз ман 

пайравӣ кунед, то Аллоҳ таоло 

шуморо дӯст бидорад ва 

гуноҳонатонро биёмурзад; ва 

Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон 

аст" 

َ فَٱتهبُِعونِي قُۡل إِن ُكنُتمۡ   ُتحِبُّوَن ٱَّلله
ُ َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمْۚ   ُيحۡبِۡبُكُم ٱَّلله

ُ َغُفور  رهِحيم    ٣١ َوٱَّلله

32. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Аллоҳ 

таоло ва паёмбар [-и Ӯ]-ро итоат 

кунед"; пас, агар пушт карданд [ва 

сарпечӣ намуданд], ҳатман, Аллоҳ 

таоло кофиронро дӯст надорад 

هۡواْ َفإِنه  ۖۡ َفإِن تََول َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َٰفِرِينَ  َ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك  ٣٢ ٱَّلله

33. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

Одаму Нуҳ ва хонадони Иброҳиму 

хонадони Имронро бар ҷаҳониён 

[бартарӣ дод ва] баргузид 

 َ ٱۡصَطَفيَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا وََءاَل ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٣ إِبَۡرَٰهِيَم وََءاَل ِعۡمَرََٰن عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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34. Фарзандоне, ки бархе аз онон 

[дар тавҳиду ибодат] аз [пайи] 

бархи дигаранд; ва Аллоҳ таоло 

шунавову доност 

ُ َسِميٌع  ِيهَۢة َبۡعُضَها ِمنُۢ َبۡعٖضِۗ َوٱَّلله ُذر 
 ٣٤ لِيمٌ عَ 

35. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме 

ки ҳамсари Имрон гуфт: 

"Парвардигоро, ман он чиро дар 

шикам дорам, барои Ту назр 

кардам, ки озод [аз ҳар чиз дар 

хидмати Байт-ул-муқаддас ва 

парастишгари Ту] бошад; пас, аз 

ман бипазир, ки Ту худ шунавову 

доноӣ" 

ِ إِن ِي نََذۡرُت   ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
إِۡذ َقالَِت ٱۡمَرأ

ٗرا َفَتَقبهۡل ِمن ِٓيِۖ إِنهَك  لََك َما فِي َبۡطنِي ُمحَره
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  نَت ٱلسه

َ
 ٣٥ أ

36. Пас, ҳангоме ки ӯро бизод, 

гуфт: "Парвардигоро, ман ӯро 

духтар зодаам – вале Аллоҳ таоло 

ба он чи ӯ ба дунё оварда буд, 

донотар буд – ва писар 

ҳаммонанди духтар нест ва ман 

ӯро Марям ном ниҳодам ва ӯву 

фарзандонашро аз [шарри] 

шайтони рондашуда дар паноҳи Ту 

қарор медиҳам" 

ِ إِن ِي َوَضۡعُتَهآ   ا َوَضَعۡتَها َقالَۡت َرب  فَلَمه
 ُ نَثيَٰ َوٱَّلله

ُ
ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت َولَيَۡس  أ

َ
 أ

ۡيُتَها َمۡريََم َوِإن ِٓي  ِۖ َوِإن ِي َسمه نَثيَٰ
ُ
َكُر َكٱلۡأ ٱلذه

ۡيَطَِٰن  ِيهَتَها ِمَن ٱلشه ِعيُذَها بَِك َوُذر 
ُ
أ

 ٣٦ ٱلرهِجيمِ 

37. Он гоҳ Парвардигораш ӯ 

[Марям]-ро ба накуӣ пазируфт ва 

[ниҳоли вуҷудашро] ба шеваи 

шоистае парвариш дод ва 

сарпарастиашро ба Закариё 

супурд. Ҳар гоҳ Закариё вориди 

ибодатгоҳ [-и ӯ] мешуд, наздаш 

ғизое меёфт [пас, бо шигифтӣ] 

мегуфт: "Эй Марям, ин [ғизо] аз 

куҷо бароят омадааст"? [Марям] 

Мегуфт: "Ин [ғизо] аз ҷониби Аллоҳ 

таоло аст. Бе гумон, Аллоҳ таоло 

ба ҳар ки бихоҳад, бешумор рӯзӣ 

медиҳад" 

ۢنَبَتَها  
َ
َفَتَقبهلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

ۖۡ ُكلهَما َدَخَل   لََها َزَكرِيها َنَباتًا َحَسٗنا َوَكفه
َعلَۡيَها َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها  

هيَٰ لَكِ  ن
َ
ۖۡ َقاَل َيََٰمۡريَُم أ  َهََٰذاۖۡ َقالَۡت ُهَو رِۡزٗقا

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء   ِۖۡ إِنه ٱَّلله ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
 ٣٧ بَِغيِۡر ِحَساٍب 
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38. Он ҷо [буд, ки] Закариё 

Парвардигорашро хонд [ва] гуфт: 

"Парвардигоро, аз ҷониби хеш 

фарзанди поку писандида ба ман 

ато кун, [ки] бе тардид, Ту 

шунавандаи дуоӣ" 

ِ َهۡب   ۖۥۡ َقاَل َرب  ُهَنالَِك َدعَا َزَكرِيها َربهُه
ۖۡ إِنهَك َسِميُع  ِيهٗة َطي َِبًة هُدنَك ُذر  لِي ِمن ل

عَآءِ   ٣٨ ٱلدُّ

39. Пас, дар ҳоле ки ӯ [Закариё] 

истода дар ибодатгоҳ намоз 

мехонд, фариштагон нидояш 

доданд, ки: "Аллоҳ таоло туро ба 

[вилодати] Яҳё башорат медиҳад, 

[ки] тасдиқкунандаи калимаи Аллоҳ 

таоло [Исо] аст ва [дар илму 

ибодат, бар қавми хеш] сарвар аст 

ва порсост [ба шаҳавот таваҷҷуҳе 

надорад] ва паёмбаре аз 

шоистагон аст" 

يَُصل ِى فِي  َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهَو َقآئِم  
ُرَك بَِيۡحَييَٰ   ِ َ يُبَش  نه ٱَّلله

َ
ٱلِۡمۡحَراِب أ

ِ وََسي ِٗدا   َِن ٱَّلله ُۢا بِكَلَِمةٖ م  َق ِ ُمَصد 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م   ٣٩ وََحُصوٗرا َونَبِي ٗ

40. [Закариё] Гуфт: "Парвардигоро, 

чи гуна маро фарзанде хоҳад буд, 

ҳол он ки пирӣ ба суроғам омадаву 

ҳамсарам нозост"? [Аллоҳ таоло] 

Гуфт: "[амри офариниш] Чунин аст, 

[ки] Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад 

анҷом медиҳад" 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد   ن
َ
ِ أ َقاَل َرب 

ۖۡ َقاَل َكَذَٰلَِك  تِي عَاقِر 
َ
بَلََغنَِي ٱلِۡكبَُر َوٱۡمَرأ

ُ َيۡفَعُل َما   ٤٠ يََشآءُ ٱَّلله

41. [Закариё] Гуфт: "Парвардигоро, 

бароям нишонае қарор бидеҳ"; 

[Аллоҳ таоло] Фармуд: "Нишонаат 

ин аст, ки се [шабона] рӯз [бидуни 

ин ки бемор бошӣ] ҷуз бо ишора 

қодир ба сухан гуфтан бо мардум 

нестӣ [пас, сабур бош] ва 

Парвардигоратро бисёр ёд кун ва 

шомгоҳону субҳгоҳон [Ӯро] тасбеҳ 

бигӯ" 

ها  ل
َ
ۖۡ َقاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة َقاَل َرب 

ها َرۡمٗزاُۗ َوٱۡذُكر  يهاٍم إِل
َ
ََٰثَة أ اَس ثََل تُكَل َِم ٱلنه

بهَك َكثِيٗرا وََسب ِۡح بِٱلَۡعِشي ِ   ره
َٰرِ   ٤١ َوٱلِۡإبَۡك
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42. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] 

ҳангоме ки фариштагон гуфтанд: 

"Эй Марям, Аллоҳ таоло туро 

баргузида ва пок сохта ва туро [дар 

асри худ] бар занони ҷаҳон бартарӣ 

додааст" 

 َ َوِإۡذ َقالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
َرِك َوٱۡصَطَفىَِٰك عَلَىَٰ   ٱۡصَطَفىَِٰك َوَطهه

 ٤٢ َعَٰلَِمينَ نَِسآِء ٱلۡ 

43. Эй Марям, [ҳамвора] 

ибодатгари Парвардигори хеш 

бошу [ва барои Ӯ] саҷда бигзор ва 

ҳамроҳи рукуъкунандагон рукуъ 

кун" 

َيََٰمۡريَُم ٱۡقُنتِي لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِعي 
َٰكِعِينَ   ٤٣ َمَع ٱلره

44. [Эй паёмбар] Ин [хабар] аз 

хабарҳои ғайбест, ки ба ту ваҳй 

мекунем ва ту ҳангоме ки [уламои 

мазҳаби яҳуд] қаламҳои худро 

[барои қуръакашӣ ба об] 

меафканданд, то [таъйин кунанд, 

ки] кадом як сарпарастии Марямро 

ба уҳда гирад, наздашон набудӣ; 

ва [низ] вақте ки [ба сари ин 

мавзӯъ] бо якдигар кашмакаш 

мекарданд, канорашон ҳузур 

надоштӣ 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ َوَما 
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ُهۡم   يُّ
َ
ََٰمُهۡم أ قَۡل

َ
ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ يُلُۡقوَن أ

يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ  
 ٤٤ َيخَۡتِصُمونَ 

45. Ва [Эй паёмбар, ёд кун аз] 

ҳангоме ки фариштагон гуфтанд: 

"Эй Марям, Аллоҳ таоло туро ба 

калимае аз ҷониби хеш башорат 

медиҳад, ки номаш Масеҳ – Исо 

ибни Марям – аст; дар ҳоле ки [ӯ] 

дар дунё ва охират обрӯманд ва аз 

наздикони [даргоҳи илоҳӣ] аст" 

َ إِۡذ َقالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمرۡ  يَُم إِنه ٱَّلله
ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح  ُرِك بَِكلَِمةٖ م  ِ يُبَش 

ۡنَيا  ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم وَِجيٗها فِي ٱلدُّ
بِينَ   ٤٥ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقره

46. Ӯ дар гаҳвора [ба эъҷоз] ва дар 

кӯҳансолӣ [ба ваҳйи илоҳӣ] бо 

мардум сухан мегӯяд ва аз 

шоистагон аст" 

اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا َوِمَن  َويُكَل ُِم ٱلنه
َٰلِِحينَ   ٤٦ ٱلصه
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47. [Марям] Гуфт: "Парвардигоро, 

чи гуна фарзанде хоҳам дошт, дар 

ҳоле [ҳеҷ] башаре ба ман даст 

назадааст"? [Фаришта] Гуфт: 

"Аллоҳ таоло бад-ин сон ҳар чиро 

бихоҳад, меофаринад, [ва] ҳар гоҳ, 

ки иродаи чизе кунад, фақат ба он 

мегӯяд: "Бош", пас, он [бедиранг] 

мавҷуд мешавад" 

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم   ن
َ
ِ أ َقالَۡت َرب 

ُ َيخۡلُُق  ۖۡ َقاَل َكَذَٰلِِك ٱَّلله َيۡمَسۡسنِي بََشر 
 َ ۡمٗرا َفإِنهَما َيُقوُل ل

َ
ْۚ إَِذا َقَضيَٰٓ أ ُهۥ َما يََشآُء

 ٤٧ ُكن َفَيُكونُ 

48. Ва [низ башорат дод, ки Аллоҳ 

таоло] ба ӯ китобу ҳикмат ва 

Тавроту Инҷил меомӯзад 

ََٰة   ۡوَرى َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته
 ٤٨ َوٱلِۡإنِجيَل 

49. Ва паёмбаре ба сӯйи Бани 

Исроил аст, ки [ба онон мегӯяд]: 

"Ман аз сӯйи Парвардигоратон 

барои шумо нишонае овардаам: 

Ман аз гил бароятон [чизе] ба 

шакли парранда месозам; он гоҳ 

дар он медамам ва ба фармони 

Аллоҳ таоло [он гили беҷон табдил 

ба] паррандае мешавад; ва 

[ҳамчунин] ба фармони Аллоҳ 

таоло кӯри модарзод ва мубталоён 

ба песиро беҳбудӣ мебахшам ва 

мурдагонро зинда мекунам ва аз он 

чи мехӯред ва дар хонаҳоятон 

захира мекунед, ба шумо хабар 

медиҳам. Мусалламан, агар имон 

дошта бошед, дар инҳо нишонае 

барои шумост [ки нубувватамро 

бовар кунед] 

ن ِي َقۡد َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِسۡ 
َ
َِٰٓءيَل أ َر

ۡخلُُق 
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ِن ره ِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م 

نُفُخ 
َ
يِۡر فَأ يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ َِن ٱلط  لَُكم م 

بۡرُِئ  
ُ
ِۖۡ َوأ ُۢا بِإِۡذِن ٱَّلله فِيهِ َفَيُكوُن َطيَۡر

ۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذِن  
ُ
بۡرََص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

 ِ نَب 
ُ
ِۖۡ َوأ ُكلُوَن َوَما ٱَّلله

ۡ
ئُُكم بَِما تَأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة  ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ تَده
ۡؤِمنِينَ   ٤٩ لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ
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50. Ва [мегӯяд: "Омадаам то] 

тасдиқкунандаи Таврот бошам, ки 

пеш аз ман [нозил шуда] аст; ва 

[фиристода шудаам] то бархе аз 

чизҳоеро, ки бар шумо ҳаром шуда 

буд, ҳалол кунам; ва нишонае аз 

тарафи Парвардигоратон барои 

шумо овардаам; пас, аз Аллоҳ 

таоло парво (ва тақво) дошта 

бошед ва маро итоат кунед 

َٰةِ   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 
ِحله لَُكم 

ُ
َِم َولِأ هِذي ُحر  َبۡعَض ٱل

ب ُِكۡم   ِن ره َعلَۡيُكۡمْۚ وَِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

51. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло, 

Парвардигори ману Парвардигори 

шумост; пас, Ӯро бипарастед, [ки] 

роҳи рост ин аст" 

َ َرب ِي َوَربُُّكمۡ  فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا   إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٥١ ِصَرَٰط  مُّ

52. Сипас чун Исо ба куфри онон 

пай бурд, гуфт: "Чи касоне ёварони 

ман [дар роҳи даъват] ба сӯйи 

Аллоҳ таоло ҳастанд"? Ҳавориюн 

гуфтанд: "Мо ёварони [дини] Аллоҳ 

таоло ҳастем; ба Аллоҳ таоло имон 

овардаем ва [ту низ, эй Исо] гувоҳ 

бош, ки мо таслим [-и Ӯ] ҳастем 

َحسه ِعيَسيَٰ ِمۡنُهُم ٱلُۡكۡفَر 
َ
آ أ ۞فَلَمه

ِۖۡ َقاَل   نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
َقاَل َمۡن أ

 ِ ِ َءاَمنها بِٱَّلله نَصاُر ٱَّلله
َ
ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ٥٢ َوٱۡشَهۡد بِأ

53. Парвардигоро, ба он чи нозил 

кардаӣ, имон овардем ва аз 

фиристода [-и Ту] пайравӣ 

намудем; пас, моро дар зумраи 

гувоҳон [ба ҳақ ва муъминон ба 

паёмбарат] бинавис" 

نَزلَۡت َوٱتهَبۡعَنا ٱلرهُسوَل  
َ
َربهَنآ َءاَمنها بَِمآ أ

َِٰهِدينَ   ٥٣ فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشه

54. [Пас аз муддате кофирони Бани 

Исроил барои куштани Исо] Макр 

варзиданд ва Аллоҳ таоло [низ дар 

посухашон] макр намуд ва Аллоҳ 

таоло бехтарин макрангезон аст 

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله
 ٥٤ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 
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55. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Аллоҳ 

таоло [ба Исо] фармуд: "Эй Исо, 

ман туро бармегирам ва ба сӯйи 

хеш боло мебарам ва туро аз 

[олоишу туҳмати] касоне, ки куфр 

варзиданд, пок мегардонам ва то 

рӯзи растохез касонеро, ки аз ту 

пайравӣ карданд [ва ба Муҳаммад 

имон оварданд], бартар аз касоне 

қарор медиҳам, ки куфр варзиданд. 

Сипас бозгаштатон ба сӯйи ман 

аст; он гоҳ дар [мавриди] он чи дар 

он ихтилоф мекардед, миёнатон 

доварӣ мекунам 

ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمَتَوف ِيَك  إِۡذ َقاَل ٱَّلله
هِذيَن   ُِرَك ِمَن ٱل َوَرافُِعَك إِلَيه َوُمَطه 

هِذيَن ٱتهَبُعوَك َفۡوَق َكَفُرواْ وَجَ  اِعُل ٱل
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ُثمه إِلَيه   ٱل

ۡحُكُم بَيَۡنُكۡم فِيَما 
َ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

56. Аммо касоне, ки куфр 

варзиданд, дар дунё ва охират ба 

азоби сахт муҷозоташон мекунам 

ва ёвароне нахоҳанд дошт 

ُبُهۡم َعَذاٗبا  ِ َعذ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

ِن   ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  َشِديٗدا فِي ٱلدُّ
َِٰصِرينَ   ٥٦ نه

57. Ва аммо касоне, ки имон 

оварданд ва корҳои шоиста анҷом 

доданд, [Аллоҳ таоло] 

подошашонро ба таври комил ба 

эшон хоҳад дод; ва Аллоҳ таоло 

ситамгоронро дӯст намедорад 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
َوأ

ُ لَا ُيحِبُّ  ُجورَُهۡمُۗ َوٱَّلله
ُ
َفُيَوف ِيِهۡم أ
َٰلِِمينَ   ٥٧ ٱلظه

58. [Эй паёмбар] Инҳо, ки [аз 

моҷарои Исо] бар ту мехонем, аз 

нишонаҳо [-и равшан аст 

далолаткунанда бар ростгӯии ту ва 

дурустии ин] андарзи ҳикматомез 

[Қуръон] 

ِۡكرِ   َٰلَِك َنۡتلُوهُ َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱلذ  َذ
 ٥٨ ٱلۡحَِكيمِ 

59. Дар ҳақиқат, масали Исо назди 

Аллоҳ таоло ҳамчун масали 

[офариниши] Одам аст, [ки] ӯро аз 

хок офариду сипас ба ӯ фармуд: 

"Бош"; пас, [бедиранг] мавҷуд шуд 

  ۡۖ ِ َكَمَثِل َءاَدَم إِنه َمَثَل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
َخلََقُهۥ ِمن تَُراٖب ُثمه َقاَل لَُهۥ ُكن 

 ٥٩ َفَيُكونُ 
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60. [Он чи дар бораи Исо баён 

кардем] Ҳақиқате аз ҷониби 

Парвардигори туст; пас, ҳаргиз аз 

тардидкунандагон мабош 

َِن   ب َِك فَلَا تَُكن م  ٱلۡحَقُّ ِمن ره
 ٦٠ ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

61. Пас, [эй паёмбар] ҳар ки [аз 

масеҳиёни Наҷрон] пас аз он 

донише, ки дар бораи ӯ [Исо] 

бароят [ҳосил] омадааст, бо ту 

баҳсу ҷадал кунад, [ба онҳо] бигӯ: 

"Биёед [ҳамагиро] фаро бихонем: 

писарони мову писарони шумо ва 

занони мову занони шумо ва худи 

мову шумо [низ ҳозир шавем]; 

сипас ба [даргоҳи илоҳӣ тазарруъ 

ва] дуо кунем ва лаънати Аллоҳро 

бар дурӯғгӯён қарор диҳем" 

َك فِيهِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك َفَمۡن  َحآجه
ۡبَنآَءنَا 

َ
ِمَن ٱلۡعِلِۡم َفُقۡل َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم 
َ
َوأ

نُفَسُكۡم ُثمه نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َوأ

َِٰذبِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٦١ لهۡعَنَت ٱَّلله

62. Ин ҳамон достони ҳақиқӣ [-и 

Масеҳ] аст ва ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] 

ҷуз Аллоҳ таоло нест ва бе гумон, 

Аллоҳ таоло аст, ки шикастнопазир 

[ва] ҳаким аст 

ْۚ َوَما ِمۡن  إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ
َ لَُهَو ٱلَۡعزِيُز   ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُ ها ٱَّلله إَِلٍَٰه إِل

 ٦٢ ٱلۡحَِكيمُ 

63. Пас, агар [аз сухани ҳақ] рӯй 

гардонанд, [бидон, ки] Аллоҳ таоло 

аз [ҳоли] муфсидон огоҳ аст 

 ُۢ َ َعلِيُم هۡواْ َفإِنه ٱَّلله َفإِن تََول
 ٦٣ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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64. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Эй аҳли 

китоб, ба сӯйи сухане биёед, ки 

миёни мо ва шумо одилона аст [ва 

инҳирофе аз ҳақ дар он нест]: ки 

ҷуз Аллоҳро напарастем ва чизеро 

[дар қудрату тадбир] бо Ӯ шарик 

насозем ва бархе аз мо бархи 

дигарро ба ҷой Аллоҳ таоло [ба 

парастиш] нагиранд". Агар онон [аз 

ин даъват] рӯй гардонанд, пас, [эй 

муъминон, ба эшон] бигӯед: "Гувоҳ 

бошед, ки мо таслим [-и авомири 

илоҳӣ] ҳастем" 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َكلَِمةٖ  
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

  َ ها ٱَّلله ها َنۡعُبَد إِل ل
َ
ِۭ بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم أ َسَوآء

ا َولَا َيتهِخَذ َبۡعُضَنا  َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشۡيـ ٗ
ِن دُ  ۡربَاٗبا م 

َ
هۡواْ  َبۡعًضا أ ِْۚ َفإِن تََول وِن ٱَّلله

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ٦٤ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ

65. Эй аҳли китоб, чаро дар бораи 

Иброҳим муҷодила мекунед; дар 

ҳоле ки Таврот ва Инҷил баъд аз ӯ 

нозил шудааст? Оё намеандешед? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم 
َ
أ وَن فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َيَٰٓ ُتحَآجُّ

ها ِمنُۢ   َُٰة َوٱلِۡإنِجيُل إِل ۡوَرى نزِلَِت ٱلته
ُ
َوَمآ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِ  ٦٥ َبۡعِده

66. Ҳон! Шумо [аҳли китоб] касоне 

ҳастед, ки дар бораи он чи нисбат 

ба он огоҳӣ ва илм доштед, баҳсу 

ситез мекардед; пас, чаро [инак] 

дар мавриди чизе, ки бад-он илм 

надоред [ва дар китобҳоятон 

наёмадааст], баҳсу ситез мекунед? 

Дар ҳоле ки Аллоҳ таоло [ҳақоиқи 

умурро] медонад ва шумо 

намедонед 

ُؤلَآِء َحََٰجۡجُتۡم فِيَما لَُكم  نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

وَن فِيَما لَيۡ  َس بِهِۦ ِعلۡم  فَلَِم ُتحَآجُّ
نُتۡم لَا  

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ْۚ َوٱَّلله لَُكم بِهِۦ ِعلۡم 

 ٦٦ َتۡعلَُمونَ 

67. Иброҳим на яҳудӣ буд ва на 

масеҳӣ; балки ҳақгарои мусулмон 

буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон 

набуд 

ا   َما َكاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهوِدي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗ
ۡسلِٗما َوَما َكاَن َوَلَِٰكن َكاَن َحنِيٗفا مُّ 

 ٦٧ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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68. Ба ростӣ, сазовортарин мардум 

ба Иброҳим ҳамон касоне ҳастанд, 

ки аз ӯ пайравӣ кардаанд; ва [аз 

ҷумла] ин паёмбар [-и шумо-

Муҳаммад] ва касоне, ки 

[мусулмонанд ва ба ӯ] имон 

овардаанд; ва Аллоҳ таоло [ёру] 

корсози муъминон аст 

هِذيَن ٱتهَبُعوهُ  اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
إِنه أ

ُ َولِيُّ  ُْۗ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا ِبيُّ َوٱل َوَهََٰذا ٱلنه
 ٦٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

69. [Эй муъминон] Гурӯҳе аз аҳли 

китоб орзу мекарданд, кош шуморо 

гумроҳ мекарданд; дар ҳоле ки ҷуз 

худашон [касе]–ро гумроҳ 

намекунанд ва [аммо] 

намефаҳманд 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َودهت طه

نُفَسُهۡم  
َ
هٓا أ يُِضلُّونَُكۡم َوَما يُِضلُّوَن إِل

 ٦٩ َوَما يَۡشُعُرونَ 

70. Эй аҳли китоб, чаро ба оёти 

Аллоҳ таоло кофир мешавед, дар 

ҳоле ки худ [ба дурустии он] гувоҳӣ 

медиҳед? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت 
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم تَۡشَهُدونَ 
َ
ِ َوأ  ٧٠ ٱَّلله

71. Эй аҳли китоб, чаро ҳақро ба 

ботил меомезед ва ҳақиқат [-и 

паёмбарии Муҳаммад]-ро пинҳон 

мекунед, дар ҳоле ки худ медонед? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه  
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم  
َ
بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوأ

 ٧١ َتۡعلَُمونَ 

72. Гурӯҳе аз [уламои] аҳли китоб 

[ба ҳамдигар] гуфтанд: "Дар оғози 

рӯз ба он чи ба муъминон нозил 

шудааст, имон биёваред ва дар 

поён [-и рӯз] кофир шавед; шояд 

онон [низ тардид кунанд ва аз 

ислом] баргарданд 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َءاِمُنواْ 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوَقالَت طه

هِذيَن َءاَمُنواْ وَۡجَه  نزَِل عَلَى ٱل
ُ
هِذٓي أ بِٱل

َهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرُهۥ لََعلهُهۡم  ٱلنه
 ٧٢ يَرِۡجُعونَ 
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73. Ва [ин ки] имон наёваред магар 

ба касе, ки аз дини шумо пайравӣ 

мекунад". [Эй паёмбар, ба онон] 

Бигӯ: "Дар ҳақиқат, ҳидоят ҳидояти 

Аллоҳ таоло аст. [Боз гуфтанд: 

"Ҳаргиз чизе ба мусулмонон 

наёмӯзед ва иҷозат надиҳед] ба 

каси он чи ба шумо додааст, дода 

шавад ё [далеле дар ихтиёрашон 

нагузоред, ки битвонанд] дар 

пешгоҳи Парвардигоратон бо шумо 

баҳс кунанд". [Эй паёмбар] Бигӯ: 

"Бе тардид, фазл [-у бартарӣ] ба 

дасти Аллоҳ таоло аст; онро ба ҳар 

ки бихоҳад, мебахшад; ва Аллоҳ 

таоло кушоишгари доност 

ه  ا لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنه َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
ِۡثَل   َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ ٱلُۡهَدىَٰ ُهَدى ٱَّلله

وُكۡم ِعنَد َرب ُِكۡمُۗ قُۡل  ۡو ُيحَآجُّ
َ
وتِيُتۡم أ

ُ
َمآ أ

  ُۗ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء إِنه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم    ٧٣ َوٱَّلله

74. Раҳмати хешро ба ҳар ки 

бихоҳад, ихтисос медиҳад; ва 

Аллоҳ таоло дорои бахшиши бузург 

[ва беандоза] аст" 

ُ ُذو   ُۗ َوٱَّلله َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء
 ٧٤ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

75. Аз аҳли китоб касе ҳаст, ки агар 

моли фаровоне ба ӯ амонат диҳӣ, 

онро ба ту бозмегардонад; ва аз 

[миёни] онон касе ҳаст, ки агар ӯро 

бар диноре амин бишуморӣ, онро 

ба ту бознамегардонад; магар он ки 

пайваста бар [дарёфти] он 

истодагӣ кунӣ. Ин бад-он хотир аст, 

ки онон мегӯянд: "Дар мавриди 

[хӯрдани амволи] қавми араб, 

гуноҳе бар мо нест"; ва [бад-ин гуна 

онон] дар ҳоле ки [ҳақиқатро] 

медонанд, бар Аллоҳ таоло дурӯғ 

мебанданд 

َمۡنُه  
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َوِمۡن أ

ۡن إِن   ۦٓ إِلَۡيَك َوِمۡنُهم مه ِ ِه بِقِنَطارٖ يَُؤد 
ها َما   ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ِه ها يَُؤد  َمۡنُه بِِديَنارٖ ل

ۡ
تَأ
نهُهۡم َقالُواْ دُ 

َ
َٰلَِك بِأ ُۗ َذ ۡمَت َعلَۡيهِ َقآئِٗما

ِي ِـَۧن َسبِيل   م 
ُ
لَيَۡس َعلَۡيَنا فِي ٱلۡأ

ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم  َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 
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76. Оре, [ин кор гуноҳ аст; аммо] 

ҳар ки ба паймони худ вафо кунад 

ва парҳезгорӣ намояд, [бидонад, 

ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

парҳезгоронро дӯст медорад 

  َ ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتهَقيَٰ َفإِنه ٱَّلله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

 ٧٦ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ 

77. Касоне, ки паймони Аллоҳ 

таоло [дар бораи иҷрои аҳком] ва 

савгандҳои худ [дар бораи пайравӣ 

аз Муҳаммад]-ро ба баҳои ночизе 

мефурушанд, яқинан баҳрае дар 

охират нахоҳанд дошт ва Аллоҳ 

таоло рӯзи қиёмат бо онон сухан 

намегӯяд ва ба эшон наменигарад 

ва онҳоро [аз гуноҳ] пок намесозад 

ва азоби дардноке [дар пеш] 

доранд 

ِ وَ  هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله يَۡمَٰنِِهۡم إِنه ٱل
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي 
ُ
َثَمٗنا قَلِيلًا أ

ُ َولَا يَنُظُر   ٱٓأۡلِخَرةِ َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله
ِيِهۡم َولَُهۡم   إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك 

لِيم  
َ
 ٧٧ َعَذاٌب أ

78. Ва гурӯҳе аз онон [яҳудиён] 

ҳастанд, ки забони худро ба 

[ҳангоми тиловати] китоби [Таврот] 

чунон мегардонанд, ки гумон 

мекунед, [он чи мехонанд, воқеан,] 

аз [матолиби он] китоб аст, дар 

ҳоле ки аз он китоб нест; ва [боз ба 

дурӯғ] мегӯянд: "Он [ҷумалот] аз 

ҷониби Аллоҳ таоло аст"; дар 

сурате ки аз ҷониби Аллоҳ таоло 

нест ва бар Аллоҳ таоло дурӯғ 

мебанданд, дар ҳоле ки худ [низ 

ҳақиқатро] медонанд 

لِۡسنََتُهم  
َ
َوِإنه ِمۡنُهۡم لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

بِٱلِۡكَتَِٰب لَِتۡحَسُبوهُ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوَما 
ُهَو ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد 

ِ َوَما  ِۖۡ َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٧٨ ٱَّلله
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79. Барои ҳеҷ башаре сазовор 

нест, ки Аллоҳ таоло ба ӯ китоб ва 

ҳукм [донишу фаҳм] ва паёмбарӣ 

диҳад, сипас ӯ ба мардум бигӯяд: 

"Ба ҷойи Аллоҳ таоло, бандагони 

ман бошед". Балки [сазовор аст, ки 

паёмбарон ба мардум бигӯянд]: "Ба 

хотири он, ки китоб [-и Таврот]-ро 

омӯзиш медодед ва аз он ҷо, ки 

[ақоиду аҳкоми онро ба дигарон] 

дарс медодед, [фақеҳону 

донишмандони] илоҳӣ бошед" 

ُ ٱلِۡكَتَٰ  ن يُۡؤتَِيُه ٱَّلله
َ
َب َما َكاَن لِبََشٍر أ

ُبوهةَ ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس  َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ
ِ َوَلَِٰكن  ُكونُواْ ِعَباٗدا ل ِي ِمن ُدوِن ٱَّلله

َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعل ُِموَن  ُكونُواْ َربه
 ٧٩ ٱلِۡكَتََٰب َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

80. Ва на ин ки ба шумо фармон 

диҳад, ки фариштагон ва 

паёмбаронро [ба ҷойи Аллоҳ таоло] 

соҳибихтиёр [ба парастиш] 

бигиред. Оё [ин шахс] шуморо пас 

аз он, ки мусулмон шудед, ба куфр 

фармон медиҳад? 

ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة 
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َولَا يَأ

ُمُرُكم بِٱلۡ 
ۡ
يَأ

َ
ْۚ أ ۡربَابًا

َ
بِي ِـَۧن أ ُكۡفرِ َبۡعَد َوٱلنه

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
 ٨٠ إِۡذ أ

81. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] 

ҳангоме ки Аллоҳ таоло аз 

паёмбарон паймон гирифт [ва 

фармуд]: "Ҳар гоҳ ба шумо китобу 

ҳикмате додам, он гоҳ фиристодае 

[Муҳаммад] ба сӯятон омад, ки он 

чиро бо шумост, тасдиқ кард, бояд 

ба ӯ имон оваред ва ёриаш кунед". 

[Он гоҳ] Фармуд: "Оё иқрор кардед 

ва паймони муҳками маро дар ин 

бора пазируфтед"? [Онон] 

Гуфтанд: "Иқрор кардем". [Аллоҳ 

таоло] Фармуд: "Пас, [бар худу 

умматҳоятон] гувоҳ бошед ва ман 

[низ] бо шумо аз гувоҳонам" 

بِي ِـَۧن لََمآ  َوِإ ُ ِميَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
ۡذ أ

ِن كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمه   َءاتَيُۡتُكم م 
ق  ل َِما َمَعُكۡم   ِ َصد  َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ

قَۡرۡرُتۡم  
َ
ۚۥْ َقاَل َءأ لَُتۡؤِمنُنه بِهِۦ َولََتنُصُرنهُه

َٰلُِكۡم إِۡصِريِۖ َقالُٓواْ  َخۡذُتۡم عَلَىَٰ َذ
َ
َوأ

قَۡررۡ 
َ
َِن أ نَا۠ َمَعُكم م 

َ
ْۚ َقاَل فَٱۡشَهُدواْ َوأ نَا

َِٰهِدينَ   ٨١ ٱلشه
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82. Пас, ҳар ки баъд аз ин [паймон, 

аз аҳди хеш] рӯй бигардонад, 

ононанд, ки фосиқанд 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰلَِك فَأ هيَٰ َبۡعَد َذ َفَمن تََول

 ٨٢ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

83. Оё [кофирон, оине] ба ҷуз дини 

Аллоҳро меҷӯянд? Ҳол он ки ҳар ки 

[ва ҳар чи] дар осмонҳо ва замин 

аст – хоҳ ноҳоҳ – сар ба фармони Ӯ 

ниҳодааст ва [ҳамагӣ] ба сӯйи Ӯ 

бозгардонда мешаванд 

ۡسلََم َمن 
َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َولَُه َفَغيَۡر دِيِن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِض َطوٗۡعا 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَكۡرٗها  فِي ٱلسه

 ٨٣ َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ 

84. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Ба Аллоҳ 

таоло ва он чи бар мо нозил 

шудааст, имон овардем ва 

[ҳамчунин ба] он чи бар Иброҳим 

ва Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва 

[паёмбароне, ки аз] наводагон [-и 

Яқуб буданд] нозил гардидааст ва 

он чи ба Мӯсо ва Исо ва [дигар] 

паёмбарон аз ҷониби 

Парвардигорашон дода шудааст; 

миёни ҳеҷ як аз онон фарқе 

намегузорем ва таслими Ӯ ҳастем" 

نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ 
ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنها بِٱَّلله

نزَِل عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق  
ُ
أ

وتَِي ُموَسيَٰ  َويَعۡ 
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ُقوَب َوٱلۡأ

ُِق   ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره وَِعيَسيَٰ َوٱلنه
ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ  َحٖد م 

َ
 ٨٤ َبيَۡن أ

85. Ҳар ки дине ғайр аз ислом 

баргузинад, ҳаргиз аз ӯ пазируфта 

нахоҳад шуд ва дар охират аз 

зиёнкорон аст 

َوَمن يَبَۡتِغ َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل  
 ٨٥ ِمۡنُه َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

86. Чи гуна Аллоҳ таоло қавмеро 

ҳидоят мекунад, ки баъд аз 

имонашон ва [пас аз он ки] гувоҳӣ 

доданд ба ин ки паёмбар [-и ислом] 

барҳақ аст, барояшон далоили 

равшан омад, кофир шуданд? Ва, 

албатта, Аллоҳ таоло қавми 

ситамгорро ҳидоят намекунад 

ُ َقۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد  َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّلله
نه ٱلرهُسوَل َحق    

َ
إِيَمَٰنِِهۡم وََشِهُدٓواْ أ

ُ لَا َيۡهدِ  ي ٱلَۡقۡوَم وََجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٦ ٱلظه
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87. Ҷазояшон ин аст, ки лаънати 

Аллоҳ таоло ва фариштагону 

мардум ҳамагӣ бар онҳост 

 ِ نه َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ٨٧ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه

88. Дар он [лаънат ва азоби онон] 

ҷовидона боқӣ мемонанд ва на аз 

азобашон коста мешавад ва на 

муҳлат [-и узрхоҳӣ] меёбанд 

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب  َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ٨٨ َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

89. Магар касоне, ки пас аз он 

тавба карданд ва [бо дурусткорӣ, 

рафторашонро] ислоҳ намуданд; 

пас, бе гумон, Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

ۡصلَُحواْ 
َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٨٩ َفإِنه ٱَّلله

90. Ба ростӣ касоне, ки пас аз 

имони худ кофир шуданд ва бар 

куфр [-и хеш] афзуданд, ҳаргиз 

тавбаи онон пазируфта нахоҳад 

шуд ва ононанд, ки гумроҳанд 

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ُثمه   إِنه ٱل
ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا لهن ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم 

ُّونَ  آل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه
ُ
 ٩٠ َوأ

91. Касоне, ки куфр варзиданд ва 

дар ҳоли куфр аз дунё рафтанд, 

агарчи рӯйи замин пур аз тилло 

бошад ва онро ба унвони фидя [ва 

каффораи аъмоли бади хеш] 

бипардозанд, ҳаргиз аз ҳеҷ як аз 

онҳо пазируфта нахоҳад шуд ва 

муҷозоти дарднок [дар пеш] доранд 

ва ёвароне нахоҳанд дошт 

هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفه  ار   إِنه ٱل
ۡرِض 

َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
ۦُٓۗ أ َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدىَٰ بِهِ

َِٰصِرينَ  ِن نه لِيم  َوَما لَُهم م 
َ
 ٩١ َعَذاٌب أ

92. [Эй муъминон] Ҳаргиз ба 

[манзалату савоби] накукорӣ даст 

намеёбед, магар он ки аз он чи 

дӯст медоред, инфоқ кунед; ва бе 

тардид, Аллоҳ таоло ба он чи 

инфоқ мекунед, доност 

ا ُتحِبُّوَنْۚ  لَن َتَنالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ ِممه
َ بِهِۦ  َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡيٖء َفإِنه ٱَّلله

 ٩٢ َعلِيم  
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93. Ҳама ғизоҳо барои Бани Исроил 

ҳалол буд, магар он чи Исроил 

(Яъқуб) пеш аз нузули Таврот бар 

худ ҳаром карда буд. [Эй паёмбар, 

ба яҳудиён] Бигӯ: "Агар рост мегӯед 

[ва суханамро бовар надоред], 

Тавротро биёваред ва онро 

бихонед" 

َِٰٓءيَل  ا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َعاِم َكاَن ِحل ٗ ۞ُكلُّ ٱلطه

َم إِۡسَرَٰٓ  ها َما َحره ِءيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ ِمن إِل
تُواْ  

ۡ
ْۚ قُۡل فَأ َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ن ُتنَزه

َ
َقۡبِل أ

َٰةِ فَٱتۡلُوَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ۡوَرى  ٩٣ بِٱلته

94. Пас, ҳар ки пас аз он бар Аллоҳ 

таоло дурӯғ бандад, ононанд, ки 

ситамгоранд 

  ِ ٱلَۡكِذَب ِمنُۢ َبۡعِد َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
َٰلَِك فَأ  ٩٤ َذ

95. [Эй паймбар] Бигӯ: "Аллоҳ 

таоло [дар мавриди Яъқуб ва ҳар 

чи нозил фармудааст] рост гуфт; 

пас, аз оини Иброҳим пайравӣ 

кунед, ки ҳақгаро буд ва ҳаргиз дар 

зумраи мушрикон набуд" 

ُۗ فَٱتهبُِعواْ ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم  ُ قُۡل َصَدَق ٱَّلله
ۖۡ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ٩٥ َحنِيٗفا

96. Дар ҳақиқат, нахустин хонае, ки 

барои [ибодати] мардум қарор дода 

шуд, ҳамонест, ки дар Макка қарор 

дорад, ки пурбаракат ва [мояи] 

ҳидояти ҷаҳониён аст 

َة   هِذي بَِبكه َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنهاِس لَل وه
َ
إِنه أ

 ٩٦ ُمَبارَٗكا َوُهٗدى ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

97. Дар он [хона], нишонаҳои 

равшан, [аз ҷумла] мақоми 

Иброҳим аст ва [дигар ин ки] ҳар ки 

дохили он [ҳарам] шавад, дар амон 

хоҳад буд; ва бар мардум [воҷиб] 

аст, ки барои [ибодати] Аллоҳ 

таоло қасди он хона кунанд 

[албатта, барои] касе, ки тавоноии 

[молӣ ва ҷисмӣ] рафтан ба сӯйи 

онро дорад; ва ҳар ки [ба фаризаи 

ҳаҷ] куфр варзад, бе тардид, Аллоҳ 

таоло аз ҷаҳониён бениёз аст 

َقامُ  إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن  فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  مه
اِس ِحجُّ  ِ عَلَى ٱلنه ُۗ َوَّلِله َدَخلَُهۥ َكاَن َءاِمٗنا

ٱلَۡبۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إِلَۡيهِ َسبِيلٗاْۚ َوَمن 
َ َغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٧ َكَفَر َفإِنه ٱَّلله
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98. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Эй аҳли 

китоб, чаро ба Аллоҳ таоло куфр 

меварзед? Ҳол он ки Аллоҳ таоло 

бар он чи мекунед, гувоҳ аст" 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما   ِ َوٱَّلله أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ٩٨ َتۡعَملُونَ 

99. Бигӯ: "Эй аҳли китоб, чаро 

касеро, ки имон овардааст, аз роҳи 

Аллоҳ таоло бозмедоред ва онро 

мунҳариф [раҳгумзадаву 

гумроҳшуда] мехоҳед? Дар ҳоле ки 

шумо [худ ба дурустии он] гувоҳед; 

ва Аллоҳ таоло аз он чи мекунед, 

ғофил нест" 

وَن َعن   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا   َسبِيِل ٱَّلله
 ُۗ نُتۡم ُشَهَدآُء

َ
ا  َوأ ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  َوَما ٱَّلله

 ٩٩ َتۡعَملُونَ 

100. Эй касоне, ки имон овардаед, 

агар аз гурӯҳе аз аҳли китоб итоат 

кунед, шуморо пас аз имонатон ба 

куфр бозмегардонанд 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن  َِن ٱل وُكم َبۡعَد م  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّ
ُ
أ

 ١٠٠ إِيَمَٰنُِكۡم َكَٰفِرِينَ 

101. Ва чи гуна шумо кофир 

мешавед, дар ҳоле ки оёти Аллоҳ 

таоло бар шумо хонда мешавад ва 

паёмбараш миёни шумост? Ва ҳар 

ки ба [китоби] Аллоҳ таоло [ва 

суннати паёмбараш] тамассук ҷӯяд, 

ҳатман, ба роҳи рост ҳидоят 

шудааст 

نُتۡم ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم  
َ
َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ۗۥُ َوَمن   ِ َوفِيُكۡم رَُسولُُه َءاَيَُٰت ٱَّلله
ِ َفَقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َيۡعَتِصم بِٱَّلله

ۡسَتقِيمٖ   ١٠١ مُّ

102. Эй касоне, ки имон овардаед, 

аз Аллоҳ таоло – он гуна ки 

шоистаи парво кардан [тарсидан] 

аз Ӯст – парво кунед [битарсед] ва 

ҷуз дар мусулмонӣ намиред 

َ َحقه  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نُتم 
َ
ها َوأ ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنه إِل

ۡسلُِمونَ   ١٠٢ مُّ
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103. Ва ҳамагӣ ба ресмони Аллоҳ 

таоло [Қуръону Суннат] чанг занед 

ва пароканда нашавед; ва неъмати 

[бузурги] Аллоҳро бар худ ба ёд 

оред, ки чи гуна душмани якдигар 

будед ва ӯ миёни дилҳоятон улфат 

эҷод кард ва ба [лутфу баракати] 

неъматаш бародар шудед; ва [пеш 

аз он ба хотири куфратон] бар 

остонаи партгоҳи оташ будед, [ки] 

Аллоҳ таоло шуморо аз он наҷот 

дод. Аллоҳ таоло, инчунин, оёти 

худро бароятон ошкор месозад; 

бошад, ки ҳидоят ёбед 

 ْْۚ ُقوا ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفره َوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱَّلله
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكن ُتۡم  َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

ۡصَبۡحُتم 
َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

ۦٓ إِۡخَوَٰٗنا َوُكنُتۡم عَلَىَٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ   بِنِۡعَمتِهِ
ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن  ِۡنَها نَقَذُكم م 

َ
ارِ فَأ َِن ٱلنه م 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم  ٱَّلله
 ١٠٣ َتۡهَتُدونَ 

104. Ва [эй муъминон] бояд гувоҳе 

аз шумо бошанд, ки [мардумро] ба 

кор [-ҳои] шоиста [ки ақлу дин 

меписандад] водоранд ва аз зиштӣ 

боздоранд; ва ононанд, ки 

растагоранд 

ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيۡرِ  مه
ُ
ِنُكۡم أ َولَۡتُكن م 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن 
ۡ
َويَأ

 ِۚ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ٱلُۡمنَكرِ
ُ
 ١٠٤ َوأ

105. Ва монанди касоне набошед, 

ки пас аз он ки далоили равшан 

барояшон омад, пароканда шуданд 

ва ихтилоф карданд. Онон азоби 

бузург [дар пеш] доранд 

ُقواْ   هِذيَن َتَفره َوٱۡخَتلَُفواْ  َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ

 ١٠٥ لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

106. Рӯзе, ки чеҳраҳое сапед ва 

чеҳраҳое сиёҳ мегардад; аммо [ба] 

онон, ки чеҳраҳояшон сиёҳ 

шудааст [гуфта мешавад]: "Оё 

баъд аз имонатон кофир шудед? 

Пас, ба сабаби он чи куфр 

меварзидед, азобро бичашед" 

ا  مه
َ
يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ َفأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد  
َ
هِذيَن ٱۡسَودهۡت وُُجوُهُهۡم أ ٱل

إِيَمَٰنُِكۡم َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم 
 ١٠٦ تَۡكُفُرونَ 

107. Ва аммо онон, ки чеҳраҳояшон 

сапед гаштааст, дар раҳмати Аллоҳ 

таоло [дар биҳишти барин] ҷой 

мегиранд ва дар он ҷовидонанд 

ۡت وُُجوُهُهۡم فَِفي َرۡحمَةِ  هِذيَن ٱۡبَيضه ا ٱل مه
َ
َوأ

ِۖۡ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١٠٧ ٱَّلله
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108. [Эй паёмбар] Инҳо оёти Аллоҳ 

таоло аст, ки онро ба ҳақ бар ту 

мехонем; ва Аллоҳ таоло [ҳеҷ гоҳ] 

ситаме барои ҷаҳониён намехоҳад 

 ِۗ ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ُ يُرِيُد ُظلۡٗما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠٨ َوَما ٱَّلله

109. Ва ҳар чи дар осмонҳо ва 

замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст 

ва [ҳама] корҳо ба сӯйи Аллоҳ 

таоло бозгардонда мешавад 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ١٠٩ َوِإلَي ٱَّلله

110. [Эй уммати Муҳаммад] Шумо 

беҳтарин уммате ҳастед, ки барои 

мардум падидор шудаед: Ба кори 

нек фармон медиҳед ва аз кори 

нописанд бозмедоред ва ба Аллоҳ 

таоло имон доред; ва агар аҳли 

китоб [низ] имон меоварданд, 

ҳатман, барояшон беҳтар буд; 

бархе аз онон муъминанд ва [аммо] 

бештарашон [фосиқу] 

нофармонанд 

ۡخرَِجۡت لِلنهاِس  
ُ
ٍة أ مه

ُ
ُكنُتۡم َخيَۡر أ

ُمُروَن بِٱلَۡمعۡ 
ۡ
ُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن  تَأ

ۡهُل 
َ
ُِۗ َولَۡو َءاَمَن أ ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ِۡنُهُم  هُهمِۚ م  ٱلِۡكَتَِٰب لَكَاَن َخيٗۡرا ل
ۡكثَرُُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

َ
 ١١٠ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ

111. [Фосиқони аҳли китоб] Ҷуз 

озори андак [ҳамчун таъна ва 

тамасхур] ҳаргиз зиёне ба шумо 

нахоҳанд расонд ва агар бо шумо 

биҷанганд, [шикаст мехӯранд ва] ба 

шумо пушт мекунанд; он гоҳ [низ аз 

сӯйи ҳеҷ кас] ёрӣ намешаванд 

ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم  
َ
هٓا أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

ۡدبَاَر ُثمه لَا يُنَصُرونَ 
َ
ُّوُكُم ٱلۡأ  ١١١ يَُول
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112. [Яҳудиён] Ҳар куҷо ёфт 

шаванд, [доғи нангу] хорӣ бар онон 

зада шудааст; магар он ки дар 

паноҳи амони Аллоҳ таоло ва 

мардум бошанд; ва онон ба хашме 

аз Аллоҳ таоло гирифтор шудаанд 

ва [доғи] дармондагӣ бар онон зада 

шудааст. Ин бад-он сабаб буд, ки 

ба оёти Аллоҳ таоло куфр 

меварзиданд ва паёмбаронро ба 

ноҳақ мекуштанд; [ва низ] ин [сазо] 

ба хотири он буд, ки нофармонӣ 

карданд ва аз ҳудуд [-и илоҳӣ] 

таҷовуз менамуданд 

ها   ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
لهُة أ ِ ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ 
ِ وََحۡبٖل م ِ  َِن ٱَّلله اِس َوبَآُءو ِبحَۡبٖل م  َن ٱلنه

ِ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم   َِن ٱَّلله بَِغَضٖب م 
نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن 

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ ٱلَۡمۡسَكَنُة

ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر 
َ
ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلۡأ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ  ِۚ َذ ٖ  ١١٢ َحق 

113. [Вале ҳамаи онон] Яксон 

нестанд. Гурӯҳе аз аҳли китоб 

ҳастанд, ки дурусткоранд, [ва] дар 

дили шаб, дар ҳоле ки ба намоз 

истодаанд, оёти Аллоҳро мехонанд 

ة    مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  ۞لَيُۡسواْ َسَواٗٓء

هۡيِل   ِ َءانَآَء ٱل َقآئَِمة  َيۡتلُوَن َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ١١٣ ۡم يَۡسُجُدونَ َوهُ 

114. [Бархе аз] Онон ба Аллоҳ 

таоло ва рӯзи қиёмат имон доранд 

ва [мардумро] ба некӣ амр 

мекунанд ва аз бадӣ бозмедоранд 

ва дар [анҷоми] корҳои нек 

мешитобанд ва ононанд, ки аз 

шоистагонанд 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وَ  ُمُروَن  يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ۡ
يَأ

بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ 
ْوَلَٰٓئَِك ِمَن 

ُ
َويَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۖ َوأ

َٰلِِحينَ   ١١٤ ٱلصه

115. Ва ҳар кори неке, ки анҷом 

диҳанд, ҳаргиз дар бораи он 

носипосӣ нахоҳанд дид; ва Аллоҳ 

таоло ба [ҳоли] парҳезгорон доност 

َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ  
ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ  ُ َعلِيُم  ١١٥ َوٱَّلله
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116. Бе гумон касоне, ки куфр 

варзиданд, ҳаргиз амволу 

фарзандонашон чизе аз [азоби] 

Аллоҳро аз эшон дафъ нахоҳад 

кард ва онон аҳли оташанд [ва] 

ҷовидона дар он мемонанд 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم   إِنه ٱل
 ۡۖ ا ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَٓا أ

َ
أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوأ

 ١١٦ َخَٰلُِدونَ 

117. Масали он чи [кофирон] дар ин 

зиндагии дунё инфоқ мекунанд, 

ҳаммонанди боде аст, ки сармои 

сахте бо худ дорад ва ба киштзори 

қавме, ки бар худ ситам кардаанд, 

мерасад ва нобудашон месозад. 

Аллоҳ таоло ба онон ситам 

накардааст, балки эшон худ бар 

хештан ситам кардаанд 

ۡنَيا  َمَثُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَ  ةِ ٱلدُّ َيوَٰ
َصابَۡت َحرَۡث  

َ
َكَمَثِل رِيٖح فِيَها ِصرٌّ أ

ۡهلََكۡتُهْۚ َوَما 
َ
نُفَسُهۡم فَأ

َ
َقۡوٖم َظلَُمٓواْ أ

نُفَسُهۡم  
َ
ُ َوَلَِٰكۡن أ َظلََمُهُم ٱَّلله

 ١١٧ َيۡظلُِمونَ 

118. Эй касоне, ки имон овардаед, 

аз ғайри худатон [дӯсту] ҳамроз 

нагиред. Онон аз ҳеҷ нобакорӣ [ва 

шарре] дар ҳаққи шумо кӯтоҳӣ 

намекунанд [ва] дӯст доранд, ки 

шумо дар ранҷу заҳмат бошед. Дар 

ҳақиқат, [нишонаҳои] душманӣ аз 

гуфторашон ошкор аст ва он чи дар 

дилҳояшон пинҳон медоранд 

бузургтар аст. Агар бияндешед, 

ҳатман, [хоҳед донист, ки] мо 

нишонаҳо [-и пандомӯз ва роҳи 

саодати дунё ва охират]-ро 

бароятон ба равшанӣ баён 

кардаем 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

واْ   لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّ
ۡ
ِن ُدونُِكۡم لَا يَأ م 

َما َعنِتُّۡم َقۡد بََدِت ٱلَۡبۡغَضآُء ِمۡن  
ۡكبَُرْۚ َقۡد 

َ
ۡفَوَٰهِِهۡم َوَما ُتخِۡفي ُصُدوُرُهۡم أ

َ
أ

بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُكنُتۡم  
 ١١٨ َتۡعقِلُونَ 
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119. Ҳон! Шумо [эй муъминон] 

касоне ҳастед, ки ононро дӯст 

доред, дар ҳоле ки онҳо шуморо 

дӯст надоранд ва шумо ба ҳама 

китоб [-ҳои осмонӣ] имон доред 

[вале онон ба Қуръон имон 

надоранд]; ва чун бо шумо мулоқот 

мекунанд, мегӯянд: "Имон 

овардаем" ва чун танҳо мешаванд, 

аз шиддати хашм бар шумо 

сарангуштон [-и худ]-ро ба дандон 

мегазанд. [Эй паёмбар, ба онон] 

Бигӯ: "Ба хашми худ бимиред". Бе 

гумон, Аллоҳ таоло ба [рози] 

даруни синаҳо доност 

ْولَآِء ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم  
ُ
نُتۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

َوتُۡؤِمُنوَن بِٱلِۡكَتَِٰب ُكل ِهِۦ َوِإَذا لَُقوُكۡم  
واْ َعلَۡيُكُم  َقالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ َعضُّ

 ْ نَاِمَل ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل ُموتُوا
َ
 ٱلۡأ

ُۢ بَِذاِت  َ َعلِيُم بَِغۡيِظُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
ُدورِ   ١١٩ ٱلصُّ

120. [Эй муъминон] Агар ба шумо 

некӣ [ва хушӣ] расад, ононро 

андӯҳгин месозад ва агар ба шумо 

бадӣ [ва газанде] расад, бад-он 

шодмон мешаванд; ва агар [бар 

тақдири илоҳӣ] сабру парҳезгорӣ 

намоед, макру найрангашон ҳеҷ 

зиёне ба шумо намерасонад, [чаро 

ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунанд, иҳота дорад 

إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن  
ۖۡ َوِإن   تُِصۡبُكۡم َسي ِئَة  َيۡفرَُحواْ بَِها

ُكۡم َكۡيُدُهۡم تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ 
َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيط   ُۗ إِنه ٱَّلله  ١٢٠ َشۡيـ ًا

121. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] 

замоне, ки [дар ҷанги Уҳуд] 

бомдодон аз хона ва кошонаат 

берун омадӣ, [ва] муъминонро 

барои ҷангидан дар мавозеи худ 

мегуморидӣ; ва Аллоҳ таоло 

шунавову доност 

ۡهلَِك ُتَبو ُِئ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن 
َ
َوِإۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ َمَقَٰعَِد لِلۡقَِتاِلِۗ َوٱَّلله
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122. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки ду 

гурӯҳ аз шумо [Бани Салама ва 

Бани Ҳориса] хостанд сустӣ 

варзанд [ва ҳамроҳи мунофиқон ба 

Мадина бозгарданд]; вале Аллоҳ 

таоло ёвар [-у нигаҳдор]-и онон 

буд; ва муъминон бояд танҳо бар 

Аллоҳ таоло таваккал кунанд 

ن َتۡفَشلَا 
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكۡم أ ت طه إِۡذ َهمه

ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ُۗ وَعَلَى ٱَّلله ُ َولِيُُّهَما َوٱَّلله
 ١٢٢ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

123. Ва [эй муъминон] бе гумон, 

Аллоҳ таоло шуморо дар [ҷанги] 

Бадр дар ҳоле ёрӣ кард, ки [ба 

сабаби камбуди афрод ва аслиҳа] 

нотавон будед; пас, аз Аллоҳ таоло 

парво кунед; бошад, ки сипос 

гузоред 

  ۡۖ ذِلهة 
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

َ لَ   ١٢٣ َعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

124. [Эй паёмбар, ба ёд овар] он 

гоҳ ки ба муъминон мегуфтӣ: "Оё 

бароятон кофӣ нест, ки 

Парвардигоратон шуморо бо се 

ҳазор фаришта, ки [аз осмон] 

фуруд меоянд, ёрӣ кунад" 

ن 
َ
لَن يَۡكفَِيُكۡم أ

َ
إِۡذ َتُقوُل لِلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َِن يُِمده  ُكۡم َربُُّكم بَِثَلََٰثةِ َءاَلَٰٖف م 
 ١٢٤ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ 

125. Оре, агар шикебоиву порсоӣ 

кунед ва душманон дар ин [ҳаяҷон 

ва] шитоби хеш бар шумо 

битозанд, Парвардигоратон 

шуморо бо панҷ ҳазор фариштаи 

нишондор ёрӣ хоҳад кард 

ِن   تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ بَلَىَٰٓ

َفۡورِهِۡم َهََٰذا ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ 
َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمَسو ِِمينَ   ١٢٥ َءاَلَٰٖف م 

126. Ва Аллоҳ таоло он [ёрӣ]-ро ҷуз 

башорате барои [пирӯзии] шумо 

қарор надод, то [бад-ин васила] 

дилҳоятон бад-он оромиш гирад; 

ва [-гарна] пирӯзӣ ҷуз аз ҷониби 

Аллоҳи шикастнопазиру ҳаким нест 

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ها   ۡصُر إِل ۗۦُ َوَما ٱلنه َولَِتۡطَمئِنه قُلُوبُُكم بِهِ

ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١٢٦ ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
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127. [Ин пирӯзӣ барои он буд] То 

[Аллоҳ таоло] гурӯҳе аз касонеро, 

ки куфр варзиданд, ҳалок созад, ё 

хору мағлубашон намояд, то 

маъюс [ва хор ба Макка] 

бозгарданд 

ۡو 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱل لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 

 ١٢٧ يَۡكبَِتُهۡم َفَينَقلُِبواْ َخآئِبِينَ 

128. [Эй паёмбар] Ҳеҷ чизе аз кор [-

и бандагон] дар дасти ту нест; ё 

[Аллоҳ таоло] тавбаи онон 

[мушрикон]-ро мепазирад [ва аз 

гуноҳашон дармегузарад] ё 

азобашон мекунад; зеро онон 

ситамгоранд 

ۡو َيُتوَب 
َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
لَيَۡس لََك ِمَن ٱلۡأ

ۡو ُيَعذ ِ 
َ
 ١٢٨ َبُهۡم َفإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ َعلَۡيِهۡم أ

129. Он чи дар осмонҳо ва замин 

аст, аз они Аллоҳ таоло аст. Ӯ ҳар 

киро, ки бихоҳад [ба раҳмат] 

меомурзад ва ҳар киро бихоҳад [ба 

адолат] азоб мекунад; ва Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

َمََٰوَٰ  ِ َما فِي ٱلسه ۡرِضِۚ  َوَّلِله
َ
ِت َوَما فِي ٱلۡأ

 ْۚ ُب َمن يََشآُء ِ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
ُ َغُفور  رهِحيم    ١٢٩ َوٱَّلله

130. Эй касоне, ки имон овардаед, 

риборо [бо суди] чанд баробар 

нахӯред ва аз Аллоҳ таоло парво 

кунед; бошад, ки растагор шавед 

اْ  ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 
ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم   ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َضََٰعَفٗة ۡضَعَٰٗفا مُّ
َ
أ

 ١٣٠ ُتۡفلُِحونَ 

131. Ва аз оташе, ки барои 

кофирон омода шудааст, 

бипарҳезед 

َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده
ُ
اَر ٱلهتِٓي أ  ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱلنه

132. Ва аз Аллоҳу паёмбар итоат 

кунед; бошад, ки мавриди раҳмат [-

и Аллоҳ таоло] қарор гиред 

َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

 ١٣٢ تُۡرَحمُونَ 
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133. Ва ба сӯйи омурзиши 

Парвардигоратон ва биҳиште 

бишитобед, ки густура [паҳно]-и он 

[ба андозаи] осмонҳо ва замин аст 

[ва] барои парҳезгорон муҳайё 

шудааст 

ب ُِكۡم   ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡرُض 

َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ وََجنهٍة َعۡرُضَها ٱلسه

ۡت لِلُۡمتهقِينَ  ِعده
ُ
 ١٣٣ أ

134. Он касоне, ки дар [ҳангоми] 

тавонгарӣ ва тангдастӣ инфоқ 

мекунанд ва хашми худро фурӯ 

мебаранд ва аз мардум 

дармегузаранд; ва Аллоҳ таоло 

накукоронро дӯст медорад 

آِء  ره آِء َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
َِٰظِميَن ٱلَۡغۡيَظ َوٱلَۡعافِيَن َعِن   َوٱلَۡك

ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  اِسِۗ َوٱَّلله  ١٣٤ ٱلنه

135. Ва [ҳамон] касоне, ки чун 

муртакиб [-и гуноҳи бузург ва] кори 

зиште шуданд ё [бо анҷоми дигар 

гуноҳон] бар худ ситам карданд, 

Аллоҳро ба ёд меоваранд ва барои 

гуноҳонашон омурзиш мехоҳанд – 

ва ҷуз Аллоҳ таоло чи касе 

гуноҳонро меомурзад? – Ва бар он 

чи кардаанд пофишорӣ 

намекунанд, дар ҳоле ки медонанд 

[гунаҳкоранд ва Аллоҳ таоло 

бахшоянда ва тавбапазир аст] 

ۡو َظلَُمٓواْ  
َ
َِٰحَشًة أ هِذيَن إَِذا َفَعلُواْ َف َوٱل

َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ  نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱَّلله
َ
أ

 ُ ها ٱَّلله نُوَب إِل  لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ
واْ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم  َولَۡم يُِصرُّ

 ١٣٥ َيۡعلَُمونَ 

136. Подоши эшон омурзише аз 

[ҷониби] Парвардигорашон аст ва 

боғҳое, ки аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст; ҷовидона дар 

он мемонанд; ва подоши 

[накукорон ва] аҳли амал чӣ накуст! 

ْوَلَٰٓ 
ُ
ب ِِهۡم  أ ِن ره ۡغفَِرة  م  ئَِك َجَزآؤُُهم مه

نَۡهَُٰر 
َ
َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ وََجنه

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
ْۚ َونِۡعَم أ  ١٣٦ َخَٰلِِديَن فِيَها
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137. [Эй осебдидагони Уҳуд] Бе 

тардид пеш аз шумо [низ 

муъминоне будаанд, ки ранҷ 

кашиданд ва] суннатҳое 

гузаштааст; пас, дар замин 

бигардед ва бингаред, ки 

саранҷоми такзибкунандагон [-и 

оёти илоҳӣ] чи гуна будааст 

َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُرواْ فِي 
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة  

َ
ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١٣٧ ٱلُۡمَكذ 

138. Ин [Қуръон] баёни ошкор 

барои мардум ва ҳидояту андарзе 

барои парҳезгорон аст 

َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظة   
 ١٣٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

139. Ва [эй муъминон, аз ҷиҳод дар 

роҳи Аллоҳ таоло] суст нашавед ва 

андӯҳгин нагардед; ва [бидонед, ки] 

агар имон дошта бошед, шумо 

бартаред 

ۡعلَۡوَن إِن 
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
َولَا تَِهُنواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ ُكنُتم مُّ

140. Агар [дар Уҳуд] ба шумо 

газанде расид, ба душманони шумо 

низ [дар ҷанги Бадр ба ҳамон шакл] 

осеб расид [пас, муқовимат кунед]. 

Мо ин рӯзҳо [-и шикасту пирӯзӣ]-ро 

миёни мардум мегардонем, то 

Аллоҳ таоло, муъминон [-и воқеӣ]-

ро маълум дорад ва аз шумо 

муъминон [онеро, ки собитқадам 

аст] бар дигарон гувоҳ гирад; ва 

Аллоҳ таоло ситамгоронро дӯст 

намедорад 

 إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡومَ 
يهاُم نَُداوِلَُها َبيَۡن  

َ
ۚۥْ َوتِلَۡك ٱلۡأ ِۡثلُُه قَۡرح  م 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱل اِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله ٱلنه
ُ لَا ُيحِبُّ  ُۗ َوٱَّلله َويَتهِخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَء

َٰلِِمينَ   ١٤٠ ٱلظه

141. Ва [моҷарои Уҳуд василаи 

имтиҳон буд] то Аллоҳ таоло 

касонеро, ки имон овардаанд [аз 

гуноҳонашон пок кунад] ва холис 

гардонад ва кофиронро нобуд 

созад 

هِذيَن َءاَمُنواْ َويَۡمَحَق  ُ ٱل َص ٱَّلله َولُِيَمح ِ
َٰفِرِينَ   ١٤١ ٱلَۡك
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142. [Эй асҳоби Муҳаммад], оё 

пиндоштаед, ки [танҳо бо иддаои 

имон] ба биҳишт меравед, ҳол он 

ки Аллоҳ таоло ҳанӯз ҷиҳодгарону 

шикебоёни шуморо маълум 

надоштааст? 

ا َيۡعلَِم  ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

هِذيَن َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َويَۡعلََم   ُ ٱل ٱَّلله
َٰبِِرينَ   ١٤٢ ٱلصه

143. Ва [эй муъминон] ба ростӣ, ки 

пеш аз рӯёрӯ шудан бо марг [дар 

ғазваи Уҳуд] орзуи шаҳодат 

доштед. Саранҷом он [маъракаи 

ҷанг]-ро дидед ва [акнун пешорӯйи 

шумост ва] ба он менигаред 

ن  
َ
َولََقۡد ُكنُتۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبِل أ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيُتُموهُ َوأ

َ
 ١٤٣ تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد َرأ

144. Ва Муҳаммад ҷуз фиристодае 

нест, ки пеш аз ӯ [низ] 

фиристодагоне [буданд ва] 

гузаштанд. Оё агар ӯ бимирад ё 

кушта шавад, ба ақиб бозмегардед 

[ва дини худро раҳо мекунед]? Ва 

ҳар ки [аз ақидаи ростини худ] 

бозгардад, [бидонад, ки] ҳаргиз ба 

Аллоҳ таоло зиёне намерасонад ва 

[ба зудӣ] Аллоҳ таоло 

сипосгузоронро подош хоҳад дод 

ها رَُسول  َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ  ٌد إِل َوَما ُمحَمه
ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم عَلَىَٰٓ  

َ
اَت أ َفإِيْن مه

َ
ْۚ أ ٱلرُُّسُل

ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن يَنَقلِۡب عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ 
َ
أ

اْۚ وَسَ  َ َشۡيـ ٗ ُ  فَلَن يَُضره ٱَّلله َيۡجزِي ٱَّلله
َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه

145. Ва ҳеҷ касе ҷуз ба фармони 

Аллоҳ таоло намемирад, [чаро ки 

марг] сарнавиште аст замондор [ва 

муайян]; ва ҳар ки подоши ин 

дунёро бихоҳад, насибаш мекунем 

ва ҳар ки подоши охиратро бихоҳад 

[низ] насибаш хоҳем кард ва [ба 

зудӣ] сипосгузоронро подош хоҳем 

дод 

 ِ ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

ۡنَيا  لٗاُۗ َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱلدُّ َؤجه كَِتَٰٗبا مُّ
نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ  

َِٰكرِينَ   ١٤٥ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَهاْۚ وََسَنۡجزِي ٱلشه
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146. Ва чи бисёр паёмбароне, ки 

тӯдаҳои анбӯҳе ҳамроҳашон 

набард карданд; онон ҳеҷ гоҳ дар 

баробари [сахтиҳо ва] он чи, ки дар 

роҳи Аллоҳ таоло ба эшон расид, 

сустӣ наварзиданд ва [дар 

муқобили душман] дармонда 

нашуданд; ва Аллоҳ таоло 

шикебоёнро дӯст медорад 

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

  ِ َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َفَما َوَهُنواْ لَِمآ أ

ُ ُيحِبُّ  ُْۗ َوٱَّلله َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱۡسَتكَانُوا
َٰبِِرينَ   ١٤٦ ٱلصه

147. Ва суханашон танҳо ин буд, 

ки: "Парвардигоро, гуноҳонамонро 

биёмурз ва аз зиёдаравии мо дар 

корамон [даргузар] ва гомҳоямонро 

устувор бидор ва моро бар гурӯҳи 

кофирон пирӯз гардон" 

ن َقالُواْ َربهَنا ٱۡغفِۡر 
َ
هٓا أ َوَما َكاَن َقۡولَُهۡم إِل

ۡمرِنَا َوَثب ِۡت 
َ
لََنا ُذنُوبََنا َوِإۡسَراَفَنا فِٓي أ

ۡقَداَمَنا وَ 
َ
ٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم أ

َٰفِرِينَ   ١٤٧ ٱلَۡك

148. Пас Аллоҳ таоло, подоши ин 

дунё ва подоши неки охиратро ба 

онон ато кард; ва Аллоҳ таоло 

накукоронро дӯст медорад 

ۡنَيا وَُحۡسَن ثََواِب  ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله فَـ َاتَى
ُ ُيحِبُّ ٱ  ١٤٨ لُۡمۡحِسنِينَ ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله

149. Эй касоне, ки имон овардаед, 

агар аз касоне, ки куфр 

варзидаанд, итоат кунед, шуморо 

[ба куфр] бозмегардонанд, онгоҳ 

[дар дунё ва охират] зиёндида 

мегардед 

هِذيَن  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡعَقَٰبُِكۡم  
َ
وُكۡم عَلَىَٰٓ أ َكَفُرواْ يَُردُّ

 ١٤٩ َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 

150. [Бар кофирон такя накунед], 

балки Аллоҳ таоло [ёру] корсози 

шумост ва Ӯ беҳтарин ёригарон аст 

َُٰكۡمۖۡ َوُهَو َخيُۡر  ُ َمۡولَى بَِل ٱَّلله
َِٰصِرينَ   ١٥٠ ٱلنه
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151. Ба зудӣ дар дилҳои касоне, ки 

куфр варзиданд, биму ҳарос хоҳем 

афканд; бад-ин хотир, ки чизеро 

шарики Аллоҳ таоло қарор 

додаанд, ки ҳеҷ далеле бар 

[ҳаққонияти] он нозил накардааст; 

ва ҷойгоҳашон оташ аст ва ҷойгоҳи 

ситамгорон чӣ бад аст! 

هِذينَ   َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب َسُنلِۡقي فِي قُلُوِب ٱل
ِۡل بِهِۦ   ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرُكواْ بِٱَّلله

َ
بَِمآ أ

ۖۡ َوبِۡئَس َمۡثَوى   اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
ۖۡ َوَمأ ُسلَۡطَٰٗنا

َٰلِِمينَ   ١٥١ ٱلظه

152. Ва он гоҳ ки [дар оғози ҷанги 

Уҳуд] ба фармони Ӯ онон 

[кофирон]-ро мекуштед, ба ростӣ, 

Аллоҳ таоло ваъдаи худро ба шумо 

таҳаққуқ бахшид, то [тарсидед ва 

дар ҳифзи мавқеияти худ] суст 

шудед ва дар кор [-и ҷангу 

ҷамъоварии ғанимат] бо якдигар ба 

низоъ пардохтед; ва пас аз он ки 

[Аллоҳ таоло] он чиро дӯст 

медоштед [пирӯзӣ], ба шумо нишон 

дод, [аз дастури паёмбар] сарпечӣ 

кардед; бархе аз шумо хоҳони дунё 

буданд ва бархе хоҳони охират. 

Сипас [Аллоҳ таоло] барои он ки 

шуморо биёзмояд, аз [таъқиби] 

онон мунсарифатон кард [ва 

пирӯзиятон ба шикаст анҷомид] ва 

[чун аз гуноҳ ва кӯтоҳии худ дар 

нофармонӣ аз расул пушаймон 

шудед] аз шумо даргузашт; ва 

Аллоҳ таоло нисбат ба муъминон 

бахшиш [-и бисёр] дорад 

ۥٓ إِۡذ   ُ وَۡعَدهُ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
وَنُهم بِإِۡذنِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َفِشلُۡتۡم   َتحُسُّ

ِنُۢ َبۡعِد  ۡمرِ وََعَصۡيُتم م 
َ
َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

َُٰكم  َرى
َ
ن يُرِيُد َمآ أ ا ُتحِبُّوَنْۚ ِمنُكم مه مه

ْۚ ُثمه   ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة ۡنَيا َوِمنُكم مه ٱلدُّ
َصَرفَُكۡم َعۡنُهۡم لَِيبَۡتلَِيُكۡمۖۡ َولََقۡد َعَفا 

ُ ُذو َفۡضٍل عَلَى   َعنُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ١٥٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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153. Ва [эй муъминон, ба ёд 

оваред] ҳангоме ки [дар ҳоли гурез 

аз кӯҳ] боло мерафтед ва [чунон 

тарсида будед, ки] ба ҳеҷ кас 

таваҷҷуҳ намекардед ва паёмбар 

[ки дар майдони ҷанг муқовимат 

мекард] аз пушти саратон шуморо 

садо мезад [ки: "Эй бандагони 

Аллоҳ таоло, ба сӯйи ман 

бишитобед"; вале шумо таваҷҷуҳ 

намекардед]; пас, [Аллоҳ таоло 

низ] бо андӯҳе дар пайи андӯҳи 

[дигар] муҷозотатон кард. Ин бад-

ин хотир буд, ки бар он чи аз даст 

додаед [пирӯзӣ ва ғанимат] ва он 

чи бар саратон омадааст [шикасту 

тарс], андӯҳгин нашавед ва 

[бидонед, ки] Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунед, огоҳ аст 

َحٖد  
َ
۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡوُۥَن عَلَىَٰٓ أ

َُٰكۡم   ۡخَرى
ُ
َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم فِٓي أ

ٖ ل َِكۡيلَا َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ  ُۢا بَِغم  َثََٰبُكۡم َغمه
َ
فَأ

  ُ َصََٰبُكۡمُۗ َوٱَّلله
َ
َما َفاتَُكۡم َولَا َمآ أ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٥٣ َخبِيُر
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154. Сипас [Аллоҳ таоло] баъд аз 

он андӯҳ оромише бар шумо фурӯ 

фиристод, [ба гунае] ки гурӯҳе аз 

шуморо [ба сабаби итминону 

оромише, ки дар дилҳояшон буд] 

хоби сабук фаро гирифт ва гурӯҳи 

дигар [мунофиқин] танҳо дар фикри 

ҷони худ буданд ва дар бораи 

Аллоҳ таоло гумонҳои нораво [ва 

ботиле] ҳамчун гумонҳои [даврони] 

ҷоҳилият доштанд. Онон 

мегуфтанд: "Оё мо дар ин кор 

ихтиёре дорем"? [Эй паёмбар, ба 

онон] Бигӯ: "Ҳамаи корҳо [ва 

шикасту пирӯзӣ] ба дасти Аллоҳ 

таоло аст". Онҳо чизеро дар 

дилҳояшон пинҳон медоранд, ки 

барои ту ошкор намесозанд, [ва] 

мегӯянд: "Агар дар ин кор ихтиёр 

доштем, дар ин ҷо кушта 

намешудем". Бигӯ: "Агар шумо дар 

хонаҳои худ низ будед, касоне, ки 

кушта шудан бар онон муқаррар 

шуда буд, ҳатман, [бо пойи худ] ба 

сӯйи қатлгоҳҳои хеш мерафтанд". 

Ва [ин рӯйдодҳо] барои он аст, ки 

Аллоҳ таоло он чиро дар 

синаҳоятон [пинҳон] доред [дар 

амал] биёзмояд ва он чиро дар 

дилҳоятон аст, пок гардонад; ва 

Аллоҳ таоло ба [рози] даруни 

синаҳо доност 

َمَنٗة  
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
ُثمه أ

ِنُكۡمۖۡ َوَطآئَِفة   نَُّعاٗسا َيۡغَش  يَٰ َطآئَِفٗة م 
ِ َغيَۡر  نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن بِٱَّلله

َ
ۡتُهۡم أ َهمه

َ
َقۡد أ

هَنا   ِ َظنه ٱلَۡجَِٰهلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل ل ٱلۡحَق 
ۡمَر ُكلهُهۥ  

َ
ۡمرِ ِمن َشۡيٖءِۗ قُۡل إِنه ٱلۡأ

َ
ِمَن ٱلۡأ

ا لَا ُيبۡ  نُفِسِهم مه
َ
ُِۗ ُيخُۡفوَن فِٓي أ ُدوَن َّلِله

ۡمرِ َشۡيء  
َ
لََكۖۡ َيُقولُوَن لَۡو َكاَن لََنا ِمَن ٱلۡأ

هۡو ُكنُتۡم فِي ُبُيوتُِكۡم  ُۗ قُل ل ا قُتِلَۡنا َهَُٰهَنا مه
هِذيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡتُل إِلَيَٰ   لَبََرَز ٱل

ُ َما فِي  َمَضاِجعِِهۡمۖۡ َولَِيبَۡتلَِى ٱَّلله
َص َما فِي ُق  لُوبُِكۡمْۚ ُصُدورُِكۡم َولُِيَمح ِ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ١٥٤ َوٱَّلله
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155. [Эй асҳоби паёмбар] Афроде 

аз шумо, ки дар рӯзи бархӯрди ду 

гурӯҳ [мусулмонон ва кофирон дар 

ҷанги Уҳуд] фирор карданд, дар 

ҳақиқат шайтон ононро ба сабаби 

баъзе аз кирдор [ва гуноҳон]-е, ки 

муртакиб шуда буданд, ба инҳироф 

кашонд ва, ҳатман, Аллоҳ таоло аз 

онон даргузашт. Бе гумон, Аллоҳ 

таоло омурзандаи бурдбор аст 

هۡواْ ِمنُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقي   هِذيَن تََول إِنه ٱل
ۡيَطَُٰن  هُهُم ٱلشه ٱلۡجَۡمَعاِن إِنهَما ٱۡستََزل

ُ َعۡنُهۡمُۗ بَِبۡعِض مَ  ْۖۡ َولََقۡد َعَفا ٱَّلله ا َكَسُبوا
َ َغُفوٌر َحلِيم    ١٥٥ إِنه ٱَّلله

156. Эй касоне, ки имон овардаед, 

монанди афроде набошед, ки куфр 

варзиданд ва дар бораи 

бародаронашон – ҳангоме ки [дар 

пайи касби рӯзӣ] ба сафар рафтанд 

[ва мурданд] ё дар ҷанг ширкат 

карданд [ва кушта шуданд] – 

гуфтанд: "Агар онон назди мо 

буданд, намемурданд ва кушта 

намешуданд". [Ин эътиқод дар 

вуҷудашон ниҳода шуд] То Аллоҳ 

таоло [бад-ин гуна андӯҳ ва] 

ҳасрате дар дилҳояшон карор 

диҳад; ва Аллоҳ таоло [аст, ки] 

зинда мекунад ва мемиронад; ва 

Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, 

биност 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن َكَفُرواْ َوَقالُواْ لِإِۡخَوَٰنِِهۡم إَِذا   َكٱل
هۡو   ى ل ۡو َكانُواْ ُغز ٗ

َ
ۡرِض أ

َ
َضَربُواْ فِي ٱلۡأ

واْ لَِيۡجَعَل  َكانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُ 
ُ يُۡحِيۦ  َٰلَِك َحۡسَرٗة فِي قُلُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله ُ َذ ٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ١٥٦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله

157. Ва агар дар роҳи Аллоҳ таоло 

кушта шавед ё бимиред, ҳатман, 

омурзиш ва раҳмати Аллоҳ таоло 

беҳтар аст аз чизе [ки] онон 

[дунёдӯстон] ҷамъ мекунанд 

ۡو ُمتُّۡم  
َ
ِ أ َولَئِن قُتِلُۡتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا   ِمه ِ َوَرۡحمٌَة َخيۡر  م  َِن ٱَّلله لََمۡغفَِرة  م 
 ١٥٧ َيجَۡمُعونَ 

158. Ва агар бимиред ё [дар арсаи 

ҷиҳод] кушта шавед, яқинан ба 

сӯйи Аллоҳ таоло маҳшур мешавед 

تُّمۡ  ِ  َولَئِن مُّ ۡو قُتِلُۡتۡم لَِإلَي ٱَّلله
َ
 أ

 ١٥٨ ُتحَۡشُرونَ 
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159. [Эй паёмбар] Ба [сабаби] 

раҳмати илоҳӣ аст, ки ту бо онон 

[асҳоб] нармхӯ [ва меҳрубон] шудӣ; 

ва агар тундхӯ ва сангдил будӣ, 

ҳатман, аз атрофат пароканда 

мешуданд; пас, аз эшон даргузар 

ва барояшон омурзиш бихоҳ ва дар 

корҳо бо онон машварат кун ва он 

гоҳ ки тасмим [бар анҷоми коре] 

гирифтӣ, бар Аллоҳ таоло таваккал 

кун; [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло таваккалкунандагонро дӯст 

медорад 

ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت  َِن ٱَّلله فَبَِما َرۡحمَةٖ م 
ا غَ  واْ ِمۡن َفظًّ لِيَظ ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ

َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم 
ۡمرِِۖ َفإَِذا َعَزۡمَت َفَتوَكهۡل  

َ
وََشاوِۡرُهۡم فِي ٱلۡأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمَتوَك ِلِينَ  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١٥٩ عَلَى ٱَّلله

160. Агар Аллоҳ таоло шуморо ёрӣ 

кунад, ҳеҷ кас бар шумо пирӯз 

нахоҳад шуд ва [аммо] агар 

шуморо ба худ вогузорад, кист, ки 

пас аз Ӯ ёриатон кунад? Ва 

муъминон бояд танҳо бар Аллоҳ 

таоло таваккал кунанд 

ُ فَلَا غَالَِب لَُكۡمۖۡ َوِإن  إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
ِنُۢ  هِذي يَنُصُرُكم م  َيخُۡذلُۡكۡم َفَمن َذا ٱل

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١٦٠ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله

161. Ва сазовор нест ҳеҷ паёмбаре 

[бо гирифтани саҳми изофӣ аз 

ғаноим ба асҳобаш] хиёнат кунад; 

ва ҳар ки хиёнат кунад, рӯзи 

қиёмат, бо он чи [дар он] хиёнат 

кардааст, меояд; сипас ба ҳар кас 

подоши ҳар чи [аз неку бад] 

кардааст, ба таври комил дода 

мешавад ва ба онон ситам нахоҳад 

шуд 

ِت  
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
َوَما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس  بَِما َغله يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُثمه تَُوف
ا َكَسَبۡت َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ١٦١ مه

162. Оё касе, ки хушнудии Аллоҳро 

металабад, ҳаммонанди касест, ки 

ба хашме аз Аллоҳ таоло дучор 

шуда ва ҷойгоҳаш дӯзах аст? Ва 

[дӯзах] чи бад ҷойгоҳест! 

ِ َكَمنُۢ بَآَء   َفَمِن ٱتهَبَع رِۡضَوََٰن ٱَّلله
َ
أ

َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئۡ  َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله َس  بَِسَخٖط م 

 ١٦٢ ٱلَۡمِصيرُ 
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163. [Ҳар як аз] Эшон дараҷот [-и 

мутафовит]-е назди Аллоҳ таоло 

доранд ва Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунанд, биност 

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله
 ١٦٣ َيۡعَملُونَ 

164. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло бар 

муъминон миннат ниҳод, ки миёни 

онон паёмбаре аз худашон 

барангехт, то оёти Ӯ [Қуръон]–ро 

бар эшон бихонад ва [аз гуноҳ] 

покашон гардонад ва ба онон 

китоби [Қуръон] ва ҳикмат [суннат] 

биёмурзад; дар ҳоле ки дар 

гузашта дар гумроҳии ошкоре 

буданд 

ُ عَلَى ٱلۡمُ  ۡؤِمنِيَن إِۡذ َبَعَث  لََقۡد َمنه ٱَّلله
نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم  

َ
ِۡن أ فِيِهۡم رَُسولٗا م 

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب  َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفي َضَلَٰٖل 

بِينٍ   ١٦٤ مُّ

165. [Эй муъминон] Оё чун ба шумо 

[дар ҷанги Уҳуд] мусибате расид – 

[бо он ки дар ҷанги Бадр] ду 

баробарашро [ба душманони худ] 

расондед – гуфтед: "Ин [мусибат] 

аз куҷо [ба мо] расид"? [Эй 

паёмбар] Бигӯ: "Он [шикаст] аз 

ҷониби худатон [ва натиҷаи 

нофармонӣ аз дастури паёмбар] 

аст". Бе гумон, Аллоҳ таоло ба ҳар 

коре тавоност 

َصۡبُتم  
َ
ِصيَبة  َقۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
أ

هيَٰ َهََٰذاۖۡ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد  ن
َ
ِۡثلَۡيَها قُلُۡتۡم أ م 

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  نُفِسُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ١٦٥ َقِدير  

166. Ва рӯзе, ки [дар ҷанги Уҳуд] ду 

гурӯҳ [муъминон ва кофирон] бо 

ҳам бархӯрд карданд, он чи ба 

шумо расид, ба фармони Аллоҳ 

таоло буд [то шуморо биёзмояд] ва 

муъминонро маълум дорад 

َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقي ٱلۡجَۡمَعاِن 
َ
َوَمآ أ

ِ َولَِيۡعلََم ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١٦٦ فَبِإِۡذِن ٱَّلله
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167. Ва касонеро, ки нифоқ 

варзиданд [низ] маълум дорад, ки 

[чун] ба эшон гуфта шуд: "Биёед, 

дар роҳи Аллоҳ таоло биҷангед ё 

[аз хонавода ва қабилаатон] дифоъ 

кунед". Гуфтанд: "Агар 

медонистем, ҷанге рӯй хоҳад дод, 

ҳатман, аз шумо пайравӣ 

мекардем". Онон дар он ҳангом ба 

куфр наздиктар буданд то имон; ба 

забони хеш чизе мегӯянд, ки дар 

дилҳояшон нест ва Аллоҳ таоло ба 

он чи [дар дил] пинҳон мекунанд, 

огоҳтар аст 

ْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ   هِذيَن نَاَفُقوا َولَِيۡعلََم ٱل
ْۖۡ َقالُواْ لَۡو   وِ ٱۡدَفُعوا

َ
ِ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َق

هٱتهَبۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم لِلُۡكۡفرِ َنۡعلَُم قِ  َتالٗا ل
قَۡرُب ِمۡنُهۡم لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن 

َ
يَۡوَمئٍِذ أ

  ُ ا لَيَۡس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ َوٱَّلله ۡفَوَٰهِِهم مه
َ
بِأ

ۡعلَُم بَِما يَۡكُتُمونَ 
َ
 ١٦٧ أ

168. Касоне, ки [худ дар хона] 

нишастанд [аз ҷиҳод сар боз 

заданд] ва дар бораи бародарони 

худ гуфтанд: "Агар онҳо аз мо 

пайравӣ мекарданд, кушта 

намешуданд". [Эй паёмбар, ба ин 

мунофиқон] Бигӯ: "Агар рост 

мегӯед, пас, маргро аз худ дур 

созед" 

هِذيَن َقالُواْ لِإِۡخَوَٰنِِهۡم َوَقَعُدواْ لَۡو  ٱل
ُْۗ قُۡل  َطاُعونَا َما قُتِلُوا

َ
فَٱۡدرَُءواْ َعۡن  أ

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
َ
 ١٦٨ أ

169. Ҳаргиз касонеро, ки дар роҳи 

Аллоҳ таоло кушта шудаанд, мурда 

мапиндор; балки зиндаанд ва 

назди Парвардигорашон рӯзӣ дода 

мешаванд 

 ِ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله  َولَا َتحَۡسبَنه ٱل
ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزُقونَ 

َ
ُۢاْۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
 ١٦٩ أ

170. Онон ба он чи Аллоҳ таоло аз 

фазли худ ба эшон додааст, 

шодмонанд ва барои [саранҷоми 

неки] касоне, ки [роҳи] ононро пай 

гирифтаанд ва [ҳанӯз] ба онон 

напайвастаанд, шодӣ мекунанд; 

чаро ки [ҳеҷ як аз] эшон тарсу 

андӯҳе нахоҳанд дошт 

ُ ِمن َفۡضلِهِۦ  َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
هِذيَن لَۡم يَلَۡحُقواْ بِِهم   َويَۡسَتبِۡشُروَن بِٱل

ها َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم   ل
َ
ِۡن َخلۡفِِهۡم أ م 

 ١٧٠ َيحَۡزنُونَ 
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171. [Ҳамчунин] Ба неъмату фазли 

Аллоҳ таоло шодмонанд ва ин ки 

[мебинанд] Аллоҳ таоло подоши 

муъминонро зоеъ намекунад 

ِ َوَفۡضٖل  َِن ٱَّلله ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 
ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ نه ٱَّلله

َ
 ١٧١ َوأ

172. Касоне, ки даъвати Аллоҳ 

таоло ва паёмбарро – пас аз он ки 

[дар ғазваи Уҳуд] ба онон ҷароҳат 

[ва сахтии бисёр] расид – иҷобат 

карданд [ва барои таъқиби 

мушрикон ба сӯйи "Ҳамро-ул-асад" 

рафтанд], барои [он идда аз] эшон, 

ки некӣ ва парҳезкорӣ карданд, 

подоши бузурге [дар пеш] аст 

هِذيَن  ِ َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ َبۡعِد ٱل ٱۡسَتَجابُواْ َّلِله
ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم 

َ
هِذيَن أ ْۚ لِل َصاَبُهُم ٱلَۡقۡرُح

َ
َمآ أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
 ١٧٢ َوٱتهَقۡواْ أ

173. Ҳамон касоне, ки бархе [аз 

мушрикон] ба онон гуфтанд: 

"Мардум [-и Макка] барои [ҷанг бо] 

шумо гирд омадаанд; пас, аз онҳо 

битарсед" ва [аммо ин сухан] бар 

имонашон афзуд ва гуфтанд: 

"Аллоҳ таоло барои [муҳофизат аз] 

мо бас аст ва [Ӯ] беҳтарин [муроқиб 

ва] коргузор аст" 

اَس َقۡد   اُس إِنه ٱلنه هِذيَن َقاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
يَمَٰٗنا  َجمَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِ 

ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل   ١٧٣ َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله

174. Пас ба неъмату фазли Аллоҳ 

таоло [аз Ҳамро-ул-асад ба 

Мадина] бозгаштанд, дар ҳоле ки 

ҳеҷ осебе ба онон нарасида буд ва 

ҳамчунон дар пайи [касби] 

хушнудии Аллоҳ таоло буданд; ва 

Аллоҳ таоло фазлу бахшиши 

бузурге дорад 

هۡم  ِ َوَفۡضٖل ل َِن ٱَّلله فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م 
 ُِۗ َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء  َوٱتهَبُعواْ رِۡضَوََٰن ٱَّلله

ُ ُذو َفۡضٍل َعِظيمٍ   ١٧٤ َوٱَّلله

175. Дар ҳақиқат, ин шайтон аст, ки 

[шуморо аз ҳайбати] дӯстонаш 

метарсонад, пас, агар имон доред, 

аз онон [мушрикон] натарсед ва аз 

ман битарсед 

ۡولَِيآَءهُۥ  
َ
ۡيَطَُٰن ُيخَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

فَلَا َتخَاُفوُهۡم وََخاُفوِن إِن ُكنُتم 
ۡؤِمنِينَ   ١٧٥ مُّ
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176. Ва [эй паёмбар] касоне, ки дар 

[ёрӣ кардани] куфр мешитобанд, 

туро андӯҳгин насозанд. Яқинан, 

онон ҳаргиз зиёне ба Аллоҳ таоло 

намерасонанд. Аллоҳ таоло 

мехоҳад, ки баҳрае барояшон дар 

охират қарор надиҳад ва азоби 

бузург [дар пеш] доранд 

 ِۚ هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ َولَا َيحُۡزنَك ٱل
ها إِنهُهۡم لَن يَ  ل

َ
ُ أ ْۚ يُرِيُد ٱَّلله ا َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ُضرُّ

ا فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب  َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ
 ١٧٦ َعِظيمٌ 

177. Ба ростӣ, касоне, ки куфрро ба 

[баҳои] имон хариданд, ҳаргиз ба 

Аллоҳ таоло зиёне намерасонанд 

ва азоби дардноке [дар пеш] 

доранд 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن  إِ  نه ٱل
لِيم  

َ
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ ا َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله  ١٧٧ يَُضرُّ

178. Ва касоне, ки кофир шуданд, 

мапиндоранд, ки чун ба онон 

муҳлат медиҳем ба судашон аст. 

Ҷуз ин нест, ки ба онон муҳлат 

медиҳем, то бар гуноҳи [худ] 

бияфзоянд ва азоби хоркунандае 

[пурдарде дар пеш] доранд 

نهَما ُنۡملِى 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَا َيحَۡسبَنه ٱل

نُفِسِهۡمْۚ إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم  
َ
لَُهۡم َخيۡر  ل ِأ

ِهين   ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ  ١٧٨ لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡما
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179. [Эй муъминон] Чунин набуд 

[ва аз ҳикмати илоҳӣ нест], ки 

Аллоҳ таоло муъминонро бар ин 

ҳол, ки шумо ҳастед [во гузорад ва 

муъмину мунофиқро дар канори 

якдигар] раҳо созад, [балки шуморо 

бо таколифу озмоишҳои гуногун 

меозмояд] то палидро аз пок ҷудо 

кунед; ва чунин набуд, ки Аллоҳ 

таоло [барои бозшиносии 

муъминон аз мунофиқон] шуморо 

аз [асрори] ғайб огоҳ кунад; вале 

Аллоҳ таоло аз миёни 

фиристодагонаш ҳар киро бихоҳад, 

бармегузинад [ва ӯро бар бахше аз 

ғайб огоҳ мекунад]; пас, ба Аллоҳ 

таоло ва фиристодагонаш имон 

биёваред; ва агар имон биёваред 

ва тақво пеша кунед, подоши 

бузурге бароятон [дар пеш] аст 

نُتۡم 
َ
ُ لَِيَذَر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ ا َكاَن ٱَّلله مه

ي ِِبِۗ   َعلَۡيهِ َحتهيَٰ يَِميَز ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه
ُ لُِيۡطلَِعُكۡم عَلَى ٱلَۡغۡيِب   َوَما َكاَن ٱَّلله

َ َيجَۡتِبي ِمن رُُّسلِهِۦ َمن  َوَلَِٰكنه   ٱَّلله
ِ َورُُسلِهۚۦِْ َوِإن تُۡؤِمُنواْ  ۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله يََشآُء

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ١٧٩ َوَتتهُقواْ َفلَُكۡم أ

180. Ва касоне, ки ба он чи Аллоҳ 

таоло аз фазли хеш ба онон 

додааст, бухл меварзанд, гумон 

накунанд, ки он [бухл] барояшон 

хайр аст; балки барояшон шар аст. 

Дар рӯзи қиёмат он чи ба он бухл 

меварзиданд, тавқи гарданашон 

хоҳад шуд [ва бо он азоб 

мешаванд]; ва мероси осмонҳову 

замин аз они Аллоҳ таоло аст ва 

Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, огоҳ 

аст 

َُٰهُم  هِذيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
هُهمِۖ بَۡل ُهَو   ُ ِمن َفۡضلِهِۦ ُهَو َخيٗۡرا ل ٱَّلله
ُقوَن َما َبخِلُواْ بِهِۦ يَۡوَم  هُهۡمۖۡ َسُيَطوه َشر   ل

ۡرِضِۗ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ِميَرَُٰث ٱلسه ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِله

ُ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٨٠ َخبِير   َوٱَّلله
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181. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

сухани касонеро шунид, ки 

гуфтанд: "Аллоҳ таоло фақир аст 

ва [аз мо қарз мехоҳад ва] мо 

бениёзем". [Мо ин] Гуфторашон ва 

[низ] қатли ноҳаққи паёмбаронро 

хоҳем навишт ва рӯзи қиёмат ба 

[онон] мегӯем: "Азоби сӯзон [-и 

дӯзах]-ро бичашед" 

  َ هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ َقۡوَل ٱل لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما َقالُواْ 

َ
فَقِير  َوَنحُۡن أ

ٖ َوَنُقوُل  ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 
َ
َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

 ١٨١ ُذوُقواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

182. [Эй яҳудиён] Ин [муҷозот] ба 

хотири кирдори пешини шумост; ва 

[-гарна] Аллоҳ таоло ҳаргиз ба 

бандагони [худ] ситамгор нест 

 َ نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما َقده َذ

 ١٨٢ لَيَۡس بَِظلهاٖم ل ِلَۡعبِيدِ 

183. [Ин яҳудиён ҳамон] Касоне 

ҳастанд, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло 

бо мо аҳду паймон бастааст, ки ба 

ҳеҷ паёмбаре имон наёварем, то 

[фиристодае ҳамроҳи худ] 

бароямон қурбоние биёварад, ки 

оташ [-и аз соиқа бархоста] онро 

[ба нишонаи пазириш] бисӯзонад". 

[Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: 

"Ҳатман, пеш аз ман паёмбароне 

буданд, ки далоили ошкорро 

ҳамроҳи он чи гуфтед, бароятон 

оварданд. Агар рост мегӯед, пас, 

чаро ононро куштед"? 

ها نُۡؤِمَن  ل
َ
َ َعِهَد إِلَۡيَنآ أ هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٱل

ُكلُُه  
ۡ
تِيََنا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
لِرَُسوٍل َحتهيَٰ يَأ

ُۗ قُۡل َقۡد َجآَءُكۡم رُُسل   اُر ِن َقۡبلِى  ٱلنه  م 
هِذي قُلُۡتۡم فَلَِم َقَتلُۡتُموُهۡم  بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱل

 ١٨٣ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

184. Пас, агар [яҳудиён ва 

кофирон] такзибат карданд, [ғамгин 

мабош ва бидон] паёмбароне, ки 

пеш аз ту буданд ва муъҷизоту 

навиштаҳо ва китобҳои равшангар 

оварда буданд, [низ] такзиб шуданд 

ِن  َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  َفإِن َكذه
بُرِ   َقۡبلَِك َجآُءو بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

 ١٨٤ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ 
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185. Ҳар касе чашандаи [таъми] 

марг аст ва яқинан рӯзи қиёмат 

подошҳоятонро ба тамомӣ хоҳед 

гирифт; пас, ҳар киро аз оташ дур 

доранд ва дар биҳишт дароваранд, 

ҳатман, растагор шудааст; ва 

зиндагии дунё чизе ҷуз мояи фиреб 

нест 

ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوِإنهَما تَُوفهۡوَن  
ُجوَرُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزَِح َعِن 

ُ
أ

ارِ وَ  ةُ ٱلنه ُۗ َوَما ٱلۡحََيوَٰ ۡدِخَل ٱلۡجَنهَة َفَقۡد َفاَز
ُ
أ

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل  ١٨٥ ٱلدُّ

186. [Эй муъминон] Бе тардид 

шумо дар [мавриди базли] амволу 

ҷонҳоятон озмоиш мешавед ва 

[ҳамчунин] аз касоне, ки пеш аз 

шумо ба онон китоби [осмонӣ] дода 

шудааст [яҳудиён ва масеҳиён] ва 

[низ] аз касоне, ки ширк варзиданд, 

суханони озордиҳандаи бисёре 

хоҳед шунид; ва [аммо] агар сабр 

кунед ва тақво пеша созед, 

[шоистатар аст; зеро] ин [истодагӣ] 

баёнгари азми устувор [-и шумо] 

дар корҳост 

مۡ 
َ
نُفِسُكۡم  ۞لَُتۡبلَُونه فِٓي أ

َ
َوَٰلُِكۡم َوأ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن 
ُ
هِذيَن أ َولَتَۡسَمُعنه ِمَن ٱل

ٗذى  
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱل

َٰلَِك   َكثِيٗراْۚ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َفإِنه َذ
ُمورِ 

ُ
 ١٨٦ ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ

187. Ва [эй паёмбар, ёд кун] 

ҳангоме ки Аллоҳ таоло аз касоне, 

ки китоби [осмонӣ] ба онон дода 

шуда буд, паймон гирифт, ки: 

"Ҳатман, [омӯзаҳои ҳидоятбахши] 

онро барои мардум баён намоед ва 

[он чиро, ки нубуввати Муҳаммад 

хабар медиҳад] китмонаш 

накунед"; ва [-ле] он [аҳд]-ро пушти 

сари хеш андохтанд [бад-он 

таваҷҷуҳе накарданд] ва ба баҳои 

андаке [ҳамчун молу мақом] 

фурӯхтанд. Чи бад аст, он чи 

мехаранд! 

وتُواْ 
ُ
هِذيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
َوِإۡذ أ

ٱلِۡكَتََٰب لَُتبَي ِنُنهُهۥ لِلنهاِس َولَا 
تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم  

تََرۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فَبِۡئَس َما َوٱشۡ 
 ١٨٧ يَۡشتَُرونَ 
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188. Касоне, ки аз аъмоли [зишти] 

худ хушнуд мегарданд ва дӯст 

доранд дар муқобили кор [-и нек] -

е, ки анҷом надодаанд, мавриди 

ситоиш қарор гиранд, гумон мабар, 

ки аз азоб [-и илоҳӣ] барканоранд; 

[балки] барои онон азоби дардноке 

[дар пеш] аст 

تَواْ 
َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

ن ُيحَۡمُدواْ بَِما لَۡم َيۡفَعلُواْ فَلَا 
َ
يُِحبُّوَن أ وه

َِن ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم  َتحَۡسبَنهُهم بَِمَفاَزةٖ م 
لِيم  

َ
 ١٨٨ َعَذاٌب أ

189. Фармонравоии осмонҳо ва 

замин аз они Аллоҳ таоло аст ва 

Аллоҳ таоло ба ҳар чизе тавоност 

ُ عَلَىَٰ  ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 
 ١٨٩ ُكل 

190. Ба ростӣ, дар офариниши 

осмонҳо ва замин ва омадушуди 

шабу рӯз нишонаҳо [и ошкор]-е 

барои хирадмандон аст 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

ْولِي  
ُ
َهارِ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
 ١٩٠ ٱلۡأ

191. [Ҳамон] Касоне, ки Аллоҳро 

[дар ҳамаи аҳвол] истода ва 

нишаста ва бар паҳлу орамида, ёд 

мекунанд ва дар офариниши 

осмонҳо ва замин меандешанд [ва 

мегӯянд]: "Парвардигоро, инҳоро 

беҳуда наофаридаӣ; муназзаҳӣ Ту. 

Пас, моро аз азоби оташ [-и дузах] 

нигаҳ дор 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ  هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله ٱل
ُروَن فِي َخلِۡق ٱلسه  َمََٰوَِٰت ُجُنوبِِهۡم َويََتَفكه

ۡرِض َربهَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلٗا  
َ
َوٱلۡأ

ارِ   ١٩١ ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلنه

192. Парвардигоро, касеро, ки Ту 

ба оташ [-и дузах] дароварӣ, 

яқинан, хору расвояш кардаӣ ва 

ситамгорон [ҳеҷ] ёваре надоранд 

اَر َفَقۡد  َربهَنآ إِنهَك َمن تُۡدِخلِ   ٱلنه
نَصارٖ 

َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۖۥۡ َوَما لِلظه ۡخَزۡيَتُه

َ
 ١٩٢ أ
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193. Парвардигоро, мо шунидем, 

даъватгаре ба имон фаро мехонад, 

ки: "Ба Парвардигори худ имон 

оваред". Пас, мо имон овардем. 

Парвардигоро, пас, гуноҳонамонро 

бибахш ва бадиҳоямонро бипӯшон 

ва моро дар зумраи некон бимирон 

بهَنآ إِنهَنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لِلِۡإيَمَِٰن  ره
ْۚ َربهَنا فَٱۡغفِۡر   ۡن َءاِمُنواْ بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنها

َ
أ

َنا َمَع  ِۡر َعنها َسي ِـ َاتَِنا َوتََوفه لََنا ُذنُوبََنا َوَكف 
بَۡرارِ 

َ
 ١٩٣ ٱلۡأ

194. Парвардигоро, он чиро, ки ба 

василаи фиристодагонат ба мо 

ваъда додаӣ, ба мо ато кун ва дар 

рӯзи қиёмат расвоямон магардон. 

Бе тардид, Ту хилофи ваъда 

намекунӣ" 

َربهَنا وََءاتَِنا َما وََعدتهَنا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا  
 لَا ُتخۡلُِف ُتخۡزِنَا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ إِنهَك 

 ١٩٤ ٱلِۡميَعادَ 

195. Пас, Парвардигорашон дуои 

ононро иҷобат кард [ва фармуд]: 

"Ман [подоши] амали ҳеҷ 

соҳибамале аз шуморо – аз мард ё 

зан – ки ҳамнавъи якдигаред, табоҳ 

намекунам; пас, касоне, ки [аз 

ватани худ] ҳиҷрат кардаанд ва [ё] 

аз хонаҳои худ ронда шудаанд ва 

дар роҳи ман озор дидаанд ва 

ҷангидаанд ва кушта шудаанд, 

ҳатман, бадиҳояшонро аз онон 

мезудоям ва [ба унвони] подоше аз 

ҷониби Аллоҳ таоло эшонро дар 

боғҳое дармеоварам, ки аз зери 

[дарахтони] он ҷӯйборҳо ҷорист ва 

Аллоҳ таоло аст, ки подоши наку 

назди Ӯст 

ِضيُع 
ُ
ن ِي لَٓا أ

َ
فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

  ِۖ نَثيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  َعَمَل َع

هِذيَن َهاَجُرواْ  ِنُۢ َبۡعٖضِۖ فَٱل َبۡعُضُكم م 
وُذواْ فِي َسبِيلِى 

ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
َوأ

ََٰتلُواْ َوقُتِلُو َِرنه َعۡنُهۡم  َوَق َكف 
ُ
اْ لَأ

َٰٖت َتجۡرِي ِمن  ۡدِخلَنهُهۡم َجنه
ُ
َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ

  ُ ِْۚ َوٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر ثََواٗبا م 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

َوابِ   ١٩٥ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلثه

196. [Эй паёмбар] Рафтуомади 

кофирон [барои тиҷорат] дар 

шаҳрҳо [ва молу мақоми онон] туро 

нафиребад 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي  نهَك َتَقلُُّب ٱل لَا َيُغره
 ١٩٦ ٱلۡبَِلَٰدِ 
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197. [Ин] Баҳрамандии ночизест; 

сипас ҷойгоҳашон дузах аст ва чи 

бад ҷойгоҳе аст! 

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ

 ١٩٧ ٱلِۡمَهادُ 

198. Аммо касоне, ки тақвои 

Парвардигорашонро намудаанд, 

[дар биҳишт] боғҳое доранд, ки аз 

зери [дарахтони] он ҷӯйборҳо 

ҷорист [ва] ҷовидона дар он 

мемонанд. [Ин] Пазироӣ аз ҷониби 

Аллоҳ таоло [муҳайё шуда] аст ва 

он чи назди Аллоҳ таоло аст, барои 

накукорон беҳтар аст 

َٰت   هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه َلَِٰكِن ٱل
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها 

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ َخيۡر   ُِۗ َوَما ِعنَد ٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نُُزلٗا م 
 ١٩٨ ل ِلَۡأبَۡرارِ 

199. Ва касоне аз аҳли китоб 

ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва он 

чи бар шумо нозил шуда ва он чи 

бар худашон нозил шудааст, имон 

доранд; дар баробари Аллоҳ таоло 

фурӯтан ҳастанд ва оёти Аллоҳро 

ба баҳои ночизе намефурушанд. 

Инонанд, ки подошашон назди 

Парвардигорашон [маҳфуз] аст. Ба 

ростӣ, ки Аллоҳ таоло дар 

ҳисобрасӣ сареъ аст 

 ِ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِإنه ِمۡن أ

نزَِل إِلَۡيِهۡم  
ُ
نزَِل إِلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

  ِ ِ لَا يَۡشتَُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َخَِٰشعِيَن َّلِله
ۡجُرُهۡم ِعنَد  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ أ

َ َسِريُع ٱلۡ   ١٩٩ حَِسابِ َرب ِِهۡمُۗ إِنه ٱَّلله

200. Эй касоне, ки имон овардаед, 

[бар таколифи динӣ ва ранҷҳои 

дунявӣ] шикебоӣ варзед ва [дар 

баробари душманон] пойдор бошед 

ва парҳезгорӣ пеша кунед; бошад, 

ки растагор шавед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡصبُِرواْ  َها ٱل يُّ
َ
َوَصابُِرواْ َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم   َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ٢٠٠ ُتۡفلُِحونَ 
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Сураи Нисо النساء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй мардум, аз Парвардигоратон парво 

кунед [битарсед], [ҳамон зоте] ки шуморо 

аз як тан офарид ва ҳамсарашро [низ] аз 

ӯ офарид ва аз [насли] он ду мардону 

занони бисёре пароканд. Ва аз 

Парвардигоре, ки ба [номи] Ӯ аз якдигар 

дархост мекунед, парво [тақво] намоед 

ва аз [гусастани] пайванди хешовандӣ 

бипарҳезед. Бе гумон, Аллоҳ таоло 

ҳамвора муроқиб [-у нигаҳбони] шумост 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِن نهۡفٖس   هِذي َخلََقُكم م  ٱل
َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  
َوبَثه ِمۡنُهَما رَِجالٗا َكثِيٗرا  

هذِ  َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ي َونَِساٗٓء
 َ ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم

َ
تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ

 ١ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا

2. Ва [эй сарпарастон] амволи ятимонро 

[пас аз булуғу рушд] ба эшон 

бозгардонед ва [моли камарзишу] 

номарғуб [-и худ]-ро бо [моли 

арзишманду] марғуб [-и онон] иваз 

накунед ва амволи эшонро ҳамроҳи 

амволи худ нахӯред. Ба ростӣ, ки ин [кор] 

гуноҳи бузурге аст 

ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ َولَا  
َ
وََءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

ي ِِبِۖ َولَا  لُواْ ٱلۡخَبِيَث بِٱلطه تَتََبده
ۡمَوَٰلُِكۡمْۚ  

َ
ۡمَوَٰلَُهۡم إِلَيَٰٓ أ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
تَأ

 ٢ ا َكبِيٗراإِنهُهۥ َكاَن ُحوبٗ 
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3. Ва агар тарсидед, ки [ба хотири костан 

аз маҳрия ё бадрафторӣ] натавонед 

адолатро дар ҳаққи духтарони ятим риоя 

намоед, [аз издивоҷ бо онон сарфи 

назар кунед ва] аз занон [-и дигар]-е, ки 

мавриди писанди шумост, [як ё] ду ва [ё] 

се ва [ё] чаҳор танро ба ҳамсарӣ 

дароваред. Пас, агар бим доред, ки 

натавонед адолат кунед, ба як [зан] ё ба 

он чи [аз канизон], ки молики онҳоед 

[иктифо намоед]. Ин [кор] наздиктар аст 

ба ин, ки ситам накунед 

ها ُتۡقِسُطواْ فِي  ل
َ
َوِإۡن ِخۡفُتۡم أ

ِكُحواْ َما َطاَب  ٱلَۡيَتََٰميَٰ فَٱن
َِن ٱلن َِسآِء َمۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث  لَُكم م 

ها َتۡعِدلُواْ  ل
َ
َوُرَبََٰعۖۡ َفإِۡن ِخۡفُتۡم أ

ۡو َما َملََكۡت  
َ
َفَوَِٰحَدةً أ

ها  ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ يَۡمَُٰنُكۡمْۚ َذ

َ
أ

 ْ  ٣ َتُعولُوا

4. Ва маҳрияи занонро ба унвони ҳадя 

[ва фаризаи илоҳӣ] бо хушдилӣ ба онон 

бидиҳед. Пас, агар онон чизе аз онро бо 

ризоияти хотир ба шумо бахшиданд, 

онро хушу гуворо бихӯред 

  ْۚ َٰتِِهنه ِنحۡلَٗة وََءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ِۡنُه  َفإِن ِطبَۡن لَُكۡم َعن َشۡيٖء م 

ا رِيٓـ ٗ ا مه  ٤ َنۡفٗسا َفكُلُوهُ َهنِٓيـ ٗ

5. Ва ба камхирадоне, ки Аллоҳ таоло 

шуморо ба сарпарастии онон 

гумоштааст, амволашонро надиҳед ва аз 

[даромади] он ба эшон хӯроку пӯшок 

диҳед ва бо онон ба шоистагӣ сухан 

бигӯед 

ۡمَوَٰلَُكُم  
َ
َفَهآَء أ َولَا تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيَٰٗما  ٱلهتِي َجَعَل ٱَّلله
ُهۡم فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم  َوٱۡرُزُقو

ۡعُروٗفا  ٥ َوُقولُواْ لَُهۡم َقۡولٗا مه
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6. Ва ятимонро [аз лиҳози тавоноӣ бар 

муроқибат аз амволашон] биёзмоед то 

вақте ба [синни] издивоҷ бирасанд, пас, 

агар дар эшон рушд [-и фикрии кофӣ] 

ёфтед, амволашонро ба онон бидиҳед ва 

онро [аз бими он ки мабодо] бузург 

шаванд [ва аз шумо пас бигиранд], ба 

исрофу шитоб махӯред. Ва ҳар ки бениёз 

аст, бояд [аз гирифтани уҷрату музди 

сарпарастӣ] худдорӣ кунад ва ҳар ки 

ниёзманд аст, бояд ба тарзи шоиста [ва 

мутобиқи урф аз он] бихӯрад. Пас, ҳар 

гоҳ амволашонро ба онон боз гардондед, 

бар эшон гувоҳ бигиред ва [бидонед] 

Аллоҳ таоло барои ҳисобрасӣ кофӣ аст 

َوٱۡبَتلُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ  
ِۡنُهۡم   ِكَاَح َفإِۡن َءانَۡسُتم م  ٱلن 

ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ  
َ
رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إِلَۡيِهۡم أ

 َ ُكلُوَهآ إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا  َول
ۡ
ا تَأ

ْْۚ َوَمن َكاَن َغنِي ٗا  ن يَۡكبَُروا
َ
أ

فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن فَقِيٗرا 
ُكۡل بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َفإَِذا 

ۡ
فَلَۡيأ

ۡشِهُدواْ 
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم فَأ

َ
َدَفۡعُتۡم إِلَۡيِهۡم أ

ِ َحِسيٗبا  ٦ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

7. Мардон аз он чи падару модар ва 

хешовандон [ба унвони ирс] бар ҷой 

гузоштаанд, саҳме доранд ва занон [низ] 

аз он чи падару модар ва хешовандон 

бар ҷой гузоштаанд, саҳме доранд – хоҳ 

он [мол] кам бошад ё зиёд. [Чунин] 

Баҳрае [аз ҷониби Аллоҳ таоло] муайян 

[ва муқаррар шуда] аст 

ا تََرَك  ِمه ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 
قَۡربُوَن َولِلن َِسآِء 

َ
ٱلَۡوَٰلَِداِن َوٱلۡأ

ا تََرَك ٱلَۡوَٰلَِداِن  ِمه نَِصيب  م 
ۡو َكثَُرْۚ 

َ
ا قَله ِمۡنُه أ قَۡربُوَن ِممه

َ
َوٱلۡأ

ۡفُروٗضا  ٧ نَِصيٗبا مه

8. Ва ҳар гоҳ хешовандон [-и ғайри 

ворис] ва ятимону тиҳидастон бар 

тақсими [мерос] ҳозир шаванд, [пеш аз 

тақсим чизе] аз он [амволро аз боби 

истиҳбоб] ба онон бидиҳед ва ба 

шоистагӣ бо эшон сухан бигӯед 

ْولُواْ 
ُ
َوِإَذا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيُن 
ِۡنُه َوُقولُواْ لَُهۡم َقۡولٗا  فَٱۡرُزُقوُهم م 

ۡعُروٗفا  ٨ مه
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9. Ва касоне, ки агар фарзандони 

нотавоне аз худ бар ҷой бигзоранд, бар 

[ояндаи] онон бим доранд, бояд [аз 

ситам дар бораи ятимони мардум низ] 

битарсанд. Пас, бояд аз Аллоҳ таоло 

парво кунанд [битарсанд] ва сухани 

[санҷида ва] дуруст бигӯянд 

هِذيَن لَۡو تََرُكواْ ِمۡن   َولَۡيۡخَش ٱل
ِيهٗة ِضَعًَٰفا َخاُفواْ  َخلۡفِِهۡم ُذر 

َ َولَۡيُقولُواْ  َعلَۡيِهۡم فَلَۡيتهُقواْ ٱَّلله
 ٩ َقۡولٗا َسِديًدا

10. Дар ҳақиқат, касоне, ки амволи 

ятимонро ба ситам мехӯранд, ҷуз ин 

нест, ки оташ дар шиками хеш фурӯ 

мебаранд ва ба зудӣ ба оташе 

барафрӯхта дармеоянд 

ۡمَوََٰل  
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
هِذيَن يَأ إِنه ٱل

ُكلُوَن  
ۡ
ٱلَۡيَتََٰميَٰ ُظلًۡما إِنهَما يَأ

فِي ُبُطونِِهۡم نَاٗراۖۡ وََسَيۡصلَۡوَن  
 ١٠ َسعِيٗرا
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11. Аллоҳ таоло дар бораи 

фарзандонатон ба шумо супориш 

мекунад: Саҳми писар монанди саҳми ду 

духтар аст. Ва агар [ворисон ду духтар ё] 

бештар аз ду духтар бошад, саҳми онон 

ду савуми тарака аст. Ва агар фақат як 

духтар бошад, саҳми ӯ нисфи тарака аст. 

Агар [майит] фарзанд дошта бошад, 

барои ҳар як аз падару модараш, як 

шашуми тарака аст ва агар фарзанд 

надошта бошад ва [танҳо] падару 

модараш аз ӯ ирс бибаранд, дар ин 

сурат, барои модараш як савум [сеяк] аст 

[ва барои падар ду савум] ва агар ӯ 

[майит] бародароне дошта бошад, саҳми 

модараш як шашум [шашяк] аст. [Ин 

тақсими мерос] Пас аз амал ба 

васиятест, ки карда ва ё [пардохти] воме 

[ки дорад анҷом мегирад]. Шумо 

намедонед, ки падаронатон ва [ё] 

фарзандонатон, кадом як бароятон 

судмандтар аст. [Ин аҳком] Фариза [-и 

муайян ва муқаррар] аз ҷониби Аллоҳ 

таоло аст. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

донои ҳаким аст 

ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ  
َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

نثََييِۡنِۚ َفإِن  
ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  لِلذه

ُكنه نَِساٗٓء َفۡوَق ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهنه  
ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ َوِإن َكانَۡت َوَِٰحَدٗة  

بَ 
َ
ِ فَلََها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

َوۡيهِ لِكُل 
ا تََرَك   ُدُس ِممه ِۡنُهَما ٱلسُّ َوَِٰحٖد م 
هۡم يَُكن  ْۚ َفإِن ل إِن َكاَن لَُهۥ َولَد 

ِهِ  بََواهُ فَلُِأم 
َ
ۥٓ أ هُهۥ َولَد  َوَورِثَُه ل

ۥٓ إِۡخَوة   لُُثْۚ َفإِن َكاَن لَُه ٱلثُّ
ُدُسْۚ ِمنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ  ِهِ ٱلسُّ فَلُِأم 

ۡو َديۡ 
َ
ٍنِۗ َءابَآؤُُكۡم  يُوِصي بَِهآ أ

ُهۡم   يُّ
َ
ۡبَنآؤُُكۡم لَا تَۡدُروَن أ

َ
َوأ

َِن   ْۚ فَرِيَضٗة م  قَۡرُب لَُكۡم َنۡفٗعا
َ
أ

َ َكاَن َعلِيًما   ُِۗ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
 ١١ َحِكيٗما
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12. Ва [эй шавҳарон] агар ҳамсаронатон 

фарзанде надошта бошанд, ниме аз 

тарака барои шумост ва агар фарзанде 

дошта бошанд, як чаҳоруми [чаҳоряк] 

тарака аз они шумост. [Албатта] Пас аз 

[амал ба] васияте, ки кардаанд ё 

[пардохти] воме, ки доранд. Ва агар 

шумо фарзанде надошта бошед, як 

чаҳоруми таракаи шумо барои занонатон 

аст ва агар фарзанде дошта бошед, як 

ҳаштуми таракаи шумо аз они эшон аст. 

[Албатта] Пас аз амал ба васияте, ки 

кардаед ва [пардохти] воме [ки доред]. 

Ва агар мард ё зане, ки аз ӯ ирс 

мебаранд, падар ё фарзанд надошта 

бошад [калола бошад] ва бародар ё 

хоҳар дошта бошад, пас, барои ҳар як аз 

онон як шашуми [тарака] аст. Ва агар 

[хешовандони чунин шахсе] беш аз ин 

[ду нафар] бошанд, дар ин сурат, дар як 

савум [аз тарака] шариканд. [Албатта] 

Пас аз анҷоми васияте, ки бад-он 

супориш шуда ё воме, ки [бояд пардохт 

гардад, ба шарти он ки аз ин тариқ], 

зиёне [ба ворисон] нарасонад. [Ин ҳукм] 

Супориши Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ 

таоло донои бурдбор аст 

۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك  
هُهنه  هۡم يَُكن ل ۡزَوَُٰجُكۡم إِن ل

َ
أ

ْۚ َفإِن َكاَن لَُهنه َولَد  فَلَُكُم   َولَد 
ا تََرۡكَنْۚ ِمنُۢ َبۡعِد  بُُع ِممه ٱلرُّ

ۡو َديٖۡنِۚ  وَ 
َ
ِصيهةٖ يُوِصيَن بَِهآ أ

هۡم  ا تََرۡكُتۡم إِن ل بُُع ِممه َولَُهنه ٱلرُّ
ْۚ َفإِن َكاَن  يَُكن لهُكۡم َولَد 

ا  ُمُن ِممه لَُكۡم َولَد  فَلَُهنه ٱلثُّ
ِنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ تُوُصوَن  تََرۡكُتمِۚ م 

ۡو َديٖۡنِۗ َوِإن َكاَن رَُجل   
َ
بَِهآ أ

ٌخ يُورَُث َكَلَٰلَ 
َ
ۥٓ أ ة  َولَُه

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
ًة أ

ِۡنُهَما  ِ َوَِٰحٖد م 
ۡخت  فَلِكُل 

ُ
ۡو أ

َ
أ

ۡكثََر ِمن  
َ
ُدُسْۚ َفإِن َكانُٓواْ أ ٱلسُّ

لُِثِۚ   َٰلَِك َفُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّ َذ
ۡو  

َ
ِمنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ

َِن   ِۚ َوِصيهٗة م  ٖ َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآر 
 ُ ُِۗ َوٱَّلله  ١٢ َعلِيٌم َحلِيم   ٱَّلله

13. Инҳо ҳудуди илоҳӣ аст ва ҳар ки аз 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат кунад, 

вайро ба боғҳое дармеоварад, ки аз зери 

[дарахтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст, дар он 

ҷовидонаанд ва ин ҳамон комёбии бузург 

аст 

ِْۚ َوَمن   َ  تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله يُِطِع ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي   َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه
 ْۚ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١٣ َوَذ
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14. Ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш нофармонӣ намояд ва аз 

ҳудуди Ӯ таҷовуз кунад, вайро дар оташе 

ворид мекунад, ки ҷовидона дар он 

хоҳад монд ва барояш азоби хоркунанда 

[дар пеш] аст 

َ َورَُسولَُهۥ   َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
َويََتَعده ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا 

َخَٰلِٗدا فِيَها َولَُهۥ َعَذاب   
ِهين    ١٤ مُّ

15. Ва касоне аз занони шумо, ки 

муртакиби зино мешаванд, чаҳор нафар 

[марди одил] аз худатонро бар онон 

гувоҳ гиред. Пас, агар гувоҳе доданд, он 

занонро дар хонаҳо нигаҳ доред, то 

маргашон фаро расад ё Аллоҳ таоло 

роҳе барояшон қарор диҳад 

تِيَن ٱلَۡفَِٰحَشَة ِمن 
ۡ
َٰتِي يَأ َوٱله

  ن َِسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدواْ َعلَۡيِهنه 
ِنُكۡمۖۡ َفإِن َشِهُدواْ  ۡربََعٗة م 

َ
أ

ۡمِسُكوُهنه فِي ٱلُۡبُيوِت َحتهيَٰ 
َ
فَأ

 ُ ۡو َيجَۡعَل ٱَّلله
َ
َُٰهنه ٱلَۡموُۡت أ َيَتَوفهى

 ١٥ لَُهنه َسبِيلٗا

16. Аз миёни шумо он марду зане, ки 

муртакиби он [амали зишт] мешаванд, 

[бо танбеҳу тавбих] озорашон диҳед. 

Пас, агар тавба карданд ва дурусткор 

шуданд, аз эшон сарфи назар кунед, 

[чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

тавбапазири меҳрубон аст 

تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم 
ۡ
هَذاِن يَأ َوٱل

ۡصلََحا  
َ
ۖۡ َفإِن تَابَا َوأ فَـ َاُذوُهَما

َ َكاَن  ُۗ إِنه ٱَّلله ۡعرُِضواْ َعۡنُهَمآ
َ
فَأ
 ١٦ اٗبا رهِحيًماتَوه 

17. Ҷуз ин нест, ки [пазириши] тавба аз 

сӯйи Аллоҳ таоло барои касонест, ки аз 

рӯйи нодонӣ кори ношоистае анҷом 

медиҳанд, он гоҳ ба зудӣ [ва пеш аз 

фаро расидани марг] тавба мекунанд. 

Инонанд, ки Аллоҳ таоло тавбаашонро 

мепазирад ва Аллоҳ таоло донои ҳаким 

аст 

هِذيَن  ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله إِنهَما ٱلته
وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه  َيۡعَملُوَن ٱلسُّ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َيُتوبُوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

 ُ ُ َعلَۡيِهۡمُۗ وََكاَن ٱَّلله َيُتوُب ٱَّلله
 ١٧ َعلِيًما َحِكيٗما
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18. Ва барои касоне, ки [то поёни умр 

ҳамвора] муртакиби корҳои ношоиста 

мешаванд ва ҳангоме ки марги яке аз 

онон фаро мерасад мегӯяд: "Акнун тавба 

кардам" [ҳеҷ] тавба [ва бахшише дар кор] 

нест ва на барои касоне, ки дар ҳоли 

куфр мемиранд. Инон ҳастанд, ки 

барояшон азоби дардноке муҳайё 

сохтаем 

هِذيَن َيۡعَملُوَن   ۡوبَُة لِل َولَيَۡسِت ٱلته
ي ِـ َاِت َحتهيَٰٓ إَِذا َحَضَر  ٱلسه

َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت َقاَل إِن ِي ُتۡبُت  
َ
أ

هِذيَن َيُموتُوَن َوُهۡم  ٱلَٰۡٔـَن َولَا ٱل
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر ُكفه

لِيٗما
َ
 ١٨ َعَذابًا أ

19. Эй касоне, ки имон овардаед, барои 

шумо ҳалол нест, ки занон [-и 

падаронатон]-ро бар хилофи майлашон 

ба ирс баред [ё маҷбур ба издивоҷ бо 

дигарон кунед] ва [дар мавриди 

ҳамсарони худатон низ ҳукм ин аст, ки] 

ононро зери фишор қарор надиҳед, то 

бархе аз он чиро, ки [ба унвони маҳрия] 

ба эшон додаед, пас бигиред, магар ин 

ки муртакиби амали ношоистаи ошкоре 

[монанди зино] шаванд. [Аммо дар 

мавриди занони покдомани худ 

накугуфтор бошед] Ва бо онҳо ба таври 

шоиста рафтор кунед ва агар аз онон 

[хушатон наёмад ва] кароҳат доштед, 

пас, [шикебоӣ кунед]. Чи басо чизеро хуш 

намедоред ва Аллоҳ таоло хайри бисёре 

дар он қарор медиҳад 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َيحِلُّ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ۡۖ ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء َكۡرٗها
َ
لَُكۡم أ

َولَا َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض 
تِيَن َمآ َءاتَ 

ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ يُۡتُموُهنه إِل

َبي َِنةِٖۚ وَعَاِشُروُهنه  بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َفإِن َكرِۡهُتُموُهنه  

ا   ن تَۡكَرُهواْ َشۡيـ ٗ
َ
َفَعَسيَٰٓ أ

ُ فِيهِ َخيٗۡرا   َويَۡجَعَل ٱَّلله
 ١٩ َكثِيٗرا

20. Агар хостед ҳамсар [-и дигаре] ба 

ҷойи ҳамсар [-и пешини худ] баргузинед 

ва ба яке аз онон моли фаровоне [ба 

унвони маҳрия] пардохтаед, чизе аз онро 

пас нагиред. Оё мехоҳед он [мол]-ро ба 

буҳтон ва гуноҳи ошкор бозпас бигиред? 

َردتُُّم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج 
َ
َوِإۡن أ

َُٰهنه  كَاَن َزۡوٖج وََءاتَيُۡتۡم إِۡحَدى مه
ْۚ قِ  ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡيـ ًا

ۡ
نَطاٗرا فَلَا تَأ

ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما  
ۡ
تَأ

َ
أ

بِيٗنا  ٢٠ مُّ
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21. Ва чи гуна он [маҳрия]-ро бозпас 

мегиред, дар ҳоле ки аз якдигар 

баҳраманд шудаед [ва аз асрори якдигар 

огоҳед] ва онон [ҳангоми ақди издивоҷ] 

аз шумо паймони маҳкаму устувор 

гирифтаанд 

ۡفَضيَٰ  
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكۡيَف تَأ

َخۡذَن  
َ
َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  ٢١ ِمنُكم م 

22. Ва бо заноне, ки падаронатон [бо 

онҳо] издивоҷ кардаанд, [пас аз марги 

падар] издивоҷ накунед, магар он чи [аз 

ин навъ издивоҷ, ки дар замони ҷоҳилият 

рух дода ва] бахшида шудааст, [чаро ки] 

бе тардид, ин кор амали зишту 

танаффурангез ва роҳи нодуруст аст 

َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح  
ها َما   َِن ٱلن َِسآِء إِل َءابَآؤُُكم م 

َِٰحَشٗة   َفْۚ إِنهُهۥ َكاَن َف
َقۡد َسلَ

 ٢٢ ٗتا وََسآَء َسبِيلًاَوَمقۡ 
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23. [Издивоҷ бо ин афрод] Бар шумо 

ҳаром шудааст: модару духтар ва хоҳару 

амма ва холаву духтари бародару 

духтари хоҳар, модаре, ки ба шумо шир 

додааст ва хоҳари разоӣ ва модари зану 

духтари ҳамсаре, ки [он духтар] дар 

хонаи шумо парвариш ёфтааст ва бо он 

ҳамсар ҳамбистар шудаед – вале агар 

бо он зан омезиш накардаед, гуноҳе нест 

[ки бо духтараш издивоҷ кунед] – 

ҳамчунин, ҳамсари писаратон, ки аз 

пушти худатон аст ва издивоҷ бо ду 

хоҳар [низ бар шумо ҳаром аст], магар он 

чи [аз ин навъ издивоҷ, ки дар замони 

ҷоҳилият рух дода ва] бахшида шудааст, 

[чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

َهَُٰتُكۡم   مه
ُ
َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ ُحر 

َخَوَٰتُُكۡم  
َ
َوبََناتُُكۡم َوأ

َُٰتُكۡم َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوبََناُت   وََعمه
ۡختِ 

ُ
ِخ َوبََناُت ٱلۡأ

َ
  ٱلۡأ

ۡرَضۡعَنُكۡم 
َ
َٰتِٓي أ َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
َوأ

َضََٰعةِ  َِن ٱلره َخَوَٰتُُكم م 
َ
َوأ

ئُِبُكُم  َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ مه
ُ
َوأ

ِن  َٰتِي فِي ُحُجورُِكم م  ٱله
َٰتِي َدَخلُۡتم بِِهنه   ن َِسآئُِكُم ٱله

هۡم تَُكونُواْ َدَخلُۡتم بِِهنه  َفإِن ل
وََحَلَٰٓئُِل   فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكمۡ 

هِذيَن ِمۡن  ۡبَنآئُِكُم ٱل
َ
أ

ن َتجَۡمُعواْ َبيَۡن 
َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
أ

ها َما َقۡد َسلََفُۗ إِنه  ۡخَتيِۡن إِل
ُ
ٱلۡأ

َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٢٣ ٱَّلله
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24. Занони шавҳардор [бар шумо 

ҳароманд], магар заноне, ки [канизатон 

ҳастанд ва шумо] молики онҳо шудаед. 

[Ин] Фаризаи илоҳист, ки бар шумо 

муқаррар доштааст ва ғайр аз инҳо [ки 

гуфта шуд], бароятон ҳалол аст, дар 

ҳоле ки покдоманӣ меварзед ва зинокор 

нестед, бо амволи худ [занони дигарро] 

талаб кунед. Пас, он заноне, ки [ба 

издивоҷ даровардед ва] аз онон ком 

гирифтед, бояд маҳрияашонро ба унвони 

фаризае ба онон бидиҳед ва дар 

мавриди он чи баъд аз таъйини маҳрия 

[дар мавриди бешу ками он] бо якдигар 

тавофуқ мекунед, гуноҳе бар шумо нест. 

Бе гумон, Аллоҳ таоло донои ҳаким аст 

ها ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَٰ  ُت ِمَن ٱلن َِسآِء إِل
يَۡمَُٰنُكۡمۖۡ كَِتََٰب 

َ
َما َملََكۡت أ

ا  ِحله لَُكم مه
ُ
ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َوأ ٱَّلله

ن تَبَۡتُغواْ  
َ
َٰلُِكۡم أ َوَرآَء َذ

حِۡصنِيَن َغيَۡر  ۡمَوَٰلُِكم مُّ
َ
بِأ

ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ  
ُجوَرُهنه  

ُ
ِمۡنُهنه فَـ َاتُوُهنه أ

ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم  فَرِ  يَضٗة
ََٰضۡيُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبۡعِد   فِيَما تََر

َ َكاَن َعلِيًما   ٱلَۡفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٤ َحِكيٗما
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25. Ва ҳар як аз шумо аз лиҳози молӣ 

тавоноии издивоҷ бо занони озодаи 

муъминро надорад, пас, бо канизакони 

боимоне, ки дар ихтиёри шумо [ё дигар 

мусулмонон] ҳастанд [издивоҷ кунад]. Ва 

Аллоҳ таоло ба имонатон донотар аст. 

[Шумо ва онон] Ҳамагӣ аз ҷинси 

якдигаред [ва бо якдигар баробаред], 

пас, бо иҷозати сарпарасташон бо онон 

издивоҷ кунед ва маҳрияҳояшонро ба 

таври писандида ба эшон бидиҳед, [ба 

шарти он ки] покдоман бошанд на 

зинокор ва на [дар зумраи] касоне, ки 

пинҳонӣ [барои худ] дӯст мегиранд. Он 

гоҳ чун издивоҷ карданд, агар муртакиби 

зино шуданд, пас, муҷозоташон [панҷоҳ 

тозиёна, яъне] нисфи муҷозоти занони 

озод аст. Ин [иҷозати издивоҷ бо 

канизон] барои касе аз шумост, ки аз 

олоиш ба гуноҳ битарсад, ва [-ле дар 

мавриди издивоҷ бо канизон] агар 

шикебоӣ [ва покдоманӣ] пеша кунед, 

бароятон беҳтар аст ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

هۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡولًا   َوَمن ل
ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  

َ
أ

ا َملََكۡت   ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َفِمن مه
ِن َفَتَيَٰتُِكُم   يَۡمَُٰنُكم م 

َ
أ

ۡعلَُم  
َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّلله

ِنُۢ   بِإِيَمَٰنُِكمِۚ َبۡعُضُكم م 
َبۡعٖضِۚ فَٱنِكُحوُهنه بِإِۡذِن 
ُجوَرُهنه  

ُ
ۡهلِِهنه وََءاتُوُهنه أ

َ
أ

 َغيَۡر  بِٱلَۡمۡعُروِف ُمحَۡصَنٍَٰت 
ُمَسَٰفَِحَٰٖت َولَا ُمتهِخَذَِٰت 

َتيَۡن 
َ
ۡحِصنه َفإِۡن أ

ُ
ۡخَداٖنِۚ َفإَِذآ أ

َ
أ

بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنه نِۡصُف َما  
عَلَى ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ِمَن ٱلَۡعَذاِبِۚ  

َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي ٱلَۡعَنَت   َذ
ن تَۡصبُِرواْ َخيۡر   

َ
ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ َغُفور  ره   ٢٥ ِحيم  لهُكۡمُۗ َوٱَّلله

26. Аллоҳ таоло мехоҳад, ки [аҳкоми 

хешро] бароятон равшан созад ва 

шуморо ба роҳу равиши касоне, ки пеш 

аз шумо буданд, роҳнамоӣ кунад ва 

Аллоҳ таоло донои ҳаким аст 

ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم  يُرِيُد ٱَّلله
هِذيَن ِمن  َويَۡهِديَُكۡم ُسنََن ٱل

ُكۡم َويَُتوَب َعلَۡيُكۡمُۗ َقۡبلِ 
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٦ َوٱَّلله
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27. Ва Аллоҳ таоло мехоҳад тавбаи 

шуморо бипазирад [ва аз олудагии гуноҳ 

покатон намояд], ва [-ле] касоне, ки 

пайрави шаҳавот ҳастанд, мехоҳанд, ки 

шумо дастхуши инҳирофи бузурге шавед 

ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم 
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

َهَوَِٰت   هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلشه َويُرِيُد ٱل
ن تَِميلُواْ َمۡيلًا َعِظيٗما

َ
 ٢٧ أ

28. Аллоҳ таоло [бо ташреъи ин аҳком] 

мехоҳад бар шумо осон гирад. Ва инсон 

нотавон офарида шудааст 

َِف َعن ن ُيخَف 
َ
ُ أ ُكۡمْۚ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ وَُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن َضعِيٗفا

29. Эй касоне, ки имон овардаед, амволи 

якдигарро ба ботил [ва аз роҳҳои 

номашруъе ҳамчун ғасбу дуздӣ ва 

ришва] нахӯред, магар ин ки тиҷорате бо 

ризоияти шумо [анҷом гирифта] бошад; 

ва [ҳамчунин] якдигарро накушед ва 

худкушӣ накунед; ҳамоно Аллоҳ таоло 

[нисбат] ба шумо меҳрубон аст [ва 

шуморо аз ин корҳо боз медорад] 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡمَوَٰلَُكم بَيَۡنُكم  
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
تَأ

ن تَُكوَن تَِجََٰرًة  
َ
هٓا أ بِٱلَۡبَِٰطِل إِل

ِنُكۡمْۚ َولَا َتۡقُتلُ  ٓواْ  َعن تََراٖض م 
َ َكاَن بُِكۡم   نُفَسُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ٢٩ رَِحيٗما

30. Ва ҳар ки [огоҳона ва] аз рӯйи 

таҷовуз ва ситам чунин кунад, пас, ба 

зудӣ ӯро дар оташ [-и сӯзон] 

дармеоварем ва ин [кор] барои Аллоҳ 

таоло осон аст 

َٰلَِك ُعۡدَوَٰٗنا   َوَمن َيۡفَعۡل َذ
َسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراْۚ َوُظلۡٗما َف 

ِ يَِسيًرا  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٣٠ وََكاَن َذ

31. [Эй муъминон] Агар аз гуноҳони 

бузурге, ки аз он наҳй шудаед, дурӣ 

кунед, гуноҳон [-и сағиратон]-ро аз шумо 

мезудоем ва шуморо дар ҷойгоҳи 

шоистаи [биҳишт] ворид мекунем 

واْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن إِن َتجَۡتنِبُ 
ِۡر َعنُكۡم  َعۡنُه نَُكف 

َسي ِـ َاتُِكۡم َونُۡدِخلُۡكم 
ۡدَخلٗا َكرِيٗما  ٣١ مُّ
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32. [Эй муъминон] Он чиро, ки Аллоҳ 

таоло ба василаи он бархе аз шуморо 

бар бархе дигар бартарӣ додааст, орзу 

макунед [то дучори ҳасад нашавед]. 

Мардон аз он чи ба даст овардаанд, 

[подошу] баҳрае доранд ва занон [низ] аз 

он чи ба даст овардаанд, [аҷру] баҳрае 

доранд ва аз бахшиши Аллоҳ таоло 

[чизе] бихоҳед. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

ба ҳар чизе доност 

 ُ َل ٱَّلله بِهِۦ َولَا َتَتَمنهۡواْ َما َفضه
َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ل ِلر َِجاِل  

  ْۡۖ ا ٱۡكتََسُبوا ِمه نَِصيب  م 
ا   ِمه َولِلن َِسآِء نَِصيب  م 

َ ِمن  ٱۡكتََسبَۡنْۚ وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله
ِ َشۡيٍء  

َ َكاَن بِكُل  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َفۡضلِهِ
 ٣٢ َعلِيٗما

33. Мо барои ҳар кас ворисоне қарор 

додаем, ки аз он чи падару модар ва 

хешовандон бар ҷой гузоштаанд, ирс 

бибаранд ва [низ] ба касоне, ки [бо онон] 

паймони [бародарӣ ва ёрӣ] бастаед, 

саҳмашонро [аз ирс] бидиҳед. Бе гумон, 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе гувоҳ аст 

ا تََرَك   ٖ َجَعلَۡنا َمَوَٰلَِي ِممه
َولِكُل 

هِذيَن  ٱلَۡوَٰ  قَۡربُوَنْۚ َوٱل
َ
لَِداِن َوٱلۡأ

يَۡمَُٰنُكۡم فَـ َاتُوُهۡم 
َ
َعَقَدۡت أ

  ِ
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل  نَِصيَبُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 ٣٣ َشۡيٖء َشِهيًدا
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34. Мардон бар занон сарпарасту 

нигаҳбонанд, ба хотири он ки Аллоҳ 

таоло бархе аз эшонро бар бархе 

бартарӣ додааст ва [низ] ба хотири он ки 

аз амволи хеш [барои занон] харҷ 

мекунанд. Пас, занони солеҳ, [ононад, ки 

ҳам аз Аллоҳ таоло ва ҳам аз 

шавҳаронашон] фармонбардоранд [ва] 

ба поси он чи Аллоҳ таоло [барояшон] 

ҳифз кардааст [асрору ҳуқуқи шавҳарони 

худро] дар ғайби [онон] ҳифз мекунанд. 

Ва [эй шавҳарон] ба заноне, ки аз 

нофармониашон бим доред, панду 

андарз диҳед, [агар фармонбардор 

нашуданд] дар бистар аз эшон дурӣ 

кунед [ва агар таъсир накард], ононро 

[тавре, ки озор набинанд] бизанед. Пас, 

агар аз шумо итоат карданд, ҳеҷ роҳе 

[барои баҳонаҷӯӣ ва сарзаниш] бар онҳо 

маҷӯед [ва бидонед, ки] ба ростӣ, Аллоҳ 

таоло баландмартабаи бузург аст 

َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآِء بَِما   ٱلر َِجاُل َقوه
ُ َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض   َل ٱَّلله َفضه

ۡمَوَٰلِِهۡمْۚ  
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
َوبَِمآ أ

َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰت   فَٱل َٰلَِحَُٰت َق صه
َٰتِي   ْۚ َوٱله ُ ل ِلَۡغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّلله

َتخَاُفوَن نُُشوزَُهنه َفعُِظوُهنه 
َوٱۡهُجُروُهنه فِي ٱلَۡمَضاِجِع 

َطۡعَنُكۡم فَلَا 
َ
ۖۡ َفإِۡن أ َوٱۡضِربُوُهنه

 َ َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنه َسبِيلًاُۗ إِنه ٱَّلله
ا َكبِ   ٣٤ يٗراَكاَن َعلِي ٗ

35. Ва [шумо, эй сарпарастони зану 

мард] агар аз ихтилофу ҷудоӣ миёни он 

ду [зану шавҳар] бим доштед, пас, як 

довар аз хонаводаи шавҳар ва як довар 

аз хонаводаи зан [таъйин кунед ва барои 

тасмимгирӣ] бифиристед. Агар ин ду 

[довар] қасди ислоҳ [ва оштӣ байни 

завҷайн] дошта бошанд, Аллоҳ таоло 

миёни он ду [зану шавҳар] созгорӣ хоҳад 

дод. Бе гумон, Аллоҳ таоло донои огоҳ 

аст 

َوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما  
ۡهلِهِۦ 

َ
ِۡن أ فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما م 

ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ 
َ
ِۡن أ وََحَكٗما م 

ُۗ إِنه إِۡص  ُ بَيَۡنُهَمآ ِِق ٱَّلله َلَٰٗحا يَُوف 
َ َكاَن َعلِيًما َخبِيٗرا  ٣٥ ٱَّلله
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36. Ва Аллоҳро бипарастед ва чизеро бо 

Ӯ шарик нагардонед ва ба падару модар 

некӣ кунед ва [низ] ба хешовандону 

ятимон ва тиҳидастону ҳамсояи 

хешованд ва ҳамсояи ғайри хешованд ва 

ҳамнишину [мусофири] дар роҳмонда ва 

[канизону] бардагоне, ки молики онҳо 

ҳастед [некӣ кунед ва бидонед, ки] 

яқинан, Аллоҳ таоло касеро, ки 

мутакаббир ва фахрфурӯш бошад, дӯст 

намедорад 

َ َولَا تُۡشِرُكواْ   ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۖۡ َوبِٱلَۡوَٰ  ا لَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا  بِهِۦ َشۡيـ ٗ

َوبِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ 
َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ  

اِحِب  َوٱلۡجَارِ ٱلۡجُُنِب َوٱلصه
بِيِل َوَما   بِٱلۡجَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسه

َ لَا   يَۡمَُٰنُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
َملََكۡت أ

ُيحِبُّ َمن َكاَن ُمخَۡتالٗا  
 ٣٦ فَُخوًرا 

37. [Ҳамон] Касоне, ки бухл меварзанд 

ва мардумро ба бухл вомедоранд ва он 

чи [аз сарвату дониш]-ро, ки Аллоҳ таоло 

аз фазли хеш ба онон бахшидааст, 

пинҳон мекунанд. Ва мо барои кофирон 

[ва носипосон] азоби хоркунанда муҳайё 

кардаем 

هِذيَن َيۡبَخلُوَن وَ  ُمُروَن  ٱل
ۡ
يَأ

اَس بِٱلُۡبۡخِل َويَۡكُتُموَن َمآ   ٱلنه
ۗۦُ   ُ ِمن َفۡضلِهِ َُٰهُم ٱَّلله َءاتَى

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
َوأ

ِهيٗنا  ٣٧ مُّ

38. Ва [низ барои] касоне, ки 

амволашонро барои [худнамоӣ ва] 

нишон додан ба мардум инфоқ мекунанд 

ва ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон 

надоранд [чунин шахсе ёри шайтон аст] 

ва касе,ки шайтон ҳамдамаш бошад, чи 

бад ҳамдаме дорад! 

ۡمَوَٰلَُهۡم رِئَآَء  
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ِ َولَا   اِس َولَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ٱلنه
بِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َوَمن يَُكِن  

ۡيَطَُٰن لَهُ  ۥ قَرِيٗنا فََسآَء ٱلشه
 ٣٨ قَرِيٗنا
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39. Ва барои онон чи зиёне дошт, агар ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон 

меоварданд ва аз он чи Аллоҳ таоло ба 

онон рӯзӣ додааст, инфоқ мекарданд? 

Ва Аллоҳ таоло ба [ҳолу аъмоли] эшон 

доност 

ِ  َوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمنُ  واْ بِٱَّلله
ا  نَفُقواْ ِممه

َ
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ُ بِِهۡم  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُ َرَزَقُهُم ٱَّلله
 ٣٩ َعلِيًما

40. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба андозаи 

заррае [ба бандагонаш] ситам намекунад 

ва агар кори неке бошад, онро дучандон 

мекунад ва аз пешгоҳи худ [ба онон] 

подоши бузурге ато мекунад 

ةِٖۖ   َ لَا َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذره إِنه ٱَّلله
َوِإن تَُك َحَسَنٗة يَُضَٰعِۡفَها 

ۡجًرا 
َ
هُدنُۡه أ َويُۡؤِت ِمن ل

 ٤٠ َعِظيٗما

41. Ва ҳол [-у рӯзи нобоварон] чи гуна 

бошад, он гоҳ, ки аз ҳар уммате 

шоҳидеро [ки паёмбари ҳамон уммат 

бошад] ба миён меоварем ва туро [низ 

эй паёмбар, дар бораи иблоғи паёми 

илоҳӣ] бар инон гувоҳ меоварем 

ةِۭ   مه
ُ
ِ أ

َفَكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكل 
ُؤلَآِء  بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك عَلَىَٰ َهَٰٓ

 ٤١ َشِهيٗدا

42. Он рӯз касоне, ки кофир шуданд ва 

аз паёмбар нофармонӣ карданд, орзу 

мекунанд, ки эй кош, бо хок яксон 

мешуданд ва ҳеҷ суханеро 

наметавонанд аз Аллоҳ таоло пинҳон 

кунанд 

هِذيَن َكَفُرواْ  يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
ىَٰ بِِهُم  وََعَصُواْ ٱلرهُسوَل لَۡو تَُسوه

  َ ۡرُض َولَا يَۡكُتُموَن ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

 ٤٢ يٗثاَحدِ 
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43. Эй касоне, ки имон овардаед, дар 

ҳоли мастӣ ба намоз наистед, то замоне, 

ки бидонед чи мегӯед ва [ҳамчунин] 

ҳангоме ки ҷунуб ҳастед, то ғусл 

накардаед, ба намоз [ва масҷид] наздик 

нашавед, магар он ки раҳгузар бошед. 

Ва агар бемор ё мусофир будед, ё яке аз 

шумо аз макони қазои ҳоҷат омад ё бо 

занон омезиш кардед ва [барои вузу ё 

ғусл] об наёфтаед, пас, [бояд] бо хоки 

пок таяммум кунед, [ба ин равиш, ки] 

чеҳра ва дастҳоятонро [бо он] маҳс 

намоед. Бе гумон, Аллоҳ таоло 

бахшояндаи омурзгор аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقَربُواْ  َيَٰٓ  َها ٱل يُّ
َ
أ

ََٰرىَٰ َحتهيَٰ  نُتۡم ُسَك
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ٱلصه

َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َولَا ُجُنًبا 
ها عَابِرِي َسبِيٍل َحتهيَٰ   إِل

ۡو  
َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه َتۡغتَِسلُوا

ِنُكم  َحد  م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َِن ٱلۡغَ  ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء م 
َ
آئِِط أ

ُمواْ َصعِيٗدا   فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم 

ا   َ َكاَن َعُفوًّ يِۡديُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤٣ َغُفوًرا 

44. [Эй паёмбар] Оё касоне [аз яҳудиён]-

ро, ки баҳрае аз китоб ба онҳо дода 

шудааст, надидаӣ [ки чи гуна] гумроҳиро 

мехаранд ва мехоҳанд шумо [муъминон 

низ монанди эшон] гумроҳ шавед 

وتُواْ نَِصيٗبا  
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َلَٰلََة   َِن ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن ٱلضه م 
ن تَِضلُّواْ  

َ
َويُرِيُدوَن أ

بِيَل   ٤٤ ٱلسه

45. Ва [эй муъминон] Аллоҳ таоло ба 

душманони шумо донотар аст ва кофӣ 

аст, ки Аллоҳ таоло ёр [-у корсозатон] 

бошад ва кофист, ки Аллоҳ таоло ёвар [-

у мададгоратон] бошад 

ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفيَٰ  
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله

  ِ ا َوَكَفيَٰ بِٱَّلله ِ َولِي ٗ بِٱَّلله
 ٤٥ نَِصيٗرا
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46. Бархе аз яҳудиён, калимоти [Аллоҳ 

таоло]-ро аз ҷойи худ таҳриф мекунанд 

ва бо печондани забони худ ва ба қасди 

таъна задан дар дин [бо даромехтани 

забони ибрӣ бо арабӣ ба паёмбар] 

мегӯянд: "Шунидем ва нофармонӣ 

кардем" ва "Бишнав, ки [кош] ношунаво 

гардӣ"! Ва [низ ба тамасхур мегӯянд]: 

"Роъино" [ки дар ибрӣ мафҳуми 

тавҳиномезе дорад]. Вале агар онон 

мегуфтанд: "Шунидем ва итоат кардем" 

ва "[суханони моро] бишнав ва ба мо 

муҳлат бидеҳ", ҳатман, барояшон беҳтар 

ва дурусттар буд. Вале Аллоҳ таоло 

ононро ба хотири куфрашон лаънат 

кардааст. Пас, ҷуз [гурӯҳи] андак имон 

намеоваранд 

ُِفوَن ٱلۡكَلَِم  هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل م 
َواِضعِهِۦ َويَُقولُوَن َسِمۡعَنا   َعن مه

وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع 
لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا فِي 

َ
ُۢا بِأ َوَرَِٰعَنا لَيه

يِنِۚ  ِ نهُهۡم َقالُواْ َسِمۡعَنا  ٱلد 
َ
 َولَۡو أ

َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا لَكَاَن 
َ
َوأ

ۡقَوَم َوَلَِٰكن 
َ
هُهۡم َوأ َخيٗۡرا ل

ُ بُِكۡفرِهِۡم فَلَا  لهَعَنُهُم ٱَّلله
ها قَلِيلٗا  ٤٦ يُۡؤِمُنوَن إِل

47. Эй аҳли китоб, ба он чи ки [бар 

Муҳаммад] нозил кардем ва китоби 

осмонӣ шуморо тасдиқ мекунад, имон 

биёваред, пеш аз он ки чеҳраҳоро маҳв 

кунем ва онҳоро [ҳамчун] пушти сарашон 

[софу зишт] бигардонем, ё эшонро 

ҳамчун асҳоби сабт [яҳудиёни 

нофармоне, ки рӯзи шанбе моҳӣ 

гирифтанд] лаънат кунем [ва ба шакли 

маймун дароварем] ва [бидонед, ки] 

фармони Аллоҳ таоло, ҳатман, ба вуқуъ 

мепайвандад 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ٗقا ل َِما   ِ لَۡنا ُمَصد  َءاِمُنواْ بَِما نَزه
ن نهۡطِمَس 

َ
ِن َقۡبِل أ َمَعُكم م 

ۡو 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
َها عَلَىَٰٓ أ وُُجوٗها َفنَُرده

ۡصَحََٰب  نَلَۡعنَ 
َ
ُهۡم َكَما لََعنهآ أ

  ِ ۡمُر ٱَّلله
َ
ۡبِتِۚ وََكاَن أ ٱلسه

 ٤٧ َمۡفُعولًا 

48. Бе гумон, Аллоҳ таоло ин гуноҳро, ки 

ба Ӯ ширк оварда шавад, намебахшад ва 

ғайр аз онро – барои ҳар ки бихоҳад – 

мебахшад; ва ҳар ки ба Аллоҳ таоло 

ширк варзад, яқинан, гуноҳи бузург ба 

гардан гирифтааст 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

  ْۚ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ
ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ   َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله

 ٤٨ إِۡثًما َعِظيًما
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49. [Эй паёмбар] Оё надидӣ касонеро, ки 

хештанро пок мешуморанд [ва худситоӣ 

мекунанд? Чунин нест], балки Аллоҳ 

таоло ҳар киро бихоҳад пок мегардонад 

ва ба эшон ба андозаи зарраи ночиз 

[ҳатто ба андозаи нахи рӯйи ҳастаи 

хурмо] ситам намешавад 

وَن  هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

ُ يَُزك ِي َمن يَشَ  نُفَسُهمِۚ بَِل ٱَّلله
َ
آُء أ

 ٤٩ َولَا ُيۡظلَُموَن فَتِيلًا

50. [Эй паёмбар] Бингар, ки чи гуна бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд! Ва ҳамин 

[амал ба унвони] гуноҳи ошкор кофӣ аст 

 ِ ٱنُظۡر َكۡيَف َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
ۦٓ إِثٗۡما  ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفيَٰ بِهِ

بِيًنا  ٥٠ مُّ

51. Оё афроде [аз қавми яҳуд]-ро, ки 

баҳрае аз китоби [осмонӣ] ба онон дода 

шудааст, надидаӣ [ки чи гуна] ба бутҳо 

ва маъбудони ботил имон меоваранд? 

[Ин афрод аз рӯйи дӯстӣ ва мадоро] Дар 

бораи касоне, ки куфр варзидаанд, 

мегӯянд: "Инон аз касоне, ки имон 

овардаанд, ҳидоятёфтатаранд" 

وتُواْ نَِصيٗبا  
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن بِٱلِۡجۡبِت  م 
هِذيَن  َُٰغوِت َويَُقولُوَن لِل َوٱلطه

ۡهَدىَٰ ِمَن 
َ
ُؤلَآِء أ َكَفُرواْ َهَٰٓ

هِذيَن َءاَمُنواْ َسبِيلًا  ٥١ ٱل

52. Онон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло 

лаънаташон кардааст ва ҳар киро Аллоҳ 

таоло лаънат кунад, ҳаргиз барояш 

ёваре нахоҳӣ ёфт 

ۖۡ َوَمن   ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ  يَلَۡعِن ٱَّلله
 ٥٢ نَِصيًرا 

53. Оё онон баҳрае аз ҳукумат доранд? 

[Агар ҳам доштанд] Камтарин чизе ба 

мардум намедоданд 

َِن ٱلُۡملِۡك َفإِٗذا   ۡم لَُهۡم نَِصيب  م 
َ
أ

اَس نَقِيًرا  ها يُۡؤتُوَن ٱلنه  ٥٣ ل
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54. Оё ба мардум [Муҳаммад ва ёронаш] 

ба хотири он чи Аллоҳ таоло аз фазли 

хеш ба онон бахшида кардааст, ҳасад 

меварзанд? Дар ҳақиқат, Мо [пештар 

низ] ба хонадони Иброҳим китобу ҳикмат 

додем ва ба онон фармонравоии бузурге 

бахшидем 

اَس عَلَىَٰ َمآ   ۡم َيحُۡسُدوَن ٱلنه
َ
أ

ُ ِمن َفۡضلِهِۖۦۡ َفَقۡد   َُٰهُم ٱَّلله َءاتَى
َءاتَيَۡنآ َءاَل إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب  

لۡكًا   َوٱلۡحِۡكَمَة وََءاَتۡيَنَُٰهم مُّ
 ٥٤ َعِظيٗما

55. Пас, бархе аз онон ба вай имон 

оварданд ва бархе аз онон аз ӯ рӯй 

гардонданд [пас, нисбат ба даъвати 

Муҳаммад низ чунин карданд] ва [барои 

ин кофирон] оташи афрӯхтаи дузах 

кофист 

ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم   َفِمۡنُهم مه
ن َصده َعۡنُهْۚ َوَكَفيَٰ ِبجََهنه  َم مه

 ٥٥ َسعِيًرا 

56. Бе гумон, касонеро, ки ба оёти мо 

куфр варзиданд, дар оташ [-и сӯзон] 

ворид хоҳем кард, ки ҳар чи пӯсташон 

бирён гардад, пӯстҳои дигаре ба ҷояш 

қарор медиҳем, то [таъми] азобро 

бичашанд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

шикастнопазири ҳаким аст 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا  إِنه ٱل
َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكلهَما  

لَۡنَُٰهۡم  نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَده
ُجلُوًدا َغيۡرََها لَِيُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَبُۗ  

َ َكاَن َعزِيًزا َحِكيٗما  ٥٦ إِنه ٱَّلله

57. Ва касонеро, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, ба боғҳое 

[аз биҳишт] ворид хоҳем намуд, ки аз 

зери [дарахтони] он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст; 

ҳамвора дар он хоҳанд монд ва дар он 

ҷо ҳамсарони покиза доранд ва ононро 

зери сояҳои густурда [ва анбӯҳ] ҷой 

медиҳем 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ  واْ  َوٱل
َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه ٱلصه

نَۡهَُٰر 
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هُهۡم فِيَهآ   بَٗداۖۡ ل
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

ا  
َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗ َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
أ

 ٥٧ َظلِيلًا
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58. Аллоҳ таоло ба шумо фармон 

медиҳад, ки амонатҳоро [ба таври комил] 

ба соҳибонашон бозгардонед ва ҳангоме 

ки миёни мардум доварӣ мекунед, ба 

адолат доварӣ кунед. Аллоҳ таоло ба 

амри нек пандатон медиҳад. Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло шунавои биност 

واْ   ن تَُؤدُّ
َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

ۡهلَِها َوِإَذا  
َ
َمََٰنَِٰت إِلَيَٰٓ أ

َ
ٱلۡأ
ن  حَ 

َ
اِس أ َكۡمُتم َبيَۡن ٱلنه

ا   َ نِعِمه ِۚ إِنه ٱَّلله َتحُۡكُمواْ بِٱلَۡعۡدِل
َ َكاَن   ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله يَعُِظُكم بِهِ

ُۢا بَِصيٗرا  ٥٨ َسِميَع

59. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло ва паёмбар ва коргузорон [-

у фармондеҳони мусулмони худ] итоат 

кунед ва агар дар чизе ихтилоф кардед, 

онро ба [Китоби] Аллоҳ таоло ва 

[Суннати] паёмбар бозгардонед. Агар ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон доред, 

[яқин дошта бошед, ки] ин [бозгашт ва 

Қуръону Суннат бароятон] беҳтар ва 

хушфарҷомтар аст 

هِذيَن ءَ  َها ٱل يُّ
َ
ِطيُعواْ َيَٰٓأ

َ
اَمُنٓواْ أ

ْولِي  
ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ٱَّلله

ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ َفإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي 
َ
ٱلۡأ

ِ َوٱلرهُسوِل   وُه إِلَي ٱَّلله َشۡيٖء فَُردُّ
ِ َوٱلَۡيۡوِم   إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡحَسُن 
َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ ِۚ َذ ٱٓأۡلِخرِ

وِيلًا
ۡ
 ٥٩ تَأ

60. [Эй паёмбар] Оё афроде [аз 

яҳудиён]-ро надидаӣ, ки гумон мекунанд, 

ба он чи бар ту нозил шуда ва он чи пеш 

аз ту нозил шуда имон овардаанд, ва [-

ле] мехоҳанд барои доварӣ назди Тоғут 

[ва ҳокимони худкома] раванд? Бо он ки 

ба эшон дастур дода шудааст, ки ба ӯ 

куфр варзанд, ва [-ле] шайтон мехоҳад 

ононро дар гумроҳии дуру дарозе қарор 

диҳад 

نهُهۡم 
َ
هِذيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

نزَِل 
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
َءاَمُنواْ بَِمآ أ

ن 
َ
ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

َُٰغوِت َوَقۡد   َيَتَحاَكُمٓواْ إِلَي ٱلطه
مِ 

ُ
ن يَۡكُفُرواْ بِهِۖۦۡ َويُرِيُد  أ

َ
ُرٓواْ أ

ُۢا  َ ن يُِضلهُهۡم َضَلَٰل
َ
ۡيَطَُٰن أ ٱلشه

 ٦٠ بَعِيٗدا
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61. Ва чун ба онон гуфта шавад: "Ба сӯйи 

он чи Аллоҳ таоло нозил кардааст 

[Қуръон] ва ба сӯйи паёмбари [Ӯ] биёед", 

мунофиқонро мебинӣ, ки аз ту сахт рӯй 

мегардонанд 

َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ  
يَۡت 

َ
ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل َرأ نَزَل ٱَّلله

َ
أ

وَن َعنَك  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُصدُّ
 ٦١ ُصُدوٗدا

62. Пас, чи гуна аст, ки вақте ба [сазои] 

корҳои бадашон мусибате ба онон 

мерасад, назди ту меоянд ва ба Аллоҳ 

таоло савганд ёд мекунанд, ки: "Манзури 

мо [аз додхоҳӣ назди дигарон чизе] ҷуз 

некӣ ва тавофуқ [миёни тарафайн] 

набудааст"? 

ِصيَبُۢة   َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
َفَكۡيَف إَِذآ أ

يِۡديِهۡم ُثمه َجآُءوَك 
َ
َمۡت أ بَِما َقده

هٓا   َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

 ٦٢ ۡحَسَٰٗنا َوتَۡوفِيًقاإِ 

63. Инон ҳамон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ 

таоло медонад, ки чи дар дил доранд. 

Пас, [эй паёмбар] аз онон рӯй бигардон 

ва андарзашон бидеҳ ва бо баёни расо 

[натоиҷи] кирдорашонро ба эшон гӯшзад 

кун 

 ُ هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
 َما فِي أ

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم  
َ
قُلُوبِِهۡم فَأ

نُفِسِهۡم 
َ
هُهۡم فِٓي أ وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

ُۢا بَلِيٗغا َ  ٦٣ َقۡول

64. Ва ҳеҷ паёмбареро нафиристодем, 

магар барои ин ки ба фармони Аллоҳ 

таоло [мардум аз вай] итоат кунанд ва 

агар ҳангоме ки онон [бо гуноҳу 

нофармонӣ] бар хештан ситам 

мекарданд, [то зинда ҳастӣ] наздат 

меомаданд ва аз Аллоҳ таоло омурзиш 

мехостанд, бе тардид Аллоҳро 

тавбапазири меҳрубон меёфтанд 

ها   ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

نهُهۡم إِذ 
َ
ِْۚ َولَۡو أ لُِيَطاَع بِإِۡذِن ٱَّلله

ن
َ
لَُمٓواْ أ ُفَسُهۡم َجآُءوَك ظه

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم  فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱَّلله
اٗبا  َ تَوه ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله

 ٦٤ رهِحيٗما
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65. На! Савганд ба Парвардигорат, [эй 

Муҳаммад] ки онон имон намеоваранд, 

магар ин ки дар ихтилофоташон туро 

довар қарор диҳанд ва аз доварии ту дар 

дили хеш эҳсоси нороҳатӣ накунанд ва 

комилан таслим бошанд 

فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتهيَٰ  
ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَۡنُهۡم ُثمه  ُيحَك 

نُفِسِهۡم َحرَٗجا 
َ
لَا َيِجُدواْ فِٓي أ

ا َقَضۡيَت َويَُسل ُِمواْ  ِمه م 
 ٦٥ تَۡسلِيٗما

66. Ва агар [монанди Бани Исроил] бар 

онон муқаррар мекардем, ки 

"[нофармонони] худро бикушед ё аз 

хонаву шаҳратон берун биравед", ҷуз 

андаке аз эшон [ба он дастурҳо] амал 

намекарданд. Ва агар ба он чи андарз 

дода шуданд, амал мекарданд, бе 

тардид барояшон беҳтар ва дар 

пойдоришон [бар дин] муассиртар буд 

ِن ٱۡقُتلُٓواْ 
َ
نها َكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن  
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
أ

ها َقلِيل    ا َفَعلُوهُ إِل دَِيَٰرُِكم مه
نهُهۡم َفَعلُواْ َما 

َ
ِۡنُهۡمۖۡ َولَۡو أ م 

هُهۡم   يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيٗۡرا ل
َشده تَ 

َ
 ٦٦ ثۡبِيٗتاَوأ

67. Ва дар ин сурат, аз пешгоҳи худ 

подоши бузурге ба онон медодем 
ۡجًرا  

َ
هُدنهآ أ ِن ل َوِإٗذا ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم م 

 ٦٧ َعِظيٗما

68. Ва ба роҳи рост ҳидояташон 

мекардем 
َولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا  

ۡسَتقِيٗما  ٦٨ مُّ

69. Ва касе, ки Аллоҳ таоло ва 

паёмбарро итоат кунад, [рӯзи қиёмат] 

ҳамнишини касоне хоҳад буд, ки Аллоҳ 

таоло эшонро гиромӣ доштааст, [яъне] 

бо паёмбарону сиддиқон 

[тасдиқкунандагони паёмбар] ва 

шаҳидону солеҳон. Ва инон чи наку 

рафиқоне ҳастанд! 

َ َوٱلرهسُ  وَل  َوَمن يُِطِع ٱَّلله
 ُ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱل

ُ
فَأ

بِي ِـَۧن  َِن ٱلنه َعلَۡيِهم م 
َهَدآِء  يقِيَن َوٱلشُّ ِ د  ِ َوٱلص 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلِِحيَنْۚ وََحُسَن أ َوٱلصه

 ٦٩ َرفِيٗقا
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70. Ин фазлу бахшиш аз ҷониби Аллоҳ 

таоло аст ва ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло 

[ба аҳволи бандагон] доност 

ِْۚ َوَكَفيَٰ  َٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱَّلله َذ
ِ َعلِيٗما  ٧٠ بِٱَّلله

71. Эй касоне, ки имон овардаед, силоҳи 

худро баргиред, сипас гурӯҳ-гурӯҳ ё як 

порча [барои ҷиҳод бо душман] раҳсипор 

гардед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

وِ  ِحۡذَرُكۡم 
َ
فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت أ

 ٧١ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا

72. Ва [эй мусулмонон] бе тардид, аз 

[миёни] шумо касе ҳаст, ки [ба хотири 

тарс аз ширкат дар майдони ҷиҳод] сустӣ 

меварзад ва агар мусибате ба шумо 

бирасад, мегӯяд: "Аллоҳ таоло ба ман 

лутф кард, ки ҳамроҳи онон [дар ҷанг] 

ҳозир набудам" 

ئَنه َفإِۡن   ِ هُيَبط  َوِإنه ِمنُكۡم لََمن ل
ِصيَبة  َقاَل َقۡد  َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
أ

ُكن 
َ
ُ عَلَىه إِۡذ لَۡم أ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
أ

َعُهۡم َشِهيٗدا  ٧٢ مه

73. Ва [-ле] агар бахшишу ғанимате аз 

ҷониби Аллоҳ таоло ба шумо расад, 

чунонки гӯё ҳаргиз миёни шумо ва ӯ 

[робитаи] дӯстӣ набудааст, [бо ҳасрат] 

мегӯяд: "Эй кош, ман низ ҳамроҳи онон 

будам ва ба комёбии бузурге 

мерасидам" 

 ِ َِن ٱَّلله َصََٰبُكۡم َفۡضل  م 
َ
َولَئِۡن أ

هۡم تَُكنُۢ   ن ل
َ
لََيُقولَنه َكأ

ة   َيَٰلَۡيتَنِي   بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۥ َمَوده
ُفوَز َفۡوًزا  

َ
ُكنُت َمَعُهۡم فَأ

 ٧٣ َعِظيٗما

74. Пас, касоне, ки зиндагии дунёро ба 

охират фурӯхтаанд,бояд дар роҳи Аллоҳ 

таоло пайкор кунанд ва ба ҳар касе, ки 

дар роҳи Аллоҳ таоло пайкор кунад, хоҳ 

кушта шавад ё пирӯз гардад, ба зудӣ 

подоши бузурге хоҳем дод 

هِذيَن  ِ ٱل ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ  ةَ ٱلدُّ يَۡشُروَن ٱلۡحََيوَٰ

 ِ َوَمن يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡو َيۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ 

َ
َفُيۡقَتۡل أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ٧٤ أ
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75. Ва [эй муъминон] шуморо чи 

шудааст, ки дар роҳи Аллоҳ таоло ва 

[барои ёрии] мардону занон ва кӯдакони 

ситамдида пайкор намекунед? Ҳамон 

касоне, ки мегӯянд: "Парвардигоро, моро 

аз ин шаҳр [-и Макка], ки аҳлаш 

ситамгоранд, берун бибар ва аз сӯйи 

хеш барои мо ёру корсозе қарор бидеҳ 

ва аз ҷониби худ ёвару мададгоре 

бароямон бигумор" 

َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي 
ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن   َسبِيِل ٱَّلله

ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡدَِٰن 
ۡخرِۡجَنا  

َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ أ ٱل

ۡهلَُها 
َ
الِِم أ ِمۡن َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ ٱلظه

هنَ  ا َوٱۡجَعل ل هُدنَك َولِي ٗ ا ِمن ل
هُدنَك  هَنا ِمن ل َوٱۡجَعل ل

 ٧٥ نَِصيًرا 

76. Онон, ки имон овардаанд, дар роҳи 

Аллоҳ таоло пайкор мекунанд ва онон, ки 

кофиранд, дар роҳи Тоғут [ва ҳокимони 

худкома] меҷанганд. Пас, бо ёрони 

шайтон биҷангед, ки ҳатман, найранг [ва 

нақшаи] шайтон заиф аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل  ٱل
هِذيَن َكَفُرواْ يَُقَٰتِلُوَن  ِۖۡ َوٱل ٱَّلله

َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ  فِي َسبِيِل ٱلطه
ۡيَطَِٰنِۖ إِنه َكۡيَد  ۡولَِيآَء ٱلشه

َ
أ

ۡيَطَِٰن َكاَن َضعِيًفا  ٧٦ ٱلشه
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77. [Эй паёмбар] Оё касонеро надидӣ, ки 

[дар Макка] ба онҳо гуфта шуд: "[Акнун] 

Даст аз ҷанг бардоред ва намоз барпо 

доред ва закот бипардозед", ва [-ле] чун 

[дар Мадина] ҷиҳод бар онон муқаррар 

шуд, он гоҳ гурӯҳе аз эшон аз мардум [-и 

мушрики Макка] тарсиданд, монанди 

тарс аз Аллоҳ таоло ё [ҳатто] бештар ва 

гуфтанд: "Парвардигоро, чаро ҷиҳодро 

бар мо муқаррар намудӣ? Чаро ба мо то 

муддати кӯтоҳе муҳлат надодӣ [то аз 

неъматҳои дунявӣ баҳраманд гардем]"? 

[Ба онон] Бигӯ: "Бархӯрдорӣ [аз 

лаззатҳои ин] дунё ночиз аст ва барои 

касе, ки парҳезкор бошад, сарои охират 

беҳтар аст ва [дар он ҷо] кучактарин 

ситаме ба шумо нахоҳад шуд 

ٓواْ  هِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

ةَ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

ا ُكتَِب  ةَ فَلَمه َكوَٰ وََءاتُواْ ٱلزه
ِۡنُهۡم  َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل إَِذا َف  رِيق  م 

  ِ اَس َكَخۡشَيةِ ٱَّلله َيخَۡشۡوَن ٱلنه
ْۚ َوَقالُواْ َربهَنا لَِم   َشده َخۡشَيٗة

َ
ۡو أ

َ
أ

َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱلۡقَِتاَل لَۡولَٓا  
َجٖل قَرِيٖبِۗ قُۡل 

َ
ۡرَتَنآ إِلَيَٰٓ أ خه

َ
أ

ۡنَيا قَلِيل  َوٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر    َمَتَُٰع ٱلدُّ
ُتۡظلَُموَن   ل َِمِن ٱتهَقيَٰ َولَا 

 ٧٧ فَتِيلًا

78. Ҳар куҷо бошед, марг шуморо 

дармеёбад, ҳарчанд дар бурҷҳои устувор 

бошед. Ва агар ба онон [мунофиқон] 

хайре [ҳамчун фарзанд ва моли 

фаровон] бирасад, мегӯянд: "Ин аз 

ҷониби Аллоҳ таоло аст" ва агар шарре 

[ҳамчун маргу зиёни молӣ] ба эшон 

бирасад, [расули Аллоҳро бадном 

медонанд ва ба ӯ] мегӯянд: "Ин аз 

ҷониби туст". [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: 

"Ҳама [чиз] аз ҷониби Аллоҳ таоло аст". 

Чаро ин қавм ҳозир нестанд, ки суханеро 

дарк кунанд 

ُم   ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

َولَۡو ُكنُتۡم فِي بُُروٖج  ٱلَۡموُۡت 
َشيهَدةِٖۗ َوِإن تُِصۡبُهۡم َحَسَنة   مُّ
  ِۡۖ َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ 
ِۡن  َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَكْۚ قُۡل ُكل   م 
ُؤلَآِء ٱلَۡقۡوِم   ِۖۡ َفَماِل َهَٰٓ ِعنِد ٱَّلله

 ٧٨  َحِديٗثالَا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهونَ 
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79. [Эй инсон] Он чи аз некиҳо ба ту 

мерасад, аз ҷониби Аллоҳ таоло аст ва 

он чи аз бадиҳо ба ту мерасад, аз ҷониби 

худи туст. Ва [эй паёмбар] Мо туро барои 

[ҳидояти] мардум фиристодем ва 

гувоҳии Аллоҳ таоло [дар ин бора] кофӣ 

аст 

آ  َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ َفِمَن  مه
َ
أ

َصابََك ِمن َسي ِئَةٖ  
َ
ِۖۡ َوَمآ أ ٱَّلله

ۡرَسلَۡنََٰك لِلنهاِس 
َ
َفِمن نهۡفِسَكْۚ َوأ

ِ َشِهيٗدا  ٧٩ رَُسولٗاْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

80. Ҳар ки аз паёмбар итоат кунад, дар 

хақиқат, аз Аллоҳ таоло итоат кардааст 

ва ҳар ки рӯйгардон шавад, [аз ӯ 

андуҳгин мабош, эй паёмбар, зеро Мо 

ҳаргиз] туро бар онон нигаҳбон [-у 

муроқиб] нафиристодаем 

َطاَع  
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ مه

ۡرَسلَۡنََٰك 
َ
هيَٰ َفَمآ أ ۖۡ َوَمن تََول َ ٱَّلله

 ٨٠ َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

81. Онон [назди ту] мегӯянд: 

"Фармонбардорем", вале чун аз ҳузурат 

берун мераванд, гурӯҳе аз онон шабона 

чизе ҷуз он чи ту гуфтаӣ, тадбир 

мекунанд ва Аллоҳ таоло ҳар чиро, ки 

шабона дар сар мепарваранд, сабт 

мекунад. Пас, аз онон рӯй бигардон ва 

бар Аллоҳ таоло таваккал кун ва ҳамин 

бас, ки Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузор 

[-и ту] бошад 

َويَُقولُوَن َطاَعة  َفإَِذا بََرُزواْ ِمۡن 
ِۡنُهۡم َغيَۡر   ِعنِدَك َبيهَت َطآئَِفة  م 

ُ يَۡكُتُب َما  ۖۡ َوٱَّلله هِذي َتُقوُل ٱل
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوتَوَكهۡل  

َ
يُبَي ُِتوَنۖۡ فَأ

ِ َوكِيلًا ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله  ٨١ عَلَى ٱَّلله

82. Оё дар Қуръон намеандешанд, ки 

агар аз сӯйи [касе] ғайр аз Аллоҳ таоло 

буд, ҳатман, ихтилоф [ва таноқузи] 

бисёре дар он меёфтанд? 

فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َولَۡو  
َ
أ

ِ لَوََجُدواْ  َكاَن ِمۡن ِعنِد َغيِۡر ٱَّلله
َٰٗفا   ٨٢ َكثِيٗرافِيهِ ٱۡختَِل
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83. Ҳангоме ки хабаре аз эминӣ [ва 

пирӯзӣ] ё тарс [ва шикаст] ба онон 

мерасад, [бидуни ҳеҷ таҳқиқе] онро фош 

месозанд, ва [-ле] агар онро ба паёмбар 

ва фармондеҳонашон бозгардонанд, 

афроде аз онон, ки аҳли [фаҳму] 

истинбот ҳастанд, ҳатман, [маслиҳати 

эълом ё китмони ахборро беҳтар] 

медонанд. Ва [эй муъминон] агар фазлу 

раҳмати Аллоҳ таоло бар шумо набуд, 

ҷуз андаке [ҳамагӣ] аз шайтон пайравӣ 

мекардед 

وِ  
َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمر  م 

َ
َوِإَذا َجآَءُهۡم أ

وهُ  َذاُعواْ بِهِۖۦۡ َولَۡو َردُّ
َ
ٱلۡخَۡوِف أ

 َ ۡمرِ إِل
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ي ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ

هِذيَن  ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱل
يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ َولَۡولَا َفۡضُل  

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ  ٱَّلله
ها َقلِيلٗا ۡيَطََٰن إِل  ٨٣ لَٱتهَبۡعُتُم ٱلشه

84. Пас, [эй паёмбар] дар роҳи Аллоҳ 

таоло пайкор кун. Ту уҳдадори касе ҷуз 

худ нестӣ, ва [-ле] муъминонро [низ ба 

ҷиҳод] ташвиқ кун. Умед аст, ки Аллоҳ 

таоло осеби кофиронро аз шумо 

боздорад ва Аллоҳ таоло қудраташ 

бештар ва кайфараш сахттар аст 

ِ لَا تُكَلهُف   فََقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
 ِ ها َنۡفَسَكْۚ وََحر  ِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ  إِل

َس 
ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ َعَسي ٱَّلله

ٗسا 
ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ ْْۚ َوٱَّلله هِذيَن َكَفُروا ٱل

َشدُّ تَنِكيلٗا
َ
 ٨٤ َوأ

85. Касе, ки шафоати писандидае кунад, 

аз [хайри] он насибе хоҳад дошт ва касе, 

ки шафоати нописанде кунад, аз [шарри] 

он насибе хоҳад дошт. Ва Аллоҳ таоло 

ҳамвора бар ҳар чизе муроқиб аст 

ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة   مه
ۖۡ َوَمن  ِۡنَها هُهۥ نَِصيب  م  يَُكن ل

هُهۥ   يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة َسي ِئَٗة يَُكن ل
 ِ

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ وََكاَن ٱَّلله ِۡنَها كِۡفل  م 
قِيٗتا  ٨٥ َشۡيٖء مُّ

86. [Эй муъминон] Ҳар гоҳ бо дуруди 

самимона ба шумо салом гӯянд, шумо 

посухи беҳтар ва ё ҳамонанди он бигӯед, 

[чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

ҳамвора бар ҳар чизе ҳисобгар аст 

َوِإَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ َفَحيُّواْ  
 َ ُۗ إِنه ٱَّلله وَهآ ۡو ُردُّ

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
بِأ

ِ َشۡيٍء َحِسيًباَكاَن 
 ٨٦ عَلَىَٰ ُكل 
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87. Аллоҳ таоло [ки маъбуди ростин аст 

ва] ҳеҷ маъбуде ҷуз Ӯ нест, яқинан, 

ҳамагӣ шуморо рӯзи қиёмат, ки тардиде 

дар [вуқуи] он нест, ҷамъ мекунад. Ва 

кист, ки аз Аллоҳ таоло ростгӯйтар 

бошад? 

ُ لَٓا إَِلََٰه  ها ُهَوْۚ  ٱَّلله إِل
لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ  

ۡصَدُق ِمَن  
َ
لَا َرۡيَب فِيهِِۗ َوَمۡن أ

ِ َحِديٗثا  ٨٧ ٱَّلله

88. [Эй муъминон] Шуморо чи пеш 

омадааст, ки дар мавриди [тарзи рафтор 

бо] мунофиқон ду гурӯҳ шудаед, ҳол он 

ки Аллоҳ таоло ононро ба хотири он чи 

анҷом додаанд, сарнагун сохта [ва ба 

куфру гумроҳӣ бозгардонда] аст? Оё 

мехоҳед, касеро, ки Аллоҳ таоло гумроҳ 

кардааст, ҳидоят кунед? Ва [-ле] ҳар 

киро Аллоҳ таоло гумроҳ кунад, роҳе [ба 

сӯйи ҳидоят] барояш нахоҳӣ ёфт 

قِيَن  ۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِ 
ۡرَكَسُهم بَِما 

َ
ُ أ فِئَتَيِۡن َوٱَّلله

ن َتۡهُدواْ َمۡن  
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ َكَسُبٓوا

  ُ ۖۡ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ُ َضله ٱَّلله
َ
أ

 ٨٨ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا

89. Онон [мунофиқон] орзу мекунанд, ки 

шумо низ ҳамчун эшон куфр биварзед, 

то бо ҳам баробар шавед. Пас, ҳеҷ як аз 

ононро ба дӯстӣ нагиред, магар он ки 

[мусулмон шаванд ва] дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҳиҷрат кунанд. Пас, агар аз [ислом 

ва ҳиҷрат] рӯй бартофтанд [ва 

рафторашонро идома доданд], ҳар ҷо ки 

онҳоро ёфтед, дастгирашон кунед ва 

бикушедашон ва аз онон дӯсту ёваре 

ихтиёр накунед 

واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما  َودُّ
ۖۡ فَلَا  َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء

ۡولَِيآَء َحتهيَٰ  
َ
َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم أ

ِْۚ َفإِن  ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
هۡواْ فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم  تََول

تهِخُذواْ  َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡمۖۡ َولَا تَ 
ا َولَا نَِصيًرا   ٨٩ ِمۡنُهۡم َولِي ٗ
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90. Магар онҳое, ки бо ҳампаймонони 

шумо паймон бастаанд ё онҳое, ки 

наздатон меоянд ва аз ҷанг бо шумо ё 

қавми худ ба танг омадаанд. Ва агар 

Аллоҳ таоло мехост, ононро бар шумо 

мусаллат мекард, ки бо шумо биҷанганд, 

пас, агар аз шумо канорагирӣ карданд ва 

бо шумо наҷангиданд ва таслим [-у 

фармонбардор]-и шумо шуданд, 

[бидонед, ки дигар] Аллоҳ таоло барои 

шумо роҳе [барои таҷовуз] бар онон 

қарор надодааст 

هِذيَن يَِصلُوَن إِلَيَٰ َقۡوِۭم   ها ٱل إِل
ۡو  بَيۡنَ 

َ
ِيَثٌَٰق أ ُكۡم َوبَۡيَنُهم م 

ن  
َ
َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدوُرُهۡم أ

ۡو يَُقَٰتِلُواْ َقۡوَمُهۡمْۚ َولَۡو  
َ
يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

ُ لََسلهَطُهۡم َعلَۡيُكۡم   َشآَء ٱَّلله
فَلََقََٰتلُوُكۡمْۚ َفإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم فَلَۡم 
لَمَ  لَۡقۡواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

َ
  يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ

ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم  َفَما َجَعَل ٱَّلله
 ٩٠ َسبِيلٗا

91. [Эй муъминон] Ба зудӣ [гурӯҳи] 

дигаре [аз мунофиқон]-ро хоҳед ёфт, ки 

[зоҳиран] мехоҳанд аз шумо ва қавми худ 

дар амон бошанд, ва [-ле] ҳар гоҳ ба 

фитнаи [ширк] бозгардонда шаванд, дар 

он фурӯ мераванд. Пас, агар аз шумо 

канора нагирифтанд ва аз дари сулҳу 

оштӣ ворид нашуданд ва даст аз [ҷанг 

бо] шумо барнадоштанд, он гоҳ ононро 

ҳар куҷо ёфтед, дастгирашон кунед ва 

бикушедашон. Онон ҳастанд, ки мо 

барои шумо алайҳи эшон далели ошкор 

[барои дастгирӣ ва қатлашон] қарор 

додаем 

َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن 
َمُنواْ َقۡوَمُهۡم ُكله  

ۡ
َمُنوُكۡم َويَأ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

ۡركُِسواْ  
ُ
ٓواْ إِلَي ٱلۡفِۡتَنةِ أ َما ُردُّ

هۡم َيۡعتَِزلُوُكۡم َويُلُۡقٓواْ  ْۚ َفإِن ل فِيَها
ٓواْ   لََم َويَُكفُّ إِلَۡيُكُم ٱلسه

يِۡدَيُهۡم فَُخُذوهُ 
َ
ۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم  أ

ْوَلَٰٓئُِكۡم  
ُ
َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوأ

َجَعلَۡنا لَُكۡم َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا 
بِيٗنا  ٩١ مُّ
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92. Ҳеҷ муъмине муҷоз нест [иҷозат 

надорад], ки муъминеро бикушад, магар 

ба иштибоҳ [ва беқасд]. Ва касе, ки 

муъминеро ба иштибоҳ бикушад, бояд як 

бардаи муъмин озод кунад ва хунбаҳое 

ба хонаводаи ӯ [ба ворисони мақтул] 

бипардозад, магар ин ки онҳо гузашт 

кунанд. Ва агар [мақтул] аз қавме бошад, 

ки душманони шумо ҳастанд ва [худи] ӯ 

муъмин аст, озод кардани як бардаи 

муъмин [ба унвони каффора кофӣ аст, 

зеро кофир аз муъмин ирс намебарад] 

ва агар [мақтул муъмин набошад, вале] 

аз қавме бошад, ки миёни шумо ва эшон 

паймоне барқарор аст, бояд хунбаҳое ба 

хонаводаи ӯ бипардозад ва як бардаи 

муъминро [низ] озод кунад. Ва ҳар ки 

[тавони молӣ надошт ё бардае барои 

озод кардан] наёфт, пас, [бояд] ба 

унвони тавбае ба даргоҳи Аллоҳ таоло 

ду моҳ паёпай рӯза бигирад. Ва ҳамвора 

Аллоҳ таоло донои ҳаким аст 

ن َيۡقُتَل 
َ
َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٍن أ

ْۚ َوَمن َقَتَل   ا ها َخَطـ ٗ ُمۡؤِمًنا إِل
ا َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ   ُمۡؤِمًنا َخَطـ ٗ

ۦٓ  ۡهلِهِ
َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َوِديَة  مُّ مُّ

ْْۚ َفإِن َكاَن ِمن  ُقوا ده ن يَصه
َ
هٓا أ إِل

ٖ لهُكۡم َوُهَو ُمۡؤِمن    َقۡوٍم َعُدو 
ۡؤِمَنةِٖۖ َوِإن َكاَن  َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ

ِمن َقۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم  
ِيَثَٰق  َفِديَة   ۡهلِهِۦ   م 

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ مُّ

هۡم  ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن ل َوَتحۡرِيُر َرَقَبةٖ مُّ
َيِجۡد َفِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن  

ُ َعلِيًما   ُِۗ وََكاَن ٱَّلله َِن ٱَّلله تَۡوبَٗة م 
 ٩٢ َحِكيٗما

93. Ва ҳар кас муъминеро амдан ба қатл 

бирасонад, кайфараш дузах аст, [ки] дар 

он ҷовидона мемонад ва Аллоҳ таоло 

бар вай ғазаб мекунад ва ӯро аз раҳмати 

хеш дур месозад ва азоби бузурге 

барояш омода сохтааст 

ِٗدا  َتَعم  َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
فََجَزآُؤُهۥ َجَهنهُم َخَٰلِٗدا فِيَها 
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ   وََغِضَب ٱَّلله

َعده لَُهۥ َعَذابًا َعِظيٗماوَ 
َ
 ٩٣ أ
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94. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки дар роҳи Аллоҳ таоло [барои 

ҷиҳод] раҳсипор шудед, [паҳлуҳои корро 

хуб] баррасӣ кунед ва ба касе, ки изҳори 

сулҳу ислом намуд, нагӯед: "Ту муъмин 

нестӣ", то [битавонед ӯро бикушед ва 

ғаноиму] сармояи нопойдори дунёро ба 

даст оваред, зеро ғаниматҳои бисёре 

[барои шумо] назди Аллоҳ таоло аст. 

Шумо низ қаблан ин чунин будед [ва 

имонатонро пинҳон мекардед], сипас 

Аллоҳ таоло бар шумо миннат ниҳод [ва 

ҳидоят шудед]. Бинобар ин, ба дурустӣ 

баррасӣ кунед, [чаро ки] бе тардид, 

Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, 

огоҳ аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ َفَتبَيهُنواْ   َضَرۡبُتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
لَۡقيَٰٓ إِلَۡيُكُم  

َ
َولَا َتُقولُواْ لَِمۡن أ

َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَبَۡتُغو َن  ٱلسه
 ِ ۡنَيا َفعِنَد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ َعرََض ٱلۡحََيوَٰ
ِن  َمَغانُِم َكثِيَرة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم م 

ُ َعلَۡيُكۡم  َقۡبُل َفَمنه ٱَّلله
َ َكاَن بَِما   ْْۚ إِنه ٱَّلله َفَتبَيهُنٓوا

 ٩٤ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

95. Он муъминон [-и хонанишин]-е, ки 

бидуни ҳеҷ беморӣ ва ранҷе аз ҷиҳод 

бознишастанд, бо муҷоҳидоне, ки дар 

роҳи Аллоҳ таоло бо молу ҷони худ 

ҷиҳод карданд, [ҳаргиз] яксон нестанд. 

Аллоҳ таоло касонеро, ки бо молу 

ҷонашон ҷиҳод карданд, бар 

хонанишинон ба мартабаи [бузург] 

бартарӣ бахшидааст ва Аллоҳ таоло бар 

ҳар як [аз муҷоҳидон ё хонанишинони 

маъзур] ваъдаи наку додааст, ва [-ле] 

Аллоҳ таоло муҷоҳидонро бар 

хонанишинон бо подоши бузург бартарӣ 

додааст 

ها يَۡسَتوِي ٱلَۡقَٰعُِدوَن ِمَن  ل
َررِ   ْولِي ٱلضه

ُ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َغيُۡر أ

  ِ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
 ِ ُ  ب َل ٱَّلله نُفِسِهۡمْۚ َفضه

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
أ

نُفِسِهۡم  
َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ٱلُۡمَجَِٰهِديَن بِأ

ا وََعَد 
ْۚ وَُكل ٗ عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن َدرََجٗة

 ُ َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ٱَّلله
ۡجًرا 

َ
ٱلُۡمَجَِٰهِديَن عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن أ

 ٩٥ َعِظيٗما

96. [Подоше, ки] Ба унвони дараҷоту 

омурзиш ва раҳмате аз [пешгоҳи] Ӯ 

[насибашон мегардад] ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

  ْۚ ِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة َدَرَجَٰٖت م 
ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  ٩٦ وََكاَن ٱَّلله
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97. Касоне, ки [бо мондан дар сарзамини 

куфр] нисбат ба хеш ситамгор буданд, 

[вақте] фариштагон ҷонашонро 

мегиранд, [ба онон] мегӯянд: "Дар чи 

[ҳол] будед"? Посух медиҳанд: "Мо дар 

замин аз ситамдидагон будем". 

[Фариштагон] Мегӯянд: "Оё замини 

Аллоҳ таоло густурда набуд, то дар он 

муҳоҷират кунед [ва имонатонро ҳифз 

намоед]"? Пас, ҷойгоҳашон дузах аст ва 

чи бад саранҷомест! 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  هِذيَن تََوفهى إِنه ٱل
نُفِسِهۡم َقالُواْ فِيَم ُكنُتۡمۖۡ 

َ
َظالِِمٓي أ

َقالُواْ ُكنها ُمۡسَتۡضَعفِيَن فِي  
ۡرُض 

َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
ۡرِضِۚ َقالُٓواْ أ

َ
ٱلۡأ

ِ َوَِٰسَعٗة َفُتَها ِجُرواْ فِيَهاْۚ ٱَّلله
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ   َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
فَأ

 ٩٧ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

98. Магар мардону занон ва кӯдакони 

ситамдидае, ки наметавонанд чорае 

бияндешанд ва роҳ ба ҷойе намебаранд 

ها ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل   إِل
لَا   َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡدَٰنِ 

يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َولَا َيۡهَتُدوَن  
 ٩٨ َسبِيلٗا

99. Пас, онон [ки узре доранд] умед аст, 

ки Аллоҳ таоло аз эшон даргузарад ва 

ҳамвора Аллоҳ таоло бахшояндаи 

омурзгор аст 

ن َيۡعُفَو 
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ

ُ َعُفوًّ  ا  َعۡنُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
 ٩٩ َغُفوٗرا

100. Ва ҳар ки дар роҳи Аллоҳ таоло 

ҳиҷрат кунад, дар замин сарпаноҳи 

бисёр ва кушоише [дар рӯзӣ ва кор] 

меёбад ва касе, ки ба қасди ҳиҷрат ба 

сӯйи Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз 

хонааш хориҷ шавад ва он гоҳ маргаш 

фаро расад, ҳатман, подошаш бар 

[уҳдаи] Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

  ِ ۞َوَمن ُيَهاِجۡر فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡرِض ُمَرََٰغٗما َكثِيٗرا  

َ
َيِجۡد فِي ٱلۡأ

ْۚ َوَمن َيخُۡرۡج ِمنُۢ بَيۡتِهِۦ  وََسَعٗة
ِ َورَُسولِهِۦ ُثمه  ُمَهاِجًرا إِلَي ٱَّلله

ۡجُرُهۥ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡموُۡت َفَقۡد 
َ
َوَقَع أ

ُ َغُفوٗرا   ُِۗ وََكاَن ٱَّلله عَلَى ٱَّلله
 ١٠٠ رهِحيٗما



 

An-Nisaa’ 

 

163 

 

 النساء

101. Ва [эй муъминон] ҳар гоҳ дар замин 

сафар кунед, агар тарсидед, онон, ки 

куфр варзиданд, бар шумо зиёне 

бирасонанд, гуноҳе бар шумо нест, ки аз 

[ракаоти] намоз бикоҳед [ва онро 

шикаста бихонед], зеро кофирон 

ҳамвора бароятон душмани ошкоре 

ҳастанд 

ۡرِض فَلَيَۡس  
َ
َوِإَذا َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

ن َتۡقُصُرواْ  
َ
َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ن 
َ
ةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ لَوَٰ ِمَن ٱلصه

ْْۚ إِنه   هِذيَن َكَفُرٓوا َيۡفتَِنُكُم ٱل
َٰفِرِيَن َكانُواْ لَُكۡم عَ  ا ٱلَۡك ُدو ٗ

بِيٗنا  ١٠١ مُّ

102. Ва [эй паёмбар] чун [вақти ҷанг] дар 

миёни онон будӣ ва барояшон намоз 

барпо доштӣ, пас, бояд гурӯҳе аз онон бо 

ту [ба намоз] истанд ва [ҳамчунин] бояд 

ҷангафзорҳояшонро бо худ баргиранд 

[ва як ракаатро ҳамроҳи ту бихонанд ва 

намозро ба сурати фуродо (танҳо) идома 

диҳанд] ва чун саҷда карданд [ва 

намозашон тамом шуд], бояд пушти 

саратон қарор гиранд ва бояд он дастае, 

ки намоз нахондаанд, биёянд ва [як 

ракъат] бо ту намоз бихонанд [ва пас аз 

ин ки намозат ба поён расид, идомаи 

намозашонро комил кунанд] ва [онон 

низ] бояд эҳтиёт кунанд ва 

ҷангафзорҳояшонро [дар намоз бо худ] 

баргиранд, [зеро] кофирон умед доранд, 

ки шумо аз ҷангафзорҳо ва таҷҳизоти 

худ ғофил шавед, то якбора бар шумо 

битозанд. Ва агар аз борон [ё монеаҳои 

дигар] дар ранҷ будед ва [ё] бемор [ва 

маҷруҳ] будед, гуноҳе бар шумо нест, ки 

ҷангафзорҳои худро [бар замин] 

бигзоред, вале ҷониби эҳтиётро риоя 

кунед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло барои 

кофирон азоби хоркунанда муҳайё 

кардааст 

 
َ
َقۡمَت لَُهُم  َوِإَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

ِۡنُهم   ةَ فَلَۡتُقۡم َطآئَِفة  م  لَوَٰ ٱلصه
ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ َفإَِذا  

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َولَۡيأ مه

َسَجُدواْ فَلَۡيُكونُواْ ِمن  
ۡخَرىَٰ  

ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

لَۡم يَُصلُّواْ فَلُۡيَصلُّواْ َمَعَك  
ۡسلَِحتَ 

َ
ُخُذواْ ِحۡذَرُهۡم َوأ

ۡ
ُهۡمُۗ َولَۡيأ

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن  َوده ٱل
ۡمتَِعتُِكۡم  

َ
ۡسلَِحتُِكۡم َوأ

َ
َعۡن أ

ۡيلَٗة  َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مه
ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن   َوَِٰحَدٗة

ۡو  
َ
َطٍر أ ِن مه ٗذى م 

َ
َكاَن بُِكۡم أ

ن تََضُعٓواْ  
َ
ۡرَضيَٰٓ أ ُكنُتم مه

ۡسلَِحَتُكۡمۖۡ وَُخُذواْ حِ 
َ
ۡذَرُكۡمُۗ  أ

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا   َعده لِلَۡك
َ
َ أ إِنه ٱَّلله

ِهيٗنا  ١٠٢ مُّ
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103. Пас, чун намозро ба поён 

расонидед, Аллоҳро [дар ҳама ҳол] 

истода ва нишаста ва бар паҳлу хуфта 

[хобида] ёд кунед; ва ҳар гоҳ оромиш 

ёфтед [ва тарс аз байн рафт], намозро 

[комил] барпо доред, [чаро ки] бе тардид, 

намоз [фаризаест, ки] дар авқоти 

муайяне бар муъминон воҷиб шудааст 

ةَ فَٱۡذُكُرواْ   لَوَٰ َفإَِذا َقَضۡيُتُم ٱلصه
َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ   ٱَّلله

نَنُتۡم 
ۡ
ُجُنوبُِكۡمْۚ َفإَِذا ٱۡطَمأ

ْۚ إِنه ٱلصه  َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ةَ فَأ لَوَٰ

َكانَۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن كَِتَٰٗبا  
ۡوُقوٗتا  ١٠٣ مه

104. Ва [эй муъминон] дар таъқиби он 

гурӯҳ [душман] сустӣ накунед. Агар шумо 

[аз хастагӣ ва ҷароҳат] ранҷ мебаред, 

онон низ чунон ки шумо ранҷ мебаред, 

ранҷ бурдаанд, вале шумо умеде ба 

Аллоҳ таоло доред, ки онон надоранд. 

Ва Аллоҳ таоло донои ҳаким аст 

َولَا تَِهُنواْ فِي ٱبۡتَِغآِء ٱلَۡقۡوِمِۖ إِن 
لَُموَن 

ۡ
لَُموَن َفإِنهُهۡم يَأ

ۡ
تَُكونُواْ تَأ

 ِ لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱَّلله
ۡ
َكَما تَأ

ُ َعلِيًما  َما لَا يَرُۡجوَنُۗ وََكاَن ٱَّلله
 ١٠٤ َحِكيًما

105. [Эй паёмбар] Мо [ин] китобро ба ҳақ 

бар ту нозил кардаем, то ба [муҷиби] он 

чи Аллоҳ таоло ба ту омӯхтааст, дар 

миёни мардум доварӣ кунӣ ва мудофеи 

хиёнаткорон мабош 

 ِ نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

اِس بَِمآ  ََٰك  لَِتۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه َرى
َ
أ
ْۚ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِيَن  ُ ٱَّلله

 ١٠٥ َخِصيٗما

106. Ва аз Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳ. 

Бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

َ َكاَن  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
 ١٠٦ َغُفوٗرا رهِحيٗما

107. Ва аз касоне, ки [бо иртикоби гуноҳ] 

ба худ хиёнат мекунанд, дифоъ накун, 

[чаро ки] бе гумон, Аллоҳ таоло ҳар киро 

хиёнаткор [ва] гунаҳгор бошад, дӯст 

намедорад 

هِذيَن  َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل
َ لَا  نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
َيخَۡتانُوَن أ

ثِيٗما
َ
انًا أ  ١٠٧ ُيحِبُّ َمن َكاَن َخوه
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108. Онҳо [зишткориҳои худро] аз 

мардум пинҳон медоранд, вале 

наметавонанд, чизеро аз Аллоҳ таоло 

пинҳон кунанд ва [ҳол он ки] Ӯ 

ҳамроҳашон аст, он гоҳ, ки шабона 

чораандешӣ мекунанд ва [аз сари дурӯғу 

ифтиро] суханоне мегӯянд, ки Ӯ 

намеписандад ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

ба он чи мекунанд, иҳота дорад 

اِس َولَا   يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱلنه
ِ َوُهَو َمَعُهۡم   يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱَّلله

إِۡذ يُبَي ُِتوَن َما لَا يَۡرَضيَٰ ِمَن  
ُ بَِما َيۡعَملُوَن  ِۚ وََكاَن ٱَّلله ٱلَۡقۡوِل

 ١٠٨ ُمحِيًطا

109. Ҳон! Шумо касоне ҳастед, ки дар 

зиндагии дунё аз онон дифоъ кардед. 

Пас, кист, ки рӯзи қиёмат дар баробари 

Аллоҳ таоло аз онон дифоъ кунад? Ё чи 

касест, ки [муроқибу] коргузорашон 

бошад? 

ُؤلَآِء َجََٰدلُۡتۡم َعۡنُهۡم  نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ۡنَيا َفَمن يَُجَِٰدُل   ةِ ٱلدُّ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ َعۡنُهۡم يَ  ن ٱَّلله م مه

َ
ۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

 ١٠٩ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗا

110. Ва ҳар ки амали ношоистае 

муртакиб шавад ё [бо нофармонӣ аз 

дастури Аллоҳ таоло ва расулаш] ба худ 

ситам кунад, [ва] сипас аз Аллоҳ таоло 

омурзиш бихоҳад, Аллоҳро омурзандаи 

меҳрубон хоҳад ёфт 

ۡو َيۡظلِۡم  
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

َ َيِجِد  َنۡفَسُهۥ ُثمه يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
َ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ١١٠ ٱَّلله

111. Ва ҳар ки гуноҳе муртакиб шавад, 

пас, танҳо ба зиёни хеш [чунин] мекунад 

ва Аллоҳ таоло ҳамвора донои ҳаким аст 

إِنهَما  َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما َف 
يَۡكِسُبُهۥ عَلَىَٰ َنۡفِسهۚۦِْ وََكاَن 

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ١١١ ٱَّلله

112. Ва ҳар ки хато ё гуноҳе муртакиб 

шавад, сипас онро бар гардани бегуноҳе 

бияндозад, ҳатман, [бори] буҳтон ва 

гуноҳи ошкореро бар дӯш гирифтааст 

ۡو إِثٗۡما َوَمن يَۡكِسۡب 
َ
َخِطٓيـ ًَة أ

ا َفَقِد ٱۡحَتَمَل   ُثمه يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
بِيٗنا  ١١٢ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ
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113. Ва [эй паёмбар] агар фазли Аллоҳу 

раҳматаш бар ту набуд, гурӯҳе аз онон 

қасд доштанд, ки туро гумроҳ кунанд [то 

ноодилона қазоват кунӣ], ва [-ле] ҷуз 

худашон [касе]-ро гумроҳ намесозанд ва 

ҳеҷ зиёне ба ту намерасонанд. Ва Аллоҳ 

таоло китоб [Қуръон] ва ҳикмат [Суннат]-

ро бар ту нозил кард ва он чиро 

намедонистӣ, ба ту омӯхт ва ҳамвора 

фазли Аллоҳ таоло бар ту бузург [-у 

бисёр] будааст 

ِ َعلَۡيَك َولَۡولَا َف  ۡضُل ٱَّلله
ِۡنُهۡم   آئَِفة  م  َوَرۡحمَُتُهۥ لََهمهت طه

هٓا   ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِل
َ
أ

ونََك ِمن   نُفَسُهۡمۖۡ َوَما يَُضرُّ
َ
أ

ُ َعلَۡيَك  نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ َشۡيٖء

ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمَك َما 
لَۡم تَُكن َتۡعلَُمْۚ وََكاَن َفۡضُل  

ِ َعلَۡيَك َعِظيٗماٱ  ١١٣ َّلله

114. Дар бисёре аз розгӯиҳои онон 

[мардум] хайре нест, магар [дар гуфтори] 

касе, ки ба [додани] садақае ё коре 

писандида ё созише миёни мардум 

фармон диҳад. Ва ҳар ки барои 

хушнудии Аллоҳ таоло чунин кунад, ба 

зудӣ подоши бузурге ба вай хоҳем дод 

َُٰهۡم  جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيٖر م  ۞ل
ۡو  

َ
َمَر بَِصَدَقٍة أ

َ
ها َمۡن أ إِل

ۡو إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنهاِسِۚ  
َ
َمۡعُروٍف أ

َٰلَِك ٱبۡتَِغآَء   َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ِ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ  َمۡرَضاِت ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ١١٤ أ

115. Ва ҳар кас пас аз он ки [роҳи ҳақ ва] 

ҳидоят барояш равшан шуд, бо паёмбар 

мухолифат кунад ва аз роҳе ҷуз роҳи 

муъминон пайравӣ кунад, ӯро ба он чи 

[барои худ баргузида ва аз он] пайравӣ 

кардааст, вомегузорем ва ба дузах 

мекашонем. Ва [ҳаққо, ки дузах] чи бад 

ҷойгоҳест! 

َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد  
َما تَبَيهَن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ َويَتهبِۡع َغيَۡر 
هيَٰ   َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول

َونُۡصلِهِۦ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت 
 ١١٥ َمِصيًرا 
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116. Аллоҳ таоло [ин] гуноҳро, ки ба ӯ 

ширк оварда шавад, ҳатман, 

намеомурзад ва ба ҷуз он [ҳар гуноҳе]-ро 

барои ҳар ки бихоҳад, меомурзад ва ҳар 

ки ба Аллоҳ таоло ширк оварад, пас, бе 

тардид, дар гумроҳии дуру дарозе 

афтодааст 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

  ْۚ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ
ِ َفَقۡد َضله َوَمن يُشۡ  رِۡك بِٱَّلله

ُۢا بَعِيًدا َ  ١١٦ َضَلَٰل

117. [Мушрикон] Ба ҷойи Аллоҳ таоло 

бутҳои модинае [ҳамчун Лоту Уззо]-ро 

мехонанд ва [дар ҳақиқат] ҷуз шайтони 

саркашро намехонанд 

هٓا إَِنَٰٗثا   ۦٓ إِل إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ
ها َشۡيَطَٰٗنا َوِإن يَۡدُعوَن  إِل

رِيٗدا  ١١٧ مه

118. [Ҳамон ки] Аллоҳ таоло ӯро аз 

раҳмати хеш дур сохт ва ӯ гуфт: "Аз 

бандагони Ту саҳми муайян бархоҳам 

гирифт 

خَِذنه ِمۡن   ته
َ
ۘ َوَقاَل لَأ ُ لهَعَنُه ٱَّلله

ۡفُروٗضا  ١١٨ ِعَبادَِك نَِصيٗبا مه

119. Ва мусалламан, ононро гумроҳ 

мекунам ва ба орзуҳои ботил меафканам 

ва ба эшон дастур медиҳам, ки гӯши 

чаҳорпоёнро бишкофанд ва водорашон 

мекунам, то офариниши Аллоҳро тағйир 

диҳанд". Ва ҳар ки шайтонро ба ҷойи 

Аллоҳ таоло дӯст [-у корсози] худ гирад, 

ҳатман, зиёни ошкор кардааст 

َمن ِيَنهُهۡم  
ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
َولَأ

َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيبَت ُِكنه َءاَذاَن  
نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيَغي ُِرنه  

َ
ٱلۡأ

ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ   َخلَۡق ٱَّلله
 ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ا م  ۡيَطََٰن َولِي ٗ ٱلشه

بِيٗنا  ١١٩ َفَقۡد َخِسَر ُخۡسَراٗنا مُّ

120. [Оре] Шайтон ба онон ваъда 

медиҳад ва дар [доми] орзуҳо 

меандозадашон ва ба онон ваъдае ҷуз 

фиреб намедиҳад 

يَعُِدُهۡم َويَُمن ِيِهۡمۖۡ َوَما يَعُِدُهُم  
ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ١٢٠ ٱلشه

121. Онон [пайравони шайтон] 

ҷойгоҳашон дузах аст ва аз он ҳеҷ роҳи 

фироре намеёбанд 

َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ َيِجُدوَن َعۡنَها َمحِيٗصا
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122. Ва касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, ба зудӣ 

ононро дар боғҳое [аз биҳишт] ворид 

мекунем, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорист, ҷовидона дар он 

хоҳанд монд, ваъдаи Аллоҳ таоло ҳақ 

аст ва кист, ки дар гуфтор [-у ваъдаҳояш] 

аз Аллоҳ таоло ростгӯйтар бошад?! 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َوٱل
َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه ٱلصه

نَۡهَُٰر 
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 
َ
ِ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ بَٗداۖۡ وَۡعَد ٱَّلله

 ِ ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله
َ
ْۚ َوَمۡن أ ا َحق ٗ

 ١٢٢ قِيلٗا

123. [Эй мусулмонон, наҷоту растагорӣ 

вобаста] Ба орзуҳои шумо ва орзуҳои 

аҳли китоб нест. Ҳар кас кори ношоистае 

анҷом диҳад, ба кайфараш хоҳад расид 

ва ҷуз Аллоҳ таоло барои худ дӯсту 

ёваре нахоҳад ёфт 

 ِ َمانِي 
َ
َمانِي ُِكۡم َولَٓا أ

َ
لهيَۡس بِأ

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا  
َ
أ

ُيجَۡز بِهِۦ َولَا َيِجۡد لَُهۥ ِمن ُدوِن 
ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٢٣ ٱَّلله

124. Ва ҳар кас, аз зану мард, ки корҳои 

шоиста кунад ва муъмин бошад, [ҳамаи] 

онон вориди биҳишт мешаванд ва ба 

андозаи зарраи ночизе [ҳатто ба андозаи 

шикофи ҳастаи хурмо низ] ба эшон 

ситам нахоҳад шуд 

َٰلَِحَِٰت  َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
نَثيَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن   

ُ
ۡو أ

َ
ِمن َذَكٍر أ

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا  
ُ
فَأ

 ١٢٤ لَُموَن نَقِيٗراُيظۡ 

125. Ва чи касе некоинтар аз касест, ки 

худро таслими Аллоҳ таоло карда ва 

накукор аст ва аз оини Иброҳими ҳақгаро 

пайравӣ намудааст? Ва Аллоҳ таоло 

Иброҳимро ба дӯстии худ баргузид 

ۡسلََم 
َ
ۡن أ ِمه ۡحَسُن دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

 ِ  َوُهَو ُمحِۡسن  َوٱتهَبَع  وَۡجَهُهۥ َّلِله
 ُ خََذ ٱَّلله ُۗ َوٱته ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا

 ١٢٥ إِبَۡرَٰهِيَم َخلِيلٗا

126. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, 

аз они Аллоҳ таоло аст ва Аллоҳ таоло 

ҳамвора ба ҳар чизе иҳота дорад 

َمََٰوَِٰت َومَ  ِ َما فِي ٱلسه ا فِي  َوَّلِله
ِ َشۡيٖء  

ُ بِكُل  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

حِيٗطا  ١٢٦ مُّ
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127. Ва [эй паёмбар, мусулмонон] аз ту 

дар бораи занон назархоҳӣ мекунанд; 

Бигӯ: "Аллоҳ таоло дар бораи онон 

фатво медиҳад ва дар он чи аз китоб 

[Қуръон] бар шумо хонда мешавад, [низ] 

омадааст, ки [ҳукми Ӯ] дар бораи 

духтарони ятиме, ки ҳаққи муқаррарашон 

[аз маҳрияи ворис]-ро намепардозед ва 

майл ба издивоҷ бо онон надоред [ва аз 

рӯйи тамаъ дар амволашон ононро аз 

издивоҷ манъ мекунед] ва [ҳамчунин, 

дастураш дар мавриди] кӯдакони 

нотавон [ин аст], ки: "Дар ҳаққи ятимон 

ба адлу инсоф бикӯшед" ва ҳар он чи аз 

некиҳо, ки анҷом медиҳед, Аллоҳ таоло 

ба он огоҳ аст 

َويَۡسَتۡفُتونََك فِي ٱلن َِسآِءِۖ قُِل 
ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنه َوَما ُيۡتلَىَٰ   ٱَّلله

َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي 
َٰتِي لَا تُۡؤتُوَنُهنه َما  ٱلن ِسَ  آِء ٱله

ن 
َ
ُكتَِب لَُهنه َوتَرَۡغُبوَن أ

تَنِكُحوُهنه َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن 
ن َتُقوُمواْ لِلَۡيَتََٰميَٰ 

َ
ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر 
َ َكاَن بِهِۦ َعلِيٗما  ١٢٧ َفإِنه ٱَّلله

128. Ва агар зане аз носозгорӣ ё 

рӯйгардонии шавҳараш бим дошт, пас, 

бар он ду нафар гуноҳе нест, ки бо 

[сарфи назар аз бархе ҳуқуқ ва вазоиф] 

бо якдигар оштӣ кунанд. Ва оштӣ беҳтар 

[аз талоқ] аст ва [-ле тамаъ ва] бухл 

нафсҳоро фаро гирифтааст [ва ҳеҷ кас 

аз ҳаққи хеш намегузарад] ва агар некӣ 

кунед ва парҳезкорӣ пеша созед, ҳатман, 

Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, 

огоҳ аст 

ةٌ َخاَفۡت ِمنُۢ َبۡعلَِها 
َ
َوِإِن ٱۡمَرأ

ۡو إِۡعَراٗضا فَلَا ُجَناَح  
َ
نُُشوًزا أ

ن يُۡصلَِحا بَيَۡنُهَما  
َ
َعلَۡيِهَمآ أ

 ُۗ لُۡح َخيۡر  ْۚ َوٱلصُّ ُصلٗۡحا
ْۚ َوِإن   حه نُفُس ٱلشُّ

َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
َوأ

َ َكاَن  ُتحِۡسُنواْ َوَتتهُقواْ َفإِنه ٱَّلله
 ١٢٨ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

129. Ва [шумо мардон] ҳарчанд бикӯшед, 

ҳаргиз наметавонед [аз назари 

муҳаббати қалбӣ] миёни занон адолат 

барқарор кунед, пас, яксара [ба яке майл 

накунед ва] аз яке рӯ нагардонед, ки ӯро 

билотаклиф раҳо кунед. Ва агар созиш 

намоед ва парҳезгорӣ кунед, бе тардид, 

Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст 

ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن 
َ
َولَن تَۡسَتِطيُعٓواْ أ

ٱلن َِسآِء َولَۡو َحَرۡصُتۡمۖۡ فَلَا 
له ٱلَۡمۡيِل َفَتَذُروَها  تَِميلُواْ كُ 

َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن تُۡصلُِحواْ َوَتتهُقواْ  
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ١٢٩ َفإِنه ٱَّلله
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130. Ва агар он ду [зану шавҳар] аз 

якдигар ҷудо шаванд, Аллоҳ таоло ҳар 

яке аз ононро аз кушоиш [ва бахшиши] 

хеш бениёз месозад ва Аллоҳ таоло 

ҳамвора кушоишгару ҳаким аст 

ِن  ا م 
ُ ُكل ٗ َقا ُيۡغِن ٱَّلله َوِإن َيَتَفره
ُ َوَِٰسًعا   َسَعتِهۚۦِْ وََكاَن ٱَّلله

 ١٣٠ َحِكيٗما

131. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст 

аз они Аллоҳ таоло аст ва мо ба касоне, 

ки пеш аз шумо ба онон китоб [-и осмонӣ] 

дода шуд ва [ҳамчунин] ба шумо 

супориш кардем, ки: "Аз Аллоҳ таоло 

парво кунед [битарсед]" ва агар кофир 

шудед, [бидонед, ки] он чи дар осмонҳо 

ва замин аст, аз они Аллоҳ таоло аст ва 

Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي ِ َما فِي ٱلسه   َوَّلِله
هِذيَن  ۡيَنا ٱل ۡرِضِۗ َولََقۡد َوصه

َ
ٱلۡأ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم 
ُ
أ

ْۚ َوِإن  َ ِن ٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َوِإيهاُكۡم أ

ِ َما فِي  تَۡكُفُرواْ َفإِنه َّلِله
ۡرِضِۚ وََكاَن  

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ُ َغنِيًّا َحمِيٗدا  ١٣١ ٱَّلله

132. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, 

аз они Аллоҳ таоло аст ва ҳамин бас, ки 

Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузор [-и 

бандагон] бошад 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله
ِ َوكِيلًا ۡرِضِۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

َ
 ١٣٢ ٱلۡأ

133. Эй мардум, агар Ӯ бихоҳад, шуморо 

аз миён мебарад ва дигаронро меоварад 

ва Аллоҳ таоло ҳамвора бар ин [кор] 

тавоност 

اُس   َها ٱلنه يُّ
َ
 يُۡذهِۡبُكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ

ُ عَلَىَٰ  ِت أَـِبَخرِيَنْۚ وََكاَن ٱَّلله
ۡ
َويَأ

َٰلَِك َقِديٗرا  ١٣٣ َذ

134. Ҳар ки [дар қиболи корҳояш] подоши 

дунёро мехоҳад, пас, [бидонад, ки] 

подоши дунё ва охират назди Аллоҳ 

таоло аст ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

шунавову биност 

ۡنَيا  ن َكاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ مه
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ   ِ ثََواُب ٱلدُّ َفعِنَد ٱَّلله

ُۢا بَِصيٗرا ُ َسِميَع  ١٣٤ وََكاَن ٱَّلله
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135. Эй касоне, ки имон овардаед, 

барподорандаи адолат бошед [ва] барои 

Аллоҳ таоло шаҳодат диҳед, агарчи ба 

зиёни худатон ё падару модар ва 

наздикон [-и шумо] бошад. Агар [яке аз 

ду тарафи даъво] тавонгар ё ниёзманд 

бошад, [боз ҳам] Аллоҳ таоло [аз шумо] 

ба он ду нафар сазовортар аст, пас, аз 

ҳавои нафс пайравӣ накунед, ки [аз ҳақ] 

мунҳариф мешавед. Ва агар забонро 

бигардонед, [ва ҳақро таҳриф кунед] ё 

[аз изҳори он] худдорӣ намоед, 

мусалламан, Аллоҳ таоло ба он чи 

анҷом медиҳед, огоҳ аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ   َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

َِٰميَن بِٱلۡقِ  ِ َقوه ۡسِط ُشَهَدآَء َّلِله
وِ ٱلَۡوَٰلَِديِۡن  

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َولَۡو عَلَىَٰٓ أ

ۡو  
َ
قَۡربِيَنْۚ إِن يَُكۡن َغنِيًّا أ

َ
َوٱلۡأ

ۖۡ فَلَا  ۡولَيَٰ بِِهَما
َ
ُ أ فَقِيٗرا فَٱَّلله

ْْۚ َوِإن  ن َتۡعِدلُوا
َ
تَتهبُِعواْ ٱلَۡهَوىَٰٓ أ

َ َكاَن  ۡو ُتۡعرُِضواْ َفإِنه ٱَّلله
َ
اْ أ ۥٓ تَلُۡو

 ِ  ١٣٥ َما َتۡعَملُوَن َخبِيٗراب

136. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш ва китобе, ки 

бар ӯ нозил кардааст ва [ба ҳар] китобе, 

ки пеш аз ин фиристодааст, имон 

биёваред [ва бар он пойдор бошед] ва 

ҳар, ки ба Аллоҳ таоло ва фариштагони 

Ӯ ва китобҳову паёмбаронаш ва рӯзи 

қиёмат куфр биварзад, бе тардид, дар 

гумроҳии дуру дарозе афтодааст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذي   ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل بِٱَّلله
َل عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب  نَزه

نَزَل ِمن َقبۡ 
َ
هِذٓي أ ْۚ َوَمن ٱل ُل

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ  يَۡكُفۡر بِٱَّلله
َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  

ُۢا بَعِيًدا َ  ١٣٦ َفَقۡد َضله َضَلَٰل

137. Бе тардид, касоне ки имон 

оварданд, сипас кофир шуданд ва пас аз 

он имон оварданд ва боз кофир шуданд 

ва он гоҳ бар куфри [худ] афзуданд, 

Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он нест, ки 

ононро бибахшояд ва ба роҳ [-и рост, ки 

ба саодати абадӣ хатм мегардад] 

ҳидояташон кунад 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ   إِنه ٱل
ُثمه َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه  

هۡم يَ  ُ  ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا ل ُكِن ٱَّلله
لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا لَِيۡهِدَيُهۡم  

ُۢا َ  ١٣٧ َسبِيل
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138. [Эй паёмбар] Ба мунофиқон хабар 

бидеҳ, ки азоби дарднок барояшон [дар 

пеш] аст 

نه لَُهۡم َعَذابًا  
َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ بَش 

لِيًما
َ
 ١٣٨ أ

139. [Ҳамон] Касоне, ки кофиронро ба 

ҷойи муъминон ба дӯстӣ бармегузинанд. 

Оё сарбаландиро назди онон меҷӯянд? 

Пас, [бояд бидонанд, ки] ҳамаи 

сарбаландӣ аз они Аллоҳ таоло аст 

َٰفِرِيَن  هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل
ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ  

َ
أ

ةَ َفإِنه  يَبَۡتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلۡعِزه
َ
أ

ِ َجمِيٗعاٱلۡعِ  ةَ َّلِله  ١٣٩ زه

140. Ва [эй муъминон] мусалламан, 

[Аллоҳ таоло ин ҳукмро] дар ин китоб 

[Қуръон] бар шумо нозил кардааст, ки: 

"Чун шунидед [афроде] оёти Аллоҳро 

инкор мекунанд ва онро ба тамасхур 

мегиранд, бо онон нанишинед, то ба 

сухани дигар бипардозанд. [Агар бо онон 

биншинед] Дар ин сурат, ҳатман, шумо 

[низ] ҳаммонанди онон хоҳед буд". Бе 

тардид, Аллоҳ таоло ҳамаи мунофиқон 

ва кофиронро дар дузах гирд меоварад 

َل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب  َوَقۡد نَزه
 ِ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله

َ
أ
 بَِها فَلَا  يُ 

ُ
ۡكَفُر بَِها َويُۡسَتۡهَزأ

َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي 
ۦٓ إِنهُكۡم إِٗذا  ِ َحِديٍث َغيۡرِه

َ َجاِمُع   ِۡثلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله م 
َٰفِرِيَن فِي  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلَۡك

 ١٤٠ َجَهنهَم َجمِيًعا
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141. [Ҳамон] Касоне, ки [аз сари бадхоҳӣ 

ҳамвора] шуморо зери назар доранд, 

агар пирӯзӣ ва кушоише аз ҷониби Аллоҳ 

таоло насибатон гардад, мегӯянд: "Магар 

мо бо шумо набудем"? Ва агар баҳрае 

насиби кофирон гардад, [ба онон] 

мегӯянд: "Магар мо пуштибонатон 

набудем ва шуморо аз [газанди] 

муъминон боз надоштем"? Пас, Аллоҳ 

таоло рӯзи қиёмат миёни шумо доварӣ 

мекунад ва Аллоҳ таоло ҳаргиз барои 

кофирон роҳе [барои тасаллут] бар 

муъминон қарор надодааст 

هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم َفإِن   ٱل
ِ َقالُٓواْ  َِن ٱَّلله َكاَن لَُكۡم َفۡتح  م 

َعكُ  لَۡم نَُكن مه
َ
ۡم َوِإن َكاَن أ

لَۡم  
َ
َٰفِرِيَن نَِصيب  َقالُٓواْ أ لِلَۡك

نَۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم َوَنۡمَنۡعُكم  
ُ َيحُۡكُم  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ فَٱَّلله م 

بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن  
َٰفِرِيَن عَلَى   ُ لِلَۡك َيجَۡعَل ٱَّلله

 ١٤١ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َسبِيلًا

142. Бе тардид, мунофиқон [бо дурӯғгӯӣ 

ва тазоҳурашон] бо Аллоҳ таоло 

фиребкорӣ мекунанд [ва ҳол он ки ба 

сазои рафторашон] Аллоҳ таоло 

фиребдиҳандаи ононаст; ва чун ба 

намоз бархезанд, бо сустӣ ва коҳилӣ 

бармехезанд [ва] бо мардум риёкорӣ 

мекунанд ва Аллоҳро ҷуз андаке ёд 

намекунанд 

 َ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
َوُهَو َخَِٰدُعُهۡم َوِإَذا َقاُمٓواْ إِلَي 

ةِ َقاُمواْ ُكَسالَيَٰ يَُرآُءوَن  لَوَٰ ٱلصه
ها   َ إِل اَس َولَا يَۡذُكُروَن ٱَّلله ٱلنه

 ١٤٢ قَلِيلٗا

143. [Мунофиқон] Байни ин ду [гурӯҳ: 

муъминон ва кофирон] саргаштаанд, на 

бо инонанд ва на бо онон. Ва [эй 

паёмбар] ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ 

кунад, роҳе барои [ҳидояти] ӯ нахоҳӣ ёфт 

َٰلَِك لَٓا إِلَيَٰ  َذبَۡذبِيَن َبيَۡن َذ مُّ
ِۚ َوَمن   ُؤلَآِء ُؤلَآِء َولَٓا إِلَيَٰ َهَٰٓ َهَٰٓ

 َ ُ فَلَن َتِجَد ل ُهۥ  يُۡضلِِل ٱَّلله
 ١٤٣ َسبِيلٗا
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144. Эй касоне, ки имон овардаед, 

кофиронро ба ҷойи муъминон, дӯстони 

[худ] нагиред. Оё мехоҳед, барои Аллоҳ 

таоло далели ошкоре ба зиёни худ 

[барои азоб] падид оваред? 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

وۡ 
َ
َٰفِرِيَن أ لَِيآَء ِمن  َتتهِخُذواْ ٱلَۡك

ن  
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ أ

ِ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗنا  َتجَۡعلُواْ َّلِله
بِيًنا  ١٤٤ مُّ

145. Ҳамоно мунофиқон дар фурӯтарин 

дараҷоти дузаханд ва ҳаргиз ёваре 

барояшон нахоҳӣ ёфт 

ۡرِك  إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده
ارِ َولَن َتِجَد لَُهۡم  ۡسَفِل ِمَن ٱلنه

َ
ٱلۡأ

 ١٤٥ نَِصيًرا 

146. Магар онон, ки тавба карданд ва 

[ботини хешро] ислоҳ намуданд ва ба 

[китоби] Аллоҳ таоло тамассук ҷустанд 

ва дини худро барои Аллоҳ таоло холис 

гардонданд. Пас, инон бо муъминонанд 

ва Аллоҳ таоло ба муъминон подоши 

бузурге хоҳад дод 

ۡصلَُحواْ 
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

ۡخلَُصواْ  
َ
ِ َوأ َوٱۡعَتَصُمواْ بِٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك َمَع  
ُ
ِ فَأ دِيَنُهۡم َّلِله

  ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ وََسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
 ١٤٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

147. Агар шукр кунед ва имон оваред, 

Аллоҳ таоло чи ниёзе ба муҷозоти шумо 

дорад? Ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

шукргузори доност 

ُ بَِعَذابُِكۡم إِن  ا َيۡفَعُل ٱَّلله مه
  ُ َشَكۡرُتۡم وََءاَمنُتۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله

 ١٤٧ َشاكًِرا َعلِيٗما

148. Аллоҳ таоло бадгӯии ошкорро дӯст 

намедорад, магар аз ҷониби касе, ки ба ӯ 

ситам шудааст [ва ночор забон ба 

шикояту нафрин мекушояд]. Ва Аллоҳ 

таоло ҳамвора шунавову доност 

وِٓء  ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ۞ل
ها َمن ُظلَِمْۚ وََكاَن   ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل

ُ َسِميًعا َعلِيًما  ١٤٨ ٱَّلله
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149. Агар кори некро ошкор кунед ё онро 

пинҳон доред ё аз бадӣ [ва ситаме, ки ба 

шумо расидааст] даргузаред, пас, 

[бидонед, ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

ҳамвора омурзандаи тавоност 

ۡو  
َ
ۡو ُتخُۡفوهُ أ

َ
إِن ُتۡبُدواْ َخيًۡرا أ

َ َكانَ    َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء َفإِنه ٱَّلله
ا َقِديًرا   ١٤٩ َعُفو ٗ

150. Касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбаронаш куфр меварзанд ва 

мехоҳанд миёни Аллоҳ таоло ва 

паёмбаронаш ҷудоӣ андозанд ва 

мегӯянд: "Мо ба баъзе имон дорем ва 

баъзеро инкор мекунем" ва мехоҳанд 

дар ин [миён байни куфру имон барои 

худ] роҳе баргузинанд 

  ِ هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله إِنه ٱل
ُِقواْ   ن ُيَفر 

َ
َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ

ِ َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن  َبيَۡن ٱَّلله
نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض  

ن َيتهِخُذواْ َبيَۡن  
َ
َويُرِيُدوَن أ

َٰلَِك َسبِيلًا  ١٥٠ َذ

151. Ононанд, ки ба ростӣ, кофиранд ва 

мо барои кофирон азоби хоркунандае 

муҳайё кардаем 

 ْۚ ا َٰفُِروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
أ

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
َوأ

ِهيٗنا  ١٥١ مُّ

152. Ва касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбаронаш имон оварданд ва миёни 

ҳеҷ кадом аз онон фарқ намегузоранд, 

ба зудӣ [Аллоҳ таоло] подошашонро ато 

мекунад ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

омурзандаи меҳрубон аст 

ِ َورُُسلِهِۦ   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل
ِۡنُهۡم  َحٖد م 

َ
ُِقواْ َبيَۡن أ َولَۡم ُيَفر 

ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف يُۡؤتِيِهۡم 
ُ
أ

ُجوَرُهۡمْۚ وََكا
ُ
ُ َغُفوٗرا  أ َن ٱَّلله

 ١٥٢ رهِحيٗما
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153. [Эй паёмбар] Аҳли китоб аз ту 

мехоҳанд, ки [ба нишонаи ростгӯӣ] 

барояшон китобе аз осмон нозил кунӣ. 

[Ин дархосташонро бузург машмор, зеро 

онон] Аз Мӯсо [чизи бузургтар ва] 

аҷибтар аз ин хостанд ва гуфтанд: 

"Аллоҳро ошкоро ба мо нишон бидеҳ". 

Он гоҳ ба хотири дархости ноҳақашон, 

соиқа [ё марге] ононро фурӯ гирифт, он 

гоҳ [чун Аллоҳ таоло ононро дубора 

зинда кард] пас аз он ки нишонаҳои 

ошкор барояшон омад, гӯсолапарастӣ 

карданд, ва [-ле мо пас аз он ки тавба 

карданд] аз он [гуноҳашон низ] 

даргузаштем ва ба Мӯсо далели ошкор 

бахшидем 

َِل   ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
يَۡسـ َلَُك أ

ِۚ َفَقۡد   َمآِء َِن ٱلسه َعلَۡيِهۡم كَِتَٰٗبا م 
َٰلَِك  ۡكبََر ِمن َذ

َ
لُواْ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َسأ

َ َجۡهَرٗة   رِنَا ٱَّلله
َ
َفَقالُٓواْ أ

َٰعِ  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
َقُة بُِظلِۡمِهۡمْۚ ُثمه فَأ

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِد َما   ٱته
َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َفَعَفۡونَا َعن  

َٰلَِكْۚ وََءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا  َذ
بِيٗنا  ١٥٣ مُّ

154. Ва ба сабаби паймон [гирифтан аз] 

онон [кӯҳи] Тӯрро болои сарашон 

барафроштем ва ба эшон гуфтем: "Бо 

фурӯтанӣ аз дарвоза [-и Байт-ул-

муқаддас] ворид шавед" ва [ҳамчунин] ба 

онон гуфтем: "Ҳурмати шанберо 

нашканед [ва аз сайди моҳӣ даст 

бикашед]" ва аз онон паймони сахту 

устувор гирифтем 

وَر بِِميَثَٰقِِهۡم   َوَرَفۡعَنا َفۡوَقُهُم ٱلطُّ
لَُهُم ٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب  َوقُلَۡنا 

ٗدا َوقُلَۡنا لَُهۡم لَا َتۡعُدواْ فِي  ُسجه
ِيَثًَٰقا   َخۡذنَا ِمۡنُهم م 

َ
ۡبِت َوأ ٱلسه

 ١٥٤ َغلِيٗظا

155. Пас, ба [сазои] паймоншиканишон 

ва инкорашон нисбат ба оёти Аллоҳ 

таоло ва куштори ноҳаққи онон [аз] 

паёмбарон [лаънаташон кардем] ва [ба 

хотири ин] суханашон, ки: "Дилҳои мо 

[ҷойи сухани ҳақ нест ва] пӯшида аст", 

балки Аллоҳ таоло ба хотири куфрашон 

бар дилҳояшон муҳр задаст. Бинобар ин 

ҷуз андаке имон намеоваранд 

ِيَثََٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم  فَبَِما َنۡقِضِهم م 
 ِ ۢنبَِيآَء  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
َوَقۡتلِِهُم ٱلۡأ

  ْۚۚ ٖ َوَقۡولِِهۡم قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ بَِغيِۡر َحق 
ُ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم  بَۡل َطَبَع ٱَّلله

ها قَلِيلٗا  ١٥٥ فَلَا يُۡؤِمُنوَن إِل
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156. Ва [низ] ба сазои куфрашон ва он 

туҳмати бузурге, ки ба Марям заданд 
َوبُِكۡفرِهِۡم َوَقۡولِِهۡم عَلَىَٰ َمۡريََم 

 ١٥٦ ُبۡهَتًَٰنا َعِظيٗما

157. Ва [ононро лаънат кардаем ба 

хотири ин] суханашон, ки: "Мо Масеҳ – 

Исо писари Марям – паёмбари Аллоҳро 

куштем", дар ҳоле ки на ӯро куштанд ва 

на ба дор овехтанд, вале [амр] бар онон 

муштабаҳ шуд [ва мардеро, ки шабеҳи 

Исо буд, ба дор кашиданд] ва касоне, ки 

дар бораи ӯ ихтилоф карданд, ҳатман, 

дар борааш дучори тардиданд ва ҳеҷ 

илме бад-он надоранд, магар он ки аз 

гумон пайравӣ мекунанд ва яқинан, ӯро 

накуштанд 

ا َقَتلَۡنا ٱلَۡمِسيَح َوَقۡولِِهۡم إِنه 
 ِ ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل ٱَّلله

َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلَِٰكن  
هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ  ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه ٱل

ِۡنُهْۚ َما لَُهم بِهِۦ   فِيهِ لَِفي َشك ٖ م 
ِۚ َوَما   ِ ن  ها ٱت َِباَع ٱلظه ِمۡن ِعلٍۡم إِل

ُۢا  ١٥٧ َقَتلُوهُ يَقِيَن

158. Балки Аллоҳ таоло ӯро ба сӯйи Хеш 

боло бурд. Ва Аллоҳ таоло 

шикастнопазири ҳаким аст 

 ُ ُ إِلَۡيهِِۚ وََكاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله بَل ره
 ١٥٨ َعزِيًزا َحِكيٗما

159. Ва [касе] аз аҳли китоб нест, магар 

ин ки пеш аз маргаш, ҳатман, ба ӯ [Исо] 

имон меоварад ва рӯзи қиёмат [низ] вай 

бар [куфру имони] онон гувоҳ хоҳад буд 

ها  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ َوِإن م 

لَُيۡؤِمنَنه بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۖۦِۡ َويَۡوَم 
ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم 

 ١٥٩ َشِهيٗدا

160. Пас, ба сазои ситаме, ки аз яҳудиён 

сар зад ва ба сабаби боздоштани бисёре 

[аз мардум] аз роҳи Аллоҳ таоло, [мо 

низ] чизҳои покизаеро, ки барояшон 

ҳалол буд, бар онон ҳаром кардем 

ۡمَنا  هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 
ِحلهۡت لَُهۡم  

ُ
َعلَۡيِهۡم َطي َِبٍَٰت أ

 ِ هِۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ َوبَِصد 
 ١٦٠ اَكثِيرٗ 
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161. Ва [низ ба сабаби] рибо 

гирифтанашон, бо он ки аз он наҳй шуда 

буданд ва ин ки моли мардумро ба 

нораво мехӯрданд. Ва мо барои 

кофиронашон азоби дарднок муҳайё 

кардаем 

اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعۡنُه  ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 
َ
َوأ

اِس  ۡمَوََٰل ٱلنه
َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
 َوأ

َٰفِرِيَن   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ َوأ

لِيٗما
َ
 ١٦١ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

162. Вале аз миёни онон росихони дар 

илм [уламои яҳуд] ва муъминон [яъне 

онон, ки] ба он чи бар ту нозил шудааст 

ва он чи ки пеш аз ту нозил шудааст, 

имон меоваранд ва [ҳамчунин] 

намозгузорону закотдиҳандагон ва 

имоноварандагон ба Аллоҳ таоло ва 

рӯзи бозпасин, ба [ҳамаи] инҳо подоши 

бузурге хоҳем дод 

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم  َِٰكِن ٱلره له
ِمۡنُهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ 

نزَِل ِمن  
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
أ

ْۚ  َقبۡ  َة لَوَٰ لَِكْۚ َوٱلُۡمقِيِميَن ٱلصه
ةَ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   َكوَٰ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزه

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ بِٱَّلله

ۡجًرا َعِظيًما
َ
 ١٦٢ َسُنۡؤتِيِهۡم أ

163. [Эй паёмбар] Бе тардид мо ба ту 

ваҳй фиристодем; ҳамон гуна, ки ба Нуҳу 

паёмбарони баъд аз ӯ ваҳй фиристодем 

ва [низ] ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу 

Яъқуб ва наводагон [-и Яъқуб] ва Исову 

Аюб ва Юнусу Ҳорун ва Сулаймон ваҳй 

фиристодем ва ба Довуд Забур додем 

وَۡحۡيَنآ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

بِي ِـَۧن ِمنُۢ َبعۡ  ِۚۦْ إِلَيَٰ نُوٖح َوٱلنه ِده
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل  

َ
َوأ

ۡسَباِط 
َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

يُّوَب َويُونَُس  
َ
وَِعيَسيَٰ َوأ

َوَهَُٰروَن وَُسلَۡيَمََٰنْۚ وََءاتَيَۡنا  
 ١٦٣ َداوُۥَد َزبُوٗرا
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164. Ва паёмбароне [фиристодем], ки 

дар ҳақиқат, [саргузашти] ононро пеш аз 

ин барои ту ҳикоят намудем ва 

паёмбароне [-ро низ барангехтаем], ки 

[достони] эшонро бароят баён 

накардаем. Ва Аллоҳ таоло бо Мӯсо 

ошкор [ва бевосита] сухан гуфт 

َورُُسلٗا َقۡد َقَصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك  
هۡم َنۡقُصۡصُهۡم  ِمن َقۡبُل َورُُسلٗا ل

ُ ُموَسيَٰ َعلَيۡ  َكْۚ وََكلهَم ٱَّلله
 ١٦٤ تَكۡلِيٗما

165. Паёмбароне [фиристодем], ки 

башоратбахшу бимдиҳанда буданд, то 

барои мардум пас аз [биъсати] 

паёмбарон дар муқобили Аллоҳ таоло 

[ҳеҷ баҳона ва] ҳуҷҷате набошад. Ва 

Аллоҳ таоло ҳамвора шикастнопазири 

ҳаким аст 

ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلها   ِ بَش  رُُّسلٗا مُّ
ُۢة  ِ ُحجه يَُكوَن لِلنهاِس عَلَى ٱَّلله

ُ َعزِيًزا   َبۡعَد ٱلرُُّسِلِۚ وََكاَن ٱَّلله
 ١٦٥ َحِكيٗما

166. [Эй паёмбар, кофирон паёматро 

инкор мекунанд] Вале Аллоҳ таоло ба 

[дурустии] он чи бар ту нозил кардааст, 

шаҳодат медиҳад. Онро ба илми хеш 

нозил кардааст ва фариштагон низ 

шаҳодат медиҳанд. Ва [барои ҳаққонияти 

Қуръон] кофист, ки Аллоҳ таоло гувоҳ 

бошад 

نَزَل 
َ
ُ يَۡشَهُد بَِمآ أ َِٰكِن ٱَّلله له

نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِۖۦۡ  
َ
إِلَۡيَكۖۡ أ

َوَكَفيَٰ   َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنْۚ 
ِ َشِهيًدا  ١٦٦ بِٱَّلله

167. Бе тардид, касоне, ки куфр 

варзиданд ва [мардумро] аз роҳи Аллоҳ 

таоло боздоштанд, ба гумроҳии дуру 

дарозе афтодаанд 

واْ َعن   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
ُۢا  َ ِ َقۡد َضلُّواْ َضَلَٰل َسبِيِل ٱَّلله

 ١٦٧ بَعِيًدا

168. Бе тардид, касоне, ки куфр 

варзиданд ва [бо ин кор бар худ] ситам 

карданд, Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он 

нест, ки биёмурзадашон ва ба роҳ [-и 

дуруст низ] ҳидояташон намекунад 

هِذيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم   إِنه ٱل
 َ ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َول ا  يَُكِن ٱَّلله

 ١٦٨ لَِيۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا
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169. Магар роҳи ҷаҳаннам, ки ҷовидона 

дар он мемонанд ва ин [кор] бар Аллоҳ 

таоло осон аст 

ها َطرِيَق َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ   إِل
  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله بَٗداْۚ وََكاَن َذ

َ
أ

 ١٦٩ يَِسيٗرا

170. Эй мардум, ин паёмбар аз ҷониби 

Парвардигоратон [ҳидояту дини] ҳақро 

бароятон овардааст, пас, имон 

биёваред, ки ба хайр [-у салоҳ]-и шумост. 

Ва агар [суханашро напазиред ва] куфр 

биварзед, [бидонед, ки] он чи дар 

осмонҳо ва замин аст, аз они Аллоҳ 

таоло аст [ва куфри шумо бар Ӯ зиёне 

намерасонад] ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

донои ҳаким аст 

اُس َقۡد َجآَءُكُم   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ب ُِكۡم  ِ ِمن ره ٱلرهُسوُل بِٱلۡحَق 
فَـ َاِمُنواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ َوِإن 

ِ َما فِي  تَۡكُفُرواْ َفإِنه َّلِله
  ُ ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه
 ١٧٠ اَعلِيًما َحِكيمٗ 

171. Эй [масеҳиёни] аҳли китоб, дар дини 

худ ғулув накунед ва дар бораи Аллоҳ 

таоло ҷуз [сухани] ҳақ нагӯед. Бе тардид, 

Масеҳ – Исо писари Марям – 

фиристодаи Аллоҳ таоло ва калимаи 

Ӯст, ки [амр кард: "Бош", пас, бедиранг 

мавҷуд шуд ва бад-ин сурат ба амри 

Аллоҳ таоло [Ҷабраил] вайро ба Марям 

илқо кард ва [Исо] рӯҳе аз ҷониби Ӯст. 

Пас, ба Аллоҳ таоло ва паёмбаронаш 

имон биёваред ва нагӯед: "[Маъбуд] 

Сегона аст". [Аз ин сухан] Бозистед, ки 

барои шумо беҳтар аст. Аллоҳ таоло 

танҳо маъбуди ягона аст [ва] аз ин ки 

фарзанде дошта бошад, пок [-у 

муназзаҳ] аст. Он чи дар осмонҳо ва 

замин аст, аз они Ӯст ва ҳамин бас аст, 

ки Аллоҳ таоло коргузор [-у муроқиби 

махлуқот] бошад 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي 
َ
أ َيَٰٓ

 ِ دِينُِكۡم َولَا َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
ها  ْۚ إِنهَما ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي  إِل ٱلۡحَقه

ۥٓ  ِ وََكلَِمُتُه ٱۡبُن َمۡريََم رَُسوُل ٱَّلله
ِۡنُهۖۡ  ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح  م  لَۡقى

َ
أ

ِ َورُُسلِهِۖۦۡ َولَا   فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
ْۚ ٱنَتُهواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ   ََٰثٌة َتُقولُواْ ثََل

 ۡۖ ُ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ۥٓ  إِنهَما ٱَّلله ُسۡبَحََٰنُه
هُهۥ َما فِي   ۘ ل ن يَُكوَن لَُهۥ َولَد 

َ
أ

ۡرِضِۗ َوَكَفيَٰ 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ِ َوكِيلٗا  ١٧١ بِٱَّلله
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172. Масеҳ ва фариштагони муқарраб 

ҳаргиз [сар намепечанд ва] ибо 

надоранд, аз ин ки бандаи Аллоҳ таоло 

бошанд. Ва ҳар ки аз парастиши Ӯ 

сарпечӣ кунад ва такаббур варзад, ҳамаи 

ононро [барои ҳисобрасӣ] назди хеш 

ҷамъ хоҳад кард 

ن 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

ِ َولَا   ه ِ يَُكوَن َعۡبٗدا َّلل 
بُوَنْۚ َوَمن  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقره

يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ 
ۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ َويَۡسَتۡكبِۡر فََسيَ 

 ١٧٢ َجمِيٗعا

173. Аммо онон, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, [Аллоҳ 

таоло] подошҳояшонро ба таври комил 

медиҳад ва аз фазли хеш бар онҳо 

меафзояд. Ва аммо онон, ки ибо карданд 

ва такаббур варзиданд, ба азоби 

дарднок азобашон мекунад ва барои худ 

ғайр аз Аллоҳ таоло дӯсту ёваре 

намеёбанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ا ٱل مه
َ
فَأ

ُجوَرُهۡم  
ُ
َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم أ ٱلصه

ا  مه
َ
ِن َفۡضلِهِۖۦۡ َوأ َويَزِيُدُهم م 

هِذيَن ٱۡستَنَكُفواْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ  ٱل
ُبُهۡم َعَذابً  ِ لِيٗما َولَا َفُيَعذ 

َ
ا أ

ا  ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله َيِجُدوَن لَُهم م 
 ١٧٣ َولَا نَِصيٗرا

174. Эй мардум, ба ростӣ, ки барои шумо 

аз ҷониби Парвардигоратон далели 

равшан [Муҳаммад] омад ва нури ошкор 

[Қуръон] ба сӯятон нозил кардем 

اُس َقۡد َجآءَ  َها ٱلنه يُّ
َ
ُكم  َيَٰٓأ

نَزلَۡنآ 
َ
ب ُِكۡم َوأ ِن ره بُۡرَهَٰن  م 

بِيٗنا  ١٧٤ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا مُّ

175. Аммо онон, ки ба Аллоҳ таоло имон 

оварданд ва ба он [Қуръон] тамассук 

ҷустанд, ҳамаро дар раҳмату фазли худ 

ворид хоҳад кард ва ба роҳи рост ба 

сӯйи хеш раҳнамун мегардонад 

ِ  َف  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
أ

َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم فِي 
ِۡنُه َوَفۡضٖل َويَۡهِديِهۡم  َرۡحمَةٖ م 

ۡسَتقِيٗما  ١٧٥ إِلَۡيهِ ِصَرَٰٗطا مُّ
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176. [Эй паёмбар, дар бораи чигунагии 

тақсими ирс байни бародару хоҳари он 

майите, ки падару модар ва фарзанд 

надорад] аз ту мепурсанд. Бигӯ: "Аллоҳ 

таоло дар [мавриди] калола бароятон 

ҳукм содир мекунад: Агар марде, ки 

[падару модар ва] фарзанде надорад, 

фавт кунад ва хоҳаре дошта бошад, 

нисфи тарака аз они ӯст. [Ва агар зане 

фавт кунад ва бародаре дошта бошад] 

Дар сурате ки фарзанд надошта бошад, 

он мард [ҳамаи таракаро] аз ӯ ба ирс 

мебарад. Ва агар ду хоҳар [ё бештар аз 

майит] боқӣ бимонад, ду савуми тарака 

барои онҳост. Ва агар бародарону 

хоҳарон [бо ҳам] бошанд, ҳар марде 

[муодили] саҳми ду занро дорад. Аллоҳ 

таоло [ин аҳкомро] бароятон равшан 

месозад, то гумроҳ нашавед [ва дар 

тақсими ирс ба роҳи хато наравед] ва 

Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност" 

ُ ُيۡفتِيُكۡم   يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱَّلله
فِي ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك  

 َ ۡخت  فَلََها  لَيَۡس لَُهۥ َولَد  َول
ُ
ۥٓ أ ُه

نِۡصُف َما تََرَكْۚ َوُهَو يَرُِثَهآ إِن 
ْۚ َفإِن َكاَنَتا  هَها َولَد  هۡم يَُكن ل ل

ا تََرَكْۚ  لَُثاِن ِممه ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهَما ٱلثُّ
َوِإن َكانُٓواْ إِۡخَوٗة ر َِجالٗا َونَِساٗٓء  

نثََييِۡنِۗ 
ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  فَلِلذه

 ُ ُْۗ  يُبَي ُِن ٱَّلله ن تَِضلُّوا
َ
 لَُكۡم أ

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
ُ بِكُل   ١٧٦ َوٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

паймонҳо [-и худ] вафо кунед. 

[Хӯрдани гушти] Чаҳорпоён бар шумо 

ҳалол аст, магар он чи [ҳукмаш] бар 

шумо хонда шавад ва [ба шарти он ки] 

дар ҳоли эҳром [ҳаҷ ё умра] шикорро 

ҳалол нашуморед. Ҳамоно Аллоҳ 

таоло ҳар чи бихоҳад ҳукм мекунад 

ۡوُفواْ بِٱ
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
لُۡعُقوِدِۚ  َيَٰٓأ

ها َما   نَۡعَِٰم إِل
َ
ِحلهۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱلۡأ

ُ
أ

ۡيِد  ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى ٱلصه
َ َيحُۡكُم َما  ُۗ إِنه ٱَّلله نُتۡم ُحُرٌم

َ
َوأ

 ١ يُرِيدُ 

2. Эй касоне, ки имон овардаед, 

[ҳурмати] шаоири илоҳӣ ва моҳи ҳаром 

[-ро нигаҳ доред] ва [ҳамчунин, 

ҳурмати] қурбонии бенишон ва 

қурбониҳои қалодадор 

(гардандбанддор) ва роҳиёни Байт-ул-

ҳаром, ки фазлу хушнудии 

Парвардигорашонро металабанд. Ва 

чун аз эҳром хориҷ шудед, [метавонед 

озодона] ба шикор бипардозед ва 

[мабодо] душмании гурӯҳе, ки шуморо 

аз масҷидулҳаром боз доштанд, ба 

тааддӣ ва таҷовуз водоратон кунад. 

Ва дар накукорӣ ва парҳезгорӣ бо 

якдигар ёрӣ кунед ва дар гуноҳу 

таҷовуз дастёри ҳам нашавед ва аз 

Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед, 

чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

сахткайфар аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحِلُّواْ  َيَٰٓ  َها ٱل يُّ
َ
أ

ۡهَر ٱلۡحََراَم َولَا   ِ َولَا ٱلشه َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله
ِيَن   ٱلَۡهۡدَي َولَا ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَٓا َءآم 

ِن   ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم يَبَۡتُغوَن َفۡضلٗا م 
ْۚ َوِإَذا َحلَلُۡتۡم   َٰٗنا ب ِِهۡم َورِۡضَو ره

ْْۚ َولَا  َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َاُن  فَٱۡصَطاُدوا
وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد   ن َصدُّ

َ
َقۡوٍم أ

ْۘ َوَتَعاَونُواْ عَلَى  ن َتۡعَتُدوا
َ
ٱلۡحََراِم أ

ۡقَوىَِٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ عَلَى  ِ َوٱلته ٱلۡبِر 
  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٢ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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3. [Инҳо ҳама] Бар шумо ҳаром 

шудааст: [Гӯшти] Мурдор ва хуну 

гӯшти хук ва он чи [ҳангоми забҳ] номи 

ғайри Аллоҳ таоло бар он бурда 

шавад ва [ҳайвони ҳалолгӯшти] 

хафашуда ва ба зарби [чӯбу санг] 

мурда ва азбаландиафтода ва 

шоххӯрдаву нимхӯрдаи [ҳайвоноти] 

дарранда – магар он чи [пеш аз 

мурдан] забҳ [-и шаръӣ] карда бошед – 

ва [ҳамчунин] он чи дар баробари 

бутҳо забҳ мешавад ва он чи бо 

чӯбҳои қуръа тақсим мекунед. Ва [ба 

яқин бидонед, ки рӯй овардан ба 

тамоми] инҳо нофармонӣ аст. Имрӯз 

кофирон аз дини шумо [ва 

бозгаштатон ба куфр] ноумед 

шудаанд, пас, аз онон натарсед ва аз 

ман битарсед. Имрӯз динатонро комил 

кардам ва неъматро бар шумо тамом 

намудам ва исломро [ба унвони 

беҳтарин] дин бароятон баргузидам. 

Пас, ҳар ки [барои ҳифзи ҷони худ ва] 

бидуни он ки ба гуноҳе мутамоил 

бошад, ночор [ба хӯрдани гӯштҳои 

манъшуда] шавад [бар ӯ гуноҳе нест]. 

Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

ُم   َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱلده ُحر 
 ِ هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
َولَحُۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

ٱلَۡمۡوُقوَذةُ  بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة وَ 
َكَل 

َ
ِطيَحُة َوَمآ أ ِيَُة َوٱلنه َوٱلُۡمتََرد 

ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح عَلَى   ها َما َذكه ُبُع إِل ٱلسه
ۡزَلَِٰمِۚ  

َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

َ
ٱلنُُّصِب َوأ

هِذيَن   ُۗ ٱلَۡيۡوَم يَئَِس ٱل َٰلُِكۡم فِۡسٌق َذ
َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم 

ۡكَملُۡت لَُكۡم  َوٱخۡ 
َ
َشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي 
َ
دِيَنُكۡم َوأ

ْۚ َفَمِن  َوَرِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَلََٰم دِيٗنا
ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة َغيَۡر ُمَتَجانِٖف  

َ َغُفور  رهِحيم    ٣ ل ِِإثٖۡم َفإِنه ٱَّلله
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4. [Эй паёмбар, асҳобат] Аз ту 

мепурсанд, чи чиз барояшон ҳалол 

шудааст. Бигӯ: "Чизҳои покиза 

бароятон ҳалол гаштааст ва 

[ҳамчунин] он чи ба кумаки ҳайвоноти 

шикорӣ [ба даст меоваред, чаро], ки 

онҳоро бо он чи Аллоҳ таоло ба шумо 

омӯхтааст, дастомӯз мекунед. Пас, аз 

он чи [худ нахӯрдаанд ва] барои шумо 

гирифтаанд, бихӯред ва [ба ҳангоми 

забҳ ё фиристодани ҳайвоноти 

шикорӣ] номи Аллоҳро бар он бибаред 

ва аз Аллоҳ таоло парво кунед 

[битарсед]. Бе гумон, Аллоҳ таоло дар 

ҳисобрасӣ сареъ аст" 

ِحله 
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
يَۡسـ َلُونََك َماَذآ أ

َِن لَُكُم ٱل ي َِبَُٰت َوَما َعلهۡمُتم م  طه
ا   ٱلۡجََوارِِح ُمكَل ِبِيَن ُتَعل ُِموَنُهنه ِممه

ۡمَسۡكَن  
َ
آ أ ۖۡ َفكُلُواْ ِممه ُ َعلهَمُكُم ٱَّلله

ِ َعلَۡيهِِۖ  َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٤ ٱلۡحَِسابِ 

5. [Эй мусулмонон] Имрӯз хӯрокҳои 

покиза бароятон ҳалол шудааст ва 

[забоиҳу] ғизои аҳли китоб барои шумо 

ҳалол аст ва ғизои шумо [низ] барои 

онон ҳалол аст ва [ҳамчунин издивоҷ 

бо] занони покдомани мусулмон ва 

занони покдоман аз [аҳли китоб, яъне] 

касоне, ки пеш аз шумо ба онон китоб 

[-и осмонӣ] дода шудааст [ҳалол 

мебошад], ба шарти он ки маҳрияҳои 

ононро бипардозед, дар ҳоле ки худ 

покдоман бошед, на зинокор бошед ва 

на [занонро] пинҳонӣ ба дӯстӣ 

бигиред. Ва ҳар ки ба [аркони] имон 

куфр биварзад, ҳатман, амалаш табоҳ 

шудааст ва дар охират аз зиёндидагон 

хоҳад буд 

ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ٱلَۡيۡوَم أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِحل   لهُكۡم 
ُ
هِذيَن أ ٱل

هُهۡمۖۡ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت   َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل
ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ ِمن َقۡبلُِكۡم  ٱل

ُجوَرُهنه ُمحِۡصنِيَن  
ُ
إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه أ

َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَن َولَا ُمتهِخِذٓي  
ۡخَداٖنِۗ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد 

َ
أ

َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن  
 ٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
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6. Эй касоне, ки имон овардаед чун ба 

[қасди] намоз бархостед, рӯйи худ ва 

дастҳоятонро то оринҷ бишӯед ва 

саратонро масҳ кунед ва пойҳоятонро 

то ду шитолинг [буҷулак бишӯед] ва 

агар ҷунуб будед, худро [бо ғусл 

кардан] пок созед ва агар бемор ё 

мусофиред ё ҳар як аз шумо аз 

маҳалли қазои ҳоҷат омадааст ё бо 

занон омезиш кардаед ва об 

намеёбед, пас, ба хоки пок таяммум 

кунед ва аз он бар сурату дастҳоятон 

бикашед. Аллоҳ таоло намехоҳад 

шуморо ба сахтӣ бияндозад, балки 

мехоҳад шуморо пок созад ва неъмати 

хешро бар шумо тамом кунад, бошад, 

ки шукр гузоред 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَي  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم  لَوَٰ ٱلصه
يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ  

َ
َوأ

رُۡجلَُكۡم إِلَي 
َ
بِرُُءوِسُكۡم َوأ

 ْْۚ ُروا هه ٱلَۡكۡعَبيِۡنِۚ َوِإن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطه
ۡرَضيَٰٓ  ۡو َوِإن ُكنُتم مه

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
أ

ۡو 
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  َحد  م 

َ
َجآَء أ

َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء  
ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ  َفَتَيمه

ِۡنُهْۚ َما  يِۡديُكم م 
َ
بِوُُجوهُِكۡم َوأ

ِۡن  ُ لَِيۡجَعَل َعلَۡيُكم م  يُرِيُد ٱَّلله
َِرُكۡم  َحَرٖج َوَلَٰ  ِكن يُرِيُد لُِيَطه 

َولُِيتِمه نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم 
 ٦ تَۡشُكُرونَ 

7. Ва ба ёд оваред неъмати Аллоҳро 

бар хеш ва [низ] паймоне, ки шуморо 

ба [анҷоми] он муваззаф гардондааст, 

он гоҳ ки [дар бораи даъват ба 

фармонбардорӣ ба паёмбар] гуфтед: 

"Шунидем ва итоат кардем". Ва аз 

Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед], 

[ки] бе тардид, Аллоҳ таоло ба он чи 

даруни синаҳост, доност 

ِ َعلَۡيُكۡم  َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ۦٓ إِۡذ   هِذي َواَثَقُكم بِهِ َوِميَثََٰقُه ٱل

 ۡۖ َطۡعَنا
َ
ْۚ إِنه  قُلُۡتۡم َسِمۡعَنا َوأ َ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم  ٧ ٱَّلله
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8. Эй касоне, ки имон овардаед, барои 

Аллоҳ таоло ба адл бархезед, [ва] ба 

адолат шаҳодат диҳед. Ва албатта, 

набояд душмании як гурӯҳ шуморо бар 

он дорад, ки адолат накунед. Адолат 

кунед, ки ин [кор] ба парҳезкорӣ 

наздиктар аст ва аз Аллоҳ таоло парво 

кунед [битарсед], [ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ 

аст 

َِٰميَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ َقوه َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا   َّلِله
ها َيجۡرَِمنهكُ  ل

َ
ۡم َشَنـ َاُن َقۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

قَۡرُب لِلتهۡقَوىَِٰۖ 
َ
ْْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ َتۡعِدلُوا

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ٨ َتۡعَملُونَ 

9. Аллоҳ таоло ба онон, ки имон 

овардаанд ва корҳои шоиста анҷом 

додаанд, ваъдаи омурзиш ва подоши 

бузурге додааст 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۡجٌر 

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه ٱلصه

 ٩ َعِظيم  

10. Ва касоне, ки куфр варзиданд ва 

оёти моро такзиб карданд, онон аҳли 

дузаханд 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ  أ

َ
 ١٠ أ

11. Эй касоне, ки имон овардаед, 

неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд 

оваред, он гоҳ ки гурӯҳе [аз душманон] 

қасд карданд, ки ба сӯятон даст дароз 

кунанд, пас, [Аллоҳ таоло] дасташонро 

аз шумо боздошт. Ва аз Аллоҳ таоло 

парво кунед [битарсед]. Ва муъминон 

бояд танҳо бар Аллоҳ таоло таваккал 

кунанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ َهمه َقۡوٌم   نِۡعَمَت ٱَّلله
يِۡدَيُهۡم َفَكفه  

َ
ن يَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

َ
أ

ْۚ وَعَلَى   َ يِۡدَيُهۡم َعنُكۡمۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

 ِ  ١١  فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ٱَّلله
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12. Ва бе тардид, Аллоҳ таоло аз Бани 

Исроил паймон гирифт ва аз миёни 

онон [ба теъдоди қабоилашон] 

дувоздаҳ солор баргумоштем ва 

Аллоҳ таоло гуфт: "Ман бо шумо 

ҳастам. Агар намоз барпо доред ва 

закот бипардозед ва ба паёмбарони 

ман имон биёваред ва ононро гиромӣ 

доред ва дар роҳи Аллоҳ таоло воми 

наку диҳед, гуноҳонатонро мезудоям 

ва шуморо ба боғҳое [аз биҳишт] 

ворид мекунам, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст. Пас, ҳар як аз 

шумо, ки баъд аз ин кофир шавад, 

мусалламан, роҳи ростро гум 

кардааст" 

ُ ِميَثََٰق بَنِٓي  َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

َِٰٓءيَل َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱۡثَنۡي َعَشَر   إِۡسَر
ُ إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن  ۖۡ َوَقاَل ٱَّلله نَقِيٗبا

ةَ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَيُۡتُم ٱلزه َقۡمُتُم ٱلصه
َ
أ

ۡرُتُموُهۡم وََءاَمنُتم بِرُُسلِى وَعَ  زه
َ قَۡرًضا َحَسٗنا   قَۡرۡضُتُم ٱَّلله

َ
َوأ

َِرنه َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم   َكف 
ُ
هأ ل

َٰٖت َتجۡرِي ِمن  ۡدِخلَنهُكۡم َجنه
ُ
َولَأ

ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد  نَۡهَُٰر
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ِمنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء   َذ
بِيلِ   ١٢ ٱلسه

13. Пас, ба [сазои] паймоншиканиашон 

ононро аз раҳмати хеш дур сохтем ва 

дилҳояшонро сахт гардондем, [зеро бо 

тағйири лафзу таъвили маъно] 

суханон [-и Аллоҳ таоло]-ро аз 

ҷойгоҳаш таҳриф мекунанд ва бахше 

аз он чиро бад-он панд дода шуданд, 

фаромӯш карданд. Ва [эй паёмбар] ту 

пайваста дар бораи хиёнате аз сӯйи 

онон огоҳ мешавӣ, магар [шумори] 

андак аз эшон [ки хиёнаткор нестанд]. 

Пас, аз онон даргузар ва чашмпӯшӣ 

кун, [ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

накукоронро дӯст медорад 

َُٰهۡم  ِيَثََٰقُهۡم لََعنه فَبَِما َنۡقِضِهم م 
ُِفوَن  وََجعَ  ۖۡ ُيحَر  َِٰسَيٗة لَۡنا قُلُوبَُهۡم َق

ا  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ ٱلۡكَلَِم َعن مه
لُِع   ُِرواْ بِهۚۦِْ َولَا تََزاُل َتطه ا ُذك  ِمه م 

ِۡنُهۡمۖۡ   ها َقلِيلٗا م  ِۡنُهۡم إِل عَلَىَٰ َخآئَِنةٖ م 
 َ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ إِنه ٱَّلله

 ١٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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14. Ва [ҳамчунин] аз касоне, ки 

гуфтанд: "Мо масеҳӣ ҳастем", паймон 

гирифтем, [ки пайрави Қуръон ва 

расули Аллоҳ таоло бошанд] ва [-ле 

динашонро таҳриф намуданд ва] 

бахше аз он чиро, ки бад-он панд дода 

шуданд, фаромӯш карданд ва мо [низ] 

то рӯзи қиёмат миёнашон душманиву 

кина афкандем ва [дар он рӯз] Аллоҳ 

таоло ононро [аз натиҷаи] он чи 

кардаанд, огоҳ хоҳад сохт 

َخۡذنَا  
َ
هِذيَن َقالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ َوِمَن ٱل

ُِرواْ  ا ُذك  ِمه ا م  ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحظ ٗ
ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلۡعَ 

َ
َداَوةَ بِهِۦ فَأ

َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسۡوَف  
ُ بَِما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ   ١٤ يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله

15. Эй аҳли китоб, ҳамоно паёмбари 

мо ба сӯйи шумо омадааст, ки бисёре 

аз [матолибу омӯзаҳои] китоб [-и 

осмонии худ]-ро, ки пинҳон мекардед, 

бароятон ба равшанӣ баён кунад ва аз 

бисёре [аз матолибу аҳкоми он] 

даргузарад. Ҳатман, аз ҷониби Аллоҳ 

таоло бароятон нуру китоби 

равшангар омадааст 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َقۡد َجآَءُكۡم 
َ
أ َيَٰٓ

ا  ِمه رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم َكثِيٗرا م 
ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡعُفواْ ُكنُتۡم ُتخُۡفوَن ِمَن 

  ِ َِن ٱَّلله ِۚ َقۡد َجآَءُكم م  َعن َكثِيٖر
بِين    ١٥ نُور  َوكَِتَٰب  مُّ

16. Аллоҳ таоло ба василаи ин [китоб] 

касонеро, ки аз хушнудии Ӯ пайравӣ 

кунанд, ба роҳҳои саломат ҳидоят 

мекунад ва ба фармони Хеш ононро 

аз торикиҳо ба сӯйи рӯшноӣ мебарад 

ва ба роҳи рост ҳидояташон мекунад 

ُ َمِن ٱتهَبَع رِۡضَوَٰنَُهۥ   َيۡهِدي بِهِ ٱَّلله
َِن  َلَِٰم َويُۡخرُِجُهم م  ُسُبَل ٱلسه

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذنِهِۦ   ٱلظُّ
ۡسَتقِيمٖ   ١٦ َويَۡهِديِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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17. Касоне, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло 

ҳамон Масеҳ – писари Марям – аст", 

яқинан, кофир шуданд. [Эй паёмбар, 

ба онон] Бигӯ: "Агар Аллоҳ таоло 

бихоҳад, ки Масеҳ – писари Марям – 

ва модараш ва ҳамаи касонеро, ки 

рӯйи замин ҳастанд, нобуд кунад, чи 

касе дар баробари Аллоҳ таоло 

ихтиёре дорад, ки монеъ шавад? 

Фармонравоии осмонҳо ва замин ва 

он чи миёни он ду қарор дорад, аз они 

Аллоҳ таоло аст; ҳар чи бихоҳад 

меофаринад ва Аллоҳ таоло бар ҳар 

чизе тавоност" 

َ ُهَو   هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
َيۡملُِك ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمْۚ قُۡل َفَمن 

ن ُيۡهلَِك  
َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ ِمَن ٱَّلله

ُهۥ َوَمن فِي  مه
ُ
ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

ِ ُملُۡك  ُۗ َوَّلِله ۡرِض َجمِيٗعا
َ
ٱلۡأ

 ْۚ ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِ َشۡيٖء  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله َيخۡلُُق َما يََشآُء

 ١٧ َقِدير  

18. Яҳудиён ва масеҳиён гуфтанд: "Мо 

фарзандони Аллоҳ таоло ва дӯстони Ӯ 

ҳастем". [Эй паёмбар, дар посухашон] 

Бигӯ: "Пас, чаро Ӯ шуморо ба кайфари 

гуноҳонатон азоб мекунад? Балки 

шумо [низ] башар ва аз ҷумлаи 

афроде ҳастед, ки офаридааст. Ҳар 

киро бихоҳад, меомурзад ва ҳар киро 

бихоҳад, азоб мекунад ва 

фармонравоии осмонҳо ва замин ва 

он чи миёни он ду қарор дорад, аз они 

Аллоҳ таоло аст ва бозгашт [-и ҳама] 

ба сӯйи Ӯст" 

َصََٰرىَٰ َنحُۡن   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه
ۚۥْ قُۡل  ُؤُه َٰٓ ِحبه

َ
ِ َوأ ُؤاْ ٱَّلله بَۡنَٰٓ

َ
فَلَِم أ

نُتم بََشر   
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمِۖ بَۡل أ ِ ُيَعذ 

ْۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  ۡن َخلََق ِمه م 
ِ ُملُۡك   ْۚ َوَّلِله ُب َمن يََشآُء ِ َويَُعذ 

 ۡۖ ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه
 ١٨ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 
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19. Эй аҳли китоб, паёмбари мо ба 

сӯйи шумо омад, то дар давраи 

фатрати паёмбарон [фосила байни 

биъсати Исо ва Муҳаммад] [аҳкому 

омӯзаҳои илоҳиро] ба равшанӣ 

бароятон баён кунад, ки мабодо [рӯзи 

қиёмат] бигӯед: "На башоратбахше ба 

суроғамон омад, на бимдиҳандае". 

Пас, яқинан, [инак] паёмбари 

башоратбахш ва бимдиҳанда ба 

сӯятон омадааст ва Аллоҳ таоло бар 

ҳама чиз тавоност 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َقۡد َجآَءُكۡم 
َ
أ َيَٰٓ

َِن  رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم عَلَىَٰ َفتَۡرةٖ م 
ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمنُۢ 

َ
ٱلرُُّسِل أ

بَِشيٖر َولَا نَِذيرِٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم 
ِ َشۡيٖء  بَِشير  َونَذِ 

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ير 
 ١٩ َقِدير  

20. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме 

ки Мӯсо ба қавмаш гуфт: "Эй қавми 

ман, неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд 

оваред, он гоҳ ки байни шумо 

паёмбароне барангехт ва [пас аз 

бардагии Фиръавн афроде аз] шуморо 

фармонравоён [-и худатон] сохт ва 

чизҳое ба шумо бахшид, ки ба ҳеҷ як 

аз ҷаҳониён [-и муосиратон] надода 

буд 

َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم  
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ  ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله

ۢنبَِيآَء وََجَعلَُكم  
َ
َجَعَل فِيُكۡم أ

َُٰكم مه  لُوٗكا وََءاتَى َحٗدا مُّ
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢٠ م 

21. Эй қавм, ба сарзамини муқаддасе, 

ки Аллоҳ таоло бароятон муқаррар 

намудааст, ворид шавед ва ба ақиб 

бознагардед [ва аз динатон даст 

накашед], ки зиёндида хоҳед шуд" 

ۡرَض ٱلُۡمَقده 
َ
َسَة  َيََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡأ

واْ   ُ لَُكۡم َولَا تَۡرتَدُّ ٱلهتِي َكَتَب ٱَّلله
ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 

َ
 ٢١ عَلَىَٰٓ أ

22. [Онон] Гуфтанд: "Эй Мӯсо, бе 

гумон он ҷо қавми зӯрманд ҳастанд, 

[ва] то онон аз он ҷо берун нараванд, 

мо ҳаргиз вориди он намешавем. Пас, 

агар аз он ҷо берун бираванд, мо 

ворид хоҳем шуд" 

َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها َقۡوٗما  
َجبهارِيَن َوِإنها لَن نهۡدُخلََها َحتهيَٰ 

َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها َفإِن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها َفإِنها  
 ٢٢ َدَِٰخلُونَ 
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23. Ду тан аз мардоне, ки [аз 

нофармонӣ ва азоби илоҳӣ] 

метарсиданд ва Аллоҳ таоло ба онон 

неъмат [-и итоат ва бандагӣ] дода буд, 

гуфтанд: "Аз он дарвоза бар эшон 

[ҳуҷум баред ва] ворид шавед, ки агар 

аз он даромадед, ҳатман, пирӯз хоҳед 

шуд ва агар муъминед, бар Аллоҳ 

таоло таваккал кунед" 

هِذيَن َيخَاُفوَن  َقاَل رَُجلَا ِن ِمَن ٱل
ُ َعلَۡيِهَما ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهُم   ۡنَعَم ٱَّلله

َ
أ

ٱلَۡباَب َفإَِذا َدَخلُۡتُموهُ َفإِنهُكۡم  
ِ َفَتوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم  َغَٰلُِبوَنْۚ وَعَلَى ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ٢٣ مُّ

24. [Бани Исроил] Гуфтанд: "Эй Мӯсо, 

то замоне ки онон дар он ҷо хастанд, 

мо ҳаргиз ворид намешавем. Ту ва 

Парвардигорат биравед ва биҷангед. 

Мо ҳамин ҷо менишинем" 

بَٗدا  
َ
َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

نَت َوَربَُّك  
َ
ا َداُمواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب أ مه

َٰعُِدونَ   ٢٤ فََقَٰتِلَآ إِنها َهَُٰهَنا َق

25. [Мӯсо] Гуфт: "Парвардигоро, ман 

ҷуз ихтиёри худам ва бародарам 

[ихтиёри шахси дигареро] надорам, 

пас, миёни мо ва ин гурӯҳи нофармон 

ҷудоӣ бияфкан" 

ها َنۡفِسي   ۡملُِك إِل
َ
ِ إِن ِي لَٓا أ َقاَل َرب 

ِخيِۖ فَٱفُۡرۡق بَيَۡنَنا َوبَيَۡن ٱلَۡقۡوِم  
َ
َوأ

 ٢٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

26. [Аллоҳ таоло] Фармуд: "Дар ин 

сурат [вуруд ба] он [сарзамини 

муқаддас] то чиҳил сол бар онон 

ҳаром шудааст, [ва пайваста] дар 

замин саргардон хоҳанд буд. Пас, ба 

хотири [рафтори] ин гурӯҳи нофармон 

афсӯс махӯр" 

َمٌة َعلَۡيهِ  ۡربَعِيَن  َقاَل َفإِنهَها ُمحَره
َ
ۡمَۛ أ

َس 
ۡ
ۡرِضِۚ فَلَا تَأ

َ
َۛ يَتِيُهوَن فِي ٱلۡأ َسَنٗة

 ٢٦ عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
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27. Ва [эй паёмбар] достони ду писари 

Одам [Ҳобил ва Қобил]-ро ба ҳақ бар 

эшон бихон: ҳангоме ки [ҳар кадом] 

барои тақарруб [ба даргоҳи Аллоҳ 

таоло] як қурбонӣ тақдим карданд, аз 

яке пазируфта шуд ва аз дигаре 

пазируфта нашуд. [Қобил ба Ҳобил] 

Гуфт: "Ҳатман, туро хоҳам кушт". 

[Ҳобил] Гуфт: "Аллоҳ таоло 

[қурбониро] фақат аз парҳезкорон 

мепазирад 

 ٱۡبَنۡي َءاَدَم 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

بَا  ِ إِۡذ قَره قُۡربَاٗنا َفُتُقب َِل ِمۡن  بِٱلۡحَق 
َحِدهَِما َولَۡم ُيَتَقبهۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ 

َ
أ

 ُ ۡقُتلَنهَكۖۡ َقاَل إِنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله
َ
َقاَل لَأ

 ٢٧ ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ 

28. Агар ту дастро барои куштани ман 

дароз кунӣ, ман ҳаргиз дастамро 

барои куштан ба сӯят дароз нахоҳам 

кард, [зеро] бе тардид, ман аз Аллоҳ 

таоло – Парвардигори ҷаҳониён – 

метарсам 

لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقُتلَنِي َمآ 
ۡقُتلََكۖۡ إِن ِٓي  

َ
نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي إِلَۡيَك لِأ

َ
أ

َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َخاُف ٱَّلله
َ
 ٢٨ أ

29. [Он гоҳ барои он ки ӯро битарсонад 

гуфт] "Ман мехоҳам, ки ту бо гуноҳи 

[қатли] ман ва гуноҳи [аъмоли] худат 

[ба сӯйи Аллоҳ таоло] бозгардӣ ва аз 

аҳли дузах бошӣ. Ва ин аст сазои 

ситамгорон" 

 بِإِثِۡمي َوِإثِۡمَك 
َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
إِن ِٓي أ

 َٰ ِۚ َوَذ ارِ ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
لَِك  َفَتُكوَن ِمۡن أ

َٰلِِمينَ  ُؤاْ ٱلظه  ٢٩ َجَزَٰٓ

30. Пас, нафси [саркаши] ӯ куштани 

бародарашро барояш орост [ва 

муваҷҷаҳу осон ҷилва дод]. Пас, ӯро 

кушт ва аз зиёнкорон шуд 

ِخيهِ  
َ
َفَطوهَعۡت لَُهۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

ۡصَبَح ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
َ
 ٣٠ َفَقَتلَُهۥ فَأ
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31. Он гоҳ Аллоҳ таоло калоғ [зоғ]-еро 

фиристод, ки дар замин ҷустуҷӯ [ва 

ковиш] мекард, то [калоғи мурдаеро 

дафн кунад ва ин гуна] ба вай нишон 

диҳад, ки чи гуна ҷасади бародарашро 

бипӯшонад. [Қобил] Гуфт: "Вой бар 

ман! Оё нотавон будам аз ин ки 

ҳамчун ин калоғ бошам ва ҷасади 

бародарамро бипӯшонам"? Он гоҳ [ба 

сахтӣ аз кори зишти хеш] пушаймон 

шуд 

ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث فِي   َفَبَعَث ٱَّلله
ۡرِض لِيُِريَُهۥ َكۡيَف يَُوَٰرِي َسوَۡءةَ  

َ
ٱلۡأ

ۡن 
َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِخيهِِۚ َقاَل َيََٰوۡيلََتيَٰٓ أ

َ
أ

ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا ٱلُۡغَراِب َف 
َ
َوَٰرَِي  أ

ُ
أ

ۡصَبَح ِمَن 
َ
ِخيِۖ فَأ

َ
َسوَۡءةَ أ

َِٰدِمينَ   ٣١ ٱلنه

32. Ба ҳамин сабаб, бар Бани Исроил 

муқаррар доштем, ки ҳар кас инсонеро 

ҷуз барои [қасоси] касе ё фасоде [ки] 

дар замин [муртакиб шудааст] ба қатл 

бирасонад, чунон аст, ки гӯӣ ҳамаи 

мардумро куштааст ва ҳар кас [бо 

худдорӣ аз қатлҳои худсарона ва 

беҳуда] инсонеро зинда бидорад, 

чунон аст, ки ҳамаи мардумро зинда 

кардааст. Ва бе гумон, паёмбарони мо 

бо далоили равшан барои онон [Бани 

Исроил] омаданд, [вале] боз ҳам 

бисёре аз эшон пас аз он [бо иртикоби 

гуноҳ] дар замин [по аз ҳудуди илоҳӣ 

фаротар гузоштанд ва] зиёдаравӣ 

карданд 

َٰلَِك َكَتبَۡنا عَلَىَٰ بَنِٓي  ۡجِل َذ
َ
ِمۡن أ

ا بَِغيِۡر  نهُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسُۢ
َ
َِٰٓءيَل أ إِۡسَر

نهَما 
َ
ۡرِض َفَكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
َنۡفٍس أ

اَس َجمِيٗعا َوَمنۡ  ۡحَياَها  َقَتَل ٱلنه
َ
 أ

ْۚ َولََقۡد   اَس َجمِيٗعا ۡحَيا ٱلنه
َ
نهَمآ أ

َ
َفَكأ

َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه إِنه 
ۡرِض  

َ
َٰلَِك فِي ٱلۡأ ِۡنُهم َبۡعَد َذ َكثِيٗرا م 

 ٣٢ لَُمۡسِرُفونَ 
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33. Сазои касоне, ки бо Аллоҳ таоло 

ва паёмбараш меҷанганд ва [бо қатлу 

дуздӣ ва фаҳшо] дар замин ба фасод 

мекӯшанд, ҷуз ин нест, ки кушта 

шаванд ё ба дор овехта шаванд ё даст 

[-и рост] ва пой [-и чапи] онҳо дар 

хилоф [ҷиҳати якдигар] қатъ шавад ё 

аз сарзамин [-и худ] табъид гарданд. 

Ин [муҷозот мояи] расвоии онҳо дар 

дунёст ва дар охират [низ] азоби 

бузург [дар пеш] доранд 

 َ هِذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله ُؤاْ ٱل إِنهَما َجَزَٰٓ
ۡرِض  

َ
َورَُسولَُهۥ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ

ۡو  
َ
ۡو يَُصلهُبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
فََساًدا أ

ِۡن   رُۡجلُُهم م 
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ُتَقطه

ۡو يُنَفۡواْ 
َ
َٰلَِك ِخَلٍَٰف أ ۡرِضِۚ َذ

َ
ِمَن ٱلۡأ

ۖۡ َولَُهۡم فِي   ۡنَيا لَُهۡم ِخۡزي  فِي ٱلدُّ
 ٣٣ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

34. Магар касоне, ки [шумо ҳокимон] 

пеш аз он ки бар онон даст ёбед, 

тавба кунанд. Пас, [агар чунин 

карданд, аз онон даргузаред ва] 

бидонед, ки Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

ن 
َ
هِذيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ها ٱل إِل

  َ نه ٱَّلله
َ
َتۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖۡ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٣٤ َغُفور  رهِحيم  

35. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед [битарсед] ва 

[бо анҷоми корҳои нек, барои 

тақарруб] ба сӯйи Ӯ васила биҷӯед ва 

дар роҳаш ҷиҳод кунед, бошад, ки 

растагор шавед 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َوٱۡبَتُغٓواْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَِٰهُدواْ فِي 
 ٣٥ َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

36. Дар ҳақиқат касоне, ки куфр 

варзиданд, агар тамоми он чи дар 

замин аст, барои онон бошад ва 

ҳаммонандаш [низ] бо он [дар 

ихтиёрашон бошад ва бихоҳанд], то ба 

бад-он васила худро аз азоби рӯзи 

қиёмат бозхаранд, аз эшон пазируфта 

намешавад ва азоби дарднок [дар 

пеш] доранд 

ا فِي  إِنه ٱ نه لَُهم مه
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو أ ل

ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ 
َ
ٱلۡأ

لَِيۡفَتُدواْ بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم 
ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُتُقب َِل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَُهۡم  

لِيم  
َ
 ٣٦ َعَذاٌب أ
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37. Мехоҳанд аз оташ [-и дузах] берун 

раванд, ва [-ле] аз он [азоб] 

наметавонанд хориҷ шаванд ва 

барояшон азоби пойдор [муҳайё] аст 

ارِ َوَما  ن َيخۡرُُجواْ ِمَن ٱلنه
َ
يُرِيُدوَن أ

ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب    ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمۡنَها
قِيم    ٣٧ مُّ

38. [Эй ҳокимони мусулмон] Дасти 

марду зани дуздро ба сазои амале, ки 

муртакиб шудаанд, ба унвони 

муҷозоте аз ҷониби Аллоҳ таоло қатъ 

кунед ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

ارَِقُة فَٱۡقَطُعٓواْ  ارُِق َوٱلسه َوٱلسه
َٰلٗا   ُۢ بَِما َكَسَبا نََك يِۡدَيُهَما َجَزآَء

َ
أ

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله  ٣٨ م 

39. Пас, ҳар ки баъд аз [гуноҳ ва] 

ситам карданаш тавба кунад ва 

[аъмоли худро ҷуброн ва] ислоҳ 

намояд, бе тардид, Аллоҳ таоло 

тавбаашро мепазирад. Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст 

ۡصلََح  
َ
َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َيُتو َ َفإِنه ٱَّلله ُب َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله
 ٣٩ َغُفور  رهِحيمٌ 

40. Оё намедонӣ, ки фармонравоии 

осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ таоло 

аст, [ва] ҳар киро бихоҳад азоб 

мекунад ва ҳар киро бихоҳад 

мебахшад? Ва Аллоҳ таоло бар ҳар 

чизе тавоност 

 َ َ ل نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُهۥ ُملُۡك  أ

ُب َمن  ِ ۡرِض ُيَعذ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ُ عَلَىَٰ   ُۗ َوٱَّلله يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن يََشآُء
ِ َشۡيٖء َقِدير  

 ٤٠ ُكل 
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41. Эй паёмбар, касоне, ки дар [роҳи] 

куфр шитоб мекунанд, туро ғамгин 

насозад - [хоҳ] аз касоне, ки ба 

забонашон мегӯянд: "Имон овардем" 

ва қалбашон имон наовардааст ва 

[хоҳ] аз яҳудиён [бошанд, ҳамон 

касоне, ки ба суханони пешвоёну 

бузургонашон] гӯш месупоранд, [оре, 

онон фақат] шунавандаи [дурӯғҳо ва 

муқаллиди дастурҳои] гурӯҳи дигаре 

[аз уламояшон] ҳастанд, ки [туро 

бовар надоранд ва ҳаргиз] наздат 

наомадаанд. Онон суханон [-и Аллоҳ 

таоло]-ро [бар асоси майлу манфиати 

худ] аз ҷойгоҳашон таҳриф мекунанд 

ва [ба якдигар] мегӯянд: "Агар ин [ҳукм 

аз суйи Муҳаммад] ба шумо дода шуд, 

пас, [аз ӯ] бипазиред ва агар он [чизи 

дилхоҳатон аст] ба шумо дода нашуд, 

[аз ӯ] дурӣ кунед". Ва [эй паёмбар] ҳар 

ки Аллоҳ таоло гумроҳиашро хоста 

бошад, ту ҳаргиз дар баробари Аллоҳ 

таоло барояш ихтиёр надорӣ [ва 

наметавонӣ аз ӯ дифоъ кунӣ]. Онон 

[яҳудиён ва мунофиқон] касоне 

ҳастанд, ки Аллоҳ таоло нахостааст 

дилҳояшонро [аз палидии куфр] пок 

кунад. Онон дар дунё расвоӣ [ва хорӣ 

дар интизор] доранд ва дар охират 

барояшон азоби бузурге [дар пеш] аст 

هِذيَن  َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

هِذيَن  يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ ِمَن ٱل
ۡفَوَٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن  َقالُٓواْ َءاَمنه 

َ
ا بِأ

َُٰعوَن  َْۛ َسمه هِذيَن َهاُدوا قُلُوبُُهۡمَۛ َوِمَن ٱل
َُٰعوَن لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن  لِلَۡكِذِب َسمه

ُِفوَن ٱلۡكَلَِم ِمنُۢ َبۡعِد   تُوَكۖۡ ُيحَر 
ۡ
لَۡم يَأ

وتِيُتۡم َهََٰذا 
ُ
َمَواِضعِهۖۦِۡ َيُقولُوَن إِۡن أ

هۡم تُۡؤتَ  ْْۚ  فَُخُذوهُ َوِإن ل ۡوهُ فَٱۡحَذُروا
ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك   َوَمن يُرِِد ٱَّلله
هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ْۚ أ ا ِ َشۡيـ ً لَُهۥ ِمَن ٱَّلله

َِر قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم   ن ُيَطه 
َ
ُ أ لَۡم يُرِدِ ٱَّلله

ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ۡنَيا ِخۡزي  فِي ٱلدُّ
 ٤١ َعَذاٌب َعِظيم  
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42. Онон [яҳудиён] бисёр гӯш ба дурӯғ 

месупоранд, [ва] моли ҳароми 

фаровон мехӯранд. Пас, [эй паёмбар] 

агар [барои додхоҳӣ] наздат омаданд, 

миёнашон доварӣ кун ё аз эшон рӯй 

бигардон. Ва [яқин бидон, ки] агар аз 

онон рӯй бигардонӣ, ба ту ҳеҷ зиёне 

намерасонанд, ва [-ле] агар доварӣ 

кардӣ, бо адолат миёнашон доварӣ 

кун. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

додгаронро дӯст медорад 

َٰلُوَن   كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ َسمه

ۡحِتِۚ َفإِن َجآُءوَك فَٱۡحُكم  لِلسُّ
ۡعرِۡض َعۡنُهۡمۖۡ َوِإن  

َ
ۡو أ

َ
بَيَۡنُهۡم أ

  ۡۖ ا وَك َشۡيـ ٗ ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن يَُضرُّ
َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم 

َ ُيحِبُّ  بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه ٱَّلله
 ٤٢ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

43. Ва онон чи гуна туро ба доварӣ 

металабанд, дар ҳоле ки Таврот 

наздашон аст, [ва] ҳукми Аллоҳ таоло 

дар он вуҷуд дорад? Сипас баъд аз он 

[додхоҳӣ, агар сухане хилофи 

майлашон бигӯӣ, аз дастури Таврот ва 

ҳукми ту] руй мегардонанд ва инон 

муъмин нестанд 

ُِمونََك وَِعنَدُهُم   َوَكۡيَف ُيحَك 
ِ ُثمه  َُٰة فِيَها ُحۡكُم ٱَّلله ۡوَرى ٱلته

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ هۡوَن ِمنُۢ َبۡعِد َذ َيَتَول

 ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

44. Ба ростӣ, Мо Тавротро нозил 

кардем, ки дар он ҳидоят ва нур аст. 

Паёмбароне, ки [дар баробари 

фармони Аллоҳ таоло] таслим буданд, 

бар асоси [омӯзаҳои] он барои 

яҳудиён доварӣ мекарданд ва 

донишмандону фақеҳон [-и яҳудӣ], ки 

посдорӣ аз китоби Аллоҳ таоло [ва 

ҷилавгирӣ аз таҳрифи Таврот] ба онон 

супурда шуда буд ва бар [ҳаққонияти] 

он гувоҳ буданд [ва бино ба 

дастурҳояш ҳукм мекарданд]. Пас, [эй 

яҳудиён, дар иҷрои аҳкоми илоҳӣ] аз 

мардум натарсед ва аз Ман битарсед 

ва оётамро ба баҳои ночиз 

нафурӯшед. Ва ҳар кас ба аҳкоме, ки 

Аллоҳ таоло нозил кардааст, доварӣ 

накунад, кофир аст 

  ْۚ ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
إِنهآ أ

ۡسلَُمواْ 
َ
هِذيَن أ بِيُّوَن ٱل َيحُۡكُم بَِها ٱلنه

ۡحَباُر 
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به هِذيَن َهاُدواْ َوٱلره لِل

ِ  بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتَٰ  ِب ٱَّلله
ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ  وََكانُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء

اَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ  ٱلنه
هۡم َيحُۡكم   أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاْۚ َوَمن ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
بَِمآ أ

َٰفُِرونَ   ٤٤ ٱلَۡك
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45. Ва дар он [Таврот] барои эшон 

[Бани Исроил] муқаррар доштем, ки: 

"Ҷон дар баробари ҷону чашм дар 

баробари чашм ва бинӣ дар баробари 

бинӣ ва гӯш дар баробари гӯш ва 

дандон дар баробари дандон аст ва 

[ҳатто] захмҳо қасос доранд". Пас, ҳар 

ки аз он гузашт намояд, он [бахшиш] 

каффораи [гуноҳони] ӯст. Ва ҳар кас 

ба аҳкоме, ки Аллоҳ таоло нозил 

кардааст, ҳукм накунад, [аз ҳудуди 

илоҳӣ фаротар рафтааст ва] ситамгор 

аст 

ۡفَس  نه ٱلنه
َ
َوَكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

نَف 
َ
ۡفِس َوٱلَۡعيَۡن بِٱلَۡعيِۡن َوٱلۡأ بِٱلنه
ُذِن َوٱلس ِ 

ُ
ُذَن بِٱلۡأ

ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
نه  بِٱلۡأ

ْۚ َفَمن  ِ َوٱلۡجُُروَح قَِصاص  ن  ِ بِٱلس 
هۡم  ۚۥْ َوَمن ل هُه اَرة  ل َق بِهِۦ َفُهَو َكفه تََصده
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
َيحُۡكم بَِمآ أ

َٰلُِمونَ   ٤٥ ٱلظه

46. Ва ба дунболи онон [паёмбарони 

Бани Исроил] Исо писари Марямро 

фиристодем, ки тасдиқкунандаи 

Таврот буд, ки пеш аз ӯ фиристода 

будем ва Инҷилро, ки дар он ҳидоят ва 

нур буд, ба ӯ додем, ки 

тасдиқкунандаи Тавроти пеш аз вай 

буд ва ҳидояту андарзе буд барои 

парҳезкорон 

ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِعِيَسي ٱبِۡن  َوَقفه
قٗ  ِ ا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن َمۡريََم ُمَصد 

َٰةِِۖ وََءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل فِيهِ   ۡوَرى ٱلته
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ  ِ ُهٗدى َونُور  َوُمَصد 

َٰةِ َوُهٗدى َوَموِۡعَظٗة   ۡوَرى ِمَن ٱلته
 ٤٦ ل ِلُۡمتهقِينَ 

47. Ва аҳли Инҷил бояд ба он чи 

Аллоҳ таоло дар он [китоб] нозил 

кардааст, ҳукм кунанд. Ва ҳар ки ба он 

чи Аллоҳ таоло нозил кардааст, ҳукм 

накунад, нофармон аст 

نَزَل  
َ
ۡهُل ٱلِۡإنِجيِل بَِمآ أ

َ
َولَۡيۡحُكۡم أ

نَزَل  
َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ ُ فِيهِِۚ َوَمن ل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
ُ فَأ  ٤٧ ٱَّلله
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48. Ва [эй паёмбар, мо ин] китобро ба 

ҳақ бар ту нозил кардем, [ки] 

тасдиқкунандаи китобҳои пешин аст ва 

мавриди эътимод [-и китобҳои осмонӣ 

ба унвони меъёре барои ҳақ ва ботил] 

аст. Пас, байни онон бар асоси он чи 

Аллоҳ таоло нозил кардааст, ҳукм кун 

ва ба ҷойи ҳақиқате, ки [аз ҷониби 

Қуръон] ба ту раисдааст, аз ҳавасҳои 

онон пайравӣ макун. [Эй мардум] Мо 

барои ҳар яке аз шумо оину роҳи 

равшан карор додем ва агар Аллоҳ 

таоло мехост, ҳамаи шуморо уммати 

воҳид карор медод, вале [Аллоҳ таоло 

мехоҳад] шуморо дар [мавриди] он чи 

ба шумо бахшидааст, биозмояд, пас, 

дар некиҳо бар якдигар пешӣ гиред. 

Бозгашти ҳамаи шумо ба сӯйи Аллоҳ 

таоло аст. Он гоҳ Ӯ аз он чи дар он 

ихтилоф мекардед, огоҳатон месозад 

 ِ نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوأ

ٗقا ل َِما َبيَۡن يَدَ  ِ يۡهِ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب  ُمَصد 
َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ 

ا  ۡهَوآَءُهۡم َعمه
َ
ۖۡ َولَا تَتهبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّلله

َ
أ

ٖ َجَعلَۡنا 
ِۚ لِكُل  ِ َجآَءَك ِمَن ٱلۡحَق 

ْۚ َولَۡو َشآَء   ِمنُكۡم ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجا
ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَٰ  مه

ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ ِكن  ٱَّلله

َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ   ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى
ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا  ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ إِلَي ٱَّلله

َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ  
 ٤٨ َتخَۡتلُِفونَ 

49. Ва [эй паёмбар] миёни онон [яҳуд] 

бар асоси он чи Аллоҳ таоло [дар 

Қуръон] нозил кардааст, ҳукм кун ва аз 

ҳавасҳояшон пайравӣ макун ва бар 

ҳазар бош аз ин ки туро аз бархе аз он 

чи Аллоҳ таоло бар ту нозил кардааст, 

мунҳариф кунанд. Пас, агар [аз 

пазириши доварии ту] рӯй гардонанд, 

бидон, ки Аллоҳ таоло мехоҳад ононро 

ба [хотири] бархе аз гуноҳонашон 

муҷозот кунад. Ва ба ростӣ, ки бисёре 

аз мардум нофармонанд 

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ِن ٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن  
َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

َ
َولَا تَتهبِۡع أ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َيۡفتُِنوَك َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

نهَما يُ 
َ
هۡواْ فَٱۡعلَۡم أ رِيُد إِلَۡيَكۖۡ َفإِن تََول

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمُۗ 
َ
ُ أ ٱَّلله

اِس   َِن ٱلنه َوِإنه َكثِيٗرا م 
 ٤٩ لََفَِٰسُقونَ 

50. Оё онон доварии [бар асоси 

ченакҳои] ҷоҳилиятро мехоҳанд? Ва 

барои аҳли яқин, доварии чи касе 

беҳтар аз Аллоҳ таоло аст? 

فَُحۡكَم ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ َيبۡ 
َ
ُغوَنْۚ َوَمۡن  أ

ِ ُحۡكٗما ل َِقۡوٖم  ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
أ

 ٥٠ يُوقُِنونَ 
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51. Эй касоне, ки имон овардаед, 

яҳудиён ва масеҳиёнро ба дӯстӣ 

нагиред. Онон дӯстони якдигаранд ва 

ҳар ки аз шумо, ки бо эшон дӯстӣ 

кунад, ҳатман, аз онҳост. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло гурӯҳи ситамгоронро [ба 

хотири дӯстӣ бо кофирон] ҳидоят 

намекунад 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ۡولَِيآَءۘ َبۡعُضُهۡم 
َ
َصََٰرىَٰٓ أ ٱلَۡيُهوَد َوٱلنه

ِنُكۡم   هُهم م  ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوَمن َيَتَول
َ
أ

َ لَا يَ  ۡهِدي  َفإِنهُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٥١ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

52. Пас, [эй паёмбар] касонеро, ки дар 

дилҳояшон беморӣ [нифоқ] аст, 

мебинӣ, ки дар [дӯстӣ бо] онон 

мешитобанд, [ва] мегӯянд: "Метарсем, 

ки [агар пирӯз шаванд, аз ҷониби онон] 

осебе ба мо бирасад". Умед аст, ки 

Аллоҳ таоло [барои мусулмонон] аз 

ҷониби Худ пирӯзӣ [ва кушоише] пеш 

оварад, он гоҳ [ин мунофиқон] аз он чи 

дар дили худ пинҳон медоштанд, 

пушаймон шаванд 

رَض   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َفتََرى ٱل
ن  

َ
يَُسَٰرُِعوَن فِيِهۡم َيُقولُوَن َنخَۡشيَٰٓ أ

تَِي  تُِصيبََنا َدآئَِرة ْۚ فَ 
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ َعَسي ٱَّلله
ِۡن ِعنِدهِۦ  ۡمرٖ م 

َ
ۡو أ

َ
بِٱلَۡفۡتِح أ

واْ فِٓي   َسرُّ
َ
َفُيۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َمآ أ

نُفِسِهۡم َنَِٰدِمينَ 
َ
 ٥٢ أ

53. Ва онон, ки имон овардаанд 

мегӯянд: "Оё инҳо [мунофиқон] ҳамон 

касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло 

савгандҳои сахт мехӯрданд, ки бо 

шумо ҳастанд"? Аъмолашон табоҳ 

гашт ва зиёнкор шуданд 

ُؤلَآِء   َهَٰٓ
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َويَُقوُل ٱل

يَۡمَٰنِِهۡم  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
هِذيَن أ ٱل

ۡعَمَٰلُُهۡم  
َ
إِنهُهۡم لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

ۡصَبُحواْ َخَِٰسِرينَ 
َ
 ٥٣ فَأ
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54. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар 

касе аз шумо, ки аз дини худ 

баргардад [ба Аллоҳ таоло зиёне 

намерасонад], Аллоҳ таоло ба зудӣ 

гурӯҳеро меоварад, ки ононро дӯст 

медорад ва онҳо [низ] Ӯро дӯст 

медоранд, [онон] нисбат ба муъминон 

фурӯтан ва дар баробари кофирон 

сарсахт ҳастанд, дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҷиҳод мекунанд ва аз 

сарзаниши ҳеҷ маломатгаре 

намеҳаросанд. Ин фазли Аллоҳ таоло 

аст, ки ба ҳар кас бихоҳад медиҳад ва 

Аллоҳ таоло кушоишгари доност 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَده   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

تِي ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َف 
ۡ
َسۡوَف يَأ

ذِلهٍة 
َ
ۥٓ أ ُ بَِقۡوٖم ُيحِبُُّهۡم َويُِحبُّونَُه ٱَّلله

َٰفِرِيَن   ٍة عَلَى ٱلَۡك ِعزه
َ
عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

ِ َولَا  يَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
  ِ َٰلَِك َفۡضُل ٱَّلله َيخَاُفوَن لَۡوَمَة لَٓائِٖمِۚ َذ

ُ َوَِٰسعٌ  ْۚ َوٱَّلله   يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء
 ٥٤ َعلِيمٌ 

55. [Эй муъминон] Бе тардид, [ёвару] 

дӯсти шумо фақат Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ва [ҳамчунин] афроде 

ҳастанд, ки имон овардаанд. [Ҳамон] 

Касоне, ки намоз барпо медоранд ва 

бо фурӯтанӣ [ва ризояти комил] закот 

мепардозанд 

 ُ هِذيَن  إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله  َورَُسولُُهۥ َوٱل
ةَ   لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه َءاَمُنواْ ٱل

ةَ َوُهۡم َرَٰكُِعونَ  َكوَٰ  ٥٥ َويُۡؤتُوَن ٱلزه

56. Ва ҳар ки Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ва муъминонро ба дӯстӣ 

бигирад, [аз гурӯҳи Аллоҳ таоло аст 

ва] яқинан, гурӯҳи Аллоҳ таоло 

пирӯзанд 

هِذيَن   َ َورَُسولَُهۥ َوٱل َوَمن َيَتَوله ٱَّلله
ِ ُهُم   َءاَمُنواْ َفإِنه ِحۡزَب ٱَّلله

 ٥٦ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

57. Эй касоне, ки имон овардаед, 

касонеро, ки динатонро ба тамасхур 

ва бозӣ гирифтаанд, дӯст [-они худ] 

нагиред, [хоҳ] аз касоне [бошанд], ки 

пеш аз шумо ба онон китоб дода 

шудааст ва [хоҳ аз] кофирон. Ва агар 

имон доред, аз Аллоҳ таоло парво 

кунед [битарсед] 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

خَُذواْ دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا   هِذيَن ٱته ٱل
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِ 

ُ
هِذيَن أ َِن ٱل ن  م 

ْۚ َوٱتهُقواْ   ۡولَِيآَء
َ
اَر أ َقۡبلُِكۡم َوٱلُۡكفه

ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ  ٥٧ ٱَّلله
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58. Ва [ин афрод касоне ҳастанд, ки] 

вақте [тавассути азон мардумро] ба 

намоз мехонед, онро ба масхара ва 

бозӣ мегиранд, зеро онон гурӯҳе 

ҳастанд, ки намеандешанд 

خَُذوَها   ةِ ٱته لَوَٰ َوِإَذا نَاَدۡيُتۡم إِلَي ٱلصه
ها   نهُهۡم َقۡوم  ل

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ ُهُزٗوا َولَعِٗبا

 ٥٨ َيۡعقِلُونَ 

59. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Эй аҳли китоб, 

оё [иллати ин ки] бар мо хурда 

мегиред, ҷуз ин аст, ки мо ба Аллоҳ 

таоло ва он чи бар мо нозил шуда ва 

[ба] он чи пеш аз мо нозил гардидааст, 

имон овардаем ва [ҳамчунин бар ин 

боварем, ки] ағлаби шумо 

нофармонед" 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن  
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

نزَِل  
ُ
ِ َوَمآ أ ۡن َءاَمنها بِٱَّلله

َ
هٓا أ ِمنهآ إِل

نزَِل ِمن قَ 
ُ
نه إِلَۡيَنا َوَمآ أ

َ
ۡبُل َوأ

َِٰسُقونَ  ۡكثََرُكۡم َف
َ
 ٥٩ أ

60. Бигӯ: "Оё [мехоҳед] шуморо аз 

[ҳоли] касоне огоҳ кунам, ки назди 

Аллоҳ таоло ҷазое аз ин бадтар 

доранд? [Онон] Касоне [ҳастанд], ки 

Аллоҳ таоло лаънаташон кард ва бар 

эшон хашм гирифт ва бархе аз ононро 

[масх намуд ва ба шакли] бузина ва 

хук даровард ва [низ] касоне, ки [ба 

ҷойи Аллоҳ таоло] тоғут [ва ҳокимони 

худкома]-ро бандагӣ карданд. Инон [аз 

ҳама] бадмақомтар ва аз роҳи рост 

гумгаштатаранд 

َٰلَِك  ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

 ِْۚ ُ  َمُثوبًَة ِعنَد ٱَّلله  َمن لهَعَنُه ٱَّلله
وََغِضَب َعلَۡيهِ وََجَعَل ِمۡنُهُم ٱلۡقَِرَدةَ  
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َُٰغوَتْۚ أ َوٱلۡخََنازِيَر وََعَبَد ٱلطه
َضلُّ َعن َسَوآِء  

َ
كَاٗنا َوأ َشر   مه

بِيلِ   ٦٠ ٱلسه

61. Ва [эй паёмбар] вақте [яҳудиёни 

мунофиқ] наздатон меоянд, мегӯянд: 

"Имон овардаем", ҳол он ки бо куфр 

ворид шуданд ва бо ҳамон [куфр] 

берун рафтаанд; ва Аллоҳ таоло ба он 

чи пинҳон мекарданд, донотар аст 

َوِإَذا َجآُءوُكۡم َقالُٓواْ َءاَمنها َوَقد 
َخلُواْ بِٱلُۡكۡفرِ َوُهۡم َقۡد َخرَُجواْ   ده

ۡعلَُم بَِما َكانُ 
َ
ُ أ واْ بِهۚۦِْ َوٱَّلله
 ٦١ يَۡكُتُمونَ 
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62. Ва бисёре аз ононро мебинӣ, ки 

дар гуноҳ ва таҷовуз [ба ҳуқуқи 

дигарон] ва ҳаромхӯрӣ шитоб 

мекунанд. Чи бад аст, он чи мекунанд! 

ِۡنُهۡم يَُسَٰرُِعوَن فِي  َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ۡحَتْۚ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوأ

 ٦٢ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  لَبِۡئَس 

63. Чаро донишмандон ва фақеҳон [-и 

яҳуд] ононро аз гуфтори гуноҳ [-олуд] 

ва ҳаромхорагиашон бознамедоранд? 

Ростӣ, чи бад аст, он чи анҷом 

медиҳанд! 

ۡحَباُر  
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به َُٰهُم ٱلره لَۡولَا َيۡنَهى

ۡكلِِهُم َعن 
َ
َقۡولِِهُم ٱلِۡإۡثَم َوأ

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما َكانُواْ  ٱلسُّ
 ٦٣ يَۡصَنُعونَ 

64. Ва яҳудиён [ҳангоми сахтӣ ва 

тангдастӣ] гуфтанд: "Дасти Аллоҳ 

таоло [аз хайру бахшиш] бастааст". 

Дастҳояшон баста бод ва ба сазои он 

чи гуфтанд лаънат бар онон бод! 

[Ҳаргиз чунин нест] Балки ҳар ду дасти 

Ӯ кушодааст [ва] ҳар гуна ки бихоҳад, 

мебахшад. [Эй паёмбар] Ин оёт, ки аз 

тарафи Парвардигорат бар ту нозил 

шудааст, бар саркашӣ ва куфри 

бисёре аз онон меафзояд. Мо 

миёнашон то рӯзи қиёмат душманӣ ва 

кина афкандем. Ҳар замон оташи ҷанг 

барафрӯхтанд, Аллоҳ таоло онро 

хомӯш кард. Онон [пайваста] дар 

замин ба табаҳкорӣ [ва фасод] 

мекӯшанд ва Аллоҳ таоло 

табаҳкоронро дӯст намедорад 

 ْۚ ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله
 ْۘ يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما َقالُوا

َ
بَۡل  ُغلهۡت أ

  ْۚ يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء
نزَِل  

ُ
آ أ ِۡنُهم مه َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا م 

ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراْۚ  إِلَۡيَك ِمن ره
لَۡقۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَدََٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء  

َ
َوأ

ۡوَقُدواْ نَاٗرا 
َ
إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُكلهَمآ أ

ْۚ َويَۡسَعۡوَن فِي   ُ َها ٱَّلله
َ
ۡطَفأ

َ
ل ِلَۡحۡرِب أ

ُ لَا ُيحِبُّ  ۡرِض فََساٗداْۚ َوٱَّلله
َ
ٱلۡأ

 ٦٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

65. Ва агар аҳли китоб имон 

меоварданд ва парҳезкорӣ мекарданд, 

яқинан, гуноҳонашонро мезудудем ва 

ононро ба боғҳои пурнеъмат [-и 

биҳишт] ворид мекардем 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

ۡرنَا َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم  لََكفه
َِٰت ٱلنهعِيمِ  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم َجنه

َ
 ٦٥ َولَأ
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66. Ва агар онон ба Таврот ва Инҷил 

ва он чи аз сӯйи Парвардигорашон бар 

онҳо нозил шудааст [Қуръон] амал 

мекарданд, ҳатман, аз [баракоти 

осмони] болои сарашон ва аз 

[неъматҳои замини] зери пояшон 

бархӯрдор мешуданд. Бархе аз онон 

миёнарав ҳастанд, ва [-ле] бисёре аз 

эшон [ба сабаби беимонӣ] корҳои баде 

анҷом медиҳанд 

 ۡ ََٰة َوٱل ۡوَرى َقاُمواْ ٱلته
َ
نهُهۡم أ

َ
ِإنِجيَل َولَۡو أ

َكلُواْ  
َ
ب ِِهۡم لَأ ِن ره نزَِل إِلَۡيِهم م 

ُ
َوَمآ أ

رُۡجلِِهمِۚ  
َ
ِمن َفۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ

ِۡنُهۡم  ۡقَتِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م  ة  مُّ مه
ُ
ِۡنُهۡم أ م 

 ٦٦ َسآَء َما َيۡعَملُونَ 

67. Эй паёмбар, он чиро аз тарафи 

Парвардигорат бар ту нозил шудааст, 

[ба таври комил ба мардум] иблоғ кун 

ва агар [чунин] накунӣ, рисолати Ӯро 

[ба анҷом] нарасондаӣ ва Аллоҳ таоло 

туро аз [газанди] мардум ҳифз 

мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад 

نزَِل 
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

هۡم َتۡفَعۡل َفَما  إِلَيۡ  ب َِكۖۡ َوِإن ل َك ِمن ره
ُ َيۡعِصُمَك ِمَن  ۚۥْ َوٱَّلله بَلهۡغَت رَِسالََتُه

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  اِسِۗ إِنه ٱَّلله ٱلنه
َٰفِرِينَ   ٦٧ ٱلَۡك

68. Бигӯ: "Эй аҳли китоб, шумо бар ҳеҷ 

[оини дурусте] нестед, магар ин ки 

Таврот ва Инҷил ва он чиро, ки аз 

тарафи Парвардигоратон бар шумо 

нозил шудааст, барпо доред". Ва [эй 

паёмбар] бе тардид, он чи аз сӯйи 

Парвардигорат бар ту нозил шудааст, 

бар саркашӣ ва куфри бисёре аз онон 

меафзояд, пас, бар [ин] гурӯҳи кофир 

афсӯс махӯр 

ۡهَل ٱلۡكِ 
َ
أ َتَِٰب لَۡسُتۡم عَلَىَٰ قُۡل َيَٰٓ

ََٰة  ۡوَرى َشۡيٍء َحتهيَٰ تُقِيُمواْ ٱلته
ِن   نزَِل إِلَۡيُكم م 

ُ
َوٱلِۡإنِجيَل َوَمآ أ

آ  ِۡنُهم مه ب ُِكۡمُۗ َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا م  ره
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
أ

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم  
ۡ
َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ

َٰفِرِينَ   ٦٨ ٱلَۡك
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69. Бе гумон, касоне, ки имон 

овардаанд ва касоне, ки яҳудӣ ва 

соибӣ [фитратгаро] ва масеҳӣ ҳастанд, 

ҳар ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат 

имон оварад ва корҳои шоиста анҷом 

диҳад, на тарсе хоҳанд дошт ва на 

андуҳгин мешаванд 

ه  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل ِذيَن َهاُدواْ إِنه ٱل
َصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن   َٰبِـ ُوَن َوٱلنه َوٱلصه

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا   بِٱَّلله
فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم 

 ٦٩ َيحَۡزنُونَ 

70. Яқинан, мо аз Бани Исроил [дар 

мавриди итоат аз фармони ҳақ] 

паймон гирифтем ва паёмбароне ба 

сӯяшон фиристодем. Ҳар гоҳ 

паёмбаре чизе овард, ки ҳавои 

нафсашон намеписандад, гурӯҳеро 

дурӯғгӯ хонданд ва гурӯҳеро куштанд 

َِٰٓءيَل  َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر
َ
لََقۡد أ

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم ُرُسلٗاۖۡ ُكلهَما َجآَءُهۡم  
َ
َوأ

نُفُسُهۡم فَرِيٗقا رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهوَ 
َ
ىَٰٓ أ

بُواْ َوفَرِيٗقا َيۡقُتلُونَ   ٧٠ َكذه

71. [Оре, яҳудиён паймон шикастанд] 

Ва пиндоштанд, ки муҷозоте дар кор 

нест, пас, кӯр гаштанд [ва ҳақро 

надиданд] ва кар шуданд [ва ҳақро 

нашуниданд]. Он гоҳ [тавба карданд 

ва] Аллоҳ таоло тавбаи эшонро 

пазируфт. Сипас бисёре аз эшон [боз 

ҳам дар баробари ҳидоят] кӯру кар 

шуданд ва Аллоҳ таоло ба он чи 

анҷом медиҳанд, биност 

ها تَُكوَن فِۡتَنة  َفَعُمواْ  ل
َ
وََحِسُبٓواْ أ

ُ َعلَۡيِهۡم ُثمه   واْ ُثمه تَاَب ٱَّلله َوَصمُّ
واْ َكثِير   ُ   َعُمواْ َوَصمُّ ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله م 
ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ   ٧١ بَِصيُر

72. Онон, ки гуфтанд: "Аллоҳ таоло 

ҳамон Масеҳ писари Марям аст", 

яқинан кофир шуданд, дар ҳоле ки 

[худи] Масеҳ гуфт: "Эй Бани Исроил, 

Аллоҳро бипарастед, ки Парвардигори 

ману Парвадигори шумост. Бе тардид, 

ҳар ки ба Аллоҳ таоло ширк оварад, 

Аллоҳ таоло биҳиштро бар ӯ ҳаром 

кардааст ва ҷойгоҳаш дузах аст ва 

ситамгорон ҳеҷ ёваре надоранд" 

َ ُهَو   هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله لََقۡد َكَفَر ٱل
ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح  

َ َرب ِي َيََٰبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِ  يَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ِ َفَقۡد  َوَربهُكۡمۖۡ إِنهُهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله

َُٰه  َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱلۡجَنهَة َوَمأ َم ٱَّلله َحره

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۖۡ َوَما لِلظه اُر  ٧٢ ٱلنه
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73. Касоне, ки [маъбуди ҳақиқиро 

маҷмуаи падар, писар ва Рӯҳ-ул-қудус 

донистанд ва] гуфтанд: "Аллоҳ таоло 

савумин [нафар аз] се [маъбуд] аст", 

ҳатман, кофир шуданд. Маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз маъбуди ягона нест. Ва агар 

аз он чи мегӯянд, бознаистанд, 

ҳатман, ба афроде аз эшон, ки куфр 

варзиданд, азоби дардноке хоҳад 

расид 

 َ هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
هٓا إَِلَٰه   ٖۘ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إِل ََٰثةٖ ثَالُِث ثََل

ا َيُقولُوَن   هۡم يَنَتُهواْ َعمه ْۚ َوِإن ل َوَِٰحد 
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم  نه ٱل لََيَمسه

لِيمٌ 
َ
 ٧٣ َعَذاٌب أ

74. Оё ба сӯйи Аллоҳ таоло 

бознамегарданд ва аз Ӯ талаби 

омурзиш намекунанд? Ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

 ِ فَلَا َيُتوبُوَن إِلَي ٱَّلله
َ
أ

ُ َغُفور    ۚۥْ َوٱَّلله َويَۡسَتۡغفُِرونَُه
 ٧٤ رهِحيم  

75. Масеҳ писари Марям ҷуз паёмбаре 

нест, ки пеш аз ӯ [низ] паёмбарони 

дигаре буданд ва модараш зани ростгӯ 

буд. Ҳар ду [монанди инсонҳои дигар] 

ғизо мехӯрданд. [Эй паёмбар] Бингар, 

ки чи гуна оёт [-и худ]-ро барояшон 

равшан месозем ва боз бингар, ки чи 

гуна рӯйгардон мешаванд 

ها َرُسول   ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل مه
 ِ ُهۥ  َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبل مُّ

ُ
هِ ٱلرُُّسُل َوأ

  ُۗ َعاَم ُكلَاِن ٱلطه
ۡ
ۖۡ َكانَا يَأ يَقة  ِ ِصد 

ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَي ُِن لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه  
هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن

َ
 ٧٥ ٱنُظۡر أ

76. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Оё чизеро ба 

ҷойи Аллоҳ таоло мепарастед, ки суду 

зиёне бароятон надорад? Ва [ҳол он 

ки] Аллоҳ таоло шунавову доност" 

ِ َما لَا   َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

  ُ ْۚ َوٱَّلله ا َولَا َنۡفٗعا َيۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٧٦ ُهَو ٱلسه
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77. Бигӯ: "Эй аҳли китоб, дар дини худ 

ба ноҳақ ғулув [ва зиёдаравӣ] накунед 

ва аз ҳавасҳои гурӯҳе пайравӣ 

накунед, ки пештар гумроҳ шуданд ва 

бисёре [аз пайравонашон]-ро гумроҳ 

карданд ва аз роҳи рост мунҳариф 

гаштаанд" 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ِ َولَا تَتهبُِعٓواْ   دِينُِكۡم َغيَۡر ٱلۡحَق 
ۡهَوآَء َقۡوٖم َقۡد َضلُّواْ ِمن َقۡبُل 

َ
أ

َضلُّواْ َكثِيٗرا َوَضلُّواْ َعن َسَوآِء وَ 
َ
أ

بِيلِ   ٧٧ ٱلسه

78. [Афроде] Аз Бани Исроил, ки куфр 

варзиданд, аз забони Довуд [дар 

Забур] ва [аз қавли] Исо писари Марям 

[дар Инҷил] мавриди лаънат қарор 

гирифтанд. Ин [нафрин] ба хотири он 

буд, ки нофармонӣ карданд ва [аз 

ҳудуди илоҳӣ] таҷовуз менамуданд 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَنِٓي   لُعَِن ٱل
َِٰٓءيَل عَلَىَٰ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيَسي  إِۡسَر

َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ  ٱبِۡن َمۡريََمْۚ َذ
 ٧٨ َيۡعَتُدونَ 

79. Онон якдигарро аз [гуноҳону] кор [-

ҳои] зиште, ки анҷом медоданд, наҳй 

намекарданд. Ба ростӣ, чи бад буд он 

чи мекарданд! 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ  َكانُواْ لَا يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ لَبِۡئَس َما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

80. [Эй паёмбар] Бисёре аз ононро 

мебинӣ, ки бо кофирон дӯстӣ 

мекунанд. Ба ростӣ, чи зишт аст, он чи 

барои худ пеш фиристоданд, ки [дар 

натиҷаи он низ] Аллоҳ таоло бар онон 

хашм гирифт ва ҷовидона дар азоб 

мемонанд 

هِذيَن  هۡوَن ٱل ِۡنُهۡم َيَتَول تََرىَٰ َكثِيٗرا م 
َمۡت لَُهۡم   ْْۚ لَبِۡئَس َما َقده َكَفُروا

 ُ ن َسِخَط ٱَّلله
َ
نُفُسُهۡم أ

َ
 َعلَۡيِهۡم أ

 ٨٠ َوفِي ٱلَۡعَذاِب ُهۡم َخَٰلُِدونَ 

81. Ва агар [яҳудиён] ба Аллоҳ таоло 

ва паёмбар ва он чи бар ӯ нозил 

шудааст, имон меоварданд, онон 

[кофирон]-ро ба дӯстӣ намегирифтанд, 

вале бисёре аз онон нофармонанд 

 ِ ِبي ِ َوَمآ َولَۡو َكانُواْ يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله  َوٱلنه
ۡولَِيآَء  

َ
خَُذوُهۡم أ نزَِل إِلَۡيهِ َما ٱته

ُ
أ

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ٨١ َوَلَِٰكنه َكثِيٗرا م 



 

Al-Maidah 

 

209 

 

 املائدة 

82. [Эй паёмбар] Яқинан, яҳудиён ва 

касонеро, ки ширк варзиданд, 

душмантарини мардум нисбат ба 

муъминон хоҳӣ ёфт ва наздиктарин 

дӯстон ба муъминонро касоне хоҳӣ 

ёфт, ки мегӯянд: "Мо масеҳӣ ҳастем". 

Ин ба хотири он аст, ки миёни эшон 

кашишон ва роҳибон [-и ҳақпараст] 

ҳастанд ва [низ] аз он рӯст, ки 

такаббур намеварзанд 

اِس َعَدََٰوٗة   َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱ  هِذيَن  ل ِل ل
ٗة   َوده قَۡربَُهم مه

َ
ْۖۡ َولََتِجَدنه أ ۡشَرُكوا

َ
أ

هِذيَن َقالُٓواْ إِنها  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ل ِل
يِسيَن  ِ نه ِمۡنُهۡم قِس 

َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ نََصََٰرىَٰ

نهُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ 
َ
 ٨٢ َوُرۡهَباٗنا َوأ

83. Ва чун оётеро, ки бар паёмбар 

нозил шудааст, мешунаванд, мебинӣ 

бар асари он чи аз ҳақ шинохтаанд, 

чашмонашон ашк меборад ва мегӯянд: 

"Парвардигоро, имон овардем, пас, 

моро дар зумраи [мусулмонон ва] 

гувоҳон бинавис 

نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل  
ُ
َوِإَذا َسِمُعواْ َمآ أ

ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض 
َ
ۡمِع   تََرىَٰٓ أ ِمَن ٱلده

ِۖ َيُقولُوَن َربهَنآ   ِ ا َعَرُفواْ ِمَن ٱلۡحَق  ِممه
َِٰهِدينَ   ٨٣ َءاَمنها فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشه

84. Чаро ба Аллоҳ таоло ва он чи аз 

ҳақ ба мо расидааст, имон наёварем, 

ҳол он ки умед дорем, ки 

Парвардигорамон моро бо гурӯҳи 

шоистагон [ба биҳишт] дароварад"? 

ِ َوَما َجآَءنَا  َوَما لََنا لَا نُۡؤِمُن بِٱَّلله
ن يُۡدِخلََنا َربَُّنا 

َ
ِ َوَنۡطَمُع أ ِمَن ٱلۡحَق 

َٰلِِحينَ   ٨٤ َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلصه

85. Пас, Аллоҳ таоло ба поси он чи 

гуфтанд, ба онон боғҳое [аз биҳишт] 

подош дод, ки аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст ва ҷовидона дар он 

хоҳанд монд. Ва ин аст ҷазои 

накукорон 

َٰٖت   ُ بَِما َقالُواْ َجنه َثََٰبُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ْۚ َوَذ  ٨٥ فِيَها

86. Ва касоне, ки куфр варзиданд ва 

оёти моро такзиб карданд, онон аҳли 

дузаханд 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٨٦ أ
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87. Эй касоне, ки имон овардаед, 

чизҳои покизаеро, ки Аллоҳ таоло 

барои [истифодаи] шумо ҳалол 

кардааст, [ба баҳонаи зуҳду диндорӣ 

бар худ] ҳаром накунед ва [аз ҳад] 

таҷовуз нанамоед. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло мутаҷовизон [-и ҳудуди илоҳӣ]-

ро дӯст намедорад 

ُِمواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُ لَُكۡم َولَا   َحله ٱَّلله
َ
َطي َِبَِٰت َمآ أ

 َ ْْۚ إِنه ٱَّلله  لَا ُيحِبُّ َتۡعَتُدٓوا
 ٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

88. Ва аз чизҳои ҳалол [ва] покизае, ки 

Аллоҳ таоло бар шумо рӯзӣ додааст, 

бихӯред ва аз Аллоҳ таоло, ки ба Ӯ 

имон доред, парво кунед 

ُ َحَلَٰلٗا  ا َرَزقَُكُم ٱَّلله وَُكلُواْ ِممه
 َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نُتم بِهِۦ َطي ِٗبا

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٨٨ ُمۡؤِمُنونَ 

89. Аллоҳ таоло шуморо ба хотири 

савгандҳои беҳуда [ва беихтиёратон] 

бозхост намекунад, вале дар 

савгандҳое, ки [огоҳона] мехӯред [ва 

мешканед], муохаза мекунад. Пас, 

каффораи он, хӯрок додан ба даҳ 

тиҳидаст аз ғизоҳои [маъмулӣ ва] 

мутавассити шаҳратон аст ё либос 

додан ба даҳ нафар [аз мустамандон] 

ё озод кардани як барда. Агар касе 

[тавоноии молӣ надорад ё ҳеҷ як аз 

инҳоро] намеёбад, пас, се рӯз рӯза 

[бигирад]. Ин каффораи савгандҳои 

шумост, [барои] ҳар замон, ки савганд 

ёд кардед [ва онро шикастед]. Ва 

савгандҳои худро ҳифз кунед [ва 

нашканед]. Аллоҳ таоло ин чунин оёти 

худро барои шумо баён мекунад, 

бошад, ки сипос гузоред 

ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي  لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله
يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما 

َ
أ

دتُّمُ  ۥٓ إِۡطَعاُم  َعقه ََٰرتُُه يَۡمََٰنۖۡ َفَكفه
َ
 ٱلۡأ

ۡوَسِط َما 
َ
َعَشَرةِ َمَسَِٰكيَن ِمۡن أ

ۡو  
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
ُتۡطعُِموَن أ

هۡم َيِجۡد َفِصَياُم   َتحۡرِيُر َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل
يَۡمَٰنُِكۡم  

َ
ََٰرةُ أ َٰلَِك َكفه يهاٖمِۚ َذ

َ
ََٰثةِ أ ثََل

يَۡمََٰنُكۡمْۚ  إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ َوٱۡحَفظُ 
َ
ٓواْ أ

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ   َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٨٩ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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90. Эй касоне, ки имон овардаед, бе 

тардид, шаробу қимор ва бутҳову 

тирҳои қуръакашӣ палид [ва] аз кор [-

ҳои] шайтон ҳастанд, пас, аз онҳо дурӣ 

кунед, бошад, ки растагор шавед 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلۡخَۡمُر  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡزَلَُٰم  
َ
نَصاُب َوٱلۡأ

َ
َوٱلَۡميِۡسُر َوٱلۡأ

ۡيَطَِٰن  ِۡن َعَمِل ٱلشه رِۡجس  م 
 ٩٠ فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

91. Дар ҳақиқат, шайтон мехоҳад бо 

шаробу қимор, миёнатон душманӣ ва 

кина эҷод кунад ва шуморо аз ёди 

Аллоҳ таоло ва аз намоз боздорад, 

пас, [эй муъминон, ҳоло ки ҳақиқатро 

донистед] оё аз онҳо даст 

бармедоред? 

ن يُوقَِع 
َ
ۡيَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي 
ُكۡم َعن  ٱلۡخَۡمرِ َوٱلۡمَ  يِۡسِر َويَُصده

نُتم 
َ
ةِِۖ َفَهۡل أ لَوَٰ ِ وََعِن ٱلصه ذِۡكرِ ٱَّلله

نَتُهونَ   ٩١ مُّ

92. Ва аз Аллоҳ таоло итоат кунед ва 

фармонбари паёмбар бошед ва [аз 

гуноҳу нофармонӣ] ҳазар кунед. Пас, 

агар рӯй гардондед, бидонед, ки 

вазифаи паёмбари Мо [чизе] ҷуз 

иблоғи ошкор нест 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

نهَما  
َ
هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ ْْۚ َفإِن تََول َوٱۡحَذُروا

 ٩٢ عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

93. Бар касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, гуноҳе 

дар он чи [пеш аз ҳукми таҳрими 

шароб] хӯрдаанд, нест, [албатта] дар 

сурате ки [аз муҳаррамот] парҳез 

кунанд ва имон биоваранд ва корҳои 

шоиста анҷом диҳанд, сипас 

парҳезкорӣ кунад ва имон биоваранд, 

он гоҳ [беш аз пеш] парҳезкорӣ кунанд 

ва некӣ намоянд. Ва Аллоҳ таоло 

накукоронро дӯст медорад 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   لَيَۡس عَلَى ٱل
َٰلَِحَِٰت ُجَناح  فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا   ٱلصه

َما ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  
َٰلَِحَِٰت ُثمه ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ ُثمه   ٱلصه

ُ ُيحِبُّ  ْْۚ َوٱَّلله ۡحَسُنوا
َ
أ ٱتهَقواْ وه

 ٩٣ لُۡمۡحِسنِينَ ٱ
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94. Эй касоне, ки имон овардаед, 

Аллоҳ таоло шуморо [дар ҳоле ки 

муҳрим ҳастед] ба чизе аз шикори 

[саҳроӣ], ки дар дастраси шумо ва 

найзаҳоятон бошад, меозмояд, то 

маълум дорад, чи касе дар ниҳон аз Ӯ 

метарсад. Пас, ҳар ки баъд аз ин 

[озмун] аз ҳад даргузарад [ва дар ҳоли 

ҳаҷ ё умра шикор кунад], азоби 

дарднок [дар пеш] дорад 

هِذيَن َءاَمُنواْ لََيۡبلَُونهُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۥٓ   ۡيِد َتَنالُُه َِن ٱلصه ُ بَِشۡيٖء م  ٱَّلله
  ُ يِۡديُكۡم َورَِماُحُكۡم لَِيۡعلََم ٱَّلله

َ
أ

ِبِۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ  َمن َيخَاُفُهۥ بِٱلَۡغيۡ 
لِيم  

َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ  ٩٤ َبۡعَد َذ

95. Эй касоне, ки имон овардаед, дар 

ҳоли эҳром, шикорро накушед ва ҳар 

касе аз шумо, ки қасдан онро бикушад, 

бояд ҳаммонанди он чи ки куштааст, 

каффорае аз чаҳорпоён бидиҳад, [ба 

шарте] ки ду нафари одил аз шумо 

[баробарарзишии] онро таъйид кунанд 

ва [он гоҳ он каффораро ба сурати] 

қурбонӣ [ба мустамандони перомуни] 

Каъба бирасонад ё [муодили баҳои 

онро] ба тиҳидастони [Ҳарам] ғизо 

диҳад ё [агар тавони молӣ надошт] 

муодили онро [дар муқобили ҳар 

фақир як] рӯза бигирад, то кайфари 

амали худро бичашад. Аллоҳ таоло он 

чиро, ки [пеш аз ин таҳрим] 

гузаштааст, авф намуд ва ҳар ки [ба 

ин гуноҳ] бозгардад, [бидонад, ки] 

Аллоҳ таоло аз ӯ интиқом мегирад ва 

Аллоҳ таоло шикастнопазири 

додситон аст 

يُّ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقُتلُواْ  َيَٰٓأ َها ٱل

ْۚ َوَمن َقَتلَُهۥ  نُتۡم ُحُرم 
َ
ۡيَد َوأ ٱلصه

ِۡثُل َما   ِٗدا فََجَزآء  م  َتَعم  ِمنُكم مُّ
َعِم َيحُۡكُم بِهِۦ َذَوا  َقَتَل ِمَن ٱلنه

ُۢا َبَٰلَِغ ٱلَۡكۡعَبةِ  ِنُكۡم َهۡديَ َعۡدٖل م 
 
َ
ََٰرة  َطَعاُم َمَسَِٰكيَن أ ۡو َكفه

َ
ۡو َعۡدُل  أ

ۡمرِهۗۦُِ 
َ
َٰلَِك ِصَياٗما ل َِيُذوَق َوبَاَل أ َذ

َفْۚ َوَمۡن عَاَد  
ا َسلَ ُ َعمه َعَفا ٱَّلله

ُ َعزِيز  ُذو   ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّلله َفَينَتقُِم ٱَّلله
 ٩٥ ٱنتَِقامٍ 
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96. [Эй мусулмонон, дар ҳоли эҳром] 

Сайди дарёӣ ва хӯроки он барои шумо 

ҳалол шудааст, то шумо [ки дар Макка 

муқим ҳастед] ва корвониён [ки 

мусофиранд, ҳамагӣ] аз он бархӯрдор 

шавед, ва [-ле] то замоне ки муҳрим 

ҳастед, сайди саҳроӣ бар шумо ҳаром 

аст ва аз Аллоҳ таоло, ки [рӯзи қиёмат] 

назди Ӯ ҷамъ мешавед, парво кунед 

ِحله لَُكۡم َصۡيُد ٱلۡبَ 
ُ
ۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ  أ

َِم   يهاَرةِِۖ وَُحر  َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِلسه
ِ َما ُدۡمُتۡم  َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلۡبَر 

هِذٓي إِلَۡيهِ   َ ٱل ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ُحُرٗما
 ٩٦ ُتحَۡشُرونَ 

97. Аллоҳ таоло Каъбаи Байт-ул-

ҳаромро василае барои устуворӣ [ва 

сомон бахшидан ба кори] мардум 

қарор дод ва [ҳамчунин, ҳурмати ҷангу 

даргирӣ дар] моҳи ҳаром ва [куштани] 

қурбонӣ [-и бенишон] ва қурбонии 

қалодадор [-ро барои осоиши мардум 

вазъ кард]. Ин [гуна аҳком] барои он 

аст, ки бидонед Аллоҳ таоло он чиро, 

ки дар осмонҳо ва замин аст медонад 

ва ин ки Аллоҳ таоло ба ҳар чизе 

доност 

ُ ٱلَۡكۡعَبَة ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم   ۞َجَعَل ٱَّلله
ۡهَر ٱلۡحََراَم  قَِيَٰٗما ل ِلنهاِس َوٱلشه

نه  
َ
َٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ َوٱلَۡهۡدَي َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذ

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه ٱَّلله
 
َ
ۡرِض َوأ

َ
ِ َشۡيٍء ٱلۡأ

َ بِكُل  نه ٱَّلله
 ٩٧ َعلِيمٌ 

98. [Эй мардум] Бидонед, ки Аллоҳ 

таоло сахткайфар аст ва [дар айни 

ҳол] Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب   نه ٱَّلله
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َغُفور  رهِحيم   نه ٱَّلله
َ
 ٩٨ َوأ

99. Паёмбар вазифае ҷуз расондани 

[ваҳй] надорад ва Аллоҳ таоло он 

чиро, ки ошкор мекунед ва пинҳон 

медоред, [ҳамаро] медонад 

  ُ ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا عَلَى ٱلرهُسوِل إِل مه
 ٩٩ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكُتُمونَ 

100. [Эй паёмбар] Бигӯ: "Палид ва пок 

яксон нестанд, ҳарчанд фаровонии 

палид [ӣ] туро ба шигифт оварад. Пас, 

эй хирадмандон, аз Аллоҳ таоло парво 

кунед, бошад, ки растагор шавед" 

ي ُِب   ها يَۡسَتوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه قُل ل
ۡعَجَبَك َكثَۡرةُ ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱتهُقواْ 

َ
َولَۡو أ

لَۡبَٰ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ َ َيَٰٓ ِب لََعلهُكۡم  ٱَّلله

 ١٠٠ ُتۡفلُِحونَ 
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101. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

чизҳое напурсед, ки агар [посухи 

ҳақиқиаш] бароятон ошкор гардад, 

андуҳгинатон мекунад ва агар замоне, 

ки Қуръон нозил мегардад, пурсуҷӯ 

кунед, [ҳукму посухи пурсишҳоятон] 

бар шумо ошкор мегардад. Аллоҳ 

таоло аз он [масоил ва баёни онҳо] 

даргузашт ва Аллоҳ таоло омурзандаи 

бурдбор аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡسـ َلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم  
َ
َعۡن أ

ُل  َوِإن تَۡسـ َلُواْ َعۡنَها ِحيَن ُينَزه
ُۗ  ٱلُۡقۡرَءانُ  ُ َعۡنَها ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا ٱَّلله

ُ َغُفوٌر َحلِيم    ١٠١ َوٱَّلله

102. Дар ҳақиқат, гурӯҳе [ки] пеш аз 

шумо [буданд низ] аз ин [гуна] 

пурсишҳо карданд, сипас [вақте ки 

ҷавоби ногувор барояшон омад], ба он 

[амал накарданд ва] куфр варзиданд 

لَهَ 
َ
ِن َقۡبلُِكۡم ُثمه َقۡد َسأ ا َقۡوم  م 

ۡصَبُحواْ بَِها َكَٰفِرِينَ 
َ
 ١٠٢ أ

103. Аллоҳ таоло ҳеҷ гуна "баҳира" ва 

"соиба" ва "васила" ва "ҳом" [анвои 

шутурҳои мухталифе, ки мушрикон 

вақфи бутҳояшон мекарданд]-ро 

[барои худ] қарор надодааст, вале 

касоне, ки куфр варзиданд, [бо иддаои 

ҳурмати ин ҳайвонот] бар Аллоҳ таоло 

дурӯғ мебанданд ва бештарашон 

дарнамеёбанд 

ُ ِمنُۢ َبحِيَرةٖ َولَا َسآئَِبةٖ   َما َجَعَل ٱَّلله
َولَا َوِصيلَةٖ َولَا َحاٖم َوَلَِٰكنه  

 ِ هِذيَن َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله ٱل
ۡكثَ 

َ
 ١٠٣ رُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوأ

104. Ва ҳангоме ки ба онон гуфта 

шавад: "Ба сӯйи он чи Аллоҳ таоло 

нозил кардааст ва ба сӯйи паёмбар 

биёед", мегӯянд: "Он чи ниёгонамонро 

бар он ёфтаем, бароямон кофист". Оё 

агар ниёгонашон чизе намедонистанд 

ва ҳидоят наёфта буданд [боз ҳам аз 

онон пайравӣ мекарданд]? 

نَزَل  
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل َقالُواْ َحۡسبَُنا َما   ٱَّلله
َولَۡو َكاَن  

َ
ْۚ أ ٓ وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

ا َولَا  َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ
 ١٠٤ َيۡهَتُدونَ 
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105. Эй касоне, ки имон овардаед, 

муроқиби [имон ва тоати] худ бошед. 

Агар ҳидоят ёфта бошед, гумроҳии 

касоне, ки гумроҳ шудаанд, ба шумо 

зиёне намерасонад. Бозгашти ҳамаи 

шумо ба сӯйи Аллоҳ таоло аст, он гоҳ 

шуморо аз он чи мекардед, огоҳ 

месозад 

يُّ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم َيَٰٓأ َها ٱل

ن َضله إَِذا   ُكم مه نُفَسُكۡمۖۡ لَا يَُضرُّ
َ
أ

ِ َمرِۡجُعُكۡم   ٱۡهَتَدۡيُتۡمْۚ إِلَي ٱَّلله
َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 

 ١٠٥ َتۡعَملُونَ 

106. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки [нишонаҳои] марги яке аз 

шумо фаро расид, ҳангоми васият 

бояд аз миёнатон ду нафари одилро 

гувоҳ бигиред ё агар мусофират 

кардед ва пешомади марг ба шумо 

расид [ва мусулмонеро наёфтед], ду 

нафар аз ғайри худ [ғайри мусулмон]-

ро ба гувоҳӣ биталабед ва агар [дар 

ростгӯии онҳо] тардид доштед, он дуро 

баъд аз намоз нигоҳ доред, то ба 

Аллоҳ таоло савганд бихӯранд, ки: "Мо 

ҳозир нестем он [васият]-ро ба чизе 

фурӯшем, агарчи [ба суди] хешонамон 

бошад. Ва шаҳодати Аллоҳро китмон 

намекунем, ки дар ин сурат, ҳатман, аз 

гунаҳгорон хоҳем буд" 

 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ  َيَٰٓأ َها ٱل يُّ

َحَدُكُم 
َ
بَيۡنُِكۡم إَِذا َحَضَر أ

ٱلَۡموُۡت ِحيَن ٱلۡوَِصيهةِ ٱۡثَناِن َذَوا 
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن  

َ
ِنُكۡم أ َعۡدٖل م 

ۡرِض 
َ
نُتۡم َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
َغيِۡرُكۡم إِۡن أ

ِصيَبُة ٱلَۡمۡوِتِۚ   َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
فَأ

ةِ  َتحۡبُِسوَنُهَما لَوَٰ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلصه
ِ إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم لَا   َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله

نَۡشتَِري بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰ 
هِمَن   ِ إِنهآ إِٗذا ل َولَا نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله

 ١٠٦ ٱٓأۡلثِِمينَ 

107. Пас, агар маълум шуд, ки он ду 

муртакиби гуноҳ [хиёнат ва дурӯғгӯӣ] 

шудаанд, ду тан аз касоне, ки мавриди 

ҷафои гувоҳон қарор гирифтаанд ва аз 

наздикон [-и майит] ҳастанд, ба ҷойи 

онон бархезанд ва ба Аллоҳ таоло 

савганд бихӯранд, ки: "Гувоҳии мо аз 

гувоҳии он ду дурустар аст ва мо [аз 

ҳақ] таҷовуз намекунем ва дар ғайри 

ин сурат, аз ситамгорон хоҳем буд" 

آ إِثٗۡما   نهُهَما ٱۡسَتَحقه
َ
َفإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن  
ۡولََيَِٰن  

َ
هِذيَن ٱۡسَتَحقه َعلَۡيِهُم ٱلۡأ ٱل

َحقُّ  
َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله

َما ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنهآ إِٗذا ِمن َشَهََٰدتِِهَما وَ 
َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٠٧ ل
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108. Ин [равиш] наздиктар аст ба он ки 

шаҳодат ба сурати дурусташ адо 

шавад ё шоҳидон битарсанд, ки пас аз 

савганди онон [ворисон] 

савгандҳояшон рад шавад [ва 

хиёнаташон ошкор гардад] ва аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва [ин 

пандҳоро] бишнавед ва [бидонед, ки] 

Аллоҳ таоло мардуми [бадкор ва] 

нофармонро ҳидоят намекунад 

َهََٰدةِ عَلَىَٰ  تُواْ بِٱلشه
ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َذ

يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد 
َ
ن تَُرده أ

َ
ۡو َيخَاُفٓواْ أ

َ
وَۡجِهَهآ أ

يَۡمَٰنِِهۡمُۗ وَ 
َ
ُ  أ ُْۗ َوٱَّلله َ َوٱۡسَمُعوا ٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٠٨ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

109. Рӯзе [хоҳад расид], ки Аллоҳ 

таоло паёмбаронро гирд меоварад ва 

мепурсад: "[Умматҳоятон] Чи посухе 

ба [даъвати] шумо доданд"? Онон 

гӯянд: "Мо донише [ба ҳақиқати амр] 

надорем. Бе тардид, Туӣ, ки донои 

розҳои ниҳонӣ" 

ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل   ۞يَۡوَم َيجَۡمُع ٱَّلله
ۖۡ إِنهَك   ِجۡبُتۡمۖۡ َقالُواْ لَا ِعلَۡم لََنآ

ُ
َماَذآ أ

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  نَت َعله
َ
 ١٠٩ أ
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110. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Ҳангоме 

ки Аллоҳ таоло фармуд: "Эй Исо – 

писари Марям, неъмати маро бар худ 

ва бар модарат ба ёд овар, он гоҳ ки 

туро бо Рӯҳ-ул-қудус [Ҷабраил] таъйид 

кардам, ки дар гаҳвора [ба эъҷоз] ва 

дар миёнсолӣ [ба ваҳй] бо мардум 

сухан мегуфтӣ ва он гоҳ ки ба ту 

китобу ҳикмат ва Тавроту Инҷил 

омӯхтам ва он гоҳ ки ба фармони Ман 

аз гил [чизе] ба шакли паранда 

месохтӣ ва дар он медамидӣ ва ба 

фармони Ман паррандае мешуд ва 

кӯри модарзоду бемории мубтало ба 

песиро ба фармони Ман шифо медодӣ 

ва он гоҳ ки мурдагонро ба фармони 

Ман [зинда аз қабр] берун меовардӣ 

ва он гоҳ ки [озори] Бани Исроилро – 

он гоҳ ки муъҷизоти ошкор барояшон 

оварда будӣ – аз ту боздоштам. Пас, 

касоне аз онон, ки куфр варзида 

буданд, гуфтанд: "Ин [корҳо чизе] нест 

магар афсуни ошкор" 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم   إِۡذ َقاَل ٱَّلله
َعلَۡيَك وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي 

يهدتَُّك بُِروِح ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم  
َ
إِۡذ أ

اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإۡذ  ٱلنه
َعلهۡمُتَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة 

ۖۡ َوِإۡذ َتخۡلُُق ِمَن   ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى َوٱلته
يِۡر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ  يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ ٱلط 

ُۢا بِإِۡذنِيِۖ َوُتبۡرُِئ  فِيَها َفَتُكوُن َطيَۡر
بۡرََص بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ 

َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

ُتخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ َكَفۡفُت 
َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم   بَنِٓي إِۡسَر

هِذيَن َكَفُرواْ   بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقاَل ٱل
ها سِ  بِين  ِمۡنُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل  ١١٠ ۡحر  مُّ

111. Ва [Эй Исо, ба ёд овар] Замоне, 

ки ба ҳавориён ваҳй фиристодам, ки: 

"Ба Ман ва ба фиристодаам имон 

биёваред". Онон гуфтанд: "Имон 

овардем ва гувоҳ бош, ки мо таслим [-

и фармонат] шудаем" 

 
َ
وَۡحۡيُت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـَۧن أ

َ
ۡن  َوِإۡذ أ

َءاِمُنواْ بِي َوبِرَُسولِي َقالُٓواْ َءاَمنها  
نهَنا ُمۡسلُِمونَ 

َ
 ١١١ َوٱۡشَهۡد بِأ

112. [Ва ёд кун аз] Он гоҳ ки ҳавориён 

гуфтанд: "Эй Исо – писари Марям, оё 

Парвардигорат метавонад суфрае [пур 

аз ғизо] аз осмон бар мо нозил кунад"? 

[Исо дар посух] Гуфт: "Агар муъмин 

ҳастед, аз Аллоҳ таоло парво кунед" 

إِۡذ َقاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َيَٰعِيَسي ٱۡبَن  
َِل  ن ُينَز 

َ
َمۡريََم َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك أ

َمآِءِۖ َقاَل ٱتهُقواْ  َِن ٱلسه َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م 
ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ  ١١٢ ٱَّلله
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113. Онон гуфтанд: "Мехоҳем аз он 

бихӯрем ва дилҳоямон [ба рисолати 

ту] итминон ёбад ва бидонем, ки ба мо 

рост гуфтаӣ ва худ аз гувоҳони он 

бошем" 

ُكَل ِمۡنَها  
ۡ
ن نهأ

َ
َقالُواْ نُرِيُد أ

ن َقۡد  
َ
َوَتۡطَمئِنه قُلُوبَُنا َوَنۡعلََم أ
ا ِمَن  َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن َعلَۡيهَ 

َِٰهِدينَ   ١١٣ ٱلشه

114. Исо – писари Марям - [дуо кард 

ва] гуфт: "Бор Илоҳо, Парвардигоро, 

суфраи [пурғизо] аз осмон бар мо 

бифрист, то иде бошад барои 

имрӯзиён ва ояндагонамон ва 

[ҳамчунин] муъҷизае аз [ҷониби Ту] 

бошад ва ба мо рӯзӣ деҳ, ки Ту 

беҳтарин рузидиҳандаӣ" 

َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهَنآ 
َمآِء   َِن ٱلسه نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م 

َ
أ

لَِنا وََءاِخرِنَا   وه
َ
تَُكوُن لََنا ِعيٗدا ل ِأ

نَت َخيُۡر  
َ
ِنَكۖۡ َوٱۡرُزۡقَنا َوأ وََءايَٗة م 

َٰزِقِينَ   ١١٤ ٱلره

115. Аллоҳ таоло [дуои ӯро иҷобат 

кард ва] фармуд: "Ман онро бар шумо 

нозил мекунам, аммо ҳар касе аз 

шумо, ки пас аз он куфр биварзад, ӯро 

ба чунон азоб [-и сахт] дучор мекунам, 

ки ҳеҷ як аз ҷаҳониёнро ончунон азоб 

накарда бошам" 

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖۡ َفَمن   ُ إِن ِي ُمنَز  َقاَل ٱَّلله
بُُهۥ   ِ َعذ 

ُ
يَۡكُفۡر َبۡعُد ِمنُكۡم َفإِن ِٓي أ

َِن   َحٗدا م 
َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هٓا أ َعَذاٗبا ل

 ١١٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

116. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки [рӯзи 

қиёмат] Аллоҳ таоло мефармояд: "Эй 

Исо – писари Марям, оё ту ба мардум 

гуфтӣ, ки: "Ману модарамро [ҳамчун] 

ду маъбуд ба ҷойи Аллоҳ таоло 

баргузинед"? [Исо] мегӯяд: "[Бор 

Илоҳо] Ту муназзаҳӣ, шоиста нест, ки 

ман [дар бораи хештан] чизе, ки 

ҳаққам нест бигӯям. Агар чунин 

[суханеро] гуфта бошам, бе гумон, Ту 

медонӣ. Ту он чиро, ки дар нафси ман 

аст, медонӣ ва [-ле] ман он чиро, ки 

дар зоти [поки] Туст намедонам. Бе 

тардид, Ту худ донои розҳои ниҳонӣ 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم   َوِإۡذ َقاَل ٱَّلله
م َِي  

ُ
خُِذونِي َوأ نَت قُلَۡت لِلنهاِس ٱته

َ
َءأ

ِۖۡ َقاَل ُسۡبَحََٰنَك  إَِلََٰهيِۡن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُقوَل 

َ
ۡن أ

َ
 َما لَيَۡس لِي  َما يَُكوُن لِٓي أ

ِۚ إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُهۚۥْ  ِبحَق ٍ
ۡعلَُم َما فِي 

َ
َتۡعلَُم َما فِي َنۡفِسي َولَٓا أ
َُٰم  نَت َعله

َ
َنۡفِسَكْۚ إِنهَك أ

 ١١٦ ٱلُۡغُيوبِ 
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117. Ҷуз он чи маро ба он фармон 

додӣ, чизе ба онон нагуфтам. [Гуфтам, 

ки] "Аллоҳро бипарастед, ки 

Парвардигори ману шумост". Ва то 

замоне, ки миёнашон ба сар 

мебурдам, бар [суханони] онон гувоҳ 

будам ва чун маро [ба сӯйи Хеш] 

баргирифтӣ, Ту худ муроқибашон будӣ 

ва Ту бар ҳар чизе гувоҳӣ 

ِن 
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ َما قُلُۡت لَُهۡم إِل

َ َرب ِي َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت  ٱۡعبُ  ُدواْ ٱَّلله
ا   ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ فَلَمه َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مه

نَت ٱلرهقِيَب  
َ
ۡيتَنِي ُكنَت أ تََوفه

ِ َشۡيٖء 
نَت عَلَىَٰ ُكل 

َ
َعلَۡيِهۡمْۚ َوأ

 ١١٧ َشِهيدٌ 

118. Агар ононро [бо адолатат] азоб 

кунӣ, бандагони Ту ҳастанд ва агар 

ононро [бо раҳматат] бубахшоӣ, Туӣ, 

ки шикастнопазири ҳакимӣ" 

ۡبُهۡم َفإِنهُهۡم ِعَباُدَكۖۡ َوِإن  ِ إِن ُتَعذ 
نَت ٱلَۡعزِيُز  

َ
َتۡغفِۡر لَُهۡم َفإِنهَك أ

 ١١٨ ٱلۡحَِكيمُ 

119. Аллоҳ таоло мефармояд: "Имрӯз 

рӯзест, ки ростии ростгӯён ба онон суд 

мебахшад. Онон боғҳое [дар биҳишт] 

доранд, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст ва то абад 

ҷовидона дар он мемонанд. Аллоҳ 

таоло аз [аъмоли] онон хушнуд аст ва 

онон [низ] аз [подоши] Ӯ хушнуданд. 

Ин ҳамон растагории бузург аст" 

ُ َهََٰذا يَۡوُم يَ  َِٰدقِيَن  َقاَل ٱَّلله نَفُع ٱلصه
َٰت  َتجۡرِي ِمن   ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم َجنه

بَٗداۖۡ 
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك  ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهْۚ َذ رهِضَي ٱَّلله
 ١١٩ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

120. Фармонравоии осмонҳо ва замин 

ва он чи дар онҳост, аз они Аллоҳ 

таоло аст ва Ӯ бар ҳар чизе тавоност 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َّلِله

 ُۢ ِ َشۡيٖء َقِديُر
ْۚ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل   ١٢٠ فِيِهنه
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Сураи Анъом الأنعام 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ситоиш Аллоҳ таолорост, ки 

осмонҳо ва заминро офарид ва 

торикиҳо ва рӯшноӣ [шабу рӯз]-ро 

падид овард. Бо ин ҳама, касоне, ки 

куфр варзидаанд, [дигаронро дар 

тавону тадбир] бо Парвардигори худ 

баробар медонанд 

َمََٰوَِٰت   هِذي َخلََق ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
 ۡۖ وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
َوٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم  ُثمه ٱل
 ١ َيۡعِدلُونَ 

2. Ӯст, ки шуморо аз гил офарид, он 

гоҳ муддатеро [барои ҳаётатон] 

муқаррар дошт ва аҷал, ҳатман, назди 

Ӯст. Бо ин ҳама шумо [дар қудрати Ӯ 

барои барпо шудани қиёмат] тардид 

мекунед 

ِن ِطيٖن ُثمه  هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
ۖۥۡ  ي ِعنَدهُ َسمًّ َجل  مُّ

َ
َجلٗاۖۡ َوأ

َ
َقَضيَٰٓ أ

نُتۡم َتۡمتَُرونَ 
َ
 ٢ ُثمه أ

3. Ва Ӯст Аллоҳ таоло [Маъбуди ягона] 

дар осмонҳо ва замин, ниҳону 

ошкоратонро медонад ва он чиро ба 

даст меоваред,[ва анҷом медиҳед низ] 

медонад 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوفِي ٱلۡأ ُ فِي ٱلسه َوُهَو ٱَّلله

ُكۡم وََجۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما   َيۡعلَُم ِسره
 ٣ تَۡكِسُبونَ 

4. Ва ҳеҷ нишонае аз нишонаҳои 

Парвардигорашон ба инон [кофирон] 

намеояд, магар ин ки аз он рӯйгардон 

мешаванд 

ِۡن َءاَيَِٰت  ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

ها َكانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ   ٤ َرب ِِهۡم إِل

5. Ҳамоно онон ҳақро, ҳангоме ки ба 

сӯяшон омад, дурӯғ шумурданд, пас, 

ба зудӣ хабарҳои он чиро, ки 

масхарааш мекарданд, ба онон хоҳад 

расид 

ا َجآَءُهۡم   ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  َفَقۡد َكذه
ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ  ۢنَبَٰٓ

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
فََسۡوَف يَأ

 ٥ يَۡسَتۡهزُِءونَ 
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6. Оё [кофирон] надиданд, ки пеш аз 

онон чи [бисёр] гурӯҳҳое аз мардумро 

нобуд кардем? [Умматҳое] Ки дар 

замин ба эшон чунон иқтидор [ва 

неруе] дода будем, ки [ҳаргиз] ба шумо 

чунон имконоте надодаем ва борони 

осмонро паёпай бар онон фиристодем 

ва наҳрҳо падид овардем, ки зери 

[хонаҳои] онон ҷорӣ буд. Пас, [ҳангоме 

ки носипосӣ карданд, Мо] эшонро ба 

[сазои] гуноҳҳояшон нобуд кардем ва 

пас аз онҳо гурӯҳи дигаре падид 

овардем 

ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

ۡرِض َما لَۡم  
َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه ِن قَۡرٖن مه م 

َمآَء   ۡرَسلَۡنا ٱلسه
َ
ن لهُكۡم َوأ ِ ُنَمك 

ِۡدَراٗرا وََجَعلَۡنا  نَۡهََٰر  َعلَۡيِهم م 
َ
ٱلۡأ

ۡهلَۡكَنَُٰهم  
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهۡم فَأ

نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا  
ۡ
نَشأ

َ
بُِذنُوبِِهۡم َوأ

 ٦ َءاَخرِينَ 

7. Ва [эй паёмбар, ҳатто] агар китобе 

[навишта] бар коғаз бар ту нозил 

мекардем ва эшон он [китоб]-ро бо 

дастони хеш ламс мекарданд, ҳатман, 

касоне, ки куфр варзидаанд 

мегуфтанд: «Ин [китоб чизе] нест, 

магар ҷодуи ошкор» 

لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس  َولَۡو نَزه
هِذيَن  يِۡديِهۡم لََقاَل ٱل

َ
فَلََمُسوهُ بِأ

ها ِسۡحر   َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل
بِين    ٧ مُّ

8. Ва [кофирон] гуфтанд: «Чаро 

фариштае ба ӯ нозил нашудааст [то 

гувоҳи ростгӯияш бошад]»? Ва агар 

фариштае мефиристодем [ва имон 

намеоварданд], ҳатман, кор ба поён 

мерасид ва муҳлате [барои тавба] 

намеёфтанд [ва ҳалок мешуданд] 

ۖۡ َولَۡو  نزَِل َعلَۡيهِ َملَك 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

نزَ 
َ
ۡمُر ُثمه لَا  أ

َ
لَۡنا َملَٗكا لهُقِضَي ٱلۡأ

 ٨ يُنَظُرونَ 

9. Ва агар он [фиристода]-ро 

фариштае қарор медодем, ҳатман, 

вайро ба шакли марде дармеовардем 

[то битавонанд ӯро бубинанд ва 

суханонашро бифаҳманд] ва яқинан, 

ононро дучори ҳамон иштибоҳе 

мекардем, ки қаблан дар он буданд 

[зеро ӯ низ сурати инсон дошт] 

َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا 
ا يَلۡبُِسونَ   ٩ َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم مه
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10. [Эй паёмбар] Ҳатман, паёмбароне 

пеш аз ту [низ аз сӯйи кофирон] 

мавриди тамасхур воқеъ шуданд, пас, 

он чи ки масхарааш мекарданд, 

домонашонро гирифт [ва гирифтори 

азоб шуданд] 

ِن َقۡبلَِك  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا   هِذيَن َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه فََحاَق بِٱل

 ١٠ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

11. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Дар замин гардиш кунед ва бингаред, 

ки саранҷоми такзибкунандагон [-и 

оёти илоҳӣ] чигуна будааст» 

ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ 

12. Бигӯ: «Он чи дар осмонҳо ва замин 

аст, аз они кист»? Бигӯ: «Аз они 

Аллоҳи мутаол аст, ки раҳматро бар 

хеш воҷиб гардонидааст, [ва] ҳатман, 

шуморо дар рӯзи қиёмат, ки дар он 

шакке нест, [назди худ] ҷамъ хоҳад 

кард. Ва касоне, ки ба хеш зиён 

расонидаанд, имон намеоваранд 

ۡرِضِۖ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه

ِْۚ َكَتَب عَلَىَٰ  ه ِ ْۚ  قُل َّلل  َنۡفِسهِ ٱلرهۡحمََة
لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا  

نُفَسُهۡم  
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ َرۡيَب فِيهِِۚ ٱل

 ١٢ َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

13. Ва ҳарчи дар шабу рӯз ором [-у 

қарор] дорад аз они Ӯст ва Ӯ шуновову 

доност 

ِۚ ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي  َهارِ هۡيِل َوٱلنه ٱل
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١٣ َوُهَو ٱلسه

14. Бигӯ: «Оё ғайри Аллоҳи мутаолро 

[барои худ дӯст ва] корсоз гирам? 

[Парвардигоре] Ки падидоварандаи 

осмонҳо ва замин аст ва Ӯст, ки рӯзӣ 

медиҳад ва худ рӯзӣ дода 

намешавад». Бигӯ: «Ман фармон 

ёфтаам, ки нахустин касе [аз ин 

уммат] бошам, ки таслим [-и амри 

илоҳӣ] шудааст ва [Аллоҳ таоло бар 

ман фармон дод, ки]: “Ҳаргиз аз 

мушрикон набошам” 

ا َفاِطرِ   خُِذ َولِي ٗ ته
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ۡرِض َوُهَو ُيۡطعُِم َولَا  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ُكوَن   ُيۡطَعُمُۗ قُۡل 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
إِن ِٓي أ

ۡسلََمۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن  
َ
َل َمۡن أ وه

َ
أ

 ١٤ ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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15. Бигӯ: «Агар ман аз [ҳукми] 

парвардигорам нофармонӣ кунам, бе 

тардид аз азоби рӯзи бузург 

метарсам» 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ ِظيمٖ َعَذاَب يَۡوٍم عَ 

16. Ҳар ки дар он рӯз ба вай азоб 

нарасад, ҳатман, [Аллоҳ таоло] ба ӯ 

раҳм кардааст ва ин ҳамон пирӯзии 

ошкор аст 

ن يُۡصَرۡف َعۡنُه يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد  مه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ  ۚۥْ َوَذ  ١٦ َرِحمَُه

17. [Эй инсон] Агар Аллоҳ таоло 

[бихоҳад] зиёне ба ту расонад, ҳеҷ 

касе ҷуз Ӯ бартарафкунандаи он нест; 

ва агар [ирода кунад, ки] хайре ба ту 

расонад, [касе боздорандаи он нест] 

пас, Ӯ бар ҳама чиз тавоност 

ٖ فَلَا  ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ها ُهَوۖۡ َوِإن َيۡمَسسۡ  ۥٓ إِل َك  َكاِشَف لَُه

ِ َشۡيٖء َقِدير  
 ١٧ ِبخَيٖۡر َفُهَو عَلَىَٰ ُكل 

18. Ва Ӯст, ки бар бандагони худ чира 

[ва мусаллат] аст ва Ӯ ҳакими огоҳ аст 
ِۚۦْ َوُهَو   َوُهَو ٱلَۡقاهُِر َفۡوَق ِعَبادِه

 ١٨ ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

19. [Эй паёмбар, бар мушрикон] Бигӯ: 

«Гувоҳии чи касе аз ҳама беҳтар аст»? 

Бигӯ: «Аллоҳ таоло [ки] миёни ману 

шумо гувоҳ аст ва ин Қуръон [аз 

ҷониби Ӯ] бар ман ваҳй шудааст, то ба 

василаи он ба шумо ва ҳар ки [ин паём 

ба ӯ] мерасад, ҳушдор диҳам. Оё 

шумо ба ростӣ гувоҳӣ медиҳед, ки бо 

Аллоҳ таоло маъбудони дигаре ҳаст?» 

Бигӯ: «Ман [ҳаргиз ба чунин чизе] 

гувоҳӣ намедиҳам». Бигӯ: «Яқинан Ӯ 

танҳо маъбуди ягона аст ва ман аз он 

чи [бо Ӯ] шарик қарор медиҳед, 

безорам» 

ۖۡ قُِل  ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
قُۡل أ

وِحَي  
ُ
ۖۡ َشِهيُدُۢ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ َوأ ُ ٱَّلله

نِذَرُكم بِهِۦ إِلَيه َهَٰ 
ُ
َذا ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

نه  
َ
ئِنهُكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ

ۡشَهُدْۚ 
َ
هٓا أ ِۚ قُل ل ۡخَرىَٰ

ُ
ِ َءالَِهًة أ َمَع ٱَّلله

قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوِإنهنِي بَرِٓيء   
ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ١٩ م 
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20. Касоне, ки ба онон китоб [-и 

осмонӣ] додаем, ҳамон гуна ки 

писарони худро мешиносанд, 

[паёмбар]-ро мешиносанд. Онон ки [бо 

пайравӣ аз ҳавои нафс] ба хеш зиён 

расонидаанд, имон намеоваранд 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ   ٱل
هِذيَن  ۡبَنآَءُهُمۘ ٱل

َ
َكَما َيۡعرُِفوَن أ

نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا  َخِسُروٓ 
َ
اْ أ

 ٢٠ يُۡؤِمُنونَ 

21. Ва кист ситамгортар аз он ки бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад [ва 

барояш шарик мепиндорад] ё оёташро 

дурӯғ меангорад? Яқинан, 

ситамгорони [мушрик] растагор 

намешаванд 

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى  ۡظلَُم ِممه
َ
ِ َوَمۡن أ ٱَّلله

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا  َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
َكِذبًا أ

َٰلُِمونَ   ٢١ ُيۡفلُِح ٱلظه

22. Ва [ёд кун аз қиёмат] рӯзе, ки 

ҳамаи ононро ҷамъ мекунем ва ба 

касоне, ки ширк варзидаанд, мегӯем: 

«Маъбудонатон, ки [шарики Аллоҳ 

таоло] мепиндоштед, куҷо ҳастанд»? 

َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل 
ۡيَن ُشَرَكآؤُُكُم  

َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ لِل

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ   ٢٢ ٱل

23. Онгоҳ [посух ва] узрашон ҷуз ин 

нест, ки мегӯянд: «Ба Аллоҳ таоло –

Парвардигорамон– савганд, ки мо 

мушрик набудем» 

ن َقالُواْ  ُثمه لَۡم تَ 
َ
هٓا أ ُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

ِ َرب َِنا َما ُكنها ُمۡشِركِينَ   ٢٣ َوٱَّلله

24. [Эй паёмбар] Бингар,чигуна бар 

худ дурӯғ бастанд ва он чи [дар 

мавриди шафоати маъбудонашон] ба 

дурӯғ мегуфтанд, [ҳама] маҳву нобуд 

шуд 

نُفِسِهۡمْۚ ٱنُظۡر َكۡيَف 
َ
َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٤ َوَضله َعۡنُهم مه
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25. Ва афроде аз онон [мушрикон] 

ҳастанд, ки [ҳангоми тиловати Қуръон] 

ба ту гӯш месупоранд ва [-ле] мо бар 

дилҳояшон парда афкандаем, то онро 

нафаҳманд ва дар гӯшҳояшон сангинӣ 

[қарор додаем] ва агар тамоми 

муъҷизот [ва далоили тавҳид]-ро 

бубинанд, [боз ҳам] ба он имон 

намеоваранд, то наздат биёянд ва бо 

ту муҷодала кунанд. Касоне, ки куфр 

варзидаанд, мегӯянд: «Ин [Қуръон, 

чизе] Нест магар афсонаҳои 

пешиниён» 

ن يَۡستَ  ِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلَۡنا  َوِمۡنُهم مه
ن َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي 

َ
ِكنهًة أ

َ
عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

ها   َءاَذانِِهۡم َوقٗۡراْۚ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل
ۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَك   يُۡؤِمُنواْ بَِها

هِذيَن َكَفُرٓواْ  يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱل
َسَِٰطيُر ٱ

َ
هٓا أ لِينَ إِۡن َهََٰذآ إِل وه

َ
 ٢٥ لۡأ

26. Ва онон [мардум]-ро аз пайравии ӯ 

[паёмбар] бозмедоранд ва худ [низ] аз 

ӯ дур мешаванд ва [касе] ҷуз хештанро 

ҳалок намекунанд ва [-ле] намедонанд 

َوُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َويَۡنـ َۡوَن َعۡنُهۖۡ 
هٓا  نُفَسُهۡم َوَما َوِإن ُيۡهلُِكوَن إِل

َ
أ

 ٢٦ يَۡشُعُرونَ 

27. Ва агар [ононро] ҳангоме ки дар 

баробари оташ [-и дузах] нигаҳ 

доштаанд, бубинӣ, [аз ҳолашон 

шигифтзада мешавӣ, ки] мегӯянд: «Эй 

кош, [ба дунё] бозгардонда мешудем 

ва оёти Парвардигорамонро такзиб 

намекардем ва аз муъминон будем»! 

ارِ َفَقالُواْ  َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت  ِ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َولَا نَُكذ 

 ٢٧ َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

28. [Чунин нест, ки мегӯянд] Балки он 

чи пеш аз ин пинҳон мекарданд, 

барояшон ошкор шудааст ва агар [ҳам 

ба дунё] бозгардонда шаванд, бе 

тардид ба он чи аз он наҳй шуда 

буданд, бозмегарданд ва инон дурӯғгӯ 

ҳастанд 

ا َكانُواْ ُيخُۡفوَن ِمن   بَۡل بََدا لَُهم مه
واْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه  ۖۡ َولَۡو ُردُّ َقۡبُل

َِٰذبُونَ   ٢٨ َوِإنهُهۡم لََك

29. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Ҷуз 

зиндагии мо дар дунё ҳеҷ [зиндагии 

дигаре] нест ва ҳаргиз барангехта 

нахоҳем шуд» 

ۡنَيا  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَي إِل
 ٢٩ َوَما َنحُۡن بَِمۡبُعوثِينَ 
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30. Ва агар ононро ҳангоме ки дар 

пешгоҳи Парвардигорашон нигоҳ 

дошта мешаванд, бубинӣ, 

[шигифтзада мешавӣ. Аллоҳ таоло ба 

онон] мегӯяд: «Оё ин [зиндагии пас аз 

марг] ҳақ нест?» Онон мегӯянд: «Бале, 

қасам ба Парвардигорамон [ки ҳақ 

аст]. [Аллоҳ таоло] мегӯяд: «Пас, ба 

сазои он ки куфр меварзидед, ин 

азобро бичашед» 

 تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ َقاَل  َولَوۡ 
  ْۚ ِۚ َقالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِنا ِ لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 

َ
أ

َقاَل َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم  
 ٣٠ تَۡكُفُرونَ 

31. Касоне, ки дидори Парвардигорро 

дурӯғ ангоштаанд, ҳатман, зиён 

диданд, [пас] ҳангоме ки ногаҳон 

қиёмат бар онон фаро расад, дар ҳоле 

ки бори [сангини] гуноҳҳони хешро бар 

пушташон ҳамл мекунанду мегӯянд: 

«Эй дареғ, бар мо аз он чи дар бораи 

он [дар дунё] кӯтоҳӣ кардем»! Ҳон! Чи 

бад аст боре, ки [бар дӯш] мекашанд! 

ِۖۡ َقۡد َخِسَر  بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه ٱل
اَعُة َبۡغَتٗة   َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلسه

َقالُواْ َيََٰحۡسَرَتَنا عَلَىَٰ َما فَرهۡطَنا فِيَها 
ۡوَزاَرُهۡم عَلَىَٰ 

َ
َوُهۡم َيحِۡملُوَن أ

لَا َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
 ٣١ ُظُهورِهِۡمْۚ أ

32. Зиндагии дунё [чизе] ҷуз бозича ва 

саргармӣ нест, ва ҳатман, сарои 

охират барои касоне, ки парво пеша 

мекунанд, беҳтар аст. Оё 

намеандешед? 

ها لَعِب  َولَۡهو ۖۡ  ۡنَيآ إِل ةُ ٱلدُّ َوَما ٱلۡحََيوَٰ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل ِل َولَلده

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٣٢ أ

33. [Эй паёмбар] ба яқин мо медонем, 

ки ончи [мушрикон] мегӯянд, туро сахт 

ғамгин мекунад. Дар воқеъ, онон 

туро[дар дил] такзиб намекунанд, 

балки ситамгорон [бо он ки ҳақиқатро 

медонанд] оёти Аллоҳ таолоро инкор 

мекунанд 

هِذي  َقۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
بُونََك  ِ َيُقولُوَنۖۡ َفإِنهُهۡم لَا يَُكذ 
  ِ َٰلِِميَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوَلَِٰكنه ٱلظه

 ٣٣ َيجَۡحُدونَ 
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34. Ва пеш аз ту низ паёмбароне 

такзиб шудаанд, вале бар он чи такзиб 

шуданд ва озор диданд, шикебоӣ 

карданд, то [саранҷом] ёрии мо бар 

онон фаро расид ва суханони Аллоҳ 

таоло [дар мавриди пирӯзии 

паёмбаронаш]-ро ҳеҷ тағйирдиҳандае 

нест [ки монеъ гардад] ва мусалламан, 

ахбори паёмбарони [пешин ва достони 

шикасти душманонашон] ба ту 

расидааст 

ِن َقۡبلَِك  بَۡت رُُسل  م  ِ َولََقۡد ُكذ 
وُذواْ َحتهيَٰٓ  َفَصبَُرواْ عَلَىَٰ َما كُ 

ُ
بُواْ َوأ ِ ذ 

َل لَِكلَِمَِٰت  ِ ْۚ َولَا ُمَبد  َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى
َ
أ

ِْۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نهَبإِْي  ٱَّلله
 ٣٤ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

35. Ва [эй паёмбар] агар рӯйгардонии 

онон [аз Қуръон] бар ту ногувор [ва 

душвор] аст, агар метавонӣ нақбе 

(тунел) дар замин ё нардбоне дар 

осмон биҷӯӣ, то муъҷиза [дигар] 

барояшон биёварӣ [пас, чунон кун, 

вале суде надорад].Ва агар Аллоҳ 

таоло мехост, ҳатман, ононро бар 

[масири] ҳидоят ҷамъ мекард, пас, 

ҳаргиз аз нодонон мабош 

اُضُهۡم  َوِإن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك إِۡعرَ 
ن تَبَۡتِغَي َنَفٗقا فِي  

َ
َفإِِن ٱۡسَتَطۡعَت أ

َمآِء   ۡو ُسلهٗما فِي ٱلسه
َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

  ُ تَِيُهم أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
ۡ
َفَتأ

ِۚ فَلَا تَُكوَننه  لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ
 ٣٥ ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

36. Ба ростӣ, танҳо касоне [даъвати 

ҳақро] мепазиранд, ки мешунаванд [ва 

дарк мекунанд] ва Аллоҳ таоло 

мурдагонро [рӯзи қиёмат] 

бармеангезад, сипас ба сӯйи Ӯ 

бозгардонда мешаванд 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ  ۞إِنهَما يَۡسَتِجيُب ٱل
ُ ُثمه إِلَۡيهِ  َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله

 ٣٦ يُرَۡجُعونَ 

37. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Чаро 

нишонае [дар бораи ҳаққонияти 

Муҳаммад] аз тарафи Парвардигораш 

бар ӯ нозил нашудааст?» [Эй паёмбар] 

бигӯ: «Бе гумон, Аллоҳ таоло 

тавоност, ки нишонае [мутобиқи хости 

онон] нозил кунад», вале бештарашон 

намедонанд, [ки нузули ваҳй, бар 

асоси ҳикмату тадбир аст] 

ِن  َِل َعلَۡيهِ َءايَة  م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
ن 

َ
َ َقادٌِر عَلَىَٰٓ أ ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ره

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه أ ُينَز 

 ٣٧ َيۡعلَُمونَ 
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38. Ва ҳеҷ ҷунбандае дар замин нест 

ва на ҳеҷ парандае, ки бо болҳои худ 

парвоз мекунад, магар он ки онҳо [низ 

дар офариниш ва зиндагӣ] гурӯҳҳое 

монанди шумо ҳастанд. Мо ҳеҷ чизеро 

дар китоб [Лавҳи маҳфуз] фуругузор 

накардаем, сипас [ҳамаро рӯзи 

қиёмат] назди Парвардигорашон гирд 

меоваранд 

 
َ
ۡرِض َولَا َطَٰٓئِرٖ  َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ۡمَثالُُكمِۚ 
َ
َمٌم أ

ُ
هٓا أ يَِطيُر ِبجََناَحۡيهِ إِل

ِۚ ُثمه  ا فَرهۡطَنا فِي ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َشۡيٖء مه
 ٣٨ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم ُيحَۡشُرونَ 

39. Ва касоне, ки оёти моро дурӯғ 

ангоштаанд, кару гунг ва дар 

торикиҳо[-и ҷаҳл саргашта] ҳастанд. 

Аллоҳи мутаол ҳаркиро бихоҳад, 

гумроҳ мекунад ва ҳаркиро бихоҳад, 

бар роҳи рост қарораш медиҳад 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُصم   َوبُۡكم    هِذيَن َكذه َوٱل
ُ يُۡضلِلُۡه  لَُمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّلله فِي ٱلظُّ

 َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط 
ۡ
َوَمن يََشأ
ۡسَتقِيمٖ   ٣٩ مُّ

40. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Агар рост мегӯед, ба ман хабар 

диҳед, ки агар азоби Аллоҳи мутаол 

ба суроғатон биояд ё [ногаҳон] қиёмат 

барпо шавад, оё ғайр аз Аллоҳ 

таолоро [ба ёрӣ] мехонед?» 

َُٰكۡم َعَذاُب  تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َتۡتكُ 
َ
ۡو أ

َ
ِ أ ِ  ٱَّلله َغيَۡر ٱَّلله

َ
اَعُة أ ُم ٱلسه

 ٤٠ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

41. Оре, танҳо Ӯро [ба дуо] мехонед ва 

агар Ӯ бихоҳад, он чиро ки ба хотираш 

ӯро фаро мехонед, аз байн мебарад 

ва шумо [низ аз тарси азоб] шарикеро, 

ки барояш қоил шудаед, аз ёд 

мебаред 

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما 
تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما 

 ٤١ تُۡشِرُكونَ 

42. [Эй паёмбар] Бе тардид, пеш аз ту 

[низ паёмбароне] ба сӯйи умматҳо[-и 

пешин] фиристодем ва ононро ба 

тангдастӣ ва нохушӣ дучор сохтем, 

бошад, ки [ба даргоҳи илоҳӣ фурӯтанӣ 

ва] тазарруъ кунанд 

ِن َقۡبلَِك  َمٖم م 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

آِء  ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡبأ

َ
فَأ

ُعونَ   ٤٢ لََعلهُهۡم َيَتَضره
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43. Пас, чаро ҳангоме ки азоби мо ба 

онон расид, тазарруъ накарданд? 

Вале [дар ҳақиқат] дилҳояшон сахт 

шудааст ва шайтон он чиро анҷом 

медоданд, барояшон оростааст 

ُعواْ  ُسَنا تََضره
ۡ
فَلَۡولَٓا إِۡذ َجآَءُهم بَأ

َوَلَِٰكن َقَسۡت قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن لَُهُم  
ۡيَطَُٰن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٤٣ ٱلشه

44. Пас, вақте [мушрикон] ончиро, ки 

ба он панд дода шуда буданд, 

фаромӯш карданд, дарҳои ҳар чизе [аз 

неъматҳои илоҳӣ]-ро бар онон 

кушудем, то ба он чи ба эшон дода 

шуда буд, шод гардиданд. Ногаҳон 

ононро [ба куфр] гирифтем, пас, ҳамон 

дам [ҳамагӣ аз наҷоту раҳмат] маъюс 

шуданд 

ا نَُسواْ مَ  ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا فَلَمه ا ُذك 
ِ َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إَِذا  

ََٰب ُكل  بَۡو
َ
َعلَۡيِهۡم أ

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة 
َ
وتُٓواْ أ

ُ
فَرُِحواْ بَِمآ أ

ۡبلُِسونَ   ٤٤ َفإَِذا ُهم مُّ

45. Пас, решаи он гурӯҳе, ки ситам 

карданд, барканда шуд ва ситоиш 

махсуси Аллоҳ таоло –Парвардигори 

ҷаҳониён– аст 

 ْْۚ هِذيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقۡوِم ٱل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٥ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله

46. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Ба ман хабар диҳед, агар Аллоҳ 

таоло гӯшу чашмҳоятонро бигирад ва 

бар дилҳоятон муҳр бизанад, кадом 

маъбуде ба ҷуз Аллоҳ таоло 

[метавонад] онҳоро ба шумо 

бозгардонад?» Бубин, чигуна оётро 

[ба шеваҳои] гуногун [баён] мекунем, 

онгоҳ онон рӯй мегардонанд 

ُ َسۡمَعُكۡم  َخَذ ٱَّلله
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم عَلَىَٰ قُلُوبُِكم  
َ
َوأ

ۡن  تِيُكم بِهِِۗ  مه
ۡ
ِ يَأ إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه  ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصر 
 ٤٦ ُهۡم يَۡصِدُفونَ 

47. Бигӯ: «Биандешед, агар азоби 

илоҳӣ ба ногоҳ ё ошкоро ба суроғатон 

биояд, оё ҷуз гурӯҳи ситамгорон [касе] 

нобуд мешавад?» 

تَ 
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ىَُٰكۡم َعَذاُب قُۡل أ

ها   ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَُك إِل
َ
ِ َبۡغَتًة أ ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٤٧ ٱلَۡقۡوُم ٱلظه
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48. Ва мо паёмбаронро ҷуз 

башоратгар ва бимдиҳанда 

намефиристем, пас, ҳар ки имон 

биоварад ва [хештанро] ислоҳ кунад, 

на тарсе бар онон аст ва на андуҳгин 

мешаванд 

ِريَن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا  

َ
َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن َءاَمَن َوأ

 ٤٨ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

49. Ва касоне, ки оёти моро дурӯғ 

шуморидаанд, ба [сазои] он ки 

нофармонӣ мекарданд, азоб [-и илоҳӣ] 

домангирашон хоҳад шуд 

ُهُم   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ هِذيَن َكذه َوٱل
 ٤٩ ٱلَۡعَذاُب بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

50. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Ман намегӯям, ки ганҷинаҳои Аллоҳ 

таоло назди ман аст ва ғайб [низ] 

намедонам ва ба шумо намегӯям, ки 

ман фариштаам. Ман аз чизе пайравӣ 

намекунам магар аз он чи ки ба ман 

ваҳй мегардад». Бигӯ: «Оё нобино ва 

бино [кофир ва муъмин] яксонанд? Оё 

намеандешед»? 

ُقوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن 
َ
هٓا أ قُل ل

ُقوُل  
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

َ
ِ َولَٓا أ ٱَّلله

ها َما   لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖۡ  تهبُِع إِل
َ
إِۡن أ

ۡعَميَٰ  
َ
ْۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ يُوَحيَٰٓ إِلَيه

ُرونَ  فَلَا َتَتَفكه
َ
 ٥٠ َوٱلَۡبِصيُرْۚ أ

51. Ва [эй паёмбар] бо ин [Қуръон] ба 

онон, ки метарсанд, ба сӯйи 

Парвардигорашон [барангехта] ва гирд 

оварда шаванд, ҳушдор деҳ, [чаро] ки 

ба ҷуз Ӯ барояшон на [дӯсту] корсозе 

ҳаст ва на шафоатгаре, бошад, ки 

парво кунанд 

ن  
َ
هِذيَن َيخَاُفوَن أ نِذۡر بِهِ ٱل

َ
َوأ

ِن   ُيحَۡشُرٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم لَيَۡس لَُهم م 
ُدونِهِۦ َولِي   َولَا َشفِيع  لهَعلهُهۡم  

 ٥١ َيتهُقونَ 

52. Ва касонеро, ки [фақиранд ва ] 

бомдоду шомгоҳ Парвардигорашонро 

мехонанд [ва] хушнудии Ӯро 

металабанд [аз маҷолиси худ] тард 

накун [ки ба бузургони мушрикин 

таваҷҷуҳ кунӣ], на чизе аз ҳисоби онҳо 

бар туст ва на чизе аз ҳисоби ту бар 

онҳост, ки [бихоҳӣ аз перомунат] 

тардашон кунӣ ва аз ситамгорон шавӣ 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم  َولَا َتۡطُردِ ٱل
ۖۥۡ   بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه
ِن َشۡيٖء   َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم م 

ِن َشۡيٖء   َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم م 
َفَتۡطُرَدُهۡم َفَتُكوَن ِمَن  

 َٰ  ٥٢ لِِمينَ ٱلظه
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53. Ва ин чунин бархе аз ишонро ба 

бархе дигар озмудем, то [кофирони 

сарватманд дар бораи муъминони 

мустаманд] бигӯянд: «Оё аз миёни мо 

инҳо ҳастанд, ки Аллоҳи таоло [бо 

бахшиши тавфиқи имон] бар онон 

миннат ниҳодааст?» Оё Аллоҳи 

мутаол ба [ҳоли] сипосгузорон донотар 

нест? 

َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض 
ُ َعلَۡيِهم  ُؤلَآِء َمنه ٱَّلله َهَٰٓ

َ
ل َِيُقولُٓواْ أ

ۡعلََم  
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ِنُۢ بَيۡنَِنآ م 

َِٰكرِينَ   ٥٣ بِٱلشه

54. Ва [эй Паёмбар] ҳар гоҳ касоне, ки 

ба оёти Мо имон доранд, назди ту 

оянд, бигӯ: «Салом бар шумо. 

Парвардигоратон [дар ҳаққи шумо 

бахшоиш ва] раҳматро бар худ 

муқаррар доштааст. Ҳар касе аз шумо, 

ки ба нодонӣ кори баде анҷом диҳад 

ва онгоҳ тавба намояд ва [гузаштаи 

хешро] ислоҳ кунад, пас, [бидон, ки] 

яқинан, Ӯ омурзандаи меҳрубон аст» 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا  َوِإَذا َجآَءَك ٱل
َفُقۡل َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب َربُُّكۡم 

نهُهۥ َمۡن َعِمَل  
َ
عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلرهۡحمََة أ

ُۢا ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب ِمنُۢ  ِمنُكۡم ُسوَٓء
نهُهۥ َغُفور   

َ
ۡصلََح فَأ

َ
َبۡعِدهِۦ َوأ

 ٥٤ يم  رهحِ 

55. Ва инчунин оёти [худ]-ро шарҳ 

медиҳем, то роҳи гунаҳкорон равшан 

шавад [ва шумо аз он дурӣ кунед] 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٥٥ َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

56. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Ман наҳй шудаам аз ин ки касонеро 

бипарастам, ки шумо ба ҷойи Аллоҳи 

мутаол мехонед». Бигӯ: «Ман аз 

ҳавасҳоятон пайравӣ намекунам, ки 

[агар чунин кунам] ҳатман, гумроҳ 

шудаам ва аз ҳидоятёфтагон нахоҳам 

буд» 

هِذيَن  ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

ِْۚ قُل  تهبُِع  تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
هٓا أ ل

نَا۠ 
َ
ۡهَوآَءُكۡم َقۡد َضلَلُۡت إِٗذا َوَمآ أ

َ
أ

 ٥٦ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
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57. Бигӯ: «Ман далели равшане аз 

Парвардигорам дорам, ва [-ле] шумо 

онро дурӯғ пиндоштед.Ва он чи ба 

шитоб хостораш ҳастед, [азоби илоҳӣ] 

назди ман нест. Фармон, танҳо аз они 

Аллоҳ таолост, [ки] ҳақро баён 

мекунад ва Ӯ беҳтарин ҷудокунанда[-и 

ҳақ аз ботил] аст» 

ۡبُتم   ب ِي َوَكذه ِن ره قُۡل إِن ِي عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
ۦْٓۚ  بِهۚۦِْ َما ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ

 ۡۖ ِۖۡ َيُقصُّ ٱلۡحَقه ها َّلِله   إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
 ٥٧ َوُهَو َخيُۡر ٱلَۡفَِٰصلِينَ 

58. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Агар он чи ки ба шитоб хостораш 

ҳастед, назди ман буд, [бар саратон 

фуруд меовардам ва] кори миёни ману 

шумо ба поён мерасид, ва [-ле] Аллоҳ 

таоло ба [ҳоли] ситамгорон донотар 

аст [ва ба онон муҳлат медиҳад]» 

نه ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن 
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمُر بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمُۗ  
َ
بِهِۦ لَُقِضَي ٱلۡأ

َٰلِِمينَ  ۡعلَُم بِٱلظه
َ
ُ أ  ٥٨ َوٱَّلله

59. Ва калидҳо [ганҷинаҳо]-и ниҳон 

назди Ӯст [ва] ҷуз Ӯ [ҳеҷ кас] онро 

намедонад ва [Ӯст, ки] он чиро дар 

хушкӣ ва дарёст медонад ва ҳеҷ барге 

[аз дарахт] намеафтад, магар ин ки 

онро медонад ва ҳеҷ донае дар 

торикиҳои замин ва ҳеҷ тару хушке 

нест, магар ин ки дар китоби равшан 

[Лавҳи маҳфуз] қарор дорад 

۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب لَا  
ه  ِ  َيۡعلَُمَهآ إِل ا ُهَوْۚ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡبَر 

ها   ِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرَقٍة إِل َوٱلَۡبۡحرِ
َيۡعلَُمَها َولَا َحبهةٖ فِي ُظلَُمَِٰت  

ها   ۡرِض َولَا َرۡطٖب َولَا يَابٍِس إِل
َ
ٱلۡأ

بِينٖ   ٥٩ فِي كَِتَٰٖب مُّ

60. Ва Ӯст, ки шабонгоҳ рӯҳатонро 

[ҳангоми хоб] мегирад ва [ҳам Ӯст, ки] 

ончиро дар рӯз ба даст овардаед, 

медонад. Сипас шуморо дар он [рӯз] 

бедор мекунад, то он ки замони 

муайяне сипарӣ гардад,; онгоҳ [ки 

вафот кардед, дар қиёмат] 

бозгаштатон ба сӯйи Ӯст. Сипас 

шуморо аз ончи анҷом медодед, огоҳ 

мекунад 

هذِ  هۡيِل َويَۡعلَُم َوُهَو ٱل ي َيَتَوفهىَُٰكم بِٱل
َهارِ ُثمه َيۡبَعُثُكۡم   َما َجرَۡحُتم بِٱلنه
يِۖ ُثمه إِلَۡيهِ   َسم ٗ َجل  مُّ

َ
فِيهِ لُِيۡقَضيَٰٓ أ

َمرِۡجُعُكۡم ُثمه يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  
 ٦٠ َتۡعَملُونَ 
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61. Ва Ӯ бар бандагонаш чира аст ва 

нигаҳбононе [аз фариштагон] бар 

шумо мефиристад, то замоне, ки 

марги яке аз шумо фаро расад, 

фиристодагони мо [бо ҳамроҳи 

фариштаи марг] ҷонашро мегиранд ва 

онон [дар маъмурияти худ] кӯтоҳӣ 

намекунанд 

َوُهَو ٱلَۡقاهُِر َفۡوَق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُۡرِسُل 
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء  َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة 

ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم  َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت تََوفه
َ
أ

 ٦١ لَا ُيَفر ُِطونَ 

62. Он гоҳ ба сӯйи Аллоҳ таоло, ки 

[ёру] корсози ростинашон аст, 

бозгардонда мешаванд. Огоҳ бошед! 

Ҳукм аз они Ӯст ва Ӯ сареътарин 

ҳисобрас аст 

 َ ٓواْ إِل لَا  ُثمه ُردُّ
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ي ٱَّلله

ۡسَرُع 
َ
لَُه ٱلۡحُۡكُم َوُهَو أ

 ٦٢ ٱلَۡحَِٰسبِينَ 

63. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Кист, ки шуморо аз торикиҳо [ва 

сахтиҳои] хушкӣ ва дарё наҷот 

медиҳад? [Дар ҳоле ки] Ӯро ба зорӣ ва 

пинҳонӣ мехонед [ва мегӯед] “Агар 

моро аз ин [вартаи марг] наҷот диҳад, 

ҳатман, аз сипосгузорон хоҳем буд”» 

ِن ُظلَُمَِٰت  يُكم م  ِ قُۡل َمن ُيَنج 
ٗعا   ِ َوٱلَۡبۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ تََضرُّ ٱلۡبَر 
ََٰنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ  نجَى

َ
وَُخۡفَيٗة لهئِۡن أ

َِٰكرِينَ   ٦٣ لََنُكوَننه ِمَن ٱلشه

64. Бигӯ: «Аллоҳи мутаол шуморо аз 

инҳо ва аз тамоми сахтиҳо наҷот 

медиҳад,он гоҳ шумо [боз ҳам] ширк 

меварзед» 

  ِ
ِۡنَها َوِمن ُكل  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  قُِل ٱَّلله

نُتۡم تُۡشِرُكونَ 
َ
 ٦٤ َكۡرٖب ُثمه أ

65. Бигӯ: «Ӯ тавоност, ки бар шумо 

азобе [ҳамчун соиқа ва тӯфон] аз 

болои саратон ё [ҳамчун хушксолӣ ва 

зилзила] аз зери пойҳоятон 

бифиристад ё шуморо ба сурати 

гурӯҳҳои пароканда [ва ҷудо аз ҳам] 

дароварад ва азоби бархе аз шуморо 

ба бархе [дигар] бичашонад». Бингар 

чигуна оёт [-и худ]-ро гуногун баён 

мекунем, бошад, ки дарёбанд 

ن َيۡبَعَث  ُق 
َ
ۡل ُهَو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو  
َ
ِن َفۡوقُِكۡم أ َعلَۡيُكۡم َعَذاٗبا م 

ۡو يَلۡبَِسُكۡم  
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
ِمن َتحِۡت أ

َس  
ۡ
ِشَيٗعا َويُِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت   َبۡعٍضِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصر 
 ٦٥ لََعلهُهۡم َيۡفَقُهونَ 
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66. [Эй паёмбар] Қавми ту он [Қуръон]-

ро дурӯғ шумурданд, дар ҳоле ки он 

[китоб] ҳақ аст. [Ба кофирони қавмат] 

Бигӯ: «Ман [муроқибу] коргузори шумо 

нестам» 

ْۚ قُل   َب بِهِۦ َقۡوُمَك َوُهَو ٱلۡحَقُّ َوَكذه
هۡسُت َعلَۡيُكم بَِوكِيلٖ   ٦٦ ل

67. Ҳар хабаре саррасиде [барои 

вуқуъ] дорад ва [ба зудӣ] хоҳед донист 

[ки саранҷоматон чигуна аст]» 

ْۚ وََسۡوَف  ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ مُّ
ل ِكُل 

 ٦٧ َتۡعلَُمونَ 

68. Ва ҳаргоҳ касонеро дидӣ, ки дар 

оёти Мо [бо душманӣ ва тамасхур] 

гуфтугӯ мекунанд, аз онон рӯ 

бигардон, то ба сухани дигаре 

бипардозанд.Ва агар шайтон туро ба 

фаромӯшӣ андохт, пас, аз он ки ёд 

овардӣ, бо қавми ситамгор [мушрик] 

манишин 

هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي   يَۡت ٱل
َ
َوِإَذا َرأ

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َحتهيَٰ  
َ
َءاَيَٰتَِنا فَأ

ا   ِۚۦْ َوِإمه َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
ۡيَطَُٰن فَلَا َتۡقُعۡد َبۡعَد يُنِسيَنهَك ٱلشه 

َٰلِِمينَ  ِۡكَرىَٰ َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه  ٦٨ ٱلذ 

69. Ва [ҳарчанд] чизе аз ҳисоб [ ва 

гуноҳи] онон бар [уҳдаи] парҳезгорон 

нест, вале ёдоварӣ [ва иршод лозим] 

аст, бошад, ки парво кунанд 

هِذيَن َيتهُقوَن ِمۡن  َوَما عَلَى ٱل
 ِ ِن َشۡيٖء َوَلَِٰكن  ِحَساب ِهم م 

 ٦٩ ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 



 

Al An’am 

 

235 

 

 األنعام 

70. Ва касонеро, ки динашонро ба 

бозӣ ва саргармӣ гирифтаанд ва 

зиндагии дунё ононро фирефтааст, 

раҳо кун ва [мардумро] бо ин [Қуръон] 

андарз деҳ, то мабодо касе ба 

[кайфари] ончи ба даст овардааст, ба 

ҳалокат биафтад, дар ҳоле ки дар 

баробари Аллоҳи мутаол барои [раҳоӣ 

аз азоби] он на [дӯст ва] корсозе дорад 

ва на шафоатгаре.Ва[ҳатто] агар 

[бихоҳад барои наҷоти хеш] ҳар фидяе 

диҳад, аз ӯ пазируфта намешавад. 

Инҳо ҳастанд, ки ба [кайфари] он чи ба 

даст овардаанд, ҳалок гаштаанд ва ба 

[сазоӣ] он ки куфр меварзиданд, 

шаробе аз оби ҷӯшон ва азобе 

пурдард [дар пеш] доранд 

خَُذواْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا   هِذيَن ٱته َوَذرِ ٱل
ِۡر   ْۚ َوَذك  ۡنَيا ةُ ٱلدُّ ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ َولَۡهٗوا وََغره

ن تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ 
َ
ۦٓ أ  بَِما َكَسَبۡت بِهِ

ِ َولِي   َولَا   لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
ها  َشفِيع  َوِإن َتۡعِدۡل ُكله َعۡدٖل ل

بِۡسلُواْ  
ُ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ُۗ أ يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآ

ِۡن َحمِيٖم   ْۖۡ لَُهۡم َشَراب  م  بَِما َكَسُبوا
ُۢ بَِما َكانُواْ   لِيُم

َ
وََعَذاٌب أ

 ٧٠ يَۡكُفُرونَ 

71. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Оё ба ҷойи 

Аллоҳи мутаол чизеро бихонем, ки на 

ба мо суд медиҳад ва на зиён 

мерасонад? Ва оё пас аз он ки Аллоҳ 

таоло моро ҳидоят кардааст, [ба сӯйи 

гумроҳӣ] ба ақиб бозгардем? Ҳамчун 

касе, ки шаётин ӯро [фиреб дода ва аз 

роҳи рост] бадар бурдаанд ва ӯ дар 

замин ҳайрону саргашта мондааст, 

дар ҳоле ки ӯ ёрон [-и дилсӯз] дорад, 

ки ба ҳидоят даъваташ мекунанд [ва 

мегӯянд]: “Ба сӯйи мо биё”»!Бигӯ: «Бе 

тардид, ҳидояти [ростин] ҳидояти 

Аллоҳ таолост ва мо фармон ёфтаем, 

ки таслими Парвардигори ҷаҳониён 

бошем 

ِ َما لَا   نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

نَا َونَُردُّ عَلَىَٰٓ  يَنَفُعَنا َولَا يَُضرُّ
هِذي  ُ َكٱل ََٰنا ٱَّلله ۡعَقابَِنا َبۡعَد إِۡذ َهَدى

َ
أ

ۡرِض  
َ
َيَِٰطيُن فِي ٱلۡأ ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشه

ۥٓ إِلَي   ۡصَحَٰب  يَۡدُعونَُه
َ
ۥٓ أ َحيَۡراَن لَُه

ِ ُهَو  ُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا
 ِ ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 

ُ
ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ
 ٧١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

72. Ва ин ки намоз барпо доред ва аз ӯ 

парво кунед ва Ӯст, ки ба пешгоҳаш 

ҳашр хоҳед шуд» 

ةَ َوٱتهُقوُهْۚ َوُهَو  لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

هِذيٓ   ٧٢  إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ ٱل
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73. Ва Ӯст, ки осмонҳо ва заминро ба 

ҳақ офарид ва рӯзе, ки [Аллоҳ таоло 

ба ҳар чизе] бигӯяд: «Мавҷуд шав», 

пас, бедиранг мавҷуд мешавад. 

Сухани Ӯ ҳақ аст. Ва рӯзе, ки дар сур 

дамида мешавад, фармонравоӣ аз они 

Ӯст. Ӯ донои пинҳону пайдост ва Ӯст, 

ки ҳакими огоҳ аст 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َوُهَو ٱل
ِۖ َويَۡوَم َيُقوُل ُكن  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َوٱلۡأ

ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم   َفَيُكوُنْۚ َقۡولُُه ٱلۡحَقُّ
َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب   ِۚ َع ورِ يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
َهََٰدةِِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ   ٧٣ َوٱلشه

74. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки Иброҳим 

ба падараш –Озар– гуфт: «Оё бутҳоро 

маъбуди [хеш] мегирӣ? Ба ростӣ, ки 

ман ту ва қавматро дар гумроҳии 

ошкоре мебинам» 

بِيهِ َءاَزَر  
َ
۞َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

ََٰك  َرى
َ
ۡصَناًما َءالَِهًة إِن ِٓي أ

َ
َتتهِخُذ أ

َ
  أ

بِينٖ   ٧٤ َوَقۡوَمَك فِي َضَلَٰٖل مُّ

75. Ва ин гуна фармондиҳии 

[шукӯҳманди] осмонҳо ва заминро ба 

Иброҳим нишон додем, то [ягонагии 

Аллоҳ таоло ва гумроҳии Озар ва 

қавмашро дарёбад ва] аз аҳли яқин 

бошад 

َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت 
َمَٰ  ۡرِض َولَِيُكوَن ِمَن  ٱلسه

َ
َوَِٰت َوٱلۡأ

 ٧٥ ٱلُۡموقِنِينَ 

76. Пас, ҳангоме ки [торикии] шаб Ӯро 

дарбар гирифт, ситорае дид, [ва] гуфт: 

«Ин Парвардигори ман аст».Ва чун 

ғуруб кард, гуфт: «Ғурубкунандагонро 

дӯст надорам» 

هۡيُل  ا َجنه َعلَۡيهِ ٱل ۖۡ فَلَمه رََءا َكۡوَكٗبا
فََل َقاَل لَٓا  

َ
آ أ َقاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه

ِحبُّ ٱٓأۡلفِلِينَ 
ُ
 ٧٦ أ

77. Пас, ҳангоме ки моҳро тобанда 

дид, гуфт: «Ин Парвардигори ман 

аст».Ва чун ғуруб кард, гуфт: «Агар 

Парвардигорам маро ҳидоят накарда 

буд, ҳатман, аз гумроҳон будам» 

ا رََءا ٱلَۡقَمَر بَازِغٗا َقاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ   فَلَمه
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي  فََل َقاَل لَئِن ل

َ
آ أ فَلَمه

ٓال ِينَ  ُكوَننه ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلضه
َ
 ٧٧ لَأ
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78. Пас, ҳангоме ки хуршедро 

дурахшанда дид, гуфт: «Ин 

Парвардигори ман аст. Ин бузургтар 

аст». Он гоҳ вақте ки ғуруб кард, гуфт: 

«Эй қавм, ман аз он чи [барои Аллоҳ 

таоло] шарик қарор медиҳед, 

безорам» 

ۡمَس بَازَِغٗة َقاَل َهََٰذا  ا رََءا ٱلشه فَلَمه
فَلَۡت َقاَل  

َ
آ أ ۡكبَُرۖۡ فَلَمه

َ
َرب ِي َهََٰذآ أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ٧٨ َيََٰقۡوِم إِن ِي بَرِٓيء  م 

79. Ба ростӣ, ки ман ҳақгароёна дин [-у 

ибодат]-и хешро барои касе холис 

кардам, ки осмонҳо ва заминро падид 

овардааст ва ҳаргиз дар зумраи 

мушрикон нестам» 

هِذي َفَطَر   ۡهُت وَۡجِهَي لِل إِن ِي وَجه
نَا۠ 

َ
ۖۡ َوَمآ أ ۡرَض َحنِيٗفا

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ۡ  ٧٩ ُمۡشِركِينَ ِمَن ٱل

80. Ва қавми ӯ бо вай ба муҷодала 

пардохтанд, [ва ӯро аз хашми бутҳо 

тарсонданд. Иброҳим] гуфт: «Оё дар 

бораи Аллоҳи мутаол бо ман 

муҷодала мекунед, дар ҳоле ки Ӯ маро 

[ба роҳи рост] ҳидоят кардааст ва аз 

он чи бо Ӯ шарик мепиндоред, ҳеҷ 

наметарсам, магар он ки 

Парвардигорам чизе [аз суд ва зиён 

бароям] хоста бошад. Илми 

Парвардигорам ҳама чизро фаро 

гирифтааст. Оё панд намегиред? 

ٓون ِي فِي   تَُحَٰٓجُّ
َ
ۚۥْ َقاَل أ ُهۥ َقۡوُمُه وََحآجه

َخاُف َما  
َ
َِٰنِۚ َولَٓا أ ِ َوَقۡد َهَدى ٱَّلله

ن يََشآَء َرب ِي  تُۡشِرُكوَن بِهِ 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل

 ْۚ اْۚ وَِسَع َرب ِي ُكله َشۡيٍء ِعلًۡما َشۡيـ ٗ
ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه

َ
 ٨٠ أ

81. Ва чигуна аз он чи шарик [-и Аллоҳ 

таоло] мепиндоред битарсам бо он ки 

шумо худ намеҳаросед аз ин ки чизеро 

шарики Аллоҳи мутаол сохтаед, ки Ӯ 

[ҳеҷ] далеле дар бораи [ҳаққонияти] он 

бар шумо нозил накардааст? Пас, агар 

медонед, [бигӯед] кадом як аз ин ду 

гурӯҳ [муваҳҳид ва мушрик] ба амният 

[ва дурӣ аз азоб] сазовортар аст? 

ۡشَرۡكُتۡم َولَا  
َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكۡيَف أ

نهُكۡم 
َ
ِ َما  َتخَاُفوَن أ ۡشَرۡكُتم بِٱَّلله

َ
أ

  ْۚ ِۡل بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗنا لَۡم ُينَز 
ۡمِنِۖ إِن  

َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

َ
فَأ

 ٨١ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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82. Касоне, ки имон овардаанд ва 

имонашонро ба [ҳеҷ] ширке 

наолудаанд, ононанд, ки амн [-у 

оромиш] доранд ва роҳёфтагонанд» 

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم   ٱل
ۡمُن َوُهم 

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
بُِظلٍۡم أ

ۡهَتُدونَ   ٨٢ مُّ

83. Ва ин [истидлол] ҳуҷҷати мо буд, 

ки ба Иброҳим дар баробари қавмаш 

додем. [Дар дунё ва охират мақоми] 

Ҳар киро, ки биҳоҳем, ба дараҷоти 

болое мебарем. [Эй паёмбар] Бе 

тардид, Парвардигорат ҳакиму доност 

ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم  َوتِلَۡك ُحجه
ن   عَلَىَٰ َقۡوِمهۚۦِْ نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت مه

ُۗ إِنه َربهَك َحِكيٌم َعلِيم   هَشآُء  ٨٣ ن

84. Ва ба ӯ [Иброҳим] Исҳоқ ва 

Яъқубро бахшидем ва ҳамаро [ба роҳи 

рост] ҳидоят кардем.Ва пештар Нуҳро 

[низ] ҳидоят карда будем ва аз насли ӯ 

Довуд, Сулаймон, Аюб, Юсуф, Мӯсо ва 

Ҳорунро [ба роҳи ҳақ раҳнамун 

гаштем] ва накукоронро ингуна подош 

медиҳем 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ ُكلًّا   َوَوَهۡبَنا لَُه
ۖۡ َوِمن  ْۚ َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل َهَدۡيَنا

يُّوَب  
َ
ِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ ُذر 

َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك  
 ٨٤ َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

85. Ва [ҳамчунин] Закариё, Яҳё, Исо ва 

Илёс[-ро роҳ намудем, ки] ҳама аз 

шоистагон буданд 

َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه  ٨٥ ُكل   م 

86. Ва Исмоил, Ясаъ, Юнус ва Лут[-ро 

низ ҳидоят кардем] ва ҷумлагиро бар 

ҷаҳониён бартарӣ додем 

 ْۚ َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطا
لَۡنا عَلَى  ا َفضه

 ٨٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ وَُكل ٗ

87. Ва [низ] аз падарон ва фарзандону 

бародаронашон [бархеро бартарӣ 

додем ва] ононро баргузидем ва ба 

роҳи рост ҳидояташон кардем 

َٰتِِهۡم َوِإۡخَوَٰنِِهۡمۖۡ   ِيه َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر 
َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم َوَهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

 ٨٧ ۡسَتقِيمٖ مُّ 
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88. Ин ҳидояти Аллоҳи мутаол аст, ки 

ҳар касе аз бандагонашро, ки бихоҳад, 

бо он ҳидоят мекунад ва агар ширк 

меварзиданд, он чи [аз аъмоли нек] ки 

анҷом дода буданд, табоҳ мешуд 

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن   َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله َذ
 ِ ۡشَرُكواْ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

َ
ۚۦْ َولَۡو أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٨٨ لَحَبَِط َعۡنُهم مه

89. Инон касоне ҳастанд, ки ба эшон 

китобу ҳикмат ва нубувват бахшидем. 

Пас, [эй паёмбар] агар инон [ 

мушрикон] ба ин [паёмбарон ва 

китобҳои илоҳӣ] куфр биварзанд, 

ҳатман, гурӯҳ [-и муҳоҷирин ва ансор 

ва тобеин]-ро бар [ҳифзу нигаҳбонии] 

он [усулу ақоид] мегуморем, ки нисбат 

ба он кофир набошанд 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ْۚ َفإِن يَۡكُفۡر بَِها  َة ُبوه َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ
ُؤلَآِء َفَقۡد وَكهلَۡنا بَِها َقۡوٗما له  يُۡسواْ َهَٰٓ

َٰفِرِينَ   ٨٩ بَِها بَِك

90. Онон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ 

таоло ҳидояташон кардааст, пас, [эй 

паёмбар] аз ҳидоят [-у роҳи рост]-и 

эшон пайравӣ кун, [ва ба қавмат] бигӯ: 

«Ман дар баробари ин [рисолат] 

подоше аз шумо намехоҳам. Ин 

[Қуръон чизе] нест, магар [ёдоварӣ ва] 

панде барои ҷаҳониён» 

َُٰهُم   ۖۡ فَبُِهَدى ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡجًراۖۡ 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ ُۗ قُل ل ٱۡقَتِدهۡ

ها ذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٠ إِۡن ُهَو إِل
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91. Ва [мушрикон бузургӣ ва мақоми] 

Аллоҳ таолоро чунон ки сазовори Ӯст 

нашинохтанд, чаро ки гуфтанд: «Аллоҳ 

таоло бар [ҳеҷ] башаре чизе нозил 

накардааст». [Эй паёмбар] Бигӯ: «Он 

китоберо, ки Мӯсо овард, чи касе 

нозил кардааст? [Ҳамон китобе, ки] 

барои мардум рӯшноӣ ва раҳнамуде 

буд [ва шумо яҳудиён] онро ба сурати 

[пароканда бар] туморҳо дармеоваред 

[ва ҳар чиро ки мехоҳед] аз он ошкор 

месозед ва бисёреро пинҳон 

мекунед.Ва [акнун, эй қавми араб] 

чизҳое [аз оёт ва ахбори Қуръон] ба 

шумо омӯхта шуд, ки на худ 

медонистед ва на падаронатон». [Эй 

паёмбар] Бигӯ: «Аллоҳ таоло [онро 

нозил кардааст». Онгоҳ [дар ҷаҳлу 

гумроҳӣ] раҳояшон кун, то дар жарфо 

[-и ақоиди ботил]-и худ саргарми бозӣ 

бошанд 

ۦٓ إِۡذ َقالُواْ  ِ َ َحقه َقۡدرِه َوَما َقَدُرواْ ٱَّلله
ِن َشۡيٖءِۗ   ُ عَلَىَٰ بََشٖر م  نَزَل ٱَّلله

َ
َمآ أ

نَزَل 
َ
هِذي َجآَء  قُۡل َمۡن أ ٱلِۡكَتََٰب ٱل

بِهِۦ ُموَسيَٰ نُوٗرا َوُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ 
َتجَۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها 

ا لَۡم  َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ وَُعل ِۡمُتم مه
 ۡۖ ُ نُتۡم َولَٓا َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله

َ
َتۡعلَُمٓواْ أ

 ٩١ ُثمه َذۡرُهۡم فِي َخوِۡضِهۡم يَلَۡعُبونَ 

92. Ва ин [Қуръон] китоби мубораке 

аст, ки онро нозил кардем, [то] 

тасдиқкунандаи чизе бошад, ки пеш аз 

он нозил шудааст ва [ҳамчунин] барои 

он аст, ки ба [сокинони] Умму-л-қуро 

[Макка] ва [мардуми] перомунаш 

ҳушдор диҳӣ.Ва касоне, ки ба охират 

имон меоваранд, ба ин [китоб] низ 

имон меоваранд ва бар намози хеш 

мувозибат мекунанд 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

مه  
ُ
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َولُِتنِذَر أ ُق ٱل ِ َصد  مُّ

هِذيَن   ْۚ َوٱل ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها
 يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوُهمۡ 

 ٩٢ عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظونَ 



 

Al An’am 

 

241 

 

 األنعام 

93. Ва кист ситамгортар аз он ки 

дурӯғе ба Аллоҳ таоло бибандад ё 

бигӯяд: «Ба ман [низ] ваҳй шудааст», 

дар ҳоле ки ҳеҷ ваҳйе ба ӯ 

нарасидааст ва [ё] касе, ки бигӯяд: 

«Ман [ҳам] монанди он чи ки Аллоҳ 

таоло нозил кардааст, [бароятон] 

нозил мекунам»? Ва [эй паёмбар, 

саҳнаи ҳавлноке аст] агар ҳангомеро 

бубинӣ, ки [ин] ситамгорон дар [тарсу] 

сахтиҳои марг фурӯ рафтаанд ва 

фариштагон [-и қабзи рӯҳ] 

дастҳояшонро [ба сӯйи онон] 

кушудаанд [ва фарёд мезананд]: 

«Ҷонҳои хешро [аз бадан] берун 

диҳед. Имрӯз ба [сазои] он чи ба ноҳақ 

бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебастед ва 

дар баробари оёташ такаббур 

мекардед, ба азоби хоркунанда 

муҷозот мешавед» 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

وِحَي إِلَيه َولَۡم يُوحَ 
ُ
ۡو َقاَل أ

َ
  َكِذبًا أ

نزُِل ِمۡثَل 
ُ
إِلَۡيهِ َشۡيء  َوَمن َقاَل َسأ

ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ   ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َمآ أ

َٰلُِموَن فِي َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت   ٱلظه
ۡخرُِجٓواْ 

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

نُفَسُكُمۖۡ ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب 
َ
أ

ِ   ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُونَ  عَلَى ٱَّلله
ِ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيَٰتِهِۦ  َغيَۡر ٱلۡحَق 

 ٩٣ تَۡسَتۡكبُِرونَ 

94. Ва [рӯзи қиёмат Аллоҳи мутаол 

мефармояд] «ҳамон гуна ки шуморо 

нахустин бор [бидуни молу мақом] 

офаридем, [акнун низ] ҳатман, танҳо 

ба сӯйи мо омадаед ва он чиро ба 

шумо арзонӣ карда будем, пушти сари 

худ [дар дунё] вогузоштед ва 

[маъбудону] шафоатгаронеро, ки дар 

[кори] хеш шарикони [Аллоҳ таоло] 

мепиндоштед, ҳамроҳатон намебинем. 

Ба ростӣ, пайванди миёни шумо 

гусаста аст ва он чи [шарики мо ва 

шафеъи худ] мепиндоштед, гум 

гаштааст» 

َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا ُفَرََٰدىَٰ َكَما  
ا   ةٖ َوتََرۡكُتم مه َل َمره وه

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖۡ َوَما   َخوه
هِذيَن  نََرىَٰ َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱل

ْْۚ لََقد  نهُهۡم فِيُكۡم ُشَرَكَُٰٓؤا
َ
زََعۡمُتۡم أ

َع بَيَۡنُكۡم َوَضله  ا تهَقطه َعنُكم مه
 ٩٤ ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ 
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95. Бе тардид Аллоҳ таоло 

шикофандаи дона[-и гиёҳҳо] ва ҳаста[-

и хурмо дар дили замин] аст. 

[Мавҷуди] Зиндаро аз [моддаи] беҷон 

берун меоварад [равиши гиёҳ аз дона] 

ва [моддаи ба зоҳир] беҷонро аз 

[мавҷуди] зинда хориҷ месозад [берун 

омадани тухм ё нутфа аз ҳайвонот]. 

Ин Аллоҳ таолост, [ки чунин қудрати 

мутлақе дорад].Пас, чигуна [аз роҳи 

бандагии Ӯ] бозгарданда мешавед? 

َوىَِٰۖ  ِ َوٱلنه َ َفالُِق ٱلۡحَب  ۞إِنه ٱَّلله
ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡرُِج  

هيَٰ ٱلَۡمي ِِت مِ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ِۚ َذ َن ٱلَۡحي ِ

 ٩٥ تُۡؤَفُكونَ 

96. [Ӯ] Шикофандаи сапедадам аст ва 

шабро [мояи] оромиш қарор дод ва 

хуршеду моҳро [низ] бо ҳисоб [ва 

назми дақиқ падид овард]. Тақдири 

[Парвардигори] шикастнопазири доно 

чунинаст 

هۡيَل َسَكٗنا  َفالُِق  ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱل
َٰلَِك   ْۚ َذ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر ُحۡسَباٗنا َوٱلشه

 ٩٦ َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

97. Ва [эй фарзандони Одам] Ӯст, ки 

ситорагонро бароятон қарор дод,то 

дар торикиҳои хушкӣ ва дарё ба 

[кумаки] онҳо роҳ ёбед. Ба ростӣ, ки мо 

нишонаҳо [-и тавону тадбири хеш]-ро 

барои мардуме, ки медонанд, ба 

тафсил баён кардаем 

هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلنُُّجوَم   َوُهَو ٱل
  ِ لَِتۡهَتُدواْ بَِها فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر 

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  َوٱلَۡبۡحرِِۗ َقۡد َفصه
 ٩٧ َيۡعلَُمونَ 

98. Ва Ӯст, ки шуморо аз як тан 

офарид, пас, барои шумо [дар раҳими 

модар] қароргоҳе аст ва [дар пушти 

падар] амонатгоҳе. Мо оёт [-и худ]-ро 

барои мардуме, ки [каломи илоҳиро] 

мефаҳманд, ба тафсил баён кардаем 

ِن نهۡفٖس   ُكم م 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ُۗ َقۡد  َوَِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقر    َوُمۡسَتۡوَدع 
لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهونَ   ٩٨ َفصه
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99. Ва Ӯст, ки аз осмон обе фурӯ рехт 

ва аз он [борон] ҳар гуна рӯйидание 

баровардем ва аз он [низ ҳар кишту 

гиёҳи] сабзеро рӯёнидем, [ки] аз он 

[гиёҳҳо низ барои тағзияи шумо] 

донаҳои мутарокиме [ҳамчун гандуму 

ҷав] падид меоварем ва [ҳамчунин] аз 

шукуфтаи нахл хӯшаҳои наздик ба 

якдигар [рӯёнидем] ва боғҳое аз ангур 

ва зайтуну анор [офаридем меваҳое, 

ки] бархе ҳаммонанд ва бархе 

ноҳаммонанд ҳастанд. Вақте ба бор 

нишаст ба меваҳои он ва [тарзи] 

расиданаш бингаред. Дар ин 

[офариниш] барои мардуме, ки имон 

доранд, нишонаҳои [равшану қудрати 

илоҳӣ] аст 

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ِ َشۡيٖء 
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكل 

َ
فَأ

خۡرُِج ِمۡنُه   ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نُّ
َ
فَأ

ا مُّ  تََراكِٗبا َوِمَن ٱلنهۡخِل ِمن َحب ٗ
ِۡن   َٰٖت م  َطلۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية  وََجنه

اَن ُمۡشتَبِٗها  مه ۡيُتوَن َوٱلرُّ ۡعَناٖب َوٱلزه
َ
أ

ۦٓ إَِذآ  ِ وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ َثَمرِه
َٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ۡثَمَر َويَۡنعِهِ

َ
أ

 ٩٩ ِمُنونَ ل َِقۡوٖم يُؤۡ 

100. Ва [мушрикон] барои Аллоҳ таоло 

шариконе аз ҷин қоил шудаанд, ҳол 

онки [Аллоҳ таоло худ] онҳоро 

офаридааст.Ва[ҳамчунин] аз рӯйи 

нодонӣ барояш [фарзандон] писару 

духтар месозанд. Ӯ аз он чи васф 

мекунанд, поку бартар аст 

 ِ  ُشَرَكآَء ٱلِۡجنه وََخلََقُهۡمۖۡ  وََجَعلُواْ َّلِله
وََخَرُقواْ لَُهۥ بَنِيَن َوبََنَٰتِۭ بَِغيِۡر  

ا   ِعلٖۡمِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه
 ١٠٠ يَِصُفونَ 

101. [Ӯ] падидоварандаи осмонҳо ва 

замин аст, чигуна мумкин аст фарзанд 

дошта бошад, дар ҳоле ки ҳамсаре 

надорад? Ва ҳама чизро офарида ва Ӯ 

ба ҳар чизе доност 

هيَٰ   ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

هُهۥ   يَُكوُن لَُهۥ َولَد  َولَۡم تَُكن ل
  ِ

ۖۡ وََخلََق ُكله َشۡيٖءِۖ َوُهَو بِكُل  َصَِٰحَبة 
 ١٠١ َشۡيٍء َعلِيم  

102. Ин аст Аллоҳ таоло-

Парвардигори шумо, ҳеҷ маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз Ӯ нест, офаринандаи ҳама чиз 

аст, пас, Ӯро бипарастед ва [бидонед, 

ки] Ӯ [муроқибу] коргузори ҳама чиз 

аст 

ها ُهَوۖۡ  ُ َربُُّكۡمۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل َٰلُِكُم ٱَّلله َذ
ِ َشۡيٖء فَٱۡعُبُدوُهْۚ َوُهَو عَ 

لَىَٰ  َخَٰلُِق ُكل 
ِ َشۡيٖء َوكِيل  

 ١٠٢ ُكل 
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103. Чашмҳо Ӯро дарнамеёбанд ва [-

ле] Ӯ чашмҳоро дармеёбад ва Ӯст, ки 

борикбин ва огоҳ аст 

بَۡصَُٰر َوُهَو يُۡدرُِك  
َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ل

ۖۡ َوُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ  بَۡصََٰر
َ
 ١٠٣ ٱلۡأ

104. [Эй паёмбар, ба мушрикон бигӯ] 

«Баростӣ далоили ошкоре аз ҷониби 

Парвардигоратон барои шумо 

омадааст, пас, ҳар ки [бо басирату 

мантиқ дар бораи он] биандешад, ба 

суди ӯст ва ҳар ки чашм [бар ҳақиқат] 

бибандад, ба зиёни ӯст ва ман 

нигаҳбони шумо нестам» 

ب ُِكۡمۖۡ   َقۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره
بَۡصَر فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن َعِمَي  

َ
َفَمۡن أ

نَا۠ َعلَۡيُكم 
َ
ْۚ َوَمآ أ َفَعلَۡيَها

 ١٠٤ ِبحَفِيٖظ 

105. Ва инчунин нишонаҳо [ва далоили 

қудрати илоҳӣ]-ро гуногун баён 

мекунем, то мабодо [мушрикон] 

бигӯянд: «[Онҳоро аз аҳли китоб] 

омӯхтаӣ».Ва мо ин оятҳоро барои 

гурӯҳе, ки медонанд [ва мефаҳманд], 

ба равшанӣ баён мекунем 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ   َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ َدرَۡسَت َولُِنبَي َِنُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

106. [Эй паёмбар] Аз ончи ки аз 

ҷониби Парвардигорат ба ту ваҳй 

шудааст, пайравӣ кун, ҳеҷ маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз Ӯ нест ва аз мушрикон рӯй 

бигардон 

ب َِكۖۡ لَٓا   وِحَي إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
ٱتهبِۡع َمآ أ

ۡعرِۡض َعِن  
َ
ها ُهَوۖۡ َوأ إَِلََٰه إِل

 ١٠٦ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

107. Ва агар Аллоҳ таоло мехост, 

[онон ҳаргиз] ширк намеварзиданд.Ва 

мо туро бар онон нигаҳбон қарор 

надодаем ва ту [ҳаргиз муроқибу] 

коргузорашон нестӣ 

ُْۗ َوَما   ۡشَرُكوا
َ
ُ َمآ أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

نَت  
َ
ۖۡ َوَمآ أ َجَعلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

 ١٠٧ َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
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108. Ва [эй муъминон, ҳаргиз] ба онҳо 

[бутҳо], ки [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ 

таоло [ба ниёиш] мехонанд, дашном 

надиҳед, [чаро ки] онон низ аз рӯйи 

душманӣ [ва] нодонӣ ба Аллоҳ таоло 

дашном медиҳанд. Ин гуна барои ҳар 

уммате кирдорашонро оростем.Сипас 

бозгашташон [дар қиёмат] ба сӯйи 

Парвардигорашон аст ва ононро аз 

ончи анҷом медоданд, огоҳ месозад 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   َولَا تَُسبُّواْ ٱل
َ َعۡدَوُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۗ  ِ فَيَُسبُّواْ ٱَّلله ٱَّلله

ٍة َعَملَُهۡم ُثمه   مه
ُ
ِ أ

َكَذَٰلَِك َزيهنها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفُينَب ِئُُهم بَِما   إِلَيَٰ َرب ِِهم مه

 ١٠٨ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

109. Ва [мушрикон] бо сахттарин 

савгандҳояшон ба Аллоҳ таоло 

савганд хӯрданд, ки агар муъҷизае [ки 

хостаанд] бар эшон биояд, ҳатман, 

имон меоваранд. [Эй паёмбар] Бигӯ: 

«Муъҷизот фақат дар ихтиёри Аллоҳ 

таоло аст»ва шумо [эй муъминон] чи 

медонед, ки агар [муъҷизае ҳам] 

биёяд, имон намеоваранд 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ْۚ قُۡل إِنهَما  هُيۡؤِمنُنه بَِها َجآَءۡتُهۡم َءايَة  ل
ِۖۡ َوَما يُۡشعُِرُكۡم  ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

نهَهآ إَِذا َجآَءۡت لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ١٠٩ أ

110. Ва мо дилҳо ва дидагонашонро 

[аз дарки ҳақоиқ] бармегардонем, 

чунончи нахустин бор ба он имон 

наёварданд ва ононро дар 

[нофармонӣ ва] туғёнашон саргашта 

раҳо мекунем 

بَۡصََٰرُهۡم َكَما  
َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذُرُهۡم فِي  َل َمره وه
َ
ۦٓ أ لَۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِ

 ١١٠ ۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ طُ 

111. Ва агар мо фариштагонро ба сӯйи 

онон мефиристодем ва [ҳатто] агар 

мурдагон бо онон ба сухан меомаданд 

ва ҳар чизеро даста-даста дар 

баробарашон гирд меовардем, [то 

ростгӯии паёмбарро гувоҳӣ диҳанд], 

боз ҳам имон намеоварданд, магар ин 

ки Аллоҳ таоло бихоҳад, вале 

бештарашон нодонӣ мекунанд 

لَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة   نهَنا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

وََكلهَمُهُم ٱلَۡمۡوتَيَٰ وََحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم ُكله  
ن  

َ
هٓا أ ا َكانُواْ لُِيۡؤِمُنٓواْ إِل َشۡيٖء ُقُبلٗا مه

ۡكثَرَُهۡم يََشآَء 
َ
ُ َوَلَِٰكنه أ ٱَّلله

 ١١١ َيجَۡهلُونَ 
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112. Ва [эй паёмбар- Муҳаммад, туро 

бо душмании мушрикон озмудем ва] 

ҳамчунин, барои ҳар паёмбаре 

душмане аз шаётини инс ва ҷин қарор 

додем, ки бархе аз онон дар ниҳон ба 

бархе дигар суханони фиребанда [ва 

беасос] илқо мекунанд ва агар 

Парвардигорат мехост, [ҳаргиз] чунин 

намекарданд.Пас, ононро ба дурӯғҳое, 

ки мебофанд, вогузор 

ا  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

ِ يُوِحي   َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس َوٱلِۡجن 
 ٱلَۡقۡوِل  َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف 

ُغُروٗراْۚ َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ  
 ١١٢ َفَذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ 

113. Ва [чунин кардем, то ононро 

биозмоем, хостем] то дилҳои касоне, 

ки ба охират имон намеоваранд, ба он 

[сухани фиребанда] бигарояд ва онро 

биписандад ва ҳар гуноҳе, ки 

мехоҳанд муртакиб шаванд 

هِذيَن لَا   فۡـ َِدةُ ٱل
َ
َولَِتۡصَغيَٰٓ إِلَۡيهِ أ

يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َولِيَرَۡضۡوهُ  
ۡقتَِرُفونَ   ١١٣ َولَِيۡقتَِرُفواْ َما ُهم مُّ

114. [Эй паёмбар, ба мушрикон бигӯ] 

«Оё [сазост, ки барои қазоват дар 

бораи ихтилофи ману шумо] доваре 

ҷуз Аллоҳ таоло биҷӯем? Ва ҳол он ки 

Ӯст, ки ин китобро бо тафсил ба сӯйи 

шумо нозил кардааст».Ва онҳо, ки 

китоб [-и осмонӣ] ба эшон додаем, 

медонанд, ки он [Қуръон] аз ҷониби 

Парвардигорат ба ҳақ нозил 

шудааст.Пас, ҳаргиз аз 

тардидкунандагон набош 

هِذٓي   ۡبَتِغي َحَكٗما َوُهَو ٱل
َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
أ

لٗاْۚ   نَزَل إِلَۡيُكُم ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
َ
أ

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعلَُموَن   َوٱل
ِۖ فَلَا  ِ ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمنَزه

َ
أ

 ١١٤ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

115. Ва суханони Парвардигорат 

[Қуръон] бо ростӣ [ дар гуфтор] ва адл 

[дар аҳком] ба ҳадди тамом ба камол 

расид. Ҳеҷ тағйирдиҳандае барои 

суханонаш нест ва Ӯ шунавову доност 

ۡت َكلَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗاْۚ  َوَتمه
ِميُع  َل لِكَلَِمَٰتِهۚۦِْ َوُهَو ٱلسه ِ ها ُمَبد  ل

 ١١٥ َعلِيمُ ٱلۡ 
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116. Ва агар аз бештари мардуми 

замин итоат кунӣ, аз роҳи Аллоҳ таоло 

гумроҳат мекунанд. Онон ҷуз гумон [-и 

беасоси худ аз чизе] пайравӣ 

намекунанд ва ҷуз дурӯғ намебофанд 

ۡرِض  
َ
ۡكثََر َمن فِي ٱلۡأ

َ
َوِإن تُِطۡع أ

ِْۚ إِن يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ٱَّلله
ها   نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه يَتهبُِعوَن إِل

 ١١٦ َيخُۡرُصونَ 

117. Бе тардид, Парвардигорат ба 

[ҳоли] касе, ки аз роҳи Ӯ мунҳариф 

мешавад, донотар аст ва Ӯ ба [ҳоли] 

роҳёфтагон [низ] донотар аст 

ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن 
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ سَ 
َ
 ١١٧ بِيلِهِۖۦۡ َوُهَو أ

118. Пас, [эй мардум] агар ба оёташ 

имон доред, [фақат] аз [гӯшти] он чи 

номи Аллоҳ таоло [ҳангоми забҳ] бар 

он бурдашудааст, бихӯред 

ِ َعلَۡيهِ إِن  ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله َفكُلُواْ ِممه
 ١١٨ ُمۡؤِمنِينَ ُكنُتم أَـِبَيَٰتِهِۦ 

119. Ва [эй мусулмонон] шуморо чи 

мешавад, ки аз он чи номи Аллоҳ 

таоло бар он бурдашудааст, 

намехӯред? Ҳол он ки [Аллоҳ таоло] 

он чиро бар шумо ҳаром кардааст, ба 

тафсил бароятон баён доштааст [пас, 

аз онҳо дурӣ кунед] магар чизе, ки ба 

[хӯрдани] он ночор шавед ва бе 

тардид, бисёре [аз мардум дигаронро] 

аз рӯйи нодонӣ бо ҳавасҳои хеш 

гумроҳ мекунанд. [Эй паёмбар] 

Яқинан, Парвардигорат ба [ҳоли] 

таҷовузкорон [аз ҳудуди илоҳӣ] 

донотар аст 

ا ُذكَِر   ُكلُواْ ِممه
ۡ
ها تَأ ل

َ
َوَما لَُكۡم أ

َل لَُكم  ٱۡسُم ٱ ِ َعلَۡيهِ َوَقۡد َفصه َّلله
ها َما  َم َعلَۡيُكۡم إِل ا َحره مه

ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِِۗ َوِإنه َكثِيٗرا 
ۡهَوآئِِهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه 

َ
هُيِضلُّوَن بِأ ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِدينَ 
َ
 ١١٩ َربهَك ُهَو أ

120. Ва [эй мардум] гуноҳи ошкор ва 

пинҳонро раҳо кунед, [чаро ки] бе 

тардид, касоне, ки муртакиби гуноҳ 

мешаванд, ба зудӣ дар баробари ончи 

мекарданд, муҷозот хоҳанд шуд 

ۥْٓۚ إِنه  َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطَنُه
هِذيَن يَۡكِسُبوَن ٱلِۡإۡثَم َسُيۡجَزۡوَن  ٱل

 ١٢٠ بَِما َكانُواْ َيۡقتَِرُفونَ 



 

Al An’am 

 

248 

 

 األنعام 

121. Ва [эй муъминон] аз он чи 

[ҳангоми забҳ] номи Аллоҳ таоло бар 

он бурданашудааст, нахӯред, чаро ки 

он [кори] ҳатман, нофармонӣ аст ва 

дар ҳақиқат шаётин ба дӯстони худ 

илқо мекунанд, ки бо шумо [дар ин 

маврид] муҷодала намоянд.Ва агар аз 

онон итоат кунед, ҳатман, шумо [низ 

дар зумраи] мушрикон ҳастед 

ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم  ُكلُواْ ِممه
ۡ
َولَا تَأ

ُۗ َوِإنه  ِ َعلَۡيهِ َوِإنهُهۥ لَفِۡسق  ٱَّلله
ۡولَِيآئِِهۡم  

َ
َيَِٰطيَن لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ ٱلشه

َطۡعُتُموُهۡم إِنهُكۡم  
َ
لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

 ١٢١ لَُمۡشِرُكونَ 

122. Оё касе, ки [дилаш аз ҷаҳлу ширк] 

мурда буд ва мо [бо тавҳиду имон] 

зиндааш гардонидем ва нуре барояш 

падид овардем, то дар партави 

[ҳидоят] он миёни мардум гом 

бардорад, ҳамчун касест, ки гӯӣ дар 

торикиҳо [гирифтор] аст ва аз он берун 

омаданӣ нест? Он чи кофирон 

мекарданд, ин гуна барояшон ороста 

шудааст 

ۡحَيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا  
َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

اِس   لَُهۥ نُوٗرا َيۡمِشي بِهِۦ فِي ٱلنه
لَُمَِٰت لَيَۡس  َثلُُهۥ فِي ٱلظُّ َكَمن مه

ْۚ َكَذَٰلَِك ُزي َِن  ِۡنَها ِبخَارِٖج م 
َٰفِرِي  ١٢٢ َن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ لِلَۡك

123. Ва ба ин гуна дар ҳар шаҳре 

бузургони гунаҳкорашро мегуморем, 

то дар он ба найранг бипардозанд [ва 

мардумро аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоранд], ва [-ле] онон ҷуз ба худ 

найранг намезананд ва [ин ҳақиқатро] 

дарк намекунанд 

َكَٰبَِر  
َ
ِ قَۡريٍَة أ

َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا فِي ُكل 
ۖۡ َوَما   ُمجۡرِِميَها لَِيۡمُكُرواْ فِيَها
نُفِسِهۡم َوَما  

َ
ها بِأ َيۡمُكُروَن إِل

 ١٢٣ يَۡشُعُرونَ 
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124. Ва [мушрикон] чун ояте [аз 

Қуръон] барояшон меояд мегӯянд: 

«Ҳаргиз ба он имон намеоварем, 

магар он ки ҳам монанди он чи ба 

паёмбарони илоҳӣ додашудааст, ба 

мо низ дода шавад». Аллоҳ таоло 

беҳтар медонад, ки рисолати хешро 

куҷо [ва бар уҳдаи чи касе] қарор 

диҳад. Ба зудӣ бар онон, ки муртакиби 

[нофармонӣ ва] гуноҳ шуданд, ба 

сазои найранге, ки варзида буданд, аз 

ҷониби Аллоҳ таоло хорӣ ва азоби 

сахте хоҳад расид 

َوِإَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  َقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن  
 ِۘ وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
َحتهيَٰ نُۡؤتَيَٰ ِمۡثَل َمآ أ

ۗۥُ   ۡعلَُم َحۡيُث َيجَۡعُل رَِسالََتُه
َ
ُ أ ٱَّلله

ۡجَرُمواْ َصَغا
َ
هِذيَن أ ٌر  َسُيِصيُب ٱل

ِ وََعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما َكانُواْ  ِعنَد ٱَّلله
 ١٢٤ َيۡمُكُرونَ 

125. Пас, ҳар киро Аллоҳ таоло 

бихоҳад, ҳидоят кунад, дилашро барои 

[пазириши] Ислом мекушояд ва 

ҳаркиро бихоҳад, дар гумроҳӣ 

вогузорад, дилашро танг [ва баста] 

месозад [ва пазириши ҳақро чунон 

барояш маҳол мегардонад, ки] гӯӣ 

мехоҳад аз осмон боло равад [ва 

наметавонад], Аллоҳ таоло ин чунин 

азобро бар касоне, ки имон 

намеоваранд, мегуморад 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح  
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن 
َ
َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ َوَمن يُرِۡد أ

هُهۥ يَ  جَۡعۡل َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا  يُِضل
ِۚ َكَذَٰلَِك   َمآِء ُد فِي ٱلسه عه نهَما يَصه

َ
َكأ

هِذيَن لَا   ُ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل َيجَۡعُل ٱَّلله
 ١٢٥ يُۡؤِمُنونَ 

126. Ва [эй паёмбар] ин [дини Ислом] 

роҳи рости Парвардигори туст. Ба 

ростӣ, ки мо оёт [-и худ]-ро барои 

гурӯҳе, ки панд мегиранд, ба тафсил 

баён кардем 

ُۗ َقۡد  َوَهََٰذا ِصَرَُٰط َرب َِك ُمۡسَتقِيٗما
ُرونَ  كه لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يَذه  ١٢٦ َفصه

127. Барои онон назди 

Парвардигорашон сарои саломату 

амният аст ва Ӯ ба [подоши] корҳое, ки 

мекарданд, [дӯсту] корсозашон аст 

َلَِٰم ِعنَد َرب ِِهۡمۖۡ َوُهَو  ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ َولِيُُّهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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128. Ва [ёд кун аз қиёмат] рӯзе, ки 

ҳамаи онон [инсу ҷин]-ро гирд 

меоварад [ва мефармояд]: «Эй гурӯҳи 

ҷинниён, аз одамиён [бисёреро гумроҳ 

кардед ва пайравони] фаровон 

ёфтед».Ва дӯстони [мушрики] эшон аз 

[миёни] инсонҳо мегӯянд: 

«Парвардигоро, бархе аз мо аз бархе 

дигар баҳрабардорӣ карданд [ва дар 

куфру гуноҳ ба якдигар ёрӣ 

расониданд] ва [ин ки] мо ба поёне, ки 

бароямон муқаррар карда будӣ, 

расидаем» [Аллоҳ таоло] Мефармояд: 

«Ҷойгоҳатон оташ аст [ва] дар он 

ҷовидон хоҳед буд, магар он чиро 

Аллоҳ таоло бихоҳад [ки аз он бикоҳад 

ё бибахшояд]. Бе 

тардид,Парвардигорат ҳакиму доност» 

َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر 
ِ َقِد ٱۡسَتۡكثَۡرتُم م ِ  َن ٱلۡإِنِسِۖ ٱلِۡجن 

َِن ٱلۡإِنِس َربهَنا  ۡولَِيآؤُُهم م 
َ
َوَقاَل أ

ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوبَلَۡغَنآ 
اُر  ْۚ َقاَل ٱلنه لَۡت لََنا جه

َ
هِذٓي أ َجلََنا ٱل

َ
أ

ها َما َشآَء  َُٰكۡم َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل َمۡثَوى
ْۚ إِنه َربهَك َحِكيٌم َعلِيم   ُ  ١٢٨ ٱَّلله

129. Ва инчунин баъзе аз 

ситамгоронро ба баъзе дигар ба 

[сазои] он чи мекарданд, мусаллат 

мегардонем 

َٰلِِميَن   َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه
ا بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ١٢٩ َبۡعَضُۢ

130. Эй гурӯҳи ҷин ва инс, оё аз миёни 

шумо фиристодагоне бароятон 

наёмаданд, ки оёти Маро бар шумо 

бихонанд ва аз дидори ин рӯз ба шумо 

ҳушдор диҳанд? Онон мегӯянд: «[Оре] 

Мо алайҳи хеш гувоҳӣ медиҳем [ки 

омаданд]».Ва зиндагии дунё 

фиребашон дод ва ба зиёни худ 

гувоҳӣ доданд, ки кофир буданд 

لَمۡ 
َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ تُِكۡم    َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

ۡ
يَأ

وَن َعلَۡيُكۡم   ِنُكۡم َيُقصُّ رُُسل  م 
َءاَيَٰتِي َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم  

  ۡۖ نُفِسَنا
َ
َهََٰذاْۚ َقالُواْ َشِهۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡنَيا وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ   ةُ ٱلدُّ ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ وََغره
نهُهۡم َكانُواْ َكَٰفِرِينَ 

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
 ١٣٠ أ

131. Ин [итмоми ҳуҷҷат] ба он хотир 

аст, ки Парвардигорат ҳеҷ гоҳ 

шаҳрҳоро, дар ҳоле ки мардумаш [аз 

паёми илоҳӣ бехабар ва] ғофиланд, ба 

ситам нобуд накардааст 

بَُّك ُمۡهلَِك  هۡم يَُكن ره ن ل
َ
َٰلَِك أ َذ

ۡهلَُها َغَٰفِلُونَ 
َ
 ١٣١ ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ
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132. Ва ҳамагон дар баробари он чи 

анҷом додаанд, дараҷоте доранд ва 

Парвардигорат аз он чи мекунанд, 

ғофил нест 

ْْۚ َوَما  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

ا َيۡعَملُونَ   ١٣٢ َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه

133. Ва Парвардигорат бениёзу дорои 

раҳмат [-и бекарон] аст. [Эй бандагони 

гунаҳгор, Аллоҳ таоло] Агар бихоҳад, 

шуморо [бо азоб аз миён] мебарад ва 

пас аз шумо ҳаркиро бихоҳад, 

ҷойнишин месозад, ҳамчунонки 

шуморо низ аз насли гурӯҳи дигар 

офарид 

  
ۡ
َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ُذو ٱلرهۡحمَةِِۚ إِن يََشأ

ۡف ِمنُۢ َبۡعِدُكم  يُۡذهِۡبُكۡم َويَۡسَتۡخلِ 
ِيهةِ   ِن ُذر  ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ا يََشآُء َكَمآ أ مه

 ١٣٣ َقۡوٍم َءاَخرِينَ 

134. [Эй кофирон] Он чи ба шумо 

ваъда дода мешавад, яқинан, хоҳад 

омад ва шумо наметавонед [Аллоҳ 

таолоро] нотавон созед [ва аз 

кайфараш бигурезед] 

نُتم إِنه َما 
َ
تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

 ١٣٤ بُِمۡعِجزِينَ 

135. Бигӯ: «Эй қавми ман, ба шеваи 

худ амал кунед [ва бар куфру 

гумроҳии худ бимонед, ки] бе тардид, 

ман [низ ба имони хеш] амал мекунам, 

пас, ба зудӣ хоҳед донист, ки [пирӯзии 

дунё ва] фарҷоми [некуи]он саро аз 

они кист. Бе гумон, ситамгорон [-и 

мушрик] растагор нахоҳанд шуд» 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم  
ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن   إِن ِي عَاِمل 

ِۚ إِنهُهۥ لَا   ارِ تَُكوُن لَُهۥ َعَٰقَِبُة ٱلده
َٰلُِمونَ   ١٣٥ ُيۡفلُِح ٱلظه

136. Ва [мушрикон] барои Аллоҳ таоло 

аз он чи офаридааст, аз кишту 

чаҳорпоён, саҳме таъйин карданд ва 

ба гумони худ гуфтанд: «Ин махсуси 

Аллоҳ таолост ва ин махсуси 

шарикони мо [бутҳо]». Пас, он чи 

барои шариконашон буд, ба Аллоҳ 

таоло намерасад, ва [-ле] он чи барои 

Аллоҳ таоло буд, ба шарикони онҳо 

мерасад. Чи бад доварӣ мекунанд! 

 ِمَن ٱلۡحَرِۡث  
َ
ا َذَرأ ِ ِممه وََجَعلُواْ َّلِله

 ِ نَۡعَِٰم نَِصيٗبا َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
َ
َوٱلۡأ

ۖۡ َفَما َكاَن   بِزَۡعِمِهۡم َوَهََٰذا لُِشَرَكآئَِنا
ِۖۡ َوَما لُِشَرَكآئِِهۡم فَلَا يَِصُل إِلَي  ٱَّلله

ِ َفُهَو يَِصُل إِلَيَٰ ُشَرَكآئِِهۡمُۗ   َكاَن َّلِله
 ١٣٦ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
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137. Ва ин гуна буд, ки шарикони онҳо 

[аз шаётину бутҳо] дар назари бисёре 

аз мушрикон [ки фақир буданд] қатли 

фарзандонашонро оростанд [ва зебо 

ҷилва доданд], то ҳалокашон кунанд 

ва оинашонро бар онон [ошуфта ва] 

муштабаҳ созанд.Ва агар Аллоҳ таоло 

мехост, чунин намекарданд, пас, [эй 

паёмбар, ту низ] ононро бо [туҳмату] 

дурӯғҳояшон вогузор 

َِن   َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِيٖر م 
ۡوَلَِٰدهِۡم ُشرَ 

َ
َكآؤُُهۡم  ٱلُۡمۡشِركِيَن َقۡتَل أ

لِيُۡرُدوُهۡم َولَِيلۡبُِسواْ َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖۡ  
ُ َما َفَعلُوُهۖۡ َفَذۡرُهۡم َوَما  َولَۡو َشآَء ٱَّلله

 ١٣٧ َيۡفتَُرونَ 

138. Ва ба пиндори хеш гуфтанд: 

«[Истифода аз] Ин чаҳорпоён ва 

киштзор[-ҳое, ки вақфи бутҳо шуда] 

мамнуъ аст ва ҳеҷ кас аз он 

намехӯрад, магар он [гурӯҳ аз 

ходимони бутҳо] ки мо мехоҳем ва 

чаҳорпоёне ҳастанд, ки [савор шудан 

бар] пушташон ҳаром шудааст».Ва 

домҳое [доштанд], ки [ҳангоми забҳ] 

номи Аллоҳ таолоро бар онҳо 

намебурданд, [инҳо ҳама боварҳое 

буд, ки] ба дурӯғ ба Аллоҳ таоло 

нисбат медоданд [ва Аллоҳ таоло] ба 

хотири он чи ба дурӯғ мебофтанд, 

ҷазояшонро хоҳад дод 

نَۡعَٰم  وََحرٌۡث ِحۡجر  
َ
ۦٓ أ ِ َوَقالُواْ َهَِٰذه

هَشآُء بِزَۡعِمِهۡم   ها َمن ن ها َيۡطَعُمَهآ إِل ل
ها   نَۡعَٰم  ل

َ
َِمۡت ُظُهوُرَها َوأ نَۡعٌَٰم ُحر 

َ
َوأ

ِ َعلَۡيَها ٱۡفتَِرآًء  يَۡذُكرُ  وَن ٱۡسَم ٱَّلله
َعلَۡيهِِۚ َسَيۡجزِيِهم بَِما َكانُواْ 

 ١٣٨ َيۡفتَُرونَ 

139. Ва гуфтанд: «Он чи дар шиками 

ин ҷаҳорпоён аст, [агар зинда 

мутавалид шавад] ба мардони мо 

ихтисос дорад ва бар ҳамсаронамон 

ҳаром шудааст, ва [-ле] агар [ҷанин] 

мурда бошад, ҳамаи онон [аз зану 

мард] дар он шариканд. Ба зудӣ 

[Аллоҳ таоло] ононро ба сазои ин 

тавсифашон кайфар хоҳад дод. Ба 

ростӣ, ки Ӯ ҳакими доност 

نَۡعَِٰم 
َ
َوَقالُواْ َما فِي ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

ٌم عَلَىَٰٓ  َخالَِصة  ل ُِذُكورِنَا َوُمحَره
 
َ
ۡيَتٗة َفُهۡم فِيهِ أ ۖۡ َوِإن يَُكن مه ۡزَوَِٰجَنا

ْۚ َسَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمْۚ إِنهُهۥ   ُشَرَكآُء
 ١٣٩ َحِكيٌم َعلِيم  
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140. Касоне, ки аз рӯйи [чаҳлу] 

бехирадӣ фарзандони худро [аз тарси 

фақр] куштанд ва бо дурӯғ бастан ба 

Аллоҳ таоло он чиро, ки Аллоҳ таоло 

рӯзияшон карда буд, [бар худ] ҳаром 

донистанд, сахт зиён карданд. Бе 

тардид, онон гумроҳ шуданд ва 

ҳидоятёфта набуданд 

ۡوَلََٰدُهۡم 
َ
هِذيَن َقَتلُٓواْ أ َقۡد َخِسَر ٱل

ُمواْ َما   َسَفَهُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡم وََحره
ِْۚ َقدۡ  ُ ٱۡفتَِرآًء عَلَى ٱَّلله   َرَزَقُهُم ٱَّلله

 ١٤٠ َضلُّواْ َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

141. Ӯст, ки боғҳое [бо буттаҳои] 

дорбастдор ва [дарахтони] бедорбаст 

падид овард ва [низ] дарахти хурмо ва 

зироате, ки меваҳояш гуногун аст ва 

дарахти зайтун ва анор, ки 

[баргҳояшон] ҳаммонанд ва 

[меваҳояшон] ноҳаммонанд аст. [Эй 

мардум] Аз меваи он чун ба бор 

нишаст, бихӯред ва рӯзи чиданаш 

ҳаққи [закоти бенавоён аз] онро 

бипардозед, ва [-ле] исроф накунед, 

[чаро ки] бе тардид, Ӯ исрофкоронро 

дӯст намедорад 

َٰٖت   َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞َوُهَو ٱل

ۡعُروَشَٰٖت وََغيَۡر َمۡعُروَشَٰٖت   مه
ُكلُُهۥ 

ُ
ۡرَع ُمخَۡتلًِفا أ َوٱلنهۡخَل َوٱلزه

اَن ُمتََشَٰبِٗها وََغيَۡر   مه ۡيُتوَن َوٱلرُّ َوٱلزه
ۡثَمَر  

َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُكلُواْ ِمن َثَمرِه

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۖۦِۡ َولَا   وََءاتُواْ َحقه
ْْۚ إِنهُهۥ لَا   ١٤١ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   تُۡسِرُفٓوا

142. Ва [низ] аз чаҳорпоён [ҳайвоноти] 

борбар ва [ҳайвоноти] ғайриборӣ [-ро 

офарид]. Аз он чи Аллоҳ таоло ба 

шумо рӯзӣ додааст, бихӯред ва аз 

гомҳои шайтон пайравӣ накунед. Бе 

гумон, ӯ душмани ошкоре барои 

шумост 

نۡ 
َ
ْۚ ُكلُواْ  َوِمَن ٱلۡأ َعَِٰم َحمُولَٗة َوفَۡرٗشا

ُ َولَا تَتهبُِعواْ   ا َرَزقَُكُم ٱَّلله ِممه
ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    ُخُطَوَِٰت ٱلشه

بِين    ١٤٢ مُّ
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143. Ҳашт [раъси] нару мода [барои 

истифодаи шумо офарид] аз меш як 

ҷуфт ва аз буз як ҷуфт, [эй паёмбар, 

ба мушрикон] бигӯ: «Оё [Аллоҳ таоло] 

он ду нарро ҳаром кардааст ё 

модаҳоро? Ё он чи ки раҳимҳои [ин] ду 

мода дар бар дорад? Агар рост мегӯед 

[ва бар таҳримашон далеле доред], аз 

рӯйи илм [-у мантиқ] ба ман хабар 

диҳед 

ِن ٱثۡنَيۡنِ 
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
 ثََمَٰنَِيَة أ

َكَرۡيِن  َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل َءآلذه
ا ٱۡشَتَملَۡت   مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َحره

نثََييِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم  
ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
َعلَۡيهِ أ

 ١٤٣ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

144. Ва аз шутур як ҷуфт ва аз гов як 

ҷуфт [офарид].Бигӯ: «Оё Аллоҳ таоло] 

он ду нарро ҳаром кардааст ё ду 

модаро? Ё он чи ки раҳимҳои [ин] ду 

мода дар бар дорад? Оё вақте Аллоҳ 

таоло шуморо ба ин [таҳрим] супориш 

мекард, [онҷо] ҳозир будед? Пас, кист 

ситамгортар аз он ки бар Аллоҳ таоло 

дурӯғ мебандад, то бидуни ҳеҷ 

[санаду] илме мардумро гумроҳ кунад? 

Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло гурӯҳи 

ситамгоронро ҳидоят намекунад» 

َوِمَن ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡنِۗ  
نثََييِۡن 

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َكَرۡيِن َحره قُۡل َءآلذه

رَۡحاُم  
َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مه

َ
نثََييِۡنِۖ  أ

ُ
ٱلۡأ

  ُ ىَُٰكُم ٱَّلله ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َوصه
َ
أ

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى   ۡظلَُم ِممه
َ
بَِهََٰذاْۚ َفَمۡن أ

ِ َكِذٗبا ل ُِيِضله ٱلنهاَس بَِغيِۡر   ٱَّلله
َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ِعلٍۡمِۚ إِنه ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٤٤ ٱلظه
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145. Бигӯ: «Дар он чи [аз аҳкоми 

илоҳӣ, ки] ба ман ваҳй шудааст, [ғизои] 

ҳаромеро, ки хӯрданаш барои 

хӯрандае ҳаром бошад, намеёбам, 

магар [гӯшти] мурдор ё хуни рехта ё 

гӯшти хук, ки ҳатман, палид [наҷасу 

ҳаром] аст, ё [қурбоние, ки ҳангоми 

забҳ] аз рӯйи нофармонӣ, номи ғайри 

Аллоҳ таоло бар он бурда бошанд». 

Пас, ҳар ки [барои ҳифзи ҷони худ, ба 

хӯрдани онҳо] ночор шавад, агар 

саркаш ва зиёдахоҳ набошад [бар ӯ 

гуноҳе нест]. Ба ростӣ, ки 

Парвардигорат омурзандаи меҳрубон 

аст 

ًما  وِحَي إِلَيه ُمحَره
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
هٓا أ قُل ل

ن يَُكوَن عَلَىَٰ َطاعِ 
َ
هٓا أ ۥٓ إِل ٖم َيۡطَعُمُه

ۡو لَحَۡم  
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مه

َ
َمۡيَتًة أ

هِله 
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِخنِزيرٖ َفإِنهُهۥ رِۡجٌس أ

ِ بِهۚۦِْ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر   لَِغيِۡر ٱَّلله
بَاٖغ َولَا عَادٖ َفإِنه َربهَك َغُفور  

 ١٤٥ رهِحيم  

146. Ва ҳар [ҳайвони] чанголдореро 

бар яҳудиён ҳаром кардем ва аз гову 

гӯсфанд, чарбҳои он дуро бар онон 

ҳаром кардем, магар чарбҳое, ки бар 

пушти онҳо ё даври рӯдаҳост ё он чи 

бо устухон даромехтааст. Ин гуна 

ононро ба сазои саркашияшон муҷозот 

кардем ва бе тардид, Мо ростгӯем 

ۡمَنا ُكله ذِي  هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ۡمَنا  ُظُفرِٖۖ َوِمَن ٱلَۡبَقرِ َوٱلَۡغَنِم َحره

ها َما َحمَلَۡت  َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ إِل
ۡو َما ٱۡخَتلََط  

َ
وِ ٱلۡحََوايَآ أ

َ
ُظُهوُرُهَمآ أ

َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖۡ َوِإنها   بَِعۡظٖمِۚ َذ
 ١٤٦ نَ لََصَِٰدُقو

147. Пас, [эй паёмбар] агар туро 

такзиб карданд, бигӯ: 

«Парвардигоратон раҳмати густурда 

дорад, ва [-ле] азобаш аз гурӯҳи 

гунаҳкорон бозгардонда нахоҳад шуд» 

بُُّكۡم ُذو َرۡحمَةٖ  بُوَك َفُقل ره َفإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلۡقَ 

ۡ
ۡوِم َوَِٰسَعةٖ َولَا يَُردُّ بَأ

 ١٤٧ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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148. Касоне, ки ширк варзиданд, 

хоҳанд гуфт: «Агар Аллоҳ таоло 

мехост, на мо ширк меовардем ва на 

падаронамон ва [ҳамчунин] чизеро 

[худсарона] таҳрим намекардем». 

Касоне, ки пеш аз онон буданд, низ 

ҳамин гуна [паёмбарони худро] такзиб 

карданд, то азоби моро чашанд. [Эй 

паёмбар, ба ин мушрикон] Бигӯ: «Оё 

[донишу] далеле наздатон ҳаст, ки 

барои Мо ошкор кунед? [Дар ҳақиқат] 

шумо ҷуз пиндор [аз чизе] пайравӣ 

намекунед ва ҷуз дурӯғ намегӯед» 

ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء 
َ
هِذيَن أ ُ  َسَيُقوُل ٱل ٱَّلله

ۡمَنا   ۡشَرۡكَنا َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحره
َ
َمآ أ

هِذيَن ِمن  َب ٱل ِۚ َكَذَٰلَِك َكذه ِمن َشۡيٖء
ُۗ قُۡل َهۡل  َسَنا

ۡ
َقۡبلِِهۡم َحتهيَٰ َذاُقواْ بَأ

  ۡۖ ِۡن ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوهُ لََنآ ِعنَدُكم م 
ها   نُتۡم إِل

َ
نه َوِإۡن أ ها ٱلظه إِن تَتهبُِعوَن إِل

 ١٤٨ خُۡرُصونَ تَ 

149. Бигӯ: «Далели расо ва равшан аз 

они Аллоҳ таолост ва агар мехост, 

ҳамаи шуморо ҳидоят мекард» 

ۖۡ فَلَۡو َشآَء   ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ١٤٩ لََهَدى

150. Бигӯ: «Гувоҳони худро, ки гувоҳӣ 

медиҳанд, ки Аллоҳ таоло инҳоро 

ҳаром кардааст, биёваред». Пас, 

[ҳатто] агар гувоҳӣ доданд, ту бо онон 

[ба чунин дурӯғе] гувоҳӣ мадеҳ ва аз 

ҳавасҳои касоне, ки оёти Моро дурӯғ 

шумурданд ва касоне, ки ба охират 

имон намеоваранд ва [маъбудони 

ботилро] бо Парвардигорашон ҳамто 

қарор медиҳанд, пайравӣ накун 

هِذيَن  قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل
َم َهََٰذاۖۡ َفإِن  َ َحره نه ٱَّلله

َ
يَۡشَهُدوَن أ

َشِهُدواْ فَلَا تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع  
هِذيَن   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱل هِذيَن َكذه ۡهَوآَء ٱل

َ
أ

ُهم بَِرب ِِهۡم  لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ وَ 
 ١٥٠ َيۡعِدلُونَ 
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151. Бигӯ: «Биёед он чиро, ки 

Парвардигоратон бар шумо ҳаром 

кардааст, бароятон бихонам: Ин ки 

чизеро бо Ӯ шарик қарор надиҳед ва 

ба падару модар некӣ кунед ва 

фарзандони худро аз [тарси] тангдастӣ 

накушед. Мо ба шумо ва онон рӯзӣ 

медиҳем ва ба корҳои зишт, чи ошкор 

ва чи ниҳон, наздик нашавед ва 

касеро, ки Аллоҳ таоло [қатлашро] 

ҳаром кардааст ҷуз ба ҳақ накушед. 

Ин аст [он чи Аллоҳ таоло] шуморо ба 

[пайравӣ аз] он супориш кардааст, 

бошад, ки биандешед 

َم َربُُّكۡم  ۞قُۡل  تُۡل َما َحره
َ
َتَعالَۡواْ أ

 ۡۖ ا ها تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ ل
َ
َعلَۡيُكۡمۖۡ أ

ۖۡ َولَا َتۡقُتلُٓواْ   َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا
حُۡن  ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه ۡوَلََٰدُكم م 

َ
أ

نَۡرُزقُُكۡم َوِإيهاُهۡمۖۡ َولَا َتۡقَربُواْ  
ا َبَطَنۖۡ ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َومَ 

 ُ َم ٱَّلله ۡفَس ٱلهتِي َحره َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنه
ىَُٰكم بِهِۦ  َٰلُِكۡم َوصه ِۚ َذ ِ ها بِٱلۡحَق  إِل

 ١٥١ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

152. Ва ба моли ятим наздик нашавед, 

магар ба беҳтарин шакл [ки ба суду 

салоҳи ӯ бошад], то ба синни [булуғ ва] 

рушди худ бирасад ва [санҷиши] 

паймона ва тарозуро ба адолат комил 

кунед.Мо ҳеҷ касеро ҷуз ба андозаи 

тавонаш мукаллаф намесозем ва 

ҳангоме ки сухан мегӯед [ё гувоҳӣ 

медиҳед], пас, адолатро риоя кунед, 

ҳарчанд, [дар бораи] хешованд бошад 

ва ба аҳду паймони Аллоҳ таоло вафо 

кунед. Ин аст [он чи Аллоҳ таоло] 

шуморо ба [пайравӣ аз] он супориш 

кардааст, бошад, ки панд гиред 

ها بِٱلهتِي   َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۚۥْ  هُ ُشده

َ
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيۡبلَُغ أ

َ
ِهَي أ

ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ  
َ
َوأ

 َ ۖۡ َوِإَذا  ل ها وُۡسَعَها ا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
  ِۖ قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰ

َٰلُِكۡم  ْْۚ َذ ۡوُفوا
َ
ِ أ َوبَِعۡهِد ٱَّلله

ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم   َوصه
ُرونَ   ١٥٢ تََذكه

153. Ва ин ки [огоҳ бошед] ин роҳи 

рости Ман аст, пас, аз он пайравӣ 

кунед ва аз [дигар] роҳҳо пайравӣ 

накунед, [чаро ки] шуморо аз роҳи Ӯ 

ҷудо месозад. Ин аст [он чи Аллоҳ 

таоло] шуморо ба [пайравӣ аз] он 

супориш кардааст, бошад, ки парво 

кунед 

نه َهََٰذا ِصَرَِٰطي ُمۡسَتقِيٗما 
َ
َوأ

ُبَل َفتَ  َق  فَٱتهبُِعوُهۖۡ َولَا تَتهبُِعواْ ٱلسُّ َفره
َٰلُِكۡم  بُِكۡم َعن َسبِيلِهۚۦِْ َذ

ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ١٥٣ َوصه
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154. Сипас ба Мӯсо китоб [Таврот] 

додем, то бар касе, ки некӣ кардааст, 

неъматро тамом кунем ва барои он ки 

[ҳукми] ҳар чизеро ба тафсил баён 

намоем ва раҳнамуду раҳмате гардад, 

бошад, ки ба дидори 

Парвардигорашон имон биёваранд 

ُثمه َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما  
  ِ

ۡحَسَن َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
َ
هِذٓي أ عَلَى ٱل

َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآِء 
 ١٥٤ َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ 

155. Ва ин [Қуръон] ки нозил кардем, 

китоби пурбаракат аст, аз он пайравӣ 

кунед ва парво намоед, бошад, ки 

мавриди раҳмат қарор гиред 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

فَٱتهبُِعوهُ َوٱتهُقواْ لََعلهُكۡم  
 ١٥٥ تُۡرَحمُونَ 

156. [Онро нозил кардем] То нагӯед: 

«Китоб [-и осмонӣ] танҳо бар ду 

тоифаи пеш аз мо [ яҳудиён ва 

масеҳиён] нозил шуда буд ва мо аз 

қироату тиловати эшон бехабар 

будем» 

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ 
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َطآئَِفَتيِۡن ِمن َقۡبلَِنا َوِإن ُكنها َعن 
 ١٥٦ لََغَٰفِلِينَ دَِراَستِِهۡم 

157. Ё нагӯед: «Агар китоб [-и осмонӣ] 

бар мо нозил мешуд, аз онон 

роҳёфтатар будем». Пас, бе тардид, 

[ин ки] аз ҷониби Парвардигоратон 

далели равшан ва ҳидоят ва раҳмате 

бароятон омадааст. Пас, кист 

ситамгортар аз он ки оёти Аллоҳ 

таолоро дурӯғ ангорад ва аз он рӯ 

бигардонад? Ба зудӣ касонеро, ки аз 

оёти Мо рӯ мегардонанд, ба сазои он 

ки [ба каломи илоҳӣ] пушт мекарданд, 

ба азоби сахт [-у дардовар] муҷозот 

хоҳем кард 

نزَِل َعلَۡيَنا 
ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
أ

هۡ 
َ
َدىَٰ ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد  ٱلِۡكَتَُٰب لَُكنهآ أ

ب ُِكۡم َوُهٗدى  ِن ره َجآَءُكم بَي َِنة  م 
َب   ن َكذه ۡظلَُم ِممه

َ
ْۚ َفَمۡن أ َوَرۡحمَة 

  ُۗ ِ َوَصَدَف َعۡنَها أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
هِذيَن يَۡصِدُفوَن َعۡن  َسَنۡجزِي ٱل
َءاَيَٰتَِنا ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ 

 ١٥٧ يَۡصِدُفونَ 
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158. Оё [кофирон] интизори ҷуз ин 

доранд, ки фариштагон [-и марг] 

наздашон биёянд ё Парвардигорат 

[худ барои доварӣ] биояд ё бархе аз 

нишонаҳои Парвардигорат [дар 

мавриди қиёмат] фаро расад? Рӯзе, ки 

бархе аз нишонаҳои Парвардигорат 

ошкор гардад, имон овардани касе, ки 

пештар имон наёварда ё бо имонаш 

хайре ҳосил накарда аст, суде ба 

ҳолаш надорад. [Эй паёмбар, ба 

мушрикон] Бигӯ: «Мунтазир бошед. Бе 

гумон мо [низ] мунтазирем» 

تَِيُهُم  
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

تِيَ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِي َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

تِي َبۡعُض 
ۡ
َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ يَۡوَم يَأ

َءاَيَِٰت َرب َِك لَا يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمَُٰنَها 
ۡو  

َ
لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ

َكَسَبۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيٗۡراُۗ قُِل  
 ١٥٨ ٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ 

159. [Эй паёмбар] касоне, ки дини 

худро пароканда сохтанд ва фирқа-

фирқа шуданд, бе тардид туро бо онон 

коре нест; онон корашон фақат бо 

Аллоҳ таолост.Онгоҳ [Аллоҳ таоло дар 

рӯзи қиёмат] аз он чи мекарданд, 

огоҳашон месозад 

ُقواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعا  هِذيَن فَره إِنه ٱل
 ِ هۡسَت ِمۡنُهۡم ف ۡمُرُهۡم  ل

َ
ِۚ إِنهَمآ أ ي َشۡيٍء

ِ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ  إِلَي ٱَّلله
 ١٥٩ َيۡفَعلُونَ 

160. [Дар он рӯз] Ҳар [муъмине] ки 

кори неке биоварад, даҳ баробараш 

[подош] хоҳад дошт ва ҳар ки кори 

баде биоварад, ҷуз монандаш кайфар 

нахоҳад дид ва ба онон ситам нахоҳад 

шуд 

َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُر  
ي ِئَةِ فَلَا   ۖۡ َوَمن َجآَء بِٱلسه ۡمَثالَِها

َ
أ

ها ِمۡثلََها َوُهۡم لَا   ُيجَۡزىَٰٓ إِل
 ١٦٠ ُيۡظلَُمونَ 

161. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Бе тардид, Парвардигорам маро ба 

роҳи рост ҳидоят кардааст: дини 

пойдор [ва] оини Иброҳим, ки ҳақгаро 

буд ва ҳаргиз дар зумраи мушрикон 

набуд» 

َٰنِي َرب ِٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  قُۡل إِنهنِي َهَدى
ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم   ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما م  مُّ

ْۚ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١٦١ َحنِيٗفا



 

Al An’am 

 

260 

 

 األنعام 

162. Бигӯ: «Бе тардид, намозам ва 

қурбониҳои ман ва зиндагӣ ва маргам 

ҳама барои Аллоҳ таоло – 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحَۡياَي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ١٦٢ َوَمَماتِي َّلِله

163. [Ҳам Ӯ ки] Шарике надорад ва ба 

ин [яктопарастӣ холисона] дастур 

ёфтаам ва ман нахустин мусулмон аз 

ин қавм ҳастам» 

نَا۠ 
َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ لَا َشِريَك لَُه

ُل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه
َ
 ١٦٣ أ

164. Бигӯ: «Оё ба ҷуз Аллоҳи мутаол 

парвардигореро биҷӯем ва ҳол он ки Ӯ 

Парвардигори ҳама чиз аст? Ва ҳеҷ 

касе [кори ношоистае] анҷом 

намедиҳад, магар он ки [бори гуноҳаш] 

бар худи ӯст ва ҳеҷ гунаҳгоре бори 

[гуноҳи] дигареро ба дӯш намекашад. 

Сипас бозгашти [ҳамаи] шумо ба сӯйи 

Парвардигоратон аст. Он гоҳ [дар рӯзи 

қиёмат, аз ҳақиқати] он чи дар он 

ихтилоф доштед, огоҳатон месозад 

ا َوُهَو َربُّ  بِۡغي َرب ٗ
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ِۚ َولَا تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٍس   ِ َشۡيٖء
ُكل 

ْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر  ها َعلَۡيَها إِل
رِۡجُعُكۡم   ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه ۡخَرىَٰ

ُ
أ

َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ  
 ١٦٤ َتخَۡتلُِفونَ 

165. Ва Ӯст, ки шуморо ҷойнишини 

[пешиниён дар] замин қарор дод ва 

дараҷоти бархе аз шуморо [дар 

офариниш ва сарват] бар бархи дигар 

бартарӣ дод, то [ба василаи] он чи ба 

шумо додааст, озмоишатон кунад. Бе 

тардид, Парвардигорат зудкайфар аст 

ва яқинан Ӯ бисёр омурзанда [ва] 

меҳрубон аст 

هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف   َوُهَو ٱل
ۡرِض َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم َفۡوَق  

َ
ٱلۡأ

َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ 
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك َسِريُع ٱلۡعَِقاِب  َءاتَى

 ُۢ  ١٦٥ َوِإنهُهۥ لََغُفور  رهِحيُم
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Сураи Аъроф  الأعراف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим, сод  ١ الٓٓمٓص 

2. [Эй паёмбар, ин Қуръон] Китобест, 

ки бар ту нозил шудааст, пас, набояд 

дар синаат нисбат ба он тардиде 

бошад, [нозил шуда] то бо он 

[мардумро] бим диҳӣ ва барои 

муъминон панд [ва тазаккуре] бошад 

نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي 
ُ
كَِتٌَٰب أ

ِۡنُه لُِتنِذَر بِهِۦ   َصۡدرَِك َحَرج  م 
 ٢ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. [Эй мардум] Он чиро аз ҷониби 

Парвардигоратон бар шумо нозил 

шудааст, пайравӣ кунед ва аз 

[дӯстону] корсозони дигар ба ҷуз Ӯ 

пайравӣ накунед, чи андак панд 

мепазиред! 

ب ُِكۡم   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ُۗ قَلِيلٗا  ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ َولَا تَتهبُِعواْ ِمن ُدونِهِ

ُرونَ  ا تََذكه  ٣ مه

4. Чи бисёр [сокинони рустоҳо] ва 

шаҳрҳо, ки нобудашон кардем ва 

азоби Мо шабҳангом ё дар ҳоле ки ба 

хоби нимрӯзӣ фурӯ рафта буданд, ба 

суроғашон омад 

ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها  
َ
ِن قَۡريٍَة أ َوَكم م 

ۡو ُهۡم َقآئِلُونَ 
َ
ُسَنا بََيًَٰتا أ

ۡ
 ٤ بَأ

5. Ва чун азоби Мо ба суроғашон 

омад, суханашон ҷуз ин набуд, ки 

гуфтанд: «Ба ростӣ, ки мо [кофиру] 

ситамгор будем» 

ُسَنآ  
ۡ
َُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ َفَما َكاَن َدۡعَوى

ن َقالُٓواْ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 
َ
هٓا أ  ٥ إِل
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6. Мусалламан, Мо аз касоне, ки 

[паёмбаронамон] ба сӯяшон 

фиристода шуданд, [дар бораи 

пазириши паёми ҳақ] суол хоҳем кард 

ва ҳатман, аз паёмбарон [низ 

дарбораи посухи умматҳояшон ба 

даъвати онон] хоҳем пурсид 

ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم  
ُ
هِذيَن أ فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل

 ٦ َولَنَۡسـ َلَنه ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

7. Яқинан, [кирдори бандагонро] бо 

илм [-и худ] барояшон баён мекунем 

ва мо ҳаргиз ғоиб [ва ғофил аз аҳволи 

онон] набудаем 

نه َعلَۡيِهم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها  فَلََنُقصه
 ٧ غَآئِبِينَ 

8. Дар он рӯз, вазн [-у меъёри санҷиши 

аъмол, адолат] ҳақ аст. Пас,онҳое, ки 

вазни аъмолашон сангин бошад, 

ононанд, ки растагоранд 

ْۚ َفَمن َثُقلَۡت   َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ
 ٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

9. Ва онҳое, ки вазни аъмолаш сабук 

бошад, онон касоне ҳастанд, ки ба хеш 

зиён расонидаанд, чаро ки [бо инкори 

Қуръон] ба оёти Мо ситам мекарданд 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ َوَمۡن َخفه

نُفَسُهم بَِما َكانُواْ 
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱل

 ٩ أَـِبَيَٰتَِنا َيۡظلُِمونَ 

10. Ва [эй мардум] ба ростӣ, ки Мо 

шуморо дар замин ҷой додем ва дар 

онҷо бароятон васоил [-у имконот]-и 

зиндагӣ ниҳодем. Чи андак шукр 

мегузоред! 

ۡرِض 
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيلٗا  
ا تَۡشُكُرونَ   ١٠ مه
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11. Ва бе тардид, Мо [насли] шуморо 

[дар замин] падид овардем, сипас 

шуморо [ба беҳтарин ҳолат] шакл 

додем, он гоҳ ба фариштагон гуфтем: 

«Барои [бузургдошту эҳтиром, бар] 

Одам саҷда кунед», пас, [ҳамагӣ] 

саҷда карданд, магар иблис, ки аз 

саҷдакунандагон набуд 

ۡرَنَُٰكۡم  َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمه َصوه
ُثمه قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 

َِن  فََسَجُدوٓ  هٓا إِبۡلِيَس لَۡم يَُكن م  اْ إِل
َِٰجِدينَ   ١١ ٱلسه

12. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Вақте ки 

туро [ба саҷда] фармон додам, чи чиз 

монеат шуд, ки саҷда кунӣ»? [Иблис] 

Гуфт: «Ман аз ӯ беҳтарам: маро аз 

оташ офаридӣ ва [-ле] ӯро аз гил 

падид овардӣ» 

ها تَۡسُجَد إِۡذ  َقاَل  ل
َ
َما َمَنَعَك أ

ِۡنُه َخلَۡقَتنِي  نَا۠ َخيۡر  م 
َ
َمۡرتَُكۖۡ َقاَل أ

َ
أ

 ١٢ ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ 

13. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз ин 

[биҳишти барин] фуруд о, [зеро] ҳаққи 

ту нест, ки дар он [макон гарданкашӣ 

ва] такаббур кунӣ. Пас, берун рав, [ки] 

бе тардид, ту аз хоршудагонӣ» 

َقاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكوُن لََك 
ن َتَتَكبهَر فِيَها فَٱۡخُرۡج إِنهَك ِمَن 

َ
أ

َٰغِرِينَ   ١٣ ٱلصه

14. [Иблис] Гуфт: «То рӯзе, ки 

[инсонҳо] барангехта шаванд, маро 

муҳлат бидеҳ [то фиребашон диҳам] 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
َ
 ١٤ َقاَل أ

15. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ҳатман, ту 

аз муҳлатёфтагонӣ» 
 ١٥ َقاَل إِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

16. [Иблис] гуфт: «Пас, ба хотири он ки 

маро ба гумроҳӣ [ва ҳалокат] афкандӣ, 

ман низ бар сари роҳи мустақими Ту 

барои [фиреби] онон менишинам 

ۡقُعَدنه لَُهۡم 
َ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
َقاَل فَبَِمآ أ

 ١٦ ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيمَ 
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17. Сипас бар онон, аз рӯбарӯ ва аз 

пушти сар ва аз тарафи росту 

чапашон, дармеоям ва [чунон 

мекунам] бештарашро шукургузор [-и 

неъматҳои худ] намеёбӣ» 

يِۡديِهۡم َوِمۡن  
َ
ِنُۢ َبيِۡن أ ُثمه ٓأَلتِيَنهُهم م 

يَۡمَٰنِِهۡم وََعن  
َ
َخلۡفِِهۡم وََعۡن أ

ۡكثَرَُهۡم  
َ
َشَمآئِلِِهۡمۖۡ َولَا َتِجُد أ

 ١٧ َشَِٰكرِينَ 

18. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз онҷо 

[биҳишт] накуҳида ва рондашуда 

берун рав. Ҳар касе аз онон, ки аз ту 

пайравӣ кунад, [дар сипоҳи туст ва 

рӯзи қиёмат] ҳатман, дузахро аз ҳамаи 

шумо пур хоҳам кард 

ۡدُحوٗراۖۡ   َقاَل ٱۡخُرۡج ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مه
ۡملََأنه َجَهنهَم 

َ
هَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم لَأ ل

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٨ ِمنُكۡم أ

19. Ва, эй Одам, ту ва ҳамсарат дар 

биҳишт сокин шавед ва аз [хӯрданиҳои 

он аз] ҳар ҷойе ки хостед бихуред, ва 

[-ле] ба ин дарахт наздик нашавед ки 

аз ситамгорони [нофармон] хоҳед буд» 

نَت َوَزوُۡجَك  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوَيَٰٓ

ٱلۡجَنهَة َفُكلَا ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا 
َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه 

َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه

20. Пас, шайтон он дуро васваса кард, 

то он чи аз шармгоҳашон ба онон 

пӯшида монда буд, бар эшон ошкор 

созад [пас, ҳилае андешид] ва гуфт: 

«Парвардигоратон шуморо аз [хӯрдани 

меваи] ин дарахт манъ накард, магар 

[барои] он ки [мабодо табдил ба] ду 

фаришта гардед ё аз ҷовидонон 

шавед» 

ۡيَطَُٰن لُِيۡبِدَي  َفوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن  

َُٰكَما   َسۡوَٰءتِِهَما َوَقاَل َما َنَهى
ن  

َ
هٓا أ َجَرةِ إِل َربُُّكَما َعۡن َهَِٰذهِ ٱلشه

وۡ 
َ
 تَُكونَا ِمَن  تَُكونَا َملََكيِۡن أ

 ٢٠ ٱلَۡخَٰلِِدينَ 

21. Ва барои он ду савганд хӯрд, ки: 

«Ман, ҳатман, хайрхоҳатон ҳастам» 
َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي لَُكَما لَِمَن  

َِٰصِحينَ   ٢١ ٱلنه
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22. Пас, онҳоро бо фиреб [аз мақому 

манзилашон] фуруд овард ва чун аз 

[меваи] он дарахт бичашиданд, 

шармгоҳашон бар онон намоён шуд ва 

шурӯъ карданд ба қарор додани барги 

[дарахтони] биҳишт бар [шармгоҳи] 

худ.Ва Парвардигорашон [инчунин] ба 

онҳо нидо дод: «Оё шуморо аз 

[хӯрдани меваи] он дарахт манъ 

накардам ва ба шумо нагуфтам, ки бе 

тардид, шайтон душмани ошкори 

шумост»?! 

َجَرةَ   ا َذاَقا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ َفَدلهى
بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا 

َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۖ 
ۡنَهُكَما َعن  

َ
لَۡم أ

َ
َُٰهَما َربُُّهَمآ أ َونَاَدى

قُل 
َ
َجَرةِ َوأ لهُكَمآ إِنه تِلُۡكَما ٱلشه

بِين   ۡيَطََٰن لَُكَما َعُدو   مُّ  ٢٢ ٱلشه

23. [Он ду] Гуфтанд: «Парвардигоро, 

мо [ бо сарпечӣ аз дастурат] ба 

хештан ситам кардаем ва агар моро 

наёмурзӣ ва бар мо раҳм накунӣ, 

ҳатман, аз зиёнкорон хоҳем буд» 

نفُ 
َ
هۡم َقالَا َربهَنا َظلَۡمَنآ أ َسَنا َوِإن ل

َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا لََنُكوَننه ِمَن  
 ٢٣ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «[Аз биҳишт 

бар замин] фуруд оед, [дар ҳоле ки 

азин пас] бархе аз шумо душмани 

бархе дигаред ва дар замин бароятон 

то муддат [-и муайян]-е қароргоҳ ва 

баҳрамандӣ хоҳад буд» 

َقاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض  
ۡرِض ُمۡسَتَقر   

َ
ۖۡ َولَُكۡم فِي ٱلۡأ َعُدو  

 ٢٤ َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

25. [Ва] Фармуд: «Дар он зиндагӣ 

мекунед ва дар ҳамон[ҷо] мемиред ва 

[рӯзи қиёмат низ] аз он берун оварда 

мешавед» 

َقاَل فِيَها َتحَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن  
 ٢٥ َوِمۡنَها ُتخۡرَُجونَ 
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26. Эй фарзандони Одам, ҳамоно 

бароятон либосе фурӯ фиристодем, ки 

шармгоҳҳотонро мепӯшонад ва [мояи] 

зинати шумост ва [барои муъмин] 

либоси парҳезгорӣ беҳтар аст. Ин аз 

нишонаҳои [қудрати] Аллоҳ таолост, 

бошад, ки [инсонҳо] панд гиранд 

نَزلَۡنا َعلَۡيُكۡم 
َ
َيََٰبنِٓي َءاَدَم َقۡد أ

  ۡۖ لَِباٗسا يَُوَٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشا
َٰلَِك   َٰلَِك َخيۡر ْۚ َذ ۡقَوىَٰ َذ َولَِباُس ٱلته

ِ لََعلهُهۡم  ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله
ُرونَ  كه  ٢٦ يَذه

27. Эй фарзандони Одам, [огоҳ бошед, 

ки] шайтон шуморо нафиребад, 

чунончи падару модаратонро аз 

биҳишт берун кард ва либосашонро аз 

танашон [берун] кашид, то 

шармгоҳашонро ба онон нишон диҳад. 

Бе тардид, ӯ ва гурӯҳаш аз ҷойе, ки 

онҳоро намебинед, шуморо мебинанд. 

Ба ростӣ, ки Мо шаётинро дӯстони 

касоне қарор додаем, ки имон 

намеоваранд 

ۡيَطَُٰن   َيََٰبنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه
َِن ٱلۡجَنهةِ  بََوۡيُكم م 

َ
ۡخَرَج أ

َ
َكَمآ أ

يَنزُِع َعۡنُهَما لَِباَسُهَما لِيُِريَُهَما  
َُٰكۡم ُهَو   ْۚ إِنهُهۥ يََرى َسۡوَٰءتِِهَمآ

ۥ ِمۡن َحۡيُث لَا تََرۡوَنُهۡمُۗ إِنها  َوقَبِيلُهُ 
هِذيَن لَا  ۡولَِيآَء لِل

َ
َيَِٰطيَن أ َجَعلَۡنا ٱلشه

 ٢٧ يُۡؤِمُنونَ 

28. Ва чун [мушрикон] кори зиште 

анҷом медиҳанд, мегӯянд: «Мо 

ниёгони худро бар ин [кор] ёфтаем ва 

Аллоҳ таоло моро ба [анҷоми] он 

фармон додаст». Бигӯ: «Аллоҳ таоло 

ҳаргиз ба зишткорӣ фармон 

намедиҳад. Оё суханеро, ки 

намедонед, ба Аллоҳ таоло нисбат 

медиҳед?» 

َِٰحَشٗة َقالُواْ وََجۡدنَا   َوِإَذا َفَعلُواْ َف
ُۗ قُۡل  َمَرنَا بَِها

َ
ُ أ َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َوٱَّلله

 ِ ُمُر ب
ۡ
َ لَا يَأ ٱلَۡفۡحَشآِءِۖ إِنه ٱَّلله

ِ َما لَا  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
أ

 ٢٨ َتۡعلَُمونَ 
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29. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Парвардигорам ба адолат фармон 

додааст ва [инки ҳама ҷо, ба вижа] дар 

ҳар масҷиде [холисона] рӯйи хешро ба 

сӯйи [қиблаи] Ӯ кунед ва Ӯро дар ҳоли 

[ба дуо ва ниёиш] бихонед ки дин [-и 

худ]-ро барояш холис намудаед. [Ва 

бидонед] Ҳамон гуна ки шуморо дар 

оғоз падид овард, [пас аз марг низ 

бори дигар ба сӯяш] бозмегардед 

قِيُمواْ 
َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

ِ َمۡسِجٖد  
وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكل 

يَنْۚ َكَما  َوٱۡدُعوهُ ُم  ِ خۡلِِصيَن لَُه ٱلد 
ُكۡم َتُعوُدونَ 

َ
 ٢٩ بََدأ

30. [Аллоҳ таоло] Гурӯҳеро ҳидоят 

кард ва бар гурӯҳ [-и дигар]-е гумроҳӣ 

муқаррар гаштааст; зеро онон ба ҷойи 

Аллоҳ таоло шаётинро [ба унвони] 

дӯстон [-и хеш] баргузиданд ва гумон 

мекарданд, ки ҳидоят ёфтаанд» 

فَرِيًقا َهَدىَٰ َوفَرِيًقا َحقه َعلَۡيِهُم 
َيَِٰطيَن   خَُذواْ ٱلشه ْۚ إِنهُهُم ٱته َلَٰلَُة ٱلضه
ِ َويَۡحَسُبوَن   ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
أ

ۡهَتُدونَ  نهُهم مُّ
َ
 ٣٠ أ

31. Эй фарзандони Одам, ҳангоми 

рафтан ба масҷид [ва дар ҳар намозе] 

зинати худро баргиред [ва либоси 

шоиста бипӯшед] ва [дар зиндагӣ, аз 

хӯрокҳои покиза] бихӯред ва 

биошомед, вале исроф накунед, [ки] 

бе тардид, Аллоҳ таоло 

исрофкунандагонро дӯст намедорад 

۞َيََٰبنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكۡم ِعنَد 
ِ َمۡسِجٖد وَُكلُواْ َوٱۡشَربُ 

واْ َولَا  ُكل 
ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ٣١ تُۡسِرُفٓوا
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32. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Либос [-у зинатҳо]е-ро ки Аллоҳ 

таоло барои бандагонаш падид 

оварда ва [ҳамчунин] рӯзиҳои 

покизаро чи касе ҳаром кардааст?». 

Бигӯ: «Ин [неъматҳо] дар зиндагии 

дунё барои касонест, ки имон 

овардаанд, [ва агар чи кофирон низ аз 

онҳо баҳраманданд] рӯзи қиёмат 

махсус [-и муъминон] хоҳад буд. Мо 

инчунин оёт [-и худ]-ро барои гурӯҳе, 

ки медонанд, ба тафсил баён мекунем 

 
َ
ِ ٱلهتِٓي أ َم زِيَنَة ٱَّلله ۡخَرَج  قُۡل َمۡن َحره

ِۡزِقِۚ قُۡل  ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  لِعَِبادِهِۦ َوٱلطه
ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ ِهَي لِل

َخالَِصٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك  
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ  ٣٢ ُنَفص 

33. Бигӯ: «Парвардигорам зишткориҳо, 

чи ошкор [бошад] ва чи пинҳон ва 

гуноҳу ситами ноҳақро ҳаром 

намудааст ва ин ки чизеро шарики 

Аллоҳ таоло бидонед, ки далеле бар 

[ҳаққонияти] он нозил накардааст ва 

инки чизеро, ки намедонед, ба Аллоҳ 

таоло нисбат диҳед 

َم َرب َِي ٱلَۡفَوَِٰحَش مَ  ا  قُۡل إِنهَما َحره
َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَي  
ِ َما لَۡم  ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله

َ
ِ َوأ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ن َتُقولُواْ عَلَى  
َ
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوأ ُينَز 

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٣٣ ٱَّلله

34. Ҳар уммате аҷале дорад.Пас, 

ҳангоме ки аҷалашон ба сар ояд, на 

лаҳзае [аз он] таъхир мекунанд ва на 

[бар он] пешӣ мегиранд 

َجلُُهۡم  
َ
ۖۡ َفإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولِكُل 
ِخُروَن َساَعٗة َولَا  

ۡ
لَا يَۡسَتأ

 ٣٤ يَۡسَتۡقِدُمونَ 

35. Эй фарзандони Одам, агар 

паёмбароне аз худи шумо [наздатон] 

биоянд, ки оёти Маро бароятон 

бихонанд, [аз он пайравӣ кунед] пас, 

онон, ки парҳезгорӣ намоянд ва 

[рафторҳои гузаштаро] ислоҳ кунанд, 

на тарсе хоҳанд дошт ва на андуҳгин 

мешаванд 

تِيَنهُكۡم ُرُسل   
ۡ
ا يَأ َيََٰبنِٓي َءاَدَم إِمه

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي   ِنُكۡم َيُقصُّ م 
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف  َفَمِن ٱته 

َ
َقيَٰ َوأ

 ٣٥ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 
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36. Ва касоне, ки оёти Моро дурӯғ 

мепиндоранд ва дар баробараш 

[гарданкашӣ ва] такаббур меварзанд, 

аҳли дузаханд ва ҷовидона дар он 

хоҳанд монд 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱسۡ  هِذيَن َكذه َتۡكبَُرواْ َوٱل
ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َعۡنَهآ أ

 ٣٦ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

37. Пас, кист ситамгортар аз он ки бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ё 

оёташро дурӯғ мепиндорад? Онон 

касоне ҳастанд, ки насибашон аз ончи 

[дар Лавҳи маҳфуз] муқаррар шудааст, 

ба эшон хоҳад расид, то он гоҳ ки 

фиристодагони Мо ба суроғашон 

меоянд, ки ҷонашонро бигиранд, [ба 

онон] мегӯянд: «Онҳое, ки ба ҷойи 

Аллоҳ таоло мепарастидед, куҷо 

ҳастанд»? [Онон] Мегӯянд: «Аз [назди] 

мо гум шуданд».Ва [ин гуна] алайҳи 

худ гувоҳӣ медиҳанд, ки кофир 

будаанд 

  ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َفَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۦْٓۚ أ َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه

َ
َكِذبًا أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ  َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم م 
إَِذا َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا َيَتَوفهۡوَنُهۡم َقالُٓواْ 

ۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن 
َ
ُدوِن أ

ِۖۡ َقالُواْ َضلُّواْ َعنها وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ  ٱَّلله
نهُهۡم َكانُواْ َكَٰفِرِينَ 

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
 ٣٧ أ

38. [Фариштагон] Ба онҳо мегӯянд: 

«Дар байни гурӯҳҳое аз ҷин ва инс, ки 

пеш аз шумо [кофиру гумроҳ] буданд, 

дар оташ [-и дузах] ворид шавед». Ҳар 

гоҳ гурӯҳе ворид мешаванд, гурӯҳи 

дигарро лаънат мекунанд, то ҳангоме 

ки [саранҷом] ҳамагӣ дар онҷо ба ҳам 

мерасанд. Пайравони [фиребхӯрдаи] 

онҳо дар бораи раҳбаронашон 

мегӯянд: «Парвардигоро, инҳо буданд, 

ки моро гумроҳ карданд. Пас, азоби 

дучанд аз оташ ба онон бидеҳ». 

[Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Барои ҳар 

кадом [аз шумо азоби] дучанд аст, 

вале намедонед» 

َمٖم َقۡد َخلَۡت ِمن  
ُ
َقاَل ٱۡدُخلُواْ فِٓي أ

ِ َوٱلۡإِنِس فِي  َِن ٱلِۡجن  َقۡبلُِكم م 
ة  لهَعَنۡت   مه

ُ
ارِِۖ ُكلهَما َدَخلَۡت أ ٱلنه

ۖۡ َحتهيَٰٓ  ۡخَتَها
ُ
اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا أ إَِذا ٱده

َُٰهۡم َربهَنا  ولَى
ُ
َُٰهۡم لِأ ۡخَرى

ُ
َقالَۡت أ

َضلُّونَا فَـ َاتِِهۡم َعَذاٗبا  
َ
ُؤلَآِء أ َهَٰٓ

ٖ ِضۡعف   
َِن ٱلنهارِِۖ َقاَل لِكُل  ِضۡعٗفا م 

ها َتۡعلَُمونَ   ٣٨ َوَلَِٰكن ل
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39. Раҳбарони онҳо ба пайравонашон 

мегӯянд: «Шумо бар мо ҳеҷ имтиёзе 

надоред, пас, ба [кайфари] ончи 

мекардед, азобро бичашед» 

َُٰهۡم َفَما َكاَن   ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
َوَقالَۡت أ

لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن َفۡضٖل َفُذوُقواْ  
 ٣٩ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

40. Касоне, ки оёти Моро дурӯғ 

ангоштанд ва дар баробари онҳо 

[гарданкашӣ ва] такаббур намуданд, 

дарҳои осмон ҳаргиз барояшон 

кушода намешавад ва ба биҳишт 

ворид нахоҳанд шуд, магар онки шутур 

аз сӯрохи сӯзан ворид шавад.Ва 

гунаҳгоронро инчунин кайфар 

медиҳем 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  هِذيَن َكذه إِنه ٱل
بَُرواْ َعۡنَها لَا ُتَفتهُح لَُهۡم  َوٱۡسَتكۡ 

َمآِء َولَا يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة  بَۡوَُٰب ٱلسه
َ
أ

َحتهيَٰ يَلَِج ٱلۡجََمُل فِي َسم ِ ٱلۡخَِياِطِۚ  
 ٤٠ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

41. Бар эшон бистаре аз [оташи] дузах 

[муҳайёст] ва [рӯйандозашон низ] 

пӯшишҳое [аз оташ аст] ва 

ситамгоронро инчунин кайфар 

медиҳем 

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن َفۡوقِِهۡم   لَُهم م 
َغَواٖشِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

َٰلِِمينَ   ٤١ ٱلظه

42. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста кардаанд [ҳар андоза 

амали нек кардаанд, мепазирем, чаро 

ки] ва ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи 

тавонаш мукаллаф намесозем. Инон 

биҳиштиянд ва дар он ҷовидон хоҳанд 

буд 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ها وُۡسَعَهآ أ لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها 
َ
أ

 ٤٢ َخَٰلُِدونَ 



 

Al-A’raf 

 

271 

 

 األعراف 

43. Ва ҳар кинаеро аз синаҳояшон 

мезудоем.Аз зери [қасрҳои] онон 

ҷуйборҳо ҷорӣ аст ва мегӯянд: «Сипос 

махсуси Аллоҳ таоло аст, ки моро 

[тавфиқи ибодат дод ва] ба ин 

[биҳишт] ҳидоят намуд.Ва агар Аллоҳ 

таоло ҳидоятамон намекард, ҳаргиз 

роҳ намеёфтем. Бе тардид, 

фиристодагони Парвардигорамон, ба 

ростӣ ва дурустӣ омаданд». [Он гоҳ] 

Ба онон нидо дода мешавад, ки: «Ин 

биҳишт ба подоши он чи мекардед, ба 

шумо расидааст» 

 ٖ
ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 
ۖۡ َوَقالُواْ  نَۡهَُٰر

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

 ِ ََٰنا لَِهََٰذا َوَما ٱلۡحَۡمُد َّلِله هِذي َهَدى  ٱل
  ۡۖ ُ ََٰنا ٱَّلله ۡن َهَدى

َ
ُكنها لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا أ

 ِۖ ِ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق 
ن تِلُۡكُم ٱلۡجَنهُة  

َ
َونُوُدٓواْ أ

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
 ٤٣ أ

44. Биҳиштиён дузахиёнро нидо 

медиҳанд, ки: «Мо он чиро, ки 

Парвардигорамон ба мо ваъда дода 

буд, дуруст ёфтем. Оё шумо [низ] он 

чиро, ки Парвардигоратон ваъда карда 

буд, дуруст ёфтед?» Онон мегӯянд: 

«Оре». Пас, нидодиҳандае миёнашон 

нидо медиҳад, ки: «Лаънати Аллоҳ 

таоло бар ситамгорон [кофирон] бод»! 

ۡصَحََٰب 
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ن َقۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربَُّنا  
َ
ارِ أ ٱلنه

ا وََعَد َربُُّكۡم  ا َفَهۡل وََجدتُّم مه َحق ٗ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيَۡنُهۡم  

َ
ۖۡ َقالُواْ َنَعۡمْۚ فَأ ا َحق ٗ

َٰلِِمينَ  ِ عَلَى ٱلظه ن لهۡعَنُة ٱَّلله
َ
 ٤٤ أ

45. [Ҳамон] Касоне, ки [мардумро] аз 

роҳи Аллоҳ таоло бозмедоштанд ва 

онро [бо илқои шубаҳот] мунҳариф 

мехостанд ва охиратро бовар 

надоштанд» 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ 

 ٤٥ َكَٰفُِرونَ 
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46. Дар миёни он ду [гурӯҳ: биҳиштӣ ва 

дузахӣ] монеъе аст ва бар аъроф 

[баландиҳои он монеъ] мардоне 

ҳастанд, ки ҳар як [аз он ду гурӯҳ]-ро 

аз [нишонаҳои] чеҳраашон 

мешиносанд ва [аз баландии аъроф] 

аҳли биҳиштро нидо медиҳанд, ки: 

«Салом бар шумо бод». Инон умеди 

биҳишт доранд ва ҳанӯз ба он ворид 

нашудаанд 

ۡعَراِف  
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ َوبَۡيَنُهَما ِحَجاب 

َُٰهۡمْۚ  ُۢا بِِسيَمى ه رَِجال  َيۡعرُِفوَن ُكل
ن َسَلٌَٰم  

َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدۡواْ أ

َعلَۡيُكۡمْۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها َوُهۡم  
 ٤٦ َيۡطَمُعونَ 

47. Ва чун чашмонашон мутаваҷҷеҳи 

аҳли дузах мешавад, мегӯянд: 

«Парвардигоро, моро бо гурӯҳи 

ситамгорон [дар якҷо] қарор мадеҳ» 

بَۡصَُٰرُهۡم تِلَۡقآَء  
َ
۞َوِإَذا ُصِرَفۡت أ

ارِ َقالُواْ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا  ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
أ

َٰلِِمينَ   ٤٧ َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

48. Аҳли аъроф мардоне [аз 

дузахиёнро], ки ононро аз 

чеҳраҳояшон мешиносанд, садо 

мезананд [ва] мегӯянд: «Ҷамъият [-у 

моландузӣ]-и шумо ва он [ҳама] 

гарданкашӣ [ва такаббур]-е, ки 

мекардед, ба ҳолатон суде надошт» 

ۡعَراِف رَِجالٗا 
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

 َٰ ۡغَنيَٰ  َيۡعرُِفوَنُهم بِِسيَمى
َ
ُهۡم َقالُواْ َمآ أ
َعنُكۡم َجمُۡعُكۡم َوَما ُكنُتۡم  

 ٤٨ تَۡسَتۡكبُِرونَ 

49. Оё инҳо [биҳиштиён] ҳамон касоне 

ҳастанд, ки савганд ёд мекардед, ки 

Аллоҳ таоло [ҳаргиз] раҳмате ба онон 

намерасонад? [Сипас Аллоҳ таоло 

мефармояд: эй муъминон] Ба биҳишт 

ворид шавед [ки дар онҷо], на тарсе 

хоҳед дошт ва на андуҳгин мешавед 

قَۡسۡمُتۡم لَا َيَنالُُهُم 
َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل َهَٰٓ

َ
أ

ُ بَِرۡحمٍَةِۚ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة لَا َخۡوٌف   ٱَّلله
نُتۡم َتحَۡزنُونَ 

َ
 ٤٩ َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ
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50. Аҳли дузах биҳиштиёнро нидо 

медиҳанд, ки: «Аз он об ё ончи Аллоҳ 

таоло рӯзиятон додааст, андаке моро 

баҳраманд созед» [Онон дар посух] 

Мегӯянд: «Аллоҳ таоло ҳардуро бар 

кофирон ҳаром кардааст» 

ۡصَحََٰب  
َ
ارِ أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

فِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآ 
َ
ۡن أ

َ
ِء  ٱلۡجَنهةِ أ

 َ ْۚ َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ ا َرَزقَُكُم ٱَّلله ۡو ِممه
َ
أ

َٰفِرِينَ  َمُهَما عَلَى ٱلَۡك  ٥٠ َحره

51. [Ҳамон] Касоне, ки дини худро ба 

саргармӣ ва бозӣ гирифтанд ва 

зиндагии дунё фиребашон дод. Пас, 

чунон ки онон дидори имрӯзашонро аз 

ёд бурданд ва оёти Моро инкор 

карданд, Мо [низ] имрӯз ононро аз ёд 

мебарем [ва дар азоб раҳо мекунем] 

خَُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا   هِذيَن ٱته ٱل
ْۚ فَٱلَۡيۡوَم   ۡنَيا ةُ ٱلدُّ ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ وََغره

َُٰهۡم َكَما نَُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم   نَنَسى
تَِنا  َهََٰذا َوَما َكانُواْ أَـِبَيَٰ 

 ٥١ َيجَۡحُدونَ 

52. Ба ростӣ, мо барояшон китобе 

овардем, ки онро бар [асоси] илм [-и 

бекарони илоҳӣ] ба тафсил баён 

кардаем ва [нозил кардем, то] барои 

гурӯҳе, ки имон меоваранд, ҳидояту 

раҳмате бошад 

لَۡنَُٰه   َولََقۡد ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب َفصه
 ِعلٍۡم ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم  عَلَىَٰ 

 ٥٢ يُۡؤِمُنونَ 
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53. Оё онон [кофирон] ҷуз таъвили оёт 

[ва фаро расидани қиёмат] интизори 

[дигаре] доранд? Рӯзе, ки таъвилаш 

[қиёмат] фаро расад, касоне, ки онро 

пештар фаромӯш карда буданд, 

мегӯянд: «Яқинан, фиристодагони 

Парвардигорамон ба ҳақ омада 

буданд.Пас, оё [имрӯз] шафоатгароне 

дорем, ки шафоатамон кунанд ё 

[метавонем ба дунё] бозгардем, то 

корҳое ғайр аз ончи мекардем, анҷом 

диҳем»? Бе тардид, [онон] ба худ зиён 

заданд ва ончиро ба дурӯғ [маъбуди 

худ] месохтанд, [ҳама] маҳву нобуд 

шуд 

تِي 
ۡ
ۚۥْ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
ها تَأ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هِذيَن نَُسوهُ ِمن َقۡبُل   وِيلُُهۥ َيُقوُل ٱل
ۡ
تَأ

ِ َفَهل  َقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق 
ۡو نَُردُّ 

َ
هَنا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ ل

هِذي كُ  ْۚ َقۡد  َفَنۡعَمَل َغيَۡر ٱل نها َنۡعَمُل
ا  نُفَسُهۡم َوَضله َعۡنُهم مه

َ
َخِسُرٓواْ أ

 ٥٣ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

54. [Эй мардум] Бе гумон, 

Парвардигори шумо Аллоҳ таоло аст, 

ки осмонҳо ва заминро дар шаш рӯз 

офарид, сипас бар Арш қарор гирифт. 

[Торикии] Шабро бо [рӯшноии] рӯз 

мепӯшонад, ки [ҳаряки] он [дигаре]-ро 

шитобон меҷӯяд ва хуршеду моҳ ва 

ситорагонро [падид овард], ки [ҳамагӣ] 

ба фармони Ӯ ба хидмат [-иинсон] 

гумошта шудаанд. Огоҳ бошед! 

Офариниш ва фармонравоӣ аз они 

Ӯст. Пурбаракат [-у бузург] аст Аллоҳ 

таолое, ки Парвардигори ҷаҳониён аст 

هِذي َخلََق  ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله
يهاٖم ُثمه 

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

هۡيَل   ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل
ۡمَس  َهاَر َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشه ٱلنه

َرَٰتِۭ  ۦُٓۗ  َوٱلَۡقَمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخه ِ ۡمرِه
َ
بِأ

  ُ ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ۡمُر
َ
لَا لَُه ٱلۡخَلُۡق َوٱلۡأ

َ
أ

 ٥٤ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

55. [Эй муъминон] Парвардигоратонро 

ба зорӣ ва пинҳонӣ бихонед, ки Ӯ 

таҷовузкунандагон [-и ҳудуди илоҳӣ]-

ро дӯст намедорад 

ْۚ إِ  ٗعا وَُخۡفَيًة نهُهۥ  ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تََضرُّ
 ٥٥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 
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56. Ва дар замин, пас аз он ки [бо 

биъсати паёмбарон ва диндории 

муъминон] ислоҳ гаштааст, фитна ва 

фасод накунед ва Ӯ [Аллоҳ таоло]-ро 

бо биму умед бихонед, [ки] бе тардид, 

раҳмати Аллоҳ таоло ба накукорон 

наздик аст 

ۡرِض َبۡعَد 
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

ْۚ إِنه  إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعا
َِن  ِ قَرِيب  م  َرۡحمََت ٱَّلله

 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

57. Ӯст, ки пешопеши [борони] 

раҳматаш бодҳоро башоратбахш 

мефиристад, то абрҳои сангинборро 

[бар дӯш] кашанд [ва] онро ба сӯйи 

замини [хушку] мурда мефиристем,он 

гоҳ бар он [сарзамин] об фурӯ 

меборем ва [аз баракати] он [об] ҳар 

гуна мевае бармеоварем. Ба ин сон, 

мурдагонро [низ аз қабр] хориҷ 

месозем, бошад, ки панд гиред 

ََٰح بُۡشَرُۢ  َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  ا َبيَۡن َوُهَو ٱل
قَلهۡت 

َ
يََدۡي َرۡحمَتِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ي ِٖت   َسَحاٗبا ثَِقالٗا ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن  

َ
نَزلَۡنا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
فَأ

َمَرَِٰتِۚ َكَذَٰلَِك ُنخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ   ِ ٱلثه
ُكل 

ُرونَ   ٥٧ لََعلهُكۡم تََذكه

58. Сарзамини покиза [ва омода] 

гиёҳаш ба фармони Парвардигораш 

[фаровону пурбор] мерӯяд ва аз он 

[шӯразоре], ки нопок аст, ҷуз [гиёҳи] 

андаку беарзиш намерӯяд. Ин гуна оёт 

[-и худ]-ро барои гурӯҳе, ки сипос 

мегузоранд, гуногун баён мекунем 

ي ُِب َيخُۡرُج َنبَ  اتُُهۥ بِإِۡذِن َوٱلَۡبلَُد ٱلطه
ها   هِذي َخُبَث لَا َيخُۡرُج إِل َرب ِهِۖۦۡ َوٱل

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت   نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك نَُصر 
 ٥٨ لَِقۡوٖم يَۡشُكُرونَ 

59. Бе тардид, Мо Нуҳро ба сӯйи 

қавмаш фиристодем, пас, гуфт: «Эй 

қавми ман, Аллоҳ таолоро 

бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуде [ба ҳақ] 

надоред. [Агар Ӯро ибодат накунед] 

Ман бар шумо аз азоби рӯзи бузург 

метарсам» 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َفَقاَل  
َ
لََقۡد أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َخاُف َعلَۡيُكۡم  

َ
ۥٓ إِن ِٓي أ إَِلٍَٰه َغيُۡرُه

 ٥٩ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
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60. Ашроф [-у бузургон]-и қавмаш 

гуфтанд: «Ба ростӣ, ки мо туро дар 

гумроҳии ошкор мебинем» 

ََٰك فِي   ۦٓ إِنها لَنََرى َقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِمهِ
بِينٖ   ٦٠ َضَلَٰٖل مُّ

61. Ӯ гуфт: «Эй қавми ман, ҳеҷ гуна 

гумроҳӣ [ва инҳирофе] дар ман нест, 

балки ман фиристодае аз [ҷониби] 

Парвардигори ҷаҳониёнам 

َقاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكن ِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦١ رَُسول  م 

62. Паёмҳои Парвардигорамро ба 

шумо мерасонам ва бароятон 

хайрхоҳӣ мекунам ва аз [шариати] 

Аллоҳ таоло чизҳое медонам, ки шумо 

намедонед 

نَصُح 
َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
أ

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
لَُكۡم َوأ
 ٦٢ َتۡعلَُمونَ 

63. Оё тааҷҷуб кардаед, ки панде аз 

ҷониби Парвардигоратон тавассути 

марде аз худи шумо бароятон омада 

бошад, то шуморо [аз азоби қиёмат] 

бим диҳад, ки парво пеша кунед ва 

бошад, ки фарогирифтаи раҳмат 

гардед»? 

ِن   ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم   ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  ره
لُِينِذَرُكۡم َولَِتتهُقواْ َولََعلهُكۡم  

 ٦٣ تُۡرَحمُونَ 

64. Пас, вайро дурӯғгӯ пиндоштанд,он 

гоҳ Мо ӯ ва касоне, ки ҳамроҳаш дар 

киштӣ буданд, наҷот додем ва касоне, 

ки оёти Моро дурӯғ ангошта буданд, 

ғарқ кардем. Ба ростӣ, ки онон [дар 

қабули ҳақ] гурӯҳи нобино буданд. 

هِذيَن َمَعُهۥ فِي  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

بُواْ  هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل
َ
ٱلُۡفلِۡك َوأ

ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوًما َعِمينَ أَـِبَيَٰتِ   ٦٤ َنآ

65. Ва ба [сӯйи қавми] Од 

бародарашон Ҳудро [фиристодем]. Ӯ 

гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро 

бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуди [барҳақ] 

надоред. Оё парво намекунед»? 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ َقاَل 
َ
َيََٰقۡوِم  ۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ِۡن إَِلٍَٰه   َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ۥْٓۚ أ  ٦٥ َغيُۡرُه
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66. Ашроф [-у бузургон]-и қавми ӯ ки 

кофир буданд, гуфтанд: «Бе гумон, мо 

туро дар нодонӣ мебинем ва мо, 

ҳатман, туро аз дурӯғгӯён 

мепиндорем» 

هِذينَ  َكَفُرواْ ِمن  َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ََٰك فِي َسَفاَهةٖ َوِإنها   ۦٓ إِنها لَنََرى َقۡوِمهِ

َِٰذبِينَ   ٦٦ لََنُظنَُّك ِمَن ٱلَۡك

67. Гуфт: «Эй қавми ман, ҳеҷгуна 

нодоние дар ман нест, балки ман 

фиристодае аз [ҷониби] Парвардигори 

ҷаҳониён ҳастам 

َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي  َقاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦٧ رَُسول  م 

68. Паёмҳои Парвардигорамро ба 

шумо мерасонам ва ман бароятон 

хайрхоҳи амин ҳастам 

نَا۠ لَُكۡم 
َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
أ

ِمينٌ 
َ
 ٦٨ نَاِصٌح أ

69. Оё тааҷҷуб кардаед, ки панде аз 

ҷониби Парвардигоратон тавассути 

марде аз худи шумо бароятон омада 

бошад, то шуморо [аз азоби қиёмат] 

бим диҳад? Ва ба ёд оваред, ҳангоме 

ки пас аз қавми Нуҳ шуморо 

ҷонишинон [-и онон] қарор дод ва ба 

шумо дар офариниш фузунӣ [ва 

қудрат] дод. Пас, неъматҳои Аллоҳ 

таолоро ба ёд оваред, бошад, ки 

растагор шавед» 

ِن   ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم   ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  ره
لُِينِذَرُكۡمْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم  

ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد َقۡوِم نُوٖح 
 ۡۖ َطٗة ۡ

َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق بَص 
ِ لََعلهُكۡم  فَٱۡذُكُرٓواْ ءَ  الَآَء ٱَّلله

 ٦٩ ُتۡفلُِحونَ 

70. [Кофирон] Гуфтанд: «Оё сӯйи мо 

омадаӣ, ки фақат Аллоҳ таолоро 

бипарастем ва он чиро падаронамон 

мепарастиданд, раҳо кунем? Пас, агар 

аз ростгӯёнӣ, он чи [аз азоби илоҳӣ, ки] 

ба мо ваъда медиҳӣ биёвар» 

َ وَۡحَدهُۥ   ِجۡئتََنا لَِنۡعُبَد ٱَّلله
َ
َقالُٓواْ أ

تَِنا 
ۡ
َونََذَر َما َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ

بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن  
َِٰدقِينَ   ٧٠ ٱلصه
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71. [Ҳуд] гуфт: «Бе тардид, азоб ва 

хашми [сахт] аз [сӯйи] 

Парвардигоратон бар шумо воқеъ 

шуда [ва шуморо фарогирифта] аст. 

Оё дар бораи исмҳое, ки худи шумо ва 

падаронатон онҳоро [маъбуд] ном 

ниҳодаед ва Аллоҳ таоло ҳеҷ далеле 

бар [ҳаққонияти] он нозил накардааст, 

бо ман муҷодала мекунед? Пас, 

мунтазир бошед, [ки] бе гумон, ман 

[низ] бо шумо аз мунтазиронам» 

ب ُِكۡم   ِن ره َقاَل َقۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي  

َ
رِۡجس  وََغَضٌبۖۡ أ

نُتۡم وََءابَآؤُُكم 
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآٖء َسمه

َ
أ

ُ بَِها ِمن ُسلَۡطَٰٖنِۚ  َل ٱَّلله ا نَزه مه
َِن   فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م 

 ٧١ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 

72. Пас, ӯ ва касонеро, ки ҳамроҳаш 

буданд, ба раҳмат [ва лутфе] аз 

[ҷониби] хеш наҷот додем ва решаи 

касоне, ки оёти Моро дурӯғ ангоштанд 

ва аз муъминон набуданд, 

барандохтем 

ِنها  هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

بُواْ أَـِب هِذيَن َكذه ۖۡ َوَقَطۡعَنا َدابَِر ٱل َيَٰتَِنا
 ٧٢ َوَما َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 

73. Ва ба [сӯйи қавми] Самуд 

бародарашон Солеҳ ро [фиристодем] 

Ӯ гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро 

бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуд [-и 

барҳақ] надоред. Бе тардид, далели 

равшане аз [сӯйи] Парвардигоратон 

барои шумо омадааст. Ин модашутури 

Аллоҳ таоло [ки аз дили сахраҳо берун 

омадааст] бароятон муъҷизаест, пас, 

ӯро [ба ҳоли худ] вогузоред, то дар 

замини Аллоҳ таоло [бичарад ва 

алаф] бихӯрад ва ба ӯ озор [-у осебе] 

нарасонед, ки шуморо азоби дардноке 

фаро хоҳад гирифт 

ْۚ َقاَل  وَ  َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
ِإلَيَٰ َثُموَد أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ِن   ۖۥۡ َقۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  إَِلٍَٰه َغيُۡرُه

ِ لَُكۡم  ب ُِكۡمۖۡ َهَِٰذهِۦ نَاَقُة ٱَّلله ره
  ِۡۖ ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
ۖۡ َفَذُروَها تَأ َءايَٗة

وَها بُِسوٓءٖ  ُخَذُكۡم َولَا َتَمسُّ
ۡ
 َفَيأ

لِيم  
َ
 ٧٣ َعَذاٌب أ
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74. Ва ба ёд оваред, ҳангоме ки 

[Аллоҳ таоло] шуморо аз [қавми] Од 

ҷонишинон [-и онон] қарор дод ва дар 

замин мустақар сохт, ки дар даштҳояш 

қасрҳое бино мекунед ва дар кӯҳҳо 

хонаҳое метарошед. Пас, неъматҳои 

Аллоҳ таолоро ба ёд оваред ва дар 

замин ба фасод [-у табоҳӣ] накушед» 

َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ  
ۡرِض  

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
أ َبۡعِد عَادٖ َوبَوه

َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصوٗرا  
ۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ   َوَتۡنِحُتوَن ٱلِۡجَباَل ُبُيوٗتا

ِ َولَا  ۡرِض   َءالَآَء ٱَّلله
َ
َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

 ٧٤ ُمۡفِسِدينَ 

75. Ашроф [-у бузургон]-и қавми ӯ, ки 

гарданкашӣ мекарданд, ба заифону 

бечорагон, ба [ҳамон] касоне, ки имон 

оварда буданд, гуфтанд: «Оё [ба яқин] 

медонед, ки Солеҳ аз [тарафи] 

Парвардигораш фиристода шудааст»? 

[Онон] Гуфтанд: «Мо ба он чи ӯ ба он 

фиристода шудааст, имон дорем» 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن  َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لَِمۡن  َقۡوِمهِۦ لِل

نه َصَٰلِٗحا 
َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
َءاَمَن ِمۡنُهۡم أ

ۡرِسَل 
ُ
ب ِهۚۦِْ َقالُٓواْ إِنها بَِمآ أ ِن ره ۡرَسل  م   مُّ

 ٧٥ بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 

76. Онон, ки гарданкашӣ мекарданд, 

гуфтанд: «Мо ба ончи шумо ба он 

имон овардаед, бовар надорем» 

هِذٓي  هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها بِٱل َقاَل ٱل
 ٧٦ َءاَمنُتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

77. Пас, модашутурро пай карданд ва 

аз фармони Парвардигорашон 

сарпечиданд ва гуфтанд: «Эй Солеҳ, 

агар аз паёмбарон [-илоҳӣ] ҳастӣ, ончи 

аз азоб, ки ба мо ваъда медиҳӣ, [бар 

сарамон] биёвар» 

ۡمرِ  
َ
اَقَة وََعَتۡواْ َعۡن أ َفَعَقُرواْ ٱلنه

َرب ِِهۡم َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح ٱئۡتَِنا بَِما 
 ٧٧  ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ تَعُِدنَآ إِن ُكنَت 

78. Саранҷом заминларза ононро 

фаро гирифт, пас, дар хонаҳои худ ба 

рӯ афтоданд [ва ҳалок шуданд] 

ۡصَبُحواْ فِي  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٧٨ َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
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79. Пас, [Солеҳ] аз онон рӯ гардониду 

гуфт: «Эй қавми ман, ман паёми 

Парвардигорамро ба шумо расонидам 

ва бароятон хайрхоҳӣ кардам, вале 

шумо [хайрхоҳону] насиҳатгаронро 

дӯст намедоред» 

هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد   َفَتَول
بۡلَۡغُتُكۡم رَِسالََة َرب ِي َونََصۡحُت 

َ
أ

ها ُتحِبُّوَن   لَُكۡم َوَلَِٰكن ل
َٰصِ   ٧٩ ِحينَ ٱلنه

80. Ва Лутро [ба паёмбарӣ 

фиристодем], ки ба қавми худ гуфт: 

«Оё кори бисёр зиштеро анҷом 

медиҳед, ки пеш аз шумо ҳеҷ як аз 

ҷаҳониён анҷом надодааст? 

تُوَن  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها ِمۡن 
َِن  َحٖد م 

َ
 ٨٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ أ

81. Шумо аз рӯйи шаҳват ба ҷойи 

занон бо мардон меомезед. Оре, шумо 

[аз ҳудуди илоҳӣ фаротар рафтаед ва] 

гурӯҳи таҷовузкоред» 

ِن  تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

نُتۡم َقۡوم   
َ
ِۚ بَۡل أ ُدوِن ٱلن َِسآِء

ۡسِرُفونَ   ٨١ مُّ

82. Ва [-ле] посухи қавмаш ҷуз ин 

набуд, ки гуфтанд: «Ононро аз 

шаҳратон берун кунед, [чароки] бе 

тардид, инҳо афроди покдоман [-у 

муқаддасмаоб] ҳастанд» 

ن َقالُٓواْ  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َوَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ

ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم   ۡخرُِجوُهم م 
َ
أ

نَاس  َيَتطَ 
ُ
ُرونَ أ  ٨٢ هه

83. Пас, Мо ӯ ва хонадонашро наҷот 

додем, магар ҳамсараш, ки аз 

бозмондагон [дар азоб] буд 

تَُهۥ َكانَۡت 
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٨٣ ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

84. Ва бороне [аз санг] бар онон 

боридем. Пас, бингар, ки саранҷоми 

гунаҳкорон чи гуна буд 

َطٗراۖۡ فَٱنُظۡر  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ٨٤ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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85. Ва ба сӯйи [мардуми] Мадян 

бародараш Шуайбро [фиристодем]. Ӯ 

гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳ таолоро 

бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуд [-и 

барҳақ] надоред. Яқинан, аз [сӯйи] 

Парвардигоратон барои шумо далели 

равшан омадааст, пас, [ҳаққи] паймона 

ва тарозуро комил [-у дуруст] адо 

кунед ва ба мардум аҷносашонро кам 

надиҳед ва дар замин пас аз ислоҳаш 

фасод накунед. Агар имон доред, ин 

барои шумо беҳтар аст 

ْۚ َقاَل   َوِإلَيَٰ  َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
َمۡدَيَن أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ِن   ۖۥۡ َقۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  إَِلٍَٰه َغيُۡرُه

ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن 
َ
ب ُِكۡمۖۡ فَأ ره

ۡشَيآَءُهۡم َولَا 
َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه
ۡرِض بَ 

َ
ْۚ  ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ ۡعَد إِۡصَلَِٰحَها

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم   َذ
ۡؤِمنِينَ   ٨٥ مُّ

86. Ва бар сари ҳар роҳе нанишинед, 

ки [бо зӯргирӣ ва дуздӣ мардумро] 

битарсонед ва ҳаркиро имон дорад, аз 

роҳи Аллоҳ таоло боздоред ва 

роҳашро мунҳариф бихоҳед [ки ба 

ҳидоят даст наёбад]. Ва ба ёд оваред, 

ҳангомеро ки андак будед, сипас 

Аллоҳ таоло [теъдоди] шуморо фузунӣ 

бахшид ва бингаред, ки саранҷоми 

муфсидон [-и табаҳкор] чи гуна буд 

ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن 
َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُل 

ِ َمۡن  وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َوتَُصدُّ
ْۚ  َءاَمَن  بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا

َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ ُكنُتۡم َقلِيلٗا َفَكثهَرُكۡمۖۡ  
َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 

 ٨٦ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

87. Агар гурӯҳе аз шумо ба ончи ба он 

фиристода шудаам, имон оварданд ва 

гурӯҳи дигар имон наоварданд, пас, 

сабр кунед, то Аллоҳ таоло миёни мо 

доварӣ кунад ва Ӯ беҳтарин довар 

аст» 

ِنُكۡم َءاَمُنواْ  َوِإن َكاَن َطآئَِفة  م 
هۡم  ۡرِسلُۡت بِهِۦ َوَطآئَِفة  ل

ُ
هِذٓي أ بِٱل

  ُ يُۡؤِمُنواْ فَٱۡصبُِرواْ َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
ْۚ َوُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ   ٨٧ بَيَۡنَنا
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88. Ашроф [-у бузургон]-и қавмаш, ки 

такаббур меварзиданд гуфтанд: «Эй 

Шуайб, ҳатман, ту ва касонеро, ки 

ҳамроҳат имон овардаанд, аз 

шаҳрамон берун мекунем, [пас, ё 

биравед] ё ба оини мо баргардед». 

[Шуайб] Гуфт: «Оё [бозгардем ҳатто] 

агар аз он кароҳат дошта [ва безор] 

бошем? 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن   ۞َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
َقۡوِمهِۦ لَُنۡخرَِجنهَك َيَُٰشَعۡيُب  

ۡو  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡريَتَِنآ أ َوٱل

َولَۡو ُكنها  
َ
ْۚ َقاَل أ لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِنا

 ٨٨ َكَٰرِهِينَ 

89. Агар ба оини шумо баргардем, пас 

аз он ки Аллоҳ таоло моро аз он наҷот 

бахшид, дар ҳақиқат, ба Аллоҳ таоло 

дурӯғ бастаем.Ва моро сазовор нест, 

ки ба он бозгардем, магар он ки Аллоҳ 

таоло – Парвардигори мо бихоҳад. 

Илми Парвардигорамон ҳама чизро 

фаро гирифтааст.Бар Аллоҳ таоло 

таваккал кардаем. Парвардигоро, 

миёни мо ва қавмамон ба ҳақ доварӣ 

кун ва Ту беҳтарин доварӣ» 

ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا   َقِد ٱۡفتََرۡيَنا عَلَى ٱَّلله
 ُ ََٰنا ٱَّلله فِي ِملهتُِكم َبۡعَد إِۡذ َنجهى

ن نهُعوَد فِيَهآ  
َ
ْۚ َوَما يَُكوُن لََنآ أ ِمۡنَها

ن يََشآَء 
َ
هٓا أ ُ َربَُّناْۚ وَِسَع َربَُّنا إِل ٱَّلله

ِ تَوَكهلَۡناْۚ   ُكله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ عَلَى ٱَّلله
 ِ َربهَنا ٱۡفَتۡح بَيَۡنَنا َوبَيَۡن َقۡوِمَنا بِٱلۡحَق 

نَت َخيُۡر ٱلَۡفَٰتِِحينَ 
َ
 ٨٩ َوأ

90. Ва ашроф [-у бузургон]-и қавмаш, 

ки кофир буданд, гуфтанд: «Агар аз 

Шуайб пайравӣ кунед, ҳатман, зиёнкор 

хоҳед буд» 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن  َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
َقۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتهَبۡعُتۡم ُشَعۡيًبا إِنهُكۡم 

 ٩٠ إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

91. Он гоҳ зилзила [-и шадид]-е ононро 

фаро гирифт, пас, дар хонаҳои худ ба 

рӯ дарафтоданд [ва ҳалок шуданд] 

ۡصَبُحواْ فِي  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٩١ َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
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92. Онон, ки Шуайбро дурӯғгӯ 

ангоштанд, [чунон аз байн рафтанд ки] 

гӯӣ ҳаргиз дар он [диёр] набудаанд ва 

онон ки Шуайбро дурӯғгӯ ангоштанд, 

худ зиёнкорон буданд 

هِذيَن  هۡم َيۡغَنۡواْ ٱل ن ل
َ
بُواْ ُشَعۡيٗبا َكأ َكذه

بُواْ ُشَعۡيٗبا َكانُواْ ُهُم   هِذيَن َكذه ْۚ ٱل فِيَها
 ٩٢ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

93. Пас, [Шуайб] аз эшон рӯй гардонду 

гуфт: «Эй қавми ман, бе тардид 

паёмҳои Парвардигорамро ба шумо 

расондам ва пандатон додам. Пас, 

чигуна барои гурӯҳи кофир [-и лаҷуҷ] 

андуҳгин бошам»? 

هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد   َفَتَول
بۡلَۡغُتُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َونََصۡحُت 

َ
أ

لَُكۡمۖۡ َفَكۡيَف َءاَسيَٰ عَلَىَٰ َقۡوٖم  
 ٩٣ َكَٰفِرِينَ 

94. Ва мо дар ҳеҷ шаҳр [ва диёре] 

паёмбаре нафиристодем, магар инки 

сокинонашро ба ранҷҳо ва сахтиҳо 

гирифтор сохтем, бошад, ки [ба 

даргоҳи илоҳӣ фурӯтанӣ ва] тазарруъ 

кунанд 

هٓا   ِن نهِبي ٍ إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

آِء   ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
ۡهلََها بِٱلَۡبأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
أ

ُعونَ  ره  ٩٤ لََعلهُهۡم يَضه

95. Сипас ба ҷойи нохӯшӣ [ва бадӣ] 

некӣ [ва хушӣ] овардем, то афзун 

шуданд ва гуфтанд: «Бе тардид, ба 

падарони мо [низ ба ҳукми табиат] 

сахтӣ ва роҳате мерасид». Пас, дар 

ҳоле ки бехабар буданд, ононро [ба 

азоб] фаро гирифтем 

ي ِئَةِ ٱلۡ  لَۡنا َمكَاَن ٱلسه حََسَنَة ُثمه بَده
َقالُواْ َقۡد َمسه َءابَآَءنَا  َحتهيَٰ َعَفواْ وه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة  
َ
آُء فَأ ره آُء َوٱلسه ره ٱلضه

 ٩٥ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

96. Ва агар аҳли он шаҳрҳо имон 

меоварданд ва парво мекарданд, 

[дарҳои] баракати осмон ва заминро 

бар онон мекушодем, вале [оёту 

паёмҳои Моро] дурӯғ ангоштаанд, пас, 

ба [кайфари] ончи мекарданд, ононро 

[ба азоб] фаро гирифтем 

ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

َِن  لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م 
بُواْ   ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه

َ
َمآِء َوٱلۡأ ٱلسه

َخذۡ 
َ
 ٩٦ َنَُٰهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ فَأ
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97. Оё сокинони [ин] шаҳрҳо дар 

амонанд аз инки азоби Мо [ногаҳон] 

шабҳангом, ки хуфтаанд ба суроғашон 

биояд? 

تَِيُهم  
ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
أ

ُسَنا بََيَٰٗتا َوُهۡم نَآئُِمونَ 
ۡ
 ٩٧ بَأ

98. Ва оё сокинони [ин] шаҳрҳо дар 

амонанд аз ин ки азоби Мо нимрӯзӣ, ки 

ба бозӣ [ва умури беҳуда] саргарманд, 

ба суроғашон биояд? 

تَِيُهم  
ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
َوأ

َ
أ

ُسَنا ُضٗحي َوُهۡم يَلَۡعُبونَ 
ۡ
 ٩٨ بَأ

99. Оё худро аз макр [-у тадбир]-и 

Аллоҳ таоло эмин донистаанд? [Ҳол 

он ки] Ҷуз мардуми зиёнкор [касе] 

худро аз макри Аллоҳ таоло дар амон 

намедонад 

َمُن َمۡكَر  
ۡ
ِْۚ فَلَا يَأ ِمُنواْ َمۡكَر ٱَّلله

َ
فَأ

َ
أ

ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ  ِ إِل  ٩٩ ٱَّلله

100. Оё барои касоне, ки заминро пас 

аз сокинони [пешини] он ба ирс 

мебаранд, равшан нашудааст, ки агар 

мехостем, ононро ба [кайфари] 

гуноҳонашон нобуд мекардем ва ба 

дилҳояшон муҳр мениҳодем, то дигар 

[нидои ҳақро] нашнаванд? 

ۡرَض ِمنُۢ  
َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ َولَۡم َيۡهِد لِل

َ
أ

هۡو  ن ل
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َصۡبَنَُٰهم  َبۡعِد أ

َ
نََشآُء أ

بُِذنُوبِِهۡمْۚ َوَنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم 
 ١٠٠ لَا يَۡسَمُعونَ 

101. [Эй паёмбар] Инҳо шаҳрҳоест, ки 

бархе аз хабарҳояшонро бар ту ҳикоят 

мекунем. Бе тардид, паёмбарони онҳо 

далоили равшан барои эшон 

оварданд, вале онон намехостанд ба 

чизе, ки пештар дурӯғ шумурда 

буданд, имон оваранд. Аллоҳ таоло 

бар дилҳои кофирон, ин гуна муҳр [-и 

ғафлат] мениҳад 

تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن  
ْۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم  ۢنَبآئَِها

َ
أ

 ْ  بَِما  بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا
 ُ ْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله بُواْ ِمن َقۡبُل َكذه

َٰفِرِينَ   ١٠١ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلَۡك

102. Ва дар бештарашон вафое ба аҳд 

наёфтем ва аксарашонро ҷиддан 

нофармон ёфтем 

ِۡن َعۡهدِٖۖ  ۡكثَرِهِم م 
َ
َوَما وََجۡدنَا لِأ

ۡكثَرَُهۡم لََفَِٰسقِينَ َوِإن وََجۡدنَآ 
َ
 ١٠٢ أ
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103. Сипас баъд аз онҳо Мӯсоро бо 

оёти хеш ба сӯйи Фиръавн ва 

бузургони қавмаш фиристодем, вале 

онҳо ба он [оёт] куфр варзиданд.Пас, 

бингар, ки саранҷоми табаҳкорон 

чигуна будааст 

وَسيَٰ  ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
َيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ أَـِب

ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن   َفَظلَُمواْ بَِها
 ١٠٣ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

104. Ва Мӯсо гуфт: «Эй Фиръавн, ман 

фиристодае аз [сӯйи] Парвардигори 

ҷаҳониёнам 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِرَۡعۡوُن إِن ِي رَُسول  
ِ ٱلَۡعَٰ  ِن رهب   ١٠٤ لَِمينَ م 

105. Сазовораст, ки дар мавриди 

Аллоҳ таоло ҷуз [ба ростӣ ва] ҳақ 

сухан нагӯем. Бе тардид, ман далел 

[ва муъҷизаи равшан] аз 

Парвардигоратон барои шумо 

овардаам.Пас,Бани Исроилро ҳамроҳи 

ман бифирист» 

ُقوَل عَلَى 
َ
هٓا أ ن ل

َ
ِ َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ ٱَّلله

ِن   ْۚ َقۡد ِجۡئُتُكم بِبَي َِنةٖ م  ها ٱلۡحَقه إِل
ۡرِسۡل َمِعَي بَنِٓي  

َ
ب ُِكۡم فَأ ره

َِٰٓءيَل   ١٠٥ إِۡسَر

106. [Фиръавн] Гуфт: «Агар муъҷизае 

овардаӣ, [ва] агар рост мегӯӣ, онро 

биёвар» 

ِت بَِهآ 
ۡ
َقاَل إِن ُكنَت ِجۡئَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ إِن ُكنَت ِمَن ٱ  ١٠٦ لصه

107. Пас, [Мӯсо] асои худро андохт ва 

ногаҳон [асо табдил ба] аждаҳои 

ошкор шуд 

لَۡقيَٰ َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  
َ
فَأ

بِين    ١٠٧ مُّ

108. Ва дасти худро [аз гиребон] берун 

овард ва ногаҳон барои тамошогарон 

сапед [-у дурахшон] менамуд 

َونََزَع يََدهُۥ َفإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء 
َِٰظرِينَ   ١٠٨ لِلنه

109. Ашроф [-у бузургони] қавми 

Фиръавн гуфтанд: «Ҳаққо, ки ин [мард] 

ҷодугари доност» 

َقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِم فِرَۡعۡوَن إِنه َهََٰذا  
 ١٠٩ لََسَِٰحٌر َعلِيم  
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110. Фиръавн] Гуфт: «Ӯ мехоҳад 

шуморо аз сарзаминатон берун кунад 

пас назаратон чист»? 

ۡرِضُكۡمۖۡ  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ١١٠ َفَماَذا تَأ

111. Онон гуфтанд: «Кори ӯ ва 

бародарашро ба таъхир биандоз ва 

маъмурони ҷамъовариро ба [ҳамаи] 

шаҳрҳо бифирист 

ۡرِسۡل فِي  َقالُٓواْ 
َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
أ

 ١١١ ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

112. То ҳамаи ҷодугарони доно [ва 

моҳир]–ро наздат оваранд 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ١١٢ يَأ

113. Ва [саранҷом] ҷодугарон назди 

Фиръавн омаданд, [ва] гуфтанд: «Агар 

мо пирӯз шавем, [назди ту] подоше 

хоҳем дошт»? 

َحَرةُ فِرَۡعۡوَن َقالُٓواْ إِنه لََنا   وََجآَء ٱلسه
ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

َ
 ١١٣ لَأ

114. [Фиръавн] Гуфт: «Оре, ҳатман, 

шумо аз муқаррабон [-и даргоҳам] 

хоҳед буд» 

َقاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن 
بِي  ١١٤ نَ ٱلُۡمَقره

115. [Дар рӯзи мавъуд ҷодугарон 

мағрурона] Гуфтанд: «Эй Мӯсо, ё ту 

нахуст [асои худро] биафкан ё мо 

[абзори худро] меафканем» 

ن  
َ
آ أ ن تُلِۡقَي َوِإمه

َ
آ أ َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

 ١١٥ نهُكوَن َنحُۡن ٱلُۡملۡقِينَ 

116. [Мӯсо] Гуфт: «Шумо биафканед». 

Ҳангоме ки [абзори худро] афканданд, 

чашмони мардумро афсун карданд ва 

ононро сахт тарсонданд ва ҷодуи 

бузург [падид] оварданд 

ۡعيَُن  
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لُۡقوا

َ
َقاَل أ

اِس َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر  ٱلنه
 ١١٦ َعِظيمٖ 
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117. Ва [мо] ба Мӯсо ваҳй кардем, ки: 

«Асои худро биафкан». Пас, ногаҳон 

он [асо ба мори бузурге табдил шуд 

ва] ончиро, ки ба дурӯғ сохта буданд, 

фурӯ балъид 

لِۡق 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

َعَصاَكۖۡ َفإَِذا ِهَي تَلَۡقُف َما 
فُِكونَ 

ۡ
 ١١٧ يَأ

118. Пас, ҳақиқат ошкор гардид ва он 

чи мекарданд, ботил шуд 
َفَوَقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما َكانُواْ 

 ١١٨ َيۡعَملُونَ 

119. Ва [Фиръавну фиръавниён ҳамагӣ 

дар] онҷо шикаст хӯрданд ва хор 

гардиданд 

َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ  
 ١١٩ َصَٰغِرِينَ 

120. Ва ҷодугарон ба саҷда афтоданд  ََحَرةُ َسَِٰجِدين لِۡقَي ٱلسه
ُ
 ١٢٠ َوأ

121. Гуфтанд: «Ба Парвардигори 

ҷаҳониён имон овардем 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٢١ َقالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

122. Парвардигори Мӯсо ва Ҳорун»  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ١٢٢ َرب 

123. Фиръавн гуфт: «Пеш аз онки ба 

шумо иҷозат диҳам, ба ӯ имон 

овардед? Ҳатман, ин найрангест, ки 

дар шаҳр ба роҳ андохтаед, то 

сокинонашро аз он берун кунед. Пас, 

ба зудӣ [натиҷаи коратонро] хоҳед 

донист 

ۡن  
َ
َقاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ

َذا لََمۡكر  َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنه َهَٰ 
َكۡرُتُموهُ فِي ٱلَۡمِديَنةِ لُِتۡخرُِجواْ   مه

ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡهلََها
َ
 ١٢٣ ِمۡنَهآ أ

124. Яқинан, дасту поятонро 

бархилофи якдигар [аз чапу рост] қатъ 

мекунам ва ҳамаи шуморо ба дор 

меовезам» 

يِۡديَُكۡم 
َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
ِۡن  لَأ رُۡجلَُكم م 

َ
َوأ

َصل َِبنهُكۡم  
ُ
ِخَلَٰٖف ُثمه لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٢٤ أ
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125. Онон гуфтанд: «Бе тардид, мо 

[пас аз марг] ба сӯйи 

Парвардигорамон бозмегардем 

 ١٢٥ َقالُٓواْ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

126. Ва [эй Фиръавн] ту ҷуз барои ин 

моро ба кайфар намерасонӣ, ки ба 

муъҷизоти Парвардигорамон он гоҳ ки 

ба мо расид, имон овардем. 

Парвардигоро, бар мо шикебоӣ [ва 

истиқомат] бибор ва моро дар ҳоле 

бимирон ки таслими [фармони ту] 

ҳастем» 

ۡن َءاَمنها أَـِبَيَِٰت 
َ
هٓا أ َوَما تَنقُِم ِمنهآ إِل

فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َرب َِنا 
َ
ْۚ َربهَنآ أ ا َجآَءۡتَنا لَمه
َنا ُمۡسلِِمينَ   ١٢٦ َصبٗۡرا َوتََوفه

127. Ва бузургони қавми Фиръавн [ба 

ӯ] гуфтанд: «Оё Мӯсо ва қавмашро 

раҳо мекунӣ, то дар ин сарзамин 

фасод кунанд ва ту ва маъбудонатро 

вогузорад»? [Фиръавн] Гуфт: «[Ҳаргиз, 

балки] Писаронашонро хоҳем кушт ва 

занонашонро [барои канизӣ] зинда 

хоҳем гузошт ва мо бар онон чираем» 

تََذُر  
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِم فِرَۡعۡوَن أ

ۡرِض 
َ
ُموَسيَٰ َوَقۡوَمُهۥ لُِيۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ
َويََذَرَك وََءالَِهَتَكْۚ َقاَل َسُنَقت ُِل 

ۡبنَ 
َ
آَءُهۡم َونَۡسَتۡحِيۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنها أ

َِٰهُرونَ   ١٢٧ َفۡوَقُهۡم َق

128. Мӯсо ба қавмаш гуфт: «Аз Аллоҳ 

таоло ёрӣ биҷӯед ва шикебоӣ [ва 

истиқомат] пеша кунед. Бе тардид, 

замин аз они Аллоҳ таоло аст [ва] 

онро ба ҳар касе аз бандагонаш, ки 

бихоҳад, ба мерос медиҳад ва 

саранҷоми нек аз они парҳезгорон 

аст» 

 ِ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱَّلله
ِ يُورُِثَها  ۡرَض َّلِله

َ
ْۖۡ إِنه ٱلۡأ َوٱۡصبُِرٓوا

َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوٱلَۡعَٰقَِبُة  
 ١٢٨ لِلُۡمتهقِينَ 
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129. [Бани Исроил] Гуфтанд: «Пеш аз 

он ки назди мо биёӣ ва [ҳатто] пас аз 

он ки назди мо омадӣ, [аз ситамҳои 

Фиръавн] озору азият дидаем» [Мӯсо] 

гуфт: «Умедаст, ки Парвардигори 

шумо душманатонро ҳалок кунад ва 

шуморо дар замин ҷонишин [-и онон] 

созад,он гоҳ бингарад, ки чигуна 

рафтор мекунед» 

تِيََنا 
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
َقالُٓواْ أ

ْۚ َقاَل َعَسيَٰ   َوِمنُۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََنا
ُكۡم   ن ُيۡهلَِك َعُدوه

َ
َربُُّكۡم أ

ۡرِض َفَينُظَر 
َ
َويَۡسَتۡخلَِفُكۡم فِي ٱلۡأ

 ١٢٩ َكۡيَف َتۡعَملُونَ 

130. Ва бе тардид, Мо фиръавниёнро 

ба хушксолӣ ва камбуди маҳсулот 

дучор кардем, бошад, ки панд гиранд 

[ва тавба кунанд] 

نِيَن   ِ َخۡذنَآ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس 
َ
َولََقۡد أ

َمَرَِٰت لََعلهُهۡم  َِن ٱلثه َوَنۡقٖص م 
ُرونَ  كه  ١٣٠ يَذه

131. Пас, ҳангоме ки некӣ [ва 

фаровонии неъмат] ба онон мерасид, 

мегуфтанд: «Ин ба хотири [шоистагии] 

худи мост». Ва агар бадӣ [ва 

хушксолӣ] ба эшон мерасид, ба Мӯсо 

ва касоне, ки ҳамроҳаш буданд, фоли 

бад мезаданд. Огоҳ бошед! 

Сарнавишти шуми онон танҳо назди 

Аллоҳ таоло [ва ба дасти Ӯ] аст, аммо 

бештарашон намедонанд 

حََسَنُة َقالُواْ لََنا َفإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلۡ 
يهُرواْ   َهَِٰذهۖۦِۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيطه

لَٓا إِنهَما 
َ
ۥُٓۗ أ َعُه بُِموَسيَٰ َوَمن مه

ِ َوَلَِٰكنه  َطَٰٓئُِرُهۡم ِعنَد ٱَّلله
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ١٣١ أ

132. Ва [пайравони Фиръавн ба ӯ] 

гуфтанд: «Ҳар [муъҷиза ва] нишонае 

бароямон биёварӣ, то бо он ҷодуямон 

кунӣ, [ҳаргиз] ба ту имон намеоварем» 

تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ 
ۡ
َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

ل ِتَۡسَحَرنَا بَِها َفَما َنحُۡن لََك  
 ١٣٢ بُِمۡؤِمنِينَ 
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133. Пас, бар онон [балоҳое ҳамчун] 

тӯфон ва малах ва шапуш ва 

қурбоқаҳо ва [рӯди пур]-и хун 

фиристодем, [ки] нишонаҳои ҷудо [аз 

ҳам ва паёпайе] буданд.Пас, [боз ҳам] 

гарданкашӣ карданд ва гурӯҳи 

гунаҳкор буданд 

وَفاَن َوٱلۡجََراَد  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

َم َءاَيَٰٖت  َفادَِع َوٱلده َل َوٱلضه َوٱلُۡقمه
َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ َقۡوٗما  َفصه مُّ

جۡرِِمينَ   ١٣٣ مُّ

134. Ва ҳангоме ки азоб бар онон 

воқеъ шуд, гуфтанд: «Эй Мӯсо, аз 

Парвардигорат барои мо бихоҳ, ки 

бино ба паймоне, ки бо ту дорад, 

[тавбаи моро бипазирад ва ин 

балоҳоеро қатъ кунад] Агар ин азобро 

аз мо бардорӣ, ҳатман, ба ту имон 

меоварем ва Бани Исроилро ҳамроҳат 

равона мекунем» 

ا َوَقَع َعلَۡيِهُم ٱلر ِۡجُز َقالُواْ   َولَمه
َيَُٰموَسي ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعِهَد 
ِعنَدَكۖۡ لَئِن َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز  

َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي لَُنۡؤِمنَنه لََك 
َِٰٓءيَل   ١٣٤ إِۡسَر

135. Пас, ҳангоме ки азобро то 

муддати муайяне, ки [пеш аз ҳалокат] 

фурсат доштанд аз онон дур кардем, 

боз ҳам паймоншиканӣ карданд 

َجٍل 
َ
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

 ١٣٥ ۡم يَنُكُثونَ ُهم َبَٰلُِغوهُ إَِذا هُ 

136. Пас аз онон интиқом гирифтем ва 

дар дарё ғарқашон сохтем, зеро оёт [-у 

муъҷизоти] Моро дурӯғ меангоштанд 

ва аз он ғофил буданд 

ۡغَرۡقَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ  
َ
فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ عَ  نهُهۡم َكذه
َ
ۡنَها  بِأ

 ١٣٦ َغَٰفِلِينَ 
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137. Ва ба он гурӯҳе, ки ҳамвора 

мавриди ситам воқеъ мешуданд, 

[бахшҳои] шарқӣ ва ғарбии сарзамин [-

и Шом]-ро, ки ба он баракат бахшида 

будем, ба мерос ато кардем ва ба 

подоши он ки шикебоӣ карданд, 

ваъдаи некуи Парвардигорат ба Бани 

Исроил [ёрии ситамдидагон] таҳаққуқ 

ёфт ва он чиро, ки Фиръавн ва қавмаш 

месохтанд ва бармеафроштанд, 

[яксара] вайрон кардем 

هِذيَن َكانُواْ  ۡوَرۡثَنا ٱلَۡقۡوَم ٱل
َ
َوأ

ۡرِض 
َ
يُۡسَتۡضَعُفوَن َمَشَٰرَِق ٱلۡأ

ۡت  ۖۡ َوَتمه  َوَمَغَٰرِبََها ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها
َكلَِمُت َرب َِك ٱلۡحُۡسَنيَٰ عَلَىَٰ بَنِٓي 

ۡرنَا َما   ْۖۡ َوَدمه َِٰٓءيَل بَِما َصبَُروا إِۡسَر
َكاَن يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن َوَقۡوُمُهۥ َوَما  

 ١٣٧ َكانُواْ َيۡعرُِشونَ 

138. Ва Бани Исроилро аз дарё 

гузарондем, пас, [дар роҳ] ба қавме 

расиданд, ки барои [парастиши] 

бутҳояшон гирд омада буданд, [пас, 

онон низ] гуфтанд: «Эй Мӯсо, 

ҳамонгуна ки онон маъбудоне доранд, 

барои мо [низ] маъбуде таъйин кун». 

[Мӯсо] Гуфт: «Бе тардид, шумо гурӯҳе 

ҳастед, ки нодонӣ мекунед [ва азамати 

Аллоҳ таолоро намедонед] 

َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر َوَجََٰوۡزنَا بِبَ  نِٓي إِۡسَر
تَۡواْ عَلَىَٰ َقۡوٖم َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ 

َ
فَأ

هَنآ  هُهۡمْۚ َقالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل ۡصَناٖم ل
َ
أ

ْۚ َقاَل إِنهُكۡم   إَِلَٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهة 
 ١٣٨ َقۡوم  َتجَۡهلُونَ 

139. Яқинан, оини [мушриконаи] инҳо 

нобудшуданӣ аст ва ончи мекунанд, 

[низ] ботил аст» 

ا ُهۡم فِيهِ   ُؤلَآِء ُمَتبهر  مه إِنه َهَٰٓ
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٩ َوَبَِٰطل  مه

140. [Сипас] Гуфт: «Оё ба ҷуз Аллоҳ 

таоло маъбуди [дигар] бароятон 

биҷӯям, дар ҳоле ки Ӯ шуморо бар 

ҷаҳониён [-и ҳамасратон] бартарӣ 

додааст»? 

بۡغِيُكۡم إَِلَٰٗها َوُهَو 
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
َقاَل أ

لَُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٤٠ َفضه
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141. Ва [ба ёд оваред] замоне, ки 

шуморо аз [осеби] фиръавниён наҷот 

додем, [ки] бадтарин [ва хортарин] 

азобро бар саратон меоварданд: 

писаронатонро мекуштанд ва 

занонатонро [барои канизӣ] зинда 

нигаҳ медоштанд ва барои шумо дар 

ин [азобу наҷот] озмоиши бузург аз 

ҷониби Парвардигоратон буд 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن   نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َوِإۡذ أ

يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب  
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن  

َ
ُيَقت ِلُوَن أ

 ِ ِن ن َٰلُِكم بَلَآء  م  َسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذ
ب ُِكۡم َعِظيم    ١٤١ ره

142. Ва бо Мӯсо сӣ шаб [барои 

муноҷот] ваъда ниҳодем ва онро бо 

даҳ шаб [-и дигар] комил кардем.Пас, 

ваъдаи Парвардигораш [бо ӯ] дар 

чиҳил шаб тамом шуд. Ва Мӯсо 

[ҳангоми рафтан ба кӯҳи Тур] ба 

бародараш Ҳорун гуфт: «Ҷойнишини 

ман дар миёни қавм бош ва 

[умурашонро] ислоҳ кун ва аз роҳи 

муфсидон пайравӣ накун» 

َٰثِيَن لَۡيلَٗة  ۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََل
ۦٓ  ۡتَمۡمَنََٰها بَِعۡشٖر َفَتمه ِميَقَُٰت َرب ِهِ

َ
َوأ

 
َ
ْۚ َوَقاَل ُموَسيَٰ لِأ ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة

َ
ِخيهِ  أ

ۡصلِۡح 
َ
َهَُٰروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي َقۡومِي َوأ
 ١٤٢ َولَا تَتهبِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

143. Ва ҳангоме ки Мӯсо ба аҳдгоҳи 

Мо омад ва Парвардигораш [бевосита] 

бо ӯ сухан гуфт, [Мӯсо] арз кард: 

«Парвардиргоро, худро ба ман нишон 

бидеҳ, то ба Ту бингарам». [Аллоҳ 

таоло] Фармуд: «[Дар дунё] ҳаргиз 

Маро нахоҳӣ дид, вале ба ин кӯҳ 

бингар, агар дар ҷойи худ барқарор 

боқӣ монад, ту [низ] Моро хоҳӣ дид». 

Пас, чун Парвардигораш бар [он] кӯҳ 

таҷаллӣ кард, онро муталошӣ [ва 

пароканда] сохт ва Мӯсо мадҳуш 

афтод ва чун ба ҳуш омад, арз кард: 

«[Бор илоҳо] Ту поку муназзаҳӣ. Ба 

даргоҳат тавба кардам ва бе тардид, 

ман [миёни қавми худ] нахустин 

муъмин ҳастам» 

ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتَِنا وََكلهَمُهۥ   َولَمه
نُظۡر إِلَۡيَكْۚ َقاَل 

َ
رِنِٓي أ

َ
ِ أ َربُُّهۥ َقاَل َرب 

َٰنِي َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي ٱلۡجََبِل لَن تَ  َرى
َٰنِيِۚ  َفإِِن ٱۡسَتَقره َمكَانَُهۥ فََسۡوَف تََرى

هىَٰ َربُُّهۥ لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ  ا َتجَل فَلَمه
آ   ْۚ فَلَمه ا وََخره ُموَسيَٰ َصعِٗقا َدك ٗ

َفاَق َقاَل ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إِلَۡيَك 
َ
أ

ُل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
نَا۠ أ

َ
 ١٤٣ َوأ



 

Al-A’raf 

 

293 

 

 األعراف 

144. [Аллоҳ таоло] фармуд: «Эй Мӯсо, 

[бидон ки] ман туро ба паёмҳо ва 

каломи [бевоситаи] хеш бар мардумон 

баргузидам, ончи ба ту мебахшам, 

бигир ва сипосгузор бош» 

َقاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفۡيُتَك عَلَى  
اِس بِرَِسََٰلَٰتِي  َوبَِكَلَِٰمي فَُخۡذ ٱلنه

َِن   َمآ َءاتَيُۡتَك َوُكن م 
َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه

145. Ва дар алвоҳ [Таврот] барои ӯ дар 

ҳар мавриде панде [овардем] ва барои 

ҳар амре шарҳе нигоштем [ва ба Мӯсо 

фармудем]: «Онро бо ҷиддият бигир 

ва ба қавмат дастур бидеҳ, ки 

некутарини онҳоро фаро гиранд [ва ба 

он амал кунанд] ва ба зудӣ [ҷойгоҳу] 

сарои нофармононро ба шумо нишон 

хоҳам дод» 

 ِ
لَۡواِح ِمن ُكل 

َ
َوَكَتبَۡنا لَُهۥ فِي ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء  
وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل  َشۡيٖء مه

ُخذُ 
ۡ
ُمۡر َقۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ واْ  فَُخۡذَها بُِقوه

ْورِيُكۡم َداَر 
ُ
ْۚ َسأ ۡحَسنَِها

َ
بِأ

 ١٤٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

146. Ба зудӣ касонеро ки ба ноҳақ дар 

замин [бартариҷӯӣ ва] такаббур 

мекунанд, аз [фаҳми] оёти хеш 

бозхоҳам дошт, [чунон ки] агар ҳар 

нишонае [аз қудратам]-ро бингаранд, 

ба он имон наоваранд ва агар роҳи 

ҳақро бубинанд, онро дар пеш 

нагиранд ва агар роҳи гумроҳиро 

бубинанд онро баргузинанд. Ин 

[муҷозот] барои он аст, ки оёти Моро 

дурӯғ ангоштанд ва аз онҳо ғофил 

буданд 

هِذيَن   ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل
َ
َسأ

ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق ِ 
َ
  َيَتَكبهُروَن فِي ٱلۡأ

ها يُۡؤِمُنواْ بَِها   َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل
َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَا َيتهِخُذوهُ  

َسبِيلٗا َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلَۡغي ِ  
بُواْ  نهُهۡم َكذه

َ
َٰلَِك بِأ َيتهِخُذوهُ َسبِيلٗاْۚ َذ

 ١٤٦ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ 

147. Ва касоне, ки оёти Мо ва дидори 

охиратро дурӯғ ангоштанд, корҳояшон 

табоҳ гаштааст. Оё ҷуз [дар баробари] 

ончи мекарданд, муҷозот мешаванд? 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآِء  هِذيَن َكذه َوٱل
ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ َهۡل 

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطۡت أ
ها َما َكانُ   ١٤٧ واْ َيۡعَملُونَ ُيجَۡزۡوَن إِل
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148. Ва қавми Мӯсо пас аз [рафтани] ӯ 

[ба кӯҳи Тур] аз зеварҳояшон 

муҷассамаи гӯсолаеро сохтанд [ва 

парастиданд], ки садое [ҳамчун садои 

гӯсола] дошт. Оё намедиданд, ки [он 

пайкари беҷон] бо онон сухан 

намегӯяд ва ба роҳе ҳидояташон 

намекунад? Онро [ба парастиш] 

гирифтанд ва [ба хотири ин ширк 

нисбат ба хеш] ситамгор буданд 

خََذ َقۡوُم ُموَسيَٰ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن   َوٱته
 ْۚ هُهۥ ُخَواٌر ُحلِي ِِهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل

نهُهۥ لَا يُكَل ُِمُهۡم َولَا  
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

خَُذوهُ وََكانُواْ َيۡهِديِهۡم َسبِيلًاۘ ٱته 
 ١٤٨ َظَٰلِِمينَ 

149. Ва чун [аз кардаи хеш] пушаймон 

шуданд ва диданд, ки ба ростӣ, гумроҳ 

шудаанд, гуфтанд: «Агар 

Парвардигорамон ба мо раҳм накунад 

ва моро наомурзад, мусалламан, 

зиёнкор хоҳем буд» 

يِۡديِهۡم َورَ 
َ
ا ُسقَِط فِٓي أ نهُهۡم  َولَمه

َ
ۡواْ أ

َ
أ

هۡم يَۡرَحمَۡنا َربَُّنا  َقۡد َضلُّواْ َقالُواْ لَئِن ل
َويَۡغفِۡر لََنا لََنُكوَننه ِمَن  

 ١٤٩ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

150. Ва чун Мӯсо ба сӯйи қавмаш 

бозгашт [ва ононро бар ширк ва 

гумроҳӣ ёфт], бо хашму андуҳ гуфт: 

«Пас аз ман чи бад ҷонишинӣ кардед! 

Оё аз ҳукми Парвардигоратон пешӣ 

гирифтед»? Ва [он гоҳ] алвоҳро андохт 

ва [ришу мӯйи] сари бародари худро 

гирифт ва ба сӯйи худ кашид. [Ҳорун] 

Гуфт: «Эй писари модарам, ба ростӣ, 

ин қавм маро нотавон пиндоштанд [ва 

таҳқирам карданд] ва наздик буд маро 

бикушанд, пас, душманонро бо 

[сарзаниши] ман шодмон накун ва 

маро дар зумраи гурӯҳи ситамгор [-у 

нофармон] қарор надеҳ» 

ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ  َولَمه
ِسٗفا َقاَل بِۡئَسَما  

َ
َغۡضَبََٰن أ

َعِجلُۡتۡم 
َ
َخلَۡفُتُمونِي ِمنُۢ َبۡعِدٓيِۖ أ

ۡمَر 
َ
َخَذ أ

َ
لَۡواَح َوأ

َ
لَۡقي ٱلۡأ

َ
َرب ُِكۡمۖۡ َوأ

مه  
ُ
ۥٓ إِلَۡيهِِۚ َقاَل ٱۡبَن أ ُه ِخيهِ َيجُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
بَِرأ

إِنه ٱلَۡقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفونِي وََكاُدواْ 
ۡعَدآَء  

َ
َيۡقُتلُونَنِي فَلَا تُۡشِمۡت بَِي ٱلۡأ

َولَا َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقۡوِم  
َٰلِِمينَ   ١٥٠ ٱلظه
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151. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, ман 

ва бародарамро биёмурз ва моро дар 

[паноҳи] раҳмати хеш даровар.Ва Ту 

меҳрубонтарин меҳрубонӣ» 

ۡدِخلَۡنا 
َ
ِخي َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ َقاَل َرب 

رَۡحُم  
َ
نَت أ

َ
فِي َرۡحمَتَِكۖۡ َوأ

َِٰحمِينَ   ١٥١ ٱلره

152. Бе тардид, касоне, ки гӯсоларо 

[ба парастиш] гирифтанд, ба зудӣ 

хашме аз Парвардигорашон ва 

зиллате дар зиндагии дунё ба онон 

хоҳад расид ва мо дурӯғпардозонро 

инчунин кайфар медиҳем 

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسيََنالُُهۡم   هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ةِ   ب ِِهۡم َوذِلهة  فِي ٱلۡحََيوَٰ ِن ره َغَضب  م 

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡفتَِرينَ ٱلدُّ   ١٥٢ ۡنَيا

153. Ва касоне, ки муртакиби корҳои 

ношоиста [куфру гуноҳ] шуданд, сипас 

баъд аз он тавба намуданд ва имон 

оварданд, бе гумон, Парвардигорат аз 

он пас омурзандаи меҳрубон аст 

ي ِـ َ  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه اِت ُثمه تَابُواْ  َوٱل
ِمنُۢ َبۡعِدَها وََءاَمُنٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ 

 ١٥٣ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

154. Ва чун хашми Мӯсо фурӯ нишаст, 

алвоҳ [-и Таврот]-ро баргирифт ва дар 

навиштаҳояш барои касоне, ки аз 

Парвардигорашон метарсанд, ҳидояту 

раҳмати [бузург] буд 

وَسي ٱلَۡغَضُب   ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه
ۖۡ َوفِي نُۡسَختَِها ُهٗدى   لَۡواَح

َ
َخَذ ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم  َوَرۡحمَة  ل ِل
 ١٥٤ يَۡرَهُبونَ 
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155. Ва Мӯсо аз қавмаш ҳафтод 

мардро барои ваъдагоҳи Мо [дар Тӯри 

Сино] баргузид [то ба хотири ширку 

гуноҳи қавмашон ба даргоҳи илоҳӣ 

тавба кунанд]. Пас, ҳангоме ки [ба 

далели нофармонӣ ва дархости 

руъяти Аллоҳ таоло] зилзила ононро 

фаро гирифт [ва ҳамагӣ мурданд, 

Мӯсо] гуфт: «Парвардигоро, агар 

мехостӣ, онон ва маро пеш аз ин ҳалок 

мекардӣ. Оё моро ба хотири ончи 

бехирадонамон кардаанд, ҳалок 

мекунӣ? Ин [азоб чизе] нест, магар 

озмоиши Ту [аз имони мо], ба 

[василаи] он ҳаркиро бихоҳӣ, гумроҳ 

месозӣ ва ҳаркиро бихоҳӣ, ҳидоят 

мекунӣ. Ту [дӯсту] корсози моӣ, пас, 

моро биёмурз ва бар мо раҳм овар ва 

Ту беҳтарин омурзандаӣ 

َوٱۡخَتاَر ُموَسيَٰ َقۡوَمُهۥ َسۡبعِيَن 
َخَذۡتُهُم  

َ
آ أ ۖۡ فَلَمه رَُجلٗا ل ِِميَقَٰتَِنا

ِ لَۡو ِشۡئَت   ٱلرهۡجَفُة َقاَل َرب 
ُتۡهلُِكَنا  

َ
ََٰيۖۡ أ ِن َقۡبُل َوِإيه ۡهلَۡكَتُهم م 

َ
أ

ها   ۖۡ إِۡن ِهَي إِل َفَهآُء ِمنهآ بَِما َفَعَل ٱلسُّ
تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء  فِۡتنَُتَك 

نَت َولِيَُّنا 
َ
ۖۡ أ َوَتۡهِدي َمن تََشآُء

نَت َخيُۡر  
َ
ۖۡ َوأ فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنا

 ١٥٥ ٱلَۡغَٰفِرِينَ 

156. Ва бароямон дар ин дунё ва дар 

сарои охират некӣ муқаррар фармо, 

[ки] бе тардид, мо ба сӯйи Ту 

бозгаштем». [Аллоҳ таоло] Фармуд: 

«Азобамро ба ҳар ки бихоҳам 

мерасонам ва раҳматам ҳама чизро 

фаро гирифтааст, пас, онро барои 

касоне муқаррар хоҳам дошт, ки парво 

пеша мекунанд ва закот медиҳанд ва 

[ҳамчунин] барои касоне, ки ба оёти 

мо имон меоваранд 

ۡنَيا  ۞َوٱۡكُتۡب لََنا فِي  َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها ُهۡدنَآ إِلَۡيَكْۚ  

  ۡۖ َشآُء
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
َقاَل َعَذابِٓي أ

  ِۚ َوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت ُكله َشۡيٖء
هِذيَن َيتهُقوَن َويُۡؤتُوَن   ۡكُتُبَها لِل

َ
فََسأ

هِذيَن ُهم أَـِبَيَٰتَِنا  ةَ َوٱل َكوَٰ ٱلزه
 ١٥٦ يُۡؤِمُنونَ 
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157. Касоне, ки аз фиристода ва 

паёмбари дарснохонда [уммӣ] пайравӣ 

мекунанд, [ҳамон] ки ном [ва 

нишонаҳои] ӯро назди худ дар Тавроту 

Инҷил навишта меёбанд, [ҳам ӯ] ки 

ононро ба некиҳо фармон медиҳад ва 

аз зиштиҳо [ва корҳои нописанд] 

бозашон медорад ва покизаҳоро 

барояшон ҳалол мегардонад ва 

палидиҳоро ба онон ҳаром мекунад ва 

бори гарони [таколифи шаръӣ]-ро, ки 

бар эшон будааст, аз [уҳдаи] онон 

бармедорад. Пас, касоне, ки ба Ӯ имон 

оварданд ва гиромияш доштанд ва 

ёриаш карданд ва аз нуре, ки бо ӯ 

нозил шудааст, пайравӣ намуданд, 

ононанд, ки растагоранд» 

م ِيه  
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

هِذي َيِجُدونَُهۥ َمۡكُتوبًا ِعنَدُهۡم فِي   ٱل
ُمُرُهم  

ۡ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل يَأ ۡوَرى ٱلته

َُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ   بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهى
 َ ُِم َويُِحلُّ ل ي َِبَِٰت َويَُحر  ُهُم ٱلطه

ئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم  َعلَۡيِهُم ٱلۡخََبَٰٓ
ۡغَلََٰل ٱلهتِي َكانَۡت  

َ
إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ

ُروهُ  هِذيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزه َعلَۡيِهۡمْۚ فَٱل
نزَِل 

ُ
هِذٓي أ وَر ٱل َونََصُروهُ َوٱتهَبُعواْ ٱلنُّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمفۡ 
ُ
ۥٓ أ  ١٥٧ لُِحونَ َمَعُه

158. Бигӯ: «Эй мардум, ман 

фиристодаи Аллоҳ таоло ба сӯйи 

ҳамаи шумо ҳастам.Ҳамон 

[Парвардигоре], ки фармонравоии 

осмонҳо ва замин аз они Ӯст, маъбуде 

[барҳақ] ҷуз Ӯ нест; зинда мекунад ва 

мемиронад, пас, ба Аллоҳ таоло ва 

фиристодааш – он паёмбари 

дарснохондае, ки ба Аллоҳ таоло ва 

суханонаш бовар дорад, имон 

биёваред ва аз Ӯ пайравӣ кунед, 

бошад, ки ҳидоят шавед» 

  ِ اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

هِذي لَُهۥ ُملُۡك  إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا ٱل
ۡرِضِۖ لَٓا إَِلَٰهَ 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ها ُهَو  ٱلسه إِل

 ِ يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
هِذي يُۡؤِمُن  ِ ٱل م ِي 

ُ
ِبي ِ ٱلۡأ َورَُسولِهِ ٱلنه

ِ وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوهُ لََعلهُكۡم   بِٱَّلله
 ١٥٨ َتۡهَتُدونَ 

159. Ва гурӯҳе аз қавми Мӯсо ҳастанд, 

ки [мардумро] ба [роҳи] ҳақ ҳидоят 

мекунанд ва бар асоси он [низ қазоват 

ва] адолат мекунанд 

ة  َيۡهُدوَن  مه
ُ
َوِمن َقۡوِم ُموَسيَٰٓ أ

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ   ١٥٩ بِٱلۡحَق 
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160. Ва ононро ба дувоздаҳ қабила [ки 

ҳар кадом] шохае аз наводагон [-и 

Яъқуб] буданд, тақсим кардем ва ба 

Мӯсо,он гоҳ ки қавмаш аз ӯ об хостанд, 

ваҳй кардем, ки: «Асоятро бар санг 

бизан», пас, дувоздаҳ чашмае аз он 

ҷӯшид [ва] ҳар гурӯҳе чашмаи худро 

шинохт ва абрро бар [сари] онон 

соягустар намудем ва бар эшон манну 

салво фурӯ фиристодем [ва гуфт] «Аз 

чизҳои покизае, ки рӯзиятон кардаем, 

бихӯред». Онон [бо нофармонӣ ва 

мухолифат, дар ҳақиқат] ба Мо ситам 

накарданд, балки ба хештан ситам 

менамуданд 

ۡسَباًطا  
َ
ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََتۡي َعۡشَرةَ أ َوَقطه

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ إِذِ 
َ
ْۚ َوأ َمٗما

ُ
أ

ِن ٱۡضرِب  
َ
ۥٓ أ َُٰه َقۡوُمُه ٱۡستَۡسَقى

ۖۡ فَٱۢنَبَجَسۡت ِمۡنُه ب َِعَصا َك ٱلۡحََجَر
ۖۡ َقۡد َعلَِم ُكلُّ  ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗنا

ۡشَربَُهۡمْۚ َوَظلهلَۡنا َعلَۡيِهُم  نَاٖس مه
ُ
أ

نَزلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلَۡمنه  
َ
ٱلَۡغَمََٰم َوأ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما  َوٱلسه
َرَزۡقَنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن 

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ كَ 
َ
 ١٦٠ انُٓواْ أ

161. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки ба онон 

гуфта шуд: «Дар ин шаҳр [Байту-л-

муқаддас] сокин шавед ва [аз 

неъматҳои] он, аз ҳар ҷо [ва ҳар вақт], 

ки хостед, бихӯред ва [барои узрхоҳӣ] 

бигӯед: «[Парвардигоро] 

Гуноҳонамонро фурӯ рез» ва бо 

фурӯтанӣ аз дарвоза[-и шаҳр] ворид 

шавед, то гуноҳонатонро биёмурзем, 

[ва подоши дунё ва охирати] 

накукоронро хоҳем афзуд» 

َوِإۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة  
وَُكلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم َوُقولُواْ  

ة   ٗدا نهۡغفِۡر  ِحطه َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه
لَُكۡم َخِطٓئَٰـتُِكۡمْۚ َسنَِزيُد  

 ١٦١ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

162. Аммо афроде аз онҳо, ки 

[нофармону] ситамгор буданд, суханро 

ба чизе ғайр аз ончи ки ба онон гуфта 

шуда буд, табдил карданд [ва баҷои 

истиғфор донаи ҷав хостанд]. Пас, ба 

[кайфари] онки ситам мекарданд, 

азобе аз осмон бар онон фурӯ 

фиристодем 

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم َقۡولًا   َل ٱل َفَبده
ۡرَسلَۡنا  

َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ َغيَۡر ٱل

َمآِء بَِما َكانُواْ  َِن ٱلسه َعلَۡيِهۡم رِۡجٗزا م 
 ١٦٢ َيۡظلُِمونَ 
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163. Ва [эй паёмбар] аз онон дар 

бораи [сокинони] шаҳре, ки наздики 

дарё буд, бипурс, ҳангоме ки онон аз 

[ҳукми таҳрими сайд дар рӯзи] шанбе 

таҷовуз мекарданд, он гоҳ ки моҳиҳои 

эшон дар рӯзҳои шанбе [ки рӯзи 

таътилу ибодат буд] рӯйи об зоҳир 

мешуданд ва рӯзҳои ғайри шанбе бар 

эшон [ҳеҷ сайде рӯйи об] намеомад. 

Ононро ба [хотири] он ки нофармонӣ 

мекарданд, инчунин озмудем 

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَۡت 
َحاِضَرةَ ٱلَۡبۡحرِ إِۡذ َيۡعُدوَن فِي 

تِيِهۡم ِحيَتاُنُهۡم يَۡوَم  
ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ ٱلسه

ٗعا َويَۡوَم لَا يَۡسبُِتوَن لَا  َسبۡتِِهۡم شُ  ره
تِيِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنۡبلُوُهم بَِما َكانُواْ 

ۡ
تَأ

 ١٦٣ َيۡفُسُقونَ 

164. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки гурӯҳе аз 

онон [ба гурӯҳи дигар] гуфтанд: «Чаро 

қавмеро панд медиҳед, [ки саранҷом] 

Аллоҳ таоло ҳалокашон хоҳад кард ё 

ба азоби шадид гирифторашон хоҳад 

намуд»? [Носеҳон] Гуфтанд: «Ин 

[панду наҳй дар ҳукми] маъзарате ба 

даргоҳи Парвардигори шумост ва 

бошад, ки парво кунанд» 

ِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن  ة  م  مه
ُ
َوِإۡذ َقالَۡت أ

ُبُهۡم   ِ ۡو ُمَعذ 
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ َقۡوًما ٱَّلله

َشِديٗداۖۡ َقالُواْ َمۡعِذَرةً إِلَيَٰ   َعَذاٗبا
 ١٦٤ َرب ُِكۡم َولََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

165. Пас, чун ончиро ба эшон панд 

дода буданд, ба фаромӯшӣ супурданд, 

касонеро, ки аз [кори] бад 

бозмедоштанд, наҷот додем ва 

касонеро, ки [бо нодида гирифтани 

ҳукми илоҳӣ ба худ] ситам карда 

буданд, ба сазои онки нофармонӣ 

мекарданд, ба азоби шадид гирифтор 

намудем 

نجَۡيَنا 
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

َخۡذنَا  
َ
وِٓء َوأ هِذيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ ٱل

هِذيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ بَـ ِيِۭس بَِما   ٱل
 ١٦٥ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

166. Ва чун дар баробари ончи аз он 

наҳй шуда буданд, [лаҷоҷату] сарпечӣ 

карданд, ба онон гуфтем: «Ба сурати 

бузинаҳое [хору] рондашуда дароед» 

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُلَۡنا   ا َعَتۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 
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167. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки 

Парвардигорат фармуд, ки яқинан, то 

рӯзи қиёмат, касеро бар онон хоҳад 

гумошт, ки ҳамвора бадтарин [ва 

сангинтарин] азоро ба сарашон 

биёварад. Бе гумон, Парвардигорат 

зудкайфар аст, [ва-ле] яқинан, Ӯ 

омурзандаи меҳрубон аст 

ذه 
َ
َن َربَُّك لََيۡبَعثَنه َعلَۡيِهۡم إِلَيَٰ َوِإۡذ تَأ

يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن يَُسوُمُهۡم ُسوَٓء  
ٱلَۡعَذاِبِۗ إِنه َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقاِب  

 ١٦٧ َوِإنهُهۥ لََغُفور  رهِحيم  

168. Ва ононро дар замин ба сурати 

гурӯҳҳои мухталиф пароканда сохтем. 

[Бархе] Аз онон шоистаанд ва [бархе 

миёнарав ҳастанд ва гурӯҳе низ] ғайр 

аз инанд. Ва ононро ба некиҳо ва 

бадиҳо озмудем, бошад, ки [ба роҳи 

ҳақ] боз гарданд 

ِۡنُهُم   ۖۡ م  َمٗما
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َوَقطه

َٰلَِكۖۡ  َٰلُِحوَن َوِمۡنُهۡم ُدوَن َذ ٱلصه
ي ِـ َاِت  َوبَلَۡوَنَُٰهم بِٱلۡحَسَ  َنَِٰت َوٱلسه
 ١٦٨ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

169. Ва пас аз онон ҷонишинон [-и 

ношоиста]-е омаданд, ки китоб 

[Таврот]-ро ба ирс бурданд. Онон 

[сарвату] колои ин [дунёи] пастро 

мегиранд, [ки суханони Аллоҳ таолоро 

таҳрифу ба ноҳақ ҳукм кунанд] ва 

мегӯянд: «Бахшида хоҳем шуд». Ва 

агар коло [-и дигар]-е ҳаммонанди он 

барояшон биояд, онро [низ] мегиранд. 

Оё дар китоб [-и осмонӣ] аз онон 

паймон гирифта нашудааст, ки дар 

бораи Аллоҳ таоло ҷуз [сухани] ҳақ 

нагӯянд? [Пас, нофармонияшон аз 

рӯйи нодонӣ нест, зеро борҳо 

Тавротро хондаанд] Ва ончиро, ки дар 

он аст, омӯхтаанд ва сарои охират 

барои касоне, ки парво кунанд, беҳтар 

аст. Оё намеандешед? 

فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡف  َورِثُواْ  
ُخُذوَن َعرََض َهََٰذا  

ۡ
ٱلِۡكَتََٰب يَأ

 َ ۡدنَيَٰ َويَُقولُوَن َسُيۡغَفُر ل
َ
َنا َوِإن  ٱلۡأ

لَۡم  
َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ تِِهۡم َعرَض  م 

ۡ
يَأ

ن 
َ
ِيَثَُٰق ٱلِۡكَتَِٰب أ يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم م 

ها ٱلۡحَقه  ِ إِل ها َيُقولُواْ عَلَى ٱَّلله ل
اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر   َوَدرَُسواْ َما فِيهِِۗ َوٱلده

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ١٦٩ ل ِل
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170. Ва касоне, ки ба китоби [Аллоҳ 

таоло] тамассук меҷӯянд ва намоз 

барпо медоранд, ба яқин [бидонанд, 

ки] Мо подоши накукоронро табоҳ 

намекунем 

ُكوَن بِٱلِۡكَتَِٰب  ِ هِذيَن ُيَمس  َوٱل
ۡجَر 

َ
ةَ إِنها لَا نُِضيُع أ لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

 ١٧٠ ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

171. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки кӯҳро [аз 

ҷой баркандем ва] ҳамчун соябоне бар 

фарозашон барафроштем ва 

пиндоштанд, ки бар онон фуруд меояд 

[ва дар ин ҳолат аз онон аҳд гирифтем 

ва гуфтем] «Он чиро, ки ба шумо 

додаем, бо неру [ва ҷиддият] бигиред 

ва ончиро, ки дар он аст, ба ёд дошта 

бошед [ва ба он амал намоед], бошад, 

ки парво кунед 

نهُهۥ 
َ
۞َوِإۡذ َنَتۡقَنا ٱلۡجََبَل َفۡوَقُهۡم َكأ

ُۢ بِِهۡم ُخُذواْ   نهُهۥ َواقُِع
َ
ُظلهة  َوَظنُّٓواْ أ

ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما   َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ١٧١ فِيهِ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

172. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки 

Парвардигорат аз пушти фарзандони 

Одам, наслашонро баргирифт ва 

ононро бар худашон гувоҳ гирифт [ва 

фармуд]: «Оё ман Парвардигори шумо 

нестам»? Онон гуфтанд: «Оре, [бар ин 

ҳақиқат] гувоҳӣ медиҳем». [Аллоҳ 

таоло фармуд: «Аз шумо иқрор 

гирифтам] То мабодо рӯзи қиёмат 

бигӯед, ки: «Мо, ҳатман, аз ин [амр] 

бехабар будем» 

َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَنِٓي َءاَدَم ِمن  
َ
َوِإۡذ أ

ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ 
َ
ِيهَتُهۡم َوأ ُظُهورِهِۡم ُذر 

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ َقالُواْ بَلَىَٰ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
أ

ن َتُقولُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها َشهِ 
َ
ْۚ أ ٓ ۡدنَا

 ١٧٢ ُكنها َعۡن َهََٰذا َغَٰفِلِينَ 

173. Ё [мабодо] бигӯед, ки 

падаронамон пештар ширк оварда 

буданд ва мо низ фарзандоне пас аз 

онон будем. Оё моро ба [сазои] ончи 

[кофирону] ботиландешон анҷом 

додаанд, ҳалок мекунӣ»? 

ۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن  
َ
ۡو َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

ِنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ  ِيهٗة م  َقۡبُل َوُكنها ُذر 
َفُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

َ
 ١٧٣ أ
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174. Ва инчунин оётро ба тафсил баён 

мекунем [то онҳоро бифаҳманд] ва 

бошад, ки [ба тавҳид] бозгарданд 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلهُهۡم  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ١٧٤ يَرِۡجُعونَ 

175. Ва [эй паёмбар] саргузашти 

касеро бар онон ҳикоят кун, ки оёт [-у 

нишонаҳо]-и хешро ба ӯ додем ва [ӯ 

ҳаққонияташонро дарк кард, вале] аз 

онҳо ҷудо [ва орӣ] гашт.Пас, шайтон 

ба дунболаш афтод ва ӯ аз гумроҳон 

шуд 

هِذٓي َءاَتۡيَنَُٰه   ٱل
َ
َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡتَبَعُه 
َ
َءاَيَٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها فَأ

ۡيَطَُٰن َفكَاَن ِمَن ٱلَۡغاوِينَ   ١٧٥ ٱلشه

176. Ва агар мехостем, [мақому 

манзалати] ӯро ба хотири [пойбандӣ 

ва амал ба] он [оёт] боло мебурдем, 

вале ӯ ба дунё [ва пастӣ] гароид ва аз 

ҳавои нафси хеш пайравӣ кард. Пас, 

масали ӯ [дар дунёдӯстӣ] ҳамчун 

масали саг аст, ки агар ба он ҳамла 

кунӣ [ва аз худ дур кунӣ], забон аз 

даҳон берун меоварад ва агар онро 

[ба ҳоли худ] вогузорӣ, [боз ҳам] забон 

аз даҳон берун меоварад [чунин 

шахсеро низ чи панд бидиҳӣ ё надиҳӣ, 

тафовуте надорад]. Ин масали 

гурӯҳест, ки оёти Моро дурӯғ 

ангоштанд, пас, ин достонро [бар 

эшон] ҳикоят кун, бошад, ки 

бияндешанд 

ۥٓ   َولَۡو ِشۡئَنا لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه
َُٰهْۚ  ۡرِض َوٱتهَبَع َهَوى

َ
ۡخلََد إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل  
َٰلَِك   ۡو َتتُۡرۡكُه يَلَۡهثِۚ ذه

َ
َعلَۡيهِ يَلَۡهۡث أ

 ْۚ بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا هِذيَن َكذه َمَثُل ٱلَۡقۡوِم ٱل
فَٱۡقُصِص ٱلَۡقَصَص لََعلهُهۡم 

ُرونَ   ١٧٦ َيَتَفكه

177. Чи зишт аст достони гурӯҳе, ки 

оёти Моро дурӯғ ангоштанд ва ба хеш 

ситам карданд! 

بُواْ  هِذيَن َكذه َسآَء َمَثلًا ٱلَۡقۡوُم ٱل
نُفَسُهۡم َكانُواْ َيۡظلُِمونَ 

َ
 ١٧٧ أَـِبَيَٰتَِنا َوأ
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178. Касеро, ки Аллоҳ таоло ҳидоят 

кунад, пас, ӯ ҳидоятёфта [-и воқеӣ] аст 

ва касеро, ки гумроҳ созад, пас, 

ононанд, ки зиёндидагонанд 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِديِۖ َوَمن  َمن َيۡهِد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
يُۡضلِۡل فَأ

 ١٧٨ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

179. Ва бе тардид, бисёре аз ҷинниён 

ва одамиёнро барои дузах 

офаридаем, [чаро ки] дилҳое доранд, 

ки бо онҳо [ҳақоиқро] дарк намекунанд 

ва чашмоне доранд, ки бо онҳо 

[нишонаҳои тавону тадбири илоҳиро] 

намебинанд ва гӯшҳое доранд, ки бо 

онҳо [суханони ҳақро] намешунаванд. 

Онон ҳамчун чаҳорпоёнанд, балки [аз 

онҳо ҳам] гумроҳтаранд. [Оре] 

Ононанд,ки [аз охират] ғофиланд 

َِن   نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ها   ِ َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم ُقلُوب  ل ٱلِۡجن 
ها   ۡعيُن  ل

َ
َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ها   ُيۡبِصُروَن بَِها َولَُهۡم َءاَذان  ل
نَۡعَِٰم بَۡل  

َ
ْوَلَٰٓئَِك َكٱلۡأ

ُ
ْۚ أ يَۡسَمُعوَن بَِهآ

 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
 ١٧٩ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ ُهۡم أ

180. Ва зеботарин номҳо барои Аллоҳ 

таоло аст, пас, Ӯро ба он [номҳо] 

бихонед ва касонеро, ки дар [мавриди] 

номҳояш ба инҳироф мераванд [ва 

онҳоро таъвилу таҳриф мекунанд] 

раҳо кунед. Онон ба [сазои] ончи 

мекарданд, муҷозот хоҳанд шуд 

 ۡۖ ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها
َ
ِ ٱلۡأ َوَّلِله

ئِهِۚۦْ  ۡسَمَٰٓ
َ
هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي أ َوَذُرواْ ٱل
 ١٨٠ َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

181. Ва аз [миёни] онон, ки 

офаридаем, гурӯҳе ҳастанд, ки 

[мардум] баҳақ ҳидоят менамоянд ва 

бар [асоси] он ба адолат рафтор 

мекунанд 

  ِ ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ َوِممه

 ١٨١ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ 

182. Ва касоне, ки оёти Моро дурӯғ 

ангоштанд, [дарҳои рӯзиро ба рӯяшон 

мекушоем, то бештар дар гуноҳ ғарқ 

шаванд ва ба ин сон] андак андак аз 

ҷойе, ки намедонанд [ба кайфари худ] 

гирифторашон хоҳем сохт 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   هِذيَن َكذه َوٱل
ِۡن َحۡيُث لَا  َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م 

 ١٨٢ َيۡعلَُمونَ 
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183. Ва ба онон муҳлат медиҳам. Ба 

ростӣ, ки тадбири Ман устувор [ва 

ҳисобшуда] аст 

ۡملِى 
ُ
 ١٨٣ لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ َوأ

184. Оё наандешидаанд, ки 

ҳамнишини онон [расулуллоҳ] ҳеҷ 

ҷунуне надорад? Ӯ ҷуз бимдиҳандаи 

ошкор нест 

ِن   ُْۗ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَۡم َيَتَفكه
َ
أ

بِينٌ  ها نَِذير  مُّ  ١٨٤ ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل

185. Оё дар фармонравоии осмонҳо 

ва замин ва ончи Аллоҳ таоло 

офаридааст, наменигаранд ва инки чи 

басо ҳангоми маргашон наздик шуда 

бошад? Пас, баъд аз ин [Қуръон] ба 

кадом сухан имон меоваранд? 

َمََٰوَِٰت  َولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت ٱلسه
َ
أ

ُ ِمن ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّلله
َ
َشۡيٖء   َوٱلۡأ

ن يَُكوَن َقِد ٱۡقتَرََب 
َ
ۡن َعَسيَٰٓ أ

َ
َوأ

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ 
َ
َجلُُهۡمۖۡ فَبِأ

َ
أ

 ١٨٥ يُۡؤِمُنونَ 

186. Ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ 

кунад, пас, [ҳеҷ] роҳнамое барояш 

нест ва ононро дар саркашии хеш 

саргардон раҳо мекунад 

ُ فَلَا ۚۥْ  َمن يُۡضلِِل ٱَّلله َهادَِي لَُه
 ١٨٦ َويََذُرُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 
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187. [Эй паёмбар, кофирони Макка] 

дар бораи қиёмат аз ту мепурсанд, [ки] 

кай воқеъ мешавад? Бигӯ: «Бе тардид, 

дониши он назди Парвардигори ман 

аст ва ҳеҷ кас ҷуз Ӯ [наметавонад] 

онро дар вақти муайянаш падидор 

созад.Ин амр [зуҳури қиёмат] бар аҳли 

осмонҳо ва замин душвор аст ва ҷуз 

ба таври ногаҳонӣ ба сӯятон 

намеояд». [Онон чунон] Аз ту 

мепурсанд, ки гӯё ту худ муштоқи 

[донистани замони] он ҳастӣ [ҳол он ки 

ту дар бораи замони вуқуаш ҳеҷ 

намепурсӣ]. Бигӯ: «Дониши он фақат 

назди Аллоҳ таоло аст, вале бештари 

мардум намедонанд» 

يهاَن 
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِيِۖ   ََٰها ُمۡرَسى
ها ُهَوْۚ َثُقلَۡت فِي  لَا ُيجَل ِيَها لَِوقۡتَِهآ إِل

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ها  ٱلسه تِيُكۡم إِل

ۡ
 لَا تَأ

  ۡۖ نهَك َحِفيٌّ َعۡنَها
َ
ُۗ يَۡسـ َلُونََك َكأ َبۡغَتٗة

ِ َوَلَِٰكنه  قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله
ۡكثََر ٱلنهاِس لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ١٨٧ أ

188. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман молики 

суду зиёни хештан нестам, магар 

ончиро, ки Аллоҳ таоло бихоҳад ва 

агар ғайбро медонистам, хайр [-у суди] 

бисёре [барои худ] фароҳам месохтам 

ва ҳеҷ бадӣ [ва зиёне] ба ман 

намерасид. Ман [касе] нестам, магар 

бимдиҳанда ва башоратбахш [-и 

дилсӯз] барои гурӯҳе, ки имон доранд 

ۡملُِك لَِنۡفِسي نَ 
َ
هٓا أ ۡفٗعا َولَا  قُل ل

ْۚ َولَۡو ُكنُت   ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا إِل َضرًّ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب لَٱۡسَتۡكثَۡرُت ِمَن 

َ
أ

ها   نَا۠ إِل
َ
ْۚ إِۡن أ وُٓء نَِي ٱلسُّ ٱلۡخَيِۡر َوَما َمسه

 ١٨٨ نَِذير  َوبَِشير  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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189. [Эй мардум] Ӯст, ки шуморо аз як 

тан офарид ва ҳамсарашро аз ӯ падид 

овард, то дар канораш ором гирад. 

Пас, чун [Одам] бо вай [Ҳаво] 

даромехт, бордор шуд – бори сабук – 

ва [нахустин моҳҳои бордориро] 

гузаронд ва чун сангинбор шуд, Аллоҳ 

таоло – Парвардигори худро хонданд, 

ки: «Агар ба мо [фарзанди тандурусту] 

шоиста ато кунӣ, ҳатман, сипосгузор 

хоҳем буд» 

ِن نهۡفٖس  هِذي َخلََقُكم م  ۞ُهَو ٱل
َوَِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها 

ََٰها   ى ا َتَغشه ۖۡ فَلَمه لِيَۡسُكَن إِلَۡيَها
َحمَلَۡت َحمۡلًا َخفِيٗفا َفَمرهۡت بِهِۖۦۡ  

َ َربههُ  َعَوا ٱَّلله ۡثَقلَت ده
َ
آ أ َما لَئِۡن فَلَمه

هَنُكوَننه ِمَن   َءاتَيَۡتَنا َصَٰلِٗحا ل
َِٰكرِينَ   ١٨٩ ٱلشه

190. Пас, чун [Аллоҳ таоло фарзанди 

тандуруст ва] шоиста ба онон дод, дар 

ин неъмат, ки ба онҳо бахшида буд, 

барояш шариконе қарор доданд. Ва 

Аллоҳ таоло аз ончи шарик [ва ҳамтои] 

Ӯ месозанд, бартар аст 

َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ   آ َءاتَى فَلَمه
  ُ ْۚ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله َُٰهَما ُشَرَكآَء فِيَمآ َءاتَى

ا يُۡشِرُكونَ   ١٩٠ َعمه

191. Оё чизҳоеро шарик мегиранд, ки 

чизе намеофаранд ва худ офарида 

мешаванд? 

يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشۡيـ ٗ 
َ
ا َوُهۡم أ

 ١٩١ ُيخۡلَُقونَ 

192. Ва наметавонанд ононро ёрӣ 

кунанд ва на хештанро ёрӣ медиҳанд 
َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا  

نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 
َ
 ١٩٢ أ

193. Ва [эй мушрикон] агар онҳо 

[бутҳо]-ро ба ҳидоят даъват кунед, аз 

шумо пайравӣ намекунанд. Чи 

даъваташон кунед ё хомӯш бошед, 

бароятон яксон аст [ва посухе нахоҳед 

шунид] 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا 
يَتهبُِعوُكۡمْۚ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡم 

نُتۡم َصَِٰمُتونَ 
َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
 ١٩٣ أ
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194. Бе гумон, онҳое, ки ба ҷойи Аллоҳ 

таоло мехонед, офаридагоне ҳамчун 

шумо ҳастанд [аммо ҷомид ва берӯҳ], 

пас, онҳоро [дар сахтиҳо] бихонед. 

Агар рост мегӯед, бояд посухатонро 

бидиҳанд 

 ِ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل
ۡمَثالُُكۡمۖۡ فَٱۡدُعوُهۡم  

َ
ِعَباٌد أ

نُتۡم  فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم إِن كُ 
 ١٩٤ َصَِٰدقِينَ 

195. Оё [бутҳое, ки маъбуди худ 

медонед] пойҳое доранд, ки бо онҳо 

роҳ бираванд ё дастҳое доранд, ки бо 

онҳо [ёриатон диҳанд ва аз шумо] 

дифоъ кунанд? Оё чашмоне доранд, 

ки бо онҳо бубинанд ё гӯшҳое доранд, 

ки бо онҳо бишнаванд? [Эй паёмбар, 

ба мушрикон] Бигӯ: «Шариконатонро 

бихонед, сипас [алайҳи ман] тадбир [-у 

найранг] кунед ва маро муҳлат 

надиҳед 

يٖۡد  
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن بَِهآ

َ
لَُهۡم أ

َ
أ

ۡعيُن   
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ َيۡبِطُشوَن بَِهآ

ۡم لَُهۡم َءاَذان  
َ
ۖۡ أ   ُيۡبِصُروَن بَِهآ

ُۗ قُِل ٱۡدُعواْ   يَۡسَمُعوَن بَِها
ُشَرَكآَءُكۡم ُثمه كِيُدوِن فَلَا  

 ١٩٥ تُنِظُرونِ 

196. Бе тардид, [дӯсту] корсози ман 

Аллоҳ таоло аст, ки [ин] китобро нозил 

кардааст ва Ӯ барои шоистагон [дӯстӣ 

ва] корсозӣ мекунад 

هِذي نَزه  ُ ٱل َل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله
َٰلِِحينَ  هي ٱلصه  ١٩٦ َوُهَو َيَتَول

197. Ва касонеро, ки [шумо мушрикон] 

ба ҷойи Ӯ мехонед, наметавонанд 

шуморо ёрӣ кунанд ва на ба хештан 

ёрӣ расонанд 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا  َوٱل
نُفَسُهۡم  

َ
يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم َولَٓا أ

 ١٩٧ ُرونَ يَنصُ 

198. Ва агар ононро ба ҳидоят даъват 

кунед, [суханонатонро] намешунаванд 

ва ононро мебинӣ, ки [зоҳиран] ба ту 

нигоҳ мекунанд, дар ҳоле [ҷимодоте 

ҳастанд] ки намебинанд» 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا 
َُٰهۡم  ْۖۡ َوتََرى يَنُظُروَن إِلَۡيَك  يَۡسَمُعوا

 ١٩٨ َوُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ 
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199. [Эй паёмбар] Гузашт пеша кун ва 

ба некӣ фармон бидеҳ ва аз нодонон 

рӯ бигардон 

ۡعرِۡض  
َ
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡ
ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

 ١٩٩ َعِن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

200. Ва агар васвасае аз сӯйи шайтон 

туро барангезонд, ба Аллоҳ таоло 

паноҳ бибар, [ки] бе тардид, Ӯ 

шунавову доност 

ۡيَطَِٰن نَۡزغ    ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
ِْۚ إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ   ٢٠٠ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

201. Дар ҳақиқат, касоне, ки [аз Аллоҳ 

таоло] парво мекунанд, чун васвасае 

аз ҷониби шайтон ба онон расад, 

[Аллоҳ таолоро] ба ёд меоваранд ва 

он гоҳ [нисбат ба ҳақиқат] бино 

мешаванд 

ُهۡم َطَٰٓئِف    هِذيَن ٱتهَقۡواْ إَِذا َمسه إِنه ٱل
ُرواْ َفإَِذا ُهم   ۡيَطَِٰن تََذكه َِن ٱلشه م 

ۡبِصُرونَ   ٢٠١ مُّ

202. Ва бародаронашон [бародарони 

кофирон ва мушрикон, ки шаётин 

ҳастанд] ононро ба гумроҳӣ 

мекашонанд ва [ҳаргиз дар ин кор] 

кӯтоҳӣ намекунанд 

وَنُهۡم فِي ٱلَۡغي ِ ُثمه لَا   َوِإۡخَوَُٰنُهۡم َيُمدُّ
 ٢٠٢ ُيۡقِصُرونَ 

203. Ва [эй паёмбар] ҳангоме ки 

[нузули ваҳй ба таъхир меафтод ва] ту 

ояте бар эшон намеоварӣ, мегӯянд: 

«Чаро ту худ онро намесозӣ»? Бигӯ: 

«Ман фақат аз чизе пайравӣ мекунам, 

ки аз сӯйи Парвардигорам ба ман ваҳй 

мешавад. Ин [Қуръон шомили] 

равшангариҳое аз сӯйи 

Павардигоратон аст ва барои гурӯҳе, 

ки имон меоваранд, ҳидояту раҳмат 

аст 

تِِهم أَـِبيَةٖ َقالُواْ لَۡولَا وَ 
ۡ
ِإَذا لَۡم تَأ

تهبُِع َما يُوَحيَٰٓ  
َ
ْۚ قُۡل إِنهَمآ أ ٱۡجَتبَۡيَتَها

ِۚ َهََٰذا بََصآئُِر ِمن   ب ِي إِلَيه ِمن ره
ب ُِكۡم َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم  ره

 ٢٠٣ يُۡؤِمُنونَ 
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204. Ва ҳангоме ки Қуръон хонда 

мешавад, пас, ба он гӯш фаро диҳед 

ва хомӯш бошед, бошад, ки фарогири 

раҳмат шавед» 

َوِإَذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ 
نِصُتواْ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

َ
 ٢٠٤ َوأ

205. Ва Парвардигоратро дар дили 

хеш бо тазарруъ ва тарс, бидуни овози 

баландгуфтор [дар] бомдодон ва 

шомгоҳон ёд кун ва [аз ёди Аллоҳ 

таоло] ғофил мабош 

ٗعا  بهَك فِي َنۡفِسَك تََضرُّ َوٱۡذُكر ره
وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱلۡجَۡهرِ ِمَن ٱلَۡقۡوِل  

َِن   ِ َوٱٓأۡلَصاِل َولَا تَُكن م  بِٱلُۡغُدو 
 ٢٠٥ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

206. [Эй паёмбар] Касоне, ки назди 

Парвардигори ту ҳастанд 

[фариштагон], яқинан, аз парастиши 

Вай [саркашӣ ва] такаббур 

намеварзанд ва Ӯро ба покӣ 

меситоянд ва барояш саҷда мекунанд 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا  إِنه ٱل
يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ  

 ٢٠٦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ َۤنوُدُجۡسَي۩
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Сураи Анфол  الأنفال 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй паёмбар] Аз ту дар бораи 

[тақсим] анфол [ғаноими ҷангӣ] 

мепурсанд, бигӯ: «Анфол аз они Аллоҳ 

таоло ва паёмбар аст, пас, аз Аллоҳ 

таоло парво кунед ва бо якдигар 

созиш намоед ва агар имон доред, аз 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат 

кунед 

نَفاِلِۖ قُِل 
َ
يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

  َ ِ َوٱلرهُسوِلِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله نَفاُل َّلِله
َ
ٱلۡأ

ِطيُعواْ 
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَيۡنُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َوأ

 َ ۡؤِمنِينَ ٱَّلله ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ  ١ َورَُسولَُه

2. Бе тардид, муъминон [-и ҳақиқӣ] 

касоне ҳастанд, ки чун ёди Аллоҳ 

таоло мешавад, дилҳояшон ҳаросон 

мегардад ва чун оёташ бар онон хонда 

мешавад, бар имонашон меафзояд ва 

бар Парвардигорашон таваккал 

мекунанд 

  ُ هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوِإَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم 

َءاَيَُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  
 ٢ َيَتوَكهلُونَ 

3. Касоне, ки намоз барпо медоранд 

ва аз ончи рӯзияшон кардаем, инфоқ 

мекунанд. 

ا  ٱ ةَ َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ل
 ٣ َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

4. Онон ҳастанд, ки ба ростӣ 

муъминанд. Барои онон назди 

Парвардигорашон дараҷот [-и воло] ва 

омурзишу рӯзии наку хоҳад буд 

هُهۡم   ْۚ ل ا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ
ُ
أ

 َرب ِِهۡم َوَمۡغفَِرة  َورِۡزق   َدَرَجٌَٰت ِعندَ 
 ٤ َكرِيم  



 

Al-Anfal 

 

311 

 

 األنفال 

5. [Эй паёмбар, ихтиёри комили ту бар 

ғаноим муҷиби нохушнудии бархе 

афрод аст, дуруст] Ҳамон тавре ки 

Парвардигорат туро ба ҳақ аз хонаат 

[дар Мадина ба сӯйи майдони Бадр] 

берун овард ва ҳатман, гурӯҳе аз 

муъминон [аз ҷангидан] нохушнуд 

буданд 

ۡخرََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيۡتَِك  
َ
َكَمآ أ

َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ِ َوِإنه فَرِيٗقا م  بِٱلۡحَق 
َٰرُِهونَ   ٥ لََك

6. Онон пас аз онки ҳақиқат ошкор 

шуд, дар бораи ҳақ [-и ҷиҳод] бо ту 

муҷодала мекунанд, гӯё эшонро ба 

сӯйи марг меронанд, дар ҳоле ки худ 

[ба мурданашон] менигаранд 

ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن   يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 
نهَما يَُساُقوَن إِلَي ٱلَۡموِۡت َوُهۡم 

َ
َكأ

 ٦ يَنُظُرونَ 

7. Ва [эй муҷоҳидон, ба ёд оваред] 

ҳангоме ки Аллоҳ таоло ба шумо 

ваъда дод, ки [ғаноими] яке аз ду гурӯҳ 

[корвони тиҷорӣ ё лашкар] насибатон 

хоҳад шуд ва шумо дӯст доштед, ки 

корвони ғайри низомӣ [тиҷорӣ] барои 

шумо бошад ва Аллоҳ таоло мехост бо 

суханони хеш [дар бораи куштори 

кофирон] ҳақ [-и Ислом]–ро пойдор 

гардонад ва решаи кофиронро қатъ 

кунад 

ُ إِۡحَدى  َوِإۡذ يَعُِدُكُم ٱَّلله
نه 

َ
وَن أ نهَها لَُكۡم َوتََودُّ

َ
آئَِفَتيِۡن أ ٱلطه

ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم   َغيَۡر َذاِت ٱلشه
ن ُيحِقه ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ  

َ
ُ أ َويُرِيُد ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٧ َويَۡقَطَع َدابَِر ٱلَۡك

8. [Аллоҳ таоло Исломро пирӯз кард] 

То ҳақро собит намояд ва ботилро аз 

миён бардорад, ҳарчанд гунаҳгорон [-и 

мушрик] нохушнуд бошанд 

لُِيِحقه ٱلۡحَقه َويُۡبِطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو 
 ٨ َكرِهَ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

9. [Рӯзи Бадрро ба ёд оваред] Он гоҳ 

ки аз Парвардигоратон фарёдрасӣ [ва 

ёрӣ] мехостед ва Ӯ [дархости] шуморо 

пазируфт [ва фармуд]: «Бе гумон, 

шуморо бо ҳазор фаришта, ки паёпай 

фуруд меоянд, ёрӣ мекунам» 

إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربهُكۡم فَٱۡسَتَجاَب 
َِن  لٖۡف م 

َ
ُكم بِأ ن ِي ُمِمدُّ

َ
لَُكۡم أ

 ٩ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمۡرِدفِينَ 
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10. Ва Аллоҳ таоло ин [ёрӣ]-ро ҷуз 

муждае [бароятон] қарор надод, то 

дилҳоятон бо он ором гирад ва 

[бидонед, ки] пирӯзӣ ҷуз аз ҷониби 

Аллоҳ таоло нест. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло шикастнопазири ҳаким аст 

ها بُۡشَرىَٰ   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
  َولَِتۡطَمئِنه بِهِۦ قُلُوبُُكۡمْۚ َوَما

 َ ِْۚ إِنه ٱَّلله ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل ٱلنه
 ١٠ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

11. [Ва ба ёд оваред] Ҳангоме ки хоби 

сабук, ки оромише аз сӯйи Ӯ буд, 

шуморо фаро гирифт ва аз осмон обе 

бар шумо фурӯ фиристод, то бо он 

покатон кунад ва палидии шайтонро аз 

шумо дур созад ва дилҳоятонро 

маҳкам бидорад ва гомҳоятонро бо он 

устувор намояд 

ِۡنُه  َمَنٗة م 
َ
َعاَس أ يُكُم ٱلنُّ ِ إِۡذ ُيَغش 

َمآِء َماٗٓء   َِن ٱلسه ُِل َعلَۡيُكم م  َويُنَز 
َِرُكم بِهِۦ َويُۡذهَِب َعنُكۡم   ل ُِيَطه 

ۡيَطَِٰن َولِيَۡربَِط عَلَىَٰ  رِۡجَز ٱلشه
ۡقَدامَ 

َ
 ١١ قُلُوبُِكۡم َويَُثب َِت بِهِ ٱلۡأ

12. [Ва эй паёмбар, ба ёд овар] 

ҳангоме ки Парвардигорат ба 

фариштагон ваҳй кард,ки: «Ман бо 

шумо ҳастам, пас, касонеро, ки имон 

овардаанд, собитқадам доред. Ба 

зудӣ, дар дили касоне, ки куфр 

варзиданд, ҳарос меафканам, пас. [эй 

муҷоҳидон, шамшери хешро] бар 

фарози гарданҳояшон бизанед ва 

ҳамаи ангуштонашонро қатъ кунед [то 

силоҳ барнагиранд] 

ن ِي  
َ
إِۡذ يُوِحي َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ
 ْْۚ هِذيَن َءاَمُنوا َمَعُكۡم َفَثب ُِتواْ ٱل

هذِ  لِۡقي فِي قُلُوِب ٱل
ُ
يَن َكَفُرواْ َسأ

ۡعَناِق 
َ
ٱلرُّۡعَب فَٱۡضِربُواْ َفۡوَق ٱلۡأ

 ١٢ َوٱۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم ُكله َبَنانٖ 

13. Ин ба хотири он аст, ки онон бо 

Аллоҳ таоло ва расулаш мухолифат 

карданд ва ҳар ки бо Аллоҳ таоло ва 

расулаш мухолифат кунад, пас, 

[бидон, ки] Аллоҳ таоло сахткайфар 

аст 

ۚۥْ  َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َورَُسولَُهۥ َفإِنه  َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١٣ ٱَّلله

14. [Эй кофирон] Ин [азоби дунё]-ро 

бичашед ва [бидонед, ки] барои 

кофирон [дар қиёмат] азоби оташ аст 

َٰفِرِيَن  نه لِلَۡك
َ
َٰلُِكۡم َفُذوُقوهُ َوأ َذ

ارِ   ١٤ َعَذاَب ٱلنه
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15. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳаргоҳ [дар майдони ҷанг] бо анбӯҳи 

кофирон рӯбарӯ шудед, пас, ба онон 

пушт накунед [ва нагурезед] 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذينَ  ُّوُهُم  ٱل  َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَلَا تَُول
ۡدبَارَ 

َ
 ١٥ ٱلۡأ

16. Ва ҳар ки дар он ҳангом ба онон 

пушт кунад, магар он ки [ангезааш 

фиреби душман ё] канорагирӣ барои 

набарди [дубора] ё пайвастан ба гурӯҳ 

[-и дигар аз сипоҳи мусулмонон] 

бошад, ҳатман, ба хашми Аллоҳ таоло 

гирифтор мегардад ва ҷойгоҳаш дузах 

аст. Ва чи бад саранҷомест! 

ها   ۥٓ إِل َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه
ۡو ُمَتَحي ًِزا إِلَيَٰ فِئَةٖ 

َ
ِٗفا ل ِقَِتاٍل أ ُمَتَحر 

َُٰه  َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م 

 ١٦ ٱلَۡمِصيرُ َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس 

17. Пас, [эй муъминон, дар рӯзи 

набард бо мушрикон дар Бадр] шумо 

[бо неруи худ] ононро накуштед, балки 

Аллоҳ таоло ононро кушт ва [эй 

паёмбар] ҳангоме ки [ба сӯяшон хоку 

санг] меандохтӣ, [дар ҳақиқат] ту 

наандохтӣ, балки Аллоҳ таоло андохт, 

то муъминонро ба озмоиши наку аз 

ҷониби худ биозмояд. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло шунавову доност 

َ َقَتلَُهۡمْۚ   فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
  َ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َرَميَٰ َولُِيۡبلَِى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡنُه بَلَآًء  
ْۚ إِ  َ َسِميٌع َعلِيم  َحَسًنا  ١٧ نه ٱَّلله

18. Ин [шикаст ва фирори мушрикон ва 

сарафрозии муъминон ҳама аз ҷониби 

Аллоҳ таоло] буд ва Аллоҳ таоло 

найранги кофиронро суст [-у беасар] 

мегардонад 

َ ُموهُِن َكۡيِد  نه ٱَّلله
َ
َٰلُِكۡم َوأ َذ
َٰفِرِينَ   ١٨ ٱلَۡك
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19. [Эй мушрикон] Агар хоҳони пирӯзӣ 

[бар мусулмонон ва фарорасидани 

азоби илоҳӣ ҳастед], инак пирӯзии 

[Ислом, ки бузургтарин ранҷ ва азоби 

шумост] ба суроғатон омад.Ва агар [аз 

куфру душманӣ бо паёмбар] даст 

бардоред, он [кор] бароятон беҳтар 

аст, ва [-ле] агар [ба ҷанг бо 

мусулмонон] баргардед, мо низ 

бармегардем.Ва [инро бидонед] ки 

гурӯҳи шумо, ҳарчанд зиёд бошад, 

ҳаргиз наметавонад шуморо аз чизе 

бениёз кунад ва [дигар] инки [ҳамвора] 

Аллоҳ таоло бо муъминон аст 

إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم 
تَنَتُهواْ َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ  ٱلَۡفۡتُحۖۡ َوِإن

َوِإن َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنَِي  
ا َولَۡو َكثُرَۡت   َعنُكۡم فِئَُتُكۡم َشۡيـ ٗ

َ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه ٱَّلله
َ
 ١٩ َوأ

20. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло ва расулаш итоат кунед 

ва аз [аҳкому фармонҳои] Ӯ рӯ 

нагардонед, дар ҳоле ки [оёти 

Қуръонро] мешунавед 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

نُتۡم 
َ
هۡواْ َعۡنُه َوأ َورَُسولَُهۥ َولَا تََول

 ٢٠ تَۡسَمُعونَ 

21. Ва монанди касоне набошед, ки 

гуфтанд: «[Оёти илоҳиро] шунидем», 

ҳол онки намешуниданд 

هِذيَن َقالُواْ َسِمۡعَنا   َولَا تَُكونُواْ َكٱل
 ٢١ َوُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ 

22. Бе гумон, бадтарин ҷунбандагон 

назди Аллоҳ таоло он [касоне ҳастанд, 

ки дар баробари ҳақ] кару гунг ҳастанд 

[ва ҳаққо], ки намеандешанд 

مُّ  ۞إِنه َشره  ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ٱلده
هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ٢٢ ٱلُۡبۡكُم ٱل

23. Ва агар Аллоҳ таоло хайре дар 

онон суроғ дошт, [дар баробари 

каломи ҳақ] шунавояшон менамуд, ва 

[ле ҳатто] агар шунавояшон месохт, 

боз ҳам пушт мекарданд ва рӯйгардон 

мешуданд 

ۡسَمَعُهۡمۖۡ  
َ
هأ ُ فِيِهۡم َخيٗۡرا ل َولَۡو َعلَِم ٱَّلله

هواْ وهُهم   ۡسَمَعُهۡم لََتَول
َ
َولَۡو أ

ۡعرُِضونَ   ٢٣ مُّ
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24. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳаргоҳе Аллоҳ таоло ва паёмбар, 

шуморо ба чизе фарохонданд, ки ба 

шумо зиндагӣ мебахшад, ононро 

иҷобат кунед ва бидонед, ки Аллоҳ 

таоло миёни инсон ва дилаш қарор 

мегирад [ва аз асрор огоҳ аст] ва ин ки 

[дар қиёмат ҳамагӣ] назди Ӯ гирд 

оварда мешавед 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتِجيُبواْ َّلِله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َولِلرهُسوِل إَِذا َدعَاُكۡم لَِما  
َ َيحُوُل ُيحۡيِيُكۡمۖۡ  نه ٱَّلله

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ   نهُه
َ
َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوقَلۡبِهِۦ َوأ

 ٢٤ ُتحَۡشُرونَ 

25. Ва [эй муъминон] аз азоб 

бипарҳезед, ки танҳо домани 

ситамгоронатонро намегирад ва 

бидонед, ки Аллоҳ таоло сахткайфар 

аст 

ها تُ  هِذيَن َوٱتهُقواْ فِۡتَنٗة ل ِصيبَنه ٱل
نه 

َ
ۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٗة َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصه

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٢٥ ٱَّلله

26. Ва ба ёд оваред замонеро, ки 

шумо дар сарзамини [Макка] андак ва 

нотавон будед [ва] метарсидед ки 

мардумон [-и мушрик] шуморо 

бирабоянд, пас, Аллоҳ таоло [дар 

Мадина] паноҳатон дод ва бо ёрии 

хеш нерумандатон сохт ва аз чизҳои 

покиза ба шумо рӯзӣ бахшид, бошад, 

ки сипос гузоред 

نُتۡم قَلِيل   
َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

ۡرِض َتخَاُفوَن  
َ
ۡسَتۡضَعُفوَن فِي ٱلۡأ مُّ

اُس  َفُكُم ٱلنه ن َيَتَخطه
َ
َُٰكۡم أ فَـ َاَوى

َِن  يهَدُكم بَِنۡصرِهِۦ َوَرَزقَُكم م 
َ
َوأ

ي َِبَِٰت لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ٢٦ ٱلطه

27. Эй касоне, ки имон овардаед, [бо 

сарпечӣ аз авомир ва навоҳӣ] ба 

Аллоҳ таоло ва паёмбар хиёнат 

накунед ва [ҳамчунин] дар амонатҳои 

худ хиёнат накунед, дар ҳоле ки 

медонед [ин кор гуноҳ аст] 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نُتۡم 
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
َوٱلرهُسوَل َوَتخُونُٓواْ أ

 ٢٧ َتۡعلَُمونَ 

28. Ва бидонед, ки бе тардид, амволу 

фарзандонатон [василаи] озмоиш аст 

ва подоши бузург назди Аллоҳ таоло 

аст 

ۡمَوَٰلُُكۡم  
َ
نهَمآ أ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ   َ ِعنَدهُ نه ٱَّلله
َ
ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة  َوأ

َ
َوأ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ٢٨ أ
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29. Эй касоне, ки имон овардаед, агар 

аз Аллоҳ таоло парво кунед, барои 

шумо [неруи] ташхис [-и ҳаққу ботил] 

қарор медиҳад ва гуноҳонатонро аз 

шумо мезудояд ва шуморо меомурзад. 

Ва Аллоҳ таоло дорои бахшиши бузург 

аст 

  َ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِۡر  َيجَۡعل لهُكۡم فُۡرَقاٗنا َويَُكف 
َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ 

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلۡعَ   ٢٩ ِظيمِ َوٱَّلله

30. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] он гоҳ 

ки кофирон дар бораат дасиса 

мекарданд, ки туро ба зиндон 

биафкананд ё бикушанд ё [аз Макка] 

берунат кунанд. Онон макр 

меандешиданд ва Аллоҳ таоло [низ 

тадбиру] макр мекард. Ва Аллоҳ таоло 

беҳтарини макрангезон аст 

هِذيَن َكَفُرواْ   َوِإۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱل
ۡو ُيخۡرُِجوَكْۚ 

َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
لُِيثۡبُِتوَك أ

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّلله
 ٣٠ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 

31. Ва чун оёти Мо бар онон хонда 

шавад, мегӯянд: «Ба хубӣ шунидем. 

Агар мехостем, мо низ ҳатман, 

ҳаммонанди ин [суханон]-ро мегуфтем. 

Ин [Қуръон, чизе] нест, магар 

афсонаҳои пешиниён» 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َقالُواْ َقۡد 
َسِمۡعَنا لَۡو نََشآُء لَُقلَۡنا ِمۡثَل َهََٰذآ إِۡن  

َسَِٰطيُر 
َ
هٓا أ لِينَ َهََٰذآ إِل وه

َ
 ٣١ ٱلۡأ

32. Ва [ба ёд овар] он гоҳ ки гуфтанд: 

«Парвардигоро, агар ин [Қуръон] ба 

ростӣ ҳақ аст ва аз ҷониби Туст, пас, 

аз осмон сангҳо [-и вайронгар] бар мо 

бибор ё азоби дарднок бар мо 

бифирист» 

َوِإۡذ َقالُواْ ٱللهُهمه إِن َكاَن َهََٰذا ُهَو  
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا 

َ
ٱلۡحَقه ِمۡن ِعنِدَك فَأ

وِ ٱئۡتَِنا  
َ
َمآِء أ َِن ٱلسه ِحَجاَرٗة م 

لِيمٖ 
َ
 ٣٢ بَِعَذاٍب أ

33. Ва[-ле эй Муҳаммад] дар миёни 

онон ҳастӣ, Аллоҳ таоло бар он нест 

ки азобашон кунад ва то замоне, ки [аз 

даргоҳи илоҳӣ] омурзиш металабанд, 

Аллоҳ таоло азобкунандаи эшон нест 

نَت فِيِهۡمْۚ 
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله

َبُهۡم َوُهۡم  ِ ُ ُمَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله
 ٣٣ يَۡسَتۡغفُِرونَ 
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34. Ва чаро Аллоҳ таоло [дар охират] 

азобашон накунад, бо инки онон 

[мардумро] аз [тавоф ва ибодат дар] 

Масҷиду-л-ҳаром бозмедоранд? Ва 

[мушрикон] ҳаргиз дӯстони Аллоҳ 

таоло набудаанд, [зеро] дӯстони 

Аллоҳ таоло касе ҷуз парҳезгорон 

нестанд, вале бештарашон 

намедонанд 

ُ َوُهۡم   َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
َوَما لَُهۡم أ

وَن َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوَما  يَُصدُّ
ها  َكانُ  ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه

َ
ۥْٓۚ إِۡن أ ۡولَِيآَءهُ

َ
ٓواْ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
ٱلُۡمتهُقوَن َوَلَِٰكنه أ

 ٣٤ َيۡعلَُمونَ 

35. Ва намозашон назди хонаи [Каъба] 

чизе ҷуз фарёд кашидан ва каф задан 

набуд, пас, ба сазои он ки куфр 

меварзидед, азоб [-и шикасту асорат 

дар Бадр]–ро бичашед 

ها  َوَما َكاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبۡيِت إِل
ْۚ َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما   ُمكَاٗٓء َوتَۡصِديَٗة

 ٣٥ ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

36. Онон ки куфр варзиданд, 

амволашонро харҷ мекунанд, то 

[мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоранд, пас, ба зудӣ ҳамаро харҷ 

мекунанд, он гоҳ [ин кор мояи] ҳасрат 

ва пушаймонияшон мегардад ва сипас 

шикаст мехӯранд ва [саранҷом] 

касоне, ки куфр варзиданд, ба сӯйи 

[оташи] дузах кашонда мешаванд 

ۡمَوَٰلَُهۡم  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنه ٱل

واْ َعن  ِْۚ  لَِيُصدُّ َسبِيِل ٱَّلله
فََسيُنفُِقوَنَها ُثمه تَُكوُن َعلَۡيِهۡم 

هِذيَن َكَفُرٓواْ   َحۡسَرٗة ُثمه ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱل
 ٣٦ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ 

37. То [тавассути азоби дузах] Аллоҳ 

таоло [муъминони] покро аз 

[мушрикони] палид ҷудо кунад ва 

[тамоми он амволи] палидро [ки барои 

нобудии Ислом сарф мешуд] бар ҳам 

ниҳад ва ҳамагиро мутароким созад ва 

сипас [якҷо] дар дузах қарор диҳад. 

Инон ҳамон зиёндидагони [воқеӣ] 

ҳастанд 

ي ِِب   ُ ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه لَِيِميَز ٱَّلله
َويَۡجَعَل ٱلۡخَبِيَث َبۡعَضُهۥ عَلَىَٰ 

ٖض َفيَۡرُكَمُهۥ َجمِيٗعا َفَيۡجَعلَُهۥ فِي  َبعۡ 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

ُ
 ٣٧ َجَهنهَمْۚ أ
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38. [Эй паёмбар] ба касоне, ки куфр 

варзиданд, бигӯ, [ки] агар [аз ширк ва 

душманӣ] даст бардоранд, 

гузаштаҳояшон бахшида мешавад, ва 

[-ле] агар [ба рафтори гузаштаи худ] 

бозгарданд, суннат [-у азоби илоҳӣ, ки 

дар мавриди] пешиниён гузашт, 

[такрор хоҳад шуд] 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر   قُل ل ِل
ا َقۡد َسلََف َوِإن َيُعوُدواْ َفَقۡد   لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٣٨ َمَضۡت ُسنهُت ٱلۡأ

39. Ва [эй муъминон] бо онон пайкор 

кунед, то фитна [ширк] решакан шавад 

ва [парастишу] дин ҳама аз они Аллоҳ 

таоло гардад. Пас, агар онон [аз ширку 

озор] даст бардоштанд, [раҳояшон 

кунед, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ таоло 

ба ончи мекунанд, биност 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتنَ  ة   َوَق
ِْۚ َفإِِن  يُن ُكلُُّهۥ َّلِله ِ َويَُكوَن ٱلد 

َ بَِما َيۡعَملُوَن   ٱنَتَهۡواْ َفإِنه ٱَّلله
 ٣٩ بَِصير  

40. Ва агар [аз фармудаҳои илоҳӣ] 

сарпечӣ кунанд, пас, бидонед ки Аллоҳ 

таоло [дӯсту] корсози шумост. Чи наку 

корсоз ва чи наку ёваре ҳаст! 

ه  َ َوِإن تََول نه ٱَّلله
َ
ۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َُٰكۡمْۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم   َمۡولَى
 ٤٠ ٱلنهِصيرُ 

41. Ва бидонед ҳар ғанимате, ки ба 

даст овардед, як панҷумаш [панҷякаш] 

барои Аллоҳ таоло ва паёмбар ва 

барои хешовандон [-и паёмбар, аз 

Бани Ҳошим ва Бани Мутталиб] ва 

ятимони [ноболиғ] ва тиҳидастон ва 

дарроҳмондагон аст. Агар ба Аллоҳ 

таоло ва ончи ки бар бандаи худ дар 

рӯзи ҷудоӣ [ҳақ аз ботил], рӯзи 

бархӯрди ду гурӯҳ [муъминон ва 

мушрикон] нозил кардем, имон доред 

[ба ин аҳком амал кунед] ва [бидонед, 

ки] Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност 

ِن َشۡيٖء   نهَما َغنِۡمُتم م 
َ
۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِ ُخمَُسُهۥ َولِلرهُسوِل َولِِذي   نه َّلِله
َ
فَأ

ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  
ِ َوَمآ   بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله ٱلسه

نَزلَۡنا عَلَىَٰ 
َ
َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱلُۡفۡرقَاِن يَۡوَم أ

ِ َشۡيٖء 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ٱلَۡتَقي ٱلۡجَۡمَعاِنِۗ َوٱَّلله

 ٤١ َقِديرٌ 
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42. Он гоҳ ки шумо [муъминон] бар 

доманаи наздиктар будед ва онон дар 

доманаи дуртар қарор доштанд ва 

корвон [-и тиҷории Курайш] поёнтар аз 

[майдони ҷанг ва дур аз тиррасии] 

шумо буд ва агар [шумо ва мушрикон] 

бо якдигар [дар мавриди маҳалли 

даргирӣ] ваъда гузошта будед, ҳатман, 

дар ваъдагоҳи худ ихтилоф мекардед, 

вале [ба иродаи илоҳӣ дар Бадр ҷамъ 

шудед], то Аллоҳ таоло кореро, ки 

ҳатман, [бояд] ба вуқуъ мепайваст, 

анҷом диҳад, то ҳар [кофире] ки ҳалок 

мешавад, [бо вуҷуди бартарии низомӣ 

ва ададӣ дар ширку гумроҳӣ] ҳалок 

гардад ва ҳар [муъмине] ки зинда 

мемонад, [ба ҳидоят] зиндагӣ ёбад [ва 

ин марг ва зиндагӣ] бар асоси далели 

равшан бошад ва ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло шунавову доност 

ۡنَيا َوُهم   نُتم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل  
َ
ۡكُب أ بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلُۡقۡصَوىَٰ َوٱلره

ِمنُكۡمْۚ َولَۡو تََواَعدتُّۡم لَٱۡخَتلَۡفُتۡم فِي  
ۡمٗرا 

َ
ُ أ ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَِٰكن ل َِيۡقِضَي ٱَّلله
 َكاَن َمۡفُعولٗا ل َِيۡهلَِك َمۡن َهلََك 

َعنُۢ بَي َِنةٖ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحيه َعنُۢ بَي َِنةِٖۗ  
َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   ٤٢ َوِإنه ٱَّلله

43. [Ба ёд овар] Он гоҳ ки Аллоҳ таоло 

[иддаи] ононро дар хобат ба ту андак 

нишон дод ва агар эшонро бисёр 

нишон медод, мусалламан, суст [-у 

баддил] мешудед ва дар кори [ҷанг] 

ихтилоф мекардед. Вале Аллоҳ таоло 

[шуморо аз сустӣ ва ихтилоф] дар 

амон нигоҳ дошт. Бе гумон, Ӯ ба ончи 

дар синаҳост, огоҳ аст 

ُ فِي َمَناِمَك قَلِيلٗاۖۡ   إِۡذ يُرِيَكُهُم ٱَّلله
ََٰكُهۡم َكثِيٗرا لهَفِشلُۡتۡم   َرى

َ
َولَۡو أ

َ َولََتَنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱ ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
لۡأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٤٣ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

44. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки бо ҳам 

рӯбарӯ шудед, ононро ба чашми шумо 

камтеъдод намуд ва шуморо [низ] ба 

чашми онон андак ҷилва дод, то Аллоҳ 

таоло кореро, ки ҳатман, [бояд] ба 

вуқуъ мепайваст, анҷом диҳад ва 

[бидонед, ки ҳамаи] корҳо ба Аллоҳ 

таоло бозгардонда мешавад 

َوِإۡذ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ ٱلَۡتَقۡيُتۡم فِٓي 
ۡعُينُِكۡم قَلِيلٗا َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي 

َ
أ

ۡمٗرا َكاَن 
َ
ُ أ ۡعُينِِهۡم لَِيۡقِضَي ٱَّلله

َ
أ

 ِ ُمورُ َمۡفُعولٗاُۗ َوِإلَي ٱَّلله
ُ
 ٤٤  تُرَۡجُع ٱلۡأ
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45. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки бо гурӯҳе [аз душманон] 

рӯбарӯ шудед, пойдорӣ намоед ва 

Аллоҳ таолоро бисёр ёд кунед, бошад, 

ки растагор шавед 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَٗة  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َكثِيٗرا فَٱثۡبُُتواْ َوٱذۡ  ُكُرواْ ٱَّلله
 ٤٥ لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

46. Ва аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш 

итоат кунед ва [дар тасмимгирӣ] бо 

якдигар кашмакаш накунед, ки суст 

мешавед ва [тавону] иқтидоратон аз 

байн меравад. Ва шикебоӣ кунед, ки 

бе гумон, Аллоҳ таоло бо шикебоён 

аст 

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََنَٰزَُعواْ   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖۡ 
َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٤٦ َوٱۡصبُِرٓوا

47. Ва монанди касоне набошед, ки бо 

саркашию худнамоӣ дар баробари 

мардум аз сарзамини худ [Макка] 

хориҷ шуданд ва [мардумро] аз роҳи 

Аллоҳ таоло боздоштанд ва Аллоҳ 

таоло ба ончи мекунанд, иҳота дорад 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن   َولَا تَُكونُواْ َكٱل
اِس   دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلنه

 ُ ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َويَُصدُّ
 ٤٧ حِيط  بَِما َيۡعَملُوَن ُم 

48. Ва [эй муъминон, ба ёд оред] 

ҳангоме ки шайтон аъмоли ононро дар 

назарашон орост ва гуфт: «Имрӯз ҳеҷ 

кас бар шумо пирӯз намешавад ва ман 

[ёвару] паноҳатон ҳастам». Аммо 

ҳангоме ки ду гурӯҳ [бо ҳам] рӯбарӯ 

шуданд, ба ақиб бозгашту гуфт: «Ба 

ростӣ, ки ман аз шумо безорам ва чизе 

[фариштагони ёригар] –ро мебинам, ки 

шумо намебинед. Ман аз Аллоҳ таоло 

метарсам ва [аз ҳалок бим дорам, 

чаро ки] Аллоҳ таоло сахткайфар аст» 

ۡعَمَٰلَُهۡم  
َ
ۡيَطَُٰن أ َوِإۡذ َزيهَن لَُهُم ٱلشه
لَۡيۡوَم ِمَن َوَقاَل لَا غَالَِب لَُكُم ٱ

ا  اِس َوِإن ِي َجار  لهُكۡمۖۡ فَلَمه ٱلنه
تََرآَءِت ٱلۡفِئََتاِن نََكَص عَلَىَٰ 

ِنُكۡم إِن ِٓي  َعقَِبۡيهِ َوَقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 
  ْۚ َ َخاُف ٱَّلله

َ
َرىَٰ َما لَا تََرۡوَن إِن ِٓي أ

َ
أ

ُ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٤٨ َوٱَّلله
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49. Ва [ба ёд оваред] ҳангоме ки 

мунофиқон ва касоне, ки дар 

дилҳояшон беморӣ буд, мегуфтанд: 

«Ин муъминонро динашон фирефта 

аст» ва ҳар ки бар Аллоҳ таоло 

таваккал кунад, пас, [осудахотир 

бошад, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло шикастнопазири ҳаким аст 

هِذيَن فِي إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن وَ  ٱل
ُؤلَآِء دِيُنُهۡمُۗ   رٌَض َغره َهَٰٓ قُلُوبِِهم مه

 َ ِ َفإِنه ٱَّلله َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ٤٩ َعزِيٌز َحِكيم  

50. Ва агар медидӣ,он гоҳ ки 

фариштагон ҷони кофиронро 

меситонданд, бар сурату пушташон 

мезаданд ва [мегӯянд]: «Азоби 

сӯзонро бичашед 

هِذيَن َكَفُرواْ   هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم  

ۡدَبََٰرُهۡم َوُذوُقواْ َعَذاَب 
َ
َوأ

 ٥٠ ٱلۡحَرِيقِ 

51. Ин [ҷондодани сангин ва азоби 

дарднок] дар муқобили корҳоест, ки аз 

пеш фиристодаед, ва[-гарна] Аллоҳ 

таоло нисбат ба бандагони [худ] 

ситамгор нест». 

نه 
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما َقده َذ

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  َ لَيَۡس بَِظله  ٥١ ٱَّلله

52. [Азоби ин кофирони ҳақситез] 

Ҳаммонанди шеваи [муҷозоти ] 

фиръавниён ва [дигар] касонест, ки 

пеш аз онон буданд, [ки ҳамагӣ] ба 

оёти Аллоҳ таоло куфр варзиданд ва 

Аллоҳ таоло ононро ба [сазои] 

гуноҳонашон гирифтор кард. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло неруманди 

сахткайфар аст 

هِذيَن ِمن   ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

  ِ َقۡبلِِهۡمْۚ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َخَذهُ 

َ
َ  فَأ ُ بُِذنُوبِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله ُم ٱَّلله

 ٥٢ َقوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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53. Ин [кайфари сахт] аз он рӯст, ки 

Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он набудааст, 

ки неъматеро, ки бар мардуме арзонӣ 

доштааст, дигаргун кунад, магар онки 

онон [рафтори муваҳҳидонаи] худро 

тағйир диҳанд [ва куфру носипосӣ 

биварзанд] ва бе тардид, Аллоҳ таоло 

шунавову доност 

َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة   نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡنَعَمَها عَلَىَٰ َقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما  
َ
أ

َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
 ٥٣ بِأ

54. [Кофирон рафторе доранд] Ҳамчун 

рафтори фиръавниён ва касоне, ки 

пеш аз онон буданд, ки оёти 

Парвардигорашонро дурӯғ 

меангоштанд, пас, [Мо низ] ононро ба 

кайфари гуноҳҳояшон ҳалок кардем ва 

фиръавниёнро ғарқ намудем ва 

ҳамагӣ [мушрику] ситамгор буданд 

ِب َءاِل فِ 
ۡ
هِذيَن ِمن  َكَدأ رَۡعۡوَن َوٱل

بُواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم  َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه
ۡغَرۡقَنآ َءاَل  

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
فَأ

 ٥٤ فِرَۡعۡوَنْۚ وَُكل   َكانُواْ َظَٰلِِمينَ 

55. Яқинан, бадтарин ҷунбандагон 

назди Аллоҳ таоло касоне ҳастанд, ки 

куфр варзиданд ва имон намеоваранд 

هِذيَن  ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  إِنه َشره ٱلده
 ٥٥ َكَفُرواْ َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

56. [Ҳамон] Касоне, ки бо онон паймон 

бастӣ, вале ҳар бор паймонашонро 

мешикананд ва [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунанд 

هِذيَن َعََٰهدته ِمۡنُهۡم  ُثمه يَنُقُضوَن  ٱل
ةٖ َوُهۡم لَا  ِ َمره

َعۡهَدُهۡم فِي ُكل 
 ٥٦ َيتهُقونَ 

57. Ва [эй паёмбар] агар дар ҷанг бар 

онон даст ёфтӣ, чунон дар ҳам 

бикӯбашон, ки ибрати дигарон гардад, 

бошад, ки [дигарон] панд гиранд 

ِدۡ  ا َتۡثَقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر    َفإِمه
ۡن َخلَۡفُهۡم لََعلهُهۡم   بِِهم مه

ُرونَ  كه  ٥٧ يَذه

58. Ва агар аз гурӯҳе бими хиёнат 

дорӣ, [паймонашонро] ба онон 

бозгардон, [то огоҳии тарафайн аз 

шикасти паймон] ба таври яксон 

[бошад]. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

хоинонро дӯст надорад 

ا َتخَاَفنه  ِمن َقۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ  َوِإمه
َ لَا ُيحِبُّ  ِۚ إِنه ٱَّلله إِلَۡيِهۡم عَلَىَٰ َسَوآٍء

 ٥٨ ٱلۡخَآئِنِينَ 
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59. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

ҳаргиз мапиндоранд ки ҷон бадар 

бурдаанд [ва наҷот ёфтаанд], онон 

ҳаргиз [аз маргу азоб] роҳи гурезе 

надоранд 

ْْۚ َولَا يَ  هِذيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا حَۡسبَنه ٱل
 ٥٩ إِنهُهۡم لَا ُيۡعِجُزونَ 

60. Ва [эй муъминон] ҳарчи дар тавон 

доред, аз неру ва аспҳои омода [ва 

ҷангафзор], басиҷ кунед, то бо ин 

[тадорукот] душмани Аллоҳ таоло ва 

душмани хешро битарсонед, 

ҳамчунин, [бо ин таҷҳизот душманони] 

дигареро ғайр аз эшон, ки шумо 

ононро намешиносед, ва [-ле] Аллоҳ 

таоло мешиносадашон [ба ваҳшат 

бияндозед] ва ҳарчи дар роҳи Аллоҳ 

таоло инфоқ кунед, подоши он ба 

шумо бозгардонда мешавад ва бар 

шумо ситам намеравад 

واْ لَُهم ِعدُّ
َ
ةٖ  َوأ ِن ُقوه ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  مه

ِبَاِط ٱلۡخَۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ  َوِمن ر 
ُكۡم وََءاَخرِيَن ِمن   ِ وََعُدوه َعُدوه ٱَّلله
ُ َيۡعلَُمُهۡمْۚ   ُدونِِهۡم لَا َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله

 ِ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡيٖء فِي َسبِيِل ٱَّلله
نُتۡم لَا  

َ
يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ

 ٦٠ ۡظلَُمونَ تُ 

61. Ва агар [кофирон] ба сулҳ моил 

шуданд, пас, ту [низ эй паёмбар] аз 

дари сулҳ даро ва бар Аллоҳ таоло 

таваккал кун. Бе гумон, Ӯст, ки 

шунавову доност 

لِۡم فَٱۡجَنۡح لََها  ۞َوِإن َجَنُحواْ لِلسه
ِْۚ إِنهُهۥ ُهَو  ِميُع َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله ٱلسه

 ٦١ ٱلَۡعلِيمُ 

62. Ва агар [кофирон бо тазоҳур ба 

оштӣ] бихоҳанд фиребат диҳанд, пас, 

Аллоҳ таоло бароят кофӣ аст. Ӯст, ки 

бо ёрии худ ва муъминон, туро таъйид 

[-у тақвият] намуд 

ن َيخَۡدُعوَك َفإِنه  
َ
َوِإن يُرِيُدٓواْ أ

ْۚ ُهَو ٱ  ُ يهَدَك َحۡسَبَك ٱَّلله
َ
هِذٓي أ ل

 ٦٢ بَِنۡصرِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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63. Ва байни дилҳояшон [меҳрубонӣ 

ва] улфат барқарор намуд. [Эй 

паёмбар] Агар ту тамоми ончиро, ки 

дар рӯйи замин аст, харҷ мекардӣ, 

[ҳаргиз] наметавонистӣ байни 

дилҳояшонро улфат диҳӣ, вале Аллоҳ 

таоло миёни онон улфат падид овард. 

Ба ростӣ, ки Ӯ шикастнопазири ҳаким 

аст 

نَفۡقَت َما 
َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِِهۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهۡفَت َبيَۡن  
َ
آ أ ۡرِض َجمِيٗعا مه

َ
فِي ٱلۡأ

لهَف بَيَۡنُهۡمْۚ  
َ
َ أ قُلُوبِِهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله

 ٦٣ إِنهُهۥ َعزِيٌز َحِكيم  

64. Эй паёмбар, [ҳимояти] Аллоҳ 

таоло барои ту ва [низ] барои 

муъминоне, ки аз ту пайравӣ 

кардаанд, кофӣ аст 

ُ َوَمِن   ِبيُّ َحۡسُبَك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦٤ ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

65. Эй паёмбар, муъминонро ба ҷанг 

ташвиқ кун. Агар аз шумо [муъминон] 

бист нафар [бар ҷиҳод] шикебо 

бошанд, бар дусад нафар [аз кофирон] 

ғалаба мекунанд ва агар сад нафар аз 

шумо [инчунин] бошанд, бар ҳазор 

нафар аз касоне, ки куфр варзиданд, 

ғалаба мекунанд, зеро онон гурӯҳе 

ҳастанд, ки [арзиши ҳақиқии ҷиҳодро] 

намефаҳманд 

ِبيُّ َحر ِِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَى  َيَٰٓ  َها ٱلنه يُّ
َ
أ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن  ِۚ إِن يَُكن م  ٱلۡقَِتاِل
َصَٰبُِروَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن  

لٗۡفا 
َ
ِاْئَة  َيۡغلُِبٓواْ أ ِنُكم م  يَُكن م 

ها   نهُهۡم َقۡوم  ل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بِأ َِن ٱل م 

 ٦٥ َيۡفَقُهونَ 

66. Акнун Аллоҳ таоло ба шумо сабук 

гирифт ва донист, ки [бар асари ҷанг] 

заъфе дар вуҷудатон аст. Пас, агар аз 

[миёни] шумо сад нафар шикебо 

бошанд, бар дусад нафар [аз кофирон] 

пирӯз мешаванд ва агар аз шумо 

ҳазор нафар бошанд, ба фармони 

Аллоҳ таоло, бар ду ҳазор нафар 

ғолиб хоҳанд шуд.Ва Аллоҳ таоло бо 

шикебоён аст 

ُ َعنُكۡم وََعلَِم  َف ٱَّلله ٱلَٰۡٔـَن َخفه
ْۚ َفإِن يَُكن  نه فِيُكۡم َضۡعٗفا

َ
أ

ِاْئَة  َصابَِرة  َيۡغلُِبواْ  ِنُكم م  م 
لۡف   

َ
ِنُكۡم أ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن م 

لَۡفيِۡن بِإِۡذِن 
َ
ُ َمَع  َيۡغلُِبٓواْ أ ُِۗ َوٱَّلله ٱَّلله

َٰبِِرينَ   ٦٦ ٱلصه
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67. Барои ҳеҷ паёмбаре сазовор нест, 

ки асироне [аз лашкари кофирон] 

дошта бошад, ки [битавонад бо 

эъдоми онҳо] дар замин куштори 

бисёре ба роҳ андозад [то ба ин 

васила душманро ба ваҳшат 

биандозад], Шумо [муъминон бо 

гирифтани фидя аз асирони Бадр 

сарват ва] колои дунёро мехоҳед ва 

Аллоҳ таоло охиратро [бароятон] 

мехоҳад ва Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

ۡسَرىَٰ 
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن لَُه

َ
َما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن  
َ
َحتهيَٰ ُيۡثِخَن فِي ٱلۡأ

ُۗ َعرََض  ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة ۡنَيا َوٱَّلله ٱلدُّ
ُ َعزِيٌز َحِكيم    ٦٧ َوٱَّلله

68. Агар дар ончи [аз ғаноиму фидяҳо] 

гирифтаед, ҳукми пешини илоҳӣ вуҷуд 

надошт [ва онро бароятон ҳалол 

накарда буд], ҳатман, азоби бузург ба 

шумо мерасид 

 ِ َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م   َسَبَق  ل
َخۡذُتۡم َعَذاٌب  

َ
ُكۡم فِيَمآ أ لََمسه

 ٦٨ َعِظيم  

69. Пас, [акнун] аз ончи ғанимат 

гирифтаед, ҳалолу покиза бихӯред ва 

аз Аллоҳ таоло парво кунед. Ба ростӣ, 

ки Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон 

аст 

  ْۚ ا َغنِۡمُتۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َفكُلُواْ ِممه
َ َغُفور  وَ  ْۚ إِنه ٱَّلله َ ٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٦٩ رهِحيم  

70. Эй паёмбар, ба асироне, ки дар 

дасти шумо ҳастанд, бигӯ: «Агар 

Аллоҳ таоло хайре дар дилҳоятон 

суроғ дошта бошад, беҳтар аз [фидя 

ва] ончиро, ки аз шумо гирифта 

шудааст, ба шумо медиҳад ва шуморо 

меомурзад ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

يِۡديُكم 
َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ُ فِي   ۡسَرىَٰٓ إِن َيۡعلَِم ٱَّلله
َ
َِن ٱلۡأ م 

آ   ِمه قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا يُۡؤتُِكۡم َخيٗۡرا م 
  ُ ِخَذ ِمنُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

ُ
أ

 ٧٠ َغُفور  رهِحيم  
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71. Ва [эй паёмбар] агар бихоҳанд ба 

ту хиёнат кунанд, пас, [бидон, ки] онон, 

ҳатман, пеш аз ин [низ] ба Аллоҳ 

таоло хиёнат кардаанд ва Аллоҳ таоло 

[туро] бар онон пирӯз намуд ва Аллоҳ 

таоло донову ҳаким аст 

َخانُواْ  َوِإن يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد 
  ُ ۡمَكَن ِمۡنُهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َ ِمن َقۡبُل فَأ ٱَّلله

 ٧١ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

72. Касоне, ки имон оварданд ва 

ҳиҷрат карданд ва бо амволу 

ҷонҳояшон дар роҳи Аллоҳ таоло 

ҷиҳод намуданд ва касоне, ки 

[муҳоҷиронро] паноҳ доданд ва ёрӣ 

намуданд, инон [ҳама] дӯстони 

якдигаранд. Ва касоне, ки имон 

оварданд, ва [-ле аз сарзамини куфр] 

ҳиҷрат накарданд, шумо ҳеҷ дӯстӣ [ва 

пайванде] бо онон надоред, магар 

онки ҳиҷрат кунанд. Ва агар дар [кори] 

дин аз шумо ёрӣ хостанд, пас, бар 

шумост, ки [ононро] ёрӣ кунед, магар 

[инки ин ёрихоҳӣ] алайҳи гурӯҳе 

бошад, ки миёни шумо ва онон 

паймоне барқарор аст. Ва Аллоҳ таоло 

ба ончи мекунед, биност 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ  إِنه ٱل
نُفِسِهۡم فِي 

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
َوَجََٰهُدواْ بِأ

نََصُروٓ  هِذيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱل اْ َسبِيِل ٱَّلله
ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
أ

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما  َوٱل
ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ   ِن َوَلََٰيتِِهم م  لَُكم م 

ْْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي   ُيَهاِجُروا
ها عَلَىَٰ  ۡصُر إِل يِن َفَعلَۡيُكُم ٱلنه ِ ٱلد 

ُ   َقۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق  م 
 ٧٢ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

73. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

[онон низ] дӯстони якдигаранд. Агар 

[шумо муъминон ба ин супориш дар 

бораи дӯсту душман] амал накунед, 

фитна ва фасоди бузург дар замин 

барпо мегардад 

هِذيَن َكَفُرو  ۡولَِيآُء  َوٱل
َ
اْ َبۡعُضُهۡم أ

ها َتۡفَعلُوهُ تَُكن فِۡتَنة  فِي  َبۡعٍضِۚ إِل
ۡرِض َوفََساد  َكبِير  

َ
 ٧٣ ٱلۡأ

74. Ва касоне, ки имон оварданд ва 

ҳиҷрат намуданд ва дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҷиҳод карданд ва касоне, ки [ин 

муҳоҷиринро] паноҳ доданд ва ёрӣ 

намуданд, инон муъминони ҳақиқӣ 

ҳастанд. Барои онон [дар биҳишт] 

омурзиш ва рӯзии шоистае хоҳад буд 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  َوٱل
هِذيَن َءاَوواْ   ِ َوٱل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  
ُ
نََصُرٓواْ أ وه

ۡغفَِرة  َورِ  هُهم مه ْۚ ل ا  ٧٤ ۡزق  َكرِيم  َحق ٗ
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75. Ва касоне, ки пас аз онон имон 

оварданд ва ҳиҷрат намуданд ва ба 

ҳамроҳи шумо [муъминон] ҷиҳод 

карданд, пас, онон [низ] аз шумо 

ҳастанд. Ва дар [ҳукми] китоби Аллоҳ 

таоло хешовандон [дар мерос] нисбат 

ба якдигар сазовортаранд. Ба ростӣ, 

ки Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبۡعُد َوَهاَجُرواْ  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َوَجََٰهُدواْ َمَعُكۡم فَأ

رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ِمنُكۡمْۚ َوأ

  َ ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
َ
أ

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
 ٧٥ بِكُل 
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Сураи Тавба  التوبة 

1. [Ин оёт] Эъломи безорӣ [ва поёни 

тааҳҳуд] аз тарафи Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш нисбат ба мушриконест, ки 

[шумо мусулмонон] бо онон паймон 

бастаед 

 ِ َِن ٱَّلله هِذيَن بََرآَءة  م  ۦٓ إِلَي ٱل َورَُسولِهِ
َِن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١ َعََٰهدتُّم م 

2. Пас, [эй мушрикон, фақат] чаҳор 

моҳ [фурсат доред, ки бо амнияти 

комил] дар замин бигардед ва 

бидонед, ки [ҳаргиз] наметавонед 

Аллоҳ таолоро нотавон созед [ва аз 

азобаш бигурезед] ва Аллоҳ таоло 

расвокунандаи кофирон аст 

ۡشُهرٖ  
َ
ۡربََعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
فَِسيُحواْ فِي ٱلۡأ

  ِ نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َٰفِرِينَ  َ ُمخۡزِي ٱلَۡك نه ٱَّلله
َ
 ٢ َوأ

3. Ва [ин] эъломест аз ҷониби Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш ба мардум дар 

рӯзи ҳаҷҷи акбар [иди қурбон], ки: 

«Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз 

мушрикон безоранд». Пас, агар тавба 

кунед, барои шумо беҳтар аст ва агар 

рӯ бигардонед [ва сарпечӣ кунед], пас, 

бидонед, ки шумо [ҳаргиз] 

наметавонед Аллоҳ таолоро нотавон 

созед [ва аз азобаш бигурезед]. Ва [ту 

эй паёмбар] касонеро ки куфр 

варзиданд, ба азоби дардноке 

башорат бидеҳ 

ۦٓ إِلَي ٱلنهاِس  ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ
َ
َوأ

َ بَرِٓيء   نه ٱَّلله
َ
ۡكبَِر أ

َ
يَۡوَم ٱلۡحَج ِ ٱلۡأ

ۚۥْ َفإِن تُبُۡتۡم  َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه م 
هۡيُتۡم  َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ  َوِإن تََول

 ُِۗ نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله
َ
فَٱۡعلَُمٓواْ أ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِعَذاٍب  ِر ٱل ِ َوبَش 
لِيمٍ 

َ
 ٣ أ



 

At-Tawbah 

 

329 

 

 اتلوبة 

4. Магар касоне аз мушрикон, ки бо 

онон паймон бастаед ва чизе аз 

[тааҳҳудоти худ нисбат ба] шумо 

фурӯгузор накардаанд ва касеро 

алайҳи шумо пуштибонӣ накарданд. 

Пас, паймони ононро то поёни 

муддаташон ба поён бирасонед, [ки] 

бе тардид, Аллоҳ таоло парҳезгоронро 

дӯст медорад 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن  هِذيَن َعََٰهدتُّم م  ها ٱل إِل
ا َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ  ُثمه لَۡم يَنُقُصوُكۡم َشۡيـ ٗ

 
َ
ٓواْ إِلَۡيِهۡم  َعلَۡيُكۡم أ تِمُّ

َ
َحٗدا فَأ

َ ُيحِبُّ  تِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله َعۡهَدُهۡم إِلَيَٰ ُمده
 ٤ ٱلُۡمتهقِينَ 

5. Пас, чун моҳҳои ҳаром сипарӣ шуд, 

мушриконро ҳар куҷо ёфтед, бикушед 

ва ононро дастгир кунед ва дар 

муҳосира бигузоред ва дар ҳар 

гузаргоҳе ба камини онон 

бинишинед.Пас, агар тавба карданд ва 

намоз барпо доштанд ва закот 

пардохтанд, раҳояшон кунед, [чаро ки] 

бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقُتلُواْ  
َ
َفإَِذا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

ٱلُۡمۡشِركِيَن َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم  
َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم وَُخُذوُهۡم 

َقاُمواْ 
َ
ُكله َمۡرَصٖدِۚ َفإِن تَابُواْ َوأ

ةَ فََخلُّواْ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه ٱلصه
َ َغُفور  رهِحيم    ٥ َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

6. Ва [эй паёмбар] агар яке аз 

мушрикон аз ту паноҳ хост, пас, 

паноҳаш бидеҳ, то сухани Аллоҳ 

таолоро бишнавад, сипас ӯро ба 

маҳалли амнаш бирасон. Ин [амон 

додан ба мушрикон] ба он сабаб аст, 

ки онон гурӯҳи нодонанд 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن   َحد  م 
َ
َوِإۡن أ

ِجۡرهُ َحتهيَٰ يَۡسَمَع َكَلََٰم  
َ
ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

بۡلِۡغُه 
َ
ِ ُثمه أ نهُهۡم  ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ ۚۥْ َذ َمَنُه

ۡ
َمأ

ها َيۡعلَُمونَ   ٦ َقۡوم  ل

7. Чигуна мушрикон метавонанд назди 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш [аҳду] 

паймоне дошта бошанд? Магар [дар 

мавриди] касоне, ки бо онон наздики 

Масҷиду-л-ҳаром [дар Ҳудайбия] 

паймон бастаед. Пас, то [мушрикон 

дар мавриди он аҳд] бо шумо 

пойдоранд, шумо [низ] бо онон пойдор 

бошед, [чаро ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло парҳезгоронро дӯст медорад 

َكۡيَف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد 
هِذيَن   ها ٱل ۦٓ إِل ِ وَِعنَد رَُسولِهِ ِعنَد ٱَّلله

ٱلۡحََراِمِۖ َفَما   َعََٰهدتُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجدِ 
ٱۡسَتَقَُٰمواْ لَُكۡم فَٱۡسَتقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ٧ ٱَّلله
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8. Чигуна [паймони мушрикон арзиш 

дорад] бо инки агар бар шумо даст 

ёбанд, дар бораи шумо на [ҳаққи] 

хешовандиро муроот мекунанд ва на 

ҳеҷ паймонеро?! Онон шуморо бо 

забони худ хушнуд мекунанд ва ҳол 

онки дилҳояшон имтиноъ меварзад ва 

бештарашон нофармонанд 

َكۡيَف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم لَا  
  ْۚ ٗة ا َولَا ذِمه

يَۡرُقُبواْ فِيُكۡم إِل ٗ
بَيَٰ  

ۡ
ۡفَوَٰهِِهۡم َوتَأ

َ
يُۡرُضونَُكم بِأ

 َٰ ۡكثَرُُهۡم َف
َ
 ٨ ِسُقونَ قُلُوبُُهۡم َوأ

9. Оёти Аллоҳ таолоро ба баҳои 

ночизе фурӯхтанд ва [мардумро] аз 

роҳи Ӯ боздоштанд. Ба ростӣ, чи бад 

аъмоле анҷом медоданд! 

ِ َثَمٗنا قَلِيلٗا  ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۡم َسآَء َما  واْ َعن َسبِيلِهِ َفَصدُّ

 ٩ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

10. Инон дар ҳаққи ҳеҷ муъмине, на 

[ҳаққи] хешовандӣ муроот [риоя] 

мекунанд ва на паймонеро. Ва 

инонанд, ки таҷовузкоранд 

 ْۚ ٗة ا َولَا ذِمه
لَا يَۡرُقُبوَن فِي ُمۡؤِمٍن إِل ٗ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡعَتُدونَ 
ُ
 ١٠ َوأ

11. Пас, [бо ин ҳол] агар тавба карданд 

ва намоз барпо доштанд ва закот 

пардохтанд, бародарони динии шумо 

[мусулмонон] ҳастанд ва Мо оёти 

худро барои гурӯҳе, ки медонанд, ба 

тафсил баён мекунем 

لَوَٰةَ وََءاتَُواْ  َقاُمواْ ٱلصه
َ
َفإِن تَابُواْ َوأ

يِنِۗ  ِ ةَ َفإِۡخَوَٰنُُكۡم فِي ٱلد  َكوَٰ ٱلزه
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ  ١١ َوُنَفص 

12. Ва агар [тааҳҳуду] савгандашонро 

пас аз паймони хеш шикастанд ва дар 

динатон таъна заданд, пас бо 

пешвоёни куфр биҷангед; зеро онон 

аҳд [-у паймоне бо шумо] надоранд, 

бошад, ки [аз рафтори худ] даст 

бардоранд 

ِنُۢ َبۡعِد   يَۡمََٰنُهم م 
َ
َوِإن نهَكُثٓواْ أ

َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ فِي دِينُِكۡم 
َة ٱلُۡكۡفرِ إِنهُهۡم لَٓا   ئِمه

َ
فََقَٰتِلُٓواْ أ

يَۡمََٰن لَُهۡم لََعلهُهۡم يَنَتُهونَ 
َ
 ١٢ أ
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13. Эй муъминон] Чаро бо гурӯҳе 

намеҷангед, ки савганд [ва паймони] 

худро шикастанд ва дар берун 

рондани паёмбар [аз Макка] 

кӯшиданд? Онон буданд, ки нахустин 

бор [бо ёрӣ кардани қабилаи Бакр дар 

баробари Хузоа ҷангро] бо шумо оғоз 

карданд. Оё аз онон метарсед? Дар 

ҳоле ки агар имон доред, Аллоҳ таоло 

сазовортар аст, ки аз Ӯ битарсед 

يَۡمََٰنُهۡم  
َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن َقۡوٗما نهَكُثٓواْ أ

َ
أ

واْ بِإِۡخَراِج ٱلرهُسوِل َوُهم   َوَهمُّ
  ُ َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّلله

َ
ِۚ أ ٍة َل َمره وه

َ
بََدُءوُكۡم أ

ن َتخَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم 
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡؤِمنِينَ   ١٣ مُّ

14. Бо онон биҷангед, то Аллоҳ таоло 

ба дасти шумо азобашон кунад ва 

хорашон созад ва шуморо бар онон 

пирӯз гардонад ва дилҳои муъминонро 

ором бахшад 

يِۡديُكۡم  
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  َق

َويُۡخزِهِۡم َويَنُصۡرُكۡم َعلَۡيِهۡم  
ۡؤِمنِينَ   ١٤ َويَۡشِف ُصُدوَر َقۡوٖم مُّ

15. Ва [бо шикасти кофирон] хашми 

дилҳои онон [муъминон] –ро бартараф 

кунад. Ва Аллоҳ таоло аз ҳар ки 

бихоҳад, дармегузарад. Ва Аллоҳ 

таоло донои ҳаким аст 

َويُۡذهِۡب َغۡيَظ قُلُوبِِهۡمُۗ َويَُتوُب  
ُ َعلِيٌم   ُۗ َوٱَّلله ُ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ٱَّلله

 ١٥ َحِكيمٌ 

16. Оё пиндоштаед, ки [бидуни 

имтиҳони илоҳӣ] ба ҳоли худ раҳо 

мешавед? Дар ҳоле ки Аллоҳ таоло 

ҳанӯз касоне аз шуморо, ки ҷиҳод 

карданд ва ба ҷуз Аллоҳ таоло ва 

паёмбар ва муъминон [касеро ба 

дӯстӣ ва] ҳамрозӣ нагирифтаанд, 

маълум надоштааст? Ва Аллоҳ таоло 

ба ончи мекунед, огоҳ аст 

ا َيۡعلَِم  ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

هِذيَن َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َولَۡم  ُ ٱل ٱَّلله
ِ َولَا رَُسولِهِۦ  َيتهِخُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله

  ُۢ ُ َخبِيُر ْۚ َوٱَّلله َولَا ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َولِيَجٗة
 ١٦ بَِما َتۡعَملُونَ 

17. Сазовор нест, ки мушрикон 

масоҷиди Аллоҳ таолоро обод кунанд, 

дар ҳоле ки онон [амалан] ба куфри 

хеш гувоҳанд [ва онро изҳор 

мекунанд], ононанд, ки аъмолашон 

табоҳ гаштааст ва худ дар оташи 

[дузах] ҷовидонанд 

ن َيۡعُمُرواْ 
َ
َما َكاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

ِ َشَٰ  نُفِسِهم  َمَسَِٰجَد ٱَّلله
َ
ِهِديَن عَلَىَٰٓ أ

ۡعَمَٰلُُهۡم 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ِۚ أ بِٱلُۡكۡفرِ

ارِ ُهۡم َخَٰلُِدونَ   ١٧ َوفِي ٱلنه
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18. Масоҷиди Аллоҳ таолоро фақат 

касоне [бояд] обод кунанд, ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон 

овардаанд ва намоз барпо медоранд 

ва закот мепардозанд ва аз ғайри 

Аллоҳ таоло наметарсанд. Умед аст, 

ки инон аз ҳидоятёфтагон бошанд 

ِ َمۡن َءاَمَن  إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
ةَ  لَوَٰ َقاَم ٱلصه

َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ بِٱَّلله

 ۡۖ َ ها ٱَّلله ةَ َولَۡم َيخَۡش إِل َكوَٰ وََءاتَي ٱلزه
وْ 

ُ
ن يَُكونُواْ ِمَن َفَعَسيَٰٓ أ

َ
َلَٰٓئَِك أ

 ١٨ ٱلُۡمۡهَتِدينَ 

19. [Эй мушрикон] Оё об додан ба 

ҳоҷиён ва обод кардани Масҷиду-л-

ҳаромро бо [имону амали] касе, ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи вопасин имон 

оварда ва дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод 

кардааст, баробар медонед? [Ин ду 

ҳаргиз] Назди Аллоҳ таоло баробар 

нестанд. Ва Аллоҳ таоло ситамгорон [-

и мушрик]-ро ҳидоят намекунад 

َجَعلُۡتۡم ِسَقايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرةَ 
َ
۞أ

 ِ ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل  

ِْۚ لَا يَسۡ  ُ لَا  ٱَّلله ُِۗ َوٱَّلله َتوُۥَن ِعنَد ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ١٩ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

20. Касоне, ки имон оварданд ва 

ҳиҷрат карданд ва дар роҳи Аллоҳ 

таоло бо амвол ва ҷонҳои хеш ҷиҳод 

карданд, назди Аллоҳ таоло мақоми 

бартаре доранд ва инон ҳамон 

растагоронанд 

هذِ  يَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ٱل
نُفِسِهۡم 

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِْۚ َوأ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

َ
أ

 ٢٠ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

21. Парвардигорашон ононро аз 

ҷониби хеш ба раҳмату хушнудӣ ва 

боғҳое [дар биҳишт] мужда медиҳад, 

ки дар онҳо неъматҳои пойдор доранд 

ِۡنُه َورِۡضَوَٰٖن   ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م  ِ يُبَش 
قِيمٌ  هُهۡم فِيَها نَعِيم  مُّ َٰٖت ل  ٢١ وََجنه

22. Ҳамвора дар он ҷовидонанд. Ба 

ростӣ, ки подоши бузург [фақат] назди 

Аллоҳ таоло аст 

بَ 
َ
ۥٓ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ َ ِعنَدهُ ًداْۚ إِنه ٱَّلله

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ٢٢ أ
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23. Эй касоне, ки имон овардаед, агар 

падарону бародаронатон куфрро бар 

имон тарҷеҳ медиҳанд, [ононро] ба 

дӯстӣ нагиред ва ҳар касе аз шумо 

ононро ба дӯстӣ бигирад, онон ҳамон 

ситамгоронанд 

ه  َها ٱل يُّ
َ
ِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذٓواْ  َيَٰٓأ

ۡولَِيآَء إِِن 
َ
َءابَآَءُكۡم َوِإۡخَوَٰنَُكۡم أ

ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلُۡكۡفَر عَلَى ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ِنُكۡم فَأ هُهم م  َوَمن َيَتَول

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. [Эй паёмбар, ба муъминон] Бигӯ: 

«Агар падарону фарзандон ва 

бародарон ва ҳамсарон ва 

хешовандонатон ва амволе, ки ба даст 

овардаед ва тиҷорате, ки аз касодиаш 

метарсед ва хонаҳое, ки ба он дилхуш 

ҳастед, назди шумо аз Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ва ҷиҳод дар роҳи Ӯ 

маҳбубтаранд, пас, мунтазир бошед, 

то Аллоҳ таоло фармони [азоби] 

хешро нозил кунад. Ва Аллоҳ таоло 

гурӯҳи нофармонро ҳидоят 

намекунад» 

ۡبَنآؤُُكۡم 
َ
قُۡل إِن َكاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ۡزَوَُٰجُكۡم  
َ
َوِإۡخَوَٰنُُكۡم َوأ

ۡمَوٌَٰل ٱۡقتََرۡفُتُموَها  
َ
وََعِشيَرتُُكۡم َوأ

َوتَِجََٰرة  َتخَۡشۡوَن َكَساَدَها 
َحبه 

َ
َوَمَسَِٰكُن تَۡرَضۡوَنَهآ أ

ِ َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ  َِن ٱَّلله إِلَۡيُكم م 
  ُ تَِي ٱَّلله

ۡ
فِي َسبِيلِهِۦ َفتََربهُصواْ َحتهيَٰ يَأ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  ۡمرِهۗۦُِ َوٱَّلله
َ
بِأ

 ٢٤ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

25. Бе тардид, Аллоҳ таоло шумо 

[муъминон]-ро дар мавқеиятҳои бисёр 

ёрӣ кардааст ва низ дар ҷанги Ҳунайн, 

он гоҳ ки фаровонии теъдодатон 

шуморо [шоду] шигифтзада кард, вале 

ҳеҷ суде ба ҳолатон надошт ва замин 

бо ҳама густурдагӣ бар шумо танг 

омад, он гоҳ [ба душман] пушт кардед 

[ва гурехтед] 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٖ لََقۡد نََصَرُكُم ٱ َّلله
ۡعَجَبۡتُكۡم  

َ
َويَۡوَم ُحَنيٍۡن إِۡذ أ

ا   َكثَۡرتُُكۡم فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشۡيـ ٗ
ۡرُض بَِما  

َ
َوَضاَقۡت َعلَۡيُكُم ٱلۡأ

ۡدبِرِينَ  هۡيُتم مُّ  ٢٥ رَُحَبۡت ُثمه َول
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26. Сипас Аллоҳ таоло оромиши 

хешро бар паёмбараш ва муъминон 

фурӯ фиристод ва сипоҳиёнеро, ки 

шумо намедидед [ба кумакатон] 

фиристод ва ононро, ки куфр варзида 

буданд, азоб кард. Ва ҷазои кофирон 

чунин аст 

ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ  نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ

نَزَل  
َ
رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ

هۡم تَ  هِذيَن ُجُنوٗدا ل َب ٱل َرۡوَها وََعذه
َٰلَِك َجَزآُء  ْْۚ َوَذ َكَفُروا

َٰفِرِينَ   ٢٦ ٱلَۡك

27. Сипас Аллоҳ таоло баъд аз он 

[азоби хоркунанда] тавбаи ҳаркиро 

бихоҳад, мепазирад ва Аллоҳ таоло 

омурзандаву меҳрубон аст 

َٰلَِك عَلَىَٰ   ُ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َيُتوُب ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم  َمن  ُۗ َوٱَّلله  ٢٧ يََشآُء

28. Эй касоне, ки имон овардаед, ҷуз 

ин нест, ки мушрикон ҳатман, 

палиданд, пас, набояд баъд аз имсол 

ба Масҷиду-л-ҳаром наздик шаванд. 

Ва агар [ба хотири қатъи тиҷорат бо 

онон] аз тангдастӣ бим доред, 

[бидонед, ки] агар Аллоҳ таоло 

бихоҳад, шуморо аз бахшиши хеш 

бениёз месозад. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло доною ҳаким аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ٱلُۡمۡشِرُكوَن َنجَس  فَلَا َيۡقَربُواْ  
ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم َبۡعَد عَاِمِهۡم َهََٰذاْۚ 

لَٗة فََسۡوَف َوِإۡن ِخۡفُتۡم َعيۡ 
 ْۚ ۦٓ إِن َشآَء ُ ِمن َفۡضلِهِ ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله

َ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٨ إِنه ٱَّلله

29. Бо касоне [аз аҳли китоб], ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон 

намеоранд ва ончиро Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ҳаром кардаанд, ҳаром 

намешуморанд ва дини ҳақро 

намепазиранд, биҷангед, то он гоҳ ки 

бо шикасту хорӣ ба дасти хеш ҷизя 

диҳанд 

ِ َولَا   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل َق
َم   ُِموَن َما َحره بِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َولَا ُيحَر 

ُ َورَُسولُُهۥ َولَا يَِديُنوَن دِيَن   ٱَّلله
 
ُ
هِذيَن أ ِ ِمَن ٱل وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ٱلۡحَق 

َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ ٱلِۡجۡزيََة َعن يَٖد َوُهۡم 
 ٢٩ َصَٰغُِرونَ 
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30. Ва яҳудиён гуфтанд: «Узайр 

писари Аллоҳ таоло аст» ва масеҳиён 

гуфтанд: «Масеҳ писари Аллоҳ таоло 

аст». Ин сухан [-и ботил]-е аст, ки бар 

забон меоваранд ва ба гуфтори 

касоне, ки пеш аз ин куфр варзиданд, 

шабоҳат дорад. Аллоҳ таоло 

ҳалокашон кунад! Чигуна [аз ҳақ] 

мунҳариф мешаванд? 

 ِ َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱَّلله
  ِۡۖ َوَقالَِت ٱلنهَصََٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱَّلله

ۡفَوَٰهِِهۡمۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن  
َ
َٰلَِك َقۡولُُهم بِأ َذ

ْۚ َقوۡ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل َل ٱل
هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله  ٣٠ َق

31. [Ин мушрикон] Уламо ва роҳибони 

худ ва [ҳамчунин] Масеҳ писари 

Марямро ба ҷойи Аллоҳ таоло [ба 

унвони] маъбудони хеш талаққӣ 

карданд, ҳол онки дастуре ҷуз ин 

надоштанд, ки фақат Аллоҳ таолои 

ягонаро бипарастанд, ки маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз Ӯ нест. Ӯ аз ончи шарикаш 

қарор медиҳанд, муназзаҳ аст 

ۡربَاٗبا 
َ
ۡحَباَرُهۡم َوُرۡهَبََٰنُهۡم أ

َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم   ِن ُدوِن ٱَّلله م 
ه  ِمُرٓواْ إِل

ُ
ا لَِيۡعُبُدٓواْ إَِلَٰٗها َوَِٰحٗداۖۡ َوَمآ أ

ا  ها ُهَوْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َعمه هٓا إَِلََٰه إِل ل
 ٣١ يُۡشِرُكونَ 

32. Онон мехоҳанд нури Аллоҳ 

таолоро бо суханони хеш хомӯш 

кунанд, вале Аллоҳ таоло ҷуз ин 

намехоҳад, ки нури хешро комил 

кунад, ҳарчанд кофирон нохушнуд 

бошанд 

 ِ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله
َ
يُرِيُدوَن أ

ن يُتِمه  
َ
هٓا أ ُ إِل بَي ٱَّلله

ۡ
ۡفَوَٰهِِهۡم َويَأ

َ
بِأ

َٰفُِرونَ   ٣٢ نُوَرُهۥ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك

33. Ӯст, ки паёмбарашро бо ҳидояту 

дини ҳақ фиристодааст, то онро бар 

ҳамаи адён пирӯз гардонад, ҳарчанд 

мушрикон нохушнуд бошанд 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  َوِديِن ٱلۡحَق 
 ٣٣ ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 
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34. Эй касоне, ки имон овардаед, бе 

тардид, бисёре аз уламо[-и яҳудӣ] ва 

роҳибон, амволи мардумро ба ноҳақ 

мехӯранд ва [ононро] аз роҳи Аллоҳ 

таоло бозмедоранд.Ва касоне, ки зару 

сим меандузанд ва онро дар роҳи 

Аллоҳ таоло инфоқ намекунанд, пас, 

ононро ба азоби дарднок башорат 

бидеҳ 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِيٗرا  َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ۡحَبارِ َوٱلرُّهۡ 
َ
َِن ٱلۡأ ُكلُوَن  م 

ۡ
َباِن لََيأ

وَن   اِس بِٱلَۡبَِٰطِل َويَُصدُّ ۡمَوََٰل ٱلنه
َ
أ

هِذيَن يَۡكنُِزوَن  ُِۗ َوٱل َعن َسبِيِل ٱَّلله
َة َولَا يُنفُِقوَنَها فِي  َهَب َوٱلۡفِضه ٱلذه

ۡرُهم بَِعَذاٍب   ِ ِ فَبَش  َسبِيِل ٱَّلله
لِيمٖ 

َ
 ٣٤ أ

35. Рӯзе, ки он [ганҷинаҳо]-ро дар 

оташи дузах сурх кунанд ва пешонӣ ва 

паҳлу ва пушташонро бо он доғ ниҳанд 

[ва бигӯянд]: «Ин аст ончи барои хеш 

меандӯхтед, пас, бичашед ончиро, ки 

меандӯхтед» 

يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَۡيَها فِي نَارِ َجَهنهَم 
َفُتۡكَوىَٰ بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوبُُهۡم  

َوُظُهوُرُهۡمۖۡ َهََٰذا َما َكنَۡزُتۡم  
نُفِسُكۡم َفُذوُقواْ َما ُكنُتۡم  

َ
لِأ

 ٣٥ تَۡكنُِزونَ 

36. Шумори моҳҳо назди Аллоҳ таоло 

[аз] рӯзе, ки осмонҳо ва заминро 

офаридааст, дар китоби Аллоҳ таоло 

[Лавҳи маҳфуз] дувоздаҳ моҳ аст, ки 

[ҷангу даргирӣ дар] чаҳор моҳ аз он 

ҳаром аст [Зулқаъда, Зулҳиҷҷа, 

Муҳаррам ва Раҷаб]. Ин аст оини 

устувор [ва роҳи ҳақ]. Пас, дар ин 

[чаҳор моҳ] бар худ ситам накунед ва 

ҳамагӣ бо мушрикон биҷангед, чунонки 

ҳамаи онон бо шумо меҷанганд ва 

бидонед, ки Алллоҳ таоло ҳамроҳи 

парҳезгорон аст 

ِ ٱۡثَنا   ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
ِ يَۡوَم   َعَشَر َشۡهٗرا فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
ۡرَض ِمۡنَهآ 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

يُن ٱلَۡقي ُِمْۚ فَلَا  ِ َٰلَِك ٱلد  ْۚ َذ ۡربََعٌة ُحُرم 
َ
أ

َٰتِلُواْ   نُفَسُكۡمْۚ َوَق
َ
َتۡظلُِمواْ فِيِهنه أ

َن َكآفهٗة َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم ٱلُۡمۡشِركِي
َ َمَع   نه ٱَّلله

َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َكآفهٗة

 ٣٦ ٱلُۡمتهقِينَ 
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37. Бе тардид, ба таъхир андохтан [-и 

моҳҳои ҳаром ва барҳам задани 

тартиби асли онҳо муҷиби] афзоиши 

куфр аст [ва] касоне, ки куфр 

варзиданд, бо ин кор ба гумроҳӣ 

кашида мешаванд. Он [моҳ]-ро як сол 

ҳалол мешуморанд ва як сол [-и дигар] 

ҳаромаш медонанд, то бо теъдоди 

моҳҳое, ки Аллоҳ таоло ҳаром 

кардааст, баробар созанд. Пас, [ба он 

сабаб] ончиро, ки Аллоҳ таоло ҳаром 

кардааст, [бар худ] ҳалол 

мекунанд.Зиштии аъмолашон бар 

эшон ороста шудааст ва Аллоҳ таоло 

гурӯҳи кофиронро ҳидоят намекунад 

إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ  
هِذيَن َكَفُرواْ ُيحِلُّونَُهۥ   يَُضلُّ بِهِ ٱل
ُِمونَُهۥ عَاٗما ل ُِيَواِطـ ُواْ   عَاٗما َويَُحر 

ُ فَ  َم ٱَّلله ةَ َما َحره َم  ِعده ُيِحلُّواْ َما َحره
 ُ ۡعَمَٰلِِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
ْۚ ُزي َِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٣٧ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

38. Эй касоне, ки имон овардаед, 

шуморо чи шудааст, ки чун ба шумо 

гуфта мешавад: «Дар роҳи Аллоҳ 

таоло раҳсипор [ҷиҳод] шавед», сустӣ 

ба харҷ медиҳед [ва дар хонаҳоятон 

менишинед]? Оё ба ҷойи охират ба 

зиндагии дунё дилхуш кардаед? [Пас, 

бидонед, ки] колои зиндагии дунё дар 

баробари охират ҷуз андаке нест 

هِذيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ   قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ فِي َسبِيلِ  ٱَّلله
َرِضيُتم  

َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ٱثهاقَلُۡتۡم إِلَي ٱلۡأ

ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما   ةِ ٱلدُّ بِٱلۡحََيوَٰ
ها  ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ةِ ٱلدُّ َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ

 ٣٨ قَلِيٌل 

39. [Эй муъминон] Агар раҳсипор [-и 

ҷиҳод] нагардед, [Аллоҳ таоло] ба 

азоби дарднок гирифторатон мекунад 

ва ба ҷойи шумо гурӯҳи дигареро 

меоварад ва [шумо бо нофармонӣ 

ҳаргиз] ба Ӯ зиёне намерасонед. Ва 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност 

لِيٗما  
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  إِل

وهُ   َويَۡستَۡبِدۡل َقۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
 ُۗ ا ِ َشۡيٖء َقِديرٌ َشۡيـ ٗ

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٣٩  َوٱَّلله
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40. [Эй асҳоби паёмбар] Агар шумо 

ӯро ёрӣ накунед, ҳатман, Аллоҳ таоло 

ёриаш намуд: ҳангоме ки кофирон ӯро 

[аз Макка] берун карданд, он гоҳ ки яке 

аз он ду, ки дар ғор [-и Савр паноҳ 

гирифта] буданд, ба ҳамроҳи худ 

[Абубакр] гуфт: «Андуҳгин мабош, [ки] 

бе тардид, Аллоҳ таоло бо мост». Пас, 

Аллоҳ таоло оромиши худро бар ӯ 

фурӯ фиристод ва ӯро бо сипоҳиёне, 

ки онҳоро намедидед, таъйид [-у 

тақвият] кард ва сухани касонеро, ки 

куфр варзиданд, пасттар гардонд. Ва 

сухани Аллоҳ таолост, ки бартар аст 

ва Аллоҳ таоло шикастнопазиру ҳаким 

аст 

ُ إِۡذ  ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله إِل
هِذيَن َكَفُرواْ ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن   ۡخرََجُه ٱل

َ
أ

إِۡذ ُهَما فِي ٱلَۡغارِ إِۡذ َيُقوُل 
 ۡۖ َ َمَعَنا لَِصَِٰحبِهِۦ لَا َتحَۡزۡن إِنه ٱَّلله

 
َ
يهَدهُۥ فَأ

َ
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َوأ نَزَل ٱَّلله

هِذيَن  هۡم تََرۡوَها وََجَعَل َكلَِمَة ٱل ِبجُُنوٖد ل
ِ ِهَي  ِۗ وََكلَِمُة ٱَّلله ۡفلَىَٰ َكَفُرواْ ٱلسُّ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٤٠ ٱلُۡعلَۡيا

41. Сабукбору гаронбор [ба ҳар ҳолате 

барои ҷиҳод] раҳсипор шавед ва бо 

амволу ҷонҳои хеш дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҷиҳод кунед. Агар бидонед, ин 

барои шумо беҳтар аст 

ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَِٰهُدواْ  
نُفِسُكۡم فِي َسبِيِل 

َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
بِأ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم   ِْۚ َذ ٱَّلله
 ٤١ َتۡعلَُمونَ 

42. [Эй паёмбар] Агар [ҳадафи 

мунофиқон аз ҳамроҳӣ бо ту касби 

ғанимат ва ёфтани] моле дар дастрас 

ва сафари [осон ва] кӯтоҳ буд, ҳатман, 

ба дунболат меомаданд. Вале он роҳи 

пурмашаққати [ Шом] бар эшон дур [-у 

душвор] намуд ва ба зудӣ ба Аллоҳ 

таоло савганд хоҳанд хӯрд, ки: «Агар 

метавонистем, ҳатман, бо шумо 

раҳсипор мешудем» [Онон бо 

нофармонӣ ва савганди дурӯғ] худро 

ба ҳалокат афканданд ва Аллоҳ таоло 

медонад, ки онон, яқинан, дурӯғгӯ 

ҳастанд 

لَۡو َكاَن َعَرٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا َقاِصٗدا 
هٱتهَبعُ  وَك َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت َعلَۡيِهُم ل

ِ لَوِ  ْۚ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله ُة قه ٱلشُّ
ٱۡسَتَطۡعَنا لَخَرَۡجَنا َمَعُكۡم  

ُ َيۡعلَُم إِنهُهۡم   نُفَسُهۡم َوٱَّلله
َ
ُيۡهلُِكوَن أ

َِٰذبُونَ   ٤٢ لََك
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43. [Эй паёмбар] Аллоҳ таоло аз ту 

даргузарад! Чаро пеш аз онки [ҳоли] 

ростгӯён бар ту равшан гардад ва 

дурӯғгуёнро бозшиносӣ, ба онон 

иҷозат додӣ [ки дар ҷиҳод ширкат 

кунанд]? 

ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ  
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

هِذيَن َصَدُقواْ َوَتۡعلََم   يَتََبيهَن لََك ٱل
َِٰذبِينَ   ٤٣ ٱلَۡك

44. Касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи 

вопасин имон доранд, дар ҷиҳод бо 

амволу ҷонҳояшон аз ту иҷозат 

[муофият] намехоҳанд. Ва Аллоҳ 

таоло ба [ҳоли] парҳезгорон доност 

  ِ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله لَا يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
ۡمَوَٰلِِهۡم  

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ
 ُ نُفِسِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ َوأ  ٤٤  َعلِيُم

45. Танҳо касоне аз ту иҷозат [-и 

муофият аз ҷиҳод] мехоҳанд, ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи вопасин имон 

надоранд ва дилҳояшон ба тардид 

олуда аст ва дар тардиди худ 

саргардонанд 

هِذيَن لَا يُۡؤِمنُ  وَن  إِنهَما يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱۡرتَابَۡت  بِٱَّلله

قُلُوبُُهۡم َفُهۡم فِي َرۡيبِِهۡم 
ُدونَ   ٤٥ َيتََرده

46. Ва агар [ба ростӣ] иродаи 

раҳсипорӣ [ба қасди ҷиҳод] доштанд, 

ҳатман, созу барге барояш фароҳам 

мекарданд, вале Аллоҳ таоло 

раҳсипори ононро хуш надошт, пас, 

эшонро мунсариф намуд ва [ба онон] 

гуфта шуд: «Бо хонанишинон 

бимонед» 

واْ لَُهۥ   َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
۞َولَۡو أ

ُ ٱۢنبَِعاَثُهۡم  ٗة َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱَّلله ُعده
َفَثبهَطُهۡم َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع  

 ٤٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

47. [Эй муъминон] Агар [мунофиқон] 

ҳамроҳи шумо раҳсипор мешуданд, 

[ба сабаби буздилӣ ва фирор аз 

майдони ҷанг] ҷуз фитна ва фасод 

бароятон ба бор намеоварданд ва 

миёнатон нуфуз менамуданд ва дар 

ҳаққи шумо фитнаҷӯӣ мекарданд ва 

дар ҷамъатон ҷосусоне доранд. Ва 

Аллоҳ таоло ба [ҳоли] ситамгорон огоҳ 

аст 

ها   ا َزاُدوُكۡم إِل لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه
ۡوَضُعواْ ِخَلَٰلَُكۡم  

َ
َخَبالٗا َولَأ

َيۡبُغونَُكُم ٱلۡفِۡتَنَة َوفِيُكۡم 
  ُۢ ُ َعلِيُم َُٰعوَن لَُهۡمُۗ َوٱَّلله َسمه

َٰلِِمينَ   ٤٧ بِٱلظه
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48. Яқинан, пеш аз ин [низ мунофиқон 

бисёр] фитнаҷӯӣ карданд ва корҳоро 

бар ту [воруна ва] ошуфта ҷилва 

доданд, то онки ҳақ омад ва фармони 

Аллоҳ таоло ошкор гардид, дар ҳоле 

ки онон кароҳат доштанд 

لََقِد ٱۡبَتَغُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َقۡبُل َوقَلهُبواْ 
ُموَر َحتهيَٰ َجآَء ٱلۡحَقُّ وَ 

ُ
َظَهَر  لََك ٱلۡأ

ِ َوُهۡم َكَٰرُِهونَ  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٨ أ

49. Ва аз эшон касе ҳаст, ки мегӯяд: 

«Ба ман иҷозат бидеҳ, [ки ҷиҳод 

накунам] ва маро дар фитна наандоз». 

Огоҳ бошед! [Мунофиқон] Ҳам акнун 

низ дар фитна афтодаанд ва бе 

тардид, дузах бар кофирон иҳота 

дорад 

ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َومِ  ۡنُهم مه
ُْۗ َوِإنه  لَا فِي ٱلۡفِۡتَنةِ َسَقُطوا

َ
ِٓيِۚ أ َتۡفتِن 

َٰفِرِينَ   ٤٩ َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡك

50. [Эй паёмбар] Агар ба ту некӣ 

бирасад, ононро нороҳат мекунад ва 

агар мусибате ба ту расад, мегӯянд: 

«Мо пеш аз ин чораи кори худ 

андешидаем» ва шодмон [назди 

хонаводаҳояшон] бозмегарданд 

إِن تُِصۡبَك َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن 
َخۡذنَآ  

َ
تُِصۡبَك ُمِصيَبة  َيُقولُواْ َقۡد أ

هواْ وهُهۡم  ۡمَرنَا ِمن َقۡبُل َويََتَول
َ
أ

 ٥٠ فَرُِحونَ 

51. Бигӯ: «Ҳаргиз [мусибате] ба мо 

намерасад, ҷуз ончи Аллоҳ таоло 

бароямон муқаррар кардааст. Ӯ [дӯсту] 

корсози мост ва муъминон бояд ба 

Аллоҳ таоло таваккал кунанд» 

  ُ ها َما َكَتَب ٱَّلله قُل لهن يُِصيبََنآ إِل
ِ فَلَۡيَتوَكهِل  ََٰناْۚ وَعَلَى ٱَّلله لََنا ُهَو َمۡولَى

 ٥١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

52. [Ба мунофиқон] Бигӯ: «Оё барои мо 

ҷуз яке аз ду некӣ [пирӯзӣ ё шаҳодат]-

ро интизор доред? Дар ҳоле ки мо 

интизор мекашем, ки Аллоҳ таоло аз 

ҷониби хеш ё ба дасти мо ба азоб [-и 

сахте] гирифторатон кунад. Пас, 

интизор бикашед, ки бе тардид, мо 

[низ] бо шумо мунтазирем» 

هٓا إِۡحَدى  قُۡل َهۡل تََربهُصوَن بَِنآ إِل
ٱلۡحُۡسنََييِۡنِۖ َوَنحُۡن َنتََربهُص بُِكۡم 

ِۡن  ُ بَِعَذاٖب م  ن يُِصيَبُكُم ٱَّلله
َ
أ

ۖۡ َفتََربهُصٓواْ إِنها   يِۡديَنا
َ
ۡو بِأ

َ
ۦٓ أ ِ ِعنِده

تََرب ُِصونَ   ٥٢ َمَعُكم مُّ
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53. [Ба мунофиқон] Бигӯ: «Чи бо 

рағбат, чи бо кароҳат инфоқ кунед, 

ҳаргиз аз шумо пазируфта намешавад, 

[чаро ки] бе тардид, шумо гурӯҳи 

нофармон будаед» 

ۡو َكۡرٗها لهن 
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
قُۡل أ

ُيَتَقبهَل ِمنُكۡم إِنهُكۡم ُكنُتۡم َقۡوٗما 
َِٰسقِينَ   ٥٣ َف

54. Ва ҳеҷ чиз монеи қабули 

бахшишҳояшон нашуд, ҷуз инки онон 

ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш куфр 

варзиданд ва ҷуз бо сустӣ намоз 

намегузоранд ва ҷуз ба кароҳат [ва 

бемайлӣ] инфоқ намекунанд 

ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم  
َ
َوَما َمَنَعُهۡم أ

  ِ نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله
َ
هٓا أ َنَفَقَُٰتُهۡم إِل

ها  َوبِرَسُ  ةَ إِل لَوَٰ تُوَن ٱلصه
ۡ
ولِهِۦ َولَا يَأ

ها َوُهۡم  َوُهۡم ُكَسالَيَٰ َولَا يُنفُِقوَن إِل
 ٥٤ َكَٰرُِهونَ 

55. Пас, [эй паёмбар] амволу 

фарзандонашон туро шигифтзада 

накунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

мехоҳад дар зиндагии дунё ба 

василаи инҳо азобашон кунад ва дар 

ҳоле ки кофиранд, ҷонашон барояд 

ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ 
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَٓا أ

َ
فَلَا ُتۡعِجۡبَك أ

َبُهم بَِها فِي   ِ ُ لُِيَعذ  إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله
نُفُسُهۡم َوُهۡم 

َ
ۡنَيا َوتَۡزَهَق أ ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ٥٥ َكَٰفُِرونَ 

56. Ва онон [ мунофиқон] ба Аллоҳ 

таоло савганд ёд мекунанд, ки аз 

шумо [муъминон] ҳастанд, дар ҳоле ки 

аз шумо нестанд, вале онон гурӯҳе 

ҳастанд, ки метарсанд [ва ба ин сабаб 

савганд мехӯранд] 

ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم َوَما   َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ِنُكۡم َوَلَِٰكنهُهۡم َقۡوم    ُهم م 

 ٥٦ َيۡفَرُقونَ 

57. Агар паноҳгоҳ ё ғор ё гурезгоҳе 

пайдо кунанд, шитобон ба сӯйи он рӯ 

меоваранд 

ۡو 
َ
ۡو َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
لَۡو َيِجُدوَن َملَۡجـ ًا أ

هۡواْ إِلَۡيهِ َوُهۡم  هَول َخلٗا ل ُمده
 ٥٧ َيجَۡمُحونَ 
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58. Ва бархе аз онон ҳастанд, ки дар 

[тақсими] садақот [ва ғаноим] бар ту 

хурда мегиранд, пас, агар аз он 

[амвол] ба эшон дода шавад, хушнуд 

мегарданд ва агар аз он ба эшон дода 

нашавад, он гоҳ хашмгин мешаванд 

َِٰت   َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َوِمۡنُهم مه
هۡم  ۡعُطواْ ِمۡنَها َرُضواْ َوِإن ل

ُ
َفإِۡن أ

 ٥٨ آ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطونَ ُيۡعَطۡواْ ِمۡنهَ 

59. Ва [ҳатман, бар эшон беҳтар буд], 

агар онон ба ончи Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ба эшон додаанд, хушнуд 

мегаштанд ва мегуфтанд: «Аллоҳ 

таоло бароямон кофист, ба зудӣ 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш аз фазлу 

бахшиши худ ба мо медиҳад ва мо ба 

Аллоҳ таоло [умедвор ва ] муштоқем» 

 ُ َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم َرُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ

  ُ َورَُسولُُهۥ َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله
ۥٓ  ُ ِمن َفۡضلِهِۦ َورَُسولُُه َسُيۡؤتِيَنا ٱَّلله

ِ َرَِٰغُبونَ   ٥٩ إِنهآ إِلَي ٱَّلله

60. Садақот [ва закот] ихтисос дорад 

ба фақирон [-и тиҳидаст] ва 

мустамандон [-и тангдаст] ва 

коргузорон [-и ҷамъоварӣ ва тавзеи] 

он ва дилҷӯшудагон [тозамусулмон] ва 

барои [озод кардани] бардагон ва 

[пардохти воми] қарздорон ва дар роҳи 

Аллоҳ таоло ва [кумак ба] 

дарроҳмондагон. [Ин] Фаризаи 

[муқарраршуда] аз ҷониби Аллоҳ 

таоло аст ва Аллоҳ таоло донои ҳаким 

аст 

َُٰت لِلُۡفَقَرآِء  َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلَۡعَِٰملِيَن َعلَۡيَها 
َِقاِب   َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم َوفِي ٱلر 

ِ َوٱبِۡن   َوٱلَۡغَٰرِِميَن َوفِي َسبِيِل ٱَّلله
بِ  ُ  ٱلسه ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله يِلِۖ فَرِيَضٗة م 

 ٦٠ َعلِيٌم َحِكيم  

61. Ва бархе аз онон [мунофиқон] 

ҳастанд, ки паёмбарро меозоранд ва 

мегӯянд: «Ӯ зудбовар [ва соропо гӯш] 

аст». [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ӯ барои 

шумо [фақат] шунавандаи сухани хайр 

аст. [Вай] ба Аллоҳ таоло имон дорад 

ва [сухани] муъминонро бовар дорад 

ва барои касоне аз шумо, ки имон 

овардаанд, раҳматест». Ва касоне, ки 

Расулуллоҳро меозоранд, азоби 

дарднок [дар пеш] доранд 

ِبيه   هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلنه َوِمۡنُهُم ٱل
ْۚ قُۡل  ُذن 

ُ
ُذُن َخيٖۡر  َويَُقولُوَن ُهَو أ

ُ
أ

ِ َويُۡؤِمُن   لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ  لِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَرۡحمَة  ل ِل

  ِ هِذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱَّلله ِمنُكۡمْۚ َوٱل
لِيم  

َ
 ٦١ لَُهۡم َعَذاٌب أ
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62. [Эй муъминон, мунофиқон] 

Бароятон ба Аллоҳ таоло савганд ёд 

мекунанд, то шуморо хушнуд созанд, 

дар ҳоле ки агар имон доштанд, 

шоистатар [ин] буд, ки Аллоҳ таоло ва 

паёмбарашро хушнуд созанд 

ِ لَُكۡم لِيُرُۡضوُكۡم  َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ن يُۡرُضوهُ إِن  

َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه َوٱَّلله

 ٦٢ َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 

63. Оё намедонанд, ҳар ки бо Аллоҳ 

таоло ва расулаш мухолифат [ва 

душманӣ] кунад, мусалламан, оташи 

ҷаҳаннам барои ӯст [ва] ҷовидона дар 

он хоҳад буд? Ин ҳамон расвоии 

бузург аст 

  َ نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

نه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِدٗ 
َ
ا  َورَُسولَُهۥ فَأ

َٰلَِك ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ  ْۚ َذ  ٦٣ فِيَها

64. Мунофиқон бим доранд, ки 

[мабодо] сурае дар бораи онон [бар 

паёмбар] нозил шавад ва онон [ 

муъминон]-ро аз ончи дар дилҳои 

эшон [мунофиқон] аст, огоҳ созад. [Эй 

паёмбар, ба онон] Бигӯ: «[Ҳарчи 

мехоҳед] Масхара кунед, [ки] бе 

тардид, Аллоҳ таоло ончиро, ки [аз он 

мепарҳезед ва] ҳарос доред, ифшо 

хоҳад кард» 

َل َعلَۡيِهۡم  ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

ُسوَرة  تُنَب ِئُُهم بَِما فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُِل 
ا   َ ُمخۡرِج  مه ٱۡسَتۡهزُِءٓواْ إِنه ٱَّلله

 ٦٤ َتحَۡذُرونَ 

65. Ва агар аз онон бипурсӣ: [«Чаро 

тамасхур мекардед»?] Мусалламан, 

мегӯянд: «Мо ҷиддӣ намегуфтем ва 

[шӯхӣ ва] бозӣ мекардем». Бигӯ: «Оё 

Аллоҳ таоло ва оёти Ӯ ва 

паёмбарашро масхара мекардед»? 

لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها 
َ
َولَئِن َسأ
ِ وََءاَيَٰتِهِۦ َنخُوُض وَ  بِٱَّلله

َ
نَلَۡعُبْۚ قُۡل أ

 ٦٥ َورَُسولِهِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءونَ 

66. Узр наоваред. Ба ростӣ, ки шумо 

пас аз имонатон кофир шудаед. Агар 

гурӯҳе аз шуморо [ба хотири 

тавбаашон] бибахшем, гурӯҳи дигарро 

[ба сабаби саркашӣ ва тарки инфоқ] 

азоб хоҳем кард, чаро ки бе тардид, 

онон табаҳкор буданд 

لَا َتۡعَتِذُرواْ َقۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد 
إِيَمَٰنُِكۡمْۚ إِن نهۡعُف َعن َطآئَِفةٖ 

نهُهۡم َكانُواْ 
َ
ۡب َطآئَِفَۢة بِأ ِ ِنُكۡم ُنَعذ  م 

 ٦٦ ُمجۡرِِمينَ 
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67. Мардону занони мунофиқ [монанди 

якдигар ва] аз як гурӯҳанд: ба корҳои 

зишт фармон медиҳанд ва аз некиҳо 

бозмедоранд ва дастҳои хешро [аз 

инфоқ] фурӯ мебанданд [ва] Аллоҳ 

таолоро фаромӯш карданд. Пас, 

Аллоҳ таоло [низ бо бетафовутӣ] 

ононро ба фаромӯшӣ супурд [ва 

раҳмату тавфиқашро аз онон салб 

намуд]. Бе гумон, мунофиқон ҳамон 

фосиқонанд 

ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم  
ُمُروَن بِٱلُۡمنَكرِ  

ۡ
ِنُۢ َبۡعٖضِۚ يَأ م 

َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن 
َ فَنَِسَيُهۡمْۚ إِنه   يِۡدَيُهۡمْۚ نَُسواْ ٱَّلله

َ
أ

 ٦٧ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

68. Аллоҳ таоло ба мардону занони 

мунофиқ ва [ҳамчунин] ба кофирон 

ваъдаи оташи дузах додааст, 

ҷовидона дар он хоҳанд монд. Ҳамон 

[оташ] барояшон кофист ва Аллоҳ 

таоло лаънаташон кардааст ва азоби 

пойдор [дар пеш] доранд 

 ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت  وََعَد ٱَّلله
 ْۚ اَر نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها َوٱلُۡكفه

ۖۡ َولَُهۡم   ُ ِهَي َحۡسُبُهۡمْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله
قِيم    ٦٨ َعَذاب  مُّ

69. [Шумо мунофиқон] Ҳаммонанди 

касоне [ҳастед], ки пеш аз шумо 

буданд, [балки] онон аз шумо 

нерумандтар буданд ва амволу 

фарзандони бештаре доштанд. Пас, аз 

баҳраи хеш [дар дунё] бархӯрдор 

шуданд ва шумо низ аз баҳраи худ 

бархӯрдор шудед ҳамчунон ки онон ки 

пеш аз шумо буданд [низ] аз баҳраи 

хеш бархӯрдор шуданд. Ва шумо [дар 

гуноҳи такзиби ҳақ ва тавҳин ба 

паёмбари худ] фурӯ рафтед, ҳамон 

тавре ки онон фурӯ рафтанд. Онон 

аъмолашон дар дунё ва охират табоҳ 

гашт ва ононанд, ки табоҳкоронанд 

َشده 
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُٓواْ أ َكٱل

ۡوَلَٰٗدا  
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثََر أ

َ
ِمنُكۡم ُقوهٗة َوأ

 َٰ قِِهۡم فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم  فَٱۡسَتۡمَتُعواْ ِبخََل
هِذيَن ِمن  ِبخََلَٰقُِكۡم َكَما ٱۡسَتۡمَتَع ٱل
هِذي  َٰقِِهۡم وَُخۡضُتۡم َكٱل َقۡبلُِكم ِبخََل
ۡعَمَٰلُُهۡم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ْْۚ أ َخاُضٓوا

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ فِي ٱلدُّ

 ٦٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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70. Оё хабари касоне, ки пеш аз онон 

буданд, ба онон нарасидааст? [Касоне 

ҳамчун] Қавми Нуҳ ва Од ва Самуд ва 

қавми Иброҳим ва асҳоби Мадян 

[қавми Шуайб] ва шаҳрҳои зерурӯшуда 

[-и қавми Лут], ки паёмбаронашон 

далоили равшан барояшон оварданд 

[вале онон напазируфтанд]. Пас, 

Аллоҳ таоло бар он набуд, ки [бо 

нузули азоб] ба онон ситам кунад, 

балки худ бар хештан ситам 

мекарданд 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم    ٱل
ُ
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َقۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوَقۡوِم إِبَۡرَٰهِيَم  
َِٰتِۚ   ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

َ
َوأ

َتۡتُهۡم رُُسلُ 
َ
ُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن أ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ   ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٧٠ أ

71. Ва мардон ва занони муъмин 

дӯстони якдигаранд, [мардумро] ба 

некӣ фармон медиҳанд ва аз 

нописандӣ бозмедоранд ва намоз 

барпо мекунанд ва закот мепардозанд 

ва аз Аллоҳ таоло ва паёмбараш 

итоат менамоянд. Инонанд, ки Аллоҳ 

таоло мавриди раҳмат қарорашон 

хоҳад дод. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

шикастнопазири ҳаким аст 

َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم  
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعرُ 

ۡ
ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ يَأ

َ
وِف  أ

َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن  
ةَ َويُِطيُعوَن   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

ْوَلَٰٓئَِك َسيَۡرَحمُُهُم  
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ  ٧١ ٱَّلله

72. Аллоҳ таоло ба мардону занони 

муъмин боғҳое [аз биҳишт] ваъда 

додааст, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст, ҷовидона дар 

он хоҳанд монд. Ва [низ] хонаҳои 

покизае дар биҳиштҳои ҷовидон [ба 

онон ваъда додааст] ва хушнудии 

Аллоҳ таоло [аз ҳамаи инҳо] бартар 

аст. Ин ҳамон [растагорӣ ва] комёбии 

бузург аст 

ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  وََعَد  ٱَّلله
نَۡهَُٰر 

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

َخَٰلِِديَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي 
 ِ َِن ٱَّلله َِٰت َعۡدٖنِۚ َورِۡضَوَٰن  م  َجنه

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ۡكبَُرْۚ َذ
َ
 ٧٢ أ
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73. Эй паёмбар бо кофирон ва 

мунофиқон ҷиҳод кун ва бар онон 

сахтгир бош. Ва ҷойгоҳашон дузах аст 

ва чи бад саранҷомест! 

اَر   ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ 
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى

ۡ
َوَمأ

 ٧٣ ٱلَۡمِصيرُ 

74. [Мунофиқон] Ба Аллоҳ таоло 

савганд ёд мекунанд, ки [суханони 

нописанде дар бораи Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш] нагуфтаанд ва ба ростӣ, 

ки сухани куфр гуфтаанд ва пас аз 

Ислом оварданашон [боз] кофир 

шуданд [ва бо дасиса барои қатли 

паёмбар] тасмим ба коре гирифтанд, 

ки дар он муваффақ нашуданд. Ва ба 

айбҷӯӣ [ва мухолифат] барнахостанд, 

магар пас аз онки Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш [бо бахшидани ғаноим] 

ононро аз фазли хеш бениёз карданд. 

Пас, агар тавба кунанд, барояшон 

беҳтар аст ва агар рӯй бигардонанд, 

Аллоҳ таоло ононро дар дунё ва 

охират ба азоби дарднок дучор 

месозад ва дар замин ҳеҷ корсозу 

ёваре нахоҳанд дошт 

ِ َما َقالُواْ َولََقۡد َقالُواْ  َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
َكلَِمَة ٱلُۡكۡفرِ َوَكَفُرواْ َبۡعَد 

ْْۚ َوَما  واْ بَِما لَۡم َيَنالُوا إِۡسَلَِٰمِهۡم َوَهمُّ
 ُ َُٰهُم ٱَّلله ۡغَنى

َ
ۡن أ

َ
هٓا أ  َورَُسولُُهۥ  َنَقُمٓواْ إِل

ِمن َفۡضلِهۚۦِْ َفإِن َيُتوبُواْ يَُك َخيٗۡرا 
ُ َعَذابًا   ۡبُهُم ٱَّلله ِ هۡواْ ُيَعذ  هُهۡمۖۡ َوِإن َيَتَول ل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي  لِيٗما فِي ٱلدُّ

َ
أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ۡرِض ِمن َولِي 
َ
 ٧٤ ٱلۡأ

75. Баъзе аз онон бо Аллоҳ таоло 

[аҳду] паймон бастанд, ки: «Агар 

[Аллоҳ таоло] аз фазли худ [насибе] 

ба мо диҳад, ҳатман, садақа [ва закот] 

хоҳем дод ва аз накукорон хоҳем буд» 

ََٰنا  َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َوِمۡنُهم مه
َقنه َولََنُكوَننه  ده ِمن َفۡضلِهِۦ لََنصه

َٰلِِحينَ   ٧٥ ِمَن ٱلصه

76. Пас чун [Аллоҳ таоло] аз фазли 

худ ба онон [насибе] бахшид, нисбат 

ба он бухл варзиданд ва [аз он 

паймон] рӯ гардонданд ва [аз ҳақ] 

сарпечӣ карданд 

ِن َفۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ  َُٰهم م  آ َءاتَى فَلَمه
ۡعرُِضونَ  هواْ وهُهم مُّ  ٧٦ َوتََول
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77. Пас, бо сазои онки бо Аллоҳ таоло 

хилофи ваъда карданд ва ба он хотир, 

ки дурӯғ мегуфтанд, [Аллоҳ таоло низ] 

то рӯзе, ки Ӯро [дар қиёмат] мебинанд, 

дар дилҳояшон доғ [-у нанги] нифоқ 

ниҳод 

ۡعَقَبُهۡم نَِفاٗقا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
فَأ

َ َما وََعُدوهُ  يَلَۡقۡونَُهۥ ۡخلَُفواْ ٱَّلله
َ
بَِمآ أ

 ٧٧ َوبَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ 

78. Оё надонистаанд, ки Аллоҳ таоло 

розу наҷвояшонро [ки дар 

маҳфилҳояшон баён мешавад, ба 

хубӣ] медонад ва Аллоҳ таоло донои 

розҳои ниҳон аст? 

َ َيعۡ  نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
ُهۡم  أ لَُم ِسره

َُٰم   َ َعله نه ٱَّلله
َ
َُٰهۡم َوأ َوَنجَۡوى

 ٧٨ ٱلُۡغُيوبِ 

79. [Мунофиқон] Касоне [ҳастанд], ки 

бар муъминон айб мегиранд, ки ба 

хости хеш садақот [-и бисёр] медиҳанд 

ва [ҳамчунин, фуқаро ва] афродеро, ки 

беш аз тавони моли хеш чизе [барои 

садақа] намеёбанд, масхара 

мекунанд. Аллоҳ таоло ононро ба 

тамасхур мегирад ва барояшон азоби 

дарднок [дар пеш] хоҳад буд 

و ِِعيَن ِمَن  هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱلُۡمطه ٱل
هِذيَن لَا   َِٰت َوٱل َدَق ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فِي ٱلصه

ها ُجۡهَدُهۡم  فَيَۡسَخُروَن َيِجُدوَن إِل
ُ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم  ِمۡنُهۡم َسِخَر ٱَّلله

لِيمٌ 
َ
 ٧٩ َعَذاٌب أ

80. [Эй паёмбар] Чи барои онон 

омурзиш бихоҳӣ, чи омурзиш нахоҳӣ, 

[суде ба ҳолашон надорад, ҳатто] агар 

ҳафтод бор барояшон омурзиш 

бихоҳӣ, Аллоҳ таоло ҳаргиз ононро 

намеомурзад, чаро ки ба Аллоҳ таоло 

ва паёмбараш куфр варзиданд, ва 

Аллоҳ таоло гурӯҳи нофармонро 

ҳидоят намекунад 

ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن  
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

ٗة فَلَن   تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعِيَن َمره
نهُهۡم 

َ
َٰلَِك بِأ ُ لَُهۡمْۚ َذ َيۡغفَِر ٱَّلله

 ِ ُ لَا  َكَفُرواْ بِٱَّلله ۗۦُ َوٱَّلله  َورَُسولِهِ
 ٨٠ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
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81. Вомондагон [аз ғазваи Табук] пас 

аз [мухолифат бо] Расулуллоҳ аз 

хонанишинии худ шодмон шуданд ва 

аз инки бо амволу ҷонҳои хеш дар 

роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод кунанд, 

кароҳат доштанд ва [ба афроди 

сустимон] мегуфтанд: «Дар ин гармо 

раҳсипор [-и ҷиҳод] нашавед». [Эй 

паёмбар ба онон] Бигӯ: «Агар 

дармеёфтанд, оташи дузах [аз ин 

бисёр] сӯзонтар аст» 

فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف  
ن يَُجَٰ 

َ
ِ َوَكرُِهٓواْ أ ِهُدواْ  رَُسوِل ٱَّلله

 ِ نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِِۗ قُۡل نَاُر   َوَقالُواْ لَا تَنفُِرواْ فِي ٱلۡحَر 
هۡو َكانُواْ  اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ

َ
َجَهنهَم أ

 ٨١ َيۡفَقُهونَ 

82. Ба сазои ончи мекарданд, бояд 

[дар дунё] кам биханданд ва [дар 

охират] бисёр бигирянд 

فَلَۡيۡضَحُكواْ َقلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا 
ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٨٢ َجَزآَء

83. Ва агар Аллоҳ таоло туро ба сӯйи 

гурӯҳе аз онҳо бозгардонд ва аз ту 

барои ҳамроҳӣ [дар ҷиҳоди дигар] 

иҷозат хостанд, бигӯ: «[Аз ин пас] 

Ҳаргиз бо ман раҳсипор [-и ҷиҳод] 

нахоҳед шуд ва ҳаргиз ҳамроҳ бо ман 

бо ҳеҷ душмане набард нахоҳед кард, 

зеро шумо нахустинбор ба 

хонанишинӣ ризоият додед, пас, бо 

хонанишинон бинишинед 

ِۡنُهۡم   ُ إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م  َفإِن رهَجَعَك ٱَّلله
فَٱۡسَتـ َۡذنُوَك لِلُۡخُروِج َفُقل لهن  

بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ َمِعَي  تَ 
َ
خۡرُُجواْ َمِعَي أ

َل   وه
َ
اۖۡ إِنهُكۡم َرِضيُتم بِٱلُۡقُعودِ أ َعُدوًّ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡخَٰلِفِينَ   ٨٣ َمره

84. Ва ҳаргиз бар ҳеҷ мурдае аз онон 

намоз нахон ва [барои дуо хондан ва 

талаби омурзиш] бар сари қабраш 

наист, [чаро ки] бе тардид, онон ба 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш куфр 

варзидаанд ва дар ҳоле мурданд, ки 

нофармон буданд 

اَت   ِۡنُهم مه َحٖد م 
َ
ِ عَلَىَٰٓ أ

َولَا تَُصل 
ۦٓۖۡ إِنهُهۡم  ِ بَٗدا َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ َقبۡرِه

َ
أ

ِ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ   َكَفُرواْ بِٱَّلله
َِٰسُقونَ  َوُهمۡ   ٨٤ َف
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85. Ва [эй паёмбар, афзунии] амвол ва 

фарзандонашон туро шигифтзада 

накунад. Ба ростӣ, ҷуз ин нест, ки 

Аллоҳ таоло мехоҳад ба ин [васила] 

дар дунё азобашон кунад ва дар ҳоле 

ки кофиранд, ҷонашон барояд 

ۡوَلَٰ 
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َوأ

َ
ُدُهۡمْۚ َولَا ُتۡعِجۡبَك أ

َبُهم بَِها فِي   ِ ن ُيَعذ 
َ
ُ أ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

نُفُسُهۡم َوُهۡم 
َ
ۡنَيا َوتَۡزَهَق أ ٱلدُّ

 ٨٥ َكَٰفُِرونَ 

86. Ва ҳангоме ки сурае нозил шавад 

[ва амр мекунад], ки «Ба Аллоҳ таоло 

имон биёваред ва ҳамроҳи паёмбараш 

ҷиҳод кунед», сарватмандонашон 

[барои нарафтан ба ҷиҳод] аз ту 

иҷозат мехоҳанд ва мегӯянд: «Бигзор, 

мо бо хонанишинон бошем» 

 ِ ۡن َءاِمُنواْ بِٱَّلله
َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
َوِإَذآ أ

َوَجَِٰهُدواْ َمَع رَُسولِهِ ٱۡسَتـ َۡذنََك 
ۡوِل ِمۡنُهۡم َوَقالُواْ َذۡرنَا  ْولُواْ ٱلطه

ُ
أ
َع ٱلَۡقَٰعِِدينَ نَ   ٨٦ ُكن مه

87. Онон розӣ шуданд, ки бо 

хонанишинон бошанд ва бар 

дилҳояшон муҳр [-и нифоқ] ниҳода 

шудааст. Пас, [хайру салоҳи хешро] 

дарнамеёбанд 

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف  
َ
َرُضواْ بِأ

َوُطبَِع عَلَىَٰ ُقلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا  
 ٨٧ َيۡفَقُهونَ 

88. Аммо паёмбар ва касоне, ки бо ӯ 

имон овардаанд, бо амволу ҷонҳои 

худ [дар роҳи Аллоҳ таоло] ҷиҳод 

карданд. Ононанд, ки ҳамаи некиҳо 

барои эшон аст ва ононанд ки 

растагоранд 

هِذيَن َءاَمُنواْ   َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ۡمَوَٰلِهِ 

َ
نُفِسِهۡمْۚ  َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ بِأ

َ
ۡم َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡخَۡيَرَُٰتۖۡ َوأ

ُ
َوأ

 ٨٨ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

89. Аллоҳ таоло бар эшон боғҳое [аз 

биҳишт] муҳайё кардааст, ки ҷуйборҳо 

аз зери [дарахтони] он ҷорӣ аст [ва] 

ҷовидона дар он мемонанд. Ин [ҳамон 

растагорӣ ва] комёбии бузург аст 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن   ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله
َ
أ

َٰلَِك   ْۚ َذ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٨٩ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 
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90. Ва узртарошони бодиянишин 

омаданд, то ба онон иҷозати [маофият 

аз ҷиҳод] дода шавад ва касоне, ки 

[дар иддаои имони худ] ба Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш дурӯғ мегуфтанд, 

[бидуни ҳеҷ узре ва иҷозате ба ҷойи 

ҷиҳод] хонанишин бошанд. Ба зудӣ ба 

касоне аз онон, ки куфр варзиданд, 

азоби дарднок хоҳад расид 

ۡعَراِب  
َ
ُروَن ِمَن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 

َ  لُِيۡؤَذَن لَُهۡم  هِذيَن َكَذبُواْ ٱَّلله َوَقَعَد ٱل
هِذيَن َكَفُرواْ   ۚۥْ َسُيِصيُب ٱل َورَُسولَُه

لِيم  
َ
 ٩٠ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

91. Бар нотавонон [занон ва кӯдакон] 

ва беморон ва бар касоне, ки чизе 

намеёбанд, [то дар роҳи ҷиҳод] харҷ 

кунанд, агар барои Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш хайрхоҳӣ кунанд, гуноҳе 

нест [ки дар ҷиҳод ширкат накунанд]. 

Бар накукорон [-и эшон низ] ҳеҷ роҳе 

[барои сарзаниш ва муҷозот] нест ва 

Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст 

َعَفآِء َولَا عَلَى  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ
 َ هِذيَن ل ا َيِجُدوَن ٱلَۡمۡرَضيَٰ َولَا عَلَى ٱل

  ِ َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ َّلِله
َورَُسولِهۚۦِْ َما عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِيَن ِمن  

ُ َغُفور  رهِحيم    ٩١ َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله

92. Ва [ҳамчунин] гуноҳе нест бар 

касоне, ки чун наздат омаданд, то 

[барои рафтан ба ҷиҳод бар чаҳорпое] 

саворашон кунӣ, [ба онон] гуфтӣ: 

«Чизе пайдо намекунам, ки шуморо 

бар он биншонам». Онон бозгаштанд, 

дар ҳоле ки чашмонашон аз ин андуҳ 

ашкбор буд, ки чизе намеёбанд, то 

[дар роҳи ҷиҳод] харҷ кунанд 

تَۡوَك  
َ
هِذيَن إَِذا َمآ أ َولَا عَلَى ٱل

ِجُد َمآ  لَِتۡحِملَُهۡم قُلَۡت لَآ 
َ
 أ

ۡعُيُنُهۡم  
َ
أ هواْ وه ۡحمِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََول

َ
أ

ها َيِجُدواْ   ل
َ
ۡمِع َحَزنًا أ تَفِيُض ِمَن ٱلده

 ٩٢ َما يُنفُِقونَ 

93. Роҳ [-и сарзанишу муҷозот] танҳо 

барои касоне [кушода] аст, ки бо онки 

тавонгар [ва имкони ҷиҳод доранд], аз 

ту иҷозат мехоҳанд [ки дар ҷиҳод 

ширкат накунанд]. Онон ба ин ризоият 

доданд, ки бо хонанишинон бошанд ва 

Аллоҳ таоло бар дилҳояшон муҳр [-и 

нифоқ] задааст, пас, [хайру салоҳи 

хешро] дарнамеёбанд 

هِذيَن   بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه
ۡغنَِيآ 

َ
ُءْۚ َرُضواْ يَۡسَتـ ِۡذنُونََك َوُهۡم أ

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوَطَبَع  
َ
بِأ

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا   ٱَّلله
 ٩٣ َيۡعلَُمونَ 
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94. Вақте [аз ғазваи Табук] ба сӯяшон 

баргардед, бароятон узр меоваранд. 

[Эй паёмбар] Бигӯ: «Узр наёваред, мо 

ҳаргиз [сухани] шуморо бовар 

намекунем. Дар ҳақиқат, Аллоҳ таоло 

моро аз ахбори шумо огоҳ кардааст ва 

ба зудӣ Аллоҳ таоло ва паёмбараш 

рафторатонро хоҳанд дид [ки оё тавба 

мекунед ё бар нифоқ мемонед]. Он гоҳ 

ба сӯйи [Аллоҳ таолои] донои пинҳон 

ва ошкор бозгардонда мешавед ва Ӯ 

шуморо аз ончи мекардед, огоҳ 

мекунад» 

َيۡعَتِذُروَن إِلَۡيُكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم  
ها َتۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤِمَن   إِلَۡيِهۡمْۚ قُل ل

ۡخَبارُِكۡمْۚ  
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱَّلله

َ
لَُكۡم َقۡد َنبهأ

ُ َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ  وََسيََرى ٱَّلله
َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب   وَن إِلَيَٰ َع ُثمه تَُردُّ

َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َوٱل شه
 ٩٤ َتۡعَملُونَ 

95. [Эй муъминон, пас аз ҷанг] вақте 

ба сӯйи онон [ мунофиқон] бозгардед, 

бароятон ба Аллоҳ таоло савганд ёд 

мекунанд, то аз [гуноҳи] онон 

чашмпӯшӣ кунед. Пас, аз эшон рӯ 

бигардонед, [чаро ки] бе тардид, онон 

палиданд ва ба [сазои] ончи 

мекарданд, ҷойгоҳашон дузах аст 

ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتۡم   َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ۡعرُِضواْ  

َ
إِلَۡيِهۡم لُِتۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ فَأ

َُٰهۡم َجَهنهُم   َوى
ۡ
ۖۡ َوَمأ َعۡنُهۡمۖۡ إِنهُهۡم رِۡجس 

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٩٥ َجَزآَء

96. Бароятон савганд ёд мекунанд, то 

аз онон хушнуд шавед, [ҳатто] агар 

шумо аз он розӣ шавед, Аллоҳ таоло 

ҳаргиз аз гурӯҳи нофармон розӣ 

намегардад 

َيحۡلُِفوَن لَُكۡم لِتَرَۡضۡواْ َعۡنُهۡمۖۡ َفإِن 
َ لَا  يَۡرَضيَٰ  تَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم َفإِنه ٱَّلله

 ٩٦ َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

97. Куфру нифоқи аъроб [-и 

бодиянишин аз дигарон] шадидтар аст 

ва сазовортаранд, ки ҳудуди ончиро, 

ки Аллоҳ таоло бар паёмбараш нозил 

кардааст, надонанд. Ва Аллоҳ таоло 

донову ҳаким аст 

َشدُّ ُكۡفٗرا
َ
ۡعَراُب أ

َ
َونَِفاٗقا   ٱلۡأ

نَزَل  
َ
ها َيۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ ل

َ
ۡجَدُر أ

َ
َوأ

ُ َعلِيٌم   ۗۦُ َوٱَّلله ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِ ٱَّلله
 ٩٧ َحِكيم  
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98. Ва бархе аз аъроб [-и бодиянишин] 

ҳастанд, ки ончиро [дар роҳи Аллоҳ 

таоло] харҷ мекунанд, хасорате [барои 

худ] медонанд ва бароятон интизори 

пешомадҳои бад доранд [то аз шумо 

раҳоӣ ёбанд]. Пешомади бад барои 

онон хоҳад буд ва Аллоҳ таоло 

шунавову доност 

ۡعَراِب َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق  
َ
َوِمَن ٱلۡأ

 ْۚ َوآئَِر َمۡغَرٗما َويَتََربهُص بُِكُم ٱلده
 ُ وِۡءِۗ َوٱَّلله  َسِميٌع َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلسه

 ٩٨ َعلِيم  

99. Ва бархе аз аъроб [-и бодиянишин] 

ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи 

вопасин имон доранд ва ончиро, ки 

инфоқ мекунанд, боиси наздикӣ ба 

Аллоҳ таоло ва дуоҳои паёмбар [дар 

ҳаққи хеш] медонанд. Огоҳ бошед! [Ин 

инфоқ] Мояи наздикии онҳост. Аллоҳ 

таоло [дар қиёмат] ононро дар ҷивори 

раҳмати хеш дархоҳад овард. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

  ِ ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِمَن ٱلۡأ

َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َويَتهِخُذ َما يُنفُِق  
ِ َوَصلََوَِٰت ٱلرهسُ  ِۚ قُُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله وِل

  ُ هُهۡمْۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّلله لَٓا إِنهَها قُۡربَة  ل
َ
أ

َ َغُفور    ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله فِي َرۡحمَتِهِ
 ٩٩ رهِحيم  

100. Ва пешгомони нахустин аз 

муҳоҷирону ансор ва касоне, ки ба 

некӣ аз онон пайравӣ карданд, Аллоҳ 

таоло аз онон хушнуд гашт ва онон 

[низ] аз Ӯ хушнуд шуданд ва барояшон 

боғҳое [дар биҳишт] муҳайё кардааст, 

ки ҷуйборҳо аз зери [дарахтони] он 

ҷорӣ аст, ҷовидона дар он хоҳанд 

монд. Ин ҳамон [растагорӣ ва] 

комёбии бузург аст 

لُوَن ِمَن   وه
َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

ه  نَصارِ َوٱل
َ
ِذيَن  ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ

 ُ ٱتهَبُعوُهم بِإِۡحَسَٰٖن رهِضَي ٱَّلله
َعده لَُهۡم 

َ
َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُه َوأ

نَۡهَُٰر 
َ
َٰٖت َتجۡرِي َتحَۡتَها ٱلۡأ َجنه

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   بَٗداْۚ َذ
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

 ١٠٠ ٱلَۡعِظيمُ 
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101. Ва бархе аз аъроб [-и 

бодиянишини Мадина], ки перомуни 

шумо ҳастанд, [гурӯҳи] мунофиқанд ва 

аз аҳли Мадина [низ] гурӯҳе ба нифоқ 

хӯ гирифтаанд. [Эй паёмбар] Ту 

ононро намешиносӣ, [вале] мо ононро 

мешиносем. Ононро ду бор азоб 

хоҳем кард, сипас ба сӯйи азоби 

бузург [дар қиёмат] фиристода 

мешаванд 

ۡعَراِب  
َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َوِممه

ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ  
َ
ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ َوِمۡن أ

َِفاِق لَا َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن  عَلَى ٱلن 
َتيِۡن ُثمه  ره ُبُهم مه ِ َنۡعلَُمُهۡمْۚ َسُنَعذ 

وَن إِلَيَٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ   ١٠١ يَُردُّ

102. Ва гурӯҳи дигар ба гуноҳони худ 

[дар бораи фирор аз ҷиҳод] эътироф 

кардаанд. [Онон] Кори шоиста ва 

ношоистаро ба ҳам омехтаанд. Умед 

аст Аллоҳ таоло тавбаи эшонро 

бипазирад, [чароки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

وََءاَخُروَن ٱۡعتََرفُواْ بُِذنُوبِِهۡم  
َصَٰلِٗحا وََءاَخَر َسي ِئًا  َخلَُطواْ َعَملٗا 

ن َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه 
َ
ُ أ َعَسي ٱَّلله

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٠٢ ٱَّلله

103. Аз амволи онон [тавбакорон] 

садақа [ва закот] бигир, то ба ин 

васила ононро [аз гуноҳ] пок гардонӣ 

ва дараҷоташонро боло бибарӣ ва 

барояшон дуо кун, [чароки] яқинан 

дуои ту оромиш барои ононаст. Ва 

Аллоҳ таоло шунавову доност 

ُِرُهۡم   ۡمَوَٰلِِهۡم َصَدَقٗة ُتَطه 
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنه  
ِيِهم بَِها َوَصل  َوتَُزك 

ُ َسِميٌع  هُهۡمُۗ َوٱَّلله تََك َسَكن  ل َصلَوَٰ
 ١٠٣ َعلِيمٌ 

104. Оё намедонанд, ки Аллоҳ таоло 

аст, ки тавбаро аз бандагонаш 

мепазирад ва садақотро меситонад ва 

бе тардид, Аллоҳ таолост, ки 

тавбапазири меҳрубон аст 

َ ُهَو َيۡقَبُل  نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

ُخُذ  
ۡ
ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ َويَأ ٱلته

وه  َ ُهَو ٱلته نه ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َدَق اُب  ٱلصه

 ١٠٤ ٱلرهِحيمُ 
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105. Ва [эй паёмбар, ба мутахаллифон 

аз ҷиҳод ва тавбакорон] бигӯ: «Ба 

амал кӯшед [ва ончиро, ки аз даст 

додаед, ҷуброн кунед]. Пас, Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш ва муъминон 

корҳои шуморо хоҳанд дид ва ба зудӣ 

ба сӯйи [Аллоҳ таолои] донои пинҳону 

ошкор бозгардонда мешавед, сипас Ӯ 

[дар қиёмат] шуморо аз ончи анҷом 

медодед, огоҳ месозад» 

 ُ َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖۡ 

َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب   وَن إِلَيَٰ َع وََستَُردُّ
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكن ُتۡم َوٱلشه

 ١٠٥ َتۡعَملُونَ 

106. Ва гурӯҳи дигар [аз 

мутахаллифони Табук ҳастанд, ки 

сарнавишташон] мавкул 

[вобасташуда] ба фармони Аллоҳ 

таоло аст: ё азобашон мекунад ва ё 

тавбаашонро мепазирад. Ва Аллоҳ 

таоло донову ҳаким аст 

ا وََءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن  ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله
َ
لِأ

  ُ ا َيُتوُب َعلَۡيِهۡمُۗ َوٱَّلله ُبُهۡم َوِإمه ِ ُيَعذ 
 ١٠٦ َعلِيٌم َحِكيم  

107. Ва касоне [аз мунофиқон 

ҳастанд], ки барои зиён расондан [ба 

мусулмонон] ва [тақвияти] куфру 

тафриқаафканӣ миёни муъминон 

масҷиде сохтанд, [то] камингоҳе 

бошад барои касоне, ки бо Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш аз пеш дар ҷанг 

буданд ва, албатта, онон савганд ёд 

мекунанд, ки қасде ҷуз некӣ [ва 

хидмат] надоштаем. Ва Аллоҳ таоло 

гувоҳӣ медиҳад, ки онон, ҳатман, 

дурӯғгӯ ҳастанд 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضرَ  هِذيَن ٱته اٗرا  َوٱل
َوُكۡفٗرا َوَتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  

َ َورَُسولَُهۥ   َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن َحاَرَب ٱَّلله
ها   َرۡدنَآ إِل

َ
ْۚ َولََيۡحلُِفنه إِۡن أ ِمن َقۡبُل

ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم   ِۖ َوٱَّلله ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َِٰذبُونَ   ١٠٧ لََك
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108. Эй паёмбар] Ҳаргиз дар он 

масҷид [ба намоз] наист, [зеро] 

шоистатар аст дар масҷиде [ба намоз] 

биистӣ, ки аз рӯзи нахуст бар пояи 

парҳезгорӣ бино шудааст. [Оре, 

масҷиди Қубост] Ки дар он, мардоне 

ҳастанд, ки дӯст медоранд, ки [аз 

гуноҳу олудагӣ] поку покиза гарданд. 

Ва Аллоҳ таоло покизагонро дӯст 

медорад 

َس  ِ س 
ُ
هَمۡسِجٌد أ بَٗداْۚ ل

َ
لَا َتُقۡم فِيهِ أ

ن 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وه

َ
ۡقَوىَٰ ِمۡن أ عَلَى ٱلته

ن  
َ
َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

ِرِينَ  ه  ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمطه ْْۚ َوٱَّلله ُروا  ١٠٨ َيَتَطهه

109. Оё касе, ки бунёни [кори] хешро 

бар пояи парҳезгорӣ ва хушнудии 

Аллоҳ таоло бино ниҳода,беҳтар аст ё 

касе, ки бунёни хешро бар лаби 

партгоҳи фурӯрехтание бино 

ниҳодааст ва бо он дар оташи дузах 

сарнагун мегардад? Ва Аллоҳ таоло 

гурӯҳи ситамгоронро [ба сабаби куфру 

нифоқашон] ҳидоят намекунад 

َفمَ 
َ
َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ أ سه

َ
ۡن أ

ۡن  م مه
َ
ِ َورِۡضَوٍَٰن َخيٌۡر أ ِمَن ٱَّلله

َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ   سه
َ
أ

ُ لَا   فَٱۡنَهاَر بِهِۦ فِي نَارِ َجَهنهَمُۗ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ١٠٩ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

110. Он биное, ки онон бунён 

ниҳодаанд, пайваста дар дилҳояшон 

мояи тардид [ва нифоқ] хоҳад буд, 

магар онки дилҳояшон пора-пора 

шавад [ва бимиранд]. Ва Аллоҳ таоло 

донову ҳаким аст 

هِذي َبَنۡواْ رِيَبٗة   لَا يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم ٱل
َع قُلُوبُُهۡمُۗ   ن َتَقطه

َ
هٓا أ فِي قُلُوبِِهۡم إِل

 ُ  ١١٠ َعلِيٌم َحِكيمٌ َوٱَّلله
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111. Бе тардид, Аллоҳ таоло аз 

муъминон ҷонҳо ва амволашонро ба 

[баҳои] инки биҳишт барои онон 

бошад, харидааст, ҳамон касоне, ки 

дар роҳи Аллоҳ таоло меҷанганд ва 

[кофиронро] мекушанд ва [ё худ ба 

дасти онҳо] кушта мешаванд. [Ин 

подош] ба унвони ваъдаи росту дуруст 

дар Таврот ва Инҷил ва Қуръон бар 

уҳдаи Ӯст. Ва кист, ки аз Аллоҳ таоло 

ба паймони хеш вафодортар аст? Пас, 

[эй муъминон] ба муомилае, ки бо Ӯ 

кардаед, шодмон бошед ва ин ҳамон 

[растагорӣ ва] комёбии бузург аст 

َ ٱۡشتََرىَٰ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ۞إِنه ٱ َّلله
 ْۚ نه لَُهُم ٱلۡجَنهَة

َ
ۡمَوَٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
أ

ِ َفَيۡقُتلُوَن   يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ا فِي  َويُۡقَتلُوَنۖۡ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ

َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل َوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن   ۡوَرى ٱلته
ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمنَ 

َ
ِْۚ فَٱۡسَتبِۡشُرواْ أ  ٱَّلله

َٰلَِك   هِذي بَاَيۡعُتم بِهۚۦِْ َوَذ بِبَۡيعُِكُم ٱل
 ١١١ ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

112. [Онон, ки чунин подоше доранд, 

ҳамон] тавбакунандагон, 

парастишгарон, сипосгузорон, 

рӯзадорон, рукуъкунандагон, 

саҷдакунандагон, водорандагон ба 

корҳои писандида ва боздорандагон 

аз корҳои нописанд ва посдорони 

ҳудуд [ва аҳкоми] илоҳӣ ҳастанд. Ва он 

муъминонеро, [ки чунин ҳастанд, ба 

биҳишт] башорат бидеҳ 

ئُِبوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن ٱلَۡحَِٰمُدوَن   َٰٓ ٱلته
َٰكُِعوَن  ئُِحوَن ٱلره َٰٓ َِٰجُدوَن  ٱلسه ٱلسه

اُهوَن   ٱٓأۡلِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱلنه
َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدودِ 

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُِۗ َوبَش   ١١٢ ٱَّلله

113. Барои паёмбар ва касоне, ки 

имон оварданд, сазовор нест, ки барои 

мушрикон, пас аз инки бар эшон ошкор 

шуд, ки онон аҳли дузаханд, омурзиш 

бихоҳанд, ҳарчанд аз наздикон 

бошанд 

ن  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َما َكاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

يَۡسَتۡغفُِرواْ لِلُۡمۡشِركِيَن َولَۡو َكانُٓواْ 
ْولِي قُۡربَيَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهۡم 

ُ
أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
نهُهۡم أ

َ
 ١١٣ أ
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114. Омурзишхоҳии Иброҳим барои 

падараш [Озар] ҷуз ба хотири ваъдае, 

ки ба ӯ дода буд, сурат нагирифт, вале 

ҳангоме ки барояш ошкор шуд, ки вай 

душмани Аллоҳ таолост, аз ӯ безорӣ 

ҷуст [ва барояш дуо накард]. Ба ростӣ, 

ки Иброҳим, басе ниёишгар ва 

бурдбор буд 

بِيهِ  َوَما 
َ
َكاَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

ا  وِۡعَدةٖ وََعَدَهآ إِيهاهُ فَلَمه ها َعن مه إِل
 ِمۡنُهْۚ  

َ
أ ِ َتبَره ه ِ نهُهۥ َعُدو   َّلل 

َ
ۥٓ أ تَبَيهَن لَُه

َٰهٌ َحلِيم   وه
َ
 ١١٤ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَأ

115. Ва Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он 

нест, ки гурӯҳеро пас аз онки 

ҳидояташон кардааст, гумроҳ 

бигзорад. Магар онки чизеро, ки бояд 

[аз он] парҳез кунанд, барояшон 

равшан карда бошад [ва онон ба он 

амал накарда бошанд]. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност 

ُ لُِيِضله َقۡوَمُۢا َبۡعَد إِۡذ   َوَما َكاَن ٱَّلله
ا َيتهُقوَنْۚ  َهدَ  َُٰهۡم َحتهيَٰ يُبَي َِن لَُهم مه ى

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
َ بِكُل   ١١٥ إِنه ٱَّلله

116. Дар ҳақиқат, фармонравоии 

осмонҳо ва замин аз они Аллоҳ 

таолост. [Ӯст, ки] зинда мекунад ва 

мемиронад ва шумо ба ҷуз Аллоҳ 

таоло ҳеҷ корсозу ёваре надоред 

َمََٰوَِٰت  َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه إِنه ٱَّلله
ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ َويُِميُتْۚ َوَما لَُكم  

َ
َوٱلۡأ

ٖ َولَا   ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله م 
 ١١٦ نَِصيرٖ 

117. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар 

паёмбар ва муҳоҷирин ва ансор, ки 

дар ҳангоми душворӣ [ғазваи Табук] аз 

Ӯ пайравӣ карданд, раҳмат овард, 

баъд аз онки наздик буд дилҳои гурӯҳе 

аз онон билағжад [ва ба сабаби 

сахтиҳои фаровон ҷиҳодро тарк 

кунанд], пас, [боз] тавбаи ононро 

пазируфт. Бе тардид, Ӯ [нисбат] ба 

онон дилсӯз [ва] меҳрубон аст 

ِبي ِ  ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله
 ۡ هِذيَن َوٱل نَصارِ ٱل

َ
ُمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ

ٱتهَبُعوهُ فِي َساَعةِ ٱلُۡعۡسَرةِ ِمنُۢ َبۡعِد 
ِۡنُهۡم ُثمه   َما َكاَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٖق م 

تَاَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنهُهۥ بِِهۡم رَُءوف  
 ١١٧ رهِحيم  
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118. Ва ба он се нафар, ки [аз ширкат 

дар ғазваи Табук] тахаллуф намуданд 

[ва пазириши тавбаашон ба таъхир 

афтод, низ лутфу эҳсон намуд],он гоҳ 

ки [мусулмонон аз онон, ки буриданд 

ва] замин боҳамаи фарохияш бар 

эшон танг шуд ва аз худ [низ] ба танг 

омаданд ва донистанд, ки аз Аллоҳ 

таоло ҷуз ба сӯйи худи Ӯ паноҳе нест. 

Пас, [Аллоҳ таоло бо бахшоиши хеш] 

ба онон бозгашт, то тавба кунанд [ва 

аз эшон даргузашт]. Яқинан, Аллоҳ 

таоло аст, ки тавбапазири меҳрубон 

аст 

هِذيَن ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إَِذا   َلََٰثةِ ٱل وَعَلَى ٱلثه
ۡرُض بَِما رَُحَبۡت  

َ
َضاَقۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

ن  َوَضاَقۡت 
َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
َعلَۡيِهۡم أ

هٓا إِلَۡيهِ ُثمه تَاَب  ِ إِل  ِمَن ٱَّلله
َ
ها َملَۡجأ ل

وهاُب   َ ُهَو ٱلته ْْۚ إِنه ٱَّلله َعلَۡيِهۡم لَِيُتوبُٓوا
 ١١٨ ٱلرهِحيمُ 

119. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва бо 

ростгӯён бошед 

 
َ
َ َيَٰٓأ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َِٰدقِينَ   ١١٩ َوُكونُواْ َمَع ٱلصه

120. Сазовор нест, ки аҳли Мадина ва 

аъроб [-и бодиянишин] перомуни эшон 

аз [ҳамроҳӣ бо] Расулуллоҳ бозмонанд 

ва ҳифзи ҷони хешро муқаддам бар ӯ 

шуморанд, зеро дар роҳи Аллоҳ таоло 

ҳеҷ ташнагӣ ва ранҷу гуруснагие ба 

онон намерасад ва дар ҳеҷ маконе, ки 

кофиронро ба хашм меоварад, қадам 

намегузоранд ва аз душман ҳеҷ 

[шикаст ва] зарбае намехӯранд, магар 

инки ба [подоши] он кори шоиста 

барояшон сабт мешавад. Баростӣ, ки 

Аллоҳ таоло подоши накукоронро зоеъ 

намегардонад 

ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم  
َ
َما َكاَن لِأ

ن َيَتَخلهُفواْ َعن  
َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱلۡأ م 

نُفِسِهۡم  
َ
ِ َولَا يَرَۡغُبواْ بِأ رهُسوِل ٱَّلله

نهُهۡم لَا  
َ
َٰلَِك بِأ َعن نهۡفِسهۚۦِْ َذ

 َ  َولَا نََصب  َول
 
ا  يُِصيُبُهۡم َظَمأ

ِ َولَا َيَطـ ُوَن   َمخَۡمَصة  فِي َسبِيِل ٱَّلله
اَر َولَا َيَنالُوَن  َمۡوِطٗئا يَغِيُظ ٱلُۡكفه
ها ُكتَِب لَُهم بِهِۦ  ٖ نهۡيلًا إِل ِمۡن َعُدو 

ۡجَر  
َ
َ لَا يُِضيُع أ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله

 ١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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121. Ва ҳеҷ моли кучак ва бузургеро 

[дар роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ 

намекунанд ва [дар роҳи ҷиҳод] аз ҳеҷ 

сарзамине намегузаранд, магар инки 

[подошаш] бар эшон сабт мешавад, то 

Аллоҳ таоло подоши накутарин 

кирдорашонро ба онон бидиҳад 

َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيَرٗة َولَا  
ها  َكبِيَرةٗ   َولَا َيۡقَطُعوَن َوادِيًا إِل

ۡحَسَن 
َ
ُ أ ُكتَِب لَُهۡم لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

 ١٢١ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

122. Ва сазовор нест, ки муъминон 

ҳамагӣ раҳсипор [-и ҷиҳод] шаванд. 

Пас, чаро аз ҳар гурӯҳе аз онон иддае 

раҳсипор намешаванд [ва иддае низ 

ҳамроҳи паёмбар намемонанд], то [ба 

сабаби ончи аз маҳзараш фаро 

мегиранд] дар ин огоҳӣ биёбанд ва 

қавми худро вақте ба сӯяшон 

бозгаштанд, бим диҳанд? Бошад, ки 

онон [аз кайфари илоҳӣ битарсанд ва] 

бипарҳезанд 

 ْۚ   ۞َوَما َكاَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَِينفُِرواْ َكآفهٗة
ِۡنُهۡم  ِ فِۡرَقةٖ م 

فَلَۡولَا َنَفَر ِمن ُكل 
يِن َولُِينِذُرواْ  ِ ُهواْ فِي ٱلد  َطآئَِفة  ل َِيَتَفقه

َقۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إِلَۡيِهۡم لََعلهُهۡم  
 ١٢٢ َيحَۡذُرونَ 

123. Эй касоне, ки имон овардаед, бо 

кофироне, ки наздики [маҳалли 

зиндагии] шумо ҳастанд, биҷангед [то 

хатарашонро рафъ намоед] ва онон 

бояд дар шумо шиддату хушунат 

биёбанд ва бидонед, ки Аллоҳ таоло 

бо парҳезгорон аст 

هِذيَن   َٰتِلُواْ ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ارِ َولَۡيِجُدواْ   َِن ٱلُۡكفه يَلُونَُكم م 
َ َمَع فِيُكۡم  نه ٱَّلله

َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ِغلَۡظٗة

 ١٢٣ ٱلُۡمتهقِينَ 

124. Ва ҳангоме ки сурае нозил 

мегардад, бархе аз онон [ба дигаре] 

мегӯянд: « Ин сура ба имони кадом яке 

аз шумо афзуд»? Аммо касоне, ки 

имон овардаанд, бар имонашон 

меафзояд ва [ба он] шодмон 

мегарданд 

ن  نزِلَۡت ُسوَرة  َفِمۡنُهم مه
ُ
َوِإَذا َمآ أ

 ْۚ ۦٓ إِيَمَٰٗنا ِ يُُّكۡم َزاَدتُۡه َهَِٰذه
َ
َيُقوُل أ

هِذيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا   ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٢٤ َوُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ 
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125. Ва аммо касоне, ки дар 

дилҳояшон беморӣ [шакку нифоқе] 

аст, пас, палидӣ бар палидияшон 

меафзояд ва дар ҳоле ки кофиранд, 

мемиранд 

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

فََزاَدۡتُهۡم رِۡجًسا إِلَيَٰ رِۡجِسِهۡم َوَماتُواْ  
 ١٢٥ َوُهۡم َكَٰفُِرونَ 

126. Оё онон намебинанд, ки ҳар сол 

як ё ду бор озмоиш мешаванд? Аммо 

на тавба мекунанд ва на панд 

мепазиранд 

 ِ
نهُهۡم ُيۡفَتُنوَن فِي ُكل 

َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
أ

َتيِۡن ُثمه لَا َيُتوبُوَن  ۡو َمره
َ
ةً أ ره عَاٖم مه

ُرونَ  كه  ١٢٦ َولَا ُهۡم يَذه

127. Ва ҳангоме ки сурае нозил 

мешавад [ки аҳволи мунофиқонро 

баён намудааст], баъзе аз онон ба 

баъзи дигар нигоҳ мекунанд [ва 

мегӯянд]: «Оё касе шуморо мебинад»? 

Сипас [махфиёна аз он маҷлис] 

бозмегарданд. Аллоҳ таоло 

дилҳояшонро [аз хайру ҳидоят] 

бозгардондааст, зеро онон гурӯҳе 

ҳастанд, ки намефаҳманд 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظرَ 
ُ
 َبۡعُضُهۡم  َوِإَذا َمآ أ

َحٖد  
َ
ِۡن أ َُٰكم م  إِلَيَٰ َبۡعٍض َهۡل يََرى

ُ قُلُوبَُهم  ْْۚ َصَرَف ٱَّلله ُثمه ٱنَصَرُفوا
ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم َقۡوم  ل

َ
 ١٢٧ بِأ

128. Яқинан, паёмбаре аз [миёни] худи 

шумо ба сӯятон омад, ки 

ранҷдиданатон бар ӯ [гарону] душвор 

аст ва бар [ҳидояти] шумо сахт исрор 

дорад ва [нисбат] ба муъминон дилсӯз 

[ва] меҳрубон аст 

ِۡن  لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 
نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم 

َ
أ

َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن  
 ١٢٨ رَُءوف  رهِحيم  

129. Пас, [эй паёмбар] агар [мушрикон 

ва мунофиқон аз ҳақ рӯйгардон 

шуданд, бигӯ: «Аллоҳ таоло барои ман 

кофист. Ҳеҷ маъбуде [барҳақ] ҷуз Ӯ 

нест, танҳо бар Ӯ таваккал кардам ва 

Ӯ Парвардигори Арши бузург аст» 

ُ لَٓا إَِلََٰه   هۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله َفإِن تََول
ها ُهَوۖۡ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ َوُهوَ  َربُّ  إِل

 ١٢٩ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 
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Сураи Юнус  يونس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, ро. Ин [Қуръон] 

китобест, ки оёти он истеҳком 

ёфтааст ва сипас аз ҷониби ҳакими 

огоҳ ба равшанӣ баён шудааст 

 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ 

2. [Паёми паёмбар ин аст] Ки ҷуз 

Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид, 

ман аз сӯйи Ӯ бароятон бимдиҳанда 

ва башоратгар ҳастам 

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ  
َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

ِۡنهُ  ِر رَُجٖل م  ِ اَس َوبَش  نِذرِ ٱلنه
َ
ۡن أ

َ
ۡم أ

نه لَُهۡم َقَدَم ِصۡدٍق ِعنَد 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ٱل

َٰفُِروَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحر    َرب ِِهۡمُۗ َقاَل ٱلَۡك
بِينٌ   ٢ مُّ

3. Ва ин ки аз Парвардигоратон 

омурзиш бихоҳед, сипас ба 

даргоҳаш тавба кунед, то шуморо 

[дар зиндагии дунё] то саромади 

муайяне ба хайру хубӣ баҳраманд 

созад ва ба ҳар бофазилате [ки 

яктопарастӣ ва накукорӣ пеша 

кардааст, подошу] фузунӣ 

бахшад.Ва агар [аз имон] рӯ 

бигардонед, [бидонед, ки ман] ба 

ростӣ, бароятон аз азоби рӯзе 

саҳмгин метарсам 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله
يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى  

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َوٱلۡأ

ها   ۖۡ َما ِمن َشفِيٍع إِل ۡمَر
َ
ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱلۡأ

ُ َربُُّكۡم   َٰلُِكُم ٱَّلله ِمنُۢ َبۡعِد إِۡذنِهۚۦِْ َذ
ُرونَ  َفلَا تََذكه

َ
 ٣ فَٱۡعُبُدوُهْۚ أ
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4. [Шумо эй мардум] Бозгаштатон ба 

сӯйи Аллоҳ таоло аст ва Ӯ бар ҳар 

чизе тавоност 

  ْۚ ا ِ َحقًّ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا
إِنهُهۥ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ لَِيۡجزَِي  

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل
ه  ِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَراب  بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوٱل

ُۢ بَِما َكانُواْ  لِيُم
َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ م 

 ٤ يَۡكُفُرونَ 

5. Огоҳ бошед! Онҳо [куфрро] дар 

синаҳояшон ниҳон мекунанд, то онро 

аз Ӯ [Аллоҳ таоло] пинҳон доранд. 

Огоҳ бошед! Он гоҳ ки онон 

ҷомаҳояшонро бар сар мекашанд, 

Аллоҳ таоло он чи пинҳон месозанд 

ва он чи ошкор медоранд, [ҳамаро] 

медонад. Бе тардид, Ӯ ба асрори 

синаҳо доност 

ۡمَس ِضَياٗٓء   هِذي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱل
َرُهۥ َمَنازَِل لَِتۡعلَُمواْ  َوٱلَۡقَمَر نُوٗرا َوَقده

 ُ نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ َما َخلََق ٱَّلله ِ  َعَدَد ٱلس 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ِ ِۚ ُيَفص  ِ ها بِٱلۡحَق  َٰلَِك إِل َذ

 ٥ َيۡعلَُمونَ 

6. Ва ҳеҷ ҷунбандае дар замин нест, 

магар [ин ки] рӯзиаш бар уҳдаи 

Аллоҳ таоло аст ва [Ӯ] қароргоҳ ва 

маҳалли маргашро медонад. Ҳама 

[инҳо] дар китобе равшан [сабт] аст 

َهارِ َوَما إِنه  هۡيِل َوٱلنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ۡرِض  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ فِي ٱلسه َخلََق ٱَّلله

 ٦ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيتهُقونَ 

7. Ва Ӯст, ки осмонҳо ва заминро дар 

шаш рӯз офарид ва [пеш аз он] 

Арши Ӯ бар об буд, то шуморо 

биозмояд, ки кадоматон 

накукортаред. Ва агар [ба мушрикон] 

бигӯед: «Шумо пас аз марг 

барангехта мешавед», касоне, ки 

куфр варзиданд мегӯянд: «Ин 

[Қуръон чизе] нест, магар ҷодуе 

ошкор» 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َوَرُضواْ  إِنه ٱل
هِذينَ  نُّواْ بَِها َوٱل

َ
ۡنَيا َوٱۡطَمأ ةِ ٱلدُّ   بِٱلۡحََيوَٰ

 ٧ ُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِنا َغَٰفِلُونَ 
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8. Ва агар мо азобашонро то чанд 

муддате ба таъхир андозем, 

албатта,[аз рӯйи тамасхур] мегӯянд: 

«Чи чизе монеъи [вуқуъи] он шуда 

аст?» Огоҳ бошед! Рӯзе, ки [азоб] ба 

суроғашон биёяд, аз онон 

бозгардонида нахоҳад шуд ва он 

чиро ба масхара мегирифтанд, 

домангирашон хоҳад шуд 

اُر بَِما َكانُواْ   َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ٨ يَۡكِسُبونَ 

9. Ва агар аз ҷониби хеш раҳмате ба 

инсон бичашонем, сипас онро аз ӯ 

бигирем, ҳатман, дилсард [ва] 

носипос мегардад 

هِذيَن َءامَ  َٰلَِحَِٰت  إِنه ٱل ُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
َيۡهِديِهۡم َربُُّهم بِإِيَمَٰنِِهۡمۖۡ َتجۡرِي ِمن  

عِيمِ  َِٰت ٱلنه نَۡهَُٰر فِي َجنه
َ
 ٩ َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

10. Ва агар пас аз ранҷе, ки ба ӯ 

расидааст, неъмате ба ӯ бичашонем, 

ҳатман, мегӯяд: «Сахтиҳо [ва 

ногувориҳо] аз ман дур шуд». Ҳаққо, 

ки ӯ шодмону фахрфурӯш аст 

َُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحََٰنَك ٱللهُهمه   َدۡعَوى
َُٰهۡم   ْۚ وََءاِخُر َدۡعَوى َوَتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰم 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َ
 ١٠ أ

11. Магар касоне, ки шикебоӣ 

намуданд ва корҳои нек карданд. 

Барои эшон омурзишу подоши 

бузурге [дар пеш] аст 

ره  ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله ِ ۞َولَۡو ُيَعج 
ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيِۡر لَُقِضَي إِلَۡيِهۡم 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  َجلُُهۡمۖۡ َفَنَذُر ٱل
َ
أ

 ١١ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

12. Ва [эй паёмбар] мабодо [иблоғи] 

бархе аз он чиро, ки ба сӯят ваҳй 

мешавад, тарк кунӣ ва синаат аз он 

ба танг ояд, ки [мушрикон] мегӯянд: 

«Чаро ганҷе бар ӯ нозил нагаштааст 

ё фариштае бо ӯ наёмадааст»? Ҷуз 

ин нест, ки ту фақат бимдиҳандаӣ ва 

Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузори 

ҳар чизест 

رُّ َدعَانَا  َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ٱلضُّ
ا  ۡو َقآئِٗما فَلَمه

َ
ۡو َقاِعًدا أ

َ
ۦٓ أ ِلجَۢنبِهِ

هۡم   ن ل
َ
ُهۥ َمره َكأ َكَشۡفَنا َعۡنُه ُضره

ۚۥْ َكَذَٰلَِك ُزي َِن  ُه سه ٖ مه يَۡدُعَنآ إِلَيَٰ ُضر 
 ١٢ لِلُۡمۡسرِفِيَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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13. Ё мегӯянд: «[Муҳаммад] Он 

[китоб]-ро барсохтааст». Бигӯ: «Агар 

рост мегӯед, даҳ сура барсохта 

ҳаммонанди он биёваред ва ба ҷуз 

Аллоҳ таоло ҳар киро метавонед, ба 

ёрӣ бихонед» 

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن ِمن َقۡبلُِكۡم 
َ
َولََقۡد أ

ا َظلَُمواْ وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱ لَۡبي َِنَِٰت لَمه
ْْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم  َوَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا

 ١٣ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

14. Пас, агар онон даъвататонро 

напазируфтанд, бидонед, ки 

[Қуръон] фақат ба илми Аллоҳ таоло 

нозил шудааст ва ин ки ҳеҷ маъбуде 

[барҳақ] ҷуз Ӯ нест. Пас, оё таслим [-

и амри Аллоҳ таоло ва паёмбар] 

мешавед? 

ۡرِض  
َ
ُثمه َجَعلَۡنَُٰكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ

 ١٤ ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِننُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 

15. Касоне, ки зиндагии дунё ва 

таҷаммули онро мехоҳанд, [подоши] 

корҳояшонро дар ин [дунё] ба 

тамомӣ ба онон медиҳем ва дар он 

[подош ҳеҷ] каму косте нахоҳанд дид 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي َِنَٰٖت َقاَل 
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن   ٱل

ْۚ قُۡل َما يَُكوُن لِٓي   لُۡه ِ ۡو بَد 
َ
َغيِۡر َهََٰذآ أ

لَُهۥ ِمن تِلَۡقآيِٕ َنفۡ  ِ بَد 
ُ
ۡن أ

َ
تهبُِع  أ

َ
ِسٓيِۖ إِۡن أ

َخاُف إِۡن  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

 ١٥ َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

16. Инон касоне ҳастанд, ки дар 

охират ба ҷуз оташ [-и дузах ҳеҷ 

насибе] нахоҳанд дошт ва он чи дар 

дунё анҷом додаанд, бар бод 

рафтааст ва он чи мекарданд, табоҳ 

аст 

ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَۡيُكۡم  هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل
َُٰكم بِهِۖۦۡ َفَقۡد لَبِۡثُت فِيُكۡم  ۡدَرى

َ
َولَٓا أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقۡبلِهِ  ١٦ ُعُمٗرا م 
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17. Оё касе [паёмбар], ки далели 

ошкоре [Қуръон] аз Парвардигораш 

дорад ва шоҳиде [Ҷабраил] аз 

ҷониби Ӯ [Аллоҳ таоло] онро 

мехонад, [ҳаммонанди кофирони 

гумроҳ аст] ва ҳол он ки пеш аз он 

низ Мӯсо роҳнамо ва мояи раҳмат [-

и эшон] буд. Инон [мусулмонон] ба 

он [китоб] имон доранд ва ҳар касе 

аз гурӯҳҳо[-и мухталифи мушрикон], 

ки ба он куфр биварзад [ва инкораш 

кунад], оташи дузах ваъдагоҳи ӯст. 

Пас,[эй паёмбар] аз [Қуръон ва 

ҳақиқати ваъдаҳои] он дар тардид 

мабош. Бе тардид, он [китобе] росту 

дуруст аз сӯи Парвардигори туст, 

вале бештари мардум имон 

намеоваранд 

ۡظلَ 
َ
ِ  َفَمۡن أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ُم ِممه

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
َكِذبًا أ

 ١٧ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

18. Ва кист ситамгортар аз он кас, ки 

[бо нисбат додани фарзанд ё шарик] 

бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад? 

Онон [рӯзи қиёмат] бар 

Парвардигорашон арза мешаванд ва 

гувоҳон [паёмбарон ва фариштагон] 

мегӯянд: «Инҳо ҳамон касоне 

ҳастанд, ки бар Парвардигорашон 

дурӯғ мебастанд». Ҳон! Лаънати 

Аллоҳ таоло бар ситамгорони 

[мушрик] бод!! 

ِ َما لَا   َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُهۡم َولَا يَنَفُعُهمۡ  ُؤلَآِء يَُضرُّ  َويَُقولُوَن َهَٰٓ

 َ تُنَب ِـ ُوَن ٱَّلله
َ
ِْۚ قُۡل أ ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله

َمََٰوَِٰت َولَا فِي   بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلسه
ا   ۡرِضِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

َ
ٱلۡأ

 ١٨ يُۡشِرُكونَ 

19. [Ҳамон] касоне, ки [мардумро] аз 

роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва 

онро мунҳариф мехоҳанд ва онон 

худ охиратро бовар надоранд 

ٗة َوَِٰحَدٗة  مه
ُ
هٓا أ اُس إِل َوَما َكاَن ٱلنه

ْْۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن   فَٱۡخَتلَُفوا
ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡم فِيَما فِيهِ   ره

 ١٩ َيخَۡتلُِفونَ 
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20. Онон дар замин нотавонкунанда 

[-и Аллоҳ аз азоби хеш] нестанд ва 

ҷуз Аллоҳ таоло дӯстоне надоранд. 

Азоб бар эшон дучанд 

мешавад,[чаро ки] онон на тавони 

шунидан [-и ҳақро] доштанд ва на 

[ҳақоиқро] медиданд 

ِن  نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َويَُقولُوَن لَۡولَٓا أ

ب ِهِۖۦۡ َفُقۡل إِنهَما ٱلۡغَ  ِ فَٱنَتِظُرٓواْ ره ۡيُب َّلِله
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ٢٠ إِن ِي َمَعُكم م 

21. Инонанд, ки ба хеш зиён заданд 

ва дурӯғҳое, ки мебофтанд, [ҳама] 

маҳву нобуд шуд 

ِنُۢ َبۡعِد   اَس َرۡحمَٗة م  َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

ۡكر  فِٓي  ۡتُهۡم إَِذا لَُهم مه آَء َمسه ْۚ  َضره َءايَاتَِنا
ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه رُُسلََنا  

َ
ُ أ قُِل ٱَّلله

 ٢١ يَۡكُتُبوَن َما َتۡمُكُرونَ 

22. Ногузир онон дар охират аз ҳама 

зиёнкортаранд 
ِ َوٱلَۡبۡحرِِۖ  هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل

َحتهيَٰٓ إَِذا ُكنُتۡم فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَرۡيَن بِِهم  
َطي َِبةٖ َوفَرُِحواْ بَِها َجآَءۡتَها رِيٌح  بِرِيحٖ 

 ِ
عَاِصف  وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج ِمن ُكل 

ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ 
ُ
نهُهۡم أ

َ
َمكَاٖن َوَظنُّٓواْ أ

نجَۡيتََنا  
َ
يَن لَئِۡن أ ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ٱَّلله

ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن 
َِٰكرِينَ   ٢٢ ٱلشه

23. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста кардаанд ва дар 

баробари Парвардигорашон 

фурӯтанӣ намудаанд, инон яқинан 

биҳиштианд [ва] ҳам инон дар он 

ҷовидонанд 

ۡرِض  
َ
َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن فِي ٱلۡأ نجَى

َ
آ أ فَلَمه

اُس إِنه  َها ٱلنه يُّ
َ
ِۗ َيَٰٓأ ِ َما  بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ةِ   َتََٰع ٱلۡحََيوَٰ نُفِسُكمِۖ مه
َ
َبۡغُيُكۡم عَلَىَٰٓ أ

ۖۡ ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب ِئُُكم   ۡنَيا ٱلدُّ
 ٢٣ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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24. Масали ин ду гурӯҳ [кофиру 

муъмин] ҳаммонанди нобино ва 

ношунаво [аз як сӯ] ва бино ва 

шунаво [аз сӯйи дигар] аст. Оё бо 

якдигар баробаранд? Оё панд 

намегиред? 

نَزلَۡنَُٰه 
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ إِنهَما َمَثُل ٱلۡحََيوَٰ

َمآِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت   ِمَن ٱلسه
نَۡعَُٰم  

َ
ُكُل ٱلنهاُس َوٱلۡأ

ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممه

َ
ٱلۡأ

ۡرُض زُۡخُرَفَها 
َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

َِٰدُروَن َوٱزه  نهُهۡم َق
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يهَنۡت َوَظنه أ

ۡو َنَهاٗرا 
َ
ۡمُرنَا لَۡيلًا أ

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َعلَۡيَهآ أ

هۡم َتۡغَن  ن ل
َ
فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  ِ ۡمِسِۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
َ
بِٱلۡأ

ُرونَ   ٢٤ َيَتَفكه

25. Ва ба ростӣ Мо Нуҳро ба сӯйи 

қавмаш фиристодем [бо ин паём], ки: 

«Ба ростӣ, ки ман бароятон 

бимдиҳандае ошкорам 

َلَِٰم َويَۡهِدي   ُ يَۡدُعٓواْ إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٢٥ َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

26. Ҷуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе 

тардид ман аз азоби рӯзе дарднок 

бар шумо метарсам» 

ۡحَسُنواْ ٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ َولَا  
َ
هِذيَن أ ۞ل ِل

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقتَر  َولَا ذِلهٌة

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
 ٢٦ أ

27. Бузургоне аз қавми ӯ, ки куфр 

варзида буданд, [дар посух] 

гуфтанд: «Туро ҷуз башаре 

ҳаммонанди хеш намебинем ва ба 

ҷуз фурӯмоягони мо [он ҳам 

надониста ва] насанҷида [каси 

дигареро] намебинем, ки аз ту 

пайравӣ карда бошад ва бароятон 

[ҳеҷ] бартарие бар худ намебинем, 

балки шуморо дурӯғгӯ мепиндорем» 

ي ِـ َ  هِذيَن َكَسُبواْ ٱلسه اِت َجَزآُء َسي ِئَةِۭ  َوٱل
 ِ َِن ٱَّلله ا لَُهم م  ۖۡ مه بِِمۡثلَِها َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم  

ُ
نهَمآ أ

َ
ِمۡن عَاِصمِٖۖ َكأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ هۡيِل ُمۡظلًِما َِن ٱل قَِطٗعا م 

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢٧ أ
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28. [Нуҳ] гуфт: «Эй қавми ман, ба 

ман бигӯед, [ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва Ӯ аз ҷониби 

хеш ба ман раҳмате [ нубувват] 

бахшида бошад ва [ин мавҳибат] аз 

диди шумо пӯшида бошад, оё мо 

метавонем ба [пазириши] он 

водоратон кунем ва ҳол он ки 

кароҳат доред? 

هِذيَن   َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل
نُتۡم َوُشَرَكآؤُُكۡمْۚ  

َ
ۡشَرُكواْ َمكَانَُكۡم أ

َ
أ

ا  فََزيهلَۡنا بَيَۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ُشَرَكآؤُُهم مه
 ٢٨ ُكنُتۡم إِيهانَا َتۡعُبُدونَ 

29. Ва эй қавми ман, барои ин 

[рисолат ман ҳеҷ сарват] ва моле аз 

шумо дархост намекунам. Подоши 

ман ҷуз бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло 

нест ва касонеро, ки имон 

овардаанд, аз худ намеронам. Бе 

тардид, [рӯзи қиёмат] онон 

мулоқоткунандаи Парвардигори 

хешанд, вале ман шуморо гурӯҳе 

мебинам, ки нодонӣ мекунед 

ِ َشِهيَدُۢا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم َفكَ  َفيَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ إِن ُكنها َعۡن ِعَباَدتُِكۡم لََغَٰفِلِينَ 

30. Ва эй қавми ман, агар ман 

ононро тард кунам, кист, ки маро дар 

баробари [кайфари] Аллоҳ таоло ёрӣ 

кунад? Пас, оё панд намегиред? 

ۡسلََفۡتْۚ ُهَنالَِك َتۡبلُواْ ُكلُّ نَ 
َ
آ أ ۡفٖس مه

ِۖ َوَضله   ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله َوُردُّ
ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٣٠ َعۡنُهم مه

31. Ва ба шумо намегӯям, ки 

ганҷинаҳои Аллоҳ таоло назди ман 

аст ва ғайб намедонам ва намегӯям, 

ки ман фариштаам ва дар бораи 

касоне, ки ба чашми шумо ҳақир 

меоянд, намегӯям, ки Аллоҳ таоло 

хайре насибашон нахоҳад кард. 

Аллоҳ таоло ба он чи дар дилҳои 

эшон аст, огоҳтар аст. [Агар чунин 

бигӯям] Дар он сурат, ҳатман, аз 

ситамгорон хоҳам буд» 

َمآِء  َِن ٱلسه قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 
بَۡصََٰر  وَ 

َ
ۡمَع َوٱلۡأ ن َيۡملُِك ٱلسه مه

َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

َوَمن ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج 
  ْۚ ۡمَر

َ
ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ْۚ َفُقۡل أ ُ  ٣١ فََسَيُقولُوَن ٱَّلله
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32. [Қавмаш] Гуфтанд: «Эй Нуҳ, ба 

ростӣ, ки бо мо ҷидол кардӣ ва 

бисёр [ҳам] ҷидол кардӣ, пас, агар 

рост мегӯӣ, он чи [аз азоб]-ро, ки ба 

мо ваъда медиҳӣ, биёвар» 

ۖۡ َفَماَذا  ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ َفَذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ  ن

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل ها ٱلضه ِ إِل َبۡعَد ٱلۡحَق 

 ٣٢ تُۡصَرُفونَ 

33. [Нуҳ] Гуфт: «Танҳо Аллоҳ таоло 

аст, ки агар бихоҳад, онро бар [сари] 

шумо меоварад ва шумо 

оҷизкунанда [-и Ӯ аз азоб кардан] 

нестед 

هِذيَن   ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َكَذَٰلَِك َحقه
نهُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٣٣ فََسُقٓواْ أ

34. Ва агар ман бихоҳам 

насиҳататон кунам, насиҳат кардани 

ман суде бароятон надорад, агар 

Аллоҳ таоло бихоҳад [ки нобуду] 

гумроҳатон созад. Ӯ Парвардигори 

шумост ва [ҳамагӣ] ба сӯяш 

бозгардонда мешавед» 

ن َيۡبَدُؤاْ   قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
ُ َيۡبَدُؤاْ   ۚۥْ قُِل ٱَّلله ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ ٱلۡخَلَۡق ُثمه  ن
َ
ۖۥۡ فَأ  ٣٤  يُعِيُدهُ

35. Оё [мушрикон] мегӯянд: «Ӯ 

[Муҳаммад] ин суханонро ба дурӯғ 

ба Аллоҳ таоло нисбат додааст? 

Бигӯ: «Агар ман инҳоро аз пеши худ 

сохта бошам ва ба Ӯ нисбат диҳам, 

гуноҳаш бар [уҳдаи] ман, ва[-ле] ман 

аз гуноҳони шумо безорам» 

ن َيۡهِدٓي  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
َفَمن  

َ
ِۗ أ ِ ُ َيۡهِدي لِلَۡحق  ِۚ قُِل ٱَّلله ِ إِلَي ٱلۡحَق 

ن  مه
َ
ن يُتهَبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

ن ُيۡهَدىَِٰۖ َفَما لَُكۡم 
َ
هٓا أ ٓي إِل ِ ها يَِهد  ل

 ٣٥ َكۡيَف َتحُۡكُمونَ 

36. Ва ба Нуҳ ваҳй шуд, ки: «Аз 

қавми ту ҷуз касоне, ки имон 

овардаанд, дигар ҳеҷ кас имон 

намеоварад, пас, бар он чи 

мекарданд, ғам махӯр 

نه   ْۚ إِنه ٱلظه ها َظنًّا ۡكثَرُُهۡم إِل
َ
َوَما يَتهبُِع أ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ِ َشۡيـ ًا لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق 
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ   ٣٦ َعلِيُم
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37. Ва [акнун] киштиро зери назари 

Мо ва ба ваҳй [ва роҳнамоӣ]-и Мо 

бисоз ва дар бораи касоне, ки ситам 

карданд, бо Ман сухан магӯ [чаро ки] 

онҳо, ҳатман, ғарқшуданӣ ҳастанд» 

ن ُيۡفتََرىَٰ ِمن  
َ
َوَما َكاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

ِ َوَلَِٰكن تَۡص  هِذي َبيَۡن ُدوِن ٱَّلله ِديَق ٱل
يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٧ ِمن رهب 

38. Ва [Нуҳ] киштиро месохт ва гоҳе 

бузургоне аз қавмаш бар ӯ 

мегузаштанд, масхарааш 

мекарданд. [Ӯ] Мегуфт: «Агар моро 

масхара мекунед, мо низ [ба 

ҳангомаш] ба ҳамон сурате, ки моро 

масхара мекунед, шуморо масхара 

хоҳем кард 

تُواْ بُِسوَرةٖ 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِن ُدوِن   ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م  م 
ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٣٨ ٱَّلله

39. Ба зудӣ хоҳед донист, ки азоби 

[илоҳӣ] суроғи чи касе меояд, ки 

хораш созад ва азобе пойдор бар ӯ 

фуруд ояд» 

ا   بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمه بَۡل َكذه
هِذيَن   َب ٱل ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه

ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
يَأ

ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 
َٰلِِمينَ   ٣٩ ٱلظه

40. [Ин ҳолат ҳамчунон идома дошт] 

то замоне, ки фармон [-и азоб] фаро 

расид ва [об аз] танӯр ҷӯшидан 

гирифт. [Ба Нуҳ] гуфтем: «Аз [аз 

ҳайвонот] як ҷуфт [нар ва мода] дар 

он [киштӣ] савор кун ва [ҳамчунин] 

хонадонатро, ба ҷуз касе, ки ваъда [-

и ҳалок] қаблан бар ӯ муқаррар 

шудааст ва [низ] касонеро, ки имон 

овардаанд [низ савор кун]».Ва ҷуз 

иддаи андаке ҳамроҳи ӯ имон 

наоварда буданд 

ها   ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه َوِمۡنُهم مه
ۡعلَُم 

َ
يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ َوَربَُّك أ

 ٤٠ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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41. [Нуҳ] Гуфт: «Дар он [киштӣ] савор 

шавед. Ҳаракат ва таваққуфаш ба 

ном [-у хости] Аллоҳ таоло аст. Бе 

тардид, Парвардигорам 

омурзандаву меҳрубон аст» 

بُوَك َفُقل ل ِي َعَملِى َولَُكۡم  َوِإن َكذه
ۡعَمُل 

َ
آ أ نُتم بَرِيٓـ ُوَن ِممه

َ
َعَملُُكۡمۖۡ أ

ا َتۡعَملُ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
 ٤١ ونَ َوأ

42. Ва он [киштӣ] ононро дар миёни 

амвоҷи кӯҳпайкаре [пеш] мебурд ва 

Нуҳ писарашро, ки дар каноре 

[истода] буд, садо зад: «Писарам, бо 

мо савор шав ва ҳамроҳи кофирон 

мабош» 

نَت 
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

مه َولَوۡ   ٤٢ َكانُواْ لَا َيۡعقِلُونَ  تُۡسِمُع ٱلصُّ

43. [Писари Нуҳ] Гуфт: «Ба кӯҳе 

паноҳ хоҳам бурд, ки аз об ҳифзам 

кунад». [Нуҳ] Гуфт: «Имрӯз ҳеҷ 

нигаҳдорандае дар баробари 

фармони Аллоҳ таоло нест, магар 

касе, ки [Аллоҳ таоло] ба ӯ раҳм 

кунад».Ва[-ле ногоҳ] мавҷ дар миёни 

он ду фосила андохт, пас, [вай низ] 

аз ғарқшудагон гардид 

نَت َتۡهِدي  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٣ ٱلُۡعۡمَي َولَۡو َكانُواْ لَا ُيۡبِصُرونَ 

44. Ва гуфта шуд: «Эй замин, обатро 

фурӯ бар ва эй осмон [аз боридан] 

боз ист ва об фурӯ нишаст ва кор ба 

анҷом расид ва [киштӣ] бар [кӯҳи] 

Ҷудӣ қарор гирифт ва гуфта шуд: 

«Дурӣ [аз раҳмати илоҳӣ] бар гурӯҳи 

ситамгорон бод»! 

ا   اَس َشۡيـ ٗ َ لَا َيۡظلُِم ٱلنه إِنه ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
اَس أ  ٤٤ َوَلَِٰكنه ٱلنه

45. Ва Нуҳ Парвардигорашро нидо 

доду гуфт: «Парвардигоро, писарам 

аз хонадони ман аст ва бе гумон, 

ваъдаи Ту [дар бораи наҷоти 

хонадонам] ҳақ аст ва Ту беҳтарин 

доварӣ» 

ها   هۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل ن ل
َ
َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ

َهارِ َيَتَعاَرُفوَن بَيَۡنُهۡمْۚ َقۡد   َِن ٱلنه َساَعٗة م 
هِذينَ  ِ َوَما   َخِسَر ٱل بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله َكذه

 ٤٥ َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 



 

Yunus 

 

372 

 

 يونس 

46. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Нуҳ, 

дар ҳақиқат, ӯ аз хонадони ту нест. 

[Кирдори] Ӯ кирдори ношоиста аст. 

Пас, чизеро, ки ба он дониш надорӣ, 

аз Ман махоҳ. Ман туро панд 

медиҳам, ки мабодо аз ҷоҳилон 

бошӣ» 

ۡو  
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإمه
 ُ َينهَك َفإِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه ٱَّلله َنَتَوفه

 ٤٦ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُونَ 

47. [Нуҳ] Гуфт: «Парвардигоро, ман 

ба Ту паноҳ мебарам, ки аз Ту чизе 

бихоҳам, ки ба он донише надорам 

ва агар маро набахшӣ ва бар ман 

раҳм накунӣ, аз зиёнкоронам» 

ۖۡ َفإَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم  ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
ُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِط َوُهۡم لَا  

 ٤٧ ُيۡظلَُمونَ 

48. Гуфта шуд: «Эй Нуҳ, бо [амнияту] 

саломатӣ аз ҷониби Мо ва [низ 

ҳамроҳ бо] баракатҳои [фаровон] 

бар ту ва бар гурӯҳҳое, ки ҳамроҳат 

ҳастанд, [бар замин] фуруд о ва 

гурӯҳҳое [низ] ҳастанд, ки ба зудӣ 

ононро [аз неъматҳо] баҳраманд 

месозем, сипас азоби дардноке аз 

сӯйи Мо ба онон хоҳад расид» 

 ۡ وَۡعُد إِن ُكنُتۡم َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱل
 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 

49. [Эй паёмбар] Инҳо аз хабарҳои 

ғайб аст, ки онро ба ту ваҳй мекунем. 

На ту онҳоро пеш аз ин медонистӣ 

ва на қавмат, пас,[бар озорашон] 

шикебоӣ кун. Яқинан, оқибати [наку] 

аз они парҳезгорон аст 

ۡملُِك لَِنفۡ 
َ
هٓا أ ا َولَا َنۡفًعا قُل ل ِسي َضر ٗ

ْۚ إَِذا   َجٌل
َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ُۗ لِكُل  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله إِل
َجلُُهۡم فَلَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة  

َ
َجآَء أ

 ٤٩ َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

50. Ва ба сӯйи қавми Од 

бародарашон Ҳудро [фиристодем, 

ки] гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро 

бипарастед, ки маъбуд [-и барҳақ]-е 

ҷуз Ӯ надоред [ва] шумо [дар ширк 

ба Аллоҳ таоло] дурӯғбофоне беш 

нестед 

َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا  تَى
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

اَذا يَۡسَتۡعِجُل ِمۡنُه  ۡو َنَهاٗرا مه
َ
أ

 ٥٠ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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51. «Эй қавми ман, барои 

[расонидани] ин [даъват] аз шумо 

подоше наметалабам. Подоши ман 

танҳо бар [уҳдаи] касест, ки маро 

офарид. Оё намеандешед? 

ۦْٓۚ َءٓالَٰۡٔـَن  ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِ
َ
أ

 ٥١ َوَقۡد ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

52. Ва эй қавми ман, аз 

Парвардигоратон талаби омурзиш 

кунед, сипас ба сӯйи Ӯ бозгардед [ва 

тавба кунед], то [борони] осмонро 

паёпай бар шумо бифиристад ва 

неруе бар неруятон биафзояд ва 

гунаҳкорона [аз ҳақ] рӯй нагардонед» 

هِذيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ َعَذاَب  ُثمه قِيَل لِل
ها بَِما ُكنُتۡم ٱلۡخُلِۡد َهۡل ُتجۡزَ  ۡوَن إِل

 ٥٢ تَۡكِسُبونَ 

53. Онон гуфтанд: «Эй Ҳуд, 

бароямон далели равшане 

наовардаӣ ва мо ба [хотири] гуфтори 

ту маъбудонамонро раҳо намекунем 

ва ба ту имон намеоварем 

َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي 
َ
۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََك أ

نُتم َوَرب ِٓي إِنهُهۥ لَحَ 
َ
ۖۡ َوَمآ أ ق  

 ٥٣ بُِمۡعِجزِينَ 

54. [Мо чизе] Ҷуз ин намегӯем, ки 

бархе аз маъбудонамон ба ту 

газанде расондаанд [ва девона 

шудаӣ]». [Ҳуд] Гуфт: «Аллоҳро гувоҳ 

мегирам ва шумо [низ] гувоҳ бошед, 

ки ман аз он чи [ба Аллоҳ таоло] 

шарик қарор медиҳед, безорам 

ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي  
نه لِكُل 

َ
َولَۡو أ

َداَمَة   واْ ٱلنه َسرُّ
َ
ۡرِض لَٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ َوأ

َ
ٱلۡأ

ُواْ ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي بَيَۡنُهم  
َ
ا َرأ لَمه

 ٥٤ بِٱلۡقِۡسِط َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

55. Пас, ҳамагӣ дар бораи ман 

найранг кунед ва муҳлатам надиҳед 
ۡرِضِۗ 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

ِ َحق   َوَلَِٰكنه   لَٓا إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َ
أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٥٥ أ

56. Ман бар Аллоҳ таоло, ки 

Парвардигори ману шумост, 

таваккал кардам. Ҳеҷ ҷунбандае 

нест, магар ин ки дар зери қудрат ва 

фармонравоии Ӯст. Бе тардид, 

Парвардигорам бар роҳи рост аст 

 ٥٦ ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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57. Пас, агар рӯй бигардонед, 

[бидонед, ки] ман яқинан, он чиро, ки 

ба хотираш ба сӯйи шумо фиристода 

шудаам ба шумо расонидам ва 

Парвардигори ман, қавме ғайр аз 

шуморо ҷонишинатон мекунад ва 

шумо наметавонед ҳеҷ зиёне ба Ӯ 

бирасонед, [чароки] бе тардид, 

Парвардигорам бар ҳар чиз нигаҳбон 

аст» 

وِۡعَظة   اُس َقۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

دُ  ب ُِكۡم وَِشَفآء  ل َِما فِي ٱلصُّ ِن ره ورِ  م 
 ٥٧ َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

58. Ва ҳангоме ки фармони [азоби] 

Мо фаро расид, Ҳуд ва касонеро, ки 

ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба 

раҳмате аз [ҷониби] хеш наҷот 

додем ва ононро аз азоби сахт 

раҳонидем 

 ِ َٰلَِك  قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٥٨ فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو َخيۡر  م 

59. Ва ин [қавми] Од буданд, ки оёти 

Парвардигорашонро инкор карданд 

ва аз паёмбаронаш нофармонӣ 

намуданд ва аз фармони ҳар 

cаркаши ситезагаре пайравӣ 

карданд 

رََءۡيُتم 
َ
ِن  قُۡل أ ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله

َ
آ أ مه

ِۡنُه َحَراٗما وََحَلَٰلٗا قُۡل  ِۡزٖق فََجَعلُۡتم م  ر 
 ِ ۡم عَلَى ٱَّلله

َ
ذَِن لَُكۡمۖۡ أ

َ
ُ أ َءاَّلٓله

 ٥٩ َتۡفتَُرونَ 

60. Ва дар ин дунё ва рӯзи қиёмат 

[низ] лаънате ба дунболашон равон 

аст. Огоҳ бошед! Қавми Од ба 

Парвардигорашон куфр варзиданд. 

Ҳон! Од – қавми Ҳуд [аз раҳмати 

илоҳӣ] дур бод! 

  ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَما َظنُّ ٱل
َ لَُذو  ٱلَۡكِذَب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ إِنه ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم  
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َفۡضٍل عَلَى ٱلنه

 ٦٠ لَا يَۡشُكُرونَ 
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61. Ва ба сӯйи [қавми] Самуд 

бародарашон Солеҳро 

[фиристодем]. Ӯ гуфт: «Эй қавми 

ман Аллоҳро бипарастед, ки ҷуз Ӯ 

маъбуде [бар ҳақ] надоред. Ӯ 

шуморо аз замин падид овард ва 

ободонии онро ба шумо вогузошт, 

пас, аз Ӯ омурзиш биталабед, сипас 

ба сӯяш бозгардед [ва тавба кунед]. 

Бе тардид, Парвардигорам наздик 

[ва] иҷобатгар аст» 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه  
ۡ
َوَما تَُكوُن فِي َشأ

ها   ِمن قُۡرَءاٖن َولَا َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل
ُكنها َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهِِۚ 

ةٖ  ِۡثَقاِل َذره ب َِك ِمن م    َوَما َيۡعُزُب َعن ره
ۡصَغَر 

َ
َمآِء َولَٓا أ ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
فِي ٱلۡأ

ها فِي كَِتَٰٖب  ۡكبََر إِل
َ
َٰلَِك َولَٓا أ ِمن َذ

بِينٍ   ٦١ مُّ

62. Онон гуфтанд: «Эй Солеҳ, пеш 

аз ин ту миёни мо мояи умедворӣ 

будӣ. Оё моро аз парастиши он чи 

падаронамон мепарастиданд, 

бозмедорӣ? Ва ба ростӣ, мо аз он чи 

ба сӯяш даъватамон мекунӣ, сахт 

тардид дорем» 

ِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم  ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
لَٓا إِنه أ

َ
أ

 ٦٢ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, ба 

ман бигӯед,[ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва Ӯ аз ҷониби 

хеш ба ман раҳмате [нубувват] 

бахшида бошад, пас, агар аз Ӯ 

нофармонӣ кунам, чи касе маро дар 

баробари Аллоҳ таоло ёрӣ мекунад? 

Пас, шумо ҷуз зиёнкорӣ [чизе] бар 

ман намеафзоед 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱل

64. Эй қавми ман, ин модашутури 

Аллоҳ таоло аст, ки барои шумо 

нишонаест [бар дурустии даъватам], 

пас, бигзоред, то дар замини Аллоҳ 

таоло бичарад ва озоре ба ӯ 

нарасонед, ки [дар ғайри ин сурат] 

азобе зудрас шуморо фаро 

мегирад» 

ةِ  ۡنَيا َوفِي  لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحََيوَٰ  ٱلدُّ
َٰلَِك   ِْۚ َذ ٱٓأۡلِخَرةِِۚ لَا َتۡبِديَل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

 ٦٤ ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 
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65. Пас, он [модашутур]-ро пай 

(захми) карданд, он гоҳ [Солеҳ ба 

онон] гуфт: «Се рӯз дар хонаҳоятон 

[аз неъматҳои дунё] баҳраманд 

гардед [ва пас аз он азоб хоҳад 

омад]. Ин ваъдаест, ки дурӯғ 

нахоҳад буд» 

  ِ ةَ َّلِله َولَا َيحُۡزنَك َقۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ْۚ ُهَو ٱلسه  ٦٥ َجمِيًعا

66. Пас, чун фармони [азоб]-и мо 

фаро расид, Солеҳ ва касонеро, ки 

ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба 

раҳмате аз [ҷониби] хеш аз [азобу] 

расвоии он рӯз наҷот додем. Бе 

гумон, Парвардигорат ҳамон 

тавонманди шикастнопазир аст 

َمََٰوَِٰت َوَمن فِي  ِ َمن فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله
َ
أ

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن   ۡرِضِۗ َوَما يَتهبُِع ٱل
َ
ٱلۡأ

ْۚ إِن  ِ ُشَرَكآَء ها  ُدوِن ٱَّلله يَتهبُِعوَن إِل
ها َيخُۡرُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل  ٦٦ ٱلظه

67. Ва касонеро, ки ситам карда 

буданд, бонг [-и маргбор]-е фаро 

гирифт, пас, дар ҷойи хеш ба рӯ 

афтоданд ва ҳалок шуданд 

هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ  هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
َهاَر مُ  َٰلَِك  فِيهِ َوٱلنه ۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ

 ٦٧ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ 

68. Чунончи гӯӣ дар он [диёр] 

набудаанд. Огоҳ бошед! [Қавми] 

Самуд ба Парвардигорашон куфр 

варзиданд. Ҳон! Самуд [аз раҳмати 

илоҳӣ] дур бод! 

ۖۥۡ هُ  ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َو  َقالُواْ ٱته
َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ۖۡ لَُهۥ َما فِي ٱلسه ٱلَۡغنِيُّ
ِن ُسلَۡطَِٰۭن   ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدُكم م 

َ
ٱلۡأ

ِ َما لَا  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
بَِهََٰذآْۚ أ

 ٦٨ َتۡعلَُمونَ 

69. Ба ростӣ, фиристодагони Мо бо 

башорати [таваллуди фарзанд] 

назди Иброҳим омаданд,[ва] 

гуфтанд: «Салом [бар ту]». [Ӯ низ 

дар посух] Гуфт: «Салом [бар 

шумо]» ва дере напоид, ки [Иброҳим 

барояшон] гӯсолае бирён овард 

 ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله قُۡل إِنه ٱل
 ٦٩ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ 
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70. Пас, чун дид ба сӯйи он [ғизо] 

даст намебаранд [ва чизе 

намехӯранд], бо онон эҳсоси 

бегонагӣ кард ва [аз бими он ки 

қасди қатлашро дошта бошанд] аз 

онон тарсе ба дил гирифт. 

[Фариштагон] Гуфтанд: «Натарс, мо 

ба сӯйи қавми Лут фиристода 

шудаем» 

ۡنَيا ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجعُ  ُهۡم ُثمه َمَتَٰع  فِي ٱلدُّ
ِديَد بَِما كَانُواْ  نُِذيُقُهُم ٱلَۡعَذاَب ٱلشه

 ٧٠ يَۡكُفُرونَ 

71. Ва ҳамсараш [Сора, ки пушти 

парда] истода буд, [аз шунидани 

хабари таваллуди фарзанд] хандид, 

он гоҳ ӯро ба Исҳоқ ва пас аз ӯ ба 

Яъқуб башорат додем 

 نُوٍح إِۡذ َقاَل ۞َوٱتُۡل 
َ
َعلَۡيِهۡم َنَبأ

لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَۡيُكم 
ِ َفَعلَى   َقامِي َوتَۡذكِيِري أَـِبَيَِٰت ٱَّلله مه

ۡمَرُكۡم  
َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
ِ تَوَكهلُۡت فَأ ٱَّلله

ۡمُرُكۡم  
َ
َوُشَرَكآَءُكۡم ُثمه لَا يَُكۡن أ

ٗة ُثمه ٱۡقضُ  ٓواْ إِلَيه َولَا  َعلَۡيُكۡم ُغمه
 ٧١ تُنِظُرونِ 

72. [Сора] Гуфт: «Эй вой бар ман! Оё 

дар ҳоле ки худам пиразанам ва ин 

шавҳарам пирамарде [фартут] аст, 

фарзанд мезоям? Ба ростӣ, ин чизе 

шигифтовар аст 

ۡجٍرِۖ 
َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيُتۡم َفَما َسأ َفإِن تََول

ه  ۡجرَِي إِل
َ
ۡن إِۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ ا عَلَى ٱَّلله

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
 ٧٢ أ

73. [Фариштагон] Гуфтанд: «Оё аз 

фармони Аллоҳ таоло тааҷҷуб 

мекунӣ? Раҳмати Аллоҳ таоло ва 

баракоташ бар шумо ва аҳли хона 

бод! Бе тардид, Ӯ cутудае бузургвор 

аст» 

ۡيَنَٰ  بُوهُ َفَنجه َعُهۥ فِي  َفَكذه ُه َوَمن مه
ۡغَرۡقَنا  

َ
ٱلُۡفلِۡك وََجَعلَۡنَُٰهۡم َخَلَٰٓئَِف َوأ

ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا هِذيَن َكذه ٱل
 ٧٣ َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِينَ 
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74. Пас, чун тарс аз [дили] Иброҳим 

[берун] рафт ва башорати 

[таваллуди фарзанд] ба ӯ расид, дар 

бораи [таъхири азоб ё наҷоти 

муъминони] қавми Лут бо мо баҳс [ва 

ба чуну чаро] пардохт 

ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ َقۡوِمِهۡم  
فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ 

ْۚ َكَذَٰلَِك َنۡطَبعُ  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل  بَِما َكذه
 ٧٤ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

75. Ба ростӣ, ки Иброҳим бурдбору 

бисёрниёишгар ва бозоянда [ба 

даргоҳи Мо] буд 

وَسيَٰ َوَهَُٰروَن   ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ أَـِبَيَٰتَِنا 

جۡرِ   ٧٥ ِمينَ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ َقۡوٗما مُّ

76. [Фариштагон гуфтанд] «Эй 

Иброҳим, аз ин [сухан] бигзар, [чаро 

ки] ба ростӣ, фармони [азоби] 

Парвардигорат фаро расидааст ва 

мусалламан, азобе бозгаштнопазир 

барояшон хоҳад омад» 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا َقالُٓواْ  فَلَمه
بِين  إِنه   ٧٦ َهََٰذا لَِسۡحر  مُّ

77. Ва чун фиристодагони Мо назди 

Лут омаданд, аз [тасаввури 

бешармии қавмаш нисбат ба] онон 

нигарон ва дилтанг шуд ва гуфт: 

«Имрӯз рӯзи бисёр сахтест» 

ا   ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 
َ
َقاَل ُموَسيَٰٓ أ

ِسۡحٌر َهََٰذا وَ 
َ
لَا ُيۡفلُِح  َجآَءُكۡمۖۡ أ
َِٰحُرونَ   ٧٧ ٱلسه

78. Ва қавми ӯ шитобон [ба қасди 

комҷӯӣ аз меҳмонони Лут] ба [хонаи] 

ӯ ҳуҷум оварданд, дар ҳоле ки пеш 

аз он [низ] муртакиби корҳои зиште 

мешуданд. [Лут]Гуфт: «Эй қавми 

ман, инҳо духтарони [уммати] ман 

ҳастанд; [бо эшон издивоҷ кунед]. 

Онон барои шумо покизатаранд, пас, 

аз Аллоҳ таоло битарсед ва маро 

дар [муқобили] меҳмононам 

шармсор накунед. Оё байни шумо 

марди хирадманде нест [ки шуморо 

аз ин кор боздорад]»? 

ا وََجۡدنَا   ِجۡئتََنا لَِتلۡفَِتَنا َعمه
َ
َقالُٓواْ أ

آَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما  َعلَۡيهِ َءابَ 
ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما  

َ
ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلۡأ

 ٧٨ بُِمۡؤِمنِينَ 
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79. Онон гуфтанд: «Ту худ медонӣ, 

ки мо ба духтарони [уммати] ту ниёзе 

надорем ва хуб медонӣ, ки мо чи 

мехоҳем» 

ِ َسَِٰحٍر  
َوَقاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡئُتونِي بِكُل 

 ٧٩ يمٖ َعلِ 

80. [Лут] Гуфт: «Кош, дар баробари 

шумо қудрате доштам ё 

метавонистам ба такягоҳи устуворе 

[ҳамчун хонавода ва қабилаам] 

паноҳ бибарам» 

وَسيَٰٓ   َحَرةُ َقاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه
لُۡقونَ  نُتم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
 ٨٠ أ

81. [Фариштагон] Гуфтанд: «Эй Лут, 

мо фиристодагони Парвардигорат 

ҳастем. Онон ҳаргиз ба ту даст 

намеёбанд, пас, вақте посе аз шаб 

гузарад, хонаводаатро [аз ин шаҳр 

берун] бибар ва ҳеҷ як аз шумо ба 

пушти сар нигоҳ накунад, магар 

ҳамсарат, ки он чи [аз азоб], ки ба 

онон мерасад, ҳатман, ба ӯ [низ] 

хоҳад расид. Дар ҳақиқат, 

ваъдагоҳашон субҳ аст. Оё субҳ 

наздик нест?» 

لَۡقۡواْ َقاَل ُموَسيَٰ َما ِجۡئُتم بِهِ 
َ
آ أ فَلَمه

َ لَا   ۥٓ إِنه ٱَّلله َ َسيُۡبِطلُُه ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ ٱلس 
 ٨١ يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

82. Пас, чун фармони Мо фаро 

расид, он [сарзамин]-ро зерурӯ 

кардем ва бар онон санггилҳое 

паёпай боридем 

ُ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَۡو َكرِهَ  َويُِحقُّ ٱَّلله
 ٨٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

83. [Сангҳое, ки] Назди 

Парвардигорат нишондор буд ва ин 

[азоби дарднок] аз ситамгорони 

[дигар, аз ҷумла Қурайш] дур нест 

ِن َقۡوِمهِۦ  ِيهة  م  ها ُذر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ن 

َ
ِن فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيِْهۡم أ عَلَىَٰ َخۡوٖف م 

ۡرِض  
َ
َيۡفتَِنُهۡمْۚ َوِإنه فِرَۡعۡوَن لََعاٖل فِي ٱلۡأ

 ٨٣ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
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84. Ва ба сӯйи [қавми] Мадян 

бародарашон Шуайбро 

[фиристодем]. Ӯ гуфт: «Эй қавми 

ман, Аллоҳро бипарастед, ки ба ҷуз 

ӯ маъбуде [бар ҳақ] надоред ва 

паймона ва мизонро кам накунед. Ба 

ростӣ, шуморо дар неъмат мебинем, 

ва[ле] аз азоби рӯзи фарогир бар 

шумо метарсам 

اَل ُموَسيَٰ َيََٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم  َوَق 
ِ َفَعلَۡيهِ تَوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم   بِٱَّلله

ۡسلِِمينَ   ٨٤ مُّ

85. Ва эй қавми ман, паймона ва 

мизонро бо адолат тамом [-у комил] 

бидиҳед ва колоҳои мардумро кам 

надиҳед ва дар замин ба фасод [-у 

гуноҳ]накӯшед 

ِ تَوَكهلَۡنا َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فَ  َقالُواْ عَلَى ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٥ فِۡتَنٗة ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

86. Агар имон дошта бошед, он чи 

Аллоҳ таоло [пас аз таҳвили комили 

паймона аз касби ҳалол] бароятон 

боқӣ мегузорад, беҳтар аст ва ман 

бар шумо нигаҳбон нестам» 

َوَنج َِنا بَِرۡحمَتَِك ِمَن ٱلَۡقۡوِم 
َٰفِرِينَ   ٨٦ ٱلَۡك

87. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, оё 

намозат туро бар он медорад, ки [ба 

мо амр кунӣ, то] даст аз он чи 

падаронамон мепарстиданд, 

бардорем ё дар амволамон ҳар 

коре, ки мехоҳем, накунем? Ту, ки 

бурдбор [ва] хирадмандӣ [пас, чаро 

чунин мегӯӣ]?» 

ن َتَبوهَءا  
َ
ِخيهِ أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

َ
َوأ

لَِقۡوِمُكَما بِِمۡصَر ُبُيوٗتا َوٱۡجَعلُواْ  
ِر  ِ ُۗ َوبَش  َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
ُبُيوتَُكۡم قِۡبلَٗة َوأ

 ٨٧ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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88. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, ба 

ман бигӯед, [ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва аз ҷониби 

хеш рӯзии накуие ба ман ато карда 

бошад [он гоҳ чи мекунед]? Ва ман 

намехоҳам дар он чи шуморо аз он 

бозмедорам, бо шумо мухолифат 

кунам [вале худ анҷомаш диҳам]. То 

он ҷо дар тавон дорам, ҷуз ислоҳ 

намехоҳам ва тавфиқи ман танҳо ба 

[лутфу хости] Худост, бар Ӯ таваккал 

кардам ва ба сӯйи Ӯ бозмегардам 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن 
ةِ  ۡمَوَٰلٗا فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
ۡنَيا َوَملََأهُۥ زِيَنٗة َوأ  ٱلدُّ

َربهَنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖۡ َربهَنا 
ۡمَوَٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَىَٰ  

َ
ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ أ

قُلُوبِِهۡم فَلَا يُۡؤِمُنواْ َحتهيَٰ يََرُواْ  
لِيمَ 

َ
 ٨٨ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

89. Ва эй қавми ман, душманӣ [ва 

мухолифат] бо ман сабаб нашавад, 

ки ҳаммонанди он чи ки ба қавми 

Нуҳ ё қавми Ҳуд ё қавми Солеҳ 

расид, ба шумо [низ] бирасад ва [ба 

хусус азоби] қавми Лут [ки аз лиҳози 

замону макон] чандон аз шумо дур 

нест 

ۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما   ِجيَبت ده
ُ
َقاَل َقۡد أ

هِذيَن لَا  ِ َسبِيَل ٱل َولَا تَتهبَِعآن 
 ٨٩ ۡعلَُمونَ يَ 

90. Ва аз Парвардигоратон омурзиш 

бихоҳед, сипас ба сӯйи Ӯ бозгардед 

[ва тавба кунед, ки] бе тардид, 

Парвардигорам меҳрубон [ва] 

дӯстдор [-и тавбакунандагон] аст 

َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر  ۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر
ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن وَُجُنو

َ
ُدهُۥ َبۡغٗيا  فَأ

ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق َقاَل  
َ
وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

هِذٓي َءاَمَنۡت  ها ٱل نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل
َ
َءاَمنُت أ

نَا۠ ِمَن 
َ
َِٰٓءيَل َوأ بِهِۦ َبُنٓواْ إِۡسَر

 ٩٠ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
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91. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, 

бисёре аз он чиро, ки мегӯӣ, 

намефаҳмем ва яқинан туро дар 

миёни худ нотавон мебинем ва агар 

[эҳтироми] қабилаат намебуд, 

мусалламан, сангсорат мекардем ва 

ту назди мо тавонманд [гаронқадр] 

нестӣ» 

َءٓالَٰۡٔـَن َوَقۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن 
 ٩١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

92. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, оё 

қабилаам назди шумо гиромитар аз 

Аллоҳ таоло аст, ки [фармони] Ӯро 

[фаромӯш кардед ва] пушти сари 

хеш андохтаед. Бе тардид, 

Парвардигорам ба он чи анҷом 

медиҳед, иҳота дорад 

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن  ِ فَٱلَۡيۡوَم ُنَنج 
 ْۚ اِس  َخلَۡفَك َءايَٗة َِن ٱلنه  َوِإنه َكثِيٗرا م 

 ٩٢ َعۡن َءاَيَٰتَِنا لََغَٰفِلُونَ 

93. Ва эй қавми ман, шумо ба 

равиши худ амал кунед, ман низ [ба 

равиши худ] амал мекунам. Ба зудӣ 

хоҳед донист, ки азоби расвокунанда 

бар чи касе фуруд меояд ва дурӯғгӯ 

кист. Шумо мунтазир бошед ва ман 

[низ] бо шумо дар интизорам» 

 ِصۡدٖق 
َ
أ َِٰٓءيَل ُمَبوه نَا بَنِٓي إِۡسَر

ۡ
َولََقۡد بَوهأ

ي َِبَِٰت َفَما ٱۡخَتلَُفواْ   َِن ٱلطه َوَرَزۡقَنَُٰهم م 
َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي 

يهِ  بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِ 
 ٩٣ َيخَۡتلُِفونَ 

94. Ва чун фармони Мо фаро расид, 

Шуайб ва касонеро, ки ҳамроҳаш 

имон оварда буданд, ба раҳмате аз 

[ҷониби] хеш наҷот додем ва 

касонеро, ки ситам карданд, бонге 

[маргбор] фаро гирифт, пас, дар 

ҷойи худ ба рӯ афтоданд ва ҳалок 

шуданд; 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  
َ
آ أ ِمه َفإِن ُكنَت فِي َشك ٖ م 

هِذيَن َيۡقرَُءوَن ٱلِۡكَتََٰب ِمن  فَۡسـ َِل ٱل
ب َِك   َقۡبلَِكْۚ لََقۡد َجآَءَك ٱلۡحَقُّ ِمن ره

 ٩٤ فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

95. Чунон [мурданд] ки гӯӣ ҳаргиз 

дар он [диёр] набуданд. Ҳон! [Қавми] 

Мадян [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод! 

Чунончи [қавми] Самуд дур шуданд 

بُواْ   هِذيَن َكذه َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱل
ِ َفَتُكوَن ِمَن   أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٩٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
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96. Ва ба ростӣ, Мӯсоро бо оёти худ 

ва далеле ошкор фиристодем 
هِذيَن  ۡت َعلَۡيِهۡم َكلَِمُت َرب َِك  إِنه ٱل َحقه

 ٩٦ لَا يُۡؤِمُنونَ 

97. Ба сӯйи Фиръавн ва бузургон [-у 

ашрофи қавм]-и ӯ, пас, онон аз 

фармони Фиръавн пайравӣ карданд 

ва фармони Фиръавн дуруст [ва 

бихрадона] набуд 

َولَۡو َجآَءۡتُهۡم ُكلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ  
لِيمَ ٱلۡ 

َ
 ٩٧ َعَذاَب ٱلۡأ

98. [Фиръавн] Рӯзи қиёмат 

пешопеши қавмаш меравад ва 

ононро ба оташ [-и дузах] ворид 

мекунад ва чи бад ҷойгоҳест, ки ба 

он ворид мешаванд! 

فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡريٌَة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ  
آ ءَ  ها َقۡوَم يُونَُس لَمه اَمُنواْ إِيَمَُٰنَهآ إِل

َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي  
ۡنَيا َوَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ  ةِ ٱلدُّ  ٩٨ ٱلۡحََيوَٰ

99. Ва дар ин [дунё] ва рӯзи қиёмат, 

нафрин ба дунбол доранд ва чи бад 

армуғоне ба онон мебахшанд! 

ۡرِض  
َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

اَس  نَت تُۡكرِهُ ٱلنه
َ
فَأ

َ
ْۚ أ ُكلُُّهۡم َجمِيًعا

 ٩٩ َحتهيَٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ 

100. [Эй паёмбар] Ин [бархе] аз 

хабарҳои он [сарзаминҳо ва] 

шаҳрҳост, ки онҳоро бароят бозгӯ 

мекунем, бархе аз онҳо [ҳанӯз] 

побарҷост ва [бархе дигар] вайрон 

[гаштааст] 

ها بِإِۡذِن َومَ  ن تُۡؤِمَن إِل
َ
ا َكاَن لَِنۡفٍس أ

هِذيَن لَا   ِْۚ َويَۡجَعُل ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل ٱَّلله
 ١٠٠ َيۡعقِلُونَ 

101. Ва Мо ба эшон ситам накардем, 

балки онон [худ] ба хештан ситам 

карданд, пас, ҳангоме ки фармони 

Парвардигорат [барои азобашон] 

фаро расид, маъбудонашон, ки ба 

ҷойи Аллоҳ таоло мехонданд, суде 

барояшон надоштанд [ва ёриашон 

надоданд] ва бар онон ҷуз ҳалокат [-

у табоҳӣ] наафзуданд 

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسه

ها   ُذُر َعن َقۡوٖم ل َوَما ُتۡغنِي ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱلنُّ
 ١٠١ ۡؤِمُنونَ يُ 
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102. Ва чунин аст бозхости 

Парвардигорат, ки аҳолии 

шаҳрҳоеро, ки ситамгор [-у мушрик] 

буданд, фаро мегирифт. Бе гумон, 

бозхости ӯ дарднок ва сахт аст 

هِذيَن  يهاِم ٱل
َ
ها ِمۡثَل أ َفَهۡل يَنَتِظُروَن إِل

فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َخلَۡواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ قُۡل 
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ١٠٢ َمَعُكم م 

103. Яқинан, дар ин [достонҳо, панд 

ва] нишонаест барои касе, ки аз 

азоби охират метарсад. Он [рӯз] 

рӯзест, ки мардумро барои 

[ҳисобрасӣ дар] он ҷамъ мекунанд 

ва он [рӯз] рӯзест, ки [тамоми аҳли 

маҳшар] онро мебинанд 

ْْۚ َكَذَٰلَِك  هِذيَن َءاَمُنوا ي ُرُسلََنا َوٱل ُثمه ُنَنج ِ
ا َعلَۡيَنا نُنِج ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١٠٣ َحقًّ

104. Ва Мо онро ҷуз то муддате 

муайян ба таъхир намеандозем 
اُس إِن ُكنُتۡم فِي َشك ٖ   َها ٱلنه يُّ

َ
قُۡل َيَٰٓأ

ۡعُبدُ 
َ
ِن دِينِي فَلَآ أ هِذيَن َتۡعُبُدوَن  م  ٱل

 َ ۡعُبُد ٱَّلله
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ ِمن ُدوِن ٱَّلله

ُكوَن  
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
هِذي َيَتَوفهىَُٰكۡمۖۡ َوأ ٱل

 ١٠٤ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

105. Рӯзе биёяд, ки ҳеҷ кас ҷуз ба 

иҷозати Ӯ [Аллоҳ таоло] сухан 

намегӯяд, пас, бархе аз онон 

бадбахтанд ва [бархе дигар] некбахт 

يِن َحنِيٗفا َولَا   ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

106. Аммо касоне, ки бадбахт 

шуданд, [дузахианд ва] дар оташ 

барояшон [бо ҳар даму боздам] 

фарёду нолае аст 

ِ َما لَا  يَنَفُعَك َولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱَّلله
َِن  َكۖۡ َفإِن َفَعلَۡت َفإِنهَك إِٗذا م  َولَا يَُضرُّ

َٰلِِمينَ   ١٠٦ ٱلظه

107. То осмонҳо ва замин [боқӣ] аст, 

дар он [азоб] ҷовидонанд, магар он 

ки Парвардигорат бихоҳад [ки 

муваҳҳидони гунаҳгорро аз дузах 

хориҷ созад]. Бе тардид, 

Парвардигорат он чиро, ки бихоҳад, 

анҷом медиҳад 

ٖ فَلَا َكاِشَف   ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ها ُهَوۖۡ َوِإن يُرِۡدَك ِبخَيٖۡر فَلَا َرآده   ۥٓ إِل لَُه
لَِفۡضلِهۚۦِْ يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن 

ِۚۦْ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ   ١٠٧ ِعَبادِه
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108. Ва аммо касоне, ки некбахт [ва 

саодатманд] шуданд, то осмонҳо ва 

замин [боқӣ] аст, ҷовидона дар 

биҳиштанд, магар он ки 

Парвардигорат бихоҳад [ки 

муваҳҳидони гунаҳгорро пеш аз 

вуруд ба биҳишт дар дузах муҷозот 

кунад. Ин неъмат] бахшише бепоён 

аст 

اُس َقدۡ  َها ٱلنه يُّ
َ
َجآَءُكُم ٱلۡحَقُّ   قُۡل َيَٰٓأ

ب ُِكۡمۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ َفإِنهَما  ِمن ره
َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفإِنهَما  

نَا۠ َعلَۡيُكم 
َ
ۖۡ َوَمآ أ يَِضلُّ َعلَۡيَها

 ١٠٨ بَِوكِيلٖ 

109. Пас, аз [ботил будани] он чи 

инон [мушрикон] мепарастанд, дар 

тардид мабош. Онон ин маъбудонро 

намепарастанд, магар ба ҳамон 

шакле, ки падаронашон [низ] пештар 

мепарастиданд ва Мо саҳмашонро 

[аз азоб] бекамукост ба онон хоҳем 

дод 

َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َوٱۡصبِۡر َحتهيَٰ 
ْۚ َوُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ  ُ  ١٠٩ َيحُۡكَم ٱَّلله
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Сураи Ҳуд  هود 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, ро. Ин [Қуръон] 

китобест, ки оёти он истеҳком ёфтааст 

ва сипас аз ҷониби ҳакими огоҳ ба 

равшанӣ баён шудааст 

ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه الٓرِۚ كَِتٌَٰب 
ُ
أ

هُدۡن َحِكيٍم َخبِيرٍ  لَۡت ِمن ل ِ  ١ ُفص 

2. [Паёми паёмбар ин аст] Ки ҷуз 

Аллоҳро напарастед, [ки] бе тардид, 

ман аз сӯйи Ӯ бароятон бимдиҳанда 

ва башоратгар ҳастам 

ْۚ إِنهنِي لَُكم  َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
ِۡنُه  أ م 

 ٢ نَِذير  َوبَِشير  

3. Ва ин ки аз Парвардигоратон 

омурзиш бихоҳед, сипас ба даргоҳаш 

тавба кунед, то шуморо [дар зиндагии 

дунё] то саромади муайяне ба хайру 

хубӣ баҳраманд созад ва ба ҳар 

бофазилате [ки яктопарастӣ ва 

накукорӣ пеша кардааст, подошу] 

фузунӣ бахшад.Ва агар [аз имон] рӯ 

бигардонед, [бидонед, ки ман] ба 

ростӣ, бароятон аз азоби рӯзе саҳмгин 

метарсам 

ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ  
َ
َوأ

َتًَٰعا َحَسًنا إِلَيَٰٓ  إِلَۡيهِ ُيَمت ِۡعُكم مه
ي َويُۡؤِت ُكله ذِي َفۡضلٖ  َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
 أ

َخاُف  
َ
هۡواْ َفإِن ِٓي أ ۖۥۡ َوِإن تََول َفۡضلَُه

 ٣ َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم َكبِيرٍ 

4. [Шумо эй мардум] Бозгаштатон ба 

сӯйи Аллоҳ таоло аст ва Ӯ бар ҳар 

чизе тавоност 

  ِ
ِ َمرِۡجُعُكۡمۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل  إِلَي ٱَّلله

 ٤ َشۡيٖء َقِديرٌ 
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5. Огоҳ бошед! Онҳо [куфрро] дар 

синаҳояшон ниҳон мекунанд, то онро 

аз Ӯ [Аллоҳ таоло] пинҳон доранд. 

Огоҳ бошед! Он гоҳ ки онон 

ҷомаҳояшонро бар сар мекашанд, 

Аллоҳ таоло он чи пинҳон месозанд ва 

он чи ошкор медоранд, [ҳамаро] 

медонад. Бе тардид, Ӯ ба асрори 

синаҳо доност 

 َ ل
َ
ٓا إِنهُهۡم يَثُۡنوَن ُصُدوَرُهۡم أ

لَا ِحيَن 
َ
لِيَۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهْۚ أ

يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما  
  ُۢ وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم يُِسرُّ

ُدورِ   ٥ بَِذاِت ٱلصُّ

6. Ва ҳеҷ ҷунбандае дар замин нест, 

магар [ин ки] рӯзиаш бар уҳдаи Аллоҳ 

таоло аст ва [Ӯ] қароргоҳ ва маҳалли 

маргашро медонад. Ҳама [инҳо] дар 

китобе равшан [сабт] аст 

ها عَلَى   ۡرِض إِل
َ
۞َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ِ رِۡزُقَها َويَۡعلَُم ُمۡسَتَقرهَها  ٱَّلله
ْۚ ُكل   فِي كَِتَٰٖب   َوُمۡسَتۡوَدَعَها

بِينٖ   ٦ مُّ

7. Ва Ӯст, ки осмонҳо ва заминро дар 

шаш рӯз офарид ва [пеш аз он] Арши 

Ӯ бар об буд, то шуморо биозмояд, ки 

кадоматон накукортаред. Ва агар [ба 

мушрикон] бигӯед: «Шумо пас аз марг 

барангехта мешавед», касоне, ки куфр 

варзиданд мегӯянд: «Ин [Қуръон чизе] 

нест, магар ҷодуе ошкор» 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َوُهَو ٱل
يهاٖم وََكاَن َعۡرُشُهۥ 

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َوٱلۡأ

ۡحَسُن  
َ
يُُّكۡم أ

َ
عَلَى ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُوُكۡم أ

ۡبُعوثُوَن   َعَملٗاُۗ َولَئِن قُلَۡت إِنهُكم مه
هِذيَن  ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡموِۡت لََيُقولَنه ٱل

ها ِسۡحر  َكَفُرٓواْ إِۡن  َهََٰذآ إِل
بِين    ٧ مُّ

8. Ва агар мо азобашонро то чанд 

муддате ба таъхир андозем, 

албатта,[аз рӯйи тамасхур] мегӯянд: 

«Чи чизе монеъи [вуқуъи] он шуда 

аст?» Огоҳ бошед! Рӯзе, ки [азоб] ба 

суроғашон биёяд, аз онон 

бозгардонида нахоҳад шуд ва он чиро 

ба масхара мегирифтанд, 

домангирашон хоҳад шуд 

ۡرنَا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ  خه
َ
َولَئِۡن أ

ۥُٓۗ   هَيُقولُنه َما َيحۡبُِسُه ۡعُدوَدةٖ ل ةٖ مه مه
ُ
أ

تِيِهۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا 
ۡ
لَا يَۡوَم يَأ

َ
أ

ا َكانُواْ بِهِۦ  َعۡنُهۡم وََحاَق بِِهم مه
 ٨ يَۡسَتۡهزُِءونَ 
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9. Ва агар аз ҷониби хеш раҳмате ба 

инсон бичашонем, сипас онро аз ӯ 

бигирем, ҳатман, дилсард [ва] носипос 

мегардад 

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة ُثمه 
َ
َولَئِۡن أ

نَزَۡعَنََٰها ِمۡنُه إِنهُهۥ لََيـ ُوس   
 ٩ َكُفور  

10. Ва агар пас аз ранҷе, ки ба ӯ 

расидааст, неъмате ба ӯ бичашонем, 

ҳатман, мегӯяд: «Сахтиҳо [ва 

ногувориҳо] аз ман дур шуд». Ҳаққо, ки 

ӯ шодмону фахрфурӯш аст 

آَء  َذۡقَنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َضره
َ
َولَئِۡن أ

ي ِـ َاُت  ۡتُه لََيُقولَنه َذَهَب ٱلسه َمسه
ِٓيِۚ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ   ١٠ َعن 

11. Магар касоне, ки шикебоӣ 

намуданд ва корҳои нек карданд. 

Барои эшон омурзишу подоши бузурге 

[дар пеш] аст 

هِذيَن َصبَُرواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
ۡغفَِرة   ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه

ُ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصه

ۡجر  َكبِير  
َ
 ١١ َوأ

12. Ва [эй паёмбар] мабодо [иблоғи] 

бархе аз он чиро, ки ба сӯят ваҳй 

мешавад, тарк кунӣ ва синаат аз он ба 

танг ояд, ки [мушрикон] мегӯянд: 

«Чаро ганҷе бар ӯ нозил нагаштааст ё 

фариштае бо ӯ наёмадааст»? Ҷуз ин 

нест, ки ту фақат бимдиҳандаӣ ва 

Аллоҳ таоло [муроқибу] коргузори ҳар 

чизест 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحيَٰٓ  
ن  

َ
إِلَۡيَك َوَضآئُِقُۢ بِهِۦ َصۡدُرَك أ

ۡو 
َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ُ
َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

 ْۚ نَت نَِذير 
َ
َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكْۚ إِنهَمآ أ

ِ َشۡيٖء َوكِيٌل 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ١٢ َوٱَّلله

13. Ё мегӯянд: «[Муҳаммад] Он [китоб]-

ро барсохтааст». Бигӯ: «Агар рост 

мегӯед, даҳ сура барсохта 

ҳаммонанди он биёваред ва ба ҷуз 

Аллоҳ таоло ҳар киро метавонед, ба 

ёрӣ бихонед» 

تُواْ بَِعۡشِر  
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِۡثلِهِۦ ُمۡفتََرَيَٰٖت َوٱۡدعُ  واْ َمِن ُسَورٖ م 
ِ إِن ُكنُتۡم  ِن ُدوِن ٱَّلله ٱۡسَتَطۡعُتم م 

 ١٣ َصَِٰدقِينَ 
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14. Пас, агар онон даъвататонро 

напазируфтанд, бидонед, ки [Қуръон] 

фақат ба илми Аллоҳ таоло нозил 

шудааст ва ин ки ҳеҷ маъбуде [барҳақ] 

ҷуз Ӯ нест. Пас, оё таслим [-и амри 

Аллоҳ таоло ва паёмбар] мешавед? 

هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ   َفإِل
هٓا إَِلََٰه   ن ل

َ
ِ َوأ نزَِل بِعِلِۡم ٱَّلله

ُ
نهَمآ أ

َ
أ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها ُهَوۖۡ َفَهۡل أ  ١٤ إِل

15. Касоне, ки зиндагии дунё ва 

таҷаммули онро мехоҳанд, [подоши] 

корҳояшонро дар ин [дунё] ба тамомӣ 

ба онон медиҳем ва дар он [подош 

ҳеҷ] каму косте нахоҳанд дид 

ۡنَيا  ةَ ٱلدُّ َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيوَٰ
ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها  

َ
ِ إِلَۡيِهۡم أ َوزِيَنَتَها نَُوف 

 ١٥ َوُهۡم فِيَها لَا ُيۡبَخُسونَ 

16. Инон касоне ҳастанд, ки дар 

охират ба ҷуз оташ [-и дузах ҳеҷ 

насибе] нахоҳанд дошт ва он чи дар 

дунё анҷом додаанд, бар бод 

рафтааст ва он чи мекарданд, табоҳ 

аст 

هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۖۡ وََحبَِط َما َصَنُعواْ  اُر ها ٱلنه ٱٓأۡلِخَرةِ إِل
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٦ فِيَها َوَبَِٰطل  مه

17. Оё касе [паёмбар], ки далели 

ошкоре [Қуръон] аз Парвардигораш 

дорад ва шоҳиде [Ҷабраил] аз ҷониби 

Ӯ [Аллоҳ таоло] онро мехонад, 

[ҳаммонанди кофирони гумроҳ аст] ва 

ҳол он ки пеш аз он низ Мӯсо роҳнамо 

ва мояи раҳмат [-и эшон] буд. Инон 

[мусулмонон] ба он [китоб] имон 

доранд ва ҳар касе аз гурӯҳҳо[-и 

мухталифи мушрикон], ки ба он куфр 

биварзад [ва инкораш кунад], оташи 

дузах ваъдагоҳи ӯст. Пас,[эй паёмбар] 

аз [Қуръон ва ҳақиқати ваъдаҳои] он 

дар тардид мабош. Бе тардид, он 

[китобе] росту дуруст аз сӯи 

Парвардигори туст, вале бештари 

мардум имон намеоваранд 

ب ِهِۦ   ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
أ

ِۡنُه َوِمن َقۡبلِهِۦ   َويَۡتلُوهُ َشاهِد  م 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ْۚ أ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

يُۡؤِمُنوَن بِهۚۦِْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن 
ۡحَزاِب فَٱ

َ
ۚۥْ فَلَا تَُك ٱلۡأ اُر َموِۡعُدهُ لنه

ب َِك   ِۡنُهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره فِي ِمۡريَةٖ م 
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ

 ١٧ يُۡؤِمُنونَ 
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18. Ва кист ситамгортар аз он кас, ки 

[бо нисбат додани фарзанд ё шарик] 

бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад? 

Онон [рӯзи қиёмат] бар 

Парвардигорашон арза мешаванд ва 

гувоҳон [паёмбарон ва фариштагон] 

мегӯянд: «Инҳо ҳамон касоне ҳастанд, 

ки бар Парвардигорашон дурӯғ 

мебастанд». Ҳон! Лаънати Аллоҳ 

таоло бар ситамгорони [мушрик] бод!! 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك ُيۡعَرُضوَن عَلَىَٰ َرب ِِهۡم كَ 
ُ
ْۚ أ ِذبًا

هِذيَن  ُؤلَآِء ٱل ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
َويَُقوُل ٱلۡأ

ِ عَلَى  لَا لَۡعَنُة ٱَّلله
َ
َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ أ

َٰلِِمينَ   ١٨ ٱلظه

19. [Ҳамон] касоне, ки [мардумро] аз 

роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва 

онро мунҳариф мехоҳанд ва онон худ 

охиратро бовар надоранд 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم 

 ١٩ َكَٰفُِرونَ 

20. Онон дар замин нотавонкунанда [-

и Аллоҳ аз азоби хеш] нестанд ва ҷуз 

Аллоҳ таоло дӯстоне надоранд. Азоб 

бар эшон дучанд мешавад,[чаро ки] 

онон на тавони шунидан [-и ҳақро] 

доштанд ва на [ҳақоиқро] медиданд 

ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يَُكونُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي 
ُ
أ

 ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡرِض َوَما َكاَن لَُهم م 
َ
ٱلۡأ

ۡولَِيآَءۘ يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ  
َ
ِمۡن أ

ۡمَع َوَما َما َكانُواْ يَسۡ  َتِطيُعوَن ٱلسه
 ٢٠ َكانُواْ ُيۡبِصُرونَ 

21. Инонанд, ки ба хеш зиён заданд ва 

дурӯғҳое, ки мебофтанд, [ҳама] маҳву 

нобуд шуд 

نُفَسُهۡم  
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢١ َوَضله َعۡنُهم مه

22. Ногузир онон дар охират аз ҳама 

зиёнкортаранд 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم 

َ
لَا َجَرَم أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٢٢ ٱلۡأ
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23. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста кардаанд ва дар 

баробари Парвардигорашон фурӯтанӣ 

намудаанд, инон яқинан биҳиштианд 

[ва] ҳам инон дар он ҷовидонанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  إِنه   ٱل
ۡخَبُتٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم 

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ٱلصه

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٢٣ َخَٰلُِدونَ 

24. Масали ин ду гурӯҳ [кофиру 

муъмин] ҳаммонанди нобино ва 

ношунаво [аз як сӯ] ва бино ва шунаво 

[аз сӯйи дигар] аст. Оё бо якдигар 

баробаранд? Оё панд намегиред? 

ۡعَميَٰ  
َ
۞َمَثُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ

ِميِعِۚ َهۡل   َصم ِ َوٱلَۡبِصيِر َوٱلسه
َ
َوٱلۡأ

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
 ٢٤ يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ أ

25. Ва ба ростӣ Мо Нуҳро ба сӯйи 

қавмаш фиристодем [бо ин паём], ки: 

«Ба ростӣ, ки ман бароятон 

бимдиҳандае ошкорам 

ۦٓ إِن ِي  ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِ
َ
َولََقۡد أ

بِينٌ   ٢٥ لَُكۡم نَِذير  مُّ

26. Ҷуз Аллоҳро напарастед, [ки] бе 

тардид ман аз азоби рӯзе дарднок бар 

шумо метарсам» 

ها  ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ن ل
َ
َخاُف  أ

َ
ۖۡ إِن ِٓي أ َ ٱَّلله
لِيمٖ 

َ
 ٢٦ َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم أ

27. Бузургоне аз қавми ӯ, ки куфр 

варзида буданд, [дар посух] гуфтанд: 

«Туро ҷуз башаре ҳаммонанди хеш 

намебинем ва ба ҷуз фурӯмоягони мо 

[он ҳам надониста ва] насанҷида [каси 

дигареро] намебинем, ки аз ту пайравӣ 

карда бошад ва бароятон [ҳеҷ] 

бартарие бар худ намебинем, балки 

шуморо дурӯғгӯ мепиндорем» 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن  َفَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ِۡثلََنا   ها بََشٗرا م  ََٰك إِل َقۡوِمهِۦ َما نََرى

هِذيَن ُهۡم  ها ٱل ََٰك ٱتهَبَعَك إِل َوَما نََرى
َرا 

َ
ِي َوَما نََرىَٰ أ

ۡ
أ ذِلَُنا بَادَِي ٱلره

لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن َفۡضِۭل بَۡل  
 ٢٧ َنُظنُُّكۡم َكَِٰذبِينَ 
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28. [Нуҳ] гуфт: «Эй қавми ман, ба ман 

бигӯед, [ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва Ӯ аз ҷониби 

хеш ба ман раҳмате [ нубувват] 

бахшида бошад ва [ин мавҳибат] аз 

диди шумо пӯшида бошад, оё мо 

метавонем ба [пазириши] он 

водоратон кунем ва ҳол он ки кароҳат 

доред? 

رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ 
َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

ِۡن   َٰنِي َرۡحمَٗة م  ب ِي وََءاتَى ِن ره بَي َِنةٖ م 
ِيَ  ۡت َعلَۡيُكۡم ِعنِدهِۦ َفُعم 

نُتۡم لََها  
َ
نُلۡزُِمُكُموَها َوأ

َ
أ

 ٢٨ َكَٰرُِهونَ 

29. Ва эй қавми ман, барои ин 

[рисолат ман ҳеҷ сарват] ва моле аз 

шумо дархост намекунам. Подоши ман 

ҷуз бар [уҳдаи] Аллоҳ таоло нест ва 

касонеро, ки имон овардаанд, аз худ 

намеронам. Бе тардид, [рӯзи қиёмат] 

онон мулоқоткунандаи Парвардигори 

хешанд, вале ман шуморо гурӯҳе 

мебинам, ки нодонӣ мекунед 

ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ َمالًاۖۡ إِۡن  
َ
َوَيََٰقۡوِم لَٓا أ

نَا۠ بَِطارِدِ 
َ
ِْۚ َوَمآ أ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
أ

َلَٰ  ْْۚ إِنهُهم مُّ هِذيَن َءاَمُنٓوا ُقواْ َرب ِِهۡم  ٱل
َُٰكۡم َقۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى

َ
ِٓي أ  ٢٩ َوَلَِٰكن 

30. Ва эй қавми ман, агар ман ононро 

тард кунам, кист, ки маро дар 

баробари [кайфари] Аллоҳ таоло ёрӣ 

кунад? Пас, оё панд намегиред? 

ِ إِن  َوَيََٰقۡوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله
 
َ
ُرونَ َطَردتُُّهۡمْۚ أ  ٣٠ فَلَا تََذكه

31. Ва ба шумо намегӯям, ки 

ганҷинаҳои Аллоҳ таоло назди ман аст 

ва ғайб намедонам ва намегӯям, ки 

ман фариштаам ва дар бораи касоне, 

ки ба чашми шумо ҳақир меоянд, 

намегӯям, ки Аллоҳ таоло хайре 

насибашон нахоҳад кард. Аллоҳ таоло 

ба он чи дар дилҳои эшон аст, огоҳтар 

аст. [Агар чунин бигӯям] Дар он сурат, 

ҳатман, аз ситамгорон хоҳам буд» 

ُقوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن 
َ
َولَٓا أ

ُقوُل  
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

َ
ِ َولَٓا أ ٱَّلله

هِذيَن تَۡزَدرِٓي   ُقوُل لِل
َ
إِن ِي َملَك  َولَٓا أ

ُ َخيًۡراۖۡ  ۡعُيُنُكۡم لَن يُۡؤتَِيُهُم ٱَّلله
َ
أ

نُفِسِهۡم إِن ِٓي إِٗذا 
َ
ۡعلَُم بَِما فِٓي أ

َ
ُ أ ٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ٣١ ل
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32. [Қавмаш] Гуфтанд: «Эй Нуҳ, ба 

ростӣ, ки бо мо ҷидол кардӣ ва бисёр 

[ҳам] ҷидол кардӣ, пас, агар рост 

мегӯӣ, он чи [аз азоб]-ро, ки ба мо 

ваъда медиҳӣ, биёвар» 

ۡكثَرَۡت  
َ
َقالُواْ َيَُٰنوُح َقۡد َجََٰدلَۡتَنا فَأ

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت  
ۡ
ِجَدَٰلََنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ ِمَن ٱلصه

33. [Нуҳ] Гуфт: «Танҳо Аллоҳ таоло 

аст, ки агар бихоҳад, онро бар [сари] 

шумо меоварад ва шумо оҷизкунанда 

[-и Ӯ аз азоб кардан] нестед 

ُ إِن َشآَء  تِيُكم بِهِ ٱَّلله
ۡ
َقاَل إِنهَما يَأ

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. Ва агар ман бихоҳам насиҳататон 

кунам, насиҳат кардани ман суде 

бароятон надорад, агар Аллоҳ таоло 

бихоҳад [ки нобуду] гумроҳатон созад. 

Ӯ Парвардигори шумост ва [ҳамагӣ] ба 

сӯяш бозгардонда мешавед» 

ۡن  
َ
َردتُّ أ

َ
َولَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

ن 
َ
ُ يُرِيُد أ نَصَح لَُكۡم إِن َكاَن ٱَّلله

َ
أ

ُيۡغوِيَُكۡمْۚ ُهَو َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ  
 ٣٤ تُرَۡجُعونَ 

35. Оё [мушрикон] мегӯянд: «Ӯ 

[Муҳаммад] ин суханонро ба дурӯғ ба 

Аллоҳ таоло нисбат додааст? Бигӯ: 

«Агар ман инҳоро аз пеши худ сохта 

бошам ва ба Ӯ нисбат диҳам, гуноҳаш 

бар [уҳдаи] ман, ва[-ле] ман аз 

гуноҳони шумо безорам» 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََرۡيُتُهۥ   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

 َ ا  َفَعل ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
ىه إِۡجَرامِي َوأ

 ٣٥ ُتجۡرُِمونَ 

36. Ва ба Нуҳ ваҳй шуд, ки: «Аз қавми 

ту ҷуз касоне, ки имон овардаанд, 

дигар ҳеҷ кас имон намеоварад, пас, 

бар он чи мекарданд, ғам махӯр 

نهُهۥ لَن يُۡؤِمَن ِمن  
َ
وِحَي إِلَيَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

ها َمن َقۡد َءاَمَن َفلَا  َقۡوِمَك إِل
 ٣٦ تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

37. Ва [акнун] киштиро зери назари Мо 

ва ба ваҳй [ва роҳнамоӣ]-и Мо бисоз 

ва дар бораи касоне, ки ситам 

карданд, бо Ман сухан магӯ [чаро ки] 

онҳо, ҳатман, ғарқшуданӣ ҳастанд» 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا 
َ
َوٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ  َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي ٱل
ۡغَرُقونَ   ٣٧ إِنهُهم مُّ
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38. Ва [Нуҳ] киштиро месохт ва гоҳе 

бузургоне аз қавмаш бар ӯ 

мегузаштанд, масхарааш мекарданд. 

[Ӯ] Мегуфт: «Агар моро масхара 

мекунед, мо низ [ба ҳангомаш] ба 

ҳамон сурате, ки моро масхара 

мекунед, шуморо масхара хоҳем кард 

َويَۡصَنُع ٱلُۡفلَۡك وَُكلهَما َمره َعلَۡيهِ 
ِن َقۡوِمهِۦ َسِخُرواْ ِمۡنُهْۚ َقاَل   م 

 
َملَأ

إِن تَۡسَخُرواْ ِمنها َفإِنها نَۡسَخُر  
 ٣٨ ِمنُكۡم َكَما تَۡسَخُرونَ 

39. Ба зудӣ хоҳед донист, ки азоби 

[илоҳӣ] суроғи чи касе меояд, ки хораш 

созад ва азобе пойдор бар ӯ фуруд 

ояд» 

تِيهِ َعَذاب  
ۡ
فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب   
قِيمٌ   ٣٩ مُّ

40. [Ин ҳолат ҳамчунон идома дошт] то 

замоне, ки фармон [-и азоб] фаро 

расид ва [об аз] танӯр ҷӯшидан 

гирифт. [Ба Нуҳ] гуфтем: «Аз [аз 

ҳайвонот] як ҷуфт [нар ва мода] дар он 

[киштӣ] савор кун ва [ҳамчунин] 

хонадонатро, ба ҷуз касе, ки ваъда [-и 

ҳалок] қаблан бар ӯ муқаррар шудааст 

ва [низ] касонеро, ки имон овардаанд 

[низ савор кун]».Ва ҷуз иддаи андаке 

ҳамроҳи ӯ имон наоварда буданд 

نُّوُر  ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ٖ َزوَۡجيِۡن  
قُلَۡنا ٱۡحمِۡل فِيَها ِمن ُكل 

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ  ۡهلََك إِل
َ
ٱثۡنَيِۡن َوأ

ۥٓ ٱلَۡقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنْۚ َوَمآ َءامَ  َن َمَعُه
ها قَلِيل    ٤٠ إِل

41. [Нуҳ] Гуфт: «Дар он [киштӣ] савор 

шавед. Ҳаракат ва таваққуфаш ба ном 

[-у хости] Аллоҳ таоло аст. Бе тардид, 

Парвардигорам омурзандаву 

меҳрубон аст» 

  ِ ۞َوَقاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله
ََٰها  ْۚ إِنه َرب ِي لََغُفور  َمجۡرٜى ََٰهآ َوُمۡرَسى

 ٤١ رهِحيم  

42. Ва он [киштӣ] ононро дар миёни 

амвоҷи кӯҳпайкаре [пеш] мебурд ва 

Нуҳ писарашро, ки дар каноре [истода] 

буд, садо зад: «Писарам, бо мо савор 

шав ва ҳамроҳи кофирон мабош» 

ٖج َكٱلِۡجَباِل َوِهَي َتجۡرِي بِِهۡم فِي َموۡ 
َونَاَدىَٰ نُوٌح ٱۡبَنُهۥ وََكاَن فِي َمۡعزِٖل  
َع   َعَنا َولَا تَُكن مه َيَُٰبَنيه ٱۡرَكب مه

َٰفِرِينَ   ٤٢ ٱلَۡك
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43. [Писари Нуҳ] Гуфт: «Ба кӯҳе паноҳ 

хоҳам бурд, ки аз об ҳифзам кунад». 

[Нуҳ] Гуфт: «Имрӯз ҳеҷ нигаҳдорандае 

дар баробари фармони Аллоҳ таоло 

нест, магар касе, ки [Аллоҳ таоло] ба ӯ 

раҳм кунад».Ва[-ле ногоҳ] мавҷ дар 

миёни он ду фосила андохт, пас, [вай 

низ] аз ғарқшудагон гардид 

َقاَل َسـ َاوِٓي إِلَيَٰ َجَبٖل َيۡعِصُمنِي 
ِۚ َقاَل لَا عَاِصَم ٱلَۡيۡوَم ِمۡن  ِمَن ٱلَۡمآِء

 ِ ۡمرِ ٱَّلله
َ
ها َمن رهِحَمْۚ وََحاَل بَيَۡنُهَما أ  إِل

 ٤٣ ٱلَۡمۡوُج َفكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡغَرقِينَ 

44. Ва гуфта шуд: «Эй замин, обатро 

фурӯ бар ва эй осмон [аз боридан] боз 

ист ва об фурӯ нишаст ва кор ба 

анҷом расид ва [киштӣ] бар [кӯҳи] Ҷудӣ 

қарор гирифт ва гуфта шуд: «Дурӣ [аз 

раҳмати илоҳӣ] бар гурӯҳи ситамгорон 

бод»! 

ۡرُض ٱبۡلَِعي َمآَءِك 
َ
َوقِيَل َيَٰٓأ

قۡلِِعي وَِغيَض ٱلَۡمآُء  
َ
َوَيََٰسَمآُء أ

ۡمُر َوٱۡسَتوَۡت عَلَى 
َ
َوُقِضَي ٱلۡأ

ِۖ َوقِيَل ُبۡعٗدا ل ِلَۡقۡوِم   ٱلۡجُودِي ِ
َٰلِِمينَ   ٤٤ ٱلظه

45. Ва Нуҳ Парвардигорашро нидо 

доду гуфт: «Парвардигоро, писарам аз 

хонадони ман аст ва бе гумон, ваъдаи 

Ту [дар бораи наҷоти хонадонам] ҳақ 

аст ва Ту беҳтарин доварӣ» 

ِ إِنه   بهُهۥ َفَقاَل َرب  َونَاَدىَٰ نُوح  ره
ۡهلِى َوِإنه وَۡعَدَك ٱلۡحَقُّ 

َ
ٱبۡنِي ِمۡن أ

ۡحَكُم ٱلَۡحَٰ 
َ
نَت أ

َ
 ٤٥ ِكِمينَ َوأ

46. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Нуҳ, 

дар ҳақиқат, ӯ аз хонадони ту нест. 

[Кирдори] Ӯ кирдори ношоиста аст. 

Пас, чизеро, ки ба он дониш надорӣ, 

аз Ман махоҳ. Ман туро панд медиҳам, 

ки мабодо аз ҷоҳилон бошӣ» 

ۡهلَِكۖۡ  َقاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيَۡس 
َ
ِمۡن أ

إِنهُهۥ َعَمٌل َغيُۡر َصَٰلِٖحِۖ فَلَا تَۡسـ َلِۡن  
ِعُظَك  

َ
َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي أ

ن تَُكوَن ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
َ
 ٤٦ أ

47. [Нуҳ] Гуфт: «Парвардигоро, ман ба 

Ту паноҳ мебарам, ки аз Ту чизе 

бихоҳам, ки ба он донише надорам ва 

агар маро набахшӣ ва бар ман раҳм 

накунӣ, аз зиёнкоронам» 

ۡسـ َلََك  
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ َقاَل َرب 

ها َتۡغفِۡر لِي  ۖۡ َوِإل َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم 
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ُكن م 

َ
 ٤٧ َوتَۡرَحمۡنِٓي أ
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48. Гуфта шуд: «Эй Нуҳ, бо [амнияту] 

саломатӣ аз ҷониби Мо ва [низ ҳамроҳ 

бо] баракатҳои [фаровон] бар ту ва 

бар гурӯҳҳое, ки ҳамроҳат ҳастанд, 

[бар замин] фуруд о ва гурӯҳҳое [низ] 

ҳастанд, ки ба зудӣ ононро [аз 

неъматҳо] баҳраманд месозем, сипас 

азоби дардноке аз сӯйи Мо ба онон 

хоҳад расид» 

ِنها  قِيَل َيَُٰنوُح ٱ ۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 
ن   ِمه َمٖم م 

ُ
َوبَرََكٍَٰت َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ أ

ُهم  َمم  َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمه َيَمسُّ
ُ
َعَكْۚ َوأ مه

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ  ٤٨ م 

49. [Эй паёмбар] Инҳо аз хабарҳои 

ғайб аст, ки онро ба ту ваҳй мекунем. 

На ту онҳоро пеш аз ин медонистӣ ва 

на қавмат, пас,[бар озорашон] 

шикебоӣ кун. Яқинан, оқибати [наку] аз 

они парҳезгорон аст 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيَهآ  
َ
تِلَۡك ِمۡن أ

نَت َولَا 
َ
إِلَۡيَكۖۡ َما ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

َقۡوُمَك ِمن َقۡبِل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه 
 ٤٩ ٱلَۡعَٰقَِبَة لِلُۡمتهقِينَ 

50. Ва ба сӯйи қавми Од бародарашон 

Ҳудро [фиристодем, ки] гуфт: «Эй 

қавми ман, Аллоҳро бипарастед, ки 

маъбуд [-и барҳақ]-е ҷуз Ӯ надоред 

[ва] шумо [дар ширк ба Аллоҳ таоло] 

дурӯғбофоне беш нестед 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم 
َ
َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

 ْ ِۡن إَِلٍَٰه  ٱۡعُبُدوا َ َما لَُكم م   ٱَّلله
ها ُمۡفتَُرونَ  نُتۡم إِل

َ
ۥٓۖۡ إِۡن أ  ٥٠ َغيُۡرُه

51. «Эй қавми ман, барои [расонидани] 

ин [даъват] аз шумо подоше 

наметалабам. Подоши ман танҳо бар 

[уҳдаи] касест, ки маро офарид. Оё 

намеандешед? 

ۡجًراۖۡ إِۡن  َيََٰقۡوِم لَٓا 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
أ

فَلَا 
َ
ِۚ أ هِذي َفَطَرنِٓي ها عَلَى ٱل ۡجرَِي إِل

َ
أ

 ٥١ َتۡعقِلُونَ 

52. Ва эй қавми ман, аз 

Парвардигоратон талаби омурзиш 

кунед, сипас ба сӯйи Ӯ бозгардед [ва 

тавба кунед], то [борони] осмонро 

паёпай бар шумо бифиристад ва 

неруе бар неруятон биафзояд ва 

гунаҳкорона [аз ҳақ] рӯй нагардонед» 

َوَيََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ  
َمآَء َعلَۡيُكم  إِلَۡيهِ يُۡرِسِل ٱلسه

تُِكۡم   ِۡدَراٗرا َويَزِۡدُكۡم ُقوهةً إِلَيَٰ ُقوه م 
هۡواْ ُمجۡرِِمينَ   ٥٢ َولَا َتَتَول
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53. Онон гуфтанд: «Эй Ҳуд, бароямон 

далели равшане наовардаӣ ва мо ба 

[хотири] гуфтори ту маъбудонамонро 

раҳо намекунем ва ба ту имон 

намеоварем 

َقالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما  
َنحُۡن بَِتارِكِٓي َءالَِهتَِنا َعن َقۡولَِك َوَما  

 ِ  ٥٣ ُمۡؤِمنِينَ َنحُۡن لََك ب

54. [Мо чизе] Ҷуз ин намегӯем, ки 

бархе аз маъбудонамон ба ту газанде 

расондаанд [ва девона шудаӣ]». [Ҳуд] 

Гуфт: «Аллоҳро гувоҳ мегирам ва 

шумо [низ] гувоҳ бошед, ки ман аз он 

чи [ба Аллоҳ таоло] шарик қарор 

медиҳед, безорам 

ََٰك َبۡعُض إِن نهُقوُل إِ  ها ٱۡعتََرى ل
  َ ۡشِهُد ٱَّلله

ُ
َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓءِۗ َقاَل إِن ِٓي أ

ا  ِمه ن ِي بَرِٓيء  م 
َ
َوٱۡشَهُدٓواْ أ

 ٥٤ تُۡشِرُكونَ 

55. Пас, ҳамагӣ дар бораи ман найранг 

кунед ва муҳлатам надиҳед 
ِمن ُدونِهِۖۦۡ َفِكيُدونِي َجمِيٗعا ُثمه لَا  

 ٥٥ تُنِظُرونِ 

56. Ман бар Аллоҳ таоло, ки 

Парвардигори ману шумост, таваккал 

кардам. Ҳеҷ ҷунбандае нест, магар ин 

ки дар зери қудрат ва фармонравоии 

Ӯст. Бе тардид, Парвардигорам бар 

роҳи рост аст 

ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ   إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله
ا ِمن َدآبهٍة إِ  ُۢ مه ها ُهَو َءاِخُذ ل

ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط   بَِناِصَيتَِهآ
ۡسَتقِيمٖ   ٥٦ مُّ

57. Пас, агар рӯй бигардонед, 

[бидонед, ки] ман яқинан, он чиро, ки 

ба хотираш ба сӯйи шумо фиристода 

шудаам ба шумо расонидам ва 

Парвардигори ман, қавме ғайр аз 

шуморо ҷонишинатон мекунад ва 

шумо наметавонед ҳеҷ зиёне ба Ӯ 

бирасонед, [чароки] бе тардид, 

Парвардигорам бар ҳар чиз нигаҳбон 

аст» 

آ  بۡلَۡغُتُكم مه
َ
هۡواْ َفَقۡد أ َفإِن تََول

ۦٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َويَۡسَتۡخلُِف  ۡرِسلُۡت بِهِ
ُ
أ

و  نَُهۥ َرب ِي َقۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٍء 

ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ُكل  ا َشۡيـ ً
 ٥٧ َحفِيظ  
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58. Ва ҳангоме ки фармони [азоби] Мо 

фаро расид, Ҳуд ва касонеро, ки 

ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба 

раҳмате аз [ҷониби] хеш наҷот додем 

ва ононро аз азоби сахт раҳонидем 

ۡمُرنَ 
َ
ا َجآَء أ هِذيَن  َولَمه ا َنجهۡيَنا ُهوٗدا َوٱل

ِنها َوَنجهۡيَنَُٰهم   َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م 
ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٨ م 

59. Ва ин [қавми] Од буданд, ки оёти 

Парвардигорашонро инкор карданд ва 

аз паёмбаронаш нофармонӣ намуданд 

ва аз фармони ҳар cаркаши 

ситезагаре пайравӣ карданд 

ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم   َوتِلَۡك عَاد 
  ِ

ۡمَر ُكل 
َ
َبُعٓواْ أ وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ َوٱته

 ٥٩ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

60. Ва дар ин дунё ва рӯзи қиёмат 

[низ] лаънате ба дунболашон равон 

аст. Огоҳ бошед! Қавми Од ба 

Парвардигорашон куфр варзиданд. 

Ҳон! Од – қавми Ҳуд [аз раҳмати 

илоҳӣ] дур бод! 

ۡنَيا لَۡعَنٗة َويَۡوَم  تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ُ
َوأ

لَٓا إِنه عَاٗدا َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ 
َ
ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

لَا ُبۡعٗدا ل َِعادٖ َقۡوِم ُهودٖ 
َ
 ٦٠ أ

61. Ва ба сӯйи [қавми] Самуд 

бародарашон Солеҳро [фиристодем]. 

Ӯ гуфт: «Эй қавми ман Аллоҳро 

бипарастед, ки ҷуз Ӯ маъбуде [бар ҳақ] 

надоред. Ӯ шуморо аз замин падид 

овард ва ободонии онро ба шумо 

вогузошт, пас, аз Ӯ омурзиш 

биталабед, сипас ба сӯяш бозгардед 

[ва тавба кунед]. Бе тардид, 

Парвардигорам наздик [ва] иҷобатгар 

аст» 

ْۚ َقاَل  َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
۞َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َِن   ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ۖۥۡ ُهَو أ إَِلٍَٰه َغيُۡرُه

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها  
َ
ٱلۡأ

فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي  
ِجيب  قَرِ   ٦١ يب  مُّ

62. Онон гуфтанд: «Эй Солеҳ, пеш аз 

ин ту миёни мо мояи умедворӣ будӣ. 

Оё моро аз парастиши он чи 

падаронамон мепарастиданд, 

бозмедорӣ? Ва ба ростӣ, мо аз он чи 

ба сӯяш даъватамон мекунӣ, сахт 

тардид дорем» 

ا  َقالُواْ َيََٰصَٰلُِح َقۡد ُكنَت  فِيَنا َمرُۡجو ٗ
ن نهۡعُبَد َما 

َ
ََٰنآ أ َتۡنَهى

َ
َقۡبَل َهََٰذاۖٓۡ أ

ا   ِمه َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا َوِإنهَنا لَِفي َشك ٖ م 
 ٦٢ تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ 
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63. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, ба 

ман бигӯед,[ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва Ӯ аз ҷониби 

хеш ба ман раҳмате [нубувват] 

бахшида бошад, пас, агар аз Ӯ 

нофармонӣ кунам, чи касе маро дар 

баробари Аллоҳ таоло ёрӣ мекунад? 

Пас, шумо ҷуз зиёнкорӣ [чизе] бар ман 

намеафзоед 

رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ 
َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

 ِ َٰنِي ِمۡنُه َرۡحمَٗة  بَي  ب ِي وََءاتَى ِن ره َنةٖ م 
ِ إِۡن  َفَمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله

ۖۥۡ َفَما تَزِيُدونَنِي َغيَۡر  َعَصۡيُتُه
 ٦٣ َتخِۡسيرٖ 

64. Эй қавми ман, ин модашутури 

Аллоҳ таоло аст, ки барои шумо 

нишонаест [бар дурустии даъватам], 

пас, бигзоред, то дар замини Аллоҳ 

таоло бичарад ва озоре ба ӯ 

нарасонед, ки [дар ғайри ин сурат] 

азобе зудрас шуморо фаро мегирад» 

 ۡۖ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاَقُة ٱَّلله
ِۖۡ َولَا  ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
َفَذُروَها تَأ

ُخَذُكۡم َعَذاب  
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ َتَمسُّ

 ٦٤ قَرِيب  

65. Пас, он [модашутур]-ро пай (захми) 

карданд, он гоҳ [Солеҳ ба онон] гуфт: 

«Се рӯз дар хонаҳоятон [аз неъматҳои 

дунё] баҳраманд гардед [ва пас аз он 

азоб хоҳад омад]. Ин ваъдаест, ки 

дурӯғ нахоҳад буд» 

ارُِكۡم  َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي دَ 
َٰلَِك وَۡعٌد َغيُۡر  يهامِٖۖ َذ

َ
ََٰثَة أ ثََل

 ٦٥ َمۡكُذوبٖ 

66. Пас, чун фармони [азоб]-и мо фаро 

расид, Солеҳ ва касонеро, ки 

ҳамроҳаш имон оварда буданд, ба 

раҳмате аз [ҷониби] хеш аз [азобу] 

расвоии он рӯз наҷот додем. Бе гумон, 

Парвардигорат ҳамон тавонманди 

шикастнопазир аст 

ۡمُرنَا َنجهۡيَنا َصَٰلِٗحا  
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

ِنها  هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  َوٱل
َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِمئٍِذِۚ إِنه َربهَك ُهَو 

 ٦٦ ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ 

67. Ва касонеро, ки ситам карда 

буданд, бонг [-и маргбор]-е фаро 

гирифт, пас, дар ҷойи хеш ба рӯ 

афтоданд ва ҳалок шуданд 

ۡيَحُة   هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل
َ
َوأ

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
 ٦٧ فَأ
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68. Чунончи гӯӣ дар он [диёр] 

набудаанд. Огоҳ бошед! [Қавми] 

Самуд ба Парвардигорашон куфр 

варзиданд. Ҳон! Самуд [аз раҳмати 

илоҳӣ] дур бод! 

لَٓا إِنه َثُموَداْ  
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

لَا ُبۡعٗدا ل َِثُمودَ 
َ
 ٦٨ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

69. Ба ростӣ, фиристодагони Мо бо 

башорати [таваллуди фарзанд] назди 

Иброҳим омаданд,[ва] гуфтанд: 

«Салом [бар ту]». [Ӯ низ дар посух] 

Гуфт: «Салом [бар шумо]» ва дере 

напоид, ки [Иброҳим барояшон] 

гӯсолае бирён овард 

َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم 
ۖۡ َقاَل َسَلَٰم ۖۡ   بِٱلۡبُۡشَرىَٰ َقالُواْ َسَلَٰٗما

ن َجآَء بِعِ 
َ
 ٦٩ ۡجٍل َحنِيذٖ َفَما لَبَِث أ

70. Пас, чун дид ба сӯйи он [ғизо] даст 

намебаранд [ва чизе намехӯранд], бо 

онон эҳсоси бегонагӣ кард ва [аз бими 

он ки қасди қатлашро дошта бошанд] 

аз онон тарсе ба дил гирифт. 

[Фариштагон] Гуфтанд: «Натарс, мо ба 

сӯйи қавми Лут фиристода шудаем» 

يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ  
َ
ا رََءآ أ فَلَمه

 ْۚ وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
نَِكَرُهۡم َوأ

ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوِم  
ُ
َقالُواْ لَا َتخَۡف إِنهآ أ

 ٧٠ لُوطٖ 

71. Ва ҳамсараш [Сора, ки пушти 

парда] истода буд, [аз шунидани 

хабари таваллуди фарзанд] хандид, 

он гоҳ ӯро ба Исҳоқ ва пас аз ӯ ба 

Яъқуб башорат додем 

تُُهۥ َقآئَِمة  َفَضِحَكۡت 
َ
َوٱۡمَرأ

ۡرَنََٰها بِإِۡسَحََٰق َوِمن َوَرآِء   فَبَشه
 ٧١ إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب 

72. [Сора] Гуфт: «Эй вой бар ман! Оё 

дар ҳоле ки худам пиразанам ва ин 

шавҳарам пирамарде [фартут] аст, 

фарзанд мезоям? Ба ростӣ, ин чизе 

шигифтовар аст 

نَا۠ َعُجوز  
َ
لُِد َوأ

َ
َقالَۡت َيََٰوۡيلََتيَٰٓ َءأ

ۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء  َوَهََٰذا َبۡعلِى َشۡيًخا
 ٧٢ َعِجيب  

73. [Фариштагон] Гуфтанд: «Оё аз 

фармони Аллоҳ таоло тааҷҷуб 

мекунӣ? Раҳмати Аллоҳ таоло ва 

баракоташ бар шумо ва аҳли хона 

бод! Бе тардид, Ӯ cутудае бузургвор 

аст» 

ِۖۡ َرۡحمَُت  ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن ِمۡن أ

َ
َقالُٓواْ أ

ۡهَل  
َ
ِ َوبَرََكَُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ ٱَّلله

ِجيد    ٧٣ ٱلَۡبۡيِتِۚ إِنهُهۥ َحمِيد  مه
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74. Пас, чун тарс аз [дили] Иброҳим 

[берун] рафт ва башорати [таваллуди 

фарзанд] ба ӯ расид, дар бораи 

[таъхири азоб ё наҷоти муъминони] 

қавми Лут бо мо баҳс [ва ба чуну чаро] 

пардохт 

ۡوُع   ا َذَهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
وََجآَءتُۡه ٱلۡبُۡشَرىَٰ يَُجَِٰدلَُنا فِي َقۡوِم  

 ٧٤ لُوٍط 

75. Ба ростӣ, ки Иброҳим бурдбору 

бисёрниёишгар ва бозоянда [ба 

даргоҳи Мо] буд 

نِيب   َٰه  مُّ وه
َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

76. [Фариштагон гуфтанд] «Эй 

Иброҳим, аз ин [сухан] бигзар, [чаро 

ки] ба ростӣ, фармони [азоби] 

Парвардигорат фаро расидааст ва 

мусалламан, азобе бозгаштнопазир 

барояшон хоҳад омад» 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ  
َ
إِبَۡرَٰهِيُم أ َيَٰٓ

ۡمُر َرب َِكۖۡ َوِإنهُهۡم َءاتِيِهۡم  
َ
َقۡد َجآَء أ

 ٧٦ َعَذاٌب َغيُۡر َمۡرُدودٖ 

77. Ва чун фиристодагони Мо назди 

Лут омаданд, аз [тасаввури бешармии 

қавмаш нисбат ба] онон нигарон ва 

дилтанг шуд ва гуфт: «Имрӯз рӯзи 

бисёр сахтест» 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم  َولَمه
َوَضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا َوَقاَل َهََٰذا يَۡوٌم 

 ٧٧ َعِصيب  

78. Ва қавми ӯ шитобон [ба қасди 

комҷӯӣ аз меҳмонони Лут] ба [хонаи] ӯ 

ҳуҷум оварданд, дар ҳоле ки пеш аз он 

[низ] муртакиби корҳои зиште 

мешуданд. [Лут]Гуфт: «Эй қавми ман, 

инҳо духтарони [уммати] ман ҳастанд; 

[бо эшон издивоҷ кунед]. Онон барои 

шумо покизатаранд, пас, аз Аллоҳ 

таоло битарсед ва маро дар 

[муқобили] меҳмононам шармсор 

накунед. Оё байни шумо марди 

хирадманде нест [ки шуморо аз ин кор 

боздорад]»? 

وََجآَءهُۥ َقۡوُمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َوِمن 
ي ِـ َاِتِۚ َقاَل   َقۡبُل َكانُواْ َيۡعَملُوَن ٱلسه

ۡطَهُر  
َ
ُؤلَآِء َبَناتِي ُهنه أ َيََٰقۡوِم َهَٰٓ

َ َولَا ُتخُۡزوِن فِي  لَُكۡمۖۡ َف  ٱتهُقواْ ٱَّلله
لَيَۡس ِمنُكۡم رَُجل   

َ
َضۡيِفٓيِۖ أ

 ٧٨ رهِشيد  
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79. Онон гуфтанд: «Ту худ медонӣ, ки 

мо ба духтарони [уммати] ту ниёзе 

надорем ва хуб медонӣ, ки мо чи 

мехоҳем» 

َقالُواْ لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا فِي َبَناتَِك 
ٖ َوِإنهَك لََتۡعلَُم َما نُرِيدُ ِمۡن   ٧٩ َحق 

80. [Лут] Гуфт: «Кош, дар баробари 

шумо қудрате доштам ё метавонистам 

ба такягоҳи устуворе [ҳамчун хонавода 

ва қабилаам] паноҳ бибарам» 

ۡو َءاوِٓي  
َ
نه لِي بُِكۡم ُقوهةً أ

َ
َقاَل لَۡو أ

 ٨٠ إِلَيَٰ ُرۡكٖن َشِديدٖ 

81. [Фариштагон] Гуфтанд: «Эй Лут, мо 

фиристодагони Парвардигорат 

ҳастем. Онон ҳаргиз ба ту даст 

намеёбанд, пас, вақте посе аз шаб 

гузарад, хонаводаатро [аз ин шаҳр 

берун] бибар ва ҳеҷ як аз шумо ба 

пушти сар нигоҳ накунад, магар 

ҳамсарат, ки он чи [аз азоб], ки ба 

онон мерасад, ҳатман, ба ӯ [низ] хоҳад 

расид. Дар ҳақиқат, ваъдагоҳашон 

субҳ аст. Оё субҳ наздик нест?» 

َقالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن 
ۡهلَِك بِقِۡطٖع  

َ
ۡسِر بِأ

َ
يَِصلُٓواْ إِلَۡيَكۖۡ فَأ

َحٌد 
َ
هۡيِل َولَا يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ َِن ٱل م 

تََكۖۡ إِنهُهۥ ُمِصيُبَها َمآ إِ 
َ
ها ٱۡمَرأ ل

ۡبُحْۚ   َصاَبُهۡمْۚ إِنه َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ
َ
أ

ۡبُح بَِقرِيبٖ  لَيَۡس ٱلصُّ
َ
 ٨١ أ

82. Пас, чун фармони Мо фаро расид, 

он [сарзамин]-ро зерурӯ кардем ва бар 

онон санггилҳое паёпай боридем 

ۡمُرنَا َجَعلۡ 
َ
ا َجآَء أ َٰلَِيَها  فَلَمه َنا َع

ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة  
َ
َسافِلََها َوأ

نُضودٖ  يٖل مه ِ ِن ِسج   ٨٢ م 

83. [Сангҳое, ки] Назди Парвардигорат 

нишондор буд ва ин [азоби дарднок] аз 

ситамгорони [дигар, аз ҷумла Қурайш] 

дур нест 

َسوهَمًة ِعنَد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَي ِمَن  مُّ
َٰلِِميَن بَِبعِيدٖ ٱ  ٨٣ لظه
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84. Ва ба сӯйи [қавми] Мадян 

бародарашон Шуайбро [фиристодем]. 

Ӯ гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро 

бипарастед, ки ба ҷуз ӯ маъбуде [бар 

ҳақ] надоред ва паймона ва мизонро 

кам накунед. Ба ростӣ, шуморо дар 

неъмат мебинем, ва[ле] аз азоби рӯзи 

фарогир бар шумо метарсам 

ْۚ َقاَل   َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۖۥۡ َولَا تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل  إَِلٍَٰه َغيُۡرُه
َُٰكم ِبخَيٖۡر َوِإن ِٓي   َرى

َ
َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَوۡ 
َ
ٖم أ

حِيٖط   ٨٤ مُّ

85. Ва эй қавми ман, паймона ва 

мизонро бо адолат тамом [-у комил] 

бидиҳед ва колоҳои мардумро кам 

надиҳед ва дар замин ба фасод [-у 

гуноҳ]накӯшед 

ۡوُفواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميَزاَن 
َ
َوَيََٰقۡوِم أ

اَس  بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه
شۡ 

َ
ۡرِض  أ

َ
َيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

 ٨٥ ُمۡفِسِدينَ 

86. Агар имон дошта бошед, он чи 

Аллоҳ таоло [пас аз таҳвили комили 

паймона аз касби ҳалол] бароятон 

боқӣ мегузорад, беҳтар аст ва ман бар 

шумо нигаҳбон нестам» 

ِ َخيۡر   لهُكۡم إِن ُكنُتم بَقِيهُت ٱَّلله
نَا۠ َعلَۡيُكم 

َ
ۡؤِمنِيَنْۚ َوَمآ أ مُّ

 ٨٦ ِبحَفِيٖظ 

87. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, оё 

намозат туро бар он медорад, ки [ба 

мо амр кунӣ, то] даст аз он чи 

падаронамон мепарстиданд, 

бардорем ё дар амволамон ҳар коре, 

ки мехоҳем, накунем? Ту, ки бурдбор 

[ва] хирадмандӣ [пас, чаро чунин 

мегӯӣ]?» 

ن 
َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
َقالُواْ َيَُٰشَعۡيُب أ

ن نهۡفَعَل 
َ
ۡو أ

َ
نهتۡرَُك َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَآ أ

نَت 
َ
ْۖۡ إِنهَك لَأ ُؤا َٰلَِنا َما نََشَٰٓ ۡمَو

َ
فِٓي أ

 ٨٧ ٱلۡحَلِيُم ٱلرهِشيدُ 
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88. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, ба 

ман бигӯед, [ки] агар аз сӯйи 

Парвардигорам далел [-у муъҷизаи] 

ошкоре дошта бошам ва аз ҷониби 

хеш рӯзии накуие ба ман ато карда 

бошад [он гоҳ чи мекунед]? Ва ман 

намехоҳам дар он чи шуморо аз он 

бозмедорам, бо шумо мухолифат 

кунам [вале худ анҷомаш диҳам]. То 

он ҷо дар тавон дорам, ҷуз ислоҳ 

намехоҳам ва тавфиқи ман танҳо ба 

[лутфу хости] Худост, бар Ӯ таваккал 

кардам ва ба сӯйи Ӯ бозмегардам 

رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ 
َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

ب ِي َوَرَزقَنِي ِمۡنُه رِۡزًقا  ِن ره بَي َِنةٖ م 
َخالَِفُكۡم إِلَيَٰ َحسَ 

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ْۚ َوَمآ أ ٗنا

ها   رِيُد إِل
ُ
ۡنَهىَُٰكۡم َعۡنُهْۚ إِۡن أ

َ
َمآ أ

ٱلۡإِۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتْۚ َوَما تَۡوفِيِقٓي 
ِْۚ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ  ها بِٱَّلله إِل

نِيُب 
ُ
 ٨٨ أ

89. Ва эй қавми ман, душманӣ [ва 

мухолифат] бо ман сабаб нашавад, ки 

ҳаммонанди он чи ки ба қавми Нуҳ ё 

қавми Ҳуд ё қавми Солеҳ расид, ба 

шумо [низ] бирасад ва [ба хусус азоби] 

қавми Лут [ки аз лиҳози замону макон] 

чандон аз шумо дур нест 

ن  
َ
َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنهُكۡم ِشَقاقِٓي أ

 
َ
ِۡثُل َمآ أ َصاَب َقۡوَم يُِصيَبُكم م 

ۡو َقۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما  
َ
ۡو َقۡوَم ُهوٍد أ

َ
نُوٍح أ

ِنُكم بَِبعِيدٖ   ٨٩ َقۡوُم لُوٖط م 

90. Ва аз Парвардигоратон омурзиш 

бихоҳед, сипас ба сӯйи Ӯ бозгардед 

[ва тавба кунед, ки] бе тардид, 

Парвардигорам меҳрубон [ва] дӯстдор 

[-и тавбакунандагон] аст 

َوٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ 
 ٩٠ إِنه َرب ِي رَِحيم  َوُدود  

91. Онон гуфтанд: «Эй Шуайб, бисёре 

аз он чиро, ки мегӯӣ, намефаҳмем ва 

яқинан туро дар миёни худ нотавон 

мебинем ва агар [эҳтироми] қабилаат 

намебуд, мусалламан, сангсорат 

мекардем ва ту назди мо тавонманд 

[гаронқадр] нестӣ» 

ا   ِمه َقالُواْ َيَُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م 
  ۡۖ ََٰك فِيَنا َضعِيٗفا َتُقوُل َوِإنها لَنََرى

نَت 
َ
َولَۡولَا َرۡهُطَك لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ أ

 ٩١ َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ 
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92. [Шуайб] Гуфт: «Эй қавми ман, оё 

қабилаам назди шумо гиромитар аз 

Аллоҳ таоло аст, ки [фармони] Ӯро 

[фаромӯш кардед ва] пушти сари хеш 

андохтаед. Бе тардид, Парвардигорам 

ба он чи анҷом медиҳед, иҳота дорад 

َعزُّ َعلَۡيُكم 
َ
َرۡهِطٓي أ

َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

َِن  خَۡذُتُموهُ َوَرآَءُكۡم م  ِ َوٱته ٱَّلله
ۖۡ إِنه َرب ِي بَِما َتۡعَملُوَن   ِظۡهرِيًّا

 ٩٢ ُمحِيط  

93. Ва эй қавми ман, шумо ба равиши 

худ амал кунед, ман низ [ба равиши 

худ] амал мекунам. Ба зудӣ хоҳед 

донист, ки азоби расвокунанда бар чи 

касе фуруд меояд ва дурӯғгӯ кист. 

Шумо мунтазир бошед ва ман [низ] бо 

шумо дар интизорам» 

َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
تِيهِ  

ۡ
ۖۡ َسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ َِٰمل  َع

  ۡۖ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َوَمۡن ُهَو َكَِٰذب 
 ٩٣ َوٱۡرتَقُِبٓواْ إِن ِي َمَعُكۡم َرقِيب  

94. Ва чун фармони Мо фаро расид, 

Шуайб ва касонеро, ки ҳамроҳаш имон 

оварда буданд, ба раҳмате аз [ҷониби] 

хеш наҷот додем ва касонеро, ки 

ситам карданд, бонге [маргбор] фаро 

гирифт, пас, дар ҷойи худ ба рӯ 

афтоданд ва ҳалок шуданд; 

ۡمُرنَا َنجهيۡ 
َ
ا َجآَء أ َنا ُشَعۡيٗبا  َولَمه

ِنها  هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  َوٱل
ۡيَحُة   هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذِت ٱل

َ
َوأ

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
 ٩٤ فَأ

95. Чунон [мурданд] ки гӯӣ ҳаргиз дар 

он [диёр] набуданд. Ҳон! [Қавми] 

Мадян [аз раҳмати илоҳӣ] дур бод! 

Чунончи [қавми] Самуд дур шуданд 

لَا ُبۡعٗدا  
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

 ٩٥ ل َِمۡدَيَن َكَما بَعَِدۡت َثُمودُ 

96. Ва ба ростӣ, Мӯсоро бо оёти худ ва 

далеле ошкор фиристодем 
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا 

َ
َولََقۡد أ

بِينٍ   ٩٦ وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

97. Ба сӯйи Фиръавн ва бузургон [-у 

ашрофи қавм]-и ӯ, пас, онон аз 

фармони Фиръавн пайравӣ карданд ва 

фармони Фиръавн дуруст [ва 

бихрадона] набуд 

ۡمَر  
َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهَبُعٓواْ أ

ۡمُر فِرَۡعۡوَن بِرَِشيدٖ 
َ
 ٩٧ فِرَۡعۡوَنۖۡ َوَمآ أ
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98. [Фиръавн] Рӯзи қиёмат пешопеши 

қавмаш меравад ва ононро ба оташ [-и 

дузах] ворид мекунад ва чи бад 

ҷойгоҳест, ки ба он ворид мешаванд! 

ۡوَرَدُهُم  
َ
َيۡقُدُم َقۡوَمُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ
ۖۡ َوبِۡئَس ٱلۡوِۡرُد ٱلَۡمۡوُرودُ  اَر  ٩٨ ٱلنه

99. Ва дар ин [дунё] ва рӯзи қиёмат, 

нафрин ба дунбол доранд ва чи бад 

армуғоне ба онон мебахшанд! 

تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعَنٗة َويَۡوَم 
ُ
َوأ

ِۡفُد ٱلَۡمۡرفُودُ   ٩٩ ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ بِۡئَس ٱلر 

100. [Эй паёмбар] Ин [бархе] аз 

хабарҳои он [сарзаминҳо ва] 

шаҳрҳост, ки онҳоро бароят бозгӯ 

мекунем, бархе аз онҳо [ҳанӯз] 

побарҷост ва [бархе дигар] вайрон 

[гаштааст] 

ُهۥ   ۢنَبآِء ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

 ١٠٠ َعلَۡيَكۖۡ ِمۡنَها َقآئِم  وََحِصيد  

101. Ва Мо ба эшон ситам накардем, 

балки онон [худ] ба хештан ситам 

карданд, пас, ҳангоме ки фармони 

Парвардигорат [барои азобашон] 

фаро расид, маъбудонашон, ки ба 

ҷойи Аллоҳ таоло мехонданд, суде 

барояшон надоштанд [ва ёриашон 

надоданд] ва бар онон ҷуз ҳалокат [-у 

табоҳӣ] наафзуданд 

َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ 
نُفَسُهۡمۖۡ 

َ
ۡغَنۡت َعۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم  أ

َ
َفَمآ أ

ِ ِمن  ٱلهتِي يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡمُر َرب َِكۖۡ َوَما 

َ
ا َجآَء أ همه َشۡيٖء ل

 ١٠١ َزاُدوُهۡم َغيَۡر تَتۡبِيبٖ 

102. Ва чунин аст бозхости 

Парвардигорат, ки аҳолии шаҳрҳоеро, 

ки ситамгор [-у мушрик] буданд, фаро 

мегирифт. Бе гумон, бозхости ӯ 

дарднок ва сахт аст 

َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ 
َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

لِيم   
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
ْۚ إِنه أ َوِهَي َظَٰلَِمٌة

 ١٠٢ َشِديدٌ 

103. Яқинан, дар ин [достонҳо, панд 

ва] нишонаест барои касе, ки аз азоби 

охират метарсад. Он [рӯз] рӯзест, ки 

мардумро барои [ҳисобрасӣ дар] он 

ҷамъ мекунанд ва он [рӯз] рӯзест, ки 

[тамоми аҳли маҳшар] онро мебинанд 

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف   إِنه فِي َذ
هُه  جُۡموع  ل َٰلَِك يَۡوم  مه َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذ

ۡشُهود   َٰلَِك يَۡوم  مه اُس َوَذ  ١٠٣ ٱلنه
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104. Ва Мо онро ҷуз то муддате 

муайян ба таъхир намеандозем 
ۡعُدودٖ  َجٖل مه

َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. Рӯзе биёяд, ки ҳеҷ кас ҷуз ба 

иҷозати Ӯ [Аллоҳ таоло] сухан 

намегӯяд, пас, бархе аз онон 

бадбахтанд ва [бархе дигар] некбахт 

 َ ِت ل
ۡ
ها بِإِۡذنِهۚۦِْ يَۡوَم يَأ ا تََكلهُم َنۡفٌس إِل

 ١٠٥ َفِمۡنُهۡم َشِقي   وََسعِيد  

106. Аммо касоне, ки бадбахт шуданд, 

[дузахианд ва] дар оташ барояшон [бо 

ҳар даму боздам] фарёду нолае аст 

ارِ لَُهۡم  هِذيَن َشُقواْ فَِفي ٱلنه ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٠٦ وََشِهيقٌ فِيَها َزفِير  

107. То осмонҳо ва замин [боқӣ] аст, 

дар он [азоб] ҷовидонанд, магар он ки 

Парвардигорат бихоҳад [ки 

муваҳҳидони гунаҳгорро аз дузах 

хориҷ созад]. Бе тардид, 

Парвардигорат он чиро, ки бихоҳад, 

анҷом медиҳад 

َمََٰوَُٰت  َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه 
ها َما َشآَء َربَُّكْۚ إِنه َربهَك  ۡرُض إِل

َ
َوٱلۡأ

ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٠٧ َفعه

108. Ва аммо касоне, ки некбахт [ва 

саодатманд] шуданд, то осмонҳо ва 

замин [боқӣ] аст, ҷовидона дар 

биҳиштанд, магар он ки 

Парвардигорат бихоҳад [ки 

муваҳҳидони гунаҳгорро пеш аз вуруд 

ба биҳишт дар дузах муҷозот кунад. 

Ин неъмат] бахшише бепоён аст 

هِذيَن ُسعُِدواْ فَِفي ٱلۡجَنهةِ  ا ٱل مه
َ
۞َوأ

َمََٰوَُٰت   َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
ها َما َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء   ۡرُض إِل

َ
َوٱلۡأ

 ١٠٨ َغيَۡر َمجُۡذوذٖ 

109. Пас, аз [ботил будани] он чи инон 

[мушрикон] мепарастанд, дар тардид 

мабош. Онон ин маъбудонро 

намепарастанд, магар ба ҳамон 

шакле, ки падаронашон [низ] пештар 

мепарастиданд ва Мо саҳмашонро [аз 

азоб] бекамукост ба онон хоҳем дод 

ِمه  ا َيۡعُبُد  فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م 
ها َكَما َيۡعُبُد  ِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِل ُؤلَآِء َهَٰٓ

ْۚ َوِإنها لَُمَوفُّوُهۡم   ِن َقۡبُل َءابَآؤُُهم م 
 ١٠٩ نَِصيَبُهۡم َغيَۡر َمنُقوٖص 
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110. Ва ба ростӣ, [Мо] ба Мӯсо китоб 

додем, пас, дар он ихтилоф шуд. Ва 

агар пештар [дар мавриди муҳлат ба 

гунаҳгорон ва ҳисобрасӣ дар қиёмат] 

сухане аз ҷониби Парвардигорат баён 

нашуда буд, яқинан, [дар ҳамин дунё] 

миёнашон доварӣ мешуд [ва азоб 

нозил мегашт] ва ба ростӣ, ки онон 

[яҳудиён ва мушрикон] дар бораи 

[ҳаққонияти] ин [Қуръон] сахт дар 

тардиданд 

 َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َولََقدۡ 
فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت  
ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفي   ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ١١٠ َشك ٖ م 

111. Ва Парвардигорат [подоши] 

аъмоли ҳар кадомашро, ҳатман, 

бекаму кост хоҳад дод. Бе тардид, Ӯ 

ба он чи мекунанд, огоҳ аст 

َِينهُهۡم َربَُّك  ا لَُيوَف  همه ا ل
َوِإنه ُكل ٗ

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ بَِما َيۡعَملُوَن  
َ
أ

 ١١١ َخبِير  

112. Пас, [эй паёмбар] чунон ки 

фармон ёфтаӣ, [дар баробари 

мушрикон] истиқомат кун ва касе, ки 

ҳамроҳи ту [ба пешгоҳи илоҳӣ] рӯ 

овардааст [низ бояд дар диндорӣ 

истиқомат кунад] ва саркашӣ накунед. 

Бе тардид, ӯ ба он чи мекунед, биност 

ِمۡرَت َوَمن تَاَب  
ُ
فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

ْْۚ إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن  َمَعَك َولَا َتۡطَغۡوا
 ١١٢ بَِصير  

113. Ба касоне, ки ситам карданд 

[кофирон] гароиш наёбед, ки [агар 

чунин кунед] оташи дузах ба шумо низ 

хоҳад расид ва дар баробари Аллоҳ 

таоло [ҳеҷ] дӯсте надоред ва он гоҳ 

ёрӣ намешавед 

هِذيَن َظلَُمواْ  َولَا تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل
ِن  اُر َوَما لَُكم م  ُكُم ٱلنه َفَتَمسه

 ِ ۡولَِيآَء ُثمه لَا  ُدوِن ٱَّلله
َ
 ِمۡن أ

 ١١٣ تُنَصُرونَ 
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114. Ва дар ду тарафи рӯз [оғоз ва 

поёни рӯз] ва соате аз шаб намоз 

бигзор. Бе тардид, некиҳо бадиҳоро аз 

байн мебарад. Ин [сухан] пандест 

барои пандпазирон 

َهارِ َوُزلَٗفا ةَ َطَرفَيِ ٱلنه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
  َوأ

هۡيِلِۚ إِنه ٱلۡحََسَنَِٰت يُۡذهِبَۡن   َِن ٱل م 
َٰلَِك ذِۡكَرىَٰ  ي ِـ َاِتِۚ َذ ٱلسه

َٰكِرِينَ   ١١٤ لِلذه

115. Ва шикебоӣ кун,[ки] бе тардид, 

Аллоҳ таоло подоши накукоронро 

табоҳ намекунад 

ۡجَر  
َ
َ لَا يُِضيُع أ َوٱۡصبِۡر َفإِنه ٱَّلله

 ١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

116. Пас, чаро дар миёни умматҳои 

пеш аз шумо, ҷуз андаке аз онон, ки 

[аз азоб] наҷоташон додем,[муъминон 

ва] хирадмандоне набуданд, ки 

[мардумро] аз фасод дар замин 

боздоранд? Ва касоне, ки ситам 

карданд, ба дунболи нозу неъмате, ки 

ёфта буданд, рафтанд ва гунаҳгор 

буданд 

فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن  
ْولُواْ بَقِيهةٖ َيۡنَهۡوَن َعِن 

ُ
َقۡبلُِكۡم أ

ۡن  ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡرِض إِل
َ
ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ

هِذيَن َظلَُمواْ َمآ  نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمُۗ َوٱتهَبَع ٱل
َ
أ

تۡرُِفواْ فِيهِ وََكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 
ُ
 ١١٦ أ

117. Ва [суннати] Парвардигорат чунин 

набудааст, ки шаҳрҳоро, дар ҳоле ки 

сокинонаш [афроде] накукор буданд, 

ба ситам нобуд кунад 

َوَما َكاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ 
ۡهلَُها ُمۡصلُِحونَ 

َ
 ١١٧ بُِظلٖۡم َوأ

118. Ва агар Парвардигорат мехост, 

[ҳамаи] мардумро як уммати [муваҳҳид 

ва дурусткор] қарор медод, вале [онон] 

ҳамвора мухталифанд 

ٗة   مه
ُ
اَس أ َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه

ۖۡ َولَا يََزالُوَن ُمخَۡتلِفِينَ   ١١٨ َوَِٰحَدٗة

119. Магар касоне, ки Парвардигорат 

ба онон раҳм кард ва барои ҳамин 

ононро офаридааст ва ваъдаи 

Парвардигорат [чунин] таҳаққуқ 

пазируфтааст [ки]: «Ҳатман, дузахро 

аз ҷинну инсон [-и гунаҳгор] анбошта 

хоҳам сохт» 

َٰلَِك َخلََقُهۡمُۗ   ها َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ إِل
ۡملََأنه َجَهنهَم 

َ
ۡت َكلَِمُة َرب َِك لَأ َوَتمه

ا ۡجمَعِينَ ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
َ
 ١١٩ ِس أ
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120. Ва [эй Муҳаммад] аз ахбори 

паёмбарон ин ҳамаро бар ту ҳикоят 

мекунем, то дилатро бо онҳо субот [-у 

оромиш] бахшем ва дар ин 

[саргузаштҳо] ҳақиқат бароят 

омадааст ва [ин достонҳо] пандест 

[барои кофирон] ва тазаккурест барои 

муъминон 

ۢنَبآِء  
َ
ا نهُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

وَُكل ٗ
ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكْۚ 

وََجآَءَك فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ َوَموِۡعَظة   
 ١٢٠ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

121. Ва ба касоне, ки имон 

намеоваранд, бигӯ: «Шумо ба равиши 

худ амал кунед, мо [низ ба шеваи худ] 

амал мекунем 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ  َوقُل ل ِل
َِٰملُونَ   ١٢١ َمكَانَتُِكۡم إِنها َع

122. Ва мунтазир бошед, [ки] бе 

тардид, мо [низ] мунтазирем» 
 ١٢٢ َوٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ 

123. Ва [огоҳӣ аз] ғайби осмонҳо ва 

замин, аз они Аллоҳ таоло аст ва 

ҳамаи корҳо ба сӯйи ӯ бозгардонда 

мешавад. Пас, Ӯро бипараст ва бар Ӯ 

таваккал кун ва Парвардигорат аз он 

чи мекунед,[ҳаргиз] ғофил нест 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ۡمُر ُكلُُّهۥ فَٱعۡ 
َ
ُبۡدهُ  َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُع ٱلۡأ

ا   َوتَوَكهۡل َعلَۡيهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
 ١٢٣ َتۡعَملُونَ 
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Сураи Юсуф يوسف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, ро. Ин оёти китоби 

равшангар аст 
َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب  الٓرِۚ تِلَۡك 

 ١ ٱلُۡمبِينِ 

2. Мо онро Қуръоне [ба забони] арабӣ 

нозил кардем, бошад, ки [дар 

мафоҳимаш] бияндешед 

ا لهَعلهُكۡم   نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ
َ
إِنهآ أ

 ٢ َتۡعقِلُونَ 

3. [Эй паёмбар] мо беҳтарин достонро 

бо ваҳй кардани ин Қуръон бар ту 

ҳикоят мекунем ва мусалламан, 

пештар ту [аз ин достонҳо] бехабар 

будӣ 

ۡحَسَن 
َ
َنحُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َهََٰذا  
َ
ٱلَۡقَصِص بَِمآ أ

ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن َقۡبلِهِۦ لَِمَن  
 ٣ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

4. [Ёд кун аз] ҳангоме ки Юсуф ба 

падараш [Яъқуб] гуфт: «Падарҷон, ман 

[дар хоб] ёздаҳ ситора ва хуршеду моҳ 

дидам. Онҳоро дидам, ки бароям 

саҷда мекарданд» 

بَِت إِن ِي 
َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
إِۡذ َقاَل يُوُسُف لِأ

ۡمَس  َحَد َعَشَر َكۡوَكٗبا َوٱلشه
َ
يُۡت أ

َ
َرأ

ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ 
َ
 ٤ َوٱلَۡقَمَر َرأ

5. [Яъқуб] Гуфт: «Писарам, хобатро 

барои бародаронат бозгӯ макун, ки 

бароят найранге меандешанд,[чаро ки] 

бе тардид, шайтон душмани ошкоре 

барои инсон аст 

َقاَل َيَُٰبَنيه لَا َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك عَلَىَٰٓ  
إِۡخَوتَِك َفَيِكيُدواْ لََك َكۡيًداۖۡ إِنه 

ۡيَطَٰنَ  بِين  ٱلشه  ٥  لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو   مُّ
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6. Парвардигорат туро ин гуна 

бармегузинад ва ба ту [илми] таъбири 

хобҳоро меомӯзад ва неъматашро бар 

ту ва бар хонадони Яъқуб тамом 

мегардонад, чунон ки пеш аз ин [низ] 

бар аҷдодат – Иброҳим ва Исҳоқ 

тамом кард. Бе тардид, Парвардигорат 

донову ҳаким аст» 

َوَكَذَٰلَِك َيجَۡتبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك  
َحادِيِث َويُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ 

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ِمن تَأ

َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب َكَمآ  
بََوۡيَك ِمن َقۡبُل إِبَۡرَٰهِيَم 

َ
َها عَلَىَٰٓ أ َتمه

َ
أ

ْۚ إِنه  َربهَك َعلِيٌم َوِإۡسَحََٰق
 ٦ َحِكيم  

7. Ба ростӣ, ки дар [достони] Юсуф ва 

бародаронаш, барои пурсишгарон [дар 

бораи Юсуф ибратҳо ва] нишонаҳост 

ۦٓ   ۞لهَقۡد َكاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ
آئِلِينَ   ٧ َءاَيَٰت  ل ِلسه

8. Он гоҳ ки [ба якдигар] гуфтанд: 

«Юсуф ва бародараш [Бинёмин] назди 

падарамон аз мо маҳбубтаранд, дар 

ҳоле ки мо як гурӯҳ [-и неруманд] 

ҳастем. Ҳаққо, ки падарамон [бо ин 

меҳрварзии бедалел] дар гумроҳии 

ошкоре аст 

َحبُّ إِلَيَٰٓ  
َ
ُخوهُ أ

َ
إِۡذ َقالُواْ لَُيوُسُف َوأ

بِيَنا ِمنها َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنه 
َ
بَانَا   أ

َ
أ

بِينٍ   ٨ لَِفي َضَلَٰٖل مُّ

9. [Яке аз бародарон гуфт] Юсуфро 

бикушед ё ӯро ба сарзамин [-и 

дурдаст]-е биафканед, то таваҷҷуҳи 

падаратон фақат ба [сӯйи] шумо 

бошад ва пас аз он [тавба кунед ва] 

афроде шоиста бошед» 

وِ ٱۡطرَُحوُه 
َ
ۡرٗضا  ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ

َ
 أ

بِيُكۡم  
َ
َيخُۡل لَُكۡم وَۡجُه أ

َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َقۡوٗما 
 ٩ َصَٰلِِحينَ 

10. Яке [дигар] аз онон гуфт: «Юсуфро 

накушед ва агар [мехоҳед] коре анҷом 

диҳед, ӯро дар қаъри чоҳ биандозед, 

то бархе аз мусофирон [-и корвон] ӯро 

баргиранд [ва бо худ ба ҷойе дур 

баранд]» 

ِۡنُهۡم لَا َتۡقُتلُواْ يُوُسَف   َقاَل َقآئِل  م 
ِ يَلَۡتقِۡطُه  لُۡقوهُ فِي َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 

َ
َوأ

َٰعِلِينَ  يهاَرةِ إِن ُكنُتۡم َف  ١٠ َبۡعُض ٱلسه
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11. [Сипас назди Яъқуб рафтанд] Ва 

гуфтанд: «Падарҷон, чаро моро бар 

Юсуф амин намешуморӣ, ҳол он ки мо 

хайрхоҳаш ҳастем? 

َ۬منها عَلَىَٰ 
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

 ١١ يُوُسَف َوِإنها لَُهۥ لََنَِٰصُحونَ 

12. Фардо ӯро бо мо [ба дашт] 

бифрист, то [дар чаманҳо] бигардад ва 

бозӣ кунад ва мо ба хубӣ муроқибаш 

ҳастем» 

ۡرِسلُۡه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب َوِإنها 
َ
أ

 ١٢ لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 

13. [Яъқуб] Гуфт: «Ин ки ӯро бибаред, 

маро андуҳгин мекунад ва аз ин 

метарсам, ки гург ӯро бихӯрад ва шумо 

аз ӯ ғофил бошед» 

ن تَذۡ 
َ
َهُبواْ بِهِۦ  َقاَل إِن ِي لََيۡحُزنُنِٓي أ

نُتۡم 
َ
ِئُۡب َوأ ُكلَُه ٱلذ 

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
َوأ

 ١٣ َعۡنُه َغَٰفِلُونَ 

14. Онон гуфтанд: «Бо вуҷуди ин ки мо 

як гурӯҳ [-и неруманд] ҳастем, агар 

[иҷозат диҳем, ки] гург ӯро бихӯрад, 

ҳатман, зиёнкор хоҳем буд» 

ِئُۡب وَ  َكلَُه ٱلذ 
َ
َنحُۡن َقالُواْ لَئِۡن أ

 ١٤ ُعۡصَبٌة إِنهآ إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

15. Пас, чун вайро [ҳамроҳи худ] 

бурданд ва ҳамдаст шуданд, ки ӯро 

дар қаъри чоҳ биандозанд, ба ӯ ваҳй 

кардем, ки: «[Саранҷом] Ҳатман, 

ононро, дар ҳоле ки [дар бораат] ҳеҷ 

намедонанд, аз [чанду чуни] ин 

корашон огоҳ хоҳӣ сохт» 

ن َيجَۡعلُوهُ  
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ 
َ
ِۚ َوأ ِ فِي َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 

ۡمرِهِۡم َهََٰذا َوُهۡم لَا  
َ
لَُتنَب ِئَنهُهم بِأ

 ١٥ يَۡشُعُرونَ 

16. Ва шабонгоҳ гирякунон назди 

падарашон омаданд 
بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكونَ 

َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ

17. Гуфтанд: «Падарҷон, мо [дуртар] 

рафтем, ки мусобиқа диҳем ва 

Юсуфро назди асоси худ гузоштем, ки 

гург ӯро хӯрд ва ҳарчанд ростгӯ 

бошем, ту [ҳаргиз сухани] моро бовар 

нахоҳӣ кард» 

بَانَآ إِنها
َ
َذَهۡبَنا نَۡستَبُِق  َقالُواْ َيَٰٓأ

َوتََرۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمَتَٰعَِنا  
نَت بُِمۡؤِمٖن 

َ
ِئُۡبۖۡ َوَمآ أ َكلَُه ٱلذ 

َ
فَأ

هَنا َولَۡو ُكنها َصَِٰدقِينَ   ١٧ ل
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18. Ва пероҳани ӯро бо хуни дурӯғине 

[барои Яъқуб] оварданд. [Ӯ] Гуфт: 

«[Чунин нест] Балки [ҳавои] нафси 

шумо коре [ношоиста]-ро бароятон 

оростааст, пас, сабре наку [бароям 

беҳтар аст] ва Аллоҳ таоло дар 

[мавриди] он чи мегӯед, ёригар [-и ман] 

аст» 

وََجآُءو عَلَىَٰ َقِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ 
نُفُسُكۡم 

َ
لَۡت لَُكۡم أ َقاَل بَۡل َسوه

 ۡ ُ ٱل ۖۡ َوٱَّلله ۡمٗراۖۡ َفَصبۡر  َجمِيل 
َ
ُمۡسَتَعاُن  أ

 ١٨ عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 

19. Ва корвоне омад ва онон обовари 

худро фиристоданд,пас,ӯ далвашро 

[дар чоҳ] андохт [ва чун Юсуфро боло 

кашид] гуфт: «Мужда диҳед! Ин як 

навҷавон аст» ва [пас аз наҷоташ] ӯро 

ҳамчун як коло[-и арзишманд аз 

дигарон] пинҳон доштанд, ва[-ле] 

Аллоҳ таоло ба он чи мекарданд, огоҳ 

буд 

ۡرَسلُواْ َوارَِدُهۡم  
َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

ۖۥۡ َقاَل َيَٰبُۡشَرىَٰ َهََٰذا   ۡدلَيَٰ َدلَۡوُه
َ
فَأ

  ُۢ ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله وهُ بَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
ْۚ َوأ ُغَلَٰم 

 ١٩ بَِما َيۡعَملُونَ 

20. Ва [саранҷом] ӯро ба баҳое андак, 

чанд дирҳам, фурӯхтанд ва дар [бораи 

нигаҳ доштани] ӯ бемайл буданд 

َوَشَرۡوهُ بَِثَمِۭن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ  
َٰهِِدينَ   ٢٠ وََكانُواْ فِيهِ ِمَن ٱلزه

21. Ва он шахс аз [мардуми] Миср 

[Азиз], ки ӯро харида буд, ба ҳамсараш 

гуфт: «Мақомашро гиромӣ бидор. 

Умед аст, ки бароямон судманд бошад 

ё ӯро ба фарзандӣ бигирем». Ва 

инчунин буд, ки Юсуфро дар [он] 

сарзамин арҷманд [-у муқтадир] 

гардонидем, то ба ӯ таъбири хоб 

биёмӯзем; ва Аллоҳ таоло бар кори 

хеш [тавоно ва] чира аст, вале 

бештари мардум намедонанд 

ِۡصَر   َُٰه ِمن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل
ن  

َ
َُٰه َعَسيَٰٓ أ ۡكرِمِي َمۡثَوى

َ
ۦٓ أ تِهِ

َ
لِٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗداْۚ َوَكَذَٰلَِك 
َ
يَنَفَعَنآ أ

ۡرِض  
َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َمكه

َحادِيِثِۚ 
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
َولُِنَعل َِمُهۥ ِمن تَأ

ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه  
َ
ُ غَالٌِب عَلَىَٰٓ أ َوٱَّلله

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢١ أ

22. Ва чун [Юсуф ба авҷи] неруи 

ҷавонӣ расид, ба ӯ ҳикмату дониш ато 

кардем ва накукоронро инчунин подош 

медиҳем 

ۥٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما   هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

 ْۚ  َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  وَِعلۡٗما
 ٢٢ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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23. Ва он зане, ки ӯ [Юсуф] дар 

хонааш буд, аз вай комҷӯӣ кард ва 

дарҳоро басту гуфт: «Биё [ки дар 

ихтиёри ту ҳастам]». [Юсуф] Гуфт: 

«Паноҳ бар Аллоҳ таоло! Он мард 

[шавҳари ту ва] сарвари ман аст [ва] 

ҷойгоҳамро гиромӣ доштааст [пас, чи 

гуна ба ӯ хиёнат кунам?] яқинан, 

ситамгорон растагор намешаванд» 

َوَرََٰوَدتُۡه ٱلهتِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن 
ََٰب َوَقالَۡت  بَۡو

َ
نهۡفِسهِۦ وََغلهَقِت ٱلۡأ

ِۖۡ إِنهُهۥ َرب ِٓي   َهۡيَت لََكْۚ َقاَل َمَعاَذ ٱَّلله
ۡحَسَن َمۡثَواَيۖۡ إِنه 

َ
ُهۥ لَا ُيۡفلُِح  أ

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. Ва дар ҳақиқат, [он зан] қасди ӯ 

кард ва ӯ низ агар бурҳони 

Парвардигорашро надида буд, қасди 

он зан мекард. Мо инчунин [кардем], 

то бадӣ ва зишткориро аз ӯ дур созем. 

Ба ростӣ, ки ӯ аз бандагони мухлиси 

Мо буд 

ن  َولَقَ 
َ
ۡت بِهۖۦِۡ َوَهمه بَِها لَۡولَٓا أ ۡد َهمه

رهَءا بُۡرَهََٰن َرب ِهۚۦِْ َكَذَٰلَِك لَِنۡصرَِف  
ْۚ إِنهُهۥ ِمۡن  وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَء َعۡنُه ٱلسُّ

 ٢٤ ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

25. Ва ҳар ду ба тарафи дар 

шитофтанд ва [ҳамсари азизи Миср] 

пероҳани ӯро аз пушт пора кард ва 

[дар ин ҳангом] шавҳарашро дар 

остонаи дар ёфтанд.[Он] Зан гуфт: 

«Кайфари касе, ки қасди бад ба 

хонаводаи ту дошта бошад, чист, ҷуз 

ин ки зиндон шавад ё азобе дарднок 

[бубинад]»? 

ۡت َقِميَصُهۥ   َوٱۡستََبَقا ٱلَۡباَب َوَقده
لَۡفَيا

َ
َسي َِدَها لََدا ٱلَۡباِبِۚ   ِمن ُدبُرٖ َوأ

ۡهلَِك  
َ
َراَد بِأ

َ
َقالَۡت َما َجَزآُء َمۡن أ

ۡو َعَذاٌب 
َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
هٓا أ ُسوًٓءا إِل

لِيم  
َ
 ٢٥ أ

26. [Юсуф] Гуфт: «Ӯ аз ман комҷӯӣ 

кард» ва [дар он ҳангом] шоҳиде аз 

бастагони он зан шаҳодат дод: «Агар 

пероҳанаш аз ҷилав пора шуда бошад, 

ин зан рост мегӯяд ва он мард [Юсуф] 

дурӯғгӯст 

َقاَل ِهَي َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشِهَد  
ۡهلَِهآ إِن َكاَن َقِميُصُهۥ  

َ
ِۡن أ َشاهِد  م 

ُقده ِمن ُقُبٖل َفَصَدَقۡت َوُهَو ِمَن 
َِٰذبِينَ   ٢٦ ٱلَۡك

27. Ва[-ле] агар пероҳанаш аз пушт 

пора шуда бошад, ин зан дурӯғ мегӯяд 

ва он мард ростгӯст» 

َوِإن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقده ِمن ُدبُرٖ 
َِٰدقِينَ   ٢٧ َفَكَذبَۡت َوُهَو ِمَن ٱلصه
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28. Пас, чун [Азизи Миср] дид, ки 

пероҳани ӯ аз пушт пора шудааст, [ба 

ҳақиқат пай бурд ва] гуфт: «Ин аз 

найранги шумо [занон] аст, ба ростӣ, 

ки найранги шумо бузург аст 

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقده ِمن ُدبُرٖ َقاَل  فَلَمه
ۖۡ إِنه َكۡيَدُكنه  إِنهُهۥ ِمن َكۡيِدُكنه

 ٢٨ َعِظيم  

29. Эй Юсуф, аз ин [моҷаро] даргузар 

ва [ту эй зан] барои гуноҳат омурзиш 

бихоҳ, ки бе тардид хатокор будаӣ» 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ  
َ
يُوُسُف أ

َوٱۡسَتۡغفِرِي لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك ُكنِت ِمَن 
 ٢٩ ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

30. [Ҳангоме ки ин хабар мунташир 

шуд] Бархе аз занон дар шаҳр 

гуфтанд: «Ҳамсари Азиз [-и Миср] аз 

ғуломи [ҷавони] хеш комҷӯӣ мекунад 

[ва] сахт шефтааш гаштааст. Мо ӯро 

воқеан дар гумроҳии ошкоре 

мебинем» 

ُت  
َ
۞َوَقاَل نِۡسَوة  فِي ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ

ََٰها َعن نهۡفِسهِۖۦۡ َقۡد  َٰوُِد َفَتى ٱلَۡعزِيزِ تَُر
ََٰها فِي َضَلَٰٖل   ۖۡ إِنها لَنََرى َشَغَفَها ُحبًّا

بِينٖ   ٣٠ مُّ

31. Пас, чун [ҳамсари Азиз] найранг [-у 

бадгӯӣ]-и ононро шунид, [шахсеро 

барои даъват] ба суроғашон фиристод 

ва маҷлисе барояшон тартиб дод ва 

ба ҳар кадом [барои буридани ғизо] 

корде дод ва ба Юсуф гуфт: «Бар 

[ҷамъи] онон ворид шав». Пас, [занон] 

чун ӯро диданд, бисёр бузург [-у зебо] 

шумурданд ва [чунон маҳви ҷамолаш 

шуданд] дастҳояшонро захмӣ карданд 

ва гуфтанд: «Паноҳ бар Аллоҳ таоло! 

Ин башар нест, ин ҷуз фариштае 

бузургвор нест» 

ۡرَسلَۡت 
َ
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنه أ فَلَمه

ا  ۡعَتَدۡت لَُهنه ُمتهَكـ ٗ
َ
إِلَۡيِهنه َوأ

ِيٗنا وََءاتَۡت ُكله  ِۡنُهنه ِسك  َوَِٰحَدةٖ م 
ۥٓ  ۡيَنُه

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه َوَقالَِت ٱۡخُرۡج َعلَۡيِهنه

يِۡدَيُهنه َوقُلَۡن  
َ
ۡعَن أ ۡكبَۡرنَُهۥ َوَقطه

َ
أ

ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن َهََٰذآ  َحََٰش َّلِله
ها َملَك  َكرِيم    ٣١ إِل
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32. [Ҳамсари Азиз] Гуфт: «Ин [ҷавони 

зеборӯ] ҳамон аст, ки маро дар барои 

ӯ сарзаниш мекардед. [Оре] Дар 

ҳақиқат, ман аз ӯ комҷӯӣ намудам ва ӯ 

хештандорӣ кард ва [инак] агар он 

чиро ба ӯ дастур медиҳам, анҷом 

надиҳад, ҳатман, зиндонӣ мешавад ва 

мусалламан, аз хоршудагон хоҳад 

буд» 

هِذي لُۡمُتنهنِي فِيهِِۖ  َقالَۡت َفَذَٰلُِكنه   ٱل
َولََقۡد َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ  

هۡم َيۡفَعۡل َمآ  فَٱۡسَتۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل
َِن   َءاُمُرُهۥ لَيُۡسَجنَنه َولََيُكوٗنا م 

َٰغِرِينَ   ٣٢ ٱلصه

33. [Юсуф] Гуфт: «Парвардигоро, 

зиндон барои ман аз он чи [инҳо] маро 

ба сӯяш мехонанд, маҳбубтар аст ва 

агар найрангашонро аз ман нагардонӣ, 

ба онон гароиш меёбам ва [агар чунин 

кунам] нодон хоҳам буд» 

ا   َحبُّ إِلَيه ِممه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  َقاَل َرب 

ها تَۡصرِۡف َعن ِي   يَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِِۖ َوِإل
ِنَ  ُكن م 

َ
ۡصُب إِلَۡيِهنه َوأ

َ
 َكۡيَدُهنه أ
 ٣٣ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

34. Пас, Парвардигораш [дуои] ӯро 

иҷобат кард ва найрангашонро аз ӯ 

бозгардонид. Бе тардид, Ӯ шунавову 

доност 

فَٱۡسَتَجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ َفَصَرَف َعۡنُه  
ِميُع   ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه َكۡيَدُهنه

 ٣٤ ٱلَۡعلِيمُ 

35. Он гоҳ пас аз он ки [Азизи Миср ва 

атрофиёнаш] нишонаҳо[-и покдомании 

Юсуф]-ро диданд, тасмим гирифтанд 

[барои сарпӯш гузоштан бар ин 

беобрӯӣ] ӯро то муддате зиндонӣ 

кунанд 

ُواْ  
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ ُثمه بََدا لَُهم م 

 ٣٥ ٱٓأۡلَيَِٰت لَيَۡسُجُننهُهۥ َحتهيَٰ ِحينٖ 

36. Ва ду ҷавон ҳамроҳи ӯ вориди 

зиндон шуданд. [Рӯзе] Яке аз он ду 

гуфт: «Ман [дар хоб] худро дидам, ки 

[ангур барои] шароб мефишорам» ва 

дигарӣ гуфт: «Ман хоб дидаам, ки бар 

сари хеш [зарфи] ноне мебарам [ва] 

парандагон аз он мехӯранд. Моро аз 

таъбираш огоҳ кун, [ки] ҳатман, туро аз 

накукорон мебинем» 

ۡجَن َفَتَياِنِۖ َقاَل   ِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 
ۡعِصُر َخمٗۡراۖۡ  

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َحُدُهَمآ إِن ِٓي أ

َ
أ

ۡحمُِل َفۡوَق  
َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َوَقاَل ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي أ

يُۡر ِمۡنُهۖۡ   ُكُل ٱلطه
ۡ
ِسي ُخبٗۡزا تَأ

ۡ
َرأ

ََٰك ِمَن نَب ِۡئَنا  ۦٓۖۡ إِنها نََرى وِيلِهِ
ۡ
بَِتأ

 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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37. [Юсуф] Гуфт: «Ҳеҷ ғизое барои 

хӯрдан наздатон намеоваранд, магар 

он ки пеш аз оварданаш, шуморо аз 

[кайфияту] ҳақиқаташ огоҳ созам. Ин 

[ахбори ғайбӣ] аз онҳост, ки 

Парвардигорам ба ман омӯхтааст. Дар 

ҳақиқат, ман оини қавмеро, ки ба 

Аллоҳ таоло имон намеоваранд ва ба 

[сарои] охират [низ] куфр меварзанд, 

тарк кардам 

ۦٓ  تِيُكَما َطَعام  تُۡرَزقَانِهِ
ۡ
َقاَل لَا يَأ

ن 
َ
وِيلِهِۦ َقۡبَل أ

ۡ
تُُكَما بَِتأ

ۡ
ها َنبهأ إِل

ا َعلهمَ  َٰلُِكَما ِممه ْۚ َذ تَِيُكَما
ۡ
ِۚ يَأ نِي َرب ِٓي

ها يُۡؤِمُنوَن  إِن ِي تََرۡكُت ِملهَة َقۡوٖم ل
ِ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   بِٱَّلله

 ٣٧ َكَٰفُِرونَ 

38. Ва аз оини падаронам Иброҳим ва 

Исҳоқ ва Яъқуб пайравӣ кардам. 

Барои мо сазовор нест, ки чизеро 

шарики Аллоҳ таоло қарор диҳем. Ин 

[яктопарастӣ] аз фазли Аллоҳ таоло 

бар мо ва бар [ҳамаи] мардум аст, 

вале бештари мардум сипос 

намегузоранд 

َوٱتهَبۡعُت ِملهَة َءابَآِءٓي إِبَۡرَٰهِيَم 
ن  

َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ َما َكاَن لََنآ أ

َٰلَِك ِمن   ِۚ َذ ِ ِمن َشۡيٖء ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن
ِ َعلَيۡ  اِس  َفۡضِل ٱَّلله َنا وَعَلَى ٱلنه

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
َوَلَِٰكنه أ
 ٣٨ يَۡشُكُرونَ 

39. Эй дӯстони зиндонии ман, оё 

маъбудони пароканда [ва мутааддид] 

беҳтаранд, ё Аллоҳи ягонаи 

пирӯзманд? 

ۡربَاب  
َ
ۡجِن َءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ُ ٱلَۡوَِٰحدُ  ِم ٱَّلله
َ
ُِقوَن َخيٌۡر أ َتَفر    مُّ

ارُ   ٣٩ ٱلَۡقهه

40. Шумо ба ҷои ӯ [чизеро] 

намепарастед, магар номҳое 

[бемаънӣ], ки худ ва падаронатон бар 

онҳо ниҳодаед. Аллоҳ таоло ҳеҷ 

далеле бар [ҳақиқати] онҳо нозил 

накардааст. Фармонравоӣ, танҳо аз 

они Аллоҳ таоло аст [ва] фармон 

додаст, ки ҷуз Ӯро напарастед. Ин 

ҳамон дини рост ва устувор аст; вале 

бештари мардум намедонанд 

ۡسَماٗٓء  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ

آ   نُتۡم وََءابَآؤُُكم مه
َ
ۡيُتُموَهآ أ َسمه

ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن  نَزَل ٱَّلله
َ
أ

ها تَ  ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله هٓا  ٱلۡحُۡكُم إِل ۡعُبُدٓواْ إِل

يُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه   ِ َٰلَِك ٱلد  ْۚ َذ إِيهاهُ
ۡكثََر ٱلنهاِس لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٠ أ
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41. Эй дӯстони зиндонии ман, яке аз 

шумо [озод мешавад] ва ба сарвари 

хеш шароб хоҳад нӯшонд ва аммо 

дигаре ба дор овехта мешавад ва 

парандагон аз [мағзи] сараш хоҳанд 

хӯрд. Амре, ки дар [мавриди] он аз ман 

назар хостед, [чунин] муқаддар 

шудааст» 

َحُدُكَما 
َ
آ أ مه

َ
ۡجِن أ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ا ٱٓأۡلَخُر  مه
َ
فَيَۡسِقي َربهُهۥ َخمٗۡراۖۡ َوأ

يُۡر ِمن   ُكُل ٱلطه
ۡ
َفُيۡصلَُب َفَتأ
ِسهۚۦِْ ُقِضَي 

ۡ
أ هِذي فِيهِ  ره ۡمُر ٱل

َ
ٱلۡأ

 ٤١ تَۡسَتۡفتَِيانِ 

42. Ва [Юсуф] ба яке аз он ду [нафар], 

ки донист раҳо мешавад, гуфт: «Аз 

ман назди сарварат [подшоҳ] ёд кун». 

Ва[-ле] шайтон ёд кардан [аз Юсуфро 

назди] сарвараш аз хотири вай [соқии 

подшоҳ] бурд ва ӯ [Юсуф] чандин сол 

[-и дигар низ] дар зиндон боқӣ монд 

ِۡنُهَما   نهُهۥ نَاٖج م 
َ
هِذي َظنه أ َوَقاَل لِل

َُٰه  نَسى
َ
ٱۡذُكۡرنِي ِعنَد َرب َِك فَأ

ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ فَلَبَِث فِي  ٱلشه
ۡجِن بِۡضَع ِسنِينَ  ِ  ٤٢ ٱلس 

43. Ва [рӯзе] подшоҳ гуфт: «Ман [дар 

хоб] дидам, ки ҳафт гови фарбеҳро 

ҳафт гови лоғар мехӯрданд ва ҳафт 

хӯшаи сабз ва [ҳафт хӯшаи] дигарро 

хушк [дидам]. Эй бузургон, агар 

таъбири хоб мекунед, дар [бораи] 

хобам назар диҳед» 

َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت 
َ
َوَقاَل ٱلَۡملُِك إِن ِٓي أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجا
ۡ
ف   ِسَماٖن يَأ

َخَر 
ُ
وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡفُتونِي فِي 
َ
َها ٱلَۡملَُأ أ يُّ

َ
يَابَِسَٰٖتِۖ َيَٰٓأ

 ٤٣ رُۡءَيََٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َتۡعبُُرونَ 

44. Онон гуфтанд: «[Инҳо] Хобҳое 

парешон аст ва мо ба таъбири ин 

[гуна] хобҳо доно нестем» 

ۡحَلَٰ 
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
مِٖۖ َوَما َنحُۡن َقالُٓواْ أ

ۡحَلَِٰم بَِعَٰلِِمينَ 
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
 ٤٤ بَِتأ

45. Ва яке аз он ду [зиндонӣ], ки наҷот 

ёфта буд, пас аз муддатҳо [Юсуф]-ро 

ба ёд овард [ва] гуфт: «Маро ба 

[зиндон] бифиристед, то дар бораи 

таъбири он [хоб] ба шумо хабар 

диҳам» 

هِذي َكَر َبۡعَد  َوَقاَل ٱل َنجَا ِمۡنُهَما َوٱده
وِيلِهِۦ  

ۡ
نَب ِئُُكم بَِتأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مه

ُ
أ

ۡرِسلُونِ 
َ
 ٤٥ فَأ
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46. [Ӯ ба зиндон рафт ва гуфт] «Юсуф, 

эй марди ростгӯ, дар бораи ин хоб 

изҳори назар кун, ки ҳафт гови 

фарбеҳро ҳафт гови лоғар мехӯрданд 

ва ҳафт хӯшаи сабз ва [ҳафт хӯшаи] 

хушкидаи дигар бароямон таъбир кун, 

то назди мардум баргардам, шояд 

онҳо [таъбири ин хоб ва тавоноиҳои 

туро] бидонанд 

فۡتَِنا فِي َسۡبِع 
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع 
ۡ
َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر  ِعَجاف  وََسۡبِع 
رِۡجُع إِلَي  

َ
َخَر يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

ُ
َوأ

اِس لََعلهُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٤٦ ٱلنه

47. [Юсуф] гуфт: «Ҳафт соли паёпай 

[бо ҷиддият] кишоварзӣ кунед ва он 

чиро, ки дарав мекунед, ҷуз андаке, ки 

мехӯред, бо хӯшааш [канор] бигзоред 

ٗبا َفَما  َقاَل تَزۡ 
َ
رَُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأ

ها  ۦٓ إِل َحَصدتُّۡم َفَذُروهُ فِي ُسۢنُبلِهِ
ُكلُونَ 

ۡ
ا تَأ ِمه  ٤٧ قَلِيلٗا م 

48. Сипас баъд аз он [даврони равнақ] 

ҳафт [соли қаҳтии] сахт меояд, ки он 

чиро барои он солҳо [канор] 

гузоштаед, мехӯред, ба ҷуз андаке, ки 

онро [барои тухмӣ] захира мекунед 

َٰلَِك َسۡبع  ِشَداد    تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ
ۡ
ُثمه يَأ

ها َقلِيلٗا  ۡمُتۡم لَُهنه إِل ُكلَۡن َما َقده
ۡ
يَأ

ا ُتحِۡصُنونَ  ِمه  ٤٨ م 

49. Сипас баъд аз он ҳафт [сол] соле 

фаро мерасад, ки борони фаровоне 

насиби мардум мешавад ва дар он 

сол, [бар асари фаровонӣ, аз меваҳо] 

ассора (афшурданиҳо) мегиранд» 

َٰلَِك عَام  فِيهِ   تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ
ۡ
ُثمه يَأ

 ٤٩ ُيَغاُث ٱلنهاُس َوفِيهِ َيۡعِصُرونَ 

50. Подшоҳ [чун ин таъбирро шунид] 

гуфт: «Ӯро назди ман биёваред». Пас, 

чун фиристода [-и подшоҳ] назди ӯ 

омад, [Юсуф] гуфт: «Назди сарварат 

бозгард ва аз ӯ бипурс, ки моҷарои 

заноне, ки дастҳои худро буриданд, чи 

буд? Ҳатман, Парвардигорам ба 

найранги онон огоҳ аст» 

ا   َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهۖۦِۡ فَلَمه
َرب َِك  َجآَءهُ ٱلرهُسوُل َقاَل ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ 

ۡعَن  َٰتِي َقطه فَۡسـ َلُۡه َما بَاُل ٱلن ِۡسَوةِ ٱله
ْۚ إِنه َرب ِي بَِكۡيِدهِنه  يِۡدَيُهنه

َ
أ

 ٥٠ َعلِيم  
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51. [Подшоҳ он занонро хост ва] Гуфт: 

«Ҳангоме ки Юсуфро ба сӯйи хеш 

даъват кардед, ҷараёни коратон чи 

буд»? Гуфтанд: «Паноҳ бар Аллоҳ 

таоло! Мо ҳеҷ гуноҳе дар ӯ суроғ 

надорем». [Дар ин ҳангом] Ҳамсари 

Азиз гуфт: «Акнун ҳақ ошкор шуд, ман 

[будам, ки] аз вай комҷӯӣ кардам [ва ӯ 

покдоманӣ варзид] ва яқинан, ростгӯст 

َقاَل َما َخۡطُبُكنه إِۡذ َرََٰودتُّنه  
َحََٰش  يُوُسَف َعن نهۡفِسهۚۦِْ قُلَۡن 

ِۚ َقالَِت   ِ َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن ُسوٖٓء َّلِله
ُت ٱلَۡعزِيزِ ٱلَٰۡٔـَن َحۡصَحَص  

َ
ٱۡمَرأ

نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ 
َ
ٱلۡحَقُّ أ

َِٰدقِينَ   ٥١ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلصه

52. Ин [эътироф] барои он аст, ки 

[Юсуф] бидонад, ки ман дар пинҳон ба 

ӯ хиёнат накардаам [ва дар ғиёбаш 

ҳақиқатро гуфтаам] ва ин ки Аллоҳ 

таоло найранги хоинонро ба ҷойе 

намерасонад 

ُخۡنُه بِٱلَۡغۡيِب  
َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َٰلَِك لَِيۡعلََم أ َذ

َ لَا َيۡهِدي َكۡيَد   نه ٱَّلله
َ
َوأ

 ٥٢ ٱلۡخَآئِنِينَ 

53. Ман ҳаргиз худро бегуноҳ 

намешуморам. Бе шак, нафс [-и 

васвасагари инсон ӯро] пайваста ба 

бадӣ фармон медиҳад, магар он ки 

Парвардигорам раҳм кунад. Бе 

тардид, Парвардигорам омурзандаи 

меҳрубон аст» 

ۡفَس  بَر ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه
ُ
۞َوَمآ أ

ِۚ إِ  ها َما رَِحَم َرب ِٓي وِٓء إِل ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مه
َ
نه  لَأ

 ٥٣ َرب ِي َغُفور  رهِحيم  

54. Ва подшоҳ гуфт: «Ӯ [ Юсуф]-ро 

наздам биёваред [то мушовири] хоси 

худ гардонам». Пас, чун [Юсуф 

наздаш омад ва] бо вай суҳбат кард, 

[подшоҳ] гуфт: «Ту имрӯз назди мо 

арҷманд [ва] амин ҳастӣ» 

ۦٓ  َوَقاَل ٱلَۡملُِك   ٱۡئُتونِي بِهِ
ا َكلهَمُهۥ  ۡسَتۡخلِۡصُه لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه

َ
أ

َقاَل إِنهَك ٱلَۡيۡوَم لََدۡيَنا َمِكيٌن  
ِمين  

َ
 ٥٤ أ

55. Юсуф] гуфт: «Маро бар 

[сарпарастии] хазонаҳои [молӣ ва 

ғизоии ин] сарзамин бигумор, [ки] бе 

тардид, ман нигаҳбоне доно ҳастам» 

ۡرِضِۖ َقاَل ٱجۡ 
َ
َعلۡنِي عَلَىَٰ َخَزآئِِن ٱلۡأ

 ٥٥ إِن ِي َحفِيٌظ َعلِيم  
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56. Ва ин гуна ба Юсуф дар он 

сарзамин манзалат [-у қудрат] додем, 

[он чунон] ки [метавонист ба ҳар ҷо 

биравад ва] дар ҳар ҷойе аз он ки 

мехост, иқомат мекард. Мо раҳмати 

худро ба ҳар ки бихоҳем мерасонем 

ۡرِض  
َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َوَكَذَٰلَِك َمكه

ْۚ نُِصيُب   ِمۡنَها َحۡيُث يََشآُء
ُ
أ يَتََبوه

ۡجَر  
َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء بَِرۡحمَتَِنا َمن ن

 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

57. Ва подоши охират барои касоне, ки 

имон овардаанд ва парҳезгорӣ 

кардаанд, беҳтар аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل
َ
َولَأ

 ٥٧ وََكانُواْ َيتهُقونَ 

58. Ва [чун сарзамини Канъонро 

хушксолӣ фаро гирифт] бародарони 

Юсуф [барои таҳияи гандум ба Миср] 

омаданд ва бар ӯ ворид шуданд. Пас, 

ӯ онҳоро шинохт, дар ҳоле ки онон 

вайро нашинохтанд 

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف َفَدَخلُواْ َعلَۡيهِ 
 ٥٨ َفَعَرَفُهۡم َوُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

59. Пас, чун борҳояшонро омода кард, 

[ба онон] гуфт: «[Навбати оянда] 

Бародареро, ки аз падаратон доред, 

назди ман оваред. Оё намебинед, ки 

ман паймонаро тамом медиҳам ва 

беҳтарин мизбонам? 

زَُهم ِبجََهازِهِۡم َقاَل ٱۡئُتونِي   ا َجهه َولَمه
لَا تََرۡوَن  

َ
بِيُكۡمْۚ أ

َ
ِۡن أ ٖخ لهُكم م 

َ
بِأ

نَا۠ َخيُۡر  
َ
وفِي ٱلَۡكۡيَل َوأ

ُ
ن ِٓي أ

َ
أ

 ٥٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

60. Пас, агар ӯро наздам наоваред, 

паймонае назди ман нахоҳед дошт ва 

наздикам нашавед» 

تُونِي بِهِۦ فَلَا َكۡيَل لَُكۡم 
ۡ
هۡم تَأ َفإِن ل

 ٦٠ ِعنِدي َولَا َتۡقَربُونِ 

61. [Бародарон] Гуфтанд: «Ӯро аз 

падараш хоҳем хост ва ҳатман, ин 

корро мекунем» 

بَاهُ َوِإنها  
َ
َقالُواْ َسُنَرَٰوُِد َعۡنُه أ

 ٦١ لََفَٰعِلُونَ 
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62. Ва [Юсуф] ба ғуломонаш гуфт: 

«Сармояҳояшонро [ки барои хариди 

ғалла овардаанд, махфиёна] дар 

борҳояшон бигузоред, шояд ҳангоме 

ки ба сӯйи хонаводаи худ бозгаштанд, 

онро [бубинанд ва] бишносанд. Умед, 

ки бозоянд» 

ۡجَعلُواْ بَِضََٰعَتُهۡم فِي َوَقاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ ٱ
رَِحالِِهۡم لََعلهُهۡم َيۡعرُِفوَنَهآ إَِذا 

ۡهلِِهۡم لََعلهُهۡم 
َ
ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٦٢ يَرِۡجُعونَ 

63. Пас, чун ба сӯйи падарашон 

бозгаштанд, гуфтанд: «Падарҷон, 

паймона [ва саҳми ғаллаи навбати 

оянда]-ро аз мо боздоштанд, пас, 

бародарамон [Бинёмин]-ро бо мо 

бифирист, то саҳме [аз ғалла] бигирем 

ва мо ҳатман, муроқибаш хоҳем буд» 

بَانَا  
َ
بِيِهۡم َقالُواْ َيَٰٓأ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

َخانَا 
َ
ۡرِسۡل َمَعَنآ أ

َ
ُمنَِع ِمنها ٱلَۡكۡيُل فَأ

 ٦٣ ونَ نَۡكَتۡل َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفِظُ 

64. [Яъқуб] гуфт: «Оё ҳамон гуна, ки 

пештар шуморо нисбат ба бародараш 

[Юсуф] амин доштам, [ин бор ҳам] бар 

ӯ амин бидонам? Пас, Аллоҳ таоло 

беҳтарин нигаҳбон аст ва ӯ 

меҳрубонтарини меҳрубонон аст» 

ها  َكَمآ َقاَل َهۡل َءاَمُنُكۡم َعلَۡيهِ إِل
  ُ ِخيهِ ِمن َقۡبُل فَٱَّلله

َ
ِمنُتُكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

رَۡحُم 
َ
ۖۡ َوُهَو أ َخيٌۡر َحَٰفِٗظا

َِٰحمِينَ   ٦٤ ٱلره

65. Ва чун бори худро кушоданд, 

сармояашонро ёфтанд, ки ба онон 

бозгардонда шуда буд. Гуфтанд: 

«Падарҷон, [дигар] чи мехоҳем? Ин 

сармояи мост, ки ба мо бозгардонида 

шудааст, [бад-ин васила] барои 

хонаводаи худ озуқа меоварем ва 

бародарамонро [низ] ҳифозат мекунем 

ва [бо бурдани Бинёмин] як бори 

шутур изофа мегирем. Ин паймона 

[барои Азизи Миср кори] осонест 

ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ  َولَمه
بَانَا بَِضَٰ 

َ
ۡت إِلَۡيِهۡمۖۡ َقالُواْ َيَٰٓأ َعَتُهۡم ُرده

  ۡۖ ۡت إِلَۡيَنا َما َنۡبِغيِۖ َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُرده
َخانَا َونَۡزَداُد  

َ
ۡهلََنا َوَنحَۡفُظ أ

َ
َونَِميُر أ

َٰلَِك َكۡيل  يَِسير    ٦٥ َكۡيَل بَعِيٖرِۖ َذ
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66. [Яъқуб] Гуфт: «Ҳаргиз ӯро бо шумо 

нахоҳам фиристод, то бо ман ба номи 

Аллоҳ таоло паймони устуворе 

бибандед, ки ҳатман ӯро назди ман 

бозмеоваред, магар он ки гирифтор 

шавед [ва ҳеҷ як наҷот наёбед]. Пас, 

чун [аҳду] паймони устувори хеш ба ӯ 

доданд, [Яъқуб] гуфт: «Аллоҳ таоло 

бар он чи мегӯем, [гувоҳу] нигаҳбон 

аст» 

ۡرِسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ  
ُ
َقاَل لَۡن أ

ۦٓ  تُنهنِي بِهِ
ۡ
ِ لََتأ َِن ٱَّلله تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا م 

آ َءاتَۡوهُ   ن ُيحَاَط بُِكۡمۖۡ فَلَمه
َ
هٓا أ إِل

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل  َمۡوثَِقُهۡم َقاَل ٱَّلله
 ٦٦ َوكِيل  

67. Ва [ҳамчунон] гуфт: «Эй 

писаронам, [барои он ки ҷалби 

таваҷҷуҳ накунед] аз як дар ворид 

нашавед, балки аз дарҳои мухталиф 

дохил шавед ва [албатта, бо ин 

супориш] наметавонам чизе аз [қазо 

ва қадари] Аллоҳро аз шумо дур 

кунам. Ҳукм ҷуз барои Аллоҳ таоло 

нест. Бар Ӯ таваккал кардам ва 

таваккалкунандагон бояд бар Ӯ 

таваккал кунанд 

َوَقاَل َيََٰبنِيه لَا تَۡدُخلُواْ ِمنُۢ بَاٖب  
َِقةِٖۖ  َتَفر  بَۡوَٰٖب مُّ

َ
َوَِٰحٖد َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن أ

ِ ِمن   َِن ٱَّلله ۡغنِي َعنُكم م 
ُ
َوَمآ أ

ِۖۡ َعلَۡيهِ   ها َّلِله َشۡيٍءِۖ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
هِ فَلَۡيَتوَكهِل  تَوَكهلُۡتۖۡ وََعلَيۡ 

 ٦٧ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 

68. Ва чун ҳамон гуна ки падарашон ба 

онон дастур дода буд, ворид шуданд. 

[Ин шеваи вуруд] Эшонро аз [қазои] 

Аллоҳ таоло бознадошт, вале [ҳар чи 

буд] ниёзи қалби Яъқубро бароварда 

кард. Ӯ аз [баракати] он чи бад-ӯ 

омӯхта будем, дорои донише фаровон 

буд, вале бештари мардум 

намедонанд 

َمَرُهۡم  
َ
ا َدَخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أ َولَمه

  ِ َِن ٱَّلله ا َكاَن ُيۡغنِي َعۡنُهم م  بُوُهم مه
َ
أ

ها َحاَجٗة فِي َنۡفِس  ِمن َشۡيٍء إِل
ْۚ َوِإنهُهۥ لَُذو ِعلٖۡم ل َِما   ََٰها َيۡعُقوَب َقَضى

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا َعله 
َ
ۡمَنَُٰه َوَلَِٰكنه أ

 ٦٨ َيۡعلَُمونَ 

69. Ва чун [бародарон] бар Юсуф 

ворид шуданд, бародараш [Бинёмин]-

ро назди худ ҷой дод [ва ба оҳистагӣ 

ба ӯ] гуфт: «Ман бародарат ҳастам, 

пас, аз корҳое, ки [бародаронамон] 

мекарданд, андуҳгин мабош» 

ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ  َولَمه
ُخوَك فَلَا  

َ
نَا۠ أ

َ
ۖۡ َقاَل إِن ِٓي أ َخاهُ

َ
أ

 ٦٩ تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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70. Пас, ҳангоме ки борҳояшонро 

омода кард, ҷоми [подшоҳ]-ро дар 

бори бародараш [Бинёмин] гузошт, он 

гоҳ нидодиҳандае бонг баровард [ки]: 

«Эй корвониён, ҳатман, шумо дузд 

ҳастед» 

زَُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل   ا َجهه فَلَمه
ذهَن 

َ
ِخيهِ ُثمه أ

َ
َقايََة فِي رَۡحِل أ ِ ٱلس 

ُتَها ٱلۡعِيُر إِنهُكۡم  يه
َ
ُمَؤذ ٌِن أ

 ٧٠ لََسَٰرُِقونَ 

71. [Бародарони Юсуф] Рӯ ба онон 

карданд ва гуфтанд: «Чи гум 

кардаед»? 

اَذا  ۡقَبلُواْ َعلَۡيِهم مه
َ
َقالُواْ َوأ

 ٧١ َتۡفقُِدونَ 

72. [Коргузорон] Гуфтанд: «Паймонаи 

подшоҳро гум кардаем ва [он ки бонг 

бароварда буд, гуфт] ҳар ки онро 

биёварад, як бори шутур [ҷоиза] дорад 

ва ман зомини ин [подош] ҳастам» 

َقالُواْ َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن  
نَا۠ بِهِۦ  

َ
َجآَء بِهِۦ ِحمُۡل بَعِيٖر َوأ

 ٧٢ زَِعيم  

73. [Бародарони Юсуф] Гуфтанд: «Ба 

Аллоҳ таоло савганд, шумо медонед, 

ки мо наёмадаем, то дар ин сарзамин 

фасод кунем ва мо [ҳаргиз] дузд 

набудаем» 

ا ِجۡئَنا  َق  ِ لََقۡد َعلِۡمُتم مه الُواْ تَٱَّلله
ۡرِض َوَما ُكنها  

َ
لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ

 ٧٣ َسَٰرِقِينَ 

74. [Онон] Гуфтанд: «Пас, агар дурӯғгӯ 

бошед, кайфараш чист»? 
ۥٓ إِن ُكنُتۡم   ُؤُه َقالُواْ َفَما َجَزَٰٓ

 ٧٤ َكَِٰذبِينَ 

75. Гуфтанд: «Кайфари касе, ки [он 

паймона] дар бораш пайдо шавад, [ин 

аст, ки] худаш кайфари он бошад [ва 

ба бардагии шумо дарояд]. Мо 

ситамгоронро ин гуна муҷозот 

мекунем» 

َقالُواْ َجَزَُٰٓؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ 
ۚۥْ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي   ُؤُه َفُهَو َجَزَٰٓ

َٰلِِمينَ   ٧٥ ٱلظه
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76. Пас, [Юсуф] пеш аз бори 

бародараш, шурӯъ ба [ҷустуҷӯи] 

борҳои онон кард, сипас он [паймона]-

ро аз бори бародараш берун кашид. 

Ин гуна барои Юсуф чораандешӣ 

кардем, [то битавонад Бинёминро 

назди худ нигаҳ дорад, зеро ӯ] тибқи 

оини подшоҳи [Миср] наметавонист 

бародарашро боздошт кунад, магар ин 

ки Аллоҳ таоло бихоҳад. Мо дараҷоти 

ҳар киро бихоҳем боло мебарем ва 

[бидонед, ки] фаротар аз ҳар 

соҳибдонише донишваре ҳаст 

ِخيهِ ُثمه 
َ
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وِعَآِء أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك  ٱۡسَتۡخرََجَها ِمن وِعَآِء 
َ
أ

َخاهُ  
َ
ُخَذ أ

ۡ
كِۡدنَا لُِيوُسَفۖۡ َما َكاَن لَِيأ

 ْۚ ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ فِي دِيِن ٱلَۡملِِك إِل

 ِ
ُۗ َوَفۡوَق ُكل  هَشآُء ن ن نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت مه

 ٧٦ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  

77. [Бародарон] Гуфтанд: «Агар ӯ 

дуздӣ кардааст [шигифт нест, чаро ки] 

бародараш [низ] пеш аз ин дуздӣ 

карда буд. Пас, Юсуф онро дар дили 

хеш пинҳон дошт ва [нороҳатиаш] бар 

онон ошкор накард [ва бо худ] гуфт: 

«Шумо аз назари ҷойгоҳ [аз он чи 

вонамуд мекунед], бадтаред ва Аллоҳ 

таоло ба он чи баён мекунед, донотар 

аст» 

خ   ۞ 
َ
َقالُٓواْ إِن يَۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

َها يُوُسُف فِي   َسره
َ
ْۚ فَأ هُهۥ ِمن َقۡبُل ل

نُتۡم  
َ
َنۡفِسهِۦ َولَۡم ُيۡبِدَها لَُهۡمْۚ َقاَل أ

ۡعلَُم بَِما 
َ
ُ أ ۖۡ َوٱَّلله كَاٗنا َشر   مه

 ٧٧ تَِصُفونَ 

78. Гуфтанд: «Эй Азиз, ӯ падари пире 

дорад [ки тоқати дурии фарзандашро 

надорад], пас, яке аз моро ба ҷойи ӯ 

бигир. Ба ростӣ, ки мо туро аз 

накукорон мебинем» 

ٗبا  
َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

ۥٓۖۡ   َحَدنَا َمكَانَُه
َ
َشۡيٗخا َكبِيٗرا فَُخۡذ أ

ََٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٧٨ إِنها نََرى

79. [Юсуф] Гуфт: «Паноҳ бар Аллоҳ 

таоло, ки ҷуз он касеро, ки колоямонро 

наздаш ёфтаем, боздошт кунем! Он 

гоҳ [агар чунин кунем] ҳатман, 

ситамгор хоҳем буд» 

ها َمن   ُخَذ إِل
ۡ
ن نهأ

َ
ِ أ َقاَل َمَعاَذ ٱَّلله

ۥٓ إِنهآ إِٗذا  وََجۡدنَا َمَتََٰعَنا ِعنَدهُ
 ٧٩ لهَظَٰلُِمونَ 
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80. Пас, чун [бародарон] аз ӯ ноумед 

шуданд, наҷвокунон ба гӯшае 

рафтанд. [Бародари] Бузургашон гуфт: 

«Магар намедонед, ки падаратон бо 

номи Аллоҳ таоло паймоне устувор аз 

шумо гирифтааст ва пештар [низ] дар 

мавриди Юсуф чи кӯтоҳие кардед? 

Ман ҳаргиз аз ин сарзамин 

намеравам, то падарам ба ман 

иҷозати [бозгашт] диҳад ё [он ки] 

Аллоҳ таоло дар бораам доварӣ 

кунад, [ки] бе тардид, Ӯ беҳтарин 

довар аст 

  ۡۖ ا ا ٱۡستَۡيـ َُسواْ ِمۡنُه َخلَُصواْ َنِجي ٗ فَلَمه
نه 

َ
لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ

َ
َقاَل َكبِيرُُهۡم أ

َخَذ َعلَ 
َ
بَاُكۡم َقۡد أ

َ
ۡوثِٗقا  أ ۡيُكم مه

ِ َوِمن َقۡبُل َما فَرهطُتۡم فِي   َِن ٱَّلله م 
ۡرَض َحتهيَٰ  

َ
بَۡرَح ٱلۡأ

َ
يُوُسَفۖۡ فَلَۡن أ

ُ لِيِۖ َوُهَو   ۡو َيحُۡكَم ٱَّلله
َ
بِٓي أ

َ
َذَن لِٓي أ

ۡ
يَأ

 ٨٠ َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

81. [Шумо] Назди падаратон бозгардед 

ва бигӯед: «Эй падар, писарат дуздӣ 

кард ва мо ҷуз ба он чи медонистем, 

гувоҳӣ надодем ва аз ғайб огоҳ 

набудем [ки бидонем дуздӣ мекунад] 

بَانَآ  
َ
بِيُكۡم َفُقولُواْ َيَٰٓأ

َ
ٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

ها بَِما  إِنه ٱۡبَنَك َسَرَق َوَما َشِهۡدنَآ إِل
َعلِۡمَنا َوَما ُكنها لِلَۡغۡيِب  

 ٨١ َحَٰفِِظينَ 

82. Ва аз [мардуми] шаҳре, ки дар он 

будем ва аз корвоне, ки бо он омадем, 

бипурс ва мо, ҳатман, ростгӯем» 

وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنها فِيَها 
ۖۡ َوِإنها   ۡقَبلَۡنا فِيَها

َ
َوٱلۡعِيَر ٱلهتِٓي أ

 ٨٢ لََصَِٰدُقونَ 

83. [Яъқуб] Гуфт: «[Чунин нест] Балки 

ҳавои нафси шумо кор [-и ношоиста]-

ро бароятон ороста аст, пас, [чораи 

кор] сабре накуст. Умед аст, ки Аллоҳ 

таоло ҳамаи ононро ба ман 

бирасонад. Бе тардид, Ӯ донои ҳаким 

аст» 

نُفُسُكۡم 
َ
لَۡت لَُكۡم أ َقاَل بَۡل َسوه

 ۡۖ ۡمٗراۖۡ َفَصبۡر  َجمِيٌل
َ
ن   أ

َ
ُ أ َعَسي ٱَّلله

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم  تِيَنِي بِِهۡم َجمِيًعا
ۡ
يَأ

 ٨٣ ٱلۡحَِكيمُ 

84. Ва аз онон рӯ бигардонд ва гуфт: 

«Дареғ аз Юсуф»! Ва чашмонаш аз 

шиддати андуҳ [ва гиристан барои 

фарзандаш] сафед шуд ва ҳамчунон 

андуҳи худро фурӯ мехӯрд 

ه  َسَفيَٰ عَلَىَٰ  َوتََول
َ
أ يَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيَٰٓ

ۡت َعۡيَناهُ ِمَن   يُوُسَف َوٱۡبَيضه
 ٨٤ ٱلۡحُۡزِن َفُهَو َكِظيم  
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85. [Писаронаш] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ 

таоло савганд, ту [он қадр] пайваста аз 

Юсуф ёд мекунӣ, то [оқибат] ба сахтӣ 

бемор шавӣ ё бимирӣ» 

 ِ  َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف  َقالُواْ تَٱَّلله
ۡو تَُكوَن  

َ
َحتهيَٰ تَُكوَن َحَرًضا أ

 ٨٥ ِمَن ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

86. [Яъқуб] Гуфт: «Ман аз дарду 

андуҳи хеш ба [даргоҳи] Аллоҳ таоло 

менолам ва аз [лутфу бузургии] Аллоҳ 

таоло чизҳое медонам, ки шумо 

намедонед» 

ۡشُكواْ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي َقاَل 
َ
إِنهَمآ أ

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوأ ٱَّلله

 ٨٦ َتۡعلَُمونَ 

87. Эй писаронам, биравед ва дар 

бораи Юсуф ва бародаронаш ҷустуҷӯ 

кунед [ва хабар бигиред] ва аз 

раҳмати Аллоҳ таоло маъюс нашавед, 

[чаро ки] ҷуз гурӯҳи кофирон, касе аз 

раҳмати Аллоҳ таоло маъюс 

намегардад» 

ُسواْ ِمن   َيََٰبنِيه ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسه
ِخيهِ َولَا تَاْيۡـ َُسواْ ِمن  

َ
يُوُسَف َوأ

ۡوِح   ِۖۡ إِنهُهۥ لَا يَاْيۡـ َُس ِمن ره ۡوِح ٱَّلله ره
َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك ِ إِل  ٨٧ ٱَّلله

88. Пас, чун [писарони Яъқуб ба Миср 

рафтанд ва] бар ӯ [ Юсуф] ворид 

шуданд, гуфтанд: «Эй Азиз, ба мо ва 

хонадонамон [дар асари фақру 

хушксолӣ] сахтии фаровоне расидааст 

ва [инак] колои ночиз [ва моли андаке 

барои хариди ғалла] бо худ овардаем, 

пас, паймонаро бароямон комил кун ва 

бар мо садақа [ва бахшиш] кун. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло бахшандагонро 

подош медиҳад» 

َها   يُّ
َ
ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َقالُواْ َيَٰٓأ فَلَمه

رُّ وَِجۡئَنا   ۡهلََنا ٱلضُّ
َ
َنا َوأ ٱلَۡعزِيُز َمسه

ۡوِف لََنا ٱلَۡكۡيَل 
َ
َٰةٖ فَأ زَۡجى بِبَِضََٰعةٖ مُّ

ۡق َعلَۡينَ  َ َيجۡزِي َوتََصده ۖۡ إِنه ٱَّلله آ
قِينَ  ِ  ٨٨ ٱلُۡمَتَصد 

89. [Юсуф] Гуфт: «Оё донистед, ки 

вақте [аз оқибати коратон] бехабар 

будед, дар ҳаққи Юсуф ва бародараш 

чи кардед»? 

ا َفَعلُۡتم بُِيوُسَف  َقاَل َهۡل َعلِۡمُتم مه
نُتۡم َجَِٰهلُونَ 

َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
 ٨٩ َوأ
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90. [Онон] Гуфтанд: «Оё ба ростӣ, ту 

[ҳамон] Юсуфӣ»? Ӯ гуфт: «[Оре] Ман 

Юсуфам ва ин бародари ман аст. 

Яқинан, Аллоҳ таоло бар мо миннат 

ниҳод. Ба ростӣ, ҳар ки парҳезкорӣ ва 

шикебоӣ кунад, пас, [бидонад, ки] бе 

тардид, Аллоҳ таоло подоши 

накукоронро табоҳ намекунад» 

نَا۠  
َ
نَت يُوُسُفۖۡ َقاَل أ

َ
ِءنهَك لَأ

َ
َقالُٓواْ أ

  ُ ِخيِۖ َقۡد َمنه ٱَّلله
َ
يُوُسُف َوَهََٰذآ أ

ۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق َويَۡصبِۡر َفإِنه  َعلَۡيَنآ
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ  ٩٠ ٱَّلله

91. [Бародаронаш] Гуфтанд: «Ба 

Аллоҳ таоло савганд, [ки] яқинан, 

Аллоҳ таоло туро бар мо бартарӣ 

додааст ва мо, ҳатман, хатокор 

будем» 

ُ َعلَۡيَنا   ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله َقالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ َوِإن ُكنها لََخَِٰطـ ِينَ 

92. [Юсуф] Гуфт: «Имрӯз ҳеҷ 

сарзанише бар шумо нест. Аллоҳ 

таоло шуморо меомурзад ва Ӯ 

меҳрубонтарини меҳрубонон аст 

 ۡۖ َقاَل لَا َتثِۡريَب َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم
رَۡحُم  

َ
ُ لَُكۡمۖۡ َوُهَو أ َيۡغفُِر ٱَّلله

َِٰحمِينَ   ٩٢ ٱلره

93. [Акнун] Ин пероҳани маро бибаред 

ва бар рӯи падарам биандозед, то 

бино гардад ва [сипас] ҳамаи 

хонаводаи худро назди ман биёваред» 

لُۡقوهُ عَلَىَٰ 
َ
ٱۡذَهُبواْ بَِقِميِصي َهََٰذا فَأ

تُونِي  
ۡ
ِت بَِصيٗرا َوأ

ۡ
بِي يَأ

َ
وَۡجهِ أ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
 ٩٣ بِأ

94. Ва чун корвон [аз Миср ба сӯйи 

Канъон] ба роҳ афтод, падарашон [ба 

атрофиёнаш] гуфт: «Агар маро 

камхирад нашуморед, [мегӯям, ки] 

яқинан, бӯйи Юсуфро эҳсос мекунам» 

بُوُهۡم إِن ِي  
َ
ا َفَصلَِت ٱلۡعِيُر َقاَل أ َولَمه

ن  
َ
ِجُد رِيَح يُوُسَفۖۡ لَۡولَٓا أ

َ
لَأ

 ٩٤ ُتَفن ُِدونِ 

95. [Онон] Гуфтанд: «Ба Аллоҳ таоло 

савганд, ки ҳатман, [боз ҳам] дар 

иштибоҳи деринаат ҳастӣ» 

 ِ إِنهَك لَِفي َضَلَٰلَِك   َقالُواْ تَٱَّلله
 ٩٥ ٱلَۡقِديمِ 
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96. Пас, чун муждарасон омад ва он 

[пероҳан]-ро бар чеҳраи ӯ афканд, пас, 

ногаҳон бино шуд [ва] гуфт: «Оё ба 

шумо нагуфтам, ки ман аз [лутфу 

бузургии] Аллоҳ таоло чизҳое 

медонам, ки шумо намедонед»? 

َُٰه عَلَىَٰ   لَۡقى
َ
ن َجآَء ٱلۡبَِشيُر أ

َ
آ أ فَلَمه

قُل 
َ
لَۡم أ

َ
وَۡجِههِۦ فَٱۡرتَده بَِصيٗراۖۡ َقاَل أ

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
لهُكۡم إِن ِٓي أ

 ٩٦ َتۡعلَُمونَ 

97. Гуфтанд: «Эй падар, барои мо [ба 

хотири] гуноҳонамон омурзиш бихоҳ, 

[чаро ки] яқинан, мо гунаҳгор будем» 

بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنآ إِنها  
َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

 ٩٧ ُكنها َخَِٰطـ ِينَ 

98. [Яъқуб] Гуфт: «Ба зудӣ бароятон аз 

Парвардигорам омурзиш металабам. 

Бе тардид, Ӯ омурзандаи меҳрубон 

аст» 

ۡسَتۡغفُِر لَُكۡم َرب ِٓيِۖ 
َ
إِنهُهۥ َقاَل َسۡوَف أ

 ٩٨ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

99. Пас, [ҳамагӣ ба Миср рафтанд ва] 

чун бар Юсуф ворид шуданд, ӯ падару 

модарашро [дар оғӯш гирифт ва] 

назди худ ҷой доду гуфт: «[Ҳамагӣ ба 

Миср дароед, ки иншоаллоҳ [аз ҳар 

гуна озоре] эмин хоҳед буд» 

ا َدخَ  لُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ فَلَمه
بََوۡيهِ َوَقاَل ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن َشآَء  

َ
أ

ُ َءاِمنِينَ   ٩٩ ٱَّلله

100. Ва падару модарашро бар тахт 

нишонд ва [ҳамагӣ] барояш ба саҷда 

афтоданд ва [Юсуф] гуфт: «Падарҷон, 

ин таъбир [-и ҳамон] хобам аст, ки 

пештар дида будам. Парвардигорам 

онро рост гардонид [ва таҳаққуқ 

бахшид]. Яқинан, Ӯ ба ман некӣ кард, 

ки маро аз зиндон берун овард ва пас 

аз он ки шайтон миёни ману 

бародаронам фитна барпо кард, 

шуморо аз биёбон [-и Канъон ба Миср] 

овард. Бе тардид, Парвардигорам дар 

он чи мехоҳад, борикбин аст. Ба ростӣ, 

ки Ӯ донои ҳаким аст 

واْ لَُهۥ   بََوۡيهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل 
ۡ
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
ٗداۖۡ َوَقاَل َيَٰٓأ ُسجه

رُۡءَيََٰي ِمن َقۡبُل َقۡد َجَعلََها َرب ِي 
ۡخرََجنِي 

َ
ۡحَسَن بِٓي إِۡذ أ

َ
ۖۡ َوَقۡد أ ا َحق ٗ

َِن  مِ  ۡجِن وََجآَء بُِكم م  ِ َن ٱلس 
ۡيَطَُٰن   ن نهَزَغ ٱلشه

َ
ٱلَۡبۡدوِ ِمنُۢ َبۡعِد أ

ِۚ إِنه َرب ِي لَِطيف   بَيۡنِي َوبَيَۡن إِۡخَوتِٓي
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم   ل َِما يََشآُء

 ١٠٠ ٱلۡحَِكيمُ 
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101. Парвардигоро, маро аз 

фармонравоӣ [баҳрае] ато кардӣ ва 

илми таъбири хобҳо ба ман омӯхтӣ. 

Эй Падидоварандаи осмонҳо ва 

замин, Туӣ, ки дар дунё ва охират 

[дӯсту] корсози манӣ. Маро мусулмон 

[фармонбардор] бимирон ва ба 

шоистагон мулҳақ фармо» 

ِ َقۡد َءاتَيَۡتنِي ِمَن ٱلُۡملِۡك  ۞َرب 
َحادِيِثِۚ وََعلهۡمَتنِي ِمن  

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
تَأ

نَت 
َ
ۡرِض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َفاِطَر ٱلسه

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهنِي   ِۦ فِي ٱلدُّ َولِي 
َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه

َ
 ١٠١ ُمۡسلِٗما َوأ

102. Эй паёмбар] ин [достон] аз 

хабарҳои ғайб аст, ки ба ту ваҳй 

мекунем ва ҳангоме ки [бародарони 

Юсуф алайҳи вай] бадандешӣ 

мекарданд ва найранг мезаданд, ту 

наздашон набудӣ 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ۡجمَُعٓواْ  
َ
إِلَۡيَكۖۡ َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ أ

ۡمَرُهۡم َوُهۡم َيۡمُكُرونَ 
َ
 ١٠٢ أ

103. Ва бештари мардум муъмин 

нестанд, ҳатто агар [барои имон 

оварданашон] ҳирс биварзӣ 

اِس َولَۡو َحَرۡصَت   ۡكثَُر ٱلنه
َ
َوَمآ أ

 ١٠٣ بُِمۡؤِمنِينَ 

104. Ту аз онон барои ин [рисолат] 

подош намехоҳӣ. Ин [Қуръон чизе] 

нест, магар панде барои ҷаҳониён 

ۡجٍرِۚ إِۡن ُهَو 
َ
َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ إِ   ١٠٤ ل

105. Ва чи бисёр нишонаҳо дар 

осмонҳо ва замин вуҷуд дорад, ки бар 

онҳо мегузаранд, ва [-ле] аз онҳо рӯй 

бармегардонанд [ва таваҷҷуҳ 

намекунанд] 

َمََٰوَِٰت  ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 
َ
َوَكأ

وَن َعلَۡيَها وَ  ۡرِض َيُمرُّ
َ
ُهۡم َعۡنَها َوٱلۡأ

 ١٠٥ ُمۡعرُِضونَ 

106. Ва бештарашон [дар зоҳир] ба 

Аллоҳ таоло имон намеоваранд, магар 

он ки [дар амал ба навъе] мушриканд 

ها َوُهم   ِ إِل ۡكثَرُُهم بِٱَّلله
َ
َوَما يُۡؤِمُن أ

ۡشِرُكونَ   ١٠٦ مُّ

107. Оё [мушрикон] эмин ҳастанд аз ин 

ки азобе фарогир аз ҷониби Аллоҳ 

таоло бар онон фуруд ояд ё дар ҳоле 

ки ғофиланд, ногаҳон қиёмат бар эшон 

фаро расад? 

ِۡن   تَِيُهۡم َغَِٰشَية  م 
ۡ
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

اَعُة   تَِيُهُم ٱلسه
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِ أ َعَذاِب ٱَّلله

 ١٠٧ َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
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108. [Эй паёмбар, ба мардум] бигӯ: 

«Ин роҳи ман аст. Ман бо далели 

ошкор ба сӯйи Аллоҳ таоло даъват 

мекунам ва касоне, ки аз ман пайравӣ 

карданд [низ чунин мекунанд] ва 

Аллоҳ таоло поку муназзаҳ аст ва ман 

аз мушрикон нестам» 

ۡدُعٓواْ إِلَي 
َ
ِْۚ  قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ ٱَّلله

نَا۠ َوَمِن ٱتهَبَعنِيِۖ  
َ
عَلَىَٰ بَِصيَرٍة أ

نَا۠ ِمَن 
َ
ِ َوَمآ أ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

 ١٠٨ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

109. Ва Мо пеш аз ту ҷуз мардоне аз 

аҳли [ҳамин] шаҳрҳо [-ро ба паёмбарӣ] 

нафиристодаем, ки ба онон ваҳй 

мекардем. Оё дар замин гардиш 

накардаанд, то бубинанд саранҷоми 

касоне, пеш аз онон буданд, чӣ гуна 

будааст? Ва яқинан, сарои охират 

барои парҳезгорон беҳтар аст. Оё 

намеандешед? 

ها رَِجالٗا   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

فَلَۡم  
َ
ُۗ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
ِۡن أ نُّوِحٓي إِلَۡيِهم م 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف  يَِسيُرواْ فِي 
َ
ٱلۡأ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۗ َولََداُر   َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
فَلَا  

َ
ْْۚ أ هِذيَن ٱتهَقۡوا ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل

 ١٠٩ َتۡعقِلُونَ 

110. [Мо ҳамчунон ба кофирон муҳлат 

медодем] То он гоҳ ки паёмбарон [аз 

нузули азоб] маъюс шуданд ва 

[мардум] пиндоштанд, ки ба онон 

дурӯғ гуфта шудааст. [Дар ин ҳангом] 

Ёрии Мо ба суроғашон омад. Пас, ҳар 

киро хостем, наҷот ёфт, ва[-ле] азоби 

сахти Мо аз гурӯҳи муҷримон 

бозгардонида намешавад 

َحتهيَٰٓ إَِذا ٱۡستَۡيـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ  
نهُهۡم َقۡد كُ 

َ
ِذبُواْ َجآَءُهۡم نَۡصُرنَا  أ

ُسَنا َعِن 
ۡ
ۖۡ َولَا يَُردُّ بَأ هَشآُء َي َمن ن َفُنج ِ

 ١١٠ ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

111. Яқинан дар достони онон барои 

хирадмандон ибратест. Ин [Қуръон] 

сухане нест, ки ба дурӯғ сохта шуда 

бошад, балки тасдиқкунандаи он чи [аз 

китобҳое] аст, ки пеш аз он [омада] аст 

ва равшангари ҳама чиз аст ва 

раҳнамуду раҳмате аст барои гурӯҳе, 

ки имон меоварад 

ْولِي 
ُ
لََقۡد َكاَن فِي َقَصِصِهۡم ِعبَۡرة  ل ِأ

لَۡبَِٰبِۗ َما َكاَن َحِديٗثا ُيۡفتََرىَٰ  
َ
ٱلۡأ

هِذي َبيَۡن  يََديۡهِ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة 

َوَتۡفِصيَل ُكل 
 ١١١ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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Сураи Раъд  الرعد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим, ро. Ин оёти китоби 

[осмонӣ] ва он чи аз [сӯйи] 

Парвардигорат бар ту нозил шудааст, 

ҳақ аст, вале бештари мардум имон 

намеоваранд 

هِذٓي  الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َوٱل
ب َِك ٱلۡحَقُّ  نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
أ

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
َوَلَِٰكنه أ

 ١ يُۡؤِمُنونَ 

2. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳоро 

бидуни сутунҳое, ки онҳоро бубинед, 

барафрошт, он гоҳ бар Арш қарор 

гирифт ва хуршеду моҳро ба хидмат [-

и инсон] гумоштааст, ки ҳар як то 

замоне муайян дар [мадори худ] равон 

бошанд. Ӯ кор [-и ҷаҳон]-ро тадбир 

мекунад ва оёти [хеш]-ро ба равшани 

баён медорад, бошад, ки ба дидори 

Парвардигоратон яқин пайдо кунед 

َمََٰوَِٰت بَِغيِۡر   هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
ۖۡ ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى  َعَمٖد تََرۡوَنَها

 ۡۖ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه ٱلَۡعۡرِشِۖ وََسخه
يِۚ يَُدب ُِر   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ُكل   َيجۡرِي لِأ

ۡمَر ُيفَ 
َ
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكم ٱلۡأ ِ ص 

 ٢ بِلَِقآِء َرب ُِكۡم تُوقُِنونَ 

3. Ва Ӯст он ки заминро бигустард ва 

дар он кӯҳҳои устувор ва ҷӯйборҳо 

падид овард ва дар он аз ҳар гуна 

мевае ду гуна офарид, шабро ба рӯз 

[ва рӯзро ба шаб] мепӯшонад. Ҳатман, 

дар инҳо барои мардуме, ки 

меандешанд, нишонаҳое [аз қудрати 

Парвардигор] аст 

ۡرَض وََجَعَل فِيَها  
َ
هِذي َمده ٱلۡأ َوُهَو ٱل

َمَرَِٰت  ِ ٱلثه
نَۡهَٰٗراۖۡ َوِمن ُكل 

َ
َرَوَِٰسَي َوأ

َجَعَل فِيَها َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل ٱلنه ٱل

ُرونَ ل ِقَ   ٣ ۡوٖم َيَتَفكه
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4. Ва дар замин қитаоте аст дар 

канори ҳам [ки бо якдигар 

мутафовитанд] ва [низ] боғҳое аз ангур 

ва киштзорҳову дарахтони хурмо, ки 

[нару модаанд ва] гоҳ аз як реша 

мерӯянд ва гоҳ аз решаҳое 

мутафовитанд ва [ҳамаи онҳо] бо як 

об сероб мешаванд. Ва [бо ин ҳол] 

баъзе аз онҳоро дар [таъму хосияти] 

мева бар дигаре бартарӣ медиҳем. Бе 

тардид, дар ин [амр низ] барои 

мардуме, ки хирад меварзанд, 

нишонаҳо [-и равшане] ҳаст 

َتَجَٰوَِرَٰت   ۡرِض قَِطع  مُّ
َ
َوفِي ٱلۡأ

ۡعَنَٰٖب َوزَ 
َ
ِۡن أ َٰت  م  ۡرع  َوَنخِيل   وََجنه

ِصۡنَوان  وََغيُۡر ِصۡنَواٖن يُۡسَقيَٰ بَِمآٖء 
ُل َبۡعَضَها عَلَىَٰ َبۡعٖض   َوَِٰحٖد َوُنَفض ِ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ُكِلِۚ إِنه فِي َذ
ُ
فِي ٱلۡأ

 ٤ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

5. Ва [эй паёмбар] агар [аз беимонии 

кофирон] тааҷҷуб мекунӣ, аҷиб [-тар] 

гуфтори онон аст, ки [дар бораи миод 

мегӯянд]: «Оё вақте хок шудем, воқеан 

[зинда мешавем ва] дар офариниши 

ҷадиде хоҳем буд»? Инонанд, ки ба 

Парвардигорашон куфр варзидаанд ва 

дар гарданҳояшон [аз оташ] 

занҷирҳост ва онон аҳли оташанд [ва] 

дар он ҷовидонанд 

ِءَذا  ۞َوِإ
َ
ن َتۡعَجۡب َفَعَجب  َقۡولُُهۡم أ

ِءنها لَِفي َخلٖۡق َجِديٍدِۗ 
َ
َٰبًا أ ُكنها تَُر

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعَناقِِهۡمۖۡ  
َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
َوأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوأ

 ٥ َخَٰلُِدونَ 

6. Ва [эй паёмбар, мушрикон] пеш аз 

некӣ [раҳмат] ба шитоб аз ту бадӣ 

[азоб]-ро дархост мекунанд ва ҳол он 

ки пеш аз эшон [низ бар кофирон] 

уқубатҳои ибратомӯз рафтааст ва ба 

ростӣ, Парвардигорат нисбат ба 

мардум, бо вуҷуди ситамгориашон 

омӯрзандааст ва бешак 

Парвардигорат сахткайфар аст 

ي ِئَةِ َقۡبَل   َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسه
ٱلۡحََسَنةِ َوَقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهُم 
ٱلَۡمُثَلَُٰتُۗ َوِإنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ 
ل ِلنهاِس عَلَىَٰ ُظلِۡمِهۡمۖۡ َوِإنه َربهَك 

 ٦ لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ 



 

Ar-Ra’d 

 

435 

 

 الرعد

7. Кофирон мегӯянд: «Чаро нишонаҳо 

[ва муъҷизоте ҳаммонанди Мӯсо ва 

Исо] аз Парвардигораш бар ӯ нозил 

нашудааст»? [Эй паёмбар] бе тардид, 

ту фақат бимдиҳандаӣ ва ҳар қавме 

[паёмбари] ҳидоятгаре дорад 

نزَِل 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ َويَُقوُل ٱل

ِن  نَت  َعلَۡيهِ َءايَة  م 
َ
ۦُٓۗ إِنهَمآ أ ب ِهِ ره

ِ َقۡوٍم َهادٍ 
ۖۡ َولِكُل   ٧ ُمنِذر 

8. Аллоҳ таоло медонад он чиро, ки 

ҳар модае [дар раҳим] бор мегирад ва 

[низ] он чиро, ки раҳимҳо мекоҳанд ва 

он чиро меафзоянд ва ҳар чизе назди 

Ӯ ба андоза [ва дақиқ] аст 

ُ َيۡعلَُم َما نَثيَٰ َوَما   ٱَّلله
ُ
َتحِۡمُل ُكلُّ أ

رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُدْۚ وَُكلُّ  
َ
تَغِيُض ٱلۡأ

 ٨ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ 

9. [Ӯ] Донои ниҳону ошкор [ва] бузургу 

баландмартаба аст 
َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع

 ٩ ٱلُۡمَتَعالِ 

10. [Эй мардум] Ҳар касе аз шумо, ки 

сухани худро пинҳон кунад ё онро 

ошкоро баён созад ва ҳар ки дар 

[торикии] шаб пинҳон гардад ё дар рӯз 

[ба дунболи анҷоми корҳояш] биравад, 

[дар илми илоҳӣ] яксон аст [ва Ӯ 

ҳамаро медонад] 

َسره ٱلَۡقۡوَل َوَمن  
َ
ۡن أ ِنُكم مه َسَوآء  م 

َمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۭ َجَهَر بِهِۦ وَ 
َهارِ  هۡيِل وََسارُِبُۢ بِٱلنه  ١٠ بِٱل

11. Ӯ [Аллоҳ таоло] фариштагоне 

дорад, ки ҳамвора [бандаи] Ӯро аз 

пешорӯ ва аз пушти сараш ба 

фармони Аллоҳ таоло ҳифз мекунанд. 

Бе гумон, Аллоҳ таоло ҳол [ва 

сарнавишти накуи] ҳеҷ қавмеро тағйир 

намедиҳад, магар он ки онон он чиро, 

ки дар дилҳояшон доранд, дигаргун 

созанд [ва муртакиби гуноҳ шаванд]. 

Ва ҳангоме ки Аллоҳ таоло барои 

қавме [гирифторӣ ва] бадӣ бихоҳад, 

ҳеҷ чиз монеаш нахоҳад шуд ва онон 

ҷуз [Зоти поки] Ӯ ҳеҷ корсозе надоранд 

ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن لَُهۥ مُ  َِبَٰت  م  َعق 
ُِۗ إِنه  ۡمرِ ٱَّلله

َ
َخلۡفِهِۦ َيحَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

َ لَا ُيَغي ُِر َما بَِقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ   ٱَّلله
ُ بَِقۡوٖم   َراَد ٱَّلله

َ
نُفِسِهۡمُۗ َوِإَذآ أ

َ
َما بِأ

ِن  ۚۥْ َوَما لَُهم م  ُسوٗٓءا فَلَا َمَرده لَُه
 ١١ ِمن َوالٍ  ُدونِهِۦ
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12. Ӯст, ки барқро барои бим [соиқа ва 

оташ] ва умед [борон] ба шумо 

менамоёнад ва абрҳои гаронборро 

падид меоварад 

هِذي يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا   ُهَو ٱل
َحاَب   َوَطَمٗعا َويُنِشُئ ٱلسه

َِقاَل   ١٢ ٱلث 

13. Раъд ба ситоиши Ӯ ва фариштагон 

аз хавфу хашят Ӯро тасбеҳ мегӯянд ва 

[Ӯст, ки] соиқаҳоро мефиристад. Пас, 

он [соиқаи маргбор] ба ҳар ки Ӯ 

бихоҳад, бархӯрд мекунад ва онон 

[кофирон] дар бораи [ягонагии] Аллоҳ 

таоло муҷодала мекунанд ва Ӯ сахтгир 

[-у сахткайфар] аст 

ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  َويَُسب ُِح 
َوَِٰعَق   ِمۡن ِخيَفتِهِۦ َويُۡرِسُل ٱلصه

َفُيِصيُب بَِها َمن يََشآُء َوُهۡم  
ِ َوُهَو َشِديُد   يَُجَِٰدلُوَن فِي ٱَّلله

 ١٣ ٱلِۡمَحالِ 

14. Даъват ба ҳақ [тавҳид] аз они Ӯст 

ва [бутҳо ва дигар] касонеро, ки 

[мушрикон] ба ҷойи Ӯ мехонанд, 

[ҳаргиз] ба эшон посухе намедиҳанд, 

магар монанди касе, ки ду дасташро 

ба сӯйи об бикушояд, то [об] ба 

даҳонаш бирасонад, дар ҳоле ки [ҳеҷ 

обе] ба [даҳони] ӯ намерасад ва дуои 

кофирон [дар баробари бутҳояшон] 

ҷуз дар гумроҳӣ нест 

هِذيَن يَۡدُعوَن  لَُهۥ َدعۡ  ِۚ َوٱل ِ َوةُ ٱلۡحَق 
ِمن ُدونِهِۦ لَا يَۡسَتِجيُبوَن لَُهم 

ۡيهِ إِلَي ٱلَۡمآِء   ها َكَبَِٰسِط َكفه بَِشۡيٍء إِل
لَِيۡبلَُغ َفاهُ َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهۚۦِْ َوَما  

ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ١٤ ُدعَآُء ٱلَۡك

15. Ва ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо 

ва замин аст, хоҳу нохоҳ ва [ҳатто] 

сояҳояшон бомдоду шабонгоҳ барои 

Аллоҳ таоло саҷда [ва фурӯтанӣ] 

мекунанд 

َمََٰوَِٰت  َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي ٱلسه
ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِظَلَٰلُُهم  

َ
َوٱلۡأ

ِ َوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ بِٱلُۡغُدو 
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16. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: « 

Парвардигори осмонҳо ва замин 

кист»? Бигӯ: «Аллоҳ таоло». [Сипас] 

Бигӯ: «Оё ба ҷойи Ӯ [дӯстону] 

корсозоне баргузидаед, ки [ҳатто] 

молики суду зиёни худ нестанд»? Бигӯ: 

«Оё нобино ва бино баробаранд? Ё 

торикиҳо ва нур яксонанд? Ё онон 

шариконе барои Аллоҳ таоло қарор 

додаанд, ки ҳамчун офариниши Ӯ 

офаридаанд ва [дар натиҷа амри] 

офариниш бар онон муштабаҳ 

шудааст»? Бигӯ: «Аллоҳ таоло 

офаринандаи ҳама чиз аст ва Ӯ ягонаи 

пирӯзманд аст 

ۡرِض قُِل  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

 
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۦٓ ٱَّلله ِن ُدونِهِ خَۡذتُم م  فَٱته

نُفِسِهۡم َنۡفٗعا 
َ
ۡولَِيآَء لَا َيۡملُِكوَن لِأ

َ
أ

ۡعَميَٰ  
َ
اْۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ َولَا َضر ٗ

لَُمَُٰت   ۡم َهۡل تَۡسَتوِي ٱلظُّ
َ
َوٱلَۡبِصيُر أ

ِ ُشَرَكآَء َخلَُقواْ   ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ وُر َوٱلنُّ

خَلُۡق َعلَۡيِهۡمْۚ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱلۡ 
ِ َشۡيٖء َوُهَو 

ُ َخَٰلُِق ُكل  قُِل ٱَّلله
َٰرُ   ١٦ ٱلَۡوَِٰحُد ٱلَۡقهه

17. [Аллоҳ таоло] Аз осмон обе фурӯ 

борид, он гоҳ рӯдҳо ҳар як ба андозаи 

[ғунҷоиши] худ ҷорӣ шуданд ва селоб 

кафк рӯйи худ баровард ва аз он чи 

бар оташ меафрузанд [ва мегудозанд], 

то зевар ё колое ба даст оваранд, 

[низ] кафке ҳаммонанди он [аз об 

бармеояд]. Аллоҳ таоло ҳаққу ботилро 

инчунин мисол мезанад. Ва аммо кафк 

ба каноре меравад ва нест мегардад, 

вале он чи ба мардум суд мерасонад, 

бар замин [боқӣ] мемонад. Аллоҳ 

таоло масалҳо инчунин баён мекунад 

َمآِء َماٗٓء فََسالَۡت  نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
أ

ۡيُل   ۡوِديَُۢة بَِقَدرَِها فَٱۡحَتَمَل ٱلسه
َ
أ

ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ فِي  ۖۡ َوِممه ابِٗيا َزبَٗدا ره
ۡو َمَتَٰٖع َزبَد   

َ
ارِ ٱبۡتَِغآَء ِحلَۡيٍة أ ٱلنه

ُ ٱلۡحَقه   ۚۥْ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله ِۡثلُُه م 
بَُد َفَيۡذَهُب   ا ٱلزه مه

َ
ْۚ فَأ َوٱلَۡبَِٰطَل

اَس   ا َما يَنَفُع ٱلنه مه
َ
ۖۡ َوأ ُجَفاٗٓء

ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب  
َ
َفَيۡمُكُث فِي ٱلۡأ

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ  ١٧ ٱَّلله
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18. Барои касоне, ки [даъвати] 

Парвардигорашонро иҷобат карданд, 

подоши неки [биҳишт дар пеш] аст ва 

касоне, ки [даъвати[ Ӯро иҷобат 

накарданд, агар тамоми он чи дар 

замин аст ва [низ] ҳаммонандашро бо 

он доштанд, яқинан [ҳозир буданд, ки 

ҳамаро] барои раҳоии хеш [аз азоб] 

бипардозанд [вале аз эшон пазируфта 

нахоҳад шуд]. Онон ҳисоби баде 

доранд [ва бозхосте бисёр сахт] ва 

ҷойгоҳашон дузах аст ва чи бад 

ҷойгоҳе ҳаст! 

 ِۚ هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ لِل
نه لَُهم 

َ
هِذيَن لَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۥ لَۡو أ َوٱل
ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ 

َ
ا فِي ٱلۡأ َمَعُهۥ مه

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُسوُٓء  
ُ
ۦْٓۚ أ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
ٱلۡحَِساِب َوَمأ

 ١٨ ٱلِۡمَهادُ 

19. Оё касе, ки медонад, ки он чи аз 

[тарафи] Парвардигорат бар ту нозил 

шуда, ҳақ аст, монанди касест, ки 

[нисбат ба ҳақ] нобиност? Танҳо 

хирадмандон панд мегиранд. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن 
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

ْۚ إِنهَما  ۡعَميَٰٓ
َ
ب َِك ٱلۡحَقُّ َكَمۡن ُهَو أ ره
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ١٩ َيَتَذكه

20. [Ҳамон] Касоне, ки ба паймони 

Аллоҳ таоло вафо мекунанд ва аҳд 

намешикананд 

هِذيَن  ِ َولَا ٱل يُوُفوَن بَِعۡهِد ٱَّلله
 ٢٠ يَنُقُضوَن ٱلِۡميَثَٰقَ 

21. Ва касоне, ки ҳар он чиро Аллоҳ 

таоло ба пайванд кардани он фармон 

додааст, мепайванданд [силаи раҳим 

мекунанд] ва аз Парвардигорашон 

метарсанд ва аз сахтии ҳисоб 

меҳаросанд 

هِذيَن يَِصلُو ن َوٱل
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
َن َمآ أ

يُوَصَل َويَۡخَشۡوَن َربهُهۡم َويََخاُفوَن  
 ٢١ ُسوَٓء ٱلۡحَِسابِ 

22. Ва касоне, ки барои касби 

хушнудии Парвардигорашон шикебоӣ 

кардаанд ва намоз барпо доштаанд ва 

аз он чи ба онон рӯзӣ додаем, пинҳону 

ошкоро инфоқ кардаанд ва бадиро бо 

некӣ мезудоянд. Ононанд, ки нек 

фарҷоме хоҳанд дошт. 

هِذيَن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم  َوٱل
ا   نَفُقواْ ِممه

َ
ةَ َوأ لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ا وََعلَانَِيٗة َويَۡدرَُءوَن  َرَزۡقَنَُٰهۡم ِسر ٗ
ْوَلَٰٓئِ 

ُ
ي ِئََة أ َك لَُهۡم  بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه

ارِ   ٢٢ ُعۡقَبي ٱلده
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23. [Подошашон] Боғҳои ҷовидон [-и 

биҳишт аст], ки онон ва ҳар як аз 

падарон ва ҳамсарону 

фарзандонашон, ки накукор будаанд, 

ба он ворид мешаванд ва фариштагон 

аз ҳар даре бар онон дармеоянд 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها وَ  َمن َجنه
ۡزَوَِٰجِهۡم  

َ
َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ

َٰتِِهۡمۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن  ِيه َوُذر 
ِ بَابٖ 

ِن ُكل   ٢٣ َعلَۡيِهم م 

24. [Ва ба онон мегӯянд] «Салом бар 

шумо ба [подоши] он чи [бар 

имонатон] шикебоӣ кардаед. Пас, чи 

накуст фарҷоми он саро!» 

 َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ فَنِۡعَم َسَلَٰمٌ 
ارِ   ٢٤ ُعۡقَبي ٱلده

25. Ва касоне, ки паймони Аллоҳро пас 

аз устувор карданаш мешикананд ва 

он чиро, ки Аллоҳ таоло ба 

пайвастанаш фармон додааст [силаи 

раҳим] қатъ мекунанд ва дар замин 

[фитнаву] фасод мекунанд, инонанд, 

ки [дар охират] лаънат ва бад 

фарҷоме доранд 

ِ ِمنُۢ  هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله َوٱل
َمَر 

َ
َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي 
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم 
ُ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

ارِ   ٢٥ ُسوُٓء ٱلده

26. Аллоҳ таоло [неъмату] рӯзиро бар 

ҳар ки бихоҳад, густурда медорад ва ё 

танг мегирад ва [кофирон] ба зиндагии 

дунё шод шуданд, ва[-ле] зиндагии 

дунё дар [баробари] охират ҷуз баҳрае 

[ночиз] нест 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء   ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ْۚ َوفَرِ  ۡنَيا َوَما  َويَۡقِدُر ةِ ٱلدُّ ُحواْ بِٱلۡحََيوَٰ

ها   ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ةُ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٢٦ َمَتَٰع  

27. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

мегӯянд: «Чаро нишонае аз [сӯйи] 

Парвардигораш бар ӯ нозил 

нашудааст»? Бигӯ: «Бе тардид, Аллоҳ 

таоло ҳар киро, ки бихоҳад гумроҳ 

мекунад ва ҳар киро, ки тавба намояд, 

ба сӯйи хеш ҳидоят мекунад» 

نزَِل 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ َويَُقوُل ٱل

 َ ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ِن ره َعلَۡيهِ َءايَة  م 
يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن  

نَاَب 
َ
 ٢٧ أ
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28. [Ҳамон] Касоне, ки имон овардаанд 

ва дилҳояшон ба ёди Аллоҳ таоло 

ором мегирад. Бидонед, ки бо ёди 

Аллоҳ таоло аст, ки дилҳо ором 

мегирад 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ ُقلُوبُُهم  ٱل
ِ َتۡطَمئِنُّ   لَا بِِذۡكرِ ٱَّلله

َ
ُِۗ أ بِِذۡكرِ ٱَّلله

 ٢٨ ٱلُۡقلُوُب 

29. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста кардаанд, хушо бар 

онон! Ва нек саранҷоме доранд 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل
 ٢٩ ُطوبَيَٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َمـ َابٖ 

30. [Эй паёмбар] Бад-ин сон туро 

байни уммате фиристодем, ки пеш аз 

онҳо умматҳое омада [ва рафта] 

буданд, то он чи бар ту ваҳй кардаем, 

бар онон бихонӣ ва ҳол он ки онон ба 

[Парвардигори] раҳмон куфр 

меварзанд. Бигӯ: «Ӯ Парвардигори 

ман аст [ва] маъбуде [барҳақ] ҷуз Ӯ 

нест. Бар Ӯ таваккал кардам ва 

бозгаштам ба сӯйи Ӯст» 

ۡرَسلَۡنََٰك 
َ
ةٖ َقۡد َخلَۡت  َكَذَٰلَِك أ مه

ُ
فِٓي أ

هِذٓي  َمم  ل َِتۡتلَُواْ َعلَۡيِهُم ٱل
ُ
ِمن َقۡبلَِهآ أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوُهۡم يَۡكُفُروَن 
َ
أ

ها ُهَو   ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو َرب ِي لَٓا إَِلََٰه إِل بِٱلره
 ٣٠ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ َمَتابِ 

31. Ва [ҳатто] агар Қуръоне буд, ки 

кӯҳҳо аз [ҳайбати] он ба ҳаракат 

дармеомад ва замин пора-пора 

мешикофт ё мурдагон аз [тиловати] он 

ба сухан дармеомаданд, [боз ҳам 

кофирон имон намеоварданд]. Амри 

[тадбири ҷаҳон ва нузули муъҷизот] аз 

они Аллоҳ таоло аст. Оё касоне, ки 

имон овардаанд, намедонанд, ки агар 

Аллоҳ таоло мехост, ҳатман, ҳамаи 

мардумро ҳидоят мекард? Ва касоне, 

ки куфр варзиданд, пайваста ба 

[сазои] он чи кардаанд, гирифтори 

мусибати кӯбандае мешаванд ё [азоби 

илоҳӣ] наздики хонаҳояшон фуруд 

меояд ё [саранҷом] ваъдаи Аллоҳ 

таоло фаро мерасад. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло хилофи ваъда намекунад 

ۡو  
َ
نه قُۡرَءاٗنا ُسي ِرَۡت بِهِ ٱلِۡجَباُل أ

َ
َولَۡو أ

ۡو ُكل َِم بِهِ 
َ
ۡرُض أ

َ
َعۡت بِهِ ٱلۡأ ِ ُقط 

فَلَۡم 
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ ِۗ بَل َّلل  ٱلَۡمۡوتَيَٰ

ن
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ هۡو يََشآُء   يَاْيۡـ َِس ٱل ل

ُۗ َولَا يََزاُل   ُ لََهَدى ٱلنهاَس َجمِيٗعا ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ تُِصيُبُهم بَِما  ٱل

ِن  ۡو َتحُلُّ قَرِيٗبا م 
َ
َصَنُعواْ َقارَِعٌة أ

  َ ِْۚ إِنه ٱَّلله تَِي وَۡعُد ٱَّلله
ۡ
َدارِهِۡم َحتهيَٰ يَأ

 ٣١ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 
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32. [Эй паёмбар] Яқинан, паёмбароне, 

ки пеш аз ту буданд, [низ] мавриди 

тамасхур воқеъ шуданд, он гоҳ ба 

касоне, ки куфр варзиданд, муҳлат 

додам, сипас ононро [ба азоб] фурӯ 

гирифтам. Пас, [бингар, ки] кайфари 

ман чи гуна буд 

ِن َقبۡ  لَِك َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
هِذيَن َكَفُرواْ ُثمه   ۡملَۡيُت لِل

َ
فَأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ َفَكۡيَف َكاَن ِعَقابِ 
َ
 ٣٢ أ

33. Оё он [Парвардигоре], ки ҳоким 

бар ҳар кас ва [нозир бар] рафтору 

кирдори ӯст, [ба парастиш сазовортар 

аст ё бутҳои беҷон]? Ва [кофирон] 

барои Аллоҳ таоло шариконе қарор 

додаанд. Бигӯ: «Ононро ном баред». 

Оё [мехоҳед ба] ӯ дар бораи он чи дар 

замин аст ва ӯ намедонад хабар 

диҳед, ё фақат сухани сатҳие ва 

[беасос] мегӯед? [Чунин нест] балки 

барои касоне, ки куфр варзидаанд, 

найрангашон ороста шудааст ва аз 

роҳи [ҳақ] боздошта шудаанд ва ҳар 

киро Аллоҳ таоло гумроҳ гузорад, 

ҳидоятгаре нахоҳад дошт 

ِ َنۡفِۭس بَِما  
َفَمۡن ُهَو َقآئٌِم عَلَىَٰ ُكل 

َ
أ

ِ ُشَرَكآَء قُۡل   َكَسَبۡتُۗ وََجَعلُواْ َّلِله
ۡم تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم  

َ
وُهۡمْۚ أ َسمُّ

م بَِظَِٰهرٖ 
َ
ۡرِض أ

َ
َِن ٱلَۡقۡوِلِۗ بَۡل   فِي ٱلۡأ م 

هِذيَن َكَفُرواْ َمۡكُرُهۡم   ُزي َِن لِل
بِيِلِۗ َوَمن يُۡضلِِل   واْ َعِن ٱلسه َوُصدُّ

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٣ ٱَّلله

34. Онон дар зиндагии дунё азоб [-и 

дардноке] доранд ва ҳатман, азоби 

охират сахттар аст ва дар баробари 

[азоби] Аллоҳ таоло ҳеҷ [ёру] 

мудофеъе надоранд 

  ۡۖ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ هُهۡم َعَذاب  فِي ٱلۡحََيوَٰ ل
َِن   ۖۡ َوَما لَُهم م  َشقُّ

َ
َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

ِ ِمن َواقٖ   ٣٤ ٱَّلله

35. Вижагии биҳиште, ки ба 

парҳезгорон ваъда дода шуда, [чунин 

аст, ки] ҷӯйборҳо аз зери [дарахтони] 

он ҷорӣ аст, меваҳояш ҳамешагӣ ва 

сояаш [низ доимӣ аст]. Ин саранҷоми 

касонест, ки парҳезгорӣ кардаанд ва 

саранҷоми кофирон оташ [-и дузах] 

аст 

َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ   ۞مه
ُكلَُها  

ُ
ۖۡ أ نَۡهَُٰر

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هِذيَن  َدآئِم  َوِظلُّ  ْۚ تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل َها
ارُ  َٰفِرِيَن ٱلنه ْْۚ وهُعۡقَبي ٱلَۡك  ٣٥ ٱتهَقوا
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36. Ва касоне, ки ба онон китоби 

осмонӣ додаем, аз он чи бар ту нозил 

шудааст, шодмон мешаванд ва бархе 

аз гурӯҳҳо[-и аҳли китоб] бахше аз 

онро инкор мекунанд. [Эй паёмбар, ба 

онон] Бигӯ: «Ҷуз ин нест, ки ман 

дастур ёфтаам, Аллоҳро бипарастам 

ва ба Ӯ ширк наварзам, ба сӯйи Ӯ 

даъват мекунам ва бозгаштам ба сӯйи 

Ӯст» 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   َوٱل
نزَِل إِلَۡيَكۖۡ َوِمَن 

ُ
َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ

ۚۥْ  ۡحَزاِب َمن يُنِكُر َبۡعَضُه
َ
 قُۡل  ٱلۡأ

َ َولَٓا   ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
إِنهَمآ أ

ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ  
َ
ۦْٓۚ إِلَۡيهِ أ ۡشرَِك بِهِ

ُ
أ

 ٣٦ َمـ َابِ 

37. Ва бад-ин сон, ин Қуръонро 

фармоне ба забони арабӣ [-и фасеҳ] 

нозил кардем ва агар пас аз донише, 

ки [аз ҷониби Парвардигор] бароят 

омадааст, аз ҳавасҳои онон 

[мушрикон] пайравӣ кунӣ, дар 

баробари [азоби] Аллоҳ таоло ҳеҷ 

корсоз ва нигаҳдорандае нахоҳӣ дошт 

 ْۚ نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗا
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد َما  
َ
َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

 ِ  َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله
ٖ َولَا َواقٖ   ٣٧ ِمن َولِي 

38. Ва бе тардид, пеш аз ту 

паёмбароне фиристодем ва барои 

онон [монанди дигар инсонҳо] 

ҳамсарону фарзандоне қарор додем 

ва барои ҳеҷ паёмбаре сазовор нест, 

ки ҷуз ба фармони Аллоҳ таоло 

[муъҷиза ва] ояте биёварад. Ҳар амре 

[тақдиру] навиштае [маълум] дорад 

ِن َقۡبلَِك   ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

ْۚ َوَما َكاَن   ِيهٗة ۡزَوَٰٗجا َوُذر 
َ
وََجَعلَۡنا لَُهۡم أ

 ُِۗ ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
لِرَُسوٍل أ

َجٖل كَِتاب  
َ
ِ أ

 ٣٨ لِكُل 

39. Аллоҳ таоло ҳар чиро, ки бихоҳад 

аз миён мебарад ва [он чиро бихоҳад] 

устувор медорад ва умму-л-китоб 

[Лавҳи маҳфуз] назди Ӯст 

ُ َما يََشآُء َويُۡثبُِتۖۡ  َيۡمُحواْ ٱَّلله
مُّ ٱلِۡكَتَٰبِ 

ُ
ۥٓ أ  ٣٩ وَِعنَدهُ

40. Ва [эй паёмбар] агар бархе аз он 

чиро, ки ба онон ваъда медиҳем, ба ту 

нишон диҳем ё [пеш аз фаро расидани 

азоб] туро бимиронем, [дар ҳар ҳол] 

фақат таблиғи [рисолат] бар [уҳдаи] 

туст ва ҳисоб [-у муҷозоташон] бар 

мост 

هِذي   ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإن مه
َينهَك َفإِنهَما َعلَۡيَك   ۡو َنَتَوفه

َ
نَعُِدُهۡم أ

 ٤٠ ٱلۡحَِساُب ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَۡيَنا 
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41. Оё [кофирон] надидаанд, ки мо [бо 

футуҳоти лашкари ислом] аз 

доманаҳои сарзамини [куфр] мекоҳем 

[ва бар қаламрави ислом меафзоем]? 

Ва Аллоҳ таоло ҳукм мекунад ва 

барои ҳукмаш [ҳеҷ] боздорандае нест 

ва ӯ дар ҳисобрасӣ сареъ аст 

َولَۡم يَ 
َ
ۡرَض نَنُقُصَها  أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َرۡواْ أ

ُ َيحُۡكُم لَا   ْۚ َوٱَّلله ۡطَرافَِها
َ
ِمۡن أ

َِب ِلحُۡكِمهۚۦِْ َوُهَو َسِريُع  ُمَعق 
 ٤١ ٱلۡحَِسابِ 

42. Ва ба ростӣ, касоне, ки пеш аз 

онон буданд [барои муқобала бо 

паёмбаронашон] макр варзиданд, 

вале тамоми макрҳо [ва тадбирҳо] аз 

они Аллоҳ таоло аст. Ӯ медонад, ки 

ҳар касе чи мекунад ва ба зудӣ 

кофирон хоҳанд донист, ки фарҷоми 

[накуи] сарои [охират] аз они кист 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم ِهَّلِلَف   َوَقۡد َمَكَر ٱل
ۖۡ َيۡعلَُم َما تَۡكِسُب   ٱلَۡمۡكُر َجمِيٗعا

َُٰر لَِمۡن ُكلُّ  َنۡفٖسِۗ وََسَيۡعلَُم ٱلُۡكفه
ارِ   ٤٢ ُعۡقَبي ٱلده

43. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

мегӯянд: «[Эй Муҳаммад] Ту 

фиристода [-и Аллоҳ таоло] нестӣ». 

Бигӯ: «Кофист, ки Аллоҳ таоло ва касе, 

ки дониши [китобҳои осмонии пешин] 

назди Ӯст, миёни ману шумо гувоҳ 

бошад» 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت   َويَُقوُل ٱل
ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي   ُمۡرَسلٗاْۚ قُۡل َكَفيَٰ بِٱَّلله

َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعلُۡم 
 ٤٣ ٱلِۡكَتَٰبِ 
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Сураи Иброҳим ابراهيم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, ро. Ин [Қуръон] 

китобест, ки бар ту нозил кардем, то 

мардумро ба фармони 

Парвардигорашон аз торикиҳо [-и 

ширку ҷаҳл] ба рӯшноӣ [-и имон ва 

дониш] берун оварӣ, ба роҳи 

[Парвардигори] шикастнопазири 

сутуда 

نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج  
َ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ   اَس ِمَن ٱلظُّ ٱلنه
بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ  

 ١ ٱلۡحَِميدِ 

2. Ҳамон] Аллоҳ таоло, ки он чи дар 

осмонҳо ва замин аст, аз они Ӯст ва 

вой бар кофирон аз азобе сахт! 

َمََٰوَِٰت َوَما  هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱَّلله
َٰفِرِيَن ِمۡن  ۡرِضِۗ َوَوۡيل  ل ِلَۡك

َ
فِي ٱلۡأ

 ٢ َعَذاٖب َشِديدٍ 

3. Касоне, ки зиндагии дунёро бар 

охират тарҷеҳ медиҳанд ва [мардумро] 

аз роҳи Аллоҳ таоло бозмедоранд ва 

он роҳро мунҳариф мехоҳанд, инон 

дар гумроҳии дуру дарозе ҳастанд 

ۡنَيا عَلَى  ةَ ٱلدُّ هِذيَن يَۡسَتِحبُّوَن ٱلۡحََيوَٰ ٱل
  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُصدُّ

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَِٰۭل  
ُ
ْۚ أ َويَۡبُغوَنَها ِعوًَجا

 ٣ بَعِيدٖ 

4. Мо ҳеҷ паёмбареро ҷуз ба забони 

қавмаш нафиристодем, то [битавонад 

паёми илоҳиро] барояшон баён кунад. 

Аллоҳ таоло ҳар киро бихоҳад, [ба 

адолати хеш] гумроҳ месозад ва [ба 

фазли хеш] ҳар киро бихоҳад, ҳидоят 

мекунад ва Ӯ шикастнопазири ҳаким 

аст 

ها بِلَِساِن  ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

 ِ ُ َمن َقۡوِمهِۦ لُِيبَي  َن لَُهۡمۖۡ َفُيِضلُّ ٱَّلله
ْۚ َوُهَو   يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء

 ٤ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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5. Ва ба ростӣ, Мо Мӯсоро бо 

нишонаҳое равшани худ фиристодем 

[ва ба ӯ дастур додем], ки: «Қавматро 

аз торикиҳо [-и куфр] ба рӯшноии 

[тавҳид] берун овар ва рӯзҳои Аллоҳро 

ба онон ёдоварӣ кун. Бе тардид, дар 

ин [ёдоварӣ] барои ҳар шикебои 

шукргузор нишонаҳое [аз яктоӣ ва 

бузургии Аллоҳ таоло] аст 

ۡن 
َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

َ
َولََقۡد أ

لَُمَِٰت إِلَي  ۡخرِۡج َقۡوَمَك ِمَن ٱلظُّ
َ
أ

 ِ ِۡرُهم ب ِْۚ إِنه فِي ٱلنُّورِ َوَذك  َِٰم ٱَّلله يهى
َ
أ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل   ٥ َذ

6. Ва [эй паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме 

ки Мӯсо ба қавмаш гуфт: «Неъмати 

Аллоҳро бар худ ба ёд оваред, он гоҳ, 

ки аз [чанголи] фиръавниён наҷотатон 

дод, ки бадтарин [ва сахттарин] 

азобро бар саратон меоварданд: 

писаронатонро мекуштанд ва 

занонатонро [барои канизӣ] зинда 

мегузоштанд ва дар ин [амр] аз ҷониби 

Парвардигоратон барои шумо 

озмоише бузург буд [то 

шикебоиятонро биёзмояд]» 

ٱۡذُكُرواْ  َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ 
َُٰكم  نجَى

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ أ نِۡعَمَة ٱَّلله

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء  م 
ۡبَنآَءُكۡم  

َ
حُوَن أ ٱلَۡعَذاِب َويَُذب ِ

َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي 
ب ُِكۡم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م  َذ

 ٦ َعِظيم  

7. Ва [ёд кунед аз] ҳангоме ки 

Парвардигоратон фармуд, ки: «Агар 

шукр гузоред, яқинан, [неъматамро] 

бар шумо меафзоям ва агар носипосӣ 

кунед, яқинан, азоби ман сахт аст» 

ذهَن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم  
َ
َوِإۡذ تَأ

زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنه  
َ
لَأ

 ٧ َعَذابِي لََشِديد  

8. Ва Мӯсо ба [онон] гуфт: «Агар шумо 

ва ҳамаи мардуми рӯи замин кофир 

шавед, пас, [ба Аллоҳ таоло ҳеҷ зиёне 

намерасад, чаро ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло бениёзи сутуда аст» 

نُتۡم  
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ

  َ ۡرِض َجمِيٗعا َفإِنه ٱَّلله
َ
َوَمن فِي ٱلۡأ

 ٨  َحمِيدٌ لََغنِيٌّ 
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9. [Эй кофирон] Оё хабари [ҳалокати] 

касоне, ки пеш аз шумо буданд, 

[монанди] қавми Нуҳ ва Од ва Самуд 

ва [низ] онон, ки баъд аз эшон буданд 

[ва] ҷуз Аллоҳ таоло касе аз онон 

хабар надорад, ба шумо нарасидааст? 

Паёмбаронашон бо далоил [-у 

муъҷизот]-и равшан ба сӯяшон 

омаданд, вале онон [ба нишонаи 

мухолифат] дастҳояшонро бар 

даҳонҳояшон ниҳоданд ва [ангушт ба 

дандон газиданду] гуфтанд: «Мо он 

чиро, ки шумо барои [иблоғи] он 

фиристода шудаед, инкор мекунем ва 

дар бораи он чи моро ба сӯяш 

мехонед, сахт дар тардидем» 

هِذيَن ِمن   تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َقۡبلُِكۡم َقۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد  
ها   هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَا َيۡعلَُمُهۡم إِل َوٱل

ْۚ َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت  ُ ٱَّلله
ۡفَوَٰهِِهۡم َوَقالُوٓ 

َ
يِۡدَيُهۡم فِٓي أ

َ
ٓواْ أ اْ إِنها فََردُّ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َوِإنها لَِفي 
ُ
َكَفۡرنَا بَِمآ أ

ا تَۡدُعوَنَنآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ  ِمه  ٩ َشك ٖ م 

10. Паёмбаронашон гуфтанд: «Оё дар 

[ягонагии] Аллоҳ таоло – 

Офаринандаи осмонҳо ва замин 

тардиде ҳаст? Ӯ шуморо [ба имон] 

фаро мехонад, то гуноҳонатонро 

бибахшояд ва ба шумо то муддати 

муайяне муҳлат диҳад». Онон 

гуфтанд: «Шумо ҷуз башаре 

ҳаммонанди мо нестед, [ва] мехоҳед 

моро аз он чи ки падаронамон 

мепарастиданд, боздоред. Пас, 

далели ошкоре [дар мавриди 

ростгӯиятон] бароямон биёваред» 

ِ َشك   َفاِطرِ  ۞َقالَۡت رُ  فِي ٱَّلله
َ
ُسلُُهۡم أ

ۡرِضِۖ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َرُكۡم إِلَيَٰٓ   ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  لَُكم م 
ها بََشر    نُتۡم إِل

َ
يِۚ َقالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
أ

ا  ونَا َعمه ن تَُصدُّ
َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ م 

تُونَا بُِسلَۡطَٰٖن  َكاَن َيۡعُبُد َءابَآ 
ۡ
ُؤنَا فَأ

بِينٖ   ١٠ مُّ
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11. Паёмбаронашон ба онон гуфтанд: 

«[Оре] Мо ҷуз инсонҳое монанди шумо 

нестем, вале Аллоҳ таоло бар ҳар як 

аз бандагонаш, ки бихоҳад [бо 

неъмати нубувват] миннат мениҳад ва 

сазовор нест, ки мо ҷуз ба иҷозати 

Аллоҳ таоло барои шумо далеле 

биёварем. Пас, муъминон бояд бар 

Аллоҳ таоло таваккал кунанд 

ها بََشر    حُۡن إِل َقالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نه
َ َيُمنُّ عَلَىَٰ  ِۡثلُُكۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله م 

َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوَما َكاَن لََنآ 
ن 

َ
ها بِإِۡذِن أ تَِيُكم بُِسلَۡطٍَٰن إِل

ۡ
نهأ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل  ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ٱَّلله
 ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

12. Ва чаро бар Аллоҳ таоло таваккал 

накунем ва ҳол он ки ӯ моро ба роҳҳои 

[саодат]-амон ҳидоят намуд? Ва мо 

бар озоре, ки [дар роҳи рисолат] ба мо 

мерасонед, ҳатман, шикебоӣ мекунем 

ва таваккалкунандагон бояд фақат бар 

Аллоҳ таоло таваккал кунанд» 

ِ َوَقۡد   ها َنَتوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
َوَما لََنآ أ

ْۚ َولََنۡصبَِرنه عَلَىَٰ َمآ   ََٰنا ُسُبلََنا َهَدى
ِ فَلَۡيَتوَكهِل  ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َءاَذۡيُتُمونَا

 ِ  ١٢ لُونَ ٱلُۡمَتوَك 

13. Ва касоне, ки куфр варзиданд ба 

паёмбаронашон гуфтанд: «Ё шуморо 

аз сарзаминамон берун мекунем ё ба 

оини мо бозгардед». Пас, 

Парвардигорашон ба онон ваҳй кард, 

ки: «Яқинан ситамгоронро нобуд 

мекунем 

هِذيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِِهۡم  َوَقاَل ٱل
 َ ۡو ل

َ
ۡرِضَنآ أ

َ
ِۡن أ ُنۡخرَِجنهُكم م 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم  
َ
ۖۡ فَأ لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِنا

َٰلِِمينَ   ١٣ َربُُّهۡم لَُنۡهلَِكنه ٱلظه

14. Ва ҳатман, шуморо пас аз онон дар 

замин ҷой хоҳем дод. Ин [азобу 

подош] барои касест, ки аз истодан [ба 

ҳангоми ҳисобрасӣ] дар пешгоҳи ман 

битарсад ва аз таҳдидам биҳаросад» 

ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ 
َ
َولَنُۡسِكَننهُكُم ٱلۡأ

َٰلَِك لَِمۡن َخاَف َمَقامِي وََخاَف   َذ
 ١٤ وَِعيدِ 

15. Ва [паёмбарон аз Аллоҳ таоло] 

дархости пирӯзӣ [бар кофиронро] 

карданд ва [саранҷом] ҳар гарданкаши 

ситезаҷӯ ноком [-у нобуд] шуд 

َوٱۡسَتۡفَتُحواْ وََخاَب ُكلُّ َجبهاٍر 
 ١٥ َعنِيدٖ 
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16. [Ҳамон ки] Дузах пешорӯи ӯст ва ба 

вай обе аз чирки хунолуди [дузахиён] 

менӯшонанд 

آٖء  ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُۡسَقيَٰ ِمن مه م 
 ١٦ َصِديدٖ 

17. [Обе] Ки онро ҷуръа-ҷуръа 

меошомад ва [аз фарти тааффуну 

талхӣ] фурӯ бурданаш осону гуворо 

нест ва марг аз ҳар тараф рӯ ба сӯяш 

меоварад, вале намемирад ва азобе 

сахт [-у саҳмгине] пешорӯйи ӯст 

تِيهِ  
ۡ
َيَتَجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

ِ َمَك 
اٖن َوَما ُهَو ٱلَۡموُۡت ِمن ُكل 

بَِمي ِٖتِۖ َوِمن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب  
 ١٧ َغلِيظ  

18. Масали касоне, ки ба 

Правардигорашон куфр варзидаанд, 

[ин аст, ки] рафторашон ҳамчун 

хокистарест, ки дар рӯзи тӯфонӣ бод 

бар он мевазад, ки аз он чи кардаанд, 

чизе дар даст надоранд. Ин ҳамон 

гумроҳии дуру дароз аст 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ  َثُل ٱل مه
ِيُح   ۡت بِهِ ٱلر  ۡعَمَٰلُُهۡم َكَرَماٍد ٱۡشَتده

َ
أ

ا  ها َيۡقِدُروَن ِممه فِي يَۡوٍم عَاِصٖفِۖ ل
َلَُٰل   َٰلَِك ُهَو ٱلضه ِۚ َذ َكَسُبواْ عَلَىَٰ َشۡيٖء

 ١٨ ٱلَۡبعِيدُ 

19. [Эй инсон] Оё надидӣ, ки Аллоҳ 

таоло осмонҳо ва заминро ба ҳақ 

офаридааст? Агар бихоҳад, шуморо 

[аз миён] мебарад ва офаринише 

ҷадид [ба ҷоятон падид] меоварад 

َمََٰوَِٰت  َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

 يُۡذهِۡبُكۡم 
ۡ
ِۚ إِن يََشأ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َوٱلۡأ

ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ 
ۡ
 ١٩ َويَأ

20. Ва ин [кор] бар Аллоҳ таоло 

душвор нест 
ِ بَِعزِيزٖ  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٢٠ َوَما َذ
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21. Ва [рӯзи қиёмат] ҳамагӣ дар 

пешгоҳи Аллоҳ таоло ҳозир [-у ошкор] 

мешаванд, пас, [дар ин ҳангом] 

ситамдидагон ба касоне, ки 

гарданкашӣ мекарданд, мегӯянд: « Мо 

[дар дунё] пайрави шумо будем, пас, 

оё [имрӯз] метавонед, чизе аз азоби 

Аллоҳро аз мо боздоред»? Онон 

мегӯянд: «Агар Аллоҳ таоло моро [дар 

дунё ба сӯйи растагорӣ] роҳнамоӣ 

мекард, мо низ роҳро ба шумо нишон 

медодем. Чи бетобӣ кунем ё шикебоӣ 

намоем, бароямон яксон аст. [Ҳеҷ] 

Гурезгоҳе надорем» 

ُؤاْ   َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها لَُكۡم  لِل
ۡغُنوَن َعنها ِمۡن   نُتم مُّ

َ
َتَبٗعا َفَهۡل أ

ِۚ َقالُواْ لَۡو   ِ ِمن َشۡيٖء َعَذاِب ٱَّلله
 ُ ََٰنا ٱَّلله لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء  َهَدى

ۡم َصبَۡرنَا َما لََنا  
َ
َجزِۡعَنآ أ

َ
َعلَۡيَنآ أ

حِيٖص   ٢١ ِمن مه

22. Ва чун кори [доварӣ] анҷом шуд, 

шайтон мегӯяд: «Бе тардид, Аллоҳ 

таоло ба шумо ваъда дод ва ваъдаи 

росту дуруст ва ман ба шумо ваъда[-и 

дурӯғин] додам ва бо шумо хилофи 

ваъда кардам ва ман бар шумо ҳеҷ 

тасаллуте надоштам, ҷуз ин ки 

даъвататон кардам ва шумо [низ] 

иҷобатам намудед. Пас, маро 

сарзаниш накунед ва худро сарзаниш 

кунед. [Имрӯз] На ман фарёдраси 

шумо ҳастам ва на шумо фарёдраси 

ман ҳастед. Ман безорам аз ин ки пеш 

аз ин маро [бо Аллоҳ таоло] шарик 

мегирифтед. Ситамгорони [мушрик] 

азобе пурдард хоҳанд дошт 

ۡمُر إِنه  
َ
ا ُقِضَي ٱلۡأ ۡيَطَُٰن لَمه َوَقاَل ٱلشه

  ِ َ وََعَدُكۡم وَۡعَد ٱلۡحَق  ٱَّلله
ۡخلَۡفُتُكۡمۖۡ َوَما َكاَن 

َ
َووََعدتُُّكۡم فَأ

ِن ن  لَِي َعلَۡيُكم م 
َ
هٓا أ ُسلَۡطٍَٰن إِل

َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم لِيِۖ فَلَا 
نَا۠ 

َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
تَلُوُمونِي َولُوُمٓواْ أ

نُتم بُِمۡصِرِخيه 
َ
بُِمۡصرِِخُكۡم َوَمآ أ

ۡشَرۡكُتُموِن ِمن 
َ
إِن ِي َكَفۡرُت بَِمآ أ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب  ُۗ إِنه ٱلظه َقۡبُل
لِيم  

َ
 ٢٢ أ

23. Ва касоне, ки имон оварданд ва 

корҳои шоиста анҷом доданд, ба 

боғҳои [биҳиште] дароварда 

мешаванд, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст. Ба фармони 

Парвардигорашон дар он ҷовидонанд 

ва дурудашон дар он ҷо «салом» аст 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ۡدِخَل ٱل
ُ
وََعِملُواْ  َوأ

َٰٖت َتجۡرِي ِمن  َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها بِإِۡذِن 

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٢٣ َرب ِِهۡمۖۡ َتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰمٌ 
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24. [Эй паёмбар] Оё надидӣ, ки Аллоҳ 

таоло чи гуна масал задааст? Калимаи 

пок [-и ло илоҳа иллаллоҳ] ҳамчун 

дарахти [нахли тануманду] покест, ки 

решааш [дар аъмоқи замин] устувор 

аст ва шохааш бар осмон [сар 

бароварда] аст 

ُ َمَثلٗا  لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱَّلله
َ
أ

ۡصلَُها  
َ
َكلَِمٗة َطي َِبٗة َكَشَجَرةٖ َطي َِبٍة أ

َمآءِ   ٢٤ ثَابِت  َوفَرُۡعَها فِي ٱلسه

25. Меваашро ҳар лаҳза ба фармони 

Парвардигораш медиҳад ва Аллоҳ 

таоло [барои ҳидояти мардум] 

масалҳо мезанад, бошад, ки панд 

гиранд 

  ُۗ ُكلََها ُكله ِحيِۭن بِإِۡذِن َرب َِها
ُ
تُۡؤتِٓي أ

ۡمَثاَل لِلنهاِس  
َ
ُ ٱلۡأ َويَۡضرُِب ٱَّلله

ُرونَ   ٢٥ لََعلهُهۡم َيَتَذكه

26. Ва масали калимаи палид [ширк] 

ҳамчун дарахти палидест, ки аз замин 

барканда шуда [ва ҳеҷ] қарору суботе 

надорад 

َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة  
ۡرِض َما  

َ
َخبِيَثٍة ٱۡجُتثهۡت ِمن َفۡوِق ٱلۡأ

 ٢٦ لََها ِمن قََرارٖ 

27. Аллоҳ таоло касонеро, ки имон 

овардаанд, дар зиндагии дунё ва дар 

охират бо сухани устувор [-и тавҳид] 

собит мегардонад ва ситамгарон [-и 

мушрик]-ро гумроҳ мекунад ва Аллоҳ 

таоло ҳар чи бихоҳад мекунад 

هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل  ُ ٱل يُثَب ُِت ٱَّلله
نۡ  ةِ ٱلدُّ ابِِت فِي ٱلۡحََيوَٰ َيا َوفِي  ٱلثه

َٰلِِميَنْۚ   ُ ٱلظه ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ ٱَّلله
ُ َما يََشآءُ   ٢٧ َويَۡفَعُل ٱَّلله

28. Оё надидӣ он касоне [аз Қурайш]-

ро, ки [сипоси] неъмати Аллоҳ таоло 

[Ҳарами амн ва вуҷуди паёмбар]-ро ба 

[носипосӣ ва] куфр бадал карданд ва 

қавмашонро ба сарои ҳалок 

дароварданд? 

لُواْ نِۡعَمَت   هِذيَن بَده لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

َحلُّواْ َقۡوَمُهۡم َداَر 
َ
ِ ُكۡفٗرا َوأ ٱَّلله

 ٢٨ ٱلَۡبَوارِ 

29. [Он сарои ҳалок] Дузах аст, [ки] дар 

он ворид мешаванд ва чи бад 

ҷойгоҳест! 

ۖۡ وَ   ٢٩ بِۡئَس ٱلَۡقَرارُ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها
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30. [Мушрикон] Барои Аллоҳ таоло 

ҳамтоёне қарор додаанд, то 

[мардумро] аз роҳи Ӯ гумроҳ кунанд. 

Бигӯ: «[Чанд рӯзе аз неъматҳои дунё] 

Баҳра гиред, пас, яқинан бозгаштатон 

ба сӯйи оташи [дузах] аст» 

نَداٗدا ل ُِيضِ 
َ
ِ أ لُّواْ َعن وََجَعلُواْ َّلِله

ۗۦُ قُۡل َتَمتهُعواْ َفإِنه َمِصيَرُكۡم   َسبِيلِهِ
ارِ   ٣٠ إِلَي ٱلنه

31. [Эй паёмбар] ба бандагони ман, ки 

имон овардаанд, бигӯ, намоз барпо 

доранд ва аз он чи рӯзиашон кардаем, 

пинҳоу ошкор инфоқ кунанд, пеш аз он 

ки рӯзе фаро расад, ки дар он на 

хариду фурӯшест ва на дӯстие 

هِذيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ   قُل ل ِعَِبادَِي ٱل
ا   ا َرَزۡقَنَُٰهۡم ِسر ٗ ةَ َويُنفُِقواْ ِممه لَوَٰ ٱلصه

ها   تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ وََعلَانَِيٗة م 
 ٣١ َبۡيع  فِيهِ َولَا ِخَلٌَٰل 

32. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳо ва 

заминро офарид ва аз осмон обе фурӯ 

фиристод ва бо он [анвои] меваҳоро 

барои рӯзии шумо падид овард ва 

киштиҳоро ба хидмататон гумошт, то 

ба фармонаш дар дарё равон бошанд 

ва ҷуйборҳоро [низ] дар хидмати шумо 

ниҳод 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
 ۡ َمآِء َماٗٓء  َوٱل نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ۡرَض َوأ

َ
أ

َمَرَِٰت رِۡزٗقا   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
فَأ

َر لَُكُم ٱلُۡفلَۡك   لهُكۡمۖۡ وََسخه
َر   ۡمرِهۖۦِۡ وََسخه

َ
لَِتۡجرَِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

نَۡهَٰرَ 
َ
 ٣٢ لَُكُم ٱلۡأ

33. Ва хуршеду моҳро, ки пайваста 

[дар мадори худ] равонанд ва 

[ҳамчунин] шабу рӯзро ба хидмататон 

гумошт 

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر  َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
هۡيَل  َر لَُكُم ٱل َدآئَِبيِۡنِۖ وََسخه

َهارَ   ٣٣ َوٱلنه

34. Ва аз ҳар он чи аз ӯ хостед, ба 

шумо бахшид ва агар неъмати 

Аллоҳро бишморед, [чунон фаровон 

аст, ки] наметавонед онро шумориш 

кунед. Ба ростӣ, ки инсон, [дар ҳаққи 

хеш] ситамгор [ва нисбат ба Аллоҳ 

таоло] носипос аст 

لُۡتُموُهْۚ َوِإن 
َ
ِ َما َسأ

ِن ُكل  َُٰكم م  وََءاتَى
ُۗ إِنه   ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَت ٱَّلله َتُعدُّ

ار    ٣٤ ٱلۡإِنَسََٰن لََظلُوم  َكفه
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35. Ва [ёд кун аз] Иброҳим ҳангоме ки 

гуфт: «Парвардигоро, ин шаҳр [Макка]-

ро амн бигардон ва ману 

фарзандонамро аз парастиши бутҳо 

дур бидор 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا   َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ن  

َ
ٱلَۡبلََد َءاِمٗنا َوٱۡجُنبۡنِي َوبَنِيه أ

ۡصَنامَ 
َ
 ٣٥ نهۡعُبَد ٱلۡأ

36. Парвардигоро, ба ростӣ, ки онҳо 

[бутҳо] бисёре аз мардумро [бо 

тасаввури шафоат] гумроҳ сохтаанд, 

пас, ҳар ки [дар яктопарастӣ] аз ман 

пайравӣ кунад, яқинан, аз ман аст ва 

ҳар ки аз ман нофармонӣ кунад, пас, 

бе тардид, ту омурзандаи меҳрубонӣ 

 ِ َِن َرب  ۡضلَلَۡن َكثِيٗرا م 
َ
إِنهُهنه أ

اِسِۖ َفَمن تَبَِعنِي َفإِنهُهۥ ِمن ِيِۖ َوَمۡن   ٱلنه
 ٣٦ َعَصانِي َفإِنهَك َغُفور  رهِحيم  

37. Парвардигоро, ман бархе 

фарзандонам [Исмоил ва хонадонаш]-

ро дар замини беобу кишт назди хонаи 

муҳтарам [-у шукӯҳманд]-и Ту ҷой 

додам. Парвардигоро, [чунин кардам] 

то намоз барпо доранд, пас, дилҳои 

бархе аз мардумро чунон кун, ки ба 

сӯйи онон [ва ин сарзамин] мутамоил 

гардад ва ба эшон аз маҳсулоти 

[мавриди ниёзашон] рӯзӣ бибахш, 

бошад, ки сипос гузоранд 

 
َ
بهَنآ إِن ِٓي أ ِيهتِي بَِواٍد  ره ۡسَكنُت ِمن ُذر 

ِم   َغيِۡر ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره
فۡـ َِدٗة  

َ
ةَ فَٱۡجَعۡل أ لَوَٰ َربهَنا لُِيقِيُمواْ ٱلصه

اِس َتۡهوِٓي إِلَۡيِهۡم َوٱۡرُزۡقُهم   َِن ٱلنه م 
َمَرَِٰت لََعلهُهۡم يَۡشُكُرونَ  َِن ٱلثه  ٣٧ م 

38. Парвардигоро, ту он чиро, ки 

пинҳон мекунему ошкор месозем, 

[ҳамаро] медонӣ ва чизе дар замину 

осмон аз Аллоҳ таоло пӯшида нест 

َربهَنآ إِنهَك َتۡعلَُم َما ُنخِۡفي َوَما ُنۡعلُِنُۗ  
ِ ِمن َشۡيٖء فِي  َوَما َيخَۡفيَٰ عَلَى ٱَّلله

َمآءِ  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه
َ
 ٣٨ ٱلۡأ

39. Ситоиш аз они Аллоҳ таоло аст, ки 

дар куҳансолӣ Исмоил ва Исҳоқро ба 

ман ато фармуд. Бе тардид, 

Парвардигорам шунавандаи дуост 

هِذي َوَهَب لِي عَلَى  ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ْۚ إِنه َرب ِي  ٱلِۡكبَِر إِۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق

عَآءِ   ٣٩ لََسِميُع ٱلدُّ
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40. Парвардигоро, маро 

барподорандаи намоз қарор бидеҳ ва 

аз фарзандонам [низ чунин кун]. 

Парвардигоро, дуоямро бипазир 

ةِ َوِمن   لَوَٰ ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 
ِيهتِيِۚ َربهَنا َوَتَقبهۡل ُدعَآءِ   ٤٠ ُذر 

41. Парвардигоро, ман ва падару 

модарам ва [ҳамаи] муъминонро рӯзе, 

ки ҳисоб барпо мешавад, биёмурз» 

َٰلَِديه َولِلُۡمۡؤِمنِيَن  َربهَنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو
 ٤١ يَۡوَم َيُقوُم ٱلۡحَِساُب 

42. Ва [эй паёмбар, ҳаргиз] мапиндор, 

ки Аллоҳ таоло аз он чи ситамгорон 

мекунанд, ғофил аст. [На, балки 

кайфари] ононро барои рӯзе ба таъхир 

меафканад, ки чашмҳо дар он [аз 

ваҳшат] хира мешаванд 

ا َيۡعَمُل   َ َغَٰفِلًا َعمه َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
ُرُهۡم لَِيۡوٖم  ِ َٰلُِموَنْۚ إِنهَما يَُؤخ  ٱلظه

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٤٢ تَۡشَخُص فِيهِ ٱلۡأ

43. Дар ҳоле ки [ба сӯйи мунодии 

маҳшар] шитобонанд ва сарҳоро боло 

гирифтаанд [ва бо беқарорӣ ба осмон 

менигаранд] ва чашм бар ҳам 

намезананд ва дилҳояшон [аз ваҳшат] 

тиҳӣ гаштааст 

ُمۡهِطعِيَن ُمۡقنِِعي رُُءوِسِهۡم لَا يَۡرتَدُّ  
فۡـ َِدُتُهۡم َهَوآء  

َ
 ٤٣ إِلَۡيِهۡم َطۡرُفُهۡمۖۡ َوأ

44. Ва [эй паёмбар] мардумро аз рӯзе 

битарсон, ки азоби илоҳӣ ба 

суроғашон меояд, пас, онон, ки [бо 

куфру ширк ба хеш] ситам кардаанд, 

мегӯянд: «Парвардигоро, андаке ба мо 

муҳлат бидеҳ, то [ба дунё бозгардем 

ва] даъвататро посух гӯем ва аз 

паёмбарон пайравӣ кунем. [Гуфта 

шавад] «Шумо набудед, ки пештар 

савганд мехӯрдед, ки шуморо фаное 

нест»? 

تِيِهُم ٱلَۡعَذاُب 
ۡ
اَس يَۡوَم يَأ نِذرِ ٱلنه

َ
َوأ

ۡرنَآ   ِ خ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َربهَنآ أ َفَيُقوُل ٱل

ِجۡب َدۡعَوتََك   َجٖل قَرِيٖب نُّ
َ
إِلَيَٰٓ أ

َولَۡم تَُكونُٓواْ  
َ
ُۗ أ َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل

ِن  قَۡسۡمُتم م 
َ
ِن  أ َقۡبُل َما لَُكم م 

 ٤٤ َزَوالٖ 
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45. Ва [магар на ин аст, ки] дар 

хонаҳои касоне, ки [бо ширку 

носипосӣ] ба хештан ситам карда 

буданд [қавми Ҳуд ва Солеҳ] сокин 

шудед ва бароятон равшан шуд, ки 

[чун куфр варзиданд] бо онон чи гуна 

рафтор кардем ва [аз саргузашти 

пешиниён] бароятон масалҳо задем 

[вале боз ҳам панд нагирифтед] 

هِذيَن   وََسَكنُتۡم فِي َمَسَِٰكِن ٱل
نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن لَُكۡم  

َ
َظلَُمٓواْ أ

َكۡيَف َفَعلَۡنا بِِهۡم َوَضَرۡبَنا لَُكُم 
ۡمَثاَل 

َ
 ٤٥ ٱلۡأ

46. Ва онон ниҳояти найранги худро 

[барои мухолифат бо паёмбар ва 

куштани ӯ] ба кор бурданд ва 

макрашон назди Аллоҳ таоло [ошкор] 

аст, ҳарчанд найрангашон [чунон заиф 

аст, ки] наметавонад кӯҳҳоро аз ҷой 

бардорад 

  ِ َوَقۡد َمَكُرواْ َمۡكَرُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
لِتَُزوَل  َمۡكُرُهۡم َوِإن َكاَن َمۡكُرُهۡم 

 ٤٦ ِمۡنُه ٱلِۡجَباُل 

47. Пас, ҳаргиз мапиндор, ки Аллоҳ 

таоло ваъдаи хешро [дар бораи 

пирӯзии ҳақ] бо паёмбаронаш хилоф 

мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

шикастнопазири додситон аст 

َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ   فَلَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
 َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٤٧  َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٖ رُُسلَُه

48. Дар он рӯз [ин] замин ба замине 

дигар ва осмонҳо [ба осмонҳои дигар] 

табдил мешаванд ва [мардум] дар 

муқобили Аллоҳи ягонаи пирӯзманд 

зоҳир мегарданд 

ۡرِض 
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ يَۡوَم ُتَبده

َمََٰوَُٰتۖۡ َوبََرُزو  ِ ٱلَۡوَِٰحِد  َوٱلسه اْ َّلِله
ارِ   ٤٨ ٱلَۡقهه

49. Ва гунаҳгоронро дар он рӯз 

мебинӣ, ки дар занҷирҳо баста 

шудаанд 

نِيَن  َقره َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ مُّ
ۡصَفادِ

َ
 ٤٩ فِي ٱلۡأ

50. Ҷомаҳояшон аз қири гудохта аст ва 

оташ суратҳояшонро мепӯшонад 
ِن َقِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ  َسَرابِيلُُهم م 

ارُ   ٥٠ وُُجوَهُهُم ٱلنه
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51. То Аллоҳ таоло ҳар киро ба [сазои] 

он чи кардааст, кайфар диҳад. Ба 

ростӣ, ки Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ 

сареъ аст 

ا َكَسَبۡتْۚ   ُ ُكله َنۡفٖس مه لَِيۡجزَِي ٱَّلله
 َ  ٥١ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ إِنه ٱَّلله

52. Ин [Қуръон] паёме расо барои 

мардум аст [то ба василаи он ҳидоят 

шаванд] ва бо он ҳушдор ёбанд ва 

бидонанд, ки Ӯ маъбуде яктост ва то 

хирадмандон панд гиранд 

َٰغ  ل ِلنهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ  َهََٰذا بََل
نهمَ 

َ
ا ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد   َولَِيۡعلَُمٓواْ أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ كه  ٥٢ َولَِيذه
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Сураи Ҳиҷр  الحجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, ро. Ин оёти китоб [-и 

илоҳӣ] ва Қуръони равшангар аст 
الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب َوقُۡرَءاٖن  

بِينٖ   ١ مُّ

2. Чи басо кофирон [ҳангоми 

рӯбарӯшавӣ бо азоби қиёмат] орзу 

кунанд, ки кош мусулмон буданд 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َكانُواْ   بََما يََودُّ ٱل رُّ
 ٢ ُمۡسلِِمينَ 

3. Бигузор бихӯранд ва [аз лаззатҳои 

дунё] баҳраманд бошанд ва орзуҳо [-и 

моддӣ] саргармашон созад, пас, ба 

зудӣ хоҳанд донист 

ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلِۡهِهُم  
ۡ
َذۡرُهۡم يَأ

ۖۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ  َمُل
َ
 ٣ ٱلۡأ

4. Мо [сокинони] ҳеҷ [шаҳру] диёреро 

ҳалок накардем, магар ин ки [муҳлат 

ва] аҷале муайян доштанд 

ها َولََها  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل
َ
َوَمآ أ

ۡعلُوم    ٤ كَِتاب  مه

5. Ҳеҷ уммате аз аҷали [муқаррарии] 

худ на пешӣ мегирад ва на [аз он] ақиб 

мемонад 

َجلََها َوَما  
َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ مه

 ٥ يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

6. [Кофирон] гуфтанд: «Эй касе, ки 

[иддао мекунӣ] Қуръон бар ту нозил 

шудааст, яқинан девонаӣ 

َِل َعلَۡيهِ  هِذي نُز  َها ٱل يُّ
َ
َوَقالُواْ َيَٰٓأ

ِۡكُر إِنهَك لََمۡجُنون    ٦ ٱلذ 

7. Агар рост мегӯӣ, чаро фариштагонро 

наздамон намеоварӣ [то дар бораи 

паёмбариат гувоҳӣ диҳанд]»? 

تِيَنا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت 
ۡ
هۡوَما تَأ ل

َِٰدقِينَ   ٧ ِمَن ٱلصه
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8. [Бояд бидонанд, ки] Мо 

фариштагонро ба ҳақ [ва фақат дар 

ҳангоми азоби кофирон] нозил 

мекунем ва [агар барои азобашон 

нозил шаванд] дигар муҳлате 

намеёбанд 

ِ َوَما َما  ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل ُننَز 
نَظرِينَ   ٨ َكانُٓواْ إِٗذا مُّ

9. Ба ростӣ, ки мо худ Қуръонро нозил 

кардем ва ҳатман, худ низ [аз ҳар гуна 

табдилу таҳрифе] нигаҳбонаш ҳастем 

ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ  لَۡنا ٱلذ  إِنها َنحُۡن نَزه
 ٩ لََحَٰفُِظونَ 

10. [Эй паёмбар] пеш аз ту низ 

[фиристодагони худро] миёни гурӯҳҳои 

пешин фиристодем 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي ِشَيِع 
َ
َولََقۡد أ

لِينَ  وه
َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. Ҳеҷ паёмбаре наздашон намеомад, 

магар он ки масхарааш мекарданд 
ها  ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 

ۡ
َكانُواْ   َوَما يَأ

 ١١ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

12. Инчунин он [такзиб ва тамасхур]-ро 

дар дилҳои гунаҳгорон [кофирон] роҳ 

медиҳем 

َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب 
 ١٢ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

13. Онон ба он [Қуръон] имон 

намеоваранд ва шеваи [Аллоҳ таоло 

дар муҷозоти] пешиниён [низ чунин] 

рафтааст [ки ононро бо азобе дарднок 

ҳалок намояд] 

لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة  
لِينَ  وه

َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Ва [ҳатто] агар даре аз осмон ба 

рӯйи онон мекушодем, то пайваста дар 

он боло раванд [ва шигифтиҳои 

малакутро бубинанд] 

َِن  َولَۡو َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا م 
َمآِء َفَظلُّواْ فِيهِ َيۡعرُُجونَ   ١٤ ٱلسه

15. Яқинан, боз ҳам мегуфтанд: «Бе 

тардид, моро чашмбандӣ кардаанд, 

балки мо гурӯҳе ҷодушудаем» 

بَۡصَُٰرنَا بَۡل  
َ
َِرۡت أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ۡسُحوُرونَ َنحُۡن َقۡوم    ١٥ مه
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16. Ва ба ростӣ, мо дар осмон 

ситорагоне [бузургу дурахшон] қарор 

додем ва онҳоро барои тамошогарон 

оростем 

َمآِء بُُروٗجا  َولََقۡد َجَعلَۡنا فِي ٱلسه
َِٰظرِينَ  ََٰها لِلنه  ١٦ َوَزيهنه

17. Ва онро аз [вуруду дастбурди] ҳар 

шайтони рондашуда ҳифз кардем 
ِ َشۡيَطَٰٖن 

وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُكل 
 ١٧ رهِجيمٍ 

18. Магар он ки [аз малакутиён] 

дуздона сухане бишнавад, ки [дар он 

сурат] шиҳобе равшан ӯро дунбол 

мекунад [ва месӯзонад] 

ۡتَبَعُهۥ 
َ
ۡمَع فَأ ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه إِل

بِين  ِشَهاب    ١٨ مُّ

19. Ва заминро густурдем ва дар он 

кӯҳҳои устуворе афкандем ва аз ҳар 

гиёҳи санҷида [ва муносибе] дар он 

руёнидем 

لَۡقۡيَنا فِيَها 
َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيٖء  
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 

َ
َرَوَِٰسَي َوأ

ۡوُزونٖ   ١٩ مه

20. Ва дар он барои шумо ва барои 

касе, ки рӯзирасонаш нестед [соири 

мардум ва мавҷудоти зинда], асбоби 

зиндагӣ падид овардем 

وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن  
َٰزِقِينَ  هۡسُتۡم لَُهۥ بَِر  ٢٠ ل

21. Ва ҳеҷ чиз нест, магар он ки 

ганҷинаҳояш назди Мост ва Мо онро 

ҷуз ба андозаи муайян фурӯ 

намефиристем 

ها ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ   ِن َشۡيٍء إِل َوِإن م 
ۡعلُومٖ  ها بَِقَدرٖ مه ۥٓ إِل ِلُُه  ٢١ َوَما ُننَز 

22. Ва бодҳоро борваркунанда [-и 

абрҳо] фиристодем, сипас аз осмонҳо 

обе нозил кардем ва бо он серобатон 

сохтем, дар ҳоле ки шумо 

захиракунандааш нестед 

نَزلَۡنا ِمَن  
َ
َٰقَِح فَأ ََٰح لََو َِي ۡرَسلَۡنا ٱلر 

َ
َوأ

ۡسَقۡيَنَُٰكُموهُ َوَمآ  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ٱلسه

نُتۡم لَُهۥ بَِخَٰزِنِينَ 
َ
 ٢٢ أ

23. Ва яқинан, моем, ки зинда мекунем 

ва мемиронем ва Мо [бозмондаи 

ҷовиду] ворис [-и ҳамаи ҷаҳониён] 

ҳастем 

َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوَنحُۡن  
 ٢٣ ٱلَۡوَٰرِثُونَ 
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24. Ва бе тардид, [таваллуду марги] 

гузаштагони шуморо донистаем ва 

яқинан [таваллуду марги] ояндагонро 

[низ ба хубӣ] медонем 

َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَن  
ۡد َعلِۡمَنا ِمنُكۡم َولَقَ 

 ٢٤ ٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينَ 

25. Ва [эй паёмбар] бе гумон, 

Парвардигорат [ҳамаи] ононро [дар 

қиёмат] маҳшур мекунад. Ба ростӣ, ки 

Ӯ ҳакиму доност 

َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ  
 ٢٥ َحِكيٌم َعلِيم  

26. Ва дар ҳақиқат, Мо [нахустин] 

инсон [Одам]-ро аз гили хушк [-и 

бозмонда] аз лойи бадбӯ офаридем 

َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن 
ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٢٦ َصلَۡصَٰٖل م 

27. Ва пеш аз он ҷинро аз оташе сӯзон 

офаридем 
َوٱلۡجَآنه َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نهارِ 

ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. Ва [ёд кун] аз ҳангоме ки 

Парвардигорат ба фариштагон 

фармуд: «Ҳамоно ман башареро аз 

гили хушк [-и бозмонда] аз лойи бадбӯ 

хоҳем офарид 

َوِإۡذ َقاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ 
ِۡن َحمَإٖ   ِن َصلَۡصَٰٖل م  بََشٗرا م 

ۡسُنونٖ   ٢٨ مه

29. Пас, чун [ӯро офаридем ва] ба ӯ 

сомон додем ва аз рӯҳи хеш дар вай 

дамидем, [ба нишонаи итоат аз 

фармони Ман ҳамагӣ] бар ӯ саҷда 

кунед» 

ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن  َفإَِذا َسوه
وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ   ٢٩ رُّ

30. Пас, фариштагон ҳамагӣ саҷда 

карданд 
فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم 

ۡجمَُعونَ 
َ
 ٣٠ أ

31. Магар Иблис, ки аз он ки бо 

саҷдакунандагон бошад, сарпечӣ кард 
ن يَُكوَن َمَع  

َ
بَيَٰٓ أ

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ إِل

َِٰجِدينَ   ٣١ ٱلسه
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32. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Иблис, 

чаро ту бо саҷдакунандагон [ҳамроҳ] 

нестӣ»? 

ها تَُكوَن  ل
َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ َقاَل َيَٰٓ

َِٰجِدينَ   ٣٢ َمَع ٱلسه

33. [Иблис] гуфт: «Ман он нестам, ки 

барои башаре, ки ӯро аз гили хушк [-и 

бозмонда] аз лойи бадбӯ офаридаӣ 

саҷда кунам» 

ۡسُجَد لِبَشَ 
َ
ُكن ل ِأ

َ
ٍر َقاَل لَۡم أ

ِۡن َحمَإٖ  َخلَۡقَتُهۥ ِمن َصلَۡصَٰٖل م 
ۡسُنونٖ   ٣٣ مه

34. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Аз он ҷо 

[биҳишт] берун шав, [ки] бе тардид, ту 

[аз боргоҳи Мо] рондашудаӣ 

 ٣٤ َقاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها َفإِنهَك رَِجيم  

35. Ва яқинан, то рӯзи қиёмат бар ту 

лаънат хоҳад буд» 
َوِإنه َعلَۡيَك ٱللهۡعَنَة إِلَيَٰ يَۡوِم  

ِينِ   ٣٥ ٱلد 

36. [Иблис] Гуфт: «Парвардигоро, то 

рӯзе, ки [мардум] барангехта 

мешаванд, ба ман муҳлат бидеҳ [ва 

намирон]» 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
ِ فَأ َقاَل َرب 

 ٣٦ ُيۡبَعُثونَ 

37. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «[Бирав, ки] 

Яқинан, ту аз муҳлатёфтагонӣ 
 ٣٧ َقاَل َفإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

38. То рӯзи он вақти маълум [ки 

тамоми махлуқот бо нафхаи нахуст 

мемиранд]» 

 ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ 

39. [Ӯ] Гуфт: «Парвардигоро, ба сабаби 

он ки маро гумроҳ сохтӣ, дар замин 

[бадиҳоро] дар назарашон нек ҷилва 

медиҳам ва ҳамаи ононро ба гумроҳӣ 

мекашонам 

َزي ِنَنه لَُهۡم  
ُ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
ِ بَِمآ أ َقاَل َرب 

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
ۡرِض َولَأ

َ
 ٣٩ فِي ٱلۡأ

40. Магар бандагони холиси Ту аз 

[миёни] онон [ки ҳидояташон кардаӣ]» 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٤٠ إِل

41. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ин [ихлос] 

роҳи мустақимест [ки ба Ман мерасад] 
 ٤١ َقاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡسَتقِيمٌ 
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42. Яқинан, ту бар бандагонам 

тасаллуте надорӣ, магар [бар он 

мушрикон ва] гумроҳоне, ки аз ту 

пайравӣ мекунанд 

إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم  
ها َمِن ٱتهَبَعَك ِمَن   ُسلَۡطٌَٰن إِل

 ٤٢ ٱلَۡغاوِينَ 

43. Ва бе тардид, дузах ваъдагоҳи 

ҳамаи онон аст 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

44. [Дузах] Ҳафт дар дорад [ва] барои 

ҳар даре гурӯҳе аз онон тақсим [ва 

мушаххас] шудаанд» 

ِۡنُهۡم  ِ بَاٖب م 
َٰٖب ل ِكُل  بَۡو

َ
لََها َسۡبَعُة أ

ۡقُسومٌ   ٤٤ ُجزۡء  مه

45. Яқинан, парҳезгорон дар боғҳо [-и 

биҳишт] ва дар [канори] чашмаҳо 

ҳастанд 

 َٰ  ٤٥ ٖت وَُعُيونٍ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

46. Ҳангоми вуруд ба онон гуфта 

мешавад] «Ба саломат ва эминӣ ба он 

[боғҳо] ворид шавед» 

 ٤٦ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءاِمنِينَ 

47. Он чи дар дилҳояшон аз кина [ва 

ҳасад] аст, бармеканем, бародарона 

бар тахтҳо муқобили якдигаранд 

 ٍ
ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 

َتَقَٰبِلِينَ   ٤٧ إِۡخَوَٰنًا عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

48. Дар он ҷо на ранҷе ба онон 

мерасад ва на аз он ҷо берун ронда 

мешаванд 

ُهۡم فِيَها نََصب  َوَما ُهم   لَا َيَمسُّ
ِۡنَها بُِمۡخرَِجينَ   ٤٨ م 

49. [Эй паёмбар] Ба бандагонам хабар 

бидеҳ, ки ман омурзандаи меҳрубонам 
نَا ٱلَۡغُفوُر  

َ
ن ِٓي أ

َ
۞َنب ِۡئ ِعَبادِٓي أ

 ٤٩ ٱلرهِحيمُ 

50. Ва ин ки азоби ман азобе дарднок 

аст 
لِيمُ 

َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. Ва аз меҳмонони Иброҳим [низ] ба 

онон хабар бидеҳ 
 ٥١ َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيمَ 
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52. Ҳангоме ки бар ӯ ворид шуданд, 

салом гуфтанд, [аммо чун даст ба ғизо 

набурданд, Иброҳим] гуфт: «Мо аз 

шумо ҳаросонем» 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما َقاَل  
 ٥٢ إِنها ِمنُكۡم وَِجلُونَ 

53. Онон гуфтанд: «Натарс, мо туро ба 

писаре доно мужда медиҳем» 
ُرَك بُِغَلٍَٰم  ِ َقالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها نُبَش 

 ٥٣ َعلِيمٖ 

54. [Иброҳим] Гуфт: «Оё бо ин ки 

солхӯрда шудаам, мужда [-и таваллуди 

фарзанд] ба ман медиҳед? Ба чи 

[далел инчунин] башорат медиҳед»? 

نَِي َق  سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
اَل أ

ُرونَ  ِ  ٥٤ ٱلِۡكبَُر فَبَِم تُبَش 

55. Онон гуфтанд: «Мо туро ба дурустӣ 

башорат додем, пас, ноумед набош» 
ِ فَلَا تَُكن   ۡرَنََٰك بِٱلۡحَق  َقالُواْ بَشه

َِن ٱلَۡقَٰنِِطينَ   ٥٥ م 

56. [Иброҳим] Гуфт: «Ва ҷуз гумроҳон 

чи касе аз раҳмати Парвардигораш 

ноумед мегардад»? 

ۦٓ  َقاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن رهۡحمَةِ َرب ِهِ
ُّونَ  آل ها ٱلضه  ٥٦ إِل

57. [Он гоҳ ба фариштагон] гуфт: «Эй 

фиристодагон, кор [-у маъмурият]-и 

шумо чист»? 

َها  يُّ
َ
َقاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

 ٥٧ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

58. Онон гуфтанд: «Дар ҳақиқат, мо ба 

сӯйи қавми гунаҳгор [-и Лут] фиристода 

шудаем [то ҳалокашон кунем] 

ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوٖم  
ُ
َقالُٓواْ إِنهآ أ

جۡرِِمينَ   ٥٨ مُّ

59. Ба ҷуз хонаводаи Лут, ки мо 

яқинан, ҳамаи ононро наҷот хоҳем дод 
وُهۡم  إِ  هٓا َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ ل

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥٩ أ

60. Магар ҳамсараш, ки муқаддар 

кардаем, ки аз бозмондагон [дар азоб] 

бошад» 

ۡرنَآ إِنهَها لَِمَن  تَُهۥ َقده
َ
ها ٱۡمَرأ إِل

 ٦٠ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

61. Пас, ҳангоме ки фариштагон [-и 

Аллоҳ таоло ба шакли инсон] назди 

хонадони Лут омаданд 

ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلُونَ   ٦١ فَلَمه



 

Al-Hijr 

 

463 

 

 احلجر

62. [Ӯ] Гуфт: «Шумо гурӯҳе ношинос 

ҳастед» 
نَكُرونَ   ٦٢ َقاَل إِنهُكۡم َقۡوم  مُّ

63. [Фариштагон] Гуфтанд: «Балки мо 

ҳамон чизеро бароят овардаем, ки [ин 

мардуми гунаҳгор] дар борааш тардид 

мекарданд [нузули азоб] 

َقالُواْ بَۡل ِجۡئَنََٰك بَِما َكانُواْ فِيهِ  
 ٦٣ َيۡمتَُرونَ 

64. Ва мо бароят [хабари ҳақиқӣ ва] 

рост овардаем ва ҳатман, мо ростгӯем 
ِ َوِإنها لََصَِٰدُقونَ  َتۡيَنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ َوأ

65. Пас, посе аз шаб [ки гузашт] 

хонаводаатро бо худ [аз ин ҷо] бибар 

ва [худат] ба дунболашон бирав ва ҳеҷ 

як аз шумо пушти сарашро нигоҳ 

накунад ва ба ҷойе, ки ба шумо 

фармон медиҳанд, биравед» 

هۡيِل  َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 
َ
ۡسِر بِأ

َ
فَأ

ۡدَبََٰرُهۡم َولَا يَلۡ 
َ
َتفِۡت ِمنُكۡم  َوٱتهبِۡع أ

َحد  َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 
َ
 ٦٥ أ

66. Ва Мо ӯ [Лут]-ро аз ин амр огоҳ 

кардем, ки субҳгоҳон решаи онон 

канда хоҳад шуд 

نه َدابَِر  
َ
ۡمَر أ

َ
َٰلَِك ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَۡيهِ َذ

ۡصبِِحينَ  ُؤلَآِء َمۡقُطوع  مُّ  ٦٦ َهَٰٓ

67. Ва аҳли шаҳр, дар ҳоле ки [дар 

бораи омадани афроди ҷадид] бо 

шодӣ [ба якдигар] хабар медоданд, [ба 

сӯйи хонаи Лут] омаданд 

ۡهُل ٱلَۡمِديَنةِ  
َ
وََجآَء أ

 ٦٧ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

68. [Лут] Гуфт: «Инҳо меҳмонони ман 

ҳастанд, пас, маро расво [ва 

шармандаи меҳмононам] накунед 

ُؤلَآِء َضۡيِفي فَلَا َق  اَل إِنه َهَٰٓ
 ٦٨ َتۡفَضُحونِ 

69. Ва аз Аллоҳ таоло битарсед ва 

саршикастаам насозед» 
َ َولَا ُتخُۡزونِ   ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. [Онон] Гуфтанд: «Магар мо туро аз 

[мизбонии] афроди [ғариб] наҳй 

накардем»? 

َولَۡم َنۡنَهَك 
َ
 ٧٠ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َقالُٓواْ أ

71. [Лут] Гуфт: «Агар мехоҳед, [коре 

ҳалол] анҷом диҳед, инҳо духтарони 

[уммати] ман ҳастанд [бо эшон издивоҷ 

кунед]» 

ُؤلَآِء َبَناتِٓي إِن ُكنُتۡم  َقاَل َهَٰٓ
َٰعِلِينَ   ٧١ َف
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72. Савганд ба ҷони ту [эй паёмбар], ки 

онон дар мастии хеш саргашта буданд 
لََعۡمُرَك إِنهُهۡم لَِفي َسۡكَرتِِهۡم  

 ٧٢ َيۡعَمُهونَ 

73. Пас, ҳангоми баромадани офтоб 

бонги [маргбор] ононро фаро гирифт 
ۡيَحُة ُمۡشرِقِينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

74. Он гоҳ он [сарзамин]-ро зерурӯ 

кардем ва бар онон санггилҳое паёпай 

боридем 

ۡمَطۡرنَا 
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ فََجَعلَۡنا َع

يلٍ  ِ ِن ِسج   ٧٤ َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

75. Ба яқин, дар ин [кайфар] барои 

ҳушёрон ибратҳост 
ِمينَ  ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمَتوَس   ٧٥ إِنه فِي َذ

76. Ва он [шаҳрҳои вайрона ҳанӯз] бар 

сари роҳи [мусофирон] побарҷост. 
قِيمٍ   ٧٦ َوِإنهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. Яқинан, дар ин [азоб] нишонаҳое 

барои [ибрат гирифтани] муъминон аст 
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٧٧ إِنه فِي َذ

78. Ва асҳоби Айка [қавми Шуайб], 

ҳатман, ситамгор буданд 
يَۡكةِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوِإن َكاَن أ

 ٧٨ لََظَٰلِِمينَ 

79. Пас, [Мо] аз онон интиқом 

гирифтем ва [шаҳрҳои вайроншудаи] 

ин ду [қавм] бар сари роҳ ошкор аст 

فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِماٖم  
بِينٖ   ٧٩ مُّ

80. Ва бе тардид, аҳли Ҳиҷр [қавми 

Самуд] паёмбаронро дурӯғгӯ 

ангоштанд 

ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ  
َ
َب أ َولََقۡد َكذه

 ٨٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

81. Ва [Мо муъҷизот ва] нишонаҳои 

худро ба онон додем, ва [-ле] аз онҳо 

рӯйгардон шуданд 

وََءاَتۡيَنَُٰهۡم َءاَيَٰتَِنا َفكَانُواْ َعۡنَها 
 ٨١ ُمۡعرِِضينَ 

82. Ва аз кӯҳҳо хонаҳое [барои худ] 

метарошиданд, ки дар амон бимонанд 
وََكانُواْ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوتًا  

 ٨٢ َءاِمنِينَ 

83. Пас, субҳгоҳон бонг [-и маргбор] 

ононро фаро гирифт 
ۡيَحُة ُمۡصبِِحينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٨٣ فَأ
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84. Ва он чи [аз амволу хонаҳои 

маҳкам] ба даст оварда буданд, суде 

ба ҳолашон надошт [ва азоби илоҳиро 

дафъ накард] 

ا َكانُواْ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
َفَمآ أ

 ٨٤ يَۡكِسُبونَ 

85. Ва Мо осмонҳо ва замин ва он 

чиро, ки миёни онҳост, ҷуз ба ҳақ 

наофаридаем ва қиёмат ҳатман, 

омаданӣ аст, пас, [эй паёмбар аз 

кофирон] ба накуӣ гузашт кун. 

ۡرَض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

اَعَة   ِۗ َوِإنه ٱلسه ِ ها بِٱلۡحَق  بَيَۡنُهَمآ إِل
ۡفَح ٱلۡجَِميَل  ۖۡ فَٱۡصَفِح ٱلصه  ٨٥ ٓأَلتَِية 

86. Бе тардид, Парвардигорат ҳамон 

офаринишгари доност. 
َُٰق ٱلَۡعلِيمُ إِنه   ٨٦  َربهَك ُهَو ٱلۡخَله

87. Ва ба ростӣ, Мо ба ту [сабъу-л-

масонӣ» [сураи Фотиҳа] ва Қуръони 

бузургро додем 

َِن ٱلَۡمَثانِي   َولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 
 ٨٧ َوٱلُۡقۡرَءاَن ٱلَۡعِظيمَ 

88. [Бинобар ин] Ҳаргиз ба он чи [аз 

неъматҳои дунявие], ки гурӯҳҳое аз 

онон [кофирон]-ро баҳраманд кардаем, 

чашм надӯз ва ба хотири [носипосӣ ва 

ширки] онон андуҳгин мабош ва бо 

муъминон фурӯтанӣ кун 

نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا  لَا َتُمده
ِۡنُهۡم َولَا َتحَۡزۡن  ۡزَوَٰٗجا م 

َ
ۦٓ أ بِهِ

لَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك عَ 
 ٨٨ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. Ва бигӯ: «Ба ростӣ, ки ман ҳамон 

бимдиҳандаи ошкорам» 
ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  نَا ٱلنه

َ
 ٨٩ َوقُۡل إِن ِٓي أ

90. [Ва ононро аз азоб битарсон] 

Ҳамон гуна ки [онро] бар 

тақсимкунандагон [-и оёти илоҳӣ] 

фиристодем 

نَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمينَ 
َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. Ҳамон касоне, ки Қуръонро [ба] 

бахшҳо [-е ҳамчун шеъру пешгӯӣ ва 

ҷоду тақсим] карданд 

هِذيَن َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ   ٩١ ٱل

92. Пас, савганд ба Парвардигорат, 

ҳатман, [дар қиёмат] аз ҳамаи онон 

суол хоҳем кард 

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٩٢ َفَوَرب َِك لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ
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93. Аз он чи мекарданд  َا َكانُواْ َيۡعَملُون  ٩٣ َعمه

94. Пас, [эй паёмбар] он чи [-ро, ки аз 

сӯйи Аллоҳ таоло] дастур ёфтаӣ, 

ошкор кун ва аз мушрикон рӯ бигардон 

 
َ
ۡعرِۡض َعِن فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

 ٩٤ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

95. Бе тардид, Мо [шарри] 

масхаракунандагонро аз ту дур 

мекунем 

 ٩٥ إِنها َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ 

96. Онон, ки [барои худ] бо Аллоҳ 

таоло маъбуди дигаре қарор 

медиҳанд, пас, ба зудӣ [натиҷаи ширки 

хешро] хоҳанд донист 

 ْۚ ِ إَِلًَٰها َءاَخَر هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱل
 ٩٦ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 

97. Ва [эй паёмбар] яқинан, Мо 

медонем, ки ту аз он чи онон [кофирон] 

мегӯянд, озурдахотир мегардӣ 

نهَك يَِضيُق َصۡدُرَك 
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

 ٩٧ بَِما َيُقولُونَ 

98. Пас, ба ситоиши Парвардигорат 

тасбеҳ бигӯ ва аз саҷдакунандагон бош 
َِن   فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م 

َِٰجِدينَ   ٩٨ ٱلسه

99. Ва то ҳангоме ки маргат фаро 

мерасад, Парвардигоратро парастиш 

кун 

تَِيَك  
ۡ
َوٱۡعُبۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ

 ٩٩ ٱلَۡيقِينُ 



 

An-Nahl 

 

467 

 

 انلحل

Сураи Наҳл  النحل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй кофирон, лаҳзаи вуқуи қиёмат 

ва] Фармони Аллоҳ таоло [барои 

азобатон] наздик шудааст; пас, барои 

[расидани] он шитоб накунед. Ӯ 

муназзаҳ аст ва аз он чи бо вай шарик 

месозанд бартар аст 

ِ فَلَا تَۡسَتۡعِجلُوُهْۚ   ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
أ

ا يُۡشِرُكونَ   ١ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

2. [Аллоҳ таоло] Ба фармони хеш 

фариштагонро бо ваҳй бар ҳар як аз 

бандагонаш, ки бихоҳад, нозил 

мекунад [бо ин паём], ки: «[Эй 

паёмбарон, мардумро аз ширк ба 

Аллоҳ таоло] бим диҳед [ва ба онон 

бигӯед, ки] маъбуде [баҳақ] ҷуз ман 

нест; пас, [эй мардум] аз ман парво 

кунед» 

ۡمرِهِۦ 
َ
وِح ِمۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُينَز 

ۡن عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعبَ 
َ
ۦٓ أ ِ ادِه
نَا۠  

َ
هٓا أ نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
أ

 ٢ فَٱتهُقونِ 

3. Ӯ осмонҳо ва заминро ба ҳақ [ва 

ҳадафманд] офарид [ва] аз он чи [бо 

вай] шарик месозанд, бартар аст 

  ِۚ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ٣ تََعَٰلَىَٰ َعمه

4. [Аллоҳ таоло] Инсонро аз нутфае 

офарид ва он гоҳ ӯ ситезагари ошкор 

шуд 

َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ َفإَِذا ُهَو  
بِين    ٤ َخِصيم  مُّ

5. Ва чаҳорпоёнро бароятон офарид, 

ки дар онон пӯшиш [-и гарм] ва 

манофеъ [-и дигаре] аст ва аз [гӯшти 

бархе аз] онон мехӯред 

ۖۡ لَُكۡم فِيَها دِۡفء    نَۡعََٰم َخلََقَها
َ
َوٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ َوَمَنَٰفُِع َوِمۡنَها تَأ
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6. Ва дар онҳо бароятон зебоӣ [ва 

шукӯҳ] аст, он гоҳ ки [онҳоро 

шомгоҳон] аз чаро бозмеоваред ва 

[бомдодон] барои чаро [ба саҳро] 

мефиристед 

َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن  
 ٦ وَِحيَن تَۡسَرُحونَ 

7. [Онҳо] Борҳои сангини шуморо [аз 

шаҳре] ба шаҳре мебаранд, ки [агар 

чунин намекарданд] ҷуз бо заҳмат 

додан ба бадани хеш наметавонистед 

ба он ҷо бирасед. Ба ростӣ, ки 

Парвардигоратон дилсӯзу меҳрубон 

аст 

هۡم  ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد ل
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ  
َ
ِ ٱلۡأ ها بِِشق  تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِل

 ٧ إِنه َربهُكۡم لَرَُءوف  رهِحيم  

8. Ва аспону шутурон ва харонро [низ 

офарид] то бар онҳо савор шавед ва 

[низ бароятон мояи] таҷаммул [аст] ва 

чизҳое меофаринад, ки намедонед. 

َوٱلۡخَۡيَل َوٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكُبوَها  
ْۚ َويَۡخلُُق َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨ َوزِيَنٗة

9. Бар Аллоҳ таоло аст, ки роҳи рост [ 

ислом]-ро [ба бандагонаш бинамояд] 

ва бархе аз он [роҳҳо] бероҳа аст; ва 

агар [Аллоҳ таоло] мехост, ҳамаи 

шуморо ҳидоят мекард 

بِيِل َوِمۡنَها  ِ َقۡصُد ٱلسه وَعَلَى ٱَّلله
َُٰكۡم   ْۚ َولَۡو َشآَء لََهَدى َجآئِر 

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٩ أ

10. Ӯст, ки аз осмон обе фурӯ 

фиристод, ки ошомидании шумо аз он 

аст ва [гиёҳ ва] дарахте, ки 

[чаҳорпоёни худро] дар он мечаронед, 

[низ] аз он [об] аст 

  ۡۖ َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِۡنُه َشَراب  َوِمۡنُه َشَجر  فِيهِ   لهُكم م 
 ١٠ تُِسيُمونَ 

11. [Аллоҳ таоло] Ба василаи он кишт 

ва зайтун ва дарахтони хурмо ва ангур 

ва ҳама навъ меваҳо[-и гуногун] 

бароятон мерӯёнад. Ба ростӣ, ки дар 

инҳо барои мардуме, ки меандешанд 

нишонае [аз қудрати Парвардигор] аст 

ۡيُتوَن   ۡرَع َوٱلزه يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه
  ِ

ۡعَنََٰب َوِمن ُكل 
َ
َوٱلنهِخيَل َوٱلۡأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   َمَرَِٰتِۚ إِنه فِي َذ ٱلثه
ُرونَ   ١١ َيَتَفكه
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12. Ва шабу рӯз ва хуршеду моҳро ба 

хидмататон гумошт; ва ситорагон [низ] 

ба фармонаш дар хидмат [-и инсон] 

ҳастанд. Бе тардид, дар ин 

[офариниш] барои мардуме, ки 

хирадварзӣ мекунанд, нишонае [аз 

қудрати Парвардигор] аст 

َر لَُكمُ  َهاَر وََسخه هۡيَل َوٱلنه  ٱل
ۖۡ َوٱلنُُّجوُم   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱلشه

َٰلَِك   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ ۡمرِه
َ
َرَُٰتُۢ بِأ ُمَسخه

 ١٢ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

13. Ва он чиро, ки бароятон дар замин 

ба рангҳои гуногун офарид [низ ба 

хидмати шумо гумошт]. Бе тардид, дар 

ин [умур] барои мардуме, ки панд 

мегиранд, нишонае [аз қудрати 

Парвардигор] аст. 

ۡرِض ُمخَۡتلًِفا 
َ
 لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوَما َذَرأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   ۥْٓۚ إِنه فِي َذ لَۡوَٰنُُه
َ
أ

ُرونَ  كه  ١٣ يَذه

14. Ӯст, ки дарёро ба хидмататон 

гумошт, то аз [сайди] он гӯшти тоза 

бихӯред ва аз он зеваре [ҳамчун 

марворид ва марҷон] берун меоваред, 

ки мепӯшед; ва киштиҳоро дар он 

[дарё] мебинӣ, ки [амвоҷро] 

мешикофанд, то шумо аз фазл [-у 

бахшиши] Аллоҳ таоло баҳраманд 

гардед ва бошад, ки сипос гузоред 

َر ٱ  هِذي َسخه ُكلُواْ َوُهَو ٱل
ۡ
لَۡبۡحَر لَِتأ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه  ِمۡنُه لَحۡٗما َطرِي ٗ
ۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك  ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَها

َمَواِخَر فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ 
 ١٤ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

15. Ва дар замин кӯҳҳои устувор [ва 

муҳкаме] дарафканд, ки мабодо 

шуморо биларзонад ва ҷӯйборҳо [-е 

падид овард], то [бидуни гум шудан] 

роҳи худро биёбед 

ن تَِميَد 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقيَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َوأ

نَۡهَٰٗرا وَُسُبلٗا لهَعلهُكۡم  
َ
بُِكۡم َوأ
 ١٥ َتۡهَتُدونَ 

16. Ва нишонаҳое [барои ёфтани 

масирҳо дар тӯли рӯз офарид] ва 

тавассути ситора[-ҳо низ дар шаб] 

роҳёбӣ мекунанд 

ۡجِم ُهۡم  وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه
 ١٦ َيۡهَتُدونَ 

17. Оё он ки меофаринад, ҳамчун касе 

аст, ки [ҳеҷ] намеофаринад? Оё панд 

намегиред? 

فَلَا 
َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
أ

ُرونَ   ١٧ تََذكه
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18. Агар [бихоҳед] неъмат[-ҳои] 

Аллоҳро бишморед, наметавонед онро 

ба шумораш дароваред. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло омурзандаи меҳрубон аст 

  ُۗ ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
َ لََغُفور  رهِحيم    ١٨ إِنه ٱَّلله

19. Ва Аллоҳ таоло он чи пинҳон 

мекунед ва ошкор месозед, [ҳамаро] 

медонад. 

وَن َوَما   ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ َوٱَّلله
 ١٩ ُتۡعلُِنونَ 

20. Ва онҳоеро, ки [мушрикон] ба ҷойи 

Аллоҳ таоло [ба парастиш] мехонанд, 

чизеро намеофаринанд ва худ 

офарида мешаванд 

هِذيَن يَۡدُعونَ  ِ لَا َوٱل  ِمن ُدوِن ٱَّلله
ا َوُهۡم ُيخۡلَُقونَ   ٢٠ َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ

21. Ин бутҳо дар ҳақиқат] мурдаанд на 

зинда; ва худ намедонанд, ки чи 

ҳангом барангехта мешаванд 

ۡحَيآٖءِۖ َوَما يَۡشُعُروَن 
َ
ۡمَوٌَٰت َغيُۡر أ

َ
أ

يهاَن ُيۡبَعُثونَ 
َ
 ٢١ أ

22. Маъбуди шумо маъбуде ягона аст 

ва касоне, ки ба охират имон 

надоранд, дилҳояшон инкоркунанда [-

и ҳақ] аст ва худ мутакаббиранд 

هِذيَن لَا   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
نِكَرة    يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ُقلُوبُُهم مُّ

ۡسَتۡكبُِرونَ   ٢٢ َوُهم مُّ

23. Ҳатман, Аллоҳ таоло он чиро, ки 

пинҳон мекунанд ва ошкор месозанд 

[ҳамаро] медонад. Бе тардид, Ӯ 

мутакаббиронро дӯст намедорад 

وَن   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
لَا َجَرَم أ

َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ 
 ٢٣ ٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينَ 

24. Ҳангоме ки ба онон гуфта 

мешавад: «Парвардигоратон чӣ чизе 

нозил кардааст?» Мегӯянд: 

«Афсонаҳои пешиниён» 

نَزَل َربُُّكۡم  
َ
اَذآ أ َوِإَذا قِيَل لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َقالُٓواْ أ

25. [Ҳамчунон дар куфр мемонанд] То 

рӯзи қиёмат, [ҳам] бори гуноҳони 

худро ба тамомӣ бар дӯш кашанд ва 

[ҳам бахше] аз бори гуноҳони 

касонеро, ки аз рӯйи нодонӣ 

гумроҳашон кардаанд. Ҳон! Чи бад 

аст, он чи бар дӯш мекашанд! 

ۡوَزاَرُهۡم َكاِملَٗة يَۡوَم  
َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

هِذيَن   ۡوَزارِ ٱل
َ
ٱلۡقَِيََٰمةِ َوِمۡن أ

لَا سَ 
َ
آَء َما  يُِضلُّوَنُهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۗ أ

 ٢٥ يَزُِرونَ 
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26. Дар ҳақиқат, касоне, ки пеш аз 

онон буданд, низ найранг [ва 

бадандешӣ] карданд; пас, фармони 

Аллоҳ таоло даррасид, ки 

бунёдашонро аз асос барандохт ва 

сақф бар сарашон фурӯ рехт ва аз 

[ҳамон] ҷойе, ки фикр намекарданд, 

азоб домангирашон шуд 

تَي 
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفأ َقۡد َمَكَر ٱل

َِن ٱلَۡقَواِعِد فََخره  ُ ُبۡنَيََٰنُهم م  ٱَّلله
َُٰهُم   تَى

َ
ۡقُف ِمن َفۡوقِِهۡم َوأ َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٦ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

27. Сипас рӯзи қиёмат [Аллоҳ таоло бо 

азобе дарднок] хорашон месозад ва 

мефамояд: «Куҷо ҳастанд шарикони 

ман, ки дар бораи онон [бо паёмбарон 

ва муъминон] ситез мекардед?» 

Касоне, ки ба эшон илм дода шудааст 

[уламои раббонӣ], мегӯянд: «Имрӯз 

хорӣ ва азоб насиби кофирон аст» 

َم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡزِيِهۡم َويَُقوُل ُثمه يَوۡ 
هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل

َ
أ

وتُواْ 
ُ
هِذيَن أ وَن فِيِهۡمْۚ َقاَل ٱل قُّ تَُشَٰٓ

وَٓء عَلَى  ٱلۡعِلَۡم إِنه ٱلۡخِۡزَي ٱلَۡيۡوَم َوٱلسُّ
َٰفِرِينَ   ٢٧ ٱلَۡك

28. [Ҳамон] Касоне, ки фариштагон [-и 

азоб] дар ҳоле ҷонашонро мегиранд, 

ки [ба сабаби ширк дар дунё] ба худ 

ситам карда буданд. Пас, [онон дар 

ҳангоми марг] сари таслим фуруд 

меоваранд [ва мегӯянд:] «Мо ҳеҷ 

[кори] баде намекардем. Оре, 

мусалламан Аллоҳ таоло ба он чи 

мекардед доност 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓ  هِذيَن َتَتَوفهى ئَِكُة َظالِِمٓي ٱل
لََم َما ُكنها  لَۡقُواْ ٱلسه

َ
نُفِسِهۡمۖۡ فَأ

َ
أ

  ُۢ َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِِۭۚ بَلَىَٰٓ َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء
 ٢٨ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. Пас, аз дарвозаҳои дузах ворид 

шавед [ки] ҷовидона дар он хоҳед буд; 

ва ба ростӣ, ҷойгоҳи гарданкашон чи 

бад аст! 

بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن  
َ
فَٱۡدُخلُٓواْ أ

ۖۡ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى  فِيَها
 ٢٩ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 
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30. Ва ба касоне, ки парҳезкорӣ 

карданд, гуфта мешавад: 

«Парвардигоратон [бар паёмбар] чи 

чиз нозил кардааст?» Онон мегӯянд: 

«Хайр [ва накуии бисёр]». Барои 

касоне, ки дар ин дунё некӣ кардаанд, 

[подош] накуӣ аст ва, ҳатман, сарои 

охират беҳтар аст; ва, ба ростӣ, чи 

накуст сарои парҳезкорон! 

نَزَل 
َ
هِذيَن ٱتهَقۡواْ َماَذآ أ ۞َوقِيَل لِل

ۡحَسُنواْ  
َ
هِذيَن أ َربُُّكۡمْۚ َقالُواْ َخيٗۡراُۗ ل ِل

ْۚ َولََداُر فِي َهَِٰذهِ  ۡنَيا َحَسَنة  ٱلدُّ
ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر ْۚ َولَنِۡعَم َداُر 

 ٣٠ ٱلُۡمتهقِينَ 

31. [Ҷойгоҳашон] Боғҳое [аз биҳишт] 

ҷовидон аст, ки ба он ворид 

мешаванд. Аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст [ва] дар он ҷо ҳар 

чи бихоҳанд, барояшон [фароҳам] аст. 

Аллоҳ таоло парҳезкоронро чунин 

подош медиҳад 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي ِمن   َجنه
ۖۡ لَُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ  نَۡهَُٰر

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ ٱلُۡمتهقِينَ   ٣١ َكَذَٰلَِك َيجۡزِي ٱَّلله

32. [Ҳамон] Касоне, ки фариштагон 

дар ҳоле ҷонашонро меситонанд, ки 

[аз олудагии куфру гуноҳ] поканд [ва 

ба онон] мегӯянд: «Дуруд бар шумо. 

Ба подоши он чи мекардед, [инак] ба 

биҳишт дароед» 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن   هِذيَن َتَتَوفهى ٱل
َيُقولُوَن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ 

 ٣٢ َتۡعَملُونَ  ٱلۡجَنهَة بَِما ُكنُتمۡ 

33. Оё [кофирон] ҷуз ин интизор 

доранд, ки фариштагон [барои қабзи 

рӯҳ] ба суроғашон биёянд ё фармони 

Парвардигорат [барои азобашон] 

биёяд? Касоне, ки пеш аз онон буданд 

[низ] чунин мекарданд ва Аллоҳ таоло 

ба онон ситам накард, вале онон худ 

ба хештан ситам мекарданд 

تَِيُهُم  
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡمُر َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك  
َ
تَِي أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم   َفَعَل ٱل
نُفَسُهۡم  

َ
ُ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ ٱَّلله

 ٣٣ َيۡظلُِمونَ 

34. Пас, [кайфари] бадиҳое, ки карда 

буданд, гиребонгирашон шуд ва он чи 

масхара мекарданд, ононро фурӯ 

гирифт 

َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق  
َ
فَأ

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٣٤ بِِهم مه
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35. Ва касоне, ки ширк варзиданд, 

гуфтанд: «Агар Аллоҳ таоло мехост, 

на мо ва на падаронамон чизеро ғайр 

аз Ӯ намепарастидем ва чизеро ҷуз ба 

[хосту фармони] Ӯ ҳаром 

намекардем». Касоне, ки пеш аз онон 

буданд, низ чунин карданд; пас, оё 

паёмбарон вазифае ҷуз расонидани 

ошкор [-и ваҳй] доранд? 

ۡشَرُكواْ لَۡو شَ 
َ
هِذيَن أ ُ َما  َوَقاَل ٱل آَء ٱَّلله

حُۡن  َعَبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء نه
ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ   َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحره
هِذيَن ِمن   ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل ِمن َشۡيٖء
ها ٱلَۡبَلَُٰغ   َقۡبلِِهۡمْۚ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل إِل

 ٣٥ ٱلُۡمبِينُ 

36. Яқинан, Мо дар ҳар уммате 

паёмбареро [бо ин паём] барангехтем, 

ки: «Аллоҳи якторо бипарастед ва аз 

тоғут [маъбудони ғайри Аллоҳ таоло] 

дурӣ кунед». Пас, Аллоҳ таоло бархе 

аз ононро ҳидоят кардааст ва бархе аз 

онон низ сазовори гумроҳӣ шуданд. 

Пас, дар замин гардиш кунед ва 

бингаред, ки саранҷоми 

такзибкунандагон [-и оёти илоҳӣ] чи 

гуна будааст 

ِن  
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل 
َُٰغوَتۖۡ   َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

ۡن   ُ َوِمۡنُهم مه ۡن َهَدى ٱَّلله َفِمۡنُهم مه
ْۚ فَِسيُرواْ فِي   َلَٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضه َحقه

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة  
َ
ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ٣٦ ٱلُۡمَكذ 

37. [Эй Паёмбар] ҳар андоза бар 

ҳидояти онон муштоқ бошӣ, [суде 

надорад, зеро] Аллоҳ таоло касеро, ки 

гумроҳ намояд, ҳидоят нахоҳад кард 

ва онон [ҳеҷ] ёваре надоранд 

َ لَا إِن َتحۡرِۡص عَلَىَٰ  َُٰهۡم َفإِنه ٱَّلله ُهَدى
ِن   ۖۡ َوَما لَُهم م  َيۡهِدي َمن يُِضلُّ

َِٰصِرينَ   ٣٧ نه

38. [Мушрикон] Бо сахттарин 

савгандҳояшон ба Аллоҳ таоло 

савганд хӯрданд, ки: «Аллоҳ таоло 

касеро, ки мемирад, барнамеангезад». 

Оре, ин [барангехтани мурдагон] 

ваъдаест, ки бар ҳақ бар уҳдаи Ӯст, 

вале бештари мардум намедонанд 

يَۡمَٰنِِهۡم لَا  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ُ َمن َيُموُتْۚ بَلَىَٰ وَۡعًدا   َيۡبَعُث ٱَّلله
اِس   ۡكثََر ٱلنه

َ
ا َوَلَِٰكنه أ َعلَۡيهِ َحق ٗ

 ٣٨ لَا َيۡعلَُمونَ 
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39. [Ӯ мурдагонро зинда мекунад] То 

саранҷоми [ҳақиқати] он чиро, ки дар 

он ихтилоф мекунанд, барояшон 

равшан созад ва то касоне, ки куфр 

варзиданд, бидонанд, ки дурӯғгӯ 

будаанд. 

هِذي َيخَۡتلُِفوَن فِيهِ   لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
نهُهۡم َكانُواْ  

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَِيۡعلََم ٱل

 ٣٩ َكَِٰذبِينَ 

40. Сухани Мо дар бораи чизе, ки 

иродаашро кардаем, фақат ин аст, ки 

ба он мегӯем: «Мавҷуд шав», пас, 

бедиранг мавҷуд мешавад 

ن 
َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما َقۡولَُنا لَِشۡيٍء إَِذآ أ

 ٤٠ نهُقوَل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

41. Ва касоне, ки дар [роҳи] Аллоҳ 

таоло – пас аз он ки мавриди ситам 

воқеъ шуданд – ҳиҷрат карданд, дар 

дунё [дар сарзамин ва] маконе наку 

ононро ҷой медиҳем; ва яқинан 

подоши охират бузургтар аст. Агар 

[онон, ки аз ҳиҷрат худдорӣ карданд, 

подоши ин корро] медонистанд, 

[ҳаргиз аз ҳиҷрат бознамемонданд] 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد  هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َوٱل
ۡنَيا  َِئنهُهۡم فِي ٱلدُّ َما ُظلُِمواْ لَُنَبو 

ۡكبَُرْۚ لَۡو  
َ
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۖۡ َولَأ َحَسَنٗة

 ٤١ َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

42. [Муҳоҷирон дар роҳи Аллоҳ таоло] 

касоне [ҳастанд], ки шикебоӣ 

намуданд ва бар Парвардигорашон 

таваккал мекунанд 

هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  ٱل
 ٤٢ َيَتوَكهلُونَ 

43. Ва [эй Паёмбар] Мо пеш аз ту ба 

ҷуз мардоне, ки ба онон ваҳй 

мекардем, [касеро ба рисолат] 

нафиристодем; пас, [эй мушрикон] 

агар намедонед, аз аҳли зикр 

[донишмандони аҳли китоб] бипурсед 

ها رَِجالٗا   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن  ۡهَل ٱلذ 
َ
نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ

 ٤٣ ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

44. [Он паёмбаронро] Бо далоили 

равшан ва китобҳо[-и осмонӣ 

фиристодем]; ва [Мо ин] Қуръонро бар 

ту нозил кардем, то барои мардум он 

чиро, ки бар эшон нозил шудааст, 

равшан созӣ; бошад, ки [дар 

мафоҳимаш] бияндешанд 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  
َ
بُرِِۗ َوأ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

َِل إِلَۡيِهۡم   ِۡكَر لُِتبَي َِن لِلنهاِس َما نُز  ٱلذ 
ُرونَ   ٤٤ َولََعلهُهۡم َيَتَفكه
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45. Оё касоне, ки бадандешӣ [ва 

тавтеа] карданд, [аз ин] эмин ҳастанд, 

ки Аллоҳ таоло [ҳамаи] ононро дар 

замин фурӯ барад ё азоби [илоҳӣ] аз 

ҷойе, ки намедонанд, [ба суроғашон] 

биёяд? 

ن  
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱل

َ
فَأ

َ
أ

ُ بِِهُم  تَِيُهُم  َيخِۡسَف ٱَّلله
ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ

َ
ٱلۡأ

 ٤٥ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

46. Ё [он ки] ба ҳангоми рафту 

омадашон [гиребони] ононро бигирад? 

Пас, онон монеъ [-и расидани азоб] 

нестанд 

ُخَذُهۡم فِي َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٦ بُِمۡعِجزِينَ 

47. Ё [он ки азоби илоҳӣ] дар ҳоле ки 

[аз он] метарсанд, гиребонгирашон 

шавад? Пас, бе тардид, 

Парвардигоратон дилсӯзи меҳрубон 

аст [ки дар муҷозотатон шитоб 

намекунанд] 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف َفإِنه  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٧ َربهُكۡم لَرَُءوف  رهِحيمٌ 

48. Оё онон ба чизҳое [ҳамчун 

дарахтон ва кӯҳҳо], ки Аллоҳ таоло 

офарида аст, наменигаранд, ки [чи 

гуна бо ҳаракати хуршеду моҳ] 

сояҳояшон аз росту чап мегустурад ва 

дар ҳоле барои Аллоҳ таоло саҷда 

мекунанд, ки [дар баробараш] 

хоксоранд? 

َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َخلَ 
َ
ُ ِمن أ َق ٱَّلله

َشۡيٖء َيَتَفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ َعِن ٱلَۡيِميِن 
ِ َوُهۡم   ه ِ ٗدا َّلل  َمآئِِل ُسجه َوٱلشه

 ٤٨ َدَِٰخُرونَ 

49. Ва ҳар чи дар осмонҳо ва замин 

аст – аз ҷунбандагону фариштагон - 

[ҳамагӣ] барои Аллоҳ таоло саҷда 

меоваранд ва гарданкашӣ намекунанд 

َمََٰوَِٰت َوَما  َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه
ۡرِض ِمن َدآبهةٖ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة 

َ
فِي ٱلۡأ

 ٤٩ َوُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ 

50. [Фариштагон] Аз Парвардигори 

хеш, ки [ба зот ва ғалаба ва қудраташ] 

болои онон аст, метарсанд ва он чӣ 

фармон дода мешаванд, ҳамон 

мекунанд 

ِن َفۡوقِِهۡم َويَۡفَعلُوَن  َيخَاُفوَن َربهُهم م 
 ٥٠ َما يُۡؤَمُروَن۩
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51. Ва Аллоҳ таоло фармуд: «Ду 

маъбуд [-ро барои худ ба парастиш] 

нагиред. Ҷуз ин нест, ки [маъбуди 

шумо] ҳамон Аллоҳи яктост; пас, танҳо 

аз ман парво кунед» 

ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِلََٰهيِۡن   ۞َوَقاَل ٱَّلله
ََٰي   ٱثۡنَيِۡنِۖ إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َفإِيه

 ٥١ فَٱۡرَهُبونِ 

52. Ва он чи дар осмонҳо ва замин аст, 

аз они Ӯст ва парастишу фармондорӣ 

[низ] ҳамеша ва пайваста барои Ӯст. 

Оё аз ғайри Аллоҳ таоло парво 

мекунед? 

ۡرِض َولَُه 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُهۥ َما فِي ٱلسه

ِ َتتهُقونَ  َفَغيَۡر ٱَّلله
َ
ْۚ أ يُن َواِصًبا ِ  ٥٢ ٱلد 

53. Ва [эй мардум] ҳар неъмате, ки 

доред, аз сӯи Аллоҳ таоло аст; сипас 

чун ба шумо газанде мерасад, ба 

пешгоҳи Ӯ нола ва зорӣ мекунед 

ِۖۡ ُثمه  َوَما بِكُ  ِن ن ِۡعَمةٖ َفِمَن ٱَّلله م م 
رُّ َفإِلَۡيهِ  ُكُم ٱلضُّ إَِذا َمسه

 ٥٣ َتجۡـ َُرونَ 

54. Сипас вақте он газандро аз шумо 

баратараф сохт, он гоҳ гурӯҳе аз шумо 

ба Парвардигорашон ширк меварзанд 

ره َعنُكۡم إَِذا   ُثمه إَِذا َكَشَف ٱلضُّ
ِنكُ   ٥٤ م بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ فَرِيق  م 

55. То саранҷом ба он чӣ ба эшон 

додаем, носипосӣ кунанд. Пас, [чанд 

рӯзе аз неъматҳои дунё] бархӯрдор 

шавед, ки ба зудӣ [натоиҷи 

кирдоратонро] хоҳед донист 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ  
 ٥٥ ونَ فََسۡوَف َتۡعلَمُ 

56. Ва [мушрикон] аз он чӣ рӯзишон 

кардаем, барои чизҳое, ки ҳеҷ фаҳме 

надоранд [бутҳо] саҳме қарор 

медиҳанд. Ба Аллоҳ таоло савганд, ки 

дар бораи он ифтиро, ки мебастед, 

ҳатман, бозхост хоҳед шуд 

نَِصيٗبا  َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن 
ا  ِ لَتُۡسـ َلُنه َعمه ا َرَزۡقَنَُٰهۡمُۗ تَٱَّلله ِمه م 

 ٥٦ ُكنُتۡم َتۡفتَُرونَ 

57. Ва [онон фариштагонро] духтароне 

барои Аллоҳ таоло қарор медиҳанд – 

Ӯ муназзаҳ аст – ва он чиро майл 

доранд [писарон] барои худашон 

[қарор медиҳанд] 

 ِ  ٱلَۡبَنَِٰت ُسۡبَحََٰنُهۥ  َويَۡجَعلُوَن َّلِله
ا يَۡشَتُهونَ   ٥٧ َولَُهم مه
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58. Ва ҳар гоҳ яке аз ононро ба 

[таваллуди] духтаре башорат диҳанд, 

дар ҳоле ки хашмашро фурӯ мехӯрад, 

чеҳрааш [аз андӯҳ] тира мешавад 

نَثيَٰ َظله 
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

ا َوُهَو َكِظيم  وَۡجُهُهۥ ُمۡسوَ   ٥٨ د ٗ

59. Аз бадӣ [ва нороҳатии] он чӣ ба ӯ 

мужда додаанд, аз қавм [-и хеш] 

пинҳон мешавад [ва бо худ 

меандешад, ки] оё ӯро бо 

сарафкандагӣ нигаҳ дорад ё дар хок 

пинҳонаш кунад. Ҳон! Чи бад доварӣ 

мекунанд! 

َر  َيَتَوََٰرىَٰ ِمَن  ِ ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوِٓء َما بُش 
ُهۥ   ۡم يَُدسُّ

َ
ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ ُهوٍن أ

َ
ۦْٓۚ أ بِهِ

لَا َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
َ
 ٥٩ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ

60. Сифати зишт [-и чаҳлу куфр] барои 

касонест, ки ба охират имон надоранд 

ва сифати бартар аз они Аллоҳ таоло 

аст ва Ӯ шикастнопазиру ҳаким аст 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل   لِل
ِۚ َوُهَو   عۡلَىَٰ

َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ وِۡءِۖ َوَّلِله ٱلسه

 ٦٠ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

61. Ва агар Аллоҳ таоло мардумро ба 

хотири зулмашон бозхост мекард, 

ҷунбандае рӯйи замин боқӣ 

намегузошт; вале [кайфари] ононро то 

замони муайян ба таъхир меандозад; 

ва чун аҷалашон ба сар ояд, на соате 

[аз он] таъхир мекунанд ва на пешӣ 

мегиранд 

ا   اَس بُِظلِۡمِهم مه ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
تََرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن  

ُرُهۡم  ِ يِۖ َفإَِذا َجآَء يَُؤخ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
إِلَيَٰٓ أ

َجلُُهۡم لَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا 
َ
أ

 ٦١ يَۡسَتۡقِدُمونَ 

62. Ва [мушрикон] он чиро хуш 

надоранд барои Аллоҳ таоло қарор 

медиҳанд ва забонашон [чунин] дурӯғ 

месозад, ки [расттагорӣ ва] накуӣ аз 

они эшон аст. Ҳаққо, ки оташ 

насибашон аст ва онон, ҳатман, аз 

пешгомон [-и дузах] ҳастанд 

ِ َما يَۡكَرُهوَنْۚ  َويَۡجَعلُوَن َّلِله
نه لَُهُم 

َ
لِۡسنَُتُهُم ٱلَۡكِذَب أ

َ
َوتَِصُف أ

اَر  نه لَُهُم ٱلنه
َ
ِۚ لَا َجَرَم أ ٱلۡحُۡسَنيَٰ

ۡفَرُطونَ  نهُهم مُّ
َ
 ٦٢ َوأ
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63. [Эй паёмбар] Савганд ба Аллоҳ 

таоло, ки ба сӯи умматҳое, ки пеш аз 

ту буданд, [низ паёмбароне] 

фиристодем; пас, шайтон 

корҳояшонро барояшон орост; аз ин 

рӯ, имрӯз [низ дӯст ва] корсозашон ҳам 

ӯст ва барояшон азобе дарднок [дар 

пеш] аст 

 َ ۡرَسلَۡنآ إِل
َ
ِ لََقۡد أ ِن  تَٱَّلله َمٖم م 

ُ
يَٰٓ أ

ۡيَطَُٰن  َقۡبلَِك فََزيهَن لَُهُم ٱلشه
ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهَو َولِيُُّهُم ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم 

َ
أ

لِيم  
َ
 ٦٣ َعَذاٌب أ

64. Ва [эй паёмбар] ин китобро бар ту 

нозил накардем, магар барои ин ки 

[ҳақиқати] он чиро, ки [мардум] дар он 

ихтилоф доранд, барояшон баён кунӣ 

ва ҳидояту раҳмате бошад барои 

гурӯҳе, ки имон меоваранд 

ها  نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
َوَمآ أ

هِذي ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ   لُِتبَي َِن لَُهُم ٱل
 ٦٤ َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

65. Ва Аллоҳ таоло аз осмон обе фурӯ 

фиристод ва бо он заминро пас аз 

хазон ва хушкиаш зинда кард. Ҳатман, 

дар ин амр барои мардуме, ки [сухани 

ҳақро] мешунаванд, нишонае [аз 

қудрати Парвардигор] аст 

ۡحَيا 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

َٰلَِك  ْۚ إِنه فِي َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
  بِهِ ٱلۡأ

 ٦٥ ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ 

66. Ва [эй мардум,] дар [афзоиши] 

чаҳорпоён барои шумо ибрате аст: аз 

он чи дар шиками онҳост, аз миёни 

ғизоҳои ҳазмшуда ва хун шири холисе 

ба шумо менӯшонем, ки барои 

нӯшандагон гуворост 

ۖۡ َوِإنه لَُكۡم فِي  نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
ٱلۡأ

ا فِي ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ َبيِۡن   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ن
هَبًنا َخالِٗصا َسآئِٗغا   فَرٖۡث َوَدٖم ل

َٰرِبِينَ   ٦٦ ل ِلشه

67. Ва [низ] аз меваҳои дарахтони 

хурмо ва ангур ҳам шароб [-и 

мастиовар] ва ҳам рӯзии наку [ва 

покиза] ба даст меоваред. Бе гумон, 

дар ин [амр] барои касоне, ки хирад 

меварзанд, нишонае [аз лутфу 

қудрати Парвардигор] аст 

ۡعَنَِٰب 
َ
َوِمن َثَمَرَِٰت ٱلنهِخيِل َوٱلۡأ

  ْۚ َتتهِخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗرا َورِۡزًقا َحَسًنا
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ٦٧ إِنه فِي َذ
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68. Парвардигорат ба занбӯри асал 

илҳом кард, ки: аз кӯҳҳо ва дарахтон 

ва аз он чи [мардум] бино мекунанд, 

[барои худ] хонаҳое баргир 

خِِذي   ِن ٱته
َ
ۡحِل أ ۡوَحيَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنه

َ
َوأ

َجرِ   ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشه
ا َيۡعرُِشونَ   ٦٨ َوِممه

69. Он гоҳ аз [шираи] тамоми меваҳо 

[ва гулҳо] бихӯр ва роҳҳои 

Парвардигоратро фурӯтанона тай 

кун». Аз шиками онҳо шаҳде рангоранг 

берун меояд, ки шифои мардум дар он 

аст. Ба ростӣ, дар ин [амр] барои 

мардуме, ки меандешанд, нишонае [аз 

илму қудрати Парвардигор] аст 

 ُ َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي  ُثمه ك ِ ٱلثه
لِى ِمن ُكل 

ُسُبَل َرب ِِك ُذلُلٗاْۚ َيخُۡرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها  
لَۡوَٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآء   

َ
خَۡتلٌِف أ َشَراب  مُّ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   ل ِلنهاِسِۚ إِنه فِي َذ
ُرونَ   ٦٩ َيَتَفكه

70. Ва Аллоҳ таоло шуморо 

офаридааст ва сипас ҷонатонро 

мегирад; ва бархе аз шумо ба 

фурӯтарини [даврони] умр [куҳансолӣ] 

мерасанд, чунончи пас аз донистани 

[бисёре чизҳо, дигар] чизе намедонанд 

[ва ҳамаро фаромӯш мекунанд]. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло донову тавоност 

 َٰ ُ َخلََقُكۡم ُثمه َيَتَوفهى ُكۡمْۚ  َوٱَّلله
ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ  

َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ َوِمنُكم مه

ْۚ إِنه  ا لِكَۡي لَا َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشۡيـ ً
َ َعلِيم  َقِدير    ٧٠ ٱَّلله

71. Ва Аллоҳ таоло бархе аз шуморо 

бар бархе [дигар] дар [неъмату] рӯзӣ 

бартарӣ додаст; пас, касоне, ки 

бартарӣ дода шудаанд, ҳозир нестанд, 

ки аз рӯзии худ ба бардагонашон 

бидиҳанд, то ҳамагӣ дар он [неъмату 

дороӣ] баробар шаванд. [Агар худ аз 

шарик безоранд, чаро барои Аллоҳ 

таоло шарик қарор медиҳанд?] Пас, оё 

[бо ин ширкварзӣ] неъмати Аллоҳро 

инкор мекунанд? 

َل َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض   ُ َفضه َوٱَّلله
لُواْ بَِرآد ِي   هِذيَن ُفض ِ ِۡزِقِۚ َفَما ٱل فِي ٱلر 

يَۡمَُٰنُهۡم 
َ
رِۡزقِِهۡم عَلَىَٰ َما َملََكۡت أ

  ِ فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ْۚ أ َفُهۡم فِيهِ َسَوآٌء

 ٧١ َيجَۡحُدونَ 
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72. Ва Аллоҳ таоло барои шумо аз 

[ҷинси] худатон ҳамсароне қарор дод 

ва аз ҳамсаронатон барои шумо 

фарзандон ва наводагоне офарид ва 

аз чизҳое покиза ба шумо рӯзӣ 

бахшид. Пас, оё [боз ҳам] ба ботил 

имон меоваранд ва ба неъмати Аллоҳ 

таоло носипосӣ мекунанд? 

نُفِسُكۡم  
َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

ۡزَوَٰٗجا
َ
ِۡن   أ وََجَعَل لَُكم م 

ۡزَوَِٰجُكم بَنِيَن وََحَفَدٗة َوَرَزقَُكم 
َ
أ

فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن  
َ
ي َِبَِٰتِۚ أ َِن ٱلطه م 

ِ ُهۡم يَۡكُفُرونَ   ٧٢ َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله

73. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ 

таоло чизҳоеро мепарастанд, ки 

молики ҳеҷ рӯзие дар осмонҳо ва 

замин барояшон нестанд ва тавоноӣ [-

и ҳеҷ коре] надоранд 

ِ َما لَا   َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َمََٰوَِٰت   َِن ٱلسه َيۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا م 

ا َولَا يَۡسَتِطيُعونَ  ۡرِض َشۡيـ ٗ
َ
 ٧٣ َوٱلۡأ

74. Пас, барои Аллоҳ таоло амсол [ва 

шарикҳое мутааддид] қоил нашавед. 

Бе тардид, Аллоҳ таоло медонад ва 

шумо намедонед 

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَثاَل
َ
ِ ٱلۡأ فَلَا تَۡضِربُواْ َّلِله

نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧٤ َيۡعلَُم َوأ

75. Аллоҳ таоло мисоле задааст: 

бардаи мамлуке, ки қодир ба ҳеҷ коре 

нест ва [дар муқобил,] касе, ки аз 

ҷониби хеш ба ӯ рӯзии накуие 

бахшидаем ва ӯ аз ҳамон [неъматҳои 

илоҳӣ] пинҳону ошкор инфоқ мекунад. 

Оё ин ду баробаранд? [Пас, шумо 

мушрикон чи гуна молики мутлақро бо 

бутҳои нотавон яксон медонед?] 

Ситоиш махсуси Аллоҳ таоло аст; 

аммо бештарашон [ҳаққи ягонагиашро] 

намедонанд 

ۡملُوٗكا  ُ َمَثلًا َعۡبٗدا مه ۞َضَرَب ٱَّلله
َزۡقَنَُٰه  ها َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَمن ره ل

ِمنها رِۡزًقا َحَسٗنا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه 
ا وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡسَتوُۥَنْۚ ٱلۡحَۡمُد  ِسر ٗ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ  ٧٥ َّلِله
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76. Ва Аллоҳ таоло масали [дигаре] 

задааст: ду мардро [фарз кунед], ки 

яке аз он ду лол аст ва ҳеҷ коре аз вай 

барнамеояд ва сарбори дӯсти худ 

мебошад, ҳар куҷо ӯро мефиристад, 

ҳеҷ хайре ба ҳамроҳ намеоварад [ва 

вазоифашро ба дурустӣ анҷом 

намедиҳад]; оё ӯ бо касе, ки ба адолат 

фармон медиҳад ва худ бар роҳе 

мустақим қарор дорад, баробар аст? 

[Пас, шумо мушрикон чи гуна қодири 

мутлақро бо бутҳои беэҳсоси нотавон 

яксон медонед?] 

َحُدُهَمآ  
َ
ُ َمَثلٗا رهُجلَيِۡن أ َوَضَرَب ٱَّلله
بَۡكُم لَا َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيٖء 

َ
َوُهَو َكلٌّ  أ

ِت 
ۡ
ههُّ لَا يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
َُٰه أ عَلَىَٰ َمۡولَى

ُمُر 
ۡ
ِبخَيٍۡر َهۡل يَۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ

بِٱلَۡعۡدِل َوُهَو عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡسَتقِيمٖ   ٧٦ مُّ

77. [Илми] Ғайби осмонҳо ва замин 

танҳо аз они Аллоҳ таоло аст ва амри 

[барпоии] қиёмат ҷуз [ба суръати] як 

чашм бар ҳам задан нест; ё [ҳатто] 

сареътар. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар 

ҳар чизе тавоност 

ۡرِضِۚ َوَمآ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ۡو 
َ
ها َكلَۡمِح ٱلَۡبَصِر أ اَعةِ إِل ۡمُر ٱلسه

َ
أ

ِ َشۡيٖء 
َ عَلَىَٰ ُكل  قَۡرُبْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ُهَو أ

 ٧٧ َقِدير  

78. [Эй мардум] Аллоҳ таоло шуморо 

аз шиками модаронатон хориҷ намуд, 

дар ҳоле ки ҳеҷ чиз намедонистед; ва 

бароятон гӯшу чашм ва дил [-у ақл] 

падид овард [то қудратҳои илоҳиро 

дарк кунед]; бошад, ки сипос гузоред 

ِنُۢ ُبُطوِن  ۡخرََجُكم م 
َ
ُ أ َوٱَّلله

 
ُ
ا وََجَعَل  أ َهَٰتُِكۡم لَا َتۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ مه

فۡـ َِدةَ 
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ لَُكُم ٱلسه

 ٧٨ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

79. Оё [мушрикон] парандагонро 

надидаанд, ки дар фазои осмон ром 

шудаанд [ва] касе ҷуз Аллоҳ таоло 

онҳоро [дар он ҳол] нигаҳ намедорад? 

Ба ростӣ, дар ин [амр] барои мардуме, 

ки имон доранд, нишонаҳое [аз 

қудрати Парвардигор] аст 

َرَٰٖت فِي   يِۡر ُمَسخه لَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

  ْۚ ُ ها ٱَّلله َمآِء َما ُيۡمِسُكُهنه إِل ِ ٱلسه َجو 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   إِنه فِي َذ

 ٧٩ يُۡؤِمُنونَ 
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80. Аллоҳ таоло барои шумо аз 

хонаҳоятон маҳалли сукунат [ва 

оромиш] қарор дод ва аз пушти 

чаҳорпоён [низ] бароятон хонаҳое 

[хаймаҳое] қарор дод, то рӯзи кӯч 

кардан сабукбор бошед ва рӯзи 

иқомататон [низ барпоияш осон 

бошад]; ва аз пашму курку мӯйҳояшон 

то муддате муайян [бароятон] асоси 

[хона] ва асбоб [-у васоили зиндагӣ] 

фароҳам кард 

ِنُۢ ُبُيوتُِكۡم   ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
ِن ُجلُودِ  َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم م 
وَنَها يَۡوَم   نَۡعَِٰم ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

َ
ٱلۡأ

َظۡعنُِكۡم َويَۡوَم إَِقاَمتُِكۡم َوِمۡن  
ۡصَوافِهَ 

َ
َثَٰٗثا  أ

َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوبَارَِها َوأ

َ
ا َوأ

 ٨٠ َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ 

81. Аллоҳ таоло аз он чӣ офарид, 

сояҳое бароятон фароҳам овардааст 

ва аз кӯҳҳо [низ роҳҳо ва] паноҳгоҳҳое 

бароятон қарор додааст ва бароятон 

ҷомаҳое падид овардааст, ки аз 

[сармо] ва гармо нигоҳатон медорад 

ва [зиреҳҳо ва] танпӯшҳое, ки шуморо 

дар ҷанг[-ҳоя]-тон ҳифз мекунад. Ӯ, 

инчунин, неъматашро бар шумо тамом 

мегардонад; бошад, ки [дар баробари 

тавҳид] таслим шавед [ва ширк 

наварзед] 

ا َخلََق  ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  ِظَلَٰلٗا َوٱَّلله
ۡكَنَٰٗنا  

َ
َِن ٱلِۡجَباِل أ وََجَعَل لَُكم م 

وََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم 
َسُكۡمْۚ 

ۡ
ٱلۡحَره وََسَرَٰبِيَل تَقِيُكم بَأ

َكَذَٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم  
 ٨١ لََعلهُكۡم تُۡسلُِمونَ 

82. Пас, [эй Паёмбар] агар [мушрикон] 

рӯй гардонанд, ҷуз ин нест, ки 

вазифаи ту [фақат] паёмрасонии 

ошкор аст 

هۡواْ َفإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ   َفإِن تََول
 ٨٢ ٱلُۡمبِينُ 

83. [Онон] неъмати Аллоҳро 

мешиносанд; он гоҳ [боз ҳам] инкораш 

мекунанд ва бештарашон носипосу 

кофиранд 

ِ ُثمه   يُنِكُروَنَها َيۡعرُِفوَن نِۡعَمَت ٱَّلله
َٰفُِرونَ  ۡكثَرُُهُم ٱلَۡك

َ
 ٨٣ َوأ

84. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки аз ҳар 

уммате гувоҳе [барояшон] 

бармеангезем; он гоҳ ба касоне, ки 

куфр варзиданд, на иҷозат [-и сухан 

гуфтан] дода мешавад ва на аз эшон 

дархости пузиш мешавад 

ةٖ َشِهيٗدا ُثمه  َويَۡوَم َنۡبَعُث  مه
ُ
ِ أ

ِمن ُكل 
هِذيَن َكَفُرواْ َولَا ُهۡم  لَا يُۡؤَذُن لِل

 ٨٤ يُۡسَتۡعَتُبونَ 
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85. Ва касоне, ки ситам карданд, 

ҳангоме ки азоби [охират]-ро 

мебинанд; на азобашон сабук 

мешавад ва на муҳлат дода мешаванд 

 ْ هِذيَن َظلَُموا  ٱلَۡعَذاَب فَلَا َوِإَذا رََءا ٱل
ُف َعۡنُهۡم َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ   ٨٥ ُيخَفه

86. Онон, ки ширк варзиданд, вақте 

шарикони худро мебинанд, мегӯянд: 

«Парвардигоро, инҳо буданд он 

шариконе, ки мо ба ҷойи ту мехондем» 

ва[-ле шарикон] сухани ононро рад 

мекунанд, ки: «яқинан шумо 

дурӯғгӯед» 

ۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهۡم 
َ
هِذيَن أ َوِإَذا رََءا ٱل

هِذيَن  ُؤلَآِء ُشَرَكآُؤنَا ٱل َقالُواْ َربهَنا َهَٰٓ
لَۡقۡواْ إِلَۡيِهُم  

َ
ُكنها نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖۡ فَأ

َِٰذبُونَ   ٨٦ ٱلَۡقۡوَل إِنهُكۡم لََك

87. Дар он рӯз дар баробари Аллоҳ 

таоло сари таслим меафкананд ва 

дурӯғҳое, ки [дар бораи шафоати 

ғайри Аллоҳ таоло] мебофтанд, ҳама 

маҳву нобуд мегардад 

لََمۖۡ َوَضله   ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسه لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٨٧ َعۡنُهم مه

88. Касоне, ки куфр варзиданд ва 

[мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоштанд, ба [кайфари] он ки фасод 

мекарданд, азобе бар азобашон 

меафзоем 

واْ َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱل
ِ زِۡدَنَُٰهۡم َعَذاٗبا َفۡوَق ٱلَۡعَذاِب  ٱَّلله

 ٨٨ بَِما َكانُواْ ُيۡفِسُدونَ 

89. Ва рӯзе [-ро ёд кун], ки аз ҳар 

уммате гувоҳе аз худашон бар онон 

мегирем [ки ба куфру имонашон 

гувоҳӣ диҳад] ва туро [эй Муҳаммад] 

бар инон гувоҳ мегирем; ва Мо ин 

китоб [Қуръон] - ро бар ту нозил 

кардем, ки равшангари ҳама чиз аст ва 

барои мусулмонон раҳнамуд ва 

раҳмату башорат аст 

ةٖ َشِهيًدا َويَ  مه
ُ
ِ أ

ۡوَم َنۡبَعُث فِي ُكل 
نُفِسِهۡمۖۡ وَِجۡئَنا بَِك 

َ
ِۡن أ َعلَۡيِهم م 

لَۡنا َعلَۡيَك   ِۚ َونَزه ُؤلَآِء َشِهيًدا عَلَىَٰ َهَٰٓ
ِ َشۡيٖء َوُهٗدى 

ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ِكُل 
 ٨٩ َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

90. Дар ҳақиқат, Аллоҳ таоло [шуморо] 

ба адлу накукорӣ ва бахшиш ба 

хешовандон фармон медиҳад ва аз 

фаҳшо ва зишткорӣ ва саркашӣ наҳй 

мекунад. Ӯ шуморо панд медиҳад; 

бошад, ки панд гиред 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن 
ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

َوِإيَتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َويَۡنَهيَٰ َعِن  
َفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِيِۚ  ٱلۡ 

ُرونَ   ٩٠ يَعُِظُكۡم لََعلهُكۡم تََذكه
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91. Ва чун бо Аллоҳ таоло [ё мардум] 

паймон бастед, ба он вафо кунед; ва 

савгандҳои худро пас аз муҳкам 

сохтанашон нашканед, дар ҳоле ки 

Аллоҳро бар [вафодории] хеш гувоҳ 

қарор додаед. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

медонад, ки чи мекунед 

ِ إَِذا َعََٰهدتُّۡم َولَا   ۡوُفواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
َ
َوأ

يَۡمََٰن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوَقۡد 
َ
تَنُقُضواْ ٱلۡأ

َ َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه   َجَعلُۡتُم ٱَّلله
َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٩١ ٱَّلله

92. Ва монанди он зан [-и нодоне] 

набошед, ки риштаи [пашмии тобидаи] 

хешро аз ҳам бозкушод [ва гусаст; пас, 

мабодо] савгандҳои худро василаи 

фиреби якдигар қарор диҳед [он ҳам 

танҳо] бад-ин сабаб, ки гурӯҳе [сарват 

ва] ҷамъияташон афзунтар аз дигаре 

аст. Ҷуз ин нест, ки Аллоҳ таоло 

шуморо бо ин [кор] меозмояд ва 

яқинан рӯзи қиёмат он чиро, ки дар он 

ихтилоф мекардед, бароятон равшан 

месозад 

َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها  
َٰٗثا َتتهِخُذوَن   نَك

َ
ٍة أ ِمنُۢ َبۡعِد ُقوه

 
َ
ُۢا بَيَۡنُكۡم أ َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل

َ
ن  أ

ٍةِۚ إِنهَما  مه
ُ
ۡربَيَٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِهَي أ مه

ُ
تَُكوَن أ

ُ بِهۚۦِْ َولَُيبَي ِنَنه لَُكۡم   َيۡبلُوُكُم ٱَّلله
يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنُتۡم فِيهِ  

 ٩٢ َتخَۡتلُِفونَ 

93. Ва агар мехост, ҳамаи шуморо як 

уммат қарор медод, вале [бо адолати 

хеш] ҳар киро бихоҳад гумроҳ мекунад 

ва [бо фазли хеш] ҳар киро бихоҳад, 

ҳидоят менамояд; ва шумо [рӯзи 

қиёмат], ҳатман, аз он чи мекардед, 

бозхост хоҳед шуд 

ٗة َوَِٰحَدٗة  مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي  
ْۚ َولَتُۡسـ َلُ  ا ُكنُتۡم  َمن يََشآُء نه َعمه

 ٩٣ َتۡعَملُونَ 

94. Ва савгандҳоятонро василаи 

найранг [ва фиребгарӣ] миёни хеш 

қарор надиҳед, то мабодо [имонатон 

ба хатар афтад ва] гоме пас аз 

устувориаш билағжад ва ба сазои он 

ки [мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоштаед, [кайфари] ногуворе 

бичашед ва азобе бузург бароятон 

[дар пеш] бошад 

ُۢا  َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل
َ
َولَا َتتهِخُذٓواْ أ

ُۢ َبۡعَد ُثُبوتَِها   بَيَۡنُكۡم َفتَِزله َقَدُم
وَٓء بَِما َصَددتُّۡم َعن   َوتَُذوُقواْ ٱلسُّ

ِ َولَُكۡم َعَذاٌب   َسبِيِل ٱَّلله
 ٩٤ َعِظيم  
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95. Ва паймони Аллоҳро ба баҳои 

андак нафурӯшед. Агар бидонед, 

яқинан он чи назди Аллоҳ таоло аст, 

бароятон беҳтар аст 

ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ  َولَا تَۡشتَُرواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
ِ ُهَو َخيۡر  لهُكۡم إِن  إِنهَما ِعنَد ٱَّلله

 ٩٥ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

96. Он чи назди шумост, поён 

мепазирад ва[-ле] он чи назди Аллоҳ 

таоло аст, боқӣ [ва ҷовид] аст; ва, 

ҳатман, ба касоне, ки шикебоӣ 

кардаанд, аҷрашонро бар асоси 

накутарин [тоат ва] коре, ки 

мекарданд, хоҳем дод 

  ِ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
هِذيَن َصبَُرٓواْ بَاٖقِۗ  َولََنۡجزِيَنه ٱل

ۡحَسِن َما َكانُواْ 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
أ

 ٩٦ َيۡعَملُونَ 

97. Ҳар кас – аз мард ё зан – ки кори 

нек кунад ва муъмин бошад, ҳатман, 

ӯро [дар дунё] ба зиндагонии поку 

писандидае зинда медорем ва [дар 

охират низ] бар асоси накутарин [тоат 

ва] коре, ки мекарданд, ба онон подош 

медиҳем 

نَثيَٰ  
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

 ۡۖ ٗة َطي َِبٗة َوُهَو ُمۡؤِمن  فَلَُنۡحيِيَنهُهۥ َحَيوَٰ
ۡحَسِن َما  

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٩٧ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

98. Пас, [эй муъмин] ҳангоме ки 

Қуръон мехонӣ, аз [шарри] шайтони 

рондашуда ба Аллоҳ таоло паноҳ 

бибар 

 ِ َت ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله
ۡ
َفإَِذا قََرأ

ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٩٨ ِمَن ٱلشه

99. Бе тардид, ӯ бар касоне, ки имон 

овардаанд ва бар Парвардигорашон 

таваккал мекунанд [ҳеҷ] тасаллуте 

надорад 

هِذيَن  إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل
 ٩٩ َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ 

100. Тасаллути ӯ танҳо бар касонест, 

ки ӯро [дӯсту] корсози худ гирифтаанд 

ва [ҳамчунин бар] касоне, ки ба Аллоҳ 

таоло ширк меварзанд 

هۡونَُهۥ  إِنهَما سُ  هِذيَن َيَتَول لَۡطَُٰنُهۥ عَلَى ٱل
هِذيَن ُهم بِهِۦ ُمۡشِرُكونَ   ١٠٠ َوٱل
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101. Ва ҳангоме ки [ҳукми] оятеро 

ҷойгузини ояте [дигар] мекунем – ҳол 

он ки Аллоҳ таоло ба он чи нозил 

мекунад, донотар аст - [кофирон] 

мегӯянд: «[Эй Муҳаммад] ҷуз ин нест, 

ки ту дурӯғбофӣ». [Чунин нест] Балки 

бештарашон [аз аҳкоми шаръ ва 

ҳикмати илоҳӣ чизе] намедонанд 

  ُ كَاَن َءايَةٖ َوٱَّلله لَۡنآ َءايَٗة مه َوِإَذا بَده
نَت 

َ
ُِل َقالُٓواْ إِنهَمآ أ ۡعلَُم بَِما ُينَز 

َ
أ

ۡكثَرُُهۡم لَا 
َ
 ١٠١ َيۡعلَُمونَ ُمۡفَتِۭرْۚ بَۡل أ

102. Бигӯ: «Рӯҳу-л-қудус [Ҷабраил] 

онро аз ҷониби Парвардигорат бар ҳақ 

нозил кардааст, то касонеро, ки имон 

овардаанд, собитқадам гардонад ва 

барои мусулмонон ҳидоят ва 

башорате бошад» 

ب َِك   لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن ره قُۡل نَزه
هِذيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى بِٱلۡحَق ِ   لُِيثَب َِت ٱل

 ١٠٢ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

103. Ва яқинан медонем, ки онон 

мегӯянд: «Ҳатман, башаре [ин оётро] 

ба ӯ омӯзиш медиҳад». [На, чунин 

нест; зеро] забони касе, ки [ин] 

нисбатро ба ӯ медиҳад, ғайри арабӣ 

аст, ҳол он ки ин [Қуръон] ба забони 

арабии равшан аст 

نهُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما 
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

هِذي يُلِۡحُدوَن  ُۗ ل َِساُن ٱل ُيَعل ُِمُهۥ بََشر 
ۡعَجِمي   َوَهََٰذا لَِساٌن َعَربِي    

َ
إِلَۡيهِ أ
بِينٌ   ١٠٣ مُّ

104. Яқинан, касоне, ки ба оёти Аллоҳ 

таоло имон намеоваранд, Аллоҳ таоло 

ҳидояташон намекунад ва барои онон 

азоби дардноке [дар пеш] аст 

 ِ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ُ َولَُهۡم َعَذاٌب  لَا َيۡهِديِهُم ٱَّلله

لِيمٌ 
َ
 ١٠٤ أ

105. [Муҳаммад дурӯғгӯ нест, балки] 

Касоне дурӯғ мебофанд, ки ба оёти 

Аллоҳ таоло имон надоранд ва инон 

дурӯғгӯён [-и воқеӣ] ҳастанд 

هِذيَن لَا  إِنهَما َيۡفتَِري ٱلَۡكِذَب ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِۖۡ َوأ يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َِٰذبُونَ   ١٠٥ ٱلَۡك
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106. Ҳар ки баъд аз имонаш ба Аллоҳ 

куфр биварзад [гирифтори азоби 

илоҳӣ хоҳад шуд]; магар касе, ки [ба 

ин кор] водор шуда бошад ва[-ле] 

дилаш ба имон ором [ва устувор] 

бошад; аммо ҳар ки синаашро ба куфр 

кушода кард, хашми Аллоҳ таоло бар 

онон аст ва азобе саҳмгин [дар пеш] 

доранд 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد  ۦٓ  َمن َكَفَر بِٱَّلله إِيَمَٰنِهِ
  ُۢ ۡكرِهَ َوقَلُۡبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ

ُ
ها َمۡن أ إِل

ن َشَرَح   بِٱلِۡإيَمَِٰن َوَلَِٰكن مه
بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم َغَضب  

ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم   َِن ٱَّلله  ١٠٦ م 

107. Ин [муҷозот] аз он рӯст, ки 

зиндагии дунёро бар охират тарҷеҳ 

доданд; ва Аллоҳ таоло гурӯҳи 

кофиронро ҳидоят намекунад 

ۡنَيا   ةَ ٱلدُّ نهُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلۡحََيوَٰ
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ لَا َيۡهِدي  نه ٱَّلله
َ
عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

َٰفِرِينَ   ١٠٧ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

108. Инон касоне ҳастанд, ки [бар 

асари гуноҳонашон] Аллоҳ таоло бар 

дилҳо ва гӯшу чашмонашон муҳр 

ниҳодааст; ва инон ғофилон [-и воқеӣ] 

ҳастанд 

ُ عَلَىَٰ  هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ  
َ
قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
 ١٠٨ َوأ

109. Яқинан онон дар охират 

зиёнкоранд 
نهُهۡم فِي

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم  لَا َجَرَم أ

 ١٠٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

110. Сипас Парвардигорат нисбат ба 

касоне, ки пас аз заҷр кашидан [аз 

озори мушрикон] ҳиҷрат карданд ва 

сипас ба ҷиҳод бархостанд ва 

шикебоӣ намуданд, Парвардигорат 

[нисбат ба онон] пас аз он [ҳама 

сахтиҳо], ҳатман, омурзандаи 

меҳрубон аст 

هِذيَن َهاَجُرواْ ِمنُۢ   ُثمه إِنه َربهَك لِل
َبۡعِد َما فُتُِنواْ ُثمه َجََٰهُدواْ َوَصبَُرٓواْ  

إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور   
 ١١٠ رهِحيم  

111. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Рӯзе, ки 

ҳар кас дар ҳоле [ба пешгоҳи адли 

илоҳӣ] меояд, ки [танҳо] аз худ дифоъ 

мекунад; ва ҳар кас дар баробари он 

чи кардааст, бе каму кост подош 

мегирад ва бар онон ситам намеравад 

تِي ُكلُّ َنۡفٖس تَُجَِٰدُل َعن 
ۡ
۞يَۡوَم تَأ

ا َعِملَۡت  هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه نهۡفِسَها َوتَُوف
 ١١١ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 
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112. Ва Аллоҳ таоло шаҳре [ҳамчун 

Макка]-ро мисол мезанад, ки амну 

ором буд ва рӯзиаш аз ҳар сӯ ба осонӣ 

ва фаровонӣ мерасид, вале 

[мардумонаш] нисбат ба неъматҳои 

илоҳӣ носипосӣ намуданд ва он гоҳ 

Аллоҳ таоло низ ба сазои он чи 

мекарданд, таъми гуруснагӣ ва тарсро 

ба [аҳли] он чашонид 

ُ َمَثلٗا قَۡريَٗة َكانَۡت   َوَضَرَب ٱَّلله
تِيَها رِۡزُقَها رََغٗدا 

ۡ
ۡطَمئِنهٗة يَأ َءاِمَنٗة مُّ

ۡنُعِم  
َ
ِ َمكَاٖن فََكَفَرۡت بِأ

ِن ُكل  م 
ُ لَِباَس ٱلۡجُوِع   ََٰقَها ٱَّلله َذ

َ
ِ فَأ ٱَّلله

 ١١٢ َوٱلۡخَۡوِف بَِما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 

113. Ва паёмбаре аз худшон ба сӯйи 

онон омад, аммо ӯро дурӯғгӯ 

ангоштанд; он гоҳ, дар ҳоле ки 

ситамгор [ва мушрик] буданд, азоби 

[илоҳӣ] ононро фурӯ гирифт 

بُوهُ  ِۡنُهۡم َفَكذه َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 
َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُب َوُهۡم  

َ
فَأ

 ١١٣ َظَٰلُِمونَ 

114. Пас аз он чи Аллоҳ таоло 

рӯзиатон кардааст, ҳалолу покиза 

бихӯред ва агар фақат Ӯро 

мепарастед, бар неъмати илоҳӣ шукр 

гузоред 

ُ َحَلَٰلٗا  ا َرَزقَُكُم ٱَّلله َفكُلُواْ ِممه
ِ إِن   َطي ِٗبا َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

 ١١٤ ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ 

115. Ҷуз ин нест, ки [Аллоҳ таоло] 

фақат мурдор ва хун ва гӯшти хук ва 

он чиро, ки [ҳангоми забҳ] номи ғайри 

Аллоҳ таоло бар он бурда шудааст, 

бар шумо ҳаром кардааст; пас, ҳар ки 

[барои ҳифзи ҷонаш ба хӯрдани онҳо] 

ночор шавад [ва] саркашу зиёдахоҳ 

набошад, [бар ӯ гуноҳ нест, чаро ки] бе 

тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

َم   َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده إِنهَما َحره
 ِ هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

بِهِۖۦۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ 
َ َغُفور  رهحِ   ١١٥ يم  َفإِنه ٱَّلله
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116. Ва [эй мушрикон] бо дурӯғе, ки 

бар забонатон ҷорӣ мешавад, нагӯед: 

«Ин ҳалол аст ва он ҳаром», то бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ бандед. Касоне, ки 

бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебанданд, 

ҳаргиз растагор намешаванд 

لِۡسنَُتُكُم  َولَا َتُقولُواْ لَِما تَِصُف 
َ
أ

ٱلَۡكِذَب َهََٰذا َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام   
ِ ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه   ل َِتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله

ِ ٱلَۡكِذَب   هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله ٱل
 ١١٦ لَا ُيۡفلُِحونَ 

117. [Натиҷаи дунёдӯстияшон] Баҳрае 

андак аст ва [дар охират] азобе 

дарднок [дар пеш] доранд 

لِيم  
َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

118. Ва бар яҳудиён он чиро пештар 

бар ту ҳикоят кардем, ҳаром намудем 

ва Мо ба онон ситам накардем; балки 

онҳо худ [буданд, ки дар натиҷаи 

нофармонӣ] ба хештан ситам 

мекарданд 

 ْ هِذيَن َهاُدوا ۡمَنا َما   وَعَلَى ٱل َحره
ۖۡ َوَما  َقَصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل

نُفَسُهۡم  
َ
َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

 ١١٨ َيۡظلُِمونَ 

119. Он гоҳ Парвардигорат нисбат ба 

касоне, ки аз рӯи нодонӣ гуноҳ 

карданд ва сипас аз он [иштибоҳот] 

тавба намуданд ва дурусткорӣ 

карданд, ҳатман, Парвардигорат пас 

аз он омурзандаи меҳрубон аст 

وَٓء  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ُثمه إِنه َربهَك لِل
َٰلَِك  ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ

ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها  
َ
َوأ

 ١١٩ لََغُفور  رهِحيمٌ 

120. Бе гумон, Иброҳим пешвое 

фурӯтан дар баробари Аллоҳ таоло ва 

ҳақгаро буд ва [ҳаргиз] дар зумраи 

мушрикон набуд 

  ِ ه ِ ٗة َقانِٗتا َّلل  مه
ُ
إِنه إِبَۡرَٰهِيَم َكاَن أ

 ١٢٠ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

121. Ӯ шукргузори неъматҳои Аллоҳ 

таоло буд. [Аллоҳ таоло] Вайро 

баргузид ва ба роҳи рост ҳидоят намуд 

َُٰه إِلَيَٰ   َُٰه َوَهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجَتبَى
َ
َشاكِٗرا ل ِأ

ۡسَتقِيمٖ   ١٢١ ِصَرَٰٖط مُّ

122. [Мо] Дар дунё ба ӯ некӣ ато 

кардем ва, ҳатман, ӯ дар охират [низ] 

аз шоистагон аст 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي   ۡنَيا َحَسَنٗة وََءاَتۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٢٢ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه
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123. Сипас [эй Паёмбар] ба ту ваҳй 

кардем, ки аз оини Иброҳим пайравӣ 

кун, ки ҳақгаро буд ва [ҳаргиз] дар 

зумраи мушрикон набуд 

ِن ٱتهبِۡع ِملهَة  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك أ

َ
ُثمه أ

ۖۡ َوَما َكاَن ِمَن  إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا
 ١٢٣ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

124. [Вуҷуби бузургдошти рӯзҳои] 

Шанбе танҳо бар касоне қарор дода 

шуд, ки дар он ихтилоф карданд; ва, 

ҳатман, Парвардигорат рӯзи қиёмат 

дар мавриди он чи ихтилоф 

мекарданд, миёнашон доварӣ хоҳад 

кард 

ه  ۡبُت عَلَى ٱل ِذيَن  إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوِإنه َربهَك لََيۡحُكُم 

بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  
 ١٢٤ َيخَۡتلُِفونَ 

125. [Эй Паёмбар, мардумро] Бо 

ҳикмат ва панди наку ба роҳи 

Парвардигорат даъват намо ва бо 

равише, ки накутар аст, бо онон 

[баҳсу] мунозира кун. Бе тардид, 

Парвардигорат ба [ҳоли] касе, ки аз 

роҳи ӯ гумроҳ шуд, донотар аст ва ӯ ба 

[ҳоли] ҳидоятёфтагон [низ] донотар 

аст 

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ  
َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي  

ۡحَسُنْۚ 
َ
ۡعلَُم بَِمن  ِهَي أ

َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم  
َ
َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

 ١٢٥ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 

126. Ва агар [шумо муъминон] хостед 

[душманонатонро] муҷозот кунед, пас, 

чунон муҷозот кунед, ки [онон] шуморо 

муҷозот кардаанд; ва агар 

[хештандорӣ ва] шикебоӣ кунед, 

[бидонед, ки] ҳатман, ин [кор] барои 

шикебоён беҳтар аст 

َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما  
ُعوقِۡبُتم بِهِۖۦۡ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو  

َٰبِِرينَ   ١٢٦ َخيۡر  ل ِلصه

127. Ва [эй Паёмбар] шикебоӣ пеша 

кун ва шикебоият ҷуз ба [ёрӣ ва] 

тавфиқи Аллоҳ таоло нест; ва бар 

онон [кофирон] андӯҳ махӯр ва аз 

найранге, ки меварзанд, дилтанг 

мабош 

ِْۚ َولَا   ها بِٱَّلله َوٱۡصبِۡر َوَما َصبۡرَُك إِل
َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق 

ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ١٢٧ م 
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128. Бе тардид, Аллоҳ таоло бо касоне 

аст, ки парҳезкорӣ карданд ва касоне, 

ки накукоранд 

هِذيَن ُهم   ٱل هِذيَن ٱتهَقواْ وه َ َمَع ٱل إِنه ٱَّلله
حِۡسُنونَ   ١٢٨ مُّ
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Сураи Исро  الإسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Поку муназзаҳ аст он [Парвардигоре] 

ки бандааш [Муҳаммад]-ро шабонгоҳ аз 

масҷиду-л-ҳаром ба сӯйи Масҷид-ул-

ақсо – ки перомунашро баракат додаем 

– сайр дод, то бархе аз нишонаҳои 

[қудрати] хешро ба ӯ бинмоёнем. Бе 

тардед, Ӯ ҳамон шунавои биност 

ۡسَرىَٰ بَِعۡبِدهِۦ  
َ
هِذٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱل

َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم إِلَي  لَۡيلٗا م 
هِذي َبََٰرۡكَنا   قَۡصا ٱل

َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡأ

ْۚ إِنهُهۥ   َحۡولَُهۥ لِنُِريَُهۥ ِمۡن َءاَيَٰتَِنآ
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ١ ُهَو ٱلسه

2. Ва Мо ба Мӯсо китоби [Таврот] додем 

ва онро [мояи] ҳидояти Бани Исроил 

сохтем [ва фармудем], ки: «Ҷуз ман 

коргузоре [барои худ] барнагузинед» 

وََءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنَُٰه  
ها َتتهِخُذواْ   ل

َ
َِٰٓءيَل أ ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

 ٢ ِمن ُدونِي َوكِيلٗا

3. Эй фарзандони касоне, ки бо Нуҳ 

[бар киштӣ] саворашон кардем, ба 

ростӣ ӯ [Нуҳ] бандае шукргузор буд 

ِيهَة َمۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ  ُذر 
 ٣ َكاَن َعۡبٗدا َشُكوٗرا

4. Ва дар китоби [Таврот] ба Бани 

Исроил ваҳй кардем, ки ҳатман, ду бор 

дар замин фасод хоҳед кард ва ҳатман, 

саркашӣ [ва туғёни] бузурге хоҳед 

намуд 

َِٰٓءيَل فِي  َوَقَضۡيَنآ إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر
ۡرِض  

َ
ٱلِۡكَتَِٰب لَُتۡفِسُدنه فِي ٱلۡأ

ا َكبِيٗرا َتيِۡن َولََتۡعلُنه ُعلُو ٗ  ٤ َمره

5. Пас, ҳар гоҳ ваъдаи нахустин аз он 

ду [бор] фаро расид, гурӯҳе аз 

бандагони бисёр неруманд [ва 

пайкорҷӯйи] худро бар шумо 

бармеангезем, то миёни хонаҳо [-ятон 

барои қатлу ғорати шумо] ба ҷустуҷӯ 

дароянд; ва ин ваъдаи анҷомшуданӣ 

[ва қатъӣ] буд 

َُٰهَما َبَعۡثَنا  ولَى
ُ
َفإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

 
ُ
هَنآ أ ٖس َعلَۡيُكۡم ِعَباٗدا ل

ۡ
ْولِي بَأ

  ِۚ يَارِ ِ َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱلد 
ۡفُعولٗا   ٥ وََكاَن وَۡعٗدا مه
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6. Он гоҳ [пас аз муддате] шуморо бар 

онон мусаллат мегардонем ва бо 

амволу фарзандон ёриатон мекунем, ва 

[теъдоди] нафароти шуморо бештар [аз 

душман] мегардонем 

ةَ َعلَۡيِهۡم  ُثمه  َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره
ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن  

َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
َوأ

ۡكثََر نَفِيًرا 
َ
 ٦ وََجَعلَۡنَُٰكۡم أ

7. Агар [дар гуфтору рафтор] некӣ 

кунед, ба худ некӣ кардаед; ва агар 

бадӣ кунед, [боз ҳам ба] худ кардаед. 

Пас, ҳангоме ки ваъдаи дигар фаро 

расид [душман ончунон хоратон 

месозад], ки осори ғаму андӯҳ дар 

чеҳраҳоятон зоҳир мешавад ва ҳамон 

гуна ки бори нахуст ворид шуданд [ин 

бор низ ҳамла меоваранд], то ба 

Масҷид[-ул-ақсо] дохил шаванд ва то 

бар ҳар чи даст ёбанд, яксара нобуд 

кунанд 

ۡحَسنُتۡم   إِنۡ 
َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
أ

ْۚ َفإَِذا   ُتۡم فَلََها
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

َ
لِأ

َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ 
وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد 

ةٖ َولُِيتَب ُِرواْ َما  َل َمره وه
َ
َكَما َدَخلُوهُ أ

 ٧ َعلَۡواْ تَتۡبِيًرا 

8. [Эй Бани Исроил агар тавба кунед] 

Умед аст, ки Парвардигоратон бар 

шумо раҳмат оварад ва агар [ба табоҳӣ] 

бозгаштед, Мо низ бозмегардем ва 

дузахро зиндони кофирон кардаем 

ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن 
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

ْۚ وََجَعلَۡنا َجَهنهَم  ُعدتُّۡم ُعۡدنَا
َٰفِرِيَن َحِصيًرا   ٨ لِلَۡك

9. Ба ростӣ, ки ин Қуръон ба 

устувортарин роҳ ҳидоят мекунад ва ба 

муъминоне, ки корҳои шоиста 

мекунанд, мужда медиҳад, ки барояшон 

подоше бузург [дар пеш] аст 

إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَي 
هِذيَن  ُر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل ِ ۡقَوُم َويُبَش 

َ
أ
نه لَُهۡم  يَ 

َ
َٰلَِحَِٰت أ ۡعَملُوَن ٱلصه

ۡجٗرا َكبِيٗرا
َ
 ٩ أ

10. Ва барои касоне, ки ба охират имон 

намеоваранд, азобе дарднок муҳайё 

кардаем 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   نه ٱل
َ
َوأ

لِيٗما
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 ١٠ أ
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11. Инсон [дар ҳангоми хашм, аз рӯи 

нодонӣ ва шитоб нафрин мекунад ва] 

бадиро металабад, ҳамон гуна ки 

некиро мехоҳад; ва инсон ҳамвора 

шитобзада аст 

ِ ُدعَآَءهُۥ   ر  َويَۡدُع ٱلۡإِنَسَُٰن بِٱلشه
 ١١ بِٱلۡخَيِۡرِۖ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َعُجولٗا 

12. Шабу рӯзро ду нишона [-и қудрату 

ягонагии хеш] қарор додем; ва нишонаи 

шабро маҳв [ва тира] кардем ва 

нишонаи рӯзро ошкору равшан қарор 

додем, то аз Парвардигоратон рӯзӣ 

биҷӯед ва шумори солҳо ва ҳисоб [-и 

вақоеъ]-ро бидонед; ва ҳар чизеро ба 

тафсил баён кардем 

هۡيَل َوٱلنه  َهاَر َءايَتَيِۡنِۖ وََجَعلَۡنا ٱل
هۡيِل وََجَعلَۡنآ َءايََة   َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱل

ِن  َهارِ ُمۡبِصَرٗة ل َِتبَۡتُغواْ َفۡضلٗا م  ٱلنه
نِيَن   ِ ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  ره

لَۡنَُٰه  َوٱلۡحَِساَبْۚ وَُكله َشۡيٖء َفصه
 ١٢ َتۡفِصيلٗا

13. Ва [сарнавишти] рафтори ҳар 

инсонеро [то лаҳзаи ҳисобрасӣ] дар 

гарданаш бастаем ва рӯзи қиёмат 

барояш навиштае берун меоварем, ки 

онро кушода мебинад 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرُهۥ فِي 
َ
وَُكله إِنَسٍَٰن أ

ُعُنقِهِۖۦۡ َوُنخۡرُِج لَُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
َُٰه َمنُشوًرا   ١٣ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى

14. [Ба ӯ мегӯем] «Номаатро бихон. 

Кофӣ аст, ки имрӯз худ ҳисобгари хеш 

бошӣ» 

 كَِتََٰبَك َكَفيَٰ بَِنۡفِسَك ٱلَۡيۡوَم 
ۡ
ٱقَۡرأ

 ١٤ َعلَۡيَك َحِسيٗبا

15. Ҳар ки роҳ [-и рост] ёфт, ҷуз ин нест, 

ки ба суди хеш роҳ ёфтааст ва ҳар ки 

гумроҳ шуд, яқинан ба зиёни худ гумроҳ 

шудааст; ва ҳеҷ гунаҳкоре бори гуноҳи 

дигареро барнамедорад; ва мо ҳаргиз 

[қавмеро] муҷозот нахоҳем кард, магар 

он ки [миёнашон] паёмбаре мабъус 

карда бошем [то вазоифашонро баён 

кунад] 

ِن ٱۡهَتَدىَٰ َفإِنهَما َيۡهَتِدي   مه
َما يَِضلُّ  لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفإِنه 

ۡخَرىَِٰۗ  
ُ
ْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ َعلَۡيَها

بِيَن َحتهيَٰ َنۡبَعَث  ِ َوَما ُكنها ُمَعذ 
 ١٥ رَُسولٗا 
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16. Ва чун бихоҳем, [мардуми] шаҳреро 

нобуд кунем, [нахуст] ба сарватмандони 

cаркаши он ҷо фармони] итоат аз Аллоҳ 

таоло ва пайравӣ аз паёмбарон] 

медиҳем, сипас вақте дар он ҷо ба 

фасод [ва мухолифат] бархостанд, 

ваъдаи [азоби илоҳӣ бар] он муҳаққақ 

мегардад; пас, ононро ба сахтӣ нобуд 

мекунем 

َمۡرنَا  
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإَذآ أ

فََحقه ُمتَۡرفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها 
ۡرَنََٰها   َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل َفَدمه

 ١٦ تَۡدِميٗرا

17. Ва чи бисёр наслҳоеро, ки пас аз 

Нуҳ [зиндагӣ мекарданд] ҳалок кардем 

ва [ҳамин] кофӣ аст, ки Парвардигорат 

аз гуноҳони бандагонаш огоҳ [ва нисбат 

ба онон] биност 

ۡهلَۡكَنا ِمَن 
َ
ٱلُۡقُروِن ِمنُۢ  َوَكۡم أ

َبۡعِد نُوٖحِۗ َوَكَفيَٰ بَِرب َِك بُِذنُوِب 
 ١٧ ِعَبادِهِۦ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا

18. Ҳар ки хоҳони [дунёе] зудгузар аст, 

ҳар чи бихоҳем [ва] ба ҳар ки бихоҳем 

[баҳрае] аз он медиҳем; он гоҳ дузахро 

насибаш мекунем, ки дар он ҷо хору 

рондашуда ворид мегардад 

لَۡنا   ن َكاَن يُرِيُد ٱلَۡعاِجلََة َعجه مه
لَُهۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمه 

ََٰها  َجَعلَۡنا لَُهۥ َجَهنهَم يَۡصلَى
ۡدُحوٗرا  ١٨ َمۡذُموٗما مه

19. Ва ҳар ки [зиндагии] охиратро 

бихоҳад ва барои [расидан ба] он бо 

ҷиддият бикӯшад ва муъмин бошад, 

пас, инонанд, ки аз талошашон 

қадрдонӣ хоҳад шуд 

َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ وََسَعيَٰ لََها  
َ
َوَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك َكاَن 
ُ
َسۡعَيَها َوُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ۡشُكوٗرا  ١٩ َسۡعُيُهم مه

20. Ҳамаро - [хоҳ] ин гурӯҳи [бадкор] ва 

[ё] он гурӯҳи [накукор] - аз бахшиш [ва 

неъматҳои дунявии] Парвардигорат 

баҳраманд месозем ва бахшиши 

Парвардигорат [аз касе] манъ 

нашудааст 

ُؤلَآِء ِمۡن  ُؤلَآِء َوَهَٰٓ ا نُِّمدُّ َهَٰٓ
ُكل ٗ

َعَطآِء َرب َِكْۚ َوَما َكاَن َعَطآُء  
 ٢٠ َرب َِك َمحُۡظوًرا 
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21. Бингар, ки чигуна бархе аз ононро 

[аз лиҳози молу мақом] бар бархи дигар 

бартари додаем ва қатъан охират [дар 

муқоиса бо дунё] аз назари дараҷот, 

бузургтар ва аз лиҳози фазилат, бартар 

аст [пас муъмин бояд ба он иштиёқ 

варзад] 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ   ٱنُظۡر َكۡيَف َفضه
ۡكبَُر َدَرَجَٰٖت  َبۡعٖضِۚ 

َ
َولٓأَۡلِخَرةُ أ
ۡكبَُر َتۡفِضيلٗا

َ
 ٢١ َوأ

22. [Эй инсон, ҳаргиз ҳеҷ] Маъбуди 

дигареро бо Аллоҳ таоло [шарик] қарор 

надеҳ, ки накуҳида ва беёвар хоҳӣ монд 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر   ها َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله ل
خُۡذولٗا   ٢٢ َفَتۡقُعَد َمۡذُموٗما مه

23. Ва Парвардигорат чунин фармон 

додааст, ки: «Ҷуз Ӯро напарастед ва ба 

падару модар некӣ кунед. Ҳар гоҳ яке 

аз он ду ё ҳар дуи онҳо дар канори ту 

ба синни пирӣ расиданд, ҳатто 

камтарин иҳонате ба эшон накун ва бар 

сарашон фарёд назан ва бо онон ба 

некӣ [ва меҳрубонӣ] сухан бигӯ 

هٓا   ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ

ا  ْۚ إِمه إِيهاهُ َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَسًَٰنا
ۡو 

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
َيۡبلَُغنه ِعنَدَك ٱلِۡكبََر أ

ٖ َولَا  ف 
ُ
هُهَمآ أ كِلَاُهَما فَلَا َتُقل ل

هُهَما َقۡولٗا  َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
 ٢٣ َكرِيٗما

24. Ва аз рӯйи меҳрубонӣ дар 

баробарашон фурӯтан бош ва бигӯ: 

«Парвардигоро, ҳамон гуна ки [бар ман 

раҳмат оварданд ва] дар кӯдакӣ 

парваришам доданд, [Ту низ] ба онон 

раҳмат овар» 

ِ ِمَن   ل  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلذُّ
ِ ٱۡرَحمۡهُ  َما َكَما ٱلرهۡحمَةِ َوقُل رهب 

 ٢٤ َربهَيانِي َصغِيٗرا

25. Парвардигори шумо ба он чи дар 

дилҳоятон аст, огоҳтар аст. Агар 

шоиста бошед, яқинан Ӯ дар ҳаққи 

тавбакорон омурзанда аст 

ۡعلَُم بَِما فِي ُنُفوِسُكۡمْۚ 
َ
بُُّكۡم أ ره

إِن تَُكونُواْ َصَٰلِِحيَن َفإِنهُهۥ َكاَن  
 َٰ  ٢٥ بِيَن َغُفوٗرالِلَۡأوه

26. Ва ҳаққи хешовандро ба ӯ бидеҳ 

[силаи раҳим ба ҷой овар] ва тиҳидаст 

ва дарроҳмонда [-ро ёрӣ кун] ва ҳеҷ 

исрофкорӣ накун 

ُهۥ  وََءاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
بِيِل َولَا   َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه

ۡر َتۡبِذيًرا  ِ  ٢٦ ُتَبذ 
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27. Дар ҳақиқат, исрофкорон 

бародарони шаётин ҳастанд ва шайтон 

нисбат ба Прарвардигораш ҳамвора 

носипос будааст 

رِيَن َكانُٓواْ إِۡخَوََٰن  ِ إِنه ٱلُۡمَبذ 
ۡيَطَُٰن لَِرب ِهِۦ   َيَِٰطيِنِۖ وََكاَن ٱلشه ٱلشه

 ٢٧ َكُفوٗرا

28. Ва агар ба умеди раҳмат ва 

[кушоиши рӯзӣ] аз ҷониби 

Парвардигорат [ба ночор] аз онон рӯй 

мегардонӣ, пас, ба эшон сухане нарм 

бигӯ 

ا ُتۡعرَِضنه َعۡنُهُم ٱبۡتَِغآَء َرۡحمَةٖ  َوِإمه
هُهۡم َقۡولٗا  ب َِك تَرُۡجوَها َفُقل ل ِن ره م 

يُۡسوٗرا  ٢٨ مه

29. Ва [ҳаргиз] даст аз инфоқ набанд ва 

[низ] кушодадастии бисёр накун, ки 

маломатшуда ва ҳасратзада мегардӣ 

َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ 
ُعُنقَِك َولَا تَبُۡسۡطَها ُكله ٱلۡبَۡسِط 

حُۡسوًرا   ٢٩ َفَتۡقُعَد َملُوٗما مه

30. Бе гумон, Парвардигорат [неъмат 

ва] рӯзиро бар ҳар кӣ бихоҳад, густурда 

медорад ва ё танг мегирад. Бе тардид, 

Ӯ ҳамвора ба [аҳволи] бандагонаш огоҳ 

ва биност 

ِۡزَق لَِمن   إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
ْۚ إِنهُهۥ َكاَن بِعَِبادِهِۦ   يََشآُء َويَۡقِدُر

 ٣٠ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا

31. Ва фарзандонатонро аз бими 

тангдастӣ накушед. Мо ба эшон ва 

шумо рӯзӣ мебахшем. Яқинан куштани 

онҳо ҳамвора хатое бузург аст. 

ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشَيَة 
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

حُۡن نَۡرُزُقُهۡم َوِإيهاُكۡمْۚ إِنه  إِۡمَلَٰٖقِۖ نه
ا َكبِيٗرا  ٣١ َقۡتلَُهۡم َكاَن ِخۡطـ ٗ

32. Ва ба зино наздик нашавед. Бе 

тардид, он [кор] бисёр зишту роҳе 

нописанд аст 

ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن   ِنَيَٰٓ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 
َِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيلٗا  ٣٢ َف
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33. Ва касеро, ки Аллоҳ таоло 

[куштанашро] ҳаром кардааст, ҷуз ба 

ҳақ накушед; ва ҳар ки ба ситам кушта 

шавад, ба валии ӯ қудрат [ва ҳаққи 

қисос] додаем; пас, вай низ набояд дар 

[кайфари] қатл зиёдаравӣ кунад. Бе 

тардид, ӯ [валии дам] таҳти ҳимоя [-и 

Аллоҳ таоло ва шаръи муқаддас] қарор 

дорад 

َم   ۡفَس ٱلهتِي َحره َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنه
ِۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما   ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل ٱَّلله

لَۡنا لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا َفَقۡد َجعَ 
يُۡسرِف ف ِي ٱلَۡقۡتِلِۖ إِنهُهۥ َكاَن  

 ٣٣ َمنُصوٗرا

34. Ва ба моли ятим – ҷуз шевае, ки 

накутар аст – наздик нашавед, то он гоҳ 

ки ба ҳадди [рушд ва] булуғаш бирасад 

ва ба паймон [-и хеш] вафо кунед; чаро 

ки [аз шумо] дар бораи паймон пурсида 

хоҳад шуд 

ها بِٱلهتِي   َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۚۥْ  هُ ُشده

َ
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيۡبلَُغ أ

َ
ِهَي أ

ۡوُفواْ بِٱلَۡعۡهدِِۖ إِنه ٱلَۡعۡهَد َكاَن  
َ
َوأ

 ٣٤ َمۡسـ ُولٗا 

35. Ва ҳангоме ки [дар хариду фурӯш 

аҷносро] паймона мекунед, паймонаро 

комил [-у тамом] бидиҳед ва [онҳоро] бо 

тарозуи дуруст вазн кунед. Ин [кор] 

барои шумо беҳтар ва саранҷомаш 

накутар аст 

ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا كِلُۡتۡم َوزِنُواْ  
َ
َوأ

َٰلَِك   بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِمِۚ َذ
وِيلٗا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ٣٥ َخيۡر  َوأ

36. Ва аз он чи дар борааш донише 

надорӣ, пайравӣ накун. Бе тардид, [дар 

қиёмат] гӯшу чашм ва дил аз ҳама инҳо 

бозхост хоҳад шуд 

َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمْۚ 
ۡمَع َوٱلَۡبَصَر َوٱلُۡفَؤاَد ُكلُّ   إِنه ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َعۡنُه 
ُ
 ٣٦ َمۡسـ ُولٗا أ

37. Ва дар замин бо такаббур роҳ 

нарав. Ту ҳаргиз наметавонӣ [бо роҳ 

рафтани ғуруромезат] заминро 

бишкофӣ ва дар баландӣ [ва 

гарданфарозӣ низ] ба кӯҳҳо намерасӣ 

ۖۡ إِنهَك   ۡرِض َمرًَحا
َ
َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ

ۡرَض َولَن َتۡبلُ 
َ
َغ  لَن َتخۡرَِق ٱلۡأ
 ٣٧ ٱلِۡجَباَل ُطولٗا 

38. Ҳамаи инҳо назди Парвардигорат 

нописанд аст. 
َٰلَِك َكاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك   ُكلُّ َذ

 ٣٨ َمۡكُروٗها
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39. Ин аз он ҳикмат [-ҳое] аст, ки аз 

ҷониби Парвардигорат ба ту ваҳй 

шудааст; ва бо Аллоҳ таоло маъбуди 

дигаре қарор надеҳ, ки накуҳида ва 

рондашуда ба дузах хоҳӣ афтод 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن  
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َذ

ِ إَِلًَٰها   ٱلۡحِۡكَمةِِۗ َولَا َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله
َءاَخَر َفُتلَۡقيَٰ فِي َجَهنهَم َملُوٗما 

ۡدُحوًرا   ٣٩ مه

40. Оё [шумо мушрикон гумон мекунед, 

ки] Парвардигоратон [доштани] 

писаронро ба шумо ихтисос додааст ва 

худ аз [миёни] фариштагон духтароне 

баргирифтааст? Ба ростӣ, ки сухане 

бисёр бузург [ва нораво] мегӯед 

ۡصَفىَُٰكۡم َربُُّكم بِٱلَۡبنِيَن  
َ
فَأ

َ
أ

ْۚ إِنهُكمۡ  خََذ ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إَِنًَٰثا   َوٱته
 ٤٠ لََتُقولُوَن َقۡولًا َعِظيٗما

41. Ва бе тардид, Мо дар ин Қуръон 

[аҳкому андарзҳоро бо шеваҳои] гуногун 

баён кардем, то [мардум] панд 

бигиранд; ва[-ле ин суханон] ҷуз дурӣ 

[аз ҳақ] бар онон намеафзояд 

ۡفَنا فِي َهََٰذا  ٱلُۡقۡرَءاِن  َولََقۡد َصره
ها   ُرواْ َوَما يَزِيُدُهۡم إِل كه لَِيذه

 ٤١ ُنُفوٗرا

42. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Агар [бар фарзи 

маҳол] чунон ки [мушрикон] мегӯянд, бо 

Ӯ [Аллоҳ таоло] маъбудоне [дигар] буд, 

дар ин сурат, онон [барои тақарруб ва 

касби хушнудии Парвардигор] ба сӯи 

[Аллоҳ таоло] соҳиби Арш роҳе 

меҷустанд» 

ۥٓ َءالَِهة  َكَما   هۡو َكاَن َمَعُه قُل ل
هٱۡبَتَغۡواْ إِلَيَٰ ذِي   َيُقولُوَن إِٗذا ل

 ٤٢ ٱلَۡعۡرِش َسبِيلٗا

43. Ӯ поку муназзаҳ аст ва аз он чи онон 

мегӯянд, басе бартар аст 
ا َيُقولُو َن  ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

ا َكبِيٗرا  ٤٣ ُعلُو ٗ

44. Осмонҳои ҳафтгонаву замин ва ҳар 

ки дар онҳост, Ӯро ба покӣ меситоянд; 

ва ҳеҷ чиз нест, магар он ки Ӯро ба покӣ 

ёд мекунад; вале шумо тасбеҳи ононро 

дарнамеёбед. Бе тардид, Ӯ ҳамвора 

бурдбор [ва] омурзанда аст 

ۡبُع  تَُسب ُِح لَُه ٱل َمََٰوَُٰت ٱلسه سه
ِن   ْۚ َوِإن م  ۡرُض َوَمن فِيِهنه

َ
َوٱلۡأ

ها يَُسب ُِح ِبحَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن  َشۡيٍء إِل
ها َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن   ل

 ٤٤ َحلِيًما َغُفوٗرا
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45. Ва [эй паёмбар] ҳангоме ки Қуръон 

мехонӣ, миёни ту ва касоне, ки ба 

охират имон надоранд, пардае пӯшида 

қарор медиҳем 

َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلَۡنا بَيَۡنَك 
ۡ
َوِإَذا قََرأ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   َوبَيَۡن ٱل
ۡسُتوٗرا  ٤٥ ِحَجاٗبا مه

46. Ва бар дилҳояшон пӯшише қарор 

додем, то [паёми] онро дарнаёбанд ва 

дар гӯшҳояшон сангинӣ [ниҳодем, то 

ҳақро нашнаванд]; ва чун 

Парвардигоратро дар Қуръон ба 

ягонагӣ ёд мекунӣ, бо нафрат пушт 

мекунанд [ва мегурезанд] 

ن  
َ
ِكنهًة أ

َ
وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوقٗۡراْۚ َوِإَذا  
ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ  َذَكۡرَت َربهَك فِي 

ۡدَبَٰرِهِۡم ُنُفوٗرا
َ
هۡواْ عَلَىَٰٓ أ  ٤٦ َول

47. Ва он гоҳ ки [кофирон] ба ту гӯш 

месупоранд, Мо беҳтар медонем, ки ба 

чи [манзур ва чи гуна] гӯш медиҳанд ва 

[низ] он гоҳ ки наҷво мекунанд [Мо аз 

суханонаншон огоҳем]; он гоҳ ки 

ситмакорон [-и мушрик ба мардум] 

мегӯянд: «Шумо ҷуз аз марди 

ҷодушудае пайравӣ намекунед» 

ۦٓ إِۡذ  ۡعلَُم بَِما يَۡسَتِمُعوَن بِهِ
َ
حُۡن أ نه

يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَك َوِإۡذ ُهۡم َنجَۡوىَٰٓ  
َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن  إِۡذ َيُقوُل ٱلظه

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه  ٤٧ إِل

48. Бингар, ки чи гуна бароят мисолҳо 

задаанд, пас, гумроҳ шуданд ва дар 

натиҷа наметавонанд роҳе [ба сӯйи ҳақ] 

бибаранд 

ۡمَثاَل  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

َفَضلُّواْ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن  
 ٤٨ َسبِيلٗا

49. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Оё 

ҳангоме ки устухонҳое [пӯсида ва] 

пароканда шудем, дубора бо 

офариниши ҷадид барангехта 

мешавем?» 

ًَٰتا  ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف
َ
َوَقالُٓواْ أ

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلٗۡقا َجِديٗدا
َ
 ٤٩ أ

50. Бигӯ: «[Ҳатто агар] Санг бошед ё 

оҳан 
ۡو  

َ
۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ

 ٥٠ َحِديًدا
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51. Ё [Ҳар] Офаридае, ки дар хотиратон 

бузург менамояд [боз ҳам Аллоҳ таоло 

метавонад шуморо зинда кунад]. Пас, 

хоҳанд гуфт: «Чи касе моро 

бозмегардонад?». Бигӯ: [Ҳамон 

Парвардигоре, ки] ки нахустин бор 

шуморо офарид». Он гоҳ сарҳояшонро 

[ба нишонаи нобоварӣ] муқобилат такон 

медиҳанд ва мегӯянд: «Он [ҳодиса] кай 

хоҳад буд?». Бигӯ: «Чи басо наздик 

бошад 

ا يَۡكبُُر فِي   ِمه ۡو َخلٗۡقا م 
َ
أ

  ۡۖ ُصُدورُِكۡمْۚ فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا
ةِٖۚ  َل َمره وه

َ
هِذي َفَطَرُكۡم أ قُِل ٱل

فََسيُۡنغُِضوَن إِلَۡيَك رُُءوَسُهۡم  
ن  

َ
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٥١ يَُكوَن قَرِيٗبا

52. Рӯзе, ки [Аллоҳ таоло] шуморо [ба 

саҳрои маҳшар] фаро мехонад ва шумо 

бо сипосу ситоиш иҷобаташ мекунед ва 

мепиндоред, ки ҷуз андаке [дар дунё] 

ба сар набурдаед» 

يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡسَتِجيُبوَن  
ها   هبِثُۡتۡم إِل ِبحَۡمِدهِۦ َوَتُظنُّوَن إِن ل

 ٥٢ قَلِيلٗا

53. Ва [эй Паёмбар] бандагонамро бигӯ 

бо беҳтарин [алфоз бо якдигар] суҳбат 

кунанд [ва аз баддаҳонӣ бипарҳезанд; 

чаро ки] бе тардид, шайтон миёнашон 

душманӣ меафканад. Ба ростӣ, ки 

шайтон барои инсон душмане ошкор 

аст 

َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَي 
ۡيَطََٰن يَنَزُغ بَيَۡنُهۡمْۚ   ۡحَسُنْۚ إِنه ٱلشه

َ
أ

ا  ۡيَطََٰن َكاَن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ إِنه ٱلشه
بِيٗنا  ٥٣ مُّ

54. [Эй мардум] Парвардигоратон ба 

[аҳволи] шумо донотар аст; агар 

бихоҳад, бар шумо раҳмат меоварад ё 

агар бихоҳад, азобатон мекунад; ва [эй 

Паёмбар] Мо туро [барои онон нигаҳбон 

ва] муроқиб нафиристодаем 

  
ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

بُۡكۡمْۚ   ِ  ُيَعذ 
ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
يَۡرَحمُۡكۡم أ

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗاوَ 
َ
 ٥٤ َمآ أ

55. Парвардигорат ба [ҳар чи ва] ҳар ки 

дар осмонҳо ва замин аст, донотар аст; 

ва ба ростӣ, [Мо] бархе паёмбаронро 

[бо афзунии пайравон ва додани китоб] 

бар бархе [дигар] бартарӣ бахшидем ва 

ба Довуд Забур додем 

َمََٰوَِٰت   ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه
َ
َوَربَُّك أ

لَۡنا َبۡعَض  ۡرِضِۗ َولََقۡد َفضه
َ
َوٱلۡأ

بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ وََءاتَيَۡنا َداوُۥَد  ٱلنه
 ٥٥ َزبُوٗرا
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56. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Касонеро, ки ба ҷойи Ӯ [маъбуд ва 

корсози хеш] пиндоштаед, фаро 

бихонед; пас, [хоҳед дид, ки] 

наметавонанд газандеро аз шумо дур 

кунанд ва на қодиранд, онро [сӯйи 

дигаре] бигардонанд» 

ِن  هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ُدونِهِۦ فَلَا َيۡملُِكوَن َكۡشَف 

ِ َعنُكۡم َولَا َتحۡوِيلًا ر   ٥٦ ٱلضُّ

57. Касонеро, ки онон мехонанд, худ [бо 

парастиш ва накукорӣ] василае [барои 

тақарруб] ба Парвардигорашон 

меҷӯянд [ва дар рақобатанд, то 

бидонанд] кадом як аз аз онон [ба 

парастиши Аллоҳ таоло] наздиктаранд 

ва ба раҳматаш умедворанд ва аз 

азобаш метарсанд; [чаро ки] бе тардид, 

азоби Парвардигорат ҳамвора шоистаи 

парҳез аст 

هِذيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

قَۡرُب 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
إِلَيَٰ َرب ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة أ

َويَرُۡجوَن َرۡحمََتُهۥ َويََخاُفوَن 
ۥْٓۚ إِنه َعَذاَب َرب َِك َكاَن   َعَذابَُه

 ٥٧ َمحُۡذوٗرا

58. Ва ҳеҷ шаҳре нест, ки магар ин ки 

[дар сурати нофармонӣ мардуми] онро 

пеш аз рӯзи қиёмат нобуд мекунем ё ба 

азобе сахт гирифтор месозем. Ин 

[кайфар] дар китоби илоҳӣ [Лавҳи 

Маҳфуз] сабт аст 

ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها  ِن قَۡريٍَة إِل َوِإن م 
ۡو ُمَعذ ِ 

َ
بُوَها  َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

َٰلَِك فِي   َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ َكاَن َذ
 ٥٨ ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرا

59. [Чизе] Моро аз фиристодани 

муъҷизот [дархости мушрикон] 

бознадошт, магар ин ки пешиниён онро 

дурӯғ пиндоштанд; ва Мо ба Самуд 

[қавми Солеҳ] он модашутурро ба 

унвони нишонаи равшан додем; пас, ба 

он ситам карданд ва Мо нишонаҳо [ва 

муъҷизот]-ро ҷуз барои бим додан [-и 

мардум] намефиристем. 

هٓا   ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل
َ
َوَما َمَنَعَنآ أ

لُوَنْۚ وََءاتَيَۡنا  وه
َ
َب بَِها ٱلۡأ ن َكذه

َ
أ

 ْۚ اَقَة ُمۡبِصَرٗة َفَظلَُمواْ بَِها  َثُموَد ٱلنه
ها   َوَما نُۡرِسُل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

 ٥٩ َتخۡوِيٗفا
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60. Ва [ба ёд овар] ҳангоме ки ба ту 

гуфтем: «Яқинан, Парвардигорат бар 

мардум иҳота дорад»; ва он руъёеро, ки 

[дар шаби меъроҷ] ба ту намоёндем; ва 

[ҳамчунин] он дарахти лаънатшуда [-и 

зақум] дар Қуръонро ҷуз барои 

озмоиши мардум қарор надодем; ва Мо 

ононро бим медиҳем, вале ҷуз бар 

cаркашии бештарашон намеафзояд 

َحاَط 
َ
َوِإۡذ قُلَۡنا لََك إِنه َربهَك أ

اِسِۚ َوَما َجَعلَۡنا ٱلرُّۡءيَا ٱلهتِٓي  بِٱلنه
ها فِۡتَنٗة ل ِلنهاِس  َرۡيَنََٰك إِل

َ
أ

 ۡ َجَرةَ ٱل َملُۡعونََة فِي ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ  َوٱلشه
ها ُطۡغَيَٰٗنا   َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إِل

 ٦٠ َكبِيٗرا

61. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки ба 

фариштагон гуфтем: «Барои Одам 

саҷда кунед»; пас, [ҳамагӣ] саҷда 

карданд, ба ҷуз Иблис, ки гуфт: «Оё 

барои касе саҷда кунам, ки [ӯро] аз гил 

офаридаӣ?» 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ  
هٓا إِبۡلِيَس َقاَل  ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل

ۡسُجُد لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا
َ
 ٦١ َءأ

62. [Ва] Гуфт: «Ба ман хабар бидеҳ, ин 

аст он ки бар ман [бартарӣ додӣ ва] 

гиромӣ доштӣ? Агар ба ман то рӯзи 

қиёмат муҳлат диҳӣ, фарзандонашро – 

ҷуз иддаи каме- [маҳорзада ва] 

решакан хоҳам кард» 

ۡمَت   هِذي َكره رََءۡيَتَك َهََٰذا ٱل
َ
َقاَل أ

ۡرتَِن إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ  خه
َ
عَلَىه لَئِۡن أ

ها َقلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهَتُه ۡحَتنَِكنه ُذر 
َ
 ٦٢ لَأ

63. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Бирав, ки 

ҳар як аз эшон аз ту пайравӣ кунад, пас, 

яқинан дузах подошатон хоҳад буд, ки 

подоше комил аст 

َقاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم  
َفإِنه َجَهنهَم َجَزآؤُُكۡم َجَزاٗٓء 

ۡوُفوٗرا  ٦٣ مه

64. Ва аз эшон ҳар киро тавонистӣ, ба 

овози худ барангез [ва ба сӯйи гуноҳ 

бикаш] ва ба саворону пиёдагонат бар 

онон бонг бизан [то олудаи гуноҳ 

гарданд] ва дар амволу фарзандон 

шарикашон шав ва ба онон ваъда[-ҳои 

воҳӣ] бидеҳ; ва[-ле] шайтон ба онон 

ваъда намедиҳад, магар ба фиреб 

ِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنُهم  َوٱۡسَتۡفزِۡز مَ 
ۡجلِۡب َعلَۡيِهم ِبخَۡيلَِك  

َ
بَِصۡوتَِك َوأ

ۡمَوَِٰل 
َ
َورَِجلَِك وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ َوَما يَعُِدُهُم 
َ
َوٱلۡأ

ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ٦٤ ٱلشه
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65. [Эй шайтон] Ту ҳаргиз бар 

бандагони ман тасаллуте нахоҳӣ 

дошт»; ва [эй Паёмбар] ҳамин бас, ки 

Парвардигорат [коргузору] нигаҳбони 

онон [муъминон] бошад 

إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم  
ْۚ َوَكَفيَٰ بَِرب َِك َوكِيلٗا  ٦٥ ُسلَۡطَٰن 

66. [Эй мардум] Парвардигори шумо 

касест, ки киштиро дар дарё бароятон 

ба ҳаракат дармеоварад, то аз фазлаш 

баҳраманд гардед. Бе тардид, Ӯ 

ҳамвора нисбат ба шумо меҳрубон аст 

هِذي يُۡزِجي لَُكُم   بُُّكُم ٱل ره
ٱلُۡفلَۡك فِي ٱلَۡبۡحرِ لَِتبَۡتُغواْ ِمن 

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َكاَن بُِكۡم  َفۡضلِهِ
 ٦٦ رَِحيٗما

67. Ва он гоҳ ки дар дарё газанде ба 

шумо мерасад, ҳар киро [ба ҳоҷатхоҳӣ] 

мехонед, нопадид [ва фаромӯш] 

мегардад, магар [зоти поки] Ӯ; аммо 

вақте шуморо [аз хатари марг] раҳонад 

ва ба хушкӣ расонад, [аз яктопарастӣ] 

рӯйгардон мешавед; ва инсон ҳамвора 

носипос аст 

 ۡ رُّ فِي ٱل ُكُم ٱلضُّ َبۡحرِ َوِإَذا َمسه
ا  هٓا إِيهاهُۖۡ فَلَمه َضله َمن تَۡدُعوَن إِل

ۡعَرۡضُتۡمْۚ وََكاَن  
َ
ِ أ َنجهىَُٰكۡم إِلَي ٱلۡبَر 

 ٦٧ ٱلۡإِنَسَُٰن َكُفوًرا 

68. Оё [мепиндоред] аз ин ки [Аллоҳ 

таоло] шуморо дар канораи хушкӣ [дар 

замин] фурӯ барад ё тӯфони сахте ба 

сӯятон бифиристад [ва сангборонатон 

кунад] эмин шудаед? Он гоҳ барои худ 

ҳеҷ [коргузор ва] нигаҳбоне намеёбед 

ن َيخِۡسَف بُِكۡم  
َ
ِمنُتۡم أ

َ
فَأ

َ
أ

ۡو يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم  
َ
ِ أ َجانَِب ٱلۡبَر 

َحاِصٗبا ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم  
 ٦٨ َوكِيلًا

69. Ё эмин аз ин шудаед, ки бори дигар 

шуморо ба дарё бозгардонад ва 

тундбоде кӯбанда ба сӯятон 

бифиристад ва ба сазои куфратон 

шуморо ғарқ кунад? Он гоҳ барои худ 

дар баробари Мо ҳеҷ бозпурсе 

намеёбед [ки далели корамонро ҷӯё 

шавад] 

ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرةً 
َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ۡخَرىَٰ َفيُرۡسِ 
ُ
َل َعلَۡيُكۡم َقاِصٗفا  أ

ِيِح َفُيۡغرِقَُكم بَِما   َِن ٱلر  م 
َكَفۡرُتۡم ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم  

 ٦٩ َعلَۡيَنا بِهِۦ تَبِيٗعا
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70. Ва ба ростӣ, Мо фарзандони 

Одамро гиромӣ доштем ва ононро дар 

хушкӣ ва дарё [бар васоили сафар] 

савор кардем ва аз анвои [неъматҳои] 

покиза ба онон рӯзӣ додем ва ононро 

бар бисёре аз мавҷудоте, ки 

офаридаем, бартарии бисёр бахшидем 

ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم  ۞َولََقۡد َكره
ِ َوٱلَۡبۡحرِ  َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر 

ي َِبَِٰت   َِن ٱلطه َوَرَزۡقَنَُٰهم م 
ِمه  لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  ۡن  َوَفضه

 ٧٠ َخلَۡقَنا َتۡفِضيلٗا

71. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки ҳар гурӯҳеро 

бо пешвояшон фаро мехонем; пас, 

касоне, ки нома [и аъмол]-ашон ба 

[дасти] росташон дода мешавад, инон 

номаи худро [бо шодмонӣ] мехонанд ва 

кучактарин ситаме намебинанд; [ҳатто 

ба андозаи риштаи миёни ҳастаи 

хурмо] 

نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهۡمۖۡ  
ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكله أ

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ  
ُ
َفَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك َيۡقرَُءوَن كَِتََٰبُهۡم َولَا  
ُ
فَأ

 ٧١ ُيۡظلَُموَن فَتِيلٗا

72. Ва[-ле] касе, ки дар ин [дунё аз 

дидани ҳақ] нопайдо будааст, дар 

охират [низ] нобино ва гумроҳтар аст 

ۡعَميَٰ َفُهَو فِي  
َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َكاَن فِي َهَِٰذه

َضلُّ َسبِيلٗا
َ
ۡعَميَٰ َوأ

َ
 ٧٢ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

73. [Эй Паёмбар] Наздик буд онҳо туро 

[бо васвасаҳои худ] аз он чи бар ту ваҳй 

кардаем, бифиребанд, то [алфозе] ғайр 

аз онро [ки ваҳй кардаем] ба дурӯғ ба 

Мо нисбат диҳӣ ва онгоҳ туро ба дӯстӣ 

бигиранд 

هِذٓي   َوِإن َكاُدواْ لََيۡفتُِنونََك َعِن ٱل
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك لَِتۡفتَِرَي َعلَۡيَنا 

َ
أ

خَُذوَك َخلِيلٗا هٱته ۖۥۡ َوِإٗذا ل  ٧٣ َغيَۡرُه

74. Ва агар [Мо] туро собитқадам 

намекардем, ба ростӣ, наздик буд 

андаке ба онон гароиш биёбӣ 

ن ثَبهۡتَنََٰك لََقۡد كِدته 
َ
َولَۡولَٓا أ

ا قَلِيلًا  ٧٤ تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم َشۡيـ ٗ

75. Дар он сурат, ҳатман, ду чандон 

[азоб дар ин] зиндагӣ ва ду чандон [пас 

аз] марг ба ту мечашондем ва он гоҳ 

барои хеш дар баробари мо ёваре 

намеёфтӣ 

ةِ  َذۡقَنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحََيوَٰ
َ
هأ إِٗذا ل

َوِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُثمه لَا َتِجُد لََك  
 ٧٥ َعلَۡيَنا نَِصيٗرا
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76. Ва наздик буд [ки кофирон бо 

найранг ва душманӣ] туро аз сарзамин 

[-и Макка] баркананд, то аз он ҷо 

берунат кунанд ва [агар чунин 

мекарданд] дар он сурат онон [низ] пас 

аз ту ҷуз [замони] андаке намемонданд 

[ва гирифтори азоб мешуданд] 

ونََك ِمَن   َوِإن َكاُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ
ها   ۖۡ َوِإٗذا ل ۡرِض لُِيۡخرُِجوَك ِمۡنَها

َ
ٱلۡأ

ها قَلِيلٗا  ٧٦ يَلَۡبُثوَن ِخَلََٰفَك إِل

77. Ин [шеваи бархӯрд бо миллатҳои 

носипос] суннати [Мо дар бораи] 

паёмбароне аст, ки пеш аз ту 

фиристодем; ва [ҳаргиз] дар суннати Мо 

[дигаргунӣ ва] тағйире намеёбӣ 

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمن 
َ
ُسنهَة َمن َقۡد أ

ۖۡ َولَا َتِجُد لُِسنهتَِنا  رُُّسلَِنا
 ٧٧ َتحۡوِيلًا

78. Намозро аз заволи хуршед [ҳангоми 

зуҳр] то ниҳояти торикии шаб [нимаи 

шаб] бар по дор ва [ба вижа] намози 

субҳро. Ба ростӣ, ки намози субҳ [ва 

тиловати Қуръон дар ин вақт] мавриди 

мушоҳида [ва дар ҳузури фариштагони 

рӯзу шаб] аст 

 ِ ةَ ل لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
ۡمِس إِلَيَٰ  أ ُدلُوِك ٱلشه

هۡيِل َوقُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِِۖ إِنه   َغَسِق ٱل
 ٧٨ قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ َكاَن َمۡشُهوٗدا

79. Ва [эй Паёмабр] посе аз шабро [аз 

хоб] бархез ва намоз бигузор. Ҳатман, 

[ин намози шаб] барои афзунии мақому 

мартабаи туст. Умед аст, 

Парвардигорат туро ба мақоме 

писандида [шафоат] барангезад 

هَك   ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل هۡيِل َفَتَهجه َوِمَن ٱل
ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما  

َ
َعَسيَٰٓ أ
حُۡموٗدا  ٧٩ مه

80. Ва бигӯ: «Парвардигоро, маро [дар 

ҳар коре] ба дурустӣ дохил намо ва ба 

дурустӣ хориҷ соз [чунон ки мавриди 

ризои туст]; ва аз ҷониби хеш барои 

ман [дар баробари душманонам] 

далеле ёрибахше қарор бидеҳ» 

ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق 
َ
ِ أ َوقُل رهب 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَعل 
َ
َوأ

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ ل ِي ِمن ل

81. Ва бигӯ: «Ҳақ [ислом] омад ва ботил 

[ширк] нобуд шуд. Ба ростӣ, ки ботил 

нобудшуданӣ аст» 

  ْۚ َوقُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق ٱلَۡبَِٰطُل
 ٨١ إِنه ٱلَۡبَِٰطَل َكاَن زَُهوٗقا
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82. Ва аз Қуръон он чи дармони [ширку 

куфр] ва раҳмате барои муъминон аст, 

нозил мекунем ва [ин китоб] бар 

ситамгорони [мушрик] ҷуз зиён 

намеафзояд 

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء    َوُننَز 
َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َولَا يَزِيُد  

ها َخَساٗرا َٰلِِميَن إِل  ٨٢ ٱلظه

83. Ва чун ба инсон неъмат [-и сарват 

ва саломатӣ] медиҳем, рӯй мегардонад 

ва [аз шукргузорӣ ва парастиш] дурӣ 

мекунад ва чун бадӣ [ва газанде] ба ӯ 

мерасад, [аз раҳмати илоҳӣ] ноумед 

мегардад 

ۡعرََض  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ   ُه ٱلشه َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه
 ٨٣ َكاَن يَـ ُوٗسا

84. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ҳар кас тибқи 

равиши хеш [ва мутаносиб бо ҳидоят ё 

гумроҳияш] рафтор мекунад; ва 

Парвардигоратон беҳтар медонад, ки 

чи касе ҳидоятёфтатар аст» 

قُۡل ُكل   َيۡعَمُل عَلَىَٰ َشاكِلَتِهِۦ  
ۡهَدىَٰ  

َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
فََربُُّكۡم أ

 ٨٤ َسبِيلٗا

85. Ва [эй Паёмбар, кофирон] аз ту 

дарбораи Рӯҳ мепурсанд; бигӯ: Рӯҳ аз 

[ҷумлаи умури ғайбӣ ва бархоста аз] 

фармони Парвардигори ман аст ва ба 

ҷуз андаке дониш ба шумо надодаанд» 

وِحِۖ قُِل  َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ
وتِيُتم  

ُ
ۡمرِ َرب ِي َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ ٱلرُّ

َِن ٱلۡعِلۡ  ها قَلِيلٗام   ٨٥ ِم إِل

86. Ва агар мехостем, ҳатман, он чиро 

ба ту ваҳй кардаем, [аз ёдат] мебурдем; 

он гоҳ дар баробари Мо барои худ ҳеҷ 

[коргузор ва] нигаҳбоне намеёфтӣ [ки 

монеи фаромӯшиат гардад] 

هِذٓي   َولَئِن ِشۡئَنا لََنۡذَهبَنه بِٱل
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُثمه لَا َتِجُد لََك بِهِۦ  

َ
أ

 ٨٦ َعلَۡيَنا َوكِيلًا

87. Вале [чунин накардем ва ин лутф ба 

хотири] раҳмате аз ҷониби 

Парвардигори туст. Бе тардид, ҳамвора 

бахшиши Ӯ бар ту бисёр аст 

ب َِكْۚ إِنه َفۡضلَُهۥ   ِن ره ها َرۡحمَٗة م  إِل
 ٨٧ َعلَۡيَك َكبِيٗراَكاَن 



 

Al-Isra’ 

 

508 

 

 اإلرساء 

88. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Агар инсу ҷин 

[ҳамагӣ] ҷамъ шаванд, то ҳаммонанди 

ин Қуръонро биёваранд, [ҳаргиз] 

ҳаммонандашро нахоҳанд овард; 

ҳарчанд онон пуштибони якдигар 

бошанд» 

قُل لهئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ  
 
ۡ
ن يَأ

َ
تُواْ بِِمۡثِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن عَلَىَٰٓ أ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن 
ۡ
لَا يَأ

 ٨٨ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٖض َظِهيٗرا

89. Ва ба ростӣ, Мо дар ин Қуръон 

барои мардум аз ҳар мисол [ва андарзу 

достон] овардем, вале бештари мардум 

[аз пазириши он] худдорӣ карданд [ва] 

ҷуз сари инкор надоштанд 

ۡفَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا  َولََقۡد َصره
بَيَٰٓ 

َ
ِ َمَثٖل فَأ

ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 
ها ُكُفوٗرا ۡكثَُر ٱلنهاِس إِل

َ
 ٨٩ أ

90. Ва гуфтанд: «Мо ҳаргиз ба ту имон 

намеоварем, магар ин ки аз замин [-и 

Макка] бароямон чашмае ҷорӣ кунӣ 

لُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ َتۡفُجَر  َوَقا
ۡرِض يَۢنُبوعًا

َ
 ٩٠ لََنا ِمَن ٱلۡأ

91. Ё боғе аз нахл ва ангур дошта бошӣ 

ва минёни [дарахтони он] ҷӯйҳо равон 

гардонӣ 

خِيٖل  ِن نه ۡو تَُكوَن لََك َجنهة  م 
َ
أ

نَۡهََٰر ِخَلَٰلََها 
َ
َر ٱلۡأ ِ وَِعَنٖب َفُتَفج 

 ٩١ َتۡفِجيًرا 

92. Ё чунончи иддао кардӣ, аз осмон 

пораҳое [аз азоб] бар сарамон 

бияфканӣ ё Аллоҳ таоло ва 

фариштагонро дар баробарамон ҳозир 

кунӣ [то ба ростгӯият гувоҳӣ диҳад] 

َمآَء َكَما زََعۡمَت   ۡو تُۡسقَِط ٱلسه
َ
أ

 ِ تَِي بِٱَّلله
ۡ
ۡو تَأ

َ
  َعلَۡيَنا كَِسًفا أ

 ٩٢ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا

93. Ё хонае [ороста аз тилло дошта 

бошӣ ё дар осмон боло равӣ; ва ҳаргиз 

боло рафтанатро бовар намекунем, 

магар он ки навиштае бар мо фуруд 

оварӣ, ки онро бихонем». Бигӯ: 

«Парвардигорам муназзаҳ аст. Оё ман 

ҷуз башаре фиристодашуда ҳастам?» 

ِن زُۡخُرٍف  ۡو يَُكوَن لََك َبۡيت  م 
َ
أ

َمآِء َولَن نُّۡؤِمَن   ۡو تَۡرقَيَٰ فِي ٱلسه
َ
أ

َِل َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا   لُِرقِي َِك َحتهيَٰ ُتنَز 
ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن َرب ِي َهۡل   نهۡقَرُؤُه

ها بََشٗرا رهُسولٗا   ٩٣ ُكنُت إِل
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94. Ва [чизе] имон овардани мардум 

нашуд–он гоҳ ки ҳидоят барояшон 

омад–ҷуз ин ки гуфтанд: «Оё Аллоҳ 

таоло як инсонро ба паёмбарӣ 

барангехта аст?» 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ  
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

ن َقالُٓواْ 
َ
هٓا أ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ إِل

ُ بََشٗرا رهُسولٗا  َبَعَث ٱَّلله
َ
 ٩٤ أ

95. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Агар дар замин 

[ба ҷойи инсон] фариштагоне буданд, 

ки [ҳамчун шумо] бо оромиш роҳ 

мерафтанд, ҳатман, аз осмон 

фариштаеро [аз ҷинси худашон ба 

унвони] паёмбар бар онон нозил 

мекардем» 

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة   
َ
هۡو َكاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

لَۡنا َعلَۡيِهم َيۡمُشوَن  ُمۡطَمئِن ِيَن لَنَزه
َمآِء َملَٗكا رهُسولٗا  َِن ٱلسه  ٩٥ م 

96. Бигӯ: «Кофист, ки Аллоҳ таоло 

миёни ману шумо гувоҳ бошад. Бе 

тардид, Ӯ ҳамвора [нисбат] ба 

бандагонаш огоҳ [ва] биност 

ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي   قُۡل َكَفيَٰ بِٱَّلله
َوبَۡيَنُكۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن بِعَِبادِهِۦ  

 ٩٦ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا

97. Ва ҳар киро Аллоҳ таоло ҳидоят 

кунад, ӯ ҳидоятёфта [-и воқеӣ] аст ва 

ҳар киро гумроҳ созад, ҳаргиз барояшон 

ба ҷуз Ӯ [Аллоҳ таоло] дӯстоне нахоҳӣ 

ёфт; ва ононро дар қиёмат нобино ва 

гунг ва ношунаво маҳшур мегардонем, 

[дар ҳоле ки] бар суратҳояшон [кашида 

мешаванд]; ҷойгоҳашон дузах аст [ки] 

ҳар гоҳ шуълааш фурӯ нишинад, 

шарорае бар онон меафзоем 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن  َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء ِمن  

َ
يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد لَُهۡم أ

ونِهِۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  دُ 
عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما  

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ ُكلهَما َخَبۡت   َوى
ۡ
أ ۖۡ مه ا َوُصم ٗ

 ٩٧ زِۡدَنَُٰهۡم َسعِيٗرا

98. Ин ҷазои онон аст; чаро ки оёти 

Моро инкор карданд ва гуфтанд: «Оё 

ҳангоме ки устухонҳое [пӯсида ва] 

пароканда шудем, дубора бо 

офаринише ҷадид барангехта 

мешавем?» 

نهُهۡم َكَفُرواْ 
َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم بِأ َذ

ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما 
َ
أَـِبَيَٰتَِنا َوَقالُٓواْ أ

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلٗۡقا  
َ
ًَٰتا أ َوُرَف
 ٩٨ َجِديًدا
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99. Оё надонистанд Аллоҳро, ки 

осмонҳо ва заминро офарида аст, 

метавонад ҳаммонанди ононро 

биёфаринад ва барояшон аҷале таъйин 

кардааст, ки ҳеҷ тардиде дар он нест? 

Ва [-ле] ситамгорон ҷуз инкор [-и 

чизеро] напазируфтанд 

هِذي َخلََق  َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ن ٱلسه

َ
 َقادٌِر عَلَىَٰٓ أ

ها   َجلٗا ل
َ
َيخۡلَُق ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ

ها   َٰلُِموَن إِل بَي ٱلظه
َ
َرۡيَب فِيهِ فَأ

 ٩٩ ُكُفوٗرا

100. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Агар шумо молики ганҷинаҳои 

[бахшишу] раҳмати Парвардигорам 

будед, [боз ҳам] аз бими харҷ кардан 

[ва тангдастӣ] аз инфоқ худдорӣ 

мекардед; ва инсон ҳамвора бахил [ва 

тангназар] аст» 

نُتۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن 
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيَة  
َ
هأ َرۡحمَةِ َرب ِٓي إِٗذا ل

 ١٠٠ ٱلِۡإنَفاِقِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َقُتوٗرا

101. Ва ба ростӣ, Мо нуҳ муъҷизаи 

равшан [-ро ба унвони нишонаҳои 

паёмбарӣ] ба Мӯсо додем; пас, аз Бани 

Исроил бипурс, он гоҳ ки [Мӯсо] 

наздашон омад ва Фиръавн ба ӯ гуфт: 

«Эй Мӯсо, яқинан туро афсуншуда 

мепиндорам» 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ  
َِٰٓءيَل إِۡذ  َبي َِنَٰٖتِۖ  فَۡسـ َۡل بَنِٓي إِۡسَر

َجآَءُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فِرَۡعۡوُن إِن ِي  
ُظنَُّك َيَُٰموَسيَٰ َمۡسُحوٗرا

َ
 ١٠١ لَأ

102. [Мӯсо] Гуфт: «Ту, ҳатман, медонӣ, 

ки инҳо [муъҷизот]-ро [касе] ҷуз 

Парвардигори осмонҳо ва замин 

нафиристодааст. [Ин муъҷизот] 

Далоили равшан [дар бораи қудрату 

ягонагии Аллоҳ таоло ва ростгӯии 

паёмбараш ҳастанд]; ва, эй Фиръавн, 

ба ростӣ, ки туро ҳалокшуда [ва 

зиёндида] мепиндорам» 

ُؤلَآِء   نَزَل َهَٰٓ
َ
َقاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ها َربُّ ٱلسه إِل

ُظنَُّك َيَٰفِرَۡعۡوُن  بََصآئَِر َوِإن ِ 
َ
ي لَأ

 ١٠٢ َمۡثُبوٗرا

103. Пас, [Фиръавн] хост, ки онон [Бани 

Исроил]-ро аз он сарзамин берун кунад; 

ва[-ле Мо] ӯ ва тамоми касонеро, ки 

ҳамроҳаш буданд, ғарқ кардем 

ۡرِض  
َ
َِن ٱلۡأ ن يَۡسَتفِزهُهم م 

َ
َراَد أ

َ
فَأ

ۡغَرۡقَنَُٰه َوَمن مه 
َ
 ١٠٣ َعُهۥ َجمِيٗعافَأ
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104. Ва пас аз [нобудии] ӯ ба Бани 

Исроил гуфтем: «Дар сарзамин [-и Шом] 

сокин шавед ва ҳангоме ки ваъдаи 

охират фаро расид, ҳамаи шуморо бо 

ҳам [ба сарои маҳшар] меоварем» 

َِٰٓءيَل   َوقُلَۡنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَر
 ۡ ۡرَض َفإَِذا َجآَء وَۡعُد  ٱۡسُكُنواْ ٱل

َ
أ

 ١٠٤ ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بُِكۡم لَفِيٗفا

105. Ва ин [Қуръон]-ро бар ҳақ нозил 

кардем ва бар ҳақ [ва бидуни ҳеҷ 

таҳрифу тағйире] нозил шуд; ва [эй 

Муҳаммад] туро ҷуз башоратгар ва 

бимдиҳанда нафиристодем 

ُۗ َوَمآ  ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 
َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
 ١٠٥ أ

106. Ва Қуръон [-и гаронқадр]-ро бахш-

бахш [ва ба мурур бар ту] нозил 

кардем, то онро бо диранг [ва оҳистагӣ] 

барои мардум бихонӣ ва онро ба 

тадриҷ [ва бар ҳасби рӯйдодҳои 

мухталиф] нозил кардем 

هُۥ عَلَى 
َ
َوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَنَُٰه لَِتۡقَرأ

لَۡنَُٰه  اِس عَلَىَٰ ُمۡكٖث َونَزه ٱلنه
 ١٠٦ تَنِزيلٗا

107. [Эй Паёмбар, ба кофирон] бигӯ: 

«[Чи] Ба он имон биёваред ё наёваред 

[фарқе ба ҳолатон надорад]. Бе тардид, 

касоне, ки қабл аз [нузули] он дониш [-и 

китобҳои осмонии пешинро] ёфтаанд, 

чун [оёти Қуръон] бар онон хонда 

шавад, саҷдакунон [ бар замин] 

меафтанд» 

ْْۚ إِنه   ۡو لَا تُۡؤِمُنٓوا
َ
ۦٓ أ قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ

ۦٓ إِ  وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلِهِ
ُ
هِذيَن أ َذا  ٱل

ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل  
 ١٠٧ ۤاٗدَّجُس

108. Ва мегӯянд: «Парвардигорамон 

поку муназзаҳ аст. Яқинан, ваъдаи 

Парвардигорамон анҷомшуданӣ аст» 

َويَُقولُوَن ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن َكاَن  
 ١٠٨ وَۡعُد َرب َِنا لََمۡفُعولٗا 

109. Ва [он гоҳ] гирякунон бар [замин] 

меафтанд ва [тиловати Қуръон ва 

тадаббур дар оёташ] бар 

фурӯтаниашон меафзояд 

وَن لِلَۡأۡذَقاِن َيۡبُكوَن   َويَِخرُّ
 ١٠٩ َويَزِيُدُهۡم ُخُشوٗعا۩
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110. Бигӯ: «Аллоҳ таоло»-ро бихонед ё 

«Раҳмон»-ро бихонед; ҳар кадомро, ки 

бихонед, накутарини номҳо барои Ӯст». 

Ва [эй Паёмбар] намозатро [ончунон] ба 

садои баланд нахон [ки мушрикон 

бишнаванд] ва онро [он қадр низ] 

оҳиста нахон [ки ҳатто асҳобат 

нашнаванд]; ва миёни ин [ду ҳолат] 

роҳе [миёна] биҷӯй 

وِ ٱۡدُعواْ ٱلره 
َ
َ أ ۡحَمََٰنۖۡ قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلله

ۡسَمآُء 
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱلۡأ ي ٗا مه

َ
أ

ِۚ َولَا َتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا   ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َٰلَِك  ُتخَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبيَۡن َذ

 ١١٠ َسبِيلٗا

111. Ва бигӯ: «Ситоиш махсуси Аллоҳ 

таоло аст, ки фарзанде [барои хеш] 

барнагузидааст ва дар фармонравоӣ 

ҳеҷ шарике надорад ва ҳаргиз хору 

нотавон намегардад, ки [ниёз ба дӯст 

ва] корсоз дошта бошад» ва Ӯро бузург 

бидор; бузургдоште шоиста 

هِذي لَۡم َيتهِخۡذ   ِ ٱل َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
هُهۥ َشِريك  فِي   َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل

َِن ٱلُۡملِۡك َولَۡم يَُكن  هُهۥ َولِي   م  ل
ُۢا ِۖ َوَكب ِۡرهُ تَۡكبِيَر ِ ل   ١١١ ٱلذُّ
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Сураи Каҳф  الكهف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳамду сипос махсуси Аллоҳ таоло 

аст, ки Қуръонро бар бандааш 

[Муҳаммад] нозил кард ва ҳеҷ гуна 

инҳирофе дар он қарор надод 

نَزَل عَلَىَٰ َعۡبِدهِ 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

هُهۥ ِعوََجا    ١ ٱلِۡكَتََٰب َولَۡم َيجَۡعل ل

2. [Китобе] Устувор то [кофиронро] аз 

азобе сахт аз ҷониби Ӯ [Аллоҳ таоло] 

бим диҳад ва ба муъминоне, ки корҳои 

шоиста мекунанд, мужда диҳад, ки 

подоши накуе барояшон [дар пеш] аст 

هُدنُۡه   ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

هِذيَن َيۡعَملُوَن   َر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل ِ َويُبَش 
ۡجًرا 

َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصه

 ٢ َحَسٗنا

3. [Ҳамон биҳиште] ки ҷовидона дар он 

хоҳанд монад 
بَٗدا

َ
َِٰكثِيَن فِيهِ أ  ٣ مه

4. Ва [низ] касонеро, ки гуфтанд: 

«Аллоҳ таоло фарзанде [барои худ] 

баргузида аст», бим диҳад 

  ُ خََذ ٱَّلله هِذيَن َقالُواْ ٱته َويُنِذَر ٱل
 ٤ َولَٗدا

5. На худашон ба ин [гуфтори 

нодуруст] илм [-у яқин] доранд на 

падаронашон. Сухани бисёр 

нописандест, ки аз даҳонашон берун 

меояд [ва] ҷуз дурӯғ намегӯянд 

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِِهۡمْۚ  مه
ۡفَوَٰهِِهۡمْۚ إِن 

َ
َكبُرَۡت َكلَِمٗة َتخُۡرُج ِمۡن أ

ها َكِذٗبا  ٥ َيُقولُوَن إِل

6. Пас, [эй Паёмбар] наздик аст, агар 

[қавмат ба ин сухан [Қуръон]] имон 

наёваранд, дар пайи [беимонии] онон 

худро [аз таассуф ва андӯҳ] ҳалок кунӣ 

فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم  
هۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث  إِن ل

َسًفا
َ
 ٦ أ
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7. Дар ҳақиқат, Мо он чиро, ки рӯйи 

замин аст, зеваре барои он қарор 

додаем, то ононро биёзмоем, ки 

кадомашон накукортаранд 

هَها   ۡرِض زِيَنٗة ل
َ
إِنها َجَعلَۡنا َما عَلَى ٱلۡأ

ۡحَسُن َعَملٗا
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
 ٧ لَِنۡبلُوَُهۡم أ

8. Ва Мо [пас аз поёни ҳаёт] он чиро, 

ки рӯйи замин аст, ба биёбоне хушк ва 

бегиёҳ табдил хоҳем кард 

َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا  
 ٨ ُجُرًزا 

9. Оё пиндоштаӣ, ки [моҷарои] асҳоби 

Каҳф ва он сангнавишта [ки номашон 

бар он ҳак шуда буд] аз ҷумлаи 

нишонаҳои шигифтангез [ва 

ғайримумкини] Мо будааст? 

ۡصَحََٰب ٱلَۡكۡهِف  
َ
نه أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
أ

 ٩ َوٱلرهقِيِم َكانُواْ ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا

10. Ҳангоме ки он ҷавонмардон ба ғор 

паноҳ бурданд ва гуфтанд: 

«Парвардигоро, моро аз ҷониби хеш 

раҳмате арзонӣ дор ва дар кори 

[ҳиҷрати] мо бароямон ҳидоят ва 

наҷот фароҳам соз» 

َوى ٱلۡفِۡتَيُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ 
َ
إِۡذ أ

هُدنَك َرۡحمَٗة َوَهي ِۡئ  َربهَنآ َءاتَِنا ِمن ل
ۡمرِنَا رََشٗدا

َ
 ١٠ لََنا ِمۡن أ

11. Пас, дар он ғор бар гӯшҳояшон то 

солиёни дароз [пардае аз сукуту 

оромиш] задем [то ба хоб раванд] 

َفَضَرۡبَنا عَلَىَٰٓ َءاَذانِِهۡم فِي ٱلَۡكۡهِف  
 ١١ ِسنِيَن َعَدٗدا

12. Сипас бедорашон кардем, то 

бидонем кадом як аз он ду гурӯҳ 

муддатеро, ки [дар хоб] мондаанд, 

дурусттар ҳисоб кардааст 

يُّ 
َ
ٱلۡحِۡزبَيِۡن ُثمه َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِنۡعلََم أ

َمٗدا
َ
ۡحَصيَٰ لَِما لَبُِثٓواْ أ

َ
 ١٢ أ

13. [Эй Паёмбар] Мо достони ононро, 

ба дурустӣ, бароят бозгӯ мекунем. 

Онон ҷавононе [шоиста] буданд, ки ба 

Парвардигорашон имон оварда 

буданд ва Мо [низ] бар ҳидояташон 

афзудем 

حُۡن َنُقصُّ  ِۚ  نه ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
َعلَۡيَك َنَبأ

إِنهُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرب ِِهۡم َوزِۡدَنَُٰهۡم  
 ١٣ ُهٗدى
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14. Ва дилҳояшонро [бар имон] 

устувор сохтем, он гоҳ ки [дар 

баробари подшоҳи кофир] қиём 

карданд ва гуфтанд: «Парвардигори 

мо парвардигори осмонҳо ва замин 

аст; ва ҳаргиз ҷуз ӯ маъбудеро 

намепарастем, ки он гоҳ [агар чунин 

кунем] сухане газофу нораво гуфтаем» 

َوَربَۡطَنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ َقاُمواْ  
ۡرِض 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ ٱلسه

ۖۡ لهَقۡد  ۦٓ إَِلَٰٗها لَن نهۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِ
 ١٤ إِٗذا َشَطًطاقُلَۡنآ 

15. [Сипас ба ҳамфикронашон 

гуфтанд:] «Ин қавми мо [ки] ба ҷои Ӯ 

[Аллоҳ таоло] маъбудоне [дигар] 

баргузидаанд, чаро далели ошкоре 

бар [ҳаққонияти] онон намеоваранд? 

Пас, кист ситамгортар аз он ки бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ баст [ва барояш 

шарик қоил шуд]? 

ۦٓ  خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ُؤلَآِء َقۡوُمَنا ٱته َهَٰٓ
تُوَن َعلَۡيِهم بُِسلَۡطَِٰۭن 

ۡ
هۡولَا يَأ ۖۡ ل َءالَِهٗة

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى   ۡظلَُم ِممه
َ
َبي ِٖنِۖ َفَمۡن أ
ِ َكِذٗبا  ١٥ ٱَّلله

16. Ва чун аз онон ва аз он чи ба ҷойи 

Аллоҳ таоло мепарастанд, канорагирӣ 

кардед, пас, ба ғор паноҳ бибаред, то 

Парвардигоратон аз [сояи] раҳмати 

хеш бар шумо бигустаронад ва дар 

коратон [осоишу] кушоише падид 

оварад 

ها  َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن إِل
اْ إِلَي ٱلَۡكۡهِف يَنُشۡر   ۥٓ ُو

ۡ
َ فَأ ٱَّلله

ِن رهۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ لَُكۡم َربُُّكم  م 
ِۡرفَٗقا ۡمرُِكم م 

َ
ِۡن أ  ١٦ لَُكم م 

17. Ва [эй Муҳаммад, агар он ҷо будӣ] 

хуршедро медидӣ, ки вақте тулуъ 

мекунад, ба самти рост [-и ғор] 

мутамоил мегардад ва вақте ғуруб 

мекунад, аз самти чапи онон дур 

мешуд [ва гармо озорашон намедод]; 

ва онон дар маҳалле густарда аз он 

[ғор] буданд. Ин аз нишонаҳои 

[қудрати] Аллоҳ таоло аст. Ҳар киро 

Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, пас, ӯ 

ҳидоятёфта [-и воқеӣ] аст ва ҳар киро 

гумроҳ кунад, ҳаргиз дӯст [ва] 

роҳнамое барояш намеёбӣ 

ۡمَس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر  ۞َوتََرى ٱ لشه
َعن َكۡهفِِهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن َوِإَذا 

َماِل  ِ َغَربَت تهۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلش 
َٰلَِك ِمۡن  ِۡنُهْۚ َذ َوُهۡم فِي فَۡجَوةٖ م 

ُ َفُهَو   ُِۗ َمن َيۡهِد ٱَّلله َءاَيَِٰت ٱَّلله
ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل َفلَن َتِجَد لَُهۥ 

ا مُّ   ١٧ ۡرِشٗداَولِي ٗ
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18. Ва [агар ба онҳо нигоҳ мекардӣ] 

мепиндоштӣ, бедоранд; дар ҳоле ки 

[бо чашмони боз] хуфта буданд; ва Мо 

ононро ба паҳлуи росту чап 

мегардондем [то баданашон осеб 

набинад]; ва сагашон бар остонаи ғор 

[нишаста ва ба ҳолати посбонӣ] 

дастҳояшро кушода буд. Агар 

[нигоҳашон мекардӣ ва] аз ҳолашон 

огоҳ мешудӣ, ҳатман, [аз ваҳшат] 

фирор мекардӣ ва дилат аз тарси онон 

лабрез мешуд 

 ْۚ ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرُقود 
َ
َوَتحَۡسُبُهۡم أ

َوُنَقل ُِبُهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن َوَذاَت 
َماِلِۖ وََكلُۡبُهم َبَِٰسط  ذَِرا ِ َعۡيهِ ٱلش 

لَۡعَت َعلَۡيِهۡم  بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطه
هۡيَت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم   لََول

 ١٨ رُۡعٗبا

19. Ва ҳамчунон [ки хобашон кардем] 

ононро [аз хоб] бедор намудем, то 

байни худ аз якдигар суол кунанд. Яке 

аз онон гуфт: «Чи муддат дар хоб 

мондед?» [Бақия] Гуфтанд: «Як рӯз ё 

бахше аз як рӯз». [Саранҷом] Гуфтанд: 

«Парвардигоратон донотар аст, ки чи 

қадар [дар ин ҳолат] мондаед. Пас, 

[акнун] як нафар аз худатонро бо ин 

сикка[-ҳоя]-тон ба шаҳр бифиристед, 

то бубинад, кадом як аз 

[фурушандагони он ҷо косибӣ ва] 

ғизояш покизатар аст ва аз [назди] ӯ 

ғизое бароятон биёварад; ва бояд [дар 

рафтуомаду харид пинҳонкорӣ ва] 

зиракӣ намояд ва ҳеҷ касро аз [ҳоли] 

шумо огоҳ насозад 

َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِيتََسآَءلُواْ بَيَۡنُهۡمْۚ 
ِۡنُهمۡ  َكۡم لَبِثُۡتۡمۖۡ َقالُواْ  َقاَل َقآئِل  م 

ۡو َبۡعَض يَۡوٖمِۚ َقالُواْ 
َ
لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ۡعلَُم بَِما لَبِثُۡتۡم فَٱۡبَعُثٓواْ  
َ
َربُُّكۡم أ

ۦٓ إِلَي   ِ َحَدُكم بَِورِقُِكۡم َهَِٰذه
َ
أ

ۡزكَيَٰ َطَعاٗما  
َ
َهآ أ يُّ

َ
ٱلَۡمِديَنةِ فَلَۡينُظۡر أ

ِۡنُه َولَۡيَتلَ  تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
ۡف فَلَۡيأ طه

َحًدا
َ
 ١٩ َولَا يُۡشعَِرنه بُِكۡم أ

20. Бе тардид, агар онон [маконатонро 

бидонанд ва] бар шумо даст ёбанд, 

сангсоратон мекунанд ё шуморо ба 

оини хеш бозмегардонанд ва дар он 

сурат, ҳаргиз растагор нахоҳед шуд 

إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم  
ۡو يُعِيُدوُكۡم فِي ِملهتِِهۡم  يَ 

َ
ۡرُجمُوُكۡم أ

بَٗدا
َ
 ٢٠ َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا أ
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21. Ва бад-ин гуна [мардуми он 

сарзамин]-ро аз ҳоли онон огоҳ 

кардем, то бидонанд, ки ваъдаи Аллоҳ 

таоло [дар бораи ёрии муъминон ва 

барангехтани мурдагон] росту дуруст 

аст ва ин ки дар [фаро расидани] 

қиёмат тардиде нест. Ҳангоме ки 

[мардуми шаҳр] байни худ [дар бораи 

он ҷавонмардони мутаваффо] дучори 

ихтилоф шуданд, пас, гурӯҳе гуфтанд: 

«Деворе бар [вуруди] он [ғор] бисозед. 

Парвардигорашон ба ҳоли онон 

огоҳтар аст». Бархе дигар, ки [ноогоҳ 

буданд ва нуфузу] қудрат доштанд, 

гуфтанд: «[Ба нишонаи бузургдошт] 

Бар [ғори] эшон парастишгоҳе 

месозем» 

نه 
َ
ۡعثَۡرنَا َعلَۡيِهۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعَة لَا  نه ٱلسه
َ
ِ َحق   َوأ وَۡعَد ٱَّلله

وَن بَيَۡنُهۡم َرۡيَب فِيَهآ إِۡذ َيَتَنَٰزَعُ 
  ۡۖ ۡمَرُهۡمۖۡ َفَقالُواْ ٱۡبُنواْ َعلَۡيِهم ُبۡنَيَٰٗنا

َ
أ

هِذيَن َغلَُبواْ   ۡعلَُم بِِهۡمْۚ َقاَل ٱل
َ
بُُّهۡم أ ره

ۡمرِهِۡم لََنتهِخَذنه َعلَۡيِهم  
َ
عَلَىَٰٓ أ

ۡسِجٗدا  ٢١ مه

22. [Дар бораи теъдодашон] Хоҳанд, 

гуфт: «Се нафар буданд ва 

чаҳорумини онон сагашон буд». Ва 

[гурӯҳе] мегӯянд: «Панҷ нафар буданд 

ва шашумини онон сагашон буд» - [ки 

албатта] ҳама аз рӯи ҳадс ва гумон аст 

– ва [гурӯҳе] мегӯянд: «Ҳафт нафар 

буданд ва ҳаштумини онон сагашон 

буд». Бигӯ: «Парвадигорам аз теъдоди 

онон огоҳтар аст [ва] ҷуз гурӯҳе андак 

теъдодашонро касе намедонад. Пас, 

дар бораи онон гуфтугӯе мухтасар [ва 

баҳсе ором ва гузаро] дошта бош ва 

дар бораи онон аз ҳеҷ кас суол накун 

ابُِعُهۡم َكلُۡبُهۡم   ََٰثة  ره َسَيُقولُوَن ثََل
َكلُۡبُهۡم   َويَُقولُوَن َخمَۡسة  َسادُِسُهمۡ 

ُۢا بِٱلَۡغۡيِبِۖ َويَُقولُوَن َسۡبَعة    َرۡجمَ
ۡعلَُم  

َ
ب ِٓي أ َوثَاِمُنُهۡم َكلُۡبُهۡمْۚ قُل ره

ُۗ فَلَا   ها َقلِيل  ا َيۡعلَُمُهۡم إِل تِِهم مه بِعِده
ها ِمَراٗٓء َظَِٰهٗرا َولَا   ُتَمارِ فِيِهۡم إِل

َحٗدا
َ
ِۡنُهۡم أ  ٢٢ تَۡسَتۡفِت فِيِهم م 

23. Ва ҳаргиз дар мавриди коре нагӯ: 

«Фардо онро анҷом медиҳам» 
َٰلَِك   َولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي َفاِعل  َذ

 ٢٣ َغًدا
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24. Магар ин ки [бигӯӣ] «Иншоаллоҳ»; 

ва ҳар гоҳ фаромӯш кардӣ, [бо 

гуфтани ин лафз] Парвардигоратро ёд 

кун ва бигӯ: «Умедворам 

Парвардигорам маро ба роҳе 

раҳнамун гардад, ки аз ин [роҳ] ба 

ҳидоят [ва салоҳ] наздиктар бошад» 

بهَك إَِذا   ْۚ َوٱۡذُكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ إِل

ن َيۡهِديَِن َرب ِي 
َ
نَِسيَت َوقُۡل َعَسيَٰٓ أ

قَۡرَب ِمۡن َهََٰذا رََشٗدا
َ
 ٢٤ لِأ

25. Ва онон [асҳоби Каҳф] сесад сол 

дар ғорашон [дар ҳолати хоб] монданд 

ва нуҳ сол [низ] бар он афзуданд 

َولَبُِثواْ فِي َكۡهفِِهۡم ثََلََٰث ِماْئَةٖ 
 ٢٥ ِسنِيَن َوٱۡزَداُدواْ تِۡسٗعا

26. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Аллоҳ таоло 

аз [муддати] монданашон [дар ғор] 

огоҳтар аст; ғайби осмонҳо ва замин 

аз они Ӯст. [Ба ростӣ, ки] Ӯ чи бино ва 

чи шунаво аст! Онон [ҷаҳониён] ба ҷуз 

Ӯ ҳеҷ [дӯсту] корсозе надоранд ва Ӯ 

ҳеҷ касро дар ҳукм [-у фармон]-и хеш 

шарик намесозад» 

ْۖۡ لَُهۥ َغۡيُب  ۡعلَُم بَِما لَبُِثوا
َ
ُ أ قُِل ٱَّلله

 ِ بِۡصۡر ب
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِۦ ٱلسه

  ٖ ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي  ۡسِمۡعْۚ َما لَُهم م 
َ
َوأ

َحٗدا
َ
ۦٓ أ  ٢٦ َولَا يُۡشرُِك فِي ُحۡكِمهِ

27. Ва [эй паёмбар] аз китоби 

Парвардигорат он чиро ба ту ваҳй 

шудааст, тиловат кун. Ҳеҷ кас 

тағйирдиҳандаи суханони Ӯ [Аллоҳ 

таоло] нест ва ҳаргиз паноҳгоҳе ҷуз Ӯ 

намеёбӣ 

وِحَي إِلَۡيَك ِمن كَِتاِب 
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

َل لِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَن َتِجَد  ِ َرب َِكۖۡ لَا ُمَبد 
 ٢٧ ِمن ُدونِهِۦ ُملَۡتَحٗدا

28. Ва худро [бар мусоҳибат] бо 

касоне ҳамроҳ [ва шикебо] гардон, ки 

Парвардигорашонро бомдод ва 

шомгоҳ мехонанд [ва бо он ки 

фақиранд, танҳо] ризоияти Ӯро 

мехоҳанд; ва ҳаргиз чашмонатро аз 

онон барнагардон, то зеварҳои дунё 

[ва ҳамнишинӣ бо ашроф ва 

қудратмандон]-ро бихоҳӣ ва 

[ҳамчунин] аз касе пайравӣ накун, ки 

дилашро аз ёди хеш ғофил сохтаем ва 

аз ҳавои нафси хеш пайравӣ карда ва 

кораш табоҳ аст 

هِذيَن يَۡدُعوَن  َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن 

ۖۥۡ َولَا َتۡعُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم   وَۡجَهُه
ۖۡ َولَا تُِطۡع   ۡنَيا ةِ ٱلدُّ تُرِيُد زِيَنَة ٱلۡحََيوَٰ

ۡغَفلَۡنا َقلَۡبُهۥ َعن ذِ 
َ
ۡكرِنَا َمۡن أ

ۡمُرُهۥ فُُرٗطا
َ
َُٰه وََكاَن أ  ٢٨ َوٱتهَبَع َهَوى
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29. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«[Ин Қуръон сухани] Ҳақ аст аз ҷониби 

Парвардигоратон; пас, ҳар ки мехоҳад, 

имон оварад ва ҳар ки мехоҳад, кофир 

шавад». Мо барои ситамгорон оташе 

омода кардаем, ки саропардаҳояш 

ононро аз ҳар сӯ фаро мегирад; ва 

агар [дар талаби об] фарёдрасе 

биҷӯянд, бо обе ҳамчун миси гудохта 

ба фарёдашон мерасанд; [обе, ки 

ҳарораташ] чеҳраҳоро бирён мекунад. 

Чи бад нушиданӣ ва чи бад ҷойгаҳе 

аст! 

ب ُِكۡمۖۡ   َفَمن َشآَء  َوقُِل ٱلۡحَقُّ ِمن ره
ْۚ إِنهآ  فَلُۡيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَلَۡيۡكُفۡر

َحاَط بِِهۡم 
َ
َٰلِِميَن نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
أ

ْۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ  ُسَرادُِقَها
بَِمآٖء َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوَهْۚ بِۡئَس  

َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا  ٢٩ ٱلشه

30. Касоне, ки имон оварданд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд [ба 

яқин, бидонанд, ки] Мо подоши касеро, 

ки кори накӯ карда бошад, ҳаргиз 

табоҳ намекунем 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
ۡجَر َمۡن  

َ
َٰلَِحَِٰت إِنها لَا نُِضيُع أ ٱلصه

ۡحَسَن َعَملًا
َ
 ٣٠ أ

31. Ононанд, ки биҳиштҳои ҷовидонӣ 

доранд, ки [аз зери дарахтони] онҳо 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст. Дар он ҷо бо 

дастбандҳои заррин ороста мешаванд 

ва ҷомаҳои [фохири] сабзранг аз 

ҳарири нозук ва ҳарири захим бар тан 

мекунанд, дар ҳоле ки бар тахтҳо такя 

задаанд. Чи подоши шоиста ва чи наку 

ҷойгоҳе аст! 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه
ُ
أ

نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن 
َ
ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َويَلۡبَُسوَن ثَِيابًا  
َ
أ

ِن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق  ُخۡضٗرا م 
َرآئِِكِۚ نِۡعَم  

َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ مُّ

 ٣١ َواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَتَفٗقاٱلثه 

32. Ва [эй паёмбар] барои онон 

мисоле бизан: ду мард [кофир ва 

муъмин], ки барои яке аз онон [ки 

кофир аст] ду боғи ангур қарор додем 

ва перомуни он ду [боғ]-ро бо 

дарахтони нахл пӯшонидем ва миёни 

он киштзоре [пурбор] ниҳодем 

َثلٗا رهُجلَيِۡن   ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
َحِدهَِما َجنهتَيِۡن ِمۡن  

َ
َجَعلَۡنا لِأ

ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما بَِنۡخٖل وََجَعلَۡنا  
َ
أ

 ٣٢ بَيَۡنُهَما َزۡرٗعا
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33. Ҳар ду боғ мева медод ва чизе аз 

он намекост; ва миёни он ду [боғ] 

наҳре бузург ҷорӣ кардем 

ُكلََها َولَۡم  
ُ
كِلَۡتا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ

ۡرنَا ِخَلَٰلَُهَما   ْۚ َوفَجه ا ِۡنُه َشۡيـ ٗ َتۡظلِم م 
 ٣٣ َنَهٗرا

34. Ӯ [соҳиби боғ] меваҳое [бисёр ва 

даромаде фаровон] дошт; пас, ба 

дӯсти худ, ки бо ӯ гуфтугӯ мекард, 

гуфт: «Сарвати ман аз ту бештар аст 

ва аз лиҳози хонавода [ва нафарон] аз 

ту тавонмандтарам» 

وََكاَن لَُهۥ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ َوُهَو  
ۡكثَُر ِمنَك َمالٗا 

َ
نَا۠ أ

َ
ۥٓ أ ُيحَاوُِرُه

َعزُّ َنَفٗرا
َ
 ٣٤ َوأ

35. Ва ӯ дар ҳоле ба боғи хеш дохил 

шуд, ки [ба хотири куфру ғурур] дар 

ҳаққи хеш ситамгор буд; [пас, ба 

дӯсташ рӯ оварда] гуфт: «Гумон 

намекунам, ки ин [боғ] ҳаргиз нобуд 

гардад 

َوَدَخَل َجنهَتُهۥ َوُهَو َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ  
ۦٓ   ِ ن تَبِيَد َهَِٰذه

َ
ُظنُّ أ

َ
َقاَل َمآ أ

بَٗدا
َ
 ٣٥ أ

36. Ва гумон намекунам, ки қиёмат 

барпо гардад; ва агар [қиёмате дар 

кор бошад ва] ба сӯйи Парвардигорам 

бозгарданда шавам, ҳатман, ҷойгоҳе 

беҳтар аз ин меёбам» 

اَعَة َقآئَِمٗة َولَئِن  ُظنُّ ٱلسه
َ
َوَمآ أ

ِۡنَها   ِجَدنه َخيٗۡرا م 
َ
ِددتُّ إِلَيَٰ َرب ِي لَأ رُّ

 ٣٦ ُمنَقلَٗبا

37. Дӯсташ, ки бо вай гуфтугӯ мекард, 

ба ӯ гуфт: «Оё ба он касе, ки туро аз 

хок [ва] сипас аз нутфа офарид ва 

сипас туро марде [комил] сомон дод, 

кофир шудаӣ? 

ۥٓ   َقاَل لَُهۥ َصاِحُبُهۥ َوُهَو ُيحَاوُِرُه
هِذي َخلََقَك ِمن تَُراٖب  َكَفۡرَت بِٱل

َ
أ

 َٰ ى  ٣٧ َك رَُجلٗاُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه َسوه

38. Аммо ман [мегӯям:] Ӯ Аллоҳ таоло 

парвардигори ман аст ва ҳеҷ касро бо 

Парвардигорам шарик намедонам 

ۡشرُِك بَِرب ِٓي 
ُ
ُ َرب ِي َولَٓا أ َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله له

َحٗدا
َ
 ٣٨ أ
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39. Вақте вориди боғат шудӣ, чаро 

нагуфтӣ, ҳар чи Аллоҳ таоло бихоҳад 

[ҳамон мешавад] ва ҳеҷ неруе ҷуз ба 

[таъйиди] Аллоҳ таоло нест? Агар 

мебинӣ ман аз назари молу фарзанд 

аз ту камтарам [муҳим нест] 

َولَۡولَٓا إِۡذ َدَخلَۡت َجنهَتَك قُلَۡت َما  
ِْۚ إِن تََرِن   ها بِٱَّلله ُ لَا ُقوهةَ إِل َشآَء ٱَّلله

قَله ِمنَك 
َ
نَا۠ أ

َ
 ٣٩ َمالٗا َوَولَٗدا أ

40. Чи басо Парвардигорам [чизе] 

беҳтар аз боғи ту ба ман бидиҳад ва 

аз осмон чунон азобе [оташбор] бар 

боғат фурӯ борад, ки [табдил ба 

замин] бегиёҳи лағжандае гардад 

ِن   ن يُۡؤتِيَِن َخيٗۡرا م 
َ
َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ

َِن َجنهتَِك َويُۡرِسَل  َعلَۡيَها ُحۡسَباٗنا م 
َمآِء َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  ٤٠ ٱلسه

41. Ё обаш дар [аъмоқи замин чунон] 

фурӯ равад, ки ҳаргиз натавонӣ ба он 

даст биёбӣ» 

ۡو يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗرا فَلَن 
َ
أ

 ٤١ تَۡسَتِطيَع لَُهۥ َطلَٗبا

42. [Саранҷом азоби илоҳӣ фаро 

расид] Ва тамоми меваҳояшро дар 

бар гирифт [ва нобуд шуд]. Ва ӯ ба 

хотири харҷҳое, ки cарфи он ҷо карда 

буд, пайваста дастҳояшро [аз 

пушаймонӣ ва андӯҳ] бар ҳам мезад 

ва дар ҳоле ки дорбаст ва 

чуббандҳояш фурӯ рехта буд, мегуфт: 

«Эй кош [дар парастиш] касеро 

шарики Парвардигорам қарор надода 

будам» 

ۡصَبَح ُيَقل ُِب 
َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
َوأ

نَفَق فِيَها َوِهَي  
َ
ۡيهِ عَلَىَٰ َمآ أ َكفه

َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َويَُقوُل  
َحٗدا

َ
ۡشرِۡك بَِرب ِٓي أ

ُ
 ٤٢ َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

43. Ва ӯ [ки ба хондани худ меболид, 

инак] гурӯҳе надошт, ки дар баробари 

[азоби] Аллоҳ таоло ёриаш кунанд ва 

худ [низ] ёрикунандаи хеш набуд 

هُهۥ فِئَة  يَنُصُرونَُهۥ ِمن  َولَۡم تَُكن ل
ِ َوَما َكاَن ُمنَتِصًرا   ٤٣ ُدوِن ٱَّلله

44. Он ҷо [собит шуд, ки ёрӣ ва] 

корсозӣ аз они [Парвардигори] ҳақ аст. 

Ӯ подоши [ибодаташ] беҳтар аст ва 

саранҷоми [бандагони муъминаш] 

накутар 

ِۚ ُهَو َخيۡر    ِ ِ ٱلۡحَق  ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِله
 ٤٤ ثََواٗبا وََخيٌۡر ُعۡقٗبا
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45. Ва [эй паёмбар, фанопазирии] 

зиндагии дунёро ба обе масал бизан, 

ки аз осмон фурӯ фиристодем ва ба 

василаи он гиёҳи замин [сарсабз шуд 

ва] дар ҳам омехт; сипас [чунон] хушку 

шикаста шуд, ки бодҳо [ба ҳар сӯ] 

парокандааш мегардонад; ва Аллоҳ 

таоло бар ҳар чизе тавоност 

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ َثَل ٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
نَزلَۡنَُٰه ِمنَ 

َ
َمآِء فَٱۡخَتلََط  َكَمآٍء أ  ٱلسه

ۡصَبَح َهِشيٗما  
َ
ۡرِض فَأ

َ
بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

 ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  َُٰحُۗ وََكاَن ٱَّلله َِي تَۡذُروهُ ٱلر 

ۡقَتِدًرا   ٤٥ َشۡيٖء مُّ

46. Молу фарзандон зинати зиндагии 

дунёст ва некиҳои пойдор [рафтору 

гуфтори шоиста] назди Парвардигорат 

подошаш беҳтар аст, умед доштан [ба 

савобаш] накутар 

  ۡۖ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلَۡماُل َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد   َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

َملٗا
َ
 ٤٦ َرب َِك ثََواٗبا وََخيٌۡر أ

47. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки кӯҳҳоро ба 

ҳаракат дармеоварем ва заминро 

ошкор [ва ҳамвор] мебинӣ ва ҳама 

[махлуқот]-ро ҷамъ мекунем ва ҳеҷ як 

аз ононро [ба ҳоли худ] раҳо 

намекунем 

ۡرَض  
َ
َويَۡوَم نَُسي ُِر ٱلِۡجَباَل َوتََرى ٱلۡأ

بَارَِزٗة وََحَشۡرَنَُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم  
َحٗدا

َ
 ٤٧ أ

48. Ва [ҳамагӣ] сафкашида бар 

Парвардигорат арза мешаванд [ва ба 

онон мегӯянд:] «Бе тардид, чунон ки 

нахустин бор шуморо офаридем, 

[имрӯз низ танҳо ва побараҳна] назди 

Мо омадед; балки мепиндоштед, ки 

ҳаргиз ваъдагоҳе бароятон қарор 

намедиҳем» 

ا لهقَ  ۡد وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
 ِِۭۚ ة َل َمره وه

َ
ِجۡئُتُمونَا َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

جَۡعَل لَُكم  لهن نه
َ
بَۡل زََعۡمُتۡم أ

وِۡعٗدا  ٤٨ مه
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49. Ва нома [-и аъмол дар миён] 

ниҳода мешавад; пас, гунаҳкоронро 

мебинӣ, ки аз он чи дар он [нома] аст, 

тарсон ва нигаронанд ва мегӯянд: «Эй 

вой бар мо! Ин чи номае аст, ки ҳеҷ 

[гуфтору рафтори] кучак ва бузургро 

раҳо накардааст, магар ин ки онро дар 

шумор овардааст?» Ва ҳар чи 

кардаанд, ҳозир меёбанд ва 

Парвардигорат ба ҳеҷ касе ситам 

намекунад 

َوُوِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن  
ا فِيهِ َويَُقولُوَن  ُمۡشفِقِيَن  ِممه

َيََٰوۡيلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا 
هٓا   ُيَغادُِر َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرةً إِل

ْۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ   ََٰها ۡحَصى
َ
أ

َحٗدا
َ
 ٤٩ َحاِضٗراُۗ َولَا َيۡظلُِم َربَُّك أ

50. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки ба 

фариштагон гуфтем: «Барои Одам 

саҷда кунед»; пас, [ҳама] саҷда 

карданд, магар Иблис, ки аз ҷин буд 

ва аз фармони Парвардигораш сар 

печид. Пас, [эй мардум] оё ба ҷойи 

Ман ӯ ва фарзандонашро дӯстон [-и 

худ] мегиред, ҳол он ки онон 

душманатон ҳастанд? Ситамгорон [-и 

мушрик барои Аллоҳ таоло] чи бад 

ҷойгузине доранд! 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
هٓا إِبۡلِيَس َكاَن ِمَن   فََسَجُدٓواْ إِل

ۦُٓۗ  ۡمرِ َرب ِهِ
َ
ِ َفَفَسَق َعۡن أ ٱلِۡجن 

ۡولَِيآَء ِمن 
َ
ۥٓ أ ِيهَتُه َفَتتهِخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
أ

ُْۢۚۚ بِئۡ  َس ُدونِي َوُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ
َٰلِِميَن بََدلٗا   ٥٠ لِلظه

51. Ман ононро [ки мушрикона ба 

парастиш мегиред] на ҳангоми 

офариниши осмону замин ба гувоҳӣ 

гирифтам ва на ҳангоми офариниши 

худашон; ва ман ҳаргиз гумроҳгаронро 

ёру мададгори [хеш] нагирифтаам 

ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق 
َ
آ أ َمََٰوَِٰت  ۞مه ٱلسه

نُفِسِهۡم َوَما  
َ
ۡرِض َولَا َخلَۡق أ

َ
َوٱلۡأ

 ٥١ ُكنُت ُمتهِخَذ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا

52. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло 

[ба мушрикон] мефармояд: 

«Шариконеро, ки барои ман 

мепиндоштед, фаро бихонед [то 

шуморо аз азоб бираҳонанд]; пас, 

онҳоро мехонанд, вале посухашонро 

намедиҳанд; ва Мо дар миёни ин ду 

гурӯҳ маҳлакае [аз оташи дузах] қарор 

додаем 

هِذيَن   َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَرَكآِءَي ٱل
زََعۡمُتۡم َفَدَعوُۡهۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ  

 ٥٢ ۡوبِٗقالَُهۡم وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهم مه 
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53. Ва гунаҳгорон оташ [-и дузах]-ро 

мебинанд ва ба яқин дармеёбанд, ки 

дар он хоҳанд афтод ва аз он ҷо ҳеҷ 

роҳи бозгаште надоранд 

نهُهم 
َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ َورََءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه

َواقُِعوَها َولَۡم َيِجُدواْ َعۡنَها   مُّ
 ٥٣ َمۡصِرٗفا

54. Ва ба ростӣ, дар ин Қуръон барои 

мардум аз ҳар гуна масале овардем; 

ва[-ле] инсон беш аз ҳар чизе ба ситез 

[ва чунучаро] мепардозад 

ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن   َولََقۡد َصره
ِ َمَثٖلِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن 

لِلنهاِس ِمن ُكل 
ۡكثََر َشۡيٖء َجَدلٗا 

َ
 ٥٤ أ

55. Ва чизе мардумро бознадошт, ки 

вақте ҳидоят [паёмбар ва Қуръон] ба 

сӯяшон омад, имон биёваранд ва аз 

Парвардигорашон омурзиш бихоҳанд, 

магар ин ки [аз рӯи лаҷоҷат 

мехостанд] суннати [Аллоҳ таоло дар 

мавриди азоби] пешиниён бар [сари] 

онон [низ] биёяд ё азоби рӯ дар рӯ ба 

онон бирасад 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ  
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰ َويَۡسَتۡغفُِرواْ َربهُهۡم 
ۡو 

َ
لِيَن أ وه

َ
تَِيُهۡم ُسنهُة ٱلۡأ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ إِل

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ُقُبلٗا
ۡ
 ٥٥ يَأ

56. Ва мо паёмбаронро ҷуз 

башоратгар ва бимдиҳанда 

намефиристем ва касоне, ки куфр 

варзиданд, ба [суханони беҳуда ва] 

ботил ситеза мекунанд, то ба василаи 

он ҳақ [Қуръон]-ро поймол кунанд ва 

[муъҷизоту] оёти ман ва он чиро, ки ба 

он бим дода шудаанд, ба тамасхур 

гирифтанд 

ِريَن   َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ ها ُمبَش  إِل
هِذيَن َكَفُرواْ   َوُمنِذرِيَنْۚ َويَُجَِٰدُل ٱل

  ۡۖ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه
نِذُرواْ 

ُ
خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي َوَمآ أ َوٱته

 ٥٦ ُهُزٗوا
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57. Кист ситамгортар аз он ки ба оёти 

Парвардигораш панд дода шавад, 

вале аз он рӯ бигардонад ва корҳои 

[зишти] гузаштаашро фаромӯш кунад? 

Мо бар дилҳояшон пардаҳое 

афкандаем, то [паёми ҳақ]-ро 

дарнаёбанд ва дар гӯшҳояшон сангинӣ 

[ниҳодаем, то сухани ҳақро 

нашнаванд]; ва агар ононро ба сӯи 

ҳидоят бихонӣ, ҳаргиз ҳидоят 

намешаванд 

َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ َوَمۡن  ن ُذك  ۡظلَُم ِممه
َ
أ

َمۡت  ۡعرََض َعۡنَها َونَِسَي َما َقده
َ
فَأ

ِكنهًة 
َ
ْۚ إِنها َجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ يََداهُ

ن َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوقٗۡراۖۡ َوِإن  
َ
أ

تَۡدُعُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن َيۡهَتُدٓواْ إًِذا  
بَٗدا

َ
 ٥٧ أ

58. [Эй Паёмбар] Парвардигорат 

омурзанда ва дорои раҳмат [фаровон] 

аст. Агар онон [кофирон]-ро ба [сазои] 

он чи кардаанд, бозхост мекард, 

ҳатман, дар азобашон шитоб менамуд; 

[аммо чунин намекунад] балки онон 

мавъиде доранд, ки ҳаргиз аз он 

гурезе нахоҳанд дошт 

َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ُذو ٱلرهۡحمَةِِۖ لَۡو  
َل لَُهُم  يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ لََعجه
وِۡعد  لهن َيِجُدواْ  هُهم مه ٱلَۡعَذاَبْۚ بَل ل

 ٥٨ ِمن ُدونِهِۦ َمۡوئِلٗا

59. Мо [сокинони] он шаҳрҳоро 

ҳангоме ҳалок намудем, ки [ба хотири 

куфру гуноҳ] ба худ ситам карданд ва 

барои ҳалокаташон мавъиде таъйин 

кардем 

ا  ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه
َ
َوتِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َظلَُمواْ وََجَعلَۡنا لَِمۡهلِِكِهم 
وِۡعٗدا  ٥٩ مه

60. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Мӯсо ба 

[хидматкори] ҷавони худ [Юшаъ ибни 

Нун] гуфт: «Ҳамчунон хоҳам рафт, то 

ба маҳалли бархӯрди ду дарё бирасам 

ё барои муддати тӯлонӣ роҳ 

бипаймоям [то бандаи дурусткоре 

биёбам ва нодонистаҳоямро аз ӯ 

биёмӯзам]» 

بَۡرُح  
َ
َُٰه لَٓا أ َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِفَتى

ۡو  
َ
بۡلَُغ َمجَۡمَع ٱلَۡبۡحَرۡيِن أ

َ
َحتهيَٰٓ أ

ۡمِضَي ُحُقٗبا
َ
 ٦٠ أ
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61. Пас, чун ба маҳалли бархӯрди ду 

дарё расиданд, моҳии худро [ки барои 

хӯрдан ҳамроҳ доштанд] фаромӯш 

карданд [пас, Аллоҳ таоло онро зинда 

кард ва ба об андохт] ва моҳӣ роҳи 

худро дар дарё пеш гирифт 

ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِِهَما نَِسَيا  فَلَمه
خََذ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ  ُحوَتُهَما َف  ٱته

 ٦١ َسَرٗبا

62. Пас, ҳангоме ки [ба роҳ афтоданд 

ва аз он ҷо] гузаштанд, [Мӯсо] ба 

[хидматкори] ҷавони худ гуфт: 

«Ғизоямонро биёвар, ки аз ин сафар 

бисёр хаста шудаем» 

َُٰه َءاتَِنا  ا َجاَوَزا َقاَل لَِفَتى فَلَمه
َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا َهََٰذا  

 ٦٢ نََصٗبا

63. [Юшаъ] Гуфт: «Ба ёд дорӣ, 

ҳангоме ки [барои истироҳат] ба 

канори он тахтасанг ҷой гирифтем, 

ман [дар он ҷо достони зинда шудани] 

моҳиро фаромӯш кардам [ки бо ту 

бигӯям] ва ҷуз шайтон [касе] маро аз 

ёдоварии он [достон] ба фаромӯшӣ 

наандохт ва моҳӣ ба тарзе 

шигифтовар роҳашро дар дарё пеш 

гирифт» 

ۡخَرةِ  َوۡيَنآ إِلَي ٱلصه
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
َقاَل أ

َٰنِيُه  نَسى
َ
َفإِن ِي نَِسيُت ٱلۡحُوَت َوَمآ أ

خََذ  ۚۥْ َوٱته ۡذُكَرُه
َ
ۡن أ

َ
ۡيَطَُٰن أ ها ٱلشه إِل

 ٦٣ يلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ َعَجٗباَسبِ 

64. [Мӯсо] Гуфт: «Он ҳамон чизест, ки 

мехостем [ва ҷойгоҳи он бандаи 

накукор ҳамон ҷост]». Пас, 

ҷустуҷӯкунон ради пои худро 

гирифтанд [ва аз ҳамон роҳ] 

бозгаштанд 

ا عَلَىَٰٓ  َٰلَِك َما ُكنها َنۡبِغِۚ فَٱۡرتَده َقاَل َذ
 ٦٤ هَِما َقَصٗصاَءاثَارِ 

65. Пас, [дар он ҷо] бандае аз 

бандагони мо [Хизр]-ро ёфтанд, ки аз 

ҷониби хеш ба ӯ раҳмате дода будем 

ва аз назди худ ба вай донише омӯхта 

будем 

ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه  َفوََجَدا َعۡبٗدا م 
ِۡن ِعنِدنَا وََعلهۡمَنَُٰه ِمن هُدنها   َرۡحمَٗة م  ل

 ٦٥ ِعلۡٗما

66. Мӯсо ба ӯ гуфт: «Оё [иҷозат 

медиҳӣ] ҳамроҳат биёям, то аз он чи 

ба ту омӯхта шуда ва мояи ҳидояту 

иршод аст ба ман биёмӯзӣ?» 

ن  
َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
َقاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ َهۡل أ

ا ُعل ِۡمَت رُۡشٗدا  ٦٦ ُتَعل َِمِن ِممه
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67. [Хизр] Гуфт: «Ту ҳаргиз 

наметавонӣ, [дар итоат ва ҳамроҳӣ] 

ҳамроҳи ман шикебоӣ кунӣ 

َقاَل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَي  
 ٦٧ َصبٗۡرا

68. Ва чи гуна бар [анҷоми] коре, ки ба 

[рози] он огоҳ нестӣ, шикебоӣ 

мекунӣ?» 

ُتحِۡط بِهِۦ  َوَكۡيَف تَۡصبُِر عَلَىَٰ َما لَۡم 
 ٦٨ ُخبٗۡرا

69. [Мӯсо] Гуфт: «Иншоаллоҳ шикебо 

хоҳам буд ва дар ҳеҷ коре аз ту 

нофармонӣ намекунам» 

ُ َصابِٗرا  َقاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
ۡمٗرا

َ
ۡعِصي لََك أ

َ
 ٦٩ َولَٓا أ

70. [Хизр] Гуфт: «Пас, агар бо ман 

ҳамроҳ шудӣ, дар бораи ҳеҷ чиз аз 

ман суол накун, то худ бо ту дар 

борааш сухане бигӯям» 

َقاَل َفإِِن ٱتهَبۡعَتنِي فَلَا تَۡسـ َلۡنِي َعن  
ۡحِدَث لََك ِمۡنُه  

ُ
َشۡيٍء َحتهيَٰٓ أ

 ٧٠ ذِۡكٗرا

71. Пас, он ду ба роҳ афтоданд, то он 

ки савори киштӣ шуданд. [Хизр] 

Киштиро сӯрох кард. [Мӯсо] гуфт: 

«Онро сӯрох кардӣ, то 

сарнишинонашро ғарқ кунӣ? Ростӣ, чи 

кори норавое кардӣ!» 

فِيَنةِ  فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا َركَِبا فِي ٱلسه
ۡهلََها  

َ
َخَرۡقَتَها لُِتۡغرَِق أ

َ
ۖۡ َقاَل أ َخَرَقَها

 ٧١ لََقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ًا إِۡمٗرا

72. [Хизр] Гуфт: «Оё нагуфтам, ту 

ҳаргиз наметавонӣ бо ман шикебоӣ 

кунӣ?» 

قُۡل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَي  
َ
لَۡم أ

َ
َقاَل أ
 ٧٢ َصبٗۡرا

73. [Мӯсо] гуфт: «Ба хотири он чи 

фаромӯш кардам, сарзанишам накун 

ва дар корам бар ман сахт нагир» 

 َ ا  َقاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َول
ۡمرِي ُعۡسٗرا

َ
 ٧٣ تُۡرهِۡقنِي ِمۡن أ

74. Пас, ба роҳ афтоданд, то ҳангоме 

ки ба навҷавоне расиданд ва [Хизр] 

ӯро кушт. [Мӯсо] гуфт: «Шахси 

[бегуноҳу] покеро куштӣ [он ҳам] 

бидуни ин ки касеро кушта бошад? 

Воқеан, кори нописанде кардӣ!» 

يَٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰٗما فَٱنَطلََقا َحته 
َقَتلَۡت َنۡفٗسا َزكِيهَۢة  

َ
َفَقَتلَُهۥ َقاَل أ

ا   بَِغيِۡر َنۡفٖس لهَقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ٗ
 ٧٤ نُّۡكٗرا
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75. Хизр гуфт: «Ба ту нагуфтам, ки 

ҳаргиз наметавонӣ бо ман шикебоӣ 

кунӣ?» 

هَك إِنهَك لَن  قُل ل
َ
لَۡم أ

َ
۞َقاَل أ

 ٧٥ َي َصبٗۡراتَۡسَتِطيَع َمعِ 

76. Мӯсо гуфт: «Агар аз ин пас чизе аз 

ту пурсидам, дигар бо ман ҳамроҳӣ 

накун ва аз ҷониби ман, ҳатман, 

маъзур хоҳӣ буд» 

لُۡتَك َعن َشۡيءِۭ َبۡعَدَها 
َ
َقاَل إِن َسأ

هُدن ِي  فَلَا تَُصَِٰحۡبنِيِۖ َقۡد بَلَۡغَت ِمن ل
 ٧٦ ُعۡذٗرا

77. Пас, ба роҳ афтоданд, то ба аҳли 

шаҳре расиданд [ва] аз онон ғизо 

хостанд; [аммо онон] аз меҳмон 

кардани эшон худдорӣ карданд. Сипас 

дар он ҷо деворе ёфтанд, ки мехост 

фурӯ бирезад ва [Хизр] онро росту 

устувор кард. [Мӯсо] Гуфт: «Агар 

мехостӣ, [метавонистӣ] барои он [кор 

аз онон] музде бигирӣ» 

ۡهَل قَۡريٍَة 
َ
َتَيآ أ

َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ن 
َ
بَۡواْ أ

َ
ۡهلََها فَأ

َ
ٱۡسَتۡطَعَمآ أ

يَُضي ُِفوُهَما َفوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا 
ۖۥۡ َقاَل لَۡو  َقاَمُه

َ
ن يَنَقضه فَأ

َ
يُرِيُد أ

ۡجٗرا
َ
َخۡذَت َعلَۡيهِ أ  ٧٧ ِشۡئَت لَته

78. [Хизр] Гуфт: «Ин ки замони ҷудоии 

ману ту фаро расидааст. Ба зудӣ туро 

аз тавзеҳ [ва далели] он чи ки 

натавонистӣ дар баробараш шикебоӣ 

кунӣ, огоҳ хоҳам сохт 

َقاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَۡينَِكْۚ 
وِيِل َما لَۡم تَۡسَتِطع 

ۡ
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
َسأ

لَۡيهِ َصبۡ   ٧٨ ًرا عه

79. Аммо он киштӣ аз они бенавоёне 

буд, ки дар дарё кор мекарданд; пас, 

хостам маъюбаш кунам; [зеро] пеши 

роҳашон [дар дарё] подшоҳе 

[ситамгор] буд, ки ҳар киштии 

[солиме]-ро ба зӯр мегирифт 

فِيَنُة َفكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن   ا ٱلسه مه
َ
أ

ۡن  
َ
َردتُّ أ

َ
َيۡعَملُوَن فِي ٱلَۡبۡحرِ فَأ

ُخُذ 
ۡ
لِك  يَأ ِعيَبَها وََكاَن َوَرآَءُهم مه

َ
أ

 ٧٩ ُكله َسفِيَنٍة َغۡصٗبا

80. Ва аммо он навҷавон падару 

модараш муъмин буданд; пас, 

тарсидем, ки он дуро ба саркашӣ ва 

куфр во дорад 

 
َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم َفكَاَن أ مه

َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنيِۡن  َوأ

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيَٰٗنا 
َ
فََخِشيَنآ أ

 ٨٠ َوُكۡفٗرا
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81. Аз ин рӯ, хостем, ки 

Парвардигорашон ба ҷойи ӯ 

[фарзанди] поктару меҳрубонтаре ба 

онҳо ато фармояд 

ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيٗۡرا  
َ
َرۡدنَآ أ

َ
فَأ

قَۡرَب 
َ
ٗة َوأ ِۡنُه َزَكوَٰ  ٨١ ُرۡحٗما م 

82. Ва аммо он девор барои ба ду 

писарбачаи ятим дар он шаҳр буд ва 

зери он ганҷе буд, ки ба он ду тааллуқ 

дошт ва падарашон [низ] марде 

дурусткор буд; пас, Парвардигорат 

хост, ки онон ба ҳадди булуғ бирасанд 

ва ганҷи хешро [аз зери он девор] 

берун оваранд. Ин раҳмате аз ҷониби 

Парвардигори ту буд ва ман ин 

[корҳо]-ро худсарона накардам, ин буд 

тавзеҳ [ва далели] корҳое, ки 

натавонистӣ дар баробараш шикебоӣ 

кунӣ» 

ا ٱلِۡجَداُر َفكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن   مه
َ
َوأ

هُهَما  فِي ٱلَۡمِديَنةِ وَكَ  اَن َتحَۡتُهۥ َكنز  ل
َراَد َربَُّك 

َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
وََكاَن أ

ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا   ُشده
َ
ن َيۡبلَُغآ أ

َ
أ

ب َِكْۚ َوَما  ِن ره َكنزَُهَما َرۡحمَٗة م 
وِيُل َما 

ۡ
َٰلَِك تَأ ۡمرِيِۚ َذ

َ
َفَعلُۡتُهۥ َعۡن أ

لَۡيهِ َصبٗۡرا  ٨٢ لَۡم تَۡسِطع عه

83. Ва [эй паёмбар, мушрикону 

яҳудиён] дар бораи «Зу-л-қарнайн» аз 

ту мепурсанд; бигӯ: «Ба зудӣ чизе аз 

саргузашти ӯ бароятон хоҳам хонд» 

َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل  
ِۡنُه ذِۡكًرا  تۡلُواْ َعلَۡيُكم م 

َ
 ٨٣ َسأ

84. Мо дар замин ба ӯ қудрату ҳукумат 

додем ва василаи [расидан ба] ҳар 

чизеро дар ихтиёраш ниҳодем 

ۡرِض وََءاَتۡيَنَُٰه  
َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ إِنها َمكه
ِ َشۡيٖء َسبَٗبا

 ٨٤ ِمن ُكل 

85. Пас, ӯ [аз ин] васоил [барои 

расидан ба аҳдофаш] истифода кард 
ۡتَبَع َسبًَبا

َ
 ٨٥ فَأ

86. [Рӯзе дар замин ба роҳ афтод] То 

ба маҳалли ғуруби хуршед расид. 

[Чунин ба назараш расид] Ки хуршед 

дар чашмае гарм ва гилолуд ғуруб 

мекунад ва дар [наздикии он ҷо қавме 

[кофир]] ёфт. [Ба ӯ] Гуфтем: «Эй Зу-л-

қарнайн, ё [ононро] муҷозот мекунӣ ё 

дар миёнашон [рафтори] накуе пеш 

мегирӣ» 

ۡمِس  َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
وََجَدَها َتۡغُرُب فِي َعيٍۡن َحمِئَةٖ  
ۖۡ قُلَۡنا َيََٰذا  َووََجَد ِعنَدَها َقۡوٗما

ن  
َ
آ أ َب َوِإمه ِ ن ُتَعذ 

َ
آ أ ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِمه

 ٨٦ َتتهِخَذ فِيِهۡم ُحۡسٗنا
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87. [Зу-л-қарнайн] Гуфт: «Аммо 

касеро, ки ситам карда [ва ширк 

варзида] аст, муҷозот хоҳем кард, 

сипас ба сӯйи Парвардигораш 

бозгардонида мешавад, он гоҳ ӯро ба 

азобе бисёр сахт муҷозот хоҳад кард 

بُُهۥ  ِ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُنَعذ  مه
َ
َقاَل أ

بُُهۥ َعَذاٗبا   ِ ُثمه يَُردُّ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َفُيَعذ 
 ٨٧ ۡكٗرانُّ 

88. Ва аммо касе, ки имон оварад ва 

кори шоиста анҷом диҳад, пас, [дар 

охират] накутарин подош [биҳишт]-ро 

хоҳад дошт ва бо мулоимат [ва 

меҳрубонӣ] бо вай сухан хоҳем гуфт» 

ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ   مه
َ
َوأ

ِۖ وَ  َسَنُقوُل لَُهۥ ِمۡن  َجَزآًء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
ۡمرِنَا يُۡسٗرا

َ
 ٨٨ أ

89. Сипас [Зу-л-қарнайн] аз васоили 

[худ] истифода кард [ва ба сӯйи 

машриқ рафт] 

ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٨٩ ُثمه أ

90. То он ки ба ҷойгоҳи баромадани 

хуршед расид. [Дар он ҷо хуршедро] 

Дид, ки бар мардумоне тулуъ мекунад, 

ки дар баробари он [нуру гармои 

офтоб] барояшон пӯшише қарор 

надода будем [на сарпаноҳе на сояи 

дарахте] 

ۡمِس  َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
هۡم َنجَۡعل   وََجَدَها َتۡطلُُع عَلَىَٰ َقۡوٖم ل

ِن ُدونَِها ِستٗۡرا هُهم م   ٩٠ ل

91. [Кори Зу-л-қарнайн] Инчунин, буд 

ва Мо ба он чи ӯ дар ихтиёр дошт [ва 

анҷом медод], комилан огоҳ будем 

َحۡطَنا بَِما لََديۡهِ  
َ
َكَذَٰلَِكۖۡ َوَقۡد أ

 ٩١ ُخبٗۡرا

92. Сипас [Зу-л-қарнайн] аз имконот [-и 

худ] истифода кард [ва ба ҷойе байни 

шарқу ғарб рафт] 

ۡتَبَع َسبًَباُثمه 
َ
 ٩٢ أ

93. [Ӯ ҳамчунон рафт] То ба [дарае] 

миёни ду кӯҳ расид ва дар канори он 

ду [кӯҳ] мардумеро ёфт, ки сухане [ба 

ҷуз забони худро] намефаҳмиданд 

يِۡن وََجَد  ده َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َبيَۡن ٱلسه
ها يَكَاُدوَن   ِمن ُدونِِهَما َقۡوٗما ل

 ٩٣ ُهوَن َقۡولٗا َيۡفقَ 
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94. [Онон] Гуфтанд: «Эй Зу-л-қарнайн, 

Яъҷуҷу Маъҷуҷ дар ин сарзамин 

[табаҳкорӣ ва] фасод мекунанд. Пас, 

оё [мумкин аст] харҷе дар ихтиёр 

қарор диҳем, то миёни мо ва онон 

садде бисозӣ?» 

ُجوَج 
ۡ
َقالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِنه يَأ

 
ۡ
ۡرِض َوَمأ

َ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ن  
َ
َفَهۡل َنجَۡعُل لََك َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

ا  ٩٤ َتجَۡعَل بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُهۡم َسد ٗ

95. Ӯ гуфт: «Он чи [аз қудрату сарват] 

ки Парвардигорам дар он ба ман 

тавоноӣ додааст [аз он чи арза 

мекунед], беҳтар аст; пас, маро бо 

неру [-и инсонӣ] ёрӣ кунед, [то] миёни 

шумо ва онон садде муҳками устувор 

созем 

ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر   َقاَل َما َمكه
ۡجَعۡل بَيَۡنُكۡم  

َ
ٍة أ ِعيُنونِي بُِقوه

َ
فَأ

 ٩٥ َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما

96. Ҳатман, қитъаҳои оҳан бароям 

биёваред [ва рӯйи ҳам бичинед]», то 

вақте комилан миёни ду кӯҳро баробар 

сохт [ва пӯшонд. Сипас] гуфт: «[Дар 

атрофи девораи оҳанин оташ 

бияфрӯзед ва] дар он бидамед». [Онон 

чунин карданд] То вақте он [қитаоти 

оҳан]-ро гудохта кард; [сипас] гуфт: 

«[Акнун] миси обшуда бароям 

биёваред, то рӯйи он [девор] 

бирезам». 

َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا  
 ْۡۖ َدَفيِۡن َقاَل ٱنُفُخوا َساَوىَٰ َبيَۡن ٱلصه

َحتهيَٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا َقاَل َءاتُونِٓي 
فۡرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطٗرا

ُ
 ٩٦ أ

97. Пас, [Яъҷуҷу Маъҷуҷ] дигар 

натавонистанд аз он боло раванд ва 

[ҳатто] натавонистанд сӯрохе дар он 

эҷод кунанд 

ن َيۡظَهُروهُ َوَما  
َ
َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

 ٩٧ ٱۡسَتَطَُٰعواْ لَُهۥ َنۡقٗبا

98. [Он гоҳ Зу-л-қарнайн] Гуфт: «Ин 

[сад] аз раҳмати Парвардигори ман 

аст [ва то Аллоҳ таоло бихоҳад, боқӣ 

мемонад]; аммо ҳангоме ки ваъдаи 

Парвардигорам фаро расад, онро 

дарҳам мекӯбад ва ваъдаи 

Парвардигорам ҳақ аст» 

ب ِيِۖ َفإَِذا َجآَء  ِن ره َقاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م 
ۖۡ وََكاَن وَۡعُد  وَۡعُد َرب ِي َجَعلَُهۥ َدكهآَء

ا  ٩٨ َرب ِي َحق ٗ
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99. Ва дар он рӯз [ки ҷаҳон поён 

мепазирад] ононро [чунон] раҳо 

мекунем, ки [аз фаровонии ҷамъият] 

дар ҳам меомезанд ва [ҳамин, ки] дар 

сур дамида шуд, ҳамаро [дар як ҷо] 

ҷамъ мекунем 

۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي 
ورِ فََجَمۡعَنَُٰهۡم   َبۡعٖضِۖ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ٩٩ َجمۡٗعا

100. Ва он рӯз дузахро ошкоро бар 

кофирон арза медорем 
َٰفِرِيَن   وََعَرۡضَنا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

 ١٠٠ َعۡرًضا

101. [Ҳамон] Касоне, ки чашмонашон 

аз ёди ман дар парда [-и ғафлат] буд 

ва тавони шунидан [-и оёти илоҳиро] 

надоштанд 

هِذيَن َكانَۡت  ۡعُيُنُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن  ٱل
َ
أ

ذِۡكرِي وََكانُواْ لَا يَۡسَتِطيُعوَن 
 ١٠١ َسۡمًعا

102. Оё касоне, ки куфр варзиданд, 

пиндоштаанд, ки [метавонанд] ба ҷойи 

ман бандагонамро корсоз [ва дӯсти 

худ] бигиранд? Бе тардид, Мо дузахро 

барои кофирон ҷойгоҳи пазироӣ 

сохтаем 

ن 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

 ْۚ ۡولَِيآَء
َ
َيتهِخُذواْ ِعَبادِي ِمن ُدونِٓي أ

َٰفِرِيَن  ۡعَتۡدنَا َجَهنهَم لِلَۡك
َ
إِنهآ أ
 ١٠٢ نُُزلٗا 

103. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «[Мехоҳед] 

Шуморо аз зиёнкортарин [мардум] дар 

корҳо огоҳ созам? 

ۡخَسِريَن  قُۡل َهۡل 
َ
نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

ۡعَمَٰلًا
َ
 ١٠٣ أ

104. Касоне, ки талошашон дар 

зиндагии дунё табоҳ гаштааст ва худ 

мепиндорад, ки кори наку мекунанд» 

ةِ   هِذيَن َضله َسۡعُيُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ ٱل
نهُهۡم 

َ
ۡنَيا َوُهۡم َيحَۡسُبوَن أ ٱلدُّ

 ١٠٤ ُيحِۡسُنوَن ُصۡنًعا

105. Онон касоне ҳастанд, ки ба оёти 

Парвардигорашон ва дидори Ӯ [дар 

охират] кофир шуданд; пас, корҳояшон 

табоҳ гашт ва рӯзи қиёмат барояшон 

[ҳеҷ қадру] арзише қоил намешавем 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعَمَٰلُُهۡم َرب ِِهۡم َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡت 
َ
أ

 ١٠٥ فَلَا نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوۡزٗنا
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106. Инчунин аст, ки ба хотири куфре, 

ки варзидаанд ва оёту паёмбарони 

Маро ба тамасхур гирифтаанд 

подошашон дузах аст 

َٰلَِك َجَزآؤُُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ  َذ
خَُذٓواْ َءاَيَٰتِ   ١٠٦ ي َورُُسلِى ُهُزًوا َوٱته

107. Бе тардид, касоне, ки имон 

овардаанд ва корҳое шоиста анҷом 

додаанд, боғҳои [биҳишти] барин 

манзилгоҳашон хоҳад буд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
َُٰت   َٰلَِحَِٰت َكانَۡت لَُهۡم َجنه ٱلصه

 ١٠٧ ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًا 

108. Ҷовидона дар он хоҳанд монд ва 

ҳаргиз аз он ҷо ба ҷойи дигаре гароиш 

надоранд 

َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيۡبُغوَن َعۡنَها 
 ١٠٨ ِحَولٗا 

109. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Агар дарё 

барои [нигориши] калимоти 

Парвардигорам ранг шавад, пеш аз он 

ки калимоти Парвардигорам поён 

ёбад, ҳатман, дарё ба поён мерасад; 

ҳарчанд [дарёҳое дигар] ҳаммонанди 

он [дарёро низ] ба кумак биёварем» 

هۡو َكاَن ٱلَۡبۡحُر ِمَداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت   قُل ل
ن تَنَفَد  

َ
َرب ِي لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر َقۡبَل أ

َكلَِمَُٰت َرب ِي َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ  
 ١٠٩ اَمَددٗ 

110. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман фақат 

башаре [одӣ] ҳамчун шумо ҳастам. Ба 

ман ваҳй мешавад, ки танҳо 

маъбудатон Аллоҳ таоло яктост; пас, 

ҳар ки ба дидори Парвардигораш [дар 

охират] умед дорад, бояд кори шоиста 

анҷом диҳад ва ҳеҷ касро дар 

парастиши Парвардигораш шарик 

насозад» 

ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ   نَا۠ بََشر  م 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ۖۡ َفَمن  نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
َ
إِلَيه أ

َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلَۡيۡعَمۡل 
َعَملٗا َصَٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك بِعَِباَدةِ 

َحَدُۢا
َ
ۦٓ أ  ١١٠ َرب ِهِ
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Сураи Марям مريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Коф, ҳо, ё, ъайн, сод  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. [Ин] Баёни раҳмати Парвардигорат 

[нисбат] ба бандааш Закариёст 
 ٢ َعۡبَدهُۥ َزَكرِيهآ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك 

3. Он гоҳ ки Парвардигорашро ба 

нидое пинҳон [ба дуо] хонд 
ا  ٣ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗ

4. Гуфт: «Парвардигоро, ба ростӣ, ки 

устухонам суст шуда ва мӯйҳоям аз 

пирӣ сапед гашта ва эй 

Парвардигорам, [ҳаргиз] дар дуои ту 

[аз иҷобат] бебаҳра набудаам 

ِ إِن ِي َوَهَن ٱلَۡعۡظُم ِمن ِي  َقاَل َرب 
ُكنُۢ  

َ
ُس َشيٗۡبا َولَۡم أ

ۡ
أ َوٱۡشَتَعَل ٱلره

ا ِ َشقِي ٗ  ٤ بُِدعَآئَِك َرب 

5. Ва ман пас аз [марги] худ аз 

хешовандонам [нисбат ба ҳифзи дини 

Ту] бимнокам ва ҳамсарам [низ] 

нозост; пас, ба лутфи хеш фарзанде 

ба ман ато фармо 

َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَوَٰلَِي ِمن َوَرآِءي 
تِي عَاقِٗرا َفَهۡب لِي ِمن  

َ
وََكانَِت ٱۡمَرأ

ا هُدنَك َولِي ٗ  ٥ ل

6. [Писаре, ки] Вориси ману вориси 

хонадони Яъқуб бошад; ва 

Парвардигоро, ӯро [дар илму дин 

инсоне] писандида гардон» 

يَرِثُنِي َويَرُِث ِمۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ  
ا ِ َرِضي ٗ  ٦ َوٱۡجَعلُۡه َرب 

7. [Аллоҳ таоло дуояшро иҷобат карду 

фармуд] «Эй Закариё, Мо туро ба 

[таваллуди] писаре башорат медиҳем, 

ки номаш Яҳё аст [ва] пеш аз ин 

ҳамноме барояш қарор надодаем» 

ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ   ِ َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش 
هُهۥ ِمن َقۡبُل   َيحَۡييَٰ لَۡم َنجَۡعل ل

ا  ٧ َسِمي ٗ
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8. [Закариё] Гуфт: «Парвардигоро, чи 

гуна писаре хоҳам дошт, дар ҳоле ки 

ҳамсарам нозост ва ман [низ] аз 

шиддати пирӣ ба нотавонӣ 

расидаам?» 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم   َق  ن
َ
ِ أ اَل َرب 

تِي عَاقِٗرا َوَقۡد بَلَۡغُت  
َ
وََكانَِت ٱۡمَرأ

 ٨ ِمَن ٱلِۡكبَِر ِعتِي ٗا

9. [Фаришта] Гуфт: «Ин гуна аст [ки ту 

мегӯӣ, вале] Парвардигорат 

фармудааст: «Ин [амр] барои Ман 

осон аст ва ба ростӣ, пеш аз ин [низ] 

туро офаридем, дар ҳоле ки чизе 

набудӣ» 

َقاَل َكَذَٰلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن   
َوَقۡد َخلَۡقُتَك ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك 

ا  ٩ َشۡيـ ٗ

10. [Закариё] Гуфт: «Парвардигоро, 

барои ман нишонае [бар таҳаққуқи ин 

башорат] қарор бидеҳ». [Аллоҳ таоло] 

Фармуд: «Нишонаи ту ин аст, ки cе 

шабона [рӯз] дар ҳоле ки солим [ва 

тандуруст] ҳастӣ, бо мардум сухан 

намегӯӣ» 

ۖۡ َقاَل َءاَيُتَك   ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة َقاَل َرب 
ََٰث لََياٖل   اَس ثََل ها تُكَل َِم ٱلنه ل

َ
أ

ا  ١٠ َسوِي ٗ

11. Пас, ӯ аз меҳроб [ ҷойгоҳи 

ибодаташ] ба сӯйи қавмаш рафт ва ба 

онон ишора кард, ки: «бомдоду 

шомгоҳ [Парвардигорро] ба покӣ ёд 

кунед» 

فََخَرَج عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب 
ن َسب ُِحواْ بُۡكَرٗة  

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم أ

َ
فَأ

ا  ١١ وََعِشي ٗ

12. [Аллоҳ таоло фармуд] «Эй Яҳё, 

китоби [Таврот]-ро бо қувват [ва 

ҷиддият] бигир» ва дар кӯдакӣ ба ӯ 

дониш [ва ҳикмат] додем 

ةِٖۖ وََءاَتۡيَنَُٰه  َيََٰيۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب بُِقوه
ا  ١٢ ٱلۡحُۡكَم َصبِي ٗ

13. Ва аз ҷониби хеш [ба ӯ] муҳаббату 

покӣ [аз гуноҳон ато кардем] ва ӯ 

парҳезкор буд 

ۖۡ وََكاَن وََحَنانٗ  ٗة هُدنها َوَزَكوَٰ ِن ل ا م 
ا  ١٣ تَقِي ٗ

14. Ва нисбат ба падару модараш 

накукор буд ва саркаш [-у] нофармон 

набуд 

َٰلَِديۡهِ َولَۡم يَُكن َجبهاًرا   ُۢا بَِو َوبَره
ا  ١٤ َعِصي ٗ
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15. Ва салом [ва амнияти Аллоҳ 

таоло] бар ӯ бод, рӯзе, ки мутаваллид 

шуд ва рӯзе, ки мемирад ва рӯзе, ки 

зинда барангехта мешавад 

وََسَلٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُولَِد َويَۡوَم َيُموُت 
 ١٥ َويَۡوَم ُيۡبَعُث َحي ٗا

16. Ва дар [ин] китоб [Қуръон] аз 

Марям ёд кун, он гоҳ ки аз 

хонаводааш канора гирифт [ва дар] 

ноҳияи шарқӣ [аз онон] мустақар шуд. 

َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡريََم إِذِ 
ا ۡهلَِها َمكَاٗنا َشۡرقِي ٗ

َ
 ١٦ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

17. Ва миёни худ ва онҳо пардае 

афканд [то хилватгоҳи ибодаташ 

бошад]. Он гоҳ [мо] Рӯҳи худ 

[Ҷабраил]-ро ба сӯяш фиристодем ва 

ба шакли инсоне хушандом бар вай 

намоён гашт. 

خََذۡت ِمن ُدونِِهۡم ِحَجاٗبا  فَٱته
ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيَها ُروَحَنا َفَتَمثهَل لََها  

َ
فَأ

ا  ١٧ بََشٗرا َسوِي ٗ

18. [Марям] Гуфт: «Ман аз [шарри] ту 

ба [Аллоҳи] Раҳмон паноҳ мебарам. 

Агар парҳезкорӣ [ба ман осеб 

нарасон]» 

ِنَٰمۡح ِمنَك إِن  َقالَۡت إِن ِ  ُعوُذ بِٱلره
َ
ٓي أ
ا  ١٨ ُكنَت تَقِي ٗ

19. [Ҷабраил] гуфт: «Яқинан, ман 

фиристодаи Парвардигорат ҳастам, 

то ба ту писари покизае бахшам» 

َهَب لَِك  
َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
َقاَل إِنهَمآ أ

ا  ١٩ ُغَلَٰٗما َزكِي ٗ

20. [Марям] гуфт: «Чи гуна мумкин аст 

писаре дошта бошам; ҳол он ки дасти 

ҳеҷ инсоне ба ман нарасидааст ва 

бадкор [низ] набудаам?» 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم  ن
َ
َقالَۡت أ

ا ُك بَغِي ٗ
َ
 ٢٠ َيۡمَسۡسنِي بََشر  َولَۡم أ

21. [Ҷабраил] Гуфт: «[Дастур] чунин 

аст. Парвардигорат фармуд: «Ин [кор] 

бар ман осон аст ва ӯро барои 

мардум нишонае [аз қудрати хеш] 

қарор медиҳем ва [низ] раҳмате аз 

сӯйи Мост; ва ин [шеваи таваллуд] 

амре анҷомёфта [ва ҳатмӣ] аст» 

  ۡۖ َقاَل َكَذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
 َ ْۚ َولَِنۡجَعل ِنها ۥٓ َءايَٗة ل ِلنهاِس َوَرۡحمَٗة م  ُه

ا ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مه
َ
 ٢١ وََكاَن أ

22. Пас, [Марям] ба ӯ бордор шуд. Ва 

бо ӯ ба ҷойе дурдаст [рафт ва аз 

мардум] канора гирифт 

۞فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمكَاٗنا 
 ٢٢ َقِصي ٗا
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23. Пас, дарди зоймон ӯро ба самти як 

танаи нахл кашонд [ва ӯ дар ҳоле ки 

дард мекашид] гуфт: «Эй кош, пеш аз 

ин мемурдам ва ба куллӣ аз ёдҳо 

мерафтам [то касе дар бораам хаёли 

ботил накунад]» 

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إِلَيَٰ ِجۡذِع  
َ
فَأ

ۡخلَةِ َقالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي ِمتُّ َقۡبَل  ٱلنه
اَهََٰذا  نِسي ٗ  ٢٣ َوُكنُت نَۡسٗيا مه

24. Ногаҳон аз зери [пойи] ӯ [Исо] 

нидояш дод, ки: «Ғамгин мабош. 

Парвардигорат зери [пойи] ту чашмаи 

обе равон сохтааст 

ها َتحَۡزنِي َقۡد   ل
َ
ََٰها ِمن َتحۡتَِهآ أ َفَناَدى

ا  ٢٤ َجَعَل َربُِّك َتحَۡتِك َسِري ٗ

25. Ва танаи нахлро ба тарафи худ 

такон бидеҳ, [то] рутаби тоза бар ту 

фурӯ резад 

ۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط   ِٓي إِلَۡيِك ِبِجۡذِع ٱلنه َوُهز 
ا  ٢٥ َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِي ٗ

26. Пас, [аз он хурмо] бихӯр ва [аз оби 

чашма] бинӯш ва дидагонро [ба ин 

фарзанд] равшан дор; ва агар ҳар як 

аз мардумро дидӣ, [бо ишора] бигӯ: 

«Ман барои [Аллоҳи] Раҳмон рӯзаи 

[cукут] назр кардам ва имрӯз бо ҳеҷ 

инсоне сухан нахоҳам гуфт» 

ا  ۖۡ َفإِمه ِي َعۡيٗنا فَكُلِى َوٱۡشَربِي َوقَر 
َحٗدا َفُقولِٓي إِن ِي 

َ
تََريِنه ِمَن ٱلۡبََشِر أ

ِنَٰمۡح َصۡومٗ  َكل َِم نََذۡرُت لِلره
ُ
ا فَلَۡن أ

ا  ٢٦ ٱلَۡيۡوَم إِنِسي ٗ

27. Пас, [Марям] дар ҳоле ки ӯ [Исо]-

ро бардошта буд, назди қавмаш омад. 

Онон гуфтанд: «Эй Марям, ба ростӣ, 

дурӯғи бузурге мегӯӣ [ки навзод 

бидуни падар мутаваллид шудааст] 

ۖۥۡ َق  تَۡت بِهِۦ َقۡوَمَها َتحِۡملُُه
َ
الُواْ فَأ

ا ا فَرِي ٗ  ٢٧ َيََٰمۡريَُم لََقۡد ِجۡئِت َشۡيـ ٗ

28. Эй хоҳари Ҳорун, на падарат 

марди бадкоре буд ва на модарат 

[зани] бадкорае» 

  
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما َكاَن أ

ُ
َيَٰٓأ

ا ِك بَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨ َسوٖۡء َوَما َكانَۡت أ

29. Пас, Марям ба ӯ [Исо] ишора кард. 

Онон гуфтанд: «Чи гуна бо кӯдаке дар 

гаҳвора сухан бигӯем?» 

َشاَرۡت إِلَۡيهِِۖ َقالُواْ َكۡيَف نُكَل ُِم َمن  
َ
فَأ

ا  ٢٩ َكاَن فِي ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ

30. [Исо ба сухан омад ва] гуфт: «Ман 

бандаи Аллоҳ таоло ҳастам. Ӯ ба ман 

китоб дода ва маро паёмбар сохтааст 

َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب  ِ َءاتَى َقاَل إِن ِي َعۡبُد ٱَّلله
ا  ٣٠ وََجَعلَنِي نَبِي ٗ
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31. Ва маро – ҳар ҷо ки бошам – 

пурбаракат намуда ва то зинда 

ҳастам, ба намозу закот супоришам 

кардааст 

ۡيَن َما ُكنُت 
َ
وََجَعلَنِي ُمَبارًَكا أ

ۡوَصَٰنِي 
َ
ةِ َما ُدۡمُت َوأ َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ بِٱلصه

ا  ٣١ َحي ٗ

32. Ва нисбат ба модарам накукор 

[гардонида] ва маро [дар баробари 

Парвардигорам] саркаш [-у] нофармон 

қарор надодааст 

َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا  ُۢا بَِو َوبَره
ا  ٣٢ َشقِي ٗ

33. Ва салом бар ман рӯзе, ки 

мутаваллид шудам ва рӯзе, ки 

мемирам ва рӯзе, ки зинда барангехта 

мешавам» 

ُموُت  
َ
َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم ُولِدتُّ َويَۡوَم أ َوٱلسه

ا ۡبَعُث َحي ٗ
ُ
 ٣٣ َويَۡوَم أ

34. Ин аст [ҳикояти] Исо писари 

Марям; [ҳамон] гуфтори росте, ки 

[гумроҳон] дар борааш тардид [ва 

ихтилоф] мекунанд 

 ِ َٰلَِك ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ َقۡوَل ٱلۡحَق  َذ
هِذي فِيهِ َيۡمتَُرونَ   ٣٤ ٱل

35. [Ҳаргиз] Сазовор нест, ки Аллоҳ 

таоло [барои хеш] фарзанде бигирад. 

Ӯ [поку] муназзаҳ аст. [Аллоҳ таоло] 

Ҳар гоҳ кореро ирода кунад, фақат ба 

он мегӯяд: «Мавҷуд шав»; пас 

[бедиранг] мавҷуд мешавад 

ن َيتهِخَذ ِمن َولَٖدِۖ  
َ
ِ أ َما َكاَن َّلِله

ۡمٗرا َفإِنهَما 
َ
ۥْٓۚ إَِذا َقَضيَٰٓ أ ُسۡبَحََٰنُه

 ٣٥ َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

36. Ва [Исо ба қавмаш гуфт] «Бе 

тардид, Аллоҳ таоло Парвардигори 

ман ва шумост; пас, ӯро парастед [ки] 

роҳи рост ин аст» 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ   َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٣٦ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ

37. Он гоҳ гурӯҳҳо [-и мухталифи 

қавмаш] дар миёни худ дучори 

ихтилоф шуданд. Пас, вой бар онҳо, 

ки куфр варзиданд аз мушоҳидаи рӯзи 

бузург [қиёмат]! 

ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ  
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن مه َفَوۡيل  ل ِل
 ٣٧ يَۡوٍم َعِظيمٍ 
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38. Он рӯз, ки назди мо меоянд, чи 

[хуб] шунаво ва бино ҳастанд! Аммо 

имрӯз [дар зиндагии дунё] ситамгорон 

дар гумроҳии ошкоранд 

تُوَنَنا 
ۡ
بِۡصۡر يَۡوَم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
أ

َٰلُِموَن ٱلَۡيۡوَم فِي َضَلَٰٖل   َلَِٰكِن ٱلظه
بِينٖ   ٣٨ مُّ

39. Ва [эй паёмбар] ба онон дар бораи 

рӯзи [пушаймонӣ ва] ҳасрат ҳушдор 

бидеҳ; он гоҳ ки кори [доварӣ] анҷом 

мегирад; ва [имрӯз] онон дар 

ғафлатанд ва имон намеоваранд 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِۡذ ُقِضَي  
َ
َوأ

ۡمُر َوُهۡم فِي َغۡفلَةٖ َوُهۡم لَا  
َ
ٱلۡأ

 ٣٩ يُۡؤِمُنونَ 

40. Яқинан, Мо замин ва ҳар киро бар 

он аст, ба ирс мебарем ва [ҳама] ба 

сӯйи Мо бозгардонида шаванд 

ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها إِنها َنحُۡن 
َ
نَرُِث ٱلۡأ

 ٤٠ َوِإلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ 

41. Ва [эй паёмбар] дар ин китоб аз 

Иброҳим ёд кун. Бе тардид, ӯ 

паёмбаре ростгӯ буд 

َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ  
يٗقا نهبِيًّا ِ  ٤١ َكاَن ِصد 

42. Ҳангоме ки ба падараш [Озар] 

гуфт: «Падарҷон, чаро чизеро 

парастиш мекунӣ, ки на [дуоятро] 

мешунавад ва на [ибодататро] 

мебинад ва на газандеро аз ту дур 

месозад? 

بَِت لَِم َتۡعُبُد َما لَا  
َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
إِۡذ َقاَل لِأ

يَۡسَمُع َولَا ُيۡبِصُر َولَا ُيۡغنِي َعنَك  
ا  ٤٢ َشۡيـ ٗ

43. Падарҷон, яқинан, аз дониши 

[ваҳй] чизе ба ман расидааст, ки 

[ҳаргиз] ба ту нарасидааст; пас, аз 

ман пайравӣ кун, то ба роҳе рост 

ҳидоят кунам 

بَِت إِن ِي َقۡد َجآَءنِي ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما  
َ
َيَٰٓأ

ۡهِدَك ِصَرَٰٗطا 
َ
تَِك فَٱتهبِۡعنِٓي أ

ۡ
لَۡم يَأ
 ٤٣ اَسوِي ٗ 

44. Падарҷон, аз шайтон пайравӣ 

накун, [чаро ки] бе тардид, шайтон 

нисбат ба [Аллоҳи] Раҳмон нофармон 

буд 

ۡيَطََٰنۖۡ إِنه   بَِت لَا َتۡعُبِد ٱلشه
َ
َيَٰٓأ

ا ِنَٰمۡح َعِصي ٗ ۡيَطََٰن َكاَن لِلره  ٤٤ ٱلشه
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45. Падарҷон, ман метарсам, ки аз 

[ҷониби Аллоҳи] Раҳмон азобе ба ту 

расад ва [дар дузах] аз дӯстон [ва 

ҳамнишинони] шайтон бошӣ» 

َك   ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
َيَٰٓأ

ِنَٰمۡح َفَتُكوَن  َِن ٱلره َعَذاب  م 
ا ۡيَطَِٰن َولِي ٗ  ٤٥ لِلشه

46. [Озар] Гуфт: «Эй Иброҳим, оё аз 

маъбудҳои ман рӯйгардонӣ? Агар [аз 

ақидаат] даст барнадорӣ, ҳатман, 

сангсорат мекунам; [бирав] ва 

муддати зиёде аз ман дур шав» 

نَت َعۡن َءالَِهتِي 
َ
َراِغٌب أ

َ
َقاَل أ

ۡرُجمَنهَكۖۡ 
َ
هۡم تَنَتهِ لَأ إِبَۡرَٰهِيُمۖۡ لَئِن ل َيَٰٓ

ا  ٤٦ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗ

47. [Иброҳим] Гуфт: «Салом [ва 

амният аз ҷониби ман] бар ту. Ба зудӣ 

аз Парвардигорам бароят омурзиш 

хоҳам хост. Бе тардид, ӯ нисбат ба 

ман бисёр меҳрубон аст 

ۡسَتۡغفُِر لََك  
َ
َقاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

ا  ٤٧ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ َكاَن بِي َحفِي ٗ

48. Ва аз шумо [кофирон] ва он чи ба 

ҷойи Аллоҳ таоло мехонед, 

канорагирӣ мекунам ва 

Парвардигорамро мехонам. Умед аст, 

ки дар хондани Парвардигорам [аз 

иҷобат] бебаҳра набошам» 

ۡعتَِزلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن 
َ
َوأ

ُكوَن  
َ
هٓا أ ل

َ
ۡدُعواْ َرب ِي َعَسيَٰٓ أ

َ
ِ َوأ ٱَّلله

ابُِدعَآِء َرب ِي شَ   ٤٨ قِي ٗ

49. Пас, чун аз онон ва он чи ба ҷойи 

Аллоҳ таоло мепарастиданд, 

канорагирӣ кард, Исҳоқ ва Яъқубро ба 

ӯ бахшидем ва ҳамаи [онон]-ро 

паёмбар намудем 

ا ٱۡعتََزلَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن  فَلَمه
ۥٓ إِۡسَحََٰق   ِ َوَهۡبَنا لَُه ُدوِن ٱَّلله

اَويَۡعُقوَبۖۡ  ا َجَعلَۡنا نَبِي ٗ
 ٤٩  وَُكل ٗ

50. Ва эшонро аз раҳмати хеш 

баҳраманд сохтем ва барояшон [дар 

миёни мардум овозаи баланд ва] 

номи наку ниҳодем 

ِن رهۡحمَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم   َوَوَهۡبَنا لَُهم م 
ا  ٥٠ لَِساَن ِصۡدٍق َعلِي ٗ

51. Ва дар ин китоб аз Мӯсо ёд кун. Бе 

тардид, ӯ [баргузидае] мухлис ва 

фиристодаву паёмбар буд 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب ُموَسيَٰٓ
ا  ٥١ ُمخۡلَٗصا وََكاَن رَُسولٗا نهبِي ٗ
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52. Ва [мо] ӯро аз самти рости [кӯҳи] 

Тӯр нидо додем ва муноҷоткунон [ба 

хеш] наздикаш сохтем 

ۡيَمِن  
َ
ورِ ٱلۡأ َوَنََٰديَۡنَُٰه ِمن َجانِِب ٱلطُّ

ا ۡبَنَُٰه َنِجي ٗ  ٥٢ َوقَره

53. Ва аз раҳмати худ бародараш 

Ҳорунро – ки, паёмбар [ва ёвари ӯ] 

буд – ва ба вай ато кардем 

َخاهُ َهَُٰروَن  
َ
َوَوَهۡبَنا لَُهۥ ِمن رهۡحمَتَِنآ أ

ا  ٥٣ نَبِي ٗ

54. Ва дар ин китоб аз Исмоил ёд кун. 

Бе тардид, ӯ ростваъда ва 

фиристодаву паёмбар буд 

ْۚ إِنهُهۥ   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل
َكاَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد وََكاَن رَُسولٗا  

ا  ٥٤ نهبِي ٗ

55. Ва [ҳамвора] хонаводаашро ба 

намозу закот фармон медод ва назди 

Парвардигораш писандида буд 

ةِ  َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ ۡهلَُهۥ بِٱلصه
َ
ُمُر أ

ۡ
وََكاَن يَأ

 ٥٥ وََكاَن ِعنَد َرب ِهِۦ َمۡرِضي ٗا

56. Ва дар ин китоб аз Идрис ёд кун. 

Бе тардид, ӯ ростгуфтору паёмбаре 

буд 

َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ 
يٗقا  ِ  ٥٦ نهبِي ٗاَكاَن ِصد 

57. Ва [мо] ӯро ба мақоме баланд 

баркашидем 
 ٥٧ َوَرَفۡعَنَُٰه َمكَانًا َعلِيًّا

58. Инон касоне аз паёмбарон 

ҳастанд, ки Аллоҳ таоло бар эшон 

неъмат [ҳидоят] дод; [афроде] аз 

фарзандони Одам ва аз касоне, ки 

ҳамроҳи Нуҳ [бар киштӣ] савор 

кардем ва аз фарзандони Иброҳим ва 

Яъқуб ва аз [ҷумла] афроде, ки 

ҳидоят кардем ва баргузидем [ва] ҳар 

гоҳ оёти [Парвардигори] Раҳмон бар 

эшон хонда мешуд, саҷдакунон ва 

гирён ба хок меафтоданд 

ُ َعلَۡيِهم  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

 ِ بِي  َِن ٱلنه ۡن  م  ِيهةِ َءاَدَم َوِممه ـَۧن ِمن ُذر 
ِيهةِ إِبَۡرَٰهِيَم  َحمَلَۡنا َمَع نُوٖح َوِمن ُذر 
 ْۚ ۡن َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنآ َِٰٓءيَل َوِممه َوِإۡسَر

ِنَٰمۡح  إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت ٱلره
 ٥٨ ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩
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59. Он гоҳ пас аз онон ҷонишиноне 

гумроҳ ва ношоиста омаданд, ки 

намозро табоҳ сохтанд [дар он 

саҳлангорӣ намуданд] ва аз ҳавасҳо 

[ва шаҳавот] пайравӣ карданд; ва ба 

зудӣ [кайфари] гумроҳии [хеш]-ро 

хоҳанд дид 

۞فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٌۡف  
هَ  ةَ َوٱتهَبُعواْ ٱلشه لَوَٰ َضاُعواْ ٱلصه

َ
َوَِٰتِۖ أ

 ٥٩ فََسۡوَف يَلَۡقۡوَن َغيًّا

60. Магар касе, ки тавба намуд ва 

имон овард ва коре шоиста кард. Пас, 

инон ба биҳишт дохил мешаванд ва 

бар онон ҳеҷ ситаме намеравад 

ها َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا   إِل
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة 

ُ
َولَا  فَأ

ا  ٦٠ ُيۡظلَُموَن َشۡيـ ٗ

61. Боғҳое ҷовидон, ки [Аллоҳи] 

Раҳмон аз [олам] нопайдо ба 

бандагонаш ваъда додааст. Яқинан, 

ваъдаи ӯ омаданӣ аст 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن   َجنه
ِعَباَدهُۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنهُهۥ كَاَن وَۡعُدهُۥ  

ا تِي ٗ
ۡ
 ٦١ َمأ

62. Дар он ҷо сухани беҳудае 

намешунавад [ва гуфторашон] ҷуз 

салом [у таҳият нест]; ва дар он ҷо 

бар эшон [ҳар] субҳу шом рӯзӣ 

[беҳисоб фароҳам] аст 

 ۡۖ ها َسَلَٰٗما ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِل ل
َولَُهۡم رِۡزُقُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة 

 ٦٢ اوََعِشي ٗ 

63. Ин ҳамон биҳиште аст, ки ба ҳар 

кас аз бандагонамон, ки [дар дунё] 

парҳезкор бошад, ба мерос медиҳем 

تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا  
ا  ٦٣ َمن َكاَن تَقِي ٗ

64. Ва [эй Ҷабраил, ба Муҳаммад 

бигӯ] «Мо ҷуз ба фармони 

Парвардигорат фуруд намеоем. Ӯ 

ҳоким бар оянда ва гузашта ва ҳоли 

мост; ва Парвардигорат фаромӯшкор 

нест 

ۡمرِ َرب َِكۖۡ لَُهۥ َما 
َ
ها بِأ ُل إِل َوَما نَتَنَزه

يِۡديَنا َوَما َخلَۡفَنا َوَما َبيَۡن  
َ
َبيَۡن أ

ا َٰلَِكْۚ َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ٗ  ٦٤ َذ
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65. [Ҳамон] Парвардигори осмонҳо ва 

замин ва он чи миёни онҳост; пас, ӯро 

парастиш кун ва бар ибодаташ 

шикебо [ва пойдор] бош. Оё 

[ҳаммонанд ва] ҳамноме барояш 

мешиносӣ?» 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ رهبُّ ٱلسه

فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطبِۡر لِعَِبََٰدتِهۚۦِْ َهۡل  
 َ اَتۡعلَُم ل  ٦٥ ُهۥ َسِمي ٗ

66. Ва инсони [кофир] мегӯяд: «Оё 

ҳангоме ки бимирам, ба ростӣ, маро 

зинда [аз гӯр] берун хоҳанд овард?» 

ِءَذا َما ِمتُّ لََسۡوَف  
َ
َويَُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن أ

ۡخَرُج َحيًّا
ُ
 ٦٦ أ

67. Оё инсон ба ёд намеоварад, ки мо 

пеш аз ин ӯро офаридем, дар ҳоле ки 

ҳеҷ набуд? 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن 
َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

ا  ٦٧ َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡيـ ٗ

68. Пас, савганд ба Парвардигорат, ки 

яқинан, онон [мункирони қиёмат]-ро 

бо шаётин маҳшур хоҳем кард; сипас 

ҳамаро ба зону дароварда гирдогирди 

дузах ҳозир мекунем 

َيَِٰطيَن ُثمه  َفَوَرب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم َوٱلشه
ا  ٦٨ لَُنۡحِضَرنهُهۡم َحۡوَل َجَهنهَم ِجثِي ٗ

69. Сипас аз ҳар гурӯҳе касонеро дар 

баробари [фармони Аллоҳи] Раҳмон 

саркаштар будаанд, берун мекашем 

ُهۡم   ُثمه لََننزَِعنه ِمن ُكل ِ  يُّ
َ
ِشيَعٍة أ

ا ِنَٰمۡح ِعتِي ٗ َشدُّ عَلَى ٱلره
َ
 ٦٩ أ

70. Он гоҳ, яқинан, Мо ба [ҳоли] 

касоне, ки барои [дарафтодан ба] он 

[оташи даҳшатнок] сазовортаранд, 

донотарем 

ۡولَيَٰ بَِها 
َ
هِذيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱل

َ
ُثمه لََنۡحُن أ

ا  ٧٠ ِصلِي ٗ

71. Ва ҳеҷ як аз шумо [мардум] нест, 

магар он ки вориди он мегардад; 

[муъминон барои убур ва дидан, 

кофирон барои вуруд ва мондан]. Ин 

[амр] ҳамвора бар Парвардигорат 

қазои ҳатмӣ аст 

ْۚ َكاَن عَلَىَٰ   ها َوارُِدَها ِنُكۡم إِل َوِإن م 
ا ۡقِضي ٗ  ٧١ َرب َِك َحۡتٗما مه

72. Сипас касонеро, ки парҳезкорӣ 

кардаанд, [аз оташ] наҷот медиҳем ва 

золимонро ба зону даромада, дар он 

раҳо мекунем 

نََذُر   هِذيَن ٱتهَقواْ وه ي ٱل ُثمه ُنَنج ِ
ا َٰلِِميَن فِيَها ِجثِي ٗ  ٧٢ ٱلظه
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73. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мо 

бар онон тиловат мешавад, касоне, ки 

куфр варзидаанд, ба афроде, ки имон 

овардаанд, мегӯянд: «Кадом як аз [мо] 

ду гурӯҳ ҷойгоҳе беҳтару маҷлисе 

накутар дорад?» 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت 
هِذيَن َءاَمُنٓواْ   هِذيَن َكَفُرواْ لِل َقاَل ٱل

يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن َخيۡر  
َ
ۡحَسُن أ

َ
َقاٗما َوأ مه

 ٧٣ نَِدي ٗا

74. Чи бисёр наслҳоро пеш аз онон 

нобуд кардем, ки сарвате бештар ва 

зоҳире оростатар доштанд 

ِن قَۡرٍن ُهۡم   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

َثَٰٗثا َورِۡءٗيا
َ
ۡحَسُن أ

َ
 ٧٤ أ

75. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ҳар ки дар 

гумроҳӣ аст, [Аллоҳи] Раҳмон ба ӯ 

муҳлат медиҳад [то гумроҳиаш 

бештар шавад] то замоне, ки ваъдаи 

илоҳиро [ба чашми худ] бубинанд: ё 

азоби [дунё] ё [кайфари] қиёмат. Пас, 

ба зудӣ хоҳанд донист, ки чи касе 

ҷойгоҳаш бадтар ва сипоҳаш 

нотавонтар аст» 

َلَٰلَةِ فَلَۡيۡمُدۡد لَُه قُۡل َمن َكاَن فِي ٱلضه 
ۡواْ َما  

َ
اْۚ َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ

اَعَة   ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه يُوَعُدوَن إِمه
كَاٗنا  فََسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو َشر   مه

ۡضَعُف ُجنٗدا
َ
 ٧٥ َوأ

76. Ва [аммо] касоне, ки роҳ ёфтаанд, 

Аллоҳ таоло бар ҳидояташон 

меафзояд; ва некиҳои пойдор 

[рафтору гуфтори шоиста] дар 

пешгоҳи Парвардигорат подоше 

беҳтар ва саранҷоме накутар дорад 

هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدىِۗ  ُ ٱل َويَزِيُد ٱَّلله
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد   َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

ا َردًّ  ٧٦ َرب َِك ثََواٗبا وََخيۡر  مه

77. Оё дидӣ он касеро, ки ба оёти Мо 

кофир шуд ва гуфт: «Ҳатман, молу 

фарзанд [-и фаровоне дар охират] ба 

ман дода хоҳад шуд?» 

هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتَِنا َوَقاَل   فَرََءيَۡت ٱل
َ
أ

وَتيَنه َمالٗا َوَولًَدا
ُ
 ٧٧ لَأ

78. Оё ӯ бар ғайб огоҳӣ ёфтааст, ё аз 

[Аллоҳи] Раҳмон паймоне 

гирифтааст? 

ِنَٰمۡح   خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته
َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طه

َ
أ

 ٧٨ َعۡهٗدا

79. [Ҳаргиз] Чунин нест; гуфтаашро 

менависем ва бар азобаш меафзоем 
هاْۚ َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ   َكل

ا  ٧٩ ِمَن ٱلَۡعَذاِب َمد ٗ
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80. Ва он чи [аз амволу фарзандон], 

ки мегӯяд, аз ӯ ба ирс мебарем ва 

[рӯзи қиёмат тиҳидаст ва] танҳо назди 

мо меояд 

تِيَنا فَۡرٗدا
ۡ
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ

81. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ 

таоло маъбудоне баргузидаанд, то 

[ёвару] пуштибонашон бошад 

ِ َءالَِهٗة   خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱته
ا  ٨١ ل َِيُكونُواْ لَُهۡم ِعز ٗ

82. Чунин нест; [балки он маъбудҳо 

дар қиёмат] ибодати ононро инкор 

хоҳанд кард ва душманашон хоҳанд 

буд 

هاْۚ َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم   َكل
اَويَُكونُوَن َعلَۡيهِ   ٨٢ ۡم ِضدًّ

83. ]Эй паёмбар] Оё надидӣ, ки Мо 

шаётинро бар кофирон фиристодем, 

то ононро [бо васвасаҳои худ] таҳрик 

кунанд [ва аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоранд]? 

َيَِٰطيَن عَلَى   ۡرَسلَۡنا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ا ز ٗ
َ
َٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ  ٨٣ ٱلَۡك

84. Пас, дар бораи [нобудии] онон 

шитоб накун. Ҷуз ин нест, ки Мо 

[рӯзҳои марг ва фаро расидани 

азобро] ба диққат барояшон 

мешуморем 

فَلَا َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم 
ا  ٨٤ َعد ٗ

85. [Ёд кун аз] Рӯзе, ки парҳезкоронро 

[бо иззату эҳтиром] ба меҳмонии 

[Аллоҳи] Раҳмон гирд меоварем 

ِنَٰمۡح  يَۡوَم َنحُۡشُر ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره
 ٨٥ َوۡفٗدا

86. Ва муҷримонро ташнаком ба сӯйи 

ҷаҳаннам меронем 
َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِميَن إِلَيَٰ َجَهنهَم 

 ٨٦ وِۡرٗدا

87. Онон ҳаргиз [тавони] шафоат 

надоранд; магар касе, ки [бо имон ва 

амали шоистааш] аз [Аллоҳи] Раҳмон 

паймоне гирифта бошад 

خََذ  ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل ها َيۡملُِكوَن ٱلشه ل
ِنَٰمۡح َعۡهٗدا  ٨٧ ِعنَد ٱلره

88. Ва [мушрикон] гуфтанд: «[Аллоҳи] 

Раҳмон фарзанде [барои хеш] 

баргузидааст» 

خَ   ٨٨ َذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداَوَقالُواْ ٱته
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89. Ба ростӣ, [бо ин иддао] чизе бисёр 

зишт [ба миён] овардед! 
ا  ٨٩ لهَقۡد ِجۡئُتۡم َشۡيـ ًا إِد ٗ

90. Аз ин [сухани куфромез] наздик 

аст осмонҳо аз ҳам бипошад ва замин 

бишкофад ва кӯҳҳо дар ҳам 

бишкананд ва фуру резанд 

ۡرَن ِمۡنُه  َمََٰوَُٰت َيَتَفطه تَكَاُد ٱلسه
ۡرُض َوَتخِرُّ ٱلِۡجَباُل 

َ
َوتَنَشقُّ ٱلۡأ

ا  ٩٠ َهدًّ

91. [Чаро] Ки барои [Аллоҳи] Раҳмон 

фарзанде иддао кардаанд 
ِنَٰمۡح َولَٗدا ن َدَعۡواْ لِلره

َ
 ٩١ أ

92. Ва ҳаргиз сазовори [Аллоҳи] 

Раҳмон нест, ки фарзанде баргузинад 
ن َيتهِخَذ  

َ
ِنَٰمۡح أ َوَما يَۢنَبِغي لِلره

 ٩٢ َولًَدا

93. Дар осмонҳо ва замин ҳеҷ касе 

нест, магар он ки [дар рӯзи қиёмат 

хоксор ва] бандавор назди Аллоҳи 

Раҳмон меояд 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِن ُكلُّ َمن فِي ٱلسه

ِنَٰمۡح  هٓا َءاتِي ٱلره  ٩٣  َعۡبٗداإِل

94. Яқинан, [Аллоҳ таоло ҳамаи] 

ононро дар шумор оварда ва дуруст 

баршумурдааст 

ا ُهۡم َعد ٗ َُٰهۡم وََعده ۡحَصى
َ
 ٩٤ لهَقۡد أ

95. Ва ҳамагиашон рӯзи қиёмат танҳо 

[ва тиҳидаст] назди Ӯ ҳозир мешаванд 
 ٩٥ فَۡرًدا وَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ

96. Касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста кардаанд, яқинан, 

[Аллоҳи] Раҳмон [дар дилҳои 

бандагонаш] барояшон муҳаббате 

хоҳад ниҳод 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
َٰلَِحَِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرهۡحَمَُٰن   ٱلصه

ا  ٩٦ ُود ٗ

97. [Эй паёмбар] Бе тардид, Мо ин 

[Қуръон]-ро бар забони ту осон 

намудем, то парҳезкоронро бо он 

башорат диҳӣ ва ситезагарон [-и 

сарсахт]-ро бим диҳӣ 

َر بِهِ  ِ ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لُِتبَش  َفإِنهَما يَسه
ا ُّد ٗ  ٩٧ ٱلُۡمتهقِيَن َوتُنِذَر بِهِۦ َقۡوٗما ل
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98. Ва чи бисёр наслҳои гузаштаро 

пеш аз онон нобуд кардем. Оё 

[вуҷуди] ҳеҷ як аз ононро эҳсос 

мекунӣ ё камтарин садое аз онон 

мешунавӣ? 

ِن قَۡرٍن َهۡل   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم 
َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ ُتحِسُّ ِمۡنُهم م 

 ٩٨ رِۡكَزُۢا
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Сураи Тоҳо  طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. То, ҳо ١ طه 

2. [Эй паёмбар, мо] Қуръонро бар ту 

нозил накардем, то дар ранҷ бияфтӣ 
نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن  

َ
َمآ أ

 ٢ لِتَۡشَقيَٰٓ 

3. [Онро нафиристодем] Магар он ки 

панде бошад, барои ҳар ки [аз азоби 

илоҳӣ] метарсад 

ها تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰ   ٣ إِل

4. [Ин Қуръон] Фуруфиристодае аст аз 

ҷониби он ки замину осмонҳои 

баландро офаридааст 

ۡرَض  
َ
ۡن َخلََق ٱلۡأ ِمه تَنِزيلٗا م 

َمََٰوَِٰت ٱلۡ   ٤ ُعلَىَوٱلسه

5. [Парвардигори] Раҳмон [онгуна ки 

шоистаи Ӯ аст ва бидуни он ки мӯҳтоҷ 

ба Арш бошад] бар Арш қарор гирифт 

 ٥ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ 

6. Он чи дар осмонҳо ва замин ва он 

чи миёни онҳост ва он чи зери хок 

[пинҳон] аст, [ҳамагӣ] аз они Ӯст 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ َوَما بَيَۡنُهَما َوَما َتحَۡت ٱلثهَرىَٰ 

7. Ва агар сухан ошкор бигӯӣ [ё онро 

пинҳон дорӣ], яқинан, Ӯ [рози] ниҳон ва 

[ҳатто] ниҳонтар [аз он]-ро низ 

медонад 

َفإِنهُهۥ َيۡعلَُم َوِإن َتجَۡهۡر بِٱلَۡقۡوِل 
ۡخَفي 

َ
ره َوأ ِ  ٧ ٱلس 

8. Аллоҳ таоло аст, ки ҳеҷ маъбуде 

[бар ҳақ] ҷуз Ӯ нест [ва] накутарин 

номҳо аз они Ӯст 

ۡسَمآُء 
َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله

 ٨ ٱلۡحُۡسَنيَٰ 

9. [Эй паёмбар] Оё хабари Мӯсо ба ту 

расидааст? 
تَ 
َ
 ٩ ىََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ َوَهۡل أ
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10. Он гоҳ ки оташеро [аз дур] диду ба 

хонаводааш гуфт: «[Лаҳзае] Диранг 

кунед [ки] ман оташе дидаам. Шояд 

шуълае аз он бароятон биёварам ё 

канори он оташ роҳнамое биёбам» 

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي 
َ
إِۡذ رََءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ِۡنَها ءَ  انَۡسُت نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 
ارِ ُهٗدى ِجُد عَلَى ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
 ١٠ بَِقبٍَس أ

11. Пас, чун назди он [оташ] омад, 

нидо дода шуд, ки: «Эй Мӯсо 
ََٰها نُودَِي َيَُٰموَسيَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

12. Ба ростӣ, ман Парвардигорат 

ҳастам; пас, [барои муноҷот бо 

Парвардигор] кафшҳоятро даровар 

[ки] дар ҳақиқат, ту дар сарзамини 

муқаддаси «Туво» ҳастӣ 

نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنهَك  
َ
إِن ِٓي أ

ِس ُطٗوى  ١٢ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده

13. Ва ман туро [ба паёмбарӣ] 

баргузидам; пас, ба он чи ваҳй 

мешавад, гӯш фаро дор 

نَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما  
َ
َوأ

 ١٣ يُوَحيَٰٓ 

14. Бе тардид, манам «Аллоҳ таоло», 

ки ҳеҷ маъбуде [бар ҳаққе] ҷуз ман 

нест; пас, маро бипараст ва барои ёди 

ман намоз бар по дор 

نَا۠  
َ
هٓا أ ُ لَٓا إَِلََٰه إِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

ةَ لِِذۡكرِيٓ َف  لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
 ١٤ ٱۡعُبۡدنِي َوأ

15. Яқинан, қиёмат омаданӣ аст; [вале] 

мехоҳам [вақти] онро пинҳон дорам, то 

ба ҳар касе дар баробари [кор ва] 

талоше, ки мекунад, подош дода 

шавад 

ۡخفِيَها 
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

 ١٥  َنۡفِۭس بَِما تَۡسَعيَٰ لُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ 

16. Пас, мабодо касе, ки ба он имон 

надорад ва аз ҳавасҳояш пайравӣ 

мекунад, туро аз [накукорӣ ва омодагӣ 

барои] он боздорад, ки ҳалок мешавӣ 

ها يُۡؤِمُن   نهَك َعۡنَها َمن ل فَلَا يَُصده
َُٰه   ١٦ َفتَۡرَدىَٰ بَِها َوٱتهَبَع َهَوى

17. Ва, эй Мӯсо, он чист ба [дасти] 

ростат?» 
 ١٧ َوَما تِلَۡك بَِيِمينَِك َيَُٰموَسيَٰ 
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18. Ӯ гуфт: «Ин асои ман аст; бар он 

такя мекунам ва бо он барои 

гӯсфандонам [барги дарахтонро] фуру 

мерезам ва бо он корҳои дигаре [низ] 

дорам [ки бароварда мекунам] 

ُؤاْ َعلَۡيَها   تََوكه
َ
َقاَل ِهَي َعَصاَي أ

ُهشُّ بَِها عَلَىَٰ َغَنِمي َولَِي فِيَها  
َ
َوأ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ َمـ َارُِب أ

19. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Мӯсо, 

онро бияфкан» 
لۡقَِها َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ١٩ َقاَل أ

20. Пас, [Мӯсо] онро [бар замин] 

афканд ва ногаҳон [табдил ба] море 

шуд, ки ба суръат мехазид 

ََٰها َفإَِذا ِهَي َحيهة  تَۡسَعيَٰ  لَۡقى
َ
 ٢٠ فَأ

21. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Онро 

бигир ва натарс. Ба зудӣ онро ба 

шакли аввалаш бозмегардонем 

َقاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسُنعِيُدَها  
ولَيَٰ 

ُ
 ٢١ ِسيَرَتَها ٱلۡأ

22. Ва дастро дар бағал кун, то бидуни 

ҳеҷ газанде [ба унвони] муъҷизае 

дигар сафед [-у дурахшон] берун ояд 

َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ َجَناِحَك َتخُۡرۡج  
َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٍٓء َءايًَة  

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٢٢ أ

23. [Ҳадаф аз ироаи ду муъҷиза ин 

буд], ки бархе аз нишонаҳои бузурги 

хешро нишонат диҳем 

 ٢٣ لِنُِريََك ِمۡن َءاَيَٰتَِنا ٱلُۡكبَۡرى

24. [Инак] Ба сӯйи Фиръавн бирав [ки] 

бе тардид, [куфр варзида ва] саркашӣ 

кардааст» 

 ٢٤ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغيَٰ 

25. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, бар 

[ҳавсала ва] шикебоиям бияфзо 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي  ٢٥ َقاَل َرب 

26. Ва корамро бароям осон гардон ۡمرِي
َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

27. Ва гиреҳ аз забонам боз кун ِن ل َِسانِي  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 

28. То суханамро дарёбанд ٢٨ َيۡفَقُهواْ َقۡولِي 

29. Ва барои ман ёваре аз [афроди] 

хонадонам қарор бидеҳ 
ۡهلِى

َ
ِۡن أ  ٢٩ َوٱۡجَعل ل ِي َوزِيٗرا م 
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30. Ҳорун-бародарамро ِخي
َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

31. Пуштамро бо ӯ устувор соз ۡزرِي
َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

32. Ва ӯро дар кори [рисолати] ман 

шарик кун 
ۡمرِي

َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

33. Туро бисёр ба покӣ биситоем ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا 

34. ва бисёр ёдат кунем  ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا 

35. Бе тардид, Ту ба [ҳоли] мо биноӣ» ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصيٗرا 

36. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Мӯсо, 

хостаат ба ту дода шуд 
وتِيَت ُسۡؤلََك َيَُٰموَسيَٰ 

ُ
 ٣٦ َقاَل َقۡد أ

37. Дар ҳақиқат, мо [пештар] як бори 

дигар [низ] бар ту миннат ниҳода 

будем 

ۡخَرىَٰٓ 
ُ
ةً أ  ٣٧ َولََقۡد َمَننها َعلَۡيَك َمره

38. Он гоҳ ки он чиро, ки [бояд дар 

бораи ҳифозат аз ту] илҳом мешуд, ба 

модарат илҳом кардем 

َِك َما يُوَحيَٰٓ  م 
ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
 ٣٨ إِۡذ أ

39. Ки: «ӯро дар сандуқе бигзор ва он 

[сандуқ]-ро ба дарё [рӯди Нил] 

бияндоз, то дарё ӯро ба соҳил 

бияфканад [ва] душмани Ман ва 

душмани ӯ онро [аз об] бигирад; ва 

бар ту аз ҷониби хеш муҳре [дар 

дилҳо] афкандам ва [ҳимоятат кардам] 

таҳти назар парвариш ёбӣ 

ابُوِت فَٱۡقِذفِيهِ فِي   ِن ٱۡقِذفِيهِ فِي ٱلته
َ
أ

ُخۡذهُ 
ۡ
اِحِل يَأ ٱلَۡيم ِ فَلُۡيلۡقِهِ ٱلَۡيمُّ بِٱلسه

لَۡقۡيُت َعلَۡيَك 
َ
ۚۥْ َوأ هُه َعُدو   ل ِي وََعُدو   ل

ِن ِي َولُِتۡصَنَع عَلَىَٰ َعۡينِيٓ  َمحَبهةٗ   ٣٩ م 



 

Ta Ha 

 

552 

 

 طه 

40. Он гоҳ ки хоҳарат [дар канори руд 

ҳамроҳ бо сандуқи ту] роҳ мерафт ва 

[ба касоне, ки туро аз об гирифтанд] 

гуфт: «Мехоҳед шахсеро нишонатон 

диҳам, ки сарпарастии ӯро ба уҳда 

бигирад?» Пас, туро ба модарат 

бозгардонидем, то чашмаш [ба 

дидорат] равшан гардад ва андуҳгин 

набошад; ва [баъдҳо] ту шахсе [қибтӣ]-

ро куштӣ ва Мо аз андӯҳ [ва муҷозоти 

қатл] наҷотат додем ва туро борҳо 

озмудем. Пас [аз он] чанд сол байни 

мардуми Мадян ба сар бурдӣ; он гоҳ, 

эй Мӯсо, бар [тибқи] тақдири [илоҳӣ ва 

дар замони муқаррар ба ин ҷо] омадӣ 

ۡخُتَك َفَتُقوُل َهۡل  
ُ
إِۡذ َتۡمِشٓي أ

ۖۥۡ   ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ َمن يَۡكُفلُُه
َ
أ

َِك كَۡي َتَقره َعۡيُنَها   م 
ُ
فَرََجۡعَنََٰك إِلَيَٰٓ أ

ۡيَنََٰك   َولَا َتحَۡزَنْۚ َوَقَتلَۡت َنۡفٗسا َفَنجه
ْۚ فَلَبِۡثَت  ِمَن ٱلَۡغم ِ َوَفتَ  ََٰك ُفُتوٗنا نه

ۡهِل َمۡدَيَن ُثمه ِجۡئَت  
َ
ِسنِيَن فِٓي أ

 ٤٠ عَلَىَٰ َقَدرٖ َيَُٰموَسيَٰ 

41. Ва туро барои худам баргузидам 

[то паёмамро ба мардум бирасонӣ] 
 ٤١ َوٱۡصَطَنۡعُتَك لَِنۡفِسي

42. [Инак] Ту ва бародарат бо 

нишонаҳои [қудрату ягонагии] Ман 

равона шавед ва дар [даъвати ҳақ ва] 

ёд кардани Ман сустӣ наварзед 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا  
َ
نَت َوأ

َ
ٱۡذَهۡب أ

 ٤٢ تَنَِيا فِي ذِۡكرِي

43. Ба сӯйи Фиръавн биравед, ки ӯ 

[куфр варзида ва] саркашӣ кардааст 
 ٤٣ َغيَٰ ٱۡذَهَبآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ طَ 

44. Пас, ба нармӣ бо ӯ сухан бигӯед; 

бошад, ки панд гирад ё [аз азоби 

илоҳӣ] битарсад [ва тавба кунад] 

ُر   هُهۥ َيَتَذكه هي ِٗنا لهَعل َفُقولَا لَُهۥ َقۡولٗا ل
ۡو َيخَۡشيَٰ 

َ
 ٤٤ أ

45. [Мӯсо ва Ҳорун] гуфтанд: 

«Парвардигоро, мо бимнокем, ки бар 

мо пешдастӣ намояд [ва пеш аз поёни 

даъват муҷозотамон кунад] ё [дар 

баробари сухани ҳақ] саркашӣ кунад» 

ن َيۡفُرَط  
َ
َنا َنخَاُف أ َقالَا َربهَنآ إِنه

ن َيۡطَغيَٰ 
َ
ۡو أ

َ
 ٤٥ َعلَۡيَنآ أ

46. [Аллоҳ таоло] фармуд: «Натарсед 

[ки] яқинан, Ман ҳамроҳатон ҳастам 

[ва ҳама чизро] мешунавам ва 

мебинам 

ۡسَمُع 
َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ َقاَل لَا َتخَاَفآ

َرىَٰ 
َ
 ٤٦ َوأ
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47. Пас, ба сӯи ӯ биравед ва бигӯед: 

«Мо фиристодагони Парвардигорат 

ҳастем. Бани Исроилро ҳамроҳи мо 

бифирист ва [таҳқиру] озорашон 

накун. Ба ростӣ, ки Мо барои ту аз 

ҷониби Парвардигорат нишонаҳои 

равшане овардаем; ва саломатӣ [аз 

азоби илоҳӣ] бар касест, ки аз ҳидоят 

пайравӣ кунад 

تَِياهُ َفُقولَٓا إِنها َرُسولَا َرب َِك  
ۡ
فَأ

َِٰٓءيَل َولَا   ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر
َ
فَأ

ۡبُهۡمۖۡ َقۡد ِجۡئَنََٰك أَـِب ِ ِن ُتَعذ  يَةٖ م 
َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن ٱتهَبَع   ب َِكۖۡ َوٱلسه ره

 ٤٧ ٱلُۡهَدىَٰٓ 

48. Дар ҳақиқат, ба мо ваҳй шудааст, 

ки азоби [дузах] бар касест, ки [оёт ва 

муъҷизотро] дурӯғ ангошт ва [аз 

даъвати паёмбараш] рӯй гардонд» 

نه ٱلۡعَ 
َ
وِحَي إِلَۡيَنآ أ

ُ
َذاَب عَلَىَٰ إِنها َقۡد أ

هيَٰ  َب َوتََول  ٤٨ َمن َكذه

49. [Фиръавн] Гуфт: «Эй Мӯсо, 

Парвардигори шумо кист?» 
بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ   ٤٩ َقاَل َفَمن ره

50. [Мӯсо] гуфт: «Парвардигори мо 

касест, ки ба ҳар чизе офариниши 

[зоҳир ва вижагиҳои муносиби] ӯро 

бахшида ва сипас [онро] ҳидоят 

намудааст» 

ۡعَطيَٰ ُكله َشۡيٍء 
َ
هِذٓي أ َقاَل َربَُّنا ٱل

 ٥٠ َخلَۡقُهۥ ُثمه َهَدىَٰ 

51. [Фиръавн] Гуфт: «Пас, ҳол [ва 

сарнавишти наслҳои гузашта [ки 

кофир будаанд] чист?» 

ولَيَٰ 
ُ
 ٥١ َقاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

52. [Мӯсо] Гуфт: «Дониши он дар 

китобе [Лавҳи Маҳфуз] назди 

Парвардигори ман [сабт] аст. 

Парвардигорам на иштибоҳ мекунад 

ва на фаромӯш менамояд 

ها  َقاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل
 ٥٢ يَِضلُّ َرب ِي َولَا يَنَسي

53. Он [маъбуде], ки заминро бароятон 

[ҳамчун] гаҳворае [маҳалли осоиш] 

қарор дод ва дар он роҳҳое эҷод кард 

ва аз осмон обе фуру фиристод ва ба 

василаи он анвои гуногуни гиёҳонро 

[аз замин] берун овардем 

ۡرَض َمۡهٗدا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

نَزَل  
َ
وََسلََك لَُكۡم فِيَها ُسُبلٗا َوأ

َمآِء مَ  ۦٓ  ِمَن ٱلسه ۡخرَۡجَنا بِهِ
َ
اٗٓء فَأ

ِن نهَباٖت َشتهيَٰ  ۡزَوَٰٗجا م 
َ
 ٥٣ أ
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54. [Ҳам худ аз он] Бихӯред ва [ҳам] 

чаҳорпоёнатонро бичаронед. Бе 

тардид, дар ин [умур] барои 

хирадмандон нишонаҳое [аз қудрати 

илоҳӣ] аст 

َٰلَِك  نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه فِي َذ
َ
ُكلُواْ َوٱرَۡعۡواْ أ

َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ
ُ
 ٥٤ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ

55. Шуморо аз он [хок] офаридем ва 

ба он бозмегардонем ва бори дигар 

[дар қиёмат] аз он берун меоварем 

۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها 
نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً 

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٥٥ أ

56. Ва ба ростӣ, [Мо] ҳамаи нишонаҳои 

[қудрати] худро ба ӯ нишон додем; 

вале [ҳамаро] дурӯғ пиндошт ва 

[даъвати ҳақро] напазируфт 

َب  َرۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا ُكلهَها َفَكذه
َ
َولََقۡد أ

بَيَٰ 
َ
 ٥٦ َوأ

57. [Он гоҳ] Гуфт: «Эй Мӯсо, оё назди 

мо омадӣ, ки бо ҷодуят моро аз 

сарзаминамон берун кунӣ? 

ۡرِضَنا  
َ
ِجۡئتََنا لُِتۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
َقاَل أ

 ٥٧ بِِسۡحرَِك َيَُٰموَسيَٰ 

58. Пас, яқинан, мо низ ҷодуе монанди 

он бароят меоварем; пас, дар маконе, 

ки [фосилааш аз ҳар ду тараф] яксон 

бошад, ваъдагоҳе миёни Мо ва худ 

таъйин кун, ки на Мо аз он хилоф 

кунем ва на ту 

ِۡثلِهِۦ فَٱۡجَعۡل   تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
فَلََنأ

ها ُنخۡلُِفُهۥ   بَيَۡنَنا َوبَۡيَنَك َموِۡعٗدا ل
نَت َمكَاٗنا ُسٗوى

َ
 ٥٨ َنحُۡن َولَٓا أ

59. [Мӯсо] гуфт: «Ваъдагоҳи шумо рӯзи 

ид бошад, ки [ҳамаи] мардум пеш аз 

зуҳр ҷамъ мешаванд» 

ن  
َ
ِيَنةِ َوأ َقاَل َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم ٱلز 

اُس ُضٗحي  ٥٩ ُيحَۡشَر ٱلنه

60. Он гоҳ Фиръавн бозгашт ва 

[тамоми] найрангу ҳилаи хешро ҷамъ 

кард ва [ҳамроҳи ҷодугаронаш ба 

маҳалли мавриди назар] омад 

هيَٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُثمه  َفَتَول
تَيَٰ 

َ
 ٦٠ أ
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61. Мӯсо ба онон гуфт: «Вой бар шумо! 

Бар Аллоҳ таоло дурӯғ набандед, ки 

бо азобе [сахт] нобудатон месозад; ва 

яқинан, ҳар ки [бо фиреб додани 

мардум бар Аллоҳ таоло] дурӯғ баст, 

зиёнкор гашт» 

وَسيَٰ َوۡيلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ  َقاَل لَُهم مُّ
ِ َكِذٗبا فَيُۡسِحَتُكم عَلَى  ٱَّلله

 ٦١ بَِعَذاٖبِۖ َوَقۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

62. Пас, [ҷодугарон пас аз ҳушдори 

Мӯсо] дар корашон миёни худ ихтилоф 

карданд ва пинҳонӣ гуфтугӯ карданд 

واْ  َسرُّ
َ
ۡمَرُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
َفَتَنَٰزَُعٓواْ أ

 ٦٢ ٱلنهۡجَوىَٰ 

63. [Бархе аз онон] Гуфтанд: «Ин ду 

[нафар] ҳатман, ҷодугаранд [ва] бо 

ҷодуи хеш мехоҳанд шуморо аз 

сарзаминатон берун кунанд ва оин [ва 

роҳу расм]-и бартари шуморо аз миён 

бардоранд 

َقالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن  
ۡرِضُكم  

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجاُكم م 

َ
أ

ۡحرِهَِما َويَۡذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم  بِسِ 
 ٦٣ ٱلُۡمۡثلَىَٰ 

64. Пас, [ҳамаи] найранги хешро 

фароҳам кунед [ва ба кор бандед]; 

сипас дар як саф [барои мубориза] ба 

пеш оед. Бе тардид, ҳар ки имрӯз [бар 

душман] чира шавад, пирӯз [ва комёб] 

гаштааст 

ۡجمُِعواْ 
َ
ْۚ فَأ ا َكۡيَدُكۡم ُثمه ٱۡئُتواْ َصف ٗ

فۡلََح ٱلَۡيۡوَم َمِن ٱۡسَتۡعلَىَٰ 
َ
 ٦٤ َوَقۡد أ

65. [Ҷодугарон] гуфтанд: «Эй Мӯсо, оё 

ту [он чиро бо худ дорӣ] меафканӣ ё 

[мо] нахустин касе бошем, ки 

меафканад?» 

ن  
َ
آ أ ن تُلِۡقَي َوِإمه

َ
آ أ َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

لَۡقيَٰ نهكُ 
َ
َل َمۡن أ وه

َ
 ٦٥ وَن أ

66. [Мӯсо] Гуфт: «[На] балки шумо 

бияфканед». Пас, ногоҳ ресмонҳо ва 

чӯбдастҳои онон аз ҷодуяшон чунон ба 

назараш расид, ки гӯӣ ба шитоб 

мехазанд 

ْۖۡ َفإَِذا ِحَبالُُهۡم  لُۡقوا
َ
َقاَل بَۡل أ

إِلَۡيهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل 
نهَها تَۡسَعيَٰ 

َ
 ٦٦ أ

67. Пас, Мӯсо дар дилаш тарсе эҳсос 

кард 
وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة 

َ
فَأ

وَسيَٰ   ٦٧ مُّ
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68. Гуфтем: «Натарс, [ки] ту, ҳатман, 

[пирӯз ва] бартарӣ 
عۡلَىَٰ 

َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلَۡنا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

69. Ва он чиро, ки дар дасти рости худ 

дорӣ, бияфкан, то [тамоми] он чиро, ки 

сохтаанд, бибалъад. Бе тардид, он чи 

онон сохтаанд, фақат найранги 

ҷодугар аст ва ҷодугар ҳар ҷо, ки 

бошад [ва ҳар чӣ кунад], пирӯз 

намегардад» 

لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما 
َ
َوأ

ْۖۡ إِنهَما َصَنُعواْ َكۡيُد َسَِٰحرِٖۖ َصنَ  ُعٓوا
تَيَٰ 

َ
اِحُر َحۡيُث أ  ٦٩ َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه

70. [Пас, чун Мӯсо асояшро бар замин 

андохт, ба мори бузурге табдил шуд 

ва сохтаҳои ононро балъид], он гоҳ 

ҷодугарон ба саҷда афтоданд [ва] 

гуфтанд: «Ба Парвардигори Ҳорун ва 

Мӯсо имон овардем» 

ٗدا َقالُٓواْ َءاَمنها   َحَرةُ ُسجه لِۡقَي ٱلسه
ُ
فَأ

ِ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ   ٧٠ بَِرب 

71. [Фиръавн] Гуфт: «Оё пеш аз он ки 

ба шумо иҷозат диҳам ба ӯ имон 

овардед? Ҳатман, ӯ бузурги шумост, 

ки ба шумо ҷодугарӣ омӯхтааст. Пас, 

ҳатман, дасту пойи шуморо бар акси 

якдигар [аз чапу рост] қатъ мекунам ва 

ҳамагиатонро дар танаҳои нахл ба дор 

меовезам ва он гоҳ хуб хоҳед донист, 

ки азоб [ва шиканҷаи] кадом яки аз мо 

сахттар ва пояндатар аст; [ман ё 

Парвардигори Мӯсо]» 

ۡن َءاَذَن َقاَل َءاَمنُتۡم 
َ
لَُهۥ َقۡبَل أ

هِذي  لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
َعنه   ِ ۖۡ فَلَُأَقط  ۡحَر ِ َعلهَمُكُم ٱلس 

ِۡن ِخَلَٰٖف  رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

َصل َِبنهُكۡم فِي ُجُذوِع ٱلنهۡخِل 
ُ
َولَأ

َشدُّ َعَذاٗبا  
َ
َنآ أ يُّ

َ
َولََتۡعلَُمنه أ

ۡبَقيَٰ 
َ
 ٧١ َوأ

72. [Ҷодугарон] Гуфтанд: «Ҳаргиз 

[пайравӣ аз] туро бар ин далоили 

равшане, ки бароямон омадааст ва 

[ҳамчунин] бар он ки моро 

офаридааст, тарҷеҳ намедиҳем; пас, 

ба ҳар ҳукме, ки мехоҳӣ, ҳукм кун. Ту 

фақат метавонӣ дар зиндагии ин дунё 

ҳукм кунӣ 

َك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا ِمَن  َقالُواْ لَن نُّۡؤثِرَ 
ۖۡ فَٱقِۡض َمآ  هِذي َفَطَرنَا ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل

نَت َقاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِضي َهَِٰذهِ  
َ
أ

ۡنَيآ  ةَ ٱلدُّ  ٧٢ ٱلۡحََيوَٰ
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73. Бе тардид, мо ба 

Парвардигорамон имон овардем, то 

гуноҳонамон ва он чиро аз ҷодугарӣ 

бар мо таҳмил кардаӣ, бибахшояд; ва 

Аллоҳ таоло беҳтару пояндатар аст» 

إِنهآ َءاَمنها بَِرب َِنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيََٰنا 
ۡحرِِۗ   ِ ۡكَرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن ٱلس 

َ
َوَمآ أ

ۡبَقيَٰٓ 
َ
ُ َخيۡر  َوأ  ٧٣ َوٱَّلله

74. Ҳар ки дар пешгоҳи 

Парвардигораш гунаҳкор ҳозир шавад, 

яқинан, оташи дузах барои ӯст; дар он 

ҷо на мемирад [ ки раҳоӣ ёбад] ва на 

[ба хушӣ] зиндагӣ мекунад 

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما َفإِنه لَُهۥ 
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ َجَهنهَم لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

75. Ва ҳар ки муъмин назди ӯ биёяд, 

дар ҳоле ки корҳои шоиста анҷом дода 

бошад, пас, инон дараҷоти олӣ доранд 

تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا َقۡد َعِمَل 
ۡ
َوَمن يَأ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم 
ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ ٱلصه

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ   ٧٥ ٱلده

76. Боғҳои ҷовидони [биҳишт], ки 

ҷӯйборҳо зери [дарахтони] он ҷорӣ аст. 

Ҳамеша дар он хоҳанд буд; ва ин аст 

подоши касе, ки худро [аз олудагиҳои 

ширку гуноҳ] пок кардааст 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َجنه
َٰلَِك َجَزآُء  ْۚ َوَذ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
ٱلۡأ

هيَٰ   ٧٦ َمن تََزك

77. Ва ба ростӣ, [Мо] ба Мӯсо ваҳй 

кардем, ки: «Бандагонамро шабона [аз 

Миср берун] бибар, сипас барои онон 

дар дарё роҳе хушк бикшо, ки на аз 

таъқиб [-и душманон] хоҳӣ тарсид ва 

на [аз ғарқ шудан дар дарё] бим дорӣ 

ۡسِر  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

بِعَِبادِي فَٱۡضرِۡب لَُهۡم َطرِيٗقا فِي  
ها تََخَُٰف دَ  رَٗكا َولَا  ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل

 ٧٧ َتخَۡشيَٰ 

78. Он гоҳ Фиръавн бо сипоҳиёнаш 

ононро дунбол кард ва оби дарё 

эшонро фуру пӯшонид; чунон 

пӯшонидане [ки ҳақиқаташро касе ҷуз 

Аллоҳ таоло намедонад] 

ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِبجُُنودِهِۦ َفَغِشَيُهم 
َ
فَأ

َِن ٱلَۡيم ِ َما َغِشَيُهمۡ   ٧٨ م 

79. Ва [бад-ин сон Фиръавн қавми 

худро гумроҳ намуд ва ҳидоят накард 
َضله فِرَۡعۡوُن َقۡوَمُهۥ َوَما 

َ
َوأ

 ٧٩ َهَدىَٰ 
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80. Эй Бани Исроил, ба ростӣ, [Мо] 

шуморо аз [чанги] душманонатон 

наҷот додем ва дар самти рости [кӯҳи] 

Тӯр бо шумо ваъда гузоштем [то 

Тавротро нозил кунем] ва бар шумо 

манн [ширинӣ] ва салво [бедона] фуру 

фиристодем 

ِۡن  نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َِٰٓءيَل َقۡد أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

َعُدو ُِكۡم َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم َجانَِب 
لَۡنا َعلَۡيُكُم   ۡيَمَن َونَزه

َ
ورِ ٱلۡأ ٱلطُّ

لَۡوىَٰ   ٨٠ ٱلَۡمنه َوٱلسه

81. Аз неъматҳои покизае, ки ба шумо 

рӯзӣ додаем, бихӯред ва дар он 

зиёдаравӣ накунед, ки хашми Ман бар 

шумо фуруд меояд; ва ҳар ки хашми 

ман бар ӯ фуруд ояд, ҳатман, ҳалок 

мегардад 

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزۡقَنَُٰكۡم َولَا 
َعلَۡيُكۡم  َتۡطَغۡواْ فِيهِ َفَيِحله 

َغَضِبيِۖ َوَمن َيحۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِبي  
 ٨١ َفَقۡد َهَوىَٰ 

82. Ва яқинан, ман омурзандаи касе 

ҳастам, ки тавба кунад ва имон оварад 

ва коре шоиста кунад ва он гоҳ бар 

ҳидоят [-и худ боқӣ] бимонад 

ار  ل َِمن تَاَب وََءاَمَن وََعمِ  َل  َوِإن ِي لََغفه
 ٨٢ َصَٰلِٗحا ُثمه ٱۡهَتَدىَٰ 

83. Эй Мӯсо, чи чиз муҷиб шуд, ки 

ҷилавтар аз қавмат [ба сӯйи ваъдагоҳи 

Тӯр] бишитобӣ? 

ۡعَجلََك َعن َقۡوِمَك 
َ
۞َوَمآ أ

 ٨٣ َيَُٰموَسيَٰ 

84. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, онон 

ба дунболам меоянд ва ман ба сӯят 

шитофтам, то [аз ман] хушнуд гардӣ» 

ثَرِي وََعِجلُۡت  
َ
ْولَآِء عَلَىَٰٓ أ

ُ
َقاَل ُهۡم أ

ِ لِتَۡرَضيَٰ   ٨٤ إِلَۡيَك َرب 

85. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас, 

[бидон, ки] Мо қавматро пас аз 

[рафтани] ту озмудем ва Сомирӣ 

гумроҳашон кард» 

َك  َقاَل َفإِنها َقۡد َفَتنها َقۡوَمَك ِمنُۢ َبۡعدِ 
اِمرِيُّ  َضلهُهُم ٱلسه

َ
 ٨٥ َوأ
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86. Пас, Мӯсо хашмгин [ва] андӯҳнок 

ба сӯйи қавмаш бозгашт [ва] гуфт: «Эй 

қавми ман, магар Парвардигоратон 

[дар бораи нузули Таврот] ваъдаи наку 

ба шумо надода буд? Оё бар паймони 

шумо [бо Аллоҳ таоло] замоне тӯлонӣ 

гузашт [ва ҳамаро аз ёд бурдед] ё 

хостед, хашме аз [сӯи] 

Парвардигоратон бар шумо фуруд 

ояд, ки ваъдаи маро хилоф кардед?» 

فَرََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن  
لَۡم يَعِۡدُكۡم  

َ
ْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم أ ِسٗفا

َ
أ

َفَطاَل  
َ
ْۚ أ َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسًنا

ن َيحِله 
َ
َردتُّۡم أ

َ
ۡم أ

َ
َعلَۡيُكُم ٱلَۡعۡهُد أ

ب ُِكۡم  ِن ره َعلَۡيُكۡم َغَضب  م 
وِۡعِدي ۡخلَۡفُتم مه

َ
 ٨٦ فَأ

87. Онон гуфтанд: «[Мо] Ба ихтиёри 

худ паймони туро нашикастем, вале 

борҳои сангине аз зару зеварҳои қавм 

[-и Фиръавн]-ро, ки бар мо ниҳода 

буданд, [дар оташ] андохтем ва 

Сомирӣ низ [он чиро, ки иддао мекард, 

хоки суми асби Ҷабраил аст, дар оташ] 

андохт» 

ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا 
َ
َقالُواْ َمآ أ

ِن زِيَنةِ  ۡوَزاٗرا م 
َ
َوَلَِٰكنها ُحم ِلَۡنآ أ

لَۡقي 
َ
ٱلَۡقۡوِم َفَقَذۡفَنََٰها َفَكَذَٰلَِك أ

 ٨٧ اِمرِيُّ ٱلسه 

88. Он гоҳ барояшон муҷассамаи 

гӯсолае сохт, ки садое [ҳамчун садои 

гӯсола] дошт. Пас, [Сомирӣ ва 

пайравонаш ба мардум] гуфтанд: «Ин 

маъбуди шумо ва маъбуди Мӯсо аст, 

ки онро фаромӯш [ва ин ҷо раҳо] 

кардааст» 

ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجلٗا َجَسدٗ 
َ
هُهۥ فَأ ا ل

ُخَوار  َفَقالُواْ َهََٰذآ إَِلَُٰهُكۡم َوِإَلَُٰه  
 ٨٨ ُموَسيَٰ فَنَِسيَ 

89. Оё намедиданд, ки [ин гӯсола] ҳеҷ 

посухе ба онҳо намедиҳад ва ҳеҷ 

зиёне ва суде барояшон надорад? 

ها يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم َقۡولٗا   ل
َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ا َولَا َنۡفٗعاَولَا َيۡملُِك لَُهۡم ضَ   ٨٩ ر ٗ

90. Ва дар ҳақиқат, пеш аз он [ки Мӯсо 

бозгардад] Ҳорун низ ба онҳо гуфта 

буд: «Эй қавми ман, ҷуз ин нест, ки 

шумо бо ин гӯсола имтиҳон шудаед ва 

бе тардид, Парвардигори [ҳақиқии] 

шумо [Аллоҳи] Раҳмон аст; пас, 

пайрави ман бошед ва аз фармонам 

итоат кунед» 

َولََقۡد َقاَل لَُهۡم َهَُٰروُن ِمن َقۡبُل  
َيََٰقۡوِم إِنهَما فُتِنُتم بِهِۖۦۡ َوِإنه َربهُكُم  

ِطيُعٓواْ 
َ
ٱلرهۡحَمَُٰن فَٱتهبُِعونِي َوأ

ۡمرِي
َ
 ٩٠ أ
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91. [Онон] Гуфтанд: «Мо пайваста бар 

ин [гӯсолапарастӣ] мемонем, то Мӯсо 

наздамон бозгардад» 

َقالُواْ لَن نهبَۡرَح َعلَۡيهِ َعَِٰكفِيَن 
 ٩١ َحتهيَٰ يَرِۡجَع إِلَۡيَنا ُموَسيَٰ 

92. [Вақте Мӯсо бозомад] Гуфт: «Эй 

Ҳорун, ҳангоме ки дидӣ онон гумроҳ 

шудаанд, 

ۡيَتُهۡم  
َ
َقاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ

 ْ  ٩٢ َضلُّٓوا

93. чи чизе туро аз пайравии ман 

боздошт [ва чаро ононро тарк 

накардӣ]? Оё аз фармонам сарпечӣ 

кардӣ?» 

ۡمرِي
َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
ها تَتهبَِعِنِۖ أ ل

َ
 ٩٣ أ

94. [Ҳорун] Гуфт: «Эй писари модарам, 

ришу [мӯйи] сарамро нагир. Дар 

ҳақиқат, тарсидам, ки бигӯӣ, миёни 

Бани Исроил тафриқа андохтӣ ва 

сухан [ва супориш]-и маро ба кор 

набастӣ» 

ُخۡذ بِلِۡحَيتِي َولَا  
ۡ
َقاَل يَبَۡنُؤمه لَا تَأ

ن َتُقوَل 
َ
ِسٓيِۖ إِن ِي َخِشيُت أ

ۡ
بَِرأ

َِٰٓءيَل َولَۡم   ۡقَت َبيَۡن بَنِٓي إِۡسَر فَره
 ٩٤ تَۡرُقۡب َقۡولِي

95. [Мӯсо] Гуфт: «Эй Сомирӣ, ин чи 

коре аст, ки кардӣ?» 
 ٩٥ َقاَل َفَما َخۡطُبَك َيََٰسَِٰمرِيُّ 

96. Ӯ гуфт: «Ман чизеро дидам, ки 

онон надиданд ва муште аз хоки пойи 

[асби] фиристода [Ҷабраил]-ро 

бардоштам ва [дар пайкари гӯсола] 

андохтам ва [ҳавои] нафсам [ин корро] 

инчунин бароям орост» 

َقاَل بَُصۡرُت بَِما لَۡم َيۡبُصُرواْ بِهِۦ 
ثَرِ ٱلرهُسوِل  

َ
ِۡن أ َفَقَبۡضُت َقۡبَضٗة م 

لَۡت لِي   َفَنَبۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه
 ٩٦ َنۡفِسي
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97. [Мӯсо] Гуфт: «Пас, бирав. Бе 

тардид, баҳраи ту дар зиндагӣ ин аст, 

ки [чунон матруд шавӣ, ки ба мардум] 

бигӯӣ: «[Ба ман] Даст назанед»; ва 

ваъдагоҳе [барои азоб] хоҳӣ дошт, ки 

ҳаргиз аз он тахаллуф нахоҳад шуд; 

ва [акнун] ба он маъбуде, ки пайваста 

дар ибодаташ будӣ, бингар; онро 

месӯзонем, он гоҳ [ки комилан 

хокистар шуд,] дар дарё парокандааш 

месозем» 

ن  َقاَل فَٱۡذهَ 
َ
ةِ أ ۡب َفإِنه لََك فِي ٱلۡحََيوَٰ

َتُقوَل لَا ِمَساَسۖۡ َوِإنه لََك َموِۡعٗدا 
هِذي   ۖۥۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰٓ إَِلَِٰهَك ٱل لهن ُتخۡلََفُه

َِقنهُهۥ ُثمه  هُنَحر  ۖۡ ل َظلَۡت َعلَۡيهِ عَاكِٗفا
 ٩٧ لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ نَۡسًفا

98. [Эй мардум] Маъбуди шумо Аллоҳ 

таоло аст, ки ҳеҷ маъбуде [бар ҳақ] ҷуз 

Ӯ нест ва илмаш ҳама чизро фаро 

гирифтааст 

ها   هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله
 ٩٨ ُهَوْۚ وَِسَع ُكله َشۡيٍء ِعلۡٗما

99. [Эй Паёмбар] Ин гуна аз ахбор [ва 

достонҳои паёмбарони] гузашта бар ту 

ҳикоят мекунем; ва ба ростӣ, ки [мо] аз 

ҷониби хеш ба ту Қуръоне [пандомӯз] 

додаем 

ۢنَبآِء َما  
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

هُدنها   ْۚ َوَقۡد َءاَتۡيَنََٰك ِمن ل َقۡد َسَبَق
 ٩٩ ذِۡكٗرا

100. Ҳар ки аз он рӯйгардон шавад, 

яқинан, рӯзи қиёмат бори сангине [аз 

гуноҳ] бар дӯш хоҳад кашид 

ۡعرََض َعۡنُه َفإِنهُهۥ َيحِۡمُل يَۡوَم  
َ
ۡن أ مه

 ١٠٠ ٱلۡقَِيََٰمةِ وِۡزًرا 

101. Ҷовидона дар он [азоб] хоҳанд 

монд; ва чи бад аст боре, ки [кофирон] 

дар қиёмат хоҳанд кашид! 

ٱلۡقَِيََٰمةِ  َخَٰلِِديَن فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَۡوَم 
 ١٠١ ِحمۡلٗا

102. Рӯзе, ки дар «сур» дамида 

мешавад ва дар он рӯз муҷримонро [ки 

бисёр тарсидаанд, бо чашму бадани] 

кабуд ҷамъ мекунем 

ِۚ َوَنحُۡشُر  ورِ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
 ١٠٢ ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ ُزۡرٗقا

103. Байни худ оҳиста сухан мегӯянд: 

«[Шумо] Беш аз даҳ рӯз [дар дунё] ба 

сар набурдаед» 

ها   هبِثُۡتۡم إِل َيَتَخََٰفُتوَن بَيَۡنُهۡم إِن ل
 ١٠٣ َعۡشٗرا
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104. Мо ба он чи эшон мегӯянд, 

донотарем; он гоҳ ки 

хирадмандтаринашон мегӯяд: «[Шумо] 

Танҳо як рӯз ба сар бурдаед» 

 ِ ۡعلَُم ب
َ
حُۡن أ َما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل نه

ها   هبِثُۡتۡم إِل ۡمَثلُُهۡم َطرِيَقًة إِن ل
َ
أ

 ١٠٤ يَۡوٗما

105. Ва [эй паёмбар] аз ту дар бораи 

кӯҳҳо [дар қиёмат] мепурсанд; пас, 

бигӯ: «Парвардигорам ононро сахт 

муталошӣ [ва пароканда] мекунад 

 َفُقۡل  َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجَبالِ 
 ١٠٥ يَنِسُفَها َرب ِي نَۡسٗفا

106. Ва онҳоро софу ҳамвор хоҳад 

намуд 
 ١٠٦ َفَيَذُرَها َقاٗعا َصۡفَصٗفا

107. [Ҳамчун замине] Ки дар он ҳеҷ 

пастӣ ва баландӣ намебинӣ» 
ۡمٗتا

َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَٓا أ  ١٠٧ ل

108. Дар он рӯз [ҳамаи мардум] бидуни 

ҳеҷ мухолифате аз даъваткунанда [-и 

илоҳӣ] пайравӣ мекунанд ва садоҳо 

дар баробари Худои меҳрубон паст 

мешаванд ва аз ҳеҷ чиз ҷуз садои 

пойе нахоҳӣ шунид 

ۖۥۡ   اِعَي لَا ِعَوَج لَُه يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱلده
ِنَٰمۡح  ۡصَواُت لِلره

َ
 فَلَا وََخَشَعِت ٱلۡأ

ها َهۡمٗسا  ١٠٨ تَۡسَمُع إِل

109. Дар он рӯз шафоат суд надиҳад, 

магар онро, ки Худои Раҳмон ба ӯ 

иҷозат диҳад ва суханашро 

биписандад 

ها َمۡن   َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل
ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَرِضَي لَُهۥ 

َ
أ

 ١٠٩ َقۡولٗا 

110. [Аллоҳ таоло] Он чиро, ки инсонҳо 

[дар охират] дар пеш доранд ва он 

чиро, ки [дар дунё] пушти сар 

гузоштаанд, [ҳамаро] медонад, вале 

дониши онон ӯро фаро намегирад 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ َولَا ُيحِيُطوَن بِهِۦ ِعلۡٗما

111. Ва чеҳраҳо дар баробари 

[Парвардигори] зиндаи пойдор хор 

мегардад ва ҳар ки [бори] ситам 

бардошт, зиён дид 

۞وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِلَۡحي ِ ٱلَۡقيُّوِمِۖ َوَقۡد 
 ١١١ َخاَب َمۡن َحمََل ُظلۡٗما
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112. Ва касе, ки аз корҳои шоиста 

анҷом диҳад ва муъмин бошад, на аз 

ҳеҷ ситаме меҳаросад ва на аз костан 

[-и подошаш] 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو  َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
ُمۡؤِمن  فَلَا َيخَاُف ُظلۡٗما َولَا 

 ١١٢ َهۡضٗما

113. Ва, инчунин, онро Қуръоне [ба 

забони] арабӣ нозил кардем ва 

ҳушдорҳои гуногун дар он баён 

намудем; бошад, ки [аз азоби илоҳӣ] 

парҳезанд ё [ин китоб] барояшон 

панде падид оварад 

ا   نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡفَنا فِيهِ ِمَن ٱلۡوَِعيِد لََعلهُهۡم   َوَصره
ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗرا

َ
 ١١٣ َيتهُقوَن أ

114. Пас, баландмартаба аст Аллоҳ 

таоло, ки фармонравои ҳақ аст. Ва дар 

[хондани] Қуръон – пеш аз он ки ваҳйи 

он бар ту поён ёбад – шитоб макун; ва 

бигӯ: «Парвардигоро, бар донишам 

бияфзо» 

ُۗ َولَا  ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
ن 

َ
َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ

ۖۥۡ َوُق  ِ  ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحُيُه ل رهب 
 ١١٤ زِۡدنِي ِعلۡٗما

115. Ба ростӣ, пеш аз ин бо Одам 

паймон бастем [ки аз меваи дарахти 

мамнуа нахӯрад]; вале [паймонашро] 

фаромӯш кард ва дар ӯ азме [устувор] 

наёфтем 

َولََقۡد َعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل  
 ١١٥ ۡزٗمافَنَِسَي َولَۡم َنِجۡد لَُهۥ عَ 

116. Ва [ёд кун аз ҳангоме ки ба 

фариштагон гуфтем: «Барои Одам 

саҷда кунед»; пас, [ҳамагӣ] саҷда 

карданд, магар Иблис, ки сарпечӣ 

намуд 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
بَيَٰ 

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ  ١١٦ فََسَجُدٓواْ إِل

117. Пас, гуфтем: «Эй Одам, ин 

[Иблис] душмани ту ва ҳамсари туст; 

мабодо шуморо аз биҳишт берун 

кунад, ки ба сахтӣ меафтӣ 

هَك   ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   ل َفُقلَۡنا َيَٰٓ
َولَِزوِۡجَك فَلَا ُيخۡرَِجنهُكَما ِمَن 

 ١١٧ ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقيَٰٓ 

118. Дар ҳақиқат, ту ин [неъмат]-ро 

[дар биҳишт] дорӣ, ки на гурусна 

мешавӣ ва на бараҳна мемонӣ 

ها َتجُوَع فِيَها َولَا  ل
َ
إِنه لََك أ

 ١١٨ َتۡعَرىَٰ 
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119. Ва ин ки дар он ҷо на ташна 

мешавӣ ва на офтобзада 
نهَك لَا َتۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا  

َ
َوأ

 ١١٩ تَۡضَحيَٰ 

120. Пас, шайтон ӯро васваса кард [ва] 

гуфт: «Эй Одам, оё [мехоҳӣ] дарахти 

ҷовидонагӣ ва фармонравоии 

фанонопазирро нишонат диҳам?» 

ـ َاَدُم   ۡيَطَُٰن َقاَل َيَٰٓ َفوَۡسوََس إِلَۡيهِ ٱلشه
َُّك عَلَىَٰ َشَجَرةِ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك  ُدل

َ
َهۡل أ

ها َيۡبلَىَٰ   ١٢٠ ل

121. Он гоҳ аз он [дарахти мамнуа] 

хӯрданд ва шармгоҳашон бар онон 

намоён шуд ва шурӯъ карданд ба 

қарор додани барги [дарахтони] 

биҳишт бар худ [то авраташонро 

бипӯшонанд]; ва [инчунин буд, ки] 

Одам аз Парвардигораш сарпечӣ кард 

ва ба бероҳӣ рафт 

َكلَا ِمۡنَها 
َ
َفَبَدۡت لَُهَما  فَأ

َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما  
ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ 

 ١٢١ َفَغَوىَٰ 

122. Сипас Парвардигораш ӯро 

баргузид ва тавбаашро пазируфт ва 

ҳидояташ кард 

َعلَۡيهِ  ُثمه ٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب 
 ١٢٢ َوَهَدىَٰ 

123. Фармуд: «[Шумо ду тан хамроҳи 

Иблис] Ҳамагӣ аз биҳишт фуруд оед, 

дар ҳоле ки душмани якдигаред. Агар 

аз [ҷониби] ман раҳнамуде бароятон 

расид, [бидонед] ҳар ки аз ҳидоятам 

пайравӣ кунад, на гумроҳ мешавад ва 

на [аз азоби дузах] ба ранҷ меафтад 

ُۢاۖۡ َبۡعُضُكۡم   َقاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجمِيَع
ِن ِي   تِيَنهُكم م 

ۡ
ا يَأ ۖۡ َفإِمه لَِبۡعٍض َعُدو  

ُهٗدى َفَمِن ٱتهَبَع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ 
 ١٢٣ َولَا يَۡشَقيَٰ 

124. Ва касе, ки аз ёди Ман рӯйгардон 

шавад, яқинан зиндагии сахте хоҳад 

дошт ва рӯзи қиёмат ӯро нобино 

бармеангезем 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي َفإِنه لَُهۥ 
َ
َوَمۡن أ

َمعِيَشٗة َضنٗكا َوَنحُۡشُرُهۥ يَۡوَم  
ۡعَميَٰ 

َ
 ١٢٤ ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

125. Вай мегӯяд: «Парвардигоро, чаро 

маро нобино барангехтӣ; ҳол он ки 

[дар дунё] бино будам?» 

ِ لَِم حَ  ۡعَميَٰ َوَقۡد  َقاَل َرب 
َ
َشۡرتَنِٓي أ

 ١٢٥ ُكنُت بَِصيٗرا
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126. [Аллоҳ таоло] Мефармояд: 

«Ҳамон тавр, ки оёти Мо бар ту омад 

ва онҳоро ба фаромӯшӣ супурдӣ, 

имрӯз ту [низ] ба ҳамон сурат 

фаромӯш мешавӣ» 

 ۡۖ َتۡتَك َءاَيَُٰتَنا فَنَِسيَتَها
َ
َقاَل َكَذَٰلَِك أ

 ١٢٦ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيۡوَم تُنَسيَٰ 

127. Ва касеро, ки [дар гумроҳӣ ва 

гуноҳ] зиёдаравӣ кунад ва ба оёти 

Парвардигораш имон наоварад, ин 

гуна кайфар медиҳем; ва ҳатман, 

азоби охират шадидтар ва пойдортар 

аст 

ۡسَرَف َولَۡم 
َ
َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمۡن أ

أَـِبَيَِٰت َرب ِهۚۦِْ َولََعَذاُب  يُۡؤِمنُۢ 
ۡبَقيَٰٓ 

َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

128. Оё барои ҳидояташон кофӣ нест, 

ки [бидонанд] чи наслҳоеро пеш аз 

онон нобуд кардем, ки [акнун ин 

мушрикон] дар хонаҳои эшон [наслҳои 

гузашта] роҳ мераванд? Ба ростӣ, дар 

ин [нукта] барои хирадмандон 

нишонаҳое [ибратангез] аст 

ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ   م 
َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ

ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ  ١٢٨ إِنه فِي َذ

129. Ва агар аз сӯйи Парвардигорат 

сухане [дар бораи итмоми ҳуҷҷат бо 

мардум] нагузашта буд ва замони 

муайяне дар кор набуд, ҳатман [азоби 

илоҳӣ дар ҳамин дунё бар онон] лозим 

мешуд 

ب َِك لَكَاَن  َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره
ي  َسم ٗ َجل  مُّ

َ
 ١٢٩ لَِزاٗما َوأ

130. Пас [эй Паёмбар,] бар он чӣ 

мегӯянд, шикебо бош ва 

Парвардигоратро пеш аз тулуи офтоб 

[дар намози бомдод] ва пеш аз ғуруб 

[дар намози аср] ба покӣ ситоиш кун 

ва соате аз шаб [дар намози хуфтан] 

ва канораҳои рӯз [дар намози пешин 

ва шом низ ба ниёиш бипардоз]; 

бошад, ки [аз подоши илоҳӣ] хушнуд 

шавӣ 

ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح َف 
ۡمِس   ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشه

هۡيِل   ۖۡ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱل َوَقۡبَل ُغُروبَِها
َهارِ لََعلهَك  ۡطَراَف ٱلنه

َ
فََسب ِۡح َوأ

 ١٣٠ تَۡرَضيَٰ 
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131. Ва ҳаргиз ба [неъматҳои дунявӣ 

ва] он чи ки гурӯҳҳое аз онон 

[мушрикон]-ро аз онҳо баҳраманд 

сохтаем, чашм надӯз. Инҳо зинати 

зиндагии дунёст, то ононро бад-он 

биозмояд; ва рӯзии Парвардигорат 

беҳтар ва пойдортар аст 

نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا   َولَا َتُمده
ِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۡزَوَٰٗجا م 

َ
ۦٓ أ ةِ بِهِ ٱلۡحََيوَٰ

ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك   ٱلدُّ
ۡبَقيَٰ 

َ
 ١٣١ َخيۡر  َوأ

132. Ва хонаводаатро ба намоз 

фармон бидеҳ ва [худ] бар [анҷоми] он 

шикебо бош [Мо] Аз ту рӯзӣ 

намехоҳем, [балки] худ ба ту рӯзӣ 

медиҳем; ва саранҷоми нек барои 

[аҳли] парҳез аст 

ةِ َوٱۡصَطبِۡر   لَوَٰ ۡهلََك بِٱلصه
َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

حُۡن  ۖۡ نه ۖۡ لَا نَۡسـ َلَُك رِۡزٗقا َعلَۡيَها
 ١٣٢ نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلتهۡقَوىَٰ 

133. [Мушрикон] гуфтанд: «Чаро 

[Муҳаммад] муъҷизае аз ҷониби 

Парвардигораш барои мо 

намеоварад?» Бигӯ: «Оё [Қуръон ба 

унвони] далели равшан он чи дар 

китобҳои пешин аст, барояшон 

наёмадааст?» 

ۦْٓۚ  ب ِهِ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 
ۡ
َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ُحِف   تِِهم بَي َِنُة َما فِي ٱلصُّ
ۡ
َولَۡم تَأ

َ
أ

ولَيَٰ 
ُ
 ١٣٣ ٱلۡأ

134. Агар Мо ононро пеш аз он [ки 

паёмбар ва китоби осмонӣ биёяд] бо 

азобе ҳалок мекардем, ҳатман, [рӯзи 

қиёмат мушрикон] мегуфтанд: 

«Парвардигоро, чаро паёмбаре ба 

сӯямон нафиристодӣ, то пеш аз он ки 

хору расво шавем, аз оёти Ту пайравӣ 

кунем?» 

ِن   ۡهلَۡكَنَُٰهم بَِعَذاٖب م 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡو أ

 ُ ۡرَسلَۡت َقۡبلِهِۦ لََقال
َ
واْ َربهَنا لَۡولَٓا أ

إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك ِمن  
ن نهِذله َوَنخَۡزىَٰ 

َ
 ١٣٤ َقۡبِل أ

135. [Эй Паёмбар, ба онон] Бигӯ: 

«Ҳама мунтазиранд; пас, шумо [низ] 

мунтазир бошед. Ба зудӣ хоҳед 

донист, ки раҳравони роҳи рост чи 

касоне ҳастанд ва ҳидоятёфта кист» 

  ْۡۖ تََرب ِص  َفتََربهُصوا قُۡل ُكل   مُّ
َرَِٰط   ِ ۡصَحَُٰب ٱلص 

َ
فََسَتۡعلَُموَن َمۡن أ

وِي ِ َوَمِن ٱۡهَتَدىَٰ   ١٣٥ ٱلسه
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Сураи Анбиё الأنبياء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Замони ҳисоби мардум наздик 

шудааст ва онон дар ноогоҳӣ [аз 

бозхости охират] рӯй гардонанд 

ٱۡقتَرََب لِلنهاِس ِحَساُبُهۡم َوُهۡم فِي 
ۡعرُِضونَ   ١ َغۡفلَةٖ مُّ

2. Ҳеҷ панди тозае аз 

Парвардигорашон барои онон 

намеояд, магар он ки бозикунон ба он 

гӯш медиҳанд 

ب ِِهم   ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َما يَأ

ها ٱۡسَتَمُعوهُ َوُهۡم  حَۡدٍث إِل مُّ
 ٢ يَلَۡعُبونَ 

3. [Паёми илоҳиро дар ҳоле 

мешунаванд, ки] дилҳояшон ғофил аст 

ва касоне, ки [кофир ва] ситамгор 

буданд, наҷвоҳояшонро пинҳон 

карданд [ва гуфтанд]: «Оё ин [муддаии 

паёмбарӣ] ҷуз башаре ҳамчун 

шумост? Оё дар ҳоле ки [ҳақиқатро] 

мебинед, ба ҷоду рӯй меоваред?» 

واْ ٱلنهۡجَوى  َسرُّ
َ
لَاهَِيٗة ُقلُوبُُهۡمُۗ َوأ

ها بََشر    هِذيَن َظلَُمواْ َهۡل َهََٰذآ إِل ٱل
 
َ
ِۡثلُُكۡمۖۡ أ نُتۡم  م 

َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ

 ٣ ُتۡبِصُرونَ 

4. [Паёмбар] гуфт: «Парвардигорам 

ҳар суханеро, ки дар осмон ва замин 

бошад медонад ва Ӯ шунавову 

доност» 

َمآِء   َقاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلسه

َ
 ٤ َوٱلۡأ

5. Балки [кофирон дар ситез бо 

Қуръон] гуфтанд: «[Он чи Муҳаммад 

мегӯяд] хобҳое ошуфта аст, балки 

онро ба дурӯғ [ба Аллоҳ таоло] нисбат 

медиҳад. [На] Балки ӯ шоир аст. Пас, 

[агар рост мегӯяд] бароямон муъҷизае 

биёварад, чунон ки паёмбарони пешин 

[низ бо муъҷизот] фиристода шуданд» 

َُٰه   ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
بَۡل َقالُٓواْ أ

تَِنا أَـِبيَةٖ َكَمآ 
ۡ
بَۡل ُهَو َشاِعر  فَلَۡيأ

لُونَ  وه
َ
ۡرِسَل ٱلۡأ

ُ
 ٥ أ
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6. Пеш аз онон [низ сокинони ҳар] 

шаҳре, ки нобудаш мекардем, [ба оёт 

ва муъҷизоти Мо] имон наоварда 

буданд. Пас, оё [инҳо] имон 

меоваранд? 

ِن قَۡريٍَة  َمآ َءاَمَنۡت َقۡبلَُهم م 
َفُهۡم يُۡؤِمُنونَ 

َ
ۖۡ أ ۡهلَۡكَنََٰهآ

َ
 ٦ أ

7. Ва [эй паёмбар] пеш аз ту ҷуз 

мардоне, ки ба онон ваҳй мекардем 

[барои ҳидояти мардум] 

нафиристодем, пас, [эй кофирон] агар 

намедонед, аз аҳли китоб бипурсед 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي   ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم   ۡهَل ٱلذ 
َ
إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ

 ٧ لَا َتۡعلَُمونَ 

8. Ва [мо] ононро пайкарҳое, ки ғизо 

нахӯранд, қарор надодем ва [дар дунё 

низ] ҷовидон набуданд 

ُكلُوَن 
ۡ
ها يَأ َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل
َعاَم َوَما َكانُواْ َخَٰلِِدينَ   ٨ ٱلطه

9. Сипас ваъдаеро, ки [дар бораи 

пирӯзӣ ва наҷот] ба онон дода будем, 

таҳаққуқ бахшидем ва ононро ба 

ҳамроҳи ҳар ки хостем, наҷот додем 

ва исрофкорон [-и кофир]-ро нобуд 

кардем 

نجَۡيَنَُٰهۡم  
َ
ُثمه َصَدۡقَنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد فَأ

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
َ
هَشآُء َوأ  ٩ َوَمن ن

10. Бе тардид, китобе ба сӯятон нозил 

кардем, ки иззат [-у шарафи дунё ва 

охират]-и шумо дар он аст. Оё 

намеандешед? 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا
َ
فِيهِ   لََقۡد أ

َفلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠ ذِۡكُرُكۡمْۚ أ

11. Чи бисёр шаҳрҳоеро, ки 

[сокинонаш] ситамгор буданд, дар ҳам 

шикастем ва пас аз онон гурӯҳе дигар 

падид овардем 

َوَكۡم َقَصۡمَنا ِمن قَۡريَةٖ َكانَۡت َظالَِمٗة  
نَا َبۡعَدَها َقۡوًما 

ۡ
نَشأ

َ
 ١١ َءاَخرِينَ َوأ

12. Пас, чун азоби Моро эҳсос 

мекарданд [ва ба чашм медиданд], 

ногоҳ аз он ҷо мегурехтанд 

ِۡنَها  َسَنآ إَِذا ُهم م 
ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ فَلَمه

 ١٢ يَۡرُكُضونَ 

13. [Ба тамасхур гуфтем] «Фирор 

накунед. Ба сӯйи хонаҳоятон ва 

неъматҳое, ки дар он осуда будед, 

бозгардед. Бошад, ки [фақат дар 

бораи умури дунявӣ] бозхост шавед» 

تۡرِۡفُتۡم  
ُ
لَا تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ
فِيهِ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلهُكۡم  

 ١٣ تُۡسـ َلُونَ 
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14. гуфтанд: «Вой бар мо [, ки] ҳатман 

ситамгор будаем!» 
 ١٤ ۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ َقالُواْ َيَٰوَ 

15. Пас, гуфторашон пайваста ҳамин 

буд, то он ки ононро [чун гиёҳе] 

даравшуда [ва] беҷон сохтем 

َُٰهۡم َحتهيَٰ  َفَما َزالَت ت ِلَۡك َدۡعَوى
 ١٥ َجَعلَۡنَُٰهۡم َحِصيًدا َخَِٰمِدينَ 

16. Ва Мо осмону замин ва он чиро, ки 

миёни онҳост ба бозича наёфаридаем 
ۡرَض َوَما 

َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

 ١٦ بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 

17. Агар [ба фарз] мехостем, ки 

саргармие [монанди фарзанд ё 

ҳамсуҳбат барои худ] баргузинем, 

онро [на аз бутҳои шумо, балки] аз 

назди хеш бармегузидем 

خَۡذَنَُٰه  هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

َٰعِلِينَ  هُدنهآ إِن ُكنها َف  ١٧ ِمن ل

18. Балки Мо ҳақро бар ботил 

меафканем, пас, онро дар ҳам 

мешиканад ва ногоҳ он [ботил] нобуд 

мешавад ва [эй кофирон] вой бар 

шумо аз он чи тавсиф мекунед! 

ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل   بَۡل َنۡقِذُف بِٱلۡحَق 
ْۚ َولَُكُم  َفَيۡدَمُغُهۥ َفإَِذا ُهَو َزاهِق 

ا تَِصُفونَ   ١٨ ٱلَۡوۡيُل ِممه

19. Ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва 

замин аст аз они Ӯст ва онон, ки назди 

Ӯ ҳастанд [фариштагон] аз ибодаташ 

саркашӣ намекунанд ва хаста 

намешаванд 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

َوَمۡن ِعنَدهُۥ لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن  
 ١٩ ِعَباَدتِهِۦ َولَا يَۡسَتۡحِسُرونَ 

20. Онон шабу рӯз [илоҳро] ба покӣ 

меситоянд ва сустӣ намеварзанд 
 َ َهاَر ل هۡيَل َوٱلنه ا  يَُسب ُِحوَن ٱل

 ٢٠ َيۡفتُُرونَ 

21. Оё [ин мушрикон] маъбудоне аз 

замин баргузидаанд, ки [мурдагонро] 

зинда мекунанд? 

ۡرِض ُهۡم  
َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱته

َ
أ

 ٢١ يُنِشُرونَ 
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22. Агар дар осмон ва замин 

маъбудоне ба ҷуз Аллоҳ таоло вуҷуд 

дошт, [дар асари носозгории онҳо] 

ҳатман, ҳар ду табоҳ мешуданд. Пас, 

Аллоҳ таоло – Парвардигори Арш – аз 

тавсифе, ки [мушрикон] мекунанд, поку 

муназзаҳ аст 

 ُ ها ٱَّلله لَۡو َكاَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِل
ِ ٱلَۡعۡرِش   ِ َرب  ْۚ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله لََفَسَدتَا

ا يَِصُفونَ   ٢٢ َعمه

23. Ӯ ба хотири он чи мекунад, бозхост 

намешавад, вале онон [дар баробари 

рафторашон] масъуланд 

ا َيۡفَعُل َوُهۡم  لَا يُۡسـ َُل َعمه
 ٢٣ يُۡسـ َلُونَ 

24. Оё [мушрикон] ба ҷуз Ӯ маъбудоне 

баргузидаанд? [Ба онон] Бигӯ: 

«Далелатонро биёваред. Ин [Қуръон] 

китобест, ки ҳамроҳи ман аст ва [инҳо 

низ] китобҳоест [мутааллиқ ба 

паёмбароне], ки пеш аз ман буданд [ва 

дар ҳеҷ кадом далеле бар ҳаққонияти 

шумо вуҷуд надорад]», балки 

бештарашон ҳақро намедонанд ва [аз 

он] рӯйгардонанд 

ۦٓ َءالِهَ  خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته
َ
ۖۡ قُۡل أ ٗة

َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡمۖۡ َهََٰذا ذِۡكُر َمن  
ۡكثَرُُهۡم  

َ
ِۚ بَۡل أ ِعَي َوذِۡكُر َمن َقۡبلِى مه

ۖۡ َفُهم  لَا َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه
ۡعرُِضونَ   ٢٤ مُّ

25. Ва Мо пеш аз ту ҳеҷ паёмбареро 

нафиристодем, магар он ки ба ӯ ваҳй 

кардем, ки [ба мардум бигӯяд]: 

«Маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ман нест, пас, 

танҳо Маро бипарастед» 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل  
َ
َوَمآ أ

نَا۠ 
َ
هٓا أ نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
ها نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ إِل

 ٢٥ فَٱۡعُبُدونِ 

26. [Мушрикон бо ин тасаввур, ки 

фариштагон духтарони Аллоҳ таоло 

ҳастанд] гуфтанд: «[Аллоҳи] Раҳмон 

фарзанде [барои хеш] баргузидааст». 

Ӯ муназзаҳ аст [чунин нест, ки 

мепиндоранд], балки фариштагон 

бандагони гиромиаш ҳастанд 

خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ   َوَقالُواْ ٱته
ۡكَرُمونَ  ۚۥْ بَۡل ِعَباد  مُّ  ٢٦ ُسۡبَحََٰنُه

27. Онон ҳаргиз дар сухан бар Ӯ пешӣ 

намегузинад ва [пайваста] ба 

фармонаш амал мекунанд 

ۡمرِهِۦ  
َ
لَا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َوُهم بِأ

 ٢٧ َيۡعَملُونَ 
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28. [Аллоҳ таоло] Гузашта ва ояндаи 

ононро медонад ва эшон ҷуз барои 

касе, ки Ӯ писандад, шафоат 

намекунанд ва худ аз бими Ӯ 

ҳаросонанд 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ها لَِمِن ٱۡرتََضيَٰ َوُهم  َولَا يَۡشَفُعوَن إِل
ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ   ٢٨ م 

29. Ва ҳар касе аз онон бигӯяд: «Ба 

ҷуз ӯ ман [низ] маъбуд ҳастам», пас, 

вайро ба дузах кайфар медиҳем. [Оре] 

Ситамгоронро чунин кайфар медиҳем 

ِن   ۞َوَمن َيُقۡل ِمۡنُهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
ُدونِهِۦ َفَذَٰلَِك َنجۡزِيهِ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك  

َٰلِِمينَ   ٢٩ َنجۡزِي ٱلظه

30. Оё касоне, ки куфр варзиданд, 

надиданд, ки [дарҳои неъмати] 

осмонҳо ва замин баста буд [на 

бороне меборид ва на гиёҳе мерӯид], 

пас, он дуро боз кардем ва ҳар чизи 

зиндаеро аз об падид овардем? Пас, 

оё имон намеоваранд? 

نه  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

ۡرَض َكاَنَتا َرتٗۡقا  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۖۡ وََجَعلَۡنا ِمَن ٱلۡمَ  آِء ُكله  َفَفَتۡقَنَُٰهَما
َفلَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
ِۚ أ  ٣٠ َشۡيٍء َحي ٍ

31. Ва дар замин кӯҳҳое устувор 

ниҳодем, то мабодо ононро 

биларзонад ва дар он роҳҳое [васеъ] 

падид овардем, бошад, ки [дар 

сафарҳояшон ба мақсад] роҳ ёбанд 

ن 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
تَِميَد وََجَعلَۡنا فِي ٱلۡأ

بِِهۡم وََجَعلَۡنا فِيَها فَِجاٗجا ُسُبلٗا 
 ٣١ لهَعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

32. Ва осмонро сақфе маҳфуз қарор 

додем ва онон [мушрикон] аз 

[тафаккур дар] нишонаҳояш 

рӯйгардонанд 

ۖۡ َوُهۡم  حُۡفوٗظا َمآَء َسۡقٗفا مه وََجَعلَۡنا ٱلسه
 ٣٢ ُضونَ َعۡن َءاَيَٰتَِها ُمۡعرِ 

33. Ӯст, ки шабу рӯз ва хуршеду моҳро 

офарид [ва чунон муназзам сохт, ки] 

ҳар як [аз инҳо] дар мадоре [муайян] 

шиноваранд 

َهاَر  هۡيَل َوٱلنه هِذي َخلََق ٱل َوُهَو ٱل
ۖۡ ُكل   فِي فَلَٖك  ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱلشه

 ٣٣ يَۡسَبُحونَ 

34. [Эй паёмбар] Мо пеш аз ту барои 

ҳеҷ башаре ҷовидонагӣ қарор 

надодем. Оё агар ту бимирӣ, онон 

ҷовидонанд? 

  ۡۖ ِن َقۡبلَِك ٱلۡخُلَۡد َوَما َجَعلَۡنا لِبََشٖر م 
ِته َفُهُم ٱلَۡخَٰلُِدونَ  َفإِيْن م 

َ
 ٣٤ أ
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35. Ҳар касе чашандаи [таъми] марг 

аст ва [эй мардум] шуморо бо бадӣ ва 

некӣ меозмоем ва [саранҷом] ба сӯйи 

Мо бозгарданда мешавед 

ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوَنۡبلُوُكم 
ۖۡ َوِإلَۡيَنا  ِ َوٱلۡخَيِۡر فِۡتَنٗة ر  بِٱلشه

 ٣٥ تُرَۡجُعونَ 

36. Касоне, ки куфр варзиданд, ҳар гоҳ 

ки туро мебинанд, фақат ба масхараат 

мегиранд [ва мегӯянд]: «Оё ин ҳамон 

касест, ки аз маъбудонатон [ба бадӣ] 

ёд мекунад»? Ва ҳол он ки онон худ 

ёди [Аллоҳи] Раҳмонро инкор 

мекунанд 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن   َوِإَذا رََءاَك ٱل
هِذي  َهََٰذا ٱل

َ
ها ُهُزًوا أ َيتهِخُذونََك إِل

 يَۡذُكُر َءالَِهَتُكۡم َوُهم بِِذۡكرِ 
ِنَٰمۡح ُهۡم َكَٰفُِرونَ   ٣٦ ٱلره

37. Инсон [зотан] шитобкор офарида 

шудааст [ва ҳама чизро пеш аз замони 

муқаррараш мехоҳад]. Ба зудӣ 

нишонаҳо [-и азоб]-и хешро нишонатон 

хоҳем дод, пас, [нузули азобро] ба 

шитоб нахоҳед 

ُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن ِمۡن َعَجٖلِۚ 
ْورِيُكۡم َءاَيَٰتِي فَلَا  سَ 

ُ
أ

 ٣٧ تَۡسَتۡعِجلُونِ 

38. [Кофирон] мегӯянд: «Агар ростгӯед, 

ин ваъда [қиёмат] кай хоҳад буд?» 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 

 ٣٨ َصَِٰدقِينَ 

39. Касоне, ки куфр варзиданд, агар 

медонистанд замоне, ки [ба дузах 

меафтанд] наметавонанд [шуълаҳои] 

оташро аз чеҳраҳо ва пуштҳояшон 

боздоранд ва [аз сӯйи ҳеҷ кас] ёрӣ 

намешаванд [ҳаргиз ин гуна шитобон 

азобро намехостанд] 

هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا  لَۡو َيۡعلَُم ٱل
اَر َولَا  وَن َعن وُُجوهِِهُم ٱلنه يَُكفُّ

 ٣٩ َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ َعن ُظُهورِهِۡم 

40. Балки [оташ чунон] ногаҳонӣ ба 

онон мерасад ва эшонро [чунон 

саргашта ва] мабҳут мекунад, ки на 

метавонанд онро [аз худ] дафъ кунанд 

ва на муҳлати [тавба] ба онон дода 

мешавад 

تِيِهم َبۡغَتٗة 
ۡ
َفَتۡبَهُتُهۡم فَلَا بَۡل تَأ

َها َولَا ُهۡم  يَۡسَتِطيُعوَن َرده
 ٤٠ يُنَظُرونَ 
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41. Яқинан, паёмбарон пеш аз ту [низ] 

мавриди тамасхур қарор гирифта 

буданд, пас, бар сари касоне, ки онҳо 

[азобҳои илоҳӣ]-ро ба ришханд 

мегирифтанд, ҳамон чизе омад, ки 

масхарааш мекарданд 

ِن َقۡبلَِك  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا   هِذيَن َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه فََحاَق بِٱل

 ٤١ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

42. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Чи касе шуморо дар шабу рӯз аз 

[азоби Аллоҳи] Раҳмон нигоҳ 

медорад? Балки [ҳақ ин аст, ки] онон 

аз ёди Парвардигорашон 

рӯйгардонанд 

َهارِ ِمَن   هۡيِل َوٱلنه قُۡل َمن يَۡكلَُؤُكم بِٱل
ِنَٰمۡحْۚ بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرب ِِهم  ٱلره

ۡعرُِضونَ   ٤٢ مُّ

43. Оё онон маъбудоне доранд, ки 

[метавонанд] дар баробари Мо аз 

эшон дифоъ кунанд? [Ҳаргиз!] Онон на 

метавонанд худро ёрӣ диҳанд ва на аз 

[азоби] Мо дар амонанд 

ْۚ لَا   ِن ُدونَِنا ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمَنُعُهم م 
َ
أ

نُفِسِهۡم َولَا ُهم  
َ
يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَر أ

ِنها يُۡصَحُبونَ   ٤٣ م 

44. Балки [Мо] онон ва падаронашонро 

[аз неъматҳои дунявӣ] баҳраманд 

сохтем, то умрашон ба дарозо кашид 

[ва мағрур шуданд]. Оё намебинанд, 

ки Мо [ҳамвора] ба суроғи замин 

меоем ва онро аз ҳар тараф мекоҳем 

[ва мардумашро нобуд мекунем]? Пас, 

оё онон [бар қудрати Аллоҳ таоло] 

пирӯзанд? 

ُؤلَآِء وََءا بَآَءُهۡم َحتهيَٰ بَۡل َمتهۡعَنا َهَٰٓ
نها 

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
ُۗ أ َطاَل َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر

  ْۚ ۡطَرافَِهآ
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نَأ

َفُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 
َ
 ٤٤ أ

45. Бигӯ: “Ман фақат шуморо ба 

василаи ваҳй [аз азоби илоҳӣ] бим 

медиҳам” ва [-ле] чун ба карон бим 

дода шавад, даъвати [ҳақ]-ро 

намешунаванд 

نِذُرُكم بِٱلَۡوۡحِيِۚ َولَا يَۡسَمُع  
ُ
قُۡل إِنهَمآ أ

عَآَء إَِذا َما يُنَذُرونَ  مُّ ٱلدُّ  ٤٥ ٱلصُّ

46. Агар андаке аз азоби 

Парвардигорат ба онон бирасад, 

ҳатман, мегӯянд: “Эй вой бар мо [ки], 

яқинан, ситамгор будаем!” 

ِۡن َعَذاِب  ۡتُهۡم َنۡفَحة  م  سه َولَئِن مه
َرب َِك لََيُقولُنه َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها 

 ٤٦ َظَٰلِِمينَ 
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47. Рӯзи қиёмат Мо тарозуҳои адлро 

[барои ҳисобрасӣ дар миён] мениҳем, 

пас, ба ҳеҷ кас [камтарин] ситаме 

намешавад ва агар [кирдорашон] 

ҳамсанги донаи хардале бошад, онро 

[ба ҳисоб] меоварем ва кофист, ки Мо 

ҳисобрас бошем 

َونََضُع ٱلَۡمَوَٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط لَِيۡوِم 
  ۡۖ ا ٱلۡقَِيََٰمةِ فَلَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ

ِۡن َخۡرَدٍل   َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م 
ُۗ َوَكَفيَٰ بَِنا َحَِٰسبِي تَيَۡنا بَِها

َ
 ٤٧ نَ أ

48. Ба ростӣ, Мо ба Мӯсо ва Ҳорун 

китоб [Таврот] додем ва [ин китоб] 

барои парҳезкорон равшанӣ ва 

андарзе аст 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن 
ٱلُۡفۡرَقاَن َوِضَياٗٓء َوذِۡكٗرا 

 ٤٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. [Ҳамон] касоне, ки дар ниҳон аз 

Парвардигорашон метарсанд ва аз 

қиёмат бимноканд 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوُهم  ٱل
اَعةِ ُمۡشفُِقونَ  َِن ٱلسه  ٤٩ م 

50. Ва ин [Қуръон] панди мубораке аст, 

ки онро нозил кардем. Оё [боз ҳам] 

инкораш мекунед? 

َف 
َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ نُتۡم  َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

َ
أ

 ٥٠ لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

51. Ва бе тардид, пеш аз он Мо ба 

Иброҳим [рушди фикрӣ ва] 

ҳидояташро ато кардем ва ба 

[шоистагиҳои] ӯ доно будем; 

۞َولََقۡد َءاتَيَۡنآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ ِمن  
 ٥١ َقۡبُل َوُكنها بِهِۦ َعَٰلِِمينَ 

52. Он гоҳ ки ба падари худ ва қавмаш 

гуфт: “Ин муҷассамаҳо чист, ки ба 

парастиши онҳо истодаед?” 

بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ  
َ
إِۡذ َقاَل لِأ

نُتۡم لََها  
َ
َماثِيُل ٱلهتِٓي أ ٱلته

 ٥٢ َعَِٰكُفونَ 

53. Онон гуфтанд: “Мо падаронамонро 

дидем, ки онҳоро мепарастиданд” 
 ٥٣ َجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َعَٰبِِدينَ َقالُواْ وَ 

54. [Иброҳим] Гуфт: “Ҳатман, шумо ва 

падаронатон дар гумроҳии ошкор 

будаед” 

نُتۡم وََءابَآؤُُكۡم فِي 
َ
َقاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

بِينٖ   ٥٤ َضَلَٰٖل مُّ
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55. Онон гуфтанд: “Оё [сухани] ҳақ 

бароямон овардаӣ ё шухӣ мекунӣ?” 
نَت ِمَن 

َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجۡئتََنا بِٱلۡحَق 

َ
َقالُٓواْ أ

َٰعِبِينَ   ٥٥ ٱلله

56. Ӯ гуфт: “Балки [суханам ҳақ аст] 

Парвардигоратон парвардигори 

осмонҳо ва замин аст, ҳамон ки 

онҳоро падид овардааст ва ман бар ин 

[сухан] гувоҳам” 

بُُّكۡم َربُّ  َمََٰوَِٰت َقاَل بَل ره ٱلسه
نَا۠ عَلَىَٰ  

َ
هِذي َفَطَرُهنه َوأ ۡرِض ٱل

َ
َوٱلۡأ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه َٰلُِكم م   ٥٦ َذ

57. Ва [бо худ гуфт] “Ба Аллоҳ таоло 

савганд, пас аз он ки пушт кардед ва 

[ба ҷашн] рафтед, барои [нобудии] 

бутҳоятон тадбире меандешам” 

ِكيَدنه 
َ
ِ لَأ ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد   َوتَٱَّلله

َ
أ

ُّواْ ُمۡدبِرِينَ  ن تَُول
َ
 ٥٧ أ

58. Пас [дар ғиёби бутпарастон] ҳамаи 

онҳоро ба ҷуз [бути] бузургашон 

бишкаст, шояд, ба суроғи он бираванд 

[то ҳақоиқро барояшон бозгӯ кунад] 

هُهۡم  ها َكبِيٗرا ل فََجَعلَُهۡم ُجَذًَٰذا إِل
 َ  ٥٨ ۡيهِ يَرِۡجُعونَ لََعلهُهۡم إِل

59. [Вақте онон бутхонаро чунин 

диданд] Гуфтанд: “Чи касе бо 

маъбудони мо чунин кардааст? 

Ҳатман, ӯ ситамгор аст” 

َقالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنآ إِنهُهۥ 
َٰلِِمينَ   ٥٩ لَِمَن ٱلظه

60. [Бархе] Гуфтанд: “Мо шунидем 

ҷавоне, ки ӯро Иброҳим мегӯянд, аз 

онҳо [ба бадӣ] ёд мекунад” 

ۥٓ  َقالُواْ َسِمۡعَنا فَٗتي يَۡذُكُرُهۡم ُيَقاُل لَُه
 ٦٠ إِبَۡرَٰهِيمُ 

61. Гуфтанд: “Пас ӯро дар баробари 

дидагони мардум биёваред, бошад, ки 

[бар эътирофаш ба гуноҳ] гувоҳ 

бошанд” 

اِس  َقالُواْ  ۡعيُِن ٱلنه
َ
تُواْ بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
فَأ

 ٦١ لََعلهُهۡم يَۡشَهُدونَ 

62. [Вақте Иброҳимро оварданд] 

Гуфтанд: “Эй Иброҳим, оё ту ин [кор] -

ро бо маъбудони мо кардаӣ?” 

نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنا 
َ
َقالُٓواْ َءأ

إِبَۡرَٰهِيمُ   ٦٢ َيَٰٓ

63. Ӯ гуфт: “Балки [бути] бузургашон 

чунин кардааст. Агар сухан мегӯянд, 

аз онҳо бипурсед» 

َقاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا 
 ٦٣ فَۡسـ َلُوُهۡم إِن َكانُواْ يَنِطُقونَ 
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64. Он гоҳ [онон] ба худ омаданд ва 

[ба якдигар] гуфтанд: “Воқеан, шумо 

[мушрику] ситамгоред” 

نُفِسِهۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم 
َ
فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َٰلُِمونَ  نُتُم ٱلظه
َ
 ٦٤ أ

65. Сипас [боз ҳам] сар ба душманӣ ва 

инкор бардоштанд [ва гуфтанд] “Ту хуб 

медонӣ, ки инҳо сухан намегӯянд” 

ُثمه نُِكُسواْ عَلَىَٰ رُُءوِسِهۡم لََقۡد 
ُؤلَآءِ   ٦٥  يَنِطُقونَ َعلِۡمَت َما َهَٰٓ

66. [Иброҳим] гуфт: “Оё ба ҷойи Аллоҳ 

таоло чизҳоеро мепарастед, ки на 

суде бароятон дорад ва на зиёне ба 

шумо мерасонад? 

ِ َما لَا  َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َقاَل أ

ُكمۡ  ا َولَا يَُضرُّ  ٦٦ يَنَفُعُكۡم َشۡيـ ٗ

67. Вой бар шумо ва бар он чи ба ҷойи 

Аллоҳ таоло мепарастед! Оё 

намеандешед?” 

ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ف 
ُ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ِْۚ أ  ٦٧ ٱَّلله

68. Онон гуфтанд: “Агар мехоҳед 

[барои муҷозоташ] коре кунед, ӯро 

бисӯзонед ва маъбудонатонро ёрӣ 

диҳед” 

ُِقوُه  َوٱنُصُرٓواْ َءالَِهَتُكۡم إِن  َقالُواْ َحر 
َٰعِلِينَ   ٦٨ ُكنُتۡم َف

69. [Саранҷом ӯро дар оташ 

андохтанд, вале Мо] Гуфтем: “Эй 

оташ, бар Иброҳим сард ва саломат 

бош” 

قُلَۡنا َيََٰناُر ُكونِي بَۡرٗدا وََسَلًَٰما عَلَىَٰٓ 
 ٦٩ إِبَۡرَٰهِيمَ 

70. Ва хостанд барои [нобудии ӯ 

найранге ба кор баранд, вале Мо 

ононро зиёнкортарин [мардум] сохтем 

َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم 
َ
َوأ

ۡخَسِرينَ 
َ
 ٧٠ ٱلۡأ

71. Ва ӯ ва Лутро [бо ҳиҷрат] ба 

сарзамине, ки барои ҷаҳониён дар он 

баракат ниҳодаем [Шом], наҷот додем 

ۡرِض ٱلهتِي 
َ
َوَنجهۡيَنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ
 ٧١ َبََٰرۡكَنا فِيَها لِلَۡعَٰلَِمينَ 

72. Ва Исҳоқ ва [навааш] Яъқубро [низ 

ба унвони бахшиш] афзунӣ ба ӯ 

бахшидем ва ҳамагиашонро [афроде] 

шоиста гардонидем 

 ۡۖ ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة  َوَوَهۡبَنا لَُه
ا َجَعلَۡنا َصَٰلِِحينَ 

 ٧٢ وَُكل ٗ
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73. Ва ононро пешвоёне қарор додем, 

ки ба фармони Мо [мардумро] ҳидоят 

мекарданд ва анҷоми корҳои нек ва 

барпо доштани намоз ва адои закотро 

ба эшон ваҳй кардем ва онон [ҳама] 

парастишгари Мо буданд 

ۡمرِنَا  وََجَعلَۡنَُٰهۡم 
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيِهۡم فِۡعَل ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوِإَقاَم  
َ
َوأ

ةِِۖ وََكانُواْ لََنا  َكوَٰ ةِ َوِإيَتآَء ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
 ٧٣ َعَٰبِِدينَ 

74. Мо ба Лут [иҷозати] қазоват ва илм 

[-и дин] додем ва ӯро аз шаҳре, ки 

[сокинонаш] аъмоли зишт [-у палид] 

анҷом медоданд, наҷот бахшидем. Ба 

ростӣ, ки онон гурӯҳе палид ва 

нофармон буданд 

َولُوًطا َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما  
َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَت  
ئَِثْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوَم   تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

َِٰسقِينَ   ٧٤ َسوٖۡء َف

75. Ва ӯро дар раҳмати худ ворид 

кардем. Бе гумон, ӯ аз шоистагон буд 
ۖۡ إِنهُهۥ ِمَن  ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٧٥ ٱلصه

76. Ва Нуҳро [ёд кун] ҳангоме ки 

пештар [аз соири паёмбарон моро] 

нидо дод. Пас, Мо [низ дуои] вайро 

иҷобат кардем, он гоҳ ӯ ва 

хонадонашро аз андуҳи бузург наҷот 

додем 

َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبُل فَٱۡسَتَجۡبَنا  
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب 

َ
ۡيَنَُٰه َوأ لَُهۥ َفَنجه

 ٧٦ ٱلَۡعِظيمِ 

77. Ва дар баробари қавме, ки оёти 

Моро дурӯғ ангошта буданд, ёриаш 

кардем. Бе тардид, онон гурӯҳи 

бадкирдоре буданд, пас, 

ҳамагиашонро ғарқ кардем 

بُواْ  هِذيَن َكذه َونََصۡرَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱل
ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوَم َسوٖۡء  أَـِبَيَٰتَِنآ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡغَرۡقَنَُٰهۡم أ

َ
 ٧٧ فَأ

78. Ва [ёд кун аз] Довуд ва Сулаймон 

он гоҳ ки дар бораи киштзоре доварӣ 

мекарданд, ки гӯсфандони қавм 

шабона дар он чарида буданд ва Мо 

бар доварии онон гувоҳ будем 

َوَداوُۥَد َوُسلَۡيَمََٰن إِۡذ َيحُۡكَماِن فِي  
ٱلۡحَرِۡث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ َغَنُم ٱلَۡقۡوِم 

 ٧٨ َوُكنها ِلحُۡكِمِهۡم َشَِٰهِدينَ 
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79. Пас, он [ҳақиқат]-ро ба Сулаймон 

фаҳмонидем ва ба ҳар як аз онон 

паёмбарӣ ва дониш [-и амал ба 

аҳкоми дин] ато кардем ва кӯҳҳо ва 

парандагон дар хидмати Довуд 

гумоштем, ки [ҳамроҳ бо ӯ 

Парвардигорро] тасбеҳ мегуфтанд ва 

Мо будем, ки ин [ҳама]-ро анҷом 

додем 

ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمَٰ  ًّا َءاتَيَۡنا  َفَفهه َنْۚ وَُكل
ۡرنَا َمَع َداوُۥَد   ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ وََسخه

يَۡرْۚ َوُكنها  ٱلِۡجَباَل يَُسب ِۡحَن َوٱلطه
َٰعِلِينَ   ٧٩ َف

80. Ва ба ӯ сохтани зиреҳро омӯхтем, 

то шуморо аз [осеби] ҷангҳоятон ҳифз 

кунад. Пас, оё шукр мегузоред? 

َعَة لَُبوٖس لهُكۡم  وََعلهۡمَنَُٰه َصنۡ 
ِسُكۡمۖۡ َفَهۡل 

ۡ
ِنُۢ بَأ لُِتۡحِصَنُكم م 

نُتۡم َشَِٰكُرونَ 
َ
 ٨٠ أ

81. Ва тундбодро барои Сулаймон [ба 

хидмат гумоштем], ки ба фармони ӯ ба 

сӯйи сарзамине, ки дар он баракат 

ниҳода будем [Шом], равон буд ва мо 

бар ҳар чиз доно будем 

ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي   َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 
ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا 

َ
ۦٓ إِلَي ٱلۡأ ِ ۡمرِه

َ
بِأ

ِ َشۡيٍء َعَٰلِِمينَ 
ْۚ َوُكنها بِكُل   ٨١ فِيَها

82. Ва [низ] аз шаётин касонеро 

[гумоштем], ки барояш ғаввосӣ 

мекарданд [ва ҷавоҳир меоварданд] 

ва корҳое ғайр аз ин [низ] анҷом 

медоданд ва мо муроқиби [рафтор ва 

теъдоди] онон будем 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ   َوِمَن ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها  َويَۡعَملُوَن َعَملٗا ُدوَن َذ

 ٨٢ لَُهۡم َحَٰفِِظينَ 

83. Ва Аюбро [ёд кун] он гоҳ ки 

Парвардигорашро [чунин нидо дод: 

“Ранҷ [-у беморӣ] ба ман расидааст ва 

Ту меҳрубонтарини меҳрубононӣ” 

نَِي   ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ  ٨٣ ٱلضُّ

84. Пас, Мо [дуои] ӯро иҷобат кардем 

ва ранҷеро, ки ба ӯ расида буд, 

бартараф сохтем ва хонаводааш ва 

[низ теъдоде] ҳаммонандашонро ба 

ҳамроҳи онон ба вай бозгардонидем, 

[то] раҳмате аз ҷониби Мо ва панде 

барои парастишгарон бошад 

فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َفَكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن 
َعُهۡم   ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه

َ
ِٖۖ وََءاَتۡيَنَُٰه أ ُضر 

ِۡن  ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ َرۡحمَٗة م 
 ٨٤ لِلَۡعَٰبِِدينَ 
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85. Ва [ёд кун аз] Исмоил ва Идрис ва 

Зу-л-кифл, ки ҳамагӣ аз шикебоён 

буданд 

َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ  
َٰبِِرينَ  َِن ٱلصه  ٨٥ ُكل   م 

86. Ва [Мо] ононро дар раҳмати хеш 

ворид кардем. Бе тардид, онон аз 

шоистагон буданд 

َِن  ۖۡ إِنهُهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتَِنآ
َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٨٦ ٱلصه

87. Ва [ёд кун аз] Зу-н-нун [Юнус] он 

гоҳ ки хашмгин [аз миёни қавмаш] 

рафт ва чунин пиндошт, ки Мо ҳаргиз 

бар ӯ танг намегирем [ва ба хотири ин 

кор муҷозоташ намекунем]. Пас, [вақте 

моҳӣ ӯро фурӯ бурд] дар торикиҳо 

нидо дод, ки: “[Парвардигоро] Ҳеҷ 

маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ту нест. Ту 

муназзаҳӣ. Бе тардид, ман аз 

ситамгорон будаам” 

َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه  
ن لهن نهۡقِدَر َعلَۡيهِ َفَنا

َ
َدىَٰ فِي  أ

نَت 
َ
هٓا أ هٓا إَِلََٰه إِل ن ل

َ
لَُمَِٰت أ ٱلظُّ

ُسۡبَحََٰنَك إِن ِي ُكنُت ِمَن  
َٰلِِمينَ   ٨٧ ٱلظه

88. Пас дуояшро иҷобат кардем ва аз 

андуҳ наҷоташ додем ва муъминонро 

[низ] ин чунин наҷот медиҳем 

  ِۚ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡغم ِ
 ٨٨ َذَٰلَِك نُـِۨجي ٱلُۡمۡؤِمنِينَ َوكَ 

89. Ва [ёд кун аз] Закариё, он гоҳ ки 

Парвардигорашро [ин гуна] нидо дод: 

“Парвардигоро, маро танҳо [ва 

бефарзанд] магзор ва ту беҳтарин 

бозмондаӣ [ворисонӣ]” 

ِ لَا   َوَزَكرِيهآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 
نَت َخيُۡر  تََذۡرنِي فَۡردٗ 

َ
ا َوأ

 ٨٩ ٱلَۡوَٰرِثِينَ 

90. Пас, дуояшро иҷобат кардем ва 

Яҳёро ба ӯ бахшидем ва ҳамсарашро 

[ки нозо буд] барояш шоиста [ва 

омодаи бордорӣ] намудем. Онон 

ҳамвора дар корҳои хайр 

мешитофтанд ва дар ҳоли биму умед 

Моро мехонданд ва пайваста барои 

Мо [фармонбардор ва] фурӯтан 

буданд 

فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَوَهۡبَنا لَُهۥ َيحَۡييَٰ 
ۥْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ   ۡصلَۡحَنا لَُهۥ َزوَۡجُه

َ
َوأ

يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَنَنا  
ۖۡ وََكانُواْ لََنا َخَِٰشعِينَ   ٩٠ رََغٗبا َوَرَهٗبا
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91. Ва [ёд кун аз Марям] зане, ки 

домани худро пок нигоҳ дошт ва [Мо] 

аз рӯҳи хеш дар [вуҷуди] ӯ дамидем ва 

ӯ ва писарашро барои ҷаҳониён 

нишонае [аз қудрати илоҳӣ] қарор 

додем 

ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا  
َ
َوٱلهتِٓي أ

وِحَنا وََجَعلَۡنََٰها َوٱۡبَنَهآ  فِيَها ِمن رُّ
 ٩١ ٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ َءايَ 

92. [Эй мардум] Ба ростӣ, ин оини 

шумо оини ягона [ва асосёфта бар 

яктопарастӣ] аст ва Ман 

Парвардигоратон ҳастам, пас, Маро 

бипарастед 

نَا۠  
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ إِنه َهَِٰذه

 ٩٢ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدونِ 

93. Ва [мардум] миёни худ дар амри 

[дин]-ашон фирқа-фирқа шуданд; 

[вале саранҷом] ҳамагӣ ба сӯи Мо 

бозмегарданд 

ۡمَرُهم بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلٌّ إِلَۡيَنا  
َ
ُعٓواْ أ َوَتَقطه

 ٩٣ َرَِٰجُعونَ 

94. Пас, ҳар ки корҳои шоиста анҷом 

диҳад ва муъмин бошад, дар 

баробари кӯшиши ӯ носипосӣ нахоҳад 

шуд ва Мо корҳояшро менависем 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو   َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
ُمۡؤِمن  فَلَا ُكۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها  

 ٩٤ لَُهۥ َكَٰتُِبونَ 

95. Ва [мардуми] ҳар шаҳреро, ки [бар 

асари куфру гуноҳ] нобудаш кардем, 

маҳол аст, ки [битавонанд ба қасди 

тавба ба дунё] бозгарданд 

نهُهۡم لَا  
َ
ۡهلَۡكَنََٰهآ أ

َ
وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريٍَة أ

 ٩٥ يَرِۡجُعونَ 

96. То замоне, ки [садди] Яъҷуҷу 

Маъҷуҷ кушода шавад ва онон аз ҳар 

баландӣ [ва тепае] шитобон сарозер 

гарданд 

ُجوُج 
ۡ
ُجوُج  َحتهيَٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ

ۡ
َوَمأ
ِ َحَدٖب يَنِسلُونَ 

ِن ُكل   ٩٦ َوُهم م 

97. Ва ваъдаи ҳақ [қиёмат] наздик 

гардад. Пас, дар он ҳангом чашмҳои 

касоне, ки куфр варзиданд, [аз 

шиддати ваҳшат] хира мемонад [ва 

мегӯянд]: “Эй вой бар мо! Ҳатман, мо 

аз ин [ҳодиса] дар ғафлат будем! 

Балки [кофиру] ситамгор будем” 

َوٱۡقتَرََب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ َفإَِذا ِهَي  
هِذيَن َكَفُرواْ   بَۡصَُٰر ٱل

َ
َشَِٰخَصٌة أ

ِۡن َهََٰذا  َيََٰوۡيلََنا َقۡد ُكنها فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٩٧ بَۡل ُكنها َظَٰلِِمينَ 
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98. [Ба онон гуфта мешавад] “Ҳатман, 

шумо ва он чи ки ба ҷойи Аллоҳ таоло 

мепарастед, ҳезуми дузахед, [ва 

ҳамагӣ] дар он ворид хоҳед шуд” 

  ِ إِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نُتۡم لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ َحَصُب َجَهنهَم أ

99. Агар ин бутҳо маъбудоне [ба ҳақ] 

буданд, ҳаргиз вориди он намешуданд 

ва ҳол он ки ҳамагӣ дар он [азоби 

сӯзон] ҷовидонанд 

  ۡۖ ا َوَرُدوَها ُؤلَآِء َءالَِهٗة مه لَۡو َكاَن َهَٰٓ
 ٩٩ وَُكل   فِيَها َخَٰلُِدونَ 

100. Дар он ҷо нолаҳое [дарднок] 

доранд ва [аз шиддати дарду тарс] 

чизе намешунаванд 

لَُهۡم فِيَها َزفِير  َوُهۡم فِيَها لَا 
 ١٠٠ يَۡسَمُعونَ 

101. Касоне, ки пештар аз ҷониби Мо 

ба эшон ваъдаи наку [биҳишт] дода 

шудааст, яқинан, аз он [азоб] дур 

нигаҳ дошта мешаванд 

ِنها ٱلۡحُۡسَنيَٰٓ  هِذيَن َسَبَقۡت لَُهم م  إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدونَ 

ُ
 ١٠١ أ

102. Онон садои он [оташи ҳавлнок ва 

фарёдҳои дузахиён]-ро намешунаванд 

ва дар он чи майл дошта бошанд, 

ҷовидона [дар осоиш] ҳастанд 

ۖۡ َوُهۡم فِي َما   لَا يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَها
نُفُسُهۡم َخَٰلُِدونَ 

َ
 ١٠٢ ٱۡشَتَهۡت أ

103. Ваҳшати бузурги [қиёмат] 

андуҳгинашон намесозад ва 

фариштагон ба истиқболашон меоянд 

[ва мегӯянд]: «Ин ҳамон рӯзест, ки ба 

шумо ваъда дода мешуд» 

ۡكبَُر 
َ
لَا َيحُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱلۡأ

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَۡوُمُكُم   ى َوَتَتلَقه
هِذي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   ١٠٣ ٱل

104. Рӯзе, ки осмонро чун туморе 

навишташуда дар ҳам мепечем, [ва] 

ҳамон гуна ки нахустин [бор] 

офаринишро оғоз кардем, [бори дигар] 

онро бозмегардонем. [Ин] Ваъдае аст 

бар уҳдаи Мо, ки ҳатман, анҷомаш 

хоҳем дод 

  ِ
ِجل  ِ َمآَء َكَطي ِ ٱلس  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه

َل َخلٖۡق   وه
َ
نَآ أ

ۡ
لِلُۡكُتِبِۚ َكَما بََدأ

ۚۥْ وَ  ْۚ إِنها ُكنها  نُّعِيُدهُ ۡعًدا َعلَۡيَنآ
َٰعِلِينَ   ١٠٤ َف
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105. Ва ба ростӣ, пас аз Таврот дар 

Забур навиштем, ки: «Заминро 

бандагони шоистаам ба ирс 

мебаранд» 

بُورِ ِمنُۢ َبۡعِد   َولََقۡد َكَتبَۡنا فِي ٱلزه
ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي  

َ
نه ٱلۡأ

َ
ِۡكرِ أ ٱلذ 

َٰلُِحونَ   ١٠٥ ٱلصه

106. Бе гумон, дар ин [сухан ибрату] 

паёми равшане барои парастишгарон 

аст 

 ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َعَٰبِِدينَ 

107. Ва [эй Муҳаммад] туро ҷуз 

раҳмате барои ҷаҳониён 

нафиристодем 

ها َرۡحمَٗة   ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َوَمآ أ

 ١٠٧ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

108. Бигӯ: «Дар ҳақиқат, ба ман ваҳй 

мешавад, ки: «Бе тардид, маъбуди 

шумо маъбуде ягона аст. Пас, оё 

таслим [-и даъвати ҳақ] мешавед?» 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم  
َ
قُۡل إِنهَما يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ۖۡ َفَهۡل أ  ١٠٨ إَِلَٰه  َوَِٰحد 

109. Пас, агар рӯйгардон шуданд, бигӯ: 

«Ман [ҳамаи] шуморо ба таври яксон 

огоҳ кардам [ва дар бораи азоби илоҳӣ 

ҳушдор додам] ва намедонам, он чи ки 

ба шумо ваъда дода мешавад, наздик 

аст ё дур» 

هۡواْ َفُقۡل َءاَذنُتُكۡم عَلَىَٰ  َفإِن تََول
م بَعِيد   َسَوآٖءِۖ َوِإ

َ
قَرِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
ۡن أ
ا تُوَعُدونَ   ١٠٩ مه

110. Яқинан, ӯ сухани ошкоро медонад 

ва он чиро [дар дили хеш] пинҳон 

мекунед, [низ] медонад 

إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر ِمَن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم  
 ١١٠ َما تَۡكُتُمونَ 

111. Ва намедонам, шояд ин [таъхири 

азоб мояи] озмоиш ва баҳрамандии 

шумо то муддате [муайян] бошад» 

هُهۥ فِۡتَنة  لهُكۡم   ۡدرِي لََعل
َ
َوِإۡن أ

 ١١١ َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

112. [Паёмбар] Гуфт: «Парвардигоро, 

[байни мо ва кофирон] ба ҳақ доварӣ 

кун ва Парвардигори мо [Аллоҳи] 

Раҳмон аст, ки дар баробари он чи [аз 

куфру ширк] мегӯед, аз ӯ ёрӣ 

мехоҳем» 

ِۗ َوَربَُّنا  ِ ِ ٱۡحُكم بِٱلۡحَق  ََٰل َرب  َق
ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُن عَلَىَٰ َما  

 ١١٢ تَِصُفونَ 
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Сураи Ҳаҷ  الحج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй мардум, аз Парвардигоратон 

парво кунед. Бе тардид, зилзилаи 

қиёмат амри бузурге аст 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

اَعةِ َشۡيٌء َعِظيم    ١ َزلَۡزلََة ٱلسه

2. Рӯзе, ки онро мебинед, [он чунон 

ваҳшатнок аст, ки] ҳар модари 

ширдеҳе [фарзанди] ширхорашро 

фаромӯш мекунад ва ҳар [мавҷуди] 

бордоре ҷанини худро [бар замин] 

мениҳад ва мардумро маст мебинӣ, 

дар ҳоле ки маст нестанд, балки азоби 

Аллоҳ таоло шадид аст 

 ُمۡرِضَعٍة يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكلُّ 
ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُكلُّ َذاِت  

َ
آ أ َعمه

ََٰرىَٰ  اَس ُسَك َحمٍۡل َحمۡلََها َوتََرى ٱلنه
ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنه َعَذاَب  َوَما ُهم بُِسَك

ِ َشِديد    ٢ ٱَّلله

3. Ва аз [миёни] мардум касе ҳаст, ки 

бидуни [ҳеҷ] донише дар бораи Аллоҳ 

таоло муҷодала мекунад ва аз ҳар 

шайтони саркаше пайравӣ менамояд 

 ِ اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهبُِع ُكله َشۡيَطَٰٖن 

رِيدٖ   ٣ مه

4. [Дар қазои илоҳӣ бар шайтон] 

Муқаррар шудааст, ҳар ки ӯро ба 

дӯстӣ бигирад, ҳатман, гумроҳаш 

месозад ва ба азоби оташ мекашонад 

نهُهۥ  
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

ُُّهۥ َويَۡهِديهِ إِلَيَٰ َعَذاِب   يُِضل
عِيرِ   ٤ ٱلسه
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5. Эй мардум, агар дар бораи 

барангехта шудан [дар қиёмат] тардид 

доред, пас, [бидонед, ки] бе тардид, 

Мо шуморо аз хок офаридем, сипас аз 

нутфа ва он гоҳ аз хуни басташуда, 

сипас аз порагӯште шаклёфта ва 

[баъзан] шаклноёфта, [чунин кардем] 

то [қудрати хешро] бароятон ошкор 

созем; ва ҳар чиро ки бихоҳем, то 

муддате муайян дар раҳим [-и 

модарон] нигаҳ медорем, он гоҳ 

шуморо ба сурати навзоде берун 

меоварем, сипас [парвариш меёбед] 

то ба ҳадди рушд [ва булуғи] худ 

бирасед ва аз шумо касе ҳаст, ки [дар 

даврони ҷавонӣ] мемирад ва касе низ 

ҳаст [ки он қадар умр мебинанд, то] ба 

ниҳояти фурӯтанӣ [ва куҳансолӣ] 

мерасад, чунонки пас аз [он ҳама] 

дониш [ҳамаро фаромӯш мекунад ва] 

чизе намедонад. Ва [аммо мисоле 

дигар] заминро хушкида мебинӣ, вале 

чун оби [борон] бар он фурӯ 

мефиристем, ба ҷунбиш дармеояд ва 

рушд мекунад ва аз ҳар навъ [гиёҳи] 

зебое мерӯёнад 

 ِ اُس إِن ُكنُتۡم ف َها ٱلنه يُّ
َ
ي َرۡيٖب  َيَٰٓأ

ِن  َِن ٱلَۡبۡعِث َفإِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  م 
تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ  

خَلهَقةٖ وََغيِۡر ُمخَلهَقةٖ   ۡضَغةٖ مُّ ُثمه ِمن مُّ
رَۡحاِم َما  

َ
ل ُِنبَي َِن لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ فِي ٱلۡأ

ي ُثمه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

ۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ ُنخۡرُِجكُ 
هيَٰ  ن ُيَتَوف ُكۡمۖۡ َوِمنُكم مه ُشده

َ
أ

ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ  
َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ َوِمنُكم مه

  ْۚ ا لَِكۡيلَا َيۡعلََم ِمنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم َشۡيـ ٗ
نَزلَۡنا  

َ
ۡرَض َهاِمَدٗة َفإَِذآ أ

َ
َوتََرى ٱلۡأ

َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت  
ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 

ۢنَبَتۡت ِمن ُكل 
َ
 ٥ َوأ

6. Ин [шигифтиҳои хилқат] аз он рӯст, 

ки [бидонед] Аллоҳ таоло ҳақ аст ва 

ӯст, ки мурдагонро зинда мекунад ва ӯ 

бар ҳар коре тавоност 

نهُهۥ يُۡحِي 
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

نهُهۥ عَ 
َ
ِ َشۡيٖء ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوأ

لَىَٰ ُكل 
 ٦ َقِدير  

7. Ва ин ки қиёмат омаданӣ аст [ва] 

тардиде дар он нест ва ин ки Аллоҳ 

таоло [ҳамаи] касонеро, ки дар гӯрҳо 

ҳастанд, бармеангезад 

ها َرۡيَب فِيَها   اَعَة َءاتَِية  ل نه ٱلسه
َ
َوأ

َ َيۡبَعُث َمن فِي  نه ٱَّلله
َ
 ٧ ٱلُۡقُبورِ َوأ
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8. Ва аз мардум касе ҳаст, ки бидуни 

ҳеҷ дониш ва ҳидоят ва китоби 

равшанибахше дар бораи Аллоҳ таоло 

муҷодала мекунад 

 ِ اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب 

نِيرٖ   ٨ مُّ

9. [Аз рӯйи такаббур] Сари хеш 

бармегардонад, то [мардумро] аз роҳи 

Аллоҳ таоло гумроҳ созад. Барои ӯ 

дар ин дунё расвоӣ ва хорӣ аст ва 

рӯзи қиёмат [низ] азоби оташи сӯзонро 

ба ӯ мечашонем 

ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل  
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ  ۡنَيا ِخۡزي  ِۖۡ لَُهۥ فِي ٱلدُّ ٱَّلله

 ٩ َم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ يَوۡ 

10. Ин [кайфар] ба сазои корҳоест, ки 

аз пеш фиристодааст ва Аллоҳ таоло 

ҳаргиз нисбат ба бандагон [-и худ] 

ситамгор нест 

  َ نه ٱَّلله
َ
َمۡت يََداَك َوأ َٰلَِك بَِما َقده َذ

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ١٠ لَيَۡس بَِظله

11. Ва аз [миёни] мардум касе ҳаст, ки 

Аллоҳро бо тардид мепарастад [ва 

имонаш заиф аст], пас, агар хайре ба 

ӯ бирасад, [дилаш] ба он ором 

мегирад [ва бар имонаш боқӣ 

мемонад] ва агар балое [барои 

озмоиш] ба ӯ бирасад, рӯ мегардонад 

[ва ба куфр бозмегардад]. Ӯ дар дунё 

ва охират зиён кардааст. Ин ҳамон 

зиёни ошкор аст 

َ عَلَىَٰ  اِس َمن َيۡعُبُد ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
نه  

َ
َصابَُهۥ َخيٌۡر ٱۡطَمأ

َ
َحۡرٖفِۖ َفإِۡن أ

َصاَبۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب عَلَىَٰ  
َ
بِهِۖۦۡ َوِإۡن أ

َٰلَِك   ْۚ َذ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرَة وَۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّ
 ١١ اُن ٱلُۡمبِينُ ُهَو ٱلۡخُۡسرَ 

12. [Инсони кофир] Ба ҷойи Аллоҳ 

таоло чизеро мехонад, ки на ба ӯ 

зиёне мерасонад ва на суде 

мебахшад. Ин ҳамон гумроҳии дуру 

дароз аст 

ُهۥ   ِ َما لَا يَُضرُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰلَِك ُهَو   ۚۥْ َذ َلَُٰل َوَما لَا يَنَفُعُه ٱلضه

 ١٢ ٱلَۡبعِيدُ 

13. Ӯ касеро мехонад, ки қатъан, 

зиёнаш наздиктар аз судаш мебошад 

ва чи бад дӯст ва чи бад ҳамдаме аст! 

قَۡرُب ِمن 
َ
ۥٓ أ ُه يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

نهۡفعِهۚۦِْ لَبِۡئَس ٱلَۡمۡولَيَٰ َولَبِۡئَس  
 ١٣ ٱلَۡعِشيرُ 
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14. Бе тардид, Аллоҳ таоло касонеро, 

ки имон овардаанд ва корҳое шоиста 

анҷом додаанд, ба боғҳое [аз биҳишт] 

ворид мекунад, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст. Ба ростӣ, 

Аллоҳ таоло он чиро, ки мехоҳад, 

анҷом медиҳад 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي  وََعِملُ  َٰلَِحَِٰت َجنه واْ ٱلصه

َ َيۡفَعُل َما  ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر
َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٤ يُرِيدُ 

15. Касе, ки гумон мекунад, ки Аллоҳ 

таоло ӯ [паёмбар]-ро дар дунё ва 

охират ҳаргиз ёрӣ нахоҳад кард [ва 

акнун ҳимояти Аллоҳро мебинад ва 

хашмгин аст], пас, бояд ресмоне ба 

сақф [-и хонааш] биёвезад ва [худро 

дор бизанад, то роҳи нафас]-ро қатъ 

кунад [ва то сарҳади марг пеш равад], 

он гоҳ бингарад, ки оё [ин гуна фанду] 

найранги ӯ хашмашро аз миён 

мебарад 

  ُ ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
َمن َكاَن َيُظنُّ أ

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلَۡيۡمُدۡد بَِسَبٍب فِي ٱل دُّ
َمآِء ُثمه لَۡيۡقَطۡع فَلَۡينُظۡر َهۡل  إِلَي ٱلسه

 ١٥ يُۡذهِبَنه َكۡيُدهُۥ َما يَغِيُظ 

16. Ва бад-ин гуна Мо ин [Қуръон]-ро 

[ба сурати] оёте равшан нозил кардем 

ва Аллоҳ таоло ҳар киро хоҳад, ҳидоят 

мекунад 

نه  وَ 
َ
نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َكَذَٰلَِك أ

َ َيۡهِدي َمن يُرِيدُ   ١٦ ٱَّلله

17. Касоне, ки имон овардаанд ва 

касоне, ки яҳудӣ шуданд ва собеон 

[фитратгароён] ва масеҳиён ва 

зартуштиён ва касоне, ки ширк 

варзиданд, яқинан, рӯзи қиёмат Аллоҳ 

таоло миёнашон доварӣ мекунад. Бе 

гумон, Аллоҳ таоло бар ҳар чизе гувоҳ 

аст 

هِذيَن َهاُدواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
َصََٰرىَٰ َوٱلَۡمُجوَس  َٰبِـ ِيَن َوٱلنه َوٱلصه

َ َيۡفِصُل   ۡشَرُكٓواْ إِنه ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َوٱل

ِ  بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱ
َ عَلَىَٰ ُكل  َّلله

 ١٧ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
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18. Оё надидӣ, ки ҳар ки дар осмонҳо 

ва ҳар ки дар замин аст ва хуршед ва 

моҳу ситорагон ва кӯҳҳо ва дарахтон 

ва ҷунбандагон ва бисёре аз мардум 

барои Аллоҳ таоло саҷда мекунанд? 

Ва бисёре низ ҳастанд, ки [дар 

натиҷаи сарпечӣ аз парастиш 

фармони] азоб бар онон таҳаққуқ 

ёфтааст ва ҳар ки Аллоҳ таоло хораш 

созад, касе гиромиаш намедорад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло ҳар чи бихоҳад 

анҷом медиҳад 

َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ  ٱلسه

ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َوٱلنُُّجوُم   َوٱلشه
َوآبُّ َوَكثِير    َجُر َوٱلده َوٱلِۡجَباُل َوٱلشه

اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه َعلَۡيهِ   َِن ٱلنه م 
ُ َفَما لَُهۥ   ٱلَۡعَذاُبُۗ َوَمن يُِهِن ٱَّلله

َ َيۡفَعُل َما  ۡكرٍِمِۚ إِنه ٱَّلله ِمن مُّ
 ١٨ يََشآُء۩

19. Ин ду [гурӯҳи муъмин ва кофир] 

душманони якдигаранд ва дар бораи 

Парвардигорашон ситез мекунанд. 

Пас касоне, ки куфр варзиданд, 

барояшон ҷомаҳое аз оташ буридаанд 

[ва] аз болои сарашон [бар онон] оби 

ҷӯшон мерезанд 

۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ فِي  
هِذيَن كَ  َعۡت لَُهۡم  َرب ِِهۡمۖۡ فَٱل ِ َفُرواْ ُقط 

ِن نهارٖ يَُصبُّ ِمن َفۡوِق   ثَِياب  م 
 ١٩ رُُءوِسِهُم ٱلۡحَِميمُ 

20. Он чи дар дарунашон ҳаст ва [низ] 

пӯстҳояшон бо он гудохта мешавад 
يُۡصَهُر بِهِۦ َما فِي ُبُطونِِهۡم  

 ٢٠ َوٱلۡجُلُودُ 

21. Ва барояшон гурзҳои оҳанин 

[муҳайё] аст 
َقَِٰمُع ِمۡن َحِديدٖ   ٢١ َولَُهم مه

22. Ҳар гоҳ бихоҳанд, аз [шиддати] 

андуҳ аз он ҷо [дузах] хориҷ шаванд, 

ба он бозгардонда мешаванд ва [ба 

онон гуфта мешавад]: «Азоби сӯзонро 

бичашед» 

ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن  
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُكلهَمآ أ

ِعيُدواْ فِيَها َوُذوُقواْ َعَذاَب َغم ٍ 
ُ
أ

 ٢٢ ٱلۡحَرِيقِ 
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23. Бе тардид, Аллоҳ таоло касонеро, 

ки имон овардаанд ва корҳои шоиста 

анҷом додаанд, ба боғҳое [аз биҳишт] 

ворид мекунад, ки аз зери [дарахтони] 

он ҷӯйборҳо ҷорӣ аст. Дар он ҷо ба 

дастабандаҳое аз тилло ва марворид 

ороста мешаванд ва либосашон дар 

он ҷо абрешим аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي   َٰلَِحَِٰت َجنه وََعِملُواْ ٱلصه
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن  

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم 
َ
أ

 ٢٣ َحرِير   فِيَها

24. Ва [дар дунё] ба сӯйи гуфтори пок 

[тавҳиду такбир] ҳидоят мешаванд ва 

ба роҳи сутуда [ислом] роҳнамоӣ 

мекарданд 

ي ِِب ِمَن ٱلَۡقۡوِل   َوُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه
 ٢٤ َوُهُدٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلۡحَِميدِ 

25. Бе гумон, касоне, ки куфр 

варзиданд ва [монанди моҷарои 

Ҳудайбия мардумро] аз роҳи Аллоҳ 

таоло бозмедоранд [азобе дарднок 

дар пеш доранд] ва Масҷиду-л-ҳаром, 

ки онро барои мардум [қибла ва 

ибодатгоҳ] қарор додем, муқиму 

мусофир дар он яксонанд ва ҳар ки 

дар он ҷо бо ситамгорӣ [ва гуноҳ] 

инҳироф бихоҳад, аз азобе дарднок ба 

ӯ мечашонем 

وَن َعن  هِذيَن َكَفُرواْ َويَُصدُّ إِنه ٱل
هِذي   ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم ٱل َسبِيِل ٱَّلله

َجَعلَۡنَُٰه لِلنهاِس َسَوآًء ٱلَۡعَِٰكُف 
ِۚ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ  فِيهِ َوٱلَۡبادِ

لِيمٖ بُِظلٖۡم نُِّذۡقهُ 
َ
 ٢٥  ِمۡن َعَذاٍب أ

26. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки маҳалли 

хона [-и Каъба]-ро барои Иброҳим 

таъйин кардем [ва гуфтем], ки: 

«Чизеро шарики Ман қарор надеҳ ва 

хонаамро барои тавофкунандагон ва 

қиёмкунандагон ва рукуъкунандагон 

[ва] cаҷдакунандагон пок гардон 

نَا لِِإبَۡرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت  
ۡ
َوِإۡذ بَوهأ

ِۡر بَيۡتَِي   ا َوَطه  ها تُۡشرِۡك بِي َشۡيـ ٗ ن ل
َ
أ

ِع  كه آئِفِيَن َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ لِلطه
ُجوِد  ٢٦ ٱلسُّ

27. Ва байни мардум барои [адои] ҳаҷ 

нидо бидеҳ, то пиёда ва [савор] бар 

ҳар [василаи сафар ё] шутури лоғаре 

аз ҳар роҳи дуре ба сӯят биёянд 

تُوَك  
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
َوأ

تِيَن ِمن  
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

رَِجالٗا وَعَلَىَٰ ُكل 
ِ فَج ٍ َعِميقٖ 

 ٢٧ ُكل 
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28. То шоҳиди манофеи [гуногуни] хеш 

бошанд ва дар рӯзҳое муайян [ба 

ҳангоми қурбонӣ] номи Аллоҳро бар 

чаҳорпоёне, ки ба онон рӯзӣ додаем, 

ёд кунанд. Пас, аз [гӯшти] он бихӯред 

ва ба дармондаи тиҳидаст [низ] ғизо 

бидиҳед 

ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم 
ۡعلُوَمٍَٰت عَلَىَٰ َما   يهاٖم مه

َ
ِ فِٓي أ ٱَّلله

ِنُۢ  نَۡعَِٰمِۖ َفكُلُواْ   َرَزَقُهم م 
َ
بَِهيَمةِ ٱلۡأ

ۡطعُِمواْ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 
َ
 ٢٨ ِمۡنَها َوأ

29. Сипас бояд олудагиҳояшонро 

бартараф созанд ва ба назрҳои хеш 

вафо кунанд ва [гирдогирди] ин хонаи 

куҳан [Каъба] тавоф кунанд 

ُذوَرُهۡم ُثمه لَۡيۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َولُۡيوُفواْ نُ 
ُفواْ بِٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ  وه  ٢٩ َولَۡيطه

30. [Аҳком ва маносики ҳаҷ] Ин аст ва 

ҳар ки [муҳаррамот ва] муқаррароти 

илоҳиро бузург дорад, ин [кор] назди 

Парвардигораш барои ӯ беҳтар аст ва 

[эй мардум] чаҳорпоёне барои 

[масрафи] шумо ҳалол шудааст, магар 

он чи [ҳукмаш] бар шумо хонда 

мешавад. Пас, аз бутҳои палид дурӣ 

кунед ва аз гуфтори ботил [ва дурӯғ] 

иҷтиноб намоед 

ِ َفُهَو   ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
ِحلهۡت لَُكُم  

ُ
هُهۥ ِعنَد َرب ِهِۗۦُ َوأ َخيۡر  ل

 َ ها َما ُيۡتل نَۡعَُٰم إِل
َ
ىَٰ َعلَۡيُكۡمۖۡ  ٱلۡأ

ۡوَثَِٰن 
َ
فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱلۡأ

ورِ   ٣٠ َوٱۡجَتنُِبواْ َقۡوَل ٱلزُّ

31. Дар ҳоле ки [бандаи мухлиси 

Аллоҳ таоло ва] ҳақгаро бошед ва ба Ӯ 

ширк наварзед ва ҳар ки ба Аллоҳ 

таоло ширк варзад, чунон аст, ки гӯӣ 

аз осмон фурӯ афтад ва мурғони 

[шикорӣ] вайро бирабоянд ва бод ӯро 

ба ҷойе дур бияндозад 

ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهۚۦِْ َوَمن  ُحَنَفآَء َّلِله
نهَما َخره ِمَن 

َ
ِ َفَكأ يُۡشرِۡك بِٱَّلله

ۡو َتۡهوِي 
َ
يُۡر أ َمآِء َفَتۡخَطُفُه ٱلطه ٱلسه

ِيُح فِي َمكَاٖن َسِحيقٖ   ٣١ بِهِ ٱلر 

32. [Ҳукми ҳаҷ] Ин аст ва ҳар ки 

дастурҳои динӣ ва илоҳиро бузург 

бишморад, яқинан, ин [бузургдошт 

нишонае] аз парҳезкории дилҳост 

ِ َفإِنهَها  ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
 ٣٢ ِمن َتۡقَوى ٱلُۡقلُوبِ 
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33. Дар он [чаҳорпоёни вижаи қурбонӣ] 

то замони муайян [ҳангоми забҳ] 

барои шумо манофеъ [ва баҳраҳое] 

аст. Пас, қурбонгоҳи онҳо хонаи 

куҳани [Каъба] аст 

ي  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ أ

 ٣٣ ُثمه َمحِلَُّهآ إِلَي ٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ 

34. Ва барои ҳар уммате оине [дар 

қурбонӣ кардан] қарор додем, то номи 

Аллоҳро [вақти забҳ] бар чаҳорпоёне, 

ки рӯзиашон кардааст, зикр кунанд. 

Пас, маъбуди шумо маъбуди ягона 

аст. [Ҳама] Дар баробари Ӯ таслим 

бошед ва [эй паёмбар, хайри дунё ва 

охиратро] ба фурӯтанон башорат 

бидеҳ 

ةٖ َجَعلۡنَ  مه
ُ
ِ أ

ا َمنَسٗكا ل َِيۡذُكُرواْ  َولِكُل 
ِنُۢ بَِهيَمةِ   ِ عَلَىَٰ َما َرَزَقُهم م  ٱۡسَم ٱَّلله

ۥٓ   نَۡعَِٰمِۗ َفإَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه
َ
ٱلۡأ

ِر ٱلُۡمۡخبِتِينَ  ِ ُْۗ َوبَش  ۡسلُِموا
َ
 ٣٤ أ

35. [Ҳамон] Касоне, ки чун номи Аллоҳ 

таоло бурда шавад, дилҳояшон 

метарсад ва [касоне, ки] дар баробари 

мусибатҳое, ки ба эшон мерасад, 

шикебо ҳастанд ва онон, ки 

намозгузоранд ва аз он чи рӯзишон 

кардаем, инфоқ мекунанд 

ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم   هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱل
َصاَبُهۡم  

َ
َٰبِِريَن عَلَىَٰ َمآ أ َوٱلصه

ا َرَزۡقَنَُٰهۡم   ةِ َوِممه لَوَٰ َوٱلُۡمقِيِمي ٱلصه
 ٣٥ يُنفُِقونَ 

36. [Қурбонӣ кардани] шутур [ва гов 

дар мавсими ҳаҷ]-ро барои шумо аз 

шаоири дин [ва нишонаҳои ибодати 

Аллоҳ таоло] қарор додем. Дар ин 

[кор] бароятон хайр [-у баракат] аст. 

Пас, [ҳангоми қурбонӣ] дар ҳоле ки 

[шутурон] бар по истодаанд, номи 

Аллоҳро бар онҳо бибаред [ва 

наҳрашон кунед]. Он гоҳ чун бар хок 

афтоданд, аз [гӯшти] онҳо бихӯред ва 

тиҳидастони обрӯманд ва гадоёнро 

низ таом диҳед. Онҳо [чаҳорпоён]-ро 

инчунин ба хидмати шумо гумоштем, 

бошад, ки сипос гузоред 

ِن َشَعَٰٓئِرِ  َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
ِ لَُكۡم فِيَها َخيۡر ۖۡ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم   ٱَّلله

ۖۡ َفإَِذا وََجَبۡت  ِ َعلَۡيَها َصَوآفه ٱَّلله
ۡطعُِمواْ ٱلَۡقانَِع  

َ
ُجُنوبَُها َفكُلُواْ ِمۡنَها َوأ

ۡرَنَٰهَ  ْۚ َكَذَٰلَِك َسخه ا لَُكۡم  َوٱلُۡمۡعتَره
 ٣٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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37. Гӯшту хуни ин қурбониҳо ҳаргиз ба 

Аллоҳ таоло намерасад, балки 

парҳезкории шумост, ки ба Ӯ мерасад. 

Ӯ онҳоро инчунин ба хидмати шумо 

гумошт, то Аллоҳро ба [шукронаи] он 

ки шуморо ҳидоят кардааст, ба бузургӣ 

ёд кунед ва накукоронро [ба хайру 

растагорӣ] башорат бидеҳ 

َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآؤَُها  لَن َيَناَل ٱَّلله
ۡقَوىَٰ ِمنُكۡمْۚ   َوَلَِٰكن َيَنالُُه ٱلته

رََها لَُكۡم لُِتَكب ُِرواْ   َكَذَٰلَِك َسخه
ِر  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَش  َ عَلَىَٰ َما َهَدى ٱَّلله

 ٣٧ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

38. Аллоҳ таоло аз касоне, ки имон 

овардаанд, ҳатман, [дар баробари 

душманонашон] дифоъ мекунад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло ҳеҷ хиёнаткори 

носипосеро дӯст намедорад 

  ُْۗ هِذيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱل َ يَُد ۞إِنه ٱَّلله
َ لَا ُيحِبُّ ُكله َخوهاٖن  إِنه ٱَّلله

 ٣٨ َكُفورٍ 

39. Ба касоне, ки [мушрикон] бо онон 

ҷангидаанд, иҷозат [-и ҷиҳод] дода 

шудааст, чаро ки ситам дидаанд ва 

яқинан, Аллоҳ таоло бар ёриашон 

тавоност 

  ْْۚ نهُهۡم ُظلُِموا
َ
هِذيَن يَُقََٰتلُوَن بِأ ذَِن لِل

ُ
أ

َ عَلَىَٰ نَۡصرِهِۡم لََقِديرٌ   ٣٩ َوِإنه ٱَّلله

40. [Ҳамон] Касоне, ки ба ноҳақ аз 

диёрашон ронда шуданд, [ва гуноҳе 

надоштанд] ҷуз ин ки мегуфтанд: 

«Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст». 

Ва агар Аллоҳ таоло [зулму куфри] 

бархе аз мардумро ба василаи бархе 

дигар дафъ намекард, савмааҳо[-и 

роҳибон] ва маобид [-и масеҳиён] ва 

ибодатгоҳҳо [-и яҳудиён] ва масоҷиде, 

ки номи Аллоҳ таоло дар онон бисёр 

бурда мешавад, ҳатман, вайрон 

мегардид. Ва Аллоҳ таоло касеро, ки 

[дини] Ӯро ёрӣ диҳад, яқинан, ёрӣ 

мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

қудратманди шикастнопазир аст 

هِذي  ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغيِۡر  ٱل
ُ
َن أ

ُۗ َولَۡولَا   ُ ن َيُقولُواْ َربَُّنا ٱَّلله
َ
هٓا أ َحق ٍ إِل

اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض  ِ ٱلنه َدۡفُع ٱَّلله
َمۡت َصَوَِٰمُع َوبَِيع  َوَصلََوَٰت    ِ هُهد  ل
  ِ َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱَّلله

 ُ ۥْٓۚ َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله  َمن يَنُصُرُه
َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ   ٤٠ إِنه ٱَّلله
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41. [Ҳамон] Касоне, ки ҳар гоҳ дар 

замин ба онон қудрат [ва ҳукумат] 

бибахшем, намоз барпо медоранд ва 

закот мепардозанд ва [мардумро] ба 

некӣ фармон медиҳанд ва аз нописанд 

бозмедоранд. Ва саранҷоми корҳо аз 

они Аллоҳ таоло аст 

ۡرِض  
َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

َمُرواْ 
َ
ةَ َوأ َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه َقاُمواْ ٱلصه

َ
أ

 ِ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِله
ُمورِ 

ُ
 ٤١ َعَٰقَِبُة ٱلۡأ

42. [Эй паёмбар] Агар [ин қавми 

бутпараст] туро дурӯғгӯ меангоранд, 

[шикебо бош] ҳатман, пеш аз онон 

қавми Нуҳ ва Од ва Самуд [низ 

паёмбаронашонро] дурӯғгӯ 

меангоштанд 

بَۡت َقۡبلَُهۡم  بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
 ٤٢ َقۡوُم نُوٖح وَعَاد  َوَثُمودُ 

43. Ва [ҳамчунин] қавми Иброҳим ва 

қавми Лут 
 ٤٣ َوَقۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوَقۡوُم لُوطٖ 

44. Ва асҳоби Мадян [Шуайбро дурӯғгӯ 

медонистанд] ва Мӯсо [низ тавассути 

фиръавниён] дурӯғгӯ хонда шуд. Пас, 

ба кофирон муҳлат додам, он гоҳ 

ононро [ба азоб] фурӯ гирифтам. Пас, 

[бингар, ки натиҷаи] инкори [оёт ва 

муҷозоти] Ман чи гуна бувад 

  ِۖ َب ُموَسيَٰ ِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 
َ
َوأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ  
َ
َٰفِرِيَن ُثمه أ ۡملَۡيُت لِلَۡك

َ
فَأ

 ٤٤ َفَكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 

45. Чи бисёр шаҳрҳоеро, ки [чун 

мардумаш кофиру] ситамгор буданд, 

нобудашон кардем ва [инак] сақфҳояш 

фурӯ рехтааст ва чи бисёр чоҳ [-ҳо]-и 

матрук ва қаср [-ҳо]-и устувор [ва 

бошукӯҳ, ки сокинонашро аз азоби 

илоҳӣ наҷот надод] 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَي  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َفَكأ

َظالَِمة  فَِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها  
ِشيدٍ  لَةٖ َوَقۡصٖر مه َعطه  ٤٥ َوبِئٖۡر مُّ
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46. Оё онон дар замин гардиш 

накардаанд, то дилҳое дошта бошанд, 

ки [ҳақиқатро] бо он дарёбанд ё 

гӯшҳое, ки [ахбори гузаштагонро] бо он 

бишнаванд? Ба ростӣ, танҳо чашмҳо 

нест, ки нобино мегардад, балки 

дилҳое, ки дар синаҳост [бебасират 

гашта ва барои дидани ҳақ] нобино 

мешавад 

ۡرِض َفَتُكوَن  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ۡو َءاَذان   
َ
لَُهۡم قُلُوب  َيۡعقِلُوَن بَِهآ أ

ۖۡ َفإِنهَها لَا َتۡعَمي   يَۡسَمُعوَن بَِها
بَۡصَُٰر َوَلَِٰكن َتۡعَمي ٱلُۡقلُوُب 

َ
ٱلۡأ

ُدورِ   ٤٦ ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

47. [Эй Паёмбар, кофирон] ба шитоб 

аз ту дархости азоб мекунанд ва 

Аллоҳ таоло ҳаргиз ваъдаашро хилоф 

намекунад ва дар воқеъ, як рӯз [аз 

азоби охират] назди Парвардигорат бо 

ҳазор сол, ки шумо мешуморед, яксон 

аст 

َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن  
ُ وَعۡ  ۚۥْ َوِإنه يَۡوًما ِعنَد  ُيخۡلَِف ٱَّلله َدهُ

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه لِۡف َسَنةٖ م 
َ
 ٤٧ َرب َِك َكأ

48. Ва чи бисёр [аҳолии] шаҳрҳое, ки 

ба онон муҳлат додам, дар ҳоле ки 

ситамгор буданд [аммо боз ҳам 

сарпечӣ карданд], пас, ононро [ба 

азоб] фурӯ гирифтам ва бозгашт [-и 

ҳама] ба сӯи Ман аст 

ۡملَۡيُت لََها َوِهَي 
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

َخۡذُتَها َوِإلَيه  
َ
َظالَِمة  ُثمه أ

 ٤٨ ٱلَۡمِصيرُ 

49. Бигӯ: «Эй мардум, ҷуз ин нест, ки 

ман барои шумо бимдиҳандае 

ошкорам» 

نَا۠ لَُكۡم  
َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
قُۡل َيَٰٓأ

بِين    ٤٩ نَِذير  مُّ

50. Пас, касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, 

омурзишу рӯзии нек [дар пеш] доранд 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل
ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٥٠ لَُهم مه

51. Ва касоне, ки дар [роҳи инкор ва 

такзиби] оёти Мо мекӯшанд, то [ба 

пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, 

онон аҳли дузаханд 

هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن   َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٥١ أ
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52. Ва [Мо] ҳеҷ расул ва паёмбареро 

пеш аз ту нафиристодем, магар ин ки 

чун [оёти илоҳиро] тиловат мекард, 

шайтон дар тиловаташ [калимоти 

иштибоҳ] илқо мекард. Он гоҳ Аллоҳ 

таоло он чиро, ки шайтон илқо намуда 

буд, аз миён мебурд ва сипас оёти 

хешро устувор месохт ва Аллоҳ таоло 

донои ҳаким аст 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٖل  
َ
َوَمآ أ
لَۡقي  َولَا 

َ
هٓا إَِذا َتَمنهيَٰٓ أ نَِبي ٍ إِل

 ُ ۡمنِيهتِهِۦ َفَينَسُخ ٱَّلله
ُ
ۡيَطَُٰن فِٓي أ ٱلشه

 ُ ۡيَطَُٰن ُثمه ُيحِۡكُم ٱَّلله َما يُلِۡقي ٱلشه
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله  ٥٢ َءاَيَٰتِهِ

53. То [бад-ин васила Аллоҳ таоло] он 

чиро, ки шайтон илқо мекунад, барои 

касоне, ки дар дилҳояшон беморӣ 

[шакку нифоқ] аст ва [ҳамчунин барои] 

сангдилон василаи озмоиш қарор 

диҳад. Ва яқинан, ситамгорон [-и 

мушрик] дар душмании дуру дарозе 

[бо Аллоҳ таоло ва паёмбараш] 

ҳастанд 

ۡيَطَُٰن فِۡتَنٗة  ل َِيۡجَعَل َما يُلِۡقي ٱلشه
ه  رَض  َوٱلَۡقاِسَيةِ ل ِل ِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه

َٰلِِميَن لَِفي ِشَقاقِۭ  قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه
 ٥٣ بَعِيدٖ 

54. Ва то касоне, ки дониш ёфтаанд, 

бидонанд, ки ин [Қуръон] ҳақ аст [ва] 

аз ҷониби Парвардигори туст ва ба он 

имон биёваранд ва дилҳояшон 

барояш [нарму] фурӯтан гардад; ва бе 

тардид, Аллоҳ таоло касонеро, ки 

имон овардаанд, ба роҳи рост ҳидоят 

мекунад 

نهُه 
َ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم أ

ُ
هِذيَن أ َولَِيۡعلََم ٱل

ب َِك َفُيۡؤِمُنواْ بِهِۦ  ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ لََهادِ   َفُتۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱَّلله

هذِ  يَن َءاَمُنٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  ٱل
ۡسَتقِيمٖ   ٥٤ مُّ

55. Касоне, ки куфр варзиданд, 

ҳамвора дар мавриди он [чи дар 

Қуръон нозил кардаем] тардид доранд, 

то он гоҳ ки ногаҳон қиёмат фаро 

расад ё азоби рӯзи бехайру раҳмат 

бар онон [фуруд] ояд 

هذِ  يَن َكَفُرواْ فِي ِمۡريَةٖ َولَا يََزاُل ٱل
ۡو  

َ
اَعُة َبۡغَتًة أ تَِيُهُم ٱلسه

ۡ
ِۡنُه َحتهيَٰ تَأ م 

تَِيُهۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 
ۡ
 ٥٥ يَأ



 

Al-Hajj 

 

595 

 

 احلج

56. Дар он рӯз фармонравоӣ аз они 

Аллоҳ таоло аст [ва] миёни онон 

доварӣ мекунад. Пас касоне, ки имон 

овардаанд ва корҳои шоиста анҷом 

додаанд, дар боғҳои пурнеъмат [-и 

биҳишт] ҳастанд 

ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡمْۚ  ه ِ ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل

عِيمِ  َِٰت ٱلنه  ٥٦ فِي َجنه

57. Ва касоне, ки куфр варзиданд ва 

оёти Моро дурӯғ ангоштанд, азоби 

хоркунандае [дар пеш] доранд 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل
ِهين   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  مُّ

ُ
 ٥٧ فَأ

58. Ва касоне, ки дар роҳи Аллоҳ 

таоло ҳиҷрат карданд, сипас кушта 

шуданд ё вафот карданд, яқинан 

Аллоҳ таоло ба онон рӯзии накуе 

медиҳад. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

беҳтарин рӯзидиҳанда аст 

ِ ُثمه  هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل
ُ رِۡزًقا  ۡو َماتُواْ لَيَۡرُزَقنهُهُم ٱَّلله

َ
قُتِلُٓواْ أ

َ لَُهَو َخيُۡر   ْۚ َوِإنه ٱَّلله َحَسٗنا
َٰزِقِينَ   ٥٨ ٱلره

59. Бе тардид, ононро ба ҷойгоҳе 

ворид мекунад, ки аз он хушнуд 

бошанд ва ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

донои бурдбор аст 

ۚۥْ َوِإنه   ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ
َ لََعلِيٌم َحلِيم    ٥٩ ٱَّلله

60. Ин аст [ҳукми илоҳӣ дар бораи 

кофир ва муъмин] ва ҳар кас ба ҳамон 

миқдор, ки ба ӯ ситам шудааст, 

муҷозот кунад, сипас [боз] мавриди 

ситам қарор гирад, Аллоҳ таоло ёриаш 

хоҳад кард. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

бахшандаи омурзанда аст 

َٰلَِكۖۡ َوَمۡن عَاَقَب بِِمۡثِل َما  ۞َذ
ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه بُِغَي َعلَۡيهِ لََينُصَرنهُه  

َ لَ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ٦٠ َعُفوٌّ َغُفور  ٱَّلله

61. Ин [ёрии мазлумон] аз он рӯст, ки 

Аллоҳ таоло [бар ҳар коре тавоност; 

чунон ки] шабро дар рӯз мекашонад ва 

рӯзро дар шаб дармеоварад; ва бе 

тардид, Аллоҳ таоло шунавои биност 

َهارِ   هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 َ نه ٱَّلله
َ
هۡيِل َوأ َهاَر فِي ٱل َويُولُِج ٱلنه

 ٦١ َسِميُعُۢ بَِصير  
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62. Ин бад-он сабаб аст, ки Аллоҳ 

таоло ҳақ аст ва он чиро, ки 

[мушрикон] ҷуз ӯ мехонанд, [ҳама] 

ботил аст ва Аллоҳ таоло 

баландмартабаи бузург аст 

َ ُهَو   نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ نه َما  َذ

َ
ٱلۡحَقُّ َوأ

نه  
َ
يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ   ٦٢ ٱَّلله

63. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло аз 

осмон обе фурӯ фиристод ва замин 

[бар асари он хурраму] сарсабз 

мегардад? Бе тардид, Аллоҳ таоло 

борикбини огоҳ аст 

َمآِء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ْۚ إِنه  ًة ۡرُض ُمخَۡضره
َ
َماٗٓء َفُتۡصبُِح ٱلۡأ

َ لَِطيٌف َخبِير    ٦٣ ٱَّلله

64. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз 

они Ӯст ва бе тардид, Аллоҳ таоло 

бениёзи сутуда аст 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي هُهۥ َما فِي ٱلسه ۡرِضِۚ   ل
َ
ٱلۡأ

َ لَُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٦٤ َوِإنه ٱَّلله

65. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло он чиро 

дар замин аст, ба хидмати шумо 

гумоштааст ва киштиҳо ба фармонаш 

дар дарё равонанд ва осмонро нигаҳ 

медорад, ки ҷуз ба иҷозати Ӯ бар 

замин наафтад. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло [нисбат] ба мардум дилсӯзи 

меҳрубон аст 

ا فِي  َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض َوٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ 
َ
ٱلۡأ

ن َتَقَع 
َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َويُۡمِسُك ٱلسه

َ
بِأ

 َ ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ها بِإِۡذنِهِ ۡرِض إِل
َ
عَلَى ٱلۡأ

 َ اِس ل  ٦٥ رَُءوف  رهِحيم  بِٱلنه

66. Ва Ӯст, ки шуморо зинда кард, 

сипас мемиронад ва он гоҳ [бори 

дигар] зинда мекунад. Ба ростӣ, ки 

инсон [нисбат ба неъматҳои илоҳӣ] 

бисёр носипос аст 

ۡحَياُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم 
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

 ُثمه ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه ٱلۡإِنَسَٰنَ 
 ٦٦ لََكُفور  

67. Барои ҳар уммате оине муқаррар 

кардаем, ки ба он амал кунанд, пас, 

[эй паёмбар, пайравони соири адён] 

набояд бо ту дар ин амр ситез кунанд. 

Ба роҳи Парвардигорат даъват кун, 

[чаро ки] ту яқинан, бар [оини дуруст 

ва] роҳи рост қарор дорӣ 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكًا ُهۡم   مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
  ِۚ ۡمرِ

َ
نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا يَُنَٰزُِعنهَك فِي ٱلۡأ

َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك لََعلَىَٰ ُهٗدى  
ۡسَتقِيمٖ   ٦٧ مُّ
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68. Ва агар [дар бораи ҳаққонияти дин] 

бо ту муҷодала карданд, пас, бигӯ: 

«Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, 

донотар аст 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

 ٦٨ َتۡعَملُونَ 

69. Аллоҳ таоло рӯзи қиёмат дар 

мавриди он чи дар борааш ихтилоф 

мекардед, миёнатон доварӣ мекунад» 

ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  ٱَّلله
 ٦٩ ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ فِيَما 

70. Оё надонистаӣ, ки Аллоҳ таоло он 

чиро дар осмон ва замин аст 

медонад? Бе гумон [ҳамаи] инҳо дар 

китобе [сабт] аст. Мусалламан, ин 

[кор] бар Аллоҳ таоло осон аст 

َ َيۡعلَُم َما فِي  نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

َمآِء  َٰلَِك فِي  ٱلسه ۡرِضِۚ إِنه َذ
َ
َوٱلۡأ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٧٠ كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ

71. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ 

таоло чизеро мепарастанд, ки ҳеҷ 

далеле бар [ҳаққонияти] он нозил 

накардааст ва бад-он огоҳӣ [ва 

шинохте низ] надоранд ва ситамгорон 

[-и мушрик дар баробари азоби илоҳӣ] 

ҳеҷ ёрикунандае надоранд 

ِ َما لَۡم  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوَما لَيَۡس لَُهم  ُينَز 

َٰلِِميَن ِمن  ُۗ َوَما لِلظه بِهِۦ ِعلۡم 
 ٧١ نهِصيرٖ 

72. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мо 

бар онон хонда мешавад, дар чеҳраи 

касоне, ки куфр варзидаанд, [осори 

кароҳат ва] нохушояндӣ мебинӣ. 

Наздик аст ба касоне, ки оёти Моро 

барояшон мехонанд, ҳамлавар 

шаванд. [Эй паёмбар, ба кофирон] 

Бигӯ: «Оё шуморо ба бадтар аз ин [ки 

дар интизоратон аст] хабар диҳам? 

Оташ [-и дузах] аст, ки Аллоҳ таоло 

онро ба касоне, ки куфр варзиданд, 

ваъда додаст ва чи бад саранҷомест!» 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت 
هِذيَن َكَفُرواْ  َتۡعرُِف فِي وُُجوهِ ٱل

هِذيَن   ۖۡ يَكَاُدوَن يَۡسُطوَن بِٱل ٱلُۡمنَكَر
ُۗ قُۡل  َيۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰ  تَِنا

اُر  َٰلُِكُمْۚ ٱلنه ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
فَأ

َ
أ

ْۖۡ َوبِۡئَس  هِذيَن َكَفُروا ُ ٱل وََعَدَها ٱَّلله
 ٧٢ ٱلَۡمِصيرُ 
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73. Эй мардум, [дар бораи нотавонии 

бутҳо] масале зада шудааст, пас, ба 

он гӯш диҳед: Касонеро, ки ба ҷойи 

Аллоҳ таоло [ба парастиш] мехонед, 

ҳаргиз наметавонанд магасеро 

биёфаринанд, ҳатто агар [ҳамагӣ] 

барои ин [кор] ҷамъ шаванд. Ва агар 

он магас чизе аз онон бирабояд, 

наметавонанд онро бозпас гиранд. 

[Оре] Хостор ва хоста [бут ва магас] 

ҳар ду нотавонанд 

اُس ُضرَِب  َها ٱلنه يُّ
َ
 َمَثل   َيَٰٓأ

هِذيَن تَۡدُعوَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل فَٱۡسَتِمُعواْ لَُه
ِ لَن َيخۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ  ِمن ُدوِن ٱَّلله
بَاُب   ۖۥۡ َوِإن يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّ ٱۡجَتَمُعواْ لَُه

ها يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهْۚ َضُعَف  ا ل َشۡيـ ٗ
الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب   ٧٣ ٱلطه

74. [Онон] Аллоҳро чунон ки сазовори 

[бузургдошти] Ӯст, нашинохтаанд. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло неруманди 

шикастнопазир аст 

 َ ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َ َحقه َقۡدرِه َما َقَدُرواْ ٱَّلله
 ٧٤ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ 

75. Аллоҳ таоло аз миёни фариштагон 

фиристодагоне [барои иблоғи ваҳй ба 

паёмбарон] бармегузинад ва аз миёни 

инсонҳо низ [паёмбароне барои 

расонидани паёми илоҳӣ ба мардум 

интихоб мекунад]. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло шунавои биност 

ُ يَۡصَطِفي ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا  ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ  اِسِۚ إِنه ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

 ٧٥ بَِصير  

76. Ӯ оянда ва гузаштаи ононро 

медонад ва [ҳамаи] корҳо ба Аллоҳ 

таоло бозгардонда мешавад 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٧٦ َوِإلَي ٱَّلله

77. Эй касоне, ки имон овардаед, 

рукуъ кунед ва саҷда гузоред ва 

Парвардигоратонро бипарастед ва 

кори нек анҷом диҳед, бошад, ки 

растагор шавед 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُبُدواْ َربهُكۡم  
َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم  

 ٧٧ ُتۡفلُِحوَن۩
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78. Ва дар роҳи Аллоҳ таоло – чунон 

ки сазовори ҷиҳод [дар роҳи] Ӯст – 

ҷиҳод кунед. Ӯ шуморо баргузид ва 

дар дин бароятон ҳеҷ сахтӣ [ва 

тангное] қарор надод. Оини падаратон 

Иброҳим [низ чунин буд]. Ӯ [Аллоҳ 

таоло] пеш аз ин [дар китобҳои 

осмонии гузашта] ва дар ин [Қуръон] 

шуморо мусулмон номид, то паёмбар 

бар [иблоғи паёмаш ба] шумо гувоҳ 

бошад ва шумо [низ] бар мардум гувоҳ 

бошед [ки ҳамаи паёмбарон паёми 

илоҳиро ба қавми худ расонидаанд]. 

Пас, намоз барпо доред ва закот 

бипардозед ва ба Аллоҳ таоло паноҳ 

бибаред [ва бар Ӯ таваккал кунед], ки 

Ӯ [дӯсту] корсози шумост. Пас, чи наку 

корсозу чи нек ёварест! 

ِۚۦْ ُهَو   ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ فِي ٱَّلله
َُٰكۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم فِي  ٱۡجَتبَى

بِيُكۡم  
َ
ِلهَة أ يِن ِمۡن َحَرٖجِۚ م  ِ ٱلد 

ىَُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن   إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو َسمه
َذا لَِيُكوَن ٱلرهُسوُل  ِمن َقۡبُل َوفِي َهَٰ 

َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء  
لَوَٰةَ وََءاتُواْ  قِيُمواْ ٱلصه

َ
اِسِۚ فَأ عَلَى ٱلنه

ِ ُهَو  ةَ َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱَّلله َكوَٰ ٱلزه
َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم   َمۡولَى

 ٧٨ ٱلنهِصيرُ 
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Сураи Муъминун المؤمنون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ба ростӣ, ки муъминон растагор 

шуданд 
فۡلََح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

َ
 ١ َقۡد أ

2. Ҳамон касоне, ки дар намозашон 

фурӯтан ҳастанд 
هِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِِهۡم  ٱل

 ٢ َخَِٰشُعونَ 

3. Ва онон, ки аз [гуфтору рафтори] 

беҳуда рӯйгардонанд 
هِذيَن ُهۡم َعِن ٱللهۡغوِ  َوٱل

 ٣ ُمۡعرُِضونَ 

4. Ва онон, ки закот мепардозанд  ََٰعِلُون ةِ َف َكوَٰ هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

5. Ва онон, ки шармгоҳашонро ҳифз 

мекунанд 
هِذيَن ُهۡم لِ   ٥ ُفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ َوٱل

6. Магар дар мавриди ҳамсарон ё 

канизонашон, ки [дар баҳрагирии 

ҷинсӣ аз онҳо] накуҳише бар онон нест 

ۡو َما َملََكۡت 
َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

يَۡمَُٰنُهۡم َفإِنهُهۡم َغيُۡر َملُوِمينَ 
َ
 ٦ أ

7. Пас, ҳар ки фаротар аз ин бихоҳад, 

ононанд, ки аз ҳад даргузаштаанд 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َٰلَِك فَأ َفَمِن ٱۡبَتَغيَٰ َوَرآَء َذ

 ٧ ُهُم ٱلَۡعاُدونَ 

8. Ва [дар зумраи муъминонанд] 

касоне, ки амонатҳо ва аҳди худро 

риоят мекунанд 

َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم  
َ
هِذيَن ُهۡم لِأ َوٱل

 ٨ َرَُٰعونَ 

9. Ва касоне, ки бар [адои] 

намозҳояшон муроқибат мекунанд 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََوَٰتِِهۡم   َوٱل

 ٩ ُيحَافُِظونَ 

10. Инонанд, ки ворисон ҳастанд  َْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡوَٰرِثُون
ُ
 ١٠ أ



 

Al-Mu’minun 

 

601 

 

 املؤمنون

11. [Ҳамон] Касоне, ки биҳишти 

баринро ба ирс мебаранд [ва] дар он 

ҷовидонанд 

هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها   ٱل
 ١١ َخَٰلُِدونَ 

12. Ва дар ҳақиқат, инсонро аз 

чакидае аз гил офаридем 
َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن ُسَلَٰلَةٖ 

ِن ِطينٖ   ١٢ م 

13. Сипас ӯро ба шакли нутфае дар 

қароргоҳе устувор [раҳим] ниҳодем 
َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ ُثمه 

ِكينٖ   ١٣ مه

14. Сипас нутфаро [Ба шакли] хуни 

баста сохтем ва он гоҳ хуни бастаро 

[ба сурати] порагӯште сохтем, сипас 

порагӯштро [ба шакли] устухон 

даровардем ва он гоҳ бар устухонҳо 

гӯшт пӯшонидем. Сипас он [ҷанин]-ро 

офаринише дигар бахшидем. Пас, 

[пурбаракату] бузургвор аст Аллоҳ 

таоло, ки накутарин офаринанда аст 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا  ُثمه َخلَۡقَنا ٱلنُّ
ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة 

ِعَظَٰٗما َفَكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم لَحۡٗما ُثمه  
َنَُٰه َخلۡقً 

ۡ
نَشأ

َ
ُ  أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله ا َءاَخَر

ۡحَسُن ٱلَۡخَٰلِقِينَ 
َ
 ١٤ أ

15. Сипас шумо [пас аз тайи мароҳили 

зиндагӣ] ҳатман, хоҳед мурд 
َٰلَِك لََمي ُِتونَ   ١٥ ُثمه إِنهُكم َبۡعَد َذ

16. Он гоҳ бе тардид, дар рӯзи қиёмат 

барангехта мешавед 
 ١٦ ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتۡبَعُثونَ ُثمه إِنهُكۡم يَۡوَم 

17. Ва ба яқин Мо бар фарозатон ҳафт 

осмон офаридем ва [ҳаргиз] аз 

офариниш ғофил набудаем 

َولََقۡد َخلَۡقَنا َفۡوقَُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق 
 ١٧ َوَما ُكنها َعِن ٱلۡخَلِۡق َغَٰفِلِينَ 

18. Ва аз осмон ба андозае муайян 

[барои ниёзи махлуқот] обе 

фиристодем ва онро дар замин ҷой 

додем ва ҳатман, барои аз байн 

бурданаш [низ] комилан тавоноем 

ُۢ بَِقَدرٖ   َمآِء َمآَء نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
َوأ

ۡرِضِۖ َوِإنها عَلَىَٰ  
َ
َُٰه فِي ٱلۡأ ۡسَكنه

َ
فَأ

 ١٨ َذَهابِۭ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ 
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19. Сипас тавассути он [об] бароятон 

боғҳое аз дарахтони хурмо ва ангур 

падид овардем, ки дар он [боғҳо] 

барои шумо меваҳое бисёре аст ва аз 

он [маҳсулот] мехӯред 

ِن  َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه
ۡ
نَشأ

َ
فَأ

ۡعَنَٰٖب لهُكۡم فِيَها َفَوَٰكُِه 
َ
خِيٖل َوأ نه

ُكلُ 
ۡ
 ١٩ ونَ َكثِيَرة  َوِمۡنَها تَأ

20. Ва дарахте [офаридем], ки аз Тӯри 

Сино бармеояд ва равғани [зайтун] 

медиҳад ва хӯрише барои хӯрандагон 

аст 

وََشَجَرٗة َتخُۡرُج ِمن ُطورِ َسيَۡنآَء 
ۡهِن َوِصۡبٖغ ل ٓأِۡلكِلِينَ   ٢٠ تَۢنُبُت بِٱلدُّ

21. Ва бе тардид, барои шумо дар 

[вуҷуди] чаҳорпоён ибрате [аз қудрати 

Аллоҳ таоло] аст: аз он чи дар шиками 

онҳост ба шумо [шир] менӯшонем ва 

дар [вуҷуди] онҳо бароятон судҳои 

бисёре вуҷуд дорад ва аз [гӯшти] онҳо 

мехӯред 

 ۡۖ نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ا فِي  ِمه ُّۡسقِيُكم م  ُبُطونَِها َولَُكۡم ن
فِيَها َمَنَٰفُِع َكثِيَرة  َوِمۡنَها 

ُكلُونَ 
ۡ
 ٢١ تَأ

22. [Дар хушкӣ] Бар онҳо савор 

мешавед ва [дар об] бар киштиҳо 
 ٢٢ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

23. Ва бе тардид, Мо Нуҳро ба сӯйи 

қавмаш фиристодем, пас, [ба онон] 

гуфт: «Эй қавми ман, Аллоҳро 

бипарастед [ки] ҷуз Ӯ маъбуде [ба ҳақ] 

надоред. Оё парво намекунед?» 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َفَقاَل  
َ
َولََقۡد أ

ِۡن   َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ۥْٓۚ أ  ٢٣ إَِلٍَٰه َغيُۡرُه

24. Пас, ашроф ва бузургони қавмаш, 

ки куфр варзида буданд, гуфтанд: «Ин 

[мард касе] нест, магар башаре ҳамчун 

шумо, [ки] мехоҳад бар шумо бартарӣ 

ҷӯяд. Агар Аллоҳ таоло мехост, 

фариштагоне [ба сӯятон] нозил 

мекард. Мо инро [ки Нуҳ мегӯяд] дар 

миёни ниёгони худ нашнидаем 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن فَ  َقاَل ٱلَۡملَُؤاْ ٱل
ِۡثلُُكۡم   ها بََشر  م  َقۡوِمهِۦ َما َهََٰذآ إِل

َل َعلَۡيُكۡم َولَۡو  ن َيَتَفضه
َ
يُرِيُد أ

ا َسِمۡعَنا   نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة مه
َ
ُ لَأ َشآَء ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ
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25. Ӯ марди девонае беш нест. Пас, то 

муддате мунтазир бошед [ки ё 

дурӯғаш ошкор гардад ва даст аз 

даъваташ бардорад ё маргаш фаро 

расад] 

ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  َفتََربهُصواْ  إِۡن ُهَو إِل
 ٢٥ بِهِۦ َحتهيَٰ ِحينٖ 

26. [Нуҳ] Гуфт: «Парвардигоро, маро 

дар баробари такзиби онон ёрӣ кун» 
بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٢٦ َقاَل َرب 

27. Пас, ба ӯ ваҳй кардем: «Киштиро 

таҳти назари Мо ва ба ваҳйи Мо бисоз 

ва ҳангоме ки фармони [азоби] Мо 

фаро расад ва [ба нишонаи расидани 

тӯфон об аз] танӯр ҷӯшад, аз ҳар 

навъи [ҳайвон] як ҷуфти [нару мода] 

дар киштӣ савор кун ва хонаводаатро 

[низ ҳамроҳи худ бубар], магар касоне, 

ки пештар ваъда [-и ҳалок] бар онон 

муқаррар шудааст ва дар бораи 

[наҷоти] касоне, ки ситам кардаанд, бо 

Ман сухан нагӯ, [чаро ки] онон ҳатман, 

ғарқ хоҳанд шуд 

وَۡحيۡ 
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك فَأ

َ
َنآ إِلَۡيهِ أ

ۡمُرنَا 
َ
ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا َفإَِذا َجآَء أ

َ
بِأ

 ٖ
نُّوُر فَٱۡسلُۡك فِيَها ِمن ُكل  َوَفاَر ٱلته

ها َمن َسَبَق  ۡهلََك إِل
َ
َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَا تَُخَِٰطۡبنِي  
هِذيَن َظلَُموٓ  ۡغَرُقونَ فِي ٱل  ٢٧ اْ إِنهُهم مُّ

28. Пас, ҳангоме ки ту ва ҳамроҳонат 

бар киштӣ савор шудед, бигӯ: «Сипос 

махсуси Аллоҳ таоло аст, ки моро аз 

[чанги] гурӯҳи ситамгор наҷот дод» 

َعَك عَلَى  نَت َوَمن مه
َ
َفإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

ه  ِ ٱل ِذي ٱلُۡفلِۡك َفُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َٰلِِمينَ  ََٰنا ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه  ٢٨ َنجهى

29. Ва [низ] бигӯ: «Парвардигоро, моро 

дар манзилгоҳе пурбаракат фуруд 

овар, ки Ту беҳтарин 

фурудоварандаӣ» 

َبارَٗكا   نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ
َ
ِ أ َوقُل رهب 

نَت َخيُۡر ٱلُۡمنِزلِينَ 
َ
 ٢٩ َوأ

30. Бе тардид, дар ин [моҷаро] 

нишонаҳое [аз қудрати Аллоҳ таоло 

дар наҷоти муъминон ва азоби 

кофирон] аст ва яқинан, Мо озмоишгар 

[-и имон ва куфри мардум] будаем 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت َوِإن ُكنها   إِنه فِي َذ
 ٣٠ لَُمۡبَتلِينَ 
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31. Он гоҳ гурӯҳи дигареро пас аз онон 

падид овардем 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا 

ۡ
نَشأ

َ
ُثمه أ

 ٣١ َءاَخرِينَ 

32. Ва аз худашон паёмбаре дар 

[миёни] онон фиристодем [то бигӯяд]: 

«Аллоҳро бипарастед, [ки] ҷуз Ӯ 

маъбуде [ба ҳақ] надоред. Оё парво 

намекунед?» 

ِن  
َ
ِۡنُهۡم أ ۡرَسلَۡنا فِيِهۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

ِۡن إَِلٍَٰه  ٱۡعُبدُ  َ َما لَُكم م  واْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ۥْٓۚ أ  ٣٢ َغيُۡرُه

33. Гурӯҳе аз ашроф ва бузургони 

қавмаш, ки куфр варзида буданд ва 

дидори охиратро дурӯғ меангоштанд 

ва дар зиндагии дунё ба онон неъмату 

осоиш дода будем, гуфтанд: «Ин 

[мард касе] нест, магар башаре ҳамчун 

шумо. Аз он чи [шумо] мехӯред, [ӯ низ] 

мехӯрад ва аз он чи ки шумо менӯшед, 

[ӯ низ] менӯшад [пас, бартарие 

надорад, ки паёмбар бошад] 

هِذيَن  َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِمهِ ٱل
بُواْ بِلَِقآِء ٱٓأۡلِخَرةِ  َكَفُرواْ َوَكذه

تَۡرۡفَنَٰ 
َ
ۡنَيا َما َهََٰذآ  َوأ ةِ ٱلدُّ ُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ

ا  ُكُل ِممه
ۡ
ِۡثلُُكۡم يَأ ها بََشر  م  إِل

ا  ُكلُوَن ِمۡنُه َويَۡشَرُب ِممه
ۡ
تَأ

 ٣٣ تَۡشَربُونَ 

34. Ва агар аз башаре ҳамчун худ 

итоат кунед, дар он сурат яқинан, 

зиёнкоред 

َطۡعُتم بََشٗرا 
َ
ِۡثلَُكۡم إِنهُكۡم  َولَئِۡن أ م 

 ٣٤ إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

35. Оё ӯ ба шумо ваъда медиҳад, ки 

вақте мурдед ва хоку устухон шудед, 

[дар қиёмат аз гӯр] берун оварда 

мешавед? 

نهُكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنُتۡم  
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَُجونَ  نهُكم مُّ
َ
 ٣٥ تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

36. Он чи ба шумо ваъда медиҳад, чи 

дур аст, чи дур! 
 ٣٦ ۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. [Зиндагонӣ] Ҷуз ҳамин зиндагии 

дунёии мо нест. [Гурӯҳе] Мемирем [ва 

гурӯҳе ба ҷойи онҳо] зинда мешавем 

ва ҳаргиз [пас аз марг] барангехта 

нахоҳем шуд 

ۡنَيا َنُموُت إِۡن  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ ِهَي إِل
 ٣٧ َوَنحَۡيا َوَما َنحُۡن بَِمۡبُعوثِينَ 
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38. Ӯ [касе] нест, магар мардест, ки 

бар Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ва 

мо ба ӯ имон намеоварем» 

  ِ ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله إِۡن ُهَو إِل
 ِ  ٣٨ ُمۡؤِمنِينَ َكِذٗبا َوَما َنحُۡن لَُهۥ ب

39. Паёмбарашон] Гуфт: 

«Парвардигоро, маро дар баробари 

такзиби онон ёрӣ кун» 

بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٣٩ َقاَل َرب 

40. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас аз 

андак замоне, [аз кори худ] сахт 

пушаймон мешаванд» 

هُيۡصبِحُ  ا قَلِيٖل ل نه َقاَل َعمه
 ٤٠ َنَِٰدِمينَ 

41. Пас, бонг [-и маргбор]-е ононро ба 

ҳақ фуру гирифт ва [ҳамчун] хору 

хошокашон намудем. Пас, қавми 

ситамгор [аз раҳмати Аллоҳ таоло] дур 

бод! 

  ِ ۡيَحُة بِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَأ

ْۚ َفُبۡعٗدا  ل ِلَۡقۡوِم فََجَعلَۡنَُٰهۡم ُغَثاٗٓء
َٰلِِمينَ   ٤١ ٱلظه

42. Сипас баъд аз онон наслҳое дигар 

падид овардем 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا  

ۡ
نَشأ

َ
ُثمه أ

 ٤٢ َءاَخرِينَ 

43. Ҳеҷ уммате на аз аҷали худ пешӣ 

мегирад ва на таъхир мекунад 
َجلََها َوَما  

َ
ٍة أ مه

ُ
َما تَۡسبُِق ِمۡن أ

 ٤٣ ُرونَ يَۡسَتـ ۡخِ 

44. Сипас паёмбарони худро паёпай 

фиристодем. Ҳар гоҳ паёмбаре барои 

[ҳидояти] уммате меомад, ӯро дурӯғгӯ 

меангоштанд, пас, [Мо низ] ононро яке 

пас аз дигаре ҳалок кардем ва ононро 

достонҳо [-и ибратомӯзе барои 

ояндагон] қарор додем. Пас, нобуд 

бод, қавме, ки имон намеоваранд! 

ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا َتتَۡراۖۡ ُكله َما َجآَء 
َ
ُثمه أ

ۡتَبۡعَنا 
َ
بُوُهۖۡ فَأ ٗة رهُسولَُها َكذه مه

ُ
أ

َحادِيَثْۚ  
َ
َبۡعَضُهم َبۡعٗضا وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

ها يُۡؤِمُنونَ   ٤٤ َفُبۡعٗدا ل َِقۡوٖم ل

45. Сипас Мӯсо ва бародараш 

Ҳорунро бо оёти [нуҳгонаи] хеш ва 

далоили ошкор фиристодем 

َخاهُ َهَُٰروَن  
َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

بِينٍ   ٤٥ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ
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46. Ба сӯйи Фиръавн ва ашрофи 

[қавми] ӯ, вале онон гарданкашӣ 

карданд ва гурӯҳе бартарихоҳ буданд 

فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ إِلَيَٰ 
 ٤٦ وََكانُواْ َقۡوًما عَالِينَ 

47. Ва гуфтанд: «Оё ба ду инсони 

монанди худ имон биёварем, ҳол он ки 

қавмашон бардагони мо ҳастанд?» 

نُۡؤِمُن لِبََشَرۡيِن ِمۡثلَِنا  
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٤٧ َوَقۡوُمُهَما لََنا َعَٰبُِدونَ 

48. Пас он дуро дурӯғгӯ ангоштанд, 

[ва] саранҷом ҳалок шуданд 
بُوُهَما َفكَانُواْ ِمَن  َفَكذه

 ٤٨ ٱلُۡمۡهلَِكينَ 

49. Ва бе тардид, ба Мӯсо китоби 

[Таврот] додем, бошад, ки [Бани 

Исроил] ҳидоят шаванд 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب 
 ٤٩ ُدونَ لََعلهُهۡم َيۡهتَ 

50. Ва писари Марям ва модарашро 

нишонае [аз қудрати илоҳӣ] карор 

додем ва ононро дар маконе баланд 

ва ҳамворе, ки дорои амният ва обе 

[зулолу] ҷорӣ буд, ҷой додем 

ۥٓ َءايَٗة  ُه مه
ُ
وََجَعلَۡنا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ
َذاِت قََرارٖ   وََءاَوۡيَنَُٰهَمآ إِلَيَٰ َرۡبَوةٖ 

 ٥٠ َوَمعِينٖ 

51. Эй паёмбарон, аз [ғизоҳои] покиза 

бихӯред ва кори шоиста анҷом диҳед. 

Яқинан, ман ба он чи мекунед, огоҳам 

ي َِبَِٰت  َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۖۡ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن  َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحا
 ٥١ َعلِيم  

52. Ва дар ҳақиқат, ин дини шумо дини 

воҳид [ба номи ислом] аст ва ман 

Парвардигоратон ҳастам. Пас, аз ман 

парво кунед [битарсед] 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ َوِإنه َهَِٰذه

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتهُقونِ 
َ
 ٥٢ َوأ

53. Аммо [пайравонашон ихтилоф 

карданд ва] дар кори динашон миёни 

худ фирқа-фирқа ва пароканда 

гаштанд ва ҳар гурӯҳе ба он чи 

наздашон аст, дилхушанд [чаро ки 

худро бар ҳақ медонанд] 

ۡمَرُهم بَيَۡنُهۡم ُزبُٗراۖۡ ُكلُّ 
َ
ُعٓواْ أ َفَتَقطه

 ٥٣ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم فَرُِحونَ 
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54. Пас, [эй паёмбар] ононро то вақте 

[ки азоб фаро мерасад] дар ҷаҳлу 

нодонишон раҳо кун 

 ٥٤ َفَذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهۡم َحتهيَٰ ِحينٍ 

55. Оё гумон мекунанд, он чи аз 

сарвату фарзандон, ки ба онон 

медиҳем, 

ُهم بِهِۦ ِمن   نهَما نُِمدُّ
َ
َيحَۡسُبوَن أ

َ
أ

اٖل َوبَنِينَ   ٥٥ مه

56. [барои ин аст, ки] шитобон 

некиҳоро ба эшон бирасонем? [На, 

ҳаргиз чунин нест] Балки онон 

[ҳақиқатро] дарнамеёбанд 

ها  نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ بَل ل
 ٥٦ يَۡشُعُرونَ 

57. Касоне, ки аз бими 

Парвардигорашон тарсонанд 
ِۡن  هِذيَن ُهم م  َخۡشَيةِ َرب ِِهم إِنه ٱل

ۡشفُِقونَ   ٥٧ مُّ

58. Ва касоне, ки ба оёти 

Парвардигорашон имон меоваранд 
هِذيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم   َوٱل

 ٥٨ يُۡؤِمُنونَ 

59. Ва касоне, ки ба Парвардигорашон 

ширк намеварзанд 
هِذيَن ُهم بَِرب ِِهۡم لَا يُۡشِرُكونَ   ٥٩ َوٱل

60. Ва касоне, ки дар анҷоми корҳои 

хайр мекӯшанд ва аз ин ки ба сӯйи 

Парвардигори хеш бозмегарданд, [ва 

аз ин ки корҳои некашон мақбули 

даргоҳи ҳақ воқеъ нашавад] 

дилҳояшон ҳаросон аст 

قُلُوبُُهۡم   هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه َوٱل
نهُهۡم إِلَيَٰ رَ 

َ
 ٦٠ ب ِِهۡم َرَِٰجُعونَ وَِجلٌَة أ

61. Инон дар некиҳо шитоб мекунанд 

ва дар анҷоми он [аз якдигар] пешӣ 

мегиранд 

ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوُهۡم  
ُ
أ

 ٦١ لََها َسَٰبُِقونَ 

62. Ва [Мо] ба ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи 

тавонаш таклиф намекунем ва назди 

Мо китобест, ки [дар бораи аъмоли 

бандагон] ба ҳақ сухан мегӯяд ва ба 

онон ситам намешавад 

ْۚ َولََدۡيَنا  ها ُوۡسَعَها َولَا نَُكل ُِف َنۡفًسا إِل
ِ َوُهۡم لَا  كَِتَٰب  يَنِطُق بِٱلۡحَق 

 ٦٢ ُيۡظلَُمونَ 
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63. [На] Балки дилҳояшон аз ин [китоб] 

дар ғафлат аст ва онон ба ҷуз ин 

[гуноҳи куфр] корҳое [дигар низ] анҷом 

медиҳанд 

ِۡن َهََٰذا  بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م 
َٰلَِك ُهۡم لََها   ِن ُدوِن َذ ۡعَمَٰل  م 

َ
َولَُهۡم أ

َِٰملُونَ   ٦٣ َع

64. То ҳангоме ки 

сарватмандонашонро ба азоб 

гирифтор кунем, ногаҳон фарёди зорӣ 

сар медиҳанд 

َخۡذنَا ُمتَۡرفِيِهم بِٱلَۡعَذاِب 
َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

 ٦٤ إَِذا ُهۡم َيجۡـ َُرونَ 

65. [Ба онон гуфта мешавад] «Имрӯз 

нола ва зорӣ накунед, [ки] ҳаргиз аз 

сӯйи мо ёрӣ нахоҳед шуд 

ِنها لَا   ۖۡ إِنهُكم م  لَا َتجۡـ َُرواْ ٱلَۡيۡوَم
 ٦٥ تُنَصُرونَ 

66. Бе тардид, оёти Ман пайваста бар 

шумо хонда мешуд, вале [аз ҳақ] рӯй 

мегардонед 

َقۡد َكانَۡت َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم  
ۡعَقَٰبُِكۡم  

َ
َفُكنُتۡم عَلَىَٰٓ أ

 ٦٦ تَنِكُصونَ 

67. Дар ҳоле ки дар баробараш 

такаббур мекардед [ва дар маҷолиси 

шабонаи худ] ба бадгӯӣ мепардохтед 

ُمۡسَتۡكبِِريَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا  
 ٦٧ َتۡهُجُرونَ 

68. Оё онон дар ин гуфтор [Қуръон] 

наяндешидаанд ё [магар] чизе 

барояшон омада, ки барои 

ниёгонашон наёмадааст? 

ا   ۡم َجآَءُهم مه
َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَده

َ
أ

وه 
َ
ِت َءابَآَءُهُم ٱلۡأ

ۡ
 ٦٨ لِينَ لَۡم يَأ

69. Ё паёмбарашонро нашинохтаанд 

ва [аз ин рӯст, ки] инкораш мекунанд 
ۡم لَۡم َيۡعرُِفواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم لَُهۥ  

َ
أ

 ٦٩ ُمنِكُرونَ 

70. Ё мегӯянд, ӯ ҷунун дорад? [На, 

чунин нест] Балки [ӯ дини] ҳақро 

барояшон овардааст, вале 

бештарашон аз [пазириши] ҳақ 

нохушнуданд 

ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢةْۚۚ بَۡل َجآَءُهم  
َ
أ

  ِ ۡكثَرُُهۡم لِلَۡحق 
َ
ِ َوأ بِٱلۡحَق 

 ٧٠ َكَٰرُِهونَ 
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71. Агар Аллоҳ таоло аз ҳавасҳои онон 

пайравӣ кунад [ва умури ҳастӣ ба 

майли кофирон идора шавад], 

осмонҳо ва замин ва ҳар ки дар 

онҳост, табоҳ мегардад, балки барои 

онон пандашон [Қуръон]-ро овардаем 

[ки мояи иззату шарафашон аст], вале 

онон аз пандашон рӯйгардонанд 

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  
َ
َولَوِ ٱتهَبَع ٱلۡحَقُّ أ

ْۚ بَۡل   ۡرُض َوَمن فِيِهنه
َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َتۡيَنَُٰهم 
َ
بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِهِم أ

ۡعرُِضونَ   ٧١ مُّ

72. [Эй Паёмбар] Оё ту аз онон [барои 

таблиғи дин] подоше металабӣ? Ва 

ҳол он ки подоши Парвардигорат 

[басе] беҳтар аст ва Ӯ беҳтарин 

рӯзидиҳанда аст 

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك  
َ
أ

َٰزِقِينَ َخيۡر ۖۡ وَ   ٧٢ ُهَو َخيُۡر ٱلره

73. Ва бе тардид, ту ононро ба роҳе 

рост даъват мекунӣ 
َوِإنهَك لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡسَتقِيمٖ   ٧٣ مُّ

74. Касоне, ки ба охират имон 

надоранд, ҳатман аз ин роҳи [рост] 

мунҳариф шудаанд 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ  بِٱٓأۡلِخَرةِ   َوِإنه ٱل
َرَِٰط لََنَِٰكُبونَ  ِ  ٧٤ َعِن ٱلص 

75. Агар ба онон раҳм кунем ва балову 

ранҷеро, ки [аз қаҳтӣ ва гуруснагӣ] 

дидаанд, аз эшон бартараф созем, 

бар саркашӣ [ва гумроҳии] хеш 

пофишорӣ мекунанд [ва ҳамчунон] ба 

бероҳа мераванд 

ِن  ۞َولَۡو َرِحمَۡنَُٰهمۡ   َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م 
واْ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم   هلَجُّ ٖ ل ُضر 

 ٧٥ َيۡعَمُهونَ 

76. Дар ҳақиқат, [Мо] ононро ба азоб [-

у бало] гирифтор сохтем [то бедор 

шаванд], аммо дар баробари 

Парвардигорашон фурӯтанӣ 

нанамуданд ва [ба даргоҳаш тазарруъ 

ва] зорӣ накарданд 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َفَما  
َ
َولََقۡد أ

ُعونَ   ٧٦ ٱۡسَتكَانُواْ لَِرب ِِهۡم َوَما َيَتَضره
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77. [Онон пайваста чунин ҳастанд] То 

он гоҳ ки даре аз азоби сахт бар онон 

мекушоем [ва чунон гирифтор 

шаванд], ки [аз ҳама ҷо] маъюс 

гарданд 

إَِذا َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا  َحتهيَٰٓ 
َعَذاٖب َشِديٍد إَِذا ُهۡم فِيهِ  

 ٧٧ ُمۡبلُِسونَ 

78. [Эй мункирони қиёмат] Аллоҳ 

таоло аст, ки барои шумо гӯшу чашм 

ва дил падид овард. Чи андак сипос 

мегузоред! 

ۡمَع   لَُكُم ٱلسه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ا   ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
َوٱلۡأ

 ٧٨ تَۡشُكُرونَ 

79. Ва Ӯст, ки шуморо дар замин 

[офарид ва] пароканда кард ва [рӯзи 

қиёмат] ба сӯйи Ӯ ҷамъ мешавед 

ۡرِض  
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ َوُهَو ٱل

 ٧٩ َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

80. Ва Ӯст, ки зинда мекунад ва 

мемиронад ва ихтилофи шабу рӯз аз 

тадбири Ӯст. Оё намеандешед? 

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َولَُه   َوُهَو ٱل
فَلَا 

َ
ِۚ أ َهارِ هۡيِل َوٱلنه ٱۡختَِلَُٰف ٱل

 ٨٠ َتۡعقِلُونَ 

81. [Чунин накарданд] Балки онон низ 

ҳамон [суханонеро] гуфтанд, ки 

пешиниён мегуфтанд 

لُونَ  وه
َ
 ٨١ بَۡل َقالُواْ ِمۡثَل َما َقاَل ٱلۡأ

82. Гуфтанд: «Оё ҳангоме ки мурдему 

хоку устухон шудем, барангехта хоҳем 

шуд? 

ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما 
َ
َقالُٓواْ أ

ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 
َ
 ٨٢ أ

83. Бе тардид, ин ваъдаро пеш аз ин 

низ ба мо ва ниёгонамон додаанд. Ин 

[сухан чизе] нест, магар [дурӯғҳо ва] 

афсонаҳои пешиниён» 

لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن وََءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن 
َسَِٰطيُر  

َ
هٓا أ َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ٨٣ ٱلۡأ

84. [Эй паёмбар, ба мункирони меод] 

бигӯ: «Агар медонед, [бигӯед], замин 

ва ҳар ки дар он аст, аз они кист?» 

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن 
َ
قُل ل َِمِن ٱلۡأ

 ٨٤ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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85. Хоҳанд гуфт: «[Ҳама] Аз они Аллоҳ 

таоло аст». Бигӯ: «Пас, оё панд 

намегиред?» 

فَلَا  
َ
ِْۚ قُۡل أ َسَيُقولُوَن َّلِله

ُرونَ   ٨٥ تََذكه

86. Бигӯ: «Парвардигори ҳафт осмон 

ва Парвардигори Арши бузург кист?» 
ۡبِع َوَربُّ  َمََٰوَِٰت ٱلسه قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

 ٨٦ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 

87. Хоҳанд гуфт: «[Ҳама] Аз они Аллоҳ 

таоло аст». Бигӯ: «Пас, оё [аз Аллоҳ 

таоло] парво намекунед?» 

فَلَا َتتهُقونَ َسَيُقولُوَن 
َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٧ َّلِله

88. Бигӯ: «Агар медонед, [бигӯед] 

фармонравоии ҳама чиз ба дасти 

кист? Ва [кист, ки] паноҳ медиҳад ва 

касе дар баробари [азоби] ӯ паноҳ 

надорад?» 

ِ َشۡيٖء  
قُۡل َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل 

لَۡيهِ إِن ُكنُتۡم  َوُهَو ُيِجيُر َولَا ُيجَاُر عَ 
 ٨٨ َتۡعلَُمونَ 

89. Хоҳанд гуфт: «[Фармонравоии 

ҳама чиз] Аз они Аллоҳ таоло аст». 

Бигӯ: «Пас, чи гуна афсун мешавед [ва 

намеандешед]?» 

هيَٰ  ن
َ
ِْۚ قُۡل فَأ َسَيُقولُوَن َّلِله

 ٨٩ تُۡسَحُرونَ 

90. [Чунин нест, ки кофирон гумон 

мекунанд] Балки Мо ҳақро барояшон 

овардем ва яқинан, онон дурӯғгӯ 

ҳастанд 

ِ َوِإنهُهۡم   َتۡيَنَُٰهم بِٱلۡحَق 
َ
بَۡل أ

َِٰذبُونَ   ٩٠ لََك

91. Аллоҳ таоло ҳаргиз фарзанде 

барнагузидааст ва ҳеҷ маъбуде бо Ӯ 

нест. [Агар чунин буд] Он гоҳ ҳар 

маъбуде он чиро офарида буд, [бо 

худ] мебурд ва мусалламан, бархе бар 

бархе дигар бартарӣ меҷустанд [ва 

низоми ҳастӣ табоҳ мегашт]. Аллоҳ 

таоло аз он чи [мушрикон] тавсиф 

мекунанд, муназзаҳ аст 

ُ ِمن َولَٖد َوَما َكاَن  خََذ ٱَّلله َما ٱته
ِۭ َمَعُهۥ ِمۡن إَِلٍَٰهِۚ إِٗذا  هَذَهَب ُكلُّ إَِلَٰه ل

بَِما َخلََق َولََعلَا َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ  
ا   ِ َعمه َبۡعٖضِۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

 ٩١ يَِصُفونَ 

92. Ӯ донои ниҳону ошкор аст ва аз он 

чи бо Вай шарик месозанд, бартар аст 
ا  َهََٰدةِ َفَتَعَٰلَىَٰ َعمه َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع

 ٩٢ يُۡشِرُكونَ 
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93. Бигӯ: «Парвардигоро, агар он 

[азобе]-ро, ки ба онон ваъда дода 

мешавад, ба ман нишон медиҳӣ [ки 

шоҳидаш бошам], 

ا تُرِيَن ِي َما يُوَعُدونَ  ِ إِمه  ٩٣ قُل رهب 

94. пас, Парвардигоро маро дар 

[ҳангоми азоб дар канори ин] гурӯҳи 

ситамгор қарор мадеҳ» 

 ِ  فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقۡوِم َرب 
َٰلِِمينَ   ٩٤ ٱلظه

95. Ва ҳатман, Мо тавоноем, ки он 

чиро ба онон ваъда медиҳем, ба ту 

нишон диҳем 

ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم 
َ
َوِإنها عَلَىَٰٓ أ
 ٩٥ لََقَِٰدُرونَ 

96. [Эй паёмбар] бадиро ба шевае, ки 

беҳтар аст, дафъ кун [ва бубахшу 

шикебо бош]. Мо ба он чи [мушрикон 

дар бораи ту] тавсиф мекунанд, 

донотарем 

  ْۚ ي ِئََة ۡحَسُن ٱلسه
َ
ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ

ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ 
َ
 ٩٦ َنحُۡن أ

97. Ва бигӯ: «Парвардигоро, ман аз 

васвасаҳои шаётин ба Ту паноҳ 

мебарам 

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت  َوقُل 
َ
ِ أ رهب 
َيَِٰطينِ   ٩٧ ٱلشه

98. Ва Парвардигоро, аз ин ки онҳо 

назди ман ҳозир шаванд, [низ] ба Ту 

паноҳ мебарам» 

ن َيحُۡضُرونِ 
َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

99. [Кофирон пайваста бар ақидаи 

ботилашон ҳастанд] То ҳангоме ки 

марги яке аз онон фаро расад, [он гоҳ 

дар ҳоле ки] назди Парвардигори [худ 

нолаву зорӣ мекунад, ба фариштагон] 

мегӯяд: «Маро [ба дунё] бозгардонед 

َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت َقاَل  
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ِ ٱرِۡجُعونِ   ٩٩ َرب 

100. Шояд дар он чи [кӯтоҳӣ намуда 

ва] тарк кардам, кори шоистае анҷом 

диҳам». Ҳаргиз чунин нест. Бе тардид, 

ин фақат сухане аст, ки ӯ ба забон 

мегӯяд [ва ҳаргиз рафтораш тағйир 

намекунад] ва рӯзе, ки барангехта 

шаванд, пушти сарашон барзахест 

ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتْۚ  
َ
لََعل ِٓى أ

ْۚ إِ  هآ ۖۡ َوِمن َكل نهَها َكلَِمٌة ُهَو َقآئِلَُها
 ١٠٠ َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
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101. Рӯзе, ки дар сур дамида 

мешавад, ҳеҷ як аз [ ифтихороти 

хонаводагӣ ва] пайвандҳои хешовандӣ 

миёнашон [барқарор] нахоҳад буд ва 

[аз ваҳшати азоб] аз [ҳоли] якдигар 

намепурсанд 

نَساَب  
َ
ورِ فَلَآ أ َفإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ بَيَۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َولَا يَتََسآَءلُونَ 

102. Ва ҳар ки вазнаи аъмолаш сангин 

бошад, ононанд, ки растагоранд 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َفَمن َثُقلَۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ

 ١٠٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

103. Ва ҳар ки вазнаи аъмолаш сабук 

бошад, ононанд, ки ба хеш зиён 

задаанд ва дар дузах ҷовидонанд 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ َوَمۡن َخفه

نُفَسُهۡم فِي َجَهنهَم 
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱل

 ١٠٣ َخَٰلُِدونَ 

104. Оташ чеҳраҳояшонро месӯзонад 

ва дар он ҷо рӯйтурш ва 

зиштманзаранд 

اُر َوُهۡم فِيَها  تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه
 ١٠٤ َكَٰلُِحونَ 

105. [Ба онон гуфта мешавад] «Магар 

на ин буд, ки оётам бар шумо хонда 

мешуд ва онҳоро дурӯғ меангоштед?» 

لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم  
َ
أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ َفُكنُتم بَِها تَُكذ 

106. [Дар посух] Мегӯянд: 

«Парвардигоро, бадбахтӣ бар мо чира 

шуд ва гурӯҳе гумроҳ будем 

َقالُواْ َربهَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوُتَنا 
 ١٠٦ َوُكنها َقۡوٗما َضٓال ِينَ 

107. Парвардигоро, моро аз ин [дузах] 

берун овар. Пас, агар [ба куфру 

нофармонӣ] бозгаштем, ҳатман, 

ситамгорем» 

ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها َفإِۡن ُعۡدنَا َفإِنها  
َ
َربهَنآ أ

 ١٠٧ َظَٰلُِمونَ 

108. [Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Дар 

он [оташ] гум шавед ва бо Ман сухан 

нагӯед 

 ١٠٨ َقاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 
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109. Гурӯҳе аз бандагонам мегуфтанд: 

«Парвардигоро, имон овардем, пас, 

моро бибахшо ва бар мо раҳм кун, [ки] 

бе тардид, Ту беҳтарин бахшояндаӣ» 

ِۡن ِعَبادِي   إِنهُهۥ َكاَن فَرِيق  م 
َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا  

َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره
َ
 ١٠٩ َوٱۡرَحمَۡنا َوأ

110. Вале шумо ононро масхара 

мекардед, то ҷойе, ки [саргарм шудан 

ба тамасхури эшон] зикр [-у ибодати] 

Маро аз ёдатон бурд ва ҳамчунон ба 

онон механдидед 

نَسۡوُكۡم  
َ
خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ أ فَٱته

ِۡنُهۡم   ذِۡكرِي َوُكنُتم م 
 ١١٠ تَۡضَحُكونَ 

111. Имрӯз Ман ононро аз он ҷиҳате, 

ки шикебоӣ карданд, подош медиҳам. 

Оре, эшонанд, ки растагоранд» 

نهُهۡم 
َ
إِن ِي َجَزۡيُتُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

 ١١١ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

112. [Аллоҳ таоло ба дузахиён] 

Мегӯяд: «Чанд сол дар замин ба сар 

бурдед»? 

ۡرِض َعَدَد  
َ
ََٰل َكۡم لَبِثُۡتۡم فِي ٱلۡأ َق

 ١١٢ ِسنِينَ 

113. Мегӯянд: «Як рӯз ё бахше аз як 

рӯзро ба сар бурдем. Аз ҳисобгарон 

[ки ҳисоби рӯзу солро нигаҳ медоранд] 

бипурс» 

ۡو َبۡعَض يَۡوٖم 
َ
َقالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ِينَ   ١١٣ فَۡسـ َِل ٱلَۡعآد 

114. Ӯ мегӯяд: «[Оре] Агар 

медонистед, ҷуз андаке [дар дунё] ба 

сар набурдед 

نهُكۡم 
َ
هۡو أ ها قَلِيلٗاۖۡ ل هبِثُۡتۡم إِل ََٰل إِن ل َق

 ١١٤ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

115. Оё пиндоштаед, ки шуморо 

беҳуда офаридаем ва ба сӯйи Мо 

бозгардонида намешавед? 

فََحِسبُۡتمۡ 
َ
نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا أ

َ
 أ

نهُكۡم إِلَۡيَنا لَا تُرَۡجُعونَ 
َ
 ١١٥ َوأ

116. Пас, баландмартаба [ва бузург] 

аст Аллоҳ таоло [ки] фармонравои ҳақ 

аст. Ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест 

[ва] Парвардигори Арши гаронқадр аст 

 ُ ۖۡ لَٓا إَِلََٰه َفَتَعَٰلَى ٱَّلله ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ
ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡكرِيمِ   ١١٦ إِل
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117. Ва ҳар ки бо Аллоҳ таоло 

маъбуди дигареро бихонад, яқинан, 

ҳеҷ далеле бар [ҳаққонияти] он 

нахоҳад дошт ва ҳисоби ӯ бо 

Парвардигораш хоҳад буд. Бе тардид, 

кофирон растагор намешаванд 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر لَا   َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
بُۡرَهََٰن لَُهۥ بِهِۦ َفإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد 

َٰفُِرونَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡك  ١١٧ َرب ِهِ

118. Ва [эй Паёмбар] бигӯ: 

«Парвардигоро, [гуноҳонамро] 

бибахшой ва раҳм кун ва Ту беҳтарин 

бахшандаӣ» 

نَت َخيُۡر 
َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ َوقُل رهب 

َِٰحمِينَ   ١١٨ ٱلره
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Сураи Нур  النور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Ин] Сураест, ки онро нозил кардаем 

ва [амал ба аҳкоми] онро воҷиб 

намудаем ва дар он оёти равшане 

нозил кардаем, бошад, ки панд гиред 

نَزلَۡنا  
َ
نَزلَۡنََٰها َوفََرۡضَنََٰها َوأ

َ
ُسوَرةٌ أ

فِيَهآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت لهَعلهُكۡم 
ُرونَ   ١ تََذكه

2. Ҳар як аз зану марди зинокорро сад 

тозиёна бизанед ва агар ба Аллоҳ 

таоло ва рӯзи охират имон доред, 

набояд дар [иҷрои аҳкоми] дини Аллоҳ 

таоло нисбат ба он ду [нафар] дилсӯзӣ 

[ва меҳрубонии бе далел] дошта 

бошед ва бояд гурӯҳе аз муъминон 

бар муҷозоташон гувоҳ бошанд 

انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكله َوَٰحِ  انَِيُة َوٱلزه ٖد ٱلزه
ُخۡذُكم 

ۡ
ِۡنُهَما ِماْئََة َجلَۡدةِٖۖ َولَا تَأ م 

ِ إِن ُكنُتۡم  َفة  فِي دِيِن ٱَّلله
ۡ
بِِهَما َرأ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ  تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َِن   َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

 ٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. Марди зинокор ҷуз бо зани зинокор 

ё мушрик издивоҷ намекунад ва зани 

зинокорро [низ] ҷуз марди зинокор ё 

мушрик ба издивоҷи худ 

дарнамеоварад ва ин [заношӯӣ] бар 

муъминон ҳаром аст 

ۡو  
َ
ها َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

ها   انَِيُة لَا يَنِكُحَهآ إِل ُمۡشِرَكٗة َوٱلزه
َِم  ْۚ وَُحر  ۡو ُمۡشرِك 

َ
َٰلَِك عَلَى َزاٍن أ َذ

 ٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

4. Ва касоне, ки [мардону] занони 

покдоманро [ба зино] муттаҳам 

мекунанд ва чаҳор шоҳид [бар иддаои 

худ] намеоваранд, ононро ҳаштод 

тозиёна бизанед ва ҳаргиз 

шаҳодаташонро [дар ҳеҷ мавриде] 

напазиред ва инонанд, ки 

нофармонанд 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمه لَۡم   َوٱل
ۡربََعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم 

َ
تُواْ بِأ

ۡ
يَأ

ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
َشَهََٰدةً أ

 ٤ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
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5. Магар касоне, ки баъд аз он [туҳмат] 

тавба кунанд ва [рафтори гузаштаи 

худро] ислоҳ [-у ҷуброн] намоянд, пас, 

бе тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

َٰلَِك  هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل
َ َغُفور    ۡصلَُحواْ َفإِنه ٱَّلله

َ
َوأ

 ٥ رهِحيم  

6. Ва касоне, ки ҳамсарони худро [ба 

зино] муттаҳам мекунанд ва ҷуз 

хештан шоҳиде [бар ин иддао] 

надоранд, пас, ҳар як аз онон бояд 

чаҳор бор ба Аллоҳ таоло савганд ёд 

кунад, ки ҳатман, рост мегӯяд 

ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم  
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ َوٱل

نُفُسُهۡم  
َ
هٓا أ هُهۡم ُشَهَدآُء إِل يَُكن ل

ۡربَُع َشَهََٰدَٰتِۭ  فََشَهََٰدةُ 
َ
َحِدهِۡم أ

َ
أ

َِٰدقِينَ  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلصه  ٦ بِٱَّلله

7. Ва панҷумин бор [шавҳар бигӯяд], ки 

лаънати Аллоҳ таоло бар ӯ бод, агар 

дурӯғгӯ бошад 

ِ َعلَۡيهِ إِن  نه لَۡعَنَت ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسُة أ

َِٰذبِينَ   ٧ َكاَن ِمَن ٱلَۡك

8. Ва кайфари зан дар сурате 

бардошта мешавад, ки чаҳор бор ба 

Аллоҳ таоло савганд ёд кунад, ки он 

мард ҳатман, дурӯғгӯ аст 

ن تَۡشَهَد 
َ
َويَۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

ِ إِنهُهۥ لَِمَن  ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
أ

َِٰذبِينَ   ٨ ٱلَۡك

9. Ва панҷумин бор [бигӯяд], ки хашми 

Аллоҳ таоло бар ӯ бод, агар 

[шавҳараш] рост гуфта бошад 

ِ َعلَۡيَهآ   نه َغَضَب ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ إِن َكاَن ِمَن ٱلصه

10. Ва [эй мардум] агар бахшиши 

Аллоҳ таоло ва раҳматаш бар шумо 

набуд ва ин ки Аллоҳ таоло 

тавбапазири ҳаким аст [ҳатман, 

гирифтори азоб мешудед] 

ِ َعلَۡيُكۡم   َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله
َ تَوهاٌب َحِكيمٌ  نه ٱَّلله

َ
 ١٠ َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ
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11. [Эй муъминон] Бе тардид, касоне, 

ки он туҳмати бузургро [дар бораи 

Оиша] матраҳ карданд, гурӯҳе аз худи 

шумо ҳастанд. Гумон накунед, ки ин 

[моҷаро] барои шумо шарр аст, балки 

хайре бароятон дар он [нуҳуфта] аст. 

Барои ҳар як аз онон [ки дар ин 

шоеапароканӣ нақш доштаанд] 

кайфари гуноҳест, ки муртакиб 

шудааст ва барои он касе аз эшон, ки 

бахши бузурги он [туҳмат]-ро ба уҳда 

дорад, азоби бузурге [дар пеш] аст 

هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصَبة    إِنه ٱل
ا لهُكمِۖ بَۡل   ِنُكۡمْۚ لَا َتحَۡسُبوهُ َشر ٗ م 

ِۡنُهم  ِ ٱۡمرِيٖٕ م 
ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ لِكُل 

هِذي  ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل مه
هيَٰ كِبَۡرُهۥ ِمۡنُهۡم لَُهۥ َعَذاٌب   تََول

 ١١ َعِظيم  

12. Чаро ҳангоме ки ин [туҳмат]-ро 

шунидед, мардону занони муъмин 

гумони нек ба худ набурданд ва 

нагуфтанд: «Ин туҳмате [бузургу] 

ошкор [ба ҳамсари паёмбар] аст?» 

هۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن   ل
نُفِسِهۡم َخيٗۡرا َوَق 

َ
الُواْ َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت بِأ

بِين    ١٢ َهََٰذآ إِۡفك  مُّ

13. Чаро чаҳор шоҳид бар он 

наёварданд? Пас, чун шоҳидонро 

наёварданд, ононанд, ки назди Аллоҳ 

таоло дурӯғгӯ ҳастанд 

  ْۚ ۡربََعةِ ُشَهَدآَء
َ
هۡولَا َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ل

َهَدآِء  تُواْ بِٱلشُّ
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك  َفإِۡذ لَۡم يَأ

ُ
فَأ
َِٰذبُونَ  ِ ُهُم ٱلَۡك  ١٣ ِعنَد ٱَّلله

14. Ва агар бахшиши Аллоҳ таоло ва 

раҳмати Ӯ дар дунёву охират набуд, 

ҳатман, ба кайфари он чи бад-он 

пардохтед, ба азобе [сахту] бузург 

гирифтор мешудед 

ِ َعلَۡيُكۡم   َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَرۡحمَُتُهۥ  فِي ٱلدُّ

َفۡضُتۡم فِيهِ َعَذاٌب  
َ
ُكۡم فِي َمآ أ لََمسه

 ١٤ َعِظيمٌ 

15. Он гоҳ ки он [шоеа]-ро аз забони 

якдигар мешунидед ва суханеро даҳон 

ба даҳон нақл мекардед, ки дар 

борааш ҳеҷ огоҳӣ [ва яқинӣ] надоштед 

ва онро сода [ва кучак] мепиндоштед, 

дар ҳоле ки он [туҳмат] назди Аллоҳ 

таоло бисёр бузург аст 

لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن 
َ
ۡونَُهۥ بِأ إِۡذ تَلَقه

ا لَيَۡس لَُكم بِهِۦ   ۡفَواهُِكم مه
َ
بِأ

ِعلۡم  َوَتحَۡسُبونَُهۥ َهي ِٗنا َوُهَو ِعنَد  
ِ َعِظيم    ١٥ ٱَّلله
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16. Чаро ҳангоме ки онро шунидед, 

нагуфтед: «Сазовор нест, ки ин 

[сухани бад]-ро бар забон овардем. 

[Парвардигоро] Ту муназзаҳӣ, ин 

дурӯғи бузурге аст?» 

ا   َولَۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُلُۡتم مه
ن نهَتكَلهَم بَِهََٰذا  

َ
يَُكوُن لََنآ أ

 ١٦ ُسۡبَحََٰنَك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  

17. Аллоҳ таоло шуморо панд 

медиҳад, ки агар муъмин ҳастед, 

ҳаргиз ин [кор]-ро такрор накунед 

ۦٓ  ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ
َ
ُ أ يَعُِظُكُم ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ  بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
 ١٧ أ

18. Ва Аллоҳ таоло оёт [-и худ]-ро 

барои шумо баён мекунад ва Аллоҳ 

таоло донои ҳаким аст 

  ُ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله َويَُبي ُِن ٱَّلله
 ١٨ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

19. Онон, ки дӯст доранд, байни 

касоне, ки имон овардаанд, зишткорӣ 

роиҷ гардад, ҳатман, дар дунё ва 

охират азобе дарднок [дар пеш] 

доранд ва Аллоҳ таоло [ҳақоиқу 

масолеҳро] медонад ва шумо 

намедонед 

ن تَِشيَع  
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ إِنه ٱل

هِذيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم  ٱلَۡفَِٰحَشُة فِي ٱل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ  لِيم  فِي ٱلدُّ

َ
َعَذاٌب أ

نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ  ١٩ َوٱَّلله

20. Ва агар бахшиши Аллоҳ таоло ва 

раҳматаш бар шумо набуд ва ин ки 

Аллоҳ таоло дилсӯзи меҳрубон аст, 

[ҳатман, муҷозоти сахте дар 

интизоратон буд] 

ِ َعلَۡيُكۡم   َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله
َ رَُءوف    نه ٱَّلله

َ
َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ

 ٢٠ رهِحيم  
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21. Эй касоне, ки имон овардаед, дар 

роҳҳои шайтон гом нагузоред ва ҳар 

ки роҳҳои шайтонро мепӯяд, [бидонад, 

ки] ӯ танҳо ба зишткорӣ ва аъмоли 

нописанд фармон медиҳад ва агар 

бахшиши Аллоҳ таоло ва раҳматаш 

бар шумо набуд, ҳаргиз ҳеҷ як аз шумо 

[аз гуноҳ] пок намешуд, вале Аллоҳ 

таоло ҳар киро бихоҳад, пок мекунад 

ва Аллоҳ таоло шунавои доност 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَتهبُِعواْ   َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ۡيَطَِٰنِۚ َوَمن يَتهبِۡع   ُخُطَوَِٰت ٱلشه
ُمُر 

ۡ
ۡيَطَِٰن َفإِنهُهۥ يَأ ُخُطَوَِٰت ٱلشه

ِۚ َولَۡولَا َفۡضُل   بِٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َما َزكَيَٰ  ٱَّلله

ِۡن  بَٗدا َوَلَِٰكنه  ِمنُكم م 
َ
َحٍد أ

َ
أ

ُ َسِميٌع  ُۗ َوٱَّلله َ يَُزك ِي َمن يََشآُء ٱَّلله
 ٢١ َعلِيم  

22. Афроде аз шумо, ки бартарии 

[имонӣ] ва вусъати [молӣ] доранд, 

набояд савганд ёд кунанд, ки ба 

хешовандон ва тиҳидастон ва 

муҳоҷирони дар роҳи Аллоҳ таоло [ки 

муртакиби гуноҳ шудаанд] чизе 

надиҳанд. Онон бояд афв кунанд ва 

[аз гуноҳи дигарон] чашм бипӯшанд. 

Оё дӯст намедоред, ки Аллоҳ таоло 

[низ] шуморо бибахшад? Ва Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

ْولُواْ ٱلَۡفۡضِل ِمنُكۡم  
ُ
تَِل أ

ۡ
َولَا يَأ

 ْ ن يُۡؤتُٓوا
َ
َعةِ أ ْولِي ٱلُۡقۡربَيَٰ  َوٱلسه

ُ
 أ

َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل  
لَا ُتحِبُّوَن 

َ
ُْۗ أ ِۖۡ َولَۡيۡعُفواْ َولَۡيۡصَفُحٓوا ٱَّلله

ُ َغُفور   ُ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله ن َيۡغفَِر ٱَّلله
َ
أ

 ٢٢ رهِحيمٌ 

23. Касоне, ки занони покдомани 

бехабар [аз фаҳшо ва] муъминро [ба 

зино] муттаҳам мекунанд, дар дунё ва 

охират аз раҳмати Аллоҳ таоло дур 

гаштаанд ва [дар охират] азобе бузург 

[дар пеш] доранд 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت   إِنه ٱل
ٱلَۡغَٰفَِلَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت لُعُِنواْ فِي  

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب  ٱلدُّ
 ٢٣ َعِظيم  

24. Рӯзе, ки забонҳо ва дастҳо ва 

пойҳояшон дар бораи он чи мекарданд 

[ва мегуфтанд], алайҳи онон гувоҳӣ 

медиҳанд 

لِۡسنَُتُهۡم  
َ
يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيِهۡم أ

رُۡجلُُهم بَِما َكانُواْ 
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َوأ

 ٢٤ َيۡعَملُونَ 



 

An-Nur 

 

621 

 

 انلور 

25. Он рӯз Аллоҳ таоло ҷазои воқеии 

ононро бекаму кост медиҳад ва хоҳанд 

донист, ки Аллоҳ таоло ҳамон ҳаққи 

ошкор аст 

ُ دِيَنُهُم ٱلۡحَقه  يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ   نه ٱَّلله

َ
َويَۡعلَُموَن أ

 ٢٥ ٱلُۡمبِينُ 

26. Занони палид барои мардони 

палиданд ва мардони палид [низ] 

барои занони палиданд. Ва занони пок 

аз они мардони поканд ва мардони пок 

[низ] аз они занони поканд. Инон аз он 

чи [нопокон дар бораашон] мегӯянд, 

мубарро ҳастанд [ва] омурзиши 

[илоҳӣ] ва рӯзии арзишманде [дар 

пеш] доранд 

لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيُثوَن ٱلۡخَبِيَثَُٰت 
ي ِبِيَن   ي َِبَُٰت لِلطه لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ َوٱلطه

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ ي ُِبوَن لِلطه َوٱلطه

ۡغفَِرة    ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه ُمبَرهُءوَن ِممه
 ٢٦ َورِۡزق  َكرِيم  

27. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

хонаҳое ҷуз хонаҳои худ ворид 

нашавед, магар ин ки иҷозат бигиред 

ва бар аҳли он [хона] салом кунед. Ин 

[кор] барои шумо беҳтар аст, бошад, 

ки панд гиред 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُبُيوتًا َغيَۡر ُبُيوتُِكۡم َحتهيَٰ  
هۡ 

َ
نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
ْۚ تَۡسَتأ لَِها

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم لََعلهُكۡم  َذ
ُرونَ   ٢٧ تََذكه

28. Пас, агар касеро дар он [хона] 

наёфтед, ворид нашавед, то ба шумо 

иҷозат дода шавад ва агар ба шумо 

гуфта шуд: «Бозгардед»! Пас, 

бозгардед! [Чаро ки] Ин [касби иҷозат] 

барои шумо шоистатар аст ва Аллоҳ 

таоло ба он чи мекунед доност 

َحٗدا فَلَا 
َ
هۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ َفإِن ل

تَۡدُخلُوَها َحتهيَٰ يُۡؤَذَن لَُكۡمۖۡ َوِإن 
ْۖۡ ُهَو   قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ۡزكَيَٰ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
أ

 ٢٨ َعلِيم  
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29. Бар шумо гуноҳе нест, ки ба 

хонаҳои ғайримаскунӣ [ва маконҳои 

умумӣ], ки дар он ҷо [эҳтиёҷ ё] баҳрае 

доред, ворид шавед ва Аллоҳ таоло 

он чи ошкор месозед ва он чи пинҳон 

медоред, [ҳамаро] медонад 

ن تَۡدُخلُواْ  
َ
لهيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ع   ُبُيوتًا َغيَۡر َمۡسُكونَةٖ فِيَها َمَتَٰ 
ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما  لهُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ٢٩ تَۡكُتُمونَ 

30. [Эй паёмбар] Ба мардони муъмин 

бигӯ, чашмони худро [аз нигоҳ ба 

номаҳрам] фурӯ гиранд ва покдоманӣ 

пеша кунанд. Ин [кор] барои онон 

покизатар аст. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

ба он чи анҷом медиҳанд, огоҳ аст 

واْ ِمۡن   قُل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ
َٰلَِك  بَۡصَٰرِهِۡم َويَۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمْۚ َذ

َ
أ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
أ

 ٣٠ يَۡصَنُعونَ 
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31. Ва ба занони муъмин [низ] бигӯ, 

чашмони худро [аз нигоҳ ба номаҳрам] 

фурӯ гиранд ва покдоманӣ варзанд ва 

зевар [-у ороиши] худро ошкор 

накунанд, магар он чи [ба сурати 

табиӣ] намоён аст. Ва бояд рӯсарии 

худро бар сина биафкананд [то мӯйҳо 

ва синаҳошон пӯшида гардад] ва 

зинати худро ошкор насозанд, магар 

барои шавҳар ё падар ё падаршавҳар 

ё писари худ ё писари шавҳарашон ё 

бародар ё писари бародар ё писари 

хоҳар ё [дигар] занон ё канизон ва 

бардагонашон ё хешовандоне, ки 

[дигар] ниёз ва тамоюле ба занон 

надоранд ё кӯдаконе, ки аз масоили 

ҷинсии занон огоҳӣ наёфтаанд. 

Ҳамчунин, [ҳангоми роҳ рафтан] 

пойҳои худро [чунон бар замин] 

накӯбанд, ки [садои] зиннатҳое, ки 

[зери либос] пинҳон кардаанд, [халхол] 

ошкор шавад. Ва эй муъминон, ҳамагӣ 

ба сӯи Аллоҳ таоло тавба кунед; 

бошад, ки растагор гардед 

َوقُل ل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن 
بَۡصَٰرِهِنه َويَۡحَفۡظَن فُُروَجُهنه َولَا  

َ
أ

 ۡۖ ها َما َظَهَر ِمۡنَها ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه إِل
  ۡۖ َولَۡيۡضِرۡبَن ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ ُجُيوبِِهنه

ها لُِبُعولَتِِهنه  َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه إِل
ۡو  

َ
ۡو َءابَآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنه أ

َ
أ
 
َ
ۡو  أ

َ
ۡبَنآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنه أ

ۡو بَنِٓي  
َ
ۡو بَنِٓي إِۡخَوَٰنِِهنه أ

َ
إِۡخَوَٰنِِهنه أ

ۡو َما َملََكۡت 
َ
ۡو نَِسآئِِهنه أ

َ
َخَوَٰتِِهنه أ

َ
أ

ْولِي 
ُ
َٰبِعِيَن َغيِۡر أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَُٰنُهنه أ

َ
أ

ۡفِل   ِ وِ ٱلط 
َ
ٱلِۡإۡربَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل أ

هِذي  َن لَۡم َيۡظَهُرواْ عَلَىَٰ َعۡوَرَِٰت  ٱل
رُۡجلِِهنه  

َ
ٱلن َِسآِءِۖ َولَا يَۡضِرۡبَن بِأ

 ْۚ لُِيۡعلََم َما ُيخۡفِيَن ِمن زِيَنتِِهنه
يَُّه 

َ
ِ َجمِيًعا أ َوتُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله

 ٣١ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

32. [Эй муъминон] Мардону занони 

муҷарради худро ҳамсар диҳед ва 

ғуломону канизонро, ки шоистагӣ 

доранд [низ ҳамсар диҳед]. Агар онон 

тиҳидаст бошанд, Аллоҳ таоло аз 

бахшиш [ва лутфи] хеш бениёзашон 

месозад ва Аллоҳ таоло кушоишгари 

огоҳ аст 

َيََٰميَٰ ِمنُكۡم  
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َوأ

َٰلِِحيَن ِمۡن ِعبَ  ادُِكۡم َوٱلصه
َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء 

ُ َوَِٰسٌع   ۗۦُ َوٱَّلله ُ ِمن َفۡضلِهِ ُيۡغنِِهُم ٱَّلله
 ٣٢ َعلِيم  
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33. Касоне, ки [шароиту имконоти] 

издивоҷ надоранд, бояд покдоманӣ 

пеша кунанд, то Аллоҳ таоло ононро 

аз бахшиши хеш бениёз намояд. Ва 

бардагоне, ки хостори бозхарид [ва 

озодии хеш] ҳастанд, агар дар онон 

[тавоноии пардохти мол ва] шоистагӣ 

мебинед, [дархосташонро] бипазиред 

ва аз сарвате, ки Аллоҳ таоло ба шумо 

ато кардааст, чизе ба онон бахшед [то 

ба озодиашон кумак кунед]. Ҳамчунин, 

канизонатонро, ки мехоҳанд покдоман 

бошанд, ба зино водор накунед, то 

баҳраи [ночиз] зиндагии дунёро ба 

даст оваред ва агар касе, ки ононро 

[ба ин кор] ворид намояд, Аллоҳ таоло 

пас аз маҷбур шуданашон, ҳатман, 

[нисбат ба онон] омурзанда [ва] 

меҳрубон аст 

هِذيَن لَا َيِجُدوَن  َولۡيَسۡ  َتۡعفِِف ٱل
ُ ِمن   نِكَاًحا َحتهيَٰ ُيۡغنَِيُهُم ٱَّلله

هِذيَن يَبَۡتُغوَن ٱلِۡكَتََٰب   ۗۦُ َوٱل َفۡضلِهِ
يَۡمَُٰنُكۡم َفكَاتُِبوُهۡم 

َ
ا َملََكۡت أ ِممه

إِۡن َعلِۡمُتۡم فِيِهۡم َخيٗۡراۖۡ وََءاتُوُهم  
 َ َُٰكۡمْۚ َول هِذٓي َءاتَى ِ ٱل اِل ٱَّلله ِن مه ا  م 

تُۡكرُِهواْ َفَتَيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآِء إِۡن  
ةِ   ٗنا ل َِتبَۡتُغواْ َعرََض ٱلۡحََيوَٰ َرۡدَن َتحَصُّ

َ
أ

 َ نه َفإِنه ٱَّلله ْۚ َوَمن يُۡكرِههُّ ۡنَيا ٱلدُّ
 ٣٣ ِمنُۢ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِِهنه َغُفور  رهِحيم  

34. Ва ба ростӣ, ба сӯйи шумо оёте 

равшан ва достоне аз зиндагии 

пешиниёнатон ва панде барои 

парҳезгорон нозил кардаем 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت 
َ
َولََقۡد أ

هِذيَن َخلَۡواْ   َِن ٱل َبي َِنَٰٖت َوَمَثلٗا م  مُّ
 ٣٤ ِمن َقۡبلُِكۡم َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 
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35. Аллоҳ таоло нури осмонҳо ва 

замин аст. Масали нури Ӯ ҳаммонанди 

чароғдонест, ки дарунаш чароғе 

[афрӯхта] аст [ва] он чароғ дар шишае 

қарор дорад [ва] он шиша гӯӣ ситорае 

дурахшон аст. Ин чароғ бо [равғани] 

дарахти пурбаракати зайтун афрӯхта 

мешавад, ки на шарқӣ аст ва на ғарбӣ 

[ва хуршед ҳамвора бар он метобад]. 

Равғанаш [чунон зулол аст, ки] наздик 

аст, бидуни тамос бо оташ шуълавар 

гардад. Нурест афзун бар нур. [Қалби 

муъмин низ бо нури ҳидоят ин гуна 

равшан мешавад] Ва Аллоҳ таоло ҳар 

киро бихоҳад, ба нури хеш ҳидоят 

мекунад ва Аллоҳ таоло барои мардум 

масалҳо мезанад ва Аллоҳ таоло ба 

ҳар чиз доност 

ۡرِضِۚ َمَثُل 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

  ۡۖ ةٖ فِيَها ِمۡصَباٌح نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
ٱلِۡمۡصَباُح فِي زَُجاَجٍةِۖ ٱلزَُّجاَجُة 
ِي   يُوَقُد ِمن  نهَها َكۡوَكب  ُدر 

َ
َكأ

َبََٰرَكةٖ َزيۡ  ها َشۡرقِيهةٖ َشَجَرةٖ مُّ ُتونَةٖ ل
َولَا َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزۡيُتَها يُِضٓيُء َولَۡو 

 ِۚ ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُورٖ لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار 
 ْۚ ُ لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء َيۡهِدي ٱَّلله

 ُ ۡمَثََٰل لِلنهاِسِۗ َوٱَّلله
َ
ُ ٱلۡأ َويَۡضرُِب ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ٣٥ بِكُل 

36. [Ин чароғи ҳидоят] Дар 

масоҷидест, ки Аллоҳ таоло амр 

кардааст, то [қадру манзалатшон] 

гиромӣ дошта шавад ва номаш дар 

онҳо бурда шавад, [ва] дар он ҷо 

бомдодон ва шомгоҳон Ӯро ба покӣ 

биситоянд 

ن تُۡرَفَع 
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبُيوٍت أ

ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح لَُهۥ َويُۡذَكَر فِيَها 
ِ َوٱٓأۡلَصالِ   ٣٦ فِيَها بِٱلُۡغُدو 

37. Мардоне, ки ҳеҷ тиҷорат ва хариду 

фурӯше ононро аз ёди Аллоҳ таоло ва 

барпо доштани намоз ва пардохти 

закот ғофил намекунад, [ва] аз рӯзе, ки 

дилҳо ва чашмҳо дигаргун мешавад, 

бим доранд 

ها تُلِۡهيِهۡم تَِجََٰرة  َولَا َبۡيٌع  رِجَ  ال  ل
ةِ َوِإيَتآِء  لَوَٰ ِ َوِإَقاِم ٱلصه َعن ذِۡكرِ ٱَّلله

ةِ َيخَاُفوَن يَۡوٗما َتَتَقلهُب فِيهِ   َكوَٰ ٱلزه
بَۡصَٰرُ 

َ
 ٣٧ ٱلُۡقلُوُب َوٱلۡأ

38. То Аллоҳ таоло беҳтар аз он чи 

анҷом додаанд, ба онон подош диҳад 

ва аз фазли худ низ бар подошашон 

бияфзояд ва Аллоҳ таоло ба ҳар ки 

бихоҳад, беҳисоб рӯзӣ медиҳад 

ۡحَسَن َما َعِملُواْ 
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق   ۗۦُ َوٱَّلله ِن َفۡضلِهِ َويَزِيَدُهم م 
 ٣٨ َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ 



 

An-Nur 

 

626 

 

 انلور 

39. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

аъмолашон ҳамчун саробе дар 

биёбоне ҳамвор аст, ки [аз дур инсони] 

ташна онро об мепиндорад, то он ки 

наздикаш мешавад [ва] чизе намеёбад 

ва [аъмоли кофир низ саробест, ки 

суде барояш надорад ва дар иваз] 

Аллоҳро назди хеш меёбад, ки 

ҳисобашро ба таври комил медиҳад ва 

Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст 

ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱل

ۡمـ َاُن َمآًء َحتهيَٰٓ   بِقِيَعةٖ َيحَۡسُبُه ٱلظه
ا َووََجَد   إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َيِجۡدهُ َشۡيـ ٗ

  ُ ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه َ ِعنَدهُۥ َفَوفهى ٱَّلله
 ٣٩ َسابِ َسِريُع ٱلۡحِ 

40. Ё [аъмолаш] ҳамчун торикиҳое дар 

дарёи жарф аст, ки мавҷе онро 

мепӯшонад ва бар фарози он мавҷе 

дигар аст, [ва] бар фарозаш абре 

[торик] қарор дорад. Торикиҳое аст, 

яке бар фарози дигаре [чунон ки] агар 

[шахси гумгашта] дасти худро берун 

оварад, мумкин нест онро бубинад. Ва 

касе, ки Аллоҳ таоло нуре [аз ҳидоят] 

барояш қарор надода бошад, пас, [ҳеҷ 

ҳидоят ва] нуре барояш нест 

َُٰه  ي ٖ َيۡغَشى ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ
َ
أ

ِن َفۡوقِهِۦ  ِن َفۡوقِهِۦ َمۡوج  م  َمۡوج  م 
ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضهَ  ا َفۡوَق  َسَحاب 

ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد  
َ
َبۡعٍض إَِذآ أ

ُ لَُهۥ نُوٗرا   هۡم َيجَۡعِل ٱَّلله ُۗ َوَمن ل ََٰها يََرى
 ٤٠ َفَما لَُهۥ ِمن نُّورٍ 

41. Оё надидӣ, ҳар ки дар осмонҳо ва 

замин аст ва [ҳатто] паррандаҳои дар 

осмон паркушода [дар осмон ҳамагӣ] 

Аллоҳро ба покӣ меситоянд. Ҳар як аз 

онон ниёишу ситоиши хешро медонад 

ва Аллоҳ таоло ба он чи мекунанд, 

огоҳ аст 

َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن فِي  نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َٰٖتِۖ  فه يُۡر َصَٰٓ ۡرِض َوٱلطه
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۗۥُ ُكل   َقۡد َعلَِم َصلَاتَُهۥ  َوتَۡسبِيَحُه
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  ُ َعلِيُم  ٤١ َوٱَّلله

42. Ва фармонравоии осмонҳо ва 

замин аз они Аллоҳ таоло аст ва 

бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Аллоҳ таоло 

аст 

ۡرِضِۖ َوِإلَي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ِ ٱلَۡمِصيرُ   ٤٢ ٱَّلله
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43. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло 

абрҳоеро ба оромӣ меронад, сипас 

байни [аҷзои] он пайванд медиҳад, он 

гоҳ тӯдаи анбӯҳе падид меоварад, пас, 

қатраҳои боронро мебинӣ, ки аз 

миёнаш таровиш мекунад ва аз кӯҳҳое 

[аз анбӯҳи абрҳо], ки дар осмон аст, 

донаҳои жола фурӯ меборад, пас, 

онро ба ҳар ки бихоҳад фурӯ мерезад 

ва аз ҳар ки бихоҳад бозмедорад. 

Наздик аст, дурахшандагии барқаш 

чашмҳоро [аз байн] барад 

َ يُۡزِجي َسَحاٗبا ُثمه   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

يَُؤل ُِف بَيَۡنُهۥ ُثمه َيجَۡعلُُهۥ رَُكاٗما  
َلَٰلِهِۦ َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن خِ 

َمآِء ِمن ِجَباٖل فِيَها   ُِل ِمَن ٱلسه َويُنَز 
ِمنُۢ بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء  

ۖۡ يَكَاُد َسَنا  ن يََشآُء َويَۡصِرُفُهۥ َعن مه
بَۡصَٰرِ 

َ
 ٤٣ بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱلۡأ

44. Аллоҳ таоло шабу рӯзро 

мегардонад [ва паёпай меоварад]. 

Яқинан, дар ин [гардиш] ибрате барои 

аҳли басират аст 

ْۚ إِنه فِي  َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ  ٤٤ َذ

45. Ва Аллоҳ таоло ҳар мавҷуди 

зиндаеро аз об офарид, пас, бархе аз 

онон бар шиками худ мераванд ва 

бархе бар ду по роҳ мераванд ва 

бархе аз онон чаҳор [по] роҳ 

мераванд. Аллоҳ таоло ҳар чи 

бихоҳад меофаринад. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло бар ҳама чиз тавоност 

آٖءِۖ   ِن مه ُ َخلََق ُكله َدآبهةٖ م  َوٱَّلله
ن َيۡمِشي عَلَىَٰ َبۡطنِهِۦ   َفِمۡنُهم مه

ن َيۡمِشي عَلَىَٰ رِ  ۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مه
ۡربَٖعِۚ َيخۡلُُق 

َ
ن َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ َوِمۡنُهم مه

ِ َشۡيٖء 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َما يََشآُء ٱَّلله

 ٤٥ َقِدير  

46. Ба ростӣ, ки [Мо] оёти равшангаре 

нозил кардем ва Аллоҳ таоло ҳар киро 

бихоҳад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад 

ُ لهَقۡد  َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ
َ
أ

َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡسَتقِيمٖ   ٤٦ مُّ
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47. Ва [мунофиқон] мегӯянд: «Ба 

Аллоҳ таоло ва паёмбар [-и Ӯ] имон 

овардем ва [аз фармонашон] итоат 

кардем», аммо пас аз ин [иддао] 

гурӯҳе аз онон рӯйгардон мешаванд ва 

инон [дар ҳақиқат] муъмин нестанд 

ِ َوبِٱلرهُسوِل  َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله
ِنُۢ  ِۡنُهم م  هيَٰ فَرِيق  م  َطۡعَنا ُثمه َيَتَول

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ َبۡعِد َذ

 ٤٧ بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Ва ҳангоме ки ба сӯйи Аллоҳ таоло 

ва паёмбараш фарохонда мешаванд, 

то дар миёнашон доварӣ кунад, ногоҳ 

гурӯҳе аз онон рӯйгардон мешаванд 

ِ َورَُسولِهِۦ  َوِإَذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ِۡنُهم   لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم إَِذا فَرِيق  م 

ۡعرُِضونَ   ٤٨ مُّ

49. Ва агар ҳақ ба онон бошад, 

мутеона [фурӯтанона] ба сӯйи ӯ 

меоянд 

تُٓواْ إِلَۡيهِ 
ۡ
هُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ َوِإن يَُكن ل

 ٤٩ ُمۡذِعنِينَ 

50. Оё дар дилҳояшон беморӣ аст ё 

[дар бораи рисолаташ] тардид 

доранд? Ё метарсанд, ки Аллоҳ таоло 

ва паёмбараш бар онон ситам кунанд? 

[На] Балки онон худ ситамгоранд 

فِي قُلُوبِِهم
َ
ۡم  أ

َ
ِم ٱۡرتَابُٓواْ أ

َ
رٌَض أ مه

ُ َعلَۡيِهۡم  ن َيحِيَف ٱَّلله
َ
َيخَاُفوَن أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۚۥْ بَۡل أ َورَُسولُُه

َٰلُِمونَ   ٥٠ ٱلظه

51. Сухани муъминон, ҳангоме ки ба 

сӯи Аллоҳ таоло ва паёмбараш 

фарохонда мешаванд, то миёнашон 

доварӣ кунад, фақат ин аст, ки 

мегӯянд: «Шунидем ва итоат кардем» 

ва инонанд, ки растагоранд 

إِنهَما َكاَن َقۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓواْ 
ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم  إِلَي ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ َوأ َطۡعَنا

َ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
أ

 ٥١ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

52. Ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш итоат кунад ва аз Аллоҳ 

таоло битарсад ва аз [нофармонии] Ӯ 

бипарҳезад, пас, инон комёбанд 

َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش   َوَمن يُِطِع ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َ َويَتهۡقهِ فَأ ٱَّلله

 ٥٢ ٱلَۡفآئُِزونَ 
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53. [Мунофиқон] Бо сахттарин 

савгандҳояшон ба Аллоҳ таоло 

савганд ёд карданд, ки агар ба онон 

фармон диҳӣ, [барои ҷиҳод] раҳсипор 

мешаванд. Бигӯ: «Савганд ёд накунед. 

Итоат [ва суханони дурӯғатон] 

шинохташуда аст. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло аз он чи мекунед, огоҳ аст» 

ِ جَ  قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن  ۞َوأ

َ
ۡهَد أ

  ْۡۖ ها ُتۡقِسُموا ۖۡ قُل ل َمۡرَتُهۡم لََيۡخرُُجنه
َ
أ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروفٌَة َطاَعة  مه
 ٥٣ َتۡعَملُونَ 

54. Бигӯ: «Аз Аллоҳ таоло ва паёмбар 

итоат кунед, пас, агар сарпечӣ кардед, 

паёмбар масъули чизест, ки бар ӯ 

таклиф шудааст [иблоғи ваҳй] ва шумо 

низ масъули чизе ҳастед, ки ба он 

таклиф шудаед; аммо агар аз ӯ итоат 

кунед, ҳидоят мешавед; ва паёмбар 

вазифае ҷуз расонидани ошкоро [-и 

ваҳй] надорад» 

  ۡۖ ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُۡل أ

هۡواْ َف  إِنهَما َعلَۡيهِ َما ُحم َِل  َفإِن تََول
ا ُحم ِلُۡتۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعوهُ  وََعلَۡيُكم مه

ها ٱلَۡبَلَُٰغ   ْْۚ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل َتۡهَتُدوا
 ٥٤ ٱلُۡمبِينُ 

55. Аллоҳ таоло ба афроде аз шумо, 

ки имон овардаанд ва корҳои шоиста 

анҷом додаанд, ваъда додааст, ки 

ҳатман, ононро дар замин ҷонишин [-и 

мушрикон] месозад. Ҳамон гуна ки 

касонеро, ки пеш аз онон буданд, [низ] 

ҷонишин [-и кофирону ситамгарон] 

намуд ва [фармудааст] динашонро, ки 

барои онон писандидааст, барояшон 

устувор [-у пирӯзманд] созад ва 

тарсашонро ба оромишу амният 

табдил кунад [чаро ки] танҳо Маро 

мепарастанд ва чизеро бо Ман шарик 

намесозанд ва ҳар ки аз ин пас куфр 

биварзад, пас, инонанд, ки 

нофармонанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنهُهۡم   وََعِملُواْ ٱلصه

ۡر 
َ
هِذيَن فِي ٱلۡأ ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱل

ِنَنه لَُهۡم دِيَنُهُم  ِمن َقۡبلِِهۡم َولَُيَمك 
ِنُۢ  ُهم م  لَنه ِ هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَُهۡم َولَُيَبد  ٱل

ْۚ َيۡعُبُدونَنِي لَا   ۡمٗنا
َ
َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ

ْۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد   ا يُۡشِرُكوَن بِي َشۡيـ ٗ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَٰ 

ُ
َٰلَِك فَأ  ٥٥ ِسُقونَ َذ
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56. Ва намоз барпо доред ва закот 

бипардозед ва аз паёмбар итоат 

кунед, бошад, ки мавриди раҳмат 

қарор гиред 

ةَ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم  
َ
َوأ

 ٥٦ تُۡرَحمُونَ 

57. [Эй паёмбар] Ҳаргиз мапиндор 

касоне, ки куфр варзиданд, 

нотавонкунанда [-и Аллоҳ таоло] дар 

заминанд [ва метавонанд аз муҷозоти 

илоҳӣ бигрезанд]. Ҷойгоҳи инон оташ 

аст ва чи бад бозгаштангоҳест! 

هِذيَن َكَفُرواْ  لَا َتحَۡسبَنه ٱل
َُٰهُم ٱلنه  َوى

ۡ
ۡرِضِۚ َوَمأ

َ
ۖۡ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ اُر
 ٥٧ َولَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ 

58. Эй касоне, ки имон овардаед, 

бардагонатон ва касоне аз [кӯдакони] 

шумо, ки ба синни булуғ нарасидаанд, 

бояд дар се вақт аз шумо иҷозат [-и 

вуруд] бигиранд: пеш аз намози субҳ 

ва нимрӯз – ҳангоме ки либосҳоятонро 

берун меоваред – ва пас аз намози 

хуфтан. [Ин] Се [вақт] ҳангоми хилвати 

шумост. Ба ҷуз ин [cе вақт] бар шумо 

ва бар онон ҳеҷ гуноҳе нест [ки бидуни 

иҷозат ворид шаванд, чаро ки] онон 

перомунатон дар рафту омаданд, [ва] 

бо якдигар [муошират мекунед]. Аллоҳ 

таоло инчунин оёт [-и худ]-ро бароятон 

баён мекунад ва Аллоҳ таоло донои 

ҳаким аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ لِيَۡسَتـ ِۡذنُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن   يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
هِذيَن َملََكۡت أ ٱل

لَۡم َيۡبلُُغواْ ٱلۡحُلَُم ِمنُكۡم ثََلََٰث 
ةِ ٱلَۡفجۡ  ِن َقۡبِل َصلَوَٰ َٰٖتِۚ م  رِ  َمره

َِن  وَِحيَن تََضُعوَن ثَِيابَُكم م 
  ِۚ ةِ ٱلۡعَِشآِء ِهيَرةِ َوِمنُۢ َبۡعِد َصلَوَٰ ٱلظه

ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت لهُكۡمْۚ لَيَۡس 
َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَۡيِهۡم ُجَناُحُۢ  

َُٰفوَن َعلَۡيُكم  ْۚ َطوه َبۡعَدُهنه
َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن  

ُ لَُكُم ٱٓأۡل  ُ َعلِيٌم  ٱَّلله َيَِٰتِۗ َوٱَّلله
 ٥٨ َحِكيم  
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59. Ва ҳангоме ки кӯдаконатон ба 

синни булуғ расиданд, бояд [барои 

вуруд ба хонаҳои дигарон] иҷозат 

бигиранд, чунонки бузургсолоне, ки 

[аҳкомашонро] пеш аз онҳо [шарҳ 

додем низ] бояд иҷозат мегирифтанд. 

Аллоҳ таоло инчунин оёташро 

бароятон баён мекунад ва Аллоҳ 

таоло донои ҳаким аст 

ۡطَفَُٰل ِمنُكُم ٱلۡحُلَُم  
َ
َوِإَذا بَلََغ ٱلۡأ

هِذيَن  فَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواْ َكَما ٱۡسَتـ َۡذَن ٱل
ُ لَُكۡم  ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله  ٥٩ َءاَيَٰتِهِ

60. Ва бар занон [-и ёисаву пиразан 

ва] аз кор афтодае, ки [дигар майлу] 

умеди заношӯӣ надоранд, гуноҳе нест, 

ки пӯшиш [-и сару сурат]-и хешро 

канор гузоранд, [ба шарти он ки ороиш 

ва] зинатеро ошкор накунанд ва агар 

иффат биварзанд [ва худро 

бипӯшонанд] барояшон беҳтар аст. Ва 

Аллоҳ таоло шунавои доност 

َٰتِي لَا   َوٱلَۡقَوَِٰعُد ِمَن ٱلن َِسآِء ٱله
يَرُۡجوَن نِكَاٗحا فَلَيَۡس َعلَۡيِهنه  

ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنه َغيَۡر 
َ
ُجَناٌح أ

ن يَۡسَتۡعفِۡفَن 
َ
َِجَٰتِۭ بِزِيَنةِٖۖ َوأ ُمَتبَر 
ُ َسمِ  ُۗ َوٱَّلله هُهنه  ٦٠ يٌع َعلِيم  َخيۡر  ل
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61. Бар [афроди] нобино ва лангу 

бемор [ки аз таколифи иҷтимоӣ – 

ҳамчун ҷиҳод – маоф шудаанд] гуноҳе 

нест ва [ҳамчунин] бар худи шумо 

гуноҳе нест, ки аз хонаҳои худ [ё 

фарзандону ҳамсаронатон ғизое] 

бихӯред ё аз хонаҳои падаронатон ё 

хонаҳои модаронатон ё хонаҳои 

бародаронатон ё хонаҳои хоҳаронатон 

ё хонаҳои амуҳоятон ё хонаҳои 

аммаҳоятон ё хонаҳои тағоҳоятон ё 

хонаҳои холаҳоятон ё хонае, ки 

калидаш дар ихтиёри шумост ё [аз 

хонаҳои] дӯстонатон. Бар шумо гуноҳе 

нест, ки дастаҷамъӣ ё ҷудогона [ғизо] 

бихӯред ва ҳангоме ки ба хонаҳо 

ворид мешавед, ба якдигар салом 

кунед, ки дуруде муборак [ва] 

писандида аз сӯйи Аллоҳ таоло аст. 

Аллоҳ таоло ин гуна оёти [хеш]-ро 

бароятон ба равшанӣ баён мекунад, 

бошад, ки биандешед 

ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى  لهيَۡس عَلَى 
َ
ٱلۡأ

ۡعَرِج َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض 
َ
ٱلۡأ

ن 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ أ

ۡو ُبُيوِت 
َ
ُكلُواْ ِمنُۢ ُبُيوتُِكۡم أ

ۡ
تَأ

ۡو  
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َءابَآئُِكۡم أ

ۡو ُبُيوِت 
َ
ُبُيوِت إِۡخَوَٰنُِكۡم أ

ۡو ُبيُ 
َ
َخَوَٰتُِكۡم أ

َ
ۡو أ

َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
وِت أ

ۡو ُبُيوِت 
َ
َٰتُِكۡم أ ُبُيوِت َعمه

ۡو  
َ
ۡو ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكۡم أ

َ
ۡخَوَٰلُِكۡم أ

َ
أ

ۡو َصِديقُِكۡمْۚ 
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه َما َملَۡكُتم مه

ُكلُواْ  
ۡ
ن تَأ

َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ْۚ َفإَِذا َدَخلُۡتم ُبُيوٗتا  ۡشَتاٗتا
َ
ۡو أ

َ
َجمِيًعا أ
 ْ ِۡن  فََسل ُِموا نُفِسُكۡم َتحِيهٗة م 

َ
 عَلَىَٰٓ أ

ْۚ َكَذَٰلَِك  ِ ُمَبََٰرَكٗة َطي َِبٗة ِعنِد ٱَّلله
ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم  يُبَي ُِن ٱَّلله

 ٦١ َتۡعقِلُونَ 
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62. Муъминони [воқеӣ] касоне ҳастанд, 

ки ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш 

имон овардаанд ва ҳангоме ки барои 

[иҷрои як] амри иҷтимоӣ бо ӯ 

[паёмбар] ҳамроҳ ҳастанд, то аз вай 

иҷозат нагирифтаанд, [аз ҷамъ] хориҷ 

намешаванд. Бе тардид, касоне, ки аз 

ту иҷозат мегиранд, ононанд, ки ба 

Аллоҳу паёмбараш имон овардаанд. 

Пас, агар барои анҷоми бархе корҳо [-

и муҳим]-и худ аз ту иҷозат мехоҳанд, 

ба ҳар як аз онон, ки мехоҳӣ иҷозат 

бидеҳ ва аз Аллоҳ таоло барояшон 

омурзиш бихоҳ. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
ۡمرٖ  َورَُسولِهِۦ َوِإَذا َكانُواْ َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ 

َ
أ

هۡم يَۡذَهُبواْ َحتهيَٰ يَۡسَتـ ِۡذنُوُهْۚ  َجاِمٖع ل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك أ إِنه ٱل

ِ َورَُسولِهۚۦِْ َفإَِذا   هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ٱل
َذن 

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
ٱۡسَتـ َۡذنُوَك لَِبۡعِض َشأ

ل َِمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم  
 ْۚ َ َ َغُفور  رهِحيم  ٱَّلله  ٦٢  إِنه ٱَّلله

63. Фарохонии паёмбар [барои ширкат 

дар корҳои гурӯҳе]-ро байни худ 

ҳамчун фарохонии якдигар талаққӣ 

накунед [ки битавонед онро бипазиред 

ё рад кунед]. Яқинан, Аллоҳ таоло 

афроде аз шуморо, ки пушти дигарон 

пинҳон мешаванд ва махфиёна [аз 

назди паёмбар] мегурезанд, [ба хубӣ] 

мешиносад. пас касоне, ки аз 

фармонаш сарпечӣ мекунанд, бояд 

битарсанд аз ин ки андуҳ ва балое бар 

сарашон биёяд ё ба азобе дарднок 

гирифтор шаванд 

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلرهُسوِل بَيَۡنُكۡم  ل
ْۚ َقۡد َيۡعلَُم  كَ  ُدعَآِء َبۡعِضُكم َبۡعٗضا

هِذيَن يَتََسلهلُوَن ِمنُكۡم لَِواٗذاْۚ   ُ ٱل ٱَّلله
هِذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن   فَلَۡيۡحَذرِ ٱل

ۡو  
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
أ

لِيمٌ 
َ
 ٦٣ يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

64. Огоҳ бошед! Бе тардид, он чи дар 

осмонҳо ва замин аст аз они Аллоҳ 

таоло аст ва яқинан, Ӯ медонад, ки 

шумо [бар чи кору] дар чи ҳоле ҳастед 

ва рӯзе, ки [бандагон] ба сӯяш 

бозгардонда мешаванд, ононро аз он 

чи [дар дунё] кардаанд, огоҳ месозад 

ва Аллоҳ таоло ба ҳар чизе доност 

ِ َما لَٓا إِنه َّلِله
َ
َمََٰوَِٰت   أ فِي ٱلسه

نُتۡم َعلَۡيهِ 
َ
ۡرِضِۖ َقۡد َيۡعلَُم َمآ أ

َ
َوٱلۡأ

َويَۡوَم يُرَۡجُعوَن إِلَۡيهِ َفُينَب ِئُُهم بَِما  
 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم

ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله  ٦٤ َعِملُوا
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Сураи Фурқон الفرقان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Пурбаракат [ва бузургвор] аст, касе, 

ки Қуръонро [ки ҷудокунандаи ҳақ ва 

ботил аст] бар бандааш нозил кард, то 

бимдиҳандаи ҷаҳониён бошад 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ  هِذي نَزه َتَباَرَك ٱل
 ١ لِلَۡعَٰلَِميَن نَِذيًرا َعۡبِدهِۦ لَِيُكوَن 

2. Ҳамоно фармонравоии осмонҳо ва 

замин аз они Ӯст ва фарзанде [барои 

хеш] барнагузидааст ва дар 

фармонравоӣ ҳеҷ шарике надорад ва 

ҳама чизро офаридааст ва андозаи 

ҳар чизро – чунон ки муносибаш 

мебошад – тадбир намудааст 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

هُهۥ   َولَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل
َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُكله َشۡيٖء 

َرُهۥ َتۡقِديٗرا  ٢ َفَقده

3. Ва [мушрикон] ба ҷойи Ӯ [Аллоҳ 

таоло] маъбудоне баргузидаанд, ки 

чизе намеофаринанд ва худ офарида 

мешаванд ва молики ҳеҷ зиёну суде 

барои худ нестанд ва [низ] молики 

маргу зиндагӣ ва [қодир ба] 

барангехтани [мурдагон] нестанд 

ها   ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ ِمن ُدونِهِ َوٱته
ا َوُهۡم ُيخۡلَُقوَن َولَا  َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ

نُفِسِهۡم َضر ٗ 
َ
ا َولَا َنۡفٗعا  َيۡملُِكوَن لِأ

ٗة َولَا   َولَا َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َولَا َحَيوَٰ
 ٣ نُُشوٗرا

4. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

гуфтанд: «Ин [Қуръон] ҷуз дурӯғе нест, 

ки [Муҳаммад] бофтааст ва гурӯҳе 

дигар ӯро бар ин [кор] ёрӣ додаанд». 

Ҳаққо, ки онон [бо ин сухан] ба ситаму 

дурӯғи бузурге рӯй овардаанд 

هٓا  هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َوَقاَل ٱل
عَانَُهۥ َعلَۡيهِ َقۡوٌم 

َ
َُٰه َوأ إِۡفٌك ٱۡفتََرى

َءاَخُروَنۖۡ َفَقۡد َجآُءو ُظلۡٗما  
 ٤ َوُزوٗرا
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5. Ва [кофирон] гуфтанд: «[Ин Қуръон 

ҳамон] афсонаҳои пешиниён аст, ки 

[Муҳаммад] онро рӯнависӣ кардааст 

ва ҳар бомдоду шомгоҳ бар ӯ имло 

мешавад» 

لِيَن ٱۡكَتتََبَها   وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

فَِهَي ُتۡملَىَٰ َعلَۡيهِ بُۡكَرٗة  
ِصيلٗا

َ
 ٥ َوأ

6. Бигӯ: «Касе онро нозил кардааст, ки 

рози осмонҳо ва заминро медонад. Бе 

тардид, Ӯ ҳамвора омурзанда [ва] 

меҳрубон аст 

ره فِي  ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل
َ
قُۡل أ

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َكاَن 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه
 ٦ َغُفوٗرا رهِحيٗما

7. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Ин чи гуна 

паёмбарест, ки [ҳамчун мардуми одӣ] 

ғизо мехӯрад ва дар бозорҳо роҳ 

меравад? Чаро фариштае бар ӯ нозил 

нашудааст, то [ёриаш кунад ва] 

ҳамроҳи ӯ ҳушдордиҳанда бошад? 

ُكُل 
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

ۡسَواِق لَۡولَٓا 
َ
َعاَم َويَۡمِشي فِي ٱلۡأ ٱلطه

نزَِل إِلَۡيهِ َملَك  َفَيُكوَن َمَعُهۥ  
ُ
أ

 ٧ نَِذيًرا 

8. Ё чаро ганҷе [аз осмон] бар ӯ фуруд 

намеояд ва ё чаро боғе надорад, ки аз 

[меваҳои] он бихӯрад»? Ситамгорон [-

и мушрик] гуфтанд: «Шумо ҷуз аз 

марде ҷодушуда пайравӣ намекунед» 

ۡو تَُكوُن لَُهۥ 
َ
ۡو يُلَۡقيَٰٓ إِلَۡيهِ َكنٌز أ

َ
أ

َٰلُِمونَ  ْۚ َوَقاَل ٱلظه ُكُل ِمۡنَها
ۡ
  َجنهة  يَأ

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه  ٨ إِن تَتهبُِعوَن إِل

9. Бингар, ки чи гуна бароят масалҳо 

заданд ва гумроҳ шуданд! Чунон ки 

наметавонанд роҳе [ба сӯи ҳақиқат] 

биёбанд 

ۡمَثََٰل  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ َفَضلُّواْ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

10. Пурбаракат [ва бузургвор] аст, 

касе, ки агар бихоҳад, бароят беҳтар 

аз ин қарор медиҳад: боғҳое, ки 

ҷӯйборҳо аз зери [дарахтони] он ҷорӣ 

аст ва [ҳатто] бароят кохҳое падид 

меоварад 

هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك   َتَباَرَك ٱل
َٰٖت َتجۡرِي َٰلَِك َجنه ِن َذ ِمن   َخيٗۡرا م 

هَك   نَۡهَُٰر َويَۡجَعل ل
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٠ ُقُصوَرُۢا
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11. [Мушрикон бо ин суханон дар пайи 

ҳақ нарафтанд] Балки қиёматро дурӯғ 

ангоштанд ва [Мо] барои ҳар ки 

қиёматро дурӯғ ангорад, оташи сӯзон 

[-и дузахро] муҳайё кардаем 

بُواْ  ۡعَتۡدنَا لَِمن  بَۡل َكذه
َ
اَعةِِۖ َوأ بِٱلسه

اَعةِ َسعِيًرا  َب بِٱلسه  ١١ َكذه

12. Ҳангоме ки [дузах] ононро аз 

дурдаст мебинад овози хашму хуруш 

[-и ваҳшатнок]-е аз он мешунаванд 

كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ  ِن مه ۡتُهم م 
َ
إَِذا َرأ

 ١٢ لََها َتَغيُّٗظا َوَزفِيٗرا

13. Ва чун даступобаста [бо ғулу 

занҷир] дар тангное аз он андохта 

шаванд, дар он ҷо маргашонро ба 

фарёд мехоҳанд 

لُۡقواْ ِمۡنَها َمكَاٗنا َضي ِٗقا  
ُ
َوِإَذآ أ

نِيَن َدَعۡواْ ُهَنالَِك ُثُبوٗرا َقره  ١٣ مُّ

14. [Ба онон гуфта мешавад] «Имрӯз 

на як бор, балки борҳо дархости марг 

кунед» 

ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيۡوَم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا  ل
 ١٤ َوٱۡدُعواْ ُثُبوٗرا َكثِيٗرا

15. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Ин [азоби дарднок] беҳтар аст ё 

биҳишти ҷовидонӣ, ки ба парҳезкорон 

ваъда дода шуда ва подошу 

саранҷоми онон аст?» 

ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي ُق 
َ
َٰلَِك َخيٌۡر أ َذ

َ
ۡل أ

وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنْۚ َكانَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء  
 ١٥ َوَمِصيٗرا

16. Дар он ҷо ҳар чи бихоҳанд, 

барояшон [фароҳам] аст [ва] дар он 

ҷовидонанд. Ин ваъдае аст бар [уҳдаи] 

Парвардигорат, ки [бандагони 

парҳезкор анҷомашро] аз Ӯ хостаанд 

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰلِِديَنْۚ َكاَن  ل
ۡسـ ُولٗا   ١٦ عَلَىَٰ َرب َِك وَۡعٗدا مه

17. Ва рӯзе, ки [ҳамаи] онон ва он 

чиро, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло 

мепарастиданд, ҷамъ мекунад ва [ба 

маъбудони ботил] мефармояд: «Оё 

шумо ин бандагони Маро гумроҳ 

кардед ё худ роҳро гум карданд?» 

َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن  
ۡضلَلُۡتۡم 

َ
نُتۡم أ

َ
ِ َفَيُقوُل َءأ ُدوِن ٱَّلله

ۡم ُهۡم َضلُّواْ 
َ
ُؤلَآِء أ ِعَبادِي َهَٰٓ

بِيَل   ١٧ ٱلسه
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18. Онон мегӯянд: «Ту муназзаҳӣ, 

шоистаи мо набуд, ки ба ҷойи Ту 

[дӯстону] корсозоне баргузинем, вале 

Ту онон ва падаронашонро [аз 

неъматҳо] баҳраманд сохтӣ, то ин ки 

ёд [-и Ту]-ро фаромӯш карданд ва 

[бад-ин хотир] гурӯҳе ҳалокшуда 

гаштанд» 

َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك َما َكاَن يَۢنَبِغي لََنآ  
ن نهتهِخذَ 

َ
ۡولَِيآَء   أ

َ
ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

تهۡعَتُهۡم وََءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ  َوَلَِٰكن مه
ِۡكَر وََكانُواْ َقۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٨ نَُسواْ ٱلذ 

19. [Аллоҳ таоло ба мушрикон 

мефармояд] «Бе тардид, 

[маъбудонатон] иддаои шуморо дурӯғ 

шумурданд. Пас, [акнун] наметавонед 

[азобро аз худ] дур кунед ва на [аз 

касе] ёрӣ биҷӯед ва ҳар як аз шумо, ки 

[ширк биварзад ва ба худ] ситам 

кунад, азобе бузург ба вай 

мечашонем» 

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما   َفَقۡد َكذه
تَۡسَتِطيُعوَن َصۡرٗفا َولَا نَۡصٗراْۚ َوَمن  

ِنُكۡم نُِذۡقُه َعذَ  اٗبا َيۡظلِم م 
 ١٩ َكبِيٗرا

20. [Эй паёмбар] Пеш аз ту 

паёмбаронро нафиристодем, магар ин 

ки онон низ ғизо мехӯрданд ва [ҳамчун 

дигар инсонҳо] дар бозорҳо роҳ 

мерафтанд ва мо бархе аз шуморо 

василаи озмоиши бархе дигар сохтем, 

[то равшан шавад] оё шикебоӣ 

мекунед. Ва Парвардигорат ҳамвора 

биност 

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِيَن  
َ
َوَمآ أ

َعاَم   ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
هٓا إِنهُهۡم لََيأ إِل

ۡسَواِقِۗ وََجَعلَۡنا 
َ
َويَۡمُشوَن فِي ٱلۡأ

تَۡصبُِروَنُۗ  
َ
َبۡعَضُكۡم لَِبۡعٖض فِۡتَنًة أ

 ٢٠ وََكاَن َربَُّك بَِصيٗرا

21. Касоне, ки ба дидори Мо [дар 

охират] умед надоранд, гуфтанд: 

«Чаро фариштагоне бар мо нозил 

нашудаанд, ё [чаро] 

Парвардигорамонро намебинем»? Бе 

тардид, онон дар бораи худ такаббур 

варзиданд ва саркашии бузург 

карданд 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  ۞َوَقاَل ٱل
ۡو نََرىَٰ لَۡولَآ 

َ
نزَِل َعلَۡيَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ُ
 أ

نُفِسِهۡم 
َ
ُۗ لََقِد ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِٓي أ َربهَنا

ا َكبِيٗرا  ٢١ وََعَتۡو ُعُتو ٗ
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22. Рӯзе, ки [кофирон] фариштагонро 

мебинанд, ҳеҷ башорате барои 

муҷримон нахоҳад буд, [балки рӯзи 

кайфару азоб аст] ва [фариштагон] 

мегӯянд: «[Биҳишт] Бар шумо мамнуъ 

[ва ҳаром] аст» 

يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ  
يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمۡجرِِميَن َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا 

حُۡجوٗرا  ٢٢ مه

23. Ва ба [баррасии] корҳояшон 

мепардозем ва ҳамаро [ҳамчун] ғуборе 

пароканда месозем 

ِدۡمَنآ إِلَيَٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل  َوَق 
نُثوًرا   ٢٣ فََجَعلَۡنَُٰه َهَباٗٓء مه

24. Дар он рӯз биҳиштиён беҳтарин 

ҷойгоҳу накутарин истироҳатгоҳро 

доранд 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر   
َ
أ

ۡحَسُن َمقِيلٗا
َ
ا َوأ ۡسَتَقر ٗ  ٢٤ مُّ

25. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки осмон бо 

абрҳои сапед шикофта мешавад ва 

фариштагон [паёпай ба сарзамини 

маҳшар] фурӯ фиристода мешаванд 

َِل  َمآُء بِٱلَۡغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه َويَۡوَم تََشقه
 ٢٥ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تَنِزيلًا

26. Дар он рӯз фармонравоӣ [-и 

ростин] аз они [Аллоҳи] Раҳмон аст ва 

барои кофирон рӯзе душвор аст 

ِنَٰمۡحْۚ وََكاَن   ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره
َٰفِرِيَن َعِسيٗرا  ٢٦ يَۡوًما عَلَى ٱلَۡك

27. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки ситамгор 

дастонашро [аз ҳасрат] мегазад ва 

мегӯяд: «Эй кош, ман роҳе [ҳамоҳанг] 

бо паёмбар баргузида будам! 

الُِم عَلَىَٰ يََديۡهِ َيُقوُل   َويَۡوَم َيَعضُّ ٱلظه
خَۡذُت َمَع ٱلرهُسوِل  َيَٰلَۡيتَنِي ٱته

 ٢٧ َسبِيلٗا

28. Эй вой бар ман! Эй кош, фалон 

[кофир]-ро ба дӯстӣ намегирифтам! 
خِۡذ فُلَانًا  ته

َ
َيََٰوۡيلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

 ٢٨ َخلِيلٗا

29. Бе тардид, пас аз он ки Қуръон [ва 

даъвати паёмбар] ба ман расид, ӯ 

[буд, ки] маро ба гумроҳӣ кашонд ва 

шайтон ҳамвора инсонро танҳо [ва 

хор] вомегузорад» 

ِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ   َضلهنِي َعِن ٱلذ 
َ
لهَقۡد أ

ۡيَطَُٰن لِلِۡإنَسَِٰن  َجآَءنِيِۗ وََكاَن ٱلشه
 ٢٩ ُذولٗا خَ 
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30. Ва Паёмбар гуфт: «Парвардигоро, 

қавми ман ин Қуръонро раҳо 

кардаанд» 

ِ إِنه َقۡومِي   َوَقاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب 
خَُذواْ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا  ٣٠ ٱته

31. Ва инчунин барои ҳар паёмбаре 

душмане аз бадкорони [қавмаш] қарор 

додем. Ва кофӣ аст, ки Парвардигорат 

роҳнамо ва ёварат бошад 

َِن  ا م  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

ٱلُۡمۡجرِِميَنُۗ َوَكَفيَٰ بَِرب َِك َهادِٗيا 
 ٣١ َونَِصيٗرا

32. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

гуфтанд: «Чаро Қуръон якбора бар ӯ 

нозил нашудааст?» Мо ин гуна 

[каломи илоҳиро ба мурур нозил] 

кардаем, то дилатро бо он [ором ва] 

устувор гардонем ва онро ба тадриҷ 

бар ту хондаем [то дарку ҳифзаш осон 

бошад] 

َِل  هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
ْۚ َكَذَٰلَِك   َعلَۡيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة َوَِٰحَدٗة

 ِ َت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖۡ َوَرتهلَۡنَُٰه لُِنثَب 
 ٣٢ تَۡرتِيلٗا

33. Ва [кофирон] ҳеҷ [эътирозу] 

масале бароят намеоваранд, магар он 

ки Мо [низ посухе] бар ҳақ ва 

хушбаёнтар бароят меоварем 

ها ِجۡئَنََٰك   تُونََك بَِمَثٍل إِل
ۡ
َولَا يَأ

ۡحَسَن َتۡفِسيًرا 
َ
ِ َوأ  ٣٣ بِٱلۡحَق 

34. Касоне, ки ба рӯй дарафтода ба 

дузах кашонда мешаванд, инон 

бадҷойгоҳтар ва гумроҳтаранд 

هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم إِلَيَٰ   ٱل
َضلُّ 

َ
كَاٗنا َوأ ْوَلَٰٓئَِك َشر   مه

ُ
َجَهنهَم أ

 ٣٤ َسبِيلٗا

35. Ва дар ҳақиқат, Мо ба Мӯсо китоб 

[Таврот] додем ва бародараш Ҳорунро 

дастёраш сохтем 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب 
َخاهُ َهَُٰروَن  

َ
ۥٓ أ وََجَعلَۡنا َمَعُه

 ٣٥ َوزِيٗرا

36. Ва гуфтем: «Шумо ду нафар ба сӯи 

қавме биравед, ки оёти Моро дурӯғ 

ангоштанд». Пас, [чун фиръавниён 

сарпечӣ намуданд] ба шиддат 

нобудашон сохтем 

هِذيَن  َفُقلَۡنا ٱۡذَهَبآ إِلَي ٱلَۡقۡوِم ٱل
ۡرَنَُٰهۡم  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َفَدمه َكذه

 ٣٦ تَۡدِميٗرا
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37. Ва қавми Нуҳро – он гоҳ ки 

паёмбаронро дурӯғгӯ ангоштанд – ғарқ 

кардем ва ононро барои мардум 

[нишона ва] ибрате қарор додем; ва 

барои ситамгорон азобе дарднок 

муҳайё кардаем 

بُواْ ٱلرُُّسَل   ا َكذه همه َوَقۡوَم نُوٖح ل
  ۡۖ ۡغَرۡقَنَُٰهۡم وََجَعلَۡنَُٰهۡم لِلنهاِس َءايَٗة

َ
أ

لِيٗما
َ
َٰلِِميَن َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
 ٣٧ َوأ

38. Ва [ҳамчунин] қавми Од ва Самуд 

ва аҳолии "чоҳ" ва наслҳои бисёреро, 

ки байни онон буданд [нобуд сохтем] 

ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ  
َ
وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوأ

َٰلَِك َكثِيٗرا ُۢا َبيَۡن َذ  ٣٨ َوقُُرونَ

39. Ва барои ҳар як аз онҳо масалҳо 

задем ва [чун панд нагирифтанд] 

ҳамаро ба шиддат аз миён бурдем 

ا َتبهۡرنَا وَكُ 
ۖۡ وَُكل ٗ ۡمَثََٰل

َ
ا َضَرۡبَنا لَُه ٱلۡأ

ل ٗ
 ٣٩ تَتۡبِيٗرا

40. Ва [мушрикон] ҳатман, аз 

[сарзамини қавми Лут ҳамон] шаҳре, 

ки борони бало бар он борида буд, 

гузар кардаанд. Оё он [вайронаҳои 

боқимонда аз азоб] -ро надидаанд? 

[Чунин нест] Балки ба зинда шудан 

[пас аз марг] умеде надоранд 

تَۡواْ عَلَى ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي  
َ
َولََقۡد أ

فَلَۡم يَُكونُواْ 
َ
ِۚ أ وِۡء ۡمِطَرۡت َمَطَر ٱلسه

ُ
أ

ْۚ بَۡل َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن   يََرۡوَنَها
 ٤٠ نُُشوٗرا

41. Ва ҳангоме ки туро мебинанд, 

фақта ба тамасхур мегиранд [ва 

мегӯянд] «Оё ин ҳамон касест, ки 

Аллоҳ таоло ба паёмбарӣ 

фиристодааст? 

ها ُهُزًوا  ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك إِل
َ
َوِإَذا َرأ

ُ رَُسولًا  هِذي َبَعَث ٱَّلله َهََٰذا ٱل
َ
 ٤١ أ

42. Агар бар [парастиши] 

маъбудонамон [шикебоӣ ва] пойдорӣ 

намекардем, наздик буд [Муҳаммад] 

аз [роҳи] онҳо гумроҳамон кунад». 

Вале он гоҳ ки азоб [-и илоҳӣ]-ро 

бубинанд, хоҳанд донист чи касе 

гумроҳтар [буда] аст 

إِن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡولَٓا 
ن َصبَۡرنَا َعلَۡيَهاْۚ وََسۡوَف َيۡعلَُموَن  

َ
أ

َضلُّ  ِحيَن يََرۡوَن ٱلَۡعذَ 
َ
اَب َمۡن أ

 ٤٢ َسبِيلًا

43. Оё касе, ки ҳавои нафсашро 

маъбуди худ кардааст, дидаӣ? Оё ту 

[метавонӣ] нигаҳбони [имони] ӯ бошӣ? 

َُٰه   خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى رََءيَۡت َمِن ٱته
َ
أ

نَت تَُكوُن َعلَۡيهِ َوكِيلًا
َ
فَأ

َ
 ٤٣ أ
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44. Оё гумон дорӣ, ки бештарашон 

мешунаванд ё мефаҳманд? Онон ҷуз 

ҳаммонанди чаҳорпоён нестанд, балки 

гумроҳтаранд 

ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن 
َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

نَۡعَِٰم  
َ
ها َكٱلۡأ ۡو َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن ُهۡم إِل

َ
أ

َضلُّ َسبِيلًا
َ
 ٤٤ بَۡل ُهۡم أ

45. Оё [офариниши] Парвардигоратро 

надидаӣ, ки чи гуна сояро 

густаронидааст ва агар мехост, онро 

собит менамуд? Он гоҳ [тағйири 

ҷойгоҳи] хуршед [нисбат ба замин]-ро 

далели [густаришу ҳаракати] он [соя] 

қарор додем 

له  ِ لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك َكۡيَف َمده ٱلظ 
َ
أ

َنا َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ َساكِٗنا ُثمه َجَعلۡ 
ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا  ٤٥ ٱلشه

46. Сипас [бо тағйири баландии 

хуршед сояро кӯтоҳ мекунем ва] онро 

андак-андак ба сӯйи хеш бозмегирем 

 ٤٦ ُثمه َقَبۡضَنَُٰه إِلَۡيَنا َقۡبٗضا يَِسيٗرا

47. Ва Ӯст, ки шабро [бо торикии 

фарогираш] пӯшише барои шумо 

қарор дод ва хобро мояи осоиш ва 

рӯзро ҳангоми бархостан [ва кору 

талош] сохт 

هۡيَل لَِباٗسا   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل َوُهَو ٱل
َهاَر   ۡوَم ُسَباٗتا وََجَعَل ٱلنه َوٱلنه

 ٤٧ نُُشوٗرا

48. Ва Ӯст, ки пеш аз [борони] 

раҳматаш бодҳоро башоратбахш 

фиристод ва аз осмон обе пок [ва 

поккунанда] фурӯ фиристодем 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن  َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

َمآِء   نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
يََدۡي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوأ

 ٤٨ َماٗٓء َطُهوٗرا

49. То бо он сарзамини [хушку] 

мурдаро зинда гардонем ва чаҳорпоён 

ва инсонҳои бисёреро, ки офаридаем, 

сероб созем 

ۡيٗتا َونُۡسقَِيُهۥ  ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
نَاِسيه  

َ
نَۡعَٰٗما َوأ

َ
ا َخلَۡقَنآ أ ِممه

 ٤٩ َكثِيٗرا

50. Ва ба ростӣ, он [далоилу 

нишонаҳои қудрати илоҳӣ]-ро ба 

суратҳои гуногун баён кардем, то панд 

гиранд, вале бештар мардум ҷуз 

[инкору] носипосӣ накарданд 

بَيَٰٓ 
َ
ُرواْ فَأ كه ۡفَنَُٰه بَيَۡنُهۡم لَِيذه َولََقۡد َصره

ها ُكُفوٗرا ۡكثَُر ٱلنهاِس إِل
َ
 ٥٠ أ
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51. Ва агар мехостем, дар ҳар диёре 

бимдиҳандае бармеангехтем 
ِ قَۡريَةٖ  

َولَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِي ُكل 
 ٥١ نهِذيٗرا

52. Пас, [эй паёмбар] аз кофирон 

итоат накун ва ба василаи Қуръон бо 

онон ба ҷиҳоди бузурге бархез [ва дар 

ин роҳ шикебо бош] 

َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡدُهم بِهِۦ   فَلَا تُِطِع ٱلَۡك
 ٥٢ ِجَهاٗدا َكبِيٗرا

53. Ва Ӯст, ки ду дарёро ба ҳам омехт: 

ин яке хушгувор ва ширин аст ва он 

яке шӯру талх ва дар миёни он ду 

монеаи нуфузнопазире қарор дод [то 

бо ҳам наёмезанд] 

هِذي َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن َهََٰذا   ۞َوُهَو ٱل
َجاج  

ُ
َعۡذب  فَُرات  َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

وََجَعَل بَيَۡنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا  
حُۡجوٗرا  ٥٣ مه

54. Ва Ӯст, ки инсонро аз оби [манӣ] 

офарид ва ӯро дорои пайванди насабӣ 

ва сабабӣ гардонид ва Парвардигорат 

ҳамвора тавоност 

هِذي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا  َوُهَو ٱل
فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِصۡهٗراُۗ وََكاَن َربَُّك  

 ٥٤ َقِديٗرا

55. Ва [мушрикон] ба ҷойи Аллоҳ 

таоло чизеро мепарастанд, ки на ба 

онон суде мебахшад ва на зиёне 

мерасонад ва кофир дар баробари 

Парвардигораш пайваста пуштибон [-и 

шайтон] аст 

ِ َما لَا   َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُهۡمُۗ وََكاَن ٱلۡكَافُِر   يَنَفُعُهۡم َولَا يَُضرُّ

 ٥٥ عَلَىَٰ َرب ِهِۦ َظِهيٗرا

56. Ва [эй паёмбар] Мо туро ҷуз 

башоратбахш ва бимдиҳанда 

нафиристодем 

ٗرا   ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َوَمآ أ

 ٥٦ َونَِذيٗرا

57. Бигӯ: «Ман [дар баробари 

рисолатам] ҳеҷ подоше аз шумо 

намехоҳам, магар касе, ки бихоҳад 

роҳе ба сӯи Парвардигораш 

баргузинад [ва ҳамин бароям кофӣ 

аст]» 

ۡجٍر  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

ن َيتهِخَذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ  
َ
ها َمن َشآَء أ إِل

 ٥٧ َسبِيلٗا
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58. Ва бар [Парвардигори] зиндае, ки 

ҳаргиз намемирад, таваккал кун ва бо 

cитоиш Ӯро ба покӣ ёд кун. Ва ҳамин 

бас, ки Ӯ ба гуноҳони бандагонаш огоҳ 

аст 

هِذي لَا َيُموُت  َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحي ِ ٱل
ِۚۦْ َوَكَفيَٰ بِهِۦ بُِذنُوِب  وََسب ِۡح ِبحَۡمِده

 ٥٨ ِعَبادِهِۦ َخبِيًرا 

59. [Ҳамон] Касе, ки осмонҳо ва замин 

ва он чиро миёни онҳост дар шаш рӯз 

офарид, сипас бар Арш қарор гирифт. 

[Ӯ Аллоҳи] Раҳмон аст, пас, дар 

мавриди Ӯ аз он ки огоҳ аст, бипурс 

[ва Ӯ низ касе ҷуз Аллоҳ таоло нест] 

ۡرَض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ  
َ
بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

 ِ هِۦ  عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل ب
 ٥٩ َخبِيٗرا

60. Ва ҳангоме ки ба ба онон гуфта 

шавад: «Барои [Аллоҳи] Раҳмон саҷда 

кунед», мегӯянд: «Раҳмон кист? Оё 

[қарор аст] бар ҳар чи ту амр мекунӣ 

саҷда барем»? Ва [ин даъвати ту дурӣ 

аз ҳақ ва] нафраташонро меафзояд 

ِنَٰمۡح َوِإَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ  لِلره
نَۡسُجُد لَِما  

َ
َقالُواْ َوَما ٱلرهۡحَمَُٰن أ

ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرا۩
ۡ
 ٦٠ تَأ

61. Пурбаракат [ва бузургвор] аст, он 

ки дар осмон манзилгоҳҳое [барои 

ситорагон] қарор дод ва дар [миёни] 

онҳо хуршед [-и дурахшон] ва моҳи 

тобоне падид овард 

َمآِء   هِذي َجَعَل فِي ٱلسه َتَباَرَك ٱل
بُُروٗجا وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا  

نِيٗرا  ٦١ مُّ

62. Ва Ӯст, ки шабу рӯзро дар пайи 

якдигар қарор дод, барои ҳар ки 

бихоҳад [аз тадбири илоҳӣ] панд гирад 

ё сипосгузор бошад 

هِذي َهاَر  َوُهَو ٱل هۡيَل َوٱلنه َجَعَل ٱل
َراَد  

َ
ۡو أ

َ
َر أ كه ن يَذه

َ
َراَد أ

َ
ِخلَۡفٗة ل َِمۡن أ

 ٦٢ ُشُكوٗرا

63. Ва бандагони [муъмину шоистаи] 

Раҳмон касоне ҳастанд, ки бо 

фурӯтанӣ [ва матонат] бар замин роҳ 

мераванд ва ҳангоме ки ҷоҳилон [бо 

суханони нописанд] хитобашон 

мекунанд, [ба ҷои талофӣ бо онон] ба 

некӣ сухан мегӯянд 

هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى  ِنَٰمۡح ٱل وَِعَباُد ٱلره
ۡرِض َهۡوٗنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم  

َ
ٱلۡأ

 ٦٣ ٱلَۡجَِٰهلُوَن َقالُواْ َسَلَٰٗما
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64. Ва касоне барои Парвардигорашон 

дар ҳоли саҷда ва қиём шабзиндадорӣ 

мекунанд 

ٗدا   هِذيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِِهۡم ُسجه َوٱل
 ٦٤ َوقَِيَٰٗما

65. Ва касоне, ки мегӯянд: 

«Парвардигоро, азоби дузахро аз мо 

бозгардон, [ки] бе тардид, азобаш 

[сахту] пойдор аст 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصرِۡف َعنها   َوٱل
َذاَبَها َكاَن َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إِنه عَ 

 ٦٥ َغَراًما

66. Ҳаққо, ки дузах бад ҷойгоҳ ва 

иқоматгоҳест 
ا َوُمَقاٗما  ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡسَتَقر ٗ

67. Ва [муъминон] касоне ҳастанд, ки 

чун инфоқ менамоянд, на зиёдаравӣ 

мекунанд ва на сахтгирӣ ва байни ин 

ду [ҳолат роҳи] эътидол пеш мегиранд 

نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرُفواْ َولَۡم  
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

َٰلَِك َقَواٗما  ٦٧ َيۡقتُُرواْ وََكاَن َبيَۡن َذ

68. Ва касоне ҳастанд, ки бо Аллоҳ 

таоло маъбуде дигар намехонанд ва 

касе, ки Аллоҳ таоло [куштанашро] 

ҳаром кардааст, ҷуз ба ҳақ 

намекушанд ва зино намекунанд. Ва 

ҳар ки ин [гуноҳон]-ро муртакиб шавад, 

кайфари гуноҳи [хеш]-ро мебинад 

ِ إَِلًَٰها   هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
ۡفَس ٱلهتِي   َءاَخَر َولَا َيۡقُتلُوَن ٱلنه
ِ َولَا يَۡزنُوَنْۚ   ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َم ٱَّلله َحره

ثَاٗماَوَمن يَ 
َ
َٰلَِك يَلَۡق أ  ٦٨ ۡفَعۡل َذ

69. Рӯзи қиёмат азобаш дучандон 

мегардад ва бо хорӣ дар он [азоб] 

ҷовидон мемонад 

يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
 ٦٩ َويَۡخلُۡد فِيهِۦ ُمَهانًا

70. Магар касе, ки тавба кунад ва имон 

оварад ва коре шоиста анҷом диҳад. 

Пас, инонанд, ки Аллоҳ таоло 

бадиҳояшонро ба некиҳо табдил 

мекунад ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

омурзгору меҳрубон аст 

ها َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا  إِل
 ُ ُل ٱَّلله ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيَبد 

ُ
َصَٰلِٗحا فَأ

 ُ َسي ِـ َاتِِهۡم َحَسَنَٰٖتِۗ وََكاَن ٱَّلله
 ٧٠ ُفوٗرا رهِحيٗماغَ 

71. Ва касе, ки тавба кунад ва коре 

шоиста анҷом диҳад, пас, яқинан ба 

даргоҳи Аллоҳ таоло – чунон ки бояду 

шояд – тавба кардааст 

َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفإِنهُهۥ 
ِ َمَتاٗبا  ٧١ َيُتوُب إِلَي ٱَّلله
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72. Ва касоне [муъминанд], ки гувоҳии 

дурӯғ намедиҳанд [ва дар маҷолиси 

ботил ҳузур намеёбанд] ва чун ба 

[кори нописанд ё] беҳудае бархӯрд 

мекунанд, бузургворона [аз канораш] 

мегузаранд [ва худро олуда 

намесозанд] 

وَر َوِإَذا  هِذيَن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ َوٱل
 ِ واْ ب واْ كَِراٗماَمرُّ  ٧٢ ٱللهۡغوِ َمرُّ

73. Ва касоне, ки чун ба оёти 

Парвардигорашон панд дода 

мешаванд, [аз он ғафлат намекунанд 

ва дар баробари Қуръон] чун карону 

кӯрон нестанд 

ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَۡم  هِذيَن إَِذا ُذك  َوٱل
ا  واْ َعلَۡيَها ُصم ٗ  ٧٣ وَُعۡمَياٗناَيخِرُّ

74. Ва касоне, ки мегӯянд: 

«Парвардигоро, аз ҳамсарону 

фарзандонамон [касонеро] ба мо ато 

фармо, ки [мояи шодии дилҳо ва] 

равшании чашмҳо бошанд ва моро 

пешвои парҳезкорон қарор бидеҳ» 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا َهۡب لََنا ِمۡن   َوٱل
ۡزَوَٰ 

َ
ۡعيُٖن  أ

َ
ةَ أ َٰتَِنا قُره ِيه ِجَنا َوُذر 

 ٧٤ َوٱۡجَعلَۡنا لِلُۡمتهقِيَن إَِماًما

75. [Оре] Инон ба поси он ки шикебоӣ 

кардаанд, манозил [-и олии биҳишт]-ро 

подош мегиранд ва дар он ҷо бо 

дуруду саломи [фариштагон] рӯ ба рӯ 

мегарданд 

ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡونَ 
ُ
 ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ أ

ۡوَن فِيَها َتحِيهٗة وََسَلًَٰما  ٧٥ َويُلَقه

76. Дар он ҷо ҷовидонанд. Чи наку 

ҷойгоҳ ва [чи нек] иқоматгоҳе аст! 
ا  َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقر ٗ

 ٧٦ َوُمَقاٗما

77. [Ба кофирон] бигӯ: «Агар ибодат ва 

дуоятон набошад, Парвардигорам 

эътиное ба шумо надорад [ва арзише 

бароятон қоил нест]. Ба ростӣ, шумо 

[даъвати ҳақро] дурӯғ ангоштед, пас, 

ба зудӣ [кайфари ин кор] 

гиребонгиратон хоҳад шуд 

قُۡل َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا  
ۡبُتۡم  فََسۡوَف ُدعَآؤُُكۡمۖۡ َفَقۡد َكذه

 ٧٧ يَُكوُن لَِزاَمُۢا
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Сураи Шуъаро الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. То, син, мим  ٓ١ طٓسم 

2. Ин оёти китоби равшангар аст  ٢ ٱلُۡمبِينِ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب 

3. Шояд мехоҳӣ аз [андуҳи] ин ки 

[мушрикон] имон намеоваранд, худро 

ҳалок кунӣ 

ها يَُكونُواْ  ل
َ
لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

 ٣ ُمۡؤِمنِينَ 

4. Агар бихоҳем, аз осмон нишонае 

бар онон нозил мекунем, ки дар 

баробараш бо фурӯтанӣ сар фуруд 

оваранд 

َمآِء   َِن ٱلسه ِۡل َعلَۡيِهم م   ُننَز 
ۡ
هَشأ إِن ن

ۡعَنَُٰقُهۡم لََها  
َ
َءايَٗة َفَظلهۡت أ

 ٤ َخَِٰضعِينَ 

5. Ва ҳеҷ панди тозае аз сӯи [Аллоҳи] 

Раҳмон барои онон намеояд, магар ин 

ки аз он рӯй гардонанд 

ِنَٰمۡح  َِن ٱلره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما يَأ

ها َكانُواْ َعۡنُه ُمۡعرِِضينَ ُمحۡدَ   ٥ ٍث إِل

6. Ба ростӣ, онон [даъвати паёмбарон 

ва азоби қиёматро] дурӯғ ангоштанд, 

пас, ба зудӣ ахбори он чи масхара 

мекарданд, ба эшон хоҳад расид 

ُؤاْ َما  ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡم أ

ۡ
بُواْ فََسَيأ َفَقۡد َكذه
 ٦ ونَ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِءُ 

7. Оё ба замин наменигаранд, ки чи 

бисёр аз ҳар гуна [гиёҳи] судманде дар 

он рӯёнидаем? 

ۢنَبتَۡنا 
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 
 ٧ فِيَها ِمن ُكل 

8. Бе тардид, дар ин [офариниш] 

нишонае [аз қудрати Аллоҳ таоло бар 

меод] аст, вале бештарашон имон 

намеоваранд 

ۖۡ َوَما َكاَن   َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ٨ أ

9. Ва бе тардид, Парвардигорат 

шикастнопазири меҳрубон аст 
 ٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 
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10. Ва [ёд кун аз] ҳангоме ки 

Парвардигорат Мӯсоро нидо дод, ки: 

«Ба сӯйи қавми ситамгор бирав 

ِن ٱئِۡت  
َ
َوِإۡذ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ أ

َٰلِِمينَ   ١٠ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

11. – қавми Фиръавн - [ва ба онон 

бигӯ] оё [аз куфру саркашӣ] 

намепарҳезанд?» 

لَا َيتهُقونَ 
َ
 ١١ َقۡوَم فِرَۡعۡوَنْۚ أ

12. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, бим 

дорам, ки маро дурӯғгӯ ангоранд 
ن  

َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ َقاَل َرب 

بُونِ  ِ  ١٢ يَُكذ 

13. Ва [аз куфрашон ношикебо ва] 

ғамгин гардам. Пас, [Ҷабраилро] ба 

сӯйи Ҳорун бифрист [то барои ёриам 

раҳсипораш кунад] 

َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق  َويَِضيُق 
ۡرِسۡل إِلَيَٰ َهَُٰرونَ 

َ
 ١٣ لَِسانِي فَأ

14. Ва онон [ба гумони хеш қасоси] 

гуноҳе бар ман доранд, пас, метарсам, 

ки маро бикушанд» 

ن  
َ
َخاُف أ

َ
َولَُهۡم عَلَىه َذۢنب  فَأ

 ١٤ َيۡقُتلُونِ 

15. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Ҳаргиз! 

Пас бо оёт [ва муъҷизот]-и Мо 

биравед. Яқинан, [ҳама ҷо] бо шумоем 

ва [гуфтугӯятонро] мешунавем 

ۖۡ إِنها َمَعُكم  ۖۡ فَٱۡذَهَبا أَـِبَيَٰتَِنآ ها َقاَل َكل
ۡسَتِمُعونَ   ١٥ مُّ

16. Пас, назди Фиръавн биравед ва 

бигӯед: «Мо фиристодаи 

Парвардигори ҷаҳониён ҳастем 

تَِيا 
ۡ
ِ فَأ فِرَۡعۡوَن َفُقولَٓا إِنها َرُسوُل َرب 

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. [Ӯ мефармояд] Ки Бани Исроилро 

ҳамроҳи мо бифирист» 
َِٰٓءيَل  ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر

َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

18. [Фиръавн] гуфт: «Оё туро дар 

кӯдакӣ миёни хеш парвариш надодем 

ва солҳое аз умратро байни мо 

набудӣ? 

لَۡم نَُرب َِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِۡثَت  
َ
َقاَل أ

 ١٨ فِيَنا ِمۡن ُعُمرَِك ِسنِينَ 

19. Ва кори худро – чунон ки хостӣ – 

кардӣ [ва он марди қибтиро куштӣ] ва 

ту [нисбат ба неъматҳои ман] 

носипосӣ?!» 

نَت  َوَفَعلَۡت َفۡعلََتَك ٱلهتِي َفعَ 
َ
لَۡت َوأ

َٰفِرِينَ   ١٩ ِمَن ٱلَۡك
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20. [Мӯсо] гуфт: «Ман он [кор]-ро 

замоне анҷом додам, ки гумроҳ будам 
نَا۠ ِمَن 

َ
َقاَل َفَعلُۡتَهآ إِٗذا َوأ

ٓال ِينَ   ٢٠ ٱلضه

21. Пас, чун аз шумо тарсидам, фирор 

кардам. Он гоҳ Парвардигорам ба ман 

дониш бахшид ва маро аз паёмбарон 

қарор дод 

ا ِخۡفُتُكۡم  َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمه
َفوََهَب لِي َرب ِي ُحۡكٗما وََجَعلَنِي ِمَن 

 ٢١ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

22. Ва ин [чи] неъматест, ки ту бар ман 

миннат мегузорӣ, ки Бани Исроилро 

бардаи худ сохтаӣ?!» 

ۡن َعبهدته  َوتِلَۡك نِۡعَمة  
َ
َتُمنَُّها عَلَىه أ

َِٰٓءيَل   ٢٢ بَنِٓي إِۡسَر

23. Фиръавн гуфт: «Парвардигори 

ҷаҳониён кист?» 
 ٢٣ َقاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

24. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигори 

осмонҳо ва замин ва он чи миёни 

онҳост. Агар аҳли яқин ҳастед [танҳо 

ӯро бипарастед]» 

ۡرِض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َقاَل َربُّ ٱلسه

وقِنِينَ  ۖۡ إِن ُكنُتم مُّ  ٢٤ بَيَۡنُهَمآ

25. [Фиръавн] Ба касоне, ки дар 

атрофаш буданд [бо тамасхур] гуфт: 

«Оё мешунавед [чи мегӯяд]?» 

لَا تَۡسَتِمُعونَ 
َ
ۥٓ أ  ٢٥ َقاَل لَِمۡن َحۡولَُه

26. [Мӯсо] Гуфт: «[Аллоҳ таоло] 

Парвардигори шумо ва Парвардигори 

ниёгони шумост 

َقاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم 
لِينَ  وه

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. [Фиръавн] Гуфт: «Ин паёмбаратон, 

ки ба сӯйи шумо фиристода шудааст, 

яқинан девона аст» 

ۡرِسَل  َقاَل إِنه 
ُ
هِذٓي أ رَُسولَُكُم ٱل

 ٢٧ إِلَۡيُكۡم لََمۡجُنون  

28. [Мӯсо] Гуфт: «Агар биандешед, 

[хоҳед донист, ки Ӯ] Парвардигори 

машриқ ва мағриб аст ва ҳар он чи 

миёни он ду қарор дорад» 

َقاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما 
ۖۡ إِن ُكنُتۡم تَ   ٢٨ ۡعقِلُونَ بَيَۡنُهَمآ
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29. [Фиръавн] Гуфт: «Агар маъбуде ҷуз 

ман баргузинӣ, ҳатман, зиндонат 

мекунам» 

خَۡذَت إَِلًَٰها َغيِۡري   َقاَل لَئِِن ٱته
ۡجَعلَنهَك ِمَن ٱلَۡمۡسُجونِينَ 

َ
 ٢٩ لَأ

30. [Мӯсо] Гуфт: «Ҳатто агар нишонаи 

ошкоре [дар мавриди рисолатам] 

бароят оварда бошам?» 

بِينٖ  َولَۡو ِجۡئُتَك بَِشۡيٖء مُّ
َ
 ٣٠ َقاَل أ

31. [Фиръавн] Гуфт: «Агар рост мегӯӣ, 

онро биёвар» 
ۦٓ إِن ُكنَت ِمَن  ِت بِهِ

ۡ
َقاَل فَأ

َِٰدقِينَ   ٣١ ٱلصه

32. Пас, [Мӯсо] асои худро андохт, 

ногаҳон [табдил ба] аждаҳое ошкор 

шуд 

لَۡقيَٰ 
َ
َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  فَأ

بِين    ٣٢ مُّ

33. Ва дасташро [аз гиребон] берун 

овард ва ногоҳ дар назари бинандагон 

сапед [-у равшан] буд 

َونََزَع يََدهُۥ َفإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء 
َِٰظرِينَ   ٣٣ لِلنه

34. [Фиръавн] ба бузургони перомунаш 

гуфт: «Ҳаққо, ки ин [мард] ҷодугари 

доност 

ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر   َقاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه
 ٣٤ َعلِيم  

35. [Ӯ] Мехоҳад, бо ҷодуяш шуморо аз 

сарзаминатон берун кунад, пас, 

назаратон чист?» 

ۡرِضُكم  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ٣٥ بِِسۡحرِهِۦ َفَماَذا تَأ

36. Онон гуфтанд: «[Тасмим дар бораи 

муҷозоти] ӯ ва бародарашро ба таъхир 

андоз ва маъмурони ҷамъоварӣ 

[ҷорзанандагон]-ро ба [ҳамаи] шаҳрҳо 

бифирист, 

َخاهُ َوٱۡبَعۡث فِي  
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
َقالُٓواْ أ

 ٣٦ ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

37. то ҳар ҷодугари моҳир [ва] доноеро 

наздат биёваранд» 
اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. Пас, [чунин карданд ва саранҷом] 

ҷодугарон барои ваъдагоҳи рӯзи 

муайян гирд оварда шуданд 

َحَرةُ لِِميَقَِٰت يَۡوٖم  فَُجِمَع ٱلسه
ۡعلُومٖ   ٣٨ مه
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39. Ва ба мардум гуфта шуд: «Оё 

шумо [низ] ҷамъ мешавед, то [бубинем 

баранда кист]? 

نُتم 
َ
َوقِيَل لِلنهاِس َهۡل أ

جَۡتِمُعونَ   ٣٩ مُّ

40. Агар ҷодугарон пирӯз шуданд, 

[ҳамагӣ] аз онон пайравӣ кунем» 
َحَرةَ إِن َكانُواْ ُهُم  لََعلهَنا نَتهبُِع ٱلسه

 ٤٠ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

41. Пас, вақте ҷодугарон омаданд, ба 

Фиръавн гуфтанд: «Агар мо пирӯз 

шавем, оё подоше хоҳем дошт»? 

َحَرةُ َقالُواْ لِفِرَۡعۡوَن   ا َجآَء ٱلسه فَلَمه
ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن 

َ
ئِنه لََنا لَأ

َ
أ

 ٤١ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

42. Ӯ гуфт: «Оре, дар он сурат, ҳатман, 

аз наздиконам хоҳед буд» 
هِمَن  َقاَل  َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا ل

بِينَ   ٤٢ ٱلُۡمَقره

43. Мӯсо ба онон гуфт: «Ҳар чи 

[мехоҳед] биафканед, [акнун] 

биафканед» 

نُتم 
َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ َقاَل لَُهم مُّ

لُۡقونَ   ٤٣ مُّ

44. Пас, онон ресмонҳо ва 

асоҳояшонро афканданд ва гуфтанд: 

«Ба иззати Фиръавн савганд, ки мо, 

ҳатман, пирӯзем» 

لَۡقۡواْ ِحَبالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ 
َ
فَأ

ةِ فِرَۡعۡوَن إِنها لََنۡحُن  بِعِزه
 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

45. Сипас Мӯсо асояшро афканд, 

ногаҳон [табдил ба аждаҳое шуд ва] он 

чиро, ки ба дурӯғ сохта буданд, 

балъид [фуру бурд] 

لَۡقيَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي 
َ
فَأ

فُِكونَ 
ۡ
 ٤٥ تَلَۡقُف َما يَأ

46. Пас, ҷодугарон ба саҷда 

дарафтоданд 
َحَرةُ َسَِٰجِدينَ  لِۡقَي ٱلسه

ُ
 ٤٦ فَأ

47. [Ва] Гуфтанд: «Мо ба 

Парвардигори ҷаҳониён имон овардем 
 ِ  ٤٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َقالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

48. Парвардигори Мӯсо ва Ҳорун»  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ٤٨ َرب 
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49. [Фиръавн] Гуфт: «Оё пеш аз он ки 

ба шумо иҷозат диҳам, ба ӯ имон 

овардед? Бе тардид, ӯ ҳамон бузурги 

шумост, ки ба шумо ҷоду омӯхтааст. 

Пас, ба зудӣ хоҳед донист [ки 

муҷозотатон чист]. Яқинан, дастҳо ва 

пойҳоятонро баръакс [-и якдигар аз 

чапу рост] қатъ мекунам ва 

ҳамагиатонро ба дор меовезам» 

ۡن َءاَذَن 
َ
َقاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

هِذي  لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
ۡحَر فَلََسۡوَف  ِ َعلهَمُكُم ٱلس 

قَ 
ُ
يِۡديَُكۡم َتۡعلَُموَنْۚ لَأ

َ
َعنه أ ِ ط 

ِۡن ِخَلَٰٖف  رُۡجلَُكم م 
َ
َوأ

ۡجمَعِينَ 
َ
َصل َِبنهُكۡم أ

ُ
 ٤٩ َولَأ

50. Онон гуфтанд: «[Дар ин шиканҷа 

ва азоб] Ҳеҷ зиёне нест. Бе тардид, мо 

ба сӯйи Парвардигорамон 

бозмегардем 

َقالُواْ لَا َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا  
 ٥٠ ُمنَقلُِبونَ 

51. Умед дорем, ки Парвардигорамон 

гуноҳони моро бубахшад, ки мо 

нахустин касоне ҳастем, ки [аз ин қавм 

ба Парвардигори Мӯсо] имон 

овардем» 

ن َيۡغفَِر لََنا َربَُّنا 
َ
إِنها َنۡطَمُع أ

َل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
ن ُكنهآ أ

َ
 ٥١ َخَطََٰيََٰنآ أ

52. Ва ба Мӯсо ваҳй кардем, ки: 

«Бандагонамро шабона [аз Миср] 

берун бибар; [зеро сипоҳи Фиръавн] 

ҳатман, ба дунболатон хоҳад омад» 

ۡسِر 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

تهَبُعونَ   ٥٢ بِعَِبادِٓي إِنهُكم مُّ

53. Пас Фиръавн [чун аз моҷаро огоҳ 

гардид] маъмурони ҷамъоварӣ [неру]-

ро ба шаҳрҳо фиристод 

ۡرَسَل فِرَۡعۡوُن فِي ٱلَۡمَدآئِِن  
َ
فَأ

 ٥٣ َحَِٰشِرينَ 

54. [Ва эълон кард] Инҳо [Бани 

Исроил] иддаи ночизанд 
ُؤلَآِء لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُونَ   ٥٤ إِنه َهَٰٓ

55. Ва ҷиддан моро ба хашм 

овардаанд 
 ٥٥ آئُِظونَ َوِإنهُهۡم لََنا لَغَ 

56. Ва мо ҳамагӣ комилан [ҳушёру] 

омодаи пайкорем» 
 ٥٦ َوِإنها لَجَِميٌع َحَِٰذُرونَ 
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57. Пас, ононро аз боғҳо ва чашмаҳо [-

и сарзамини Миср] берун овардем 
َٰٖت   ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
فَأ

 ٥٧ وَُعُيونٖ 

58. Ва аз ганҷҳо ва хонаҳои муҷаллал 

[дур сохтем] 
 ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيمٖ 

59. Инчунин [кардем] ва Бани 

Исроилро вориси он [сарвату дороӣ] 

кардем 

َِٰٓءيَل  ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَر
َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

60. Пас, [сипоҳи Фиръавн] ҳангоми 

тулуи офтоб ба таъқиби онон 

пардохтанд 

تۡ 
َ
ۡشرِقِينَ فَأ  ٦٠ َبُعوُهم مُّ

61. Ва чун ду гурӯҳ якдигарро диданд, 

ёрони Мӯсо гуфтанд: «Ҳатман, [дар 

чанголи фиръавниён] гирифторем» 

ۡصَحَُٰب  
َ
ََٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن َقاَل أ ا تََر فَلَمه

 ٦١ ُموَسيَٰٓ إِنها لَُمۡدَرُكونَ 

62. [Мӯсо] Гуфт: «Ҳаргиз! Бе тардид, 

Парвардигорам бо ман аст ва маро [ба 

роҳи наҷот] ҳидоят хоҳад кард» 

ۖۡ إِنه َمِعَي َرب ِي َسَيۡهِدينِ  هآ  ٦٢ َقاَل َكل

63. Пас, ба Мӯсо ваҳй кардем: 

«Асоятро ба дарё бизан», пас, [Нил] 

шикофта шуд ва ҳар бахше [аз он] 

ҳамчун кӯҳе бузург гашт 

وَۡحۡيَنآ 
َ
ِن ٱۡضرِب  فَأ

َ
إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

ۖۡ فَٱنَفلََق َفكَاَن ُكلُّ  ب َِعَصاَك ٱلَۡبۡحَر
ۡودِ ٱلَۡعِظيمِ   ٦٣ فِۡرٖق َكٱلطه

64. Ва он гурӯҳи дигар [сипоҳи 

Фиръавн]-ро ба он ҷо кашондем 
ۡزلَۡفَنا َثمه ٱٓأۡلَخرِينَ 

َ
 ٦٤ َوأ

65. Ва Мӯсо ва ҳамаи касонеро, ки 

ҳамроҳаш буданд, наҷот додем 
ۥٓ  َعُه نجَۡيَنا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
َوأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٦٥ أ

66. Ва дигаронро ғарқ намудем  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٦٦ ُثمه أ

67. Ҳатман, дар ин [моҷаро] нишонае 

[барои ибрат гирифтан] аст, вале 

бештарашон муъмин набуданд 

َٰلَِك   ۖۡ َوَما َكاَن  إِنه فِي َذ ٓأَليَٗة
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ٦٧ أ
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68. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

69. [Эй паёмбар] Достони Иброҳимро 

бар онон бозгӯ 
 
َ
 ٦٩ إِبَۡرَٰهِيمَ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

70. Ҳангоме ки ба падар ва қавмаш 

гуфт: «Чи чизро мепарастед?» 
بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َما 

َ
إِۡذ َقاَل لِأ
 ٧٠ َتۡعُبُدونَ 

71. Онон гуфтанд: «Бутҳоеро 

мепарастем ва пайваста сар бар 

остонашон дорем» 

ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها  
َ
َقالُواْ َنۡعُبُد أ

 َٰ  ٧١ ِكفِينَ َع

72. [Иброҳим] Гуфт: «Оё вақте онҳоро 

мехонед, [садои] шуморо 

мешунаванд? 

َقاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ 
 ٧٢ تَۡدُعونَ 

73. Ё ба шумо суду зиён 

мерасонанд?» 
ونَ  ۡو يَُضرُّ

َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
 ٧٣ أ

74. Онон гуфтанд: «[На] Вале 

падаронамонро ёфтем, ки чунин 

мекарданд» 

َقالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك 
 ٧٤ َيۡفَعلُونَ 

75. [Иброҳим] гуфт: «Оё дидед [ва 

донистед] чизҳоеро, ки ҳамвора 

мепарастидед 

ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ  فَرََءۡيُتم مه
َ
 ٧٥ َقاَل أ

76. - [ҳам] шумо ва [ҳам] падаронатон 

– 
ۡقَدُمونَ 

َ
نُتۡم وََءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

77. яқинан, [ҳамаи] онҳо душмани 

[ақидаи тавҳидии] ман ҳастанд. Магар 

Парвардигори ҷаҳониён 

ها َربه   َفإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل
 ٧٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

78. Он [маъбуде], ки маро офарида ва 

ҳидоятам мекунад 
هِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدينِ   ٧٨ ٱل

79. Ва ҳамоне, ки ба ман ғизо медиҳад 

ва серобам месозад 
هِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِينِ   ٧٩ َوٱل
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80. Ва ҳангоме ки бемор мешавам, 

Ӯст, ки шифоям медиҳад 
 ٨٠ َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِينِ 

81. Ва касе, ки маро мемиронад ва 

[дубора] зиндаам мекунад 
هِذي يُِميتُنِي ُثمه ُيحۡيِينِ   ٨١ َوٱل

82. Ва касе, ки умед дорам рӯзи ҷазо 

гуноҳонамро бубахшад 
ن َيۡغفَِر لِي َخِطٓيـ َتِي 

َ
ۡطَمُع أ

َ
هِذٓي أ َوٱل

ِينِ   ٨٢ يَۡوَم ٱلد 

83. Парвардигоро, ба ман донише [дар 

дин] бубахш ва маро ба шоистагон 

мулҳақ кун 

لۡحِۡقنِي 
َ
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما َوأ َرب 

َٰلِِحينَ   ٨٣ بِٱلصه

84. Ва бароям дар ояндагон овозаи 

нек қарор бидеҳ 
َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصۡدٖق فِي  

 ٨٤ ٱٓأۡلِخرِينَ 

85. Ва маро аз ворисони биҳишти 

пурнеъмат бигардон 
عِيمِ   ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنه

86. Ва падарамро биёмурз, [ки] бе 

тардид, дар зумраи гумроҳон буд 
بِٓي إِنهُهۥ َكاَن ِمَن 

َ
َوٱۡغفِۡر لِأ
ٓال ِينَ   ٨٦ ٱلضه

87. Ва рӯзе, ки [мардум] барангехта 

мешаванд, маро расво [ва шарманда] 

насоз 

 ٨٧ َولَا ُتخۡزِنِي يَۡوَم ُيۡبَعُثونَ 

88. Ҳамон рӯзе, ки молу фарзандон 

суде намебахшанд 
 ٨٨ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا َبُنونَ 

89. Магар касе, ки бо қалби пок [ва 

холӣ аз ширку нифоқ ва риё] ба 

пешгоҳи Аллоҳ таоло биёяд» 

 
َ
ها َمۡن أ َ بَِقلٖۡب َسلِيمٖ إِل  ٨٩ تَي ٱَّلله

90. Ва [он рӯз] биҳишт барои 

парҳезкорон наздик мегардад 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِينَ 

ُ
 ٩٠ َوأ

91. Ва дузах барои гумроҳон ошкор 

мешавад 
ِزَِت ٱلۡجَِحيُم لِلَۡغاوِينَ   ٩١ َوبُر 
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92. Ва ба онон гуфта мешавад: «Он чи 

ба ҷои Аллоҳ таоло мепарастидед, 

[акнун] куҷо ҳастанд? 

ۡيَن َما ُكنُتۡم  
َ
َوقِيَل لَُهۡم أ

 ٩٢ َتۡعُبُدونَ 

93. Оё [онҳо дар баробари азоби 

илоҳӣ] ёриатон мекунанд ё [ҳатто худ]-

ро ёрӣ медиҳанд?» 

ۡو 
َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ٩٣ يَنَتِصُرونَ 

94. Пас, онҳо [бутҳо] ҳамроҳи гумроҳон 

дар он [оташи ҳавлангез] афканда 

мешаванд 

 ٩٤ َفُكۡبِكُبواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

95. Ва [ҳамроҳи] тамоми лашкариёни 

Иблис 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

96. Дар он ҷо [мушрикон] дар ҳоли 

ситез [бо маъбудони ботил] мегӯянд: 
 ٩٦ َقالُواْ َوُهۡم فِيَها َيخَۡتِصُمونَ 

97. «Ба Аллоҳ таоло савганд, ки мо 

дар гумроҳии ошкоре будем» 
بِينٍ  ِ إِن ُكنها لَِفي َضَلَٰٖل مُّ  ٩٧ تَٱَّلله

98. Он гоҳ ки шуморо бо Парвардигори 

ҷаҳониён баробар медонистем 
ِيُكم  ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ إِۡذ نَُسو   ٩٨ بَِرب 

99. Ва моро касе ҷуз муҷримон гумроҳ 

накард 
ها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َضلهَنآ إِل

َ
 ٩٩ َوَمآ أ

100. Пас, [акнун] на ҳеҷ шафоатгаре 

дорем 
 ١٠٠ َفَما لََنا ِمن َشَٰفِعِينَ 

101. Ва на ҳеҷ дӯсти меҳрубоне  ٖ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيم 

102. Пас, кош бозгаште [ба дунё] 

доштем ва дар зумраи муъминон 

қарор мегирифтем» 

ٗة َفَنُكوَن ِمَن   نه لََنا َكره
َ
فَلَۡو أ

 ١٠٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

103. Ҳатман, дар ин [моҷаро] нишонае 

[барои ибрат гирифтан] аст, вале 

бештарашон муъмин набуданд 

َٰلَِك ٓأَل ۖۡ َوَما َكاَن  إِنه فِي َذ يَٗة
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ١٠٣ أ

104. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 
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105. Қавми Нуҳ паёмбаронро дурӯғгӯ 

ангоштанд 
بَۡت َقۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٠٥ َكذه

106. Он гоҳ ки бародарашон Нуҳ ба 

онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунед?» 

لَا  
َ
ُخوُهۡم نُوٌح أ

َ
إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

 ١٠٦ َتتهُقونَ 

107. Ба ростӣ, ман барои шумо 

паёмбари амин ҳастам 
ِمين  

َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

108. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

109. Ва ман [дар баробари рисолатам] 

ҳеҷ подоше аз шумо намехоҳам. 

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ
ۡجرِ 

َ
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ أ ها عَلَىَٰ َرب   ١٠٩ َي إِل

110. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед» 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

111. Онон гуфтанд: «Оё ба ту имон 

биёварем, дар ҳоле ки [фақат] 

фурӯмоягон] аз ту пайравӣ кардаанд?» 

 ُ نُۡؤِمُن لََك َوٱتهَبَعَك  ۞َقال
َ
ٓواْ أ

ۡرَذلُونَ 
َ
 ١١١ ٱلۡأ

112. [Нуҳ] Гуфт: «Ман ба он чи онон 

[дар гузашта] мекарданд, чи донише 

дорам? 

َقاَل َوَما ِعلِۡمي بَِما َكانُواْ 
 ١١٢ َيۡعَملُونَ 

113. Ҳисоби онон танҳо бо 

Парвардигори ман аст. Агар 

мефаҳмед [чунин сухани газофе 

нагӯед] 

ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو   إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل
 ١١٣ تَۡشُعُرونَ 

114. Ва ман [ҳаргиз] муъминонро тард 

[дур] намекунам 
نَا۠ بَِطارِدِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
 ١١٤ َوَمآ أ

115. Ман ҷуз бимдиҳандаи ошкор 

нестам» 
ها نَِذير  مُّ  نَا۠ إِل

َ
 ١١٥ بِين  إِۡن أ

116. Онон гуфтанд: «Эй Нуҳ, агар [аз 

даъватат] даст барнадорӣ, ҳатман, 

сангсор мешавӣ» 

هۡم تَنَتهِ َيَُٰنوُح لََتُكوَننه   َقالُواْ لَئِن ل
 ١١٦ ِمَن ٱلَۡمرُۡجوِمينَ 
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117. Ӯ гуфт: «Парвардигоро, қавмам 

маро дурӯғгӯ ангоштанд 
ِ إِنه  بُونِ َقاَل َرب   ١١٧ َقۡومِي َكذه

118. Пас, миёни ману эшон доварӣ кун 

ва маро ва муъминонеро, ки ҳамроҳам 

ҳастанд, наҷот бидеҳ» 

فَٱۡفَتۡح بَيۡنِي َوبَۡيَنُهۡم َفۡتٗحا َوَنج ِنِي  
ِعَي ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١١٨ َوَمن مه

119. Пас, ӯ ва афродеро, ки ҳамроҳаш 

буданд, дар [он] киштии оганда [ пур аз 

инсону ҳайвон] наҷот додем 

َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك  نجَۡيَنَُٰه َوَمن مه
َ
فَأ

 ١١٩ ٱلَۡمۡشُحونِ 

120. Ва боқимондагонро ғарқ кардем  َۡغَرۡقَنا َبۡعُد ٱلَۡباقِين
َ
 ١٢٠ ُثمه أ

121. Ҳатман, дар ин [моҷаро] нишонае 

[барои ибрат гирифтан] аст, вале 

бештарашон муъмин набуданд 

ۖۡ َوَما َكاَن   َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ١٢١ أ

122. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. [Қавми] Од паёмбаронро дурӯғгӯ 

ангоштанд 
بَۡت عَاٌد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٢٣ َكذه

124. Он гоҳ ки бародарашон Ҳуд ба 

онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунед?” 

لَا 
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

 ١٢٤ َتتهُقونَ 

125. Ба ростӣ, ман барои шумо 

паёмбари амин ҳастам 
ِمين  

َ
 ١٢٥ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

126. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. Ва ман [дар баробари рисолатам] 

ҳеҷ подоше аз шумо намехоҳам. 

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٢٧ أ

128. Оё бар ҳар макони баланде биное 

беҳуда месозед? 
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ 

تَبُۡنوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ
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129. Ва қасрҳо ва қалъаҳои муҳкаму 

устувор бино мекунед, гӯиё [дар дунё] 

ҷовидонаед 

َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكۡم  
 ١٢٩ َتخۡلُُدونَ 

130. Ва чун [ба касе] ҳамлавар 

мешавед, [бераҳм ва] золимона ҳамла 

мекунед 

 ١٣٠ َوِإَذا َبَطۡشُتم َبَطۡشُتۡم َجبهارِينَ 

131. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٣١ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

132. Ва аз касе парво кунед, ки ба 

шумо [неъматҳое чунон фаровон] ато 

кардааст, ки худ [онҳоро беҳтар] 

медонед 

ُكم بَِما  َمده
َ
هِذٓي أ َوٱتهُقواْ ٱل

 ١٣٢ َتۡعلَُمونَ 

133. Ӯ ба шумо чаҳорпоёну фарзандон 

[-и бисёр] ато кардааст 
نَۡعَٰٖم َوبَنِينَ 

َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

134. Ва боғҳо ва чашмасорҳо  ٍَٰٖت وَُعُيون  ١٣٤ وََجنه

135. Ба ростӣ, ки ман аз азоби рӯзи 

бузург бар шумо метарсам” 
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم 

َ
إِن ِٓي أ

 ١٣٥ َعِظيمٖ 

136. Онон гуфтанд: “Чи моро панд 

бидиҳӣ, ё надиҳӣ, бароямон яксон аст 

[ва аз ту тоат намекунем] 

ۡم لَۡم  
َ
وََعۡظَت أ

َ
َقالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

َِن ٱلَۡوَِٰعِظينَ   ١٣٦ تَُكن م 

137. Ин [оини мо ҳамон] равиши 

пешиниён аст 
ها ُخلُُق  لِينَ إِۡن َهََٰذآ إِل وه

َ
 ١٣٧ ٱلۡأ

138. ва мо [ҳаргиз] азоб нахоҳем шуд»  َبِين  ١٣٨ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

139. Пас, онон Ҳудро дурӯғгӯ 

ангоштанд. Пас, Мо [низ] ҳалокашон 

кардем. Ҳатман, дар ин [моҷаро] 

нишонае [барои ибрат гирифтан] аст 

ва бештарашон муъмин набуданд 

َٰلَِك َفَكذه  ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذ
َ
بُوهُ فَأ

ۡكثَرُُهم  
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ ٓأَليَٗة

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ مُّ

140. Ва бе тардид, Парвардигорат 

шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 
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141. [Қавми] Самуд паёмбаронро 

дурӯғгӯ ангоштанд 
بَۡت َثُموُد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٤١ َكذه

142. Он гоҳ ки бародарашон Солеҳ ба 

онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунед? 

لَا  
َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

 ١٤٢ َتتهُقونَ 

143. Ба ростӣ, ман барои шумо 

паёмбари амин ҳастам 
ِمين  إِن ِي لَُكۡم 

َ
 ١٤٣ رَُسوٌل أ

144. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٤٤ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

145. Ва ман [дар баробари рисолатам] 

ҳеҷ подоше аз шумо намехоҳам. 

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٤٥ أ

146. Оё [мепиндоред, ки] шуморо дар 

неъматҳое, ки ин ҷост, осуда раҳо 

мекунанд? 

ُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِينَ 
َ
 ١٤٦ أ

147. Дар [ин] боғҳо ва чашмасорҳо  َٰٖٖت وَُعُيون  ١٤٧ فِي َجنه

148. Ва [дар канори ин] киштзорҳо ва 

нахлҳое, ки меваҳояш нарму 

расидааст? 

 ١٤٨ َوُزُروٖع َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهِضيم  

149. Ва моҳирона аз кӯҳҳо [барои худ] 

хонаҳое метарошед 
َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا  

َٰرِ   ١٤٩ هِينَ َف

150. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед» 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

151. Ва аз исрофкорон [-и гунаҳгор] 

пайравӣ накунед 
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ

152. [Ҳамон] Касоне, ки дар замин ба 

фасод мепардозанд ва [хештанро] 

ислоҳ намекунанд” 

ۡرِض َولَا  
َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ ٱل

 ١٥٢ يُۡصلُِحونَ 
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153. Онон гуфтанд: “[Эй Солеҳ] Ҷуз ин 

нест, ки ту ҷодушудаӣ 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٥٣ َقالُٓواْ إِنهَمآ أ

154. Ту ҷуз башаре ҳаммонанди мо 

нестӣ, пас, агар рост мегӯӣ, нишонае 

[бар паёмбариат] биёвар” 

ِت أَـِبيٍَة  
ۡ
ِۡثلَُنا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َمآ أ

َِٰدقِينَ   ١٥٤ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

155. [Солеҳ] Гуфт: «Ин модашутурест, 

ки саҳме аз об [-и чашма] дорад ва 

[рӯзҳои муайяне низ] шумо саҳме аз об 

доред 

هَها ِشۡرب  َولَُكۡم  َقاَل َهَِٰذهِۦ نَاَقة  ل
ۡعلُومٖ   ١٥٥ ِشۡرُب يَۡوٖم مه

156. Пас, [камтарин] озоре ба он 

нарасонед, ки азоби рӯзи бузург 

шуморо фаро мегирад” 

ُخَذُكۡم 
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ َولَا َتَمسُّ

 ١٥٦ َعَذاُب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

157. Пас, онро [захмӣ карданд ва] 

куштанд ва [он гоҳ аз кардаи худ] 

пушаймон шуданд 

ۡصَبُحواْ َنَِٰدِمينَ 
َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

158. Пас, азоб [-и илоҳӣ] ононро фурӯ 

гирифт. Бе гумон, дар ин [моҷаро] 

нишонае [барои ибрат гирифтан] аст 

ва бештарашон муъмин набуданд 

ۖۡ  َف  َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذ
َ
أ

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٥٨ َوَما َكاَن أ

159. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٥٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

160. Қавми Лут [низ] паёмбаронро 

дурӯғгӯ ангоштанд 
بَۡت َقۡوُم لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٦٠ َكذه

161. Он гоҳ ки бародарашон Лут ба 

онон гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунед? 

لَا 
َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

 ١٦١ َتتهُقونَ 

162. Ба ростӣ, ман барои шумо 

паёмбаре амин ҳастам 
ِمين  إِن ِي 

َ
 ١٦٢ لَُكۡم رَُسوٌل أ

163. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

ва мутеи [дастурҳои] ман бошед» 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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164. Ва ман [дар баробари рисолатам] 

ҳеҷ подоше аз шумо намехоҳам. 

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٦٤ أ

165. Аз мардуми ҷаҳон бо мардон 

меомезед 
ۡكَراَن ِمَن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  تُوَن ٱلذُّ

ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

166. ва ҳамсаронеро, ки Аллоҳ таоло 

бароятон офаридааст, раҳо мекунед? 

Балки шумо гурӯҳи мутаҷовизед 

َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم  
نُتۡم َقۡوٌم  

َ
ۡزَوَِٰجُكمِۚ بَۡل أ

َ
ِۡن أ م 

 ١٦٦ عَاُدونَ 

167. Онон гуфтанд: «Эй Лут, агар [аз 

ин амру наҳй] даст барнадорӣ, ҳатман, 

[аз шаҳр] ихроҷ мешавӣ» 

هۡم  تَنَتهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه  َقالُواْ لَئِن ل
 ١٦٧ ِمَن ٱلُۡمۡخرَِجينَ 

168. [Лут] Гуфт: «Ман душмани 

[сарсахти] ин коратон ҳастам 
َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ َقاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

169. Парвардигоро, ман ва 

хонаводаамро аз [оқибати] он чи [инҳо] 

анҷом медиҳанд, наҷот деҳ» 

ا َيۡعَملُونَ رَ  ۡهلِى ِممه
َ
ِ َنج ِنِي َوأ  ١٦٩ ب 

170. Пас, мо ӯ ва ҳамаи хонаводаашро 

наҷот додем 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفَنجه

171. Магар пиразане, ки дар миёни 

бозмондагон [дар азоб] буд 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٧١ إِل

172. Сипас дигаронро нобуд кардем  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٧٢ ُثمه َدمه

173. Ва бар онон бороне [аз санг] 

боронидем ва борони 

бимдодашудагон чи бад буд! 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ١٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 

174. Бе гумон, дар ин [моҷаро] 

нишонае [барои ибрат гирифтан] аст 

ва бештарашон муъмин набуданд 

ۖۡ َوَما َكاَن   َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ١٧٤ أ
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175. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٧٥ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

176. Асҳоби Айка [низ] паёмбаронро 

дурӯғгӯ ангоштанд 
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِ  

َ
َب أ َكذه

 ١٧٦ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

177. Он гоҳ ки Шуайб ба онон гуфт: 

«Оё [аз Аллоҳ таоло] парво 

намекунед? 

لَا َتتهُقونَ 
َ
 ١٧٧ إِۡذ َقاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ

178. Ба ростӣ, ман барои шумо 

паёмбаре амин ҳастам 
ِمين  

َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

179. Пас, аз Аллоҳ таоло парво кунед 

[битарсед] ва мутеи [дастурҳои] ман 

бошед» 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. Ва ман [дар баробари рисолатам] 

ҳеҷ подоше аз шумо намехоҳам. 

Подоши ман танҳо бар [уҳдаи] 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٨٠ أ

181. Паймонаро тамом бидиҳед ва 

камфурӯшӣ накунед 
ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن  

َ
۞أ

 ١٨١ ٱلُۡمۡخِسِرينَ 

182. Ва бо тарозуи дуруст вазн кунед  ِ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيم 

183. Ва колои мардумро кам надиҳед 

[ва ҳаққашонро зоеъ накунед] ва дар 

замин ба фасод [ва табоҳӣ] накӯшед 

ۡشَيآَءُهۡم َولَا 
َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه
ۡرِض ُمۡفسِ 

َ
 ١٨٣ ِدينَ َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

184. Ва аз касе, ки шумо ва умматҳои 

пешинро офарид, парво кунед 

[битарсед] 

هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة   َوٱتهُقواْ ٱل
لِينَ  وه

َ
 ١٨٤ ٱلۡأ

185. Онон гуфтанд: «[Эй Шуайб] Ҷуз 

ин нест, ки ту ҷодушудаӣ 
رِي نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٨٥ نَ َقالُٓواْ إِنهَمآ أ
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186. Ту ҷуз башаре ҳаммонанди мо 

нестӣ ва мо туро дурӯғгӯ мепиндорем 
ِۡثلَُنا َوِإن  ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َوَمآ أ

َِٰذبِينَ   ١٨٦ نهُظنَُّك لَِمَن ٱلَۡك

187. Пас, агар рост мегӯӣ, порае аз 

осмонро бар [сари] мо биандоз» 
ۡسقِۡط َعلَۡيَنا 

َ
َمآِء  فَأ َِن ٱلسه كَِسٗفا م 

َِٰدقِينَ   ١٨٧ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

188. [Шуайб] Гуфт: «Парвардигорам ба 

он чи мекунед, донотар аст» 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
 ١٨٨ َقاَل َرب ِٓي أ

189. Пас, ӯро дурӯғгӯ ангоштанд ва 

азоби рӯзи абр [-и оташбор] ононро 

фаро гирифт. Ба ростӣ, ки он [борони 

оташ] азоби рӯзи ҳавлноке буд 

َخَذُهۡم َعَذاُب يَۡوِم 
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

لهةِِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعَذاَب يَۡوٍم  ٱلظُّ
 ١٨٩ َعِظيمٍ 

190. Бе гумон, дар ин [моҷаро] 

нишонае [барои ибрат гирифтан] аст; 

ва бештарашон муъмин набуданд 

ۖۡ َوَما َكاَن  إِ  َٰلَِك ٓأَليَٗة نه فِي َذ
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ١٩٠ أ

191. Ва бе тардид, Парвардигорат 

ҳамон шикастнопазири меҳрубон аст 
 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

192. Ва ба ростӣ, [ин] Қуръон 

фуруфиристодаи Парвардигори 

ҷаҳониён аст 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٩٢ َوِإنهُهۥ لََتنِزيُل َرب 

193. Рӯҳу-л-амин [Ҷабраил] онро 

фуруд овардааст 
ِمينُ 

َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. Бар қалби ту [нозил кардааст], то 

бимдиҳанда бошӣ 
عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن ِمَن 

 ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِينَ 

195. [Қуръонро] Ба забони арабии 

равшан [нозил намуд] 
بِينٖ  ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَربِي 

196. Ва бе тардид, [башорати нузули] 

он дар китобҳои пешиниён [низ омада] 

аст 

لِينَ  وه
َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَِفي ُزبُرِ ٱلۡأ
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197. Оё ҳамин нишона барояшон кофӣ 

нест, ки уламои Бани Исроил аз 

[ҳақиқати] Қуръон огоҳанд? 

ن َيۡعلََمُهۥ 
َ
هُهۡم َءايًَة أ َولَۡم يَُكن ل

َ
أ

َِٰٓءيَل  ُؤاْ بَنِٓي إِۡسَر  ١٩٧ ُعلََمَٰٓ

198. Ва агар онро бар баъзе аз 

ғайриарабҳо нозил мекардем 
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض   َولَۡو نَزه

ۡعَجِمينَ 
َ
 ١٩٨ ٱلۡأ

199. Ва [паёмбар] онро барояшон 

мехонд, ба он имон намеоварданд 
ا َكانُواْ بِهِۦ   هُۥ َعلَۡيِهم مه

َ
َفَقَرأ

 ١٩٩ ُمۡؤِمنِينَ 

200. [Оре] Ин гуна он [куфру такзиб]-ро 

дар дилҳои гунаҳгорон ҷой додем 
َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب  

 ٢٠٠ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

201. Аммо ба он имон намеоваранд, то 

он гоҳ ки азоби дарднокро бубинанд 
لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب 

لِيمَ 
َ
 ٢٠١ ٱلۡأ

202. Пас, ногаҳон дар ҳоле ки 

бехабаранд, ба суроғашон меояд 
تَِيُهم َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

ۡ
 ٢٠٢ َفَيأ

203. Пас, [дар он ҳол] мегӯянд: “Оё 

муҳлате [барои тавба] хоҳем дошт?” 
 ٢٠٣ َفَيُقولُواْ َهۡل َنحُۡن ُمنَظُرونَ 

204. Оё онон азоби моро ба шитоб 

хосторанд? 
فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ 

َ
 ٢٠٤ أ

205. Оё донистӣ, ки агар ононро солҳо 

[аз зиндагии дунё] баҳраманд созем 
فَرَءَ 

َ
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ أ  ٢٠٥ يَۡت إِن مه

206. Сипас он чи ки ба онон ваъда 

дода шудааст, ба суроғашонн биёяд 
ا َكانُواْ يُوَعُدونَ   ٢٠٦ ُثمه َجآَءُهم مه

207. Ин баҳрамандиашон [аз дунё дар 

ҳангоми азоб] суде барояшон нахоҳад 

дошт? 

ۡغَنيَٰ 
َ
ا َكانُواْ  َمآ أ َعۡنُهم مه

 ٢٠٧ ُيَمتهُعونَ 
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208. Ва Мо [сокинони] ҳеҷ шаҳреро 

ҳалок накардем, магар ин ки 

ҳушдордиҳандагоне [аз паёмбарон] 

доштанд 

ها لََها  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل
َ
َوَمآ أ

 ٢٠٨ ُمنِذُرونَ 

209. То ононро панд диҳанд ва Мо 

ҳаргиз ситамгор набудаем [ки итмоми 

ҳуҷҷат накунем] 

 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

210. Ва ин Қуръонро шаётин нозил 

накардаанд 
َيَِٰطينُ  لَۡت بِهِ ٱلشه  ٢١٠ َوَما َتنَزه

211. Онон на дархӯри ин коранд ва на 

тавонашро доранд 
 ٢١١ يَۡسَتِطيُعونَ َوَما يَۢنَبِغي لَُهۡم َوَما 

212. Бе тардид, онон аз шунидани 

[ваҳй] барканоранд 
ۡمِع لََمۡعُزولُونَ   ٢١٢ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

213. Пас, [эй паёмбар] ҳеҷ маъбудеро 

бо Аллоҳ таоло махон, ки азоб хоҳӣ 

шуд 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر   فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
بِينَ َفَتُكوَن ِمَن   ٢١٣ ٱلُۡمَعذه

214. Ва хешовандони наздикатро [аз 

азоби илоҳӣ] бим деҳ 
قَۡربِينَ 

َ
نِذۡر َعِشيَرتََك ٱلۡأ

َ
 ٢١٤ َوأ

215. Ва бо муъминоне, ки аз ту 

пайравӣ кардаанд, меҳрубон [-у 

фурӯтан] бош 

َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتهَبَعَك ِمَن  
 ٢١٥ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

216. Пас, агар аз [фармони] ту сарпечӣ 

карданд, бигӯ: “Ба ростӣ, ман аз он чи 

мекунед, безорам” 

ا   ِمه َفإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي بَرِٓيء  م 
 ٢١٦ َتۡعَملُونَ 

217. Ва бар [Аллоҳи] шикастнопазири 

меҳрубон таваккал кун 
 ٢١٧ ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ َوتَوَكهۡل عَلَى 

218. Ҳамон ки чун [барои ибодат] 

бармехезӣ, туро мебинад 
ََٰك ِحيَن َتُقومُ  هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

219. Ва ҳаракат [ва нишасту бархости] 

туро миёни саҷдакунандагон 

[мебинад] 

َِٰجِدينَ   ٢١٩ َوَتَقلَُّبَك فِي ٱلسه
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220. Бе тардид, Ӯ ҳамон шунавои 

доност 
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

221. Оё ба шумо хабар диҳам, ки 

шаётин бар чи касе нозил мешаванд? 
ُل   نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه

ُ
َهۡل أ

َيَِٰطينُ   ٢٢١ ٱلشه

222. Бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор  فهاٍك
َ
ِ أ

ُل عَلَىَٰ ُكل  ثِيمٖ َتنَزه
َ
 ٢٢٢ أ

223. Онон шунидаҳое [-ро, ки дуздона 

аз малакут гӯш додаанд, ба ҷодугарон 

ва фолгирон] илқо мекунанд ва 

бештарашон дурӯғгӯ ҳастанд 

ۡكثَرُُهۡم 
َ
ۡمَع َوأ يُلُۡقوَن ٱلسه

 ٢٢٣ َكَِٰذبُونَ 

224. Ва [Муҳаммад шоир нест, зеро] 

шоиронро гумроҳон пайравӣ мекунанд 
َعَرآُء يَتهبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥنَ   ٢٢٤ َوٱلشُّ

225. Оё надидӣ, ки онон дар ҳар лағву 

беҳудае [ҳайрону] саргаштаанд? 
ِ َوادٖ يَِهيُمونَ 

نهُهۡم فِي ُكل 
َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٢٢٥ أ

226. Ва чизеро мегӯянд, ки [худ ба он 

эътиқод надоранд ва] амал 

намекунанд? 

نهُهۡم َيُقولُوَن َما لَا َيۡفَعلُونَ وَ 
َ
 ٢٢٦ أ

227. Магар касоне, ки имон овардаанд 

ва корҳои шоиста анҷом додаанд ва 

Аллоҳро бисёр ёд кардаанд ва пас аз 

он ки ситам диданд, интиқом 

гирифтанд [ва бо шеъри худ аз ислому 

муслимин дифоъ намуданд] ва касоне, 

ки ситам карданд, ба зудӣ хоҳанд 

донист, ба чи бозгаштгоҳе 

бозмегарданд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
َ َكثِيٗرا  َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ ٱَّلله ٱلصه

 ُْۗ َوٱنَتَصُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِموا
يه ُمنَقلَٖب 

َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَيۡعلَُم ٱل

 ٢٢٧ نَقلُِبونَ يَ 
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Сураи Намл النمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. То, син. Ин оёти Қуръон ва китобе 

равшангар аст 
طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن َوكَِتاٖب 

بِينٍ   ١ مُّ

2. [Ки] Ҳидояту башорате барои 

муъминон аст 
 ٢ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. [Ҳамон] Касоне, ки намоз барпо 

медоранд ва закот мепардозанд ва ба 

охират яқин доранд 

ةَ َويُۡؤتُوَن   لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
ةَ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  َكوَٰ ٱلزه

 ٣ يُوقُِنونَ 

4. Дар ҳақиқат, касоне, ки ба охират 

имон намеоваранд, аъмолашонро 

барояшон оростаем, пас, [кӯрдилу] 

саргаштаанд 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها   إِنه ٱل
ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهۡم َيۡعَمُهونَ 

َ
 ٤ لَُهۡم أ

5. Ононанд, ки азоби дарднок [дар 

пеш] доранд ва дар охират 

зиёнкортаранд 

هِذيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱلَۡعَذاِب   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ َوُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

6. Ва [эй паёмбар] яқинан, ту Қуръонро 

аз пешгоҳи [Парвардигори] ҳакими 

доно дарёфт мекунӣ 

ي ٱلُۡقرۡ  هُدۡن َوِإنهَك لَُتلَقه َءاَن ِمن ل
 ٦ َحِكيٍم َعلِيمٍ 

7. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки Мӯсо ба 

хонаводааш гуфт: “[Биистед] Ман 

оташе [аз дур] дидам. Ба зудӣ хабаре 

аз он бароятон меоварам ё шуълаи 

оташе меоварам, то гарм шавед” 

ۦٓ إِن ِٓي  ۡهلِهِ
َ
َءانَۡسُت  إِۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡو 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ نَاٗرا َسـ َاتِيُكم م 

َءاتِيُكم بِِشَهاٖب قَبَٖس لهَعلهُكۡم  
 ٧ تَۡصَطلُونَ 
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8. Пас, чун ба он [оташ] расид, нидо 

дода шуд, ки: “Муборак [ва хуҷаста] 

бод он ки дар оташ аст ва ҳар 

[фариштае], ки перомуни он аст ва 

поку муназзаҳ аст Аллоҳ таоло – 

Парвардигори ҷаҳониён 

نُۢ بُورَِك َمن  
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ فَلَمه

  ِ فِي ٱلنهارِ َوَمۡن َحۡولََها وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨ َرب 

9. Эй Мӯсо, ба ростӣ, ки Манам 

Аллоҳи шикастнопазири ҳаким 
ُ ٱ نَا ٱَّلله

َ
ۥٓ أ لَۡعزِيُز  َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه

 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 

10. Ва асоятро биафкан. Пас, чун 

[Мӯсо] онро дид, ки ҳамчун море [бо 

суръат] мехазад, [аз тарс] пушт кард 

ва гурехт ва бознагашт. [Нидо омад] 

“Эй Мӯсо, натарс! Паёмбарон дар 

пешгоҳи Ман ҳеҷ тарсе надоранд 

ا  لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه
َ
رََءاَها َتۡهتَزُّ َوأ

ِۡبْۚ   هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  نهَها َجآن   َول
َ
َكأ

َيَُٰموَسيَٰ لَا َتخَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف 
 ١٠ لََديه ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

11. Аммо касе, ки ситам кунад, он гоҳ 

[пас аз тавба] бадиро ба некӣ табдил 

намояд, [бидонад, ки] бе тардид, Ман 

омурзандаи меҳрубонам 

ُۢا َبۡعَد   َل ُحۡسَن ها َمن َظلََم ُثمه بَده إِل
 ١١ ُسوٖٓء َفإِن ِي َغُفور  رهِحيم  

12. Ва дастатро дар гиребон фурӯ бар, 

[то] сапед ва бидуни айб [-у бемории 

песӣ] хориҷ шавад. [Ин муъҷизаест] 

Дар зумраи муъҷизоти нуҳгона [ки 

бояд] ба сӯйи Фиръавн ва қавмаш 

[бибарӣ, чаро ки] бе тардид, онон 

гурӯҳе нофармонанд” 

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج  
َ
َوأ

َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓءِۖ فِي تِۡسِع 
ۦْٓۚ إِنهُهۡم  َءاَيٍَٰت إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَقۡوِمهِ

َِٰسقِينَ   ١٢ َكانُواْ َقۡوٗما َف

13. Пас, чун оёти Мо равшан [-у возеҳ] 

ба сӯяшон омад, гуфтанд: “Ин ҷодуе 

ошкор аст” 

ا َجآَءۡتُهۡم َءاَيَُٰتَنا ُمۡبِصَرٗة َقالُواْ  فَلَمه
بِين    ١٣ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

14. Ва онҳоро аз рӯи ситаму саркашӣ 

инкор карданд, дар ҳоле ки дилҳояшон 

ба онҳо яқин доштанд; пас бингар, ки 

саранҷоми муфсидон чи гуна бувад 

نُفُسُهۡم  
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

اْۚ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن  ُظلۡٗما وَُعلُو ٗ
 ١٤ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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15. Ва ба ростӣ, ба Довуд ва 

Сулаймон донише [азим] додем ва 

онон гуфтанд: “Ситоиш аз они Аллоҳ 

таоло аст, ки моро бар бисёре аз 

бандагони муъмини худ бартарӣ 

бахшид” 

 ۡۖ َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد َوُسلَۡيَمََٰن ِعلۡٗما
لََنا عَلَىَٰ   هِذي َفضه ِ ٱل َوَقالَا ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ِۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١٥ َكثِيٖر م 

16. Ва Сулаймон аз Довуд мерос бурд 

ва гуфт: “Эй мардум, [фаҳми] забони 

парандагон ба мо омӯхта шуда ва аз 

ҳар чиз ба мо [баҳрае] додаанд. Бе 

тардид, ин фазле ошкор [аз ҷониби 

Парвардигор] аст” 

َها   يُّ
َ
ۖۡ َوَقاَل َيَٰٓأ َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد

اُس ُعل ِۡمَنا َمنِطَق ٱ يِۡر  ٱلنه لطه
ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو  

وتِيَنا ِمن ُكل 
ُ
َوأ

 ١٦ ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبِينُ 

17. Ва сипоҳиёни Сулаймон – аз ҷинну 

инс ва парандагон – наздаш гирд 

омаданд; он гоҳ муназзам [ва пайваста 

дар канори якдигар] мерафтанд 

ِ  وَُحِشَر لُِسلَۡيَمََٰن  ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱلِۡجن 
يِۡر َفُهۡم يُوزَُعونَ   ١٧ َوٱلۡإِنِس َوٱلطه

18. [Онон ба роҳи худ идома доданд], 

то вақте ба сарзамини мӯрчагон [дар 

Шом] расиданд. Мӯрчае гуфт: "Эй 

мӯрчагон, ба лонаҳои худ биравед, то 

Сулаймон ва лашкариёнаш шуморо 

[надида ва] надониста поймол 

накунанд” 

ۡمِل َقالَۡت  تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه
َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ۡمُل ٱۡدُخلُواْ  َها ٱلنه يُّ
َ
َنۡملَة  َيَٰٓأ

َمَسَِٰكَنُكۡم لَا َيحِۡطَمنهُكۡم  
ُسلَۡيَمَُٰن وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم لَا  

 ١٨ يَۡشُعُرونَ 

19. Пас [Сулаймон] аз сухани он 

[мӯрча] хандид ва гуфт: 

«Парвардигоро, ба ман тавфиқ бидеҳ, 

то шукри неъматеро, ки бар ман ва 

бар падару модарам арзонӣ доштаӣ 

ба ҷой оварам ва [ёриам кун, то] коре 

шоистае анҷом диҳам, ки мояи 

хушнудиат гардад ва ба раҳмати хеш 

маро дар ҷамъи бандагони шоистаат 

ворид кун” 

ِن َقۡولَِها َوَقاَل   َم َضاِحٗكا م  َفَتبَسه
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك 

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ َرب 

ۡن  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
ٱلهتِٓي أ

ۡدِخلۡنِي  
َ
َُٰه َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
أ

َٰلِِحينَ   ١٩ بَِرۡحمَتَِك فِي ِعَبادَِك ٱلصه
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20. Ва [Сулаймон ҳоли] парандагонро 

ҷӯё шуд ва гуфт: «Чи шудааст, ки 

ҳудҳудро намебинам? [Оё ҷойе пинҳон 

шуда] ё ғоиб аст? 

َرى 
َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَٓا أ َد ٱلطه َوَتَفقه
ۡم َكاَن ِمَن ٱلَۡغآئِبِينَ 

َ
 ٢٠ ٱلُۡهۡدُهَد أ

21. [Пас, чун ӯро наёфт гуфт] Ҳатман, 

ба сахтӣ муҷозот мекунам ё сарашро 

мебурам, магар он ки далели равшане 

[барои ғайбаташ] биёварад» 

ۡو 
َ
َبنهُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا أ ِ َعذ 

ُ
لَأ

تِيَن ِي بُِسلَۡطَٰٖن  
ۡ
ۡو لََيأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَبحَنهُه

َ
لَأ

بِينٖ   ٢١ مُّ

22. Пас, дере напоид [ки ҳудҳуд омад] 

ва гуфт: «Аз чизе огоҳӣ ёфтаам, ки ту 

бад-он огоҳӣ наёфтаӣ ва аз 

[сарзамини] Сабаъ бароят хабаре 

боэътимод овардаам 

َحطُت  
َ
َفَمَكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

  ِۭ بَِما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ
 ٢٢ بِنََبإٖ يَقِينٍ 

23. Ман [он ҷо] занеро ёфтаам, ки бар 

онон фармонравоӣ мекунад ва [ба ӯ] 

аз ҳар гуна неъмате додаанд ва тахти 

бузурге дорад 

ٗة َتۡملُِكُهۡم 
َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

ِ َشۡيٖء َولََها َعۡرٌش 
وتَِيۡت ِمن ُكل 

ُ
َوأ

 ٢٣ َعِظيم  

24. Ӯ ва қавмашро дидам, ки ба ҷойи 

Аллоҳ таоло барои хуршед саҷда 

мекунанд ва шайтон корҳои [ботили] 

ононро барояшон ороста ва эшонро аз 

роҳ [-и рост] боздоштааст, аз ин рӯ, 

ҳидоят намешаванд» 

وََجدتَُّها َوَقۡوَمَها يَۡسُجُدوَن 
ِ َوَزيهَن لَُهُم  ۡمِس ِمن ُدوِن ٱَّلله لِلشه

ُهۡم َعِن   ۡعَمَٰلَُهۡم َفَصده
َ
ۡيَطَُٰن أ ٱلشه

بِيِل َفُهۡم لَا َيۡهَتدُ   ٢٤ ونَ ٱلسه

25. [Шайтон фиребашон додааст] То 

барои Аллоҳ таоло саҷда накунанд 

[ҳамон маъбуде], ки ниҳони осмонҳо 

ва заминро ошкор мекунад ва он чиро, 

ки пинҳон мекунед ва ошкор месозед, 

[ҳамаро] медонад 

هِذي ُيخۡرُِج  ِ ٱل ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله
ۡرِض 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلۡخَۡبَء فِي ٱلسه

 ٢٥ َويَۡعلَُم َما ُتخُۡفوَن َوَما ُتۡعلُِنونَ 

26. Аллоҳ таоло, ки ҳеҷ маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз ӯ нест, Парвардигори Арши 

бузург аст 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
 ٢٦ ٱلَۡعِظيِم۩
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27. [Сулаймон] гуфт: «Хоҳем дид, ки 

оё рост гуфтаӣ ё дурӯғгӯӣ 
ۡم ُكنَت  

َ
َصَدقَۡت أ

َ
۞َقاَل َسنَنُظُر أ

َِٰذبِينَ   ٢٧ ِمَن ٱلَۡك

28. Ин номаи маро бибар ва ба сӯйи 

онон бияфкан, он гоҳ дур шав ва [дар 

гӯшае биист ва] бингар, ки [дар бораи 

он] чи мегӯянд» 

 ِ لۡقِۡه إِلَۡيِهۡم  ٱۡذَهب ب 
َ
ِكَتَِٰبي َهََٰذا فَأ

ُثمه تََوله َعۡنُهۡم فَٱنُظۡر َماَذا  
 ٢٨ يَرِۡجُعونَ 

29. [Маликаи Сабаъ] гуфт: «Эй 

бузургон, номаи арҷманде ба сӯйи ман 

афканда шудааст 

لِۡقَي إِلَيه 
ُ
َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ يُّ

َ
َقالَۡت َيَٰٓأ

 ٢٩ كَِتَٰب  َكرِيمٌ 

30. Ин [нома] аз ҷониби Сулаймон аст 

ва чунин аст: «Ба номи Аллоҳи 

бахшандаи меҳрубон 

  ِ إِنهُهۥ ِمن ُسلَۡيَمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ٣٠ ٱلره

31. Бар ман бартарӣ маҷӯед ва дар 

ҳоле ки [аз ширк даст бардошта ва] 

таслим [-и ҳақ ва тавҳид] шудаед, 

назди ман биёед» 

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ

32. [Малика] Гуфт: «Эй бузургон, 

назари худро дар ин маврид бигӯед, 

[чаро ки] ман ҳаргиз бидуни ҳузур [-у 

машварат]-и шумо дар бораи коре 

тасмим нагирифтаам» 

ۡفُتونِي فِٓي  َقالَۡت 
َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡمًرا َحتهيَٰ 
َ
ۡمرِي َما ُكنُت َقاِطَعًة أ

َ
أ

 ٣٢ تَۡشَهُدونِ 

33. Онон гуфтанд: «Мо неруи бисёр ва 

ҷангҷӯёни қудратманде дорем, вале 

ихтиёр [-у тасмими ниҳоӣ] бо туст. Пас, 

баррасӣ кун, ки чи дастуре бидиҳӣ» 

ٖس  َقالُواْ 
ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ ُقوه

ُ
َنحُۡن أ

ۡمُر إِلَۡيِك فَٱنُظرِي َماَذا  
َ
َشِديٖد َوٱلۡأ

ُمرِينَ 
ۡ
 ٣٣ تَأ

34. [Малика] гуфт: «Бе тардид, вақте 

подшоҳон [ба унвони фотеҳ] вориди 

шаҳре мешаванд, онро вайрон [ва 

табоҳ] месозанд ва бузургонашро хору 

залил мекунанд ва рафторашон 

ҳамвора чунин будааст 

َقالَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَۡريًَة 
 ْۚ ذِلهٗة

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ةَ أ ِعزه

َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ أ

َ
أ

 ٣٤ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 
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35. Ва ман ҳадяе барояшон 

мефиристам ва мунтазир мемонам, то 

бубинам, ки фиристодагон чи посухе 

[бароям] меоваранд» 

  ُۢ َوِإن ِي ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة
 ٣٥ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

36. Пас, чун [фиристодаи малика] 

назди Сулаймон омад, [Сулаймон] 

гуфт: «Оё [мехоҳед] бо мол [-у сарват] 

ба ман кумак кунед? Он чи Аллоҳ 

таоло [аз паёмбарӣ ва донишу 

фармонравӣ] ба ман бахшида, аз он 

чизе, ки ба шумо ато карда беҳтар аст, 

балки шумоед, ки ба ҳадяи хеш [ва 

сарватҳои дунё] шодмон мешавед 

ونَِن  تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَمََٰن َقاَل أ فَلَمه

 ُ ۦَ ٱَّلله َِٰن آ   بَِماٖل َفَمآ َءاتَى ِمه َخيۡر  م 
نُتم بَِهِديهتُِكۡم  

َ
َُٰكمِۚ بَۡل أ َءاتَى

 ٣٦ َتۡفرَُحونَ 

37. Назди онон бозгард [ва бигӯ, ки] 

ҳатман, бо лашкариёне ба сӯяшон 

хоҳем омад, ки тавони муқобила бо 

онро надошта бошанд ва бе тардид, 

ононро аз он [сарзамин] хору зор 

берун мекунем» 

ها   تِيَنهُهم ِبجُُنوٖد ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيِهۡم فَلََنأ

ِۡنَهآ  قَِبَل لَُهم بَِها َولَُنۡخرَِجنهُهم م 
ذِلهٗة َوُهۡم َصَٰغُِرونَ 

َ
 ٣٧ أ

38. [Он гоҳ] Гуфт: «Эй бузургон, кадом 

яке аз шумо, пеш аз он ки онон 

таслимшуда назди ман биёянд, тахти 

ӯро бароям меоварад?» 

تِينِي  
ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
َقاَل َيَٰٓأ

تُونِي  
ۡ
ن يَأ

َ
بَِعۡرِشَها َقۡبَل أ

 ٣٨ ُمۡسلِِمينَ 

39. Яке аз ҷинниёни тануманд гуфт: 

«Пеш аз он ки аз ҷоят бархезӣ, ман 

онро наздат меоварам ва ҳатман, 

барои анҷоми ин кор неруманду 

аминам» 

نَا۠ َءاتِيَك َق 
َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  اَل ِعۡفرِيت  م 

َقاِمَكۖۡ   ن َتُقوَم ِمن مه
َ
بِهِۦ َقۡبَل أ

ِمين  
َ
 ٣٩ َوِإن ِي َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ
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40. Касе, ки донише аз китоб [-и илоҳӣ] 

дошт, гуфт: «Пеш аз он ки чашм бар 

ҳам бизанӣ, онро бароят меоварам». 

Пас, чун [Сулаймон] он [тахт]-ро назди 

худ мустақар дид, гуфт: «Ин аз фазли 

Парвардигори ман аст, то 

биозмоядам, ки оё сипос медорам ё 

носипосӣ мекунам. Пас, ҳар ки сипос 

гузорад, танҳо ба суди хеш сипос 

мегузорад ва ҳар ки носипосӣ кунад, 

пас, [ба зиёни худ носипосӣ кардааст, 

чаро ки] бе тардид, Парвардигорам 

бениёзи карим аст 

َِن  هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡم  م  َقاَل ٱل
ن  

َ
نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ

َ
ٱلِۡكَتَِٰب أ

ا رََءاهُ  يَۡرتَده إِلَۡيَك َطۡرُفَكْۚ فَلَمه
ا ِعنَدهُۥ َقاَل َهََٰذا ِمن  ُمۡسَتقِرًّ

ۡشكُ 
َ
ۡم  َفۡضِل َرب ِي لَِيۡبلَُونِٓي َءأ

َ
ُر أ

ۖۡ َوَمن َشَكَر َفإِنهَما يَۡشُكُر   ۡكُفُر
َ
أ

لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر َفإِنه َرب ِي َغنِي    
 ٤٠ َكرِيم  

41. [Сулаймон] гуфт: «Тахташро 

[тағйири шакл диҳед ва] барояш 

ношинос кунед, то бубинам, оё [онро] 

ташхис медиҳад ё аз касонест, ки [ашё 

ва амволи худро] намешиносанд 

ُرواْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر   ِ َقاَل نَك 
هِذيَن لَا   ۡم تَُكوُن ِمَن ٱل

َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
أ

 ٤١ َيۡهَتُدونَ 

42. Пас, чун [маликаи Сабаъ] омад, [ба 

ӯ] гуфта шуд: «Оё тахти ту ин гуна 

аст?». [Малика] гуфт: «Гӯё ҳамон аст». 

Ва [Сулаймон гуфт] «Ин дониш [ва 

тавоноӣ] пеш аз ин ба мо дода 

шудааст ва ҳамвора фармонбардор 

будаем» 

َهََٰكَذا َعۡرُشِكِۖ  
َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ فَلَمه

وتِيَنا ٱلۡعِلَۡم ِمن 
ُ
نهُهۥ ُهَوْۚ َوأ

َ
َقالَۡت َكأ

 ٤٢ َقۡبلَِها َوُكنها ُمۡسلِِمينَ 

43. Ва он чи ба ҷойи Аллоҳ таоло 

мепарастед, ӯро [аз имон ва тавҳид] 

боздошта буд. Бе тардид, [малика] аз 

ҷумлаи кофирон буд 

َها َما َكانَت تهۡعُبُد ِمن ُدوِن   َوَصده
ِۖۡ إِنهَها َكانَۡت ِمن َقۡوٖم  ٱَّلله

 ٤٣ َكَٰفِرِينَ 
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44. Ба вай гуфта шуд: «Ба саҳн [-и 

қаср] ворид шав». Пас, ҳангоме ки 

онро дид, пиндошт, ки оби амиқест ва 

ҷома аз соқҳо [-и пои] хеш боло кашид 

[то аз об бигзарад. Сулаймон] Гуфт: 

«Ин [об нест, балки] кохе аст, ки бо 

[қитаоти булур фарш шудааст». [Он 

гоҳ ӯро ба тавҳид даъват кард. 

Маликаи Сабаъ] Гуфт: «Парвардигоро, 

ман ба худ ситам кардаам ва [инак] 

ҳамроҳи Сулаймон таслими Аллоҳ 

таоло – Парвардигори ҷаҳониён – 

шудам» 

تُۡه 
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ۡرَح قِيَل لََها ٱۡدُخلِى ٱلصه

  ْۚ َحِسبَۡتُه لُجهٗة َوَكَشَفۡت َعن َساَقۡيَها
  ُۗ ِن َقَوارِيَر د  م  َمره َقاَل إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ

ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي َقالَ  ۡت َرب 
 ِ ِ َرب  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمََٰن َّلِله

َ
َوأ

 ٤٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

45. Ва ба сӯйи қавми Самуд 

бародарашон Солеҳро фиристодем, 

ки [бигӯяд] «Аллоҳи ягонаро 

бипарастед», вале онон ба ду гурӯҳ 

[муъминон ва кофирон] тақсим шуданд 

ва ба ситез пардохтанд 

َخاُهۡم  
َ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ َثُموَد أ

َ
َولََقۡد أ

َ َفإَِذا ُهۡم  ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َصَٰلًِحا أ

 ٤٥ فَرِيَقاِن َيخَۡتِصُمونَ 

46. [Солеҳ] Гуфт: «Эй қавми ман, чаро 

ба ҷойи раҳмат шитобзада хоҳони 

азоби илоҳӣ ҳастед? Чаро аз Аллоҳ 

таоло омурзиш намехоҳед? Бошад, ки 

мавриди раҳмат қарор гиред» 

ي ِئَةِ  َقاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡسَتۡعِجلُوَن بِٱلسه
 َ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِِۖ لَۡولَا تَۡسَتۡغفُِروَن ٱَّلله

 ٤٦ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

47. Онон гуфтанд: «Мо ту ва касонеро, 

ки ҳамроҳат ҳастанд, ба фоли бад 

гирифтаем». [Солеҳ] Гуфт: «Фоли 

бади шумо [ва дониши он] назди 

Аллоҳ таоло аст, балки шумо гурӯҳе 

ҳастед, ки озмоиш мешавед» 

َعَكْۚ َقاَل  يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه َقالُواْ ٱطه
نُتۡم َقۡوم   

َ
ِۖۡ بَۡل أ َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد ٱَّلله

 ٤٧ ُتۡفَتُنونَ 

48. Ва дар шаҳр [-и Ҳиҷр] нуҳ нафар 

[сардастаи гурӯҳ] буданд, ки дар он 

сарзамин ба фасод мепардохтанд ва 

[ҳеҷ] кори шоистае намекарданд 

وََكاَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة َرۡهٖط  
ۡرِض َولَا  

َ
ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٤٨ يُۡصلُِحونَ 
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49. [Онон ба якдигар] Гуфтанд: «Ба 

Аллоҳ таоло савганд ёд кунед, ки бар 

ӯ [Солеҳ] ва хонаводааш шабехун 

бизанем [ва ононро бикушем]. Он гоҳ 

ба хунхоҳаш бигӯем: «Мо ҳангоми 

куштори хонаводааш ҳозир набудем 

ва ҳатман, рост мегӯем» 

ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ  َقالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله
 َ ۡهلَُهۥ ُثمه ل

َ
َنُقولَنه لَِولِي ِهِۦ َما  َوأ

ۡهلِهِۦ َوِإنها  
َ
َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

 ٤٩ لََصَِٰدُقونَ 

50. Онон [барои қатли Солеҳ ва 

пайравонаш] найранге ба кор бурданд 

ва Мо [барои нобудии кофирон] низ 

найранге андешидем, дар ҳоле ки 

онон намедонистанд 

َمَكۡرنَا َمۡكٗرا َوُهۡم َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا وَ 
 ٥٠ لَا يَۡشُعُرونَ 

51. Пас, бингар оқибати найрангашон 

чи шуд: мо ҳамаи он афрод ва 

қавмашонро нобуд кардем 

فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡرَنَُٰهۡم َوَقۡوَمُهۡم أ نها َدمه

َ
 ٥١ أ

52. Инак хонаҳояшон ба сазои ситаме, 

ки карданд, [вайрону] тиҳӣ мондааст. 

Бе гумон, дар ин [кайфар] барои 

касоне, ки медонанд [ва имон доранд] 

нишонае [барои ибрат гирифтан] аст 

 ْْۚ فَتِلَۡك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُمٓوا
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   ٥٢ َيۡعلَُمونَ إِنه فِي َذ

53. Ва касонеро, ки имон оварда ва 

парҳезкор буданд, [ҳамроҳи Солеҳ] 

наҷот додем 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ  نجَۡيَنا ٱل
َ
َوأ

 ٥٣ َيتهُقونَ 

54. Ва [ёд кун аз] Лут он гоҳ ки ба 

қавмаш гуфт: «Бо он ки [зиштӣ ва 

гуноҳи ливотро] медонед, оё [боз ҳам] 

муртакиби ин амали бешармона 

мешавед? 

تُوَن  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

نُتۡم ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٥٤ ٱلَۡفَِٰحَشَة َوأ

55. Оё аз рӯйи шаҳват ба ҷойи занон 

бо мардон дармеомезед? Балки шумо 

гурӯҳе нодонед» 

تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهوَ 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
ِن أ ٗة م 

نُتۡم َقۡوم   
َ
ِۚ بَۡل أ ُدوِن ٱلن َِسآِء

 ٥٥ َتجَۡهلُونَ 
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56. Пас, посухи қавмаш ҷуз ин набуд, 

ки [ба якдигар] гуфтанд: «Хонаводаи 

Лутро аз шаҳри худ берун кунед, [чаро 

ки] бе тардид, инҳо афроде покдоман 

[муқаддасмаоб] ҳастанд» 

ن  ۞َفَما َكاَن َجَواَب 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َقۡوِمهِ

ِن  ۡخرُِجٓواْ َءاَل لُوٖط م 
َ
َقالُٓواْ أ

نَاس  
ُ
قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ

ُرونَ   ٥٦ َيَتَطهه

57. Он гоҳ ӯ ва хонаводаашро наҷот 

додем, магар ҳамсарашро, ки 

муқаддар кардем аз бозмондагон [дар 

азоб] бошад 

نجَۡيَنَُٰه 
َ
تَُهۥ فَأ

َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
َوأ

ۡرَنََٰها ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ٥٧ َقده

58. Ва бар онон бороне [аз санг] 

борондем ва борони бимдодашудагон 

чи бад бувад! 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ٥٨ ٱلُۡمنَذرِينَ 

59. Бигӯ: «Ситоишу сипос аз они Аллоҳ 

таоло аст ва салом бар бандагонаш, 

ки [ононро] баргузидааст» Оё Аллоҳ 

таоло беҳтар аст ё он чи [бо Ӯ] шарик 

месозанд? 

ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعَبادِهِ  قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا   مه

َ
ُ َخيٌۡر أ ُۗ َءاَّلٓله هِذيَن ٱۡصَطَفيَٰٓ ٱل

 ٥٩ يُۡشِرُكونَ 

60. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё 

касе, ки осмонҳо ва заминро офарид 

ва аз осмон бароятон обе нозил кард 

ва бо он борон бӯстонҳое хуррам [-у 

зебо] рӯёнидем, ки ҳаргиз тавони 

рӯёнидани дарахтонро надоштед? Оё 

маъбуди дигаре бо Аллоҳ таоло аст? 

[Ҳаргиз] Балки онҳо гурӯҳе ҳастанд, ки 

[махлуқотро] ҳамтирози [Аллоҳ таоло] 

қарор медиҳанд 

ۡرَض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡن َخلََق ٱلسه مه

َ
أ

َمآِء َماٗٓء   َِن ٱلسه نَزَل لَُكم م 
َ
َوأ

ا   ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مه
َ
فَأ

ِءَلَٰه  
َ
ُۗ أ ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهآ

َ
َكاَن لَُكۡم أ

 ِْۚ َع ٱَّلله  ٦٠  بَۡل ُهۡم َقۡوم  َيۡعِدلُونَ مه
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61. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё 

касе, ки заминро қароргоҳи [амне] сохт 

ва миёнаш ҷӯйборҳое равон кард ва 

барояш кӯҳҳое [устувор] падид овард 

ва миёни ду дарё монеае қарор дод 

[то оби шӯру ширин бо ҳам 

наёмезанд]? Оё маъбуди дигаре бо 

Аллоҳ таоло вуҷуд дорад? [Ҳаргиз] 

Аммо бештарашон намедонанд 

ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل  
َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
أ

نَۡهَٰٗرا وََجَعَل لََها َرَوَِٰسَي 
َ
ِخَلَٰلََهآ أ

ِءَلَٰه   
َ
وََجَعَل َبيَۡن ٱلَۡبۡحَرۡيِن َحاِجًزاُۗ أ

ۡكثَرُُهۡم لَا 
َ
ِْۚ بَۡل أ َع ٱَّلله  مه

 ٦١ َيۡعلَُمونَ 

62. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё 

касе, ки [дуои] дармондаро – чун 

бихондаш – иҷобат мекунад ва 

гирифториро бартараф месозад ва 

шуморо ҷонишинони [пешиниён дар] 

замин қарор медиҳад? Оё маъбуди 

дигаре бо Аллоҳ таоло вуҷуд дорад? 

Чи андак панд мегиред! 

ن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطره إَِذا َدعَاهُ  مه
َ
أ

وَٓء َويَۡجَعلُُكۡم  َويَۡكِشُف ٱلسُّ
ِْۚ قَلِيلٗا   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
ُخلََفآَء ٱلۡأ

ُرونَ  ا تََذكه  ٦٢ مه

63. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё 

касе, ки дар торикиҳои биёбон ва дарё 

[ба василаи моҳу ситорагон] 

ҳидоятатон мекунад ва он ки пеш аз 

[борони] раҳматаш бодҳоро ба мужда 

мефиристад? Оё маъбуди дигаре бо 

Аллоҳ таоло вуҷуд дорад? Аллоҳ 

таоло аз он чи [барояш] шарик қарор 

медиҳанд, бартар аст 

  ِ ن َيۡهِديُكۡم فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  مه
َ
أ

ََٰح بُۡشَرُۢا  وَ  َِي ٱلَۡبۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلر 
 ِْۚ َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه

َ
ۦُٓۗ أ َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِ

ا يُۡشِرُكونَ  ُ َعمه  ٦٣ تََعَٰلَى ٱَّلله

64. [Оё маъбудони шумо беҳтаранд] Ё 

касе, ки офаринишро оғоз кард ва 

сипас онро бозмегардонад ва [ё] он ки 

аз осмон ва замин ба шумо рӯзӣ 

медиҳад? Оё маъбуди дигаре бо 

Аллоҳ таоло вуҷуд дорад? Бигӯ: «Агар 

ростгӯед, далелатонро биёваред» 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوَمن   مه
َ
أ

ۡرِضِۗ 
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزقُُكم م 
ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُرۡ  َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه

َ
َهََٰنُكۡم أ

 ٦٤ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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65. Бигӯ: «Касе дар осмонҳо ва замин 

аз ғайб огоҳ нест, магар Аллоҳ таоло. 

Ва намедонанд чи замоне барангехта 

мешаванд 

َمََٰوَِٰت  ها َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسه قُل ل
ْۚ َوَما  ُ ها ٱَّلله ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل

َ
َوٱلۡأ

يه 
َ
 ٦٥ اَن ُيۡبَعُثونَ يَۡشُعُروَن أ

66. Оё илмашон дар бораи охират ба 

камол расидааст [ва дар борааш яқин 

доранд? Ҳаргиз], балки онон дар ин 

маврид дар шак [-у ҳайронӣ] ҳастанд, 

балки эшон нисбат ба [фаҳми] он 

[бебасират ва] кӯрдиланд 

ََٰرَك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡل  ِخَرةِِۚ بَۡل بَِل ٱده
ِۡنَها   ۖۡ بَۡل ُهم م  ِۡنَها ُهۡم فِي َشك ٖ م 

 ٦٦ َعُمونَ 

67. Ва касоне, ки куфр варзиданд, 

гуфтанд: «Оё ҳангоме ки мо ва 

падаронамон хок шудем, моро [зинда 

мекунанд ва аз гӯр] берун меоваранд? 

ِءَذا ُكنها 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َٰٗبا َوَقاَل ٱل تَُر

ئِنها لَُمۡخرَُجونَ 
َ
 ٦٧ وََءابَآُؤنَآ أ

68. Дар ҳақиқат, инро ба мо ва пеш аз 

ин ба падаронамон [низ] ваъда 

додаанд. Ин [сухан чизе] нест, магар 

афсонаҳои пешиниён» 

لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن وََءابَآُؤنَا ِمن 
 
َ
هٓا أ َسَِٰطيُر  َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ٦٨ ٱلۡأ

69. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Дар замин гардиш кунед ва бингаред, 

ки саранҷоми гунаҳгорон чи гуна 

будааст» 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

70. Ва аз [рӯйгардонии] онон ғамгин 

набош ва аз найрангҳое, ки 

меварзанд, дилтанг нашав 

َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُكن فِي 
ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ٧٠ َضۡيٖق م 

71. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар 

ростгӯед, ин ваъда [-и азоб] кай хоҳад 

буд»? 

لۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱ
 ٧١ َصَِٰدقِينَ 

72. Бигӯ: «Чи басо бархе аз он чи ба 

шитоб мехоҳед, ба шумо наздик 

бошад» 

ن يَُكوَن َرِدَف لَُكم 
َ
قُۡل َعَسيَٰٓ أ

هِذي تَۡسَتۡعِجلُونَ   ٧٢ َبۡعُض ٱل
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73. Ва бе гумон, Парвардигорат 

нисбат ба мардум бахшиш [-у раҳмат] 

дорад, вале бештарашон сипос 

намегузоранд 

اِس   َوِإنه َربهَك لَُذو َفۡضٍل عَلَى ٱلنه
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
َوَلَِٰكنه أ
 ٧٣ يَۡشُكُرونَ 

74. Ва бе тардид, Парвардигорат он 

чиро дар синаҳояшон пинҳон мекунанд 

ва он чиро ошкор месозанд, ба хубӣ 

медонад 

َك لََيۡعلَُم َما تُِكنُّ  َوِإنه َربه 
 ٧٤ ُصُدوُرُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ 

75. Ва ҳеҷ пинҳонӣ дар осмону замин 

нест, магар он ки дар китобе равшан 

[Лавҳи маҳфуз] сабт аст 

ۡرِض 
َ
َمآِء َوٱلۡأ َوَما ِمۡن غَآئَِبةٖ فِي ٱلسه

بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٧٥ إِل

76. Бе гумон, ин Қуръон бештар он 

чиро, ки Бани Исроил дар борааш 

ихтилоф доранд, барояшон баён 

мекунад 

إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي 
هِذي ُهۡم فِيهِ   ۡكثََر ٱل

َ
َِٰٓءيَل أ إِۡسَر
 ٧٦ َيخَۡتلُِفونَ 

77. Ва ҳаққо, ки раҳнамун ва раҳмате 

барои муъминон аст 
 ٧٧ َوِإنهُهۥ لَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

78. Мусалламан, Парвардигорат [дар 

қиёмат] ба ҳукми хеш миёнашон 

доварӣ мекунад ва Ӯ шикастнопазири 

доност 

إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهم ِبحُۡكِمهۚۦِْ 
 ٧٨ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

79. Пас, бар Аллоҳ таоло таваккал кун. 

Ба ростӣ, ки ту бар ҳақиқати ошкор 

ҳастӣ 

  ِ ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق  َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ٧٩ ٱلُۡمبِينِ 

80. Ва ту ҳаргиз наметавонӣ 

мурдадилонро шунаво созӣ ва [нидои] 

даъват [-и ҳақ]-ро ба гӯши карон 

бирасонӣ, он гоҳ ки онон пушт 

мекунанд ва рӯй мегардонанд 

إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع  
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ  عَآَء إَِذا َول مه ٱلدُّ  ٨٠ ٱلصُّ
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81. Ва ту наметавонӣ кӯрдилонро аз 

гумроҳиашон [бозгардонӣ ва] ҳидоят 

кунӣ. Ту [метавонӣ паёми ҳақро танҳо] 

ба гӯши касоне бирасонӣ, ки ба оёти 

Мо имон доранд ва [дар баробари ҳақ] 

таслиманд 

نَت بَِهَِٰدي ٱلُۡعۡمِي َعن 
َ
َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤِمُن   َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٨١ أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

82. Ва он гоҳ ки [дар остонаи қиёмат] 

фармони [азоб] бар онон воҷиб 

гардад, ҷунбандаеро барояшон аз 

замин бурун меоварем, ки бо онон 

[дар ин маврид] сухан бигӯяд, ки 

мардум ба оёти Мо яқин надоштанд 

ۡخرَۡجَنا 
َ
۞َوِإَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

نه 
َ
ۡرِض تُكَل ُِمُهۡم أ

َ
َِن ٱلۡأ لَُهۡم َدآبهٗة م 

 ْ اَس َكانُوا  ٨٢ أَـِبَيَٰتَِنا لَا يُوقُِنونَ  ٱلنه

83. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки аз ҳар 

уммате гурӯҳе аз онон, ки оёти Моро 

дурӯғ меангоштанд, ҷамъ мекунем, он 

гоҳ [барои ҳисобрасӣ ба саф] нигоҳ 

дошта мешаванд 

ن  ِمه ةٖ َفوٗۡجا م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنحُۡشُر ِمن ُكل 
ُب أَـِب ِ  ٨٣ َيَٰتَِنا َفُهۡم يُوزَُعونَ يَُكذ 

84. То ҳангоме ки [ба ҷойгоҳи 

ҳисобрасӣ] бирасанд, [дар он ҷо Аллоҳ 

таоло] мефармояд: «Оё дар ҳоле ки 

нисбат ба [ҳақиқати] оётам донише 

надоштед, онҳоро дурӯғ меангоштед? 

Ин чи коре буд, ки мекардед?» 

ۡبُتم َحتهيَٰٓ إَِذا َجآءُ  َكذه
َ
و َقاَل أ

اَذا  مه
َ
أَـِبَيَٰتِي َولَۡم ُتحِيُطواْ بَِها ِعلًۡما أ

 ٨٤ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

85. Ва ба хотири ситаме, ки карданд, 

фармон [-и азоб] бар онон воқеъ 

мегардад ва ҳеҷ сухане [дар дифоъ аз 

худ] намегӯянд 

َظلَُمواْ   َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما
 ٨٥ َفُهۡم لَا يَنِطُقونَ 

86. Оё надиданд, ки шабро падид 

овардаем, то дар он оромиш ёбанд ва 

рӯзро равшанибахш [сохтаем, то ба 

кор ва талош бипардозанд]? Бе 

тардид, дар ин [офариниш] барои 

онон, ки имон меоваранд, нишонаҳо [-

и равшане аз қудрати Аллоҳ таоло] 

аст 

هۡيَل لِيَۡسُكُنواْ   نها َجَعلَۡنا ٱل
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك   َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ فِيهِ َوٱلنه
 ٨٦ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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87. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки дар сур 

дамида мешавад ва ҳар ки дар 

осмонҳо ва замин аст, ваҳшат 

мекунад, магар он ки Аллоҳ таоло 

бихоҳад ва ҳамагӣ бо хорӣ [ва зиллат] 

ба пешгоҳи Аллоҳ таоло меоянд 

ورِ َفَفزَِع َمن   َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
ها  ۡرِض إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ فِي ٱلسه

تَۡوهُ َدَِٰخرِينَ 
َ
ْۚ وَُكلٌّ أ ُ  ٨٧ َمن َشآَء ٱَّلله

88. Ва кӯҳҳоро мебинӣ [ва] онҳоро 

беҳаракат мепиндорӣ, ҳол он ки 

монанди гузари абрҳо дар ҳаракатанд. 

Ин офариниши илоҳӣ аст, ки ҳар 

чизеро маҳкам [-у устувор] падид 

овардааст. Бе тардид, Ӯ ба он чи 

мекунед огоҳ аст 

َوتََرى ٱلِۡجَباَل َتحَۡسُبَها َجاِمَدٗة  
ِ  َوِهَي  َحاِبِۚ ُصۡنَع ٱَّلله َتُمرُّ َمره ٱلسه

 ُۢ ِۚ إِنهُهۥ َخبِيُر ۡتَقَن ُكله َشۡيٍء
َ
هِذٓي أ ٱل

 ٨٨ بَِما َتۡفَعلُونَ 

89. Ҳар ки [дар рӯзӣ қиёмат] некӣ 

биёварад, [подоше] беҳтар аз он хоҳад 

дошт ва аз ваҳшати он рӯз дар 

амонанд 

ِۡنَها  َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ  َخيۡر  م 
ِن فََزٖع يَۡوَمئٍِذ َءاِمُنونَ   ٨٩ َوُهم م 

90. Ва ҳар ки бадӣ биёварад, бо рӯяш 

дар оташ нагунсор мешаванд [ва ба 

онон гуфта мешавад]: «Оё ҷуз дар 

баробари он чи кардаед, муҷозот 

мешавед?» 

ي ِئَةِ َفُكبهۡت  َوَمن َجآَء بِٱلسه
ها وُُجوُهُهۡم  ارِ َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل فِي ٱلنه

 ٩٠ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

91. [Эй Паёмбар, ба кофирон бигӯ] 

«Ман фақат маъмурам, ки 

Парвардигори ин шаҳр [Макка]-ро 

бипарастам, ҳамон ки ба ин ҷо ҳурмат 

бахшида ва ҳама чиз аз они Ӯст ва 

маъмурам, ки таслим [-и фармонаш] 

бошам 

ۡعُبَد َربه َهَِٰذهِ  
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
إِنهَمآ أ

َمَها َولَُهۥ ُكلُّ َشۡيٖءِۖ  هِذي َحره ٱلَۡبلَۡدةِ ٱل
ُكوَن ِمَن  

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

 ٩١ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

92. Ва ин ки Қуръонро тиловат кунам. 

Пас, ҳар ки ҳидоят шавад, ба суди хеш 

ҳидоят ёфтааст, ва [ба] ҳар ки гумроҳ 

мегардад, бигӯ: «Ман фақат 

бимдиҳандаам» 

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  
َ
ۡن أ

َ
َوأ

َفإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله  
نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 

َ
 ٩٢ َفُقۡل إِنهَمآ أ
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93. Ва бигӯ: «Ситоиш аз они Аллоҳ 

таоло аст. Ба зудӣ нишонаҳо [-и 

қудрат]-и хешро нишонатон хоҳад дод 

ва онҳоро хоҳед шинохт». Ва 

Парвардигорат аз он чи мекунед, 

ғофил нест 

ِ َسيُِريُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ  َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا   ْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه َفَتۡعرُِفوَنَها

 ٩٣ َتۡعَملُونَ 
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Сураи Қасас  القصص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. То, син, мим  ٓ١ طٓسم 

2. Ин оёти китоби равшангар аст  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. [бахшҳое] аз достони Мӯсо ва 

Фиръавнро барои касоне, ки имон 

овардаанд, ба дурустӣ бар ту тиловат 

мекунем 

َنۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نهَبإِ ُموَسيَٰ  
ِ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٣ َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡحَق 

4. Бе тардид, Фиръавн дар сарзамини 

[Миср] бартарихоҳӣ кард ва 

мардумашро ба гурӯҳҳо тақсим намуд. 

Гурӯҳе аз ононро ба нотавонӣ [ва 

хорӣ] мекашонд, [чунон ки] 

писаронашонро мекушт ва 

занонашонро [барои канизӣ] зинда 

нигаҳ медошт. Ба ростӣ, ки ӯ аз 

табаҳкорон буд 

ۡرِض وََجَعَل  
َ
إِنه فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة  
َ
أ

ِۡنُهۡم يُذَ  ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِيۦ  م 
َ
ب ُِح أ

نَِسآَءُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِمَن 
 ٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

5. Ва мехостем бар Бани Исроил, ки 

дар он сарзамин ба нотавонӣ кашида 

шуда буданд, [бо нобуд кардани 

душманашон] миннат бигузорем ва 

пешвоён [-и мардум] қарорашон диҳем 

ва [пас аз нобудии Фиръавн] ононро 

ворисон [-и сарзамини Шом] намоем 

هِذيَن  ن نهُمنه عَلَى ٱل
َ
َونُرِيُد أ

ۡرِض َوَنجَۡعلَُهۡم  
َ
ٱۡسُتۡضعُِفواْ فِي ٱلۡأ

ٗة َوَنجَۡعلَُهُم ٱلَۡوَٰرِثِينَ  ئِمه
َ
 ٥ أ

6. Ва дар он сарзамин ҳукумат ба 

эшон диҳем ва он чиро Фиръавн ва 

[вазираш] Ҳомон ва сипоҳиёнашон 

ҳамвора аз он метарсиданд [суқути 

ҳукумат], ба онон нишон диҳем 

ۡرِض َونُرَِي 
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم  
ا َكانُواْ َيحَۡذُرونَ   ٦ مه
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7. Ва ба модари Мӯсо илҳом кардем, 

ки: «Ӯро шир бидеҳ ва ҳангоме ки [аз 

осеби фиръавниён] бар ӯ тарсидӣ, 

[кӯдакро дар сандуқе бигзор ва] ба рӯд 

[-и Нил] биандозаш ва натарс ва 

андуҳгин нашав [зеро] ҳатман, ӯро ба 

ту бозмегардонем ва аз паёмбарон 

қарораш медиҳем» 

وَۡحۡيَنآ 
َ
ۡرِضعِيهِِۖ  َوأ

َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموَسيَٰٓ أ

ُ
إِلَيَٰٓ أ

لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ 
َ
َفإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ

وهُ   َولَا َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها َرآدُّ
 ٧ إِلَۡيِك وََجاِعلُوهُ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

8. Пас, [чун модари Мӯсо чунин кард] 

хонадони Фиръавн ӯро [аз об] 

гирифтанд, то саранҷом [солҳо баъд 

ин фарзанди Бани Исроил] душман ва 

[мояи] андуҳашон гардад. Ба ростӣ, ки 

Фиръавн ва Ҳомон ва сипоҳиёнашон 

гунаҳгор буданд 

ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم   فَٱلَۡتَقَطُه
ُۗ إِنه فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن   ا وََحَزنًا َعُدو ٗ

 ٨ وَدُهَما َكانُواْ َخَِٰطـ ِينَ وَُجنُ 

9. Ва [чун Фиръавн дастури қатли 

Мӯсоро дод, Осия] ҳамсари Фиръавн 

гуфт: «[Ин писар] Нури чашми ману 

туст. Ӯро накушед. Чи басо ба мо суде 

бибахшад, ё ӯро ба фарзандӣ 

бигирем», ҳол он ки [оқибати корро] 

намедонистанд 

ُت فِرَۡعۡوَن قُرهُت َعيٖۡن َوَقا
َ
لَِت ٱۡمَرأ

ن 
َ
ل ِي َولََكۖۡ لَا َتۡقُتلُوهُ َعَسيَٰٓ أ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗدا َوُهۡم لَا  
َ
يَنَفَعَنآ أ

 ٩ يَۡشُعُرونَ 

10. Ва дили модари Мӯсо [аз ҳама чиз 

ҷуз ёди писараш] тиҳӣ гашт ва агар 

қалбашро қавӣ накарда будем, ки [ба 

ваъдаи Мо] имон дошта бошад, наздик 

буд он розро фош кунад 

ۖۡ إِن  َٰرِغًا م ِ ُموَسيَٰ َف
ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
َوأ

بَۡطَنا  ن ره
َ
َكاَدۡت لَُتۡبِدي بِهِۦ لَۡولَٓا أ

عَلَىَٰ قَلۡبَِها لَِتُكوَن ِمَن 
 ١٠ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

11. Ва [модари Мӯсо пас аз он ки ӯро 

дар Нил раҳо кард] ба хоҳари ӯ гуфт: 

«Ба дунболаш бирав», пас, [хоҳараш] 

аз дур ба ӯ менигарист, дар ҳоле ки 

онон намедонистанд [ки он духтар, 

хоҳари ин кӯдак аст] 

يهِِۖ َفَبُصَرۡت   ِ ۡختِهِۦ ُقص 
ُ
َوَقالَۡت لِأ

بِهِۦ َعن ُجُنٖب َوُهۡم لَا 
 ١١ يَۡشُعُرونَ 
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12. Ва Мо [шири] ҳамаи занони 

ширдеҳро аз қабл бар ӯ ҳаром кардем 

[чунон ки синаи ҳеҷ якро напазируфт]. 

Он гоҳ [хоҳараш] гуфт: «Мехоҳед 

хонаводаеро нишонатон диҳам, ки ӯро 

бароятон нигаҳ доранд ва хайрхоҳаш 

бошанд?» 

ۡمَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل   ۞وََحره
ۡهِل  َفقَ 

َ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
الَۡت َهۡل أ

َبۡيٖت يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم َوُهۡم لَُهۥ 
 ١٢ َنَِٰصُحونَ 

13. Пас, [онон пазируфтанд ва бад-ин 

сурат] ӯро ба модараш 

бозгардонидем, то чашмаш равшан 

гардад ва ғамгин набошад ва то 

бидонад, ки ваъдаи Аллоҳ таоло ҳақ 

аст, вале бештарашон намедонанд 

ِهِۦ كَۡي َتَقره َعۡيُنَها  م 
ُ
فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

 ِ نه وَۡعَد ٱَّلله
َ
َولَا َتحَۡزَن َولَِتۡعلََم أ

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
َحق   َوَلَِٰكنه أ

 ١٣ َيۡعلَُمونَ 

14. Ва чун Мӯсо ба рушду камоли хеш 

расид ва баруманд шуд, ба ӯ ҳикмату 

дониш [-и оини Бани Исроилро] ато 

кардем ва накукоронро инчунин подош 

медиҳем 

هُۥ َوٱۡسَتَوىَٰٓ َءاَتۡيَنَُٰه   ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي   ُحۡكٗما وَِعلۡٗما
 ١٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

15. Ҳангоме ки мардум [машғули 

истироҳат ва] бехабар буданд, Мӯсо 

[махфиёна] вориди шаҳр шуд ва ду 

мардро дид, ки бо якдигар даргир 

шудаанд. Яке аз онон [аз қавми Бани 

Исроил ва] аз дӯстони Мӯсо буд ва 

дигаре [қибтӣ буд ва] аз душманонаш. 

Пас, он ки аз дӯстони ӯ буд, алайҳи 

душманаш аз Мӯсо ёрӣ хост, пас, 

[Мӯсо] мушт [-и маҳкам]-е ба вай заду 

ӯро аз пой даровард [он гоҳ] гуфт: «Ин 

кори шайтон буд. Ҳаққо, ки ӯ душман [-

и инсон ва] гумроҳкунандаи ошкоре 

аст» 

َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ  
ۡهلَِها َفوََجَد فِيَها رَُجلَيِۡن  

َ
ِۡن أ م 

ۦ َوَهََٰذا  َيۡقَتتِلَاِن َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِ 
هِذي ِمن  ِهۖۦِۡ فَٱۡسَتَغََٰثُه ٱل ِمۡن َعُدو 

ِهِۦ   هِذي ِمۡن َعُدو  ِشيَعتِهِۦ عَلَى ٱل
َفَوَكَزُهۥ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعلَۡيهِِۖ َقاَل 

ۡيَطَِٰنِۖ إِنهُهۥ َعُدو     َهََٰذا ِمۡن َعَمِل ٱلشه
بِين   ِضل   مُّ  ١٥ مُّ
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16. [Сипас] Гуфт: «Парвардигоро, ман 

ба худ ситам кардаам, пас, маро 

бибахш» ва [Аллоҳ таоло] ӯро бахшид. 

Бе тардид, Ӯ омурзандаи меҳрубон 

аст 

ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي فَٱۡغفِۡر   َقاَل َرب 
ۥْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر   لِي َفَغَفَر لَُه

 ١٦ ٱلرهِحيمُ 

17. [Он гоҳ] Гуфт: «Парвардигоро, ба 

шукронаи он ки бар ман неъмат [-и 

қудрату дониш] арзонӣ доштаӣ, ҳаргиз 

пуштибони муҷримон нахоҳам буд» 

ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن 
َ
ِ بَِمآ أ َقاَل َرب 

ُكوَن َظِهيٗرا ل ِلُۡمۡجرِِمينَ 
َ
 ١٧ أ

18. [Мӯсо] Шабро бо тарсу нигаронӣ 

дар шаҳр ба субҳ расонд, ки ногоҳ 

марде, ки дирӯз аз ӯ ёрӣ хоста буд, 

боз ба фарёд аз ӯ ёрӣ хост. Мӯсо ба ӯ 

гуфт: «Воқеан, ошкор аст, ки ту 

[моҷароҷӯ ва] гумроҳӣ» 

ۡصَبَح فِي ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيتََرقهُب  
َ
فَأ

ۡمِس 
َ
هِذي ٱۡستَنَصَرُهۥ بِٱلۡأ َفإَِذا ٱل

ۚۥْ َقاَل لَُهۥ  ُموَسيَٰٓ إِنهَك يَۡسَتۡصرُِخُه
بِين    ١٨ لََغوِي   مُّ

19. Пас, ҳангоме ки [Мӯсо] хост, ба 

касе, ки душмани ҳар дуи онон буд, 

ҳамла кунад, [он марди қибтӣ] гуфт: 

«Эй Мӯсо, оё мехоҳӣ ҳамон гуна ки 

дирӯз касеро куштӣ, [имрӯз низ] маро 

бикушӣ? Қасди ту фақат зӯргӯӣ дар ин 

сарзамин аст ва намехоҳӣ аз 

ислоҳгарон [байни афрод] бошӣ» 

هِذي ُهَو  ن َيۡبِطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ فَلَمه

ن 
َ
تُرِيُد أ

َ
هُهَما َقاَل َيَُٰموَسيَٰٓ أ َعُدو   ل

ۡمِسِۖ  
َ
ا بِٱلۡأ َتۡقُتلَنِي َكَما َقَتلَۡت َنۡفَسُۢ

ن تَُكوَن َجبهاٗرا فِي 
َ
هٓا أ إِن تُرِيُد إِل

 ۡ ن تَُكوَن ِمَن ٱل
َ
ۡرِض َوَما تُرِيُد أ

َ
أ

 ١٩ ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

20. Ва [дар ин ҳангом] марде [ки аз 

дӯстони Мӯсо буд] аз дуртарин нуқтаи 

шаҳр шитобон омад [ва] гуфт: «Эй 

Мӯсо, бузургон [-и қавми Фиръавн] дар 

бораи куштанат ба машварат 

нишастаанд, пас, бедиранг [аз шаҳр] 

хориҷ шав, [ки] ман ҳатман, хайрхоҳат 

ҳастам» 

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ 
َ
ِۡن أ وََجآَء رَُجل  م 

يَۡسَعيَٰ َقاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه ٱلَۡملََأ 
تَِمُروَن بَِك لَِيۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِن ِي  

ۡ
يَأ

َِٰصِحينَ   ٢٠ لََك ِمَن ٱلنه
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21. Пас, Мӯсо бо тарсу нигаронӣ аз 

шаҳр берун рафт ва гуфт: 

«Парвардигоро, маро аз [осеби] 

ситамгорон наҷот бидеҳ» 

فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ َقاَل  
َٰلِِمينَ  ِ َنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه  ٢١ َرب 

22. Ва чун ба шаҳри Мадян рӯ овард, 

гуфт: «Умед аст, Парвардигорам маро 

ба роҳи рост ҳидоят кунад» 

َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن َقاَل َعَسيَٰ  ا تَوَجه َولَمه
بِيلِ  ن َيۡهِديَنِي َسَوآَء ٱلسه

َ
 ٢٢ َرب ِٓي أ

23. Ва ҳангоме ки ба [чоҳи] оби Мадян 

расид, бар сари чоҳ гурӯҳе аз 

мардумро дид, ки [чаҳорпоёни худро] 

об медиҳанд ва наздики онон ду занро 

дид, ки [гӯсфандонашонро] канор 

мекашиданд [ва аз дигарон фосила 

мегирифтанд. Мӯсо] гуфт: «Шумо чи 

мекунед? [Чаро гӯсфандони худро об 

намедиҳед.] Онон гуфтанд: «Мо [ба 

рамаи худ] об намедиҳем, то ин 

чӯпонҳо бозгарданд [ва музоҳимамон 

набошанд]. Падарамон пирамарде 

куҳансол аст [ва тавоноии ин корро 

надорад]» 

ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ   َولَمه
اِس يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن  َِن ٱلنه ٗة م  مه

ُ
أ

َتيِۡن تَُذوَداِنِۖ َقاَل َما 
َ
ُدونِِهُم ٱۡمَرأ

ۖۡ َقالََتا لَا نَۡسِقي َحتهيَٰ   َخۡطُبُكَما
بُونَا َشۡيخ  يُۡصِدَر ٱلر ِعَ 

َ
ۖۡ َوأ آُء

 ٢٣ َكبِير  

24. Мӯсо барои он ду нафар 

[гӯсфандонашонро] об дод, он гоҳ сӯйи 

соя бозгашт ва гуфт: «Парвардигоро, 

ба ҳар хайре, ки бароям бифиристӣ, 

сахт ниёзмандам» 

  ِ
ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقيَٰ لَُهَما ُثمه تََول

ِ إِن ِ  نَزلَۡت إِلَيه ِمۡن َفَقاَل َرب 
َ
ي لَِمآ أ

 ٢٤ َخيٖۡر فَقِير  

25. Он гоҳ яке аз он ду [зан], дар ҳоле 

ки бо шарму ҳаё гом бармедошт, 

наздаш омаду гуфт: «Падарам 

даъватат мекунад [ки наздаш биравӣ], 

то музди он ки [гӯсфандон]-ро 

бароямон об додӣ, ба ту пардохт 

кунад». Чун [Мӯсо] назди ӯ рафту 

саргузашташро барои ӯ ҳикоят кард, 

вай гуфт: «Натарс, ки аз гурӯҳи 

ситамгор наҷот ёфтаӣ» 

َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى   فََجآَءتُۡه إِۡحَدى
بِي يَۡدُعوَك  

َ
ٱۡستِۡحَيآٖء َقالَۡت إِنه أ

ا   ْۚ فَلَمه ۡجَر َما َسَقۡيَت لََنا
َ
لَِيۡجزِيََك أ

هُۥ َوقَصه َعلَۡيهِ ٱلَۡقَصَص َقاَل  َجآءَ 
لَا َتخَۡفۖۡ َنجَۡوَت ِمَن ٱلَۡقۡوِم 

َٰلِِمينَ   ٢٥ ٱلظه



 

Al-Qasas 

 

688 

 

 القصص

26. Яке аз он ду [духтар] гуфт: 

«Падарҷон, ӯро истихдом кун, [зеро] 

бе тардид, беҳтарин касе, ки метавонӣ 

ба кор бигирӣ он аст, ки неруманду 

амонатдор бошад [ва ӯ чунин аст]» 

بَِت ٱۡسَتـ ِۡجۡرُهۖۡ  
َ
َُٰهَما َيَٰٓأ َقالَۡت إِۡحَدى

إِنه َخيَۡر َمِن ٱۡسَتـ َۡجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ  
ِمينُ 

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. [Пирамард ба Мӯсо] Гуфт: 

«Мехоҳам яке аз ду духтарамро ба 

ҳамсариат дароварам, ба ин [шарт] ки 

ҳашт сол бароям кор кунӣ ва агар [ин 

корро] то даҳ сол идома диҳӣ, лутфу 

муҳаббате аз сӯйи туст. Ман 

намехоҳам бар ту сахтгирӣ кунам. Ин 

шоал-л-лоҳ маро шоиста [ва накукор] 

хоҳӣ ёфт» 

نِكَحَك إِۡحَدى  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
َقاَل إِن ِٓي أ

ُجَرنِي ثََمَٰنَِي 
ۡ
ن تَأ

َ
ٱبۡنََتيه َهََٰتيِۡن عَلَىَٰٓ أ

ۡتَمۡمَت َعۡشٗرا َفِمۡن  ِحَجٖجِۖ َف 
َ
إِۡن أ

ُشقه َعلَۡيَكْۚ  
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ

ُ ِمَن  َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

28. [Мӯсо] Гуфт: «Ин [қарордод] миёни 

ману ту бошад, ки ҳар кадом аз ин ду 

муддат [ҳашт ё даҳ сол]-ро, ки анҷом 

додам, [ба аҳди худ вафо кардаам], 

пас, ситаме бар ман набошад [ва 

нахоҳӣ, ки бештар бимонам] ва Аллоҳ 

таоло бар он чи мегӯем, гувоҳ аст» 

َما  يه
َ
َٰلَِك بَيۡنِي َوبَۡيَنَكۖۡ أ َقاَل َذ

  ۡۖ َجلَيِۡن َقَضۡيُت فَلَا ُعۡدَوََٰن عَلَىه
َ
ٱلۡأ

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل    ٢٨ َوٱَّلله

29. Ҳангоме ки Мӯсо [он] муддат [-и 

муайян]-ро ба поён расонд ва ҳамроҳи 

хонаводааш [аз Мадян ба сӯйи Миср] 

ҳаракат кард, [ногаҳон дар торикии 

шаб] аз сӯйи [кӯҳи] Тӯр оташе дид, ба 

хонаводааш гуфт: «Биистед, ки ман 

оташе [аз дур] дидам. Шояд хабаре аз 

он бароятон биёварам ё шуълаи 

оташе [биёварам], то гарм шавед» 

َجَل وََساَر  
َ
ا َقَضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۞فَلَمه

ورِ   ۦٓ َءانََس ِمن َجانِِب ٱلطُّ ۡهلِهِ
َ
بِأ

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت 
َ
نَاٗراۖۡ َقاَل لِأ

ۡو 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

ارِ لََعلهُكۡم   َِن ٱلنه َجۡذَوةٖ م 
 ٢٩ تَۡصَطلُونَ 
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30. Пас, вақте ба он оташ наздик шуд, 

дар канораи рости он сарзамини дар 

минтақаи пурбаракат [-и Тӯр] аз 

[миёни] як дарахт нидод дода шуд, ки: 

«Эй Мӯсо, бе тардид, ман Аллоҳ 

таоло–Парвардигори ҷаҳониёнам 

ََٰها نُودَِي ِمن َشَِٰٕيِط ٱلَۡوادِ  تَى
َ
آ أ فَلَمه

ۡيَمِن فِي ٱلُۡبۡقَعةِ ٱلُۡمَبََٰرَكةِ ِمَن  
َ
ٱلۡأ

  ُ نَا ٱَّلله
َ
ن َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

َ
َجَرةِ أ ٱلشه

 ٣٠ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

31. Ва асоятро бияфкан». Пас, чун 

[Мӯсо чунин карду] онро дид, ки 

ҳамчун море [босуръат] мехазад, [аз 

тарс] пушт карду гурехт ва бознагашт. 

[Нидо омад] «Эй Мӯсо, пеш о ва 

натарс. Ҳатман, ту аз [осеби хатарҳо] 

эмин шудаӣ 

ا رََءاَها َتۡهتَزُّ   لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

ِۡبْۚ   هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  نهَها َجآن   َول
َ
َكأ

قۡبِۡل َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك ِمَن 
َ
َيَُٰموَسيَٰٓ أ

 ٣١ ٱٓأۡلِمنِينَ 

32. Ва дастро дар гиребонат фурӯ бар 

[то] сапеду бидуни айб [ва бемории 

песӣ] хориҷ шавад ва [барои раҳоӣ] аз 

ин тарс дастонатро ба самти худ ҷамъ 

кун [ва ба синаат бичаспон]. Ин ду 

[муъҷизаи асо ва яди байзо] ду далели 

[равшан] аз сӯи Парвардигорат барои 

Фиръавн ва бузургони [қавми] ӯст. Ба 

ростӣ, ки онон гурӯҳе нофармонанд» 

ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج 
َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓء َوٱۡضُمۡم  

 ِ َك  إِلَۡيَك َجَناَحَك ِمَن ٱلرهۡهِبِۖ َفَذَٰن
ب َِك إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن   بُۡرَهََٰناِن ِمن ره

ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوٗما   َوَملَِإيْهِ
َِٰسقِينَ   ٣٢ َف

33. [Мӯсо] Гуфт: «Парвардигоро, ман 

яке аз ононро [бидуни амд] куштаам, 

метарсам, ки [ба қасоси он қатл] маро 

бикушанд 

ِ إِن ِي َقَتلُۡت ِمنۡ  ُهۡم َنۡفٗسا َقاَل َرب 
ن َيۡقُتلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ٣٣ فَأ

34. Ва бародарам – Ҳорун – забонаш 

аз ман шевотар аст, пас, ӯро 

ҳамроҳам бифирист, то ёварам бошад 

ва ростгӯиямро таъйид кунад, зеро 

метарсам, маро дурӯғгӯ ангоранд» 

ۡفَصُح ِمن ِي لَِساٗنا  
َ
ِخي َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

قُنِٓيِۖ إِن ِٓي   ِ ۡرِسلُۡه َمِعَي رِۡدٗءا يَُصد 
َ
فَأ

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
 ٣٤ أ
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35. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Туро бо 

[пайвастани] бародарат тақвият хоҳем 

намуд ва бароятон тасаллуте қарор 

медиҳем, ки [фиръавниён ҳаргиз] ба 

шумо даст наёбанд ва ба [баракати] 

муъҷизотамон [ки дар ихтиёр доред] 

шумо ва ҳар ки аз шумо пайравӣ 

кунад, пирӯзед» 

ِخيَك 
َ
َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

َوَنجَۡعُل لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يَِصلُوَن 
نُتَما َوَمِن ٱتهَبَعُكَما  

َ
ْۚ أ إِلَۡيُكَما أَـِبَيَٰتَِنآ

 ٣٥ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

36. Пас, чун Мӯсо бо муъҷизоти 

равшани Мо ба сӯяшон омад, гуфтанд: 

«Ин [чизе] нест, магар ҷодуе сохта ва 

мо ҳаргиз ин [иддаои яктопарастӣ]-ро 

аз падаронамон нашнидаем» 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت   ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
ها ِسۡحر   ۡفتَٗرى َوَما َقالُواْ َما َهََٰذآ إِل مُّ

لِينَ  وه
َ
 ٣٦ َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ

37. Ва Мӯсо гуфт: «Парвардигорам 

беҳтар медонад, чи касе ҳидоятро аз 

назди Ӯ овардааст ва [огоҳтар аст, ки] 

оқибати неки он саро барои кист. Бе 

тардид, ситамгорон росткор 

намешаванд» 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء وَ 
َ
َقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي أ

بِٱلُۡهَدىَٰ ِمۡن ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن 
ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   ارِ لَُهۥ َعَٰقَِبُة ٱلده

َٰلُِمونَ   ٣٧ ٱلظه

38. Фиръавн гуфт: «Эй бузургон, 

маъбуде ба ҷуз худ бароятон 

намешиносам, пас, эй Ҳомон, бароям 

оташе бар гил барафрӯз [ва хишт 

бипаз], он гоҳ бурҷи баланде бисоз, 

бошад, ки аз маъбуди Мӯсо бохабар 

шавам. Ҳар чанд ки ҳатман, ӯро 

дурӯғгӯ мепиндорам» 

َها ٱلَۡملَُأ َما   يُّ
َ
َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيَٰٓأ

ِۡن إَِلٍَٰه َغيِۡري  َعلِۡمُت لَُكم م 
 َ ۡوقِۡد لِي َيََٰهََٰمَُٰن عَل

َ
يِن  فَأ ِ ى ٱلط 

لُِع إِلَيَٰٓ  طه
َ
فَٱۡجَعل ل ِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

ُظنُُّهۥ ِمَن  
َ
إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

َِٰذبِينَ   ٣٨ ٱلَۡك

39. Ва ӯ [Фиръавн] ва лашкариёнаш ба 

ноҳақ дар сарзамин [-и Миср] саркашӣ 

карданд ва пиндоштанд, ки ба сӯйи Мо 

бозгардонда намешаванд 

ۡرِض  
َ
َوٱۡسَتۡكبََر ُهَو وَُجُنوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَۡيَنا لَا  
َ
ِ َوَظنُّٓواْ أ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

 ٣٩ يُرَۡجُعونَ 
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40. Пас, [мо] ӯ ва лашкариёнашро [ба 

азоб] фурӯ гирифтем ва ононро ба 

дарё андохтем. Пас, бингар, ки 

оқибати ситамгорон чи гуна буд 

َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي  
َ
فَأ

ٱلَۡيم ِِۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة  
َٰلِِمينَ   ٤٠ ٱلظه

41. Ва ононро пешвоёне қарор додем, 

ки [пайравонашонро] ба оташи [дузах] 

даъват мекарданд ва рӯзи қиёмат ёрӣ 

намешаванд 

ارِِۖ   ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه
َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤١ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا يُنَصُرونَ 

42. Дар ин дунё ба дунболашон 

лаънат равон кардем ва рӯзи қиёмат 

[низ] зиштманзаранд 

  ۡۖ ۡنَيا لَۡعَنٗة ۡتَبۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
َوأ

َن  َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُهم م ِ 
 ٤٢ ٱلَۡمۡقُبوِحينَ 

43. Ва ба ростӣ, пас аз он ки умматҳои 

пешинро нобуд намудем, ба Мӯсо 

китоб [Таврот] додем, ки [муштамил 

бар] равшангариҳо ва ҳидоят ва 

раҳмате барои мардум буд, бошад, ки 

панд пазиранд 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ 
ولَيَٰ  بَ 

ُ
ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن ٱلۡأ

َ
ۡعِد َمآ أ

بََصآئَِر لِلنهاِس َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة  
ُرونَ   ٤٣ لهَعلهُهۡم َيَتَذكه

44. Ва ту [эй паёмбар] он гоҳ ки 

фармони [нубувват]-ро ба Мӯсо 

медодем, дар доманаи ғарбӣ [-и кӯҳи 

Тӯр] ҳузур надоштӣ ва аз гувоҳон [низ] 

набудӣ 

ِ إِۡذ َقَضۡيَنآ  َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلَۡغۡربِي 
ۡمَر َوَما ُكنَت ِمَن  

َ
إِلَيَٰ ُموَسي ٱلۡأ

َِٰهِدينَ   ٤٤ ٱلشه

45. Ва [Мо пас аз Мӯсо] наслҳое 

офаридем ва солҳои тӯлонӣ бар онон 

гузашт [ва паймони илоҳиро фаромӯш 

карданд]. Ва ту дар миёни аҳли Мадян 

иқомат надоштӣ [ки аз достони Мӯсо 

бохабар бошӣ ва] оёти Моро бар онон 

[мардуми Макка] бихонӣ, балки Мо 

будем, ки [ин оётро ба сӯят] 

мефиристодем 

نَا قُُروٗنا َفَتَطاَوَل  
ۡ
نَشأ

َ
َوَلَِٰكنهآ أ

ْۚ َوَما ُكنَت ثَاوِٗيا فِٓي   َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر
ۡهِل َمۡدَيَن َتتۡ 

َ
لُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا  أ

 ٤٥ َوَلَِٰكنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ 
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46. Ва он гоҳ ки [ба Мӯсо] нидо додем, 

ту дар канори кӯҳи Тӯр набудӣ, вале 

ба унвони раҳмате аз сӯйи 

Парвадигорат [ба ту ваҳй намудем], то 

гурӯҳеро, ки пеш аз ту бимдиҳандае ба 

суроғашон наомадааст, [бо ин оёт] бим 

диҳӣ, бошад, ки панд пазиранд 

ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا   َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ
ب َِك لُِتنِذَر   ِن ره َوَلَِٰكن رهۡحمَٗة م 

ِن َقۡبلَِك   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ َقۡوٗما مه

ُرونَ   ٤٦ لََعلهُهۡم َيَتَذكه

47. [Бо кофирон итмоми ҳуҷҷат 

кардем] То вақте ба кайфари корҳое, 

ки дар гузашта муртакиб шудаанд, 

мусибате ба онҳо мерасад, нагӯянд: 

«Парвардигоро, чаро паёмбаре бар мо 

нафиристодӣ, то аз оётат пайравӣ 

кунем ва аз муъминон бошем»? 

ِصيَبُۢة بَِما   ن تُِصيَبُهم مُّ
َ
َولَۡولَٓا أ

يِۡديِهۡم َفَيُقولُواْ َربهَنا لَۡولَٓا َقده 
َ
َمۡت أ

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك  
َ
أ

 ٤٧ َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Вале ҳангоме ки [паёмбари] ҳақ аз 

ҷониби Мо ба суроғашон омад, 

[яҳудиён аз сари лаҷоҷат] гуфтанд: 

«Чаро муъҷизоте ҳаммонанд Мӯсо ба 

ӯ дода нашудааст»? [Дар посухашон 

бигӯ] «Магар [яҳудиён] дар гузашта 

муъҷизоти Мӯсоро инкор накарданд»? 

Онон гуфтанд: «[Қуръону Таврот] ду 

ҷоду ҳастанд, ки якдигарро таъйид 

мекунанд» ва гуфтанд: «Мо тамоми 

[матолиби] онҳоро инкор мекунем» 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا َقالُواْ  فَلَمه
َولَۡم 

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
وتَِي ِمۡثَل َمآ أ

ُ
لَۡولَٓا أ

 ۡۖ وتَِي ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
ُ
يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

 ٖ
َقالُواْ ِسۡحَراِن تََظََٰهَرا َوَقالُٓواْ إِنها بِكُل 

 ٤٨ َكَٰفُِرونَ 

49. Бигӯ: «Агар ростгӯед, аз ҷониби 

Аллоҳ таоло китобе ҳидоятбахштар аз 

ин ду [китоб] биёваред, то ман низ аз 

он пайравӣ кунам» 

 ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 
ۡ
قُۡل فَأ

تهبِۡعُه إِن ُكنُتۡم 
َ
ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَمآ أ

َ
ُهَو أ

 ٤٩ َصَِٰدقِينَ 
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50. Пас, агар [Қурайш] ба дархостат 

посухе надоданд, бидон, ки онон 

фақат аз ҳавои нафсашон пайравӣ 

мекунанд ва кист гумроҳтар аз он ки 

бидуни раҳнамуде аз сӯи Аллоҳ таоло 

аз ҳавои нафсаш пайравӣ мекунад? 

Бе тардид, Аллоҳ таоло гурӯҳи 

ситамгорро ҳидоят намекунад 

هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَمۡ  نهَما   َفإِن ل
َ
أ

ِن   َضلُّ ِممه
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ َوَمۡن أ

َ
يَتهبُِعوَن أ

ِْۚ إِنه   َِن ٱَّلله َُٰه بَِغيِۡر ُهٗدى م  ٱتهَبَع َهَوى
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ٥٠ ٱَّلله

51. Ва ба ростӣ, Мо ин оёт [ва ҳикоёт]-

ро яке пас аз дигаре барои онон 

[мушрикону яҳудиён] нозил кардем, 

бошад, ки панд гиранд 

لَۡنا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم  ۞َولََقۡد َوصه
ُرونَ   ٥١ َيَتَذكه

52. Касоне, ки пеш аз ин [оёти илоҳӣ] 

ба онон китоб [Таврот] додаем, ба ин 

[Қуръон] низ имон меоваранд 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن  َقۡبلِهِۦ  ٱل
 ٥٢ ُهم بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ 

53. Ва чун [оёташ] бар онон хонда 

мешавад, мегӯянд: «Ба он имон 

овардем. Яқинан, сухани ҳаққе аст аз 

ҷониби Парвардигорамон. Ба ростӣ, ки 

Мо пеш аз [нузули] он низ таслим [-и 

фармони Парвардигор] будаем» 

ۦٓ  َوِإَذا ُيۡتلَىَٰ  َعلَۡيِهۡم َقالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
ب َِنآ إِنها ُكنها ِمن  إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره

 ٥٣ َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمينَ 

54. Инонанд, ки ба поси он ки шикебоӣ 

карданд, подошашонро ду бор 

мегиранд ва бо корҳои нек [гуноҳон ва] 

бадиҳоро дафъ мекунанд ва аз он чи 

ба онон рӯзӣ додаем, инфоқ 

менамоянд 

َتيِۡن بَِما  ره ۡجَرُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

َصبَُرواْ َويَۡدرَُءوَن بِٱلۡحََسَنةِ  
ا َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ي ِئََة َوِممه  ٥٤ ٱلسه

55. Ва ҳар гоҳ сухане беҳуда [ва 

ношоиста аз аҳли китоб] мешунаванд, 

[бо бетаваҷҷуҳӣ] аз он рӯй 

мегардонанд ва мегӯянд: «[Подоши] 

Корҳои мо барои мост ва [кайфари] 

корҳои шумо аз они шумост, [шумо аз 

озору носозии мо] дар амонед. Мо ба 

дунболи [ҳамсуҳбатӣ бо] ҷоҳилон 

нестем» 

ۡعَرُضواْ َعۡنُه 
َ
َوِإَذا َسِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم َوَقالُواْ 
َ
لََنآ أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم لَا  
َ
أ

 ٥٥ نَبَۡتِغي ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
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56. [Эй паёмбар] Бе тардид, ту ҳар 

киро дӯст дошта бошӣ, наметавонӣ [ба 

иҷбор ба роҳи рост] ҳидоят кунӣ, балки 

Аллоҳ таоло аст, ки ҳар касро 

бихоҳад, ҳидоят мекунад ва ٕӮ ба 

[ҳоли] роҳёфтагон донотар аст 

ۡحَبۡبَت  
َ
إِنهَك لَا َتۡهِدي َمۡن أ

ْۚ َوُهَو  َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 

َ
 ٥٦ أ

57. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Агар 

ҳамроҳи ту аз ҳидоят пайравӣ кунем, 

моро аз сарзаминамон мерабоянд». 

Оё мо ононро дар ҳарами амне ҷой 

надодем, ки анвои маҳсулот – ба 

унвони рӯзие аз ҷониби Мо – ба 

сӯяшон сарозер мегардад? Вале 

бештарашон [қадри неъматҳои 

илоҳиро] намедонанд 

َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك  
ۡف مِ  ن ُنَتَخطه ِ َولَۡم ُنَمك 

َ
ْۚ أ ۡرِضَنآ

َ
ۡن أ

هُهۡم َحَرًما َءاِمٗنا ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرَُٰت   ل
هُدنها َوَلَِٰكنه   ِن ل ِۡزٗقا م  ِ َشۡيٖء ر 

ُكل 
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٥٧ أ

58. Ва чи бисёр [мардуми] шаҳрҳоеро 

нобуд сохтем, ки дар ҳаққи неъматҳои 

илоҳӣ носипосӣ карда буданд. Ин 

хонаҳои [вайроншудаи] онон аст, ки 

пас аз эшон ҷуз андаке - [касе] дар 

онҳо сукунат накардааст ва Мо вориси 

онон будем 

ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريَةِۭ بَِطَرۡت  
َ
َوَكۡم أ

ۖۡ فَتِلَۡك َمَسَِٰكُنُهۡم لَۡم   َمعِيَشَتَها
ها قَلِ  ِنُۢ َبۡعِدهِۡم إِل يلٗاۖۡ تُۡسَكن م 

 ٥٨ َوُكنها َنحُۡن ٱلَۡوَٰرِثِينَ 

59. Ва Парвардигорат ҳаргиз 

[мардуми] шаҳрҳоро нобуд намекунад, 

магар он ки дар шаҳри бузурге аз онҳо 

[ҳамчун Макка] паёмбаре бифиристад, 

ки оёти Моро бар онон бихонад. Ва Мо 

ҳаргиз шаҳрҳоро нобуд накардем, 

магар он ки сокинонаш [кофиру] 

ситамгор будаанд 

َوَما َكاَن َربَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ  
َِها رَُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم   م 

ُ
َيۡبَعَث فِٓي أ

ها   ْۚ َوَما ُكنها ُمۡهلِكِي ٱلُۡقَرىَٰٓ إِل َءاَيَٰتَِنا
ۡهلَُها َظَٰلُِمونَ 

َ
 ٥٩ َوأ

60. Ва он чи ба шумо дода шудааст, 

баҳра [-и гузаро] ва зинати зиндагии 

дунёст ва он чи назди Аллоҳ таоло 

аст, беҳтар ва пойдортар аст. Оё 

намеандешед? 

ةِ   ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َوَمآ أ

ِ َخيۡر    ْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله ۡنَيا َوزِيَنُتَها ٱلدُّ
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ْۚ أ ۡبَقيَٰٓ

َ
 ٦٠ َوأ
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61. Оё касе, ки ба ӯ ваъдаи наку 

додаем ва ба он хоҳад расид, ҳамчун 

касест, ки ӯро аз баҳраи зиндагии дунё 

бархӯрдор сохтаем ва рӯзи қиёмат аз 

[ҷумлаи] эҳзоршудагон [дар оташи 

дузах] аст? 

َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو  
َ
أ

ةِ َلَٰقِيهِ َكَمن  تهۡعَنَُٰه َمَتََٰع ٱلۡحََيوَٰ مه
ۡنَيا ُثمه ُهَو يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِمَن  ٱلدُّ

 ٦١ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

62. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло 

ба онон нидо медиҳад ва мегӯяд: 

«Афроде, ки шарикони ман [дар 

парастиш] мепиндоштед, куҷо 

ҳастанд?» 

ۡيَن  َويَۡوَم 
َ
ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ   ٦٢ ُشَرَكآِءَي ٱل

63. Касоне [аз сарони кофирон], ки 

азоб барояшон ҳатмӣ аст, мегӯянд: 

«Парвардигоро, инҳо касоне ҳастанд, 

ки мо гумроҳашон кардем. [Оре] 

Ононро гумроҳ кардем, чунон ки [худ 

низ] гумроҳ шудем. Аз [ширку 

тавассули] эшон ба сӯят безорӣ 

меҷӯем. [Дар ҳақиқат] Онон моро 

намепарастиданд [балки шайтонро 

парастиш мекарданд]» 

هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل َربهَنا   َقاَل ٱل
ۡغَوۡيَنَُٰهۡم  

َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل َهَٰٓ

نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما َكانُٓواْ َكَما َغَوۡينَ 
ۡ
ۖۡ َتبَرهأ ا

 ٦٣ إِيهانَا َيۡعُبُدونَ 

64. Ва [ба мушрикон] гуфта мешавад: 

«Шариконатонро [ки ба ҷойи Аллоҳ 

таоло мепарастидед] фаро бихонед 

[то ёриатон кунанд]». Пас, ононро 

мехонанд, вале посухе ба эшон 

намедиҳанд ва азоби [дузах]-ро 

мебинанд [ва орзу мекунанд], кош 

ҳидоятёфта буданд 

َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم َفَدَعوُۡهۡم  
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ 

َ
فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم َوَرأ
نهُهۡم َكانُواْ َيۡهَتُدونَ 

َ
 ٦٤ لَۡو أ

65. Ва рӯзе, ки [Аллоҳ таоло] ононро 

нидо медиҳад ва мефармояд: «Ба 

[даъвати] паёмбарон чи посухе 

додед?» 

َجۡبُتُم  
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل َماَذآ أ

 ٦٥ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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66. Дар он рӯз ҳамаи далоил [ва 

баҳонаҳое, ки барои тавҷеҳ доранд] аз 

онон пинҳон мегардад ва аз [шиддати 

азоб аз ҳоли] якдигар намепурсанд 

ۢنَبآُء يَۡوَمئِٖذ  
َ
َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

 ٦٦ َفُهۡم لَا يَتََسآَءلُونَ 

67. Аммо касе, ки тавба кунад ва имон 

оварад ва кори шоиста анҷом диҳад, 

умед аст, ки аз растагорон бошад 

ا َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل  مه
َ
فَأ

ن يَُكوَن ِمنَ 
َ
  َصَٰلِٗحا َفَعَسيَٰٓ أ

 ٦٧ ٱلُۡمۡفلِِحينَ 

68. Ва Парвардигорат ҳар чи бихоҳад, 

меофаринад ва [ҳар киро бихоҳад ба 

парастиш ва паёмбарӣ] бармегузинад. 

Мушрикон ихтиёре надоранд [ки дар 

ин маврид эътироз кунанд]. Аллоҳ 

таоло муназзаҳ ва бартар аст аз он чи 

бо Ӯ шарик медонанд 

ُۗ َما وَ  َربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر
  ِ ْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله َكاَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة

ا يُۡشِرُكونَ   ٦٨ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

69. Ва Парвардигорат он чи дар 

синаҳояшон пинҳон мекунанд ва он чи 

ошкор месозанд, [ҳамаро] медонад 

ُصُدوُرُهۡم   َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ 
 ٦٩ َوَما ُيۡعلُِنونَ 

70. Ва Ӯ Аллоҳ таоло аст, ки ҳеҷ 

маъбуде [бар ҳақ] ҷуз Ӯ нест. Ситоиш 

дар дунёву охират барои Ӯст ва ҳукм [-

у фармонравоӣ низ] аз они Ӯст ва 

[ҳамагӣ] ба сӯйи Ӯ бозгарданда 

мешавед 

ها ُهَوۖۡ  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل لَُه ٱلۡحَۡمُد َوُهَو ٱَّلله
ولَيَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُه ٱلۡحُۡكُم  

ُ
فِي ٱلۡأ

 ٧٠ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

71. [Ба мушрикон] бигӯ: «Ба ман 

бигӯед, агар Аллоҳ таоло [торикии] 

шабро то рӯзи қиёмат бар шумо 

поянда гардонад, кадом маъбуд ба ҷуз 

Аллоҳ таоло бароятон равшанӣ 

меоварад? Оё [сухани ҳақро] 

намешунавед? 

ُ َعلَۡيُكُم   رََءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

هۡيَل َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن   ٱل
  ِۚ تِيُكم بِِضَيآٍء

ۡ
ِ يَأ إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله

فَلَا تَۡسَمُعونَ 
َ
 ٧١ أ
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72. Бигӯ “Ба ман бигӯед, агар Аллоҳ 

таоло [рӯшноии] рӯзро то рӯзи қиёмат 

бар шумо поянда гардонад, кадом 

маъбуд ба ҷуз Аллоҳ таоло бароятон 

шабе меоварад, ки дар он ором 

бигиред? Оё [ин нишонаҳои қудрати 

илоҳиро] намебинед? 

ُ َعلَۡيُكُم   رََءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َهاَر َسۡرَمًدا إِلَيَٰ   يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن  ٱلنه
تِيُكم بِلَۡيٖل  

ۡ
ِ يَأ إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٧٢ تَۡسُكُنوَن فِيهِِۚ أ

73. Ва Аллоҳ таоло аз раҳмати хеш 

шабу рӯзро бароятон қарор дод, то 

дар шаб ором гиред ва дар рӯз [талош 

кунед ва] аз бахшиши Ӯ [рӯзӣ] биҷӯед 

ва бошад, ки сипос гузоред 

هۡيَل  َوِمن رهۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل
َهاَر لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن   َوٱلنه

 ٧٣ َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

74. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло 

ба онон нидо медиҳад ва мегӯяд: 

«Афроде, ки шарикони ман [дар 

парастиш] мепиндоштед, куҷо 

ҳастанд?» 

ۡيَن  
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ   ٧٤ ُشَرَكآِءَي ٱل

75. Ва аз ҳар уммате гувоҳе 

бармегузинем [ки паёмбари онон аст 

ва дар мавриди куфрашон шаҳодат 

медиҳад]. Сипас ба онон мегӯем: 

«Далели [куфру ширки] хешро 

биёваред», пас, медонанд, ки ҳақ аз 

они Аллоҳ таоло аст ва дурӯғҳое, ки 

мебофтанд [ва он чи мушрикона 

мепарастиданд], маҳву нобуд 

гаштааст 

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلَۡنا   مه
ُ
ِ أ

َونَزَۡعَنا ِمن ُكل 
نه ٱلۡحَقه  َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم َفعَ 

َ
لُِمٓواْ أ
ا َكانُواْ   ِ َوَضله َعۡنُهم مه َّلِله

 ٧٥ َيۡفتَُرونَ 

76. Қорун аз қавми Мӯсо буд, аммо бар 

онон фахрфурӯшӣ намуд ва аз 

ганҷина он қадар ба вай дода будем, 

ки [ҳатто] ҳамли калидҳояш барои 

гурӯҳе неруманд мушкил буд. Ҳангоме 

ки [мардуми] қавмаш ба ӯ гуфтанд: 

«[Ба хотири сарватат чунин мағруру] 

сармаст набош. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло сармастонро дӯст намедорад 

َُٰروَن َكاَن ِمن َقۡوِم ُموَسيَٰ   ۞إِنه َق
َفَبَغيَٰ َعلَۡيِهۡمۖۡ وََءاَتۡيَنَُٰه ِمَن ٱلُۡكُنوزِ 

ْولِي  َمآ إِنه َمَفاِتحَُهۥ 
ُ
 بِٱلُۡعۡصَبةِ أ

ُ
لََتُنٓوأ

  ۡۖ ٱلُۡقوهةِ إِۡذ َقاَل لَُهۥ َقۡوُمُهۥ لَا َتۡفَرۡح
َ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفرِِحينَ   ٧٦ إِنه ٱَّلله
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77. Ва бо он чи Аллоҳ таоло ба ту 

бахшидааст, [савоби] сарои охиратро 

биҷӯй ва [дар айни ҳол] баҳраатро аз 

[зиндагии] дунё низ фаромӯш накун ва 

чунон ки Аллоҳ таоло ба ту некӣ 

кардааст, ту низ [ба бандагонаш] некӣ 

кун ва ҳаргиз дар пайи табаҳкорӣ [ва 

фасод] дар замин набош. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло муфсидонро дӯст 

намедорад» 

اَر  ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى
ۖۡ وَ  لَا تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ٱٓأۡلِخَرَة

  ُ ۡحَسَن ٱَّلله
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ۖۡ َوأ ۡنَيا ٱلدُّ

ۡرِضِۖ 
َ
إِلَۡيَكۖۡ َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٧٧ إِنه ٱَّلله

78. [Қорун] гуфт: «Он чи ба ман дода 

шуда, дар натиҷаи [қудрату] донишест, 

ки назди ман аст». Оё намедонист, ки 

Аллоҳ таоло наслҳоеро пеш аз вай 

нобуд карда буд, ки аз ӯ нерумандтар 

ва сарватмандтар буданд? Ва [рӯзи 

қиёмат] аз муҷримон дар бораи 

гуноҳонашон суол намешавад [зеро 

Аллоҳ таоло ҳамаро медонад] 

وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلۡ 
ُ
ٍم ِعنِدٓيِۚ  َقاَل إِنهَمآ أ

ۡهلََك ِمن  
َ
َ َقۡد أ نه ٱَّلله

َ
َولَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
أ

َشدُّ  
َ
َقۡبلِهِۦ ِمَن ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ

ْۚ َولَا يُۡسـ َُل   ۡكثَُر َجمۡٗعا
َ
ِمۡنُه ُقوهٗة َوأ

 ٧٨ َعن ُذنُوبِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

79. Он гоҳ Қорун бо [таҷаммулоту] 

зинатҳояш дар баробари қавмаш 

зоҳир шуд. Афроде [аз атрофиёни ӯ], 

ки хостори зиндагии дунё буданд, 

гуфтанд: «Эй кош, ҳаммонанди он чи 

ба Қорун дода шудааст, мо низ 

доштем. Воқеан, ӯ баҳраи бузурге [аз 

моли дунё] дорад» 

فََخَرَج عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهِۖۦۡ َقاَل  
هِذيَن يُرِيُدونَ  ۡنَيا ٱل ةَ ٱلدُّ  ٱلۡحََيوَٰ

َُٰروُن إِنهُهۥ   وتَِي َق
ُ
َيَٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ أ

ٍ َعِظيمٖ   ٧٩ لَُذو َحظ 

80. Аммо касоне, ки дониш [-и ҳақиқӣ] 

ёфта буданд, гуфтанд: «Вой бар 

шумо! Барои касе, ки имон овардааст 

ва корҳои шоиста мекунад, савоби 

илоҳӣ беҳтар аст ва ин [сухан]-ро 

касоне ба ҷуз шикебоён 

намепазиранд» 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوۡيلَُكۡم  
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ َخيۡر  ل َِمۡن َءاَمَن وََعِمَل   ثََواُب ٱَّلله
ها   ََٰهآ إِل ى ْۚ َولَا يُلَقه َصَٰلِٗحا

َٰبُِرونَ   ٨٠ ٱلصه
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81. Он гоҳ Қорунро ҳамроҳи [хонааш 

дар замин фуру бурдем, пас, ҳеҷ 

гурӯҳе надошт, ки дар баробари 

[азоби] Аллоҳ таоло ёриаш кунанд ва 

[худ низ] натавонист ба хештан ёрӣ 

расонад 

ۡرَض َفَما  
َ
فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

َكاَن لَُهۥ ِمن فِئَةٖ يَنُصُرونَُهۥ ِمن  
ِ َوَما َكاَن ِمَن  ُدوِن ٱَّلله

 ٨١ ٱلُۡمنَتِصِرينَ 

82. Ва касоне, ки дирӯз орзу 

мекарданд, ба ҷойи ӯ бошанд, бомдод 

[-и рӯзи баъд] мегуфтанд: «Вой бар 

мо! Гӯӣ Аллоҳ таоло аст, ки [неъмату] 

рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад густурда 

медорад ва [ё] танг мегирад. Агар 

Аллоҳ таоло бар мо миннат наниҳода 

буд, ҳатман, моро [низ ба сазои 

суханонамон ба жарфои замин] фурӯ 

мебурд. Эй вой! Гӯӣ кофирон ҳаргиз 

растагор намешаванд 

هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ  ۡصَبَح ٱل
َ
َوأ

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡمِس َيُقولُوَن َوۡيَكأ

َ
بِٱلۡأ

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن  يَبُۡسُط ٱلر 
ُ ِعبَ  نه ٱَّلله ن مه

َ
ۖۡ لَۡولَٓا أ ادِهِۦ َويَۡقِدُر

نهُهۥ لَا  
َ
ۖۡ َوۡيَكأ َعلَۡيَنا لَخََسَف بَِنا

َٰفُِرونَ   ٨٢ ُيۡفلُِح ٱلَۡك

83. Ин сарои охиратро [фақат] барои 

касоне қарор медиҳем, ки хоҳони 

гарданкашӣ ва фасод дар замин 

нестанд ва саранҷоми нек аз они 

парҳезкорон аст 

هِذيَن  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل تِلَۡك ٱلده
ۡرِض َولَا  

َ
ا فِي ٱلۡأ لَا يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ

 ٨٣ فََساٗداْۚ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِينَ 

84. [Рӯзи қиёмат] Ҳар ки некӣ 

биёварад, [подоше] беҳтар аз он хоҳад 

дошт ва ҳар ки бадӣ биёварад, 

[бидонад, ки] касоне, ки корҳои 

ношоиста кардаанд, ҷуз [ба миқдори] 

он чи мекарданд, кайфар намебинанд 

  ۡۖ ِۡنَها َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزى  َوَمن َجآَء بِٱلسه

ها َما َكانُواْ   ي ِـ َاِت إِل هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه ٱل
 ٨٤ َيۡعَملُونَ 
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85. Ҳамон [Парвардигоре], ки 

Қуръонро [нозил намуд ва 

таблиғашро] бар ту воҷиб кард, 

ҳатман, туро ба ҷойгоҳат [дар Макка] 

бозмегардонад. Бигӯ: «Парвардигорам 

беҳтар медонад, чи касе ҳидоят 

овардааст ва чи касе дар гумроҳии 

ошкор аст» 

هِذي فَرََض َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن  إِنه  ٱل
ۡعلَُم َمن 

َ
ب ِٓي أ ِۚ قُل ره َك إِلَيَٰ َمَعادٖ لََرآدُّ

َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ َوَمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل  
بِينٖ   ٨٥ مُّ

86. Ва [пеш аз биъсат] ту орзу 

надоштӣ, ки ин китоб [-и осмонӣ] бар 

ту нозил шавад. [Ин набуд] Магар 

раҳмате аз ҷониби Парвардигорат. 

Пас, ҳаргиз пуштибони кофирон набош 

ن يُلَۡقيَٰٓ إِلَۡيَك  
َ
َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

ب َِكۖۡ فَلَا   ِن ره ها َرۡحمَٗة م  ٱلِۡكَتَُٰب إِل
َٰفِرِينَ   ٨٦ تَُكوَننه َظِهيٗرا ل ِلَۡك

87. Ва мабодо [кофирон] туро аз 

[таблиғи] оёти илоҳӣ – пас аз он ки бар 

ту нозил шуд – боздоранд! Ва 

[мардумро] ба сӯйи Парвардигорат 

даъват кун ва ҳаргиз аз мушрикон 

набош 

ِ َبۡعَد   نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َولَا يَُصدُّ
نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ  

ُ
إِۡذ أ

 ٨٧ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

88. Ва маъбуди дигаре бо Аллоҳ таоло 

[ба ниёиш] нахон. Ҳеҷ маъбуде [ба 

ҳақ] ҷуз Ӯ нест. Ҳама чиз фанопазир 

аст, магар [зоти ҷовид ва] рӯйи Ӯ. 

Фармонравоӣ [танҳо] аз они Ӯст ва 

[рӯзи қиёмат ҳамагӣ] ба пешгоҳаш 

бозгардонда мешавед 

ِ إَِلَٰ  ًها َءاَخَرۘ لَٓا  َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
ها   ها ُهَوْۚ ُكلُّ َشۡيٍء َهالٌِك إِل إَِلََٰه إِل

ۚۥْ لَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ  وَۡجَهُه
 ٨٨ تُرَۡجُعونَ 
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Сураи Анкабут  العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим  ٓ١ الٓم 

2. Оё мардум пиндоштаанд, ҳамин ки 

[ба забон] бигӯянд: «Имон овардем», 

ононро [ба ҳоли худ] вомегузоранд ва 

озмуда намешаванд? 

ن 
َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ َءاَمنها َوُهۡم لَا ُيۡفَتُنونَ َيُقولُٓواْ 

3. Ва ба ростӣ касонеро, ки пеш аз 

онон буданд, низ озмудем ва то Аллоҳ 

таоло касонеро, ки [дар бораи 

имонашон] рост гуфтаанд, 

бозшиносад ва дурӯғгӯёнро [низ] 

маълум гардонад 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ  َولََقۡد َفَتنها ٱل
هِذيَن َصَدُقواْ َف  ُ ٱل لََيۡعلََمنه ٱَّلله

َِٰذبِينَ   ٣ َولََيۡعلََمنه ٱلَۡك

4. Оё касоне, ки корҳои ношоиста 

кардаанд, пиндоштаанд, ки 

метавонанд аз Мо пешӣ бигиранд [ва 

аз азобамон бигурезанд]? Чи бад 

доварӣ мекунанд! 

هِذيَن َيۡعَملُوَن  ۡم َحِسَب ٱل
َ
أ

ْۚ َسآَء َما  ٱلسه  ن يَۡسبُِقونَا
َ
ي ِـ َاِت أ

 ٤ َيحُۡكُمونَ 

5. Ҳар ки ба дидори Аллоҳ таоло умед 

дорад, [бидонад, ки] ваъдаи Аллоҳ 

таоло, ҳатман, хоҳад омад ва ӯ 

шунавову доност 

َجَل 
َ
ِ َفإِنه أ َمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء ٱَّلله

مِ  ِ ٓأَلٖتِۚ َوُهَو ٱلسه  ٥ يُع ٱلَۡعلِيمُ ٱَّلله

6. Ва ҳар ки [дар роҳи ҳақ] бикӯшад, ба 

суди хеш кӯшидааст. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло аз ҷаҳониён бениёз аст 

ۦْٓۚ   َوَمن َجََٰهَد َفإِنهَما يَُجَِٰهُد لَِنۡفِسهِ
َ لََغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦ إِنه ٱَّلله
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7. Ва касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, яқинан 

гуноҳонашонро мезудоем ва ононро 

ба беҳтар аз он чи кардаанд, подош 

медиҳем 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َِرنه َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم  لَُنَكف 

هِذي َكانُ  ۡحَسَن ٱل
َ
واْ َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٧ َيۡعَملُونَ 

8. Ва ба инсон супориш кардем, ки ба 

падару модараш некӣ намояд ва 

[гуфтем]: «Агар он ду кӯшиданд, то 

чизеро, ки ту ба он донише надорӣ 

шарики Ман созӣ, пас, аз онҳо итоат 

макун. Бозгаштатон ба сӯи Ман аст, он 

гоҳ шуморо аз [ҳақиқати] он чи 

мекардед, огоҳ хоҳам кард 

 ۡۖ َٰلَِديۡهِ ُحۡسٗنا ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َوَوصه
َوِإن َجََٰهَداَك لِتُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس 

ْۚ إِلَيه   لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ
نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 

ُ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٨ َتۡعَملُونَ 

9. Ва касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, 

албатта, ононро дар [зумраи] 

шоистагон дармеоварем 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰلِِحينَ   ٩ لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي ٱلصه

10. Ва бархе аз мардум ҳастанд, ки 

мегӯянд «ба Аллоҳ таоло имон 

овардем». Аммо ҳангоме ки дар роҳи 

Аллоҳ таоло озор мебинанд, озори 

кофиронро ҳамчун азоби Аллоҳ таоло 

[сахту ҷонкоҳ] медонанд [ва аз 

имонашон даст мекашанд] ва агар аз 

сӯйи Парвардигорат пирӯзӣ [ва 

кушоише бароятон] пеш ояд, мегӯянд: 

«Бе тардид, мо [низ] бо шумо ҳамроҳ 

будем». Оё Аллоҳ таоло ба он чи дар 

дилҳои ҷаҳониён аст, донотар нест? 

  ِ اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه
ِ َجَعَل فِۡتَنَة   وذَِي فِي ٱَّلله

ُ
َفإَِذآ أ

ِۖۡ َولَئِن َجآَء  اِس َكَعَذاِب ٱَّلله ٱلنه
ب َِك لََيُقولُنه إِنها ُكنها  ِن ره نَۡصر  م 

ۡعلََم بَِما فِي  َمَعُكۡمْۚ 
َ
ُ بِأ َولَيَۡس ٱَّلله

َ
 أ

 ١٠ ُصُدورِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

11. Ва ба ростӣ, Аллоҳ таоло 

касонеро, ки имон овардаанд, ба хубӣ 

мешиносад ва яқинан, мунофиқонро 

[низ] мешиносад 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱل َولََيۡعلََمنه ٱَّلله
 ١١ َولََيۡعلََمنه ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ 
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12. Ва касоне, ки куфр варзиданд, ба 

касоне, ки имон оварданд, мегуфтанд: 

«Аз роҳи мо пайравӣ кунед, ва ҳатман, 

бори гуноҳонатонро ба уҳда мегирем», 

вале онон ҳаргиз чизе аз гуноҳони 

эшонро бар уҳда нахоҳанд гирифт. Ба 

ростӣ, ки онон дурӯғгӯ ҳастанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ  هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوَقاَل ٱل
ٱتهبُِعواْ َسبِيلََنا َولَۡنۡحِمۡل 

َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم بَِحَِٰملِيَن ِمۡن 
ِن َشۡيٍءِۖ إِنهُهۡم   َخَطََٰيَُٰهم م 

َِٰذبُونَ   ١٢ لََك

13. Ва, ҳатман, бори сангини [гуноҳи] 

худ ва борҳои сангин [-и гуноҳи 

пайравон]-ашонро ҳамроҳи бори 

сангини худ ба дӯш хоҳанд кашид ва 

яқинан, рӯзи қиёмат дар мавриди 

дурӯғҳое, ки мебофтанд, бозхост 

хоҳанд шуд 

َع   ۡثَقالٗا مه
َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َولََيۡحِملُنه أ

ۡثَقالِِهۡمۖۡ َولَيُۡسـ َلُنه يَۡوَم ٱلۡقِ 
َ
َيََٰمةِ  أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ١٣ َعمه

14. Ва Мо Нуҳро ба сӯи қавмаш 

фиристодем ва ӯ нуҳсаду панҷоҳ сол 

дар миёни онон буд. Он гоҳ, дар ҳоле 

ки ситамгор [-у кофир] буданд, тӯфон [-

и сангин] ононро фаро гирифт 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ  
َ
َولََقۡد أ

ها َخمِۡسيَن  َف  لَۡف َسَنٍة إِل
َ
لَبَِث فِيِهۡم أ

وَفاُن َوُهۡم  َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
عَاٗما فَأ

 ١٤ َظَٰلُِمونَ 

15. Пас ӯ [Нуҳ] ва сарнишинони 

киштиро наҷот додем ва он [киштӣ]-ро 

нишонае барои [ибрат гирифтани] 

ҷаҳониён қарор додем 

فِ  ۡصَحََٰب ٱلسه
َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
يَنةِ  فَأ

 ١٥ وََجَعلَۡنََٰهآ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

16. Ва [ёд кун аз] Иброҳим он гоҳ ки ба 

қавмаш гуфт: «Аллоҳро бипарастед ва 

аз Ӯ парво кунед, [ки] агар бидонед, ин 

кор бароятон беҳтар аст 

َوِإبَۡرَٰهِيَم إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعُبُدواْ  
 َ َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن  ٱَّلله َوٱتهُقوُهۖۡ َذ

 ١٦ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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17. Ҷуз ин нест, ки ба ҷойи Аллоҳ 

таоло шумо фақат бутҳое [аз сангу 

чӯб]-ро мепарастед ва [бо ин кор ба 

Аллоҳ таоло] дурӯғ мебандед. Дар 

ҳақиқат, касонеро, ки шумо ба ҷойи 

Аллоҳ таоло мепарастед, ихтиёри 

рӯзиатонро надоранд, пас, [неъмату] 

рӯзиро танҳо аз пешгоҳи Аллоҳ таоло 

талаб кунед ва Ӯро бипарастед ва 

шукри Ӯро ба ҷо оваред [ки] ба сӯйи Ӯ 

бозгардонда мешавед 

ۡوَثَٰٗنا  
َ
ِ أ إِنهَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

هِذيَن َتۡعُبُدوَن َوَتخۡلُُقوَن إِۡفكًاْۚ   إِنه ٱل
ِ لَا َيۡملُِكوَن لَُكۡم   ِمن ُدوِن ٱَّلله

ِۡزَق   ِ ٱلر  رِۡزٗقا فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱَّلله
ۥٓۖۡ إِلَۡيهِ   َوٱۡعُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ لَُه

 ١٧ تُرَۡجُعونَ 

18. Ва [эй мушрикон] агар шумо 

[Муҳаммадро] дурӯғгӯ бидонед, [аҷиб 

нест] бе тардид, бархе аз умматҳои 

пеш аз шумо низ [паёмбарони 

илоҳиро] дурӯғгӯ ангоштанд. Ва 

паёмбар вазифае ҷуз расонидани 

ошкори [ваҳй] надорад» 

ِن  َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقۡد َكذه ِ َوِإن تَُكذ 

ها  َقۡبلُِكۡمۖۡ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل
 ١٨ ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

19. Оё надиданд, ки Аллоҳ таоло чи 

гуна офаринишро оғоз мекунад, сипас 

онро [пас аз маргаш] бозмегардонад? 

Ҳатман, ин кор барои Аллоҳ таоло 

осон аст 

ُ ٱلۡخَلَۡق   َولَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ ٱَّلله
َ
أ

  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ۥْٓۚ إِنه َذ ُثمه يُعِيُدهُ
 ١٩ يَِسير  

20. [Эй паёмбар, ба кофирон] бигӯ: 

«Дар замин гардиш кунед ва бингаред, 

ки Аллоҳ таоло чи гуна офаринишро 

оғоз кард, пас, [ба ҳамин сурат низ] 

зиндагии дигарро падид меоварад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло бар ҳар коре 

тавоност 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ُ يُنِشُئ  كَ  ْۚ ُثمه ٱَّلله  ٱلۡخَلَۡق
َ
ۡيَف بََدأ

 ِ
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ةَ ٱٓأۡلِخَرَة

َ
ٱلنهۡشأ

 ٢٠ َشۡيٖء َقِدير  

21. Ӯ ҳар киро бихоҳад, азоб мекунад 

ва бар ҳар ки бихоҳад, раҳмат 

меоварад ва [ҳамагӣ] ба сӯяш 

бозгардонда мешавед 

ُب َمن  ِ ۖۡ  ُيَعذ  يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء
 ٢١ َوِإلَۡيهِ ُتۡقلَُبونَ 
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22. Шумо - [на] дар замин ва на дар 

осмон – ҳаргиз нотавонкунандаи Ӯ 

нестед ва ҷуз Аллоҳ таоло ҳеҷ корсозу 

ёваре надоред» 

ۡرِض َولَا  
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

َمآِءِۖ َوَما لَ  ِن ُدوِن فِي ٱلسه ُكم م 
ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي   ٢٢ ٱَّلله

23. Ва касоне, ки ба оёти Аллоҳ таоло 

ва дидори Ӯ куфр варзиданд, ононанд, 

ки аз раҳмати Ман маъюсанд ва азоби 

дардноке барояшон [дар пеш] аст 

 ِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل
وْ 

ُ
ۦٓ أ َلَٰٓئَِك يَئُِسواْ ِمن رهۡحمَتِي  َولَِقآئِهِ

لِيم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
 ٢٣ َوأ

24. Он гоҳ ҷавоби қавми ӯ [Иброҳим] 

ҷуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ӯро 

бикушед, бисӯзонед». Пас, Аллоҳ 

таоло аз оташ наҷоташ дод. Бе 

тардид, дар ин [раҳоӣ аз оташ] барои 

гурӯҳе, ки имон меоваранд, нишонаҳое 

[барои ибрат гирифтан] аст 

ن َقالُواْ 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َفَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ

ُ ِمَن  َُٰه ٱَّلله نجَى
َ
ُِقوهُ فَأ ۡو َحر 

َ
ٱۡقُتلُوهُ أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم  ِۚ إِنه فِي َذ ارِ ٱلنه
 ٢٤ يُۡؤِمُنونَ 

25. Ва [Иброҳим] гуфт: «Шумо ба ҷойи 

Аллоҳ таоло бутҳое барои худ 

баргузидаед, ки [мояи дӯстӣ ва] 

муҳаббат миёни шумо дар зиндагии 

дунё бошад. Он гоҳ рӯзи қиёмат 

мункири якдигар мешавед ва 

ҳамдигарро лаънат мекунед ва 

ҷойгоҳатон оташ аст ва ҳеҷ ёригаре 

нахоҳед дошт» 

خَۡذتُ  ِ  َوَقاَل إِنهَما ٱته ِن ُدوِن ٱَّلله م م 
ةَ بَيۡنُِكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰةِ  َوده ۡوَثَٰٗنا مه

َ
أ

ۖۡ ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُر  ۡنَيا ٱلدُّ
َبۡعُضُكم بَِبۡعٖض َويَلَۡعُن 

اُر  َُٰكُم ٱلنه َوى
ۡ
َبۡعُضُكم َبۡعٗضا َوَمأ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٥ َوَما لَُكم م 

26. Пас, Лут ба ӯ имон овард ва 

[Иброҳим] гуфт: «Ман ба сӯйи 

Парвардигорам [ба сарзамини Шом] 

ҳиҷрат мекунам. Бе тардид, Ӯ 

шикастнопазири ҳаким аст» 

ۘ َوَقاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر   ۞فَـ َاَمَن لَُهۥ لُوط 
إِلَيَٰ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز  

 ٢٦ ٱلۡحَِكيمُ 
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27. Ва Исҳоқу Яъқубро ба ӯ бахшидем 

ва миёни фарзандонаш нубувват ва 

китоб [-и осмонӣ] қарор додем ва 

подошашро дар ин дунё додем ва 

яқинан, ӯ дар охират [низ] аз 

шоистагон хоҳад буд 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب   َوَوَهۡبَنا لَُه
ُبوهةَ َوٱلِۡكَتََٰب  ِيهتِهِ ٱلنُّ وََجَعلَۡنا فِي ُذر 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي  وَءَ  ۡنَيا ۡجَرُهۥ فِي ٱلدُّ
َ
اَتۡيَنَُٰه أ

َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

28. Ва [ёд кун аз] Лут ҳангоме ки ба 

қавмаш гуфт: «Воқеан, кори бисёр 

зиште мекунед, ки пеш аз шумо ҳеҷ як 

аз мардуми ҷаҳон анҷом надодааст 

ۦٓ إِنهُكۡم  َولُوًطا إِۡذ َقاَل  لَِقۡوِمهِ
تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها  

ۡ
لََتأ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٖد م 
َ
 ٢٨ ِمۡن أ

29. Оё бо мардон меомезед ва [ба 

қасди таҷовуз ба мусофирон] роҳро 

мебандед ва дар маҷолиси худ 

муртакиби корҳои нописанд 

мешавед»? Пас, посухи қавмаш ҷуз ин 

набуд, ки гуфтанд: «Агар ростгӯӣ, 

азоби илоҳиро пеш овар» 

تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن  
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

تُوَن فِي نَادِيُكُم 
ۡ
بِيَل َوتَأ ٱلسه

هٓا   ۦٓ إِل ۖۡ َفَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ ٱلُۡمنَكَر
ِ إِن  ن َقالُواْ ٱئۡتَِنا بَِعَذاِب ٱَّلله

َ
أ

َِٰدقِينَ  ُكنَت ِمنَ   ٢٩ ٱلصه

30. [Лут] Гуфт: «Парвардигоро, маро 

дар баробари муфсидон ёрӣ кун» 
ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم   َقاَل َرب 

 ٣٠ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

31. Ва ҳангоме ки фиристодагони мо 

ба Иброҳим башорати [таваллуди 

писарашро] доданд, ба ӯ гуфтанд: «Мо 

сокинони шаҳри [Садум]-ро нобуд 

хоҳем кард, [чаро ки] бе тардид, 

мардуми он ҷо ситамгоранд» 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم  َولَمه
ۡهِل  

َ
بِٱلۡبُۡشَرىَٰ َقالُٓواْ إِنها ُمۡهلُِكٓواْ أ
ۡهلََها َكانُواْ  

َ
َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه أ

 ٣١ َظَٰلِِمينَ 

32. [Иброҳим] Гуфт: «Лут низ дар он 

ҷост». Фариштагон гуфтанд: «Мо 

беҳтар медонем чи касоне дар он ҷо 

ҳастанд. Ӯ ва хонаводаашро, ҳатман, 

наҷот хоҳем дод, магар ҳамсараш, ки 

аз бозмондагон [дар азоб] хоҳад буд» 

ۡعلَ 
َ
ْۚ َقالُواْ َنحُۡن أ ُم َقاَل إِنه فِيَها لُوٗطا

ها  ۥٓ إِل ۡهلَُه
َ
َينهُهۥ َوأ ِ ۖۡ لَُنَنج  بَِمن فِيَها

تَُهۥ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
 ٣٢ ٱۡمَرأ
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33. Ва чун фариштагони мо назди Лут 

омаданд, аз [тасаввури бешармии 

қавмаш нисбат ба] онон нигарон ва 

дилтанг шуд ва [фариштагон] гуфтанд: 

Натарс ва андуҳгин набош. Мо ту ва 

хонаводаатро, ҳатман, наҷот медиҳем, 

магар ҳамсаратро, ки аз бозмондагон 

[дар азоб] аст 

ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء 
َ
آ أ َولَمه

ۖۡ َوَقالُواْ لَا   بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا
وَك  َتخَۡف َولَا َتحَۡزۡن إِنها ُمَنجُّ

ها  ۡهلََك إِل
َ
تََك َكانَۡت ِمَن َوأ

َ
ٱۡمَرأ

 ٣٣ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

34. Мо бар сокинони ин шаҳр – ба 

кайфари он ки нофармонӣ [ва гуноҳ] 

кардаанд – азобе аз осмон фуруд 

меоварем» 

ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ  
َ
إِنها ُمنِزلُوَن عَلَىَٰٓ أ

َمآِء بَِما َكانُواْ   َِن ٱلسه رِۡجٗزا م 
 ٣٤ نَ َيۡفُسُقو

35. Ва дар ҳақиқат, мо аз он шаҳр [-и 

вайроншуда] барои касоне, ки 

меандешанд, нишона [ва ибрати] 

ошкоре боқӣ гузоштем 

َولََقد تهَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖم 
 ٣٥ َيۡعقِلُونَ 

36. Ва ба сӯйи [сокинони] Мадян 

бародарашон Шуайб [-ро 

фирситодем]. Ӯ гуфт: «Эй қавми ман, 

Аллоҳро бипарастед ва ба рӯзи 

бозпасин умедвор бошед ва дар замин 

ба фасод [ва табоҳӣ] накӯшед» 

َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل  
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

َ َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيۡوَم  َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۡرِض ٱٓأۡلِخَر َولَا 

َ
َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

 ٣٦ ُمۡفِسِدينَ 

37. Вале ӯро дурӯғгӯ ангоштанд ва 

зилзила ононро фаро гирифт. Пас, дар 

хонаҳои худ ба рӯй афтоданд ва ҳалок 

шуданд 

َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة 
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
 ٣٧ فَأ

38. Ва [қавми] Од ва Самудро [низ 

ҳалок кардем] ва яқинан бархе аз 

хонаҳои [вайроншудаи] онон бароятон 

намоён аст. Ва шайтон корҳояшонро 

дар назарашон биёрост ва ононро аз 

роҳи [ҳақ] боздошт, дар ҳоле ки 

[нисбат ба ҳаққу ботил] бино буданд 

ِن  وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوَقد  تهبَيهَن لَُكم م 
ۡيَطَُٰن  َسَِٰكنِِهۡمۖۡ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه مه
بِيِل   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم َفَصده

َ
أ

 ٣٨ وََكانُواْ ُمۡستَۡبِصِرينَ 



 

Al-‘Ankabut 

 

708 

 

 العنكبوت

39. Ва Қорун ва Фиръавн ва Ҳомонро 

[низ нобуд кардем] ва ба ростӣ, Мӯсо 

бо далоили равшан наздашон омад, 

пас, онон дар сарзамин [-и Миср] 

саркашӣ карданд, вале [аз азоби 

илоҳӣ] пешӣ нагирифтанд [ва роҳи 

фирор надоштанд] 

َُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقۡد  َوَق
وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت   َجآَءُهم مُّ

ۡرِض َوَما َكانُواْ  
َ
فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٣٩ َسَٰبِقِينَ 

40. Пас, ҳар яке аз эшонро ба 

[кайфари] гуноҳашон азоб кардем. 

Пас, ба бархе аз онон борони санг 

фиристодем ва бархе дигарро бонги 

маргбор фурӯ гирифт ва бархеро дар 

замин фурӯ бурдем ва бархеро ғарқ 

кардем. Аллоҳ таоло ҳаргиз ба онон 

ситам накард, балки онон [худ] ба 

хештан ситам мекарданд 

ۡن   َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ َفِمۡنُهم مه
َ
ًّا أ َفُكل

ۡن  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مه
َ
أ

ۡن   ۡيَحُة َوِمۡنُهم مه َخَذتُۡه ٱلصه
َ
أ

ۡن   ۡرَض َوِمۡنُهم مه
َ
َخَسۡفَنا بِهِ ٱلۡأ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم   ْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله ۡغَرۡقَنا
َ
أ

نُفَسُهۡم   َوَلَِٰكن
َ
َكانُٓواْ أ

 ٤٠ َيۡظلُِمونَ 

41. Масали касоне, ки ба ҷойи Аллоҳ 

таоло дӯстоне [аз сангу чӯб ва 

мурдагонро ба унвони шафоатгар] 

барои худ баргузидаанд, ҳамчун 

масали анкабут аст, ки хонаи 

[бедавомро паноҳгоҳи хеш] 

баргузидааст ва бе тардид, сусттарин 

хонаҳо хонаи анкабут аст. Агар 

[мушрикон ин ҳақиқатро] медонистанд, 

[бутҳоро ба парастиш намегирифтанд] 

 ِ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمَثُل ٱل
خََذۡت   ۡولَِيآَء َكَمَثِل ٱلَۡعنَكُبوِت ٱته

َ
أ

ۡوَهَن ٱلُۡبُيوِت لََبۡيُت  
َ
ۖۡ َوِإنه أ بَيٗۡتا

 ٤١ ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

42. Яқинан, Аллоҳ таоло ҳар он чиро 

ба ҷойи Ӯ [ба парастиш] мехонанд 

медонад ва Ӯ шикастнопазири ҳаким 

аст 

َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن  إِنه ٱَّلله
ِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء

 ٤٢ ٱلۡحَِكيمُ 

43. Ин масалҳоро барои мардум 

мезанем ва ҷуз доноён касе онҳоро 

дарнамеёбад 

ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما 
َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

ها ٱلَۡعَٰلُِمونَ   ٤٣ َيۡعقِلَُهآ إِل
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44. Аллоҳ таоло осмонҳо ва заминро 

ба ҳақ офарид. Бе тардид, дар ин 

[офариниш] барои муъминон нишонае 

[аз қудрати илоҳӣ] аст 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله
َٰلَِك ٓأَليَٗة  ِۚ إِنه فِي َذ ِ بِٱلۡحَق 

 ٤٤ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

45. [Эй паёмбар] Он чиро аз ин китоб 

бар ту ваҳй шудааст, тиловат кун ва 

намоз барпо дор. Ба ростӣ, ки намоз 

инсонро аз гуноҳ ва зишткорӣ 

бозмедорад ва, албатта, ёди Аллоҳ 

таоло [аз ҳар коре] болотар аст ва 

Аллоҳ таоло медонад, ки чи мекунед 

وِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب 
ُ
ٱتُۡل َمآ أ

ةَ َتۡنَهيَٰ َعِن  لَوَٰ ۖۡ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

 ِ   ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِِۗ َولَِذۡكُر ٱَّلله
ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ُۗ َوٱَّلله ۡكبَُر

َ
 ٤٥ أ

46. [Эй муъминон] Бо аҳли китоб ҷуз 

ба беҳтарин шева баҳсу мунозира 

накунед, магар касоне аз онон, ки 

ситам карданд [ва бо шумо ба ҷанг 

брахостанд] ва бигӯед: «Мо ба тамоми 

он чи [аз сӯйи Аллоҳ таоло] бар мо ва 

шумо нозил шудааст, имон овардаем 

ва маъбуди мо ва шумо якест ва мо 

таслими [фармони] Ӯ ҳастем» 

ها  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ

هِذيَن َظلَُمواْ   ها ٱل ۡحَسُن إِل
َ
بِٱلهتِي ِهَي أ

نزَِل 
ُ
هِذٓي أ ِمۡنُهۡمۖۡ َوُقولُٓواْ َءاَمنها بِٱل

نزَِل إِلَۡيُكۡم َوِإَلَُٰهَنا 
ُ
إِلَۡيَنا َوأ

َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن لَُهۥ  
 ٤٦ ُمۡسلُِمونَ 

47. Ва бад-ин гуна [ки ба паёмбарони 

пешин китоби осмонӣ фурӯ 

фиристодем] ин китобро [низ] бар ту 

нозил кардем, пас, касоне, ки [пеш аз 

ту] ба онон китоб [-и осмонӣ] додем, ба 

ин [Қуръон низ] имон меоваранд ва аз 

инон [мушрикон] касоне ҳастанд, ки ба 

он имон меоваранд ва ҷуз кофирон 

[касе] оёти Моро инкор намекунад 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ  
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب يُۡؤِمُنوَن  فَٱل
ُؤلَآِء َمن يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ بِهِ  ۖۦۡ َوِمۡن َهَٰٓ

ها   َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل
َٰفُِرونَ   ٤٧ ٱلَۡك

48. Ва пеш аз [нузули] Қуръон ту 

[ҳаргиз] ҳеҷ китобе намехондӣ ва бо 

дасти худ чизе наменавиштӣ, вагарна, 

ҳатман, ботиландешон [дар бораи 

ҳақиқати паёмбариат] тардид 

мекарданд 

َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن  
ُهۥ بَِيِمينَِكۖۡ إِٗذا   كَِتَٰٖب َولَا َتخُطُّ

هٱۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُونَ   ٤٨ ل
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49. Балки он [китоб муштамил бар] 

оёти равшанест, ки дар синаи 

донишварон [-и муъмин] ҷой дорад ва 

ҷуз ситамгорон [-и мушрик касе] оёти 

Моро инкор намекунад 

بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  فِي ُصُدورِ  
وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ َوَما َيجَۡحُد 

ُ
هِذيَن أ ٱل

َٰلُِمونَ  ها ٱلظه  ٤٩ أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

50. Ва [мушрикон] гуфтанд: «Чаро 

муъҷизоте аз сӯи Парвардигораш бар 

ӯ нозил нашудааст»? Бигӯ: «Муъҷизот 

назди Аллоҳ таоло аст [ва ба фармони 

Ӯ нозил мешавад] ва ман фақат 

бимдиҳандаи ошкорам» 

ِن  نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

  ِ ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله ره
بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
 ٥٠ َوِإنهَمآ أ

51. Оё барояшон кофӣ нест, ки Мо 

Қуръонро бар ту нозил кардем, ки 

[пайваста] бар онон хонда мешавад? 

Бе гумон, дар ин [Қуръон] барои 

мардуме, ки имон меоваранд, раҳмату 

панд аст 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
أ

َٰلَِك  ٱلِۡكَتََٰب ُيۡتلَىَٰ  َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه فِي َذ
 ٥١ لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

52. Бигӯ: «Ҳамин бас, ки Аллоҳ таоло 

миёни ману шумо гувоҳ аст. Ӯ он чиро, 

ки дар осмонҳо ва замин аст, медонад 

ва касоне, ки ба ботил гаравидаанд ва 

ба Аллоҳ таоло куфр варзидаанд, 

ононанд, ки зиёнкоранд» 

ِ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم   قُۡل َكَفيَٰ بِٱَّلله
َمََٰوَِٰت  َشِهيٗداۖۡ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡبَِٰطِل  ۡرِضِۗ َوٱل
َ
َوٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ِ أ َوَكَفُرواْ بِٱَّلله

 ٥٢ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

53. Ва [мушрикон] ба шитоб аз ту 

дархости азоб мекунанд ва агар 

мавъиди муқарраре [дар кор] набуд, 

яқинан, азоби [илоҳӣ] ба [суроғи] онон 

меомад ва [саранҷом] дар ҳоле ки 

ғофиланд, ногаҳон ба суроғашон 

хоҳад омад 

َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَٓا 
ي لهجَآَءُهُم ٱلَۡعذَ  َسم ٗ َجل  مُّ

َ
اُبْۚ  أ

تِيَنهُهم َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا  
ۡ
َولََيأ

 ٥٣ يَۡشُعُرونَ 

54. Ва [мушрикон] ба шитоб аз ту 

дархости азоб мекунанд, ва яқинан, 

дузах бар кофирон иҳота дорад 

يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم 
َٰفِرِينَ   ٥٤ لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡك
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55. Рӯзе, ки азоб аз болои сару зери 

пояшон ононро фаро мегирад ва 

[Аллоҳ таоло ба онон] мефармояд: 

«[Кайфари] Он чиро анҷом медодед, 

бичашед 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمن َفۡوقِِهۡم  يَۡوَم َيۡغَشى
رُۡجلِِهۡم َويَُقوُل ُذوُقواْ  

َ
َوِمن َتحِۡت أ

 ٥٥ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

56. Эй бандагони ман, ки имон 

овардаед, бе гумон, замини Ман 

густарда аст [пас, барои раҳоӣ аз 

фишори мушрикон ҳиҷрат кунед] ва 

танҳо Маро парастед» 

ۡرِضي 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

ََٰي فَٱۡعُبُدونِ   ٥٦ َوَِٰسَعة  َفإِيه

57. Ҳар касе чашандаи [таъми] марг 

аст; он гоҳ ба сӯи Мо бозгардонда 

мешавед 

ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۖ ُثمه إِلَۡيَنا  
 ٥٧ تُرَۡجُعونَ 

58. Ва касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, 

ҳатман, ононро дар ғурфаҳое аз 

биҳишт ҷой медиҳем, ки ҷӯйборҳо аз 

зери он ҷорӣ аст. Ҷовидона дар он 

хоҳанд монд. Чи накуст подоши 

амалкунандагон! 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َِن ٱلۡجَنهةِ ُغَرٗفا َتجۡرِي   َِئنهُهم م  لَُنَبو 

 ْۚ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
 ٥٨ نِۡعَم أ

59. [Ҳамон] Касоне, ки шикебоӣ 

варзиданд ва танҳо бар 

Парвардигорашон таваккал мекунанд 

هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  ٱل
 ٥٩ َيَتوَكهلُونَ 

60. Ва чи бисёр ҷондороне, ки 

[наметавонанд] рӯзии худро ҳамл [ё 

захира] кунанд. Аллоҳ таоло ба онҳо 

ва шумо рӯзӣ медиҳад ва Ӯ шунавову 

доност 

ها َتحِۡمُل رِۡزَقَها   ِن َدآبهةٖ ل ي ِن م 
َ
َوَكأ

ِميُع  ُ يَۡرُزُقَها َوِإيهاُكۡمْۚ َوُهَو ٱلسه ٱَّلله
 ٦٠ ٱلَۡعلِيمُ 

61. Ва агар аз онон [мушрикон] 

бипурсӣ: «Чи касе осмонҳо ва заминро 

офарида ва хуршеду моҳро ба хидмат 

[-и инсон] гумоштааст?». Мусалламан, 

мегӯянд: «Аллоҳ таоло. Пас, чи гуна 

[аз ҳақ] рӯйгардон мешаванд? 

َمََٰوَِٰت   ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر   َر ٱلشه ۡرَض َوَسخه
َ
َوٱلۡأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ  ٦١ لََيُقولُنه ٱَّلله
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62. Аллоҳ таоло [неъмату] рӯзиро бар 

ҳар ки бихоҳад густурда медорад ва 

[ё] танг мегирад. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло ба ҳар чизе доност 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن  ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
 ِ

َ بِكُل  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه
 ٦٢ َشۡيٍء َعلِيم  

63. Ва агар аз онон бипурсӣ: «Чи касе 

аз осмон борон фиристод ва ба 

василаи он заминро – пас аз хушкӣ ва 

хазонаш – зинда кард»? Мусалламан, 

мегӯянд: «Аллоҳ таоло». Бигӯ: «Ҳамду 

ситоиш махсуси Аллоҳ таоло аст», 

балки бештарашон [дар ин нишонаҳо] 

намеандешанд 

َمآِء َولَئِن  َل ِمَن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه
َ
َسأ

ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد 
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َماٗٓء فَأ

 ِْۚ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ َمۡوتَِها لََيُقولُنه ٱَّلله
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 

َ
 ٦٣ بَۡل أ

64. Ва ин зиндагии дунё [чизе] ҷуз 

саргармӣ ва бозича нест ва бе тардид, 

сарои охират зиндагонӣ [-и ростин] 

аст. Агар [кофирон ин ҳақиқатро] 

медонистанд [ба дунё дилбаста 

намебуданд] 

ها لَۡهو   ۡنَيآ إِل ةُ ٱلدُّ َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَي  ْۚ َوِإنه ٱلده َولَعِب 

 ٦٤ ٱلۡحََيَواُنْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

65. Вақте [мушрикон] дар киштӣ савор 

мешаванд, Аллоҳро бо ихлос 

мехонанд, аммо чун ононро ба хушкӣ 

мерасонад ва [аз хатари ғарқ шудан] 

мераҳонад, он гоҳ [боз ҳам] ширк 

меварзанд 

 َ َفإَِذا َركُِبواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله
ا  يَن فَلَمه ِ َُٰهۡم إِلَي  ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  َنجهى

ِ إَِذا ُهۡم يُۡشِرُكونَ   ٦٥ ٱلۡبَر 

66. [Чунин мекунанд] То нисбат ба 

неъматҳое, ки ба эшон додаем, 

носипосӣ кунанд ва [аз лаззатҳои 

зиндагии дунё] баҳраманд бошанд. 

Пас, ба зудӣ [саранҷоми 

дарднокашонро] хоҳанд донист 

 ْْۚ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َولَِيَتَمتهُعوا
 ٦٦ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 
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67. Оё надидаанд, дар ҳоле ки мардум 

перомунашон [гирифтори қатлу ғорат 

ҳастанд ва] мавриди дастбурд қарор 

мегиранд, Мо ҳарами амне [барои 

мардуми Макка] падид овардем? Оё 

[боз ҳам] ба [бутҳои] ботил имон 

меоваранд ва нисбат ба неъмати 

Аллоҳ таоло носипосӣ мекунанд? 

نها َجَعلَۡنا َحَرًما َءاِمٗنا 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

اُس ِمۡن َحۡولِِهۡمْۚ   ُف ٱلنه َويَُتَخطه
 ِ فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّلله

َ
أ

 ٦٧ يَۡكُفُرونَ 

68. Ва кист ситамгортар аз он ки бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ мебандад ё ҳақро – 

он гоҳ ба ӯ мерасад – дурӯғ 

меангорад? Оё дар дузах ҷойгоҳе 

барои кофирон нест? 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ۥْٓۚ  ا َجآَءهُ ِ لَمه َب بِٱلۡحَق  ۡو َكذه
َ
َكِذبًا أ
لَيَۡس 

َ
فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى أ

َٰفِرِينَ   ٦٨ ل ِلَۡك

69. Касоне, ки дар роҳи [хушнудии] Мо 

мекӯшанд, ҳатман, ба роҳҳои хеш 

ҳидояташон мекунем ва бе тардид, 

Аллоҳ таоло бо накукорон аст 

هِذيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا لََنۡهِدَينهُهۡم  َوٱل
َ لََمَع   ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُسُبلََنا

 ٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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Сураи Рум  الروم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим  ٓ١ الٓم 

2. Румиён [дар ҷанг бо Форс] шикаст 

хӯрданд 
ومُ   ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

3. Дар наздиктарин сарзамин [марзи 

Шом бо Форс] ва онон пас аз 

шикасташон [дар набарди дигаре] 

пирӯз хоҳанд шуд 

ِنُۢ َبۡعِد  ۡرِض َوُهم م 
َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
فِٓي أ

 ٣ َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ 

4. Дар чанд соли [оянда]. Чи қабл ва 

чи баъд ин [пирӯзӣ сарриштаи] кор дар 

ихтиёри Аллоҳ таоло аст ва дар он рӯз 

муъминон шодмон мегарданд 

ۡمُر ِمن َقۡبُل  
َ
ِ ٱلۡأ فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

َوِمنُۢ َبۡعُدْۚ َويَۡوَمئِٖذ َيۡفَرُح  
 ٤ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

5. [Ин шодӣ] ба хотири ёрӣ расонидани 

Аллоҳ таоло [ба аҳли китоб] аст ва Ӯ 

ҳар киро бихоҳад, ёрӣ мекунад ва Ӯ 

шикастнопазири меҳрубон аст 

ۖۡ َوُهَو   ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء بَِنۡصِر ٱَّلله
 ٥ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

6. [Ин пирӯзӣ] Ваъдаи Аллоҳ таоло аст 

[ва] Аллоҳ таоло ҳаргиз аз ваъдаи худ 

тахаллуф намекунад, вале бештари 

мардум намедонанд 

ُ وَۡعَدهُۥ  وَۡعَد  ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله ٱَّلله
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ

 ٦ َيۡعلَُمونَ 

7. Онон фақат зоҳире аз зиндагии 

дунёро медонанд ва аз охират 

ғофиланд 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهٗرا م 
 ٧ َوُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َغَٰفِلُونَ 



 

Ar-Rum 

 

715 

 

 الروم

8. Оё бо худ намеандешанд, ки Аллоҳ 

таоло осмонҳо ва замин ва он чиро, ки 

миёни онҳост, ҷуз ба ҳақ ва барои 

муддати муайяне наофаридааст? Бе 

тардид, бисёре аз мардум ба дидори 

Парвардигорашон [дар қиёматро] 

бовар надоранд 

نُفِسهِ 
َ
ُرواْ فِٓي أ َولَۡم َيَتَفكه

َ
ا َخلََق  أ مِۗ مه

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه ٱَّلله

يِۗ َوِإنه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  إِل

اِس بِلَِقآيِٕ َرب ِِهۡم  َِن ٱلنه َكثِيٗرا م 
َٰفُِرونَ   ٨ لََك

9. Оё [мушрикон] дар замин гардиш 

накардаанд, то бубинанд саранҷоми 

касоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна 

будааст? Онҳо бисёр нерумандтар аз 

инон буданд ва заминро [барои 

кишоварзӣ ва ободкорӣ] беш аз инон 

дигаргун сохтанд ва обод карданд ва 

паёмбаронашон бо далоили равшан 

ба суроғашон омаданд [аммо онон 

инкор карданд ва нобуд шуданд]. 

Аллоҳ таоло ҳаргиз бар он набуд, ки 

ба эшон ситам кунад, балки онон худ 

ба хештан ситам мекарданд 

ۡرِض َفَينُظُرواْ  
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن ِمن   َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
ثَاُرواْ 

َ
َشده ِمۡنُهۡم ُقوهٗة َوأ

َ
َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ

ۡرَض وَ 
َ
ا  ٱلۡأ ۡكثََر ِممه

َ
َعَمُروَهآ أ

َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم  
ُ لَِيۡظلَِمُهۡم  بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله

نُفَسُهۡم  
َ
َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

 ٩ َيۡظلُِمونَ 

10. Он гоҳ саранҷоми касоне, ки бадӣ 

карда буданд, бисёр бадтар шуд, чаро 

ки оёти Аллоҳро дурӯғ меангоштанд ва 

онҳоро ба тамасхур мегирифтанд 

ـ ُواْ   َسَٰٓ
َ
هِذيَن أ ُثمه َكاَن َعَٰقَِبَة ٱل

  ِ بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه
َ
ىَٰٓ أ

َ
ٓوأ ٱلسُّ

 ١٠ وََكانُواْ بَِها يَۡسَتۡهزُِءونَ 

11. Аллоҳ таоло офаринишро оғоз 

мекунад, сипас онро [пас аз маргаш] 

бозмегардонад, он гоҳ [дар қиёмат 

ҳамагӣ] ба сӯяш бозгардонда мешавед 

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه   ٱَّلله
 ١١ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

12. Рӯзе, ки қиёмат барпо гардад, 

гунаҳгорон [аз раҳмати илоҳӣ] ноумед 

мешаванд 

اَعُة ُيۡبلُِس َويَۡوَم َتُقوُم  ٱلسه
 ١٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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13. [Дар он рӯз] Мушрикон аз байни 

маъбудони худ [ки мепарастиданд] ҳеҷ 

шафоатгаре нахоҳанд дошт ва нисбат 

ба маъбудонашон [ки онҳоро ҳамтои 

Аллоҳ таоло қарор дода буданд] куфр 

меварзанд 

ِن ُشَركَ  هُهم م  آئِِهۡم  َولَۡم يَُكن ل
ُشَفَعَُٰٓؤاْ وََكانُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم 

 ١٣ َكَٰفِرِينَ 

14. Рӯзе, ки қиёмат барпо гардад, 

[мардум бар асоси корҳояшон] аз 

якдигар ҷудо мешаванд 

اَعُة يَۡوَمئِٖذ  َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
ُقونَ   ١٤ َيَتَفره

15. Аммо касоне, ки имон овардаанд 

ва корҳои шоиста анҷом додаанд, дар 

бӯстоне [аз биҳишт] шодмон 

мегарданд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ا ٱل مه
َ
فَأ

َٰلَِحَِٰت َفُهۡم فِي َرۡوَضةٖ  ٱلصه
 ١٥ ُيحۡبَُرونَ 

16. Ва аммо онон, ки куфр варзиданд 

ва оёти Мо ва дидорамон дар 

охиратро дурӯғ ангоштанд, инон 

эҳзоршудагон дар азобанд 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ا ٱل مه
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك فِي 
ُ
َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

 ١٦ ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 

17. Пас, Аллоҳро ба покӣ ситоиш 

кунед, он гоҳ ки ба шаб дармеоед ва 

он дам, ки ба субҳ мерасед 

ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن فَُسۡبَحَٰ  َن ٱَّلله
 ١٧ تُۡصبُِحونَ 

18. ва асргоҳон ва ҳангоме ки ба 

нимрӯз мерасед ва ҳамду ситоиш дар 

осмонҳо ва замин аз они Ӯст 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه

 ١٨ وََعِشي ٗا وَِحيَن ُتۡظِهُرونَ 

19. Ӯ [мавҷуди] зиндаро аз [моддаи] 

беҷон [нутфа] падид меоварад ва 

[моддаи] беҷонро аз [мавҷуди] зинда 

хориҷ месозад ва заминро – пас аз 

хушкӣ ва хазонаш – зинда месозад ва 

[шумо низ рӯзи қиёмат] инчунин 

барангехта мешавед 

ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج  
ۡرَض ٱلَۡمي َِت ِمنَ 

َ
 ٱلَۡحي ِ َويُۡحِي ٱلۡأ

ْۚ َوَكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ   ١٩ َبۡعَد َمۡوتَِها
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20. Ва аз нишонаҳои Ӯ [ин] аст, ки 

шуморо аз хок офарид, сипас 

инсонҳое шудед [ки таваллуди мисл 

кардед ва дар замин] пароканда 

гаштед 

ِن   ۡن َخلََقُكم م 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نُتم بََشر   تَُرا 
َ
ٖب ُثمه إَِذآ أ

 ٢٠ تَنتَِشُرونَ 

21. Ва дар нишонаҳои Ӯ [ин] аст, ки 

барои шумо аз ҷинси худатон 

ҳамсароне офарид, то дар канорашон 

ором гиред ва миёнатон муҳаббату 

меҳрубонӣ падид овард. Бе гумон, дар 

ин [неъмат] барои хирадварзон 

нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] 

аст 

ِۡن   ۡن َخلََق لَُكم م 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَها  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ْۚ إِنه فِي   ٗة َوَرۡحمًَة َوده وََجَعَل بَيَۡنُكم مه
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٢١ َذ

22. Ва аз нишонаҳои Ӯ офариниши 

осмонҳо ва замин ва ихтилофи 

забонҳо ва рангҳои шумост. Бе 

тардид, дар ин [умур] барои 

донишварон нишонаҳое [аз қудрати 

Парвардигор] аст 

َمََٰوَِٰت  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه
لِۡسنَتُِكۡم  

َ
ۡرِض َوٱۡختَِلَُٰف أ

َ
َوٱلۡأ

 ِ َٰل لَۡوَٰنُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ
َ
َك ٓأَلَيَٰٖت  َوأ

 ٢٢ ل ِلَۡعَٰلِِمينَ 

23. Ва аз нишонаҳои Ӯ хоби шумо дар 

шаб ва рӯз ва талошатон барои 

баҳрагирӣ аз бахшиши Парвардигор 

[ва таъмини маош] аст. Бе гумон, дар 

ин умур барои онон, ки гӯши шунаво 

доранд, нишонаҳое [аз қудрати 

Парвардигор] аст 

هۡيِل   َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱل
ۦْٓۚ  ِن َفۡضلِهِ َهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم م  َوٱلنه

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   إِنه فِي َذ
 ٢٣ يَۡسَمُعونَ 

24. Ва аз нишонаҳои Ӯ [ин] аст, ки 

соиқаро барои биму умед нишонатон 

медиҳад ва аз осмон обе мефиристад 

ва заминро – пас аз хушкӣ ва хазонаш 

– бо он зинда месозад. Бе гумон, дар 

ин умур барои онон, ки меандешанд, 

нишонаҳое [аз қудрати Парвардигор] 

аст 

َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا 
َمآِء َماٗٓء   ُِل ِمَن ٱلسه َوَطَمٗعا َويُنَز 

ْۚ إِنه َفُيۡحيِ  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
ۦ بِهِ ٱلۡأ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ٢٤ فِي َذ
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25. Ва аз нишонаҳои Ӯ [ин] аст, ки 

осмонҳо ва замин ба фармонаш 

барпост ва [рӯзи қиёмат] ҳангоме ки бо 

нидое шуморо аз замин фаро 

мехонад, ногаҳон [ҳамагӣ аз гӯрҳо] 

берун меоед 

َمآُء  ن َتُقوَم ٱلسه
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ِۚۦْ ُثمه إَِذا َدعَاُكۡم  ۡمرِه
َ
ۡرُض بِأ

َ
َوٱلۡأ

نُتۡم  
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
َِن ٱلۡأ َدۡعَوٗة م 

 ٢٥ َتخۡرُُجونَ 

26. Ҳар ки [ва ҳар чи] дар осмонҳо ва 

замин аст аз они Аллоҳ таоло аст ва 

ҳамагӣ [таслиму] фармонбари Ӯ 

ҳастанд 

ۡرِضِۖ ُكل    
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

َٰنُِتونَ  هُهۥ َق  ٢٦ ل

27. Ӯст, ки офаринишро оғоз мекунад, 

сипас онро [пас аз маргаш] 

бозмегардонад ва ин кор барояш 

осонтар [аз офариниши нахустин] аст 

ва бартарин васф дар осмонҳо ва 

замин барои Ӯст ва Ӯ шикастнопазири 

ҳаким аст 

هِذي َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ  َوُهَو ٱل
عۡلَىَٰ 

َ
ۡهَوُن َعلَۡيهِِۚ َولَُه ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ

َ
َوُهَو أ

ۡرِضِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فِي ٱلسه

 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 

28. [Эй мушрикон] Аллоҳ таоло барои 

шумо аз худатон мисоле меоварад: 

«Оё аз бардагонатон касе ҳаст, ки дар 

амволе ба шумо додаем, шарикатон 

бошад, чунон ки ҳар ду [дар 

бархӯрдорӣ аз он амвол] яксон бошед 

ва ҳамон тавр ки [ба хотири тасарруфи 

мол] аз якдигар бим доред, аз онон 

низ бим дошта бошед? [Ҳол ки чунин 

нест, пас, чаро бандагон ва махлуқоти 

Аллоҳро бо Ӯ шарик медонед]? Мо 

оятамонро барои касоне, ки 

меандешанд, ин чунин ба равшани 

баён мекунем 

نُفِسُكۡمۖۡ  
َ
ِۡن أ َثلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

ا َملََكۡت  ِن مه َهل لهُكم م 
يَۡمَُٰنُكم م ِ 

َ
ن ُشَرَكآَء فِي َما أ

نُتۡم فِيهِ َسَوآء   
َ
َرَزۡقَنَُٰكۡم فَأ

نُفَسُكۡمْۚ  
َ
َتخَاُفوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم أ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ِ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٢٨ َيۡعقِلُونَ 
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29. [Далели ширк камбуди далоили 

тавҳидӣ нест] Балки ситамгорон 

бидуни илму огоҳӣ аз ҳавою ҳаваси 

худ пайравӣ мекунанд, пас онро, ки 

Аллоҳ таоло гумроҳ кардааст, чи касе 

ҳидоят мекунад? Ва онон [дар 

баробари азоби илоҳӣ] ҳеҷ ёваре 

нахоҳанд дошт 

ۡهَوآَءُهم  
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ بَِل ٱتهَبَع ٱل

َضله  
َ
بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ َفَمن َيۡهِدي َمۡن أ

 َ ۖۡ َوَما ل ُ َِٰصِرينَ ٱَّلله ِن نه  ٢٩ ُهم م 

30. Пас, [эй паёмбар,] ҳақгароёна ва 

холисона ба ин дин рӯ овар. [Ин оини 

пок] Ислом аст, ки Аллоҳ таоло 

фитрати мардумро бар асоси он 

сиришта аст. Ҳеҷ тағйире дар 

офариниши Аллоҳ таоло нест. Ин аст 

[роҳи рост ва] дини устувор, вале 

бештари мардум [ҳақиқатро] 

намедонанд 

ْۚ فِۡطَرَت  يِن َحنِيٗفا ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

ْۚ لَا  اَس َعلَۡيَها ِ ٱلهتِي َفَطَر ٱلنه ٱَّلله
ِيُن  َٰلَِك ٱلد  ِْۚ َذ َتۡبِديَل ِلخَلِۡق ٱَّلله

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه أ

 ٣٠ َيۡعلَُمونَ 

31. [Эй муъминон, ба даргоҳи 

Парвардигор тавба кунед ва] Ба сӯи Ӯ 

бозгардед ва аз Ӯ парво кунед ва 

намоз барпо доред ва аз мушрикон 

набошед 

قِيُمواْ 
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتهُقوهُ َوأ

ةَ َولَا تَُكونُواْ ِمَن   لَوَٰ ٱلصه
 ٣١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

32. Аз касоне [набошед], ки дар 

динашон тафриқа эҷод карданд ва 

даста-даста шуданд ва ҳар гурӯҳе ба 

он чи назди хеш доранд хушнуданд 

ُقواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ   هِذيَن فَره ِمَن ٱل
ۖۡ ُكلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم   ِشَيٗعا

 ٣٢ فَرُِحونَ 

33. Ҳангоме ки ба мардум [ранҷу] 

зиёне бирасад, зорикунон 

Парвардигорашонро мехонанд, сипас 

чун [Аллоҳ таоло] раҳмате аз ҷониби 

хеш ба онон бичашонад [ва гиреҳ аз 

корашон бикшояд], он гоҳ гурӯҳе аз 

онон ба Парвардигорашон ширк 

меоваранд 

اَس ُضر   َدَعۡواْ َربهُهم  َوِإَذا َمسه ٱلنه
نِيبِيَن إِلَۡيهِ  ِۡنُه مُّ َذاَقُهم م 

َ
 ُثمه إَِذآ أ

ِۡنُهم بَِرب ِِهۡم   َرۡحمًَة إَِذا فَرِيق  م 
 ٣٣ يُۡشِرُكونَ 
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34. То ба он чи ки ба онон додаем, 

носипосӣ кунанд. Пас, [аз лаззатҳои 

дунявӣ] баҳра бигиред, ки ба зудӣ 

[натиҷаи кирдоратонро] хоҳед донист 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ  
 ٣٤ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

35. Оё [дар китобҳои осмонӣ] далели 

муҳкаме бар онон нозил кардаем, ки 

аз [дурустии] он чи ба Ӯ [Аллоҳ таоло] 

ширк варзиданд, сухан мегӯяд [ва ин 

корро таъйид мекунад]? 

نزَ 
َ
ۡم أ

َ
لَۡنا َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو  أ

 ٣٥ َيَتكَلهُم بَِما َكانُواْ بِهِۦ يُۡشِرُكونَ 

36. Вақте раҳмате ба мардум 

бичашонем, аз он хушнуд мегарданд 

ва агар ба сазои корҳое, ки мекарданд, 

ранҷу мусибате ба эшон бирасад, [аз 

раҳмати илоҳӣ] ноумед мешаванд 

  ۡۖ اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِها َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

َمۡت  َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما َقده
يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم َيۡقَنُطونَ 

َ
 ٣٦ أ

37. Оё надиданд, ки Аллоҳ таоло 

[неъмату] рӯзиро бар ҳар ки бихоҳад 

густурда медорад ва [ё] танг мегирад? 

Бе гумон, дар ин [кушоишу сахтӣ] 

барои муъминон нишонаҳое [аз лутфу 

раҳмати Парвардигор] аст 

ِۡزَق  َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر
 ٣٧ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

38. Пас, ҳаққи [силаи раҳими] 

хешованд ва [садақа ва закоти] 

мустаманду дармондаро адо кун. Ин 

[кор] барои касоне, ки [хушнудии] 

Аллоҳро металабанд, беҳтар аст ва 

ононанд, ки растагоранд 

ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن  فَـ َاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
هِذيَن   َٰلَِك َخيۡر  ل ِل بِيِلِۚ َذ َوٱۡبَن ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  يُرِيُدو 
ُ
ِۖۡ َوأ َن وَۡجَه ٱَّلله

 ٣٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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39. Он чи аз амвол [-и худ, ки ба қасд]-

и рибо ба мардум медиҳед, то [бо пас 

гирифтани он ба мизони бештаре бар 

амволатон] афзун гардад, назди 

Аллоҳ таоло афзоиш намеёбад, ва[-

ле] он чи барои хушнудии Аллоҳ таоло 

[ба унвони] закот мепардозед, 

[баракату афзоиш меёбад] ва [касоне, 

ки чунин мекунанд] инонанд, ки 

подошашон [назди Аллоҳ таоло] чанд 

баробар мегардад 

ۡمَوَِٰل 
َ
ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أ ِن ر  َوَمآ َءاتَيُۡتم م 

اِس فَلَا يَۡربُواْ ِعنَد ٱ ِۖۡ َوَمآ ٱلنه َّلله
ةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه   ِن َزَكوَٰ َءاتَيُۡتم م 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفونَ 
ُ
ِ فَأ  ٣٩ ٱَّلله

40. Аллоҳ таоло аст, ки шуморо 

офарид ва рӯзӣ дод, он гоҳ шуморо 

мемиронад ва боз [дар қиёмат] зинда 

мекунад. Оё дар миёни шариконатон 

касе ҳаст, ки чизе аз ин [корҳо]-ро 

анҷом диҳад? Муназзаҳ аст Ӯ ва аз он 

чи бо Вай шарик месозанд, бартар аст 

هِذي َخلََقُكۡم ُثمه َرَزقَُكۡم  ُ ٱل ٱَّلله
ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َهۡل ِمن  
َٰلُِكم   ن َيۡفَعُل ِمن َذ ُشَرَكآئُِكم مه

ِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰ  ِن َشۡيٖء ا م  لَىَٰ َعمه
 ٤٠ يُۡشِرُكونَ 

41. Ба сабаби гуноҳоне, ки мардум 

муртакиб шудаанд, фасод [-у табоҳӣ] 

дар хушкӣ ва дарё ошкор гаштааст, то 

[Аллоҳ таоло] ҷазои бархе аз 

аъмолашонро ба эшон бичашонад, 

бошад, ки [ба сӯйи ҳақ] бозгарданд 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َظَهَر  ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَر 
اِس لُِيِذيَقُهم  يِۡدي ٱلنه

َ
َكَسَبۡت أ

هِذي َعِملُواْ لََعلهُهۡم   َبۡعَض ٱل
 ٤١ يَرِۡجُعونَ 

42. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Дар замин гардиш кунед, то бубинед 

саранҷоми касоне, ки пеш аз шумо 

буданд, чи гуна будааст. Бештари 

онон мушрик буданд [ва ба ҳамин 

сабаб ҳалок шуданд]» 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ْۚ هِذيَن ِمن َقۡبُل َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
ۡشِركِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ٤٢ َكاَن أ
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43. Пас, ба сӯйи дини мустақим [ва 

пойдор] рӯй овар, пеш аз он ки рӯзе аз 

ҷониби Аллоҳ таоло фаро расад, ки 

бозгаште надорад. Дар он рӯз 

[мардум] пароканда мешаванд [гурӯҳе 

ба биҳишт мераванд ва гурӯҳе ба 

дузах] 

يِن ٱلَۡقي ِِم ِمن َقۡبِل   ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

  ِۡۖ ها َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
أ

ُعونَ يَۡوَمئِ  ده  ٤٣ ٖذ يَصه

44. Ҳар ки куфр биварзад, куфраш ба 

зиёни [худи] ӯст ва ҳар ки коре шоиста 

анҷом диҳад, [биҳиштро] барои худ 

омода месозад 

ۖۥۡ َوَمۡن  َمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِأنُفِسِهۡم 

 ٤٤ َيۡمَهُدونَ 

45. То [Аллоҳ таоло] касонеро, ки имон 

овардаанд ва корҳои шоиста анҷом 

додаанд, аз фазли худ подош диҳад. 

Бе тардид, Ӯ кофиронро дӯст 

намедорад 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   لَِيۡجزَِي ٱل
ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا   َٰلَِحَِٰت ِمن َفۡضلِهِ ٱلصه

َٰفِرِينَ   ٤٥ ُيحِبُّ ٱلَۡك

46. Аз нишонаҳои [қудрати] Ӯ ин аст, 

ки бодҳои башоратбахшро [бо муждаи 

борон] мефиристад, то аз раҳмати хеш 

ба шумо бичашонад ва киштиҳо ба 

фармонаш равон шаванд, то аз 

бахшиши Ӯ [рӯзӣ] биҷӯед, бошад, ки 

сипос гузоред 

ِيَاَح  ن يُۡرِسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ِن رهۡحمَتِهِۦ  َرَٰٖت َولُِيِذيَقُكم م  ِ ُمبَش 
ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ  

َ
َولَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك بِأ

ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  
 ٤٦ تَۡشُكُرونَ 

47. Ва дар ҳақиқат, пеш аз ту 

[низ]паёмбаронеро ба сӯйи қавмашон 

фиристодем ва онон ба далоили 

равшан наздашон омаданд [вале 

онҳоро дурӯғ ангоштанд]. Сипас аз 

онон, ки муртакиби гуноҳ шуда буданд, 

интиқом гирифтем [ва муъминонро 

наҷот додем] ва ёрӣ додани 

[муъминон [ҳаққе] бар уҳдаи Мо буд 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ 
َ
َولََقۡد أ

ي َِنَِٰت َقۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم بِٱلۡبَ 
ْۖۡ وََكاَن   ۡجَرُموا

َ
هِذيَن أ فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱل

ا َعلَۡيَنا نَۡصُر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٤٧ َحقًّ
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48. Аллоҳ таоло аст, ки бодҳоро равон 

мекунад ва [онҳо низ тудаи] абреро ба 

ҳаракат дармеоваранд ва [Аллоҳ 

таоло] онҳоро чунон ки мехоҳад дар 

[паҳнои] осмон мегустаронад ва ба 

сурати пораҳое дармеоварад ва 

боронро мебинӣ, ки аз миёни он 

[абрҳо] берун меояд ва чун 

[Парвардигори меҳрубон] ин [борони 

ҳаётбахш]-ро ба ҳар як аз бандагонаш, 

ки бихоҳад фурӯборад, он гоҳ аст, ки 

шодмон мешаванд 

هِذي يُرۡ  ُ ٱل ََٰح َفُتثِيُر  ٱَّلله َِي ِسُل ٱلر 
َمآِء  َسَحاٗبا َفَيبُۡسُطُهۥ فِي ٱلسه
َكۡيَف يََشآُء َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا 

َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن ِخَلَٰلِهِۖۦۡ 
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن 

َ
َفإَِذآ أ

ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  ِ  ٤٨ ِعَبادِه

49. Ва ҳатман, пеш аз он ки бар эшон 

биборад. [Оре] Пеш аз он ноумед 

буданд 

َل   ن ُينَزه
َ
َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبِل أ

ِن َقۡبلِهِۦ لَُمۡبلِِسينَ   ٤٩ َعلَۡيِهم م 

50. Пас, ба осори раҳмати илоҳӣ 

бингар, ки чи гуна заминро пас аз 

хушкӣ ва хазонаш зинда мекунад. Ба 

ростӣ, Ӯст, ки яқинан зиндагибахши 

мурдагон аст ва Ӯ бар ҳар чизе 

тавоност 

ِ َكۡيَف  فَٱنُظۡر إِلَيَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله
َٰلَِك   ْۚ إِنه َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
يُۡحِي ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء  
ِۖ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل  لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٥٠ َقِدير  

51. Агар бод [-и сӯзон]-е бифиристем 

ва он [киштзорҳояшон]-ро зард [-у 

пажмурда] бубинанд, ҳатман, аз он пас 

носипосӣ мекунанд 

ا  ۡوُه ُمۡصَفر ٗ
َ
ۡرَسلَۡنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ لهَظلُّواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ يَۡكُفُرونَ 

52. Пас, [эй паёмбар] ту ҳаргиз 

наметавонӣ мурдагонро шунаво созӣ 

ва овои даъват [-и ҳақ]-ро ба гӯши 

карон бирасонӣ, он гоҳ ки онон пушт 

мекунанд ва рӯй мегардонанд 

َفإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع  
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ  عَآَء إَِذا َول مه ٱلدُّ  ٥٢ ٱلصُّ
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53. Ва ту роҳнамои кӯрдилон аз 

гумроҳияшон нестӣ. Ту танҳо [сухани 

ҳақро] ба гӯши касоне мерасонӣ, ки ба 

оёти Мо имон доранд ва [дар 

баробари фармони Аллоҳ таоло] 

таслиманд 

نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ 
َ
َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا   إِن تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٥٣ َفُهم مُّ

54. Аллоҳ таоло аст, ки шуморо аз 

[оби] беарзише офарид, сипас баъд аз 

нотавонӣ [даврони хурдсолӣ] 

нерумандӣ бахшид, он гоҳ пас аз 

нерумандӣ заъфу куҳансолӣ падид 

овард. Ӯ ҳар чи бихоҳад, меофаринад 

ва Ӯ донову тавоност 

ِن َضۡعٖف   هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
َل ِمنُۢ َبۡعِد َضۡعٖف ُقوهٗة ُثمه ُثمه َجعَ 

 ْۚ ةٖ َضۡعٗفا وََشيَۡبٗة َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد ُقوه
ْۚ َوُهَو ٱلَۡعلِيُم  َيخۡلُُق َما يََشآُء

 ٥٤ ٱلَۡقِديرُ 

55. Ва рӯзе, ки қиёмат барпо гардад, 

гунаҳгорон савганд ёд мекунанд, ки 

ҷуз соате [дар гӯр] диранг накардаанд. 

Онон [дар дунё низ] ин гуна ба 

инҳироф кашида мешуданд 

اَعُة ُيۡقِسُم  َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
ٱلُۡمۡجرُِموَن َما لَبُِثواْ َغيَۡر َساَعةِٖۚ  

 ٥٥ َكَذَٰلَِك َكانُواْ يُۡؤَفُكونَ 

56. Ва касоне, ки ба онон дониш ва 

имон дода шудааст, [ба гунаҳгорон] 

мегӯянд: «Бе тардид, шумо [бар асоси 

он чи] дар китоби Аллоҳ таоло 

[муқаддар будааст], то рӯзи растохез 

диранг кардаед. Пас, ин рӯзи растохез 

аст, аммо шумо намедонистед [ва 

инкораш мекардед]» 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن  
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ إِلَيَٰ يَۡوِم  لََقۡد لَبِثُۡتۡم فِي كَِتَٰ  ِب ٱَّلله
ٱلَۡبۡعِثِۖ فََهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡبۡعِث  

 ٥٦ َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

57. Дар он рӯз узрхоҳии касоне, ки 

ситам кардаанд, суде надорад ва аз 

онон дархости пузиш намешавад 

هِذيَن َظلَُمواْ  ها يَنَفُع ٱل َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ ِذَرُتُهۡم َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ َمعۡ 
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58. Ба ростӣ, ки дар ин Қуръон барои 

мардум аз ҳар гуна масале овардем 

ва агар нишонае [дар мавриди 

ростгӯият] барояшон биёварӣ, касоне, 

ки куфр варзиданд, мегӯянд: «Шумо 

ботиландешоне беш нестед» 

ا لِلنهاِس فِي َهََٰذا َولََقۡد َضَرۡبنَ 
ِ َمَثٖلِۚ َولَئِن  

ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 
هِذيَن   هَيُقولَنه ٱل ِجۡئَتُهم أَـِبيَةٖ ل

ها ُمۡبِطلُونَ  نُتۡم إِل
َ
 ٥٨ َكَفُرٓواْ إِۡن أ

59. Аллоҳ таоло бар дилҳои касоне, ки 

[сухани ҳақро] намефаҳманд, ин гуна 

муҳр [-и ғафлат] мениҳад 

ُ عَلَىَٰ قُلُوِب كَ  َذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله
هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ٥٩ ٱل

60. [Эй паёмбар, бар озору такзиби 

мушрикон] Шикебо бош, [ки] ҳатман, 

ваъда [-и ёрӣ]-и Аллоҳ таоло ҳақ аст 

ва мабодо касоне, ки [ба растохез] 

бовар надоранд, туро аз шикебоӣ 

боздоранд 

ۖۡ َولَا َف  ِ َحق   ٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
هِذيَن لَا يُوقُِنونَ  نهَك ٱل  ٦٠ يَۡسَتِخفه



 

Luqman 

 

726 

 

 لقمان 

Сураи Луқмон لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим  ٓ١ الٓم 

2. Ин оёти китоби ҳаким аст  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيم 

3. [Ки] Ҳидоят ва раҳмате барои 

накукорон аст 
 ٣ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل ِلُۡمۡحِسنِينَ 

4. Касоне, ки намоз барпо медоранд ва 

закот мепардозанд ва ба охират яқин 

доранд 

ةَ َويُۡؤتُ  لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه وَن  ٱل
ةَ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  َكوَٰ ٱلزه

 ٤ يُوقُِنونَ 

5. Онон аз ҷониби Парвардигорашон аз 

ҳидояте бархӯрдоранд ва ононанд, ки 

растагоранд 

ب ِِهۡمۖۡ  ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٥ َوأ

6. Ва аз мардум касе ҳаст, ки дар пайи 

сухани ёва аст, то [дигаронро] аз роҳи 

Аллоҳ таоло гумроҳ созад ва он [оёти 

равшангар]-ро ба тамасхур мегирад. 

Онон [ки рафторашон чунин аст], азоби 

хоркунанда [дар пеш] доранд 

اِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو  َوِمَن ٱلنه
ِ  ٱلۡحَِديِث لُِيِضله َعن َسبِيِل  ٱَّلله
بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ  

ِهين   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  مُّ
ُ
 ٦ أ
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7. Ва ҳангоме ки оёти Мо бар ӯ хонда 

мешавад, мутакаббирона рӯй 

мегардонад, гӯё онро нашнида [ва] гӯё 

дар гӯшҳояш сангинӣ аст. Пас, ӯро ба 

азобе дарднок башорат деҳ 

هيَٰ  َوِإ َذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َول
نه 

َ
هۡم يَۡسَمۡعَها َكأ ن ل

َ
ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ

ۡرهُ بَِعَذاٍب   ِ ُذَنۡيهِ َوقٗۡراۖۡ فَبَش 
ُ
فِٓي أ

لِيمٍ 
َ
 ٧ أ

8. Бе тардид, касоне, ки имон 

овардаанд ва корҳои шоиста анҷом 

додаанд, боғҳои пурнеъмати [биҳишт] 

барои эшон аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
َُٰت   َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه ٱلصه

 ٨ ٱلنهعِيمِ 

9. Дар он ҷо ҷовидонанд. Ваъдаи 

Аллоҳ таоло рост аст ва Ӯ 

шикастнопазири ҳаким аст 

ْۚ َوُهَو   ا ِ َحق ٗ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله َخَٰلِِديَن فِيَها
 ٩ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

10. Чунон ки мебинед, [Аллоҳ таоло] 

осмонҳоро бидуни сутун офарид ва дар 

замин кӯҳҳои устувор [-у муҳкаме] 

пайафканад, то [замини] шуморо 

наларзонад ва аз ҳар гуна ҷунбандае 

дар он пароканда сохт ва аз осмон обе 

фиристодем ва аз ҳар [гиёҳ]-и 

судманде дар он рӯёндем 

َمََٰوَِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد   َخلََق ٱلسه
ۡرِض َرَوَِٰسَي  

َ
لَۡقيَٰ فِي ٱلۡأ

َ
ۖۡ َوأ تََرۡوَنَها

ن تَِميَد بُِكۡم َوبَثه فِيَها ِمن 
َ
أ

َمآِء َماٗٓء   نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
ِ َدآبهةِٖۚ َوأ

ُكل 
ِ َزۡوٖج 

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
فَأ

 ١٠ َكرِيمٍ 

11. Ин офариниши Аллоҳ таоло аст. 

Инак [эй мушрикон] ба ман нишон 

диҳед, ки касоне, ки ғайр аз Ӯ ҳастанд 

[ва шумо мепарастедашон] чи 

офаридаанд? Балки ситамгорон 

[мушрикон] дар гумроҳии ошкоранд 

ُرونِي َماَذا َخلََق  
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله

َٰلِ  هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ بَِل ٱلظه ُموَن فِي  ٱل
بِينٖ   ١١ َضَلَٰٖل مُّ
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12. Ба ростӣ, Мо ба Луқмон дониш [-и 

фаҳми дин ва тадбири зиндагӣ] 

бахшидем [ва ба ӯ гуфтем], ки: Шукри 

Аллоҳро ба ҷой овар, пас, ҳар ки шукр 

кунад, танҳо ба суди хеш 

шукргузоранда аст ва ҳар ки носипосӣ 

кунад, пас, [бидонад, ки] бе тардид, 

Аллоҳ таоло бениёзи сутуда аст 

ِن  
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا لُۡقَمََٰن ٱلۡحِۡكَمَة أ
ِْۚ َوَمن يَۡشُكۡر َفإِنهَما  ٱۡشُكۡر َّلِله

يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر َفإِنه 
َ َغنِيٌّ َحمِيد    ١٢ ٱَّلله

13. Ва [ёд кун аз] он гоҳ ки Луқмон ба 

писараш [чунин] панд медод: 

«Писарам, ба Аллоҳ таоло ширк 

наовар [ва чизеро ҳамтояш қарор 

мадеҳ, чаро ки] яқинан, ширк ситами 

бузургест» 

َوِإۡذ َقاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ َوُهَو  
ِۖۡ إِنه   يَعُِظُهۥ َيَُٰبَنيه لَا تُۡشرِۡك بِٱَّلله

ۡرَك لَُظلٌۡم َعِظيم   ِ  ١٣ ٱلش 

14. Мо инсонро [дар бораи накуӣ] ба 

падару модараш супориш кардем, [аз 

он рӯ, ки] модараш ӯро бо нотавонии 

рӯзафзун бордор шуд ва [даврони 

ширхорагӣ ва] бозгирифтанаш аз шир 

ду сол тӯл мекашад. [Ба ӯ гуфтем] Ки: 

«шукри Ман ва падару модаратро ба 

ҷо овар, [ки] бозгашт [ҳама] ба сӯйи 

Ман аст 

َٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه  ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َوَوصه
ُهۥ َوۡهًنا عَلَىَٰ َوۡهٖن َوفَِصَٰلُُهۥ فِي   مُّ

ُ
أ

َٰلَِديَۡك إِلَيه  ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِو
َ
عَاَميِۡن أ
 ١٤ ٱلَۡمِصيرُ 

15. Ва агар он ду [мушрик бошанд ва] 

талош кунанд, ки ту чизеро шарики Ман 

қарор диҳӣ, ки нисбат ба он донише 

надорӣ, пас, аз он ду итоат накун ва 

дар дунё бо эшон ба шоистагӣ [ва 

накуӣ] рафтор кун ва аз роҳи касе 

пайравӣ кун, ки [муваҳҳидона] ба сӯйи 

Ман бозомадааст. Бозгашти ҳама ба 

сӯйи Ман аст ва аз он чи мекардед, 

огоҳатон мекунам 

ن تُۡشرَِك بِي َما  
َ
َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ أ

  ۡۖ لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَما
  ۡۖ ۡنَيا َمۡعُروٗفا َوَصاِحۡبُهَما فِي ٱلدُّ

ْۚ ُثمه إِلَيه  نَاَب إِلَيه
َ
َوٱتهبِۡع َسبِيَل َمۡن أ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 
ُ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ١٥ ۡعَملُونَ تَ 
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16. [Луқмон гуфт] «Писарам, агар 

[амали нек ё бад] ҳамсанги донаи 

хардал бошад ва даруни тахтасанге ё 

дар [гӯшае аз] осмонҳо ё дар замин 

[нуҳуфта] бошад, Аллоҳ таоло онро 

[рӯзи қиёмат ба ҳисоб] меоварад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло борикбини огоҳ 

аст 

َيَُٰبَنيه إِنهَهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبهةٖ 
ۡو 

َ
ِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن فِي َصۡخَرٍة أ م 

ِت  
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو فِي ٱلۡأ

َ
َمََٰوَِٰت أ فِي ٱلسه

َ لَِطيٌف َخبِير   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ١٦ بَِها ٱَّلله

17. Писарам, намоз барпо дор ва 

[мардумро] ба некӣ фармон бидеҳ ва 

аз нописанд боздор ва бар он чи [ки аз 

сахтиҳои ин кор] ба ту мерасад, шикебо 

бош. Бе тардид, ин аз [ҷумлаи 

корҳоест, ки ниёзманди иродаи қавӣ ва] 

азми устувор аст 

ُمۡر 
ۡ
ةَ َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َيَُٰبَنيه أ

بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ  
َٰلَِك وَ  َصابََكۖۡ إِنه َذ

َ
ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

ُمورِ 
ُ
 ١٧ ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ

18. Ва [бо беэътиноӣ] аз мардум рӯй 

нагардон ва мағрурона дар замин роҳ 

нарав. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло ҳеҷ 

мутакаббиру фахрфурӯшеро дӯст 

намедорад 

َك لِلنهاِس وَ  ِۡر َخده لَا  َولَا تَُصع 
َ لَا  ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡرِض َمرًَحا

َ
َتۡمِش فِي ٱلۡأ

 ١٨ ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٖ 

19. Ва [дар манишу рафторат] 

миёнарав бош ва ба оромӣ сухан бигӯ 

[на бо садои баланд, чаро ки] ҳатман, 

зишттарин садо садои харон аст 

ن  َوٱۡقِصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض مِ 
ۡصَوَِٰت 

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
َصۡوتَِكْۚ إِنه أ

 ١٩ لََصۡوُت ٱلۡحَِميرِ 

20. [Эй мардум] Оё надидаед, ки Аллоҳ 

таоло он чиро дар осмонҳо ва замин 

аст, ба хидмататон гумошта ва 

[бахшиши] неъматҳои ошкор ва 

пинҳони хешро бар шумо тамом кард? 

[Бо ин ҳол] Аз мардум касе ҳаст, ки 

бидуни ҳеҷ дониш ва ҳидоят ва китоби 

равшангаре дар [мавриди] Аллоҳ таоло 

муҷодала мекунад 

ا  َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ فِي ٱلسه

ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة  
َ
َوأ

ُۗ وَ  اِس َمن يَُجَِٰدُل َوبَاِطَنٗة ِمَن ٱلنه
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا   فِي ٱَّلله

نِيرٖ   ٢٠ كَِتَٰٖب مُّ
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21. Ва ҳангоме ки ба онон гуфта 

мешавад: «Аз он чи Аллоҳ таоло нозил 

кардааст, пайравӣ кунед». Мегӯянд: 

«[На] Балки аз чизе пайравӣ мекунем, 

ки падаронамонро бар он ёфтем». Оё 

агар шайтон ононро ба сӯйи азоби 

[оташи] сӯзон даъват кунад [боз ҳам аз 

падаронашон пайравӣ мекунанд]? 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َقالُواْ بَۡل نَتهبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ  
يۡ  َولَۡو َكاَن ٱلشه

َ
ْۚ أ ٓ َطَُٰن َءابَآَءنَا

عِيرِ   ٢١ يَۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه

22. Ҳар ки [холисона] ба Аллоҳ таоло 

рӯ оварад ва накукор бошад, ба ростӣ, 

ки ба дастовези муҳкаме чанг задааст 

ва саранҷоми корҳо ба сӯйи Аллоҳ 

таоло аст 

ِ َوُهَو   ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
ن  َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ  ُمحۡسِ 

ِ َعَٰقَِبُة   ِۗ َوِإلَي ٱَّلله ٱلُۡوۡثَقيَٰ
ُمورِ 

ُ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. Ҳар ки куфр варзад, куфраш туро 

ғамгин насозад. Бозгашти онон ба сӯи 

Мост, он гоҳ аз он чи кардаанд, 

огоҳашон месозем. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло аз [рози] дилҳо огоҳ аст 

ۥْٓۚ  َوَمن َكَفَر فَلَا َيحُۡزنَك ُكۡفُرُه
إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم َفُننَب ِئُُهم بَِما 
ُۢ بَِذاِت  َ َعلِيُم ْْۚ إِنه ٱَّلله َعِملُٓوا

ُدورِ   ٢٣ ٱلصُّ

24. Онон [кофирон]-ро андаке [аз 

неъматҳои дунё] баҳраманд месозем, 

он гоҳ ба таҳаммули азобе сахт 

дучорашон мекунем 

ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ُثمه نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ 
 ٢٤ َعَذاٍب َغلِيٖظ 

25. Ва агар аз мушрикон бипурсӣ: Чи 

касе осмонҳо ва заминро 

офаридааст?», қатъан, мегӯянд: 

«Аллоҳ таоло». Бигӯ: Сипос [-у ситоиш] 

махсуси Аллоҳ таоло аст [ки шуморо аз 

ин ҳақиқат огоҳ намуд]», балки 

бештарашон намедонанд 

َمََٰوَِٰت   ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد   ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
َوٱلۡأ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ  ٢٥ َّلِله
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26. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз 

они Аллоҳ таоло аст. Бе тардид, Аллоҳ 

таоло бениёзу сутуда аст 

ۡرِضِۚ إِنه 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َّلِله

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٦ ٱَّلله

27. Агар [ҳамаи] дарахтони рӯи замин 

қалам шавад ва дарё [ранг гардад] ва 

ҳафт дарёи дигар ба ёриашон биёяд 

[то дониши илоҳиро бинависанд], 

суханони Аллоҳ таоло поён намеёбад. 

Бе тардид, Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

ۡرِض ِمن َشَجَرٍة  
َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
َولَۡو أ

هُۥ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ  َٰم  َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ قَۡل
َ
أ

 ِْۚ ا نَفَِدۡت َكلَِمَُٰت ٱَّلله ۡبحُرٖ مه
َ
َسۡبَعُة أ
 َ  ٢٧  َعزِيٌز َحِكيم  إِنه ٱَّلله

28. [Эй мардум] Офариниш ва 

барангехтани шумо [дар қиёмат] 

ҳамчун як нафар беш нест. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло шунавову биност 

ها   ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعُثُكۡم إِل مه
َ َسِميُعُۢ  ِۚ إِنه ٱَّلله َكَنۡفٖس َوَِٰحَدةٍ

 ٢٨ بَِصيرٌ 

29. Оё надидӣ, ки Аллоҳ таоло аз шаб 

мекоҳад ва бар рӯз меафзояд ва аз рӯз 

мекоҳад ва бар шаб меафзояд ва 

хуршеду моҳро ба хидмат [-и инсон] 

гумоштааст, ки ҳар як то замоне 

муайян дар [мадори худ] равон бошад? 

Бе тардид, Аллоҳ таоло аз он чи 

мекунед, огоҳ аст 

لَۡم تَ 
َ
هۡيَل فِي أ َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله

َ
َر أ

هۡيِل   َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه ٱلنه
ۖۡ ُكل   َيجۡرِٓي   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه وََسخه

َ بَِما  نه ٱَّلله
َ
ي َوأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
إِلَيَٰٓ أ

 ٢٩ َتۡعَملُوَن َخبِير  

30. Ин [тақдиру тадбир] аз он рӯст, ки 

Аллоҳ таоло ҳақ аст ва он чи ҷуз Ӯ 

мехонанд, [ҳама] ботил аст ва Аллоҳ 

таоло аст, ки баландмартаба [ва] 

бузург аст 

نه َما  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

نه  
َ
يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ   ٣٠ ٱَّلله
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31. Оё надидӣ, ки киштиҳо ба 

[фармону] неъмати Аллоҳ таоло дар 

дарё равонанд, то бархе аз нишонаҳои 

хешро ба шумо бинамояд? Бе тардид, 

дар ин амр барои ҳар шикебои 

сипосгузор нишонаҳое [аз қудрату 

лутфи Парвардигор] аст 

نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ 
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۦْٓۚ  بِنِ  ِۡن َءاَيَٰتِهِ ِ لِيُِريَُكم م  ۡعَمِت ٱَّلله
ِ َصبهارٖ  

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  إِنه فِي َذ
 ٣١ َشُكورٖ 

32. Ва он гоҳ ки мавҷи кӯҳпайкаре 

ононро иҳота мекунад, Аллоҳро дар 

ҳоли холисона мехонанд, ки дин [-у 

парастиш]-ро танҳо вижаи Ӯ медонанд. 

Он гоҳ чун ононро [аз марг] раҳонад ва 

ба хушкӣ расонад, бархе аз эшон 

миёнарав [мешаванд, вале чунон ки 

бояд, сипос намегузоранд, дар ҳоле ки 

бархе дигар носипосанд] ва оёти Моро 

касе ҷуз паймоншиканони носипос 

инкор намекунанд 

لَلِ  ۡوج  َكٱلظُّ َدَعُواْ   َوِإَذا َغِشَيُهم مه
ا  يَن فَلَمه ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ٱَّلله

  ْۚ ۡقَتِصد  ِ َفِمۡنُهم مُّ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  َنجهى
ها ُكلُّ َختهارٖ   َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

 ٣٢ َكُفورٖ 

33. Эй мардум, аз Парвардигоратон 

парво кунед ва аз рӯзе битарсед, ки на 

ҳеҷ падаре барои фарзандаш суде 

дорад ва на ҳеҷ фарзанде судрасони 

падар аст. Яқинан, ваъдаи Аллоҳ таоло 

[дар мавриди қиёмат] ҳақиқат дорад. 

Пас, [ҳушёр бошед, ки лаззатҳои] 

зиндагии дунёӣ шуморо нафиребад ва 

шайтон нисбат ба [таъхири азоб ва 

шикебоии] Аллоҳ таоло фиребатон 

надиҳад 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡم  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ها َيجۡزِي َوالٌِد َعن   َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما ل
َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن 
  ۡۖ ِ َحق   ْۚ إِنه وَۡعَد ٱَّلله َوالِِدهِۦ َشۡيـ ًا

ۡنَيا َولَا   ةُ ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ فَلَا َتُغره
نهُكم بِٱ ِ ٱلَۡغُرورُ َيُغره  ٣٣ َّلله
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34. Бе тардид, огоҳӣ [аз замони вуқуи] 

қиёмат [танҳо] назди Аллоҳ таоло аст 

ва [Ӯст, ки] борон нозил мекунад ва он 

чиро, ки дар раҳимҳост, медонад ва 

касе намедонад, фардо чи ба даст 

меоварад ва ҳеҷ кас огоҳ нест, ки дар 

кадом сарзамин мемирад. Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло донову огоҳ аст 

اَعةِ   َ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه إِنه ٱَّلله
ُِل ٱلَۡغۡيَث َويَۡعلَُم َما فِي   َويُنَز 

اَذا   رَۡحاِمِۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  مه
َ
ٱلۡأ

تَۡكِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسُۢ  
َ َعلِ  ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ي ِ أ

َ
يٌم بِأ

 ُۢ  ٣٤ َخبِيُر
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Сураи Саҷда السجدة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Алиф, лом, мим  ٓ١ الٓم 

2. Нузули ин китоб, ки дар [ҳаққонияти] 

он ҳеҷ шакке нест, аз ҷониби 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢ رهب 

3. [Кофирон] Мегӯянд: «[Муҳаммад] 

Онро ба дурӯғ [ба Парвардигораш] 

нисбат медиҳад». [Ҳаргиз чунин нест] 

Балки он [оёт сухани] ҳаққе аз ҷониби 

Парвардигори туст, то ба қавме, ки пеш 

аз ту барояшон [ҳеҷ] бимдиҳандае 

наомадааст, ҳушдор диҳӣ, бошад, ки 

ҳидоят шаванд 

َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

َُٰهم   تَى
َ
آ أ ب َِك لُِتنِذَر َقۡوٗما مه ِمن ره

ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم   ِن نهِذيرٖ م  م 
 ٣ َيۡهَتُدونَ 

4. Аллоҳ таоло аст, ки осмонҳо ва 

замин ва он чиро, ки миёни онҳост, дар 

шаш рӯз офарид, он гоҳ, [ки шоистаи 

шукуҳи Ӯст] бар Арш қарор гирифт. 

Шумо ба ҷуз Ӯ ҳеҷ корсозу шафоатгаре 

надоред. Оё панд намегиред? 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
ۡرَض َوَما بَيۡ 

َ
يهاٖم َوٱلۡأ

َ
َنُهَما فِي ِستهةِ أ

ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم 
ٖ َولَا َشفِيٍعِۚ   ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي  م 

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
 ٤ أ

5. Кор [-и ҷаҳони ҳастӣ]-ро аз осмон то 

замин тадбир мекунад. Он гоҳ дар 

рӯзе, ки миқдори он барои шумо 

[инсонҳо] ҳазор сол аст, [ин корҳо] ба 

сӯи Ӯ боло меравад 

َمآِء إِلَي   ۡمَر ِمَن ٱلسه
َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

ۡرِض ُثمه َيۡعُرُج إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن 
َ
ٱلۡأ

ا   ِمه لَۡف َسَنةٖ م 
َ
ۥٓ أ ِمۡقَداُرُه

ونَ   ٥ َتُعدُّ
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6. Ин [Парвардигори шумост] донои 

пинҳону ошкор, шикастнопазири 

меҳрубон 

َهََٰدةِ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َٰلَِك َع َذ
 ٦ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

7. [Ҳамон] Касе, ки ҳар чи офарид, ба 

накутарин [шакл] офарид ва 

офариниши [нахустини] инсонро аз гил 

оғоз кард 

ۖۥۡ  ۡحَسَن ُكله َشۡيٍء َخلََقُه
َ
هِذٓي أ ٱل

 َخلَۡق ٱ
َ
 ٧ لۡإِنَسَِٰن ِمن ِطينٖ َوبََدأ

8. Сипас насли ӯро аз чакидаи оби 

беарзиш падид овард 
ِن  ُثمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

ِهينٖ  آٖء مه  ٨ مه

9. Он гоҳ [андоми] ӯро сомон дод ва аз 

рӯҳи хеш [рӯҳе, ки худ офарид] дар вай 

дамид ва барои шумо [неъмати] гӯшу 

чашм ва дил қарор дод. Чи андак сипос 

мегузоред! 

وِحهِۖۦۡ   َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
بَۡصََٰر  

َ
ۡمَع َوٱلۡأ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
 ٩ َوٱلۡأ

10. [Мушрикон] Мегӯянд: «Оё вақте 

[мурдем ва] дар замин нопадид шудем, 

офариниши ҷадиде хоҳем ёфт»? Балки 

онон дидори Парвардигорашонро 

мункиранд 

ِءنها  
َ
ۡرِض أ

َ
ِءَذا َضلَلَۡنا فِي ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

لَِفي َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ بَۡل ُهم بِلَِقآِء 
 ١٠ َرب ِِهۡم َكَٰفُِرونَ 

11. [Эй паёмбар] бигӯ: «Фариштаи 

марг, ки бар шумо гумошта шудааст, 

ҷонатонро мегирад, он гоҳ ба сӯйи 

Парвардигоратон бозгардонда 

мешавед» 

لَُك ٱلَۡمۡوِت   ۞قُۡل َيَتَوفهىَُٰكم مه
هِذي وُك َِل بُِكۡم ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكۡم   ٱل

 ١١ تُرَۡجُعونَ 

12. Ва чун [дар қиёмат] гунаҳгоронро 

дар пешгоҳи Парвардигорашон бубинӣ, 

сар ба зер афкандаанд [ва мегӯянд] 

«Парвардигоро, [акнун ҳақиқатро] 

дидем ва шунидем, пас, моро 

бозгардон, то кори шоистае анҷом 

диҳем. Бе тардид, мо [ба қиёмат] яқин 

дорем» 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ 
بَۡصۡرنَا رُُءوِسِهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم 

َ
َربهَنآ أ

وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنها  
 ١٢ ُموقُِنونَ 
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13. Агар мехостем, ба ҳар касе [тавфиқ 

ва] ҳидояташро арзонӣ медоштем, 

вале ин сухан [-у ваъдаи] ман ҳақ аст, 

ки: «Дузахро аз ҳамаи ҷинниён ва 

одамиён [-и кофир] анбошта хоҳам 

кард» 

ََٰها   َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكله َنۡفٍس ُهَدى
ۡملََأنه 

َ
َوَلَِٰكۡن َحقه ٱلَۡقۡوُل ِمن ِي لَأ

اِس   َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
ۡجمَعِينَ 

َ
 ١٣ أ

14. [Ба онон гуфта мешавад] «Ба сазои 

он ки дидори имрӯзатонро фаромӯш 

кардед, [азоби сӯзонро] бичашед. 

Яқинан, мо [низ] шуморо [дар оташ] 

раҳо кардаем ва [акнун] ба сазои он чи 

мекардед, азоби ҷовидонро бичашед 

َفُذوُقواْ بَِما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم  
َهََٰذآ إِنها نَِسيَنَُٰكۡمۖۡ َوُذوُقواْ َعَذاَب 

 ١٤ ٱلۡخُلِۡد بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

15. Фақат касоне ба оёти Мо имон 

меоваранд, ки чун ба онҳо панд дода 

шавад, ба саҷда меафтанд ва 

Парвардигорашонро ба покӣ 

меситоянд ва такаббур намекунанд 

هِذيَن إَِذا   إِنهَما يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱل
ُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وََسبهُحواْ   ُذك 

حَۡمِد َرب ِِهۡم َوُهۡم لَا بِ 
 ١٥ يَۡسَتۡكبُِروَن۩

16. [Дар дили шаб] Аз бистарҳо 

бармехезанд ва Парвардигорашонро 

бо биму умед [ба ниёиш] мехонанд ва 

аз он чи ба онон рӯзӣ додаем, инфоқ 

мекунанд 

َتَتَجافَيَٰ ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع 
ا   يَۡدُعوَن َربهُهمۡ  َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممه

 ١٦ َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

17. Пас, ҳеҷ кас намедонад, ба [поси] 

он чи [ин муъминон дар дунё] анҷом 

медиҳанд, чи [бисёр мояи] равшании 

чашмҳо барояшон нуҳуфта аст 

ِن   ۡخِفَي لَُهم م 
ُ
آ أ فَلَا َتۡعلَُم َنۡفس  مه

ۡعيُنٖ 
َ
ةِ أ ُۢ بَِما َكانُواْ قُره  َجَزآَء

 ١٧ َيۡعَملُونَ 

18. Оё [подоши] касе, ки муъмин аст, 

ҳамчун касест, ки нофармон аст? 

Ҳаргиз баробар нестанд 

  ْۚ َفَمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن َفاِسٗقا
َ
أ

ها يَۡسَتوُۥنَ   ١٨ ل
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19. Аммо касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, 

ҷойгоҳашон боғҳо [-и биҳиштӣ] аст. 

Подошест ба [поси] он чи мекарданд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ا ٱل مه
َ
أ

َوىَٰ 
ۡ
َُٰت ٱلَۡمأ َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم َجنه ٱلصه

ُۢا بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  َ  ١٩ نُُزل

20. Ва аммо касоне, ки нофармонӣ 

карданд, ҷойгоҳашон оташ [-и дузах] 

аст. Ҳар гоҳ бихоҳанд аз он хориҷ 

шаванд, ба дарунаш бозгардонда 

мешаванд ва ба онон гуфта мешавад: 

«Бичашед азоби оташеро, ки ҳамвора 

дурӯғаш меангоштед» 

 ۡۖ اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
هِذيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱل مه

َ
َوأ

 ْ َراُدٓوا
َ
ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَهآ ُكلهَمآ أ

َ
 أ

ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَُهۡم ُذوُقواْ  
ُ
أ

هِذي ُكنُتم بِهِۦ   َعَذاَب ٱلنهارِ ٱل
بُونَ  ِ  ٢٠ تَُكذ 

21. Яқинан пеш аз азоби бузурги 

[охират] аз азоби наздик [ва сахтиҳои 

ин дунё] ба онон мечашонем, бошад, 

ки [ба даргоҳи илоҳӣ] бозгарданд 

ۡدنَيَٰ  
َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

ۡكبَِر لََعلهُهۡم  
َ
ُدوَن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

 ٢١ يَرِۡجُعونَ 

22. Кист ситамгортар аз он ки ӯро ба 

оёти Парвардигораш панд дода 

мешавад, сипас аз он рӯй мегардонад? 

Бе тардид, Мо аз гунаҳгорон интиқом 

мегирем 

َِر أَـِبَيَِٰت  ن ُذك  ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ْۚ إِنها ِمَن  ۡعرََض َعۡنَهآ
َ
َرب ِهِۦ ُثمه أ

 ٢٢ ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمنَتقُِمونَ 

23. Мо ба Мӯсо китоб [Таврот] додем – 

пас, [эй паёмбар] аз дидори Ӯ дар 

тардид набош – ва онро раҳнамуди 

Бани Исроил гардонидем 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَلَا 
ِن ل َِقآئِهِۖۦۡ   تَُكن فِي ِمۡريَةٖ م 

َِٰٓءيَل   ٢٣ وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

24. ва чун онон [бар ибодат ва дурӣ аз 

гуноҳ] шикебоӣ мекарданд ва ба оёти 

Мо яқин доштанд, аз миёнашон 

пешвоёне баргумоштем, ки ба 

фармони Мо [мардумро] ҳидоят 

мекарданд 

ۡمرِنَا 
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنا ِمۡنُهۡم أ

ْۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  ا َصبَُروا لَمه
 ٢٤ يُوقُِنونَ 



 

As-Sajdah 

 

738 

 

 السجدة

25. Мусалламан, Парвардигори туст, ки 

рӯзи қиёмат дар мавриди он чи 

ихтилоф доштанд, миёнашон доварӣ 

мекунад 

إِنه َربهَك ُهَو َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم 
ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ٢٥ َيخَۡتلُِفونَ 

26. Оё барояшон равшан нашудааст, 

ки чи бисёр наслҳоеро пеш аз онон 

нобуд кардем, ки [акнун ин кофирон] 

дар хонаҳои онҳо роҳ мераванд? Ба 

ростӣ, ки дар ин [азобу нобудӣ] 

ибратҳост. Оё [боз ҳам сухани ҳақро] 

намешунаванд? 

ۡهلَۡكَنا ِمن 
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي   َقۡبلِِهم م 
َٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ   َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

فَلَا يَۡسَمُعونَ 
َ
 ٢٦ أ

27. Оё надиданд, ки Мо боронро ба 

сӯйи замини хушк [ва бегиёҳ] 

мефиристем ва ба василаи он 

киштзоре падид меоварем, ки худ ва 

чаҳорпоёнашон аз он мехӯранд? Оё 

[нишонаҳои қудрати Аллоҳ таоло бар 

растохезро] намебинанд? 

نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إِلَي 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

 
َ
ۡرِض ٱلۡجُُرزِ َفُنۡخرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا  ٱلۡأ

نُفُسُهۡمْۚ 
َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
ُكُل ِمۡنُه أ

ۡ
تَأ

فَلَا ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ٢٧ أ

28. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар 

ростгӯед, ин доварӣ [миёни мо ва 

шумо] кай фаро мерасад»? 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفۡتُح إِن 
 ٢٨ ينَ ُكنُتۡم َصَِٰدقِ 

29. Бигӯ: «Дар рӯзи доварӣ [ки ҷудоии 

ҳақ ва ботил аст] имон овардани 

касоне, ки куфр варзиданд, суде 

надорад ва ба онон муҳлат [-и тавба] 

дода намешавад» 

هِذيَن   قُۡل يَۡوَم ٱلَۡفۡتِح لَا يَنَفُع ٱل
َكَفُرٓواْ إِيَمَُٰنُهۡم َولَا ُهۡم 

 ٢٩ يُنَظُرونَ 

30. Пас, [эй паёмбар, акнун ки бар 

ширк пофишорӣ мекунанд] аз эшон рӯй 

бигардон ва мунтазири [азобашон] бош 

[ки] бе тардид, онон [низ] мунтазиранд 

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنهُهم  
َ
فَأ

نَتِظُرونَ   ٣٠ مُّ
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Сураи Аҳзоб الأحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй паёмбар, аз Аллоҳ таоло парво 

кун ва аз кофирон ва мунофиқон итоат 

накун. Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора 

донои ҳаким аст 

 َ َ َول ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
ا تُِطِع  َيَٰٓأ

  َ َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه ٱَّلله ٱلَۡك
 ١ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما

2. Ва аз он чи аз ҷониби Парвардигорат 

ба ту ваҳй мешавад пайравӣ кун. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора ба он чи 

мекунед, огоҳ аст 

ب َِكْۚ إِنه  َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك ِمن  ره
َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ٢ ٱَّلله

3. Ва бар Аллоҳ таоло таваккал кун ва 

ҳамин басанда аст, ки Аллоҳ таоло 

корсози ту бошад 

  ِ ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ٣ َوكِيلٗا

4. Аллоҳ таоло даруни ҳеҷ марде ду 

қалб барояш наниҳодааст ва [ба ҳамин 

сурат] ҳаргиз ҳамсаронатонро ки 

мавриди зиҳор [ва таҳрими ҷинсӣ] 

қарор медиҳед, [ҳамчун] модаронатон 

нагардондааст; ва [ҳамчунин] 

писархондаҳоятонро писаронатон 

насохтааст. Ин сухани [нодуруст] аст, 

ки бар забон меоваред ва Аллоҳ таоло 

ҳақро мегӯяд ва Ӯст, ки ба роҳи рост 

ҳидоят мекунад 

ِن قَلَۡبيِۡن فِي   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
ۡزَوََٰجُكُم 

َ
َجۡوفِهۚۦِْ َوَما َجَعَل أ

َهَٰتُِكۡمْۚ   مه
ُ
َٰٓـ ِي تَُظَِٰهُروَن ِمۡنُهنه أ ٱله

ۡبَنآَءُكۡمْۚ  
َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
َوَما َجَعَل أ

َٰلُِكۡم َقۡولُكُ  ۡفَوَٰهُِكۡمۖۡ َذ
َ
م بِأ

ُ َيُقوُل ٱلۡحَقه َوُهَو َيۡهِدي  َوٱَّلله
بِيَل   ٤ ٱلسه
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5. Онон [писархондаҳо]-ро ба 

падаронашон нисбат диҳед, [ки] назди 

Аллоҳ таоло одилонатар аст. Агар 

падаронашонро намешиносед, пас, 

онҳо бародарони динӣ ва бардагони 

озодшуда [ва дар ҳукми дӯстони] шумо 

ҳастанд. Дар мавриди он чи [қаблан] 

иштибоҳ кардаед, гуноҳе бар шумо 

нест; вале он чи дилҳоятон қасди онро 

дорад [ва амдан бар забон меоваред, 

гуноҳ аст; пас, агар тавба кунед] 

ҳамвора Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

قَۡسُط ِعنَد  ٱۡدُعوُهۡم ٓأِل
َ
بَآئِِهۡم ُهَو أ

هۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم   ِْۚ َفإِن ل ٱَّلله
يِن َوَمَوَٰلِيُكۡمْۚ   ِ َفإِۡخَوَٰنُُكۡم فِي ٱلد 

َولَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناح  فِيَمآ 
َدۡت  ا َتَعمه تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن مه

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

ُ َغُفوٗرا  قُلُوبُُكۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
 ٥ رهِحيًما

6. Паёмбар [дар тамоми умур] нисбат 

ба муъминон, аз худашон сазовортар 

аст [ва назар ва хосташ авлавият 

дорад] ва ҳамсарони ӯ [аз лиҳози 

ҳурмати издивоҷ дар ҳукм] 

модаронашон ҳастанд; ва дар китоби 

Аллоҳ таоло, хешовандон [дар ирс 

бурдан аз якдигар] нисбат ба 

муъмином ва муҳоҷирон авлавият 

доранд [ва милоки ирс, хешовандӣ аст 

на имон]; магар ин ки [бихоҳед] ба 

дӯстонатон некӣ кунед [ва бахше аз 

амволатонро ба эшон бидиҳед]. Ин 

[ҳукм] дар он китоб [Лавҳи маҳфуз] 

навишта шудааст 

ۡولَيَٰ بِٱلُۡمۡؤمِ 
َ
ِبيُّ أ نِيَن ِمۡن ٱلنه

ْولُواْ 
ُ
َهَُٰتُهۡمُۗ َوأ مه

ُ
ۥٓ أ ۡزَوَُٰجُه

َ
نُفِسِهۡمۖۡ َوأ

َ
أ

ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض فِي  
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ٱلۡأ

ِ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   كَِتَِٰب ٱَّلله
ن َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ 

َ
هٓا أ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل

َٰلَِك فِي   ْۚ َكاَن َذ ۡعُروٗفا ۡولَِيآئُِكم مه
َ
أ

 ٦ ِب َمۡسُطوٗراٱلِۡكَتَٰ 

7. Ва [эй Паёмбар, ёд кун аз] ҳангоме 

ки аз паёмбарон паймон [яктопарастӣ 

ва нубувват] гирифтем ва [ба вижа] аз 

ту ва Нуҳ ва Иброҳим ва Мӯсо ва Исо- 

писари Марям; ва аз ҳамаи онон 

паймони маҳкаме [дар бораи таблиғи 

дин] гирифтем 

بِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهۡم  َخۡذنَا ِمَن ٱلنه
َ
َوِإۡذ أ

َوِمنَك َوِمن نُّوٖح َوِإبَۡرَٰهِيَم 
َوُموَسيَٰ وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمۖۡ  

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َخۡذنَا ِمۡنُهم م 
َ
 ٧ َوأ
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8. [Аллоҳ таоло чунин кард] то [бо 

кофирон итмоми ҳуҷҷат карда бошад 

ва] аз ростгӯён [паёмбарон] дар бораи 

ростиашон бипурсад ва барои кофирон 

азобе дарднок муҳайё кардааст 

َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡمْۚ  ل ِيَۡسـ ََل ٱلصه
لِيٗما

َ
َٰفِرِيَن َعَذابًا أ َعده لِلَۡك

َ
 ٨ َوأ

9. Эй касоне, ки имон овардаед, 

неъмати Аллоҳро бар худ ба ёд 

оваред; он гоҳ ки сипоҳиёне [аз 

қабоили араб] ба сӯятон омаданд. Пас, 

Мо тундбоде [сахт] ва лашкаре [аз 

фариштагон] ки онҳоро намедидед, бар 

онон фиристодем [ва ба сахти 

шикасташон додем]; ва ҳамвора Аллоҳ 

таоло ба он чи мекунед биност 

 ْ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُروا َها ٱل يُّ
َ
نِۡعَمَة  َيَٰٓأ

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجآَءتُۡكۡم ُجُنود    ٱَّلله
هۡم   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا وَُجُنوٗدا ل

َ
فَأ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   تََرۡوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله
 ٩ بَِصيًرا 

10. Вақте [дар ғазваи Хандақ] 

душманон аз боло ва поён [ва аз шарқ 

ва ғарби шаҳр] ба сӯятон омаданд [ва 

Мадинаро муҳосира карданд]; он гоҳ ки 

чашмҳо [ба фаровонии душман] хира 

гашта ва ҷонҳо [аз шиддат ва ваҳшат] 

ба гулугоҳ расида буд ва шумо ба 

Аллоҳ таоло гумонҳо [-и гуногун] 

мебурдед 

ِن َفۡوقُِكۡم َوِمۡن   إِۡذ َجآُءوُكم م 
ۡسَفَل ِمنُكۡم َوِإۡذ 

َ
َزاَغِت أ

بَۡصَُٰر َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب 
َ
ٱلۡأ

 ِ ٱلۡحََناِجَر َوَتُظنُّوَن بِٱَّلله
 ۠ ُنونَا  ١٠ ٱلظُّ

11. Онҷо буд, ки муъминон озмоиш 

шуданд ва шадидан ба ваҳшат ва 

изтироб афтоданд 

ُهَنالَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ 
 ١١ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا

12. Ва [низ ба ёд оваред] ҳангоме ки 

мунофиқон ва касоне, ки дар 

дилҳояшон беморӣ [шак ва тардид] 

буд, мегуфтанд: «Он чи Аллоҳ таоло ва 

Паёмбараш [дар бораи пирӯзӣ бар 

кофирон] ваъда додаанд, ҷуз фиребе 

беш нест» 

هِذيَن فِي   َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
 ُ ا وََعَدنَا ٱَّلله رَض  مه قُلُوبِِهم مه

ها ُغُروٗرا ۥٓ إِل  ١٢ َورَُسولُُه
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13. Ва [низ] ҳангоме ки гурӯҳе аз онон 

гуфтанд: «Эй аҳли Ясриб, инҷо ҷойи 

мондани шумо нест; пас, [ба 

хонаҳоятон] бозгардед»; ва бархе аз 

онон аз Паёмбар иҷозати [бозгашт] 

мехостанд ва мегуфтанд: «Хонаҳои мо 

бе ҳифзкунанда аст»; дар ҳоле ки бе 

ҳифзкунанда набуд. Онон чизе ҷуз 

фирор [аз ҷиҳод] намехостанд 

ۡهَل  
َ
أ ِۡنُهۡم َيَٰٓ آئَِفة  م  َوِإۡذ َقالَت طه

  ْْۚ َيثۡرَِب لَا ُمَقاَم لَُكۡم فَٱرِۡجُعوا
ِۡنُهمُ  ِبيه   َويَۡسَتـ ِۡذُن فَرِيق  م  ٱلنه

َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا َعۡوَرة  َوَما ِهَي  
ها فَِراٗرا  ١٣ بَِعۡوَرٍةِۖ إِن يُرِيُدوَن إِل

14. Агар [лашкари душманон] аз 

атрофи он [шаҳр] бар онон ворид 

мешуданд [ва хонаҳояшонро муҳосира 

мекарданд] ва аз онон хоста мешуд, ба 

куфр ва ширк бозгарданд, ҳатман 

чунин [тааҳҳуде ба душман] доданд ва 

ҷуз теъдоде андак [дар баробари ин 

дархост] муқовимат намекарданд 

ۡقَطارَِها  
َ
ِۡن أ َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم م 

ُثمه ُسئِلُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ٓأَلتَوَۡها َوَما 
ها يَِسيٗرا  ١٤ تَلَبهُثواْ بَِهآ إِل

15. Ва пеш аз ин [вақте ҳамин 

мунофиқон дар ҷанги Уҳуд аз муқобили 

кофирон гурехтанд] бо Аллоҳ таоло 

паймон бастанд, ки [ҳаргиз ба душман] 

пушт накунанд [ва аз майдон 

нагурезанд]; ва ҳамвора паймони 

илоҳӣ бозхост дорад 

َ ِمن ََٰهُدواْ ٱَّلله َقۡبُل  َولََقۡد َكانُواْ َع
 ِ ْۚ وََكاَن َعۡهُد ٱَّلله ۡدَبََٰر

َ
ُّوَن ٱلۡأ لَا يَُول

 ١٥ َمۡسـ ُولٗا 

16. [Эй Паёмбар, ба мунофиқон] бигӯ: « 

Агар аз марг ё кушта шудан фирор 

кунед, ҳаргиз суде ба ҳолатон надорад; 

ва дар он сурат низ [аз зиндагии дунё] 

ҷуз андаке баҳраманд намешавед» 

قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن  
وِ ٱلَۡقۡتِل َوِإٗذا  

َ
َِن ٱلَۡمۡوِت أ فََرۡرتُم م 

ها قَلِيلٗا ها ُتَمتهُعوَن إِل  ١٦ ل

17. Бигӯ: «Агар Аллоҳ таоло бароятон 

мусибат ё раҳмате хоста бошад, кист, 

ки шуморо дар баробари [иҷрои 

фармони] Ӯ ҳифз кунад?» ва онон 

барои хеш ба ҷуз Аллоҳ таоло ҳеҷ 

корсоз ва ёригаре намеёбанд 

َِن   هِذي َيۡعِصُمُكم م  قُۡل َمن َذا ٱل
َراَد  

َ
ۡو أ

َ
َراَد بُِكۡم ُسوًٓءا أ

َ
ِ إِۡن أ ٱَّلله

ِن   ْۚ َولَا َيِجُدوَن لَُهم م  بُِكۡم َرۡحمَٗة
ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٧ ُدوِن ٱَّلله
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18. Аллоҳ таоло касонеро аз шумо, ки 

боздоранда [-и мардум аз ҷиҳод] 

ҳастанд ва ба бародаронашон мегӯянд: 

«Ба мо бипайвандед» ба хубӣ 

мешиносад. [Онон сустбоваранд] ва 

ҷуз андаке ба майдони ҷанг намеоянд 

ُ ٱلُۡمَعو ِقِيَن ِمنُكۡم  ۞َقۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
 ِ ۖۡ َولَا  َوٱلَۡقآئ لِيَن لِإِۡخَوَٰنِِهۡم َهلُمه إِلَۡيَنا

ها قَلِيلًا َس إِل
ۡ
تُوَن ٱلَۡبأ

ۡ
 ١٨ يَأ

19. [Мунофиқон дар ҳама чиз] бар 

шумо бухл меварзанд; ва ҳангоме ки 

бим [ҷанг пеш] меояд, дар ҳоле ки 

чашмҳояшон [аз ваҳшат дар косахона] 

мечархад, ҳамчун касе, ки аз [сахтии] 

марг беҳуш шуда бошад, туро нигоҳ 

мекунанд; ва чун [буҳрон ва] тарс 

бартараф шуд, ба хотири ҳирс ва 

тамаъе, ки ба ғаноим доранд, бо 

забонҳои тунд ва нешдор шуморо 

меранҷонанд. Онон [ҳаргиз] имон 

наёвардаанд; пас, Аллоҳ таоло 

аъмолашонро табоҳ мегардонад ва ин 

[кор] ҳамвора бар Аллоҳ таоло осон 

аст 

ًة َعلَۡيُكۡمۖۡ َفإَِذا َجآَء ٱلۡخَۡوُف   ِشحه
َ
أ

ۡيَتُهۡم يَنُظُروَن إِلَۡيَك تَُدوُر  
َ
َرأ

هِذي ُيۡغَشيَٰ َعلَۡيهِ ِمَن   ۡعُيُنُهۡم َكٱل
َ
أ

ٱلَۡموِۡتِۖ َفإَِذا َذَهَب ٱلۡخَۡوُف  
شِ 

َ
لِۡسَنٍة ِحَداٍد أ

َ
ًة  َسلَُقوُكم بِأ حه

ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يُۡؤِمُنواْ 
ُ
ِۚ أ عَلَى ٱلۡخَيِۡر

َٰلَِك  ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وََكاَن َذ
َ
ُ أ ۡحَبَط ٱَّلله

َ
فَأ

ِ يَِسيٗرا  ١٩ عَلَى ٱَّلله

20. [Мунофиқон] мепиндоранд [ки 

лашкариён] аҳзоб [ҳануз аз атрофи 

Мадина] нарафтаанд; ва агар аҳзоб 

бозгарданд, [ин сустбоварон] орзу 

мекунанд, ки миёни бодиянишинон 

[пинҳон] бошанд [ва аз ҳамон ҷо] 

ахбори [даргирии] шуморо ҷӯё шаванд; 

ва [ҳатто] агар байни [сипоҳи] шумо 

буданд, ҷуз андаке намеҷангиданд 

ْۖۡ َوِإن  ۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهُبوا
َ
َيحَۡسُبوَن ٱلۡأ

ۡحَزاُب يََودُّ 
َ
ِت ٱلۡأ

ۡ
نهُهم  يَأ

َ
واْ لَۡو أ

ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن 
َ
بَاُدوَن فِي ٱلۡأ

ا   ۢنَبآئُِكۡمۖۡ َولَۡو َكانُواْ فِيُكم مه
َ
أ

ها قَلِيلٗا ََٰتلُٓواْ إِل  ٢٠ َق

21. Бе тардид, дар [ рафтор ва 

гуфтори] Расулуллоҳ, барои шумо 

сармашқи некуе аст; барои ҳар ки ба 

Аллоҳ таоло ва рӯзи охират умед 

дорад ва Аллоҳро бисёр ёд мекунад 

 ِ لهَقۡد َكاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله
 َ ۡسَوةٌ َحَسَنة  ل َِمن َكاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله

ُ
أ

 َ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله
 ٢١ َكثِيٗرا
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22. Ва чун муъминон [лашкари] аҳзобро 

диданд, гуфтанд: «Ин [имтиҳони илоҳӣ 

ва пирӯзии ниҳоияш] ҳамон чизе аст, ки 

Аллоҳ таоло ва Паёмбараш ба мо 

ваъда додаанд ва [бар ҳақ ] Аллоҳ 

таоло ва Паёмбараш рост гуфтанд» ва 

[мушоҳидаи анбӯҳи душман] ҷуз бар 

имон ва таслимашон [дар муқобили 

Парвардигор] наяфзуд 

ا رَءَ  ۡحَزاَب َقالُواْ َولَمه
َ
ا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡأ

ُ َورَُسولُُهۥ  َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّلله
ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم   ُ َورَُسولُُه َوَصَدَق ٱَّلله

هٓا إِيَمَٰٗنا َوتَۡسلِيٗما  ٢٢ إِل

23. Аз миёни муъминон мардоне 

ҳастанд ба аҳд ва паймоне, ки бо 

Аллоҳ таоло баста буданд, [содиқона] 

вафо карданд; бархе аз онон то охир 

бар аҳд ва паймони худ истоданд [ ва 

дар ин роҳ даргузаштанд ё шаҳид 

шуданд] ва бархе дигар ҳануз 

чашминтизор [шаҳодат] ҳастанд ва 

ҳаргиз [паймони худро] дигаргун 

насохтаанд 

 ْ َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِجال  َصَدُقوا َما   م 
ن  َ َعلَۡيهِِۖ َفِمۡنُهم مه ََٰهُدواْ ٱَّلله َع

  ۡۖ ن يَنَتِظُر َقَضيَٰ َنحَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مه
لُواْ َتۡبِديلٗا  ٢٣ َوَما بَده

24. [Ин рӯйдодҳо пеш меояд] то Аллоҳ 

таоло ростгӯёнро ба [поси поймардӣ 

ва] ростгӯияшон подош диҳад ва 

мунофиқонро – агар бихоҳад – азоб 

кунад ё тавбаашонро бипазирад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

َِٰدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم   ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
ۡو 

َ
َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن َشآَء أ ِ َويَُعذ 

َ َكاَن َغُفوٗرا  َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٤ رهِحيٗما

25. Ва Аллоҳ таоло [сипоҳи ] касонеро, 

ки куфр варзида буданд бо [тамоми 

нокомӣ ва] хашмашон [аз ин ки] ба ҳеҷ 

ғанимате даст наёфта буданд, [аз 

атрофи Мадина] бозгардонд ва 

[пуштибонии] Аллоҳ таоло дар ҷанг, 

муъминонро кифоят кард; ва Аллоҳ 

таоло ҳамвора тавонову 

шикастнопазир аст 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم  ُ ٱل َوَرده ٱَّلله
 ُ لَۡم َيَنالُواْ َخيٗۡراْۚ َوَكَفي ٱَّلله

ُ َقوِيًّا   ْۚ وََكاَن ٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱلۡقَِتاَل
 ٢٥ َعزِيٗزا
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26. [Аллоҳ таоло] Гурӯҳе аз аҳли китоб 

[яҳудиёни Бани Қурайза]- ро, ки аз онон 

[мушрикон] пуштибонӣ карда буданд, 

аз қалъаҳояшон ба зер кашид ва дар 

дилҳояшон ваҳшат андохт; [чунон ки 

шумо] гурӯҳе [аз онон] –ро мекуштед ва 

гурӯҳеро ба асорат мегирифтед 

ۡهِل 
َ
ِۡن أ هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل

َ
َوأ

ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َصَياِصيِهۡم َوَقَذَف  
لُوبِِهُم ٱلرُّۡعَب فَرِيٗقا َتۡقُتلُوَن  فِي ُق 

ِسُروَن فَرِيٗقا
ۡ
 ٢٦ َوتَأ

27. Ва заминҳои кишоварзӣ ва хонаҳо 

ва амволашон ва [ҳамчунин] 

сарзаминеро, ки ҳаргиз по ба он ҷо 

нагузошта будед [Хайбар], дар 

ихтиёратон ниҳод; ва Аллоҳ таоло бар 

ҳар чизе тавоност 

ََٰرُهۡم  ۡرَضُهۡم َودَِي
َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

هۡم َتَطـ ُوَهاْۚ وََكاَن   ۡرٗضا ل
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم َوأ

َ
َوأ

ِ َشۡيٖء َقِديٗرا
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢٧ ٱَّلله

28. Эй Паёмбар, ба ҳамсаронат [ки 

нафақаи бештаре мехоҳанд] бигӯ: « 

Агар зиндагии дунё ва зинатҳояшро 

мехоҳед, биёед, то шуморо [бо ҳадяи 

муносиб] баҳраманд созам ва [бидуни 

ҳеҷ озоре] ба шоистагӣ раҳоятон кунам 

ۡزَوَِٰجَك إِن 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡنَيا َوزِيَنَتَها  ةَ ٱلدُّ ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ
َسر ِۡحُكنه  

ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
َفَتَعالَيَۡن أ
 ٢٨ مِيلٗاَسَراٗحا جَ 

29. Ва агар муштоқи Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш ва сарои охират ҳастед, 

пас, [бидонед, ки] бе тардид, Аллоҳ 

таоло барои некукоронатон подоши 

бузурге фароҳам кардаааст» 

َ َورَُسولَُهۥ  َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله
 َ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ َفإِنه ٱَّلله َعده َوٱلده

َ
 أ

ۡجًرا 
َ
لِلُۡمۡحِسَنَِٰت ِمنُكنه أ

 ٢٩ َعِظيٗما

30. Эй занони Паёмбар, ҳар яке аз 

шумо, ки [гуноҳи] ношоисти ошкоре 

муртакиб шавад, азобаш дучандон 

мегардад; ва ин [кор] ҳамвора барои 

Аллоҳ таоло осон аст 

ِت ِمنُكنه 
ۡ
ِبي ِ َمن يَأ   َيَٰنَِسآَء ٱلنه

َبي َِنةٖ يَُضََٰعۡف لََها   بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
َٰلَِك عَلَى   ٱلَۡعَذاُب ِضۡعَفيِۡنِۚ وََكاَن َذ

ِ يَِسيٗرا  ٣٠ ٱَّلله
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31. Ва ҳар яке аз шумо, ки пайваста 

фармонбардори Аллоҳ таоло ва 

Паёмбараш бошад ва коре шоиста 

кунад, подошашро ду баробар медиҳем 

ва барояш [дар биҳишт] рӯзии 

арзишманде фароҳам овардаем 

  ِ ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنه َّلِله
َورَُسولِهِۦ َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ 

ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا 
َ
َتيِۡن َوأ ۡجَرَها َمره

َ
أ

 ٣١ َكرِيٗما

32. Эй занони Паёмбар, агар 

парҳезкорӣ кунед, [дар бартарӣ ва 

шарофат] монанди ҳеҷ як аз занони 

[одӣ] нахоҳед буд; пас, ҳангоми сухан 

гуфтан [бо мардон] ноз ва нармиш ба 

кор набаред, то [мабодо] он ки дар 

дилаш беморӣ аст, [дар шумо] тамаъ 

кунад ва ба шеваи шоиста сухан 

бигӯед 

َحدٖ 
َ
ِبي ِ لَۡستُنه َكأ َِن َيَٰنَِسآَء ٱلنه  م 

ْۚ فَلَا َتخَۡضۡعَن   ٱلن َِسآِء إِِن ٱتهَقۡيتُنه
هِذي فِي قَلۡبِهِۦ  بِٱلَۡقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱل

ۡعُروٗفا  ٣٢ َمرَض  َوقُلَۡن َقۡولٗا مه

33. Ва дар хонаҳоятон бимонед ва 

ҳамчун ҷилвагари [-и занон дар 

даврони] ҷоҳилияти пешин, ҷилвагарӣ 

[ва худнамоӣ] накунед ва намоз барпо 

доред ва закот бипардозед ва аз Аллоҳ 

таоло ва Паёмбараш итоат кунед. Эй 

аҳли хона [паёмбар], ҷуз ин нест Аллоҳ 

таоло мехоҳад палидӣ [ва озори 

бегонагон]-ро аз шумо дур намояд ва 

комилан покатон гардонад 

 َ ا َتبَرهۡجَن َوقَۡرَن فِي ُبُيوتُِكنه َول
قِۡمَن  

َ
ِۖ َوأ ولَيَٰ

ُ
َج ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ ٱلۡأ َتبَرُّ

ِطۡعَن  
َ
ةَ َوأ َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتِيَن ٱلزه ٱلصه

 ُ ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله َ َورَُسولَُه ٱَّلله
ۡهَل  

َ
لُِيۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ

َِرُكۡم َتۡطِهيٗرا  ٣٣ ٱلَۡبۡيِت َويَُطه 

34. Ва ҳар он чиро, ки аз оёти илоҳӣ ва 

суннати Паёмбар дар хонаҳоятон 

хонда мешавад, ба ёд дошта бошед. 

Бе тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора 

борикбини огоҳ аст 

َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتلَىَٰ فِي ُبُيوتُِكنه  
  َ ِ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ إِنه ٱَّلله ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله

 ٣٤ َكاَن لَِطيًفا َخبِيًرا 
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35. Аллоҳ таоло барои мардони 

мусулмон ва занони мусулмон ва 

мардони муъмин ва занони муъмин ва 

мардони фармонбардор ва занони 

фармонбардор ва мардони ростгӯ ва 

занони ростгӯ ва мардони шикебо ва 

занони шикебо ва мардони фурӯтан ва 

занони фурӯтан ва мардони инфоқгар 

ва занони инфоқгар ва мардони 

рӯзадор ва занони рӯзадор ва мардони 

покдоман ва занони покдоман ва 

мардон ва заноне, ки Аллоҳро бисёр ёд 

мекунанд, барои [ҳамаи] онон омурзиш 

ва подоши бузург фароҳам намудааст 

  إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَٰتِ 
َوٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلَۡقَٰنِتِيَن 

َِٰدقِيَن   َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت َوٱلصه
َٰبِِريَن  َِٰت َوٱلصه َِٰدَق َوٱلصه
َِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن  َٰبَِر َوٱلصه

قِيَن   ِ َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت َوٱلُۡمَتَصد 
ئِِميَن   َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ َوٱلُۡمَتَصد 

ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن فُرُ  َٰٓ وَجُهۡم َوٱلصه
  َ َٰكِرِيَن ٱَّلله َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت َوٱلذه

ُ لَُهم   َعده ٱَّلله
َ
َِٰت أ َٰكَِر َكثِيٗرا َوٱلذه

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ۡغفَِرٗة َوأ  ٣٥ مه

36. Барои ҳеҷ мард ва зани муъмине 

шоиста нест, ки вақте Аллоҳ таоло ва 

расулаш ба коре фармон медиҳанд 

[дар иҷрои он фармон] ихтиёре дошта 

бошанд;ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва 

расулаш нофармонӣ кунад, ҳаққо, ки 

дар гумроҳии ошкоре гирифтор 

шудааст 

َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٖن َولَا ُمۡؤِمَنٍة إَِذا  
ن  

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه َقَضي ٱَّلله

ۡمرِهِۡمُۗ 
َ
يَُكوَن لَُهُم ٱلۡخِيََرةُ ِمۡن أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد َومَ  ن َيۡعِص ٱَّلله
بِيٗنا  ٣٦ َضله َضَلَٰلٗا مُّ
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37. [Ба ёд овар] Вақте ба [Зайд ибни 

Ҳориса]-касе, ки Аллоҳ таоло ба ӯ 

неъмат [Ислом] дода буд ва ту неъмат 

[озодӣ] бахшида будӣ- [ба насиҳат] 

мегуфтӣ: «Ҳамсаратро барои худ нигаҳ 

дор ва аз Аллоҳ таоло парво кун» ва 

дар дили хеш [дар мавриди издивоҷ бо 

Зайнаб пас аз талоқаш] пинҳон 

медоштӣ, ки Аллоҳ таоло 

ошкоркунандаи он буд ва [чун ин 

издивоҷ бо суннатҳои ҷоҳилӣ мухолиф 

буд] аз [сарзаниши] мардум метарсидӣ; 

ҳол он ки Аллоҳ таоло сазовортар аст, 

ки аз Ӯ битарсӣ. Пас, ҳангоме ки Зайд 

ниёзашро аз вай ба поён бурд [ва 

талоқаш дод], ӯро ба издивоҷи ту 

даровардем, то барои муъминон дар 

мавриди издивоҷ бо ҳамсарони 

писархондаҳояшон, ки аз онон ком 

гирифтаанд [ва талоқашон додаанд], 

ҳеҷ гуноҳе набошад; ва фармони 

Аллоҳ таоло ҳамвора анҷомпазир аст 

ُ َعلَۡيهِ   ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذٓي أ َوِإۡذ َتُقوُل لِل

ۡمِسۡك َعلَۡيَك  
َ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َوأ

َ َوُتخِۡفي فِي  َزوَۡجَك َوٱتهِق ٱَّلله
ُ ُمۡبِديهِ َوَتخَۡشي  َنۡفِسَك َما ٱَّلله

ن 
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّلله ا ٱلنه َُٰهۖۡ فَلَمه َتخَۡشى

ِۡنَها َوَطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها  َقَضيَٰ َزۡيد  م 
لِكَۡي لَا يَُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا  

َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
َحَرج  فِٓي أ

  ِ ۡمُر ٱَّلله
َ
َقَضۡواْ ِمۡنُهنه َوَطٗراْۚ وََكاَن أ

 ٣٧ َمۡفُعولٗا 

38. Бар Паёмбар, дар мавриди он чи 

Аллоҳ таоло барояш муқаррар [ва 

ҳалол] доштааст, ҳеҷ гуна гуноҳе вуҷуд 

надорад. [Ин кор] Суннати илоҳӣ аст 

[ва] дар бораи касоне [паёмбароне], ки 

пеш аз ин будаанд [низ сидқ мекунад]; 

ва фармони Аллоҳ таоло ҳамвора 

дақиқ ва ҳисобшуда аст 

ا َكاَن عَلَى ٱلنه  ِبي ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما  مه
هِذيَن  ِ فِي ٱل ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ُ لَُه فَرََض ٱَّلله

 ِ ۡمُر ٱَّلله
َ
ْۚ وََكاَن أ َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل

ۡقُدوًرا   ٣٨ َقَدٗرا مه

39. [ҳамон] касоне, ки паёмҳои Аллоҳро 

[ба мардум] мерасонанд ва танҳо аз Ӯ 

метарсанд ва аз ҳеҷ кас ҷуз Аллоҳ 

таоло тарсе надоранд; ва Аллоҳ таоло 

барои ҳисобрасии [корҳои бандагонаш] 

кофӣ аст 

  ِ هِذيَن ُيَبل ُِغوَن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله ٱل
ها   َحًدا إِل

َ
َويَۡخَشۡونَُهۥ َولَا َيخَۡشۡوَن أ

ِ َحِسيٗبا ُۗ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َ  ٣٩ ٱَّلله
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40. Муҳаммад ҳаргиз падари ҳеҷ яки аз 

мардони шумо [аз ҷумла Зайд] нест; 

балки расули Аллоҳ таоло ва хотами 

паёмбарон аст; ва Аллоҳ таоло 

ҳамвора ба ҳар чизе доност 

ِن   َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكاَن ُمحَمه مه

 ِ ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رهُسوَل ٱَّلله
  ِ

ُ بِكُل  بِي ِـَۧنُۗ وََكاَن ٱَّلله وََخاَتَم ٱلنه
 ٤٠ ٍء َعلِيٗماَشيۡ 

41. Эй касоне, ки имон овардаед, 

Аллоҳро бисёр ёд кунед 
 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٤١ ذِۡكٗرا َكثِيٗرا

42. Ва бомдод ва шомгоҳ Ӯро ба покӣ 

биситоед 
ِصيلًا

َ
 ٤٢ وََسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

43. Ӯст, ки бар шумо дуруд [ва раҳмат] 

мефиристад ва фариштагонаш [низ 

дуоятон мекунанд], то шуморо аз 

торикиҳо ба сӯйи нур берун оварад ва 

[Аллоҳ таоло] ҳамвора нисбат ба 

муъминон меҳрубон аст 

هِذي يَُصل ِى َعلَۡيُكۡم  ُهَو ٱل
َِن   َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ لُِيۡخرَِجُكم م 

لَُمَٰتِ  ِۚ وََكاَن   ٱلظُّ إِلَي ٱلنُّورِ
 ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِحيٗما

44. Рӯзе, ки бо Ӯ дидор мекунанд, 

дурудашон «Салом» аст ва [Аллоҳ 

таоло] бар эшон подоше арҷманд 

фароҳам сохтааст 

َعده  
َ
ْۚ َوأ َتحِيهُتُهۡم يَۡوَم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم 

ۡجٗرا َكرِيٗما
َ
 ٤٤ لَُهۡم أ

45. Эй Паёмбар, Мо туро гувоҳ ва 

башоратбахш ва бимдиҳанда 

фиристодаем 

ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا 
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ٗرا َونَِذيٗرا ِ  ٤٥ َوُمبَش 

46. Ва [туро] даъватгаре ба сӯйи Аллоҳ 

таоло ба фармони Ӯ ва чароғи 

равшанибахш [қарор додем] 

ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراٗجا  َوَداِعًيا إِلَي ٱَّلله
نِيٗرا  ٤٦ مُّ

47. Ва ба муъминон башорат бидеҳ, ки 

аз ҷониби Аллоҳ таоло бахшиши 

бузурге барояшон [дар пеш] аст 

 ِ َِن ٱَّلله نه لَُهم م 
َ
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن بِأ ِ َوبَش 

 ٤٧ َفۡضلٗا َكبِيٗرا
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48. Ва аз кофирон ва мунофиқон итоат 

накун ва ба озорашон бетаваҷчуҳ бош 

ва бар Аллоҳ таоло таваккал кун; ва 

ҳамин басанда аст, ки Аллоҳ таоло 

[ёвар ва] коргузори ту бошад 

َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن  َولَا تُِطِع ٱلَۡك
ِْۚ َوكَ  َُٰهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله َذى

َ
َفيَٰ  َوَدۡع أ

ِ َوكِيلٗا  ٤٨ بِٱَّلله

49. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар 

гоҳ бо занони муъмин издивоҷ кардед, 

сипас пеш аз онки бо онон ҳамбистар 

шавед талоқашон додед, аз ҷониби 

шумо ҳеҷ иддае бар уҳдаи онон нест, 

ки ҳисобашро нигоҳ доред; аз ин рӯ, 

эшонро [бо ҳадяи муносиб] баҳраманд 

созед ва ба некутарин ваҷҳ раҳояшон 

созед 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه َطلهۡقُتُموُهنه ِمن  
وُهنه َفَما لَُكۡم   ن َتَمسُّ

َ
َقۡبِل أ

 ۡۖ وَنَها ةٖ َتۡعَتدُّ َعلَۡيِهنه ِمۡن ِعده
ُِحوُهنه َسَراٗحا  َفَمت ُِعوُهنه  َوَسر 

 ٤٩ َجمِيلٗا
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50. Эй паёмбар, Мо ҳамсаронат, ки 

маҳрашонро пардохтаӣ ва [низ] 

канизонеро, ки Аллоҳ таоло [аз баҳраи 

ҷанг] ба ту арзонӣ доштааст, бароят 

ҳалол кардаем ва [низ издивоҷ бо] 

духтари амуҳоят ва духтари аммаҳоят 

ва духтартағоҳоят ва духтархолаҳоят, 

ки бо ту ҳиҷрат кардаанд ва [ҳамчунин] 

агар зани муъмине худро [бидуни 

маҳрия] ба паёмбар бибахшад, 

чунончи паёмбар бихоҳад, [метавонад] 

бо вай издивоҷ кунад. [Ин ҳукм] Вижаи 

туст, на дигар муъминон. Бе тардид, 

Мо медонем барои онон дар мавриди 

ҳамсарон ва канизонашон чи ҳукме 

таъйин кардаем. [Ин ҳукми вижаро 

барқарор кардем] То ҳеҷ тангное [дар 

роҳи анҷоми вазифа] бар ту набошад; 

ва Аллоҳ таоло ҳамвора омурзандаи 

меҳрубон аст 

ۡحلَلَۡنا لََك 
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ
ۡزَوَٰ 

َ
ُجوَرُهنه  أ

ُ
َٰتِٓي َءاَتۡيَت أ َجَك ٱله

 ُ َفآَء ٱَّلله
َ
آ أ َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِممه

َِك َوبََناِت   َعلَۡيَك َوبََناِت َعم 
َٰتَِك َوبََناِت َخالَِك َوبََناِت   َعمه

َٰتِي َهاَجۡرَن َمَعَك   َخََٰلَٰتَِك ٱله
ۡؤِمَنًة إِن َوَهَبۡت َنۡفَسَها  ٗة مُّ

َ
َوٱۡمَرأ

ن  لِلنه 
َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

َ
ِبي ِ إِۡن أ

هَك ِمن ُدوِن  يَۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة ل
ٱلُۡمۡؤِمنِيَنُۗ َقۡد َعلِۡمَنا َما فََرۡضَنا  

ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت 
َ
َعلَۡيِهۡم فِٓي أ

يَۡمَُٰنُهۡم لَِكۡيلَا يَُكوَن َعلَۡيَك  
َ
أ

ُ َغُفوٗرا  ُۗ وََكاَن ٱَّلله َحَرج 
 ٥٠ رهِحيٗما
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51. [Навбати] ҳар як аз онон 

[ҳамсаронат]- ро, ки бихоҳӣ [метавонӣ] 

ба таъхир андозӣ ва ҳар кадомро 

бихоҳӣ, [метавонӣ] назди хеш ҷой диҳӣ; 

ва агар ҳар як аз ононро, ки аз ӯ канора 

гирифтаӣ [ва навбаташ ба таъхир 

афтодааст] талаб кунӣ, [дар ҳар ҳол] 

ҳеҷ гуноҳе бар ту нест. Ин [ихтиёр дар 

интихоб] наздиктар аст ва ин ки 

чашмашон равшан шавад ва андӯҳгин 

набошанд ва ҳамагиашон аз он чи ба 

онон бахшидаӣ хушнуд гардидаанд; ва 

Аллоҳ таоло медонад, ки шумо [мардон 

дар бораи муҳаббати бештар ба бархе 

занонатон] чи дар дил доред; ва Аллоҳ 

таоло ҳамвора донои бурдбор аст 

۞تُۡرِجي َمن تََشآُء ِمۡنُهنه َوتُـ ۡوِٓي  
ۖۡ َوَمِن ٱۡبَتَغۡيَت  إِلَۡيَك َمن تََشآُء

ۡن َعَزلَۡت فَلَا ُجَناَح َعلَۡيَكْۚ   ِممه
ۡعُيُنُهنه َولَا  

َ
ن َتَقره أ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َذ

ْۚ َيحَۡزنه َويَۡرَضيَۡن بِمَ  آ َءاتَيَۡتُهنه ُكلُُّهنه
ُ َيۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وََكاَن  َوٱَّلله

ُ َعلِيًما َحلِيٗما  ٥١ ٱَّلله

52. Аз ин пас [дигар издивоҷ бо] ҳеҷ 

зане бароят ҳалол нест ва набояд 

[бархе аз ҳамсаронатро талоқ диҳӣ, то] 

ҳамсаронеро ҷойнишини онон кунӣ, 

ҳатто агар зебоии онон [занони ҷадид] 

туро хуш ояд. Магар он ки [ба сурати 

каниз] дар ихтиёрат бошад; ва Аллоҳ 

таоло ҳамвора бар ҳар чизе нигаҳбон 

аст 

ها َيحِلُّ لََك ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبۡعُد َولَٓا   ل
ۡزَوَٰٖج َولَۡو 

َ
َل بِِهنه ِمۡن أ ن َتَبده

َ
أ

ۡعَجَبَك حُ 
َ
ها َما َملََكۡت أ ۡسُنُهنه إِل

ِ َشۡيٖء 
ُ عَلَىَٰ ُكل  يَِميُنَكُۗ وََكاَن ٱَّلله

 ٥٢ رهقِيٗبا
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53. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

хонаҳои паёмбар дохил нашавед; 

магар он ки барои [сарфи] ғизое ба 

шумо иҷозат диҳанд; бе он ки [зудтар 

аз вақти ғизо биравед ва] мунтазири 

омода шуданаш шавед; вале ҳангоме 

ки шуморо фаро хонданд, ворид шавед 

ва чун ғизо хӯрдед, пароканда гардед 

ва саргарми [баҳс ва] гуфтугӯ нашавед. 

Ин [рафторатон] паёмбарро меозорад 

ва ӯро аз [ибрози ин мавзӯъ дар 

баробари] шумо шарм дорад; [вале] 

Аллоҳ таоло аз [баёни] ҳақ шарм 

надорад. Ва ҳангоме ки аз ҳамсарони ӯ 

дархосте доред, [ниёзатонро] аз пушти 

пардае аз онон бихоҳед [ва дар чеҳраи 

онон нанигаред; чаро ки] ин [кор] барои 

дилҳои шумо ва эшон поктар аст; ва 

[ҳамчунин] бароятон сазовор нест, ки 

Расулуллоҳро биёзоред ва ҳаргиз 

шоистаи шумо нест, ки пас аз ӯ бо 

ҳамсаронаш издивоҷ кунед. Ба ростӣ, 

ки ин [кор] назди Аллоҳ таоло [гуноҳе] 

бузург аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن يُۡؤَذَن لَُكۡم  
َ
هٓا أ ِبي ِ إِل ُبُيوَت ٱلنه

 َ َُٰه  إِل يَٰ َطَعاٍم َغيَۡر َنَِٰظرِيَن إِنَى
َوَلَِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ َفإَِذا  

َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُرواْ َولَا ُمۡسَتـ ۡنِِسيَن  
َٰلُِكۡم َكاَن يُۡؤذِي  ِلحَِديٍثِۚ إِنه َذ

ُ لَا   ِبيه فَيَۡسَتۡحِيۦ ِمنُكۡمۖۡ َوٱَّلله ٱلنه
ِۚ َوِإذَ  ِ ا  يَۡسَتۡحِيۦ ِمَن ٱلۡحَق 

لُۡتُموُهنه َمَتَٰٗعا فَۡسـ َلُوُهنه ِمن 
َ
َسأ

ۡطَهُر 
َ
َٰلُِكۡم أ َوَرآِء ِحَجاٖبِۚ َذ

ْۚ َوَما َكاَن   لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنه
ِ َولَٓا   ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّلله

َ
لَُكۡم أ

ۦٓ  ِ ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
أ

 ِ َٰلُِكۡم َكاَن ِعنَد ٱَّلله بًَداْۚ إِنه َذ
َ
 أ

 ٥٣ َعِظيًما

54. Агар чизеро ошкор кунед ё пинҳон 

доред, [бидонед, ки] бетардид, Аллоҳ 

таоло ба ҳар чизе огоҳ аст 

 َ ۡو ُتخُۡفوهُ َفإِنه ٱَّلله
َ
إِن ُتۡبُدواْ َشۡيـ ًا أ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
 ٥٤ َكاَن بِكُل 
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55. Бар онон [занони мусулмон] гуноҳе 

нест [дар надоштани ҳиҷоб] назди 

падаронашон ва писаронашон ва 

бародаронашон ва писарони 

бародаронашон ва писарони 

хоҳаронашон ва занон [ҳамдин]-ашон 

ва бардагонашон; ва [эй занони 

мусулмон] аз Аллоҳ таоло парво кунед. 

Бе тардид, Аллоҳ таоло бар ҳама чиз 

гувоҳ аст 

ه  ا ُجَناَح َعلَۡيِهنه فِٓي َءابَآئِِهنه َولَٓا  ل
ۡبَنآِء 

َ
ۡبَنآئِِهنه َولَٓا إِۡخَوَٰنِِهنه َولَٓا أ

َ
أ

َخَوَٰتِِهنه َولَا  
َ
ۡبَنآِء أ

َ
إِۡخَوَٰنِِهنه َولَٓا أ

  ُۗ يَۡمَُٰنُهنه
َ
نَِسآئِِهنه َولَا َما َملََكۡت أ

َ َكاَن عَلَىَٰ  ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِ  َوٱتهقِيَن ٱَّلله
ُكل 

 ٥٥ َشۡيٖء َشِهيًدا

56. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло ва 

фариштагонаш бар паёмбар дуруд 

мефиристанд; [пас] эй касоне, ки имон 

овардаед [шумо низ] бар ӯ дуруд 

фиристед ва ба шоистагӣ салом гӯед 

َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى  إِنه ٱَّلله
ِۚ َيَٰٓ  ِبي ِ هِذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ ٱلنه َها ٱل يُّ

َ
أ

 ٥٦ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما

57. Касоне ки Аллоҳ таоло ва 

паёмбарашро меозоранд, Аллоҳ таоло 

дар дунё ва охират ононро аз раҳмати 

хеш дур мекунад ва барояшон азоби 

хоркунанда омода кардааст 

َ َورَُسولَُهۥ  إِنه  هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱَّلله ٱل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  ُ فِي ٱلدُّ لََعَنُهُم ٱَّلله

ِهيٗنا َعده لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ
َ
 ٥٧ َوأ

58. Ва онон, ки мардон ва занони 

муъминро бе он ки муртакиби [амали 

зиште] шуда бошанд, [бо иттиҳомоти 

нораво] меозоранд, бори дурӯғ ва 

гуноҳи ошкорро бар дӯш мекашанд 

هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  َوٱل
َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت بَِغيِۡر َما ٱۡكتََسُبواْ  

َفَقِد ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما  
بِيٗنا  ٥٨ مُّ

59. Эй паёмбар, ба ҳамсарон ва 

духтаронат ва дигар занони муъмин 

бигӯ, ки чодарҳояшонро ба шоистагӣ 

бар [сар ва синаи] хеш бияфкананд. Ин 

[гуна пӯшиш] муносибтар аст ба ин ки 

[дар ҷомеа матонат ва виқор] шинохта 

шаванд ва [дар натиҷа] мавриди озор 

[ҳарзагон] қарор нагиранд, Ва Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

ِبيُّ  َها ٱلنه يُّ
َ
ۡزَوَِٰجَك َيَٰٓأ

َ
 قُل ل ِأ

َوبََناتَِك َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن  
ۡدنَيَٰٓ 

َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ َعلَۡيِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه

 ُ ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا يُۡؤَذۡيَنُۗ وََكاَن ٱَّلله
َ
أ

 ٥٩ َغُفوٗرا رهِحيٗما
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60. Агар мунофиқон ва касоне, ки дар 

дилҳояшон беморӣ [нифоқ] аст ва 

овозасозӣ дар Мадина [аз дурӯғгӯӣ ва 

шоеасозӣ] даст барнадоранд, яқинан 

туро бар онон мусаллат мегардонем. 

Дар ин сурат ҷуз муддати кӯтоҳе 

наметавонанд дар ин шаҳр дар канори 

ту бимонанд 

هِذيَن  هۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل ۞لهئِن ل
رَض  َوٱلُۡمرِۡجُفوَن فِي   فِي قُلُوبِِهم مه

ٱلَۡمِديَنةِ لَُنۡغرِيَنهَك بِِهۡم ُثمه لَا  
ها قَلِيلٗا  ٦٠ ُيجَاوُِرونََك فِيَهآ إِل

61. Лаънатшудагонанд ва ҳар ҷо ки 

ёфта шаванд, бояд бемуҳобо дастгир 

ва кушта шаванд 

ِخُذواْ  
ُ
ۡيَنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ مه

 ِ  ٦١ لُواْ َتۡقتِيلٗاَوُقت 

62. [Ин] Суннати Аллоҳ таоло дар 

мавриди афроде [аз мунофиқон] , ки 

пештар будаанд, ҷорӣ гаштааст; ва 

ҳаргиз дар суннати Аллоҳ таоло 

дигаргунӣ [ва тағйире] намеёбӣ 

 ۡۖ هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗاَولَن َتِجَد   ٦٢ لُِسنهةِ ٱَّلله

63. [Эй паёмбар] Мардум дар бораи 

[замони вуқуъи] қиёмат аз ту 

мепурсанд; бигӯ: «Дониши он танҳо 

назди Аллоҳ таоло аст»; ва ту чи 

медонӣ? Шояд қиёмат наздик бошад 

اَعةِِۖ قُۡل  اُس َعِن ٱلسه يَۡسـ َلَُك ٱلنه
ِْۚ َوَما يُۡدرِيَك إِنهَما ِعلُۡمهَ  ا ِعنَد ٱَّلله

اَعَة تَُكوُن قَرِيًبا  ٦٣ لََعله ٱلسه

64. Бе тардид, Аллоҳ таоло кофиронро 

аз раҳмати хеш дур карда ва барояшон 

оташи афрӯхта муҳайё кардааст 

َعده لَُهۡم  
َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلَۡك إِنه ٱَّلله

 ٦٤ َسعِيًرا 

65. [Оташе] Ки ҷовидона дар он хоҳанд 

монд [ва барои дифоъ аз худ] ҳеҷ 

корсоз ва ёригаре намеёбанд 

ا  ها َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

 ٦٥ َولَا نَِصيٗرا

66. Рӯзе, ки чеҳраҳояшон дар оташи 

дузах дигаргун мешавад, [бо 

пушаймонӣ] мегӯянд: «Эй кош, аз 

Аллоҳ таоло ва Паёмбар итоат карда 

будем 

ارِ   يَۡوَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه
َطۡعَنا  

َ
َ َوأ َطۡعَنا ٱَّلله

َ
َيُقولُوَن َيَٰلَۡيتََنآ أ

 ٦٦ ٱلرهُسولَا۠ 
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67. [Онон баҳона меоваранд ва] 

мегӯянд: «Парвардигоро, мо аз 

раҳбарон ва бузургони худ итоат 

кардем ва онон [буданд], ки моро 

гумроҳ карданд 

َطۡعَنا َساَدَتَنا 
َ
َوَقالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

بِيلَا۠  َضلُّونَا ٱلسه
َ
 ٦٧ َوُكبََرآَءنَا فَأ

68. Парвардигоро! Азобашонро 

дучандон кун ва ба лаънати бузург [ва 

сахт] лаънат бифармо!» 

ِضۡعَفيِۡن ِمَن ٱلَۡعَذاِب  َربهَنآ َءاتِِهۡم 
 ٦٨ َوٱلَۡعۡنُهۡم لَۡعٗنا َكبِيٗرا

69. Эй касоне, ки имон овардаед, 

[Паёмбарро наёзоред ва] монанди 

касоне набошед ки Мӯсоро [бо 

тӯҳматҳои нораво] озурданд, сипас 

Аллоҳ таоло ӯро [аз он чи дар ҳаққаш 

мегуфтанд] табриа намуд; ва [Мӯсо] 

ҳамвора назди Аллоҳ обрӯманд аст. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ُ هُ ٱَّلله
َ
أ هِذيَن َءاَذۡواْ ُموَسيَٰ َفبَره َكٱل
 ِ ْْۚ وََكاَن ِعنَد ٱَّلله ا َقالُوا ِممه

 ٦٩ وَِجيٗها

70. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва сухани 

рост ва дуруст бигӯед 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٧٠ َوُقولُواْ َقۡولٗا َسِديٗدا

71. [Парҳезгор ва ростгӯ бошед] то 

Аллоҳ таоло корҳоятонро ислоҳ кунад 

ва гуноҳонатонро биёмурзад ва 

[бидонед] ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва 

Паёмбараш итоат кунад, яқинан ба 

комёбии бузурге даст ёфтааст 

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر  
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

  َ لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله
َورَُسولَُهۥ َفَقۡد َفاَز َفۡوًزا 

 ٧١ َعِظيًما

72. Мо амонати [анҷоми таколифи 

шаръӣ] – ро бар осмонҳо ва замин ва 

кӯҳсорон арза доштем ва онҳо аз 

таҳаммулаш сар боз заданд ва аз он 

тарсиданд ва [-ле] инсон онро 

пазируфт. Ҳаққо, ки ӯ [дар ҳаққи хеш] 

ҳамвора ситамгор ва нодон аст 

َمََٰوَِٰت   َمانََة عَلَى ٱلسه
َ
إِنها َعَرۡضَنا ٱلۡأ

ن 
َ
َبيَۡن أ

َ
ۡرِض َوٱلِۡجَباِل فَأ

َ
َوٱلۡأ

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها َوَحمَلََها  يَ 
َ
حِۡملَۡنَها َوأ

ٱلۡإِنَسَُٰنۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َظلُوٗما  
 ٧٢ َجُهولٗا 
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73. [Инсон чунин кард] то Аллоҳ таоло 

мардону занони мунофиқ ва мардону 

занони мушрикро азоб кунад ва тавбаи 

мардону занони муъминро [ки 

амонатдорони шоистае буданд] 

бипазирад; ва Аллоҳ таоло ҳамвора 

омурзандаи меҳрубон аст 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن   َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن  

ُ عَلَى   َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله
  ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ وََكاَن ٱَّلله

 ٧٣ َغُفوٗرا رهِحيَمُۢا
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Сураи Сабаъ  سبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ситоиш махсуси Аллоҳ таоло, ки он 

чи дар осмонҳо ва замин аст аз они Ӯст 

ва дар охират [низ] ситоиш аз они Ӯст 

ва Ӯ ҳакиму огоҳ аст 

هِذي لَُهۥ َما فِي   ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡرِض َولَُه 

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم 
 ١ ٱلۡخَبِيرُ 

2. Ҳар чи дар замин фурӯ меравад ва 

ҳар чи аз он бармеояд ва он чи аз 

осмон фуруд меояд ва он чи ба сӯйи он 

боло меравад [ҳамаро Аллоҳ таоло] 

медонад ва Ӯ меҳрубони омурзанда 

аст 

ۡرِض َوَما  
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء   َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسه
ْۚ َوُهَو ٱلرهِحيُم   َوَما َيۡعُرُج فِيَها

 ٢ ٱلَۡغُفورُ 

3. Касоне, ки куфр варзиданд, мегӯянд: 

«Қиёмат ҳаргиз ба суроғи мо нахоҳад 

омад». Бигӯ: «Оре, савганд ба 

Парвардигорам, ки донои ғайб аст, 

ҳатман, ба суроғатон меояд. ҳамсанги 

заррае дар осмонҳо ва замин аз Ӯ 

пӯшида нест ва кучактар ва бузургтар 

аз он зарра чизе нест, магар он ки дар 

китобе ошкор [Лавҳи маҳфуз] сабт аст 

تِيَنا  
ۡ
هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَأ َوَقاَل ٱل

تِيَنهُكۡم 
ۡ
ۖۡ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي لََتأ اَعُة ٱلسه

َٰلِِم ٱلَۡغۡيِبِۖ لَا َيۡعُزُب َعۡنُه  َع
َمََٰوَِٰت َولَا فِي   ةٖ فِي ٱلسه ِمۡثَقاُل َذره

َٰلَِك َولَٓا   ۡصَغُر ِمن َذ
َ
ۡرِض َولَٓا أ

َ
ٱلۡأ

ها  ۡكبَُر إِل
َ
بِينٖ أ  ٣ فِي كَِتَٰٖب مُّ

4. То касонеро, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд подош 

диҳад. Эшонанд, ки бахшоиш ва рӯзии 

арзишманде [дар пеш] доранд» 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ل َِيۡجزَِي ٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهم 

ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ ۡغفَِرة  ٱلصه مه
 ٤ َورِۡزق  َكرِيم  
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5. Ва касоне, ки дар [роҳи инкор ва 

такзиби] оёти Мо кӯшиданд, то [ба 

пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, 

азобе сахт ва дарднок [дар пеш] 

доранд 

هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  م ِ 

ُ
ن ر ِۡجٍز أ

لِيم  
َ
 ٥ أ

6. Аҳли дониш [донишмандони саҳоба 

ва уламои муъмини аҳли китоб] 

медонанд он чи ки аз сӯйи 

Парвардигорат бар ту нозил шуда, ҳақ 

аст ва ба роҳи [Аллоҳ таоло] 

шикастнопазири сутуда ҳидоят 

мекунад 

وتُواْ 
ُ
هِذيَن أ هِذٓي  َويََرى ٱل ٱلۡعِلَۡم ٱل

ب َِك ُهَو ٱلۡحَقه   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
أ

َويَۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ  
 ٦ ٱلۡحَِميدِ 

7. Касоне, ки куфр вазиданд [бо 

тамасхур ба якдигар] мегӯянд: 

«Мехоҳед мардеро нишонатон диҳем, 

ки иддио мекунад вақте [пас аз марг] 

комилан муталошӣ шудед, [бори дигар] 

дар офаринише нав дархоҳед омад? 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم  َوَقاَل ٱل
ِۡقُتۡم ُكله   عَلَىَٰ رَُجٖل يُنَب ِئُُكۡم إَِذا ُمز 

ٍق إِنهُكۡم لَِفي َخلٖۡق  ُمَمزه
 ٧ َجِديدٍ 

8. Оё [ин мард] бар Аллоҳ таоло дурӯғ 

мебандад ё девона аст?» [ҳаргиз чунин 

нест] балки касоне, ки ба охират имон 

надоранд, дар азоб [шадиди охират] ва 

гумроҳии дуру дароз [дунё] 

гирифторанд 

م بِهِۦ ِجنهُۢةُۗۚ 
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي  بَِل ٱل
 ٨ َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ ٱلَۡعَذاِب َوٱلضه 

9. Оё [кофирон] ба осмону замине, ки 

пеши рӯ ва пушти сарашон аст, 

нанигаристаанд? Агар бихоҳем, ононро 

[монанди Қорун] дар замин фурӯ 

мебарем ё [ҳамчун қавми Шуайб] 

тиккае аз осмонро бар сарашон 

меафканем. Бе гумон, дар ин [ҳушдор] 

барои ҳар бандаи тавбакор, нишонае 

[аз қудрати Аллоҳ таоло] аст 

يِۡديِهۡم َوَما  
َ
فَلَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َبيَۡن أ

َ
أ

ۡرِضِۚ إِن 
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه َخلَۡفُهم م 

ۡو  
َ
ۡرَض أ

َ
 َنخِۡسۡف بِِهُم ٱلۡأ

ۡ
هَشأ ن

 ِۚ َمآِء َِن ٱلسه نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم كَِسٗفا م 
ِ َعۡبٖد  إِنه فِي

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِكُل  َذ
نِيبٖ   ٩ مُّ
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10. Мо аз ҷониби хеш ба Довуд 

фазилате [ҳукмронӣ ва нубувват] 

бахшидем [ва гуфтем] «Эй кӯҳсорон ва 

эй парандагон, [дар ситоиш ва ниёиш] 

бо ӯ ҳамовоз шавед» ва оҳанро 

барояш нарм кардем [то ҳар чи 

мехоҳад бисозад] 

۞َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد ِمنها َفۡضلٗاۖۡ  
ا  لَنه

َ
يَۡرۖۡ َوأ ِبِي َمَعُهۥ َوٱلطه و 

َ
َيَِٰجَباُل أ

 ١٠ لَُه ٱلۡحَِديدَ 

11. [Ба ӯ дастур додем] ки: «Зиреҳҳои 

баланд [ва фарох] бисоз ва дар 

бофтан [ва пайвастани ҳалқаҳои зиреҳ] 

санҷида ва дақиқ кор кун ва [шумо эй 

мардум] некукорӣ кунед, [ки] бе тардид, 

Ман ба он чи мекунед, бино ҳастам» 

ۡر فِي   ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوَقد 
َ
أ

ۖۡ إِن ِي بَِما  ۡردِِۖ َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحا ٱلسه
 ١١ َتۡعَملُوَن بَِصير  

12. Ва барои Сулаймон бодро [ба 

хидмат гумоштем], ки [дар вазиш] 

субҳгоҳон, масири як моҳаро тай 

мекард ва шомгоҳон [низ] масири як 

моҳаро мепаймуд; ва чашмаи миси 

[гудохта]-ро барояш равон сохтем ва 

гурӯҳе аз ҷинниён, ба фармони 

Парвардигораш, назди ӯ кор 

мекарданд ва ҳар як аз онон, ки аз 

фармони Мо сарпечӣ мекард, ба ӯ аз 

азоби сӯзон мечашондем 

ِيَح ُغُدوَُّها َشۡهر    َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 
َسلَۡنا لَُهۥ َعيَۡن  

َ
ۖۡ َوأ َوَرَواُحَها َشۡهر 

ِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن  ٱلۡقِۡطرِِۖ َوِمَن ٱلِۡجن 
يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوَمن يَزِۡغ ِمۡنُهۡم  

ۡمرِنَا نُِذۡقُه ِمۡن َعَذا
َ
ِب  َعۡن أ

عِيرِ   ١٢ ٱلسه

13. Онҳо барои ӯ ҳар чи мехост 

месохтанд: аз [кох ва] ибодатгоҳ ва 

муҷассама ва косаҳое [ки аз бузургӣ] 

ҳамчун ҳавз [буданд] ва дегҳое бисёр 

бузург ва собит. [Ба онон гуфтем] «Эй 

оли Довуд, сипоси [неъматҳои Маро] 

ба ҷой оваред» ва [-ле] андаке аз 

бандагонам сипосгузоранд 

َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء ِمن 
َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل وَِجَفاٖن  مه
اِسَيٍَٰتِۚ  َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ ره

ٱۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ َوقَلِيل  
ُكورُ  ِۡن ِعَبادَِي ٱلشه  ١٣ م 
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14. Пас, чун маргро бар Сулаймон 

муқаррар доштем, [ҳеҷ кас] ононро аз 

маргаш огоҳ насохт, магар мӯриёна 

[кирмак]-е, ки асояшро хӯрд. Пас, чун 

[пайкари Сулаймон] фурӯ афтод, 

ҷинниён дарёфтанд, ки агар аз ғайб 

огоҳ буданд, ҳаргиз дар он азоби 

сангин [ва кори тоқатфарсо] боқӣ 

намемонданд 

ا هُهۡم  فَلَمه َقَضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت َما َدل
ۡرِض 

َ
ها َدآبهُة ٱلۡأ ۦٓ إِل عَلَىَٰ َمۡوتِهِ

ا َخره تَبَيهَنِت  ۖۥۡ َفلَمه تَُه
َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
تَأ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب   ن ل
َ
ٱلِۡجنُّ أ

 ١٤ َما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ 

15. Дар маҳалли сукунати [қавми] 

«Сабаъ» ду боғ [бузург] аз рост ва чап 

[қарор дошт], ки нишонае [аз қудрат ва 

бахшиши илоҳӣ] буд. [Ба онон гуфтем] 

«Аз рӯзии Парвардигоратон бихӯред ва 

шукргузораш бошед, [ки] сарзамине 

пок ва Парвардигоре омурзанда 

[доред] 

 ِ ۖۡ لََقۡد َكاَن ل َسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَة 
َجنهَتاِن َعن يَِميٖن وَِشَماٖلِۖ ُكلُواْ ِمن  

ۚۥْ بَلَۡدة    ِۡزِق َرب ُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ لَُه ر 
 ١٥ َطي َِبة  َوَربٌّ َغُفور  

16. Аммо онон [аз шукр ва имон] рӯй 

гардонданд; пас, Мо сели вайронгар ба 

сӯяшон равон кардем ва ду боғи 

[пурмаҳсули] ононро ба ду боғи 

[беарзиш] табдил намудем, [ки танҳо] 

меваҳои талх ва дарахти шӯрагаз ва 

андаке дарахти сидр дошт 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل  
َ
ۡعَرُضواْ فَأ

َ
فَأ

لَۡنَُٰهم ِبجَنهتَۡيِهۡم َجنهتَيِۡن   ٱلَۡعرِِم َوبَده
ُكٍل 

ُ
ثٖۡل َوَشۡيٖء  َذَواتَۡي أ

َ
َخمٖۡط َوأ

ِن ِسۡدرٖ قَلِيلٖ   ١٦ م 

17. Мо ононро ба сазои носипосиашон, 

инчунин, кайфар додем ва оё ҷуз 

носипосро кайфар медиҳем? 

ْۖۡ َوَهۡل   َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِما َكَفُروا َذ
ها ٱلَۡكُفورَ   ١٧ نَُجَٰزِٓي إِل

18. Ва [ҳамчунин] миёни онҳо [қавми 

Сабаъ дар Яман] ва сарзаминҳое, ки 

ба онҳо баракат дода будем, [Шом] 

шаҳрҳое [хуррам ва] ба ҳам пайваста 

қарор додем ва сайру сафаре [осон] 

дар он муқаррар намудем [ва ба онон 

гуфтем] «Шабу рӯз байни онҳо эмин [ва 

осуда] сафар кунед» 

 َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي  وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهمۡ 
ۡرنَا   َبََٰرۡكَنا فِيَها قُٗرى َظَِٰهَرٗة َوَقده

يَۡرۖۡ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي  فِيَها ٱلسه
يهاًما َءاِمنِينَ 

َ
 ١٨ َوأ
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19. Аммо онон [бо носипосӣ] гуфтанд: 

«Парвардигоро, миёни сафарҳои мо 

фосила [-и бештаре] эҷод кун [то 

арзиши аспҳо ва шутурҳоямон намоён 

гардад ва бенавоён натавонанд ҳамчун 

сарватмандон ба роҳати сафар 

кунанд]» ва ба хештан ситам карданд; 

пас, Мо [низ саргузашти] ононро 

достоне [ибратомӯз] барои дигарон 

сохтем ва сахт [муталошӣ ва] 

парокандаашон намудем. Ба ростӣ, ки 

дар ин [моҷаро] барои ҳар шикебоӣ 

сипосгузор, нишонаҳое [аз қудрати 

илоҳӣ] аст 

ۡسَفارِنَا  
َ
َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

نُفَسُهۡم فََجَعلَۡنَُٰهۡم 
َ
َوَظلَُمٓواْ أ

ٍقِۚ إِنه   ۡقَنَُٰهۡم ُكله ُمَمزه َحادِيَث َوَمزه
َ
أ

 ِ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  َصبهارٖ  فِي َذ

 ١٩ َشُكورٖ 

20. Ва яқинан, иблис гумони худро дар 

мавриди онон ба таҳаққуқ расонд; пас, 

ҷуз гурӯҳе [андак] аз муъминон, 

[ҳамагӣ] аз ӯ пайравӣ карданд 

َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنهُهۥ  َولََقۡد َصده
َِن   ها فَرِيٗقا م  فَٱتهَبُعوهُ إِل

 ٢٠ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

21. [Шайтон] бар онон ҳеҷ тасаллуте 

надошт; балки [Мо мехостем] касеро, 

ки ба охират имон дорад, аз касе, ки 

дар бораи он тардид дорад, боз 

шиносем; ва Парвардигорат бар ҳар 

чизе нигаҳбон аст 

ِن ُسلَۡطٍَٰن   َوَما َكاَن لَُهۥ َعلَۡيِهم م 
ها  ۡن  إِل لَِنۡعلََم َمن يُۡؤِمُن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه

  ِ
ِۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ ُكل  ُهَو ِمۡنَها فِي َشك ٖ

 ٢١ َشۡيٍء َحفِيظ  

22. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Касонеро, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло 

[ёвар ва шафоатгари худ] мепиндоред, 

[ба фарёд] бихонед. Онон ҳатто 

ҳамсанги заррае дар осмонҳо ва замин 

молики чизе нестанд ва на дар 

[офариниш ва тадбири] он ду [замину 

осмон] ширкате доранд ва на Ӯ [ Аллоҳ 

таоло] аз ҷониби онон ҳеҷ пуштибоне 

дорад 

ِن ُدوِن  هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ِ لَا َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل  ةٖ فِي ٱَّلله َذره

ۡرِض َوَما لَُهۡم 
َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ ٱلسه

ِن   فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما لَُهۥ ِمۡنُهم م 
 ٢٢ َظِهيرٖ 
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23. Шафоат [ҳеҷ кас] назди Ӯ [Аллоҳ 

таоло] суде надорад; магар барои он 

ки [Аллоҳ таоло] ба ӯ иҷозат дода 

бошад. [Дар он рӯз фариштагон аз 

хавф ва ҳайбати илоҳӣ тарсонанд] то 

онгоҳ, ки изтироб [ва ташвиш] аз 

дилҳояшон бартараф мегардад, 

[гурӯҳе аз онон ба гурӯҳи дигар] 

мегӯянд: «Парвардигоратон чӣ гуфт?» 

[Онон дар посух] мегӯянд: «ҳақро 

[фармуд] ва Ӯ баланмартабаи бузург 

аст» 

ها لَِمۡن َولَا تَنَفُع ٱلشه  ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ
َِع َعن   ۚۥْ َحتهيَٰٓ إَِذا فُز  ذَِن لَُه

َ
أ

قُلُوبِِهۡم َقالُواْ َماَذا َقاَل َربُُّكۡمۖۡ  
ۖۡ َوُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ   ٢٣ َقالُواْ ٱلۡحَقه

24. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Чи касе аз осмонҳо ва замин ба шумо 

рӯзӣ медиҳад?» [Дар посух] бигӯ: 

«Аллоҳ таоло; ва яқинан [як гурӯҳ аз 

байни] мо ва шумост ё бар [роҳи] 

ҳидоят ё дар гумроҳии ошкор» 

َمََٰوَِٰت   َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 
ۡو إِيهاُكۡم 

َ
ۖۡ َوِإنهآ أ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٢٤ لََعلَىَٰ ُهًدى أ

25. Бигӯ: «[Рӯзи қиёмат] Шумо аз 

гуноҳе, ки мо муртакиб шудаем, 

бозхост намешавед ва моро [низ] ба 

хотири он чи шумо анҷом медиҳед, 

бозхост намекунанд 

ۡجَرۡمَنا َولَا  
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه قُل ل

ا َتۡعَملُونَ   ٢٥ نُۡسـ َُل َعمه

26. Бигӯ: «[Он рӯз] Парвардигорамон 

[ҳамаи] моро гирд меоварад, сипас 

миёни мо ба ҳақ [ва адолат] доварӣ 

мекунад ва Ӯ довари доност» 

قُۡل َيجَۡمُع بَيَۡنَنا َربَُّنا ُثمه َيۡفَتُح  
ِ َوُهَو ٱلَۡفتهاُح  بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 

 ٢٦ ٱلَۡعلِيمُ 

27. Бигӯ: «Касонеро, ки [дар қудрат ва 

тадбир] шарики Ӯ [Аллоҳ таоло] 

сохтаед, нишонам диҳед. Ҳаргиз [чунин 

нест, ки мепиндоред], балки Ӯ 

шикастнопазири ҳаким аст 

لۡحَۡقُتم بِهِۦ 
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
قُۡل أ

ُ ٱلَۡعزِيُز   هاْۚ بَۡل ُهَو ٱَّلله ۖۡ َكل ُشَرَكآَء
 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 
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28. [Эй паёмбар] Мо туро ҷуз 

башоратбахш ва бимдиҳандае барои 

ҳамаи мардум нафиристодаем; аммо 

бештари мардум [ин ҳақиқатро] 

намедонанд 

ها َكآفهٗة ل ِلنهاِس   ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َوَمآ أ

ۡكثََر 
َ
بَِشيٗرا َونَِذيٗرا َوَلَِٰكنه أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٢٨ ٱلنه

29. Ва [кофирон] мегӯянд: «Агар 

ростгӯед, ин ваъда [қиёмат] кай хоҳад 

буд?» 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن  
 ٢٩ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

30. Бигӯ: «Ваъдагоҳатон рӯзест, ки на 

соате аз он таъхир мекунед ва на [бар 

он] пешӣ мегиред» 

ها   ِيَعاُد يَۡوٖم ل قُل لهُكم م 
ـ ِۡخُروَن َعۡنُه َساَعٗة َولَا تَۡستَ 

 ٣٠ تَۡسَتۡقِدُمونَ 

31. Ва касоне, ки куфр варзиданд 

мегӯянд: «Мо ҳаргиз ба ин Қуръон ва 

ба он [китобҳое], ки пеш аз он будааст, 

имон намеоварем». Кош медидӣ он 

вақтро, ки ин ситамгорон дар пешгоҳи 

Парвардигорашон нигоҳ дошта 

мешаванд [ва] сухани якдигарро рад 

мекунанд [ва ҳар як гуноҳро ба гардани 

дигаре меандозад]. Онон, ки [дар дунё] 

ба нотавонӣ кашида шуда буданд ба 

касоне, ки гарданкашӣ мекарданд, 

мегӯянд: «Агар шумо набудед, мо 

ҳатман, имон меовардем» 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤِمَن َوَقاَل  ٱل
هِذي َبيَۡن   بَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا بِٱل

َٰلُِموَن  يََديۡهِِۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه
َمۡوُقوُفوَن ِعنَد َرب ِِهۡم يَرِۡجُع 

َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل َيُقوُل  
هِذيَن  هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل ٱل

 َ نُتۡم لَُكنها  ٱۡسَتۡكبَُرواْ ل
َ
ۡولَٓا أ

 ٣١ ُمۡؤِمنِينَ 

32. Онон, ки гарданкашӣ мекарданд, 

[дар посух ба] касоне, ки ба нотавонӣ 

кашида шуда буданд, мегӯянд: «Оё мо 

[будем, ки] шуморо аз ҳидоят-пас аз он 

ки ба сӯятон омад- боздоштем? 

[Ҳаргиз] Балки шумо худ гунаҳгор [ва 

аҳли фасод] будед» 

هِذيَن  هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لِل َقاَل ٱل
َنحُۡن َصَدۡدَنَُٰكۡم َعِن  

َ
ٱۡسُتۡضعُِفٓواْ أ

ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِۡذ َجآَءُكمِۖ بَۡل 
جۡرِِمينَ   ٣٢ ُكنُتم مُّ
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33. Онон, ки ба нотавонӣ кашида шуда 

баданд, ба касоне, ки гарданкашӣ 

мекарданд, мегӯянд: «[Чунин нест] 

балки найранги шабу рӯз [-и шумо 

сабаб шуд, ки аз ҳидоят бозмонем] 

онгоҳ, ки ба мо дастур медодед, ба 

Аллоҳ таоло кофир шавем ва барояш 

[дар қудрат ва парастиш] ҳамтоёне 

қарор диҳем». Онон ҳангоме ки азоб [-и 

илоҳӣ]-ро мебинанд, пушаймонии 

худро [дар дил] пинҳон мекунанд ва Мо 

ғулу занҷирҳоро дар гардани ононе, ки 

куфр варзидаанд, меандозем. Оё ҷуз 

[ба кайфари] он чи мекарданд, муҷозот 

мешаванд? 

هِذيَن  هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل َوَقاَل ٱل
َهارِ  هۡيِل َوٱلنه ٱۡسَتۡكبَُرواْ بَۡل َمۡكُر ٱل

ِ  إِۡذ  ن نهۡكُفَر بِٱَّلله
َ
ُمُروَنَنآ أ

ۡ
تَأ

َداَمَة   واْ ٱلنه َسرُّ
َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ۥٓ أ َوَنجَۡعَل لَُه

ۡغَلََٰل  
َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلَۡنا ٱلۡأ

َ
ا َرأ لَمه

ْۖۡ َهۡل   هِذيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱل
َ
فِٓي أ

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٣٣ ُيجَۡزۡوَن إِل

34. Ва дар ҳеҷ шаҳре бимдиҳандае 

нафиристодем, магар ин ки 

сарватмандони саркаши онҷо гуфтанд: 

«Паёмеро, ки маъмур ба [иблоғи] он 

шудаед, ҳатман, инкор мекунем» 

ها   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ 
ُ
َقاَل ُمتَۡرُفوَهآ إِنها بَِمآ أ

 ٣٤ َكَٰفُِرونَ 

35. Онон мегуфтанд: «Амвол ва 

фарзандони мо [аз шумо] бештар аст 

ва ҳаргиз муҷозот нахоҳем шуд» 

ۡوَلَٰٗدا  
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُر أ

َ
َوَقالُواْ َنحُۡن أ

بِينَ   ٣٥ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

36. [Эй паёмбар] бигӯ: «Бе тардид, 

Парвардигорам [барои озмоиши 

мардум, неъмат ва] рӯзиро бар ҳар ки 

бихоҳад, густурда медорад ва [ё] танг 

мегирад; вале бештари мардум 

намедонанд 

ِۡزَق لَِمن  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ۡكثََر 

َ
يََشآُء َويَۡقِدُر َوَلَِٰكنه أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٣٦ ٱلنه
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37. Ва амволу фарзандонатон 

[фазилате] нест, ки шуморо ба пешгоҳи 

Мо наздик созад, магар касе, ки имон 

оварда ва коре шоиста анҷом додааст; 

пас, онон дар баробари он чи 

кардаанд, подоши дучандон доранд ва 

дар хонаҳои баланди биҳишт дар амну 

осоишанд 

ۡمَوَٰلُُكمۡ 
َ
ۡوَلَُٰدُكم    َوَمآ أ

َ
َولَٓا أ

ها   ِبُُكۡم ِعنَدنَا ُزلَۡفيَٰٓ إِل بِٱلهتِي ُتَقر 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

ۡعِف بَِما َعِملُواْ  لَُهۡم َجَزآُء ٱلض ِ
 ٣٧ َوُهۡم فِي ٱلُۡغُرَفَِٰت َءاِمُنونَ 

38. Ва касоне, ки дар [дур кардани 

мардум аз] оёти Мо мекушанд, то [ба 

пиндори хеш] Моро дармонда кунанд, 

ононанд, ки [ба азоби дузах] фаро 

хонда мешаванд 

هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب  

ُ
ُمَعَِٰجزِيَن أ

 ٣٨ ُمحَۡضُرونَ 

39. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Бе тардид, 

Парвардигорам [неъмат ва] рӯзиро бар 

ҳар ки бихоҳад, густурда медорад ва 

[ё] танг мегирад; ва ҳар чизеро [ки дар 

роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ кунед, Ӯ ба 

ҷойи он [мол- ва беҳтар аз он –ба 

шумо] бозпас медиҳад; ва Ӯ беҳтарин 

рӯзидиҳанда аст» 

ِۡزَق لَِمن  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ۚۥْ َوَمآ يَشَ  آُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه

ۖۥۡ َوُهَو  ِن َشۡيٖء َفُهَو ُيخۡلُِفُه نَفۡقُتم م 
َ
أ

َٰزِقِينَ   ٣٩ َخيُۡر ٱلره

40. Ва [ёд кун аз] рӯзе, ки Аллоҳ таоло 

ҳамаи ононро бармеангезад, онгоҳ ба 

фариштагон мегӯяд: «Оё инҳо шуморо 

мепарастиданд?» 

َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َيُقوُل  َويَۡومَ 
ُؤلَآِء إِيهاُكۡم َكانُواْ  َهَٰٓ

َ
لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ٤٠ َيۡعُبُدونَ 

41. [Фариштагон] мегӯянд: «Ту 

муназзаҳӣ; [дӯст ва] корсози мо Ту 

ҳастӣ, на онон; балки [ин мушрикон] 

шаётинро мепарастиданд ва 

бештарашон ба онҳо имон доштанд» 

نَت َولِيَُّنا ِمن  
َ
َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك أ

 ۡۖ ُدونِِهمِۖ بَۡل َكانُواْ َيۡعُبُدوَن ٱلِۡجنه
ۡؤِمُنونَ  ۡكثَرُُهم بِِهم مُّ

َ
 ٤١ أ
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42. Пас, имрӯз ҳеҷ як аз шумо суд ва 

зиёне барои дигаре надорад; ва ба 

касоне, ки [бо ширк варзидан] ба худ 

ситам мекарданд, мегӯем: «Бичашед 

азоби оташеро, ки дурӯғаш 

меангоштед 

فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم 
ا َوَنُقوُل   لَِبۡعٖض نهۡفٗعا َولَا َضر ٗ

ارِ  هِذيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ َعَذاَب ٱلنه لِل
بُونَ  ِ  ٤٢ ٱلهتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ 

43. Ва ҳангоме ки оёти равшани Мо 

бар онон [кофирон] хонда мешавад, 

мегӯянд: «Ин ҷуз марде нест, ки 

мехоҳад шуморо аз он чи падаронатон 

мепарастиданд, боздорад»; ва [низ] 

мегӯянд: «Ин [Қуръон] ҷуз дурӯғе 

барбофта нест»; ва касоне, ки куфр 

варзиданд, дар бораи ҳақ – вақте ба 

сӯяшон омад – гуфтанд: «Ин [Қуръон, 

чизе] нест, магар ҷодуе ошкор» 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت 
ن 

َ
ها رَُجل  يُرِيُد أ َقالُواْ َما َهََٰذآ إِل

ا َكاَن َيۡعُبُد   ُكۡم َعمه يَُصده
هٓا إِۡفك    َءابَآؤُُكۡم َوَقالُواْ َما َهََٰذآ إِل

ۡفتَٗرىِۚ َوَق  هِذيَن َكَفُرواْ  مُّ اَل ٱل
ها  ا َجآَءُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل ِ لَمه لِلَۡحق 

بِين    ٤٣ ِسۡحر  مُّ

44. Мо [пеш аз ин Қуръон] ҳеҷ китобе 

ба онон [мушрикон] надодаем, ки онро 

бихонанд [ва бо истинод ба матолибаш 

туро дурӯғгӯ бидонанд] ва пеш аз ту 

ҳеҷ бимдиҳандае ба сӯяшон 

нафиристодаем 

ِن ُكُتٖب   َوَمآ َءاَتۡيَنَُٰهم م 
ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم  

َ
ۖۡ َوَمآ أ يَۡدرُُسوَنَها
 ٤٤ َقۡبلََك ِمن نهِذيرٖ 

45. Касоне, ки пеш аз онон буданд [низ 

паёмбарони илоҳиро] дурӯғгӯ 

ангоштанд ва [ин дар ҳоле аст, ки 

мушрикони қавми ту, ҳатто] ба даҳяки 

он чи [аз қудрату сарват] ба онон дода 

будем, нарасидаанд, вале [он кофирон] 

паёмбаронамро дурӯғгӯ ангоштанд; 

пас, [бингар, ки] кайфари Ман чи гуна 

буд 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَما  َب ٱل َوَكذه
 ْ بُوا   بَلَُغواْ ِمۡعَشاَر َمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َفَكذه

 ٤٥ رُُسلِىِۖ َفَكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 
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46. [Эй Паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Ман фақат шуморо ба як [сухан] панд 

медиҳам, ки: ду-ду ва як-як [гурӯҳ-гурӯҳ 

ё инфиродӣ] барои Аллоҳ таоло 

бархезед, сипас [дар аҳвол ва 

зиндагии паёмбар] бияндешед, [то 

бидонед, ки] ин ҳамнишини шумо 

[Муҳаммад] девона нест; ӯ 

бимдиҳандаест, ки пеш аз [фаро 

расидани] азоби сахт, барои [ҳидояти] 

шумо омадааст» 

ن 
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
۞قُۡل إِنهَمآ أ

ِ َمۡثَنيَٰ َوُفَرََٰدىَٰ ُثمه   َتُقوُمواْ َّلِله
ْْۚ َما  ُروا ِن  َتَتَفكه بَِصاِحبُِكم م 

ها نَِذير  لهُكم َبيَۡن   ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل
 ٤٦ يََدۡي َعَذاٖب َشِديدٖ 

47. Бигӯ: «Ҳар подоше, ки [барои 

рисолатам] аз шумо хостаам, барои 

худатон бошад. Подоши ман ҷуз бар 

[уҳдаи] Аллоҳ таоло нест ва Ӯ бар ҳар 

чизе гувоҳ аст» 

ۡجرٖ َفُهَو  قُۡل َما
َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
َسأ

ِۖۡ َوُهَو  ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل
َ
لَُكۡمۖۡ إِۡن أ

ِ َشۡيٖء َشِهيد  
 ٤٧ عَلَىَٰ ُكل 

48. Бигӯ: «Яқинан Парвардигорам, ки 

донои розҳои ниҳон аст, [истидлолҳои] 

ҳақро бар ботил фурӯ меафканад [ва 

онро нобуд месозад]» 

َُٰم قُۡل  ِ َعله إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق 
 ٤٨ ٱلُۡغُيوبِ 

49. Бигӯ: «Ҳақ [Ислом] фаро расид ва 

ботил наметавонад [таъсир ва қудрати 

ҷадиде] оғоз кунад ва на [нуфузи 

гузаштаашро] бозгардонад 

قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيۡبِدُئ ٱلَۡبَِٰطُل  
 ٤٩ َوَما يُعِيدُ 

50. Бигӯ: «Агар [ман бо расондани ин 

паём] гумроҳ шуда бошам, ҷуз ин нест, 

ки ба зиёни хеш гумроҳ шудаам ва агар 

ҳидоят ёфта бошам, ба сабаби он 

[сухане] аст, ки Парвардигорам бар 

ман ваҳй мекунад. Бе тардид, Ӯ 

шунаво [ва] наздик аст» 

ِضلُّ عَلَىَٰ قُۡل إِن َضلَلُۡت َفإِنه 
َ
َمآ أ

َنۡفِسيِۖ َوِإِن ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِحٓي 
ِۚ إِنهُهۥ َسِميع  قَرِيب    ٥٠ إِلَيه َرب ِٓي



 

Saba 

 

769 

 

 سبإ 

51. Кош ҳангомеро медидӣ, ки 

[кофирон аз мушоҳидаи азоб] 

ваҳшатзада мешаванд ва [ҳеҷ роҳи] 

гурезе нест ва ононро аз ҷойи наздике 

[ки интизорашро надоранд] дастгир 

мекунанд 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ فَزُِعواْ فَلَا َفۡوَت  
كَاٖن قَرِيبٖ  ِخُذواْ ِمن مه

ُ
 ٥١ َوأ

52. Онон [дар ин ҳол] мегӯянд: «Ба ин 

[қиёмат] имон овардем»; ва [акнун, ки 

мурдаанд] чи гуна аз ҷойи [чунин] дур 

дастрасӣ [ба имон] барояшон мумкин 

аст? 

هيَٰ لَُهُم   ن
َ
َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

كَانِۭ بَعِيدٖ  َناُوُش ِمن مه  ٥٢ ٱلته

53. Ҳол он ки онон дар дунё ин 

[қиёмат]-ро инкор мекарданд ва аз дур 

[ва бидуни дониш ва огоҳӣ, ба 

Паёмбар] нисбатҳои нораво медонанд 

ۖۡ  َوَقۡد َكَفُرواْ  بِهِۦ ِمن َقۡبُل
كَانِۭ  َويَۡقِذُفوَن بِٱلَۡغۡيِب ِمن مه

 ٥٣ بَعِيدٖ 

54. Ва [саранҷом] миёни онон ва он чи 

[аз лаззатҳои дунявӣ] ки хуш доранд, 

ҷудоӣ афтод; чунонки пеш аз ин низ бо 

амсоли [ва ҳамфикрони] эшон низ 

чунин рафторе шуд [чаро ки] яқинан 

онон [низ нисбат ба қиёмат] сахт дар 

тардид буданд 

وَِحيَل بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشَتُهوَن  
  ْۚ ِن َقۡبُل ۡشَياِعِهم م 

َ
َكَما ُفعَِل بِأ

رِيبِۭ   ٥٤ إِنهُهۡم َكانُواْ فِي َشك ٖ مُّ
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Сураи Фотир  فاطر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Сипос [ва ситоиш] аз они Аллоҳи 

офаринандаи осмонҳо ва замин аст; 

[Парвардигоре, ки] фариштагонро бо 

болҳои дугона ва сегона ва чаҳоргона, 

фиристодагон [-и хеш ба сӯйи мардум] 

қарор дод [ва] ҳар чи бихоҳад дар 

офариниш меафзояд. Бе тардид, 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе тавоност 

َمََٰوَِٰت  ِ َفاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلًا 

َ
َوٱلۡأ

ۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ   ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْولِٓي أ

ُ
أ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما يََشآُء
ِ َشۡيٖء َقِدير  عَلَىَٰ 

 ١ ُكل 

2. Ҳар [бахшоиш ва] раҳмате, ки Аллоҳ 

таоло барои мардумон бикушояд, ҳеҷ 

боздорандае барояш нест ва ҳар чиро 

бозгирад, фиристандае пас аз Ӯ вуҷуд 

надорад; ва Ӯ шикастнопазиру ҳаким 

аст 

ُ لِلنهاِس ِمن رهۡحمَةٖ  ا َيۡفَتِح ٱَّلله مه
ۖۡ َوَما ُيۡمِسۡك فَلَا َف  لَا ُمۡمِسَك لََها

ِۚۦْ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  ُمۡرِسَل لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده
 ٢ ٱلۡحَِكيمُ 

3. Эй мардум, неъмати Аллоҳро бар 

худ ба ёд оваред. Оё офаринандае ҷуз 

Аллоҳ таоло ҳаст, ки шуморо аз осмон 

ва замин рӯзӣ диҳад? Ҳеҷ маъбуде ҷуз 

Ӯ нест. Пас, чи гуна [аз ҳақ] мунҳариф 

мешавед? 

  ِ اُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َهۡل ِمۡن َخَٰلٍِق َغيُۡر ٱَّلله
ۡرِضِۚ لَٓا  

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزقُُكم م 

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ  ٣ إَِلََٰه إِل

4. [Эй паёмбар] Агар мушрикон туро 

дурӯғгӯ меангоранд [ғамгин мабош; 

зеро] паёмбарони пеш аз туро низ 

дурӯғгӯ ангоштанд ва [саранҷом ҳамаи] 

корҳо ба Аллоҳ таоло боз гардонида 

мешавад 

بَۡت رُُسل    ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ِ تُرَۡجُع  ِن َقۡبلَِكْۚ َوِإلَي ٱَّلله م 

ُمورُ 
ُ
 ٤ ٱلۡأ
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5. Эй мардум, яқинан, ваъдаи Аллоҳ 

таоло [дар мавриди қиёмат] ҳақ аст; 

пас, [ҳушёр бошед, ки лаззатҳои] 

зиндагии дунё шуморо нафиребад ва 

шайтон шуморо нисбат ба [таъхир дар 

азоб ва шикебоӣ] Аллоҳ таоло 

нафиребад 

 ِ اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
ۖۡ  َيَٰٓأ  َحق  

ۡنَيا َولَا   ةُ ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ فَلَا َتُغره
ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله  ٥ َيُغره

6. Бе тардид, шайтон душмани шумост; 

пас, шумо низ ӯро душман [-и худ] 

гиред. Ҷуз ин нест, ки ӯ пайравонашро 

[ба куфр] мехонад, то аз аҳли оташ 

бошанд 

خُِذوهُ   ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته إِنه ٱلشه
اْۚ إِنهَما يَۡدُعواْ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكونُواْ  َعُدوًّ

عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه
َ
 ٦ ِمۡن أ

7. Касоне, ки куфр варзидаанд, азобе 

сахт [дар пеш] доранд ва касоне, ки 

имон овардаанд ва корҳои шоиста 

анҷом додаанд омурзиш ва подоше 

бузург [дар итизор] доранд 

  ۡۖ هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱل
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َوٱل

ۡجر  
َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه ٱلصه

 ٧ َكبِيرٌ 

8. Пас, оё касе, ки кирдори зишташ дар 

назараш ороста гаштааст ва онро неку 

мебинад [ҳамчун муъмини ҳақиқатбин 

аст?] пас, бе тардид, Аллоҳ таоло ҳар 

киро хоҳад гумроҳ месозад ва ҳар киро 

бихоҳад ҳидоят мекунад; пас, [эй 

паёмбар] вуҷудатро ба хотири дареғҳо 

[-и фаровон] бар [гумроҳии] онон табоҳ 

накун. Бе тардид, Аллоҳ таоло бар он 

чи мекунанд, огоҳ аст 

َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فَرََءاهُ 
َ
أ

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء  ۖۡ َفإِنه ٱَّلله َحَسٗنا
ۖۡ فَلَا تَۡذَهۡب  َويَۡهِدي َمن يََشآُء

 َ َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله
ُۢ بَِما يَۡصَنُعونَ   ٨ َعلِيُم

9. Аллоҳ таоло аст, ки бодҳоро равон 

мекунад ва [онҳо низ] абреро 

бармеангезанд; сипас Мо он [абр]-ро 

ба сӯйи сарзамине [хушк ва] мурда 

мефиристем ва ба [василаи] он 

заминро – пас аз хушкӣ ва хазонаш–

зинда мекунем. Барангехтан [-и 

мурдагон аз қабрҳо низ] чунин аст 

ۡرَسَل 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ََٰح َفُتثِيُر  َوٱَّلله َِي ٱلر 

ي ِٖت   َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ بَلَٖد مه
 ْۚ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها

َ
ۡحَييَۡنا بِهِ ٱلۡأ

َ
فَأ

 ٩ َكَذَٰلَِك ٱلنُُّشورُ 



 

Fatir 

 

772 

 

 فاطر

10. Ҳар ки сарбаландӣ [-и дунё ва 

охиратро] мехоҳад, [бидонад, ки] 

сарбаландӣ ҳама аз они Аллоҳ таоло 

аст. Гуфтори пок [ва зикри илоҳӣ] ба 

сӯяш авҷ мегирад ва кирдори шоистаи 

он [гуфтор]-ро боло мебарад; ва онон, 

ки зиштиҳо [ва гуноҳон]-ро дасисачинӣ 

мекунанд, азоби сахте [дар пеш] 

доранд ва [нақша ва] найрангашон 

нобуд мегардад 

زهةُ َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهةَ ِهَّلِلَف ٱلۡعِ 
ي ُِب   ْۚ إِلَۡيهِ يَۡصَعُد ٱلۡكَلُِم ٱلطه َجمِيًعا
هِذيَن   ۚۥْ َوٱل َٰلُِح يَۡرَفُعُه َوٱلَۡعَمُل ٱلصه
ي ِـ َاِت لَُهۡم َعَذاب    َيۡمُكُروَن ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهَو 
ُ
ۖۡ َوَمۡكُر أ َشِديد 

 ١٠ َيُبورُ 

11. Ва Аллоҳ таоло [нахустин] шуморо 

аз хоке офарид ва он гоҳ 

[фарзандонаш] аз нутфае [падид 

овард]; сипас шуморо ҷуфтҳо [-и 

якдигар] қарор дод. Ҳеҷ [ҷондори] 

модае бордор намешавад ва зоймон 

намекунад, магар бо дониш [ва огоҳии] 

Ӯ; ва ҳеҷ [ҷондори] куҳансоле умри 

тӯлонӣ намекунад ва аз умраш коста 

намегрдад, магар он ки дар китобе 

[Лавҳи маҳфуз] сабт аст. Ба ростӣ, ки 

ин кор барои Аллоҳ таоло осон аст 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن   ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
ْۚ َوَما  ۡزَوَٰٗجا

َ
نُّۡطَفةٖ ُثمه َجَعلَُكۡم أ

ها   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل
ُ
َتحِۡمُل ِمۡن أ

ُر ِمن مُّ  رٖ َولَا  بِعِلِۡمهۚۦِْ َوَما ُيَعمه َعمه
ها فِي كَِتٍَٰبِۚ   ۦٓ إِل ِ يُنَقُص ِمۡن ُعُمرِه

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١١ إِنه َذ

12. Ва он ду дарё яксон нестанд: ин яке 

ширин ва хушгувор аст ва нӯшиданаш 

гуворост ва он яке шӯру талх аст; ва аз 

[сайди] ҳар як гӯште тоза мехӯред ва 

зеваре [ҳамчун марворид ва марҷон аз 

аъмоқаш] берун меоваред, ки онҳоро 

бар тан мекунед; ва киштиҳоро дар он 

дарё мебинӣ, ки [синаи амвоҷро] 

мешикофанд, то аз бахшоиши он 

баҳраманд гардед; бошад, ки сипос 

гузоред 

َوَما يَۡسَتوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب   
ات  َسآئِغ  َشَرابُُهۥ َوَهََٰذا ِملٌۡح فُرَ 

ُكلُوَن لَحۡٗما 
ۡ
ٖ تَأ

ۖۡ َوِمن ُكل  َجاج 
ُ
أ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحلَۡيٗة  َطرِي ٗ
ۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك فِيهِ  تَلۡبَُسوَنَها

َمَواِخَر لَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ  
 ١٢ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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13. [Аллоҳ таоло] шабро дар рӯз 

дармеоварад ва рӯзро дар шаб 

дармеоварад [ва инчунин бар тӯли ҳар 

яке меафзояд] ва хуршед ва моҳро ба 

хидмат [-и инсон] гумошт, ки ҳар як то 

замоне муайян [ дар мадори худ] равон 

бошанд. Ин аст Аллоҳ таоло–

Парвардгори шумо; фармонравоӣ аз 

они Ӯст ва касонеро, ки ба ҷойи Ӯ 

мехонед, [дар баробараш чунон 

фақиранд, ки ҳатто] пусти ҳастаи 

хурмоеро доро нестанд 

َهارِ َويُولُِج  هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ۡمَس  َر ٱلشه هۡيِل وََسخه َهاَر فِي ٱل ٱلنه
يِۚ   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ َوٱلَۡقَمَر

ُ رَ  َٰلُِكُم ٱَّلله بُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكْۚ َذ
هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما   َوٱل

 ١٣ َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميرٍ 

14. Агар ононро бихонед, садоятонро 

намешунаванд ва [ба фарзи маҳол] 

агар бишнаванд, посухатонро 

намедиҳанд ва рӯзи қиёмат аз ширки 

шумо безорӣ меҷӯянд; ва [эй паёмбар] 

ҳеҷ кас ҳамчун [Парвардгори] огоҳ туро 

[аз ҳақоиқ] хабардор намесозад 

إِن تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم  
َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖۡ 

َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُروَن  
بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا يُنَب ِئَُك ِمۡثُل 

 ١٤ َخبِيرٖ 

15. Эй мардум, [ҳамаи] шумо ба Аллоҳ 

таоло ниёзмандед ва [танҳо] Аллоҳ 

таоло аст, ки бениёзи сутуда аст 

نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي 
َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ  ِۖۡ َوٱَّلله  ١٥ ٱَّلله

16. Ӯ агар бихоҳад, шуморо [аз миён] 

мебарад ва офаринише ҷадид [ба ҷойи 

шумо падид] меоварад 

ِت ِبخَلٖۡق 
ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
إِن يََشأ
 ١٦ َجِديدٖ 

17. Ва [анҷоми] ин кор барои Аллоҳ 

таоло душвор нест 
ِ بَِعزِيزٖ  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ
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18. Ва ҳеҷ гунаҳгоре, бори гуноҳи 

дигареро ба дӯш намегирад ва агар 

[шахси] гаронборе, [дигареро] барои 

ҳамли бори [гуноҳони] хеш фаро 

бихонад, [чизе аз он бор] бардошта 

намешавад; ҳарчанд, ки ӯ хешованд [-и 

наздикаш] бошад. [Эй паёмбар] Ҷуз ин 

нест, ки ту фақат ба касоне ҳушдор 

медиҳӣ, ки дар ниҳон аз [муҷозоти] 

Парвардгорашон метарсанд ва намоз 

барпо медоранд. Ҳар ки [аз гуноҳон] 

пок шавад, пас? яқинан танҳо ба суди 

хеш пок гаштааст ва бозгашт [-и ҳама] 

ба сӯйи Аллоҳ таоло аст 

ِۚ َوِإن  ۡخَرىَٰ
ُ
َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

َمۡل تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إِلَيَٰ ِحمۡلَِها لَا ُيحۡ 
ُۗ إِنهَما   ِمۡنُه َشۡيء  َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰٓ

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم  تُنِذُر ٱل
ْۚ َوَمن  َة لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه

َ
بِٱلَۡغۡيِب َوأ

هيَٰ لَِنۡفِسهۚۦِْ َوِإلَي   هيَٰ َفإِنهَما َيتََزك تََزك
ِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٨ ٱَّلله

19. Ва [кофир ва муъмин баробар 

нестанд; чунонки] нобино ва бино яксон 

нестанд 

ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيرُ 
َ
 ١٩ َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

20. Ва на торикиҳо ва нур  ُلَُمَُٰت َولَا ٱلنُّور  ٢٠ َولَا ٱلظُّ

21. Ва на соя ва боди сӯзон  ُلُّ َولَا ٱلۡحَُرور ِ  ٢١ َولَا ٱلظ 

22. Ва зиндагон ва мурдагон яксон 

нестанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

[нидои ҳақро] ба гӯши ҳар ки бихоҳад 

мерасонад ва ту [эй паёмбар] 

наметавонӣ касонеро, ки дар гӯрҳо 

ҳастанд, шунаво созӣ 

ۡمَوَُٰتْۚ  
َ
ۡحَيآُء َولَا ٱلۡأ

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

نَت 
َ
ۖۡ َوَمآ أ َ يُۡسِمُع َمن يََشآُء إِنه ٱَّلله

ن فِي ٱلُۡقُبورِ بِمُ   ٢٢ ۡسِمٖع مه

23. Ту ҷуз бимдиҳандае [беш] нестӣ  ٌها نَِذير نَت إِل
َ
 ٢٣ إِۡن أ

24. Ба ростӣ, Мо туро ба ҳақ 

башоратдиҳанда ва бимдиҳанда 

фиристодем ва [дар наслҳои гузашта 

низ] ҳеҷ уммате набуд, магар он ки 

миёнашон бимдиҳандае гузашта аст 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ   ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ها َخلَا فِيَها  ٍة إِل مه
ُ
ِۡن أ َوِإن م 

 ٢٤ نَِذير  
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25. Ва агар [мушрикон] туро дурӯғгӯ 

меангоранд, [аҷиб нест; чаро ки] бе 

тардид, касоне, ки пеш аз онон буданд, 

[низ] паёмбаронашонро, ки бо далоили 

равшан ва китобҳои осмонӣ ва китоби 

равшангар ба суроғашон омаданд, 

дурӯғгӯ ангоштанд 

هِذيَن  َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
ِمن َقۡبلِِهۡم َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم  

بُرِ َوبِٱلِۡكَتَِٰب   بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ
 ٢٥ ٱلُۡمنِيرِ 

26. Он гоҳ [Ман низ] касонеро, ки куфр 

варзида буданд, нобуд кардам; пас, 

[бингар, ки] кайфари Ман чи гуна буд 

 ْۡۖ هِذيَن َكَفُروا َخۡذُت ٱل
َ
ُثمه أ

 ٢٦ َفَكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 

27. Оё надидаӣ, ки Аллоҳ таоло аз 

осмон обе нозил кард ва ба [василаи] 

он [аз дарахтони мухталиф] меваҳое 

падид овардем, ки рангҳояш гуногун 

аст ва аз кӯҳҳо [низ рагаҳо ва] роҳҳое 

сафед ва қирмиз ва комилан сиёҳ 

[офаридем], ки рангҳояш гуногун аст? 

َمآِء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

خَۡتلًِفا  ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َثَمَرَٰٖت مُّ
َ
َماٗٓء فَأ

لَۡوَٰنُ 
َ
ُۢ بِيض  أ ْۚ َوِمَن ٱلِۡجَباِل ُجَدُد َها

لَۡوَُٰنَها وََغَرابِيُب 
َ
خَۡتلٌِف أ َوُحمۡر  مُّ

 ٢٧ ُسود  

28. Ва ҳамчунин аз инсонҳо ва 

ҷунбандагон ва чаҳорпоён [низ 

махлуқоте офаридем, ки] рангҳояш 

гуногун аст. Ба ростӣ, аз [миёни] 

бандагони Аллоҳ таоло, танҳо доноён 

[ҳастанд, ки ба сифот ва аҳкоми илоҳӣ 

огоҳӣ доранд ва] аз Ӯ метарсанд. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло шикастнопазири 

омурзанда аст 

نَۡعَِٰم  
َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  اِس َوٱلده َوِمَن ٱلنه

لَۡوَٰنُُهۥ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما  
َ
ُمخَۡتلٌِف أ

َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡعلََمَٰٓ  ُْۗ َيخَۡشي ٱَّلله ُؤا
َ َعزِيٌز َغُفورٌ   ٢٨ إِنه ٱَّلله

29. Дар ҳақиқат, касоне, ки китоби 

Аллоҳро мехонанд ва намоз барпо 

медоранд ва аз он чи ба эшон рӯзӣ 

додаем, пинҳону ошкор инфоқ 

мекунанд, ба тиҷорате [пурсуд] умед 

доранд, ки ҳаргиз зиён [ва касодӣ] 

надорад 

ه  ِ إِنه ٱل ِذيَن َيۡتلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله
ا   نَفُقواْ ِممه

َ
ةَ َوأ لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ا وََعلَانَِيٗة يَرُۡجوَن  َرَزۡقَنَُٰهۡم ِسر ٗ
 ٢٩ تَِجََٰرٗة لهن َتُبورَ 
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30. То [Аллоҳ таоло] подошашонро ба 

тамомӣ бидиҳад ва аз фазли хеш бар 

[ҳаққи] онон биафзояд. Бе тардид, Ӯ 

омурзандаи сипосгузор аст 

ِن  ُجوَرُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
َِيُهۡم أ لُِيَوف 

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َغُفور  َشُكور    ٣٠ َفۡضلِهِ

31. [Эй паёмбар] он чи аз ин китоб ба 

ту ваҳй кардем ҳақ аст ва он [китобҳои 

осмонӣ]-ро, ки пештар будааст, тасдиқ 

мекунад. Бе тардид, Аллоҳ таоло ба 

[ҳоли] бандагонаш огоҳ ва биност 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب 
َ
هِذٓي أ َوٱل

ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِِۗ   ِ ُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد 
ُۢ بَِصير   َ بِعَِبادِهِۦ لَخَبِيُر  ٣١ إِنه ٱَّلله

32. Онгоҳ ин китоб [Қуръон]-ро ба 

гурӯҳе аз бандагонамон, ки баргузидем 

[уммати Муҳаммад] ба мерос додем; 

пас, [бархе] аз онон дар ҳаққи хеш 

ситамгоранд ва [бархе дигар] аз онон 

миёнарав ҳастанд ва [бархе] аз онон 

ба фармони Аллоҳ таоло дар некиҳо 

пештозанд. Ин [мусулмонӣ ва 

баҳрамандӣ аз Қуръон, фазилат ва] 

бахшоиши бузург аст 

هِذيَن  ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ُثمه أ

ۖۡ َفِمۡنُهۡم َظالِم    ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا
ۡقَتِصد  َوِمۡنُهۡم   ل َِنۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ

َٰلَِك   ِْۚ َذ َسابُِقُۢ بِٱلۡخَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّلله
 ٣٢ ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ 

33. [Подошашон] боғҳои ҷовидон [-и 

биҳиштӣ] аст, ки ба он ворид 

мешаванд. Дар он ҷо ба дастбандҳое 

аз тилло ва марворид ороста 

мегарданд ва либосашон аз ҳарир аст 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن   َجنه
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ  

َ
فِيَها ِمۡن أ

 ٣٣ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

34. [Онон пас аз вуруд] мегӯянд: 

«Сипос [ва ситоиш] аз они Аллоҳ таоло 

аст, ки андӯҳро аз мо дур кард. Ба 

ростӣ, ки Парвардигорамон 

омурзандаи сипосгузор аст 

ۡذَهَب  
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

َعنها ٱلۡحََزَنۖۡ إِنه َربهَنا لََغُفور  
 ٣٤ َشُكورٌ 

35. Он [маъбуде], ки аз фазли хеш 

моро дар ин сарои ҷовид ҷой дод; дар 

он ҷо ранҷе ба мо намерасад ва 

дучори хастагӣ [ва касолат] намешавем 

َحلهَنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن 
َ
هِذٓي أ ٱل

َنا فِيَها نََصب  َولَا   َفۡضلِهِۦ لَا َيَمسُّ
َنا فِيَها لُُغو   ٣٥ ب  َيَمسُّ
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36. Ва барои касоне, ки куфр 

варзидаанд оташи дузах [дар пеш] аст. 

На фармон [-и марг] бар онон ҷорӣ 

мешавад, то бимиранд ва на [чизе] аз 

азобаш бар онон коста мегардад. Мо 

ҳар носипосеро чунин ҷазо медиҳем 

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر  َجَهنهَم لَا  َوٱل
ُيۡقَضيَٰ َعلَۡيِهۡم َفَيُموتُواْ َولَا  

ْۚ َكَذَٰلَِك   ِۡن َعَذابَِها ُف َعۡنُهم م  ُيخَفه
 ٣٦ َنجۡزِي ُكله َكُفورٖ 

37. [Дузахиён] Дар он [оташ] фарёд 

мезананд: «Парвардигоро, моро [аз ин 

азоб] берун овар, то ғайр аз он чи 

[пештар] мекардем, кори шоистае 

анҷом диҳем». [Ба онон гуфта 

мешавад] «Оё ба шумо [он қадар 

фурсат ва] умр надодем, то ҳар ки 

пандпазир аст, дар он [муддат] панд 

гирад? Ва [паёмбар низ ба унвони] 

бимдиҳанда наздатон омад; пас, [ҳоло 

ки итоат накардед, таъми азобро] 

бичашед, ки ситамгорон ҳеҷ ёригаре 

надоранд 

َوُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها َربهَنآ 
هِذي   ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا َغيَۡر ٱل

َ
أ

ا  ِۡرُكم مه َولَۡم ُنَعم 
َ
ْۚ أ ُكنها َنۡعَمُل

َر وََجآَءُكُم  ُر فِيهِ َمن تََذكه َيَتَذكه
َٰلِِميَن ِمن   ۖۡ َفُذوُقواْ َفَما لِلظه ِذيُر ٱلنه

 ٣٧ رٍ نهِصي

38. Бе тардид, Аллоҳ таоло донои 

ниҳони осмонҳо ва замин аст [ва] Ӯст, 

ки ба рози дилҳо доност 

َمََٰوَِٰت   َ َعَٰلُِم َغۡيِب ٱلسه إِنه ٱَّلله
ُۢ بَِذاِت   ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

َ
َوٱلۡأ

ُدورِ   ٣٨ ٱلصُّ

39. Ӯст, ки шуморо дар замин ҷонишин 

[-и пешиниён] қарор дод; пас, ҳар ки 

куфр биварзад, куфраш ба зиёни худи 

ӯст; ва кофиронро куфрашон назди 

Парвардгорашон ҷуз хашм [ва безорӣ] 

намеафзояд; ва кофиронро куфрашон 

ҷуз зиён [ва гуноҳ, чизе] намеафзояд 

هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي   ُهَو ٱل
ۡرِضِۚ َفَمن َكَفَر 

َ
َفَعلَۡيهِ  ٱلۡأ

َٰفِرِيَن   ۖۥۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك ُكۡفُرُه
ۖۡ َولَا   ها َمۡقٗتا ُكۡفُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم إِل

ها  َٰفِرِيَن ُكۡفُرُهۡم إِل يَزِيُد ٱلَۡك
 ٣٩ َخَساٗرا
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40. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Он маъбудоне, ки ба ҷойи Аллоҳ 

таоло мехонед, нишонам диҳед, чи 

чизе аз заминро офаридаанд? Ё 

[ҳамроҳи Аллоҳ таоло] дар офариниши 

осмонҳо ширкат доштаанд? Ё ба онон 

[мушрикон] китобе додаем ва аз 

[матолиби] он нишонаи равшане [бар 

ҳаққонияти худ] доранд?» [Чунин нест] 

Балки ситамгорон [-и мушрик] ҷуз 

фиреб, ба якдигар ваъдае намедиҳанд 

هِذيَن   رََءۡيُتۡم ُشَرَكآَءُكُم ٱل
َ
قُۡل أ

ُرونِي َماَذا  
َ
ِ أ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

ۡم لَُهۡم ِشۡرك  
َ
ۡرِض أ

َ
َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا  
َ
َمََٰوَِٰت أ فِي ٱلسه

ِۡنُهْۚ بَۡل إِن يَعُِد   َفُهۡم عَلَىَٰ بَي َِنٖت م 
َٰلُِموَن  ها ٱلظه َبۡعُضُهم َبۡعًضا إِل

 ٤٠ ُغُروًرا 

41. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло, ки осмонҳо 

ва заминро нигаҳ медорад, то [аз 

масиру мадори худ] мунҳариф 

нашаванд ва агар инҳироф ёбанд, пас, 

аз Ӯ касе онҳоро нигаҳ намедорад. Бе 

тардид, Аллоҳ таоло ҳамвора 

бурдбори омурзанда аст 

َمََٰوَِٰت  َ ُيۡمِسُك ٱلسه ۞إِنه ٱَّلله
ن تَُزولَاْۚ َولَئِن َزالََتآ إِۡن  

َ
ۡرَض أ

َ
َوٱلۡأ

ۦْٓۚ  ِ ِنُۢ َبۡعِده َحٖد م 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
أ

 ٤١ إِنهُهۥ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

42. [Кофирон] Бо сахттарин 

савгандҳояшон ба Аллоҳ таоло савганд 

ёд карданд, ки агар [паёмбари] 

бимдиҳандае бар эшон биёяд, аз ҳар 

уммате роҳёфтатаранд; аммо чун 

[Муҳаммад ба унвони] бимдиҳандае 

наздашон омад, ҷуз дурӣ [ва нафрат аз 

ҳақ чизе] бар онон наафзуд 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ه  ۡهَدىَٰ ِمۡن  َجآَءُهۡم نَِذير  ل
َ
َيُكوُننه أ

ا َجآَءُهۡم نَِذير    َمِمِۖ فَلَمه
ُ
إِۡحَدى ٱلۡأ

ها ُنُفوًرا  ا َزاَدُهۡم إِل  ٤٢ مه

43. [Савгандҳояшон содиқона набуд; 

балки] Аз рӯйи гарданкашӣ дар замин 

ва найранги зишт [буд] ва найранги 

зишт, ҷуз домангири соҳибаш 

намегардад. Пас, оё [кофирон чизе] ҷуз 

суннати [илоҳӣ ва кайфари] 

пешиниёнро интизор доранд? Пас, 

ҳаргиз дар суннати Аллоҳ таоло 

табдиле намеёбӣ ва ҳаргиз дар 

суннати Аллоҳ таоло тағйире намеёбӣ 

ۡرِض َوَمۡكَر  
َ
ٱۡستِۡكَباٗرا فِي ٱلۡأ

يِّيْۚ َولَا َيحِيُق ٱلَۡمۡكُر  ي ُِئ ٱلسه ٱلسه
ها   ۡهلِهۚۦِْ َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

َ
ها بِأ إِل

لِيَنْۚ فَلَن َتِجَد لُِسنهِت   وه
َ
ُسنهَت ٱلۡأ

 ِ ِ َتۡبِديلٗاۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله ٱَّلله
 ٤٣ َتحۡوِيلًا
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44. Оё [кофирон] дар замин гардиш 

накардаанд, то бубинанд саранҷоми 

касоне, ки пеш аз онон ва нерумандтар 

аз онон буданд, чи гуна шуд? Ҳеҷ чизе 

дар осмонҳо ва замин нест, ки Аллоҳро 

нотавон созад [ва аз ҳавзаи қудраташ 

берун равад]. Бе тардид, Ӯ ҳамвора 

донову тавоност 

ۡرِض َفَينُظُرواْ  
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ه  ِذيَن ِمن  َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
ْۚ َوَما   ٗة َشده ِمۡنُهۡم ُقوه

َ
َقۡبلِِهۡم وََكانُٓواْ أ

ُ لُِيۡعِجَزُهۥ ِمن َشۡيٖء فِي  َكاَن ٱَّلله
ۡرِضِۚ إِنهُهۥ 

َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ ٱلسه

 ٤٤ َكاَن َعلِيٗما َقِديٗرا

45. Ва агар Аллоҳ таоло мардумро ба 

сабаби он чи кардаанд, муҷозот 

мекард, ҳеҷ ҷунбандаеро бар пушти 

замин боқӣ намегузошт, аммо [муҳлат 

медиҳад ва кайфари] ононро то 

саромади муайяне ба таъхир 

меандозад; пас, ҳангоме ки аҷалашон 

[дар қиёмат] фаро расад, яқинан, 

Аллоҳ таоло ба ҳоли бандагонаш 

биност. 

ُ ٱلنه  اَس بَِما َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
َكَسُبواْ َما تََرَك عَلَىَٰ َظۡهرَِها ِمن 

َجٖل 
َ
ُرُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

 َ َجلُُهۡم َفإِنه ٱَّلله
َ
يِۖ َفإَِذا َجآَء أ َسم ٗ مُّ

 ٤٥ َكاَن بِعَِبادِهِۦ بَِصيَرُۢا
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Сураи Ёсин  يس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ё, син  ١ يٓس 

2. Савганд ба Қуръони ҳаким  ِ٢ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلۡحَِكيم 

3. Бе тардид, ту аз паёмбарон [-и Мо] 

ҳастӣ 
 ٣ إِنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

4. [Ва] Бар роҳи рост [Ислом қарор 

дорӣ] 
ۡسَتقِيمٖ   ٤ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

5. [Ин Қуръон] Фуруфиристодаи 

[Парвардигори] шикастнопазири 

меҳрубон аст 

 ٥ تَنِزيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

6. То мардумеро [дар бораи азоби 

қиёмат] бим диҳӣ, ки падаронашон 

ҳушдор наёфтаанд ва [бад-ин сабаб] 

онҳо низ ғофиланд 

نِذَر َءابَآؤُُهۡم َفُهۡم  
ُ
آ أ لُِتنِذَر َقۡوٗما مه

 ٦ َغَٰفِلُونَ 

7. Яқинан, фармон [-и азоби илоҳӣ] 

бар бештарашон таҳаққуқ ёфтааст; 

пас, [лаҷоҷат мекунанд ва] имон 

намеоваранд 

ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم  
َ
لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

 ٧ لَا يُۡؤِمُنونَ 

8. [Мисоли гумроҳии кофирон, чунон 

аст, ки гӯӣ] Мо бар гарданҳояшон 

занҷирҳое ниҳодаем, ки то зери 

манаҳояшон [печидашуда] аст, 

чунонки сарҳояшон боло мондааст [ва 

аз анҷоми ҳар хайре оҷизанд ва роҳи 

ҳидоятро намеёбанд] 

ۡعَنَٰقِِهمۡ 
َ
ۡغَلَٰلٗا فَِهَي إِنها َجَعلَۡنا فِٓي أ

َ
 أ

ۡقَمُحونَ  ۡذَقاِن َفُهم مُّ
َ
 ٨ إِلَي ٱلۡأ
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9. Ва аз пеши рӯяшон деворе ва аз 

пушти сарашон низ деворе ниҳодаем 

ва чашмонашонро бо пардае 

пӯшонидаем; аз ин рӯст, ки [ҳақиқатро] 

намебинанд 

ا َوِمۡن   يِۡديِهۡم َسد ٗ
َ
وََجَعلَۡنا ِمنُۢ َبيِۡن أ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡم َفُهۡم لَا خَ 
َ
ا فَأ لۡفِِهۡم َسد ٗ

 ٩ ُيۡبِصُرونَ 

10. [Эй паёмбар] барояшон яксон аст, 

ки ононро бим диҳӣ ё надиҳӣ; [дар ҳар 

ҳол] имон намеоваранд 

ۡم لَۡم  
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

 ١٠ تُنِذۡرُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

11. Ҷуз ин нест, ки ту ба касе бим 

медиҳӣ [ва ин кор барои касе суд 

дорад], ки пайрави Қуръон бошад ва 

дар ниҳон аз [Парвардигори] Раҳмон 

битарсад; пас, Ӯро [ки чунин аст] ба 

омурзиш ва подоши арҷманд башорат 

бидеҳ 

ِۡكَر وََخِشَي   إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهَبَع ٱلذ 
ۡرهُ بَِمۡغفَِرةٖ ٱل ِ رهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِبِۖ فَبَش 

ۡجرٖ َكرِيمٍ 
َ
 ١١ َوأ

12. Яқинан, Моем, ки мурдагонро 

зинда мекунем ва он чиро, ки аз пеш 

фиристодаанд ва осори [боқимонда 

аз] эшонро менависем; ва ҳама чизро 

дар Китоби равшан [Лавҳ-ул-маҳфуз] 

ба шумор овардаем 

إِنها َنحُۡن نُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكُتُب َما 
ُمواْ وََءاَثََٰرُهۡمْۚ وَُكله َشۡيٍء   َقده

بِينٖ  ۡحَصۡيَنَُٰه فِٓي إَِماٖم مُّ
َ
 ١٢ أ

13. [Эй паёмбар] барояшон [моҷарои] 

мардуми он шаҳрро мисол бизан, он 

гоҳ ки паёмбарон наздашон рафтанд 

ۡصَحََٰب  َوٱۡضرِۡب 
َ
َثلًا أ لَُهم مه

 ١٣ ٱلَۡقۡريَةِ إِۡذ َجآَءَها ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

14. Ва вақте ду нафар аз паёмбаронро 

ба сӯяшон фиристодем; аммо 

[мардум] ононро дурӯғгӯ ангоштанд; 

пас, бо фиристодани паёмбари савум 

он дуро [таъйид ва] тақвият кардем. 

Онон [ба аҳолии шаҳр] мегуфтанд: 

«Мо фиристодагон [-и илоҳӣ] ба сӯи 

шумо ҳастем» 

بُوُهَما  ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱثۡنَيِۡن َفَكذه
َ
إِۡذ أ

ۡزنَا بَِثالِٖث َفَقالُٓواْ إِنهآ إِلَۡيُكم   َفَعزه
ۡرَسلُونَ   ١٤ مُّ



 

Ya-Seen 

 

782 

 

 يس

15. [Онон дар посух] гуфтанд: «Шумо 

ҷуз башаре ҳаммонанди мо нестед ва 

[Парвардигори] Раҳмон чизе [аз ваҳй] 

нозил накардааст. Шумо ҷуз дурӯғ 

намегӯед» 

ِۡثلَُنا َوَمآ  ها بََشر  م  نُتۡم إِل
َ
َقالُواْ َمآ أ

نُتۡم 
َ
نَزَل ٱلرهۡحَمَُٰن ِمن َشۡيٍء إِۡن أ

َ
أ

ها تَۡكِذبُونَ   ١٥ إِل

16. [Паёмбарон] гуфтанд: 

«Парвардигорамон медонад, ки 

қатъан, ба сӯйи шумо фиристода 

шудаем 

َقالُواْ َربَُّنا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم  
 ١٦ لَُمۡرَسلُونَ 

17. Ва мо вазифае ҷуз расонидани 

ошкор [-и ваҳй] надорем» 
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٧ َوَما َعلَۡيَنآ إِل

18. [Мардум] Гуфтанд: «Мо шуморо ба 

фоли бад гирифтаем. Агар [аз таблиғ] 

даст барнадоред, ҳатман, сангсоратон 

мекунем ва бе тардид, азоби дардноке 

аз [ҷониби] мо ба шумо хоҳад расид» 

هۡم  َقالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
نهكُ  م  تَنَتُهواْ لَنَۡرُجمَنهُكۡم َولََيَمسه

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ  ١٨ م 

19. [Паёмбарон] Гуфтанд: «Шумии 

шумо бо худатон [ва ношӣ аз куфру 

гуноҳ] аст. Оё агар пандатон диҳанд, 

[онро шум мепиндоред?] балки 

[ҳақиқат ин аст, ки шумо дар иртикоби 

гуноҳ] мардуми исрофкоред» 

َعُكمۡ  ِۡرتُمِۚ  َقالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه ئِن ُذك 
َ
 أ

ۡسِرُفونَ  نُتۡم َقۡوم  مُّ
َ
 ١٩ بَۡل أ

20. Ва марде аз дуртарин нуқтаи шаҳр 

шитобон омад [ва] гуфт: «Эй қавми 

ман, аз ин паёмбарон пайравӣ кунед» 

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجل  
َ
وََجآَء ِمۡن أ

يَۡسَعيَٰ َقاَل َيََٰقۡوِم ٱتهبُِعواْ  
 ٢٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

21. Пайрави касоне бошед, ки аз шумо 

подоше намехоҳанд ва худ ҳидоят 

ёфтаанд 

ۡجٗرا َوُهم 
َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ ٱتهبُِعواْ َمن ل

ۡهَتُدونَ   ٢١ مُّ

22. Ва чаро маъбудеро напарастам, ки 

маро офаридааст ва [шумо низ] ба 

сӯяш бозгардонда мешавед? 

هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ  ۡعُبُد ٱل
َ
َوَمالَِي لَٓا أ

 ٢٢ تُرَۡجُعونَ 
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23. Оё ба ҷои Ӯ маъбудоне 

баргузинам, ки агар [Парвардигори] 

Раҳмон бихоҳад, газанде ба ман 

бирасонад, на шафоаташон бароям 

суде дорад ва на метавонанд [аз 

азоби илоҳӣ] наҷотам диҳанд? 

ۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن   خُِذ ِمن ُدونِهِ ته
َ
َءأ

ها ُتۡغِن َعن ِي   ٖ ل ٱلرهۡحَمَُٰن بُِضر 
ا َولَا يُنقُِذونِ   ٢٣ َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ٗ

24. Дар он сурат, яқинан, дар гумроҳии 

ошкоре хоҳам буд 
بِينٍ   ٢٤ إِن ِٓي إِٗذا لهِفي َضَلَٰٖل مُّ

25. Ман ба Парвардигоратон имон 

овардаам [ва аз марг ҳаросе надорам] 

пас, суханонамро бишунавед 

 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 

26. [Пас, чун он мард ба дасти қавмаш 

ба шаҳодат расид] Ба вай гуфта шуд: 

«Вориди биҳишт шав». Ӯ гуфт: «Эй 

кош, қавми ман медонистанд, 

ۖۡ َقاَل َيَٰلَۡيَت   قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة
 ٢٦ َقۡومِي َيۡعلَُمونَ 

27. ки Парвардигорам маро омурзида 

ва гиромӣ доштааст» 
بَِما َغَفَر لِي َرب ِي وََجَعلَنِي ِمَن  

 ٢٧ ٱلُۡمۡكَرِمينَ 

28. Пас аз [шаҳодати] ӯ бар қавмаш 

ҳеҷ сипоҳе аз осмон нафиристодем ва 

[пеш аз ин низ] фуру фиристанда 

набудем 

نَزلَۡنا عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ 
َ
۞َوَمآ أ

َمآِء َوَما ُكنها  َِن ٱلسه ِمن ُجنٖد م 
 ٢٨ ُمنِزلِينَ 

29. [Кайфарашон] Ҷуз як бонги 

маргбор набуд; пас, ба ногоҳ ҳамагӣ 

[мурда ва] хомӯш гаштанд 

ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة َفإَِذا إِن َكانَۡت  إِل
 ٢٩ ُهۡم َخَِٰمُدونَ 

30. Эй афсӯс, бар ин бандагон! Ҳеҷ 

паёмбаре ба сӯяшон наёмад, магар он 

ки масхарааш мекарданд 

ِن   تِيِهم م 
ۡ
ِۚ َما يَأ َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعَِبادِ

ها َكانُواْ بِهِۦ   ٣٠ يَۡسَتۡهزُِءونَ رهُسوٍل إِل

31. Оё надиданд [ва намедонанд] ки 

қабл аз онон чи бисёр наслҳоро ҳалок 

кардаем, ки дигар назди инҳо [ба дунё] 

бознамегарданд? 

َِن  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

نهُهۡم إِلَۡيِهۡم لَا  
َ
ٱلُۡقُروِن أ
 ٣١ يَرِۡجُعونَ 
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32. Ва [рӯзи қиёмат] ҳеҷ кас нест, 

магар он ки ҳамагӣ назди Мо эҳзор 

мешаванд 

هَدۡيَنا   ا َجمِيع  ل همه َوِإن ُكل   ل
 ٣٢ ُمحَۡضُرونَ 

33. Барои онон [ки қиёматро бовар 

надоранд] замини хушк нишонае 

[ибратомӯз] аст: Мо он [замин]-ро 

зинда кардем ва аз [хоки] он донаҳое 

рӯёнидем, ки [махлуқоти илоҳӣ] аз он 

мехӯранд 

ۡحَيۡيَنََٰها  
َ
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ وََءايَة  ل

ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحب ٗا َفِمۡنُه  
َ
َوأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٣٣ يَأ

34. Ва дар он [замин] боғҳое аз нахл 

ва ангур падид овардем ва дар он 

чашмаҳо равон сохтем 

خِيٖل  وََجعَ  ِن نه َٰٖت م  لَۡنا فِيَها َجنه
ۡرنَا فِيَها ِمَن   ۡعَنَٰٖب َوفَجه

َ
َوأ

 ٣٤ ٱلُۡعُيونِ 

35. То мардум аз мевааш бихӯранд, 

дар ҳоле ки ин [маҳсулот, ҳосили 

талоши онҳо нест ва онҳо]-ро бо 

дастони худ амал наовардаанд. Пас, 

оё сипос намегузоранд? 

ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَۡتُه 
ۡ
لَِيأ

فَلَا يَۡشُكُرونَ 
َ
يِۡديِهۡمْۚ أ

َ
 ٣٥ أ

36. Пок ва муназзаҳ аст, он 

[Парвардигоре] ки ҳамаи нару 

модаҳоро офарида аст; аз он чи замин 

мерӯёнад [гиёҳону дарахтон] ва аз 

худашон [инсонҳо] ва аз он чи 

намедонанд 

ۡزَوََٰج ُكلهَها  
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُسۡبَحََٰن ٱل

نُفِسِهۡم  
َ
ۡرُض َوِمۡن أ

َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ ِممه

ا لَا َيۡعلَُمونَ   ٣٦ َوِممه

37. Ва шаб барои онон нишонае [дигар 

аз қудрати илоҳӣ] аст, [ки] рӯзро аз он 

барканор мекунем ва ногаҳон [ҳама] 

дар торикӣ фуру мераванд 

َهاَر  هۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱلنه هُهُم ٱل وََءايَة  ل
ۡظلُِمونَ   ٣٧ َفإَِذا ُهم مُّ

38. Ва хуршед [низ пайваста] ба сӯйи 

қароргоҳаш дар ҳаракат аст. Ин 

тақдири [Парвардигори] 

шикастнопазиру доност 

َٰلَِك  ْۚ َذ هَها ٖ ل ۡمُس َتجۡرِي لُِمۡسَتَقر   َوٱلشه
 ٣٨ َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 
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39. Ва барои моҳ [низ] манзилгоҳҳое 

муқаррар намудаем, то [саранҷом аз 

қурси комил ба ҳилол ва] ба шакли 

шохаи хушки хурмо бозгардад 

ۡرَنَُٰه َمَنازَِل َحتهيَٰ عَاَد  َوٱلَۡقَمَر َقده
 ٣٩ َكٱلُۡعرُۡجوِن ٱلَۡقِديمِ 

40. На хуршедро сазовор аст, ки [дар 

сайри худ] ба моҳ бирасад в на шаб 

бар рӯз пешӣ мегирад; ва ҳар як аз 

[ситораву сайёра] дар мадоре 

шиноваранд 

ن تُۡدرَِك  
َ
ۡمُس يَۢنَبِغي لََهآ أ لَا ٱلشه

ِۚ وَُكل    َهارِ هۡيُل َسابُِق ٱلنه ٱلَۡقَمَر َولَا ٱل
 ٤٠ ُحونَ فِي فَلَٖك يَۡسبَ 

41. Нишонае [дигар аз қудрати 

Парвардигор] барои онон ин аст, ки 

падаронашонро дар киштӣ анбошта 

[аз сарнишин ва бор] ҳамл кардем 

ِيهَتُهۡم فِي  نها َحمَلَۡنا ُذر 
َ
هُهۡم أ وََءايَة  ل

 ٤١ ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ 

42. Ҳамчунин, барояшон чизе 

ҳаммонанди он [киштӣ] офаридаем, ки 

савораш шаванд 

ِۡثلِهِۦ َما   ِن م  وََخلَۡقَنا لَُهم م 
 ٤٢ يَۡرَكُبونَ 

43. Агар бихоҳем, ғарқашон мекунем; 

дар ин сурат, на фарёдрасе доранд ва 

на [аз тақдири илоҳӣ] раҳоӣ меёбанд 

 ُنۡغرِۡقُهۡم َفلَا َصِريَخ لَُهۡم 
ۡ
هَشأ َوِإن ن

 ٤٣ َولَا ُهۡم يُنَقُذونَ 

44. Магар ин ки раҳмате аз ҷониби Мо 

[бинанд] ва баҳрамандӣ [аз неъматҳои 

дунё] то замоне [муайян шомили 

ҳолашон шавад] 

ِنها َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ إِل

45. Ва чун ба онон [мушрикон] гуфта 

мешавад: «Аз он чи пешорӯи шумост 

[азоби охират] ва он чи пушти сар 

мегузоред [сахтиҳои дунё] парво 

кунед; бошад, ки мавриди раҳмат 

қарор гиред», [итоат намекунанд] 

َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن 
يِۡديُكۡم َوَما َخلَۡفُكۡم لََعلهُكۡم  

َ
أ

 ٤٥ تُۡرَحمُونَ 

46. Ҳеҷ нишонае аз нишонаҳои [қудрат 

ва бузургии] Парвардигорашон бар 

онон арза намегардад, магар он ки аз 

он рӯй мегардонанд 

ِۡن َءاَيَِٰت  ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

ها َكانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ   ٤٦ َرب ِِهۡم إِل



 

Ya-Seen 

 

786 

 

 يس

47. Ва чун ба онон гуфта мешавад: 

«Аз он чи Аллоҳ таоло рӯзиятон 

кардааст, инфоқ кунед», касоне, ки 

куфр варзидаанд, ба онон, ки имон 

овардаанд мегӯянд: «Оё ба касе ғизо 

бидиҳем, ки агар Аллоҳ таоло мехост, 

[Худ] ба ӯ ғизо медод? Шумо ҷуз дар 

гумроҳии ошкор нестед» 

نفُِقواْ 
َ
ا َرَزقَُكُم َوِإَذا قِيَل لَُهۡم أ ِممه

هِذيَن  هِذيَن َكَفُرواْ لِل ُ َقاَل ٱل ٱَّلله
  ُ هۡو يََشآُء ٱَّلله ُنۡطعُِم َمن ل

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ها فِي َضَلَٰٖل   نُتۡم إِل
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
أ

بِينٖ   ٤٧ مُّ

48. Ва [бо тамасхур ба муъминон] 

мегӯянд: «Агар ростгӯед, ин ваъда 

[қиёмат] кай хоҳад буд»? 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 
 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 

49. [Ин мункирони қиёмат] ҷуз дар 

интизори як бонги маргбор нестанд, ки 

ногаҳон, дар ҳоле ки саргарми ҷидол 

[дар умури дунё] ҳастанд, ононро 

фаро гирад 

ها َصۡيَحٗة َوَٰ  ِحَدٗة َما يَنُظُروَن إِل
ُمونَ  ِ ُخُذُهۡم َوُهۡم َيخِص 

ۡ
 ٤٩ تَأ

50. Пас, [дар он ҳангом] наметавонанд 

[ба касе] васият кунанд ва на ба сӯи 

хонаводаи худ бозгарданд 

فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َولَٓا إِلَيَٰٓ 
ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٥٠ أ

51. Ва [ҳангоме ки барои дувумин бор] 

дар сур дамида шавад ва ногаҳон аз 

қабрҳояшон [берун меоянд ва] ба сӯи 

Парвардигорашон мешитобанд 

َِن   ورِ َفإَِذا ُهم م  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
ۡجَداِث إِلَيَٰ َرب ِِهۡم يَنِسلُونَ 

َ
 ٥١ ٱلۡأ

52. [Ва бо нобоварӣ] Мегӯянд: «Вой 

бар мо! Чи касе моро аз қабрҳоямон 

барангехт?» [Ба онон гуфта мешавад] 

«Ин ҳамон [рӯзе] аст, ки 

[Парвардигори] Раҳмон ваъда дода 

буд; ва паёмбарон [дар ин бора] рост 

мегуфтанд 

ۡرَقِدنَا ُۗۚ   َقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
َهََٰذا َما وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن َوَصَدَق 

 ٥٢ لُونَ ٱلُۡمۡرسَ 

53. [Барангехтани мурдагон аз гӯр] Ҷуз 

як бонги ҳавлнок [дувумин дамидани 

сур] нест ва ногаҳон ҳамаро назди Мо 

ҳозир мекунанд 

ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة َفإَِذا  إِن َكانَۡت إِل
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ   ٥٣ ُهۡم َجمِيع  ل
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54. Пас, [бидонед, ки] имрӯз, ба ҳеҷ 

кас ситаме намешавад ва ҷуз дар 

баробари он чи [дар дунё] кардаед, 

ҷазо намебинед 

ا َولَا   فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٥٤ ُتجَۡزۡوَن إِل

55. Бе тардид, аҳли биҳишт имрӯз бо 

шодмонӣ саргарм [-и неъматҳои 

илоҳӣ] ҳастанд 

ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ ٱلَۡيۡوَم فِي ُشُغٖل  
َ
إِنه أ

َِٰكُهونَ   ٥٥ َف

56. Онон ва ҳамсаронашон дар сояҳо 

[-и густурдаи биҳиштӣ] бар тахтҳо такя 

задаанд 

ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى  
َ
ُهۡم َوأ

َرآئِِك ُمتهِكـ ُونَ 
َ
 ٥٦ ٱلۡأ

57. Дар он ҷо [ҳар гуна] мева ва ҳар чи 

бихоҳанд, барояшон [фароҳам] ҳаст 
ا   َِٰكَهة  َولَُهم مه لَُهۡم فِيَها َف

ُعونَ   ٥٧ يَده

58. [Бартар аз ин неъматҳо] саломест, 

ки сухани Парвардигори меҳрубон аст 
ٖ رهِحيمٖ  ِن رهب   ٥٨ َسَلَٰم  َقۡولٗا م 

59. [Он гоҳ ба мушрикон хитоб 

мешавад] «Эй гунаҳкорон, имрӯз [аз 

муъминон] ҷудо шавед 

َها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  يُّ
َ
 ٥٩ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ

60. Эй фарзандони Одам, оё бо шумо 

паймон набастам [ва фармон 

надодам], ки шайтонро напарастед, 

[ки] қатъан ӯ душмани ошкори 

шумост? 

ۡعَهۡد 
َ
لَۡم أ

َ
ن ۞أ

َ
إِلَۡيُكۡم َيََٰبنِٓي َءاَدَم أ
ۡيَطََٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم   ها َتۡعُبُدواْ ٱلشه ل

بِين    ٦٠ َعُدو   مُّ

61. Ва ин ки [танҳо] Маро бипарастед, 

[ки] роҳи рост ҳамин аст? 
ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    ِن ٱۡعُبُدونِي

َ
َوأ

ۡسَتقِيم    ٦١ مُّ

62. Ва бе тардид, шайтон бисёре аз 

шуморо гумроҳ сохт. Оё андеша 

намекардед? 

ا َكثِيًراۖۡ 
َضله ِمنُكۡم ِجبِل ٗ

َ
َولََقۡد أ

فَلَۡم تَُكونُواْ َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٦٢ أ

63. Ин [ҳамон] дузахест, ки ба шумо 

ваъда дода мешуд 
َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي ُكنُتۡم 

 ٦٣ تُوَعُدونَ 
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64. Имрӯз ба сазои он ки куфр 

меварзидед, ба он [оташ] ворид 

шавед» 

ٱۡصلَوَۡها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنُتۡم 
 ٦٤ تَۡكُفُرونَ 

65. Имрӯз бар даҳонҳояшон муҳр 

мениҳем ва дастҳояшон бо Мо сухан 

мегӯянд ва пойҳояшон ба он чи 

мекарданд, гувоҳӣ медиҳанд 

ۡفَوَٰهِِهۡم َوتُكَل ُِمَنآ ٱلَۡيۡوَم َنخۡتُِم عَلَىَٰٓ 
َ
أ

رُۡجلُُهم بَِما َكانُواْ 
َ
يِۡديِهۡم َوتَۡشَهُد أ

َ
أ

 ٦٥ يَۡكِسُبونَ 

66. Ва агар бихоҳем, бе тардид, 

чашмонашонро маҳв мекунем, пас, [бо 

чашми баста] ба сӯйи [пули] сирот [аз 

якдигар] пешӣ мегиранд [то ба биҳишт 

роҳ ёбанд]; аммо магар куҷоро 

мебинанд? 

ۡعُينِِهۡم 
َ
َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسَنا عَلَىَٰٓ أ
هيَٰ   ن

َ
َرََٰط فَأ ِ فَٱۡستََبُقواْ ٱلص 

 ٦٦ ُيۡبِصُرونَ 

67. Ва агар бихоҳем [зоҳирашонро 

тағйир медиҳем ва чунон] ононро дар 

ҷои худ масх [ва замингир] мекунем, ки 

натавонанд гоме ба пеш бигузоранд ё 

ба ақиб бозгарданд 

َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِِهۡم 
ا َولَا  َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ُمِضي ٗ

 ٦٧ يَرِۡجُعونَ 

68. Ва Мо ба ҳар ки умри тӯлонӣ 

бидиҳем, дар офариниш дигаргунаш 

мекунем [ва ӯро ба нотавонии зеҳнӣ ва 

бадани даврони кӯдакӣ 

бармегардонем]. Пас, оё [дар бораи 

қудрати Парвардигор] намеандешанд? 

فَلَا 
َ
ِۡسُه فِي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ ِۡرهُ ُنَنك  َوَمن نَُّعم 

 ٦٨ َيۡعقِلُونَ 

69. Ва Мо ба ӯ [Муҳаммад] шеър 

наомӯхтаем ва [шоирӣ] шоистаи ӯ 

нест. Ин [ки омӯхтаем, чизе] нест, 

магар андарз ва Қуръоне равшан 

ۥْٓۚ   ۡعَر َوَما يَۢنَبِغي لَُه ِ َوَما َعلهۡمَنَُٰه ٱلش 
بِين   ها ذِۡكر  َوقُۡرَءان  مُّ  ٦٩ إِۡن ُهَو إِل

70. То ҳар киро зинда [-дил] бошад, 

бим диҳад ва азоб бар кофирон 

муҳаққақ гардад 

ا  َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل  ل ُِينِذَر َمن َكاَن َحي ٗ
َٰفِرِينَ   ٧٠ عَلَى ٱلَۡك
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71. Оё надидаанд, ки Мо аз он чи 

дастҳоямон сохтааст, чаҳорпоёне 

барояшон офаридаем, ки молики онҳо 

ҳастанд? 

ا  ِمه نها َخلَۡقَنا لَُهم م 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

نَۡعَٰٗما َفُهۡم لََها  
َ
يِۡديَنآ أ

َ
َعِملَۡت أ
 ٧١ َمَٰلُِكونَ 

72. Ва онҳоро дар хидмати эшон 

гузоштаем, то бар бархе савор шаванд 

ва аз [гӯшти] бархе тағзия кунанд 

هلَۡنََٰها لَُهۡم َفِمۡنَها َرُكوبُُهۡم َوِمۡنَها  َوَذل
ُكلُونَ 

ۡ
 ٧٢ يَأ

73. Ва аз он [ҳайвонот] баҳраҳои дигар 

ва нӯшиданиҳое [шир] доранд. Пас, оё 

сипос намегузоранд? 

فَلَا 
َ
َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ

 ٧٣ يَۡشُكُرونَ 

74. [Бо ин ҳама неъмат мушрикон] ба 

ҷои Аллоҳ таоло маъбудоне 

баргузидаанд; ба ин умед, ки [аз сӯйи 

онҳо] ёрӣ шаванд 

ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم   خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱته
 ٧٤ نَصُرونَ يُ 

75. Он [маъбудҳои беҷон] қодир ба 

ёриашон нестанд; ва ин [мушрикон 

дар қиёмат] лашкаре барои онҳо 

[бутҳо] хоҳанд буд, ки [ҳамагӣ дар 

оташи дузах] эҳзор мешаванд 

لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم َوُهۡم لَُهۡم  
حَۡضُرونَ   ٧٥ ُجند  مُّ

76. [Эй Паёмбар] сухани онон туро 

ғамгин насозад. Бе тардид, Мо он чиро 

пинҳон мекунанд ва ошкор месозанд, 

[ба хубӣ] медонем 

فَلَا َيحُۡزنَك َقۡولُُهۡمۘ إِنها َنۡعلَُم َما 
وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ   ٧٦ يُِسرُّ

77. Оё инсон надидааст, ки Мо ӯро аз 

нутфае офаридаем [он гоҳ мароҳили 

рушдро тай кард ва] сипас душмане 

ошкор шуд? 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن 
َ
َولَۡم يََر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين    ٧٧ نُّۡطَفةٖ َفإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

78. Ва барои Мо мисоле зад ва 

офариниши хешро фаромӯш кард [ва] 

гуфт: «Чи касе ин устухонҳоро 

[дубора] зинда мекунад, дар ҳоле ки 

пӯсидааст?» 

ۖۥۡ  َوَضَرَب لََنا َمَثلٗا َونَِسَي َخلَۡقُه
َقاَل َمن يُۡحِي ٱلۡعَِظََٰم َوِهَي 

 ٧٨ َرِميم  
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79. Бигӯ: «ҳамон касе зиндааш 

мекунад, ки нахустин бор онро падид 

овард ва Ӯ ба ҳар офаринише доност 

ةِٖۖ  قُۡل ُيحۡيِيَها  َل َمره وه
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ٱل

ِ َخلٍۡق َعلِيمٌ 
 ٧٩ َوُهَو بِكُل 

80. Ҳамон ки аз дарахти сабз оташе 

бароятон падид овард ва шумо [дар 

сурати ниёз] худ аз он [дарахт] оташ 

меафрӯзед» 

َجرِ  َِن ٱلشه هِذي َجَعَل لَُكم م  ٱل
ۡخَضِر نَاٗرا 

َ
ِۡنُه ٱلۡأ نُتم م 

َ
َفإَِذآ أ

 ٨٠ تُوقُِدونَ 

81. Оё касе, ки осмонҳо ва заминро 

офаридааст, наметавонад 

ҳаммонанди инҳоро [пас аз маргашон 

дубора] биофаринад? Оре [метавонад] 

ва Ӯ Офаринандаи доност 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َولَيَۡس ٱل
َ
أ

ۡرَض بَِقَِٰدٍر عَ 
َ
ن َيخۡلَُق  َوٱلۡأ

َ
لَىَٰٓ أ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨١ ِمۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ َوُهَو ٱلۡخَله

82. Фармони Ӯ чун чизеро ирода 

кунад, танҳо ин аст, ки ба он мегӯяд: 

«Мавҷуд шав»; пас, [бедиранг] мавҷуд 

мешавад 

ن َيُقوَل 
َ
َراَد َشۡيـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُه

َ
إِنهَمآ أ

 ٨٢ ُكونُ لَُهۥ ُكن َفيَ 

83. Пас, пок ва муназзаҳ аст 

Парвардигоре, ки [ҳокимият ва] 

ихтиёри ҳама чиз ба дасти Ӯст ва 

[ҳамагӣ] ба сӯи Ӯ бозгардонида 

мешавед 

  ِ
هِذي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل  فَُسۡبَحََٰن ٱل

 ٨٣ َشۡيٖء َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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Сураи Соффот الصافات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба фариштагони саф ба 

саф [ки барои парастиши Парвардигор 

истодаанд] 

ا َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. Ва савганд ба фариштагоне, ки 

абрҳоро меронанд 
َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا  ٢ فَٱلزه

3. Ва савганд ба фариштагоне, ки 

Қуръон тиловат мекунанд 
َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا   ٣ فَٱلته

4. [ки] Бе тардид, маъбуди шумо 

яктост 
 ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََوَِٰحد  

5. [Ҳамон] Парвардигори осмонҳову 

замин ва он чи миёни онҳост ва 

Парвардигори [хуршед дар ғурубгоҳҳо 

ва] тулуъгоҳҳо 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ رهبُّ ٱلسه

 ٥ َوَربُّ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

6. Ба ростӣ, ки Мо осмони дунёро бо 

зевари ситорагон оростем 
ۡنَيا بِزِيَنٍة   َمآَء ٱلدُّ إِنها َزيهنها ٱلسه

 ٦ ٱلَۡكَواكِبِ 

7. Ва онро аз [дастрасии] ҳар шайтони 

саркаш ҳифз кардем 
ارِدٖ  ِ َشۡيَطَٰٖن مه

ِن ُكل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

8. [Он шаётин ҳаргиз] наметавонанд 

[суханони фариштагони] олами болоро 

бишунаванд ва аз ҳар сӯ [бо шаҳобҳои 

оташин] тирборон мешаванд 

 َ ها ي عۡلَىَٰ  ل
َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه سه
ِ َجانِبٖ 

 ٨ َويُۡقَذُفوَن ِمن ُكل 

9. [Аз вуруди онон ба олами 

фариштагон ҷилавгирӣ мешавад ва 

ҳамвора ба] ақиб ронда мешаванд ва 

азоби ҷовидон [дар пеш] доранд 

 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 
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10. Магар касе, ки ногаҳон чизе [аз 

гуфтугӯи фариштагон]-ро дуздида гӯш 

диҳад, ки [дар ин сурат] шаҳоби 

дурахшон ӯро дунбол мекунад 

ۡتَبَعُهۥ 
َ
ها َمۡن َخِطَف ٱلۡخَۡطَفَة فَأ إِل

 ١٠ ِشَهاب  ثَاقِب  

11. Аз онон [кофирон] бипурс, ки оё 

офариниши [пайкарҳои] онон сахттар 

аст ё он чи ки Мо [аз замину осмонҳо 

ва ҷаҳони бекарон] офаридаем; [дар 

ҳоле ки] Мо онҳоро аз гили [беарзиш 

ва] часпида падид овардем 

ۡن   م مه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

ِن ِطيٖن   ْۚ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  َخلَۡقَنآ
هازِبِۭ   ١١ ل

12. Ту [аз инкори онон] дар шигифтӣ ва 

онҳо [низ суханонатро дар бораи 

қиёмат] масхара мекунанд 

 ١٢ بَۡل َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ 

13. Ва чун панд дода шаванд, 

намепазиранд 
ُِرواْ لَا يَۡذُكُرونَ   ١٣ َوِإَذا ُذك 

14. Ва чун нишонаҳои [дар мавриди 

ростгӯии Паёмбар] мебинанд, [онро] 

ба тамасхур мегиранд 

ۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخُرونَ 
َ
 ١٤ َوِإَذا َرأ

15. Ва мегӯянд: «Ин [Қуръон чизе] 

нест, магар ҷодуе ошкор 
بِينٌ  ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ َوَقالُٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

16. Оё ҳангоме ки мурдем ва хок ва 

устухон шудем, барангехта хоҳем 

шуд? 

ِءنها  
َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ١٦ لََمۡبُعوثُونَ 

17. Оё падарони мо [низ барангехта 

мешаванд]?» 
لُونَ  وه

َ
وََءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Бигӯ: «Оре, шумо, дар ҳоле ки хор 

ҳастед [зинда мешавед]» 
ن
َ
 ١٨ ُتۡم َدَِٰخُرونَ قُۡل َنَعۡم َوأ

19. Пас, [вуқуи қиёмат] танҳо бо як 

бонг [-и саҳмнок] аст ва ногаҳон [ҳама 

аз қабрҳо берун меоянд ва дар 

интизори дастури Парвардигор, 

ваҳшати қиёматро] назорат мекунанд 

َفإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  َفإَِذا ُهۡم  
 ١٩ يَنُظُرونَ 
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20. Ва мегӯянд: «Вой бар мо! Ин 

[ҳамон] рӯзи ҷазост» 
ِينِ   ٢٠ َوَقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَۡوُم ٱلد 

21. [Гуфта мешавад: Оре] ин ҳамон 

рӯзи довариест, ки дурӯғаш 

меангоштед» 

هِذي ُكنُتم بِهِۦ  َهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡفۡصِل ٱل
بُونَ  ِ  ٢١ تَُكذ 

22. [Ба фариштагон гуфта мешавад] 

«Касонеро, ки [бо ширк ба хеш] ситам 

карданд,ё бо [ҳамфикрон ва] 

ҳаммонандҳояшон 

ۡزَوََٰجُهۡم 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

 ٢٢ َوَما َكانُواْ َيۡعُبُدونَ 

23. ва он чи ба ҷои Аллоҳ таоло 

мепарастиданд, гирд оваред ва ба 

роҳи дузах ҳидояташон кунед 

ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط  ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٢٣ ٱلۡجَِحيمِ 

24. Ва ононро нигаҳ доред, ки, ҳатман, 

[пеш аз рафтан ба дузах] бозхост 

хоҳанд шуд 

ۡسـ ُولُونَ   ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه

25. [Аз дузахиён мепурсанд] «Чаро 

[монанди дунё] аз якдигар ҳимоят 

намекунед?» 

 ٢٥ َما لَُكۡم لَا َتَناَصُرونَ 

26. Балки имрӯз [ҳамагӣ] таслим [-и 

амри Парвардигор] ҳастанд 
 ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيۡوَم ُمۡستَۡسلُِمونَ 

27. Ва сарзанишкунон ба якдигар рӯ 

меоранд 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض  

َ
َوأ

 ٢٧ يَتََسآَءلُونَ 

28. [Ва ба роҳбарон ва бузургони худ] 

мегӯянд: «Шумо [барои ба куфр 

кашонондани мо бо иддаои дини 

ростин ва] аз ҷониби ҳақ ба суроғамон 

меомадед» 

تُوَنَنا َعِن  
ۡ
َقالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنُتۡم تَأ

 ٢٨ ٱلَۡيِمينِ 

29. [Роҳбаронашон] Мегӯянд: «Мо 

муқассир нестем], балки шумо худ 

имон надоштед 

هۡم تَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٢٩ َقالُواْ بَل ل
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30. Ва мо ҳеҷ тасаллуте бар шумо 

надоштем; балки шумо худ гурӯҳи 

саркаш будед 

ِن ُسلَۡطَِٰۭنۖۡ  َوَما َكاَن لََنا َعلَۡيُكم م 
 ٣٠ بَۡل ُكنُتۡم َقۡوٗما َطَٰغِينَ 

31. Пас, [акнун] фармони муҷозоти 

Парвардигорамон бар мо муҳаққақ 

шуда ва ба ростӣ, мо [ҳамагӣ азоби 

дузахро] чашандаем 

ۖۡ إِنها  فََحقه َعلَۡيَنا َقۡوُل َرب َِنآ
 ٣١ لََذآئُِقونَ 

32. Пас, шуморо гумроҳ намудем [чаро 

ки] дар ҳақиқат, худ низ гумроҳ будем» 
ۡغَوۡيَنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغَٰوِينَ 

َ
 ٣٢ فَأ

33. Пас, яқинан он рӯз ҳамаи [онон] 

дар азоб шариканд 
َفإِنهُهۡم يَۡوَمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب  

 ٣٣ ُمۡشتَِرُكونَ 

34. Бе тардид, Мо бо гунаҳкорон 

инчунин [рафтор] мекунем 
 ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ 

35. Онон буданд, ки чун ба эшон гуфта 

мешуд: «Маъбуде [барҳақ] ҷуз Аллоҳ 

таоло нест» саркашӣ [ва такаббур] 

мекарданд 

ها   إِنهُهۡم َكانُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِلََٰه إِل
ُ يَۡسَتۡكبُِرونَ   ٣٥ ٱَّلله

36. ва мегуфтанд: «Оё мо 

маъбудонамонро ба хотири [сухани] 

шоире девона раҳо кунем?» 

ئِنها لََتارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا 
َ
َويَُقولُوَن أ

جُۡنونِۭ   ٣٦ لَِشاِعرٖ مه

37. [Чунин нест] балки ӯ ҳақ [тавҳид]- 

ро оварда ва паёмбарони [пешин] – ро 

тасдиқ кардааст 

َق بَۡل َجآَء  ِ َوَصده بِٱلۡحَق 
 ٣٧ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

38. Шумо [кофирон], ҳатман, азоби 

дардноки [дузах]-ро мечашед 
لِيمِ 

َ
 ٣٨ إِنهُكۡم لََذآئُِقواْ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

39. Ва ҷуз [дар баробари] он чи 

мекардед, муҷозот намешавед 
ها َما ُكنُتۡم   َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

 ٣٩ ونَ َتۡعَملُ 

40. Ҳама азоб мебинанд, магар 

бандагони мухлиси Аллоҳ таоло 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ٤٠ إِل
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41. Онон [дар пешгоҳи Парвардигор 

ризқу] рӯзии мушаххасе доранд 
ۡعلُوم   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه

ُ
 ٤١ أ

42. [Анвои] меваҳо [-ро дар ихтиёр 

хоҳанд дошт] ва гиромӣ дошта 

мешаванд 

ۡكَرُمونَ   ٤٢ َفَوَٰكُِه َوُهم مُّ

43. Дар боғҳои пурнеъмати [биҳишт]  ِعِيم َِٰت ٱلنه  ٤٣ فِي َجنه

44. Дар ҳоле ки муқобили якдигар бар 

тахтҳо [такя задаанд] 
َتَقَٰبِلِينَ   ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

45. ҷоме аз шароби ноб [ва зулол] 

перомунашон мегардонанд 
ِن  ٖس م 

ۡ
ُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِكأ

عِيِۭن  ٤٥ مه

46. [Шаробе равшан ва] сафед, ки 

барои нӯшандагонашон лаззатбахш 

аст 

َٰرِبِينَ  ةٖ ل ِلشه  ٤٦ َبۡيَضآَء لَذه

47. [Шаробе, ки хуморӣ ва] сардардӣ 

дар нӯшиданаш нест ва аз он маст 

намегарданд 

لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعۡنَها 
 ٤٧ يُنَزُفونَ 

48. Ва наздашон занони дуруштчашм 

аст, ки [ танҳо ба шавҳарони худ] 

назар доранд 

ۡرِف   َِٰصَرَُٰت ٱلطه وَِعنَدُهۡم َق
 ٤٨ ِعين  

49. [Занон чунон сафедандоманд, ки] 

гӯё тухм [-и парандагон] ҳастанд [ва 

зери пар ва боли онҳо аз дастрасии 

ҳамагон] пинҳон мондаанд 

ۡكُنون   نهُهنه َبۡيض  مه
َ
 ٤٩ َكأ

50. [Биҳиштиён дар бораи рӯйдодҳои 

дунё суҳбат мекунанд ва] бархе аз 

онон пурсишкунон рӯ ба бархе дигар 

мекунанд 

ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَ 
َ
لَىَٰ َبۡعٖض  فَأ

 ٥٠ يَتََسآَءلُونَ 

51. Яке аз онон мегӯяд: «Ман [дар 

дунё] ҳамнишине доштам 
ِۡنُهۡم إِن ِي َكاَن لِي   َقاَل َقآئِل  م 

 ٥١ قَرِين  
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52. [Ӯ пайваста] Мегуфт: Оё ту воқеан 

[ба қиёмат] бовар дорӣ? 
ِءنهَك لَِمَن 

َ
قِينَ َيُقوُل أ ِ  ٥٢ ٱلُۡمَصد 

53. Оё ҳангоме ки мурдем ва хок ва 

устухон шудем, оё ҳақиқатан [зинда 

мешавем ва ба хотири корҳоямон] ба 

мо кайфар медиҳанд?» 

ِءنها  
َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ٥٣ لََمِديُنونَ 

54. [Сипас, ба дӯстони биҳиштиаш] 

мегӯяд: «Оё [шумо низ ҳамроҳи ман] 

сар мекашед [то бидонем ӯ куҷост]?» 

لُِعونَ  طه نُتم مُّ
َ
 ٥٤ َقاَل َهۡل أ

55. Он гоҳ худи ӯ сар мекашад ва ӯро 

дар миёни дузах мебинад 
لََع فَرََءاهُ فِي َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ   ٥٥ فَٱطه

56. Ба ӯ мегӯяд: «Ба Аллоҳ таоло 

савганд, ки наздик буд маро [бо 

васвасаҳои куфромезат] нобуд созӣ 

ِ إِن كِدته لَتُۡرِدينِ   ٥٦ َقاَل تَٱَّلله

57. Агар неъмати [ҳидояти] 

Парвардигорам набуд, ман низ аз 

ҳозиршудагон [дар дузах] будам» 

َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت ِمَن 
 ٥٧ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

58. [Он гоҳ ба биҳиштиён мегӯяд] «Оё 

мо дигар марге нахоҳем дошт 
َفَما َنحُۡن بَِمي ِتِينَ 

َ
 ٥٨ أ

59. ҷуз марги нахустин, ва азоб 

намешавем? 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن  

ُ
ها َمۡوتَتََنا ٱلۡأ إِل

بِينَ   ٥٩ بُِمَعذه

60. Ба ростӣ, ки ин ҳамон комёбии 

бузург аст 
 ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

61. Аҳли амал бояд барои чунин 

[подош] бикӯшанд 
 ٦١ لِِمۡثِل َهََٰذا فَلَۡيۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُونَ 

62. Оё ин [неъмати биҳишт, 

каримонатар ва] барои пазироӣ беҳтар 

аст ё дарахти зақум [дар дузах]? 

َٰلَِك  َذ
َ
ۡم َشَجَرةُ  أ

َ
َخيۡر  نُُّزلًا أ

قُّومِ   ٦٢ ٱلزه
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63. Бе тардид, Мо он дарахтро мояи 

озмоиши ситамгорони [мушрик] 

додаем [чаро ки мегӯянд: «Ҳеҷ 

дарахте дар оташ намерӯяд»] 

َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظه

64. Дар ҳақиқат, он [мояи азоб] 

дарахте аст, ки аз жарфои дузах 

мерӯяд 

ۡصِل  
َ
إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

 ٦٤ ٱلۡجَِحيمِ 

65. Меваҳояш [чунон бадманзар аст, 

ки] гӯё сарҳои шаётин аст 
نهُهۥ رُُءوُس 

َ
َطلُۡعَها َكأ
َيَِٰطينِ   ٦٥ ٱلشه

66. Онон [дузахиён] аз [меваҳои талхи] 

он мехӯранд ва шикамҳоро аз онҳо 

анбошта мекунанд 

َفإِنهُهۡم ٓأَلكِلُوَن ِمۡنَها َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها 
 ٦٦ ٱلُۡبُطونَ 

67. Он гоҳ рӯи ин [ғизои нопок, ба ҷойи 

нӯшидани] омезаҳои аз оби ҷӯшон 

доранд 

ِۡن  ُثمه إِنه لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا م 
 ٦٧ َحمِيمٖ 

68. Сипас, яқинан, бозгашташон ба 

дузах аст 
 ٦٨ ُثمه إِنه َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيمِ 

69. Онон падарони худро гумроҳ 

ёфтанд 
لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ 

َ
 ٦٩ إِنهُهۡم أ

70. Ва [ҳамчунон] дар пайи онон 

мешитофтанд 
 ٧٠ ُيۡهرَُعونَ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم 

71. Ва, ҳатман, қабл аз онон низ 

бештари пешиниён гумроҳ шуданд 
ۡكثَُر  

َ
َولََقۡد َضله َقۡبلَُهۡم أ

لِينَ  وه
َ
 ٧١ ٱلۡأ

72. Ва бе тардид, Мо миёнашон 

ҳушдордиҳандагон [-и бисёр] 

фиристодем 

نِذرِينَ  ۡرَسلَۡنا فِيِهم مُّ
َ
 ٧٢ َولََقۡد أ

73. Пас, бингар, ки саранҷоми 

ҳушдорёфтагон чи гуна буд 
فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 

 ٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 
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74. [Ҳама гирифтори азоб шуданд] 

магар бандагони мухлиси Аллоҳ таоло 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ٧٤ إِل

75. Нуҳ ба даргоҳи Мо дуо кард ва [Мо] 

чи наку иҷобаткунанда будем! 
ََٰنا نُوح  فَلَنِۡعَم  َولََقۡد نَاَدى

 ٧٥ ٱلُۡمِجيُبونَ 

76. Ва ӯ ва хонаводаашро [бо ҳамроҳи 

муъминон] аз балои бузурги [тӯфон] 

наҷот додем 

ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب 
َ
َوَنجهۡيَنَُٰه َوأ

 ٧٦ ٱلَۡعِظيمِ 

77. Ва [пас аз тӯфон, фақат пайравони 

муъмин ва] хонаводаи ӯро [дар замин] 

боқӣ гузоштем 

ِيهَتُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ   ٧٧ وََجَعلَۡنا ُذر 

78. Ва барояш дар миёни ояндагон 

[номи нек] бар ҷой ниҳодем 
 ٧٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

79. Салом [ва ситоиши] ҷаҳониён бар 

Нуҳ бод 
 ٧٩ َلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمينَ سَ 

80. Ба ростӣ Мо накукоронро, инчунин, 

подош медиҳем 
 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

81. Бе тардид, ӯ аз бандагони 

муъмини Мо буд 
 ٨١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

82. Он гоҳ дигаронро [ки дар тӯфон 

монда буданд] ғарқ кардем 
ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِينَ 

َ
 ٨٢ ُثمه أ

83. Ва, ҳатман, Иброҳим аз пайравони 

ӯ [Нуҳ] буд 
 ٨٣ ۞َوِإنه ِمن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيمَ 

84. [Ёд кун аз] ҳангоме ки вай бо дили 

пок [ва холӣ аз ширк] ба [даргоҳи] 

Парвардигораш омад 

 ٨٤ إِۡذ َجآَء َربهُهۥ بَِقلٖۡب َسلِيمٍ 

85. Он гоҳ ки ба падар ва қавмаш гуфт: 

« Чи чизе мепарастед? 
بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َماَذا 

َ
إِۡذ َقاَل لِأ
 ٨٥ َتۡعُبُدونَ 

86. Оё ба ҷойи Аллоҳ таоло ин 

маъбудони дурӯғинро мехоҳед? 
ئِۡفكًا َءالَِهٗة ُدوَن 

َ
ِ تُرِيُدونَ أ  ٨٦ ٱَّلله
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87. Гумонатон дар бораи 

Парвардигори ҷаҳониён чист?» 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

88. Сипас нигоҳе ба ситорагон афканд 

[ва андешид] 
 ٨٨ َفَنَظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجومِ 

89. Ва гуфт: «Ман беморам [ва дар 

ҷашн ширкат намекунам]» 
 ٨٩ َفَقاَل إِن ِي َسقِيم  

90. Мардум ӯро тарк карданд ва 

рафтанд 
هۡواْ َعۡنُه ُمۡدبِرِينَ   ٩٠ َفَتَول

91. Он гоҳ пинҳонӣ назди бутҳояшон 

рафт ва [бо тамасхур] гуфт: «Чизе 

намехӯред? 

لَا 
َ
فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٩١ تَأ

92. Шуморо чи шудааст, ки сухан 

намегӯед?» 
 ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقونَ 

93. Сипас бо дасти рости худ зарбаҳои 

[муҳкам] бар онҳо ворид овард [ва ҷуз 

бути бузург ҳамаро шикаст] 

ُۢا بِٱلَۡيِمينِ   ٩٣ فََراَغ َعلَۡيِهۡم َضۡربَ

94. Пас, қавмаш шитофтанд ва ба сӯйи 

ӯ омаданд 
ۡقَبلُٓواْ إِلَۡيهِ يَزِفُّونَ 

َ
 ٩٤ فَأ

95. [Иброҳим] гуфт: «Оё чизеро, ки худ 

метарошед, мепарастед? 
َتۡعُبُدوَن َما َتۡنِحُتونَ 

َ
 ٩٥ َقاَل أ

96. Ва ҳол он ки Аллоҳ таоло [ҳам] 

шумо ва [ ҳам] он чиро анҷом медиҳед 

офаридааст 

 ُ  ٩٦ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ َوٱَّلله

97. [Вақте бутпарастон аз посух 

дармонданд] Гуфтанд: «Барояш бинои 

[баланд] бисозед ва ӯро дар оташ 

биафканед» 

لُۡقوهُ فِي 
َ
َقالُواْ ٱۡبُنواْ لَُهۥ ُبۡنَيَٰٗنا فَأ

 ٩٧ ٱلۡجَِحيمِ 

98. Пас, барои [нобудии] ӯ найранг 

хостанд, [вале] Мо ононро паст ва 

[мағлуб] сохтем [ва оташ бар Иброҳим 

сард ва беасар шуд] 

َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم  
َ
فَأ

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٩٨ ٱلۡأ
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99. Ва гуфт: «Ман ба сӯи [сарзамини 

дигаре барои ибодати] Парвардигорам 

меравам ва Ӯ ҳидоятам хоҳад кард 

ن ِي َذاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َوَقاَل إِ 
 ٩٩ َسَيۡهِدينِ 

100. Парвардигоро, ба ман [фарзанде] 

аз шоистагон ато кун» 
َٰلِِحينَ  ِ َهۡب لِي ِمَن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

101. Мо [дуояшро мустаҷоб кардем ва] 

ӯро ба таваллуди писари бурдборе 

башорат додем 

ۡرَنَُٰه   ١٠١ بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ فَبَشه

102. Ва чун [Исмоил] ба [синни 

навҷавонӣ ва] ҳадди талош [ва 

ҳамкорӣ] бо ӯ [Иброҳим] расид, ба вай 

гуфт: Писарам, дар хоб [ба ман ваҳй 

мешавад ва] мебинам, ки туро забҳ 

мекунам. Назарат дар ин бора чист?» 

[Исмоил] гуфт: «Падарҷон, он чиро ки 

ба ту амр шудааст анҷом бидеҳ. 

Иншоаллоҳ маро [дар баробари ин 

фармон] шикебо хоҳӣ ёфт» 

ۡعَي َقاَل َيَُٰبَنيه إِن ِٓي   ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه فَلَمه
ۡذَبحَُك فَٱنُظۡر  

َ
ن ِٓي أ

َ
َرىَٰ فِي ٱلَۡمَناِم أ

َ
أ

بَِت ٱۡفَعۡل َما  
َ
ِۚ َقاَل َيَٰٓأ َماَذا تََرىَٰ

ُ ِمَن  ۖۡ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله تُۡؤَمُر
َٰبِِرينَ   ١٠٢ ٱلصه

103. Пас, чун ҳар ду таслими 

[фармони Парвардигор] шуданд ва 

[Иброҳим] ӯро бо гуна [бар хок] ниҳод 

هُهۥ لِلَۡجبِينِ  ۡسلََما َوتَل
َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

104. Ба ӯ нидо додем, ки «Эй Иброҳим!  َٰإِبَۡرَٰهِيمُ َوَن ن َيَٰٓ
َ
 ١٠٤ َديَۡنَُٰه أ

105. Яқинан хобатро таҳаққуқ 

бахшидӣ». Мо накукоронро чунин 

подош медиҳем 

ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك   ٓ ۡقَت ٱلرُّۡءيَا َقۡد َصده
 ١٠٥ َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

106. Бе тардид, ин [хоб] озмоише 

ошкор буд [ва Иброҳим аз он 

сарбаланд берун омад] 

 ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِينُ 

107. Ва [ҷони] ӯро дар баробари 

қурбонии бузурге бозхаридем 
 ١٠٧ َوَفَديَۡنَُٰه بِِذبٍۡح َعِظيمٖ 

108. Ва барояш дар миёни ояндагон 

[номи нек] бар ҷой ниҳодем 
 ١٠٨ ِخرِينَ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡل 
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109. Салом бар Иброҳим  َ١٠٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيم 

110. Мо накукоронро чунин подош 

медиҳем 
 ١١٠ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

111. Бе тардид, ӯ аз бандагони 

муъмини Мо буд 
 ١١١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

112. Ва ӯро ба [таваллуди] Исҳоқ, ки 

паёмбаре аз шоистагон буд, башорат 

додем 

َِن  ا م  ۡرَنَُٰه بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ َوبَشه
َٰلِِحينَ   ١١٢ ٱلصه

113. [Мо] Ба ӯ ва Исҳоқ баракат додем, 

ва [бархе] аз афроди дудмонашон 

накукор буданд ва [бархе дигар] 

ошкоро нисбат ба хештан ситамгор 

буданд 

ْۚ َوِمن   َوَبََٰرۡكَنا َعلَۡيهِ وَعَلَىَٰٓ إِۡسَحََٰق
ِيهتِِهَما ُمحِۡسن  َوَظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ  ُذر 

 ١١٣ ُمبِين  

114. Ва ба ростӣ, бар Мӯсо ва Ҳорун 

миннат ниҳодем 
 ١١٤ َولََقۡد َمَننها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

115. Ва он дуро ҳамроҳи қавмашон аз 

андуҳи бузург [ситами Фиръавн ва 

хатари ғарқ шудан дар Нил] наҷот 

додем 

َوَنجهۡيَنَُٰهَما َوَقۡوَمُهَما ِمَن ٱلَۡكۡرِب  
 ١١٥ ٱلَۡعِظيمِ 

116. Ва ёриашон кардем, то пирӯз 

шуданд 
 ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم َفكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

117. Ва ба он ду китоби равшангар 

[Таврот] додем 
 ١١٧ وََءاَتۡيَنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِينَ 

118. Ва ба роҳи рост ҳидояташон 

кардем 
َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ِ  ١١٨ َوَهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

119. Ва барояшон дар миёни ояндагон 

[номи нек] бар ҷой ниҳодем 
 ١١٩ ا فِي ٱٓأۡلِخرِينَ َوتََرۡكَنا َعلَۡيِهمَ 

120. Салом бар Мӯсо ва Ҳорун  َ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرون 

121. Мо накукоронро чунин подош 

медиҳем 
 ١٢١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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122. Бе тардид, он ду бандагони 

муъмини Мо буданд 
 ١٢٢ ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ إِنهُهَما ِمۡن 

123. Ва, ҳатман, Илёс [низ] яке аз 

паёмбарони [Мо] буд 
 ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

124. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки ӯ ба 

қавмаш гуфт: «Оё [аз Аллоҳ таоло] 

парво намекунед? 

لَا  
َ
ۦٓ أ  ١٢٤ َتتهُقونَ إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

125. Оё [бути] «Баъл»-ро [ба 

парастиш] мехонед ва беҳтарин 

офарандаро раҳо мекунед? 

ۡحَسَن 
َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
أ

 ١٢٥ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

126. Аллоҳ таоло [-ро тарк мекунед], 

ки Парвардигори шумо ва 

Парвардигори падаронатон аст» 

َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم  ٱَّلله
لِينَ  وه

َ
 ١٢٦ ٱلۡأ

127. Аммо ӯро дурӯғгӯ ангоштанд ва 

мусалламан, [барои азоб] ҳозир карда 

мешаванд 

بُوهُ َفإِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ   ١٢٧ َفَكذه

128. Магар бандагони мухлиси Аллоҳ 

таоло 
ِ ٱلُۡمۡخلَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٢٨ ِصينَ إِل

129. Мо барояш дар миёни ояндагон 

[номи нек] бар ҷой ниҳодем 
 ١٢٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

130. Салом бар Илёс  َ١٣٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسين 

131. Ба ростӣ, Мо накукоронро чунин 

подош медиҳем 
 ١٣١ ٱلُۡمۡحِسنِينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي 

132. Бе тардид, ӯ аз бандагони 

муъмини Мо буд 
 ١٣٢ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

133. Ва ҳатман, Лут [низ] яке аз 

паёмбарони [Мо] буд 
هِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا ل

134. [Ёд кун аз] ҳангоме ки ӯ ва ҳамаи 

хонаводаашро наҷот додем 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ إِۡذ َنجهۡيَنَُٰه َوأ

135. Магар пиразане, ки аз 

боқимондагон [дар азоб] буд 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٣٥ إِل



 

As-Saffat 

 

803 

 

 الصافات 

136. Сипас дигаронро ҳалок кардем  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٣٦ ُثمه َدمه

137. Ва шумо [дар сафар ба 

сарзамини Шом] субҳгоҳон бар 

[вайронаҳои шаҳрҳои] онон мегузаред, 

وَن َعلَۡيِهم   َوِإنهُكۡم لََتُمرُّ
ۡصبِِحينَ   ١٣٧ مُّ

138. ва шабонгоҳ. Оё намеандешед 

[ва ибрат намегиред]? 
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ِۚ أ هۡيِل  ١٣٨ َوبِٱل

139. Ва, ҳатман, Юнус [низ] яке аз 

паёмбарони [Мо] буд 
 ١٣٩ َوِإنه يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

140. [Ёд кун аз] ҳангоме ки [ хашмгин 

аз куфри қавмаш, бидуни иҷозати 

Парвардигор] ба киштии анбошта [аз 

мусофир ва бор] гурехт 

َبَق إِلَي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ 
َ
 ١٤٠ إِۡذ أ

141. Пас, [чун киштӣ дар ҳоли ғарқ 

шудан буд, Юнус ҳамроҳи мусофирон 

барои берун андохтани бархе афрод] 

қуръа андохтанд ва бозанда шуд [ва 

ӯро ба дарё андохтанд] 

 ١٤١ فََساَهَم َفكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضينَ 

142. Сипас моҳии [бузурге] ӯро балъид 

[фурӯ бурд], дар ҳоле ки [худро ба 

хотири тарки вазифа] сарзаниш 

мекард 

 ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت َوُهَو ُملِيم  

143. Пас, агар дар зумраи тасбеҳгӯёни 

[Парвардигор] набуд, 
نهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمَسب ِِحينَ 

َ
 ١٤٣ فَلَۡولَٓا أ

144. Яқинан, то рӯзе, ки [мардум] 

барангехта мешаванд, дар шиками он 

[моҳӣ] боқӣ мемонд 

ۦٓ إِلَيَٰ يَۡوِم  لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ
 ١٤٤ ُيۡبَعُثونَ 

145. Он гоҳ ӯро дар ҳоле ки [заъиф ва] 

бемор буд ба сарзамини хушк [ва 

бегиёҳ] афкандем 

 ١٤٥ ۞َفَنَبۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآِء َوُهَو َسقِيم  

146. Ва бар [сари] ӯ бутаи каду 

рӯёндем [то аз соя ва меваҳояш баҳра 

гирад] 

ِن  ۢنَبتَۡنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 
َ
َوأ

 ١٤٦ َيۡقِطينٖ 
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147. Ва [дубора] ӯро ба сӯйи сад ҳазор 

нафар ё бештар [ба рисолат] 

фиристодем 

ۡو 
َ
لٍۡف أ

َ
ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ ِماْئَةِ أ

َ
َوأ

 ١٤٧ يَزِيُدونَ 

148. Пас, онон имон оварданд ва Мо 

низ то муддате [аз неъматҳои зиндагӣ] 

баҳрамандашон сохтем 

 ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

149. Пас, аз эшон [мушрикон] бипурс, 

оё духтарҳо барои Парвардигори ту ва 

писарҳо барои онҳост? 

لَِرب َِك ٱلَۡبَناُت 
َ
َولَُهُم  فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

 ١٤٩ ٱلَۡبُنونَ 

150. Оё Мо фариштагонро духтар 

офаридем ва онҳо ҳузур доштанд? 
ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا َوُهۡم  

َ
أ

 ١٥٠ َشَِٰهُدونَ 

151. Огоҳ бош! Онон аз [рӯи туҳмат ва] 

дурӯғгӯӣ 
ِۡن إِۡفِكِهۡم لََيُقولُونَ  لَٓا إِنهُهم م 

َ
 ١٥١ أ

152. мегӯянд: «Аллоҳ таоло фарзанд 

дорад» ва, яқинан, дурӯғ мегӯянд 
َِٰذبُونَ  ُ َوِإنهُهۡم لََك  ١٥٢ َولََد ٱَّلله

153. Оё [Аллоҳ таоло] духтаронро бар 

писарон тарҷеҳ додааст? 
ۡصَطَفي ٱلَۡبَناِت عَلَى ٱلَۡبنِينَ 

َ
 ١٥٣ أ

154. Шуморо чи шудааст? Чи гуна ҳукм 

мекунед? 
 ١٥٤ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمونَ 

155. Оё [намеандешед ва] панд 

намегиред? 
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ١٥٥ أ

156. Оё [бар иддаои ботили хеш] 

далели равшане доред? 
بِين   ۡم لَُكۡم ُسلَۡطَٰن  مُّ

َ
 ١٥٦ أ

157. Пас, агар ростгӯед, китобатонро 

биёваред 
تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنُتۡم  

ۡ
فَأ

 ١٥٧ َصَِٰدقِينَ 
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158. [Мушрикон] байни Ӯ [Аллоҳ таоло] 

ва фариштагон, хешовандӣ қоил 

шудаанд; дар ҳоле ки фариштагон ба 

яқин медонанд, ки [мушрикон рӯзи 

қиёмат барои ҳисобрасӣ] эҳзор 

мешаванд 

 ٱلِۡجنهةِ نََسٗباْۚ وََجَعلُواْ بَيَۡنُهۥ َوبَيۡنَ 
َولََقۡد َعلَِمِت ٱلِۡجنهُة إِنهُهۡم 

 ١٥٨ لَُمۡحَضُرونَ 

159. Аллоҳ таоло аз он чи [мушрикон] 

тавсиф мекунанд, муназзаҳ аст 
ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

160. [Мардум дар тавсифи 

Парвардигор, сухани газоф мегӯянд] 

магар бандагони мухлиси Аллоҳ таоло 

ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

161. Пас, шумо [мушрикон] ва он чи 

мепарастед, 
 ١٦١ َفإِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدونَ 

162. [ҳаргиз] гумроҳгари [касе аз дини 

ҳақ] нестед 
نُتۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِينَ 

َ
 ١٦٢ َمآ أ

163. Магар он ки [ба тақдири илоҳӣ] 

аҳли дузах бошад 
ها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيمِ   ١٦٣ إِل

164. Ва [фариштагон мегӯянд]: « Ҳеҷ 

як аз мо нест, магар он ки мақоми 

мушаххасе [дар пешгоҳи илоҳӣ] дорад 

ۡعلُوم   ها لَُهۥ َمَقام  مه  ١٦٤ َوَماِمنهآ إِل

165. Моем, ки [барои парастиш ва 

ниёиш ба даргоҳи Парвардигор] ба 

саф истодаем 

آفُّونَ   ١٦٥ َوِإنها لََنۡحُن ٱلصه

166. Ва бе тардид, моем, ки тасбеҳгӯи 

[Ӯ] ҳастем» 
 ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحونَ 

167. Ва [кофирон, пеш аз биъсат] 

ҳамвора мегуфтанд: 
 ١٦٧ َكانُواْ لََيُقولُونَ َوِإن 

168. «Агар китобе аз [китобҳои 

осмонии] пешиниён наздамон буд, 
لِينَ  وه

َ
َِن ٱلۡأ نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
 ١٦٨ لَۡو أ

169. яқинан, аз бандагони мухлиси 

Аллоҳ таоло мешудем» 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله
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170. Аммо [ҳангоме ки паёмбар бо 

Қуръон ба сӯяшон омад, ҳаққонияти] 

онро инкор карданд; пас, ба зудӣ 

[натиҷаи ин корашонро] хоҳанд донист 

 ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 

171. Ва ҳатман суханони Мо дар бораи 

бандагони фиристодаамон аз пеш 

содир шудааст 

َولََقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِعَِبادِنَا  
 ١٧١ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

172. Онон, ҳатман, аз ҷониби Мо ёрӣ 

шудаанд 
 ١٧٢ إِنهُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُرونَ 

173. Ва бе тардид, лашкари Мо 

пирӯзанд 
 ١٧٣ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

174. Пас, [эй Паёмбар] то муддате аз 

онон [мушрикон] рӯй бигардон 
 ١٧٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

175. Ва ононро [дар ҳангоми нузули 

азоб] бингар; пас, ба зудӣ худ [низ 

натиҷаи куфрашонро] хоҳанд дид 

بِۡصۡرُهۡم فََسۡوَف ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ١٧٥ َوأ

176. Оё онон азоби моро ба шитоб 

хосторанд? 
فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ 

َ
 ١٧٦ أ

177. Он гоҳ ки [азоби илоҳӣ] бар 

хонаҳояшон фуруд ояд, чи бад аст 

бомдоди ҳушдорёфтагон! 

َفإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهۡم فََسآَء َصَباُح 
 ١٧٧ ٱلُۡمنَذرِينَ 

178. Ва то муддате аз онон рӯй 

бигардон 
 ١٧٨  َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ َوتََوله 

179. Ва ононро [дар ҳангоми нузули 

азоб] бингар; пас, ба зудӣ худ [низ 

натиҷаи куфрашонро] хоҳанд дид 

بِۡصۡر فََسۡوَف ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ١٧٩ َوأ

180. Пок ва муназзаҳ аст 

Парвардигорат - Парвардигори иззат 

ва қудрат-аз он чи [мушрикон ба дурӯғ] 

васф мекунанд 

ا   ِ ٱلۡعِزهةِ َعمه ُسۡبَحََٰن َرب َِك َرب 
 ١٨٠ يَِصُفونَ 

181. Ва салом бар паёмбарон  َ١٨١ وََسَلٌَٰم عَلَى ٱلُۡمۡرَسلِين 
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182. Ва сипос [ва ситоиш] аз они 

Аллоҳ таоло- Парвардигори ҷаҳониён- 

аст 

 ِ ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله  ١٨٢ َرب 
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Сураи Сод  ص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Сод. Савганд ба Қуръони пандомӯз 

[ки Аллоҳ таоло ҳеҷ шарике надорад] 
ِۡكرِ   ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

2. Аммо кофирон гирифтори таассуб [-

у ҷоҳилият] ва ситезанд 
ةٖ   هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه بَِل ٱل

 ٢ وَِشَقاقٖ 

3. Чи бисёр наслҳои кофирро пеш аз 

онон ҳалок кардем, ки [дар ҳангоми 

нузули азоб] фарёд мезаданд, аммо 

[он замон дигар] ҳангоми наҷот набуд 

هۡ 
َ
ِن قَۡرٖن  َكۡم أ لَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 

لَاَت ِحيَن َمَناٖص   ٣ َفَناَدواْ وه

4. Мушрикон аз ин ки бимдиҳандае аз 

миёни худашон ба суроғашон 

омадааст, ибрози шигифтӣ карданд ва 

гуфтанд: «Ин мард ҷодугару дурӯғгӯст 

ِۡنُهۡمۖۡ  نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
وََعِجُبٓواْ أ

َٰفُِروَن َهََٰذا َسَِٰحر   وَ  َقاَل ٱلَۡك
اٌب   ٤ َكذه

5. Оё ба ҷойи маъбудони мухталиф 

маъбуде ягона қарор додааст? 

Воқеан, кори аҷибе аст» 

َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا 
َ
أ

 ٥ لََشۡيٌء ُعَجاب  

6. Бузургонашон ба по хостанд [ва ба 

пайравони худ гуфтанд]: «Биравед ва 

бар [парастишу ҳифзи] маъбудонатон 

истодагарӣ кунед. Бе тардид, 

[Муҳаммад бо] ин кор хостааст [ки 

шуморо гумроҳ кунад ва худро ба 

раёсат бирасонад] 

ِن ٱۡمُشواْ 
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡملَُأ ِمۡنُهۡم أ

تُِكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا  َوٱۡصبُِرواْ عَلَىَٰٓ َءالِهَ 
 ٦ لََشۡيء  يَُرادُ 

7. Мо ин [назарияи тавҳид]-ро ҳатто 

дар оини масеҳият ҳам нашнидаем. 

Ин сухан ҷуз дурӯғ [чизе] нест 

َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ 
ها ٱۡختَِلَٰقٌ   ٧ إِۡن َهََٰذآ إِل
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8. Оё аз миёни [ҳамаи] мо Қуръон ба ӯ 

нозил шудааст»? [Чунин нест, ки онон 

мегӯянд] Балки онон дар [асли] ваҳйи 

Ман тардид доранд ва ҳанӯз азоби 

Маро начашидаанд 

ْۚ بَۡل  ِۡكُر ِمنُۢ بَيۡنَِنا ُءنزَِل َعلَۡيهِ ٱلذ 
َ
أ

ا   همه ِن ذِۡكرِيِۚ بَل ل ُهۡم فِي َشك ٖ م 
 ٨ يَُذوُقواْ َعَذابِ 

9. Оё ганҷинаҳои раҳмати 

Парвардигори шикастнопазири 

бахшандаат наздашон ҳаст? 

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك 
َ
أ

ابِ   ٩ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡوَهه

10. Оё фармонравои осмонҳо ва 

замин ва байни онҳо ҳастанд? [Агар 

чунин аст] Бо васоил [-у имконоти худ 

ба осмон] авҷ бигиранд [ва монеи 

нузули ваҳй гарданд] 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
أ

ۖۡ فَلۡيَۡرَتُقواْ فِي  َوَما بَيَۡنُهَما
ۡسَبَٰبِ 

َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. [Ин кофирон] Лашкаре 

шикастхӯрда аз ҷумла соири гурӯҳҳо 

[ва аҳзоби мухолифи паёмбарон] 

ҳастанд 

ا ُهنَ  َِن ُجند  مه الَِك َمۡهُزوم  م 
ۡحَزابِ 

َ
 ١١ ٱلۡأ

12. Пеш аз онон низ қавми Нуҳ ва Од 

ва Фиръавни соҳибсипоҳ низ 

[паёмбарони Моро] такзиб карданд 

بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح وَعَاد   َكذه
ۡوتَادِ

َ
 ١٢ َوفِرَۡعۡوُن ُذو ٱلۡأ

13. Қавми Самуд ва қавми Лут ва 

асҳоби Айка [қавми Шуайб] низ аз он 

гурӯҳҳо буданд [ки паёмбаронро 

такзиб карданд] 

ۡصَحَُٰب  
َ
َوَثُموُد َوَقۡوُم لُوٖط َوأ

ۡحَزاُب 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
 ١٣ لۡـ َۡيَكةِِۚ أ

14. Ҳар як [аз ин гурӯҳҳо] паёмбарон [-

и худ]-ро такзиб карданд ва кайфари 

ман [дар мавридашон] таҳаққуқ ёфт 

َب ٱلرُُّسَل فََحقه  ها َكذه إِن ُكلٌّ إِل
 ١٤ ِعَقابِ 

15. Инон фақат бонге саҳмнокро 

интизор мекашанд, ки ҳеҷ бозгаште 

надорад 

ها َصۡيَحٗة  ُؤلَآِء إِل َوَما يَنُظُر َهَٰٓ
ا لََها ِمن َفَواقٖ   ١٥ َوَِٰحَدٗة مه
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16. [Бо тамасхур] Мегӯянд: 

«Парвардигоро, пеш аз фаро 

расидани рӯзи ҳисоб баҳраи моро [аз 

азоб] ба шитоб бидеҳ» 

َنا َقۡبَل   هَنا قِطه ل ل ِ َوَقالُواْ َربهَنا َعج 
 ١٦ يَۡوِم ٱلۡحَِسابِ 

17. [Эй паёмбар] Дар баробари 

гуфторашон шикебо бош ва аз Довуд, 

бандаи тавонманди Мо ёд кун, ки 

ҳамвора [бо тавба ва анҷоми кори 

хайр ба даргоҳи мо] бозмегашт 

ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡذُكۡر  
ۥٓ  يۡدِِۖ إِنهُه

َ
َعۡبَدنَا َداوُۥَد َذا ٱلۡأ

اٌب  وه
َ
 ١٧ أ

18. Мо кӯҳҳоро ба ӯ ба хидмат 

гумоштем, ки ҳамнаво бо ӯ шомгоҳон 

ва бомдодон [Парвардигорро] тасбеҳ 

мегуфтанд 

ۡرنَا ٱلِۡجَباَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن  إِنها َسخه
 ١٨ بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإۡشَراقِ 

19. Ва парандагонро [низ ба хидмат 

гумоштем], ки гирд меомаданд ва 

ҳамагӣ мутеаш буданд [ва бо вай дар 

зикри Парвардигор ҳамовозӣ 

мекарданд] 

ه  ۖۡ ُكل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة اب  َوٱلطه وه
َ
ۥٓ أ  ١٩ ُه

20. Мо фармонравоиашро устувор 

намудем ва ба ӯ паёмбарӣ ва каломе 

файсалабахш ато кардем 

وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ وََءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة  
 ٢٠ َوَفۡصَل ٱلۡخَِطابِ 

21. Оё хабари афроде ба ту 

расидааст, ки барои додхоҳӣ [ба 

суроғи Довуд омаданд ва] аз девори 

ибодатгоҳаш боло рафтанд? 

ََٰك َنَبُؤاْ ٱلۡخَۡصِم إِۡذ   تَى
َ
۞َوَهۡل أ

ُرواْ ٱلِۡمۡحَراَب   ٢١ تََسوه

22. Чун [бидуни иттилоъ] бар Довуд 

ворид шуданд, аз диданашон ба 

ваҳшат афтод; онон гуфтанд: «Натарс, 

мо ду нафари шокӣ [шикояткунанда] 

ҳастем, ки яке бар дигаре ситам 

кардааст. Миёнамон ба адолат доварӣ 

кун ва аз ҳақ дур нашав ва моро ба 

роҳи рост ҳидоят кун» 

إِۡذ َدَخلُواْ عَلَىَٰ َداوُۥَد َفَفزَِع ِمۡنُهۡمۖۡ  
َقالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ َخۡصَماِن َبَغيَٰ 

ۡحُكم بَيَۡنَنا َبۡعُضَنا عَلَىَٰ َبۡعٖض فَٱ
ِ َولَا تُۡشِطۡط َوٱۡهِدنَآ إِلَيَٰ  بِٱلۡحَق 

َرَٰطِ  ِ  ٢٢ َسَوآِء ٱلص 
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23. [Яке аз онон гуфт] «Ин мард 

бародари ман аст. Ӯ наваду нуҳ меш 

дорад ва ман як меш дорам ва [ба 

исрор] мегӯяд: «Он [як меш]-ро ҳам ба 

ман во гузор» ва дар баҳс бар ман 

пирӯз шудааст» 

ِخي لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن  
َ
إِنه َهََٰذآ أ

َنۡعَجٗة َولَِي َنۡعَجة  َوَِٰحَدة  َفَقاَل  
نِي فِي ٱلۡخَِطابِ  ۡكفِلۡنِيَها وََعزه

َ
 ٢٣ أ

24. [Довуд] Гуфт: «Мусалламан, ӯ бо 

хостани меши ту [барои афзудан] ба 

мешҳои худаш бар ту ситам кардааст 

ва бисёре аз шарикон [ва ҳамкорон] 

дар ҳаққи якдигар ситам мекунанд, 

магар касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, ки 

[онҳо низ] бисёр нодиранд». Довуд [ки 

бидуни тавзеҳ хостан аз тарафи дигар 

ҳукм содир карда буд] мутаваҷҷеҳ 

шуд, ки имтиҳонаш кардаем. Он гоҳ аз 

Парвардигораш омурзиш хост ва бо 

фурӯтанӣ ба замин афтод ва [ба 

даргоҳи илоҳӣ] тавба кард 

َقاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك 
َِن   إِلَيَٰ نَِعاِجهۖۦِۡ َوِإنه َكثِيٗرا م 

ٱلۡخُلََطآِء لََيۡبِغي َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض  
ها ٱ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  إِل ل

ا ُهۡمُۗ َوَظنه  َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه ٱلصه
َُٰه فَٱۡسَتۡغَفَر َربهُهۥ   نهَما َفَتنه

َ
َداوُۥُد أ

نَاَب۩
َ
 ٢٤ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر َوأ

25. Пас, ӯро ба хотири он [хато] 

бахшидем ва барояш дар пешгоҳи худ 

мақоме воло қарор додем ва [дар 

охират] бозгашти некуе хоҳад дошт 

َٰلَِكۖۡ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا   َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذ
 ٢٥ لَُزلَۡفيَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 

26. Эй Довуд, мо туро дар замин 

халифа ва фармонраво қарор додем; 

Пас, дар миёни мардум ба ҳақ доварӣ 

кун ва пайрави ҳаво [-и нафс] набош, 

ки аз роҳи Аллоҳ таоло гумроҳат 

мекунад. Бе гумон касоне, ки аз роҳи 

Аллоҳ таоло гумроҳ мешаванд, ба 

сазои он ки рӯзи ҳисобро фаромӯш 

кардаанд, азоби шадиде [дар пеш] 

доранд 

َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي  
ا ۡرِض فَٱۡحُكم َبيَۡن ٱلنه

َ
ِس  ٱلۡأ

ِ َولَا تَتهبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلهَك  بِٱلۡحَق 
هِذيَن يَِضلُّوَن  ِْۚ إِنه ٱل َعن َسبِيِل ٱَّلله
ِ لَُهۡم َعَذاب  َشِديُدُۢ   َعن َسبِيِل ٱَّلله

 ٢٦ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱلۡحَِسابِ 
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27. Мо осмон ва замин ва он чиро, ки 

миёни онҳост, беҳуда наофаридаем. 

Ин гумони кофирон аст. Пас, вой бар 

кофирон аз оташи дузах! 

ۡرَض َوَما 
َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

هِذيَن   َٰلَِك َظنُّ ٱل بَيَۡنُهَما َبَِٰطلٗاْۚ َذ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمَن   ْْۚ َفَوۡيل  ل ِل َكَفُروا

ارِ   ٢٧ ٱلنه

28. Оё касоне, ки имон овардаанд ва 

корҳои шоиста анҷом додаанд, 

монанди касоне ба ҳисоб меоварем, 

ки дар замин табаҳкорӣ кардаанд? Оё 

парҳезкоронро монанди бадкорон ба 

ҳисоб меоварем? 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
أ

َٰلَِحَِٰت َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي   ٱلصه
 
َ
ۡرِض أ

َ
ۡم َنجَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن ٱلۡأ

ارِ   ٢٨ َكٱلُۡفجه

29. [Эй Муҳаммад, ин Қуръон] 

Китобест пурбаракат, ки бар ту нозил 

кардем, то [мардум] дар оёташ 

биандешанд ва хирадмандон панд 

гиранд 

نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك ُمَبََٰرك  
َ
كَِتٌَٰب أ

بهُرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦ َولَِيتَ  ْولُواْ ل َِيده
ُ
َر أ َذكه

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٢٩ ٱلۡأ

30. Мо Сулаймонро ба Довуд ато 

кардем, неку бандае буд ва ҳамвора 

[ба даргоҳи Парвардигораш] тавба 

мекард 

َوَوَهۡبَنا لَِداوُۥَد ُسلَۡيَمََٰنْۚ نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد  
اٌب  وه

َ
ۥٓ أ  ٣٠ إِنهُه

31. [Ёд кун] Он гоҳ ки асргоҳон аспҳои 

асил [ва тундпо] барояш оварданд 
إِۡذ ُعرَِض َعلَۡيهِ بِٱلَۡعِشي ِ 

َٰفَِنَُٰت ٱلِۡجَيادُ   ٣١ ٱلصه

32. [Сулаймон саргарми тамошои 

аспҳо шуд ва вақти намоз гузашт.] Он 

гоҳ гуфт: «Ба ростӣ, ки дӯстии ин 

аспҳо, маро аз ёди Парвардигорам 

ғофил кард, то он ки [хуршед] дар 

пардаи мағриб пинҳон шуд 

ۡحَبۡبُت ُحبه ٱلۡخَيِۡر َعن  
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ

ذِۡكرِ َرب ِي َحتهيَٰ تََواَرۡت  
 ٣٢ بِٱلۡحَِجابِ 

33. [Бори дигар] Онҳоро назди ман 

бозгардонед». Он гоҳ [ба нишонаи 

вақф дар роҳи Аллоҳ таоло] ба соқу 

гардани аспҳо даст кашид 

وِق  ۖۡ َفَطفَِق َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ وَها عَلَىه ُردُّ
ۡعَناقِ 

َ
 ٣٣ َوٱلۡأ
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34. Сулаймонро озмудем ва ҷасади 

навзодеро [ки бидуни таваккал бар 

Аллоҳ таоло муштоқона дар интизори 

таваллудаш буд] бар тахташ 

афкандем [то дарёбад, ки қудрат ба 

тамомӣ дар ихтиёри Аллоҳ таоло аст]. 

Он гоҳ [тавба кард ва ба даргоҳи 

илоҳӣ] бозгашт 

لَۡقۡيَنا عَلَىَٰ 
َ
َولََقۡد َفَتنها ُسلَۡيَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ ُكۡرِسي ِهِۦ َجَسٗدا ُثمه أ

35. Гуфт: «Парвардигоро, маро 

биомурз ва ҳукумате ба ман арзонӣ 

дор, ки пас аз ман беназир бошад, ки 

бахшоянда Туӣ, Ту» 

ِ ٱۡغفِۡر لِي َوَهۡب لِي ُملۡٗكا  َقاَل َرب 
ِنُۢ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك  َحٖد م 

َ
ها يَۢنَبِغي لِأ ل

اُب  نَت ٱلۡوَهه
َ
 ٣٥ أ

36. Пас, [Мо] бодро дар хидматаш 

гумоштем, ки ҳар куҷо ирода мекард, 

ба фармони Ӯ ба оромӣ равон мешуд 

 ِ ۡرنَا لَُه ٱلر  ۡمرِهِۦ فََسخه
َ
يَح َتجۡرِي بِأ

َصاَب 
َ
 ٣٦ رَُخآًء َحۡيُث أ

37. Ва ҳар бинокор ва ғаввосе аз 

ҷинниёнро [ки мехост, ба фармонаш 

даровардем] 

َيَِٰطيَن ُكله َبنهآٖء وََغوهاٖص   ٣٧ َوٱلشه

38. Ва [гурӯҳи] дигаре [аз ҷиниён]-ро 

[ки ҳамагӣ] дар ғулу занҷир буданд, 

[таҳти султааш] даровардем 

ۡصَفادِ
َ
نِيَن فِي ٱلۡأ  ٣٨ وََءاَخرِيَن ُمَقره

39. [Ба ӯ гуфтем] «Ин атои Мост, пас, 

[ба ҳар кас мехоҳӣ] бибахш ва аз ҳар 

ки мехоҳӣ, боз дор. Ҳисобе бар ту 

нест» 

ۡمِسۡك 
َ
ۡو أ

َ
َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

 ٣٩ ِحَسابٖ بَِغيِۡر 

40. Бе тардид, барои Сулаймон дар 

пешгоҳи худ мақоми воло қарор додем 

ва [дар охират] бозгаште неку хоҳад 

дошт 

َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفيَٰ وَُحۡسَن  
 ٤٠ َمـ َابٖ 

41. [Эй паёмбар] Аз бандаи Мо Аюб ёд 

кун, он гоҳ ки Парвардигорашро нидо 

дод, ки: «Шайтон маро ба ранҷу дард 

овардааст» 

ۥٓ  يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه
َ
َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ

ۡيَطَُٰن بُِنۡصٖب  نَِي ٱلشه ن ِي َمسه
َ
أ

 ٤١ وََعَذاٍب 



 

Sad 

 

814 

 

 ص

42. [Ба ӯ фармон додем] «Пойи худро 

бар замин бикӯб [то чашмае биҷӯшад]. 

Ин чашмасоре хунук барои шустушӯ 

ва ошомиданист» 

ٱۡرُكۡض بِرِۡجلَِكۖۡ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِد  
 ٤٢ َوَشَراب  

43. Ва хонаводаашро [ки аз даст дода 

буд] дучанд ба вай бахшидем, то 

[нишонаи] раҳмате аз ҷониби Мо ва 

андарзе барои хирадмандон бошад 

ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَ 
َ
ۥٓ أ َعُهۡم  َوَوَهۡبَنا لَُه ُهم مه

ْولِي 
ُ
ِنها َوذِۡكَرىَٰ لِأ َرۡحمَٗة م 

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٤٣ ٱلۡأ

44. Ва [ба ӯ фармон додем] «Дастае аз 

шохаҳо [-и борикро] баргир ва бо он 

[ҳамсаратро] бизан ва савгандатро [ки 

дар ҳангоми хашм ёд карда будӣ] 

нашикан. Бе тардид, ӯ марди шикебое 

буд. Чи неку бандае! Ба ростӣ, ки ӯ 

бисёр тавбакор буд 

وَُخۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ  
َولَا َتحَۡنۡثُۗ إِنها وََجۡدَنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم  

اب   وه
َ
ۥٓ أ  ٤٤ ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

45. Ва [эй паёмбар] аз бандагони Мо 

Иброҳим ва Исҳоқ ва Яъқуб, ки 

тавонманду бобасират буданд 

َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق  
يِۡدي 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َويَۡعُقوَب أ

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٥ َوٱلۡأ

46. Мо бо [мавҳибати] ёди охират ба 

онон хулуси вижае бахшидем 
ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى 

َ
إِنهآ أ

ارِ   ٤٦ ٱلده

47. Онон дар пешгоҳи Мо некмард ва 

баргузида буданд 
َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن  

ۡخَيارِ 
َ
 ٤٧ ٱلۡأ

48. Ва [низ] ёд кун аз Исмоил ва Ясаъ 

ва Зулкифл, ки ҳамагӣ аз некон буданд 
َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوَذا  

ۡخَيارِ 
َ
َِن ٱلۡأ  ٤٨ ٱلِۡكۡفِلِۖ وَُكل   م 

49. Ин [Қуръон] пандест ва бе гумон, 

парҳезгорон [дар биҳишт] манзилгоҳе 

неку хоҳанд дошт 

ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن  َهََٰذا ذِۡكر 
 ٤٩ َمـ َابٖ 
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50. Боғҳое ҷовидон, ки дарҳояш ба 

рӯяшон кушодааст 
هُهُم   َفتهَحٗة ل َِٰت َعۡدٖن مُّ َجنه

بَۡوَُٰب 
َ
 ٥٠ ٱلۡأ

51. Он ҷо, дар ҳоле ки бар тахтҳо такя 

задаанд, дастури меваҳои фаровон ва 

нӯшиданӣ медиҳанд 

ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها  
 ٥١ بَِفَِٰكَهةٖ َكثِيَرةٖ َوَشَرابٖ 

52. Ва наздашон занони дуруштчашм 

аст, ки [ танҳо ба шавҳарони худ] 

назар доранд ва [ҳамагӣ] ҳамсин 

ҳастанд 

ۡرِف   َِٰصَرَُٰت ٱلطه ۞وَِعنَدُهۡم َق
تَۡراٌب 

َ
 ٥٢ أ

53. Ин ҳамон неъматҳоест, ки барои 

рӯзи ҳисоб ба шумо ваъда дода 

мешавад 

َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم  
 ٥٣ ٱلۡحَِسابِ 

54. Ин ризқу рӯзӣ аз ҷониби Мост, ки 

ҳаргиз [қатъ намешавад ва] поён 

намепазирад 

 ٥٤ إِنه َهََٰذا لَرِۡزُقَنا َما لَُهۥ ِمن نهَفادٍ 

55. Ин [подоши парҳезкорон] аст ва 

саркашон бадтарин бозгаштро доранд 
َٰغِيَن لََشره َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه

56. [Ҳамон] Дузах, ки дар он ворид 

мешаванд ва чи бад қароргоҳе аст! 
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

57. Ин [муҷозот] оби ҷӯшон ва хунобаи 

чирколудест, ки бояд аз он бичашанд 
اق    ٥٧ َهََٰذا فَلَۡيُذوُقوهُ َحمِيم  وََغسه

58. Ва ҷуз инҳо кайфарҳои гуногуни 

дигаре ҳаммонанди он доранд 
ۡزَوَٰجٌ وََءاَخُر ِمن 

َ
ۦٓ أ  ٥٨ َشكۡلِهِ

59. [Ба раҳбарони дузахӣ гуфта 

мешавад] «Ин гурӯҳ низ ҳамроҳи шумо 

[ба дузах] дармеоянд». [Онон посух 

медиҳанд] «Хуш омад бар онон мабод! 

Чаро ки ба оташ дармеоянд» 

َعُكۡم لَا   ۡقَتِحم  مه َهََٰذا َفۡوج  مُّ
ُۢا بِِهۡمْۚ إِنههُ  ارِ َمرَۡحَب  ٥٩ ۡم َصالُواْ ٱلنه

60. [Пайравон] Мегӯянд: «Балки, 

шуморо хушомад мабод, ки ин [азоб]-

ро пеши пойи мо ниҳодед. Пас, [дузах] 

чи бад қароргоҳе аст»! 

نُتۡم  
َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ نُتۡم لَا َمرَۡحَب

َ
َقالُواْ بَۡل أ

ۖۡ فَبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ  ۡمُتُموهُ لََنا  ٦٠ َقده
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61. [Сипас] Мегӯянд: «Парвардигоро, 

ҳар кас, ки ин [азоб]-ро барои Мо 

фароҳам кардааст, азобашро дар 

оташ дучанд кун» 

َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ  َقالُواْ َربهَنا َمن َقده
ارِ   ٦١ َعَذاٗبا ِضۡعٗفا فِي ٱلنه

62. [Дузахиёни мутакаббир] Мегӯянд: 

«Чаро касонеро, ки [дар дунё] дар 

зумраи ашрор мепиндоштем, [дар 

дузах] намебинем? 

َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها 
ۡشَرارِ 

َ
َِن ٱلۡأ ُهم م   ٦٢ َنُعدُّ

63. Оё [бе ҷиҳат] ононро, ки тамасхур 

мегирифтем ё [ин ҷо ҳастанд ва] 

чашмон [-и мо] бар эшон намеафтад?» 

ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم 
َ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا أ ته

َ
أ

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٦٣ ٱلۡأ

64. Ин муҷодалаи аҳли оташ қатъан 

ростаст 
ۡهِل  

َ
َٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ إِنه َذ

ارِ   ٦٤ ٱلنه

65. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Ман фақат бимдиҳандаам ва ҳеҷ 

маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Аллоҳи ягонаи 

пирӯзманд нест 

ها   ۖۡ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إِل نَا۠ ُمنِذر 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ارُ  ُ ٱلَۡوَِٰحُد ٱلَۡقهه  ٦٥ ٱَّلله

66. Парвардигори осмонҳо ва замин ва 

он чи миёни онҳост. [Он] 

Шикастнопазири омурзанда» 

ۡرِض َوَما بَيَۡنهُ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َما  َربُّ ٱلسه

َٰرُ   ٦٦ ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه

67. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ин [Қуръон] 

хабаре бузург аст, 
 ٦٧ قُۡل ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيمٌ 

68. шумо аз он рӯйгардонед  َنُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨ أ

69. [Агар ба ман ваҳй намешуд] Аз 

олами болотар он гоҳ, ки фариштагон 

[дар мавриди офариниши инсон] 

ҷидол мекарданд, ҳеҷ иттилое 

надоштам 

عۡلَىَٰٓ 
َ
َما َكاَن لَِي ِمۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱلۡأ

 ٦٩ إِۡذ َيخَۡتِصُمونَ 

70. Танҳо аз он рӯй ба ман ваҳй 

мешавад, ки бимдиҳандае ошкорам» 
نَا۠ نَِذير  

َ
نهَمآ أ

َ
هٓا أ  إِن يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

بِينٌ   ٧٠ مُّ
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71. [Ёд кун аз] Ҳангоме ки 

Парвардигорат ба фариштагон гуфт: 

«Ман башаре аз гил меофаринам 

إِۡذ َقاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ 
ِن ِطينٖ   ٧١ بََشٗرا م 

72. Он гоҳ ки ӯро сомон додам ва аз 

рӯҳи хеш дар ӯ дамидам, дар 

баробараш саҷда кунед» 

ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن  َفإَِذا َسوه
وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ   ٧٢ رُّ

73. Пас, [чун Одам халқ шуд] 

фариштагон ҳамагӣ саҷда карданд 
فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم 

ۡجمَُعونَ 
َ
 ٧٣ أ

74. Магар Иблис, ки такаббур варзид 

ва кофир шуд 
هٓا إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن   إِل

َٰفِرِينَ   ٧٤ ٱلَۡك

75. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Эй Иблис, 

чи чиз муҷиб шуд, ки дар баробари он 

чи ба дастони худ офаридаам, саҷда 

накунӣ? Оё такаббур варзидӣ ё 

бартариҷӯӣ кардӣ»? 

إِبۡلِيُس َما َمنَ  ن  َقاَل َيَٰٓ
َ
َعَك أ
  ۡۖ تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديه

ۡم ُكنَت ِمَن  
َ
ۡسَتۡكبَۡرَت أ

َ
أ

 ٧٥ ٱلَۡعالِينَ 

76. Гуфт: «Ман аз ӯ бартарам: Маро аз 

оташ офаридаӣ ва ӯро аз гил» 
ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ  نَا۠ َخيۡر  م 

َ
َقاَل أ

 ٧٦ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ 

77. Аллоҳ таоло фармуд: «Аз биҳишт 

берун шав, ки ту [манфуру] 

рондашудаӣ 

 ٧٧ َقاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها َفإِنهَك رَِجيم  

78. Ва лаънати Ман то рӯзи қиёмат 

бар ту хоҳад буд» 
َوِإنه َعلَۡيَك لَۡعَنتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم  

ِينِ   ٧٨ ٱلد 

79. [Иблис] Гуфт: «Парвардигоро, пас 

то рӯзе, ки [бандагонат] барангехта 

мешаванд, ба ман муҳлат бидеҳ» 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
ِ فَأ َقاَل َرب 

 ٧٩ ُيۡبَعُثونَ 
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80. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Муҳлат 

хоҳӣ дошт 
 ٨٠ َقاَل َفإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

81. То [рӯзи қиёмат] он вақти муайян» ٨١ لَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱ 

82. [Иблис] Гуфт: «Ба иззатат савганд, 

ки ҳамаи ононро гумроҳ хоҳам кард 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  ٨٢ َقاَل فَبِعِزه

83. Магар бандагони холиси Ту аз 

[миёни] онон [ки ҳидояташон кардаӣ]» 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم   ٨٣ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل

84. [Аллоҳ таоло] Фармуд: «Пас, 

[сухани Ман] ҳақ аст ва ҳақро мегӯям 
ُقوُل 

َ
 ٨٤ َقاَل فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ

85. Қатъан, ҷаҳаннамро аз ту ва ҳар ки 

аз ту пайравӣ кунад, анбошта хоҳам 

сохт» 

ن تَبَِعَك   ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه
َ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٨٥ ِمۡنُهۡم أ

86. [Эй паёмбар, ба мушрикон] Бигӯ: 

«Ман [дар баробари рисолатам] ҳеҷ 

подоше аз шумо намехоҳам ва 

фиребкор нестам [ва ба дурӯғ иддаои 

нубувват намекунам]» 

ۡجرٖ  
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ِ نَا۠ ِمَن ٱلُۡمَتكَل 
َ
 ٨٦ فِينَ َوَمآ أ

87. Ин [Қуръон] ҷуз панд барои 

ҷаҳониён [инсон ва ҷин] нест 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ إِۡن ُهَو إِل

88. Ва қатъан, пас аз марг аз хабари 

[ҳаққоният ва ростии] он огоҳ хоҳед 

шуд 

هُۥ َبۡعَد ِحيِۭن
َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنَبأ



 

Az-Zumar 

 

819 

 

 الزمر

Сураи Зумар الزمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нузули ин китоб аз ҷониби Аллоҳи 

шикастнопазири ҳаким аст 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ١ ٱلۡحَِكيمِ 

2. Ин китобро ба ҳақ бар ту нозил 

кардем, пас, Аллоҳро бо хулуси 

эътиқод парастиш кун 

 ِ نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ِينَ  هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل  ٢ فَٱۡعُبِد ٱَّلله

3. Огоҳ бошед, ки дини холис [ва холӣ 

аз ширк] аз они Аллоҳ таоло аст ва 

афроде, ки ғайри Аллоҳро [дӯст ва] 

корсози худ интихоб кардаанд 

[пиндорашон ин аст, ки]: «Онҳоро 

фақат ба ин далел мепарастем, ки 

моро ба Аллоҳ таоло наздик 

гардонанд [ва манзалатамонро 

бештар кунанд]». Аллоҳ таоло дар 

мавориди ихтилофашон миёни онон 

[ва муваҳҳидони ростин] доварӣ хоҳад 

кард. Бе тардид, Аллоҳ таоло касеро, 

ки дурӯғгӯи носипос бошад, ҳидоят 

нахоҳад кард 

هِذيَن   يُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ِ ٱلد  لَا َّلِله
َ
أ

ۡولَِيآَء َما  
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ٱته

  ِ ِبُونَآ إِلَي ٱَّلله ها لُِيَقر  َنۡعُبُدُهۡم إِل
َ َيحُۡكُم  بَيَۡنُهۡم فِي َما ُزلَۡفيَٰٓ إِنه ٱَّلله

َ لَا  ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله
ار    ٣ َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكَِٰذب  َكفه

4. Агар Аллоҳ таоло мехост фарзанде 

баргузинад, аз миёни офаридагони 

худ ҳар чи мехост, бармегузид. Ӯ 

муназзаҳ [аз ин нисбатҳо] аст ва Ӯст 

Аллоҳи ягонаи пирӯзманд 

ن َيتهِخَذ َولَٗدا  
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

 ْۚ ا َيخۡلُُق َما يََشآُء هٱۡصَطَفيَٰ ِممه ل
ُ ٱلَۡوَِٰحُد   ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ُسۡبَحََٰنُه

ارُ   ٤ ٱلَۡقهه
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5. Осмонҳо ва заминро ба ҳақ [ва бо 

ҳадаф] офарид. Шабро бар рӯз 

мегустуронад ва рӯзро бар шаб ва 

хуршеду моҳро дар хидмат [-и шумо] 

гумошт, ки ҳар як то саромади 

муайяне равон аст. Огоҳ бошед! Ӯ 

шикастнопазири омурзгор аст 

  ِۖ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

ُِر  َهارِ َويَُكو  هۡيَل عَلَى ٱلنه ُِر ٱل يَُكو 
ۡمَس   َر ٱلشه هۡيِلِۖ وََسخه َهاَر عَلَى ٱل ٱلنه

لَا  
َ
يِۗ أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ َوٱلَۡقَمَر

َٰرُ   ٥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه

6. Ӯ шуморо аз як тан офарид, он гоҳ 

ҳамсарашро низ аз вай падид овард 

ва барои [истифодаи] шумо ҳашт навъ 

аз чаҳорпоён [нару модаи шутур, гов, 

гӯсфанд ва буз]-ро офарид. Шуморо 

дар шиками модаратон тайи мароҳили 

мухталиф дар ниҳонгоҳҳои сегона 

меофаринад. Ин аст Аллоҳ таоло, 

Парвардигори шумо, ки фармонравоӣ 

хоси Ӯст. Маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест, 

пас, чи гуна ба бероҳа меравед? 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه  َخلََقُكم م 
نَزَل لَُكم  

َ
َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها َوأ

ۡزَوَٰٖجِۚ  
َ
نَۡعَِٰم ثََمَٰنَِيَة أ

َ
َِن ٱلۡأ م 

َهَٰتُِكۡم  مه
ُ
َيخۡلُُقُكۡم فِي ُبُطوِن أ

ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي ُظلَُمَٰٖت  َخلٗۡقا م 
ُ َربُُّكۡم لَُه  َٰلُِكُم ٱَّلله َٰٖثِۚ َذ ثََل

هيَٰ   ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ ٱلُۡملُۡكۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل

 ٦ ۡصَرُفونَ تُ 

7. Агар носипосӣ кунед, [бидонед, ки] 

Аллоҳ таоло аз шумо бениёз аст ва 

ҳаргиз носипосии бандагонашро 

намеписандад ва агар шукри Ӯро ба 

ҷой оваред, ин корро бароятон 

меписандад ва ҳеҷ гунаҳгоре бори 

гуноҳи дигареро бар дӯш намекашад, 

пас, бозгаштатон ба сӯйи 

Парвардигоратон аст. Он гоҳ Ӯ 

шуморо аз он чи анҷом медодед, огоҳ 

мекунад. Яқинан, Ӯ аз рози дилҳо огоҳ 

аст 

َ َغنِيٌّ   إِن تَۡكُفُرواْ َفإِنه ٱَّلله
 ۡۖ َعنُكۡمۖۡ َولَا يَۡرَضيَٰ لِعَِبادِهِ ٱلُۡكۡفَر

ُر  َوِإن تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمُۗ َولَا تَزِ 
ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم   ۡخَرىَٰ

ُ
َوازَِرة  وِۡزَر أ

رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم   مه
ُۢ بَِذاِت   َتۡعَملُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

ُدورِ   ٧ ٱلصُّ
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8. Ҳаргоҳ инсон дучори [ранҷу] зиёне 

мешавад, Парвардигорашро [бо 

тазарруъ ва зорӣ] мехонад ва ба 

даргоҳаш бозмегардад. Аммо ҳангоме 

ки неъмате аз ҷониби худ ба вай 

мебахшем, мушкилеро, ки қаблан 

барояш дуо мекард, аз ёд мебарад ва 

барои Аллоҳ таоло [дар қудрат] 

ҳамтоёне қоил мешавад, то [дигаронро 

низ] аз роҳи Ӯ гумроҳ кунад. [Эй 

паёмбар, ба чунин касе] Бигӯ: «Андак 

замоне бо носипосӣ [аз неъматҳои 

дунё] баҳраманд шав, ки қатъан 

дузахӣ хоҳӣ буд» 

۞َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ 
ِۡنُه  لَُهۥ نِۡعَمٗة م  ُمنِيًبا إِلَۡيهِ ُثمه إَِذا َخوه

نَِسَي َما َكاَن يَۡدُعٓواْ إِلَۡيهِ ِمن َقۡبُل  
 ِ نَداٗدا ل ُِيِضله َعن  وََجَعَل َّلِله

َ
 أ

َسبِيلِهۚۦِْ قُۡل َتَمتهۡع بُِكۡفرَِك َقلِيلًا  
ارِ  ۡصَحَِٰب ٱلنه

َ
 ٨ إِنهَك ِمۡن أ

9. Оё [чунин мушрике беҳтар аст ё] он 

ки дар тӯли шаб дар ҳоли саҷда ва 

қиём ба ибодат машғул аст ва аз 

[азоби] охират тарсон аст ва ба 

раҳмати Парвардигораш умед дорад? 

Бигӯ: «Оё касоне, ки [ҳаққи бандагии 

Парвардигорро] медонанд ва касоне, 

ки намедонанд, яксонанд? Танҳо 

хирадмандон панд мепазиранд» 

هۡيِل َساِجٗدا   َٰنٌِت َءانَآَء ٱل ۡن ُهَو َق مه
َ
أ

 َوَقآئِٗما َيحَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َويَرُۡجواْ َرۡحمَةَ 
هِذيَن  ۗۦُ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱل َرب ِهِ

هِذيَن لَا َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما  َيۡعلَُموَن َوٱل
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ٩ َيَتَذكه

10. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Эй бандагони 

боимони ман, аз Парвардигоратон 

парво кунед. Афроде, ки некуӣ 

мекунанд [илова бар охират дар ин 

дунё низ] подоши неку доранд. Замини 

Аллоҳ таоло густурдааст [пас, агар 

барои ҳифзи ақидаи худ дучори 

мушкил шудед, ҳиҷрат кунед]. Қатъан, 

подоши пойдорон комилу бедареғ ато 

хоҳад шуд» 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ  قُۡل َيَٰعَِبادِ ٱل
هذِ  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ َربهُكۡمْۚ لِل

َ
يَن أ

 ُۗ ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله
َ
ُۗ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  ٱلدُّ

ۡجَرُهم بَِغيِۡر  
َ
َٰبُِروَن أ هي ٱلصه إِنهَما يَُوف

 ١٠ ِحَسابٖ 

11. Бигӯ: «Ман маъмурам бо хулуси 

эътиқод Аллоҳро бипарастам 
 َ ۡعُبَد ٱَّلله

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
قُۡل إِن ِٓي أ

ِينَ  هُه ٱلد   ١١ ُمخۡلِٗصا ل
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12. Ва маъмур шудаам нахустин касе 

[дар ин уммат] бошам, ки таслим [маҳз 

дар муқобили Парвардигор] аст» 

َل  وه
َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
َوأ

 ١٢ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

13. Бигӯ: «Агар дар баробари 

Парвардигорам нофармон бошам, аз 

азоби рӯзи бузург [қиёмат] метарсам» 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٣ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

14. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман Аллоҳро 

бо хулуси эътиқоди худ мепарастам 
هُهۥ دِينِي ۡعُبُد ُمخۡلِٗصا ل

َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله

15. Шумо низ ғайр аз Аллоҳ таоло ҳар 

чиро мехоҳед, бипарастед». Бигӯ: 

«Зиёнкорон [-и воқеӣ] касоне ҳастанд, 

ки [ба тамаъи дунё] худ ва 

хонаводаашонро дар растохез ба зиён 

андохтаанд. Огоҳ бошед, ки ин ҳамон 

зиёни ошкор аст 

ۗۦُ قُۡل   ِن ُدونِهِ فَٱۡعُبُدواْ َما ِشۡئُتم م 
هِذيَن َخِسُرٓواْ  إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱ ل

لَا 
َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
أ

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ   ١٥ َذ

16. Бар болои сар ва зери пояшон 

табақоте аз оташ аст. Ин аст он чи 

Аллоҳ таоло бандагонашро аз он 

метарсонад. Эй бандагони Ман, аз 

[нофармонии] Ман парво кунед 

ارِ  َِن ٱلنه ِن َفۡوقِِهۡم ُظلَل  م  لَُهم م 
  ُ َٰلَِك ُيخَو ُِف ٱَّلله ْۚ َذ َوِمن َتحۡتِِهۡم ُظلَل 

ۚۥْ َيَٰعَِبادِ فَٱتهُقونِ   ١٦ بِهِۦ ِعَباَدهُ

17. Башорат барои касонест, ки аз 

парастиши тоғут [бутҳо] иҷтиноб 

варзиданд ва [тавбакунон] ба даргоҳи 

илоҳӣ бозгаштанд. Пас, [эй паёмбар] 

ба бандагонам [биҳиштро] башорат 

бидеҳ 

ن 
َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطه َوٱل

ِ لَُهُم   نَابُٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َيۡعُبُدوَها َوأ

ۡر ِعَبادِ ِ ِۚ فَبَش   ١٧ ٱلۡبُۡشَرىَٰ

18. [Ҳамон] Касоне, ки сухан [-ҳои 

мухталиф]-ро мешунаванд ва аз 

беҳтарини он пайравӣ мекунанд. Онон 

касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло 

ҳидояташон карда ва хирадманданд 

هِذيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتهبُِعوَن   ٱل
َُٰهُم   هِذيَن َهَدى ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ۥْٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهمۡ 
ُ
ۖۡ َوأ ُ ْولُواْ ٱَّلله

ُ
 أ

لَۡبَٰبِ 
َ
 ١٨ ٱلۡأ
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19. Оё касеро, ки фармони муҷозот 

бар ӯ қатъӣ шудааст [метавон ҳидоят 

намуд]? Оё ту метавонӣ касеро, ки дар 

оташ аст, наҷот диҳӣ? 

َفَمۡن َحقه َعلَۡيهِ َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب  
َ
أ

ارِ  نَت تُنقُِذ َمن فِي ٱلنه
َ
فَأ

َ
 ١٩ أ

20. Аммо касоне, ки аз 

Парвардигорашон парво доранд, [дар 

биҳишт] ғурфаҳое доранд, ки бар 

фарози онҳо ғурфаҳое [дигар] сохта 

шудааст [ва] аз зери онҳо ҷӯйборҳо 

ҷорист. Аллоҳ таоло [ба дурустӣ] 

ваъда додааст ва ваъдахилофӣ 

намекунад 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهمۡ  لَُهۡم   َلَِٰكِن ٱل
ۡبنِيهة   ِن َفۡوقَِها ُغَرف  مه ُغَرف  م 

 ِ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله نَۡهَُٰر
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ ٱلِۡميَعادَ   ٢٠ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله

21. Оё надидаӣ, ки Аллоҳ таоло 

бороне аз осмон фиристод ва онро [ба 

сурати] чашмаҳое дар замин ҷорӣ 

сохт. Он гоҳ ба василаи он киштзоре 

бо рангҳои гуногун падид меоварад. 

Сипас пажмурда мегардад ва мебинӣ, 

ки зард шудааст. Он гоҳ онро хурду 

хошок месозад? Бе тардид, дар ин 

[дигаргуниҳо] панде барои 

хирадмандон аст 

نَزَل ِمَن 
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
َمآِء  أ ٱلسه

ۡرِض ُثمه  
َ
َماٗٓء فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع فِي ٱلۡأ

لَۡوَٰنُُهۥ ُثمه 
َ
خَۡتلًِفا أ ُيخۡرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا مُّ

ا ُثمه َيجَۡعلُُهۥ   َُٰه ُمۡصَفر ٗ يَِهيُج َفتََرى
ْولِي  

ُ
َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لِأ ْۚ إِنه فِي َذ ُحَطًَٰما

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٢١ ٱلۡأ

22. Оё касе, ки Аллоҳ таоло дилашро 

пазирои Ислом карда ва аз ҷониби 

Парвардигораш аз нур [ҳидоят ва 

басират] бархӯрдор гашта 

[ҳаммонанди сахтдилон аст]? Вой бар 

онон дар баробари зикри Аллоҳ таоло 

сангдил шудаанд! Онон дар гумроҳии 

ошкоранд 

ُ َصۡدَرُهۥ لِلۡإِ  َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
ۡسَلَِٰم  أ

ب ِهۚۦِْ َفَوۡيل   ِن ره َفُهَو عَلَىَٰ نُورٖ م 
  ِْۚ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله ل ِلَۡقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم م 

بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ
ُ
 ٢٢ أ
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23. Аллоҳ таоло беҳтарин суханро дар 

сурати китобе нозил карда, ки [бархе 

аз оёташ] ҳаммонанди якдигар ва 

[бархе низ] мукаррар аст. Касоне, ки аз 

[муҷозоти] Парвардигорашон бим 

доранд, [бо шунидани ин оёт] мӯй бар 

танашон рост мешавад ва сипас дилу 

ҷонашон ба ёди Аллоҳ таоло ором 

мегирад. Ин ҳидояти Аллоҳ таоло аст, 

ки ҳар киро бихоҳад, ба он роҳ 

менамояд ва ҳар киро Аллоҳ таоло 

гумроҳ созад, ҳеҷ ҳидоятгаре нахоҳад 

дошт 

ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا  
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

َثانَِي َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد   تََشَٰبِٗها مه مُّ
هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهۡم ُثمه تَلِيُن   ٱل

 ِْۚ ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله
َٰلَِك ُهَدى ٱ ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن  َذ َّلله

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن  ْۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله يََشآُء
 ٢٣ َهادٍ 

24. Оё касе, ки дар рӯзи қиёмат 

[дастонаш баста аст ва ночор] бо рӯяш 

он азоби сахтро дафъ мекунад, 

[ҳамчун касест, ки дар осоиши биҳишт 

қарор дорад]? Ба ситамгорон [-и 

мушрик] гуфта шавад, [натиҷаи] 

дастовардатонро бичашед 

َفَمن َيتهِقي بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب 
َ
أ

َٰلِِميَن ُذوُقواْ   يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوقِيَل لِلظه
 ٢٤ َما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

25. Касоне, ки пеш аз онон буданд, низ 

[оёти Аллоҳро] дурӯғ шумурданд ва аз 

ҷойе, ки фикр намекарданд, азоб 

домангирашон шуд 

َُٰهُم   تَى
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱل َكذه

 ٢٥ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

26. Пас, Аллоҳ таоло [таъми] расвоӣ 

ва хориро дар зиндагии дунё ба онон 

чашонд ва мусалламан, азоби охират 

бузургтар [ва сахттар] аст. Агар 

мушрикон медонистанд [ки 

рафторашон чи пайомаде дорад, 

ибрат мегирифтанд] 

ةِ  ُ ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحََيوَٰ َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ۡكبَُرْۚ لَۡو  
َ
ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنَيا ٱلدُّ

 ٢٦ َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

27. Дар ин Қуръон аз ҳар [гуна] масале 

барои мардум овардаем, бошад, ки 

панд пазиранд 

َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا 
ِ َمَثٖل لهَعلهُهۡم  

ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 
ُرونَ   ٢٧ َيَتَذكه
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28. Қуръоне ба забони фасеҳи арабӣ 

ва бидуни ҳеҷ гуна ибҳому инҳироф 

[нозил кардем], бошад, ки [таҳти 

таълимоташ аз Парвардигори якто] 

парво кунанд 

قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج  
 ٢٨ لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ 

29. Аллоҳ таоло [барои муқоисаи 

мушрику муваҳҳид] мардеро мисол 

мезанад, ки чанд шарик дар бораи 

[моликияти] ӯ пайваста бо ҳам 

ихтилофу мушоҷара доранд ва дар 

муқобилаш марде, ки таҳти фармони 

як нафар қарор дорад. Оё ин ду нафар 

[аз назари мавқеият] яксонанд? 

Ситоиш махсуси Аллоҳ таоло аст, 

вале бештарашон намедонанд 

ُ َمَثلٗا رهُجلٗا فِيهِ ُشَرَكآُء   َضَرَب ٱَّلله
ِكُسوَن َورَُجلٗا َسلَٗما ل ِرَُجٍل ُمتََشَٰ 

ِْۚ بَۡل  َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٢٩ أ

30. [Эй паёмбар] Қатъан, ту хоҳӣ мурд 

ва онон [низ] хоҳанд мурд 
ي ُِتونَ   ٣٠ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم مه

31. Он гоҳ [шумо-мардум] дар рӯзи 

қиёмат назди Парвардигоратон [дар 

бораи масоили мавриди ихтилоф] 

муҷодала хоҳед кард 

ُثمه إِنهُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد 
 ٣١ َرب ُِكۡم َتخَۡتِصُمونَ 

32. Ва кист ситамгортар аз он ки ба 

Аллоҳ таоло, дурӯғ нисбат медиҳад ва 

сухани ростеро, ки ба вай расидааст, 

дурӯғ мешуморад? Оё дар дузах 

ҷойгоҳе барои кофирон нест? 

  ِ ن َكَذَب عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
۞َفَمۡن أ

لَيَۡس 
َ
ۥْٓۚ أ ۡدِق إِۡذ َجآَءهُ ِ َب بِٱلص  َوَكذه

َٰفِرِينَ   ٣٢ فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلَۡك

33. Аммо онон, ки паёми ростин 

биёваранд [ва дигаронро ба пазириши 

он даъват кунанд] ва худ низ онро 

тасдиқ намоянд, ба ростӣ, 

парҳезгоранд 

ۦٓ  َق بِهِ ۡدِق َوَصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 

ُ
 ٣٣ أ

34. Ҳар чи бихоҳанд, назди 

Парвардигорашон доранд. Подоши 

некукорон ҳамин аст 

َٰلَِك   ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ لَُهم مه
 ٣٤ َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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35. То Аллоҳ таоло бадтарин 

рафторашонро аз [корномаи] онон 

бизудояд ва бар асоси беҳтарин 

аъмолашон ба эшон подош диҳад 

 
َ
ۡسَوأ

َ
ُ َعۡنُهۡم أ َِر ٱَّلله هِذي  لُِيَكف  ٱل

ۡحَسِن  
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َعِملُواْ َويَۡجزِيَُهۡم أ

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٣٥ ٱل

36. Оё Аллоҳ таоло барои дифоъ аз 

бандааш кофӣ нест? Аммо мушрикон 

туро аз бутҳо ва маъбудонашон 

метарсонанд ва ҳар киро Аллоҳ таоло 

гумроҳ кунад, ҳеҷ ҳидоятгаре нахоҳад 

дошт 

ۖۥۡ  ُ بِكَاٍف َعۡبَدهُ لَيَۡس ٱَّلله
َ
أ

هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ  ُِفونََك بِٱل َويَُخو 
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

 ٣٦ َهادٖ 

37. Ва ҳар киро, ки Аллоҳ таоло ҳидоят 

кунад, ҳеҷ кас гумроҳаш нахоҳад сохт. 

Оё Аллоҳ таоло шикастнопазиру 

додситон нест?! 

 ِۗ ٍ
ِضل  ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ َوَمن َيۡهِد ٱَّلله

ُ بَِعزِيزٖ ذِي ٱنتَِقامٖ  لَيَۡس ٱَّلله
َ
 ٣٧ أ

38. [Эй паёмбар] Агар аз мушрикон 

бипурсӣ: «Чи касе осмонҳо ва заминро 

офаридааст»? Мусалламан, мегӯянд: 

«Аллоҳ таоло». Ба онон бигӯ: «Пас, ба 

назари шумо, агар Аллоҳ таоло 

нохушӣ ва ранҷе бароям бихоҳад, оё 

он чи ба ҷойи Аллоҳ таоло [ба ниёиш] 

мехонед, метавонанд осебашро 

бартараф кунанд? Ё агар Аллоҳ таоло 

раҳмате барои ман бихоҳад, оё 

метавонанд монеаш шаванд?» Бигӯ: 

[Пуштибонии] Аллоҳ таоло бароям 

кофӣ аст. Аҳли таваккал танҳо бар Ӯ 

таваккал мекунанд» 

َمََٰوَِٰت   ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

فَرََءۡيُتم  
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

َراَدنَِي  
َ
ِ إِۡن أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله مه
ٍ َهۡل ُهنه َكَِٰشَفَُٰت   ُ بُِضر  ٱَّلله

 
َ
ۦٓ أ ِ ِه َراَدنِي بَِرۡحمٍَة َهۡل ُهنه  ُضر 

َ
ۡو أ

 ۡۖ ُ َُٰت َرۡحمَتِهۚۦِْ قُۡل َحۡسِبَي ٱَّلله ُمۡمِسَك
 ٣٨ َعلَۡيهِ َيَتوَكهُل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 

39. Бигӯ: «Эй қавми ман, шумо бар ҳол 

[ва вазъи ширкомез]-и худ бошед, ман 

низ [ба вазоифи худ] амал мекунам. 

Ба зудӣ хоҳед донист, 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم  
ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  َِٰمل   ٣٩ إِن ِي َع
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40. [Ба зудӣ хоҳед донист, ] ки кист он 

ки [дар дунё] гирифтори азоби 

расвогар мешавад ва [дар охират] 

азоби поянда бар сараш меборад» 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ 
ۡ
 َويَِحلُّ َمن يَأ

قِيمٌ   ٤٠ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ

41. Ин китоби осмониро барои 

[ҳидояти] мардум, барҳақ бар ту нозил 

кардем. Ҳар ки ҳидоят шавад, ба суди 

худи ӯст ва ҳар ки гумроҳ гашт, ба 

зиёни хеш гумроҳ шудааст ва ту 

[нигаҳбон ва] корсозашон нестӣ [ки 

ононро ба ҳидоят иҷбор кунӣ] 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس  
َ
إِنهآ أ

ِۖ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ  ِ بِٱلۡحَق 
ۖۡ َوَمآ  َوَمن َضله َفإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَها

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٍ 
َ
 ٤١ أ

42. Аллоҳ таоло ҷонҳоро дар лаҳзаи 

марг мегирад ва[низ] ҷони касеро, ки 

намурдааст, ба ҳангоми хобаш 

[мегирад], он гоҳ ҷонҳоеро, ки ҳукми 

марг бар онҳо рондааст, нигаҳ 

медорад ва ҷони дигаронро бозпас 

мефиристад, то ҳангоми муайян 

[марг]. Дар ин [амр] барои ҳар ки 

биандешад, нишонаҳое [аз қиёмат] аст 

ه  ُ َيَتَوف نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها  ٱَّلله
َ
ي ٱلۡأ

ۖۡ َفُيۡمِسُك   َوٱلهتِي لَۡم َتُمۡت فِي َمَناِمَها
ٱلهتِي َقَضيَٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل  

يِۚ إِنه فِي  َسمًّ َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ أ

ُ
ٱلۡأ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٤٢ َذ

43. Оё мушрикон ғайр аз Аллоҳ таоло 

[барои худ аз миёни бутҳо] 

шафоаткунандагоне интихоб 

кардаанд? [Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: 

«Ҳатто агар онҳо молики чизе 

набошанд ва [чизеро] дарк накунанд 

[боз ҳам онҳоро ба шафоат 

металабед]»? 

ْۚ قُۡل  ِ ُشَفَعآَء خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِم ٱته
َ
أ

َولَوۡ 
َ
ا َولَا   أ َكانُواْ لَا َيۡملُِكوَن َشۡيـ ٗ

 ٤٣ َيۡعقِلُونَ 

44. Бигӯ: «Шафоат ба тамомӣ аз они 

Аллоҳ таоло аст. Фармонравоии 

осмонҳо ва замин низ аз они Ӯст ва 

ниҳоятан [ҳамагӣ] ба пешгоҳи Ӯ 

бозгардонда мешавед» 

هُهۥ ُملۡ  ۖۡ ل َفََٰعُة َجمِيٗعا ِ ٱلشه ه ِ ُك  قُل َّلل 
ۡرِضِۖ ُثمه إِلَۡيهِ  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٤٤ تُرَۡجُعونَ 
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45. Ҳангоме ки Аллоҳ таоло ба яктоӣ 

[ва тавҳид] ёд мешавад, дилҳои 

касоне, ки ба охират имон надоранд, 

мутанаффир [ва безор] мегардад. Ва 

чун аз маъбудоне ғайр аз Аллоҳ таоло 

ёд шавад, он гоҳ аст, ки мушрикон 

шодмон мегарданд 

زهۡت  
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َوِإَذا ُذكَِر ٱَّلله

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ   قُلُوُب ٱل
ۦٓ إَِذا ُهۡم   هِذيَن ِمن ُدونِهِ َوِإَذا ُذكَِر ٱل

 ٤٥ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

46. Бигӯ: «Бор илоҳо, [эй] 

офаринандаи осмонҳо ва замин, эй 

донои ниҳону ошкор, Ту дар миёни 

бандагонат дар мавориди 

ихтилофашон доварӣ хоҳӣ кард» 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُِل ٱللهُهمه َفاِطَر ٱلسه

نَت  
َ
َهََٰدةِ أ َٰلَِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع

َتحُۡكُم َبيَۡن ِعَبادَِك فِي َما َكانُواْ  
 ٤٦ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

47. Агар ду баробари он чи дар замин 

аст, дар ихтиёри ситамгорон 

[мушрикон] бошад, ҳамаро барои 

наҷоти худ аз сахтии азоби рӯзи 

қиёмат фидо мекунанд [Вале 

пазируфтанӣ нест]. Ва аз ҷониби 

Аллоҳ таоло умуре барояшон ошкор 

мегардад, ки тасаввурашро ҳам 

намекарданд 

ۡرِض   َولَوۡ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
أ

َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِۦ 
ِمن ُسوِٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  

ِ َما لَۡم يَُكونُواْ  َِن ٱَّلله َوبََدا لَُهم م 
 ٤٧ َيحۡتَِسُبونَ 

48. [Дар он рӯз] Дастоварди зишташон 

бар онон ошкор мешавад ва азобе, ки 

масхара мекарданд, домангирашон 

хоҳад шуд 

َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ وََحاَق 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٤٨ بِِهم مه

49. Ҳар гоҳ инсон дучори [ранҷу] зиёне 

шавад, Моро [ба ниёиш] мехонад ва 

чун аз ҷониби хеш неъмате ба вай 

арзонӣ дорем, мегӯяд: "Фақат [лаёқат 

ва] доноии худам муҷиби ин неъмат 

шудааст. [На] балки ин озмоиш [-и 

илоҳӣ] аст, вале бештари мардум 

намедонанд 

َفإَِذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ُثمه 
ِنها َقاَل إِنهَمآ  لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة م  إَِذا َخوه

 
ُ
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَي فِۡتَنة   أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٤٩ َوَلَِٰكنه أ
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50. Пешиниёнашон ҳам ҳамин суханро 

гуфтанд, вале [ба ҳангоми азоб] 

дастовардашон суде ба ҳолашон 

надошт 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ   َقۡد َقالََها ٱل
ۡغَنيَٰ َعۡنُهم

َ
ا َكانُواْ   أ مه

 ٥٠ يَۡكِسُبونَ 

51. Ва [уқубати] дастоварди зишташон 

домангирашон шуд. Ин ситамгорон [-и 

мушрик] низ ба уқубати 

дастовардашон гирифтор хоҳанд шуд 

ва [Парвардигори мутаолро] ба танг 

нахоҳанд овард 

َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما 
َ
ْْۚ فَأ َكَسُبوا

ُؤلَآِء  هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن َهَٰٓ َوٱل
َسُيِصيُبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ َوَما 

 ٥١ ُهم بُِمۡعِجزِينَ 

52. Оё мушрикон намедонанд, ки 

Аллоҳ таоло [неъмат ва] рӯзиро бар 

ҳар касе, ки бихоҳад, густурда 

медорад ва ё танг мегирад? Бе гумон, 

дар ин амр барои муъминон 

нишонаҳое [аз тадбири илоҳӣ] аст 

ِۡزَق  َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر
 ٥٢ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

53. [Эй паёмбар] Ба бандагонам, ки 

[дар иртикоб ба ширку гуноҳ] 

зиёдаравӣ кардаанд, бигӯ: «Аз 

раҳмати илоҳӣ маъюс набошед, чаро 

ки [агар тавба кунед] Аллоҳ таоло 

ҳамаи гуноҳонатонро мебахшад. Ба 

ростӣ, ки Ӯ бисёр омурзанда ва 

меҳрубон аст 

ۡسَرُفواْ عَلَىَٰٓ 
َ
هِذيَن أ ۞قُۡل َيَٰعَِبادَِي ٱل

نُفِسِهۡم لَا َتۡقَنُطواْ ِمن 
َ
ِْۚ  أ رهۡحمَةِ ٱَّلله

ْۚ إِنهُهۥ   نُوَب َجمِيًعا َ َيۡغفُِر ٱلذُّ إِنه ٱَّلله
 ٥٣ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

54. Пеш аз он ки азоб ба суроғатон 

биёяд ва ҳеҷ кас натавонад ёриатон 

кунад, ба сӯйи Парвардигоратон 

бозгардед ва таслими [фармони] Ӯ 

гардед 

 ْ نِيُبٓوا
َ
ۡسلُِمواْ لَُهۥ َوأ

َ
 إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َوأ

تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب ُثمه  
ۡ
ن يَأ

َ
ِمن َقۡبِل أ

 ٥٤ لَا تُنَصُرونَ 
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55. Ва пеш аз он ки ногаҳон, дар ҳоле 

ки ғофилед, азоб ба суроғатон биёяд, 

аз беҳтарин дастурҳое, ки аз ҷониби 

Парвардигоратон ба шумо нозил 

шудааст, пайравӣ кунед 

نزَِل إِلَۡيُكم  
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

تَِيُكُم  
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ب ُِكم م  ِن ره م 

نُتۡم لَا 
َ
ٱلَۡعَذاُب َبۡغَتٗة َوأ

 ٥٥ تَۡشُعُرونَ 

56. [Ҳам акнун барҳазар бошед] то 

касе [дар рӯзи қиёмат] нагӯяд: «Эй 

дареғ бар ман, ки дар ҳаққи Аллоҳ 

таоло кӯтоҳӣ намудам ва 

[муъминонро] масхара мекардам»! 

ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَلَىَٰ َما 
َ
أ

ِ َوِإن ُكنُت   فَرهطُت فِي َجۢنِب ٱَّلله
َِٰخرِينَ   ٥٦ لَِمَن ٱلسه

57. Ё [гуноҳи худро бар гардани тақдир 

наандозад ва] нагӯяд: «Агар Аллоҳ 

таоло маро ҳидоят карда буд, қатъан, 

парҳезкор будам» 

َٰنِي لَُكنُت   َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
أ

 ٥٧ ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ 

58. Ё ҳангоме ки азобро мебинад, 

нагӯяд: «Эй кош, бозгаште [ба дунё] 

доштам, то дар зумраи некукорон 

қарор мегирифтам» 

ۡو َتُقوَل 
َ
نه  أ

َ
ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو أ

ُكوَن ِمَن 
َ
ٗة فَأ لِي َكره

 ٥٨ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

59. [Аллоҳ таоло мефармояд] «Оёти 

Ман бароят омад ва ту онҳоро дурӯғ 

пиндоштӣ ва такаббур намудӣ ва куфр 

варзидӣ» 

بَۡت  بَلَىَٰ َقۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي َفَكذه
ۡرَت َوُكنَت ِمَن بَِها َوٱۡسَتۡكبَ 

َٰفِرِينَ   ٥٩ ٱلَۡك

60. Ва рӯзи қиёмат касонеро, ки бар 

Аллоҳ таоло дурӯғ бастаанд, сияҳрӯй 

мебинӣ. Оё дар дузах ҷойгоҳе барои 

мутакаббирон нест»? 

هِذيَن َكَذبُواْ  َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل
لَيۡ 

َ
ْۚ أ ةٌ ۡسَوده ِ وُُجوُهُهم مُّ َس عَلَى ٱَّلله

 ٦٠ فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلُۡمَتَكب ِِرينَ 

61. Аллоҳ таоло парҳезкоронро бо 

ворид кардан ба макони комёбиашон, 

[аз азоб] наҷот медиҳад. [Дар биҳишт] 

На ранҷе ба онон мерасад ва на 

андуҳгин мешаванд 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ  ُ ٱل ي ٱَّلله بَِمَفاَزتِِهۡم  َويَُنج ِ
وُٓء َولَا ُهۡم   ُهُم ٱلسُّ لَا َيَمسُّ

 ٦١ َيحَۡزنُونَ 
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62. Аллоҳ таоло офаридгори ҳар 

чизест ва Ӯ бар ҳама чиз [нигаҳбону] 

корсоз аст 

 ِ
ِ َشۡيٖءِۖ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

ُ َخَٰلُِق ُكل  ٱَّلله
 ٦٢ َشۡيٖء َوكِيل  

63. Калиди ганҷинаҳои осмонҳо ва 

замин аз они Ӯст ва касоне, ки ба оёти 

илоҳӣ кофир шуданд, қатъан, 

зиёнкоранд 

ۡرِضِۗ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه ل

 ِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

ُ
 ٦٣ أ

64. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Эй бехабарон, 

оё ба ман фармон медиҳед, ки 

[маъбуде] ғайр аз Аллоҳро парастиш 

кунам?!» 

َها   يُّ
َ
ۡعُبُد أ

َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

 ٦٤ ٱلَۡجَِٰهلُونَ 

65. Ба ту ва паёмбарони пеш аз ту 

ваҳй шудааст, ки: «Агар ширк биварзӣ, 

[подоши] корҳоят, қатъан, барбод 

хоҳад рафт ва зиёнкор хоҳӣ шуд 

هِذيَن ِمن  وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ
َولََقۡد أ

ۡشَرۡكَت لََيۡحَبَطنه 
َ
َقۡبلَِك لَئِۡن أ

َعَملَُك َولََتُكوَننه ِمَن  
 ٦٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

66. Балки танҳо Аллоҳро парастиш кун 

ва сипосгузор бош» 
َِن   َ فَٱۡعُبۡد َوُكن م  بَِل ٱَّلله

َِٰكرِينَ   ٦٦ ٱلشه

67. Мушрикон Аллоҳро чунон ки 

сазовори Ӯст, арҷ наниҳоданд, ҳол он 

ки дар рӯзи қиёмат замин яксара дар 

қабзаи Ӯст ва осмонҳо ба дасти Вай 

дарҳампечида хоҳад шуд. Поку 

муназзаҳ аст Аллоҳ таоло ва аз он чи 

бо вай шарик месозанд, бартар аст 

َ َحقه َقۡدرِهِۦ  َوَما َقَدُرواْ ٱَّلله
ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم 

َ
َوٱلۡأ

َُٰتُۢ   َمََٰوَُٰت َمۡطوِيه ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا   بَِيِمينِهۚۦِْ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

 ٦٧ يُۡشِرُكونَ 
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68. [Дар остонаи қиёмат] Дар сур 

дамида мешавад. Пас, ҳар ки дар 

осмонҳо ва дар замин аст, мадҳуши 

марг хоҳад шуд, магар касе, ки Аллоҳ 

таоло бихоҳад, он гоҳ бори дигар дар 

он дамида мешавад ва ногаҳон [ҳама 

аз марг] бармехезанд ва чашм ба роҳ 

[-и фармони Парваридгор] ҳастанд 

ورِ َفَصعَِق َمن فِي   َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
ها َمن   ۡرِض إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ ٱلسه

ۡخَرىَٰ َفإَِذا 
ُ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ فِيهِ أ ُ َشآَء ٱَّلله

 ٦٨ ُهۡم قَِيام  يَنُظُرونَ 

69. [Дар рӯзи қиёмат] замин ба нури 

Парвардигораш равшан хоҳад шуд ва 

нома [-и аъмол] ниҳода мешавад ва 

паёмбарон ва гувоҳонро меоваранд ва 

миёни бандагон ба ҳақ ва адолат 

доварӣ мешавад ва ба ҳеҷ кас ситам 

нахоҳад шуд 

ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َوُوِضَع 
َ
ۡشَرَقِت ٱلۡأ

َ
َوأ

بِي ِـَۧن   ٱلِۡكَتَُٰب وَِجآْيَء بِٱلنه
  ِ َهَدآِء َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق  َوٱلشُّ

 ٦٩ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

70. Ва ҷазои амалкарди ҳар кас ба 

тамомӣ дода мешавад. Ва Аллоҳ 

таоло нисбат ба аъмолашон донотар 

аст 

ا َعِملَۡت َوُهَو   َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 
ۡعلَُم بَِما َيۡفَعلُونَ 

َ
 ٧٠ أ

71. Кофирон гурӯҳ-гурӯҳ ба сӯйи дузах 

ронда мешаванд. Ҳамин ки ба он ҷо 

мерасанд, дарҳояш кушода мегардад 

ва нигаҳбононаш мегӯянд: «Оё 

паёмбароне аз миёни худи шумо ба 

суроғатон наомаданд, ки оёти 

Парвардигоратонро барои шумо 

мехонданд ва дар бораи дидори ин 

рӯз ҳушдор медоданд? Онон [дар 

посух] мегӯянд: Оре, вале [мо 

инкорашон кардем ва] фармони 

муҷозот сазои кофирон аст» 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم  وَِسيَق ٱل
ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت 

لَۡم 
َ
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ بَۡو

َ
أ

ِنُكۡم َيۡتلُوَن   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
يَأ

َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت َرب ُِكۡم  
َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ 

ۡت َكلَِمُة   َقالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكۡن َحقه
َٰفِرِينَ   ٧١ ٱلَۡعَذاِب عَلَى ٱلَۡك

72. [Ба онон] Гуфта мешавад: «Аз 

дарҳои дузах ворид шавед ва 

ҷовидона дар он ба сар баред. Ва [ба 

ростӣ] ҷойгоҳи мутакаббирон чи бад 

[ҷойгоҳе] аст!» 

بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن  
َ
قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ

ۖۡ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ   ٧٢ فِيَها
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73. Ва касоне, ки аз Парвардигорашон 

парво доштанд, гурӯҳ-гурӯҳ ба сӯйи 

биҳишт ҳидоят мешаванд. Ҳамин ки ба 

он ҷо мерасанд, дар ҳоле ки дарҳои 

биҳишт кушода шудааст, [бо иззату 

эҳтиром ворид мешаванд] ва 

нигаҳбонони он ҷо мегӯянд: «Салом 

бар шумо. Хуш омадед. Ҷовидона ба 

биҳишт дароед» 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ  وَِسيَق ٱل
ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت 

َُٰبهَ  بَۡو
َ
ا َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم  أ

َعلَۡيُكۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها 
 ٧٣ َخَٰلِِدينَ 

74. Биҳиштиён мегӯянд: «Ситоиш ва 

сипос махсуси Аллоҳ таоло аст, ки 

ваъдаи хешро дар мавриди мо 

таҳаққуқ бахшид ва сарзамин [-и 

биҳишт]-ро ба мо мерос дод, ки дар 

ҳар ҷойи он бихоҳем, манзил мегирем. 

Ва [ба ростӣ] подоши аҳли амал чи 

некуст» 

هِذي َصَدَقَنا   ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
 ِمَن 

ُ
أ ۡرَض نَتََبوه

َ
ۡوَرَثَنا ٱلۡأ

َ
وَۡعَدهُۥ َوأ

ۡجُر 
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ ٱلۡجَنهةِ َحۡيُث نََشآُء

 ٧٤ ٱلَۡعَِٰملِينَ 

75. [Дар он рӯз] Фариштагонро хоҳӣ 

дид, ки перомуни Арш ҳалқа задаанд 

ва Парвардигорашонро ба покӣ 

меситоянд. Ва миёни мардум ба ҳаққу 

адолат доварӣ хоҳад шуд ва гуфта 

мешавад: «Ситоишу сипос махсуси 

Аллоҳ таоло Парвардигори ҷаҳониён 

аст» 

ۡوِل َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن ِمۡن حَ 
ٱلَۡعۡرِش يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡمْۚ  

ِۚ َوقِيَل ٱلۡحَۡمُد  ِ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٧٥ َّلِله



 

Ghafir 

 

834 

 

 اغفر

Сураи Ғофир غافر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Нузули [ин] китоб аз сӯйи Аллоҳи 

шикастнопазири доност 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلَۡعلِيمِ 

3. [Парвардигоре, ки] Омурзандаи 

гуноҳ ва тавбапазир, сахткайфар ва 

неъматбахш аст. Ҳеҷ маъбуде ба [ҳақ] 

ҷуз Ӯ нест ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи 

Ӯст 

وِۡب َشِديِد  ۢنِب َوَقابِِل ٱلته غَافِرِ ٱلذه
ها ُهَوۖۡ  ۡوِلِۖ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱلطه

 ٣ إِلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

4. Танҳо кофирон ҳастанд, ки дар 

бораи оёти илоҳӣ муҷодала мекунанд, 

пас, мабодо рафтуомадашон дар 

шаҳрҳо [барои тиҷорату 

баҳрамандиашон аз неъматҳои дунё] 

туро бифиребад 

ها  ِ إِل َما يَُجَِٰدُل فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ فَلَا َيۡغُرۡرَك َتَقلُُّبُهۡم   ٱل

 ٤ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ 

5. Пеш аз онон қавми Нуҳ ва пас аз 

онон низ гурӯҳҳои дигаре [ҳамчун 

қавми Од ва Самуд ва Лут низ 

паёмбаронашонро] дурӯғгӯ шумурданд 

ва ҳар қавме хост паёмбарашро 

дастгир кунад [ва ба қатл бирасонад]. 

Онон ба ботил муҷодала карданд, то 

бад-он васила ҳақро аз миён 

бардоранд. Ман низ ононро азоб 

кардам. [Пас, бингаред, ки] азоби Ман 

чи гуна буд 

ۡحَزاُب  
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح َوٱلۡأ َكذه
ةِۭ   مه

ُ
ۡت ُكلُّ أ ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ َوَهمه

ُخُذوُهۖۡ َوَجََٰدلُواْ  
ۡ
بِرَُسولِِهۡم لَِيأ

بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه  
َخۡذُتُهۡمۖۡ َفَكيۡ 

َ
 ٥ َف َكاَن ِعَقابِ فَأ
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6. Ва фармони азоби Парвардигорат 

дар бораи кофирон инчунин ба 

таҳаққуқ пайваст, ки онон аҳли 

оташанд 

ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى  َوَكَذَٰلَِك َحقه
ۡصَحَُٰب  

َ
نهُهۡم أ

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱل

ارِ   ٦ ٱلنه

7. Фариштагоне, ки Аршро ҳамл 

мекунанд ва онон, ки гирди он ҳалқа 

задаанд, Парвардигорашонро ба покӣ 

меситоянд ва ба Ӯ имон доранд ва [ин 

гуна] барои аҳли имон омурзиш 

мехоҳанд: «Парвадигоро, раҳмат ва 

донишат ҳар чизеро фаро гирифтааст, 

пас, касонеро, ки тавба карданд ва 

пайрави роҳи Ту шуданд, биёмурз ва 

аз азоби дузах нигаҳ дор» 

هِذيَن َيحِۡملُوَن ٱلَۡعۡرَش َوَمۡن   ٱل
َحۡولَُهۥ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم  

هِذيَن  َويُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِل
ْۖۡ َربهَنا وَِسۡعَت ُكله َشۡيٖء رهۡحمَٗة  َءاَمُنوا

ه  ِذيَن تَابُواْ َوٱتهَبُعواْ  وَِعلۡٗما فَٱۡغفِۡر لِل
 ٧ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

8. Парвардигоро, онон ва падарон [ва 

модарон] ва ҳамсарону фарзандони 

солеҳашонро дар боғҳои ҷовидони 

биҳишт, ки ваъда додаӣ, дохил кун, ки 

бе тардид, Ту шикастнопазиру ҳакимӣ 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي َربهَنا وَ  ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
أ

وََعدتهُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم 
نَت  

َ
َٰتِِهۡمْۚ إِنهَك أ ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َوأ

 ٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

9. [Бор илоҳо] Ононро аз [кайфари] 

бадиҳо ҳифз кун ва ҳар киро дар он 

рӯз аз [кайфари] бадиҳо нигоҳ дорӣ, 

фарогирифтаи раҳматат қарор додаӣ. 

Ин ҳамон комёбии бузург аст» 

ي ِـ َاِت   ي ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه َوقِِهُم ٱلسه
َٰلَِك ُهَو   ۚۥْ َوَذ يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد َرِحمَۡتُه

 ٩ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

10. Ва кофиронро [дар дузах] нидо 

медиҳанд, ки: «Душманӣ ва хашми 

Аллоҳ таоло сахттар аз душманӣ ва 

хашми шумо нисбат ба худатон аст, 

чаро ки ба имон даъват мешудед, 

вале [бо душманӣ нисбат ба худ 

ақидаи тавҳидро] инкор мекардед» 

هِذيَن َكَفُرواْ ُيَناَدۡوَن لََمۡقُت   إِنه ٱل
ۡقتُِكۡم  ۡكبَُر ِمن مه

َ
ِ أ ٱَّلله

نُفَسُكمۡ 
َ
 إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن أ

 ١٠ َفَتۡكُفُرونَ 
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11. Онон [дар посух] мегӯянд: 

«Парвардигоро, моро ду бор мирондӣ 

ва ду бор зинда кардӣ, пас, [акнун ки] 

ба гуноҳони худ эътироф кардем, оё 

роҳе барои хуруҷ [аз дузах] вуҷуд 

дорад»? 

ۡحَييَۡتَنا  َقالُواْ 
َ
َمتهَنا ٱثۡنََتيِۡن َوأ

َ
َربهَنآ أ

ٱثۡنََتيِۡن فَٱۡعتََرۡفَنا بُِذنُوبَِنا َفَهۡل إِلَيَٰ  
ِن َسبِيلٖ   ١١ ُخُروٖج م 

12. [Ба онон гуфта мешавад] «Ин 

[азоб] бад-он сабаб аст, ки чун Аллоҳ 

таоло ба яктоӣ хонда мешуд, инкор 

мекардед, вале агар ба Ӯ ширк оварда 

мешуд, имон меовардед. [Акнун] 

Доварӣ аз они Аллоҳи 

баландмартабаи бузург аст» 

ُ وَۡحَدهُۥ  ۥٓ إَِذا ُدِعَي ٱَّلله نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

  ْْۚ َكَفۡرُتۡم َوِإن يُۡشَرۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
ِ ٱلَۡكبِيرِ  ِ ٱلَۡعلِى   ١٢ فَٱلۡحُۡكُم َّلِله

13. Ӯст, ки нишонаҳои [тавон ва 

тадбири] худро ба шумо ироа медиҳад 

ва бароятон [бо нузули борон] аз 

осмон рӯзӣ мефиристад, вале танҳо 

касоне панд мегиранд, ки [холисона ба 

даргоҳи илоҳӣ] тавба кунанд 

ُِل  هِذي يُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويُنَز  ُهَو ٱل
َمآ  َِن ٱلسه ْۚ َوَما  لَُكم م  ِء رِۡزٗقا

ها َمن يُنِيُب  ُر إِل  ١٣ َيَتَذكه

14. [Танҳо] Аллоҳро бо хулуси эътиқод 

бихонед, ҳарчанд кофирон нохушнуд 

бошанд 

يَن َولَۡو   ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَٱۡدُعواْ ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ١٤ َكرِهَ ٱلَۡك

15. Ӯ дорои дараҷоти рафеъ ва соҳиби 

Арш аст ва ба сӯйи ҳар як аз 

бандагонаш, ки бихоҳад, ба фармони 

хеш ваҳй мефиристад, то [ба онон] 

дар бораи рӯзи мулоқот ҳушдор диҳад 

َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلِۡقي   َرفِيُع ٱلده
ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء 

َ
وَح ِمۡن أ ٱلرُّ

لَاقِ   ١٥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ لُِينِذَر يَۡوَم ٱلته

16. Он рӯз, ки мардум ҳозир ва намоён 

мешаванд ва чизе аз онон бар Аллоҳ 

таоло пӯшида нахоҳад монд [Аллоҳ 

таоло мефармояд]: «Имрӯз 

фармонравоӣ аз они кист»? [Он гоҳ 

худ мефармояд] «Аз они Аллоҳи 

ягонаи пирӯзманд» 

ِ يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا  َيخَۡفيَٰ عَلَى ٱَّلله
 ِ ۖۡ َّلِله ْۚ ل َِمِن ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَم ِمۡنُهۡم َشۡيء 

ارِ   ١٦ ٱلَۡوَِٰحِد ٱلَۡقهه
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17. Имрӯз ҳар кас дар баробари он чи 

кардааст, подош дода мешавад ва ҳеҷ 

ситаме дар миён нест. Бе гумон, 

Аллоҳ таоло дар ҳисобрасӣ сареъ аст 

جَۡزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتْۚ  ٱلَۡيۡوَم تُ 
َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله لَا ُظلَۡم ٱلَۡيۡوَم

 ١٧ ٱلۡحَِسابِ 

18. Ба онон дар мавриди рӯзи қиёмат 

[ки бисёр наздик аст] ҳушдор бидеҳ, он 

гоҳ ки [аз шиддати ваҳшат] ҷонҳо ба 

гулӯгоҳ мерасад, дар ҳоле ки саршор 

аз андуҳ шудаанд. [Дар он рӯз] 

Ситамгарон на дӯсти меҳрубоне 

доранд ва на шафеъе, ки суханаш 

пазируфта шавад 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب 
َ
َوأ

لََدى ٱلۡحََناِجرِ َكَِٰظِميَنْۚ َما  
َٰلِِميَن ِمۡن َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع   لِلظه

 ١٨ ُيَطاعُ 

19. [Аллоҳ таоло] Ҳаракоти бади 

чашмҳо ва он чиро, ки дар дилҳои 

афрод нуҳуфта аст, [ба хубӣ] медонад 

ۡعيُِن َوَما ُتخِۡفي 
َ
َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱلۡأ

ُدورُ   ١٩ ٱلصُّ

20. Аллоҳ таоло ба адолат доварӣ 

мекунад ва маъбудоне, ки [мушрикон] 

ба ҷойи Аллоҳ таоло ибодат мекунанд, 

ҳеҷ гуна доварӣ надоранд. Ба ростӣ, 

ки Аллоҳ таоло шунавову биност 

هِذيَن   ِۖ َوٱل ِ ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا َيۡقُضوَن 

ِميُع   َ ُهَو ٱلسه بَِشۡيٍءِۗ إِنه ٱَّلله
 ٢٠ ٱلَۡبِصيرُ 

21. Оё мушрикон дар замин гардиш 

накардаанд, то бубинанд саранҷоми 

касоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна 

будааст? Он ақвоми гузашта 

нерумандтар аз инҳо буданд ва осору 

биноҳои бештаре дар замин падид 

оварданд, аммо Аллоҳ таоло ононро 

ба [сабаби] гуноҳонашон азоб кард, 

дар ҳоле ки дар баробари [азоби] 

Аллоҳ таоло ҳеҷ [ёр ва] мудофеъе 

надоштанд 

ۡرِض َفَينُظُرواْ 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

هِذيَن َكانُواْ ِمن  َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
َشده ِمۡنُهۡم ُقوهٗة  

َ
َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُواْ ُهۡم أ

  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ۡرِض فَأ

َ
وََءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

ِ ِمن بُِذنُوبِِهۡم َوَما كَ  َِن ٱَّلله اَن لَُهم م 
 ٢١ َواقٖ 
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22. Ин [кайфар] бад-он сабаб буд, ки 

Паёмбарашон нишонаҳои равшан 

барояшон ироа мекарданд, вале онон 

инкор меварзиданд ва Аллоҳ таоло 

низ азобашон кард. Бе гумон, Ӯ 

тавонманди сахткайфар аст 

نهُهۡم َكانَت 
َ
َٰلَِك بِأ تِيِهۡم رُُسلُُهم  َذ

ۡ
تهأ

  ْۚ ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََكَفُرواْ فَأ

 ٢٢ إِنهُهۥ َقوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

23. Мо Мӯсоро бо муъҷизоти худ ва 

далели қотеъ фиристодем 
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا 

َ
َولََقۡد أ

بِينٍ   ٢٣ وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

24. Ба сӯйи Фиръавн ва Ҳомон ва 

Қорун, вале [онон] гуфтанд: «[Ӯ] 

Ҷодугаре дурӯғгӯст» 

َُٰروَن َفَقالُواْ  إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق
اب    ٢٤ َسَِٰحر  َكذه

25. Аммо ҳангоме ки Мӯсо муъҷизоти 

илоҳӣ ва далоили маҳкамро аз ҷониби 

Мо бар онон нишондод, [Фиръавн ва 

ёронаш саркашӣ карданд ва] гуфтанд: 

«Писарони касонеро, ки ба Мӯсо имон 

овардаанд, бикушед ва занонашонро 

[барои канизӣ] зинда нигоҳ доред», 

вале найранги кофирон маҳкум ба 

фаност 

ِ ِمۡن ِعنِدنَا  ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه
هذِ  ۡبَنآَء ٱل

َ
يَن َءاَمُنواْ َقالُواْ ٱۡقُتلُٓواْ أ

َمَعُهۥ َوٱۡسَتۡحُيواْ نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكۡيُد 
ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ٢٥ ٱلَۡك

26. Фиръавн гуфт: «Бигузоред, то 

Мӯсоро бикушам ва [чун касеро 

надорад] ногузир аст 

Парвардигорашро ба ёрӣ бихонад [ва 

ман аз вай ҳаросе надорам]. 

Метарсам, ки ӯ динатонро дигаргун 

созад ё дар ин сарзамин табоҳӣ ба 

бор оварад» 

ۡقُتۡل ُموَسيَٰ  
َ
َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َذُرونِٓي أ

َل   ِ ن ُيَبد 
َ
َخاُف أ

َ
ۥٓۖۡ إِن ِٓي أ َولَۡيۡدُع َربهُه

ۡرِض 
َ
ن ُيۡظِهَر فِي ٱلۡأ

َ
ۡو أ

َ
دِيَنُكۡم أ

 ٢٦ ٱلَۡفَسادَ 

27. Мӯсо гуфт: «Ман аз [шарри] ҳар 

мутакаббире, ки ба рӯзи ҳисоб бовар 

надорад, ба Парвардигори хеш ва 

Парвардигори шумо паноҳ мебарам» 

َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي 
ها يُۡؤِمُن   ِ ُمَتَكب ِٖر ل

ِن ُكل  َوَرب ُِكم م 
 ٢٧ بَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 
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28. Ва марди муъмине аз хонаводаи 

Фиръавн, ки имонашро пинҳон 

медошт, гуфт: «Оё мехоҳед ин мардро 

[фақат ба хотири ин ҷурм] бикушед, ки 

мегӯяд: «Парвардигорам Аллоҳ таоло 

аст» ва [дар таъйиди суханаш низ] 

далоили равшане аз сӯйи 

Парвардигратон барои шумо 

овардааст? Агар дурӯғгӯ бошад, 

[гуноҳи] дурӯғаш бар уҳдаи худи ӯст ва 

агар рост гуфта бошад, [дасти кам] 

бархе аз азобҳое, ки ваъда медиҳад, 

ба шумо хоҳад расид 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن   ۡؤِمن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
ن 

َ
َتۡقُتلُوَن رَُجلًا أ

َ
ۥٓ أ يَۡكُتُم إِيَمََٰنُه

 ُ  َوَقۡد َجآَءُكم  َيُقوَل َرب َِي ٱَّلله
ب ُِكۡمۖۡ َوِإن يَُك  بِٱلَۡبي َِنَِٰت ِمن ره
ۖۥۡ َوِإن يَُك   َكَِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذبُُه

هِذي   َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبۡعُض ٱل
َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو  يَعُِدُكۡمۖۡ إِنه ٱَّلله

اب    ٢٨ ُمۡسرِف  َكذه

29. Бе тардид, Аллоҳ таоло касеро, ки 

исрофкору дурӯғгӯст, ҳидоят 

намекунад. Эй қавми ман, имрӯз 

фармонравоӣ дар ихтиёри шумост ва 

дар ин сарзамин султа доред, вале 

агар сахтгирии Аллоҳ таоло 

домангирамон шавад, чи касе моро 

ёрӣ хоҳад кард»? Фиръавн гуфт: «Ман 

фақат он чиро салоҳ медонам, мегӯям 

ва шуморо ба роҳи рост ҳидоят 

мекунам» 

َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَم َظَِٰهرِيَن  
ِس 

ۡ
ۡرِض َفَمن يَنُصُرنَا ِمنُۢ بَأ

َ
فِي ٱلۡأ

ْۚ َقاَل فِرَۡعۡوُن َمآ   ِ إِن َجآَءنَا ٱَّلله
ۡهِديُكۡم 

َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
ها َمآ أ رِيُكۡم إِل

ُ
أ

ها َسبِيَل ٱلرهَشادِ  ٢٩ إِل

30. Он марди муъмин гуфт: «Эй қавми 

ман, метарсам азобе ҳамчун азоби 

ақвоми пешин [ки аз паёмбаронашон 

сарпечӣ карданд] бар саратон биёяд 

َخاُف  
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل
ۡحَزابِ 

َ
ِۡثَل يَۡوِم ٱلۡأ  ٣٠ َعلَۡيُكم م 

31. Монанди шеваи [азоби] қавми Нуҳ 

ва Оду Самуд ва касоне ки баъд аз 

онон буданд, дар ҳоле Аллоҳ таоло 

ситаме барои бандагонаш намехоҳад 

ِب َقۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد  
ۡ
ِمۡثَل َدأ

ُ يُرِيُد  هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َوَما ٱَّلله َوٱل
 ٣١ ُظلۡٗما ل ِلۡعَِبادِ

32. Ва эй қавми ман, бар шумо аз рӯзе 

метарсам, ки мардум ба фарёд аз 

якдигар ёрӣ мехоҳанд 

َخاُف َعلَۡيُكۡم يَۡوَم 
َ
َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ

َنادِ  ٣٢ ٱلته
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33. [Ҳамон] Рӯзе, ки ҳамагӣ [аз тарс] ба 

ақиб боз мегардед ва дар баробари 

[муҷозоти] Аллоҳ таоло ҳеҷ муҳофизе 

надоред ва ҳар киро Аллоҳ таоло 

гумроҳ кунад, ҳеҷ ҳидоятгаре нахоҳад 

дошт 

َِن  ُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م  يَۡوَم تَُول
 ُ ِ ِمۡن عَاِصٖمِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ٱَّلله

 ٣٣ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ 

34. Пеш аз ин низ Юсуф бо далоили 

равшан наздатон омад, аммо шумо аз 

он чи бароятон оварда буд, пайваста 

дар шак будед, то замоне, ки аз дунё 

рафт [ва бар тардидатон афзуда шуд]. 

Он гоҳ гуфтед: «Аллоҳ таоло ҳаргиз 

пас аз вай паёмбареро мабъус 

нахоҳад кард». Аллоҳ таоло 

исрофкори бадгумонро ин гуна гумроҳ 

месозад 

وُسُف ِمن َقۡبُل َولََقۡد َجآَءُكۡم يُ 
ا  ِمه بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما زِلُۡتۡم فِي َشك ٖ م 

َجآَءُكم بِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َهلََك قُلُۡتۡم  
ُ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗاْۚ   لَن َيۡبَعَث ٱَّلله

ُ َمۡن ُهَو ُمۡسرِف    َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله
ۡرتَاٌب   ٣٤ مُّ

35. Касоне, ки дар мавриди оёти 

илоҳӣ, бе он ки далеле дошта бошад, 

ба муҷодала бармехезад, 

[рафторашон] назди Аллоҳ таоло ва 

муъминин сахт нописанд аст. Аллоҳ 

таоло ин гуна бар дили ҳар 

мутакаббири худкома муҳр [-и ғафлат] 

мезанад 

  ِ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱل
َُٰهۡمۖۡ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد بَِغيِۡر سُ  تَى

َ
لَۡطٍَٰن أ

ْْۚ َكَذَٰلَِك  هِذيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱل ٱَّلله
ِ قَلِۡب ُمَتَكب ِٖر 

ُ عَلَىَٰ ُكل  َيۡطَبُع ٱَّلله
 ٣٥ َجبهارٖ 

36. Фиръавн [ба вазираш] гуфт: «Эй 

Ҳомон, барои ман бинои баланде 

бисоз, шояд ба роҳҳое бирасам 

َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي 
ۡسَبََٰب 

َ
بۡلُُغ ٱلۡأ

َ
 ٣٦ َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

37. Роҳҳое дар осмонҳо [ки маро то 

Арши илоҳӣ бибарад], то ба маъбуди 

Мӯсо бингарам [ва аз Ӯ огоҳ шавам], 

ҳарчанд, ман қатъан ӯро дурӯғгӯ 

мепиндорам». Бад-ин сон зиштии 

кирдори Фиръавн [дар назарш] ороста 

гашт ва аз роҳ [-и ҳақ] бозмонд ва 

найранги Фиръавн ба зиён ва табоҳӣ 

анҷомид 

لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ  طه
َ
َمََٰوَِٰت فَأ ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
أ

  ْۚ ُظنُُّهۥ َكَِٰذٗبا
َ
ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

َوَكَذَٰلَِك ُزي َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ  
بِيِلِۚ َوَما َكۡيُد وَ  ُصده َعِن ٱلسه

ها فِي َتَبابٖ   ٣٧ فِرَۡعۡوَن إِل
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38. Он марди муъмин гуфт: «Эй қавми 

ман, аз ман пайравӣ кунед, то шуморо 

ба роҳи рост ҳидоят кунам 

هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم ٱتهبُِعوِن   َوَقاَل ٱل
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرهَشادِ

َ
 ٣٨ أ

39. Эй қавми ман, ин зиндагии дунё 

баҳрае [андак ва зудгузар] аст ва 

охират сарои ҷовидон аст 

ۡنَيا َمَتَٰع    ةُ ٱلدُّ َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٩ َوِإنه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَي َداُر ٱلَۡقَرارِ 

40. Ҳар ки кори баде муртакиб шавад, 

ба таносуби он кайфар хоҳад дид ва 

мардон ва занони муъмин ва некукор 

ба биҳишт ворид мешаванд ва дар он 

ҷо аз неъмати бешумор бархӯрдор 

хоҳанд шуд 

ها   َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
ِن َذَكٍر   ۖۡ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م  ِمۡثلََها

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
نَثيَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ُ
ۡو أ

َ
 أ

يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة يُۡرَزُقوَن فِيَها بَِغيِۡر  
 ٤٠ ِحَسابٖ 

41. Эй қавми ман, чи шуда, ки ман 

шуморо ба роҳи наҷот даъват 

мекунам, вале шумо маро ба оташ 

фаро мехонед? 

ةِ   ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلنهَجوَٰ
َ
۞َوَيََٰقۡوِم َما لِٓي أ

ارِ َوتَۡدُعونَنِٓي إِلَي   ٤١ ٱلنه

42. Маро даъват мекунед, ки Аллоҳро 

инкор кунам ва чизеро, ки [дар қудрат] 

бо Аллоҳ таоло шарик гардонам, ки 

ҳеҷ иттилое аз он надорам, дар ҳоле 

ки ман шуморо ба сӯйи [Парвардигори] 

шикастнопазир ва омурзгор фаро 

мехонам 

ۡكُفرَ 
َ
ۡشرَِك  تَۡدُعونَنِي لِأ

ُ
ِ َوأ  بِٱَّلله

نَا۠ 
َ
بِهِۦ َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم  َوأ

َٰرِ  ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه
َ
 ٤٢ أ

43. Ногузир он чи маро бад-он даъват 

мекунед, дар дунё ва охират [тавони 

иҷобати] дуоеро надорад ва бозгашти 

мо ба пешгоҳи Аллоҳ таоло аст ва 

исрофкорон [дар куфру гуноҳ] дузахӣ 

ҳастанд 

نهَما تَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِ لَيَۡس 
َ
لَا َجَرَم أ

ۡنَيا َولَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  لَُهۥ َدۡعَوة  فِي ٱلدُّ
نه ٱلُۡمۡسرِفِيَن  

َ
ِ َوأ نَآ إِلَي ٱَّلله نه َمَرده

َ
َوأ

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٤٣ ُهۡم أ
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44. Ба зудӣ суханони маро ба ёд хоҳед 

овард ва ман кори худро ба Аллоҳ 

таоло вогузор мекунам, зеро Аллоҳ 

таоло нисбат ба [кирдори] бандагон 

биност» 

ُقوُل لَُكۡمْۚ 
َ
فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ

 َ ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
َفو ُِض أ

ُ
َوأ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ  ٤٤ بَِصيُر

45. Пас, Аллоҳ таоло ӯро аз осеби 

дасисаи онон ҳифз намуд ва азоби 

сахт домангири фиръавниён шуд 

 ْۡۖ ُ َسي ِـ َاِت َما َمَكُروا َُٰه ٱَّلله َفَوقَى
وََحاَق أَـِبِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء  

 ٤٥ ٱلَۡعَذابِ 

46. Ҳамон оташе, ки [дар қабрҳояшон] 

бомдоду шомгоҳ бар он арза 

мешаванд ва рӯзе, ки қиёмат барпо 

гардад [фармон мерасад]: 

«Фиръавниёнро дар сахттарин азоб 

ворид кунед» 

ا  اُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ ٱلنه
ۡدِخلُٓواْ 

َ
اَعُة أ ْۚ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه ا وََعِشي ٗ

َشده ٱلَۡعَذابِ 
َ
 ٤٦ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

47. Он гоҳ ки дар оташи дузах 

кашмакаш [муҷодала] мекунанд, 

мардумони зердаст ба роҳбарони 

гумроҳгар мегӯянд: «Мо пайрави шумо 

будем, оё мумкин аст бахше аз азоби 

оташро аз мо дур кунед?» 

ارِ َفَيُقوُل  وَن فِي ٱلنه َوِإۡذ َيَتَحآجُّ
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ٱلضُّ

ۡغُنوَن َعنها  لَُكمۡ  نُتم مُّ
َ
 َتَبٗعا َفَهۡل أ

ارِ  َِن ٱلنه  ٤٧ نَِصيٗبا م 

48. Роҳбарони гумроҳгар мегӯянд: «Бе 

тардид, ҳамаи мо дар оташ хоҳем буд. 

Аллоҳ таоло миёни бандагонаш 

доварӣ кардааст» 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكل   فِيَهآ   َقاَل ٱل
 َ  ٤٨ َقۡد َحَكَم َبيَۡن ٱلۡعَِبادِ إِنه ٱَّلله

49. Ва касоне, ки дар оташанд, ба 

нигаҳбонони дузах мегӯянд: «Аз 

Парвардигоратон бихоҳед, ки барои як 

рӯз ин азобро аз мо бардорад» 

هِذيَن فِي ٱلنهارِ ِلخََزنَةِ َجَهنهَم  َوَقاَل ٱل
ِۡف َعنها يَ  ۡوٗما  ٱۡدُعواْ َربهُكۡم ُيخَف 

َِن ٱلَۡعَذابِ   ٤٩ م 
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50. Онон посух медиҳанд: «Магар 

паёмбаронатон нишонаҳои равшан 

бар шумо ироа накарданд»? Дузахиён 

мегӯянд: «Бале». Ва маъмурон 

мегӯянд: «Пас, [бе натиҷа] дархост 

кунед, ки дархости кофирон [мардуду] 

табоҳ аст» 

َولَمۡ 
َ
تِيُكۡم رُُسلُُكم   َقالُٓواْ أ

ۡ
تَُك تَأ

 ُْۗ ِۚ َقالُواْ فَٱۡدُعوا بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َقالُواْ بَلَىَٰ
ها فِي  َٰفِرِيَن إِل َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡك

 ٥٠ َضَلَٰلٍ 

51. Бе гумон, Мо паёмбарони худ ва 

аҳли имонро дар зиндагии дунё ва 

рӯзе, ки гувоҳон [ба шаҳодат] 

бармехезанд, ёрӣ мекунем 

هِذيَن َءاَمُنواْ فِي  إِنها لََننُصُر رُُسلََنا َوٱل
ۡنَيا َويَۡوَم َيُقوُم  ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

ۡشَهَٰدُ 
َ
 ٥١ ٱلۡأ

52. Рӯзе, ки узрхоҳии ситамгарон суде 

ба ҳолашон нахоҳад дошт. Онон аз 

раҳмати илоҳӣ ба дуранд ва душвории 

азоби охиратро [дар пеш] доранд 

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتُهۡمۖۡ   يَۡوَم لَا يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ َولَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

53. Мо ба Мӯсо [мақоми] ҳидоят 

бахшидем ва Бани Исроилро ворисони 

Таврот қарор додем 

ۡوَرۡثَنا 
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب بَ   ٥٣ نِٓي إِۡسَر

54. [Китобе, ки] Барои хирадмандон 

ҳидояту панд аст 
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ ُهٗدى َوذِۡكَرىَٰ لِأ

55. Пас, [эй паёмбар, бар озори 

мушрикон] шикебо бош, [ки] яқинан, 

ваъдаи Аллоҳ таоло рост аст ва барои 

гуноҳат омурзиш бихоҳ ва 

Парвардигоратро шомгоҳ ва бомдод 

ба покӣ ситоиш кун 

ِ َحق   َوٱۡسَتۡغفِۡر   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
لَِذۢنبَِك وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ  

َٰرِ   ٥٥ َوٱلِۡإبَۡك

56. Касоне, ки дар мавриди оёти 

илоҳӣ, бе он ки далеле дар 

ихтиёрашон бошад, ба муҷодала 

бармехезанд, дар дилҳояшон [ғуруру] 

такаббурест, ки ҳаргиз бад-он 

нахоҳанд расид, пас, [аз шарри эшон] 

ба Аллоҳ таоло паноҳ бибар, ки ба 

ростӣ, Ӯ шунавову биност 

 ِ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
َُٰهۡم إِن فِي بَِغيِۡر  تَى

َ
ُسلَۡطٍَٰن أ

ا ُهم بَِبَٰلِغِيهِِۚ   ها كِبۡر  مه ُصُدورِهِۡم إِل
ِميُع  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

 ٥٦ ٱلَۡبِصيرُ 
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57. Мусалламан, офариниши осмонҳо 

ва замин бузургтар аз офариниши 

инсонҳост [пас, барпо кардани қиёмат 

барои Аллоҳ таоло душвор нест], вале 

бештари мардум намедонанд 

ۡكبَُر 
َ
ۡرِض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَخَلُۡق ٱلسه

ۡكثََر 
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ِمۡن َخلِۡق ٱلنه

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٥٧ ٱلنه

58. Ҳаргиз нобино ва бино баробар 

нестанд, ва муъминони накукор бо 

бадкорон яксон нахоҳанд буд, [вале] 

иддаи каме аз шумо панд мепазиред 

ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر  
َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ا  َولَا ٱلُۡمِسٓيُءْۚ قَلِيلٗا مه

ُرونَ   ٥٨ َتَتَذكه

59. Ҳеҷ тардиде дар ин нест, ки рӯзи 

қиёмат фаро мерасад, вале бештари 

мардум имон намеоваранд 

ها َرۡيَب فِيَها   اَعَة ٓأَلتَِية  ل إِنه ٱلسه
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ

 ٥٩ يُۡؤِمُنونَ 

60. Парвардигоратон фармуд: «Маро 

бихонед, то [дуои] шуморо иҷобат 

кунам. Касоне, ки аз ибодати Ман 

саркашӣ мекунанд, ба зудӣ бо хорӣ ба 

ҷаҳаннам ворид мешаванд» 

ۡسَتِجۡب 
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

هِذيَن يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن  لَُكۡمْۚ إِنه ٱل
ِعَباَدتِي َسَيۡدُخلُوَن َجَهنهَم 

 ٦٠ َداِخرِينَ 

61. Аллоҳ таоло аст, ки шабро 

бароятон падид овард, то дар он 

оромиш ёбед ва рӯзро равшанибахш 

[қарор дод, то ба талош пардозед]. Ба 

ростӣ, Аллоҳ таоло нисбат ба мардум 

[лутфу] бахшиш дорад, вале бештари 

мардум сипос намегузоранд 

هۡيَل   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل ٱَّلله
َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه   لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه

َ لَُذو َفۡضلٍ  اِس َوَلَِٰكنه  ٱَّلله عَلَى ٱلنه
ۡكثََر ٱلنهاِس لَا يَۡشُكُرونَ 

َ
 ٦١ أ

62. Ин аст Аллоҳ таоло Парвардигори 

шумо, [ки] офаринандаи ҳар мавҷуде 

[аст]. Ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест, 

пас, чи гуна [аз парастиши Ӯ] 

мунҳариф мешавед? 

ُ َربُُّكۡم َخَٰلِ  َٰلُِكُم ٱَّلله ِ َذ
ُق ُكل 

هيَٰ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ هٓا إَِلََٰه إِل َشۡيٖء ل

 ٦٢ تُۡؤَفُكونَ 
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63. Ба ҳамин сурат касоне, ки оёти 

илоҳиро инкор мекунанд, низ [аз ҳақ] 

мунҳариф мегарданд 

هِذيَن َكانُواْ أَـِبَيَِٰت   َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل
ِ َيجَۡحُدونَ   ٦٣ ٱَّلله

64. Аллоҳ таоло аст, ки заминро 

қароргоҳ ва осмонро сарпаноҳатон 

муқаррар дошт ва шуморо шакле 

бахшид ва шаклҳоятонро зебо 

биофарид ва аз неъматҳои покиза ба 

шумо рӯзӣ дод. Ин аст Аллоҳ таоло – 

Парвардигори шумо, пас, пурбаракату 

бузургвор аст Аллоҳ таоло, ки 

Парвардигори ҷаҳониён аст 

ۡرَض  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

َرُكۡم  َمآَء بَِناٗٓء َوَصوه قََراٗرا َوٱلسه
َِن  ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم َوَرَزقَُكم م 

َ
فَأ

ُ َربُُّكۡمۖۡ  َٰلُِكُم ٱَّلله ي َِبَِٰتِۚ َذ ٱلطه
ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٤ َفَتَباَرَك ٱَّلله

65. Аллоҳ таоло зинда [ва поянда] аст 

ва маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест, пас, 

Ӯро бо хулуси эътиқод бихонед. 

Ситоиш ва сипос махсуси Аллоҳ 

таоло-Парвардигори ҷаҳониён аст 

ها ُهَو فَٱۡدُعوهُ  ُهَو ٱلَۡحيُّ لَٓا إَِلََٰه إِل
 ِ ِ َرب  يَنُۗ ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

 ٦٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

66. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ман аз 

парастиши афроде, ки шумо ба ҷойи 

Аллоҳ таоло [ба ниёиш] мехонед, наҳй 

шудаам, зеро нишонаҳои равшане аз 

ҷониби Парвардигорам ба ман 

расидааст ва фармон ёфтаам, ки 

[танҳо] дар баробари Парвардигори 

ҷаҳониён таслим бошам» 

هِذيَن ۞قُۡل  ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
 إِن ِي نُِهيُت أ

ا َجآَءنَِي   ِ لَمه تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡسلَِم  

ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ب ِي َوأ ٱلَۡبي َِنَُٰت ِمن ره

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٦ لَِرب 

67. Ӯст, ки шуморо аз хок ва сипас 

[тайи мароҳили мухталиф] аз нутфа ва 

он гоҳ хуни баста [ҷанини ибтидоӣ] 

офарид, сипас шуморо [ба сурати] 

кӯдаке [ба дунё] меоварад ва имкон 

медиҳад, то ба ҳадди рушд [ва камоли 

неру] бирасед. Сипас [солҳо зиндагӣ 

мекунед, то] солхӯрда мешавед. Бархе 

аз шумо дучори марги зудрас хоҳанд 

шуд ва [ба гурӯҳе дигар имкон 

медиҳад], то ба аҷали муайян 

бирасед, бошад, ки биандешед 

ِن تَُراٖب ُثمه   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ ُثمه  

ُيخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ 
  ْۚ ُكۡم ُثمه لَِتُكونُواْ ُشُيوٗخا ُشده

َ
أ

ن   ۖۡ َوِمنُكم مه هيَٰ ِمن َقۡبُل ُيَتَوف
ي َولََعلهُكۡم   َسم ٗ َجلٗا مُّ

َ
َولَِتۡبلُُغٓواْ أ

 ٦٧ َتۡعقِلُونَ 
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68. Ӯст, ки зинда мекунад ва 

мемиронад ва ҳангоме ки чизеро 

мехоҳад, танҳо ба ӯ мегӯяд: «Мавҷуд 

шав», пас, [бедиранг] мавҷуд мешавад 

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َف  إَِذا َقَضيَٰٓ ُهَو ٱل
ۡمٗرا َفإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن  

َ
أ

 ٦٨ َفَيُكونُ 

69. Оё надидӣ касоне, ки дар бораи 

оёти илоҳӣ муҷодала мекунанд, чи 

гуна [аз роҳи ҳақ] мунҳариф 

мегарданд? 

هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

هيَٰ يُۡصَرُفونَ  ن
َ
ِ أ  ٦٩ َءاَيَِٰت ٱَّلله

70. Касоне, ки китоби [осмонӣ] ва 

паёми паёмбарони моро дурӯғ 

шумурданд, ба зудӣ [натиҷаи 

кирдорашонро] хоҳанд донист 

بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ   هِذيَن َكذه ٱل
ۖۡ فََسۡوَف  ۡرَسلَۡنا بِهِۦ رُُسلََنا

َ
أ

 ٧٠ َيۡعلَُمونَ 

71. Он гоҳ ки ғул ва занҷир бар 

гарданашон қарор гирифта ва кашида 

мешаванд 

َلَِٰسُل  ۡعَنَٰقِِهۡم َوٱلسه
َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
إِذِ ٱلۡأ

 ٧١ يُۡسَحُبونَ 

72. [Ибтидо] Дар оби ҷӯшомада ва 

сипас дар оташи дузах афрӯхта 

мешаванд 

ارِ  فِي ٱلۡحَِميِم ُثمه فِي ٱلنه
 ٧٢ يُۡسَجُرونَ 

73. Он гоҳ ба эшон гуфта мешавад: 

«Бутҳое, ки шарики [Аллоҳ таоло] 

қарор медодед, куҷо ҳастанд? 

ۡيَن َما ُكنُتۡم  
َ
ُثمه قِيَل لَُهۡم أ

 ٧٣ تُۡشِرُكونَ 

74. [Ҳамон маъбудоне, ки] ба ҷойи 

Аллоҳ таоло [ибодат мекардед]. Онон 

гӯянд: «Аз [назари] мо нопадид 

шуданд, гӯӣ мо ҳаргиз пеш аз ин 

чизеро [ба парастиш] намехондем». 

Ин гуна Аллоҳ таоло кофиронро 

гумроҳ мекунад 

ِۖۡ َقالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل  ِمن ُدوِن ٱَّلله
  ْۚ ا هۡم نَُكن نهۡدُعواْ ِمن َقۡبُل َشۡيـ ٗ ل

َٰفِرِينَ  ُ ٱلَۡك  ٧٤ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله
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75. Ин [азоб] аз он ҷиҳат аст, ки ба 

ноҳақ дар замин шодмонӣ ва сармастӣ 

мекардед ва фахр мефурӯхтед 

َٰلُِكم بَِما ُكنُتۡم َتۡفرَُحوَن فِي  َذ
ِ َوبَِما ُكنُتۡم  ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
ٱلۡأ

 ٧٥ َتۡمرَُحونَ 

76. [Акнун] Аз дарҳои ҷаҳаннм ворид 

шавед ва ҷовидона дар он ҷо 

бимонед. Ва [ба ростӣ, ки] ҷойгоҳи 

мутакаббирон чи бад [ҷойгоҳе] аст! 

 ۡۖ بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

77. [Эй паёмбар, бар озори мушрикон] 

Шикебо бош, ки ваъдаи илоҳӣ ҳақ аст 

ва агар бархе аз муҷозотҳоеро, ки ба 

онон ваъда додаем, [дар зиндагӣ] ба 

ту бинамоем ё [пеш аз нузули азоб] 

ҷони туро бигирем, дар ҳар ҳол ба 

пешгоҳи мо бозгардонда мешаванд [ва 

роҳи гурезе аз азоб надоранд] 

ا   ْۚ َفإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ۡو 

َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل

َينهَك َفإِلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ َنتَ   ٧٧ َوفه

78. Пеш аз ту низ паёмбароне 

фиристодаем, ки [саргузашти] бархе 

аз эшонро бароят ҳикоят кардаем ва 

бархе дигарро ҳикоят накардаем ва 

ҳеҷ расуле наметавонист бидуни 

фармони илоҳӣ муъҷизае ироа кунад 

ва он гоҳ ки фармони Аллоҳ таоло 

[барои подош ва кайфар] фаро расад, 

ба ҳақ ва адолат доварӣ хоҳад шуд ва 

ботиландешон зиёнкор хоҳанд буд 

ِن َقۡبلَِك   ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

ن َقَصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم   ِمۡنُهم مه
هۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكُۗ َوَما َكاَن  ن ل مه

 ِْۚ ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
لِرَُسوٍل أ

  ِ ِ ُقِضَي بِٱلۡحَق  ۡمُر ٱَّلله
َ
َفإَِذا َجآَء أ

 ٧٨ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

79. Аллоҳ таоло аст, ки чаҳорпоёнро 

бароятон офарид, то аз бархе барои 

саворӣ ва аз бархе барои тағзия 

истифода кунед 

نَۡعََٰم 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٩ لِتَۡرَكُبواْ ِمۡنَها َوِمۡنَها تَأ
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80. Ва барои шумо дар онҳо судҳои 

дигаре низ ҳаст ва низ барои он ки 

савор бар онҳо ба мақсаде, ки дар дил 

доред, бирасед ва бар онҳо ва бар 

киштиҳо [ба ҳар ҷо ки мехоҳед] 

мунтақил мешавед 

َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َولَِتۡبلُُغواْ  
َعلَۡيَها َحاَجٗة فِي ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها 

 ٨٠ وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

81. Аллоҳ таоло нишонаҳои [қудрату 

тадбири] худро ба шумо нишон 

медиҳад, пас, кадом як аз нишонаҳои 

илоҳиро инкор мекунед? 

  ِ يه َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ
َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ

 ٨١ تُنِكُرونَ 

82. Оё мушрикон дар замин гардиш 

накардаанд, то бубинанд саранҷоми 

касоне, ки пеш аз онон буданд, чи гуна 

будааст? Он ақвоми гузашта 

шуморашон аз инҳо афзунтар буд ва 

осору биноҳои бештаре дар замин 

падид оварда буданд, аммо [ ҳангоми 

нузули азоб] дастовардашон суде ба 

ҳолашон надошт 

ۡرِض َفَينُظُرواْ  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن ِمن   َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
شَ 

َ
ۡكثََر ِمۡنُهۡم َوأ

َ
ده  َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ

ۡغَنيَٰ 
َ
ۡرِض َفَمآ أ

َ
ُقوهٗة وََءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٨٢ َعۡنُهم مه

83. Ҳангоме ки паёмбаронашон бо 

нишонаҳои равшан ба суроғашон 

омаданд, ба донишу кордонии худ 

сармаст [ва аз тавҳид рӯйгардон] 

шуданд ва ҳамон азобе, ки масхарааш 

мекарданд, домангирашон шуд 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت  فَلَمه
َِن ٱلۡعِلِۡم   فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم م 

ا َكانُواْ بِهِۦ  وََحاَق بِِهم مه
 ٨٣ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

84. Пас, чун азоби Моро диданд, 

гуфтанд: «Танҳо ба Аллоҳ таоло имон 

овардем ва маъбудонеро, ки шарики Ӯ 

қарор дода будем, инкор мекунем» 

 ِ َسَنا َقالُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَمه

وَۡحَدهُۥ َوَكَفۡرنَا بَِما ُكنها بِهِۦ  
 ٨٤ ُمۡشِركِينَ 
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85. Аммо имон оварданашон ба 

ҳангоми мушоҳидаи азоб ҳеҷ суде 

надошт. Ин суннати илоҳӣ [ки дар 

ҳангоми азоб тавбаи касе пазируфта 

намегардад, ҳамвора] дар мавриди 

бандагони Аллоҳ таоло ҷорӣ будааст 

ва дар ин ҷо кофирон зиёнкор шуданд 

ۡواْ  
َ
ا َرأ فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَُٰنُهۡم لَمه

ِ ٱلهتِي َقۡد َخلَۡت فِي   ۖۡ ُسنهَت ٱَّلله َسَنا
ۡ
بَأ

 ِ ۖۦۡ وََخِسَر ُهَنالَِك  ِعَبادِه
َٰفُِرونَ   ٨٥ ٱلَۡك
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Сураи Фуссилат  فصلت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. [Ин Қуръон] Аз сӯи Аллоҳи 

бахшандаи меҳрубон нозил шудааст 
َِن  ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ تَنِزيل  م   ٢ ٱلره

3. Китобест, ки оёташ ба забони арабӣ 

барои мардуме, ки медонанд, ба 

шевоӣ ва равшанӣ баён шудааст 

لَۡت َءاَيَُٰتُهۥ قُۡرَءانًا   ِ كَِتَٰب  ُفص 
ا ل َِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ   ٣ َعَربِي ٗ

4. [Китобе] Башоратдиҳанда ва 

бимдиҳанда аст, вале бештари 

мардум рӯйгардонанд ва [ҳақоиқро] 

намешунаванд 

ۡكثَرُُهۡم  
َ
ۡعرََض أ

َ
بَِشيٗرا َونَِذيٗرا فَأ
 ٤ َفُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ 

5. Мушрикон гуфтанд: «Дилҳои мо 

нисбат ба он чи моро даъват мекунӣ, 

дар пӯшише [аз бетафовутӣ] қарор 

дорад ва дар гӯшҳоямон сангинӣ аст 

ва миёни мо ва ту фосила аст, пас, ту 

ба кори худ машғул бош ва мо низ ба 

кори худ» 

ا   ِمه ِكنهةٖ م 
َ
َوَقالُواْ قُلُوبَُنا فِٓي أ

تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ َوفِٓي َءاَذانَِنا َوقۡر  َوِمنُۢ 
بَيۡنَِنا َوبَۡينَِك ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهَنا 

َِٰملُونَ   ٥ َع

6. [Эй паёмбар, ба онон] бигӯ: «Ман 

фақат башаре ҳамчун шумо ҳастам [бо 

ин тафовут], ки ба ман ваҳй мешавад: 

«Маъбуди шумо маъбудест ягона, пас, 

ба Ӯ рӯй оваред ва аз Ӯ омурзиш 

бихоҳед ва вой ба ҳоли мушрикон!» 

ِۡثلُُكۡم يُو نَا۠ بََشر  م 
َ
َحيَٰٓ  قُۡل إِنهَمآ أ

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  
َ
إِلَيه أ

فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إِلَۡيهِ َوٱۡسَتۡغفُِروُهُۗ َوَوۡيل  
 ٦ ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

7. Онон, ки закот намепардозанд ва 

охиратро инкор мекунанд 
ةَ َوُهم   َكوَٰ هِذيَن لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه ٱل

 ٧ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ 
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8. [Вале] Муъминони некукор подоше 

бепоён доранд 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل

ۡجٌر َغيُۡر  
َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ ٱلصه

 ٨ َمۡمُنونٖ 

9. Бигӯ: Оё он [Холиқи тавонманд]- 

еро, ки заминро дар ду рӯз офарид, 

инкор мекунед ва барояш ҳамтоёне 

қоил мешавед? Ин [Офаридгори 

яктост, ки] Парвардигори ҷаҳониён аст 

هِذي  ئِنهُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل
َ
۞قُۡل أ

ۡرَض فِي يَۡوَميِۡن َوَتجَۡعلُوَن  
َ
َخلََق ٱلۡأ

َٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  نَداٗداْۚ َذ
َ
ۥٓ أ  ٩ لَُه

10. Ӯ тайи чаҳор рӯз бар рӯйи замин 

кӯҳҳои устуворро падид овард ва дар 

он хайру баракати фаровон ниҳод ва 

ризқу рӯзии онро дуруст ба андозаи 

ниёзи тақозокунандагон муқаддар 

намуд 

وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي ِمن َفۡوقَِها 
ۡقَوََٰتَها فِٓي 

َ
َر فِيَهآ أ َوَبََٰرَك فِيَها َوَقده
آئِلِ  يهاٖم َسَواٗٓء ل ِلسه

َ
ۡربََعةِ أ

َ
 ١٠ ينَ أ

11. Он гоҳ ба осмон пардохт, дар ҳоле 

ки [ҳанӯз] ба сурати газ [дуд] буд. Ва 

ба осмону замин гуфт: «Хоҳ- нохоҳ аз 

дари таслим дароед». Он ду гуфтанд: 

«Бо майл аз дари таслим даромадем» 

َمآِء َوِهَي ُدَخان    ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
ۡو  َفَقاَل لََها

َ
َولِلَۡأۡرِض ٱئۡتَِيا َطوۡعًا أ

تَيَۡنا َطآئِعِينَ 
َ
 ١١ َكۡرٗها َقالََتآ أ

12. Сипас он тӯдаи газро ба сурати 

ҳафт осмон дар ду рӯз офарид ва ба 

ҳар осмоне барномаашро ваҳй кард ва 

осмони дунёро бо чароғҳое [аз 

ситорагон] оростем ва [аз шарри 

шаётин] ҳифз намудем. Ин аст 

тақдири [Парвардигори] 

шикастнопазири доно» 

َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰواٖت فِي يَۡوَميِۡن   َفَقَضى
ْۚ َوَزيهنها   ۡمَرَها

َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَحيَٰ فِي ُكل 
َ
َوأ

  ْۚ ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفٗظا َمآَء ٱلدُّ ٱلسه
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ   ١٢ ٱلَۡعلِيمِ َذ

13. [Эй паёмбар] Агар онон [аз 

пазириши ислом] рӯй гардонанд, бигӯ: 

«Ба шумо дар бораи соиқае назири [он 

чи] қавми Оду Самуд [-ро аз пой 

даровард] ҳушдор медиҳам» 

نَذۡرتُُكۡم 
َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
َفإِۡن أ

ِۡثَل َصَٰعَِقةِ عَادٖ َوثَ   ١٣ ُمودَ َصَٰعَِقٗة م 
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14. Он гоҳ ки паёмбарони илоҳӣ 

паёпай ба суроғашон меомаданд, [бо 

ин паём] ки: «Ҷуз Аллоҳро 

напарастед», онон [дар посух] 

мегуфтанд: «Агар Парвардигорамон 

мехост, [паёми ҳидоятгаре 

бифиристад] фариштагоне нозил 

мекард. Мо паёмеро, ки шумо 

маъмури [иблоғи] он ҳастед, бовар 

намекунем» 

يِۡديِهۡم  
َ
إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ َبيِۡن أ

  ۡۖ َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
َوِمۡن َخلۡفِِهۡم أ

نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة 
َ
َقالُواْ لَۡو َشآَء َربَُّنا لَأ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ١٤ َفإِنها بَِمآ أ

15. Аммо [қавми] Од ба ноҳақ дар 

замин такаббур меварзиданд ва 

мегуфтанд: «Чи касе нерумандтар аз 

мост»? Оё намедонистанд Аллоҳ 

таоло [он Холиқи якто]-е, ки ононро 

офарида, нерумандтар аз онон аст? 

Вале [бо ситезу гарданкашӣ] оёти 

Моро инкор мекарданд 

ا مه
َ
ۡرِض   فَأ

َ
عَاد  فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ

 ۡۖ ًة َشدُّ ِمنها ُقوه
َ
ِ َوَقالُواْ َمۡن أ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

هِذي َخلََقُهۡم  َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  ٗة َشدُّ ِمۡنُهۡم ُقوه
َ
ُهَو أ

 ١٥ َيجَۡحُدونَ 

16. Саранҷом тундбоде сарду сахт дар 

рӯзҳое шум ба онон фиристодем, то 

азоби расвоӣ [ва сангин]-ро дар 

зиндагии дунё ба онон бичашонем, 

вале азоби охират расвокунандатар 

аст ва [аз ҳеҷ сӯ] ёрӣ нахоҳанд шуд 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي 
َ
فَأ

حَِساٖت ل ُِنِذيَقُهۡم َعذَ  يهاٖم نه
َ
اَب  أ

ۖۡ َولََعَذاُب   ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلۡخِۡزِي فِي ٱلۡحََيوَٰ
ۡخَزىَِٰۖ َوُهۡم لَا  

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ١٦ يُنَصُرونَ 

17. Ва аммо қавми Самудро низ 

ҳидоят кардем, вале онон кӯрдилиро 

ба ҳидоят тарҷеҳ доданд ва ба [сазои] 

дастовардашон соиқаи азоби 

хоркунанда ононро фаро гирифт 

ا َثُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّواْ   مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم 
َ
ٱلَۡعَميَٰ عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ فَأ

َصَٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِن بَِما َكانُواْ 
 ١٧ يَۡكِسُبونَ 

18. Ва касонеро, ки имон оварда ва [аз 

гуноҳу нофармонӣ] парво мекарданд, 

наҷот додем 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ  َوَنجهۡيَنا  ٱل
 ١٨ َيتهُقونَ 
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19. [Эй паёмбар, ёд кун аз] Рӯзе, ки 

душманони Аллоҳро ба сӯйи оташи 

дузах эҳзор мекунанд ва [аз 

парокандагӣ] бозмедоранд 

ارِ   ِ إِلَي ٱلنه ۡعَدآُء ٱَّلله
َ
َويَۡوَم ُيحَۡشُر أ
 ١٩ َفُهۡم يُوزَُعونَ 

20. То чун ба дузах мерасанд, гӯшу 

чашму пусташон аъмолашонро гувоҳӣ 

медиҳанд 

َحتهيَٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم  
بَۡصَُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما  

َ
َسۡمُعُهۡم َوأ

 ٢٠ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

21. Онон ба пӯсти худ мегӯянд: «Чаро 

алайҳи мо гувоҳӣ додед»? [Дар ҷавоб] 

Мегӯянд: «Аллоҳ таоло [ҳамон Холиқи 

тавонманде], ки ҳама мавҷудотро гӯё 

карда, моро низ ба сухан 

даровардааст ва Ӯст, ки нахустин бор 

шуморо офарид ва [саранҷом ҳамагӣ] 

ба пешгоҳи Ӯ бозгардонда мешавед» 

ۖۡ َوَقالُواْ ِلجُلُوِدهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡينَ  ا
نَطَق ُكله  

َ
هِذٓي أ ُ ٱل نَطَقَنا ٱَّلله

َ
َقالُٓواْ أ

ةٖ   َل َمره وه
َ
ِۚ َوُهَو َخلََقُكۡم أ َشۡيٖء

 ٢١ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

22. Шумо, ки [гуноҳонатонро] пинҳон 

намекардед, на аз он бобат буд, ки 

тасаввур мекардед, гӯшу чашму 

пӯстатон алайҳи шумо гувоҳӣ 

намедиҳанд, балки гумон мекардед, ки 

Аллоҳ таоло бар бисёре аз аъмоле, ки 

мекунед, огоҳ нест 

ن يَۡشَهَد 
َ
َوَما ُكنُتۡم تَۡستَتُِروَن أ

بَۡصَُٰرُكۡم  
َ
َعلَۡيُكۡم َسۡمُعُكۡم َولَٓا أ

نه  
َ
َولَا ُجلُوُدُكۡم َوَلَِٰكن َظَننُتۡم أ

ا   ِمه َ لَا َيۡعلَُم َكثِيٗرا م  ٱَّلله
 ٢٢ ۡعَملُونَ تَ 

23. Ин пиндори шумо дар бораи 

Парвардигоратон буд, ки муҷиби 

ҳалокати шумо гардид ва [саранҷом] 

зиёнкор шудед 

هِذي َظَننُتم  َٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل َوَذ
َِن   ۡصَبۡحُتم م 

َ
َُٰكۡم فَأ ۡرَدى

َ
بَِرب ُِكۡم أ

 ٢٣ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. Агар шикебоӣ ва таҳаммул кунанд 

[ё накунанд], оташ ҷойгоҳашон аст ва 

агар талаби ризоият кунанд, 

пазируфта нахоҳанд шуд 

هُهۡمۖۡ َوِإن  اُر َمۡثٗوى ل َفإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه
َِن ٱلُۡمۡعَتبِينَ   ٢٤ يَۡسَتۡعتُِبواْ َفَما ُهم م 
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25. Мо ҳамнишиноне [аз шаётин] бар 

онон гумоштем, ки [корҳои] гузашта ва 

[орзуҳои] ояндаро дар назарашон 

оростаанд ва [бад-ин сон] фармони 

муҷозот дар мавриди онон таҳаққуқ 

ёфт ва ба азоби ақвоми гумроҳе аз 

ҷину инс, ки пеш аз онон буданд, 

гирифтор шуданд. Бе гумон, онон 

зиёнкор буданд 

ا ۞َوَقيهضۡ  َنا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه
يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم وََحقه 

َ
َبيَۡن أ

َمٖم َقۡد َخلَۡت  
ُ
َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم   َِن ٱلِۡجن  ِمن َقۡبلِِهم م 
 ٢٥ َكانُواْ َخَِٰسِرينَ 

26. Кофирон [ки дар баробари ҳақ оҷиз 

гашта буданд] гуфтанд: «Ба ин Қуръон 

гӯш накунед ва [ҳангоми тиловати] он 

ҷанҷол кунед [ва суханони беҳуда 

бигӯед], бошад, ки пирӯз гардед» 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَۡسَمُعواْ  َوَقاَل ٱل
لَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ فِيهِ لََعلهُكۡم  

 ٢٦ َتۡغلُِبونَ 

27. Пас, яқинан, ба кофирон азоби 

сахте мечашонем ва ононро бар асоси 

[ҷазои] бадтарини корҳояшон кайфар 

медиҳем 

هِذيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا  فَلَُنِذيَقنه ٱل
هِذي    ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
َشِديٗدا َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٢٧ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

28. Ин аст сазои душманони Аллоҳ 

таоло: оташе, ки дар он сукунати 

ҷовидон доранд, ба кайфари он ки 

оёти Моро инкор мекарданд 

ۖۡ لَُهۡم   اُر ِ ٱلنه ۡعَدآِء ٱَّلله
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ َذ

ُۢ بَِما َكانُواْ  فِيَها َداُر ٱلۡخُلِۡد َجَزآَء
 ٢٨ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

29. Кофирон [ба ҳангоми азоб] 

мегӯянд: «Парвардигоро, [афроде] аз 

ду гурӯҳ: ҷин ва инсро, ки омили 

гумроҳиямон буданд, ба мо нишон 

бидеҳ, ки лагадкӯбашон кунем, то аз 

ҳама залилтар шаванд» 

رِنَا 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ َوَقاَل ٱل

ِ َوٱلۡإِنِس  َضلهانَا ِمَن ٱلِۡجن 
َ
هَذيِۡن أ ٱل
ۡقَداِمَنا لَِيُكونَا ِمَن  َنجَۡعلُۡهمَ 

َ
ا َتحَۡت أ

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٢٩ ٱلۡأ
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30. [Аммо] Касоне, ки гуфтанд: 

«Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст», 

он гоҳ [аз бандагии ғайри Ӯ сар боз 

заданд ва бар эътиқоди худ] пой 

фишурданд, фариштагон бар онон 

фуруд меоянд [ва мегӯянд]: «Натарсед 

ва андуҳ надошта бошед ва башорат 

бод бар шумо он биҳишти мавъудатон! 

ُ ُثمه  هِذيَن َقالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   ٱۡسَتَقَُٰمواْ تَتَنَزه

بِۡشُرواْ  
َ
ها َتخَاُفواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ ل

َ
أ

 ٣٠ تِي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ بِٱلۡجَنهةِ ٱله 

31. Мо дар зиндагии дунё ва охират 

дӯстдори шумоем ва дар биҳишт ҳар 

чи дилатон бихоҳад ва дархост кунед, 

дар ихтиёри шумост 

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡن أ

َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها َما 
 
َ
نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓي أ
ُعونَ   ٣١ تَده

32. Ба унвони пазироӣ аз ҷониби 

омурзгоре меҳрубон» 
ِۡن َغُفورٖ رهِحيمٖ   ٣٢ نُُزلٗا م 

33. Кист хушгуфтортар аз он ки ба 

сӯйи Аллоҳ таоло даъват кунад ва ба 

шоистагӣ амал менамояд ва мегӯяд: 

«Таслим [-и авомири илоҳӣ] ҳастам»? 

ن َدعَآ إِلَي  ِمه ۡحَسُن َقۡولٗا م 
َ
َوَمۡن أ

ِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوَقاَل إِنهنِي ِمَن   ٱَّلله
 ٣٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

34. [Ҳаргиз] Некӣ ва бадӣ яксон нест. 

Ҳамвора ба шевае, ки беҳтар аст, 

посух бидеҳ, ки дар он сурат касе, ки 

байни ту ва ӯ душманист, ҳамчун 

дӯсти меҳрубон гардад 

 ْۚ ي ِئَُة َولَا تَۡسَتوِي ٱلۡحََسَنُة َولَا ٱلسه
هِذي   ۡحَسُن َفإَِذا ٱل

َ
ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ

نهُهۥ َولِيٌّ 
َ
بَيَۡنَك َوبَۡيَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ

 ٣٤ َحمِيم  

35. Танҳо шикебоён ва онон, ки баҳраи 

бузурге [аз имону ахлоқ] доранд, ба 

чунин мақоме мерасанд 

هِذيَن َصبَُرواْ َوَما  ها ٱل ََٰهآ إِل ى َوَما يُلَقه
ٍ َعِظيمٖ  ها ُذو َحظ  ََٰهآ إِل ى  ٣٥ يُلَقه
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36. Ва ҳар гоҳ аз ҷониби шайтон 

васвасае туро фаро гирифт, ба Аллоҳ 

таоло паноҳ бибар, ки яқинан, Ӯ 

шунавову доност 

ۡيَطَِٰن نَۡزغ   َوِإ ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه مه
ِميُع  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

 ٣٦ ٱلَۡعلِيمُ 

37. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] Ӯ 

шабу рӯз ва хуршеду моҳ аст. Дар 

баробари хуршеду моҳ саҷда накунед, 

балки агар танҳо Ӯро мепарастед, бар 

Аллоҳ таоло, ки онҳоро офаридааст, 

саҷда кунед 

ۡمُس   َهاُر َوٱلشه هۡيُل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل
ۡمِس َولَا   ْۚ لَا تَۡسُجُدواْ لِلشه َوٱلَۡقَمُر

هِذي َخلََقُهنه  لِلَۡقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱل
 ٣٧ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ 

38. Ва агар [гурӯҳҳое аз ниёиши Ӯ] 

такаббур варзанд, [фариштагон ва] 

муқаррабони даргоҳи Парвардигорат 

шабу рӯз бидуни хастагӣ Ӯро ба покӣ 

меситоянд 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك  َفإِِن ٱۡسَتۡكبَُرواْ فَٱل
َهارِ َوُهۡم  هۡيِل َوٱلنه يَُسب ُِحوَن لَُهۥ بِٱل

 ٣٨ لَا يَۡسـ َُموَن۩

39. Аз ҷумлаи нишонаҳои [қудрати] 

илоҳӣ ин аст, ки замини хушку 

фарсударо мебинӣ, ки чун борон бар 

он фурӯ мерезем, ба ҷунбиш 

дармеояд ва [гиёҳонаш] рушд 

мекунад. Он [Парвардигори 

тавонманде], ки заминро зинда 

мекунад, мурдагонро низ зинда хоҳад 

кард. Ба ростӣ, ки Ӯ бар ҳар коре 

тавоност 

ۡرَض  
َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نَزلَۡنا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء  
َ
َخَِٰشَعٗة َفإَِذآ أ

ۡحَياَها  
َ
هِذٓي أ ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ إِنه ٱل

ِ َشۡيٖء  
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل  لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ

 ٣٩ َقِديرٌ 

40. [Гуфтору рафтори] Касоне, ки дар 

мавриди оёти Мо каҷравӣ [ва онро 

таҳриф] мекунанд, бар Мо пӯшида 

нахоҳанд буд. Оё касе, ки ба оташи 

[дузах] меафтад, беҳтар аст ё он ки 

дар рӯзи растохез эмин [аз азоб] аст? 

Ҳар чи мехоҳед, амал кунед, ки бе 

тардид, Аллоҳ таоло ба он чи мекунед, 

биност 

هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا لَا   إِنه ٱل
ارِ   َفَمن يُلَۡقيَٰ فِي ٱلنه

َ
ُۗ أ َيخَۡفۡوَن َعلَۡيَنآ

تِٓي َءاِمٗنا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  
ۡ
ن يَأ م مه

َ
َخيٌۡر أ

ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئُتۡم إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن  
 ٤٠ بَِصيرٌ 
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41. Касоне, ки ин Қуръонро, ки барои 

[ҳидоят] – ашон омадааст, инкор 

кардаанд [дар қиёмат азоб хоҳанд 

шуд]. Ин [каломи илоҳӣ] китобе аст 

шикастнопазир 

ا   ِۡكرِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلذ  إِنه ٱل
 ٤١ َجآَءُهۡمۖۡ َوِإنهُهۥ لَِكَتٌَٰب َعزِيز  

42. Сухани ботил аз пешу пас ба он 

роҳ намеёбад ва аз ҷониби 

[Парвардигори] ҳакими сутуда нозил 

шудааст 

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َولَا  
ۡ
ها يَأ ل

ِۡن َحِكيٍم  ِمۡن َخلۡفِهِۖۦۡ تَنِزيل  م 
 ٤٢ َحمِيدٖ 

43. [Эй паёмбар, кофирон] Ба ту ҳамон 

[суханони ботиле] –ро мегӯянд, ки ба 

паёмбарони пеш аз ту низ мегуфтанд. 

Бе гумон, Парвардигорат омурзиш ва 

[дар айни ҳол] кайфаре дарднок дорад 

ها َما َقۡد قِيَل لِلرُُّسِل  ا ُيَقاُل لََك إِل مه
ِمن َقۡبلَِكْۚ إِنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ  

لِيمٖ 
َ
 ٤٣ َوُذو ِعَقاٍب أ

44. Агар Қуръонро [ба забони] 

ғайриарабӣ нозил карда будем, 

кофирон мегуфтанд: «Чаро оёташ 

[арабӣ нест ва] ба равшанӣ баён 

нашудааст? Китобе ғаёриарабиву 

паёмбаре араб»? [Эй паёмбар, ба 

онон] Бигӯ: «Ин китоб барои муъминон 

мояи ҳидояту шифост ва онон, ки имон 

намеоваранд, дар гӯшҳояшон сангинӣ 

аст ва Қуръон барояшон номафҳум 

аст. [Гӯё] Ононро аз роҳи дур садо 

мезананд» 

ۡعَجِمي ٗا لهَقالُواْ  
َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ

ۥٓۖۡ َءا۬ۡعَجِمي    َُٰتُه لَۡت َءاَي ِ لَۡولَا ُفص 
هِذيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى  ُۗ قُۡل ُهَو لِل وََعَربِي  

 َ هِذيَن ل ْۚ َوٱل ا يُۡؤِمُنوَن فِٓي وَِشَفآء 
َءاَذانِِهۡم َوقۡر  َوُهَو َعلَۡيِهۡم َعًميِۚ  

كَانِۭ   ْوَلَٰٓئَِك ُيَناَدۡوَن ِمن مه
ُ
أ

 ٤٤ بَعِيدٖ 
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45. Ва ба ростӣ, [Мо] ба Мӯсо китоб 

додем, пас, дар он ихтилоф шуд.Ва 

агар пештар [дар мавриди муҳлат ба 

гунаҳгорон ва ҳисобрасӣ дар қиёмат] 

сухане аз ҷониби Парвардигорат баён 

нашуда буд, яқинан, [дар ҳамин дунё] 

миёнашон доварӣ мешуд [ва азоб 

нозил мегашт] ва ба ростӣ, ки онон 

[яҳудиён ва мушрикон] дар бораи 

[ҳаққонияти] ин [Қуръон] сахт дар 

тардиданд 

ٱلِۡكَتََٰب َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي 
فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت  
ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفي   ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ٤٥ َشك ٖ م 

46. Ҳар ки ба шоистагӣ амал кунад, ба 

суди худи ӯст ва ҳар ки бадӣ кунад, ба 

зиёни хеш бад кардааст ва 

Парвардигори ту ҳаргиз ба бандагон 

ситам намекунад 

ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن   مه
َٰٖم  ُۗ َوَما َربَُّك بَِظله َسآَء َفَعلَۡيَها

َ
أ

 ٤٦ ل ِلَۡعبِيدِ 

47. Огоҳӣ аз [лаҳзаи вуқуи] қиёмат 

танҳо марбут ба Аллоҳ таоло аст ва 

хуруҷи ҳар мевае аз шукуфааш ва 

бордориву вазъи ҳамли ҳар моддае бо 

огоҳии Ӯст ва он рӯз, ки Аллоҳ таоло 

ба мушрикон нидо медиҳад, ки: 

«Афроде, ки [дар қудрат] шарики Ман 

тасаввур мекардед, [ва ба он тавассул 

меҷустед] куҷо ҳастанд»? Онон 

мегӯянд: «Акнун дар баробари ту 

эътироф мекунем, ки ҳеҷ як аз мо [ба 

дурустии эътиқоди мушриконаи худ] 

гувоҳ нест» 

اَعةِِۚ َوَما َتخُۡرُج  ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه
ۡكَماِمَها َوَما 

َ
ِۡن أ ِمن َثَمَرَٰٖت م 

ها   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل
ُ
َتحِۡمُل ِمۡن أ

ۡيَن  
َ
بِعِلِۡمهۚۦِْ َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم أ

ََٰك َماِمنها ِمن ُشَرَكآِءي َقالُٓواْ َءاذَ  نه
 ٤٧ َشِهيدٖ 

48. Он чи дар гузашта [такягоҳи худ] 

мехонданд, аз назарашон нопадид 

мешавад ва дармеёбанд, ки [аз оташи 

азоби илоҳӣ] ҳеҷ роҳи гурезе нахоҳанд 

дошт 

ا َكانُواْ يَۡدُعوَن ِمن  َوَضله َعۡنُهم مه
ۖۡ َوَظنُّواْ َما لَُهم م ِ  حِيٖص َقۡبُل  ٤٨ ن مه

49. Инсон дар таманнои хайр 

хастанопазир аст, ва [-ле] агар бадӣ ба 

ӯ бирасад, маъюсу дилсард хоҳад шуд 

ها يَۡسـ َُم ٱلۡإِنَسَُٰن ِمن ُدعَآِء ٱلۡخَيِۡر  ل
رُّ َفَيـ ُوس  َقُنوط   ُه ٱلشه سه  ٤٩ َوِإن مه
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50. Ва агар пас аз ранҷе, ки ба инсон 

мерасад, раҳмате аз ҷониби хеш ба ӯ 

бирасонем, [мағрурона] мегӯяд: «Ин 

ҳаққи ман аст ва гумон намекунам 

қиёмат барпо шавад ва агар [ҳам 

бошад ва] ба сӯйи Парвардигорам 

бозгардонда шавам, назди Ӯ [сарвату 

подошҳоии] некуе хоҳам дошт». 

Мусаламан, кофиронро аз 

амалкардашон огоҳ хоҳем сохт ва 

азобе сахт ба онон мечашонем 

ِنها ِمنُۢ َبۡعِد  َذۡقَنَُٰه َرۡحمَٗة م 
َ
َولَئِۡن أ

ۡتُه لََيُقولَنه َهََٰذا لِي َوَمآ  آَء َمسه َضره
اَعَة َقآئَِمٗة َولَئِن رُِّجۡعُت  ُظنُّ ٱلسه

َ
أ

ِۚ إِلَيَٰ َرب ِٓي إِنه لِي ِعنَدهُۥ لَلۡ  ُحۡسَنيَٰ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِما َعِملُواْ  فَلَُننَب ِئَنه ٱل

ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٠ َولَُنِذيَقنهُهم م 

51. Ҳар гоҳ ба инсон неъмате 

мебахшем, [бо сармастӣ] рӯй 

мегардонад ва мутакаббирона [аз ҳақ] 

дур мешавад ва ҳангоме ки ранҷе 

[ҳамчун фақру беморӣ] ба суроғаш 

меояд, [ба даргоҳи илоҳӣ] дуо ва 

дархости фаровон дорад 

ۡعرََض  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ َفُذو  ُه ٱلشه َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه
 ٥١ ُدعَآٍء َعرِيٖض 

52. [Эй паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Ба ман бигӯед, [агар Қуръон] аз 

ҷониби Аллоҳ таоло [расида] бошад ва 

шумо инкораш кунед, кист гумроҳтар 

аз он ки [бо вуҷуди ошкор будани ҳақ] 

дар ситези бепоён ба он қарор 

дорад?» 

  ِ رََءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ۡن  َضلُّ ِممه
َ
ُثمه َكَفۡرتُم بِهِۦ َمۡن أ

 ٥٢ بَعِيدٖ ُهَو فِي ِشَقاقِۭ 

53. [Дар ин дунё ва ҳангомаи қиёмат] 

нишонаҳои [тавону тадбири] худро дар 

офоқи [ҷаҳон] ва дар [вуҷуди] худашон 

ба онон нишон хоҳем дод, то 

барояшон равшан шавад, ки Қуръон 

ҳақ аст. Оё кофӣ нест, ки 

Парвардигорат бар ҳар чизе гувоҳ 

аст? 

ِهۡم َءاَيَٰتَِنا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي  َسنُِري
 ُۗ نهُه ٱلۡحَقُّ

َ
نُفِسِهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُهۡم أ

َ
أ

 ِ
نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

َ
َولَۡم يَۡكِف بَِرب َِك أ

َ
أ

 ٥٣ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
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54. Огоҳ бошед, ки онон дар мавриди 

дидори Парвардигорашон [дар қиёмат] 

тардид доранд! [Ва] Огоҳ бошед, ки 

Аллоҳ таоло бар ҳар чизе иҳота 

дорад! 

ِن ل َِقآِء َرب ِِهۡمُۗ   لَٓا إِنهُهۡم فِي ِمۡريَةٖ م 
َ
أ

حِيُۢط  ِ َشۡيٖء مُّ
لَٓا إِنهُهۥ بِكُل 

َ
 ٥٤ أ
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Сураи Шуро  الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Айн, син қоф  ٓ٢ ٓعٓسق 

3. Аллоҳи шикастнопазири ҳаким бар 

ту ва паёмбарони пеш аз ту чунин 

ваҳй мефиристад 

هِذيَن ِمن  َكَذَٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ ٱلَۡعزِيُز   ٣ ٱلۡحَِكيمُ َقۡبلَِك ٱَّلله

4. Ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст, 

мутааллиқ ба Ӯст ва Ӯ баландмартаба 

ва бузург аст 

ۡرِضِۖ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٤ َوُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

5. Наздик аст осмонҳо [аз шукӯҳу 

азамати илоҳӣ] аз фарози якдигар 

бишкофанд ва фариштагон 

Парвардигорашонро бо ситоиш тақдис 

мекунанд ва барои сокинони замин [ки 

тавба кардаанд] омурзиш металабанд. 

Огоҳ бошед, ки Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

ۡرَن ِمن   َمََٰوَُٰت َيَتَفطه تَكَاُد ٱلسه
 ُ ْۚ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ي َسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َفۡوقِِهنه

ۡرِضِۗ  
َ
َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱلۡأ
َ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ  لَٓا إِنه ٱَّلله

َ
 ٥ أ

6. [Эй паёмбар] Аллоҳ худ муроқиби 

[рафтори] касонест, ки ғайри Ӯро 

[дӯсту] корсози худ баргузидаанд ва ту 

коргузор [ва масъули рафтор]-и онон 

нестӣ 

ۡولَِيآَء  
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َوٱل

نَت 
َ
ُ َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَمآ أ ٱَّلله

 ٦ َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
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7. Мо Қуръонро ин гуна ба забони 

арабӣ бар ту ваҳй кардем, то аҳли 

Макка ва сокинони атрофашро бим 

диҳӣ ва ба онон дар мавриди рӯзи 

маҳшар, ки тардиде дар вуқуаш нест, 

ҳушёр диҳӣ [Он рӯз] гурӯҳе 

биҳиштианд ва гурӯҳе дар оташи сӯзон 

ا   وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

مه ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها 
ُ
ل ُِتنِذَر أ

َوتُنِذَر يَۡوَم ٱلۡجَۡمِع لَا َرۡيَب فِيهِِۚ  
فِي ٱلۡجَنهةِ َوفَرِيق  فِي فَرِيق  

عِيرِ   ٧ ٱلسه

8. Агар Аллоҳ таоло мехост, ҳамаи 

мардумро уммати воҳид [ва 

яктопараст] қарор медод, вале [ба 

инсон ихтиёр дод, пас] ҳар киро 

бихоҳад, ба раҳмати хеш 

дармеоварад; ва мушрикон ҳеҷ корсоз 

ва ёваре нахоҳанд дошт 

 َ ٗة َوَِٰحَدٗة َول مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ ۡو َشآَء ٱَّلله

َوَلَِٰكن يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي 
  ٖ ِن َولِي  َٰلُِموَن َما لَُهم م  َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه

 ٨ َولَا نَِصيرٍ 

9. Оё онон ба ҷойи Ӯ каси [дигарро ба 

унвони дӯсту] корсоз баргузидаанд? 

Ҳол он ки корсоз [-и ҷаҳониён] Аллоҳ 

таоло аст ва Ӯст, ки мурдагонро зинда 

мекунад ва бар ҳар коре тавоност 

 ُ ۖۡ فَٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
أ

ُهَو ٱلَۡولِيُّ َوُهَو يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوُهَو عَلَىَٰ  
ِ َشۡيٖء َقِدير  

 ٩ ُكل 

10. [Бигӯ: «Эй мардум] Ҳар ихтилофе 

байни шумост, довариаш бо Аллоҳ 

таоло аст. Чунин аст Аллоҳ таоло 

Парвардигори ман. Бар Ӯ таваккал 

кардам ва ба пешгоҳаш бозмеоям» 

َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡيٖء  
ُ َرب ِي  َٰلُِكُم ٱَّلله ِْۚ َذ ۥٓ إِلَي ٱَّلله فَُحۡكُمُه

نِ 
ُ
 ١٠ يُب َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ

11. Ӯ офаринандаи осмонҳо ва замин 

аст. Барои шумо ҳамсароне аз [ҷинси] 

худатон қарор дод ва аз чаҳорпоён низ 

ҷуфт офарид, бад-ин сурат, теъдоди 

шуморо афзоиш медиҳад. Ҳеҷ чиз 

ҳаммонанди Аллоҳ таоло нест ва Ӯ 

шунаво ва биност 

َمََٰوَِٰت  ۡرِضِۚ َجَعَل َفاِطُر ٱلسه
َ
َوٱلۡأ

ۡزَوَٰٗجا َوِمَن  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ لَُكم م 

ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم فِيهِِۚ 
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ٱلۡأ

ِميُع  ۖۡ َوُهَو ٱلسه لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيء 
 ١١ ٱلَۡبِصيرُ 
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12. Калиди [ганҷинаи] осмонҳо ва 

замин дар ихтиёри Ӯст. [Неъмату] 

Рӯзиро бар ҳар кас, ки бихоҳад, 

густурда медорад ва ё танг мегирад. 

Ба ростӣ, ки Ӯ бар ҳар чизе доност 

ۡرِضِۖ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه

 ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر يَبُۡسُط ٱلر 
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ١٢ إِنهُهۥ بِكُل 

13. Аз дин ҳамонро барои шумо 

муқаррар кард, ки ба Нуҳ амр карда 

буд ва низ он чи ба ту ваҳй кардем ва 

он чи ба Иброҳим ва Мӯсо ва Исо амр 

кардем, ин ки: «Динро барпо нигоҳ 

доред ва дар мавриди он фирқа-фирқа 

нашавед [ва ихтилоф наварзед]». 

[Пазириши] Даъвати ту бар мушрикон 

гарон омадааст. Аллоҳ таоло аст, ки 

ҳар касро бихоҳад [тавфиқи ибодат 

медиҳад ва] ба сӯйи хеш 

бармегузинад ва ҳар киро [ки тавба 

кунад ва ба даргоҳаш] боз ояд, ба сӯйи 

хеш ҳидоят хоҳад кард 

يَٰ   يِن َما َوصه ِ َِن ٱلد  ۞َشَرَع لَُكم م 
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوَما  

َ
هِذٓي أ بِهِۦ نُوٗحا َوٱل

ۦٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ َوصه  ۡيَنا بِهِ
يَن َولَا   ِ قِيُمواْ ٱلد 

َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ وَِعيَسيَٰٓ

ُقواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى ٱلُۡمۡشِركِيَن   َتَتَفره
ُ َيجَۡتِبٓي إِلَۡيهِ  َما تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله

َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن  
 ١٣ يُنِيُب 

14. Ҳангоме ки далоили маҳками 

нубуввати паёмбар бар кофирон арза 

шуд, онон аз рӯйи бартарихоҳӣ [ва 

ҳасодат]-е ки байнашон буд, роҳи 

тафриқа тай намуданд ва агар 

фармони Парвардигорат [дар мавриди 

муҳлат ва таъхири азоб] то замоне 

муайян аз пеш муқаррар нашуда буд, 

[бе диранг] миёнашон доварӣ мешуд 

ва аммо пас аз кофирон [ва ба далели 

инкору ихтилофи онон] ворисони китоб 

[Таврот ва Инҷил низ] дар мавриди 

Қуръон сахт дар тардид ва бадгумонӣ 

ҳастанд 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم   ُقٓواْ إِل َوَما َتَفره
ُۢا بَيَۡنُهۡمْۚ   َولَۡولَا َكلَِمة   ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي

ي  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ب َِك إِلَيَٰٓ أ َسَبَقۡت ِمن ره

ورِثُواْ  
ُ
هِذيَن أ لهُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنه ٱل

ِۡنُه  ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِفي َشك ٖ م 
 ١٤ ُمرِيبٖ 



 

Ash-Shura 

 

864 

 

 الشورى 

15. [Эй паёмбар, мардумро] ба сӯйи ин 

[оини илоҳӣ] даъват кун ва чунон ки 

фармон ёфтаӣ, пойдорӣ кун ва аз 

ҳавасҳои онон пайравӣ накун ва бигӯ: 

«Ба ҳамаи китобҳое, ки Аллоҳ таоло 

нозил кардааст имон дорам ва 

фармон ёфтаам, ки дар барорбари 

шумо ба адолат рафтор кунам. Аллоҳ 

таоло Парвардигори мову шумост. 

[натиҷаи] аъмоли мо барои мост ва 

[натиҷаи] аъмоли шумо барои шумо. 

Ҳеҷ [душманиву] ҷидоле байни мову 

шумо нест. Аллоҳ таоло ҳамаи моро 

[дар қиёмат] ҷамъ хоҳад кард ва 

бозгашти [ҳама] ба сӯи Ӯст» 

ِمۡرَتۖۡ 
ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

ۡهَوآَءُهۡمۖۡ وَ 
َ
قُۡل َءاَمنُت َولَا تَتهبِۡع أ

ِمۡرُت  
ُ
ُ ِمن كَِتَٰٖبِۖ َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
بَِمآ أ

ُ َربَُّنا َوَربُُّكۡمۖۡ  ۡعِدَل بَيَۡنُكُمۖۡ ٱَّلله
َ
لِأ

ۡعَمَٰلُُكۡمۖۡ لَا  
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
لََنآ أ

ُ َيجَۡمُع  َة بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُمۖۡ ٱَّلله ُحجه
ۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ بَيَۡنَنا

16. Касоне, ки пас аз пазириши умумӣ, 

дар бораи [ҳаққонияти дини] Аллоҳ 

таоло далел меоваранд, мантиқашон 

назди Парвардигорашон [ботил ва ] 

бепоя аст. Хашм [-и илоҳӣ] 

гиребонгирашон мешавад ва азобе 

сахт [дар пеш] доранд 

ِ ِمنُۢ بَ  وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ ۡعِد  َوٱل
ُتُهۡم َداِحَضٌة   َما ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ ُحجه

ِعنَد َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضب  َولَُهۡم 
 ١٦ َعَذاب  َشِديدٌ 

17. Аллоҳ таоло аст, ки Қуръон ва 

миқёси адолатро ба ҳақ нозил 

кардааст ва ту чи медонӣ? Шояд 

қиёмат наздик бошад 

نَزَل ٱلۡ 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ِ ٱَّلله ِكَتََٰب بِٱلۡحَق 

اَعَة   َوٱلِۡميَزاَنُۗ َوَما يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه
 ١٧ قَرِيب  

18. Касоне, ки қиёматро бовар 

надоранд, [бо тамасхур ва] ба шитоб 

онро мехоҳанд. Ва касоне, ки [ба рӯзи 

ҷазо] бовар доранд ва медонанд, ки 

ҳақ аст, аз он дар ҳаросанд. Огоҳ 

бошед! Онон, ки дар мавриди қиёмат 

ҷадалу инкор мекунанд, дар гумроҳии 

бепоёне қарор доранд 

 ۡۖ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بَِها يَۡسَتۡعِجُل بَِها ٱل
هِذيَن َءاَمُنواْ ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها   َوٱل

هِذيَن  لَٓا إِنه ٱل
َ
ُۗ أ نهَها ٱلۡحَقُّ

َ
َويَۡعلَُموَن أ

اَعةِ لَِفي َضَلَِٰۭل  ُيَماُروَن فِي   ٱلسه
 ١٨ بَعِيدٍ 
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19. Аллоҳ таоло нисбат ба бандагонаш 

борикбин [ва меҳрубон] аст. Ба ҳар 

кас, ки бихоҳад, рӯзӣ мебахшад ва Ӯ 

тавонои шикастнопазир аст 

ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرُزُق َمن  ٱَّلله
ۖۡ َوُهَو ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ   ١٩ يََشآُء

20. Касе, ки кишти охиратро бихоҳад, 

кишташро баракат мебахшем ва ҳар 

ки [танҳо] кишти дунёро бихоҳад, дар 

ихтиёраш қарор медиҳем, вале дар 

охират баҳрае нахоҳад дошт 

َمن َكاَن يُرِيُد َحرَۡث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد 
يُرِيُد لَُهۥ فِي َحۡرثِهِۖۦۡ َوَمن َكاَن 

ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما لَُهۥ  َحرَۡث ٱلدُّ
 ٢٠ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نهِصيٍب 

21. Оё [мушрикон] маъбудоне доранд, 

ки бидуни иҷозати Аллоҳ таоло 

[қавонини] дине барои онон муқаррар 

кардаанд? Агар ҳукми қатъӣ [барои 

муҳлат додан ба гунаҳкорон] дар миён 

набуд, [бе диранг] миёнашон доварӣ 

мешуд ва ситамгорон азобе дарднок 

[дар пеш] доранд 

َِن  ۡم لَُهۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْ َشَرُعواْ لَُهم م 
َ
أ

ْۚ َولَۡولَا   ُ َذنُۢ بِهِ ٱَّلله
ۡ
يِن َما لَۡم يَأ ِ ٱلد 

َكلَِمُة ٱلَۡفۡصِل لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمُۗ َوِإنه 
َٰلِِميَن لَهُ  لِيم  ٱلظه

َ
 ٢١ ۡم َعَذاٌب أ

22. [Дар рӯзи қиёмат] ситамгоронро аз 

дастовардашон ҳаросон мебинӣ ва 

[хоҳӣ дид, ки кайфари он корҳо] 

домангирашон аст, вале муъминони 

накукор дар боғҳои биҳиштанд, ҳар чи 

бихоҳанд, назди Парвардигорашон 

доранд. Фазлу бахшиши бузург ҳамин 

аст 

ا   َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه تََرى ٱلظه
هِذيَن   ُۢ بِِهۡمُۗ َوٱل َكَسُبواْ َوُهَو َواقُِع
َٰلَِحَِٰت فِي  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

ا يََشآُءوَن  َرۡوَضاِت ٱلۡجَنهاِتِۖ لَُهم مه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل   ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ

 ٢٢ ٱلَۡكبِيرُ 
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23. Ин ҳамон [фазилате] аст, ки Аллоҳ 

таоло ба бандагони муъмин ва 

некукораш башорат медиҳад. [Эй 

паёмбар] Бигӯ: «Дар баробари ин 

рисолат, подоше аз шумо намехоҳам, 

ҷуз [риояи дӯстӣ ва] муҳаббати 

хешовандӣ ва ҳар ки [дар ин росто] 

иқдоми некуе кунад, бар подошаш дар 

он [маврид] меафзоем. Ба ростӣ, ки 

Аллоҳ таоло омурзгори қадршинос аст 

ُ ِعَباَدهُ  ُر ٱَّلله ِ هِذي يُبَش  َٰلَِك ٱل َذ
َٰلَِحَِٰتِۗ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

ها   ۡجًرا إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ قُل ل

ِۗ َوَمن َيۡقتَرِۡف   ةَ فِي ٱلُۡقۡربَيَٰ ٱلَۡمَوده
  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َحَسَنٗة نهزِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًنا

 ٢٣ َغُفور  َشُكورٌ 

24. Оё мушрикон мегӯянд: 

«[Муҳаммад] ба Аллоҳ таоло дурӯғ 

нисбат додааст»? Агар Аллоҳ таоло 

бихоҳад, бар дили ту меҳр мениҳад, ва 

[-ле] Аллоҳ таоло ботилро маҳв 

мекунад ва ҳақро бо суханони [ва 

тамҳидоти] хеш ба курсӣ менишонад, 

ки Ӯ ба рози дилҳо доност 

  ۡۖ ِ َكِذٗبا ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َ
أ

ُ َيخۡتِۡم عَلَىَٰ قَلۡبَِكُۗ  َفإِن يََشإِ ٱَّلله
ُ ٱلَۡبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱلۡحَقه   َويَۡمُح ٱَّلله

ُۢ بَِذاتِ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم  بِكَلَِمَٰتِهِ
ُدورِ   ٢٤ ٱلصُّ

25. Ӯст, ки тавбаи бандагонашро 

мепазирад ва аз бадиҳо дармегузарад 

ва он чи мекунед, медонад 

ۡوبََة َعۡن  هِذي َيۡقَبُل ٱلته َوُهَو ٱل
ي ِـ َاِت   ِعَبادِهِۦ َويَۡعُفواْ َعِن ٱلسه

 ٢٥ َويَۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ 

26. Ӯ [дархости] муъминони некукорро 

мепазирад ва аз фазли хеш бар 

[подоши] онон меафзояд ва кофирон 

азобе сахт дар пеш доранд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َويَۡسَتِجيُب ٱل
ِن َفۡضلِهۚۦِْ  َٰلَِحَِٰت َويَزِيُدُهم م  ٱلصه

َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب  َشِديد    ٢٦ َوٱلَۡك

27. Агар Аллоҳ таоло рӯзии [бархе аз] 

бандагонашро кушоиш медод, дар 

замин ситаму саркашӣ мекарданд, 

вале ба андозае, ки бихоҳад муқаррар 

медорад, ки Ӯ ба [ҳоли] бандагонаш 

огоҳ ва биност 

ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ   ُ ٱلر  ۞َولَۡو بََسَط ٱَّلله
ۡرِض َوَلَِٰكن يُ 

َ
ُِل لََبَغۡواْ فِي ٱلۡأ نَز 

  ُۢ ْۚ إِنهُهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبِيُر ا يََشآُء بَِقَدرٖ مه
 ٢٧ بَِصير  
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28. Ӯст, ки боронро пас аз навмедӣ [-и 

мардум] мефиристад ва раҳмати 

хешро мегустарад ва Ӯ корсозу сутуда 

аст 

ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد   هِذي ُينَز  َوُهَو ٱل
ۚۥْ َوُهَو  َما َقَنُطواْ َويَنُشرُ  َرۡحمََتُه

 ٢٨ ٱلَۡولِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

29. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] Ӯ 

офариниши осмонҳо ва замину 

мавҷудоти зиндаест, ки дар онҳо 

пароканда кардааст ва ҳар гоҳ ирода 

кунад, бар ҷамъоварии онҳо низ 

тавоност 

َمََٰوَٰ  ِت َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه
ۡرِض َوَما بَثه فِيِهَما ِمن َدآبهةِٖۚ  

َ
َوٱلۡأ

 ٢٩ َوُهَو عَلَىَٰ َجمۡعِِهۡم إَِذا يََشآُء َقِدير  

30. Ҳар мусибате, ки ба шумо расад, 

ба хотири корҳоест, ки анҷом додаед 

ва [Аллоҳ таоло] аз бисёре [аз 

гуноҳонатон] гузашт мекунад 

ِصيَبةٖ فَبَِما َوَمآ  ِن مُّ َصََٰبُكم م 
َ
أ

يِۡديُكۡم َويَۡعُفواْ َعن  
َ
َكَسَبۡت أ

 ٣٠ َكثِيرٖ 

31. Шумо ҳаргиз дар замин [ва осмон 

Аллоҳро] ба танг намеоваред ва дар 

баробари Аллоҳ таоло хеҷ корсозу 

ёваре нахоҳед дошт 

ۡرِضِۖ َوَما 
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ٖ َولَا   ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله لَُكم م 
 ٣١ نَِصيرٖ 

32. Аз нишонаҳои [тавону тадбири] 

илоҳӣ, киштиҳои кӯҳпайкарест, ки дар 

дарёҳо равонанд 

َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٣٢ َكٱلۡأ

33. Агар Аллоҳ таоло бихоҳад, бодро 

сокин мегардонад, то [киштиҳо] бар 

паҳнаи дарё беҳаракат бимонанд. Ба 

ростӣ, дар ин [амр] барои ҳар шикебои 

сипосгузор нишонаҳоест 

ِيَح َفَيۡظلَلَۡن    يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
إِن يََشأ

َٰلَِك   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ َرَواكَِد عَلَىَٰ َظۡهرِه
ِ َصبهارٖ َشُكورٍ 

 ٣٣ ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

34. Ё [агар бихоҳад сарнишинони] он 

киштиҳоро ба кайфари аъмолашон 

нобуд месозад, дар ҳоле ки Ӯ аз 

бисёре [аз гуноҳон] гузашт мекунад 

ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَۡعُف َعن  
َ
أ

 ٣٤ َكثِيرٖ 
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35. [То муҷиби ибрат бошад] Ва 

касоне, ки дар мавриди оёти Мо ба 

муҷодала бармехезанд, бидонанд, ки 

[агар азоби илоҳӣ фаро расад] роҳи 

гурезе нахоҳанд дошт 

هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا   َويَۡعلََم ٱل
حِيٖص  ِن مه  ٣٥ َما لَُهم م 

36. [Эй мардум] Он чи ба шумо дода 

шудааст, неъматҳои [гузарои] дунёст 

ва он чи назди Аллоҳ таоло аст, барои 

муъминоне, ки бар Парвардигорашон 

таваккал мекунанд, беҳтар ва 

пояндтар аст 

ةِ  ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َفَمآ أ

ۡبَقيَٰ  
َ
ِ َخيۡر  َوأ ْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله ۡنَيا ٱلدُّ

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم   لِل
 ٣٦ َيَتوَكهلُونَ 

37. Ва [низ барои] онон, ки аз гуноҳони 

бузургу бешармиҳо канора мегиранд 

ва онгоҳ, ки хашмгин мешаванд, 

гузашт мекунанд 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم   هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱل
َوٱلَۡفَوَِٰحَش َوِإَذا َما َغِضُبواْ ُهۡم 

 ٣٧ َيۡغفُِرونَ 

38. Ва онон, ки [даъвати] 

Парвардигорашонро пазиро мешаванд 

ва намоз барпо медоранд ва 

умурашон дар миёнашон ба машварат 

ниҳода мешавад ва аз он чи рӯзияшон 

кардаем, инфоқ мекунанд 

َقاُمواْ 
َ
هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ۡمُرُهۡم ُشوَرىَٰ بَيَۡنُهۡم  
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ٱلصه

 ٣٨ ا َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقونَ َوِممه 

39. Ва касоне, ки ҳар гоҳ ситаме ба 

онон бирасад, [ба дифоъ ва] интиқом 

бармехезанд 

َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُي ُهۡم 
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

 ٣٩ يَنَتِصُرونَ 

40. Ва ҷазои ҳар бадӣ кайфаре 

ҳаммонанди он бадӣ аст [на бештар], 

пас, ҳар ки гузашт кунад ва корро ба 

ислоҳ [ва оштӣ] оварад, подошаш бар 

уҳдаи Аллоҳ таоло аст. Бе гумон, Ӯ 

ситамгоронро дӯст намедорад 

ۖۡ َفَمۡن   ِۡثلَُها ُؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م  وََجَزَٰٓ
ِْۚ إِنهُهۥ  ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله

َ
ۡصلََح فَأ

َ
َعَفا َوأ

َٰلِِمينَ   ٤٠ لَا ُيحِبُّ ٱلظه

41. Албатта, касоне, ки пас аз ситаме, 

ки дидаанд, интиқом мегиранд, ҳеҷ 

[бозхосту] сарзанише бар онон нест 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

ِن َسبِيلٍ   ٤١ َما َعلَۡيِهم م 
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42. Роҳи [бозхосту] сарзаниш танҳо 

бар ситамгороне кушода аст, ки ба 

ноҳақ дар замин бартариҷӯӣ мекунанд. 

Онон азоби дарднок [дар пеш] доранд 

هِذيَن َيۡظلُِموَن  بِيُل عَلَى ٱل إِنهَما ٱلسه
ۡرِض بَِغيِۡر 

َ
اَس َويَۡبُغوَن فِي ٱلۡأ ٱلنه

لِيم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِۚ أ ِ  ٤٢ ٱلۡحَق 

43. Аммо ҳар ки шикебоӣ ва гузашт 

кунад, нишон аз қудрати ирода [-и Ӯ] 

дорад 

َٰلَِك لَِمۡن   َولََمن َصبََر وََغَفَر إِنه َذ
ُمورِ 

ُ
 ٤٣ َعۡزِم ٱلۡأ

44. Ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ 

кунад, пас, аз Аллоҳ таоло ҳеҷ [ёвару] 

корсозе нахоҳад дошт ва [дар рӯзи 

қиёмат] ситамгоронро мебинӣ, ки чун 

азобро мушоҳида кунанд, мегӯянд: 

«Оё роҳи бозгаште [ба дунё] ҳаст?» 

 ٖ ُ َفَما لَُهۥ ِمن َولِي  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله
ا  َٰلِِميَن لَمه ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى ٱلظه م 

 ٖ ُواْ ٱلَۡعَذاَب َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد 
َ
َرأ

ِن َسبِيلٖ   ٤٤ م 

45. [Дар он рӯз] Ситамгоронро 

мушоҳида хоҳӣ кард, ки бар оташ арза 

мешаванд ва дар ҳоле ки аз [шиддати] 

хорӣ фурӯтан шудаанд, бо таги чашм 

менигаранд ва [дар он ҳол] муъминон 

мегӯянд: «Зиёнкорон [-и воқеӣ] касоне 

ҳастанд, ки [ба тамаъи дунё] худ ва 

хонаводаҳояшонро дар қиёмат ба зиён 

андохтаанд. Огоҳ бошед! Ситамгорон 

гирифтори азобе пойдоранд 

َُٰهۡم ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها َخَِٰشعِيَن   َوتََرى
 ِۗ ِ يَنُظُروَن ِمن َطۡرٍف َخِفي ٖ ل  ِمَن ٱلذُّ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن   َوَقاَل ٱل

ۡهلِي
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ِهۡم ٱل

َٰلِِميَن فِي   لَٓا إِنه ٱلظه
َ
يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ
قِيمٖ   ٤٥ َعَذاٖب مُّ

46. Ва онон дар баробари Аллоҳ таоло 

корсозе нахоҳанд дошт, ки ёриашон 

кунад ва ҳар киро Аллоҳ таоло гумроҳ 

кунад, роҳе [барои наҷот] нахоҳад 

дошт 

ۡولِيَ 
َ
ِۡن أ آَء يَنُصُروَنُهم َوَما َكاَن لَُهم م 

ُ َفَما   ُِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ِن ُدوِن ٱَّلله م 
 ٤٦ لَُهۥ ِمن َسبِيلٍ 
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47. [Эй мардум] Пеш аз он ки рӯзе 

фаро расад, ки бозгаште аз ҷониби 

Аллоҳ таоло надорад, даъвати 

Парвардигоратонро бипазиред. Дар он 

рӯз на паноҳгоҳе хоҳед дошт, на 

[фурсате барои] инкор 

ن  
َ
ِن َقۡبِل أ ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م 

ِْۚ َما   ها َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله تَِي يَۡوم  ل
ۡ
يَأ

لَۡجإٖ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَُكم   ِن مه لَُكم م 
ِن نهِكيرٖ   ٤٧ م 

48. Пас [эй паёмбар] агар [мушрикон 

аз даъвати ту] рӯй мегардонанд 

[тавфиқро аз худ салб мекунанд]. Мо 

туро нигаҳбони онон нафиристодем ва 

ту вазифае ҷуз расонидан [-и ваҳй] 

надорӣ ва чун раҳмате аз ҷониби худ 

ба инсон бичашонем, бад-он сармаст 

мешавад ва агар ба сазои рафтори 

гузаштаи худ дучори мусибате шавад, 

[ба ҷойи бедорӣ носипосӣ мекунад]. Ба 

ростӣ, ки инсон бисёр носипос аст 

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم  
َ
ۡعَرُضواْ َفَمآ أ

َ
َفإِۡن أ

ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ  ۖۡ إِۡن َعلَۡيَك إِل َحفِيًظا
َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة فَرَِح  

َ
إَِذآ أ

مَ  ۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما َقده ۡت  بَِها
يِۡديِهۡم َفإِنه ٱلۡإِنَسََٰن َكُفور  

َ
 ٤٨ أ

49. Фармонравоии осмонҳо ва замин 

аз они Аллоҳ таоло аст. Ӯ ҳар чи 

бихоҳад, меофаринад, ба ҳар ки 

бихоҳад, [фарзанди] духтар мебахшад 

ва ба ҳар ки бихоҳад, [фарзанди] 

писар 

 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ ۡرِضِۚ َيخۡلُُق  َّلل 

ْۚ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا  َما يََشآُء
ُكورَ   ٤٩ َويََهُب لَِمن يََشآُء ٱلذُّ

50. Ё писару духтарро -ҳар ду бо ҳам 

медиҳад ва ҳар киро бихоҳад, нозо 

мегардонад, ки Ӯ донои тавоност 

  ۡۖ ۡو يَُزو ُِجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإَنَٰٗثا
َ
َويَۡجَعُل أ

ْۚ إِنهُهۥ َعلِيم   َمن يََشآُء َعقِيًما
 ٥٠ َقِدير  

51. Дархӯри ҳеҷ башаре нест, ки 

Аллоҳ таоло бо ӯ сухан бигӯяд, магар 

бо ваҳй ё аз фаросӯи ҳиҷобе ё [ин ки 

Аллоҳ таоло] фариштае бифиристад, 

ки ба фармонаш ҳар чи бихоҳад, ваҳй 

кунад. Бе тардид, Ӯ баландмартабаи 

ҳаким аст 

ها   ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله
َ
۞َوَما َكاَن لِبََشٍر أ

ۡو  
َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
وَۡحًيا أ

يُۡرِسَل رَُسولٗا َفُيوِحَي بِإِۡذنِهِۦ َما 
ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ َحِكيم    ٥١ يََشآُء
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52. [Эй Паёмбар] бад-ин гуна 

Қуръонро [тавассути Ҷабраил ва] ба 

фармони хеш бар ту ваҳй кардем. 

[Пеш аз он] Ту огоҳӣ надоштӣ, ки 

китобу имон чист, вале Мо онро нуре 

сохтем, ки ҳар касе аз бандагони 

хешро, ки бихоҳем, бад-он ҳидоят 

кунем ва мусалламан, ту ба роҳи рост 

[Ислом] ҳидоят мекунӣ 

وۡحَ 
َ
ِۡن  َوَكَذَٰلَِك أ ۡيَنآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

ْۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ٱلِۡكَتَُٰب   ۡمرِنَا
َ
أ

َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه نُوٗرا  
  ْۚ هَشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا نهۡهِدي بِهِۦ َمن ن

َوِإنهَك لََتۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡسَتقِيمٖ   ٥٢ مُّ

53. Роҳи илоҳӣ, ки он чи дар осмонҳо 

ва замин аст, аз они Ӯст. Огоҳ бошед, 

[ҳамаи] умур ба сӯйи Аллоҳ таоло 

бозмегардад 

هِذي لَُهۥ َما فِي  ِ ٱل ِصَرَِٰط ٱَّلله
لَٓا إِلَي 

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ُمورُ 
ُ
ِ تَِصيُر ٱلۡأ  ٥٣ ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Савганд ба китоби равшангар  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Мо онро Қуръоне ба забони арабӣ 

падид овардем, бошад, ки хирадварзӣ 

кунед 

ا لهَعلهُكۡم  إِنها  َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ
 ٣ َتۡعقِلُونَ 

4. Ин китоб, ки баландмартаба ва 

ҳикматомӯз аст, дар Лавхи маҳфуз 

назди Мо сабт шудааст [ва дастхуши 

тағйир нахоҳад шуд] 

م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡيَنا لََعلِىٌّ  
ُ
َوِإنهُهۥ فِٓي أ

 ٤ َحِكيمٌ 

5. Оё ба сирфи ин ки шумо [мушрикон] 

гурӯҳе исрофкоред [ва паёми илоҳиро 

инкор мекунед, нузули] Қуръонро аз 

шумо боздорем? 

ِۡكَر َصۡفًحا   َفَنۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 
َ
أ

ۡسرِفِينَ  ن ُكنُتۡم َقۡوٗما مُّ
َ
 ٥ أ

6. Чи бисёр паёмбароне, ки дар миёни 

пешиниён фиристодем 
ۡرَسلَۡنا ِمن نهِبي ٖ فِي  

َ
َوَكۡم أ

لِينَ  وه
َ
 ٦ ٱلۡأ

7. Вале ҳар паёмбаре ба сӯйи онон 

меомад, масхарааш мекарданд 
ها َكانُواْ بِهِۦ  ِن نهِبي ٍ إِل تِيِهم م 

ۡ
َوَما يَأ

 ٧ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

8. Мо афроди нерумандтар аз 

мушрикони Маккаро ҳалок кардаем ва 

достони [ибратангези] пешиниён 

гузашт 

َشده ِمۡنُهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ 
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
فَأ

لِينَ  وه
َ
 ٨ َمَثُل ٱلۡأ
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9. [Эй паёмбар] Агар аз мушрикон 

бипурсӣ: «Осмонҳо ва заминро чи касе 

офардиааст?» Ҳатман, мегӯянд: 

«[Аллоҳи] Шикастнопазири доно» 

لَۡتُهم مه 
َ
َمََٰوَِٰت  َولَئِن َسأ ۡن َخلََق ٱلسه

ۡرَض لََيُقولُنه َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز  
َ
َوٱلۡأ

 ٩ ٱلَۡعلِيمُ 

10. Ҳамон [Парвардигоре] ки заминро 

маҳалли озмоиши шумо қарор дод ва 

бароятон дар он роҳҳое падид овард, 

то роҳ ёбед 

ۡرَض َمۡهٗدا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

ُكۡم فِيَها ُسُبلٗا لهَعلهُكۡم  وََجَعَل لَ 
 ١٠ َتۡهَتُدونَ 

11. Ва ҳамон касе, ки аз осмон боронро 

ба миқдори муайяне фиристод, он гоҳ 

сарзамини хазонзада ва хушкро ба 

василаи он ҳаёт бахшидем. Шумо низ 

ҳамин гуна [аз гӯрҳо] берун оварда 

мешавед 

هِذي  ُۢ بَِقَدرٖ َوٱل َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه نَزه
ْۚ َكَذَٰلَِك  ۡيٗتا نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه

َ
فَأ

 ١١ ُتخۡرَُجونَ 

12. Парвардигоре, ки тамоми 

махлуқотро офарид ва бароятон аз 

киштиҳо ва чаҳорпоён василаи саворӣ 

падид овард 

ۡزَوََٰج 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُكلهَها وََجَعَل َوٱل

نَۡعَِٰم َما  
َ
َِن ٱلُۡفلِۡك َوٱلۡأ لَُكم م 

 ١٢ تَۡرَكُبونَ 

13. То бар пушти онҳо қарор гиред ва 

он гоҳ ки бар онҳо қарор гирифтед, 

неъмати Парвардигоратонро ёд кунед 

ва бигӯед: «Поку муназзаҳ аст касе, ки 

ин [васила]-ро дар хидмати мо гумошт 

ва мо худ тавони ин корро надоштем 

لِتَۡسَتوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه تَۡذُكُرواْ 
نِۡعَمَة َرب ُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ  
َر لََنا   هِذي َسخه َوَتُقولُواْ ُسۡبَحََٰن ٱل

 ١٣ َهََٰذا َوَما ُكنها لَُهۥ ُمۡقرِنِينَ 

14. Ва мо ба пешгоҳи 

Парвардигорамон бозмегардем» 
 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

15. Мушрикон аз миёни бандагони 

Аллоҳ таоло барояш саҳме [аз 

фарзанд] қарор доданд. Ба ростӣ, ки 

инсон ошкоро носипос аст 

وََجَعلُواْ لَُهۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ُجزًۡءاْۚ إِنه 
 ١٥ بِينٌ ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  مُّ 
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16. Оё [мепиндоред] Аллоҳ таоло аз 

миёни офаридагонаш духтаронро 

интихоб карда ва писаронро ба шумо 

ихтисос додааст? 

ا َيخۡلُُق َبَناٖت   خََذ ِممه ِم ٱته
َ
أ

ۡصَفىَُٰكم بِٱلَۡبنِينَ 
َ
 ١٦ َوأ

17. Аммо ҳар гоҳ ба яке аз онон ҳамон 

чизеро, ки башорат диҳанд, ки барои 

Аллоҳи раҳмон қоил ҳастанд 

[таваллуди духтар], дар ҳоле ки хашми 

худро фурӯ мехӯрад, чеҳрааш [аз 

андуҳ] тира мегардад 

َحُدُهم بَِما َضَرَب  
َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

ا  ِنَٰمۡح َمَثلٗا َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ لِلره
 ١٧ َوُهَو َكِظيمٌ 

18. Оё касеро, ки дар зевар [ва роҳатӣ] 

парвариш меёбад ва дар [ҳангоми] 

ҷидол [қодир ба] баёни мақсудаш нест 

[ба Аллоҳ таоло нисбат медиҳед]? 

ُؤاْ فِي ٱلۡحِلَۡيةِ َوُهَو فِي  َوَمن يُنَشه
َ
أ

 ١٨ ٱلۡخَِصاِم َغيُۡر ُمبِينٖ 

19. Мушрикон фариштагонро, ки 

бандагони [Аллоҳи] Раҳмонанд, 

муаннас [зан] пиндоштанд. Оё ба 

ҳангоми офариниши онон ҳузур 

доштанд? Суханонашон сабт мегардад 

ва [дар рӯзи қиёмат] бозхост хоҳанд 

шуд 

هِذيَن ُهۡم ِعَبَُٰد   وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َشِهُدواْ َخلَۡقُهۡمْۚ 

َ
ْۚ أ ِنَٰمۡح إَِنًَٰثا ٱلره

 ١٩ ۡكَتُب َشَهََٰدُتُهۡم َويُۡسـ َلُونَ َستُ 

20. [Онон барои тавҷеҳи ширки худ] 

мегӯянд: «Агар [Аллоҳи] Раҳмон 

мехост, мо фариштагонро парастиш 

намекардем». Онон дар мавриди ин 

[сухан] беиттилоанд ва ҷуз сухани 

дурӯғ намегӯянд 

 َما  َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَٰنُ 
َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ   ا لَُهم بَِذ َعَبۡدَنَُٰهمِۗ مه

ها َيخُۡرُصونَ   ٢٠ إِۡن ُهۡم إِل

21. Оё пеш аз Қуръон китобе ба онон 

додаем, ки бад-он истидлол кунанд? 
ِن َقۡبلِهِۦ َفُهم   ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 

َ
أ

 ٢١ بِهِۦ ُمۡسَتۡمِسُكونَ 

22. Балки мегӯянд: «Ниёгонамон низ 

ҳамин оинро доштанд ва мо [низ] роҳи 

ононро дунбол мекунем» 

ةٖ   مه
ُ
بَۡل َقالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهَتُدونَ   ٢٢ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ
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23. Пеш аз ту низ ҳар [паёмбари] 

ҳушдордиҳандаеро ба ҳар шаҳре 

фиристодем, сарватмандони саркаши 

он шаҳр мегуфтанд: «Ниёгонамон низ 

ҳамин оинро доштанд ва мо [низ] роҳи 

ононро дунбол мекунем» 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي  
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

ها َقاَل ُمتَۡرُفوَهآ   ِن نهِذيٍر إِل قَۡريَةٖ م 
ةٖ َوِإنها  إِ  مه

ُ
نها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡقَتُدونَ   ٢٣ عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ

24. [Паёмбарашон] Мегуфт: «Агар оине 

ҳидоятбахштар аз он чи ниёгонатон 

доштанд, оварда бошам [боз ҳам аз 

онон пайравӣ мекунед]? Онон [дар 

посух] мегуфтанд: «[Оре] паёмеро, ки 

маъмури [иблоғи] он шудаед, инкор 

мекунем» 

ا   ۡهَدىَٰ ِممه
َ
َولَۡو ِجۡئُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

وََجدتُّۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءُكۡمۖۡ َقالُٓواْ إِنها  
ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

ُ
 ٢٤ بَِمآ أ

25. Мо низ аз онон интиқом гирифтем, 

пас, бингар, ки саранҷоми 

такзибкунандагон чи гуна буд 

فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن 
بِينَ  ِ  ٢٥ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ 

26. [Ёд кун] Ҳангомеро, ки Иброҳим ба 

падар ва қавмаш гуфт: «Аз он чи шумо 

мепарастед, безорам 

بِيهِ 
َ
ۦٓ َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ َوَقۡوِمهِ

ا َتۡعُبُدونَ  ِمه  ٢٦ إِنهنِي بََرآء  م 

27. Магар аз касе, ки маро 

офаридааст, ки Ӯ ҳидоятам хоҳад 

кард» 

هِذي َفَطَرنِي َفإِنهُهۥ   ها ٱل إِل
 ٢٧ َسَيۡهِدينِ 

28. Иброҳим, яктопарастиро дар миёни 

наслҳои пас аз худ сухане мондагор 

қарор дод, бошад, ки [ба пешгоҳи 

илоҳӣ] бозгарданд 

وََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦ  
 ٢٨ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

29. Ин мушрикони Макка ва 

падаронашонро [аз неъматҳои дунё] 

бархӯрдор кардам, то ин ки Қуръон ва 

паёмбаре равшангар ба суроғашон 

омад 

ُؤلَآِء وََءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ بَۡل َمته  ۡعُت َهَٰٓ
بِين    ٢٩ َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ َورَُسول  مُّ
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30. Ва он гоҳ ки Қуръон бар онон ироа 

шуд, гуфтанд: «Ин ҷодуст ва онро 

инкор мекунем» 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ َقالُواْ َهََٰذا   َولَمه
 ٣٠ ِسۡحر  َوِإنها بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

31. Ва гуфтанд: «Чаро ин Қуръон бар 

марде бузург аз ду шаҳр [Макка ва 

Тоиф] нозил нашудааст?» 

َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ   َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
َِن ٱلَۡقۡريََتيِۡن َعِظيمٍ   ٣١ رَُجٖل م 

32. Оё онон раҳмати Парвардигоратро 

тақсим мекунанд? Моем, ки рӯзӣ [ва 

маишати] ононро дар зиндагии дунё 

миёнашон тақсим кардаем ва ононро 

нисбат ба ҳам ба дараҷоте бартарӣ 

бахшидаем, то аз хадамоти 

[мутақобили] якдигар истифода кунанд 

ва раҳмати Парвардигорат аз амволе, 

ки ҷамъ мекунанд, беҳтар аст 

ُهۡم َيۡقِسُموَن َرحۡ 
َ
مََت َرب َِكْۚ َنحُۡن  أ

ةِ  عِيَشَتُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ قََسۡمَنا بَيَۡنُهم مه
ْۚ َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡم َفۡوَق َبۡعٖض  ۡنَيا ٱلدُّ

َدَرَجَٰٖت ل َِيتهِخَذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا  
ا   ِمه ُۗ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر  م  ا ُسۡخرِي ٗ

 ٣٢ َيجَۡمُعونَ 

33. Агар [нигаронӣ аз онон] набуд, ки 

ҳама мардум [дар дунёталабӣ ва 

инкори Аллоҳ таоло] як гурӯҳ шаванд, 

сақфи хонаи касонеро, ки ба Аллоҳи 

раҳмон имон надоранд, аз нуқра қарор 

медодем ва низ паллаҳое [дар он 

мениҳодем], ки битавонанд аз 

[табақоти] он [хона] боло раванд 

ن 
َ
ٗة َولَۡولَٓا أ مه

ُ
اُس أ يَُكوَن ٱلنه

َوَِٰحَدٗة لهجََعلَۡنا لَِمن يَۡكُفُر 
ةٖ  ِن فِضه ِنَٰمۡح لُِبُيوتِِهۡم ُسُقٗفا م  بِٱلره

 ٣٣ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها َيۡظَهُرونَ 

34. Ва барои хонаҳояшон дарҳое [аз 

тилло] мегузоштем ва тахтҳое [қарор 

медодем], ки бар он такя зананд 

َٰٗبا َوُسُرًرا َعلَۡيَها  بَۡو
َ
َولُِبُيوتِِهۡم أ

 ٣٤ َيتهِكـ ُونَ 

35. Ва таҷаммул [ва зинатҳое] 

фаровон [барояшон фароҳам 

мекардем] ва тамоми инҳо баҳраи 

[ночизи] зиндагии дунёст ва охират 

назди Парвардигорат барои 

парҳезкорон аст 

ْۚ َوِإن  ا َمَتَُٰع َوزُۡخُرٗفا َٰلَِك لَمه ُكلُّ َذ
ْۚ َوٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد َرب َِك  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ٣٥ لِلُۡمتهقِينَ 
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36. Ҳар ки аз ёди [Аллоҳи] раҳмон дил 

бигардонад, шайтоне бар ӯ мегуморем, 

то ҳамнишинаш бошад [ва ҳамвора 

фиребаш диҳад] 

ِنَٰمۡح َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ  ٱلره
ُنَقي ِۡض لَُهۥ َشۡيَطَٰٗنا َفُهَو لَُهۥ  

 ٣٦ قَرِين  

37. Шаётин ин гурӯҳро аз роҳи [Аллоҳ 

таоло] бозмедоранд, вале онон гумон 

мекунанд, ки ҳидоят ёфтаанд 

بِيِل  وَنُهۡم َعِن ٱلسه َوِإنهُهۡم لََيُصدُّ
ۡهَتُدونَ  نهُهم مُّ

َ
 ٣٧ َويَۡحَسُبوَن أ

38. То он гоҳ ки [дар қиёмат] назди Мо 

биёяд, [ба шайтони ҳамнишинаш] 

мегӯяд: Эй кош, миёни ману ту 

фосилае ба дурии шарқу ғарб буд! Чи 

ҳамнишини баде будӣ!» 

َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءنَا َقاَل َيَٰلَۡيَت بَيۡنِي  
َوبَۡيَنَك ُبۡعَد ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن فَبِۡئَس 

 ٣٨ ٱلَۡقرِينُ 

39. [Аллоҳ таоло мефармояд] «Имрӯз 

[пушаймонӣ] суде ба ҳолатон нахоҳад 

дошт; зеро ситам кардаед ва ҳамагӣ 

дар азоб шарикед» 

لَۡمُتۡم   َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيۡوَم إِذ ظه
نهُكۡم فِي ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَِرُكونَ 

َ
 ٣٩ أ

40. [Эй Паёмбар] Оё метавонӣ [паёми 

худро] ба гӯши ношунавоён бирасонӣ ё 

нобиноён ва гумроҳони ошкорро [ба 

роҳи рост] ҳидоят кунӣ? 

ۡو َتۡهِدي 
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

ٱلُۡعۡمَي َوَمن َكاَن فِي َضَلَٰٖل  
بِينٖ   ٤٠ مُّ

41. Агар ҳам туро пеш аз азоби онон аз 

дунё [бибарем] дар ҳар ҳол [аз эшон 

интиқом хоҳем гирифт 

ا نَۡذَهبَنه بَِك َفإِنها ِمۡنُهم   َفإِمه
نَتقُِمونَ   ٤١ مُّ

42. Ё азоберо, ки ба онон ваъда 

додаем, [дар даврони ҳаётат] ба ту 

менамоем. Бе тардид, Мо бар онон 

иқтидор [-и комил] дорем 

هِذي وََعۡدَنَُٰهۡم َفإِنها  ۡو نُرِيَنهَك ٱل
َ
أ

ۡقَتِدُرونَ عَ   ٤٢ لَۡيِهم مُّ

43. Пас, ба он чи ба ту ваҳй мешавад, 

тамассук биҷӯ, ки бе гумон, бар роҳи 

рост қарор дорӣ 

وِحَي إِلَۡيَكۖۡ  
ُ
هِذٓي أ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ۡسَتقِيمٖ   ٤٣ إِنهَك عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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44. Тардиде нест, ки Қуръон барои ту 

ва қавмат мояи андарз [ ва 

сарбаландӣ] аст ва [дар рӯзи қиёмат 

дар бораи имону амал ба он] бозхост 

хоҳед шуд 

هَك َولَِقۡوِمَكۖۡ وََسۡوَف   َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  ل
 ٤٤ تُۡسـ َلُونَ 

45. Аз паёмбароне, ки пеш аз ту 

фиристодем, бипурс, ки оё ғайр аз 

[Аллоҳи] Раҳмон маъбудоне барои 

парастиш қарор додаем [мусалламан, 

чунин нест] 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن  
َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

ِنَٰمۡح   َجَعلَۡنا ِمن ُدوِن ٱلره
َ
رُُّسلَِنآ أ

 ٤٥ َءالَِهٗة ُيۡعَبُدونَ 

46. Мо Мӯсоро бо муъҷизоти хеш ба 

сӯи Фиръавн ва сарони қавмаш 

фиристодем ва ба онон гуфт: «Ман 

фиристодаи Парвардигори 

ҷаҳониёнам» 

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ 
َ
َولََقۡد أ

فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ َفَقاَل إِن ِي رَُسوُل  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٦ َرب 

47. Ва чун оёт [ва муъҷизоти] Моро бар 

онон ироа кард, ҳамагӣ ба онҳо 

хандиданд 

ِۡنَها   ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م  فَلَمه
 ٤٧ يَۡضَحُكونَ 

48. Ҳар муъҷизае ба онон ироа додем, 

яке аз дигаре бузургтар буд ва [чун 

ҳамаро такзиб карданд] ба азоб 

гирифторашон кардем, бошад, ки [аз 

куфр] бозгарданд 

ۡكبَُر َوَما نُرِيهِ 
َ
ها ِهَي أ ِۡن َءايٍَة إِل م م 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب  
َ
ۖۡ َوأ ۡختَِها

ُ
ِمۡن أ

 ٤٨ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

49. [Пас, ҳангоме ки гӯшаҳое аз азоби 

илоҳиро чашиданд] гуфтанд: «Эй 

ҷодугар, аз Парвардигорат бинобар 

аҳде, ки бо ту дорад, бихоҳ [то азобро 

аз мо дур кунад], ки мо [дигар] 

роҳёфтаем» 

اِحُر ٱۡدُع لََنا  يَُّه ٱلسه
َ
َوَقالُواْ َيَٰٓأ

َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنهَنا 
 ٤٩ لَُمۡهَتُدونَ 

50. Ва чун азобро аз онон бардоштем, 

паймон шикастанд 
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إَِذا   فَلَمه

 ٥٠ ُهۡم يَنُكُثونَ 
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51. Фиръавн дар миёни қавми худ нидо 

сар дод ва гуфт: «Эй қавми ман, оё 

фармонравоии Миср дар ихтиёри ман 

нест ва ин наҳрҳо аз доманаи қасри 

ман ҷараён надорад? Оё [қудрату 

азаматамро] намебинед? 

َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن فِي َقۡوِمهِۦ َقاَل  
لَيَۡس لِي ُملُۡك ِمۡصَر َوَهَِٰذهِ 

َ
َيََٰقۡوِم أ

َفلَا 
َ
نَۡهَُٰر َتجۡرِي ِمن َتحۡتِٓيِۚ أ

َ
ٱلۡأ

 ٥١ ُتۡبِصُرونَ 

52. Ман аз ин марди бемиқдор, ки 

[ҳатто] наметавонад ба равшанӣ сухан 

бигӯяд, шоистатарам 

هِذي ُهَو   ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٥٢ كَاُد يُبِينُ َمِهين  َولَا يَ 

53. Чаро [ба нишонаи сарварӣ] 

дастбандҳои зарин [аз осмон] бар ӯ 

афканда нашудааст [то собит шавад, 

ки паёмбар аст]? Ё чаро фариштагон 

ҳамроҳаш наёмадаанд?» 

ِن   ۡسوَِرة  م 
َ
لِۡقَي َعلَۡيهِ أ

ُ
فَلَۡولَٓا أ

ۡو َجآَء َمَعُه ٱلَۡمَلَٰٓ 
َ
ئَِكُة  َذَهٍب أ

 ٥٣ ُمۡقتَِرنِينَ 

54. Ӯ қавми худро ба [бехирадӣ ва] 

сабуксарӣ кашонд ва ҳамагӣ мутеаш 

шуданд. Ҳаққо, ки онон [нисбат ба 

авомири илоҳӣ] нофармон буданд 

َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم 
َ
فَٱۡسَتَخفه َقۡوَمُهۥ فَأ

َِٰسقِينَ   ٥٤ َكانُواْ َقۡوٗما َف

55. Пас, чун моро ба хашм оварданд, 

аз онон интиқом гирифтем ва ҳамагиро 

[дар дарё] ғарқ кардем 

آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم   فَلَمه
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغَرۡقَنَُٰهۡم أ

َ
 ٥٥ فَأ

56. Он гоҳ ононро дар шумори 

пешгомони [куфру нофармонӣ] ва 

ибрате [барои ояндагон] қарор додем 

فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمَثلٗا 
 ٥٦ ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. Ва чун достони [таваллуди] писари 

Марям матраҳ шуд, қавми ту [ки гумон 

карданд, метавонанд монанди 

масеҳиён чанд маъбуд дошта бошанд] 

ба ногоҳ шодӣ ва ҳаёҳу ба роҳ 

андохтанд 

ا ُضرَِب ٱۡبُن مَ  ۡريََم َمَثلًا إَِذا  ۞َولَمه
ونَ   ٥٧ َقۡوُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ
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58. Ва гуфтанд: «Маъбудони мо 

беҳтаранд ё Исо»? Онон ин суханро 

танҳо барои ҷидол бо ту унвон 

кардаанд. Ба ростӣ, ки гурӯҳе ситезаҷӯ 

ҳастанд 

ۡم ُهَوْۚ َما  
َ
َٰلَِهُتَنا َخيٌۡر أ

َ
َوَقالُٓواْ َءأ

ُۢاْۚ بَۡل ُهۡم َقۡوٌم   َضَربُوهُ لََك  َ ها َجَدل إِل
 ٥٨ َخِصُمونَ 

59. Исо фақат бандаест, ки бар ӯ 

неъмат [-и рисолат] арзонӣ доштем ва 

ӯро намунае [аз қудрати илоҳӣ] барои 

Бани Исроил қарор додем 

ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ 
َ
ها َعۡبٌد أ إِۡن ُهَو إِل

َِٰٓءيَل  وََجَعلَۡنَُٰه َمَثلٗا ل َِبنِيٓ   ٥٩ إِۡسَر

60. Агар мехостем, [ҳамаи шумо 

инсонҳоро нобуд мекардем ва] ба 

ҷоятон фариштагоне падид 

меовардем, ки дар замин ҷонишин [-и 

шумо] шаванд 

َلَٰٓئَِكٗة   َولَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنا ِمنُكم مه
ۡرِض َيخۡلُُفونَ 

َ
 ٦٠ فِي ٱلۡأ

61. [Таваллуди] Исо [ба муъҷизаи ҳаёт 

бахшиданаш] далеле барои қиёмат 

аст. Пас, ҳаргиз дар мавриди қиёмат 

шак накунед ва пайрави ман бошед, ки 

роҳи рост ҳамин аст 

اَعةِ فَلَا َتۡمتَُرنه   َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه
بَِها َوٱتهبُِعوِنِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  

ۡسَتقِي  ٦١ م  مُّ

62. [Огоҳ бошед, ки] Шайтон шуморо 

[аз роҳи Аллоҳ таоло] бознадорад, 

чаро ки ӯ душмани ошкори шумост 

ۡيَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ  نهُكُم ٱلشه َولَا يَُصده
بِين    ٦٢ لَُكۡم َعُدو   مُّ

63. Ва чун Исо [муъҷизоту] нишонаҳои 

равшан бар онон ироа кард, гуфт: 

«Ман барои шумо ҳикмат овардаам, то 

[бад-он роҳ ёбед] ва бархе аз 

мавориди ихтилофатонро равшан 

кунам, пас, аз Аллоҳ таоло парво 

кунед ва мутеъи [дастурҳои] ман 

бошед 

ا َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َقاَل   َولَمه
َبي َِن  

ُ
َقۡد ِجۡئُتُكم بِٱلۡحِۡكَمةِ َولِأ

هِذي َتخَۡتلُِفوَن فِيهِِۖ  لَُكم  َبۡعَض ٱل
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

64. Аллоҳ таоло Парвардигори ман ва 

шумост, пас, Ӯро бипарастед, ки роҳи 

рост ҳамин аст» 

َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ   إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٦٤ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ
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65. Он гоҳ гурӯҳҳои [мухталифи] Бани 

Исроил миёни худ [дар бораи Исо] 

дучори ихтилоф шуданд, пас, вой бар 

ситамгорон аз азоби рӯзи дарднок! 

ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ  
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن َعَذاِب  َفَوۡيل  ل ِل
لِيمٍ 

َ
 ٦٥ يَۡوٍم أ

66. Оё ҷуз ин интизор доранд, ки 

қиёмат, дар ҳоле ки ғофиланд, ногаҳон 

бар онон фаро расад? 

ن  
َ
اَعَة أ ها ٱلسه َهۡل يَنُظُروَن إِل

تَِيُهم َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
ۡ
 ٦٦ تَأ

67. Дӯстон [-и дунёӣ] дар он рӯз 

душмани якдигаранд, магар 

парҳезкорон 

ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض  
َ
ٱلۡأ

ها ٱلُۡمتهقِينَ   ٦٧ َعُدوٌّ إِل

68. [Аллоҳ таоло ба онон мефармояд] 

«Эй бандагони [парҳезкори] Ман имрӯз 

тарсу андуҳе нахоҳед дошт 

َيَٰعَِبادِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم  
نُتۡم َتحَۡزنُونَ 

َ
 ٦٨ َولَٓا أ

69. Ҳамон бандагоне, ки ба оёти Мо 

имон овардаанд ва таслим [-и 

фармони Мо] буданд 

هِذيَن َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ  ٱل
 ٦٩ ُمۡسلِِمينَ 

70. Шумо ва дигар муъминоне, ки 

ҳамчун шумо ҳастанд, ба биҳишт 

дароед, то [аз неъматҳои ҷовидонаш 

баҳраманд гардед ва] шодмон шавед 

ۡزَوَُٰجُكۡم 
َ
نُتۡم َوأ

َ
ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة أ

 ٧٠ ُتحۡبَُرونَ 

71. Зарфҳо ва ҷомҳои зарин 

перомунашон мегардонанд ва ҳар чи 

дилҳо бихоҳад ва дидаҳо лаззат 

барад, дар он ҷо ҳаст ва шумо дар 

биҳишт ҷовидонаед 

ِن ُيَطاُف َعلَۡيِهم  بِِصَحاٖف م 
ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها َما تَۡشَتِهيهِ 

َ
َذَهٖب َوأ

نُتۡم فِيَها 
َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
نُفُس َوتَلَذُّ ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

 ٧١ َخَٰلُِدونَ 

72. Ин ҳамон биҳиштест, ки дар 

барорбари рафторатон ба шумо 

додаанд 

ورِۡثُتُموَها بَِما 
ُ
َوتِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِٓي أ

 ٧٢ َملُونَ ُكنُتۡم َتعۡ 
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73. Дар онҷо меваҳои фаровоне дар 

ихтиёр доред, ки аз онҳо мехӯред 
ِۡنَها   َِٰكَهة  َكثِيَرة  م  لَُكۡم فِيَها َف

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٣ تَأ

74. Бе тардид, муҷримон дар азоби 

дузах ҷовидонанд 
إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم  

 ٧٤ َخَٰلُِدونَ 

75. [Дар ҳоле ки азоб] аз онон коста 

намешавад ва дар яъсу ноумедӣ фурӯ 

рафтаанд 

لَا ُيَفتهُر َعۡنُهۡم َوُهۡم فِيهِ 
 ٧٥ ُمۡبلُِسونَ 

76. Мо ба онон ситам накардаем, 

балки онҳо худ ба хештан ситам 

мекарданд 

َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُواْ ُهُم 
َٰلِِمينَ   ٧٦ ٱلظه

77. [Дузахиён] Нигаҳбони оташро садо 

мезананд ва фарёд бар меоранд: «Эй 

Молик [кош] Парвардигорат кори моро 

яксара кунад [ва бимиронад]» Ӯ 

мегӯяд: «На, шумо [дар ин азоб] 

мондагоред» 

َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖۡ 
َِٰكُثونَ َقاَل   ٧٧  إِنهُكم مه

78. Ба ростӣ, ҳақро барои шумо 

овардем, вале бештаратон аз он 

кароҳат доштед 

ِ َوَلَِٰكنه  لََقۡد ِجۡئَنَُٰكم بِٱلۡحَق 
ِ َكَٰرُِهونَ  ۡكثََرُكۡم لِلَۡحق 

َ
 ٧٨ أ

79. Онон азми [худро барои тавтеа 

алайҳи ту] ҷазм карданд, Мо низ 

иродаи муҳкаме [бар ноком гузоштани 

эшон] дорем 

ۡمٗرا َفإِنها ُمبِۡرُمونَ 
َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
 ٧٩ أ

80. Оё мепиндоранд, ки Мо суханони 

сиррӣ ва наҷвояшонро намешунавем? 

Оре, фариштагони Мо дар канорашон 

[ҳастанд ва ҳама чизро] сабт мекунанд 

ۡم َيحَۡسُبونَ 
َ
ُهۡم   أ نها لَا نَۡسَمُع ِسره

َ
أ

َُٰهمِۚ بَلَىَٰ َورُُسلَُنا لََديِۡهۡم  َوَنجَۡوى
 ٨٠ يَۡكُتُبونَ 
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81. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Агар [ба фарзи маҳол Аллоҳи] 

Раҳмон фарзанде дошт, ман нахустин 

парастишгар [-и Ӯ] будам» 

ُل  قُۡل إِن َكاَن  وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َولَد  فَأ لِلره

 ٨١ ٱلَۡعَٰبِِدينَ 

82. [Маъбуди яктое, ки] Парвардигори 

осмонҳо ва замин ва Арш аст, аз 

тавсифи [ҷоҳилонаи] онон муназзаҳ 

аст 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه ُسۡبَحََٰن َرب 

ا يَِصُفونَ  ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه  ٨٢ َرب 

83. Пас, [эй паёмбар] ононро [ба ҳоли 

худ] бигузор, то ёвагӯӣ кунанд ва ба 

бозӣ саргарм бошанд, то саранҷом бо 

рӯзи мавъуд [қиёмат] мувоҷеҳ шаванд 

[ва сазои аъмолашонро бубинанд] 

َفَذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ  
هِذي يُوَعُدونَ  َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل  ٨٣ يَُل

84. Ӯст, ки дар осмон ва замин маъбуд 

аст ва Ӯ ҳакими доност 
َمآِء إَِلَٰه  َوفِي  هِذي فِي ٱلسه َوُهَو ٱل

ۡرِض إَِلَٰه ْۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم 
َ
ٱلۡأ

 ٨٤ ٱلَۡعلِيمُ 

85. Пурбаракат ва бузургвор аст касе, 

ки фармонравоии осмонҳову замин ва 

он чи миёни онҳост, аз они Ӯст ва 

огоҳӣ аз [лаҳзаи барпоии] растохез 

танҳо дар ихтиёри Ӯст ва [ҳамагӣ] ба 

пешгоҳи Ӯ бозгардонда мешавед 

َمََٰوَِٰت  هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتَباَرَك ٱل
ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم 

َ
َوٱلۡأ

اَعةِ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ٨٥ ٱلسه

86. Касоне, ки [мушрикон] ба ҷойи 

Аллоҳ таоло [ба ниёиш] мехонанд, 

қодир ба шафоат нестанд, магар 

афроде, ки ба [калимаи тавҳид ва] ҳақ 

аз руи илм гувоҳӣ медиҳанд 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن  َولَا َيۡملُِك ٱل
  ِ ها َمن َشِهَد بِٱلۡحَق  َفََٰعَة إِل ُدونِهِ ٱلشه

 ٨٦ ۡعلَُمونَ َوُهۡم يَ 

87. Агар аз мушрикон бипурсӣ, чи касе 

ононро офаридааст, мусалламан, 

мегӯянд: «Аллоҳ таоло». Пас, чи гуна 

[аз ҳақ] бар мегарданд? 

ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه   لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ  ٨٧ ٱَّلله
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88. [Шикоят ва] Сухани паёмбар [ин 

буд]: «Парвардигоро, инон қавме 

ҳастанд, ки имон намеоваранд» 

ها   ُؤلَآِء َقۡوم  ل ِ إِنه َهَٰٓ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب 
 ٨٨ يُۡؤِمُنونَ 

89. Пас, [эй паёмбар] аз онон даргузар 

ва [барои раҳоӣ аз шаррашон] бигӯ: 

«Салом бар Шумо»! Ба зудӣ хоҳанд 

донист [ки азобашон чи гуна аст] 

ْۚ فََسۡوَف  فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰم 
 ٨٩ َيۡعلَُمونَ 
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Сураи Духон  الدخان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Савганд ба китоби равшангар  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Мо Қуръонро дар шаби муборак [ва 

фархундаи қадр] нозил кардем, [зеро] 

ки Мо [ҳамвора] ҳушдордиҳанда 

будаем 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها   نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ
َ
إِنهآ أ

 ٣ ُمنِذرِينَ 

4. Дар он [шаб] ҳар амри муҳимме 

файсала меёбад [ва тадбир мешавад] 
ۡمٍر َحِكيمٍ 

َ
 ٤ فِيَها ُيۡفَرُق ُكلُّ أ

5. [Ин] корест [ки] аз ҷониби Мо [сурат 

мегирад] бе гумон, Мо фиристандаи 

[паёмбарон] будаем 

ْۚ إِنها ُكنها   ٓ ِۡن ِعنِدنَا ۡمٗرا م 
َ
أ

 ٥ ُمۡرِسلِينَ 

6. Ба унвони раҳмате аз 

Парвардигорат. Бе тардид, Ӯ шунавои 

доност 

ِميُع  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره َرۡحمَٗة م 
 ٦ ٱلَۡعلِيمُ 

7. Парвардигори осмонҳову замин ва 

он чи миёни онҳост. Агар [ба ин 

ҳақиқат] яқин доред [ба Аллоҳ таоло ва 

Паёмбараш имон биёваред] 

َمََٰوَٰتِ  ِ ٱلسه ۡرِض َوَما   َرب 
َ
َوٱلۡأ

وقِنِينَ  ۖۡ إِن ُكنُتم مُّ  ٧ بَيَۡنُهَمآ

8. Ҳеҷ маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест, 

зиндагӣ мебахшад ва мемиронад. 

Парвардигори шумо ва ниёгони шумост 

ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ  لَٓا إَِلََٰه إِل
َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم 

لِينَ  وه
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. Вале мушрикон тардид доранд ва 

саргарми [лаззатҳои дунё] ва бозӣ 

ҳастанд 

 ٩ بَۡل ُهۡم فِي َشك ٖ يَلَۡعُبونَ 
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10. Пас, [эй паёмбар] мунтазири рӯзе 

бош, ки осмон, дуде ошкор [падид] 

оварад 

َمآُء بُِدَخاٖن   تِي ٱلسه
ۡ
فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

بِينٖ   ١٠ مُّ

11. Ки [тамоми] мардумро фаро 

мегирад. Ин азобе дарднок аст 
اَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب   َيۡغَشي ٱلنه

لِيم  
َ
 ١١ أ

12. [Он гоҳ кофирон мегӯянд] 

«Парвардигоро, [ин] азобро аз мо 

бартараф кун, ки имон овардаем» 

بهَنا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها   ره
 ١٢ ُمۡؤِمُنونَ 

13. Чи гуна [ва аз куҷо] панд 

мепазиранд, дар ҳоле ки [пештар] 

паёмбари равшангар ба сӯяшон омада 

буд? 

ِۡكَرىَٰ َوَقۡد َجآَءُهۡم   هيَٰ لَُهُم ٱلذ  ن
َ
أ

بِين    ١٣ رَُسول  مُّ

14. Аммо аз ӯ рӯй гардониданд ва 

гуфтанд: «[Ӯ] омӯзишёфтаи девона 

аст» 

هوۡ  اْ َعۡنُه َوَقالُواْ ُمَعلهم  ُثمه تََول
جُۡنونٌ   ١٤ مه

15. [Барои озмоиши шумо] Замоне 

андак азобро бармедорем, ва [-ле] 

шумо [ба куфри хеш] бозмегардед 

إِنها َكاِشُفواْ ٱلَۡعَذاِب قَلِيلًاْۚ إِنهُكۡم  
 ١٥ عَآئُِدونَ 

16. Рӯзе сахт бар онон метозем. [Оре] 

Мо [аз кофирон ба хотири куфру 

такзибашон] интиқом мегирем 

يَۡوَم َنۡبِطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ إِنها 
 ١٦ ُمنَتقُِمونَ 

17. Пеш аз онон низ қавми Фиръавнро 

озмудем ва паёмбари бузургвор ба 

сӯяшон омад 

۞َولََقۡد َفَتنها َقۡبلَُهۡم َقۡوَم فِرَۡعۡوَن  
 ١٧ َءُهۡم رَُسول  َكرِيمٌ وََجآ 

18. [Ва ба онон гуфт] Ки «[кори Бани 

Исроил ин] бандагони Аллоҳро ба ман 

вогузоред, ки ман барои шумо 

паёмбари аминам 

ِۖۡ إِن ِي لَُكۡم  ٓواْ إِلَيه ِعَباَد ٱَّلله دُّ
َ
ۡن أ

َ
أ

ِمين  
َ
 ١٨ رَُسوٌل أ
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19. Ва [низ] бар Аллоҳ таоло бартарӣ 

маҷӯед, ки ман бароятон далели 

равшане овардаам 

ِۖۡ إِن ِٓي  ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل
َ
َوأ

بِينٖ   ١٩ َءاتِيُكم بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

20. Ва аз ин ки сангсорам кунед, ба 

Парвардигори худ ва Парвардигори 

шумо паноҳ мебарам 

ن َوِإن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي 
َ
َوَرب ُِكۡم أ

 ٢٠ تَۡرُجمُونِ 

21. Агар ба ман имон намеоваред, пас, 

аз ман канора бигиред [ва раҳоям 

кунед] 

هۡم تُۡؤِمُنواْ لِي فَٱۡعتَِزلُونِ   ٢١ َوِإن ل

22. Он гоҳ ба даргоҳи Парвардигораш 

дуо кард, ки: «[Бор илоҳо] Инон гурӯҳе 

табоҳкоранд» 

ُؤلَآِء َقۡوم   نه َهَٰٓ
َ
ۥٓ أ َفَدعَا َربهُه

جۡرُِمونَ   ٢٢ مُّ

23. [Ба Мӯсо ваҳй кардем, ки] 

«Бандагонамро шабона [аз Миср] 

берун бибар, зеро [сипоҳи Фиръавн] 

шуморо таъқиб хоҳад кард 

ۡسِر بِعَِبادِي لَۡيلًا إِنهُكم  
َ
فَأ

تهَبُعونَ   ٢٣ مُّ

24. Ва дарёро ором пушти сар бигузор, 

ки онон сипоҳе ҳастанд ки ғарқ хоҳанд 

шуд 

َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر َرۡهًواۖۡ إِنهُهۡم ُجند  
ۡغَرُقونَ   ٢٤ مُّ

25. Чи бисёр боғҳову чашмасорҳоро, ки 

раҳо карданд [ва рафтанд] 
َٰٖت  َكۡم تََرُكواْ ِمن َجنه

 ٢٥ وَُعُيونٖ 

26. Ва киштзорҳову қасрҳои наку [ва 

зебо] 
 ٢٦ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم َكرِيمٖ 

27. Ва неъмате, ки дар он [шодмон] 

буданд 
َِٰكِهينَ   ٢٧ َوَنۡعَمةٖ َكانُواْ فِيَها َف

28. [Сарнавишташон] Ин гуна [буд] ва 

[тамомии] он неъматҳоро ба гурӯҳе 

дигар вогузоштем 

وۡ 
َ
َرثَۡنََٰها َقۡوًما  َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

 ٢٨ َءاَخرِينَ 
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29. Осмону замин бар [нобудии] онон 

қатраи ашке нарехт ва муҳлате [барои 

тавба] низ наёфтанд 

َمآُء   َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسه
ۡرُض َوَما َكانُواْ ُمنَظرِينَ 

َ
 ٢٩ َوٱلۡأ

30. Бе тардид, Бани Исроилро аз азоби 

хоркунанда наҷот додем 
َِٰٓءيَل ِمَن   َولََقۡد َنجهۡيَنا بَنِٓي إِۡسَر

 ٣٠ ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ 

31. Аз Фиръавн, ки [роҳбари] саркаше 

дар зумраи исрофкорон буд 
َِن   ِمن فِرَۡعۡوَنْۚ إِنهُهۥ َكاَن عَالِٗيا م 

 ٣١ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

32. Мо бо дониши Худ Бани Исроилро 

бар мардуми замона бартарӣ додем 
َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ ِعلٍۡم عَلَى 

 ٣٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

33. Ва нишонаҳое [аз қудрати хеш] дар 

ихтиёрашон гузоштем, ки озмоише 

равшан дар он буд 

َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ   وََءاَتۡيَنَُٰهم م 
بِينٌ   ٣٣ بََلَٰٓؤ اْ مُّ

34. Ин мушрикон мегӯянд:  َُؤلَآِء لََيُقولُون  ٣٤ إِنه َهَٰٓ

35. «Ҷуз марги нахустини мо ҳеҷ 

[зиндагии дигаре] нест ва ҳаргиз 

барангехта нахоҳем шуд 

ولَيَٰ َوَما َنحُۡن 
ُ
ها َمۡوتَتَُنا ٱلۡأ إِۡن ِهَي إِل

 ٣٥ بُِمنَشِرينَ 

36. Ва агар рост мегӯед, ниёгонамонро 

[зинда кунед ва] биёваред» 
تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم  

ۡ
فَأ

 ٣٦ َصَِٰدقِينَ 

37. Оё эшон беҳтаранд ё қавми 

[неруманди] Туббаъ ва пешиниёни 

онҳо, ки чун базаҳкор буданд, 

ҳалокашон кардем? 

هِذيَن ِمن   ۡم َقۡوُم ُتبهٖع َوٱل
َ
ُهۡم َخيٌۡر أ

َ
أ

ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَ 
َ
ۡبلِِهۡم أ
 ٣٧ ُمجۡرِِمينَ 

38. Ва Мо осмону замин ва он чиро, ки 

миёни онҳост ба бозича наёфаридаем 
ۡرَض َوَما 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

 ٣٨ بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 
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39. Онҳоро ба ҳақ [ва бо ҳадаф] 

офаридаем, вале бештарашон 

намедонанд 

ِ َوَلَِٰكنه   ها بِٱلۡحَق  َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٣٩ أ

40. Бе тардид, рӯзи доварӣ [қиёмат] 

ваъдагоҳи ҳамаи онон аст 
إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل ِميَقَُٰتُهۡم  

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٤٠ أ

41. Рӯзе, ки ҳеҷ дӯсте барои дӯсти худ 

судманд нест ва [аз ҳеҷ сӯ] ёрӣ 

намешаванд 

ا  ۡولٗي َشۡيـ ٗ يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي َعن مه
 ٤١ َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

42. Магар касе, ки Аллоҳ таоло [бар ӯ] 

раҳм кунад, ки Ӯ шикастнопазири 

меҳрубон аст 

ْۚ إِنهُهۥ  ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله ُهَو ٱلَۡعزِيُز إِل
 ٤٢ ٱلرهِحيمُ 

43. Бе гумон, дарахти Заққум  ِقُّوم  ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزه

44. ғизои гунаҳкорон аст  ِثِيم
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ

45. [Мевааш аз шиддати ҳарорат] 

ҳамчун миси гудохта дар шикамҳо 

меҷӯшад 

 ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطونِ 

46. Монанди ҷӯшиши оби гарм 

[ҷӯшидаистода] 
 ٤٦ َكَغلِۡى ٱلۡحَِميمِ 

47. [Хитоб мерасад] «Он [ситамгор]-ро 

бигиред ва ба миёни дузах 

дарафканед 

ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوهُ إِلَيَٰ َسَوآِء 
 ٤٧ ٱلۡجَِحيمِ 

48. Он гоҳ аз азоби оби доғ бар сараш 

фурӯ резед» 
ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب  ُثمه ُصبُّواْ َف 

ۡ
ۡوَق َرأ

 ٤٨ ٱلۡحَِميمِ 

49. [Дар он ҳол ба ӯ гуфта мешавад] 

«Бичаш, ки ту [дар миёни қавми худ] 

иззатманд ва бузургворӣ 

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ 
َ
 ٤٩ ُذۡق إِنهَك أ

50. Ин ҳамон [сарнавишти дардноке] 

аст, ки дар мавридаш тардид доштед» 
 ٥٠ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ َتۡمتَُرونَ 



 

Ad-Dukhan 

 

890 

 

 ادلخان 

51. Яқинан парҳезкорон дар ҷойгоҳи 

амне ҳастанд 
ِمينٖ 

َ
 ٥١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقاٍم أ

52. дар [миёни] боғҳо ва [канори] 

чашмасорҳои биҳишт 
َٰٖت وَُعُيونٖ   ٥٢ فِي َجنه

53. Либосҳое аз дебои нозук ва дебои 

захим мепӯшанд, дар ҳоле ки рӯёрӯи 

якдигар [ба суҳбат] нишастаанд 

يَلۡبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق 
َتَقَٰبِلِينَ   ٥٣ مُّ

54. Чунин аст [вазъи онон] ва ҳуриёни 

ғизолчашм [-и биҳиштӣ]-ро ба 

ҳамсарии онон дармеоварем 

 ٥٤  ِعينٖ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُورٍ 

55. Дар он ҷо ҳар мевае, ки ирода 

кунанд, бе дағдаға дар ихтиёрашон аст 
َِٰكَهٍة  ِ َف

يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 
 ٥٥ َءاِمنِينَ 

56. Дар биҳишт таъми маргро нахоҳанд 

чашид, ҷуз ҳамон марги нахустин ва 

[Парвардигори меҳрубон] аз муҷозоти 

дузах барканорашон доштааст 

ها  لَا يَُذوُقوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل
َُٰهۡم َعَذاَب   ِۖ َوَوقَى ولَيَٰ

ُ
ٱلَۡمۡوتََة ٱلۡأ

 ٥٦ ٱلۡجَِحيمِ 

57. [Ин] Бахшишест аз [ҷониби] 

Парвардигорат ва ин ҳамон комёбии 

бузург аст 

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   ب َِكْۚ َذ ِن ره َفۡضلٗا م 
 ٥٧ ٱلَۡعِظيمُ 

58. [Эй паёмбар] Мо Қуръонро ба 

забони ту равон [ва осон] сохтем, 

бошад, ки [мушрикон] панд гиранд 

ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم  َفإِنهَما يَسه
ُرونَ   ٥٨ َيَتَذكه

59. Пас, дар интизори [ваъдаҳои илоҳӣ] 

бош, ки бе гумон, онон [низ] 

мунтазиранд 

ۡرتَقُِبونَ فَٱۡرتَقِ   ٥٩ ۡب إِنهُهم مُّ
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Сураи Ҷосия الجاثية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Нузули [ин] китоб аз ҷониби Аллоҳи 

шикастнопазири ҳаким аст 
ِ ٱلَۡعزِيزِ  تَنِزيُل  ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. Ба ростӣ, ки дар осмонҳо ва замин 

нишонаҳое [аз қудрати илоҳӣ] барои 

муъминон [падидор] аст 

ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي ٱلسه

 ٣ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

4. Ва [низ] дар офариниши худатон ва 

мавҷудоти зиндае, ки [дар замин] 

пароканда месозад, барои аҳли яқин 

нишонаҳое [аз тавон ва тадбири Аллоҳ 

таоло ошкор] аст 

َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبهٍة  
 ٤ َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

5. Ва дар гардиши паёпайи шабу рӯз 

ва ризқе, ки Аллоҳ таоло [ба сурати 

борон] аз осмон мефиристад ва бо он 

заминро пас аз хазон ва хушкиаш 

зинда месозад ва [низ] дар гардиши 

бодҳо барои хирадварзон, нишонаҳое 

[аз қудрати Парвардигор] аст 

نَزَل  
َ
َهارِ َوَمآ أ هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

َمآءِ  ُ ِمَن ٱلسه ۡحَيا  ٱَّلله
َ
ِۡزٖق فَأ ِمن ر 

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف  
َ
بِهِ ٱلۡأ

َِٰح َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  َِي  ٥ ٱلر 

6. [Эй паёмбар] Инҳо оёт [ва 

нишонаҳо]-и илоҳист, ки ба ҳақ бар ту 

мехонем [Ба ростӣ, мушрикон] пас аз 

[сухани] Аллоҳ таоло ва оёташ кадом 

суханро бовар мекунанд? 

ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ِ ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَد ٱَّلله

َ
ِۖ فَبِأ ِ بِٱلۡحَق 

 ٦ وََءاَيَٰتِهِۦ يُۡؤِمُنونَ 

7. Вой бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор!  ٖثِيم
َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َوۡيل  ل ِكُل 
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8. [Он кофире] ки оёти илоҳиро, ки бар 

ӯ хонда мешавад, мешунавад, вале 

мутакаббирона бар мухолифат исрор 

дорад. Гӯӣ онҳоро нашунидааст. Пас, 

ӯро ба азобе дарднок башорат бидеҳ 

ِ ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ ُثمه   يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ۡۖ هۡم يَۡسَمۡعَها ن ل

َ
يُِصرُّ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ

 ِ ل
َ
ۡرهُ بَِعَذاٍب أ ِ  ٨ يمٖ فَبَش 

9. [Ҳамон ки] чун бар гӯшае аз оёти Мо 

воқиф шавад, онро ба масхара 

мегирад. Онон азобе сангину дарднок 

[дар пеш] доранд 

خََذَها  َوِإَذا َعلَِم ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َشۡيـ ًا ٱته
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب   

ُ
ُهُزًواْۚ أ

ِهين    ٩ مُّ

10. Пешопеши эшон [дар охират] дузах 

аст ва дастовардашон ва [ёварону] 

корсозоне, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло 

баргузидаанд, ҳеҷ суде ба ҳолашон 

нахоҳанд дошт ва азобе саҳмгин [дар 

пеш] доранд 

ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعۡنُهم   م 
خَُذو  ا َولَا َما ٱته ا َكَسُبواْ َشۡيـ ٗ اْ ِمن  مه
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب   ۡولَِيآَء

َ
ِ أ ُدوِن ٱَّلله

 ١٠ َعِظيمٌ 

11. Ин [Қуръон муҷиби] ҳидоят аст ва 

касоне, ки оёти Парвардигорашонро 

инкор мекунанд, азобе аз сахттарин 

азобҳои дардноки [дузахро дар пеш] 

доранд 

هِذيَن َكَفُرواْ  أَـِبَيَِٰت َهََٰذا ُهٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ١١ َرب ِِهۡم لَُهۡم َعَذاب  م 

12. Аллоҳ таоло аст, ки дарёҳоро дар 

хидмати шумо гумошт, то киштиҳо ба 

фармонаш дар он равон шаванд ва 

[шумо битавонед] аз фазли Ӯ [рӯзи] 

биҷӯед, бошад, ки сипос гузоред 

رَ  هِذي َسخه ُ ٱل  لَُكُم ٱلَۡبۡحَر ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ 

َ
لَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك فِيهِ بِأ

َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  
 ١٢ تَۡشُكُرونَ 

13. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, аз 

[раҳмати] хеш дар хидмати шумо 

гумошт, ки дар ин [амр] барои 

андешамандон нишонаҳое [аз лутф ва 

қудрати илоҳӣ] аст 

َمََٰوَِٰت َوَما   ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
َٰلَِك  ِۡنُهْۚ إِنه فِي َذ ۡرِض َجمِيٗعا م 

َ
فِي ٱلۡأ

ُرونَ   ١٣ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه
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14. [Эй паёмбар] ба муъминон бигӯ: 

«Аз касоне, ки ба рӯзҳои Аллоҳ таоло 

[рӯзҳои пирӯзӣ бар куфру интиқом аз 

мушрикон] умеде надоранд, 

даргузаранд, то [Аллоҳ таоло ба 

мавқеи худ ҳар] гурӯҳеро дар 

баробари он чи ки анҷом додаанд, 

сазо диҳад» 

هِذيَن لَا   هِذيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِرواْ لِل قُل ل ِل
ِ لَِيۡجزَِي َقۡوَمُۢا بَِما  يهاَم ٱَّلله

َ
يَرُۡجوَن أ

 ١٤ ِسُبونَ َكانُواْ يَكۡ 

15. Ҳар ки кори шоистае анҷом диҳад, 

ба суди худ ва ҳар ки кори баде кунад, 

ба зиёни худ кардааст. Он гоҳ [барои 

муҳосиба ва ҷазо] ба пешгоҳи 

Парвардигоратон бозгардонида 

мешавед 

َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن  
 ۡۖ َسآَء َفَعلَۡيَها

َ
ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكۡم  أ

 ١٥ تُرَۡجُعونَ 

16. Ба Бани Исроил Таврот ва [илму] 

доварӣ [байни мардум] ва нубувват 

бахшидем ва аз неъматҳои покиза 

рӯзиашон додем ва ононро [ба 

мавҳибати тавҳид] бар мардуми 

замона бартарӣ бахшидем 

َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب َولََقۡد َءاتَيَۡنا  بَنِٓي إِۡسَر
َِن   ُبوهةَ َوَرَزۡقَنَُٰهم م  َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ

لَۡنَُٰهۡم عَلَى   ي َِبَِٰت َوَفضه ٱلطه
 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. Ва дар амри [бозшиносии ҳақ аз 

ботил], оёти равшане дар ихтиёрашон 

қарор додем, вале онон ба далели 

ҳасад ва бартарихоҳӣ, ки байнашон 

буд, ихтилоф варзиданд ва бе тардид, 

Парвардигорат рӯзи қиёмат дар 

мавориди ихтилофашон миёни онон 

доварӣ хоҳад кард 

ۡمرِِۖ َفَما  
َ
َِن ٱلۡأ وََءاَتۡيَنَُٰهم َبي َِنَٰٖت م 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم   ٱۡخَتلَُفٓواْ إِل
ُۢا بَيۡنَ  ُهۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي  ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي

بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  
 ١٧ َيخَۡتلُِفونَ 

18. Он гоҳ туро бар равише [равшан ва 

комил] аз амри [дин] қарор додем, пас, 

пайрави ҳамон роҳ бош ва аз ҳавасҳои 

нодонон пайравӣ накун 

َِن ُثمه َجَعلَۡنََٰك عَ  لَىَٰ َشِريَعةٖ م 
ۡهَوآَء 

َ
ۡمرِ فَٱتهبِۡعَها َولَا تَتهبِۡع أ

َ
ٱلۡأ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ١٨ ٱل
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19. Онон дар баробар [-и азоб]-и 

Аллоҳ таоло барои ту ҳеҷ фоидае 

надоранд. Ситамгорон [ёвару] корсози 

якдигаранд ва Аллоҳ таоло корсози 

парҳезкорон аст 

ْۚ إِ  ا ِ َشۡيـ ٗ نهُهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله
ۡولَِيآُء  

َ
َٰلِِميَن َبۡعُضُهۡم أ َوِإنه ٱلظه

ُ َولِيُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ١٩ َبۡعٖضِۖ َوٱَّلله

20. Ин [Қуръон] мояи басирати мардум 

аст ва ҳидояту раҳматест барои аҳли 

яқин 

ئُِر لِلنهاِس َوُهٗدى وَ  َرۡحمَة   َهََٰذا بََصَٰٓ
 ٢٠ ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

21. Оё касоне, ки муртакиби корҳои 

ношоиста шуданд, пиндоштаанд, ки 

ҳамтирози муъминони некукор 

қарорашон медиҳем, ба гунае ки 

зиндагӣ ва маргашон [бо онон] яксон 

бошад? Чи бад доварӣ мекунанд! 

ۡم َحِسَب 
َ
هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ  أ ٱل

هِذيَن  جَۡعلَُهۡم َكٱل ن نه
َ
ي ِـ َاِت أ ٱلسه

َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
حَۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمْۚ َسآَء َما   مه

 ٢١ َيحُۡكُمونَ 

22. Аллоҳ таоло осмонҳо ва заминро 

[ҳадафманд ва] ба ҳақ офарид, то 

[ҳама озмоиш шаванд] ва ҷазои 

дастовардҳои ҳама [бандагон] дода 

шавад, бидуни он ки зулме ба онон 

шавад 

ۡرَض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

ِ َولُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما   بِٱلۡحَق 
 ٢٢ َكَسَبۡت َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

23. Оё он касеро дидаӣ, ки огоҳона 

ҳавои нафсашро ба ҷойи маъбуди худ 

нишонда [ва таслими он шуда] аст? 

Аллоҳ таоло низ ӯро гумроҳ сохт ва 

бар гӯшу дилаш муҳри [ғафлат] ниҳод 

ва бар дидааш пардае кашид. [Агар 

Аллоҳ таоло ҳидояташ накунад] пас, 

аз Аллоҳ таоло чи касе ҳидояташ 

хоҳад кард? Оё панд намегиред? 

َُٰه   خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى فَرََءيَۡت َمِن ٱته
َ
أ

ُ عَلَىَٰ ِعلٖۡم وََخَتَم عَلَىَٰ   هُه ٱَّلله َضل
َ
َوأ

َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِۦ 
 ِْۚ ِغَشََٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱَّلله

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
 ٢٣ أ
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24. [Мушрикон] мегӯянд: «Ҷуз зиндагии 

дунёи мо ҳеҷ [хабаре] нест. Зиндагӣ 

мекунем ва мемирем ва ин гардиши 

рӯзгор аст, ки моро ба коми марг 

мебарад». Онон дар мавриди ин [амр] 

бе иттилоанд ва фақат аз ҳадсу гумон 

пайравӣ мекунанд 

ۡنَيا   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَي إِل
ها  َنُموُت   َوَنحَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إِل

َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن   ْۚ َوَما لَُهم بَِذ ۡهُر ٱلده
ها َيُظنُّونَ   ٢٤ ُهۡم إِل

25. Ва чун оёти равшангари Мо [дар 

мавриди қиёмат] бар онон хонда 

мешавад, далели [инкор]- ашон фақат 

ин аст, ки мегӯянд: «Агар рост мегӯед, 

ниёгонамонро [зинда кунед ва] 

бозгардонед» 

ا   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت مه
ن َقالُواْ ٱۡئُتواْ  

َ
هٓا أ َتُهۡم إِل َكاَن ُحجه

 ٢٥ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

26. [Эй Паёмбар, ба онон] бигӯ: 

«Аллоҳ таоло аст, ки шуморо ҳаёт 

мебахшад ва марг медиҳад. Он гоҳ 

шуморо дар рӯзи қиёмат, ки ҳеҷ 

тардид дар он нест, ҷамъ мекунад, 

вале бештари мардум [ин ҳақиқатро] 

намедонанд» 

ُ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه   قُِل ٱَّلله
َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا 

اِس   َرۡيَب  ۡكثََر ٱلنه
َ
فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

 ٢٦ لَا َيۡعلَُمونَ 

27. Фармонравоии осмонҳо ва замин 

аз они Аллоҳ таоло аст ва рӯзе, ки 

қиёмат барпо шавад, аҳли ботил 

зиёнкор хоҳанд буд 

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله
اَعُة يَۡوَمئِذٖ   َيخَۡسُر َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

 ٢٧ ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

28. [Дар он рӯз] ҳар гурӯҳеро [аз 

ваҳшати ҳисобу ҷазо хору] ба 

зонударомада мебинӣ, ҳамаро барои 

[гирифтани] номаи аъмолашон фаро 

мехонанд [ва ба онон хитоб мешавад]: 

«Имрӯз шумо дар баробари он чи 

кардаед, ҷазо мебинед 

ةٖ َوتَرَ  مه
ُ
ْۚ ُكلُّ أ ةٖ َجاثَِيٗة مه

ُ
ىَٰ ُكله أ

تُۡدَعيَٰٓ إِلَيَٰ كَِتَٰبَِها ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َما  
 ٢٨ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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29. Ин номаи [аъмоли шумо назди] 

мост, ки ба ҳақ бар шумо гувоҳӣ 

медиҳад. Мо [тамоми] амалкардатонро 

[дақиқан] сабт мекардем 

ِۚ  َهََٰذا كَِتَٰ  ِ ُبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱلۡحَق 
إِنها ُكنها نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم  

 ٢٩ َتۡعَملُونَ 

30. Муъминони некукорро 

Парвардигорашон фарогирифтаи 

раҳмати хеш қарор хоҳад дод. Ин 

ҳамон комёбии ошкор аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ا ٱل مه
َ
فَأ

َٰلَِحَِٰت فَ  ُيۡدِخلُُهۡم َربُُّهۡم فِي  ٱلصه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ   ٣٠ َرۡحمَتِهۚۦِْ َذ

31. Вале [ба] кофирон [хитоб 

мешавад]: «Магар на ин буд, ки дар 

баробари оёти Ман, ки бар шумо арза 

мешуд, гарданкашӣ мекардед ва 

гурӯҳе базаҳкор будед? 

ا  مه
َ
فَلَۡم تَُكۡن  َوأ

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱل

َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم  
جۡرِِمينَ   ٣١ َوُكنُتۡم َقۡوٗما مُّ

32. Ва чун гуфта мешуд: «Ваъдаи 

Аллоҳ таоло ҳақ аст ва [дар вуқуи] 

қиёмат ҳеҷ тардиде нест», мегуфтед: 

Намедонем қиёмат чист, фақат 

тасаввуре [дар] ин маврид] дорем, ва 

[-ле] ба яқин нарасидаем» 

ِ َحق    َوِإَذا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ا  اَعُة لَا َرۡيَب فِيَها قُلُۡتم مه َوٱلسه

ا  ها َظن ٗ اَعُة إِن نهُظنُّ إِل نَۡدرِي َما ٱلسه
 ٣٢ َوَما َنحُۡن بُِمۡستَۡيقِنِينَ 

33. Рафтори зишташон бар онон 

ошкор мешавад ва азобе, ки 

масхарааш мекарданд, домангирашон 

хоҳад шуд 

َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق  
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٣٣ بِِهم مه

34. [Ба онон] гуфта мешавад: «Имрӯз 

[дар азоби дузах] раҳоятон мекунем, 

чунонки шумо [низ дар дунё нисбат] ба 

дидори имрӯз беэътино будед ва 

ҷойгоҳатон оташ аст ва ҳеҷ ёваре 

нахоҳед дошт 

َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسىَُٰكۡم َكَما نَِسيُتۡم  
َُٰكُم   َوى

ۡ
لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذا َوَمأ

َِٰصِرينَ  ِن نه اُر َوَما لَُكم م   ٣٤ ٱلنه
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35. Ин [гирифторӣ] аз он рӯст, ки оёти 

илоҳиро масхара мекардед ва 

зиндагии дунё фиребатон дода буд». 

Имрӯз [кофиронро] аз оташ берун 

нахоҳанд овард ва аз онон дархости 

пузиш намешавад 

خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت  نهُكُم ٱته
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

تُۡكُم ٱلۡحَ  ِ ُهُزٗوا وََغره ۡنَياْۚ  ٱَّلله ةُ ٱلدُّ َيوَٰ
فَٱلَۡيۡوَم لَا ُيخۡرَُجوَن ِمۡنَها َولَا ُهۡم  

 ٣٥ يُۡسَتۡعَتُبونَ 

36. Пас, ситоиш махсуси Аллоҳ таоло 

аст, Парвардигори осмонҳо ва замин 

ва тамоми ҷаҳониён 

  ِ َمََٰوَِٰت َوَرب  ِ ٱلسه ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب 
 ِ ۡرِض َرب 

َ
 ٣٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ ٱلۡأ

37. Бузургӣ дар осмонҳо ва замин аз 

они Ӯст ва Ӯ шикастнопазири ҳаким 

аст 

َمََٰوَِٰت  َولَُه ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلسه
ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ٣٧ َوٱلۡأ
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Сураи Аҳқоф  الأحقاف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳо, мим  ٓ١ حم 

2. Нузули [ин] китоб аз ҷониби Аллоҳи 

шикастнопазири ҳаким аст 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. Осмонҳо ва замин ва он чиро, ки 

байни онҳост, ба ҳақ [ва ҳадафманд] 

ва барои муддати муайяне 

офаридаем, ва [-ле] кофирон аз он чи 

ба эшон ҳушдор шуда, рӯйгардонанд 

ۡرَض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َما َخلَۡقَنا ٱلسه

يِۚ   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  بَيَۡنُهَمآ إِل

نِذُرواْ 
ُ
آ أ هِذيَن َكَفُرواْ َعمه َوٱل

 ٣ رُِضونَ ُمعۡ 

4. [Эй паёмбар, ба мушрикон] бигӯ: 

«Оё ба бутҳое, ки ба ҷойи Аллоҳ таоло 

[ба ниёиш] мехонед, таваҷҷуҳ 

кардаед? Ба ман нишон диҳед, чи чиз 

аз [аҷзои] заминро офаридаанд. Оё 

дар [офариниши] осмонҳо ширкат 

доштаанд? Агар рост мегӯед, аз 

китобҳои осмонии пешин ё бозмондае 

аз дониш [-и гузаштагон далел] 

биёваред» 

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   رََءۡيُتم مه
َ
قُۡل أ

ۡرِض 
َ
ُرونِي َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِ أ ٱَّلله

َمََٰوَِٰتِۖ ٱۡئُتونِي   ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه
َ
أ

َثََٰرةٖ  
َ
ۡو أ

َ
ِن َقۡبِل َهََٰذآ أ بِِكَتَٰٖب م 

ِۡن   ٤ ِعلٍۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ م 

5. Кист гумроҳтар аз он ки ба ҷойи 

Аллоҳ таоло афродеро [ба ниёиш] 

мехонад, ки то рӯзи қиёмат низ 

посухашро намедиҳанд ва аз 

дархосташон бехабаранд? 

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َضلُّ ِممه
َ
َوَمۡن أ

ها يَۡسَتِجيُب لَهُ  ِ َمن ل ۥٓ إِلَيَٰ يَۡوِم  ٱَّلله

ٱلۡقَِيََٰمةِ َوُهۡم َعن ُدعَآئِِهۡم  
 ٥ َغَٰفِلُونَ 
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6. Ва чун [дар қиёмат] мардум эҳзор 

шаванд, он маъбудон [-и ботил] 

душманонашон хоҳанд буд ва 

ибодаташонро инкор хоҳанд кард 

ۡعَداٗٓء  
َ
اُس َكانُواْ لَُهۡم أ َوِإَذا ُحِشَر ٱلنه

 ٦ بِعَِباَدتِِهۡم َكَٰفِرِينَ وََكانُواْ 

7. Ва чун оёти равшангари Мо бар 

кофирон хонда мешуд, онон дар 

мавриди сухани ҳаққе, ки бад-эшон 

расидааст, мегӯянд: «Ин ҷодуе ошкор 

аст» 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت 
هِذيَن َكَفُرواْ  ا  َقاَل ٱل ِ لَمه لِلَۡحق 

بِينٌ   ٧ َجآَءُهۡم َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

8. Ё мегӯянд: «[Муҳаммад] Қуръонро 

худ ҷаъл карда [ва ба Аллоҳ таоло 

нисбат дода] аст». [Эй паёмбар, ба 

онон] Бигӯ: «Агар ман онро ҷаъл карда 

[ва ба Аллоҳ таоло нисбат дода] 

бошам, пас, шумо наметавонед дар 

баробари [азоб ва хашми] Аллоҳ 

таоло аз ман дифоъ кунед. Аллоҳ 

таоло ба он чи шумо дар борааш 

суханчинӣ мекунед, огоҳтар аст ва ба 

унвони гувоҳ байни ману шумо кофист 

ва Ӯ омурзгори меҳрубон аст» 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََرۡيُتُهۥ   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ
ۖۡ ُهَو َف  ِ َشۡيـ ًا لَا َتۡملُِكوَن لِي ِمَن ٱَّلله

ۡعلَُم بَِما تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفيَٰ بِهِۦ  
َ
أ

َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمۖۡ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر  
 ٨ ٱلرهِحيمُ 

9. Бигӯ: «Ман падидаи навзуҳур дар 

миёни паёмбарон нестам ва 

намедонам сарнавишти ман ва шумо 

чи хоҳад шуд, танҳо аз он чи ба ман 

ваҳй мешавад, пайравӣ мекунам ва 

фақат ҳушдордиҳандаи ошкорам» 

َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ  قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 
ۡدرِي َما ُيۡفَعُل بِي َولَا بُِكۡمۖۡ إِۡن  

َ
أ

ها   نَا۠ إِل
َ
ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ تهبُِع إِل

َ
أ

 ٩ بِين  نَِذير  مُّ 

10. Бигӯ: «Ба ман бигӯед, агар Қуръон 

аз сӯйи Аллоҳ таоло [расида] бошад 

ва бо ин ки шоҳиде аз Бани Исроил 

мушобиҳаташро [бо Таврот] гувоҳӣ 

дода ва имон оварда бошад ва Шумо 

дар баробараш инкор ва такаббур 

кунед, [оё гумроҳ ва ситамгар нестед]? 

Бе гумон, Аллоҳ таоло ситамгоронро 

ҳидоят нахоҳад кард» 

  ِ رََءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِنُۢ بَنِٓي  َوَكَفۡرتُم بِهِۦ وََشِهَد َشاهِد  م 
َِٰٓءيَل عَلَىَٰ ِمۡثلِهِۦ فَـ َاَمَن  إِۡسَر

َ لَا َيۡهِدي  َوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َٰلِمِ   ١٠ ينَ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
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11. Кофирон ба муъминон мегӯянд: 

«Агар Қуръон шоистагӣ дошт, онон [ки 

бардагон ва фақироне ночизанд] дар 

пазиришаш бар мо сабқат 

намегирифтанд». Ва чун бад-он 

ҳидоят наёфтаанд, мегӯянд: «Ин 

Қуръон дурӯғи қадимӣ аст» 

ه  هِذيَن َكَفُرواْ لِل ِذيَن َءاَمُنواْ َوَقاَل ٱل
ا َسَبُقونَآ إِلَۡيهِِۚ َوِإۡذ  لَۡو َكاَن َخيٗۡرا مه

لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ  
 ١١ إِۡفك  َقِديم  

12. Дар ҳоле ки пеш аз Қуръон китоби 

Мӯсо роҳнамо ва раҳмат буд ва ин 

[Қуръон] китобест, ки [Тавротро] ба 

забони [шевои] арабӣ тасдиқ мекунад, 

то ба ситамгорон ҳушдор диҳад ва 

барои некукорон башорат бошад 

َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما 
ق  ل َِسانًا   ِ َصد  ْۚ َوَهََٰذا كَِتَٰب  مُّ َوَرۡحمَٗة

هِذيَن َظلَُمواْ   ا ل ُِينِذَر ٱل َعَربِي ٗ
 ١٢ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡحِسنِينَ 

13. Касоне, ки гуфтанд: 

«Парвардигори мо Аллоҳ таоло аст», 

он гоҳ [аз бандагии ғайри Ӯ сар боз 

заданд ва бар эътиқоди худ] пой 

фишурданд, тарсу андӯҳе нахоҳанд 

дошт 

ُ ُثمه  هِذيَن َقالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
 َ ا  ٱۡسَتَقَُٰمواْ فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َول

 ١٣ ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

14. Онон аҳли биҳиштанд ва ҷовидона 

дар он ҷо хоҳанд буд. Ин подоши 

аъмолест, ки анҷом додаанд 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ُۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤ فِيَها َجَزآَء
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15. Ба инсон супориш кардем, ки дар 

мавриди падару модараш ба шоистагӣ 

некӣ кунад, [ба вижа] модар, ки ба 

душворӣ бори ҳамли ӯро бар уҳда 

дорад ва бо душворӣ вазъи ҳамл 

мекунад ва [даврони] бордорӣ ва 

ширхорагиаш [ҷамъан ҳудуди] сӣ моҳ 

аст. [Ӯ парвариш меёбад] то ба ҳадди 

рушд бирасад ва дар чиҳилсолагӣ [ки 

тавони ҷисмӣ ва зеҳниаш комил аст] 

мегӯяд: «Парвардигоро, ба ман 

тавфиқ бидеҳ, то шукри неъматеро, ки 

ба ман ва падару модарам арзонӣ 

доштаӣ, ба ҷо оварам ва кори шоистае 

анҷом диҳам, ки аз он хушнуд гардӣ ва 

фарзандонамро шоиста гардон. Ба 

даргоҳат [тавба намуда ва] 

бозгаштаам ва таслими [фармонат] 

ҳастам» 

 ۡۖ َٰلَِديۡهِ إِۡحَسًَٰنا ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َوَوصه
  ۡۖ ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها مُّ

ُ
َحمَلَۡتُه أ

َُٰثوَن َشۡهًراْۚ   َوَحمۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل
ۡربَ 

َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
عِيَن َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ أ

ۡشُكَر 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ َسَنٗة َقاَل َرب 

ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ 
َ
نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َُٰه  ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى
َ
ۡن أ

َ
َوَٰلَِديه َوأ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي ُتۡبُت  ۡصلِۡح لِي فِي ُذر 
َ
َوأ

 ١٥ إِلَۡيَك َوِإن ِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

16. Онон касоне ҳастанд, ки Мо 

некутарин корҳояшонро мепазирем ва 

аз гуноҳонашон мегузарем ва дар 

зумраи аҳли биҳиштанд. Ин ваъдаи 

ростест, ки ба он навид дода шудаанд 

هِذيَن َنَتَقبهُل َعۡنُهۡم   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز َعن 
َ
أ

 
َ
ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد  َسي ِـ َاتِِهۡم فِٓي أ

هِذي َكانُواْ يُوَعُدونَ  ۡدِق ٱل ِ  ١٦ ٱلص 

17. Ва он ки ба падару модараш гуфт: 

«Уф бар шумо! Чи гуна ба ман ваъда 

медиҳед ки [аз гӯр] берун оварда 

хоҳам шуд, дар ҳоле ки пеш аз ман 

наслҳои фаровоне рафтанд [ва боз 

нагаштанд]?» Падару модараш ба 

даргоҳи илоҳӣ зорӣ мекунанд [ки 

фарзандашонро ҳидоят кунад ва ба ӯ 

мегӯянд] «Вой бар ту! Имон биёвар, ки 

ваъдаи илоҳӣ рост аст», [аммо] ӯ 

посух медиҳад: «Ин [ваъдаҳо] фақат 

афсонаҳои пешиниён аст» 

هِذي َقاَل  ٖ لهُكَمآ َوٱل ف 
ُ
َٰلَِديۡهِ أ لَِو

ۡخَرَج َوَقۡد َخلَِت 
ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِنِٓي أ

َ
أ

ٱلُۡقُروُن ِمن َقۡبلِى َوُهَما يَۡسَتغِيَثاِن  
ِ َحق    َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنه وَۡعَد ٱَّلله ٱَّلله

َسَِٰطيُر 
َ
هٓا أ َفَيُقوُل َما َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ١٧ ٱلۡأ
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18. Ин афрод, дар зумраи гурӯҳҳое аз 

ҷинну инс ҳастанд, ки пештар 

фармони азоби илоҳӣ дар 

мавридашон таҳаққуқ ёфтааст. Бе 

гумон, онон зиёнкор буданд 

هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

َِن  َمٖم َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم م 
ُ
فِٓي أ

 ْ ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُوا   ٱلِۡجن 
 ١٨ َخَِٰسِرينَ 

19. Ҳар гурӯҳ [биҳиштӣ ё дузахӣ] 

дараҷоте бар ҳасби аъмолашон 

доранд [то ҳаққе зоеъ нагардад]. Ва 

Аллоҳ таоло аъмолашонро ба 

тамомии пурагӣ медиҳад, бе он ки дар 

ҳаққашон ситаме шавад 

  ْۡۖ ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

َِيُهمۡ  ۡعَمَٰلَُهۡم َوُهۡم لَا  َولُِيَوف 
َ
 أ

 ١٩ ُيۡظلَُمونَ 

20. Рӯзе, ки кофирон бар оташ арза 

мешаванд [ба онон хитоб мешавад]: 

«Неъматҳои покизаи худро дар 

зиндагии дунё аз байн бурдед ва аз 

онҳо баҳраманд шудед, пас, имрӯз ба 

хотири бартариҷӯии ноҳақ ва 

инҳирофе, ки дар замин доштед, бо 

азобе дарднок муҷозот мешавед» 

هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى  َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل
ۡذَهۡبُتۡم َطي َِبَٰتُِكۡم فِي  

َ
ارِ أ ٱلنه

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها   َحَياتُِكُم ٱلدُّ
فَٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما  

 ۡ ۡرِض بَِغيِۡر  ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِروَن فِي ٱل
َ
أ

ِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡفُسُقونَ   ٢٠ ٱلۡحَق 

21. [Эй паёмбар, саргузашти Ҳуд] 

бародари қавми Одро ёд кун, он гоҳ ки 

дар сарзамини «Аҳқоф» [регзоре дар 

Яман] қавмашро ҳушдор медод, дар 

ҳоле ки ҳушдордиҳандагони [дигаре 

низ] дар гузаштаҳои наздик ва дур 

омада буданд [ва чунин мегуфт], ки: 

«Танҳо Аллоҳро бипарастед, ки ман аз 

азоби рӯзи бузурге бар шумо 

метарсам» 

نَذَر َقۡوَمُهۥ  
َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
۞َوٱۡذُكۡر أ

ُذُر ِمنُۢ  ۡحَقاِف َوَقۡد َخلَِت ٱلنُّ
َ
بِٱلۡأ

ها َتۡعبُ  ل
َ
ۦٓ أ ُدٓواْ  َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ

َخاُف َعلَۡيُكۡم 
َ
َ إِن ِٓي أ ها ٱَّلله إِل

 ٢١ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
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22. Онон гуфтанд: «Оё омадаӣ, ки 

моро аз [парастиши] маъбудонамон 

бозгардонӣ? Агар рост мегӯӣ, азобе, 

ки ба мо ваъда медиҳӣ, пеш овар» 

ِجۡئتََنا 
َ
فَِكَنا َعۡن َءالَِهتَِنا َقالُٓواْ أ

ۡ
لَِتأ

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن 
ۡ
فَأ

َِٰدقِينَ   ٢٢ ٱلصه

23. [Ҳуд] гуфт: «[Вақти нузули азобро] 

Фақат Аллоҳ таоло медонад ва ман 

паёмеро, ки маъмур [-и иблоғ]-и он 

шудаам, ба шумо мерасонам, вале 

шуморо гурӯҳе нодон мебинам» 

  ِ َقاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله
ۡرِسلُۡت بِهِۦ َوَلَِٰكن ِٓي  

ُ
آ أ بَل ُِغُكم مه

ُ
َوأ

َُٰكۡم َقۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٣ أ

24. Ва чун он [азоб]-ро, ки ба сурати 

абре дар ҷиҳати [дашту] дарраҳо [-и 

ҳосилхез]- ашон пеш меомад, 

мушоҳида карданд, [бо шодмонӣ] 

гуфтанд: «Ин абрест, ки [раҳмате] бар 

мо меборад». [Ҳуд гуфт: на] Балки 

ҳамон [азобе] аст, ки барои расиданаш 

шитоб доштед; тундбодест, ки азобе 

дарднок бо худ дорад 

ۡسَتۡقبَِل   ۡوهُ عَارِٗضا مُّ
َ
ا َرأ فَلَمه

مۡ  ۡوِديَتِِهۡم َقالُواْ َهََٰذا عَارِض  مُّ
َ
ْۚ  أ ِطُرنَا

بَۡل ُهَو َما ٱۡسَتۡعَجلُۡتم بِهِۖۦۡ رِيح  
لِيم  

َ
 ٢٤ فِيَها َعَذاٌب أ

25. [Тӯфонест, ки] Ҳар чизеро ба 

фармони Парвардигораш дар ҳам 

мекӯбад». Он гоҳ чунон [ҳалок] 

шуданд, ки ҷуз хонаҳо [-и вайрон]-и 

онон, асаре ба чашм намехӯрад. Мо 

гунаҳкоронро ин гуна кайфар медиҳем 

ۡمرِ َرب َِها 
َ
ُِر ُكله َشۡيءِۭ بِأ تَُدم 

ها َمَسَِٰكُنُهۡمْۚ   ۡصَبُحواْ لَا يَُرىَٰٓ إِل
َ
فَأ

 ٢٥ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

26. Ба қавми [мунқаризшудаи] Од 

чунон сарвату қудрате дода будем, ки 

ба шумо [маккагиён ҳаргиз] надодаем 

ва бо он ки ба онон низ чашму гӯш ва 

дил дода будем, аммо гӯшу чашм ва 

дилҳояшон суде ба ҳолашон надошт, 

зеро оёти илоҳиро инкор мекарданд ва 

[саранҷом] азобе, ки масхарааш 

мекарданд, домангирашон шуд 

َٰكُ  نه كه َُٰهۡم فِيَمآ إِن مه نه ۡم َولََقۡد َمكه
بَۡصَٰٗرا 

َ
فِيهِ وََجَعلَۡنا لَُهۡم َسۡمٗعا َوأ

ۡغَنيَٰ َعۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم 
َ
فۡـ َِدٗة َفَمآ أ

َ
َوأ

ِن   فۡـ َِدُتُهم م 
َ
بَۡصَُٰرُهۡم َولَٓا أ

َ
َولَٓا أ

َشۡيٍء إِۡذ َكانُواْ َيجَۡحُدوَن أَـِبَيَِٰت 
ا َكانُواْ بِهِۦ  ِ وََحاَق بِِهم مه ٱَّلله

 ٢٦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 



 

Al-Ahqaf 

 

904 

 

 األحقاف 

27. [Бисёре аз мардуми] шаҳрҳои 

перомуни шумо [маккагиён]-ро ҳалок 

кардем, ва [-ле қаблан] нишонаҳо [ва 

далоили тавҳид]-ро ба шаклҳои 

мухталиф дар миён овардем, бошад, 

ки [аз куфру гумроҳӣ] бозгарданд 

َِن  ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُكم م 
َ
َولََقۡد أ

ۡفَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم ٱلُۡقَرىَٰ َوصَ  ره
 ٢٧ يَرِۡجُعونَ 

28. Пас, чаро бутҳое, ки [мушрикон 

ононро] барои тақарруб [ба Аллоҳ 

таоло] маъбудони худ гирифтаанд, [ба 

ҳангоми бало] ёриашон накарданд? 

Балки аз назарашон нопадид шуданд 

ва [саранҷоми] дурӯғҳову 

туҳматҳояшон ҳамин буд 

خَُذواْ ِمن   هِذيَن ٱته فَلَۡولَا نََصَرُهُم ٱل
ِ قُۡربَانًا َءالَِهَۢۚةۖۡ بَۡل َضلُّواْ  ُدوِن ٱَّلله

َٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َكانُواْ  َعۡنُهۡمْۚ َوَذ
 ٢٨ َيۡفتَُرونَ 

29. [Эй паёмбар, ба ёд овар] ҳангоме 

ки гурӯҳе аз ҷинро сӯйи ту 

фиристодем, ки Қуръонро 

бишунаванд, пас, чун назди паёмбар 

ҳузур ёфтанд, [ба якдигар] гуфтанд: 

«Хомӯш бошед [то ба оёти Қуръон гӯш 

фаро диҳем] ва чун [тиловаташ] ба 

поён расид, назди қавми худ 

бозгаштанд, то ба онон [дар мавриди 

авоқиби сарпечӣ аз фармони ҳақ] 

ҳушдор диҳанд 

  ِ َِن ٱلِۡجن  َوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م 
ا َحَضُروهُ   يَۡسَتِمُعوَن ٱلُۡقۡرَءاَن فَلَمه

هۡواْ إِلَيَٰ  ا ُقِضَي َول ْۖۡ فَلَمه نِصُتوا
َ
َقالُٓواْ أ

نِذرِينَ   ٢٩ َقۡوِمِهم مُّ

30. Гуфтанд: «Эй қавм, мо [оёти] 

китоберо шунидем, ки пас аз Мӯсо 

нозил шудааст ва китобҳо [-и осмонӣ]-

и пеш аз худро тасдиқ мекунад ва ба 

[сӯйи] ҳаққу роҳи рост ҳидоят 

менамояд 

نزَِل  
ُ
َقالُواْ َيََٰقۡوَمَنآ إِنها َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ

ٗقا ل َِما َبيَۡن   ِ ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰ ُمَصد 
ِ َوِإ لَيَٰ َطرِيٖق  يََديۡهِ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

ۡسَتقِيمٖ   ٣٠ مُّ
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31. Эй қавм, [суханони тавҳидии] ин 

даъватгарро, ки ба сӯйи Аллоҳ таоло 

фаро мехонад, бипазиред ва ба ӯ 

имон оваред, то [Аллоҳ таоло] бархе 

аз гуноҳонатонро бибахшад ва 

шуморо аз азобе дарднок дар амон 

бидорад 

 
َ
ِ وََءاِمُنواْ  َيََٰقۡوَمَنآ أ ِجيُبواْ َداِعَي ٱَّلله

ِن ُذنُوبُِكۡم   بِهِۦ َيۡغفِۡر لَُكم م 
لِيمٖ 

َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ٣١ َويُِجۡرُكم م 

32. Ва ҳар ки [суханони] даъватгареро, 

ки ба сӯйи Аллоҳ таоло фаро мехонад, 

напазирад [ва ба вай имон наоварад, 

ҳаргиз Аллоҳро] дар замин ба танг 

намеоварад ва дар баробари Аллоҳ 

таоло [ёвар ва] корсозе нахоҳад дошт. 

Чунин касоне дар гумроҳии ошкоранд» 

ِ فَلَيَۡس   ها ُيِجۡب َداِعَي ٱَّلله َوَمن ل
ۡرِض َولَيَۡس لَُهۥ ِمن 

َ
بُِمۡعِجزٖ فِي ٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰلٖ 
ُ
ْۚ أ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ   ُدونِهِ

بِينٍ   ٣٢ مُّ

33. Оё мушрикон надидаанд [ва 

намедонанд], Аллоҳ таоло, ки осмонҳо 

ва заминро офарид ва аз офариниши 

онҳо дармонда нашуд, қодир аст, ки 

мурдагонро низ зинда кунад? Оре, Ӯ 

бар ҳар коре тавоност 

هِذي َخلََق  َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ۡرَض َولَۡم َيۡعَي  ٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ سه

ن ُيحۡـَِۧي 
َ
ِبخَلۡقِِهنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

ِ َشۡيٖء 
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل  ِۚ بَلَىَٰٓ ٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٣٣ َقِدير  

34. Рӯзе, ки кофирон бар оташ арза 

мешаванд [аз онон пурсида мешавад]: 

«Оё ин оташ ҳақ нест [ва ҳақиқат 

надорад]?» Онон мегӯянд: «Оре, 

савганд ба Парвардигорамон [ки чунин 

аст]». [Он гоҳ Аллоҳ таоло] Мегӯяд: 

«Пас, ба сазои он ки [қиёматро] инкор 

мекардед, азобро бичашед» 

هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى  َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل
 َ ِۖ َقالُواْ بَل ِ لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 

َ
ارِ أ ىَٰ  ٱلنه

ْۚ َقاَل َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما   َوَرب َِنا
 ٣٤ ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 
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35. Пас, [эй паёмбар] ту низ ҳамчун 

паёмбарони улулазм [ки ҳамвора 

собитқадам буданд, дар баробари 

озору такзиби қавмат] шикебо бош ва 

дар мавриди [дархости азоби] онон 

шитоб накун. Рӯзе, ки [ин кофирон] 

азоби мавъудашонро [дар ҷаҳони 

охират] бубинанд, [кайфарашон чунон 

тӯлонӣ аст, ки] гӯӣ фақат бахше аз 

рӯзро [дар дунё] ба сар бурдаанд. Ин 

Қуръон паёми [умумӣ барои ҷинну инс] 

аст. Оё ҷуз нофармонон ҳалок 

мешаванд? 

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم ِمَن  فَٱۡصبِۡر َكَما َصبَ 
ُ
َر أ

نهُهۡم  
َ
هُهۡمْۚ َكأ ٱلرُُّسِل َولَا تَۡسَتۡعِجل ل

يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَلَۡبُثٓواْ  
ْۚ َفَهۡل  َٰغ  ِن نهَهارْۚ بََل ها َساَعٗة م  إِل

ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٣٥ ُيۡهلَُك إِل
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Сураи Муҳаммад  محمد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллоҳ таоло талоши кофиронро, ки 

[мардумро] аз роҳи Аллоҳ таоло 

бозмедоранд, табоҳ мекунад 

واْ َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱل
َضله 

َ
ِ أ ۡعَمَٰلَُهمۡ ٱَّلله

َ
 ١ أ

2. Ва онон, ки муъмин ва накукор 

буданд ва ба оёти ҳаққе, ки аз ҷониби 

Парвардигорашон бар Муҳаммад 

нозил шудааст, имон овардаанд, 

бадиҳояшонро мезудояд ва умур [-и 

дунё ва дин]-ашонро сомон мебахшад 

[ва ислоҳ мекунад] 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ٖد َوُهَو   َِل عَلَىَٰ ُمحَمه وََءاَمُنواْ بَِما نُز 

َر َعۡنُهۡم   ب ِِهۡم َكفه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
ۡصلََح بَالَُهمۡ 

َ
 ٢ َسي ِـ َاتِِهۡم َوأ

3. Ин [подош ва ҷазо] бад-он сабаб 

аст, ки кофирон пайрави ботил шуданд 

ва муъминон пайрави [оёти] ҳаққи 

Парвардигорашон. Аллоҳ таоло барои 

мардум масалҳояшонро чунин баён 

мекунад 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱتهَبُعواْ   نه ٱل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهَبُعواْ  نه ٱل
َ
ٱلَۡبَِٰطَل َوأ

ب ِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب   ٱلۡحَقه ِمن ره
 ُ ۡمَثَٰلَُهمۡ  ٱَّلله

َ
 ٣ لِلنهاِس أ
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4. Чун бо кофирон рӯ ба рӯ шудед, 

ононро гардан бизанед, то он ки 

[бисёре аз ононро] бикушед, он гоҳ 

асиронро ба банд кашед, сипас ё бар 

онон миннат гузоред [ва бидуни ҳеҷ 

чашмдоште озодашон кунед] ё [аз 

онон] фидя бигиред [ва раҳояшон 

кунед], то сангинии ҷанг фурукаш 

кунад. Ин [ҳукми илоҳӣ] аст ва агар 

Аллоҳ таоло мехост, худ аз онон 

интиқом мегирифт, вале [фармони 

ҷанг дод] то шуморо баробари якдигар 

озмоиш кунад ва касоне, ки дар роҳи 

Аллоҳ таоло кушта шуданд, [Аллоҳ 

таоло ҳаргиз] натиҷаи талошашонро 

табоҳ намекунад 

هِذيَن َكَفُرواْ َفَضۡرَب   َفإَِذا لَقِيُتُم ٱل
ۡثخَنُتُموُهۡم 

َ
َِقاِب َحتهيَٰٓ إَِذآ أ ٱلر 

ا  ُۢا َبۡعُد َوِإمه ا َمنه واْ ٱلَۡوثَاَق َفإِمه فَُشدُّ
ۡوَزاَرَهاْۚ 

َ
فَِدآًء َحتهيَٰ تََضَع ٱلۡحَۡرُب أ

َٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآ  ُ لَٱنَتَصَر ِمۡنُهۡم َذ ُء ٱَّلله
َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُواْ َبۡعَضُكم بَِبۡعٖضِۗ 

ِ فَلَن   هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
 ٤ يُِضله أ

5. Аллоҳ таоло [ба роҳи рост] 

ҳидояташон хоҳад кард ва умурашонро 

сомон хоҳад бахшид 

 ٥  بَالَُهمۡ َسَيۡهِديِهۡم َويُۡصلِحُ 

6. ва ононро ба биҳиште, ки 

[авсофашро] барояшон баён кардааст, 

ворид хоҳад намуд 

َفَها لَُهمۡ   ٦ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

7. Эй касоне, ки имон овардаед, агар 

[дину паёмбари] Аллоҳро ёрӣ кунед, ӯ 

низ шуморо ёрӣ мекунад ва 

гомҳоятонро [собиту] устувор медорад 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُرواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ يَنُصۡرُكۡم َويَُثب ِۡت  ٱَّلله
ۡقَداَمُكمۡ 

َ
 ٧ أ

8. Ва бар кофирон нагунсорӣ ва ҳалок 

бод! Аллоҳ таоло аъмолашонро табоҳ 

мегардонад 

ههُ  هِذيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل ۡم َوٱل
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
َضله أ

َ
 ٨ َوأ

9. Зеро он чиро, ки Аллоҳ таоло нозил 

кардааст, хуш надоштанд, пас, Аллоҳ 

таоло низ аъмолашонро табоҳ намуд. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٩ فَأ
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10. Оё дар замин гардиш накардаанд, 

то бубинанд саранҷоми касоне, ки пеш 

аз онон буданд, чи гуна будааст? 

Аллоҳ таоло [хонаҳояшонро] бар 

сарашон вайрон кард [ва ононро нобуд 

сохт] ва ин кофирон [низ кайфаре] 

ҳаммонанди он [дар пеш] хоҳанд дошт 

ۡرِض َفَينُظُرواْ  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ
هِذيَن ِمن  كَ  ۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل

ُ َعلَۡيِهۡمۖۡ  َر ٱَّلله َقۡبلِِهۡمۖۡ َدمه
ۡمَثَٰلَُها

َ
َٰفِرِيَن أ  ١٠ َولِلَۡك

11. Зеро Аллоҳ таоло [ёвару] корсози 

муъминон аст, ва[-ле] кофирон ҳеҷ 

корсозе надоранд 

هِذيَن  َ َمۡولَي ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َءاَمُنواْ َذ

َٰفِرِيَن لَا َمۡولَيَٰ لَُهمۡ  نه ٱلَۡك
َ
 ١١ َوأ

12. Аллоҳ таоло муъминони накукорро 

ба боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, 

ки ҷӯйборҳо аз зери [дарахтони] он 

ҷорӣ аст ва кофирон [танҳо дар дунё] 

баҳраманд мешаванд ва ҳамчун 

чаҳорпоён мехӯранд ва оташ [-и дузах] 

ҷойгоҳашон аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي   َٰلَِحَِٰت َجنه وََعِملُواْ ٱلصه
هِذيَن َكَفُرواْ   ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُكُل  
ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َيَتَمتهُعوَن َويَأ

هُهمۡ  اُر َمۡثٗوى ل نَۡعَُٰم َوٱلنه
َ
 ١٢ ٱلۡأ

13. Ва чи бисёр шаҳрҳое, ки сокинонаш 

аз [мардуми] шаҳри ту, ки берунат 

кардаанд, тавонмандтар буданд. Мо 

ҳалокашон кардем ва [дар баробари 

азоби илоҳӣ] ҳеҷ ёваре надоштанд 

ِن   َشدُّ ُقوهٗة م 
َ
ِن قَۡريٍَة ِهَي أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

ۡخرََجۡتَك 
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهۡم  قَۡريَتَِك ٱلهتِٓي أ

َ
أ

 ١٣ فَلَا نَاِصَر لَُهمۡ 

14. Оё касе, ки бар шеваи равшане аз 

ҷониби Парвардигори хеш аст, ҳамчун 

касоне аст, ки зиштии рафторашон дар 

назарашон ороста шуда ва аз 

ҳавасҳои хеш пайравӣ мекунанд? 

ب ِهِۦ ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
  أ

َكَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ 
ۡهَوآَءُهم

َ
 ١٤ َوٱتهَبُعٓواْ أ
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15. Васфи биҳиште, ки ба парҳезкорон 

ваъда дода шуда, [чунин аст, ки] дар 

он ҷӯйборҳое ҷорӣ аст, ки таъми обаш 

тағйирнопазир аст ва ҷӯйборҳое аз 

шир, ки таъмаш дигаргун намешавад 

ва ҷӯйборҳое аз шароб, ки мояи 

лаззати нӯшандагон аст ва ҷӯйборҳое 

аз асали ноб ва дар он ҷо ҳамаи 

[анвои] меваҳо дар дастрасашон аст 

ва [аз ҳама бартар] омурзиши 

Парвардигорашон. Оё [биҳиштиён] чун 

сокинони ҷовидони дузаханд, ки обе 

чунон ҷӯшон ба онон менӯшонанд, ки 

рӯдаҳояшонро муталошӣ [пора-пора] 

мекунад? 

َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ   مه
آٍء َغيِۡر َءاِسٖن   ِن مه نَۡهَٰر  م 

َ
فِيَهآ أ

هۡم َيَتَغيهۡر َطۡعُمُهۥ   ِن لهبَٖن ل نَۡهَٰر  م 
َ
َوأ

َٰرِبِيَن  ةٖ ل ِلشه هذه ِۡن َخمۡرٖ ل نَۡهَٰر  م 
َ
َوأ

نَۡهَٰ 
َ
يِۖ َولَُهۡم  َوأ

َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ ر  م 
ِن  َمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م  ِ ٱلثه

فِيَها ِمن ُكل 
ب ِِهۡمۖۡ َكَمۡن ُهَو َخَٰلِد  فِي ٱلنهارِ  ره

َع  وَُسُقواْ َمآًء َحمِيٗما َفَقطه
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
 ١٥ أ

16. [Эй паёмбар] бархе аз мунофиқон 

ба [гуфтори] ту гӯш фаро медиҳанд ва 

чун аз ҳузурат хориҷ мешаванд, ба 

аҳли дониш [бо тамасхур] мегӯянд: 

«[Фаҳмидед] Лаҳазоте пеш чи 

мегуфт?» Аллоҳ таоло бар дилҳояшон 

муҳри [ғафлат] ниҳодааст ва онон аз 

ҳавасҳои хеш пайравӣ кардаанд 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَك َحتهيَٰٓ إِذَ  ا  َوِمۡنُهم مه
هِذيَن  َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك َقالُواْ لِل

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َماَذا َقاَل َءانًِفاْۚ 
ُ
أ

ُ عَلَىَٰ  هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡهَوآَءُهمۡ 
َ
 ١٦ قُلُوبِِهۡم َوٱتهَبُعٓواْ أ

17. Аллоҳ таоло бар ҳидояти 

парҳезкорон меафзояд ва 

парҳезкориашон [-ро қувват] мебахшад 

هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى  َوٱل
َُٰهمۡ  َُٰهۡم َتۡقَوى  ١٧ وََءاتَى

18. Оё кофирон ҷуз ин интизор доранд, 

ки қиёмат ногаҳон бар онон фаро 

расад, дар ҳоле ки нишонаҳои он 

ошкор шудааст? Пас, он гоҳ ки қиёмат 

фаро расад, панд гирифтанашон чи 

суде хоҳад дошт? 

ن  
َ
اَعَة أ ها ٱلسه َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

 ْۚ ۡشَراُطَها
َ
ۖۡ َفَقۡد َجآَء أ تَِيُهم َبۡغَتٗة

ۡ
تَأ

َُٰهمۡ  هيَٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرى ن
َ
 ١٨ فَأ
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19. [Эй паёмбар] бидон, ки маъбуде [ба 

ҳақ] ба ҷуз Аллоҳ таоло нест ва барои 

гуноҳи хеш ва [гуноҳи] мардон ва 

занони муъмин омурзиш бихоҳ ва [ба 

ёд дошта бош, ки] Аллоҳ таоло 

маҳалли рафтуомад [-и рӯзона] ва 

оромидан [-и шабона]-и шуморо 

медонад 

  ُ ها ٱَّلله نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل
َ
فَٱۡعلَۡم أ

َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك َولِلُۡمۡؤِمنِيَن  
ُ َيۡعلَُم   َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ  َوٱَّلله

َُٰكمۡ   ١٩ ُمَتَقلهَبُكۡم َوَمۡثَوى

20. Муъминон мегӯянд: «Чаро сурае 

[дар бораи иҷозати ҷиҳод] нозил 

намешавад?» Аммо ҳангоме ки оёти 

сареҳе дар мавриди ҷанг нозил 

мегардад, [мунофиқону] бемордилонро 

мебинӣ, ки ҳамчун касе, ки аз [сахтии] 

марг дар ҳоли беҳушӣ шуда бошад, ба 

ту менигаранд, [маргу азоби илоҳӣ] бар 

онон шоистатар аст 

ِلَۡت  هِذيَن َءاَمُنواْ لَۡولَا نُز  َويَُقوُل ٱل
حَۡكَمة    نزِلَۡت ُسوَرة  مُّ

ُ
ُسوَرة ۖۡ َفإَِذآ أ

هِذيَن فِي   يَۡت ٱل
َ
َوُذكَِر فِيَها ٱلۡقَِتاُل َرأ

رَض  يَنُظُروَن إِلَۡيَك َنَظَر  قُلُوبِِهم مه 
ۡولَيَٰ  

َ
ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

 ٢٠ لَُهمۡ 

21. Итоату гуфтори шоиста [беҳтар 

аст] ва чун тасмими қатъӣ [-и ҷиҳод] 

гирифта шавад, агар [дар тааҳҳуди 

худ] бо Аллоҳ таоло содиқ бошанд, 

барои онон [аз нифоқ ва саркашӣ] 

беҳтар аст 

ْۚ َفإَِذا َعَزَم  ۡعُروف  َطاَعة  َوَقۡول  مه
َ لَكَاَن َخيٗۡرا  ۡمُر فَلَۡو َصَدُقواْ ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

هُهمۡ   ٢١ ل

22. [Эй мунофиқон] Оё [ҷуз ин] интизор 

доред, ки агар [аз Қуръону суннати 

паёмбараш] рӯй бигардонед, дар 

замин табоҳӣ кунед ва аз 

хешовандонатон бибуред? 

ن 
َ
هۡيُتۡم أ َفَهۡل َعَسيُۡتۡم إِن تََول

ُعٓواْ   ِ ۡرِض َوُتَقط 
َ
ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
 ٢٢ أ

23. Инон касоне ҳастанд, ки Аллоҳ 

таоло [бо дурӣ аз раҳмати хеш] 

лаънаташон кардааст, пас, [гӯши дили] 

эшонро кар ва чашми [дили] ононро 

кӯр сохтааст 

 ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بَۡصََٰرُهمۡ 
َ
ۡعَميَٰٓ أ

َ
ُهۡم َوأ َصمه

َ
 ٢٣ فَأ
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24. Оё дар Қуръон тадаббур 

намекунанд ё бар дилҳояшон қуфлҳо[-

и ғафлат] ниҳода шудааст? 

ۡم عَلَىَٰ  
َ
فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
أ

ۡقَفالَُهآ 
َ
 ٢٤ قُلُوٍب أ

25. Касоне, ки пас аз равшан шудани 

[роҳи] ҳидоят ба роҳи пешини хеш 

бозгаштаанд [ва муртад шуданд], 

шайтон [аъмоли зишташонро] 

барояшон ороста ва [бо орзуҳои дароз] 

фиребашон додааст 

ۡدَبَٰرِهِ 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ ِنُۢ  إِنه ٱل م م 

ۡيَطَُٰن   َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشه
ۡملَىَٰ لَُهمۡ 

َ
َل لَُهۡم َوأ  ٢٥ َسوه

26. Ин [ҷаҳлу гумроҳӣ] бад-он хотир 

аст, ки мунофиқон ба мушриконе, ки аз 

ваҳйи илоҳӣ кароҳат доштанд, 

гуфтанд: «Мо дар бархе аз умур аз 

шумо пайравӣ мекунем» ва Аллоҳ 

таоло пинҳонкориашонро медонад 

هِذيَن َكرُِهواْ َما  نهُهۡم َقالُواْ لِل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ َسُنِطيُعُكۡم فِي َبۡعِض   َل ٱَّلله نَزه
ُ َيۡعلَُم إِۡسَراَرُهمۡ  ۡمرِِۖ َوٱَّلله

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. Пас, он гоҳ ки фариштагони илоҳӣ 

бар чеҳра ва пушташон мезананд ва 

ҷонашонро мегиранд, [ҳоли ин 

мунофиқон] чи гуна хоҳад буд? 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  َفَكۡيَف إَِذا تََوفه
ۡدَبََٰرُهمۡ 

َ
 ٢٧ يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

28. Ин [кайфар] аз он рӯст, ки онон 

пайрави роҳе шуданд, ки Аллоҳро ба 

хашм меоварад ва аз анҷоми корҳое, 

ки муҷиби хушнудии илоҳӣ мешавад, 

кароҳат доштанд. Пас, [Аллоҳ таоло 

низ натиҷаи] корҳояшонро табоҳ сохт 

  َ ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهَبُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡحَبَط  
َ
َوَكرُِهواْ رِۡضَوَٰنَُهۥ فَأ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٢٨ أ

29. Оё бемордилон [-и мунофиқ] 

пиндоштаанд, ки Аллоҳ таоло ҳаргиз 

кинаҳояшонро ошкор нахоҳад сохт? 

رٌَض  هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ۡم َحِسَب ٱل
َ
أ

ۡضَغََٰنُهمۡ 
َ
ُ أ ن لهن ُيخۡرَِج ٱَّلله

َ
 ٢٩ أ

30. [Эй паёмбар] агар мехостем, 

ононро ба ту нишон медодем, ки 

[ботини] эшонро аз зоҳирашон 

бозшиносӣ; ва мусалламан аз шеваи 

суханашон ба хубӣ ононро хоҳӣ 

шинохт ва [бидонед, ки] Аллоҳ таоло 

аз корҳоятон огоҳ аст 

َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم 
َ
َولَۡو نََشآُء لَأ

بِِسيَمَُٰهۡمْۚ َولََتۡعرَِفنهُهۡم فِي لَحِۡن  
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
ُ َيۡعلَُم أ ِۚ َوٱَّلله  ٣٠ ٱلَۡقۡوِل
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31. Ҳатман, [ҳамаи] шуморо озмоиш 

мекунем, то аз миёнатон муҷоҳидон ва 

шикебоёнро бозшиносем ва аҳволи 

шуморо меозмоем [то ростгӯён 

мушаххас гарданд] 

َولََنۡبلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم  
َٰبِِريَن   ٱلُۡمَجَِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصه

ۡخَباَرُكمۡ 
َ
 ٣١ َوَنۡبلَُواْ أ

32. Касоне, ки пас аз равшан шудани 

роҳи ҳидоят бар онон, куфр варзиданд 

ва мардумро аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоштанд ва ба мухолифат бо 

паёмбар бархостанд, ҳаргиз зиёне ба 

Аллоҳ таоло нахоҳанд расонид ва 

[Аллоҳ таоло низ натиҷаи] 

аъмолашонро табоҳ хоҳад сохт 

واْ َعن   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
ِ وََشآقُّواْ ٱلرهُسوَل ِمنُۢ  َسبِيِل ٱَّلله

َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدىَٰ لَن 
ا وََسُيۡحبُِط  َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله يَُضرُّ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٣٢ أ

33. Эй муъминон, ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбар итоат кунед ва [бо куфру риё] 

аъмоли [шоистаи] хешро табоҳ 

накунед 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َولَا ُتۡبِطلُٓواْ  
َ
َوأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ أ

34. Касоне, ки куфр варзиданд ва 

[дигаронро низ] аз роҳи Аллоҳ таоло 

боздоштанд ва дар ҳоли куфр 

мурданд, Аллоҳ таоло ҳаргиз ононро 

нахоҳад омурзид 

واْ َعن   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
ار    ِ ُثمه َماتُواْ َوُهۡم ُكفه َسبِيِل ٱَّلله

ُ لَُهمۡ   ٣٤ فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله

35. Пас, [эй муъминон аз рӯёрӯӣ бо 

душманон] сустӣ наварзед ва [аз тарси 

ҷанг ононро] ба сулҳу оштӣ даъват 

накунед, дар ҳоле ки шумо бартаред 

ва Аллоҳ таоло бо шумост ва аз 

[подоши] аъмолатон нахоҳад кост 

لِۡم  فَلَا تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه
ُ َمَعُكۡم َولَن   ۡعلَۡوَن َوٱَّلله

َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
َوأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٥ يَتَِرُكۡم أ

36. Ба ростӣ, ки зиндагии дунё бозича 

ва саргармӣ аст; ва агар имон 

биёваред ва парҳезкорӣ кунед, [Аллоҳ 

таоло] подошатонро [бекаму кост] 

хоҳад дод ва [тамоми] амволатонро 

намехоҳад [балки мефармояд, ки 

закоташро бипардозед] 

ۡنَيا لَعِ  ةُ ٱلدُّ ْۚ َوِإن  إِنهَما ٱلۡحََيوَٰ ب  َولَۡهو 
ُجوَرُكۡم  

ُ
تُۡؤِمُنواْ َوَتتهُقواْ يُۡؤتُِكۡم أ
ۡمَوَٰلَُكمۡ 

َ
 ٣٦ َولَا يَۡسـ َلُۡكۡم أ
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37. Агар [тамоми] онро аз шумо 

бихоҳад ва [бар ин дастур] исрор 

кунад, бухл меварзед ва [ин кор] 

кинаҳоятонро ошкор месозад 

ۡحفُِكۡم إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفيُ 
ۡضَغََٰنُكمۡ 

َ
 ٣٧ َتۡبَخلُواْ َويُۡخرِۡج أ

38. Огоҳ бошед! Шумо касоне ҳастед, 

ки барои инфоқ дар роҳи Аллоҳ таоло 

даъват мешавед, вале бархе аз шумо 

бухл меварзанд ва ҳар ки бухл 

биварзад, ба зиёни хеш бухл 

варзидааст ва Аллоҳ таоло бениёз аст 

ва [ин шумо ҳастед, ки] ниёзмандед ва 

агар [аз ислом ба сӯйи куфр] 

бозгардед, Аллоҳ таоло гурӯҳи 

дигареро ҷойгузинатон хоҳад кард, ки 

ҳамчун шумо [ба бухл мубтало] 

набошанд 

ُؤلَآِء تُۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ  نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ن َيبۡ  ِ َفِمنُكم مه ۖۡ فِي َسبِيِل ٱَّلله َخُل
َوَمن َيۡبَخۡل َفإِنهَما َيۡبَخُل َعن 

  ْۚ نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء
َ
ُ ٱلَۡغنِيُّ َوأ نهۡفِسهۚۦِْ َوٱَّلله

هۡواْ يَۡستَۡبِدۡل َقۡوًما َغيَۡرُكۡم  َوِإن َتَتَول
ۡمَثَٰلَُكم

َ
 ٣٨ ُثمه لَا يَُكونُٓواْ أ



 

Al-Fath 

 

915 

 

 الفتح 

Сураи Фатҳ الفتح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй паёмбар] Ба ростӣ, ки Мо 

пирӯзии ошкореро [дар сулҳи 

Ҳудайбия] бароят муқаддар кардем 

بِيٗنا  ١ إِنها َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

2. То Аллоҳ таоло гуноҳи гузашта ва 

ояндаатро биёмурзад ва неъматашро 

бар ту тамом гардонад ва ба роҳи рост 

ҳидоятат намояд 

َم ِمن  ُ َما َتَقده ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله
َر َويُتِمه نِۡعَمَتُهۥ  خه

َ
َذۢنبَِك َوَما تَأ

َعلَۡيَك َويَۡهِديََك ِصَرَٰٗطا  
ۡسَتقِيٗما  ٢ مُّ

3. Ва Аллоҳ таоло ба пирӯзии 

шикастнопазире ёриат кунад 
ُ نَۡصًرا َعزِيًزا   ٣ َويَنُصَرَك ٱَّلله

4. Ӯст, ки бар дилҳои муъминон 

оромиш нозил кард, то бар имонашон 

бияфзоянд; ва сипоҳиёни осмонҳо ва 

замин аз они Аллоҳ таоло аст; ва 

Аллоҳ таоло донову ҳаким аст 

 ِ ِكيَنَة ف نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ي قُلُوِب  ُهَو ٱل

َع   ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لِيَۡزَداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مه
َمََٰوَِٰت  ِ ُجُنوُد ٱلسه إِيَمَٰنِِهۡمُۗ َوَّلِله

ُ َعلِيًما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َوٱلۡأ

 ٤ َحِكيٗما

5. [Оре, чунин кард] То мардону 

занони муъминро ба боғҳое [биҳиште] 

ворид кунад, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст; ҷовидона дар 

он ҷо хоҳанд буд; ва гуноҳонашонро 

бизудояд [ва биёмурзад]; ва ин назди 

Аллоҳ таоло [барои муъминин] 

комёбии бузурге аст 

ل ُِيۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  
نَۡهَُٰر 

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

َِر َعۡنُهۡم  َخَٰلِِديَن  فِيَها َويَُكف 
ِ َفۡوًزا   َٰلَِك ِعنَد ٱَّلله َسي ِـ َاتِِهۡمْۚ وََكاَن َذ

 ٥ َعِظيٗما
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6. Ва мунофиқону мушриконро – дар 

умум аз зану мард, ки нисбат ба Аллоҳ 

таоло бадгумонанд, муҷозот кунад; 

ногуворӣ [ва азоби илоҳӣ] бар эшон 

бод! Аллоҳ таоло бар онон хашм 

гирифта ва аз раҳмати хеш дурашон 

карда ва дузахро барояшон омода 

намудааст; ва [ба ростӣ, ки дузах] чи 

бад ҷойгоҳе аст! 

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت   ِ َويَُعذ 
ٓان ِيَن   َوٱلُۡمۡشِركِيَن َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت ٱلظه

ِ َظنه  ِۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ بِٱَّلله وِۡء ٱلسه
ُ َعلَۡيِهۡم  وِۡءِۖ وََغِضَب ٱَّلله ٱلسه

َعده لَُهۡم َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت 
َ
َولََعَنُهۡم َوأ

 ٦ َمِصيٗرا

7. Сипоҳиёни осмонҳо ва замин аз они 

Аллоҳ таоло аст; ва Аллоҳ таоло 

шикастнопазиру ҳаким аст 

َمَٰ  ِ ُجُنوُد ٱلسه ۡرِضِۚ َوَّلِله
َ
َوَِٰت َوٱلۡأ

ُ َعزِيًزا َحِكيًما  ٧ وََكاَن ٱَّلله

8. [Эй Паёмбар] Мо туро гувоҳ ва 

муждадиҳанда ва ҳушдордиҳанда 

фиристодем 

ٗرا   ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 
َ
إِنهآ أ

 ٨ َونَِذيٗرا

9. То [шумо мардум] ба Аллоҳ таоло 

ва Паёмбараш имон биёваред ва 

[дини] Ӯро ёрӣ кунед ва бузургаш 

доред ва бомдоду шомгоҳ Аллоҳро 

тасбеҳ гӯед 

ُِروهُ   ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َوتَُوق ُِروُهْۚ َوتَُسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة  

ِصيلًا
َ
 ٩ َوأ

10. Бе тардид, касоне, ки бо ту байъат 

мекунанд, дар ҳақиқат, бо Аллоҳ таоло 

байъат мекунанд; дасти Аллоҳ таоло 

болои дастҳои онон аст. Ҳар ки [пас аз 

байъат] паймоншиканӣ кунад, ба зиёни 

хеш паймон шикастааст; ва ҳар ки ба 

паймонаш [дар асоси ёрии дини Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш] вафо кунад, ба 

зудӣ [Аллоҳ таоло] подоши бузурге ба 

ӯ хоҳад дод 

هِذيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيَبايُِعوَن   إِنه ٱل
يِۡديِهۡمْۚ َفَمن 

َ
ِ َفۡوَق أ َ يَُد ٱَّلله ٱَّلله

نهَكَث َفإِنهَما يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ  
  َ ََٰهَد َعلَۡيُه ٱَّلله ۡوفَيَٰ بَِما َع

َ
َوَمۡن أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ١٠ فََسُيۡؤتِيهِ أ
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11. Бодияшинони мутахаллиф [ки аз 

ширкат дар сафари Макка ва сулҳи 

Ҳудайбия худдорӣ кардаанд, барои 

тавҷеҳи кори худ] хоҳанд гуфт: 

«[Муҳофизати] Амвол ва 

хонаводаамон моро гирифтор кард; 

бароямон омурзиш бихоҳ». Онон чизе, 

ки дар дилҳояшон нест, бар забон 

меоваранд. Бигӯ: «Агар Аллоҳ таоло 

ирода кунад, ки ба шумо зиён ё суде 

бирасад, кист, ки дар муқобили [хости] 

Аллоҳ таоло аз шумо дифоъ кунад? 

Оре, Аллоҳ таоло аз он чӣ мекунед, 

огоҳ аст» 

َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن ِمَن  
ۡعَراِب َشَغلَۡتَنآ 

َ
ۡهلُونَا  ٱلۡأ

َ
َٰلَُنا َوأ ۡمَو

َ
أ

ا   لِۡسنَتِِهم مه
َ
ْۚ َيُقولُوَن بِأ فَٱۡسَتۡغفِۡر لََنا

لَيَۡس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك 
َراَد بُِكۡم  

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ َِن ٱَّلله لَُكم م 

ُۢاْۚ بَۡل َكاَن  َراَد بُِكۡم َنۡفَع
َ
ۡو أ

َ
ا أ َضرًّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيَرُۢا  ١١ ٱَّلله

12. [Узратон ин набуд;] Балки гумон 

мекардед, ки Паёмбару муъминон [-и 

ҳамроҳаш аз ин сафари хатарнок] 

ҳаргиз назди хонаводаи хеш 

бознахоҳанд гашт; ва ин [андеша] дар 

дилҳоятон ороста шуд ва гумони бад 

бурдед [ки Аллоҳ таоло динашро ёрӣ 

нахоҳад кард; пас, ба хато рафтед] ва 

ҳалок шудед 

ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل  
َ
بَۡل َظَننُتۡم أ

بَٗدا َوُزي َِن 
َ
ۡهلِيِهۡم أ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِلَيَٰٓ أ

َٰلَِك فِي قُلُوبُِكۡم َوَظَننُتۡم َظنه  َذ
وِۡء َوُكنُتۡم َقۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٢ ٱلسه

13. Ҳар ки ба Аллоҳу паёмбараш имон 

наоварад, пас, [бидонад, ки] мо барои 

кофирон оташе сӯзон омода кардаем 

ِ َورَُسولِهِۦ َفإِنهآ  هۡم يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله َوَمن ل
َٰفِرِيَن َسعِيٗرا ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
 ١٣ أ

14. Фармонравоии осмонҳо ва замин 

аз они Аллоҳ таоло аст; ҳар киро 

бихоҳад меомурзад ва ҳар киро 

бихоҳад, азоб мекунад; ва Аллоҳ 

таоло омурзандаи меҳрубон аст 

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ْۚ ُب َمن يََشآُء ِ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ١٤ وََكاَن ٱَّلله
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15. [Эй муъминон] Ҳангоме ки озим [-и 

Хайбар ва] ба гирифтани ғанимат 

мешавед, мутахаллифон [аз сафари 

Макка] хоҳанд гуфт: «Иҷозат диҳед, мо 

низ ба дунболи шумо биёем». Онон 

мехоҳанд, каломи илоҳиро тағйир 

диҳанд. [Эй Паёмбар] Ба эшон бигӯ: 

«Шумо ҳаргиз ба дунболи мо нахоҳед 

омад [зеро ин ғаниматҳо махсуси 

касоне аст, ки дар Ҳудайбия ҳузур 

доштанд ва дар бораи ин ҳукм] Аллоҳ 

таоло қаблан чунин фармудааст»; он 

гоҳ хоҳанд гуфт: «[На] Балки шумо 

нисбат ба мо ҳасад меварзед». 

[Ҳаргиз чунин нест] Балки ҷуз иддаи 

каме [аз онон авомири илоҳиро] 

дарнамеёбанд 

 ۡ ُمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم َسَيُقوُل ٱل
ُخُذوَها َذُرونَا  

ۡ
إِلَيَٰ َمَغانَِم لَِتأ

لُواْ َكَلََٰم  ِ ن ُيَبد 
َ
نَتهبِۡعُكۡمۖۡ يُرِيُدوَن أ

ِْۚ قُل لهن تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم َقاَل  ٱَّلله
ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَۡل  ُ ِمن َقۡبُل ٱَّلله
ْۚ بَۡل َكانُواْ لَا َيۡفَقهُ  ها  َتحُۡسُدوَنَنا وَن إِل

 ١٥ قَلِيلٗا

16. [Эй Паёмбар] Ба мутахаллифон 

бигӯ: «Ба зудӣ ба муқобила бо гурӯҳе 

ҷанговар фаро хонда хоҳед шуд, ки 

ононро аз пой дароваред, магар ин ки 

таслим шаванд; агар итоат кунед, 

Аллоҳ таоло подоши накуе ба шумо 

хоҳад дод; ва агар ҳамчун гузашта 

сарпечӣ кунед, шуморо бо азобе 

дарднок муҷозот хоҳад кард» 

ۡعَراِب  
َ
قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن ِمَن ٱلۡأ

ٖس 
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إِلَيَٰ َقۡوٍم أ

ۡو يُۡسلُِموَنۖۡ َفإِن 
َ
َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

 ۡۖ ۡجًرا َحَسٗنا
َ
ُ أ تُِطيُعواْ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله

ِن َقۡبُل  هۡيُتم م  هۡواْ َكَما تََول َوِإن َتَتَول
لِيٗما

َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ  ١٦ ُيَعذ 

17. Бар нобино ва ланг ва бемор 

гуноҳе нест [ки дар ҷанг ширкат 

накунанд]; ва ҳар ки аз Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш итоат кунад, [Аллоҳ таоло] 

ӯро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид 

мекунад, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорӣ аст; ва ҳар ки 

сарпечӣ кунад, ба азобе дарднок 

муҷозоташ хоҳад кард 

ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى  
َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ۡعَرِج َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض 
َ
ٱلۡأ

 َ َ َورَُسول ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله ُهۥ َحَرج 
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   يُۡدِخلُۡه َجنه
بُۡه َعَذابًا   ِ ۖۡ َوَمن َيَتَوله ُيَعذ  نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

لِيٗما
َ
 ١٧ أ
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18. Аллоҳ таоло аз муъминоне, ки дар 

канори он дарахт [дар Ҳудайбия] бо ту 

байъат карданд, хушнуд шуд ва 

донист, ки дар дилашон чӣ мегузарад; 

аз ин рӯ оромиш бар онон фуру 

фиристод ва ба пирӯзии наздик [дар 

Хайбар] подошашон дод 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ  ۞لهَقۡد َرِضَي ٱَّلله
َجَرةِ َفَعلَِم َما   ُيَبايُِعونََك َتحَۡت ٱلشه

ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم  نَزَل ٱلسه
َ
فِي قُلُوبِِهۡم فَأ

َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِي
َ
 ١٨ ٗباَوأ

19. ва [ҳамчунин] ғаниматҳои 

фаровоне, ки ба даст меоварданд; ва 

Аллоҳ таоло ҳамвора шикастнопазир 

[ва] ҳаким аст 

ُۗ وََكاَن   ُخُذوَنَها
ۡ
َوَمَغانَِم َكثِيَرٗة يَأ

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ١٩ ٱَّلله

20. Аллоҳ таоло ғаниматҳои 

фаровонеро ба шумо ваъда дод, ки 

[дар оянда] ба онҳо даст хоҳед ёфт; 

пас, ин [пирӯзӣ ва ғаниматҳои Хайбар]-

ро барои шумо зудтар фароҳам сохт 

ва дасти [тааддӣ ва таҷовузи] 

душманро аз шумо кӯтоҳ намуд, то 

барои муъминон нишонаи [аз лутфи 

илоҳӣ] бошад ва шуморо ба роҳи рост 

ҳидоят кунад 

ُ َمَغانَِم َكثِيَرٗة  وَ  َعَدُكُم ٱَّلله
َل لَُكۡم َهَِٰذهِۦ   ُخُذوَنَها َفَعجه

ۡ
تَأ

اِس َعنُكۡم  يِۡدَي ٱلنه
َ
َوَكفه أ

َولَِتُكوَن َءايَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن 
ۡسَتقِيٗما  ٢٠ َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

21. Ва [ҳамчунин ғаниматҳои] дигаре 

[дар интизори шумост], ки ҳанӯз ба 

онҳо даст наёфтаед ва Аллоҳ таоло 

бар онҳо иҳота дорад [ва аз онҳо огоҳ 

аст]. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло бар ҳар 

коре тавоност 

ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَۡيَها َقۡد 
ُ
َوأ

 ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُ بَِهاْۚ وََكاَن ٱَّلله َحاَط ٱَّلله

َ
أ

 ٢١ َشۡيٖء َقِديٗرا

22. Агар кофирон ба ҷанги шумо 

биёянд [аз таваккал ва салобати 

шумо] пушт карда ва мегурезанд; пас, 

аз он низ ҳеҷ корсоз ва ёваре 

нахоҳанд ёфт 

هُواْ   هِذيَن َكَفُرواْ لََول ََٰتلَُكُم ٱل َولَۡو َق
ا َولَا   ۡدَبََٰر ُثمه لَا َيِجُدوَن َولِي ٗ

َ
ٱلۡأ

 ٢٢ نَِصيٗرا

23. Ин суннати илоҳӣ аст, ки пештар 

низ ҷорӣ будааст; ва ҳаргиз дар 

суннати илоҳӣ тағйир ва табдиле 

нахоҳӣ ёфт 

  ۡۖ ِ ٱلهتِي َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبُل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗا  ٢٣ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ ٱَّلله
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24. Ӯст, ки дар Ҳудайбия дасти ононро 

аз шумо кӯтоҳ намуд [ва монеъ аз он 

шуд, ки шуморо ба ҷанг во доранд]; ва 

пас аз пирӯз сохтани шумо дар Макка 

низ дасти шуморо аз онон боздошт [ки 

ононро накушед ва ба асорат 

нагиред]; ва Аллоҳ таоло ҳамвора ба 

он чӣ мекунед, биност 

يِۡدَيُهۡم َعنُكمۡ 
َ
هِذي َكفه أ  َوُهَو ٱل

َة ِمنُۢ   يِۡديَُكۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن َمكه
َ
َوأ

 ُ ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
َبۡعِد أ

 ٢٤ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا 

25. Онон касоне буданд, ки кофир 

шуданд ва шуморо аз [вуруд ба] 

Масҷид-ул-ҳаром боздоштанд ва низ 

аз расидани қурбониҳои шумо ба 

қурбонгоҳаш [дар Мино] ҷилавгирӣ 

карданд; ва агар мардону занони 

муъмине [байни мардуми Макка] 

набуданд, ки [дар сурати ошкор 

шудани даргирӣ мумкин буд] ононро 

надониста поймол кунед ва нохоста 

муртакиби гуноҳ шавед, [фармони 

ҳамла ба Макка медодем; вале Аллоҳ 

таоло чунин кард] то [аз маккагиён] 

ҳар киро бихоҳад, фарогири раҳмати 

хеш қарор диҳад; ва агар [муъминону 

кофирон дар Макка] аз якдигар ҷудо 

буданд, кофиронашонро бо азобе 

дарднок муҷозот мекардем 

وُكۡم َعِن  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ُهُم ٱل
ِجِد ٱلۡحََراِم َوٱلَۡهۡدَي َمۡعُكوفًا  ٱلَۡمسۡ 

ۚۥْ َولَۡولَا رَِجال   هُه ن َيۡبلَُغ َمحِل
َ
أ

هۡم  ۡؤِمَنَٰت  ل ۡؤِمُنوَن َونَِسآء  مُّ مُّ
ن َتَطـ ُوُهۡم َفُتِصيَبُكم 

َ
َتۡعلَُموُهۡم أ

  ُ ُۢ بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله ُة َعره ِۡنُهم مه م 
 ْۚ لَۡو تََزيهلُواْ  فِي َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء

هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا   ۡبَنا ٱل لََعذه
لِيًما

َ
 ٢٥ أ

26. [Ба ёд овар] Он гоҳ ки кофирони 

[Макка дар Ҳудайбия] қалбан 

дастхуши таассуб, [он ҳам] таассуби 

ҷоҳилият шуда буданд, Аллоҳ таоло 

оромиши [хотире аз ҷониби] хеш бар 

паёмбараш ва бар муъминин фуру 

фиристод ва ононро ба асл [ва асоси 

тавҳид ва] парҳезкорӣ [ло илоҳа илла-

Аллоҳ] пойбанд сохт; чаро ки [нисбат 

ба мушрикон] ба он сазовортар ва 

шоистатар буданд; ва Аллоҳ таоло ба 

ҳар чизе доност 

هِذيَن  َكَفُرواْ فِي قُلُوبِِهُم إِۡذ َجَعَل ٱل
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
ٱلۡحَِميهَة َحمِيهَة ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ فَأ

َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى  
ۡقَوىَٰ   لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلته

َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ

  ُ ۡهلََهاْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َحقه بَِها َوأ

َ
وََكانُٓواْ أ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
 ٢٦ بِكُل 
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27. Аллоҳ таоло руъёи расулашро ба 

дурустӣ таҳаққуқ бахшид, ки ба хости 

илоҳӣ, дар ҳоле ки сарҳоятонро 

тарошида муйҳоятонро кӯтоҳ кардаед, 

дар эминӣ ва бидуни тарс [аз душман] 

ба Масҷиду-л-ҳаром ворид хоҳед шуд. 

[Аллоҳ таоло] Чизҳоеро медонист, ки 

шумо намедонистед; ва илова бар 

фатҳи Макка пирӯзии наздики 

[Хайбар]-ро [низ бароятон] муқаррар 

намуд 

ُ رَُسولَُه ٱلرُّۡءيَا   لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله
ِۖ لََتۡدُخلُنه ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم   ِ بِٱلۡحَق 

ُ َءاِمنِيَن ُمحَل ِقِيَن   إِن َشآَء ٱَّلله
ِرينَ  ِ لَا َتخَاُفوَنۖۡ  رُُءوَسُكۡم َوُمَقص 

َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن 
َٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا  ٢٧ ُدوِن َذ

28. Ӯст, ки паёмбарашро бо [китоби] 

ҳидоят ва оини ҳақ фиристод, то 

[ҳаққонияти бартарии] онро бар ҳамаи 

адён ошкор гардонад; ва Аллоҳ таоло 

ба унвони гувоҳ кофӣ аст 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  َوِديِن ٱلۡحَق 
ِ َشِهيٗدا ِهۚۦِْ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

 ٢٨ ُكل 
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29. Муҳаммад расулуллоҳ ва [саҳобаи 

муъмин ва фидокораш ҳамон] касоне, 

ки ҳамвора бо ӯ ҳастанд, дар 

баробари кофирон [-и ситезаҷӯ] 

муҳкаму сахтгиранд ва бо якдигар 

меҳрубон; эшонро дар ҳоли рукуъ ва 

саҷда мебинӣ, ки пайваста фазлу 

хушнудии Аллоҳро меҷӯянд; нишони 

[имону парҳезгории] онон дар 

чеҳраҳояшон аз асари саҷда ва 

ибодат ҳувайдост; ин васфи эшон дар 

Таврот аст; ва тавсифашон дар Инҷил 

[низ] ҳамчун гиёҳе аст, ки ҷавонаашро 

бармеоварад ва онро неру мебахшад, 

то муҳкам гардад ва бар соқаҳояш 

устувор биистад; чунон ки муҷиби 

шигифтии кишоварзон шавад; дар 

натиҷа, Аллоҳ таоло бо [тақвият ва 

пешрафти] муъминон кофиронро ба 

хашм дармеоварад. Аллоҳ таоло ба 

муъминони накукор [саҳоба ва 

пайравонашон] ваъдаи омурзиш ва 

подоше бузург додааст 

ۥٓ  هِذيَن َمَعُه ِْۚ َوٱل د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه مُّ
ارِ ُرَحمَآُء بَيَۡنُهۡمۖۡ   آُء عَلَى ٱلُۡكفه ِشده

َ
أ

ٗدا يَ  ٗعا ُسجه َُٰهۡم ُركه بَۡتُغوَن َفۡضلٗا  تََرى
ۖۡ ِسيَماُهۡم فِي   َٰٗنا ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله م 

َٰلَِك   ُجوِدِۚ َذ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ِۡن أ وُُجوهِِهم م 

َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم فِي  ۡوَرى َمَثلُُهۡم فِي ٱلته
ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ  

َ
ٱلِۡإنِجيِل َكَزۡرٍع أ

فَـ َاَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوىَٰ عَلَىَٰ  
اَع لَِيغِيَظ بِِهُم  ُسوقِهِۦ ُيۡعجِ  ره ُب ٱلزُّ

هِذيَن َءاَمُنواْ   ُ ٱل ُۗ وََعَد ٱَّلله اَر ٱلُۡكفه
ۡغفَِرٗة   َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم مه وََعِملُواْ ٱلصه

ۡجًرا َعِظيَمُۢا
َ
 ٢٩ َوأ
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Сураи Ҳуҷурот الحجرات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй муъминон, дар баробари Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш [дар ҳеҷ коре] 

пешӣ нагиред; ва аз Аллоҳ таоло 

парво кунед, ки Аллоҳ таоло шунавову 

доност 

ُمواْ   ِ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتَقد  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ َورَُسولِهِۖۦۡ َوٱتهُقواْ  َبيَۡن يََدِي  ٱَّلله
َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١ ٱَّلله

2. Эй муъминон, садоятонро 

баландтар аз садои Паёмбар накунед; 

ва ҳамчунон ки бархе аз шумо бо 

бархе дигар баланд сухан мегӯяд, бо ӯ 

ба садои баланд сухан нагӯед. Мабодо 

бе онки бидонед, аъмолатон табоҳ 

гардад 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِبي ِ َولَا   ۡصَوَٰتَُكۡم َفۡوَق َصۡوِت ٱلنه
َ
أ

َتجَۡهُرواْ لَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َكَجۡهرِ 
ن َتحَۡبَط  

َ
َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
 ٢ أ

3. Онон, ки садои худро назди 

расулуллоҳ поин меоваранд, Аллоҳ 

таоло дилҳояшонро барои парҳезкоре 

озмуда [ва холис гардонида] аст. 

Барои онон омурзишу подоши бузурге 

[дар пеш] аст 

ۡصَوََٰتُهۡم ِعنَد  
َ
وَن أ هِذيَن َيُغضُّ إِنه ٱل

هِذيَن ٱۡمتَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِ أ َحَن رَُسوِل ٱَّلله

ۡغفَِرة   ِۚ لَُهم مه ُ قُلُوبَُهۡم لِلتهۡقَوىَٰ ٱَّلله
ۡجٌر َعِظيمٌ 

َ
 ٣ َوأ

4. [Вале] Онон, ки аз пушти утоқҳо [-и 

ҳамсаронат] туро садо мезананд, 

бештарашон бехираданд 

هِذيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآِء   إِنه ٱل
ۡكثَرُُهۡم لَا 

َ
ٱلۡحُُجَرَِٰت أ

 ٤ َيۡعقِلُونَ 

5. Ва агар сабр мекарданд, то худ 

барои мулоқоташон хориҷ шавӣ, 

барояшон беҳтар буд; ва Аллоҳ таоло 

омурзгору меҳрубон аст 

نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيِهۡم 
َ
َولَۡو أ

ُ َغُفور   هُهۡمْۚ َوٱَّلله لَكَاَن َخيٗۡرا ل
 ٥ رهِحيم  
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6. Эй муъминон, агар шахси 

мунҳарифе хабаре бароятон оварад, 

таҳқиқ кунед, то мабодо надониста ба 

гурӯҳе [бегуноҳ] осеб бирасонед ва аз 

кардаи худ пушаймон шавед 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن تُِصيُبواْ 
َ
َفاِسُقُۢ بِنََبإٖ َفَتبَيهُنٓواْ أ

ۡوَمُۢا ِبجََهَٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما َق 
 ٦ َفَعلُۡتۡم َنَِٰدِمينَ 

7. Бидонед, ки расулуллоҳ миёни 

шумост [ва салоҳатонро беҳтар 

медонад]; агар дар бисёре аз умур аз 

[майлу назари] шумо пайравӣ кунад, 

дучори заҳмат мешавед; вале Аллоҳ 

таоло имонро маҳбуби шумо намуд ва 

онро дар қалбҳоятон биёрост [то 

ислом биёваред] ва куфру нофармонӣ 

ва саркаширо дар назаратон 

нохушоянд гардонд. Онон [ки ороста 

ба ин авсофанд] пӯяндагони роҳи 

ҳидоят ва камоланд 

ِْۚ لَۡو  نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡمرِ يُِطيُعكُ 
َ
َِن ٱلۡأ ۡم فِي َكثِيٖر م 

َ َحبهَب إِلَۡيُكُم   لََعنِتُّۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
هَ   ٱلِۡإيَمََٰن َوَزيهَنُهۥ فِي قُلُوبُِكۡم َوَكره

إِلَۡيُكُم ٱلُۡكۡفَر َوٱلُۡفُسوَق  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َوٱلۡعِۡصَياَنْۚ أ

َِٰشُدونَ   ٧ ٱلره

8. [Ин иноят] Ба унвони фазилату 

неъмате аз ҷониби Аллоҳ таоло 

[муқаррар шудааст] ва Аллоҳ таоло 

донои ҳаким аст 

ُ َعلِيٌم   ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة َِن ٱَّلله َفۡضلٗا م 
 ٨ َحِكيم  

9. Агар ду гурӯҳ аз муъминон бо ҳам 

даргир шуданд, миёнашон оштӣ 

барқарор кунед ва агар як гурӯҳ бар 

дигаре таҷовуз кард, бо гурӯҳи 

мутаҷовиз биҷангед, то ба фармони 

Аллоҳ таоло боз ояд; агар бозгашт, 

байнашон сулҳе одилона барқарор 

кунед ва ба адолат рафтор кунед, ки 

Аллоҳ таоло одилонро дӯст дорад 

َوِإن َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  
ۡصلِحُ 

َ
ۖۡ َفإِنُۢ ٱۡقَتَتلُواْ فَأ واْ بَيَۡنُهَما

ۡخَرىَٰ  
ُ
َُٰهَما عَلَى ٱلۡأ َبَغۡت إِۡحَدى

فََقَٰتِلُواْ ٱلهتِي َتۡبِغي َحتهيَٰ تَِفٓيَء إِلَيَٰٓ 
ۡصلُِحواْ 

َ
ِْۚ َفإِن َفآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱَّلله

َ
أ

 َ ْۖۡ إِنه ٱَّلله قِۡسُطٓوا
َ
بَيَۡنُهَما بِٱلَۡعۡدِل َوأ
 ٩ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 
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10. Албатта, муъминон бародари 

якдигаранд; пас, миёни бародарон 

оштӣ барқарор кунед ва аз Аллоҳ 

таоло парво кунед; бошад, ки мавриди 

раҳмат қарор гиред 

ۡصلُِحواْ  
َ
إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  فَأ

  َ َخَوۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َبيَۡن أ

 ١٠ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

11. Ҳаргиз набояд гурӯҳе [аз шумо] 

гурӯҳи дигареро масхара кунад; чи 

басо инон аз онон беҳтар бошанд; ва 

занон низ набояд занони дигарро 

масхара намоянд; чи басо инон аз 

онон бартар бошанд; ва аз якдигар 

айбҷӯӣ накунед; ва якдигарро бо 

лақабҳо [-и зишт] хитоб накунед [ки ин 

кор мисдоқи нофармонӣ аз авомири 

илоҳӣ аст]; ва бадтарин вижагӣ [барои 

як мусулмон] ин аст, ки пас аз имон 

овардан [фисқу] нофармонӣ кунад; ва 

онон, ки тавба накунанд, [нисбат ба 

нафси хеш] ситамгоранд 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ل َها ٱل يُّ
َ
ا يَۡسَخۡر َقۡوم   َيَٰٓأ

ن يَُكونُواْ َخيٗۡرا  
َ
ِن َقۡوٍم َعَسيَٰٓ أ م 

ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ  ِۡنُهۡم َولَا نَِسآء  م  م 
ۖۡ َولَا تَلِۡمُزٓواْ   ِۡنُهنه ن يَُكنه َخيٗۡرا م 

َ
أ

لَۡقَِٰبِۖ 
َ
نُفَسُكۡم َولَا َتَنابَُزواْ بِٱلۡأ

َ
أ

بِۡئَس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم وَ 

ُ
هۡم َيُتۡب فَأ َمن ل

َٰلُِمونَ   ١١ ٱلظه

12. Эй муъминон, аз бисёре аз 

гумонҳои бад бипарҳезед; чаро ки 

бархе аз гумонҳо гуноҳ аст; ва дар 

бораи якдигар таҷассусу ғайбат 

накунед; оё ҳеҷ як аз шумо дӯст дорад, 

ки гӯшти бародари мурдаашро 

бихӯрад? [Ҳатман] Онро хуш надоред 

[ғайбат низ ба ҳамин зиштӣ аст]; аз 

Аллоҳ таоло парво кунед, ки Аллоҳ 

таоло тавбапазиру меҳрубон аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ ن  ِ إِنه َبۡعَض ٱلظه ن  َِن ٱلظه َكثِيٗرا م 
 َ ُسواْ َول ۖۡ َولَا َتجَسه ا َيۡغَتب إِثۡم 

َحُدُكۡم  
َ
ُيحِبُّ أ

َ
ْۚ أ بهۡعُضُكم َبۡعًضا

ِخيهِ َمۡيٗتا 
َ
ُكَل لَحَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ َفَكرِۡهُتُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ١٢ تَوهاب  رهِحيم  
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13. Эй мардум, мо шуморо аз 

[омезиши] марду зане офаридем ва ба 

ҷамоатҳо ва қабилаҳои мухталиф 

тақсим кардем, то якдигарро 

бозшиносед. Бе тардид, 

бузургвортарини шумо назди Аллоҳ 

таоло Парҳезкортарини шумост; ва 

Аллоҳ таоло [ба он чи мекунед] доно 

ва огоҳ аст 

ِن   اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

نَثيَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا 
ُ
َذَكرٖ َوأ

ۡكَرَمُكۡم  وَ 
َ
ْْۚ إِنه أ َقَبآئَِل لَِتَعاَرُفٓوا

َ َعلِيٌم   ۡتَقىَُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ِ أ ِعنَد ٱَّلله

 ١٣ َخبِير  

14. Аъроб [-и бодиянишин дар ҳузури 

паёмбар] гуфтанд: «Имон овардаем». 

[Эй паёмбар, ба онон] Бигӯ: «Шумо 

имон наёвардаед; вале бигӯед: 

«Ислом овардаем»; ва ҳанӯз имон дар 

қалбҳоятон нуфуз накардааст. Агар аз 

Аллоҳ таоло ва паёмбараш итоат 

кунед, аз [подоши] аъмоли шумо ҳеҷ 

нахоҳад кост. Ба ростӣ, ки Аллоҳ 

таоло омурзгору меҳрубон аст» 

هۡم  ۖۡ قُل ل ۡعَراُب َءاَمنها
َ
۞َقالَِت ٱلۡأ

ا  تُۡؤِمُنواْ َوَلَِٰكن ُق  ۡسلَۡمَنا َولَمه
َ
ولُٓواْ أ

يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمَُٰن فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن 
َ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِۡتُكم   تُِطيُعواْ ٱَّلله

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعَمَٰلُِكۡم َشۡيـ ًا
َ
ِۡن أ م 

 ١٤ َغُفور  رهِحيمٌ 

15. Муъминон [-и ҳақиқӣ] касоне 

ҳастанд, ки ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш имон овардаанд ва 

[лаҳзае дар имонашон] тардид 

накарданд ва бо молу ҷонашон дар 

роҳи Аллоҳ таоло ба мубориза 

бархостанд; инонанд, ки [дар эътиқод 

ва амал] садоқат доранд 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
بُواْ َوَجََٰهُدواْ  َورَُسولِهِۦ ُثمه لَۡم يَۡرتَا

 ِْۚ نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

َِٰدُقونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 ١٥ أ

16. [Эй паёмбар, ба бодиянишинон] 

Бигӯ: «Оё мехоҳед, Аллоҳро аз дини 

хеш огоҳ кунед? Дар ҳоле ки Аллоҳ 

таоло ҳар чиро, ки дар осмонҳо ва 

замин аст, медонад; ва Аллоҳ таоло 

ба ҳар чизе огоҳ аст» 

  ُ َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

ُ بِكُل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله
َ
 ١٦ ٱلۡأ
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17. Онон бар ту миннат мениҳанд, ки 

ислом овардаанд; бигӯ: «Миннати 

исломи хеш бар ман нагузоред; балки 

агар [дар ошкор кардани имон] 

садоқат доред, ин Аллоҳ таоло аст, ки 

бар шумо миннат дорад, ки ба сӯйи 

имон ҳидоятатон намудааст» 

ها  ْۖۡ قُل ل ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

 ُ  َيُمنُّ َتُمنُّواْ عَلَىه إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله
َُٰكۡم لِلِۡإيَمَِٰن إِن  ۡن َهَدى

َ
َعلَۡيُكۡم أ

 ١٧ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

18. Бе тардид, Аллоҳ таоло асрори 

осмонҳо ва заминро медонад ва ба он 

чи мекунед, биност 

َمََٰوَِٰت  َ َيۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه إِنه ٱَّلله
ُۢ بَِما  ُ بَِصيُر ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َوٱلۡأ
 ١٨ لُونَ َتۡعمَ 
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Сураи Қоф  ق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Қоф]; савганд ба Қуръони арҷманд 

[ки растохез омаданӣ аст] 
 ١ ٓقْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيدِ 

2. Мушрикон аз ин ки ҳушдордиҳандае 

аз миёни худашон ба суроғашон 

омадааст, ибрози шигифтӣ мекунанд 

ва мегӯянд: «Моҷарои аҷибе аст 

ِۡنُهۡم   نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

َٰفُِروَن َهََٰذا َشۡيٌء   َفَقاَل ٱلَۡك
 ٢ َعِجيٌب 

3. Он ҳангоме ки мурдем ва хок шудем 

[дубора барангехта хоҳем шуд?]. Ин 

бозгаште баид аст» 

َٰلَِك رَۡجُعُۢ   ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗباۖۡ َذ
َ
أ

 ٣ بَعِيد  

4. Бе тардид, зарроте, ки замин аз 

бадани онон мекоҳад, [ҳамаро] 

медонем; ва китобе нигоҳбон дар 

ихтиёр дорем [ки ҳарчи бар онон 

муқаддар гашта, дар он сабт аст] 

ۡرُض ِمۡنُهۡمۖۡ  
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب َحفِيُۢظ

5. Вақте ки [Қуръон, яъне каломи] ҳақ 

бар онон расид, такзибаш карданд; 

пас, дар ҳолати саргардонӣ [ва 

парешонӣ] ҳастанд [ва дар бораи 

Қуръон ҳайронанд] 

ا َجآَءُهۡم َفُهۡم فِٓي  بَۡل  ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق   َكذه
رِيٍج  ۡمرٖ مه

َ
 ٥ أ

6. Оё кофирон осмонро бар 

фарозашон наменигаранд, ки чи гуна 

онро барафроштем ва [ба зевари 

ситорагон] оростем ва орӣ аз [ҳар 

гуна] нуқсу халал аст? 

فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي 
َ
َمآِء فَوَۡقُهۡم َكۡيَف  أ ٱلسه

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروٖج   ٦ بَنَۡيَنََٰها َوَزيهنه

7. Ва заминро густурдем ва кӯҳҳои 

собит дар он пай афкандем ва аз ҳар 

навъ гиёҳи зебо [шодиангезе] дар он 

рӯёнидем 

لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي  
َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 

َ
 ٧ َوأ
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8. [Онҳоро офаридем] То барои ҳар 

бандаи тавбакор муҷиби бинишу панд 

бошад 

نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ
 ٨ َتۡبِصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

9. Ва аз осмон бороне пурбаракат 

фиристодем ва бо он боғҳо [-и мева] 

ва [мазореи] дона [ҳо]-и даравкарданӣ 

рӯёнидем 

ۢنَبتَۡنا 
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآِء َماٗٓء مُّ لَۡنا ِمَن ٱلسه َونَزه

َٰٖت وََحبه ٱلۡحَِصيدِ   ٩ بِهِۦ َجنه

10. Ва дарахтони саркашидаи хурмо 

бо хушаҳои барҳамнишаста 
هَها َطلۡع  نهِضيد    ١٠ َوٱلنهۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل

11. Барои рӯзии бандагон; ба василаи 

он [борон] сарзамини хазонзада ва 

хушкро ҳаёт бахшидем; хуруҷ аз 

қабрҳо [дар қиёмат] низ ҳамин гуна аст 

ۡيٗتاْۚ   ۡحَييَۡنا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعَِبادِِۖ َوأ ر 

 ١١ َكَذَٰلَِك ٱلۡخُُروجُ 

12. Пеш аз онон низ қавми Нуҳу 

аҳолии «Рас» [чоҳ] ва қавми Самуд 

[паёмбаронашонро] дурӯғгӯ 

шумурданд 

ۡصَحَُٰب  
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوأ َكذه

 ١٢ ٱلرهس ِ َوَثُمودُ 

13. Ва [ҳамчунин қавми] Оду Фиръавн 

ва қавми Лут 
َُٰن لُوطٖ   ١٣ َوعَاد  َوفِرَۡعۡوُن َوِإۡخَو

14. ва аҳолии «Айка» [қавми Шуайб] ва 

қавми «Туббаъ»; ҳар як [аз онон] 

паёмбарони [илоҳӣ]-ро дурӯғгӯ 

шумурданд; пас, ваъдаи азоби ман 

[бар онон] таҳаққуқ ёфт 

يَۡكةِ َوَقۡوُم ُتبهٖعِۚ ُكل    
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوأ

َب ٱلرُُّسَل فََحقه وَِعيدِ   ١٤ َكذه

15. Оё мо дар офариниши нахустин 

фуру мондем [то аз бозофаринии он 

оҷиз бошем]? [Ҳаргиз] Балки онон аз 

офариниши ҷадид дар [ҳайрат ва] 

тардиданд 

ِۚ بَۡل ُهۡم فِي   ِل وه
َ
َفَعيِيَنا بِٱلۡخَلِۡق ٱلۡأ

َ
أ

ِۡن َخلٖۡق َجِديدٖ   ١٥ لَبٖۡس م 

16. Мо инсонро офаридем ва аз 

васвасаҳои замираш огоҳем; ва аз 

шоҳрагаш ба ӯ наздиктарем 

َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلِۡإنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما  
قَۡرُب إِلَۡيهِ  

َ
ۖۥۡ َوَنحُۡن أ تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه

 ١٦ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيدِ 
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17. Вақте ду фаришта, ки бар самти 

росту чап муроқиб нишастаанд, 

[рафторашро] сабт мекунанд 

َِياِن َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن  إِۡذ َيَتلَ  ي ٱلُۡمَتلَق  قه
َماِل قَعِيد   ِ  ١٧ ٱلش 

18. Ҳар сухане, ки бар забон 

меоварад, дар канораш [фариштаи] 

муроқибе омодааст 

ها لََديۡهِ َرقِيٌب   ا يَلۡفُِظ ِمن قَۡوٍل إِل مه
 ١٨ َعتِيد  

19. Сахтиҳои марг, ба ростӣ, 

даррасид. [Эй инсони ғофил] Ин ҳамон 

чизест, ки аз он мегурехтӣ 

َٰلَِك َما   ِۖ َذ ِ وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡموِۡت بِٱلۡحَق 
 ١٩ ُكنَت ِمۡنُه َتحِيدُ 

20. Ва [барои дувумин бор] дар «сур» 

дамида мешавад [ва қиёмат барпо 

мегардад]. Он рӯз [рӯзи таҳаққуқи] 

ваъда [-и азоб] аст 

َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيدِ َونُفِ  ِۚ َذ ورِ  ٢٠ َخ فِي ٱلصُّ

21. Ва ҳар кас дар ҳоле [ки ду 

фаришта ҳамроҳиаш мекунанд, ба 

арсаи маҳшар] меояд; яке роҳ 

менамоёнад ва дигаре [бар аъмолаш] 

гувоҳ аст 

َعَها َسآئِق    وََجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه
 ٢١ َوَشِهيد  

22. [Ба ӯ гуфта мешавад:] «Ту аз ин 

[рӯз] дар ғафлат будӣ ва мо [бо азоби 

дузах] пардаи [ғафлат]-ро аз 

муқобилат бардоштем; акнун дидаат 

тезбин шудааст 

ِۡن َهََٰذا   لهَقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَةٖ م 
فََكَشۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك ٱلَۡيۡوَم  

 ٢٢ َحِديد  

23. [Фариштаи] Ҳамнишини вай 

мегӯяд: «Ин ҳамон [номаи аъмоли ӯ] 

аст, ки назди ман омадааст» 

 ٢٣ َوَقاَل قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما لََديه َعتِيدٌ 

24. [Аллоҳ таоло ба он ду фаришта 

хитоб мекунад:] «Ҳар ситезаҷӯи 

ҳақситезеро дар дузах бияфканед 

لۡقَِيا فِي َجَهنهَم ُكله 
َ
اٍر َعنِيدٖ  أ  ٢٤ َكفه

25. [Ҳар] Монеи хайру мутаҷовиз ва 

бадгумонро 
رِيٍب  نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٖد مُّ  ٢٥ مه

26. Ҳамон касе, ки дар канори Аллоҳ 

таоло маъбуди дигаре қарор медод. 

Ӯро дар азобе сахт бияфканед» 

ًَٰها  ِ إَِل هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله َءاَخَر  ٱل
ِديدِ  لۡقَِياهُ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلشه

َ
 ٢٦ فَأ
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27. [Шайтони] Ҳамнишинаш мегӯяд: 

«Парвардигоро, ман ӯро ба туғён 

накашидам, вале ӯ худ дар гумроҳии 

бепоёне буд» 

ۡطَغۡيُتُهۥ  
َ
۞قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ َوَلَِٰكن َكاَن فِي َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. [Аллоҳ таоло] Мефармояд: «Дар 

пешгоҳи Ман ситез накунед, ки пеш аз 

ин ба шумо ҳушдор дода будем 

ۡمُت   قَاَل لَا َتخَۡتِصُمواْ لََديه َوَقۡد قَده
 ٢٨ إِلَۡيُكم بِٱلۡوَِعيدِ 

29. Фармони муҷозот назди Ман 

тағйирпазир нест; ва Аллоҳ таоло [дар 

кайфару подош] ба бандагонаш ситам 

намекунад» 

َٰٖم   نَا۠ بَِظله
َ
ُل ٱلَۡقۡوُل لََديه َوَمآ أ َما ُيَبده

 ٢٩ ل ِلَۡعبِيدِ 

30. Рӯзе, ки ба дузах мегӯем: «Оё [аз 

ситамгарон] анбошташудаӣ?». [Ва ӯ] 

Мегӯяд: «Оё беш аз ин ҳам ҳаст?» 

ِت َوتَ 
ۡ
ُقوُل  يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمَتلَأ

زِيدٖ   ٣٠ َهۡل ِمن مه

31. [Дар он рӯз] Биҳиштро барои 

парҳезкорон пеш меоваранд [то 

неъматҳояшро] аз наздик [бубинанд] 

ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن َغيَۡر بَعِيدٍ 
ُ
 ٣١ َوأ

32. [Ба онон гуфта мешавад:] «Ин 

ҳамон подошест, ки ба шумо ваъда 

дода мешуд, ки барои ҳар тавбакоре 

аст, ки [ба сӯйи Парвардигораш 

бозмегардад ва] пойбанд [ба паймону 

аҳкоми илоҳӣ] аст 

اٍب   وه
َ
ِ أ

َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لِكُل 
 ٣٢ َحفِيٖظ 

33. Ҳамон касе, ки дар ниҳон аз 

[хашми Аллоҳи] раҳмон метарсад ва 

бо қалбе тавбакор [ба пешгоҳаш] 

бозмегардад 

ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِب وََجآَء   مه
نِيٍب   ٣٣ بَِقلٖۡب مُّ

34. Бо саломат ба биҳишт дароед; ин 

аст рӯзи ҷовидонагӣ» 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُوِد  ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

35. Дар он ҷо ҳар чи бихоҳанд, дар 

ихтиёр доранд ва ҳатто бештар аз он 

низ дар ихтиёри мост 

ا يََشآُءوَن فِيَها َولََدۡيَنا َمزِيد    ٣٥ لَُهم مه
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36. Ва чи бисёр умматҳоеро, ки пеш аз 

мушрикони Макка ҳалок кардем, ки 

онон [ба маротиб] аз инҳо қавитар 

буданд; пас, дар гӯша ва канори 

шаҳрҳо ҷустуҷӯ карданд [ки бубинанд 

оё аз азобу ҳалокати барояшон] ҳеҷ 

паноҳ ва гурезгоҳе вуҷуд дорад 

َشدُّ  
َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ

َِٰد َهۡل ِمن   ُبواْ فِي ٱلۡبَِل ِمۡنُهم َبۡطٗشا َفَنقه
حِيٍص   ٣٦ مه

37. Бе гумон дар ин [сухан] барои 

соҳибдилон ё касоне, ки бо ҳузур [-и 

қалб ба нидои тавҳид] гӯш фаро 

медиҳанд ва ҳушёранд, андарз аст 

َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن َكاَن لَُهۥ قَلٌۡب   إِنه فِي َذ
ۡمَع َوُهَو َشِهيد   لَۡقي ٱلسه

َ
ۡو أ

َ
 ٣٧ أ

38. Мо осмонҳо ва замин ва он чиро, 

ки миёни онҳост, дар шаш рӯз 

офаридем ва [ҳаргиз] ранҷу хастагӣ ба 

Мо нарасид 

ۡرَض َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسه

َنا ِمن   يهاٖم َوَما َمسه
َ
بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

 ٣٨ لُُّغوبٖ 

39. [Эй Паёмбар] Дар баробари 

суханони мушрикон шикебо бош; ва 

пеш аз баромадани офтоб ва қабл аз 

фуру шуданаш Парвардигоратро ба 

покӣ ситоиш кун [ва намоз бигузор] 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوَسب ِۡح ِبحَۡمِد  
ۡمِس َوَقۡبَل   َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشه

 ٣٩ ٱلُۡغُروبِ 

40. Ва низ [дар посе] аз шаб ва пас аз 

ҳар намоз ӯро ба покӣ ситоиш кун 
ُجوِد ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوأ  ٤٠ َوِمَن ٱل

41. Ва [эй Паёмбар] он гоҳ ки мунодӣ [-

и қиёмат] аз маконе наздик нидо 

медиҳад, гӯш фародор 

كَاٖن   َوٱۡسَتِمۡع يَۡوَم ُيَنادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مه
 ٤١ قَرِيبٖ 

42. Рӯзе, ки ҳамагон бонги саҳмноки 

растохезро ба ҳақ мешунаванд, [он 

рӯз] рӯзи хуруҷ [аз гурҳо] аст 

َٰلَِك   ِۚ َذ ِ ۡيَحَة بِٱلۡحَق  يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه
 ٤٢ يَۡوُم ٱلۡخُُروجِ 

43. Моем, ки ҳаёт мебахшем ва марг 

медиҳем; ва бозгашт [-и ҳамагон] ба 

сӯйи Мост 

 َ ۡيَنا  إِنها َنحُۡن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوِإل
 ٤٣ ٱلَۡمِصيرُ 
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44. Рӯзе, ки замин аз [фарози] онон 

шикофта мешавад, инсонҳо шитобон 

[берун меоянд]. Ин эҳзоре аст, ки 

барои Мо осон аст 

َٰلَِك   ْۚ َذ ۡرُض َعۡنُهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ يَۡوَم تََشقه

 ٤٤ َحۡشٌر َعلَۡيَنا يَِسير  

45. Мо ба он чи [кофирон] мегӯянд, 

донотарем; ва ту [эй Паёмбар] бар 

онон мусаллат нестӣ [ки бихоҳӣ ба 

имон овардан водорашон кунӣ]; пас, 

касеро, ки аз азоб [ва ҳушдори] Ман 

метарсад, ба [василаи] Қуръон андарз 

бидеҳ 

نَت  
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

ِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن   َعلَۡيِهم ِبجَبهارِٖۖ  فََذك 
 ٤٥ َيخَاُف وَِعيدِ 
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Сураи Зориёт الذاريات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба бодҳои хокафшон َٰرَِيَِٰت َذۡرٗوا  ١ َوٱلذه

2. Ва савганд ба абрҳои сангинбор ٢ فَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت وِقٗۡرا 

3. Ва савганд ба киштиҳои сабуксайр ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا 

4. Ва савганд ба фариштагон, ки умури 

илоҳиро [миёни мардум] тақсим 

мекунанд 

ۡمًرا 
َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

5. Ки он чӣ ба шумо [дар мавриди 

подош ва азоб] ваъда дода шуда, 

ҳақиқат дорад 

 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

6. Ва [рӯзи] ҷазо, ҳатман, ба вуқуъ 

мепайвандад 
َٰقِع   يَن لََو ِ  ٦ َوِإنه ٱلد 

7. Савганд ба осмон, ки [бо ситорагон 

ороста шуда ва гӯӣ] дорои роҳҳост 
َمآِء َذاِت ٱلۡحُُبكِ   ٧ َوٱلسه

8. Ки шумо [дар мавриди Паёмбару 

Қуръон] ихтилофи назар доред 
خَۡتلِٖف   ٨ إِنهُكۡم لَِفي َقۡوٖل مُّ

9. Ҳар ки [аз роҳи ҳақ] бозгардонда 

шавад, аз [имон ба] Паёмбар ва 

Қуръон низ бозгардонда хоҳад шуд 

فَِك 
ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعۡنُه َمۡن أ

10. Марг [ва лаънат] бар дурӯғгӯён!  ََُٰصون  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

11. Ҳамон касоне, ки дар вартаи ҷаҳл 

ғофиланд 
هِذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ َساُهونَ   ١١ ٱل

12. Онон [пайваста ва аз рӯйи инкор] 

мепурсанд: «Рӯзи ҷазо чи замоне 

аст?» 

ِينِ  يهاَن يَۡوُم ٱلد 
َ
 ١٢ يَۡسـ َلُوَن أ
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13. Ҳамон рӯзе аст, ки ба оташ 

муҷозот мешаванд 
ارِ ُيۡفَتُنونَ   ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنه

14. [Ва ба онон гуфта мешавад:] 

«Азоби худро бичашед; ин ҳамон 

оташест, ки ба шитоб мехостед» 

هِذي ُكنُتم  ُذوُقواْ فِۡتنََتُكۡم َهََٰذا ٱل
 ١٤ بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

15. [Дар рӯзи қиёмат] Мусалламан, 

парҳезкорон дар боғҳое [аз биҳишт] ва 

[канори] чашмасорҳо ба сар мебаранд 

َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

16. Он чи Парвардигорашон ба онон 

ато кардааст, дарёфт медоранд; зеро 

дар [зиндагии] гузашта накукор 

будаанд 

َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنهُهۡم   َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى
َٰلَِك ُمحِۡسنِينَ   ١٦ َكانُواْ َقۡبَل َذ

17. Онон андаке аз шабро мехуфтанд 

[ва бақияро ба намоз ва ниёиш машғул 

буданд] 

هۡيِل َما  َِن ٱل َكانُواْ قَلِيلٗا م 
 ١٧ َيۡهَجُعونَ 

18. Ва саҳаргоҳон омурзиш мехостанд  َۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرون
َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

19. Ва дар амволашон барои соил ва 

маҳрум ҳаққе [муайян аз садақа ва 

закот] буд 

آئِِل  ۡمَوَٰلِِهۡم َحق   ل ِلسه
َ
َوفِٓي أ

 ١٩ َوٱلَۡمۡحُرومِ 

20. Дар замин нишонаҳо [-и қудрати 

илоҳӣ] барои аҳли яқин падидор аст 
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

21. ва дар вуҷуди худатон; оё 

намебинед? 
فَلَا ُتۡبِصُرونَ 

َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ َوفِٓي أ

22. Ва ризқу рӯзиатон ва он чӣ [аз 

кайфару подош ва хайру шар, ки] ба 

шумо ваъда дода мешавад, дар осмон 

аст 

َمآِء رِۡزقُُكۡم َوَما  َوفِي ٱلسه
 ٢٢ تُوَعُدونَ 

23. Пас савганд ба Парвардигори 

осмону замин, ки ваъда [-и қиёмат ва 

подош ва азоб] ҳамчун сухан 

гуфтанатон ҳақиқӣ ва қатъӣ аст 

ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   
َ
َمآِء َوٱلۡأ ِ ٱلسه َفَوَرب 

نهُكۡم تَنِطُقونَ 
َ
ِۡثَل َمآ أ  ٢٣ م 
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24. [Эй Паёмбар] Оё достони 

меҳмонони гиромии Иброҳим ба ту 

расидааст? 

ََٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيَم   تَى
َ
َهۡل أ

 ٢٤ ٱلُۡمۡكَرِمينَ 

25. Чун бар ӯ ворид шуданд ва салом 

гуфтанд, ӯ гуфт: «Салом» [ва зери лаб 

гуфт:] «Гурӯҳе ношиносанд» 

ۖۡ َقاَل  إِۡذ  َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما
نَكُرونَ   ٢٥ َسَلَٰم  َقۡوم  مُّ

26. Он гоҳ назди хонаводаи худ рафт 

ва [гӯшти бирёни] гӯсолаи фарбеҳе 

[барои пазироӣ] овард 

ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل 
َ
فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

 ٢٦ َسِمينٖ 

27. [Ӯ ғизоро] Назди онон гузошт ва 

[чанд лаҳза баъд] гуфт: «Оё 

намехӯред?» 

لَا 
َ
ۥٓ إِلَۡيِهۡم َقاَل أ بَُه َفَقره

ُكلُونَ 
ۡ
 ٢٧ تَأ

28. [Пас, чун даст ба ғизо назаданд] Аз 

онон эҳсоси тарс кард; гуфтанд: 

«Натарс [мо фариштаем]; ва ӯро ба 

[таваллуди] писари доно башорат 

доданд 

وَۡجَس مِ 
َ
ۖۡ َقالُواْ لَا  فَأ ۡنُهۡم ِخيَفٗة

ُروهُ بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ   ٢٨ َتخَۡفۖۡ َوبَشه

29. Ҳамсараш бо фарёд [-у шигифтӣ] 

пеш омад ва дар ҳоле ки ба рӯйи худ 

мезад, гуфт: «Пиразани нозо [фарзанд 

мезояд]? 

ۡت   ةٖ َفَصكه تُُهۥ فِي َصره
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

 ٢٩ َوَقالَۡت َعُجوٌز َعقِيم  وَۡجَهَها 

30. [Фариштагон] гуфтанд: 

«Парвардигорат чунин фармудааст; ва 

бе гумон, Ӯ ҳакиму доност» 

َقالُواْ َكَذَٰلِِك َقاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو  
 ٣٠ ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

31. [Иброҳим] Гуфт: «Эй фариштагон [-

и Аллоҳ таоло], кору маъмурияти 

шумо чист?» 

َها   يُّ
َ
۞َقاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

 ٣١ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

32. [Фариштагон] Гуфтанд: «Мо барои 

[муҷозоти] қавме муҷрим [ва гунаҳкор] 

фиристода шудаем 

ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوٖم  
ُ
َقالُٓواْ إِنهآ أ

جۡرِِمينَ   ٣٢ مُّ
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33. То сангҳое аз гил [-и сахтшуда] бар 

сарашон фуру борем 
ِن   لِنُرِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

 ٣٣ ِطينٖ 

34. [Сангҳое] Ки назди Парвардигорат 

барои исрофкорон нишон гузошта 

шудааст 

َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِفِينَ   ٣٤ مُّ

35. Пас, муъминонеро, ки дар он 

[шаҳрҳои қавми Лут] буданд, [пеш аз 

нузули азоб] берун овардем 

ۡخرَۡجَنا َمن َكاَن فِيَها ِمَن 
َ
فَأ

 ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

36. Вале фақат як хонаводаро ёфтем, 

ки [нисбат ба авомири илоҳӣ] таслим 

буданд 

َِن   َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبۡيٖت م 
 ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

37. Ва дар он [шаҳрҳо] барои мардуме, 

ки аз азоби дарднок [-и илоҳӣ] тарс 

доранд, нишонае равшан бар ҷой 

гузоштем 

هِذيَن َيخَاُفوَن  َوتََرۡكَنا فِيَهآ َءايَٗة ل ِل
لِيمَ 

َ
 ٣٧ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

38. Дар [достони] Мӯсо [низ нишона ва 

ибратест]; он гоҳ ки ӯро бо далеле 

равшан назди Фиръавн фиристодем 

ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن 
َ
َوفِي ُموَسيَٰٓ إِۡذ أ
بِينٖ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. Вале [Фиръавн] бо такя бар 

қудраташ [ҳақро] напазируфт ва гуфт: 

[«Ин мард ё] Ҷодугар аст ё девона» 

ۡو 
َ
هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحٌر أ َفَتَول

 ٣٩ َمجُۡنون  

40. Ӯро ҳамроҳ бо сипоҳиёнаш 

гирифтем ва ба дарё афкандем [ва 

ҳалок кардем]; дар ҳоле ки [дар лаҳзаи 

марг худро ба хотири нофармонӣ ва 

куфраш] сарзаниш мекард 

َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي  
َ
فَأ

 ٤٠ ٱلَۡيم ِ َوُهَو ُملِيم  

41. Дар [достони қавми] Од [низ дарси 

ибратест]; он гоҳ ки тундбоде бе хайру 

баракат бар онон фиристодем 

ِيَح   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلر 
َ
َوفِي عَاٍد إِۡذ أ

 ٤١ ٱلَۡعقِيمَ 
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42. [Тундбоде] Ки бар ҳар чиз вазид, 

хоку хошокаш кард 
تَۡت َعلَۡيهِ إِ 

َ
ها  َما تََذُر ِمن َشۡيٍء أ ل

ِميمِ   ٤٢ َجَعلَۡتُه َكٱلره

43. Дар [достони қавми] Самуд [низ 

дарси ибрате аст] он гоҳ ки [тавассути 

паёмбарашон Солеҳ] ба онон гуфта 

шуд: «Андаке [аз лаззатҳои зиндагӣ] 

баҳраманд шавед [ки танҳо се рӯз 

фурсат доред]» 

َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ َوفِي َثُموَد إِۡذ قِيَل لَُهۡم 
 ٤٣ ِحينٖ 

44. Онон аз фармони 

Парвардигорашон сарпечӣ карданд; 

пас, дар ҳоле ки [ба чашми худ азобро] 

медиданд, соиқа ононро фаро гирифт 

َخَذۡتُهُم  
َ
ۡمرِ َرب ِِهۡم فَأ

َ
َفَعَتۡواْ َعۡن أ

َٰعَِقُة َوُهۡم يَنُظُرونَ   ٤٤ ٱلصه

45. [Чунон бар замин афтоданд, ки] На 

тавони бархостан [ва гурез] доштанд 

ва на ёрои дифоъ 

َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما َكانُواْ  
 ٤٥ ُمنَتِصِرينَ 

46. Пеш аз он қавми Нуҳро, ки гурӯҳе 

нофармон буданд [ҳалок кардем] 
ۖۡ إِنهُهمۡ  ِن َقۡبُل َكانُواْ   َوَقۡوَم نُوٖح م 

َِٰسقِينَ   ٤٦ َقۡوٗما َف

47. Мо осмонро ба тавон [-и худ] бино 

ниҳодем ва ҳамвора онро вусъат 

мебахшем 

ۡييْٖد َوِإنها 
َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ َوٱلسه

 ٤٧ لَُموِسُعونَ 

48. Ва заминро [барои зиндагӣ] 

густурдем ва чи нек густуронандае 

ҳастем! 

ۡر 
َ
َض فََرۡشَنََٰها فَنِۡعَم َوٱلۡأ

 ٤٨ ٱلَۡمَِٰهُدونَ 

49. Ва ҳама чизро ба сурати завҷ 

[ҷуфт] офаридем; бошад, ки [таваҷҷуҳ 

кунед ва] панд гиред 

ِ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجيِۡن 
َوِمن ُكل 

ُرونَ   ٤٩ لََعلهُكۡم تََذكه

50. [Эй Паёмбар, ба мардум бигӯ:] 

«Пас, ба сӯйи Аллоҳ таоло биштобед, 

ки ман аз ҷониби Ӯ барои шумо 

ҳушдордиҳандае ошкорам 

ِۡنُه نَِذير   ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله فَفِرُّ
بِين    ٥٠ مُّ
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51. Ва дар канори Аллоҳ таоло 

маъбуди дигаре қарор надиҳед, 

яқинан, ман аз [ҷониби] Ӯ барои шумо 

ҳушдордиҳандае ошкорам» 

ۖۡ إِن ِي   ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َولَا َتجَۡعلُواْ َمَع ٱَّلله
بِين   ِۡنُه نَِذير  مُّ  ٥١ لَُكم م 

52. Ҳар паёмбаре, ки бар 

пешиниёнашон мабъус шуд, ҳамин 

гуна гуфтанд: «[Ӯ ё] Ҷодугар аст ё 

девона» 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم  تَي ٱل
َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

ِن  ۡو م 
َ
ها َقالُواْ َساِحٌر أ رهُسوٍل إِل

 ٥٢ َمجُۡنونٌ 

53. Оё якдигарро ба ин [куфру такзиб] 

супориш карда буданд? На, балки 

мардуме саркаш буданд 

تََواَصۡواْ بِهۚۦِْ بَۡل ُهۡم َقۡوم  
َ
أ

 ٥٣ َطاُغونَ 

54. Пас, [эй паёмбар] аз онон рӯй 

бигардон, ки ту [ба хотири куфри онон] 

ҳаргиз сазовори сарзаниш нестӣ 

نَت بَِملُومٖ 
َ
 ٥٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َفَمآ أ

55. Ва [пайваста ба онон] тазаккур 

бидеҳ, ки, ҳатман, тазаккур барои 

муъминон судбахш аст 

ِۡكَرىَٰ تَنَفُع   ِۡر َفإِنه ٱلذ  َوَذك 
 ٥٥ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

56. Ва ҷинну инсро фақат барои ин 

офаридам, ки Маро ибодат кунанд [ва 

аз бандагии дигарон сар боз зананд] 

ها   َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه َوٱلۡإِنَس إِل
 ٥٦ لَِيۡعُبُدونِ 

57. На аз онон рӯзӣ мехоҳам, на ин ки 

Маро хӯрок диҳанд 
رِيدُ 

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  رِيُد ِمۡنُهم م 

ُ
  َمآ أ

ن ُيۡطعُِمونِ 
َ
 ٥٧ أ

58. [Зеро] Аллоҳ таоло аст, ки 

рӯзирасони неруманд ва барқарор аст 
زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِ   َ ُهَو ٱلره إِنه ٱَّلله

 ٥٨ ٱلَۡمتِينُ 

59. Ситамгорон [-и мушрик низ] ҳамчун 

ёрон [-и гузашта]-и хеш саҳме аз азоб 

доранд; пас, ба шитоб [онро] аз Ман 

нахоҳанд 

ِۡثَل  هِذيَن َظلَُمواْ َذنُوٗبا م  َفإِنه لِل
ۡصَحَٰبِِهۡم فَلَا 

َ
َذنُوِب أ

 ٥٩ يَۡسَتۡعِجلُونِ 
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60. Пас, вой бар кофирон аз [азоби] 

рӯзи мавъудашон! 
هِذيَن َكَفُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم   َفَوۡيل  ل ِل

هِذي يُوَعُدونَ   ٦٠ ٱل
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Сураи Тур  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба кӯҳи Тур  ِور  ١ َوٱلطُّ

2. ва савганд ба китоби навишташуда  ٖۡسُطور  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. Дар саҳифаҳои кушуда  ٖ نُشورٖ فِي َرق   ٣ مه

4. Ва савганд ба «Байту-л-маъмур» [ки 

фариштагон дар он ба ибодати 

Парвардигор машғуланд] 

 ٤ َوٱلَۡبۡيِت ٱلَۡمۡعُمورِ 

5. Ва савганд ба [осмони баланд 

ҳамон] сақфи барафрошта [бар замин] 
ۡقِف ٱلَۡمۡرُفوعِ   ٥ َوٱلسه

6. Ва савганд ба дарёи оганда [аз об]  ِ٦ َوٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجور 

7. Ки бе тардид, азоби Парвардигорат 

ба вуқуъ хоҳад пайваст 
َٰقِع    ٧ إِنه َعَذاَب َرب َِك لََو

8. Ва ҳеҷ боздорандае онро 

бознадорад 
ا لَُهۥ ِمن َدافِعٖ   ٨ مه

9. Рӯзе, ки осмон ба сахтӣ дар ҷунбиш 

ва изтироб афтад 
َمآُء َمۡوٗرا  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

10. Ва кӯҳҳо ба ҳаракате шадид равон 

шаванд 
 ١٠ َوتَِسيُر ٱلِۡجَباُل َسيٗۡرا

11. Дар он рӯз вой ба ҳоли 

такзибкунандагон 
بِينَ  ِ  ١١ َفَوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

12. Ҳамон касоне, ки дар беҳудагӯӣ 

саргарми бозианд 
هِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض يَلَۡعُبونَ   ١٢ ٱل

13. Рӯзе, ки бо хушунат ба сӯйи оташи 

дузах ронда мешаванд 
وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ
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14. [Ба онон гуфта мешавад] «Ин 

[ҳамон] оташест, ки онро дурӯғ 

мепиндоштед 

اُر ٱله  تِي ُكنُتم بَِها  َهَِٰذهِ ٱلنه
بُونَ  ِ  ١٤ تَُكذ 

15. Оё ин [оташу азоби] ҷодуст ё 

[ҳанӯз ҳам онро] намебинед? 
نُتۡم لَا  

َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
أ

 ١٥ ُتۡبِصُرونَ 

16. Ба оташ дароед [ва бисӯзед], ки 

шикебоӣ ва ношикебоии шумо [дар 

баробари шуълаҳои сӯзонаш] 

бароятон яксон аст; танҳо дар 

баробари он чи кардаед, муҷозот 

мешавед» 

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ  
َ
ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصبُِرٓواْ أ

َسَوآٌء َعلَۡيُكۡمۖۡ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما  
 ١٦ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

17. Ба ростӣ, ки парҳезкорон дар 

боғҳои биҳишт дар нозу неъматанд 
َٰٖت َونَعِيمٖ إِنه   ١٧ ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

18. Ва аз бахшишҳои [бедареғи] 

Парвардигорашон ва аз ин ки аз азоби 

дузах нигоҳашон доштааст, 

шодмонанд 

َُٰهۡم  َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َِٰكِهيَن بَِمآ َءاتَى َف
 ١٨ َربُُّهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

19. [Ба онон гуфта мешавад] «Ба 

подоши кирдоратон [дар дунё инак] 

гуворо бихӯред ва биошомед» 

ُۢا بَِما ُكنُتۡم   ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ
 ١٩ َتۡعَملُونَ 

20. Дар ҳоле ки бар тахтҳое 

радифшуда такя задаанд ва ҳурони 

ғизолчашмро ба ҳамсарии онон 

дармеоварем 

ۡصُفوَفةِٖۖ  ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ سُ  ُررٖ مه
 ٢٠ َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

21. Муъминоне, ки фарзандонашон 

дар имон пайрави онон буданд, 

фарзандонашонро [низ дар биҳишт] ба 

онон мулҳақ хоҳем кард ва аз [подоши] 

амалашон заррае намекоҳем; чаро ки 

[сарнавишти] ҳар кас дар гарави 

дастоварди худи ӯст 

ِيهُتُهم   هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱتهَبَعۡتُهۡم ُذر  َوٱل
ِيهَتُهۡم َوَمآ  لۡحَۡقَنا بِِهۡم ُذر 

َ
بِإِيَمٍَٰن أ

ِۚ ُكلُّ   ِن َشۡيٖء ِۡن َعَملِِهم م  لَۡتَنَُٰهم م 
َ
أ

 ٢١ ٱۡمرِِۭٕي بَِما َكَسَب َرهِين  
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22. [Дар биҳишт аз] Ҳар навъ мева ва 

гӯште, ки бихоҳанд, пайдарпай дар 

дастрасашон қарор медиҳем. 

ا  ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 
َ
َوأ

 ٢٢ يَۡشَتُهونَ 

23. Дар он ҷо ҷомҳои шаробе аз дасти 

якдигар мегиранд, ки на муҷиби 

беҳудагӯӣ аст ва на гуноҳ; 

ها  ٗسا ل
ۡ
لَۡغو  فِيَها  َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

ثِيم  
ۡ
 ٢٣ َولَا تَأ

24. Ва навҷавононе [ки барои хидмат] 

перомунашон дар рафту омаданд, гӯӣ 

[аз зебоӣ ва сапедрӯӣ] ҳамчун 

марвориде дар садаф ҳастанд 

هُهۡم   ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغلَۡمان  ل
ۡكُنون   نهُهۡم لُۡؤلُؤ  مه

َ
 ٢٤ َكأ

25. [Биҳиштиён] Ба якдигар рӯ 

меоваранд ва аз [дунё ва аҳволи 

гузаштаи] худ суол мекунанд 

ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض  
َ
َوأ

 ٢٥ يَتََسآَءلُونَ 

26. Мегӯянд: «Мо дар дунё дар 

хонаводаи худ [аз азоби илоҳӣ] 

метарсидем 

ۡهلَِنا  
َ
َقالُٓواْ إِنها ُكنها َقۡبُل فِٓي أ

 ٢٦ ينَ ُمۡشفِقِ 

27. Аллоҳ таоло [бо неъмти ислом] бар 

мо миннат ниҳод ва аз азоби сӯзон [-и 

дузах] ҳифзамон кард 

ََٰنا َعَذاَب   ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى َفَمنه ٱَّلله
ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. Мо дар зиндагии дунё ҳамвора Ӯро 

[парастиш мекардем ва ба рубубият] 

мехондем. Бе тардид, Ӯ накукору 

меҳрубон аст 

إِنها ُكنها ِمن َقۡبُل نَۡدُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو  
 ٢٨ ٱلۡبَرُّ ٱلرهِحيمُ 

29. Пас, [эй Паёмбар, бо оёти Қуръон 

ба мардум] андарз бидеҳ, ки ба лутфи 

Парвардигорат [ту бар хилофи иддаои 

кофирон] на коҳинӣ ва на маҷнун 

ِرۡ  نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك  َفَذك 
َ
 َفَمآ أ

 ٢٩ بِكَاهِٖن َولَا َمجُۡنونٍ 

30. Оё мегӯянд: «[Муҳаммад] Шоирест, 

ки мунтазирем, то маргаш фаро расад 

[ва аз суханонаш раҳоӣ ёбем]?» 

ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ  
َ
أ

 ٣٠ َرۡيَب ٱلَۡمُنونِ 
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31. Бигӯ: «Мунтазир [-и марги ман] 

бошед; ман низ бо шумо мунтазир 

хоҳам монд [то азобатонро ба чашм 

бинам]» 

َِن  قُۡل تََربهُصواْ َفإِن ِي َمَعُكم م 
 ٣١ ٱلُۡمتََرب ِِصينَ 

32. Оё ақлҳояшон ба [баёни] ин 

[суханони ботил] ҳукм мекунад, ё 

[асосан] мардуме саркаш ҳастанд? 

ۡم 
َ
ۡم ُهۡم  أ

َ
ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذآْۚ أ

َ
ُمُرُهۡم أ

ۡ
تَأ

 ٣٢ َقۡوم  َطاُغونَ 

33. Оё мегӯянд: «[Муҳаммад] 

Қуръонро ҷаъл кардааст?». [Ҳаргиз 

чунин нест] Балки [ғарқ дар 

такаббуранд, ки] имон намеоваранд 

ها  ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه
َ
أ

 ٣٣ يُۡؤِمُنونَ 

34. Агар рост мегӯянд, сухане монанди 

он биёваранд 
ۦٓ إِن َكانُواْ  ِۡثلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 

ۡ
فَلَۡيأ

 ٣٤ َصَِٰدقِينَ 

35. Оё онон аз ҳеҷ офарида шудаанд ё 

худ офаринандаи хешанд? 
ۡم ُهُم 

َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغيِۡر َشۡيٍء أ

َ
أ

 ٣٥ ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

36. Оё онон осмонҳо ва заминро 

офаридаанд? [На] Балки онон яқин 

надоранд [ки Аллоҳ таоло 

офаринандаи мутлақ аст] 

ها   ۡرَضْۚ بَل ل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡم َخلَُقواْ ٱلسه

َ
أ

 ٣٦ يُوقُِنونَ 

37. Оё ганҷинаҳои [неъмат ва ҳидояти] 

Парвардигорат назди эшон аст? Оё 

[бар ҳама чиз] тасаллут доранд? 

ۡم ُهُم  
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
أ

 ٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 

38. Оё нардбоне доранд, ки ба 

василаи он [гуфтори фариштагони 

ваҳйро] мешунаванд? Пас, ҳар ки 

шунидааст, бояд далеле равшан 

биёварад 

ۡم لَُهۡم ُسلهم  يَۡسَتِمُعوَن فِيهِِۖ 
َ
ِت  أ

ۡ
فَلَۡيأ

بِينٍ   ٣٨ ُمۡسَتِمُعُهم بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. Оё Аллоҳ таоло фарзандони 

духтар дорад ва шумо писар? 
ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم ٱلَۡبُنونَ 

َ
 ٣٩ أ
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40. [Эй паёмбар] Оё аз онон подоше 

дархост мекунӣ, ки [аз пардохташ дар 

ранҷанд ва харҷаш] барояшон [гарону] 

сангин аст? 

ۡغَرٖم   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 
َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ۡثَقلُونَ   ٤٠ مُّ

41. Оё аз илми ғайб огоҳанд ва 

[хабарҳои ниҳонро] менависанд? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم  

َ
أ

 ٤١ يَۡكُتُبونَ 

42. Оё қасди найранг[ва нақшаи 

палиде бароят] доранд? Вале кофирон 

худ гирифтори найранг [ва тадбири 

илоҳӣ] ҳастанд 

هِذيَن َكَفُرواْ   ۡم يُرِيُدوَن َكۡيٗداۖۡ فَٱل
َ
أ

 ٤٢ ُهُم ٱلَۡمِكيُدونَ 

43. Оё онон маъбуде ғайр аз Аллоҳ 

таоло доранд? Аллоҳ таоло аз он чи 

бо Ӯ шарик қарор медиҳанд, поку 

муназзаҳ аст 

ۡم لَُهۡم إَِلَٰ 
َ
ِ  أ ِْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ٌه َغيُۡر ٱَّلله

ا يُۡشِرُكونَ   ٤٣ َعمه

44. [Ин кофирон, ҳатто] Агар порае аз 

осмонро низ дар ҳоли суқут бубинанд, 

[боз ҳам имон намеоваранд ва] 

мегӯянд: «Абре мутароким аст» 

َمآِء  َِن ٱلسه َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 
ۡرُكوم  َساقِٗطا َيُقولُواْ   ٤٤  َسَحاب  مه

45. Пас, ононро [ба ҳоли худ] раҳо кун, 

то бо рӯзи мавъудашон, ки [бо 

нахустин дамидани сур] мадҳуши марг 

мегарданд, мувоҷеҳ шаванд 

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل َفَذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل
 ٤٥ فِيهِ يُۡصَعُقونَ 

46. Рӯзе, ки найрангашон судманд 

нахоҳад буд ва [аз ҳеҷ сӯ] ёрӣ 

намешаванд 

ا   يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعۡنُهۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ٗ
 ٤٦ َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

47. Ситамгорон [дар дунё низ ба дасти 

муъминон] ба азоби дигаре гирифтор 

хоҳанд шуд; вале бештарашон 

намедонанд 

هِذيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن   َوِإنه لِل
ۡكثَرَُهۡم لَا 

َ
َٰلَِك َوَلَِٰكنه أ َذ

 ٤٧ َيۡعلَُمونَ 
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48. [Эй Паёмбар] Дар баробари ҳукми 

Парвардигорат шикебо бош; зеро ту 

таҳти назар ва ҳифозати Моӣ; ва 

ҳангоме ки [аз хоб ё ба қасди ибодат] 

бармехезӣ, Парвардигоратро ба покӣ 

ситоиш кун 

َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َفإِنهَك 
ۖۡ وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك ِحيَن   ۡعُينَِنا

َ
بِأ

 ٤٨ َتُقومُ 

49. Ва низ [дар посе] аз шаб Ӯро 

ситоиш кун [ва намоз бигузор] ва ба 

ҳангоми нопадид шудани ситорагон 

[дар сапедадам низ намози субҳ 

бигузор] 

هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر   َوِمَن ٱل
 ٤٩ ٱلنُُّجومِ 
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Сураи Наҷм  النجم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба ситора, он гоҳ ки 

нопадид шавад 
ۡجِم إَِذا َهَوىَٰ   ١ َوٱلنه

2. Ки ёри шумо [Муҳаммад] ҳаргиз 

гумроҳ нашуда ва ба роҳи табоҳе 

наафтодааст 

 ٢ َما َضله َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ 

3. Ва аз рӯйи ҳавои нафс сухан 

намегӯяд 
 ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ 

4. [Ин Қуръон] Ваҳй [-и илоҳӣ] аст, ки 

[ба ӯ] илқо мешавад. Ин [Қуръон] ҷуз 

панд барои ҷаҳониён [инсон ва ҷин] 

нест 

ها َوۡحي  يُوَحيَٰ   ٤ إِۡن ُهَو إِل

5. [Ҷабраил, ки фариштае аст] 

Пуртавон таълимаш додааст 
 ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوىَٰ 

6. [Ҳамон фариштаи] Хушманзаре, ки 

[бо чеҳраи ҳақиқиаш дар баробари 

Паёмбар] истод 

ةٖ فَٱۡسَتَوىَٰ   ٦ ُذو ِمره

7. Дар ҳоле ки ӯ дар уфуқи боло [дар 

осмон] қарор дошт 
عۡلَىَٰ 

َ
ُفِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ َوُهَو بِٱلۡأ

8. Сипас [Ҷабраил] наздик шуд; ва 

наздиктар 
هيَٰ   ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدل

9. Пас, [фосилаи ӯ бо Паёмбар] ба 

андозаи тӯли ду камон камтар буд 
ۡدنَيَٰ 

َ
ۡو أ

َ
 ٩ َفكَاَن َقاَب َقوَۡسيِۡن أ

10. Он гоҳ [он фариштаи бузургвор] он 

чиро, ки бояд ба бандаи Аллоҳ таоло 

ваҳй мекард, ваҳй намуд 

ۡوَحيَٰ 
َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَيَٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

11. Он чиро, ки [паёмбар] дид, қалбаш 

дурӯғ напиндошт 
ىَٰٓ 

َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ
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12. Оё бо ӯ дар бораи он чи мебинад, 

муҷодала мекунед? 
َفُتَمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ 

َ
 ١٢ أ

13. Дар ҳақиқат, паёмбар як бори 

дигар низ он фариштаро [ба сурати 

комил] мушоҳида карда буд 

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٣ َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

14. Дар канори [дарахти бузург] 

«Сидрату-л-мунтаҳо» [дар осмони 

ҳафтум] 

 ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهيَٰ 

15. ки оромишгоҳи биҳишт ҳамон ҷост  ََٰٓوى
ۡ
 ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱلَۡمأ

16. Он гоҳ ки ҳолате он дарахтро 

пӯшонида буд 
ۡدَرةَ َما َيۡغَشيَٰ  ِ  ١٦ إِۡذ َيۡغَشي ٱلس 

17. Чашми [паёмбар ба чапу рост] 

мунҳариф нашуд ва [аз ҳад] таҷовуз 

накард 

 ١٧ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغيَٰ 

18. Ба ростӣ, ки ӯ бархе аз бузургтарин 

нишонаҳои Парвардигорашро [дар он 

ҷо] мушоҳида кард 

ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ 
َ
لََقۡد َرأ

 ١٨ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ 

19. [Эй мушрикон] Оё «Лот»-у «Уззо»-

ро дидаед? 
ىَٰ  ََٰت َوٱلُۡعزه فَرََءۡيُتُم ٱلله

َ
 ١٩ أ

20. Ва «Маннот» он савумин [бути 

беарзиш]-ро? [Оё ҳеҷ суду зиёне ба 

шумо мерасонанд?] 

ةَ ٱلثه  ۡخَرىَٰٓ َوَمَنوَٰ
ُ
 ٢٠ الَِثَة ٱلۡأ

21. Оё [иддао мекунед, ки] фарзанди 

писар барои шумост ва духтар барои 

Аллоҳ таоло? 

نَثيَٰ 
ُ
َكُر َولَُه ٱلۡأ لَُكُم ٱلذه

َ
 ٢١ أ

22. Дар ин сурат, тақсиме ноодилона 

аст 
 ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزىَٰٓ 
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23. Ин бутҳо фақат исмҳое [бемаъно] 

ҳастанд, ки худ ва падаронатон бо 

онҳо [маъбудҳои дурӯғини худро] ном 

ниҳодаед ва Аллоҳ таоло ҳеҷ далеле 

[бар ҳаққонияти ин кор] нозил 

накардааст. [Мушрикон дар 

эътиқодоташон] Фақат пайрави гумону 

хостаҳои дили хешанд; ҳол он ки 

[муҷиботи] ҳидоят аз ҷониби 

Парвардигорашон бар онон расидааст 

نُتۡم  
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآء  َسمه

َ
هٓا أ إِۡن ِهَي إِل

ُ بَِها ِمن  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ وََءابَآؤُُكم مه

نه َوَما   ها ٱلظه ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل
ِن  نُفُسۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم م 

َ
َتۡهَوى ٱلۡأ

ب ِهِ   ٢٣ ُم ٱلُۡهَدىَٰٓ ره

24. Оё инсон ҳар чи [аз шафоати ин 

маъбудони ботил] орзу кунад, барояш 

муяссар аст? 

ۡم لِلِۡإنَسَِٰن َما َتَمنهيَٰ 
َ
 ٢٤ أ

25. Дунё ва охират аз они Аллоҳ аст 

[ва ба ҳар кас, ҳар чиро салоҳ бидонад 

мебахшад] 

ولَيَٰ 
ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

26. Чи бисёр фариштагоне, ки дар 

осмонҳо ҳастанд, ки шафоаташон ба 

ҳеҷ ваҷҳ судманд нахоҳад буд; магар 

пас аз он ки Аллоҳ таоло барои ҳар ки 

бихоҳад ва хушнуд бошад, иҷозат 

диҳад 

َمََٰوَِٰت لَا  لَٖك فِي ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
ها ِمنُۢ َبۡعِد ُتۡغنِي  َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ًا إِل

ُ لَِمن يََشآُء  َذَن ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
أ

 ٢٦ َويَۡرَضيَٰٓ 

27. Касоне, ки ба охират бовар 

надоранд, бар фариштагони илоҳӣ 

номи духтар мегузоранд [ва ононро 

духтарони Аллоҳ таоло медонанд] 

هِذيَن لَا  يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  إِنه ٱل
وَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة تَۡسِمَيَة   لَيَُسمُّ

نَثيَٰ 
ُ
 ٢٧ ٱلۡأ

28. Онон дар мавриди ин амр 

[комилан] беиттилоанд [ва] фақат аз 

ҳадсу гумон пайравӣ мекунанд; дар 

ҳоле ки барои [шинохти] ҳақиқат гумон 

кофӣ нест 

 إِن يَتهبُِعوَن َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ 
نه لَا ُيۡغنِي ِمَن   ۖۡ َوِإنه ٱلظه نه ها ٱلظه إِل

ا ِ َشۡيـ ٗ  ٢٨ ٱلۡحَق 
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29. Пас, [эй Паёмбар] ту низ аз касе, ки 

аз ёди Мо рӯй гардонида ва фақат 

[лаззатҳои] зиндагии дунёро мехоҳад, 

рӯй бартоб 

هيَٰ َعن ذِۡكرِنَ  ن تََول ۡعرِۡض َعن مه
َ
ا فَأ

ۡنَيا ةَ ٱلدُّ ها ٱلۡحََيوَٰ  ٢٩ َولَۡم يُرِۡد إِل

30. Ниҳояти дарку фаҳмашон ҳамин 

аст. Бе тардид, Парвардигорат ба 

ҳоли касоне, ки аз роҳи Ӯ мунҳариф 

шудаанд огоҳтар аст; ва низ ба ҳоли 

роҳёфтагон 

َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه َربهَك  َٰلَِك َمۡبلَُغُهم م  َذ
 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ ُهَو أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
 ٣٠ َوُهَو أ

31. Ҳар чи дар осмонҳо ва замин аст, 

аз они Аллоҳ таоло аст, [роҳи хайру 

шарро ба инсон ироа кард] то 

бадкоронро дар баробари 

рафторашон кайфар диҳад ва 

накукоронро [бо неъматҳои биҳишт] 

подоши наку ато намояд 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله
ـ ُواْ بَِما   َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ ۡرِض لَِيۡجزَِي ٱل

َ
ٱلۡأ

ۡحَسُنواْ  
َ
هِذيَن أ َعِملُواْ َويَۡجزَِي ٱل

 ٣١ بِٱلۡحُۡسَني

32. Ҳамон касоне, ки аз гуноҳони 

кабира ва корҳои зишту бешармона 

дурӣ мекунанд; магар лағжишҳои 

камаҳамият [ва гуноҳони сағира, ки бо 

тавба ва ибодат бахшида мешаванд], 

ки омурзиши Парвардигорат густурда 

аст; аз ҳамон дам, ки шуморо аз замин 

падид овард ва он гоҳ ки ба сурати 

ҷанин дар шиками модаронатон 

будед, ба [табиати] шумо огоҳтар [аз 

худатон] аст; пас, худситоӣ накунед, ки 

Ӯ ба ҳоли парҳезкорон донотар аст 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم  هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ ٱل
ها ٱللهَمَمْۚ إِنه َربهَك  َوٱلَۡفَوَِٰحَش إِل

ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ  
َ
َوَِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ ُهَو أ
ۡر 
َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
نُتۡم  أ

َ
ِض َوِإۡذ أ

َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا  مه
ُ
ِجنهة  فِي ُبُطوِن أ

َ
أ

ۡعلَُم بَِمِن  
َ
نُفَسُكۡمۖۡ ُهَو أ

َ
ٓواْ أ تَُزكُّ

 ٣٢ ٱتهَقيَٰٓ 

33. Оё он касеро, ки [аз ҳақ] рӯй 

бартофт, дидаӣ? 
هيَٰ  هِذي تََول فَرََءيَۡت ٱل

َ
 ٣٣ أ

34. Ва андаке инфоқ кард ва [сипас] 

худдорӣ намуд 
ۡكَدىَٰٓ 

َ
ۡعَطيَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

35. Оё илми ғайб дорад ва [ояндаро] 

мебинад? 
ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب َفُهَو يََرىَٰٓ 

َ
 ٣٥ أ
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36. Оё бохабар нашудааст аз 

матолиби китоби осмонии Мӯсо 
 بَِما فِي ُصُحِف 

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
أ

 ٣٦ ُموَسيَٰ 

37. ва [таълимоти] Иброҳим, ки ҳаққи 

[рисолат ва бандагии Мо]-ро ба 

тамомӣ адо кард? 

هيَٰٓ  هِذي َوف  ٣٧ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل

38. Ки ҳеҷ гунаҳгоре бори гуноҳи 

дигареро бар дӯш нахоҳад кашид 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

39. Ва ин ки инсон фақат самараи 

талош [-у нияти] худро хоҳад дошт 
ها َما َسَعيَٰ  ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل

َ
 ٣٩ َوأ

40. Ва ин ки бе гумон талоши ӯ [дар 

муҳосибаи аъмолаш дар рӯзи қиёмат] 

манзур хоҳад шуд 

نه َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرىَٰ 
َ
 ٤٠ َوأ

41. Он гоҳ подошашро ба тамомӣ 

хоҳанд дод 
ۡوفَيَٰ 

َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُثمه ُيجَۡزى

42. Ва ин ки бозгашт [-и ҳамаи умур] 

ба сӯйи Парвардигори туст 
نه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلُۡمنَتَهيَٰ 

َ
 ٤٢ َوأ

43. Ва Ӯст, ки механдонад ва 

мегирёнад 
بَۡكيَٰ 

َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ َوأ

44. Ва Ӯст, ки мемиронад ва [дар 

охират] зинда мекунад 
ۡحَيا

َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. Ва ҳам Ӯст, ки завҷи нару модаро 

меофарад, 
َكَر  وَۡجيِۡن ٱلذه نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
َوأ

نَثيَٰ 
ُ
 ٤٥ َوٱلۡأ

46. аз нутфае, ки [дар раҳим] рехта 

мешавад 
 ٤٦ ُتۡمَنيَٰ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا 

47. ва падид овардани дубораи онҳо 

[дар қиёмат низ бар уҳдаи] Аллоҳ 

таоло аст 

ۡخَرىَٰ 
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَۡيهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

48. Ва Ӯст, ки [шуморо] бениёз 

мекунад ва сармоя мебахшад 
ۡقَنيَٰ 

َ
ۡغَنيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ
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49. Ва Ӯст, ки Парвардигори [ситораи] 

«Шиъро» аст 
ۡعَرىَٰ  ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 

َ
 ٤٩ َوأ

50. Ва Ӯст, ки қавми Одро дар гузашта 

ҳалок кард 
ولَيَٰ 

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. Ва қавми Самудро [низ нобуд кард] 

ва [ҳеҷ як аз ононро] боқӣ нагузошт 
ۡبَقيَٰ 

َ
 ٥١ َوَثُموَداْ َفَمآ أ

52. Ва қавми Нуҳро, ки ситамгортар ва 

саркаштар буданд, пеш аз он [ҳалок 

намуд] 

ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ ُهۡم  ِن َقۡبُل َوَقۡوَم نُوٖح م 
ۡطَغيَٰ 

َ
ۡظلََم َوأ

َ
 ٥٢ أ

53. Ва шаҳрҳои зерурӯшуда [-и қавми 

Лут]-ро дар ҳам кӯбид 
ۡهَوىَٰ َوٱلُۡمۡؤتَ 

َ
 ٥٣ فَِكَة أ

54. Ва ононро [бо азобе фарогир] – 

чунон ки бояд пӯшонид 
يَٰ  ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه

55. Ҳол [эй инсон] дар мавриди кадом 

як аз неъматҳои Парвардигорат 

тардид раво медорӣ [ва муҷодала 

мекунӣ]? 

ي ِ َءالَآِء َرب َِك َتَتَماَرىَٰ 
َ
 ٥٥ فَبِأ

56. Ин [паёмбар низ] 

ҳушдордиҳандаест аз [гурӯҳи] 

ҳушдордиҳандагони пешин 

ولَيَٰٓ 
ُ
ُذرِ ٱلۡأ َِن ٱلنُّ  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 

57. Қиёмат наздик мешавад  ُزَِفِت ٱٓأۡلزَِفة
َ
 ٥٧ أ

58. Ва ҳеҷ кас – ҷуз Аллоҳ таоло – 

наметавонад ошкораш кунад [ва 

сахтиҳояшро бартараф созад] 

ِ َكاِشَفةٌ   ٥٨ لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله

59. [Эй мушрикон] Оё аз ин сухан дар 

шигифтед? 
َفِمۡن َهََٰذا ٱلۡحَِديِث َتۡعَجُبونَ 

َ
 ٥٩ أ

60. Ва дар ҳоли ғафлат ва ғурур [ба 

оёти Қуръон] механдед ва [аз 

шунидани ҳушдорҳояш наметарсед ва] 

ашк намерезед? 

 ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتۡبُكونَ 

61. Ва шумо бозикунандагонед  َنُتۡم َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ
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62. Пас, [ҳамагӣ] барои Аллоҳ таоло 

саҷда кунед ва [танҳо] Ӯро бипарастед 
 ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدواْ۩
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Сураи Қамар القمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Қиёмат наздик шуд ва моҳ [аз ҳам] 

шикофт 
اَعُة َوٱنَشقه ٱلَۡقَمرُ   ١ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

2. Агар [кофирон] муъҷизае бубинанд, 

рӯ мегардонанд ва мегӯянд: «[Ин] 

Ҷодуе [ботилу] зудгузар аст» 

َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ  
ۡسَتِمر     ٢ ِسۡحر  مُّ

3. Онон [оёт ва нишонаҳои илоҳиро] 

дурӯғ мепиндоранд ва аз ҳавои нафси 

хеш пайравӣ мекунанд; ва ҳар амре 

[аз подошу кайфарҳои қиёмат] дар 

замони махсус ба худ қарор дорад 

ۡمرٖ 
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَُكلُّ أ

َ
َبُعٓواْ أ بُواْ َوٱته َوَكذه

ۡسَتقِر     ٣ مُّ

4. Ва мутмаинан [моҷарои азоби 

ақвоми гузашта ва] ахборе, ки боиси 

даст кашидан аз гуноҳ мешавад, ба 

мушрикон расидааст 

ۢنَبآِء َما فِيهِ  َولََقۡد َجآَءهُ 
َ
َِن ٱلۡأ م م 

 ٤ ُمۡزَدَجرٌ 

5. Ин [оёти илоҳӣ донишу] ҳикмате 

расост; вале [барои афроди лаҷуҷ] 

ҳушдорҳо суде надорад 

ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُُّذرُ   ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

6. Пас, [эй Паёмбар] аз онон рӯ 

бартоб, [ва мунтазири] рӯзе [бош], ки 

[фариштаи] даъваткунанда [бо 

дамидан дар сур] ононро ба амре бас 

душвор [-у ваҳшатнок] фаро бихонад 

اِع إِلَيَٰ   َفَتَوله َعۡنُهۡمۘ يَۡوَم يَۡدُع ٱلده
 ٦ َشۡيٖء نُُّكرٍ 

7. Бо дидагони фуруафтода [аз 

ваҳшат] аз гурҳо хориҷ мешаванд; 

[ҳаракаташон ба сӯйи додгоҳи илоҳӣ 

чунон аст, ки] гӯӣ малахҳое 

парокандаанд 

بَۡصَُٰرُهۡم َيخۡرُُجوَن ِمَن 
َ
ًعا أ ُخشه

نتَِشر   نهُهۡم َجَراد  مُّ
َ
ۡجَداِث َكأ

َ
 ٧ ٱلۡأ
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8. [Ҳароснок] Ба сӯйи мунодӣ [-и 

маҳшар] мешитобанд ва кофирон 

мегӯянд: «Имрӯз рӯзи душворе аст» 

اِعِۖ َيُقوُل   ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده مُّ
َٰفُِروَن َهََٰذا يَۡوٌم َعِسر    ٨ ٱلَۡك

9. Пеш аз онон низ қавми Нуҳ 

[паёмбарашонро] такзиб карданд ва 

бандаи Моро дурӯғгӯ хонданд ва 

гуфтанд: «Девона аст»; ва ӯро сахт 

озурданд 

بُ  بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح َفَكذه واْ  ۞َكذه
 ٩ َعۡبَدنَا َوَقالُواْ َمجُۡنون  َوٱۡزُدِجرَ 

10. Пас, ӯ Парвардигорашро хонд [ва 

гуфт]: «Ман мағлуб шудаам; пас, 

ёриам фармо [ва аз онон интиқом 

бигир]» 

ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنَتِصرۡ 
َ
ۥٓ أ  ١٠ َفَدعَا َربهُه

11. Мо низ дарҳои осмонро барои 

[резиши] борони селосо кушудем 
َمآِء بَِمآٖء   بَۡوََٰب ٱلسه

َ
َفَفَتۡحَنآ أ

ۡنَهِمرٖ   ١١ مُّ

12. Ва аз замин низ чашмаҳо ҷорӣ 

сохтем ва обҳо [аз замину осмон] 

барои тӯфоне, ки муқаддар шуда буд, 

ба ҳам пайваст 

ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱلَۡتَقي 
َ
ۡرنَا ٱلۡأ َوفَجه

ۡمرٖ َقۡد ُقِدرَ ٱلَۡمآُء 
َ
 ١٢ عَلَىَٰٓ أ

13. Ва Нуҳро бар [киштии] сохта ва 

пардохта аз тахтаҳо ва мехҳо савор 

кардем 

لَۡوَٰٖح َوُدُسرٖ 
َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ َذاِت أ

14. Ки таҳти назар [ва ҳифозати] Мо 

ҳаракат мекард. Ин подоши касе буд, 

ки [қавмаш] инкораш карда буданд 

ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن َكاَن 
َ
َتجۡرِي بِأ

 ١٤ ُكفِرَ 

15. Мо он [кайфару наҷот]-ро нишонае 

[аз қудрати худ] бар ҷой гузоштем; оё 

пандпазире ҳаст? 

َولََقد تهَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن 
كِرٖ  ده  ١٥ مُّ

16. Пас, [бингаред] ки азобу 

ҳушдорҳои Ман чи гуна буд 
 ١٦ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 
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17. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд 

гирифтан осон сохтем; оё пандпазире 

ҳаст? 

ِۡكرِ َفَهۡل  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ١٧ ِمن مُّ

18. Қавми Од [низ паёмбарашонро] 

дурӯғгӯ пиндоштанд; пас, [эй аҳли 

Макка, бингаред, ки] азобу ҳушдорҳои 

Ман чи гуна буд 

بَۡت عَاد  َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي   َكذه
 ١٨ َونُُذرِ 

19. Мо тундбоде сарду сахтро дар як 

рӯзи шум ва тӯлонӣ бар онон 

фиристодем 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا 
َ
َصۡرَصٗرا  إِنهآ أ

 ٖ ۡسَتِمر   ١٩ فِي يَۡوِم َنحٖۡس مُّ

20. [Тӯфоне ваҳшатнок] Ки мардумро 

чунон аз ҷой меканд, ки гӯӣ танаҳои 

нахли решаканшуда буданд 

ۡعَجاُز َنخٖۡل 
َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ تَنزُِع ٱلنه

نَقعِرٖ   ٢٠ مُّ

21. Пас, [бингаред] ки азобу 

ҳушдорҳои Ман чи гуна буд 
 ٢١ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

22. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд 

гирифтан осон сохтем; оё пандпазире 

ҳаст? 

ِۡكرِ َفَهۡل  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٢٢ ِمن مُّ

23. Қавми Самуд [низ] 

ҳушдоркунандагонро дурӯғгӯ 

пиндоштанд 

ُذرِ  بَۡت َثُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

24. Онон гуфтанд: «Оё [сазовор аст] 

башаре аз миёни худамонро пайравӣ 

кунем? Дар он сурат дар гумроҳӣ ва 

сардаргумӣ хоҳем буд 

ۥٓ إِنهآ   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ إِٗذا لهِفي َضَلَٰٖل وَُسُعرٍ 

25. Оё аз миёни ҳамаи мо танҳо бар ӯ 

ваҳй нозил шудааст? [Чунин нест] 

Балки ӯ дурӯғгӯе худписанд аст» 

ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمنُۢ بَيۡنَِنا بَۡل   ُءلِۡقَي ٱلذ 
َ
أ

ِشر  
َ
اٌب أ  ٢٥ ُهَو َكذه

26. Фардо хоҳанд донист, ки дурӯғгӯи 

худписанд кист 
ِن ٱ اُب  َسَيۡعلَُموَن َغٗدا مه لَۡكذه

ِشرُ 
َ
 ٢٦ ٱلۡأ
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27. Ба Солеҳ гуфтем] «Барои озмоиши 

онон модашутуре [-ро, ки дархост 

кардаанд, аз дили кӯҳ ба сӯяшон] 

хоҳем фиристод; пас, муроқиби 

рафторашон бош ва [бар озорашон] 

шикебоӣ кун 

هُهۡم  اَقةِ فِۡتَنٗة ل إِنها ُمۡرِسلُواْ ٱلنه
 ٢٧ فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطبِرۡ 

28. Ва ба онон эълом кун, ки оби [чоҳ] 

байни эшон [ва он модашутур] 

саҳмиябандӣ шудааст ва ҳар ки дар 

навбати худ бояд ҳозир шавад» 

نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلُّ 
َ
َونَب ِۡئُهۡم أ

حَۡتَضر    ٢٨ ِشۡرٖب مُّ

29. Вале онон ҳамдасташонро нидо 

доданд; ӯ низ даст ба кор шуд ва 

[шутурро] ба қатл расонд 

 ٢٩ َفَناَدۡواْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاَطيَٰ َفَعَقرَ 

30. Пас, [бингаред] ки азобу 

ҳушдорҳои Ман чи гуна буд 
 ٣٠ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

31. Мо бар онон бонги маргборе 

фиристодем; пас, [ҳамагӣ] ҳамчун 

гиёҳи хушкида [бозмонда аз оғилҳо] 

хурду рез шуданд 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة 
َ
إِنهآ أ

 ٣١ َفكَانُواْ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ 

32. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд 

гирифтан осон сохтем; оё пандпазире 

ҳаст? 

ِۡكرِ َفَهۡل  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٣٢ ِمن مُّ

33. Қавми Лут [низ] 

ҳушдордиҳандагонро дурӯғгӯ 

пиндоштанд 

بَۡت َقۡوُم لُوطِۭ بِٱلنُُّذرِ   ٣٣ َكذه

34. [Мо низ] Тӯфони регборе бар 

сарашон фиристодем [ки ҳамагиро 

ҳалок кард]; магар хонаводаи Лут, ки 

саҳаргоҳон наҷоташон додем 

هٓا َءاَل   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا إِل
َ
إِنهآ أ

جهۡيَنَُٰهم بَِسَحرٖ   ٣٤ لُوٖطِۖ نه

35. [Ин наҷот] Неъмате аз ҷониби Мо 

буд; ва ба ҳар ки сипосгузорӣ кунад, 

ин гуна подош медиҳем 

ِنۡ  ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمن   ن ِۡعَمٗة م  ِعنِدنَا
 ٣٥ َشَكرَ 
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36. Лут ононро аз кайфари [сахти] Мо 

бим дод; вале онон дар баробари 

ҳушдорҳо ба муҷодала [ва ситез] 

бархостанд 

نَذَرُهم َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ 
َ
َولََقۡد أ
ُذرِ   ٣٦ بِٱلنُّ

37. Онон аз Лут хостанд, ки 

меҳмононашро [барои комҷӯӣ] дар 

ихтиёрашон бигзорад; пас, Мо низ 

чашмонашонро кӯр кардем [ва 

гуфтем]: «Таъми азобу [натиҷаи] 

ҳушдорҳоямро бичашед» 

َولََقۡد َرََٰوُدوهُ َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنآ  
ۡعُيَنُهۡم َفُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

َ
 ٣٧ أ

38. Ва субҳгоҳон азобе пойдор ононро 

фаро гирифт 
َولََقۡد َصبهَحُهم بُۡكَرةً َعَذاب  

ۡسَتقِر     ٣٨ مُّ

39. [Ва гуфтем] «Таъми азобу 

[натиҷаи] ҳушдорҳоямро бичашед» 
 ٣٩ َفُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

40. Ба ростӣ, ки Қуръонро барои панд 

гирифтан осон сохтем; оё пандпазире 

ҳаст? 

ِۡكرِ َفَهۡل  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٤٠ ِمن مُّ

41. Ҳушдордиҳандагон ба суроғи 

фиръавниён [низ] рафтанд 
ُذرُ   ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱلنُّ

42. [Вале] Онон тамомии оёти Моро 

дурӯғ шумурданд; мо низ чунон [ки 

шоистаи Парвардигори] 

шикастнопазиру муқтадир [аст] 

азобашон кардем 

ۡخَذ  
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُكل َِها فَأ َكذه

ۡقَتِدرٍ   ٤٢ َعزِيزٖ مُّ

43. [Эй аҳли Макка] Оё кофирони 

шумо аз онон беҳтаранд ё барои шумо 

амонномае дар китобҳои [осмонии 

пешин навишташуда] аст? 

ۡم 
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ لَُكم بََرآَءة  فِي ٱلزُّ

44. Ё мегӯянд: «Мо ҷамоате муттаҳиду 

интиқомҷӯ ҳастем» 
نَتِصر   ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ

َ
 ٤٤ أ

45. Ба зудӣ [дар ҷанги Бадр] 

ҷамъашон шикаст мехӯранд ва 

фирорӣ хоҳанд шуд 

بُرَ  ُّوَن ٱلدُّ  ٤٥ َسُيۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع َويَُول
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46. Ваъдагоҳашон қиёмат аст, ки 

[нисбат ба майдони Бадр рӯзгоре 

бисёр] сахттару талхтар аст 

اَعُة   اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه بَِل ٱلسه
َمرُّ 

َ
ۡدَهيَٰ َوأ

َ
 ٤٦ أ

47. Гунаҳгорон дар гумроҳӣ ва азобанд  ٖ٤٧ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َضَلَٰٖل وَُسُعر 

48. Рӯзе, ки бо чеҳраҳояшон дар оташ 

кашида мешаванд [ва ба онон 

мегӯянд] «Оташи дузахро бичашед» 

ارِ عَلَىَٰ  يَۡوَم يُۡسَحُبوَن فِي ٱلنه
 ٤٨ وُُجوهِِهۡم ُذوُقواْ َمسه َسَقرَ 

49. Бе тардид, Мо ҳар чизеро ба 

андоза офаридаем 
 ٤٩ إِنها ُكله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ 

50. Ва [чун чизеро ирода намоем] 

фармони Мо фақат як [калима] аст; ба 

суръати як чашм бар ҳам задан 

[камтар анҷом мепазирад]. 

ها َوَِٰحَدة  َكلَۡمِۭح   ۡمُرنَآ إِل
َ
َوَمآ أ

 ٥٠ َصرِ بِٱلۡبَ 

51. Мо [дар гузашта] ҳаммонанди 

шумо [кофирон]-ро ҳалок кардем; пас, 

оё пандпазире ҳаст? 

ۡشَياَعُكۡم َفَهۡل ِمن  
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
َولََقۡد أ
كِرٖ  ده  ٥١ مُّ

52. Рафторашон ба тамомӣ дар 

номаҳои аъмол сабт шудааст 
بُرِ وَُكلُّ َشۡيٖء َفَعلُوهُ فِي   ٥٢ ٱلزُّ

53. Ва ҳар кучаку бузурге [дар он] 

навишта шудааст 
ۡسَتَطرٌ   ٥٣ وَُكلُّ َصغِيٖر َوَكبِيٖر مُّ

54. Парҳезкорон дар боғҳо ва [канори] 

ҷӯйборҳо [-и биҳиштӣ] ҷой доранд 
َٰٖت َوَنَهرٖ   ٥٤ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

55. Дар маҷлисе саршор аз ростӣ [ва 

шоистагӣ ва назди фармонравое 

муқтадир] 

فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك  
ۡقَتِدر  ٥٥ مُّ
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Сураи Раҳмон الرحمن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Аллоҳи] Раҳмон  ُ١ ٱلرهۡحَمَٰن 

2. Қуръонро омӯзиш дод  َ٢ َعلهَم ٱلُۡقۡرَءان 

3. Инсонро офарид  َ٣ َخلََق ٱلۡإِنَسَٰن 

4. [Ва] Ба ӯ сухан гуфтан омӯхт  َ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبَيان 

5. Хуршеду моҳ бо ҳисобе муназзам [-у 

дақиқ] дар гардишанд 
ۡمُس َوٱلَۡقَمُر   ٥ ِبحُۡسَبانٖ ٱلشه

6. Ва ситора ва дарахт [барояш] саҷда 

мекунанд 
َجُر يَۡسُجَدانِ  ۡجُم َوٱلشه  ٦ َوٱلنه

7. Ӯ осмонро барафрошт ва мизони 

[адолатро дар замин] барқарор намуд 
َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡميَزانَ   ٧ َوٱلسه

8. [Эй мардум, чунин кард] То дар 

вазну паймона [ба якдигар] ситам 

накунед; 

ها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزانِ  ل
َ
 ٨ أ

9. Ва санҷиш [-и ҳуқуқи дигарон]-ро ба 

адолат баровард кунед ва дар санҷиш 

зиён нарасонед [ва камфурӯшӣ 

накунед] 

قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱلۡقِۡسِط َولَا 
َ
َوأ

 ٩ ُتخِۡسُرواْ ٱلِۡميَزانَ 

10. Ӯ заминро барои [зиндагии] 

инсонҳо муқаррар дошт 
ۡرَض َوَضَعَها لِلَۡأنَامِ 

َ
 ١٠ َوٱلۡأ

11. Ки дар он [анвои] меваҳо ва 

нахлҳои хушадор аст 
َِٰكَهة  َوٱلنهۡخُل َذاُت  فِيَها َف

ۡكَمامِ 
َ
 ١١ ٱلۡأ

12. Ва [ҳамчунин] ҳубуботи баргдор ва 

гиёҳони хушбӯ 
ۡيَحانُ   ١٢ َوٱلۡحَبُّ ُذو ٱلَۡعۡصِف َوٱلره
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13. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٣ فَبِأ

14. Ӯ инсонро аз гиле ҳамчун сафол 

офарид 
َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل  

ارِ   ١٤ َكٱلَۡفخه

15. Ва ҷинро аз шуълае аз оташ халқ 

кард 
ِن  ارِٖج م  وََخلََق ٱلۡجَآنه ِمن مه

 ١٥ نهارٖ 

16. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٦ فَبِأ

17. Парвардигори машриқҳо ва 

мағрибҳост 
 ١٧ َربُّ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن َوَربُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ 

18. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٨ فَبِأ

19. Ӯ ду дарё [-е шӯру ширин]-ро равон 

кард, то [ба якдигар] бирасанд 
 ١٩ َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن يَلَۡتقَِيانِ 

20. [Дар айни ҳол] Миёнашон монеъе 

аст, ки бо ҳам намеомезанд 
ها َيۡبغَِيانِ   ٢٠ بَيَۡنُهَما بَۡرَزخ  ل

21. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢١ فَبِأ

22. Аз он ду [дарё] марвориду марҷон 

ба даст меояд 
 ٢٢ َيخُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ 

23. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

ي ِ َءالَآِء َرب ُِكمَ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٢٣ ا تَُكذ 

24. Киштиҳои кӯҳпайкари 

бодбонбарафрошта дар дарё барои 

Ӯст 

َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٢٤ َكٱلۡأ
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25. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

ي ِ َءالَآِء 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٢٥ َرب ُِكَما تَُكذ 

26. Ҳар чӣ рӯи замин аст, фанопазир 

аст 
 ٢٦ ُكلُّ َمۡن َعلَۡيَها َفانٖ 

27. Ва [танҳо зоти ҷовиду] рӯйи 

Парвардигори бошукӯҳу арҷмандат 

боқӣ хоҳад монд 

َِٰل   َويَۡبَقيَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱلۡجََل
 ٢٧ َوٱلِۡإۡكَرامِ 

28. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٨ فَبِأ

29. [Тамоми] Касоне, ки дар осмонҳо 

ва замин ҳастанд аз Ӯ дархости ниёз 

мекунанд ва Ӯ ҳар рӯз [ва ҳар лаҳза] 

дар коре аст 

ۡرِضِۚ  يَۡسـ َلُُهۥ َمن فِي
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

نٖ 
ۡ
 ٢٩ ُكله يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

30. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٠ فَبِأ

31. Эй гурӯҳи ҷинну инс, ба зудӣ ба 

ҳисоби шумо мепардозем 
َقلَانِ  يَُّه ٱلثه

َ
 ٣١ َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

32. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٢ فَبِأ

33. Эй гурӯҳи ҷинну инс, агар 

метавонед аз каронаҳои осмону замин 

гузар кунед, [то аз муҷозоти илоҳӣ 

бираҳед] пас, гузар кунед; қодир [ба ин 

кор] нахоҳед буд, магар бо қудрати 

[фаровоне, ки шумо онро надоред] 

ِ َوٱلۡإِنِس إِِن  َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
ۡقَطارِ  

َ
ن تَنُفُذواْ ِمۡن أ

َ
ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ

ْْۚ لَا   ۡرِض فَٱنُفُذوا
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ها بُِسلَۡطَٰنٖ تَنُفُذونَ   ٣٣  إِل

34. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٤ فَبِأ
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35. Шарорае аз оташ ва зарроти 

оташе бар шумо борида мешавад, ки 

[дар баробари он] қодир ба дифоъ 

нестед 

ِن نهارٖ  يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما ُشَواظ  م 
 ٣٥ َوُنحَاس  فَلَا تَنَتِصَرانِ 

36. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٦ فَبِأ

37. Он гоҳ ки осмон бишкофад ва 

ҳамчун равғани гудохта сурхфом 

гардад [қиёмат оғоз хоҳад шуд] 

َمآُء َفكَانَۡت َوۡرَدٗة   ِت ٱلسه َفإَِذا ٱنَشقه
َِهانِ   ٣٧ َكٱلد 

38. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٨ فَبِأ

39. Он рӯз [ба иллати равшан будани 

ҳамаи умур] аз инсу ҷин [дар бораи 

гуноҳонашон] суол нахоҳад шуд 

ۦٓ إِنس    ها يُۡسـ َُل َعن َذۢنبِهِ َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٣٩ َولَا َجآن   

40. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

 ِ ي ِ َءالَآِء َرب 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٤٠ ُكَما تَُكذ 

41. Гунаҳкорон аз чеҳраҳояшон 

шинохта мешаванд; он гоҳ [ононро] аз 

мӯйи пешонӣ ва пойҳояшон мегиранд 

[ва ба дузах меандозанд] 

ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمَُٰهۡم 
ۡقَدامِ 

َ
َوَِٰصي َوٱلۡأ  ٤١ َفُيۡؤَخُذ بِٱلنه

42. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٢ فَبِأ

43. Ин [ҳамон] ҷаҳаннаме аст, ки 

гунаҳкорон инкораш мекарданд 
ُب بَِها   ِ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي يَُكذ 

 ٤٣ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

44. [Дар он ҷо] Миёни оташу оби 

ҷӯшон дар ҳаракатанд 
 ٤٤ َيُطوُفوَن بَيَۡنَها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءانٖ 
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45. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٥ فَبِأ

46. Ҳар ки аз истодан дар пешгоҳи 

Парвардигораш [барои ҳисоб] 

метарсад, ду боғ [дар биҳишт] дорад 

 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهَتانِ 

47. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٧ فَبِأ

48. [Бо дарахтоне] Пур аз шохсор  ٖۡفَنان
َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

49. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٩ فَبِأ

50. Дар он боғҳо ду чашмаи равон аст  ِ٥٠ فِيِهَما َعۡيَناِن َتجۡرِيَان 

51. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥١ فَبِأ

52. Дар он боғҳо аз ҳар мевае ду навъ 

вуҷуд дорад 
َِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ  ِ َف

 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُكل 

53. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٣ فَبِأ

54. [Биҳиштиён] Бар бистарҳое, ки 

астарашон аз дебои захим аст, такя 

мезананд ва меваҳои он боғҳо дар 

дастрасашон аст 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنَها ِمۡن  
 ٥٤ تَبَۡرٖقِۚ وََجَني ٱلۡجَنهتَيِۡن َدانٖ إِسۡ 

55. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٥ فَبِأ
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56. Дар он боғҳо ҳуроне афтоданигоҳ 

ҳастанд, ки дасти аҳаде аз инсу ҷин 

қаблан ба онон нарасидааст 

ۡرِف لَۡم   َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا َجآن   

57. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٧ فَبِأ

58. Гӯӣ он ҳурон ёқуту марҷонанд  ُنهُهنه ٱلَۡياُقوُت َوٱلَۡمرَۡجان
َ
 ٥٨ َكأ

59. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٩ فَبِأ

60. Оё подоши некӣ ҷуз некӣ ҳаст?  ها َهۡل َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل
 ٦٠ ٱلۡإِۡحَسَٰنُ 

61. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦١ فَبِأ

62. Дар канори он боғҳо ду боғи 

[биҳиштии] дигар аст 
 ٦٢ َوِمن ُدونِِهَما َجنهَتانِ 

63. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٣ فَبِأ

64. [Ду боғ] Ки [дарахтонаш] дар 

ниҳояти сабзӣ [ва хуррамӣ] аст 
َتانِ   ٦٤ ُمۡدَهآمه

65. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٥ فَبِأ

66. Дар он ду [боғи биҳиштӣ] ду 

чашмаи ҷӯшон ҷорӣ аст 
اَخَتانِ   ٦٦ فِيِهَما َعۡيَناِن نَضه

67. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

ي ِ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٧ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
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68. Ва дар онҳо [дарахтони] мева ва 

дарахтони хурмо ва анор ҳаст 
ان   َِٰكَهة  َوَنخۡل  َوُرمه  ٦٨ فِيِهَما َف

69. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

ي ِ َءالَآِء 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٩ َرب ُِكَما تَُكذ 

70. Дар миёни он боғҳо занони 

нексират ва некрӯй ҳузур доранд 
 ٧٠ فِيِهنه َخۡيَرٌَٰت ِحَسان  

71. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧١ فَبِأ

72. Ҳуроне, ки дар саропардаи 

хаймаҳои биҳиштӣ нишастаанд 
ۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخَِيامِ   ٧٢ ُحور  مه

73. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٣ فَبِأ

74. [Душизагоне, ки] Дасти аҳаде аз 

инсу ҷин қаблан ба онон нарасидааст 
لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا  

 ٧٤ َجآن   

75. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٥ فَبِأ

76. [Биҳиштиён] Бар болиштҳое сабзу 

бистарҳое нафису зебо орамидаанд 
ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرفَۡرٍف ُخۡضٖر  

 ٧٦ وََعۡبَقرِي ٍ ِحَسانٖ 

77. Пас, [эй ҷинну инс] кадом як аз 

неъматҳои Парвардигоратонро инкор 

мекунед? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٧ فَبِأ

78. Номи Парвардигори бошукӯҳу 

арҷмандат бобаракату фархунда аст 
َِٰل  تََبََٰرَك ٱۡسُم َرب َِك ذِي ٱلۡجََل

 ٧٨ َوٱلِۡإۡكَرامِ 
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Сураи Воқиъа  الواقعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳангоме ки воқеаи қиёмат рух диҳад  ُ١ إَِذا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

2. [Хоҳед дид, ки] Дар вуқуи он дурӯғе 

нест 
 ٢ لَيَۡس لَِوۡقَعتَِها َكاذِبَةٌ 

3. [Гурӯҳеро] Хор мекунад ва 

[гурӯҳеро] рафъати мақом мебахшад 
افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

4. Он гоҳ ки замин ба сахтӣ ларзонда 

шавад 
اإَِذا  ۡرُض رَج ٗ

َ
ِت ٱلۡأ  ٤ رُجه

5. Ва кӯҳҳо ба тамомӣ муталошӣ 

гардад 
ا ِت ٱلِۡجَباُل بَس ٗ  ٥ َوبُسه

6. Ва [ҳамчун] ғуборе пароканда шавад ا ۢنَبث ٗ  ٦ َفكَانَۡت َهَباٗٓء مُّ

7. Ва шумо ба се гурӯҳ тақсим шавед  ََٰٗثة ۡزَوَٰٗجا ثََل
َ
 ٧ َوُكنُتۡم أ

8. [Нахуст] Саодатмандон [ҳастанд]; чи 

саодатмандоне [ва чи наку ҷойгоҳе]! 
ۡصَحَُٰب  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

َ
فَأ

 ٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِ

9. Ва [гурӯҳи дигар] тирабахтон 

[ҳастанд]; чи тирабахтоне [ва чи бад 

ҷойгоҳе]! 

ۡصَحَُٰب  
َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
َوأ

 ٩ ۡشـ ََمةِٱلۡمَ 

10. Ва [савумин гурӯҳ] пешгомон, ки 

[дар некиҳо] сабқат гирифтанд 
َٰبُِقونَ  َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

11. Онон муқаррабони [даргоҳи илоҳӣ] 

ҳастанд 
بُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱلُۡمَقره

ُ
 ١١ أ

12. Дар боғҳои пурнеъмат [-и биҳишт 

ҷой доранд] 
عِيمِ فِي  َِٰت ٱلنه  ١٢ َجنه
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13. Гурӯҳи бисёре аз онон дар зумраи 

пешиниён ҳастанд [хоҳ аз уммати 

ислом ё аз умматҳои гузашта]; 

لِينَ  وه
َ
َِن ٱلۡأ  ١٣ ثُلهة  م 

14. ва андаке аз ояндагон [ва 

мутааххирон] ҳастанд 
َِن ٱٓأۡلِخرِينَ   ١٤ َوقَلِيل  م 

15. Ки бар тахтҳои гавҳарнишон  ٖوُۡضونَة  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

16. рӯбарӯи ҳам такя задаанд  َتهِكـ ِيَن َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلِين  ١٦ مُّ

17. Навҷавононе ҳамвора шодоб гирди 

онон [ба хидмат] мегарданд 
هُدونَ  خَل  ١٧ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

18. Бо ҷомҳо ва кузаҳо ва қадаҳҳое аз 

шароби ҷорӣ 
ِن   ٖس م 

ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
بِأ

عِينٖ   ١٨ مه

19. [Шаробе] Ки аз нӯшиданаш 

сардард намегарданд ва дастхуши 

мастӣ намешаванд 

ُعوَن َعۡنَها َولَا   ها يَُصده ل
 ١٩ يُنِزُفونَ 

20. Ва аз ҳар мева [дар ихтиёр доранд]  ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ ا َيَتَخيهُرونَ َوَف

21. ва гӯшти паранда, ки бихоҳанд  َا يَۡشَتُهون ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيٖۡر م 

22. Ва ҳуроне ғизолчашм   ٢٢ وَُحوٌر ِعين 

23. Ҳамчун марвориди пинҳон дар 

садаф 
ۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنونِ 

َ
 ٢٣ َكأ

24. [Инҳо ҳама] Подоши аъмолашон 

аст 
ُۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٢٤ َجَزآَء

25. Дар он ҷо [сухани] ёва ва 

гуноҳолуд нахоҳанд шунид 
لَا يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا  

ثِيًما
ۡ
 ٢٥ تَأ

26. Дар он ҷо сухане ҷуз салом ва 

дуруд [-и фариштагон ва биҳиштиён] 

нест 

ها قِيلٗا   ٢٦ َسَلَٰٗما َسَلَٰٗماإِل
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27. Ва [аммо] саодатмандон; чи 

саодатмандоне! 
ۡصَحَُٰب  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
َوأ

 ٢٧ ٱلَۡيِمينِ 

28. Дар канори дарахтони бехори сидр 

[ҳастанд] 
خُۡضودٖ   ٢٨ فِي ِسۡدرٖ مه

29. Ва дарахтони мавз бо хушаҳои 

барҳамнишаста 
نضُ   ٢٩ ودٖ َوَطلٖۡح مه

30. Бо сояе густурда  ٖۡمُدود ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

31. Ва оби ҳамвора равон  ٖۡسُكوب  ٣١ َوَمآٖء مه

32. Ва меваҳое фаровон,  َِٰٖكَهةٖ َكثِيَرة  ٣٢ َوَف

33. ки на тамом шавад ва на мамнуъ 

гардад 
ها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمُنوَعةٖ   ٣٣ ل

34. Ва бистарҳои барафрошта [ва 

арзишманд] 
ۡرُفوَعةٍ   ٣٤ َوفُُرٖش مه

35. Ва ҳамсароне, ки бо офаринише 

вижа падид овардем [ки зебоӣ ва 

ҷавонии ҷовидон доранд] 

َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 
ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

36. Ҳамвора душизаанд  بۡكَاًرا
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ

37. ва шавҳардӯстоне ҳамсиннусол 

ҳастанд 
تَۡراٗبا

َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. [Ҳамаи ин неъматҳо] Барои 

саодатмандон аст, 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
 ٣٨ ل ِأ

39. Дар боғҳои пурнеъмат [-и биҳишт 

ҷой доранд] 
لِينَ  وه

َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

40. ки бархе аз онон дар зумраи 

пешиниён ва бархе дигар дар зумраи 

мутааххирон ҳастанд 

َِن ٱٓأۡلِخرِينَ   ٤٠ َوثُلهة  م 
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41. Ва [аммо] тирабахтон; чи 

тирабахтоне! 
ۡصَحَُٰب  

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
َوأ

َمالِ  ِ  ٤١ ٱلش 

42. Дар миёни боди заҳрогин ва оби 

ҷӯшон қарор доранд 
 ٤٢ فِي َسُموٖم َوَحمِيمٖ 

43. Ва сояҳое аз дуди сиёҳ,  ِٖن َيحُۡموم ٖ م 
 ٤٣ َوِظل 

44. ки на хунук аст ва на хуш  ٍها بَارِٖد َولَا َكرِيم  ٤٤ ل

45. Онон дар дунё сарватманду 

саркаш буданд 
َٰلَِك ُمتَۡرفِينَ   ٤٥ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ

46. Ва бар гуноҳи бузург [-и ширк] 

исрор меварзиданд 
وَن عَلَى ٱلۡحِنِث   وََكانُواْ يُِصرُّ

 ٤٦ ٱلَۡعِظيمِ 

47. Ва мегуфтанд: «Оё ҳангоме ки 

мурдем ва хоку устухон шудем, 

барангехта хоҳем шуд? 

ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا 
َ
وََكانُواْ َيُقولُوَن أ

ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 
َ
 ٤٧ وَِعَظًَٰما أ

48. Оё ниёкони мо низ [барангехта 

мешаванд]?» 
لُونَ  وه

َ
وََءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ٤٨ أ

49. [Эй Паёмбар, ба кофирон] Бигӯ: 

«Бе тардид, гузаштагон ва ояндагон 
لِيَن َوٱٓأۡلِخرِينَ  وه

َ
 ٤٩ قُۡل إِنه ٱلۡأ

50. ҳама дар ваъдагоҳи қиёмат ҷамъ 

хоҳанд шуд» 
ِميَقَِٰت يَۡوٖم   لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ 

ۡعلُومٖ   ٥٠ مه

51. Он гоҳ шумо, эй гумроҳони 

такзибкунанда 
ُّوَن   آل َها ٱلضه يُّ

َ
ُثمه إِنهُكۡم أ
بُونَ  ِ  ٥١ ٱلُۡمَكذ 

52. Ҳатман, аз [меваи] дарахти зақум 

хоҳед хӯрд 
ِن َزقُّومٖ   ٥٢ ٓأَلكِلُوَن ِمن َشَجرٖ م 

53. Ва шикамҳоро аз он анбошта 

мекунед 
 ٥٣ َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها ٱلُۡبُطونَ 
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54. Он гоҳ рӯйи он оби ҷӯшон менӯшед  ِ٥٤ َفَشَٰرِبُوَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱلۡحَِميم 

55. Ҳамчун шутурони ташна  ِ٥٥ َفَشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلِۡهيم 

56. Ин пазироии онон дар рӯзи ҷазост  ِينِ َهََٰذا نُُزلُُهۡم  ٥٦ يَۡوَم ٱلد 

57. Моем, ки шуморо [аз ҳеҷ] 

офаридаем; пас, чаро [офариниши 

дубораро] бовар надоред? 

َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا  
ُقونَ  ِ  ٥٧ تَُصد 

58. Оё ба нутфае, ки [дар раҳими 

ҳамсаронатон] мерезед, таваҷҷуҳ 

кардаед? 

ا ُتۡمُنونَ  فَرََءۡيُتم مه
َ
 ٥٨ أ

59. Оё шумо онро меофаринед ё мо 

офаринандааш ҳастем? 
ۡم َنحُۡن  

َ
ۥٓ أ نُتۡم َتخۡلُُقونَُه

َ
َءأ

 ٥٩ ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

60. Мо дар миёни шумо маргро 

муқаддар кардем ва нотавон нестем, 
ۡرنَا بَيَۡنُكُم ٱلَۡمۡوَت َوَما   َنحُۡن َقده

 ٦٠ َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ 

61. ки амсоли шуморо ҷойгузин [-и 

худатон] кунем ва шуморо ба гунае ки 

аз он бехабаред, [дар офаринише нав] 

падид оварем 

ۡمَثَٰلَُكۡم 
َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ َونُنِشئَُكۡم فِي َما لَا َتۡعلَُمونَ 

62. Шумо, ки аз офариниши нахустин 

ба равшанӣ огоҳ шудаед, чаро [ба ёди 

охират намеафтед ва] панд 

намегиред? 

ولَيَٰ فَلَۡولَا  
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنهۡشأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. Оё ба донаҳое, ки мекоред, 

таваҷҷуҳ кардаед? 
ا َتحُۡرثُونَ  فَرََءۡيُتم مه

َ
 ٦٣ أ

64. Оё шумо ҳастед, ки онро мерӯёнед 

ё Мо рӯёнандаем? 
ۡم َنحُۡن  

َ
ۥٓ أ نُتۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
َءأ

َٰرُِعونَ   ٦٤ ٱلزه
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65. Агар мехостем, хошокаш 

мекардем; чунон ки шигифтзада 

шавед 

لَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلُۡتۡم 
ُهونَ   ٦٥ َتَفكه

66. [Ва чунон нобудаш мекардем, ки 

бигӯед] «Мо зиён кардаем, 
 ٦٦ إِنها لَُمۡغَرُمونَ 

67. балки ҳама чизро аз даст додаем  َ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

68. Оё ба обе, ки менӯшед, таваҷҷуҳ 

кардаед? 
هِذي تَۡشَربُونَ  فَرََءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱل

َ
 ٦٨ أ

69. Оё шумо онро аз абр фуру 

боридед ё Мо фуруборандаи он 

ҳастем 

ۡم َنحُۡن 
َ
نَزلُۡتُموهُ ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

 ٦٩ ٱلُۡمنِزلُونَ 

70. Агар мехостем, онро шӯру талх 

мекардем, пас, чаро сипос 

намегузоред? 

َجاٗجا فَلَۡولَا  
ُ
لَۡو نََشآُء َجَعلَۡنَُٰه أ

 ٧٠ تَۡشُكُرونَ 

71. Оё ба оташе, ки меафрӯзед, 

таваҷҷуҳ кардаед? 
اَر ٱلهتِي تُوُرونَ  فَرََءۡيُتُم ٱلنه

َ
 ٧١ أ

72. Оё шумо дарахташро офаридаед 

Мо офаридаем? 
ۡم َنحُۡن 

َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

 ٧٢ ٱلُۡمنِشـ ُونَ 

73. Мо ин оташро василаи ёдоварии 

[азоби дузах] ва мояи бархӯрдорӣ [ва 

роҳатии] мусофирон қарор додаем 

َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا  
 ٧٣ ل ِلُۡمۡقوِينَ 

74. Пас, [эй Паёмбар,] ба номи 

Парвардигори бузургат тасбеҳ гӯ [ва 

Ӯро ба покӣ ёд кун] 

 ٧٤ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 

75. Савганд ба ҷойгоҳи ситорагон  قِۡسُم بَِمَوَٰقِِع ٱلنُُّجومِ ۞َف
ُ
 ٧٥ لَآ أ

76. Ки агар бидонед, савганди бузурге 

аст 
هۡو َتۡعلَُموَن َعِظيمٌ   ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل
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77. Ки ин [гуфтор] Қуръоне гаронқадр 

аст 
 ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم  

78. Дар лавҳи маҳфуз қарор дорад  ۡكُنونٖ فِي  ٧٨ كَِتَٰٖب مه

79. Ҷуз фариштагони поксират касе 

[онро намебинад] ба он дастрасӣ 

надорад 

ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

80. Аз сӯйи Парвардигори ҷаҳониён 

нозил шудааст 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٨٠ تَنِزيل  م 

81. Оё ин суханро сабук мешуморед?  َۡدهُِنون نُتم مُّ
َ
فَبَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

َ
 ٨١ أ

82. Ва ба ҷойи шукри рӯзиҳое, ки ба 

шумо дода шудааст, онро дурӯғ 

мепиндоред? 

نهُكۡم 
َ
َوَتجَۡعلُوَن رِۡزقَُكۡم أ

بُونَ  ِ  ٨٢ تَُكذ 

83. Он гоҳ ки [ҷони наздиконатон] ба 

гулугоҳ мерасад 
 ٨٣ فَلَۡولَٓا إَِذا بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقومَ 

84. Ва шумо дар он ҳангом наззора 

мекунед 
نُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُرونَ 

َ
 ٨٤ َوأ

85. Ва Мо аз шумо ба ӯ наздиктарем, 

вале намебинед 
قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمنُكۡم َوَلَِٰكن  

َ
َوَنحُۡن أ

ها ُتۡبِصُرونَ   ٨٥ ل

86. Агар рост мегӯед ва ҳаргиз дар 

баробари аъмолатон ҷазо дода 

намешавед [ва қиёмате нест], 

 ٨٦ فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغيَۡر َمِدينِينَ 

87. пас, чаро ҷонашро 

бознамегардонед? 
 ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

88. Аммо агар ӯ дар зумраи 

муқаррабон бошад 
بِينَ  آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَقره مه

َ
 ٨٨ فَأ

89. Дар оромишу кушоиш ва биҳишти 

пурнеъмат аст 
 ٨٩ فََرۡوح  َوَرۡيَحان  وََجنهُت نَعِيمٖ 
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90. Ва агар дар зумраи саодатмандон 

бошад, 
ۡصَحَِٰب  

َ
آ إِن َكاَن ِمۡن أ مه

َ
َوأ

 ٩٠ ٱلَۡيِمينِ 

91. [ба ӯ гуфта мешавад] «Саломат ва 

амният бар ту бод, ки аз саодатмандон 

ҳастӣ» 

ۡصَحَِٰب  
َ
هَك ِمۡن أ فََسَلَٰم  ل

 ٩١ ٱلَۡيِمينِ 

92. Аммо агар аз такзибкунандагони 

гумроҳ [ва дар зумраи тирабахтон] 

бошад 

بِيَن  ِ آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَكذ  مه
َ
َوأ

ٓال ِينَ   ٩٢ ٱلضه

93. бо оби ҷӯшон [аз ӯ] пазироӣ 

мешавад 
ِۡن َحمِيمٖ   ٩٣ َفنُُزل  م 

94. ва ба [оташи] дузах дармеояд  ٍ٩٤ َوتَۡصلَِيُة َجِحيم 

95. Ин [ваъдаи подош ва азоб] яқинан 

ҳақиқат дорад [ва тардиде дар он 

нест] 

 ٩٥ إِنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِينِ 

96. Пас, [эй Паёмбар] бо [зикри] номи 

Парвардигори бузургат [ӯро] тасбеҳ 

гӯй 

 ٩٦ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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Сураи Ҳадид  الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он чӣ дар осмонҳо ва замин аст, 

барои Аллоҳ таоло тасбеҳ мегӯянд; ва 

Ӯ пирӯзманди ҳаким аст 

ۡرِضِۖ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз 

они Ӯст; ҳаёт мебахшад ва марг 

медиҳад; ва бар ҳар коре тавоност 

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ  لَُهۥ ُملُۡك 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِ َشۡيٖء  
َويُِميُتۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

 ٢ َقِديرٌ 

3. Ӯ азалӣ ва абадӣ аст ва пайдо ва 

нопайдо; ва ба ҳар чизе доност 
َِٰهُر  ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه

َ
ُهَو ٱلۡأ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
 ٣ َوٱلَۡباِطُنۖۡ َوُهَو بِكُل 

4. Ӯст, ки осмонҳо ва заминро дар 

шаш рӯз офарид; он гоҳ бар арш қарор 

гирифт. Ҳар чӣ дар замин нуфуз 

мекунад ё аз он бармеояд ва ҳар чӣ аз 

осмон фуруд меояд ё дар он суъуд 

мекунад, [ҳамаро] медонад; ва ҳар ҷо, 

ки бошед, ҳамроҳи шумост; ва Аллоҳ 

таоло ба он чӣ мекунед, биност 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى  
َ
فِي ِستهةِ أ

ۡرِض 
َ
ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َوَما َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن  
ۖۡ َوُهَو   َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَها ٱلسه

 ُ ۡيَن َما ُكنُتۡمْۚ َوٱَّلله
َ
 بَِما  َمَعُكۡم أ

 ٤ َتۡعَملُوَن بَِصير  

5. Фармонравоии осмонҳо ва замин аз 

они Ӯст; ва ҳамаи умур танҳо ба Ӯ 

бозгардонда мешавад 

ۡرِضِۚ َوِإلَي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ل

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٥ ٱَّلله
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6. [Бо тағйири тадриҷии фаслҳо] 

шабро дар рӯз мекашонад ва рӯзро 

дар шаб; ва Ӯ ба рози дилҳо доност 

َهاَر   َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ُۢ بَِذاِت  هۡيِلِۚ َوُهَو َعلِيُم فِي ٱل

ُدورِ   ٦ ٱلصُّ

7. Ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш имон 

оваред ва аз амволе, ки шуморо 

ҷонишин [ва намояндаи худ дар 

истифода аз онҳо] қарор додааст, 

инфоқ кунед; зеро афроде аз шумо, ки 

имон биёваранд ва инфоқ кунанд, 

подоши бузурге [дар пеш] дорад 

ا  نفُِقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱَّلله

هِذيَن   ۡسَتۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل َجَعلَُكم مُّ
 
َ
ۡجر   َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوأ

َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

 ٧ َكبِير  

8. Чаро ба Аллоҳ таоло имон 

намеоваред, ҳол он ки Паёмбар 

шуморо фаромехонад, ки ба 

Парвардигоратон имон биёваред? 

Агар бовар доред [ба ёд дошта бошед, 

ки Аллоҳ таоло дар ин маврид] аз 

шумо паймон гирифтааст 

 َ ِ  َوَما لَُكۡم ل ا تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم لُِتۡؤِمُنواْ بَِرب ُِكۡم  

َخَذ ِميَثََٰقُكۡم إِن ُكنُتم 
َ
َوَقۡد أ

ۡؤِمنِينَ   ٨ مُّ

9. Ӯст, ки оёти равшангаре бар 

бандааш нозил мекунад, то шуморо аз 

торикиҳо [-и куфру ширк] ба сӯйи нур [-

и имон] раҳсипор гардонад, [зеро] 

Аллоҳ таоло нисбат ба шумо дилсӯзу 

меҳрубон аст 

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ  ِ ُِل عَلَىَٰ َعۡبِده هِذي ُينَز  ُهَو ٱل
لَُمَِٰت   َِن ٱلظُّ َبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِجُكم م 
َ بُِكۡم لَرَُءوف    ِۚ َوِإنه ٱَّلله ورِ إِلَي ٱلنُّ

 ٩ رهِحيم  
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10. Чаро дар роҳи Аллоҳ таоло инфоқ 

намекунед, ҳол он ки мероси осмонҳо 

ва замин аз они Аллоҳ таоло аст? 

Касоне, ки пеш аз фатҳи [Макка] инфоқ 

карданд ва ҷангиданд, [бо дигарон] 

баробар нестанд. Дараҷаи онон 

волотар аз касонест, ки пас аз фатҳ 

инфоқ карданд ва ҷангиданд, вале 

Аллоҳ таоло ба ҳар ду гурӯҳ накутарин 

[подошҳо]-ро ваъда додааст ва Аллоҳ 

таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст 

ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل  ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

َمََٰوَِٰت  ِ ِميَرَُٰث ٱلسه ِ َوَّلِله ٱَّلله
ۡن   ۡرِضِۚ لَا يَۡسَتوِي ِمنُكم مه

َ
َوٱلۡأ

 ْۚ ََٰتَل نَفَق ِمن َقۡبِل ٱلَۡفۡتِح َوَق
َ
أ
 
ُ
هِذيَن أ َِن ٱل ۡعَظُم َدرََجٗة م 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ا وََعَد 
ْْۚ وَُكل ٗ ََٰتلُوا نَفُقواْ ِمنُۢ َبۡعُد َوَق

َ
أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ِۚ َوٱَّلله ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ٱَّلله
 ١٠ َخبِير  

11. Кист, ки ба Аллоҳ таоло воме наку 

диҳад [ва инфоқ кунад], то Аллоҳ 

таоло низ онро барояш чандин 

баробар созад ва [дар охират] подоше 

фохир дошта бошад? 

َ قَۡرًضا   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
ۡجر  

َ
ۥٓ أ َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُهۥ َولَُه

 ١١ َكرِيم  

12. [Ин подоши бузург дар] Рӯзест, ки 

мардону занони муъминро менигарӣ, 

ки нурашон пеши рӯ ва дар самти 

росташон ба шитоб ҳаракат мекунад 

[ва ба онон хитоб мешавад]: «Имрӯз 

башорати боғҳое [аз биҳишт] бар шумо 

бод, ки ҷӯйборҳо аз зери [дарахтони] 

он ҷорӣ аст ва ҷовидона дар он ба сар 

хоҳед бурд. Ин аст ҳамон комёбии 

бузург». 

يَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤِمنِ 
يِۡديِهۡم 

َ
يَۡسَعيَٰ نُوُرُهم َبيَۡن أ

َٰت    َُٰكُم ٱلَۡيۡوَم َجنه يَۡمَٰنِِهمِۖ بُۡشَرى
َ
َوبِأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ْۚ َذ  ١٢ فِيَها
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13. Рӯзе, ки мардону занони мунофиқ 

ба муъминон мегӯянд: «Ба мо назаре 

бияфканед, то партаве аз нуратон 

баргирем». Ба онон гуфта мешавад: 

«Ба ақиб бозгардед ва касби нур 

кунед. Он гоҳ миёнашон деворе қарор 

мегирад, ки даре дорад, даруни он [ки 

ба сӯи муъминон аст] рӯ ба раҳмат аст 

ва берунаш [ки ба самти мунофиқон 

аст] рӯ ба азоб аст 

يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت  
هِذيَن َءاَمُنواْ ٱنُظُرونَا َنۡقَتبِۡس ِمن   لِل

نُّورُِكۡم قِيَل ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم 
فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ َفُضرَِب بَيَۡنُهم 

هُهۥ بَاُبُۢ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلره  ۡحمَُة  بُِسورٖ ل
 ١٣ َوَظَِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلَۡعَذاُب 

14. [Мунофиқон] ба муъминон мегӯянд: 

«Магар мо [дар диндорӣ ва парастиш] 

ҳамроҳи шумо набудем?». Онон посух 

медиҳанд: «Бале, вале шумо [бо 

дурӯягӣ ва тазвир] худро ба фитна 

андохтед [ва ҳалок кардед] ва дар 

интизор [-и шикасти муъминон ва 

бозгашт ба ширку куфр] будед ва [дар 

бораи ёрӣ расонидани Аллоҳ таоло ба 

муъминон] тардид доштед ва орзуҳо [-

и дурӯғин] фиребатон дод, то он ки 

фармон [-и маргатон аз ҷониби] Аллоҳ 

таоло дар ҳоле фаро расид, ки шайтон 

шуморо дар баробари Ӯ густох карда 

буд» 

َعُكۡمۖۡ َقالُواْ  لَۡم نَُكن مه
َ
ُيَناُدوَنُهۡم أ

نُفَسُكۡم  
َ
بَلَىَٰ َوَلَِٰكنهُكۡم َفَتنُتۡم أ

تُۡكُم   َوتََربهۡصُتۡم َوٱۡرتَبُۡتۡم وََغره
ُكم  ِ وََغره ۡمُر ٱَّلله

َ
َمانِيُّ َحتهيَٰ َجآَء أ

َ
ٱلۡأ

ِ ٱلَۡغُرورُ   ١٤ بِٱَّلله

15. Имрӯз на аз шумо [мунофиқон] 

ғаромат мепазиранд ва на аз кофирон. 

Ҷойгоҳатон оташ аст, ки [ба ростӣ] 

шоистаи шумост ва чи бад саранҷоме 

аст! 

فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ ِمنُكۡم فِۡديَة  َولَا  
 ۡۖ اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
ْْۚ َمأ هِذيَن َكَفُروا ِمَن ٱل

َُٰكۡمۖۡ وَ   ١٥ بِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ ِهَي َمۡولَى
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16. Оё ҳангоми он фаро нарасидааст, 

ки дилҳои муъминон ба ёди Аллоҳ 

таоло ва каломи ҳаққе, ки нозил 

шудааст, фурутан шавад ва ҳамчун 

касоне набошанд, ки қаблан аҳли 

китоб буданд ва чун [аз биъсати 

паёмбаронашон] замоне тӯлонӣ бар 

онон гузашт, дилҳояшон сахт шуд ва 

бисёре аз онон аз динашон мунҳариф 

шуданд? 

ن َتخَۡشَع  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
۞أ

ِ َوَما نََزَل ِمَن   قُلُوبُُهۡم لِِذۡكرِ ٱَّلله
وتُواْ  

ُ
هِذيَن أ ِ َولَا يَُكونُواْ َكٱل ٱلۡحَق 

ُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيهِ 
ِۡنُهۡم  َمُد َفَقَسۡت قُلُوبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

َ
ٱلۡأ

َِٰسُقونَ   ١٦ َف

17. Огоҳ бошед, ки Аллоҳ таоло 

заминро пас аз хазону хушкиаш зинда 

месозад. [Эй мардум] Мусалламан, Мо 

нишонаҳо [-и тавону тадбири худ]-ро 

барои шумо ба равшанӣ баён 

кардаем, бошад, ки бияндешед 

ۡرَض َبۡعَد  
َ
َ يُۡحِي ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ْۚ َقۡد بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت  َمۡوتَِها
 ١٧ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

18. Бе гумон, мардону заноне, ки 

инфоқ мекунанд ва ба Аллоҳ таоло 

қарзе наку медиҳанд, савобашон 

дучандон мегардад ва [дар охират] 

подоше фохир [-у нек] хоҳанд дошт 

َِٰت   َق ِ د  قِيَن َوٱلُۡمصه ِ د  إِنه ٱلُۡمصه
َ قَۡرًضا َحَسٗنا   قَۡرُضواْ ٱَّلله

َ
َوأ

ۡجر  َكرِيم  
َ
 ١٨ يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

19. Касоне, ки ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбаронаш имон оварданд, 

ростгӯён [-и росткирдор] ҳастанд ва 

шаҳидон назди Парвардигорашон ба 

сар мебаранд ва [дар охират] подошу 

нурашон маҳфуз аст. Ва касоне, ки 

куфр варзиданд ва оёти Моро дурӯғ 

шумурданд, дузахианд 

ۦٓ   ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل
يُقوَنۖۡ وَ  ِ د  ِ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلص 

ُ
َهَدآُء أ ٱلشُّ

ۡجُرُهۡم َونُوُرُهۡمۖۡ  
َ
ِعنَد َرب ِِهۡم لَُهۡم أ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٩ أ
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20. Бидонед, ки зиндагии дунё, бозича 

ва саргармӣ ва зевар аст ва 

фахрфурӯшӣ дар баробари якдигар ва 

афзунталабӣ дар амволу фарзандон. 

[Ин зиндагӣ] Дар масал ҳамчун 

боронест, ки гиёҳон [-и рӯйида ] аз он 

кишоварзонро ба шигифт меоварад; 

сипас [ин гиёҳи шодоб] пажмурда 

шавад, он гоҳ мебинӣ, ки зард 

мешавад ва сипас хошок мегардад ва 

дар охират [насиби мунофиқону 

кофирон] азоби шадид аст ва [насиби 

муъминон] омурзишу хушнудии илоҳӣ 

аст. [Дар ҳар ҳол] Зиндагии дунё чизе 

ҷуз [лаззату] бархӯрдории фонӣ [ва 

фиребанда] нест 

ۡنَيا لَعِب    ةُ ٱلدُّ نهَما ٱلۡحََيوَٰ
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ُۢ بَيَۡنُكۡم  َولَۡهو  َوزِيَنة  َوَتَفاُخُر
ۡوَلَٰدِِۖ َكَمَثِل وَ 

َ
ۡمَوَِٰل َوٱلۡأ

َ
تَكَاثُر  فِي ٱلۡأ

اَر َنَباتُُهۥ ُثمه  ۡعَجَب ٱلُۡكفه
َ
َغۡيٍث أ

ا ُثمه يَُكوُن  َُٰه ُمۡصَفر ٗ يَِهيُج َفتََرى
ۖۡ َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب  َشِديد    ُحَطَٰٗما

ْۚ َوَما   ِ َورِۡضَوَٰن  َِن ٱَّلله َوَمۡغفَِرة  م 
ۡنَيآ  ةُ ٱلدُّ ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ ٱلۡحََيوَٰ  ٢٠ إِل

21. [Эй мардум] Барои расидан ба 

омурзиши Парвардигоратон ва 

биҳиште, ки паҳнои он ҳамчун паҳнои 

осмону замин аст, аз якдигар пешӣ 

бигиред. [Ин биҳишт] Барои касоне 

омода шудааст, ки ба Аллоҳ таоло ва 

паёмбаронаш имон овардаанд. Ин 

[подош ношӣ аз] фазли илоҳӣ аст, 

онро ба ҳар ки бихоҳад [ва шоиста 

бидонад], ато мекунад, ки Аллоҳ таоло 

фазлу бахшиши беҳад дорад 

ب ُِكۡم  ِن ره َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
َمآِء   وََجنهٍة َعۡرُضَها َكَعرِۡض ٱلسه

هِذينَ  ۡت لِل ِعده
ُ
ۡرِض أ

َ
ِ   َوٱلۡأ َءاَمُنواْ بِٱَّلله

ِ يُۡؤتِيهِ  َٰلَِك َفۡضُل ٱَّلله َورُُسلِهۚۦِْ َذ
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  ْۚ َوٱَّلله َمن يََشآُء

 ٢١ ٱلَۡعِظيمِ 

22. Ҳеҷ осебе дар замин ва ё дар 

вуҷуди шумо рӯй нахоҳад дод, магар 

он ки пеш аз эҷодаш дар дафтари 

[илми илоҳӣ] рақам хӯрдааст. Ба 

ростӣ, ки ин кор бар Аллоҳ таоло осон 

аст 

ۡرِض  
َ
ِصيَبةٖ فِي ٱلۡأ َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

ها فِي كَِتَٰٖب  نُفِسُكۡم إِل
َ
َولَا فِٓي أ

َٰلَِك عَلَى   ْۚ إِنه َذ َهآ
َ
ن نهبَۡرأ

َ
ِن َقۡبِل أ م 
ِ يَِسير    ٢٢ ٱَّلله
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23. [Ин нуктаро тазаккур додем] То бар 

он чи аз дастатон меравад, афсӯс 

нахӯред ва бад-он чи ба даст 

меоваред, сармаст нагардед, ки Аллоҳ 

таоло ҳеҷ мутакаббири 

фахрфурӯшеро дӯст намедорад 

َسۡواْ عَلَىَٰ َما َفاتَُكۡم َولَا  
ۡ
ل َِكۡيلَا تَأ

ُ لَا   َُٰكۡمُۗ َوٱَّلله َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَى
 ٢٣ اٖل فَُخورٍ ُيحِبُّ ُكله ُمخۡتَ 

24. Ҳамон касоне, ки бухл меварзанд 

ва мардумро ба бухл во медоранд ва 

ҳар ки [аз инфоқ] рӯй бигардонад, 

[бидонад, ки] Аллоҳ таоло бениёзи 

сутуда аст 

اَس  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َ ُهَو  بِٱلُۡبۡخِلِۗ َوَمن َيَتَوله َفإِنه  ٱَّلله
 ٢٤ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

25. Мо паёмбарони хешро бо 

нишонаҳои равшан фиристодем ва 

ҳамроҳашон китобу мизон [-и ташхиси 

ҳақ аз ботил] нозил кардем, то мардум 

ба адолат бархезанд. Ва оҳан [ва 

соири фулузот]-ро падид овардем, ки 

дар он ҳам неруе шадид вуҷуд дорад 

ва ҳам манофее барои мардум. [Чунин 

кардем] То Аллоҳ таоло бидонад, чи 

касоне бидуни он ки 

Парвардигорашонро бубинанд, [бо 

ҷангафзорҳои оҳанин] Ӯ ва 

паёмбаронашро [дар майдонҳои ҷанг] 

ёрӣ мекунанд. Бе тардид, Аллоҳ таоло 

неруманди шикастнопазир аст 

ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت 
َ
لََقۡد أ

نَزلَۡنا َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلِۡميَزاَن  
َ
َوأ

نَزلَۡنا  
َ
اُس بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ لَِيُقوَم ٱلنه

س  َشِديد  َوَمَنَٰفُِع 
ۡ
ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

ُ َمن يَنُصُرُهۥ   لِلنهاِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله
َ َقوِيٌّ  َورُُسلَُهۥ بِٱلۡ  َغۡيِبِۚ إِنه ٱَّلله

 ٢٥ َعزِيز  

26. Мо Нуҳ ва Иброҳимро [ба рисолат] 

фиристодем ва дар миёни 

фарзандонашон [мавҳибати] паёмбарӣ 

ва китоб муқаррар доштем. Бархе аз 

онон роҳ ёфтанд ва бисёре аз онон 

нофармонӣ карданд 

ۡرَسلَۡنا نُوٗحا َوِإ
َ
بَۡرَٰهِيَم  َولََقۡد أ

ُبوهةَ   ِيهتِِهَما ٱلنُّ وََجَعلَۡنا فِي ُذر 
ۡهَتدِٖۖ َوَكثِير   َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ َفِمۡنُهم مُّ

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ٢٦ م 
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27. Сипас ба дунболи онон 

паёмбарони дигарамонро [мабъус 

кардем] ва сипас Исо писари Марямро 

фиристодем ва Инҷилро ба ӯ ато 

намудем ва дар дили пайравонаш 

раъфат ва меҳрубонӣ ниҳодем, вале 

[дунёгурезӣ ва] раҳбониятеро, ки 

бидъат ниҳоданд, Мо бар онон 

муқаррар надоштем ва ҳарчанд 

ҳадафашон ҷалби хушнудии илоҳӣ 

буд, вале ҳаққи онро [чунонки бояд] 

риоят накарданд. Аз ин рӯ, Мо ба 

афроде аз эшон, ки имон оварданд, 

подошашонро ато кардем, вале 

бисёре аз онон [ба бероҳа рафтанд ва] 

нофармон буданд 

ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلَِنا  ُثمه َقفه
ۡيَنا بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم وََءاَتۡيَنَُٰه  َوَقفه

ۖۡ وََجَعلَۡنا فِي قُلُوِب ٱ  هِذيَن ٱلِۡإنِجيَل ل
ْۚ َوَرۡهَبانِيهًة  َفٗة َوَرۡحمَٗة

ۡ
ٱتهَبُعوهُ َرأ

ها   ٱۡبَتَدُعوَها َما َكَتۡبَنََٰها َعلَۡيِهۡم إِل
ِ َفَما رََعوَۡها َحقه  ٱبۡتَِغآَء رِۡضَوَِٰن ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمۡنُهۡم   ۖۡ فَـ َاتَيَۡنا ٱل رِعَايَتَِها

ِۡنُهۡم َفَِٰسقُ  ۡجَرُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 
َ
 ٢٧ ونَ أ

28. Эй муъминон, аз Аллоҳ таоло 

парво кунед ва ба паёмбараш 

[холисона] имон биёваред, то Аллоҳ 

таоло аз раҳмати хеш баҳраи 

дучандон ба шумо ато намояд ва 

бароятон нуре падид оварад, ки дар 

партави он гом бардоред ва шуморо 

бибахшояд. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

وََءاِمُنواْ بِرَُسولِهِۦ يُۡؤتُِكۡم كِۡفلَيِۡن  
ِمن رهۡحمَتِهِۦ َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا 
  ُ َتۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ٢٨ َغُفور  رهِحيم  

29. [Инро баён кардем] То аҳли китоб 

бидонанд, ки ба фазлу бахшиши илоҳӣ 

дастрасӣ надоранд [ва наметавонанд 

онро ба касе ихтисос диҳанд ё аз касе 

боздоранд] ва ин ки тамоми бартарӣ 

ба дасти Аллоҳ таоло аст ва ба ҳар кӣ 

бихоҳад [ва шоиста бидонад] ато 

мекунад. Бе гумон, Аллоҳ таоло фазлу 

бахшиши беҳад дорад 

ها  ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ل َِئلها َيۡعلََم أ

 ِ ِن َفۡضِل ٱَّلله َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء م 
ِ يُۡؤتِيهِ َمن  نه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله

َ
َوأ

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٩ يََشآُء
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Сураи Муҷодала المجادلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллоҳ таоло сухани он занро шунид, 

ки бо ту дар бораи шавҳараш суҳбат 

мекард ва ба Аллоҳ таоло шикоят 

мебурд. Аллоҳ таоло гуфтугӯи шуморо 

мешунавад, чаро ки Аллоҳ таоло 

шунавои биност 

ُ َقۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك   َقۡد َسِمَع ٱَّلله
 ُ ِ َوٱَّلله فِي َزوِۡجَها َوتَۡشَتكِٓي إِلَي ٱَّلله

َ َسِميُعُۢ   ْۚ إِنه ٱَّلله يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَمآ
 ١ بَِصيرٌ 

2. Касоне аз шумо, ки ҳамсарони 

хешро [аз лиҳози ҳурмати ҳамбистарӣ 

ҳамчун] модари худ талаққӣ мекунанд, 

[бидонанд, ки] он занон ҳаргиз 

модаронашон нахоҳанд буд; модарони 

эшон фақат заноне ҳастанд, ки онҳоро 

ба дунё овардаанд. Онон сухане 

нописанд ва ноҳақ мегӯянд ва [агар 

тавба кунанд] Аллоҳ таоло 

бахшояндаи омурзгор аст 

ِن  هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱل
َهَُٰتُهۡم   مه

ُ
َهَٰتِِهۡمۖۡ إِۡن أ مه

ُ
ا ُهنه أ ن َِسآئِِهم مه

َٰٓـ ِي َولَۡدَنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لََيُقولُوَن  ها ٱله إِل
 َ َِن ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ َوِإنه ٱَّلله ُمنَكٗرا م 

 ٢ لََعُفوٌّ َغُفور  

3. Касоне, ки занонашонро зиҳор 

мекунанд, сипас аз он чи гуфтаанд, 

бозмегарданд, бояд пеш аз омезиши 

ҷинсӣ бо ҳам бардаеро озод кунанд. 

Ин ҳукмест, ки ба он [панду] андарз 

дода мешавед ва Аллоҳ таоло ба он 

чи мекунед, огоҳ аст 

هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن  ن َِسآئِِهۡم ُثمه  َوٱل
َيُعوُدوَن لَِما َقالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ 

َٰلُِكۡم  ْۚ َذ ا ن َيَتَمآسه
َ
ِن َقۡبِل أ م 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  تُوَعُظوَن بِهِۚۦْ َوٱَّلله
 ٣ َخبِير  
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4. Пас, касе, ки [бардаеро] наёбад, 

пеш аз омезиши ҷинсӣ ду моҳ паёпай 

рӯза бигирад ва касе, ки наметавонад 

[рӯза бигирад, дар он сурат] бояд шаст 

мискинро таом диҳад. Ин [каффора] 

барои он аст, ки ба Аллоҳ таоло ва 

расулаш имон биёваред ва инҳо 

ҳудуди [аҳкоми] илоҳӣ аст ва барои 

кофирон азоби дардноке [дар пеш] аст 

هۡم َيِجۡد َفِصَياُم شَ  ۡهَرۡيِن َفَمن ل
ۖۡ َفَمن   ا ن َيَتَمآسه

َ
ُمَتَتابَِعيِۡن ِمن َقۡبِل أ

 ْۚ هۡم يَۡسَتِطۡع َفإِۡطَعاُم ِست ِيَن ِمۡسِكيٗنا ل
ِ َورَُسولِهۚۦِْ  َٰلَِك لُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله َذ

َٰفِرِيَن   ُِۗ َولِلَۡك َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
لِيمٌ 

َ
 ٤ َعَذاٌب أ

5. Ҳамоно касоне, ки бо Аллоҳ таоло 

ва расулаш душманӣ мекунанд, хор [-у 

залил] мешаванд, ҳамон гуна ки 

пешиниёни онҳо низ хор [-у залил] 

шуданд ва ба ростӣ, Мо оёти равшане 

нозил кардем ва барои кофирон азоби 

хоркунандае [дар пеш] аст 

َ َورَُسولَُهۥ   هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ ُكبُِتو اْ َكَما ُكبَِت ٱل

نَزلَۡنآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ  
َ
َوَقۡد أ

ِهين   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ  ٥ َولِلَۡك

6. Рӯзе, ки Аллоҳ таоло ҳамаи онҳоро 

[аз гӯр] бармеангезад, сипас онҳоро аз 

он чи кардаанд, бохабар месозад, 

[ҳамон аъмоле, ки] Аллоҳ таоло 

ҳисоби онро нигаҳ дошта, аммо онҳо 

фаромӯшаш кардаанд ва Аллоҳ таоло 

бар ҳама чиз гувоҳ [ва нозир] аст 

ُ َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُهم  يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
ُ َونَُسوُهْۚ   َُٰه ٱَّلله ۡحَصى

َ
ْْۚ أ بَِما َعِملُٓوا

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٦ َوٱَّلله

7. Магар надидаӣ, ки Аллоҳ таоло он 

чиро, ки дар осмонҳо ва он чиро, ки 

дар замин аст, медонад? Ҳеҷ наҷвое 

миёни се нафар набошад, магар он ки 

Ӯ чаҳорумини онҳост ва на миёни панҷ 

нафар, магар он ки Ӯ шашумини 

онҳост ва на камтар аз ин [адад] на 

бештар, магар он ки ҳар куҷо бошанд, 

Ӯ ҳамроҳи онҳост. Сипас рӯзи қиёмат 

онҳоро аз он чи кардаанд, бохабар 

месозад. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба 

ҳама чиз доност 

َ َيۡعلَُم َما فِي  نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِضِۖ َما  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ََٰثةٍ  جَۡوىَٰ ثََل ها ُهَو يَُكوُن ِمن نه  إِل
ها ُهَو َسادُِسُهۡم  َرابُِعُهۡم َولَا َخمَۡسٍة إِل

ها   ۡكثََر إِل
َ
َٰلَِك َولَٓا أ ۡدنَيَٰ ِمن َذ

َ
َولَٓا أ

ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم  ۡيَن َما َكانُوا
َ
ُهَو َمَعُهۡم أ

 َ بَِما َعِملُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 

 ٧ بِكُل 
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8. [Эй паёмбар,] магар надидаӣ 

касонеро, ки аз наҷво наҳй шуданд, 

сипас ба он чӣ аз он наҳй шуда 

буданд, бозмегарданд ва ба гуноҳ ва 

таҷовуз ва нофармонӣ аз паёмбар бо 

ҳам наҷво мекунанд ва ҳангоме ки 

назди ту меоянд, ба наҷво ба ту дуруд 

мефиристанд, ки [ҳатто] Аллоҳ таоло 

бо он [калимот] ба ту дуруду салом 

нагуфтааст; ва [онҳо] дар дили худ 

мегӯянд: «Чаро Аллоҳ таоло моро ба 

[кайфари] он чи мегӯем, азоб 

намекунад?» Ҷаҳаннам барояшон 

кофӣ аст, [ки] ба он ворид мешаванд; 

ва чи бад [саранҷом ва] ҷойгоҳе аст! 

لَۡم تَ 
َ
هِذيَن ُنُهواْ َعِن أ َر إِلَي ٱل

ٱلنهۡجَوىَٰ ُثمه َيُعوُدوَن لَِما ُنُهواْ َعۡنُه  
َويََتَنََٰجۡوَن بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن 

َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِلِۖ َوِإَذا َجآُءوَك  
  ُ َحيهۡوَك بَِما لَۡم ُيحَي َِك بِهِ ٱَّلله

نُفِسِهۡم لَۡولَا ُيَعذ ِ 
َ
ُبَنا  َويَُقولُوَن فِٓي أ

ْۚ َحۡسُبُهۡم َجَهنهُم  ُ بَِما َنُقوُل ٱَّلله
ۖۡ فَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ٨ يَۡصلَۡوَنَها

9. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки бо якдигар наҷво мекунед, 

ба қасди гуноҳ ва таҷовуз ва 

нофармонӣ аз расул наҷво накунед ва 

ба некӣ ва парҳезгорӣ наҷво кунед ва 

аз Аллоҳ таоло битарсед, ки ба сӯи Ӯ 

ҳашр хоҳед шуд. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

فَلَا َتَتَنََٰجۡواْ بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن  
  ِ َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 

 َ هِذٓي إِل َ ٱل ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡيهِ َوٱلته
 ٩ ُتحَۡشُرونَ 

10. Ҷуз ин нест, ки сухани пинҳоне [ки 

муҷиби гуноҳ ва душманӣ мегардад] аз 

сӯи шайтон аст, то касонеро, ки имон 

овардаанд, [бо онҳо гирифтор кунад 

ва дар натиҷа] андӯҳгин созад ва [ҳол 

он ки ӯ] ҷуз ба фармони Аллоҳ таоло 

наметавонад ҳеҷ зараре ба онон 

бирасонад; пас, муъминон бояд бар 

Аллоҳ таоло таваккал кунанд 

ۡيَطَِٰن  إِنهَما ٱلنهۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشه
هِذيَن َءاَمُنواْ َولَيَۡس   لَِيۡحُزَن ٱل

ِْۚ وَعَلَى  ها بِإِۡذِن ٱَّلله بَِضآر ِهِۡم َشۡيـ ًا إِل
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١٠ ٱَّلله
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11. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки ба шумо гуфта шавад: 

«Дар маҷолис ҷо боз кунед», пас, [ҷо] 

боз кунед [ки бо ин кор] Аллоҳ таоло 

барои шумо кушоиш меоварад ва 

ҳангоме ки гуфта шавад: «Бархезед», 

пас, бархезед. Аллоҳ таоло мақом [-у 

дараҷот]-и касоне аз шуморо, ки имон 

овардаанд ва касонеро, ки илм дода 

шудаанд, боло мебарад ва Аллоҳ 

таоло ба он чи мекунед, огоҳ аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُحواْ فِي ٱلَۡمَجَٰلِِس  لَُكۡم َتَفسه
ُ لَُكۡمۖۡ  َوِإَذا  فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّلله

  ُ قِيَل ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرَفِع ٱَّلله
وتُواْ  

ُ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل ٱل

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ٱلۡعِلَۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّلله
 ١١ َخبِير  

12. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки мехоҳед бо расулуллоҳ 

наҷво кунед, пеш аз наҷвоятон 

садақае [дар роҳи Аллоҳ таоло] 

бидиҳед. Ин [кор] барои шумо беҳтару 

покизатар аст. Аммо агар чизе 

наёфтед, бе гумон, Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجۡيُتُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُمواْ َبيَۡن يََدۡي  ِ ٱلرهُسوَل َفَقد 
 َٰ َٰلَِك َخيۡر  لهُكۡم  َنجَۡوى ْۚ َذ ُكۡم َصَدَقٗة

  َ هۡم َتِجُدواْ َفإِنه ٱَّلله ْۚ َفإِن ل ۡطَهُر
َ
َوأ

 ١٢ َغُفور  رهِحيمٌ 

13. Оё [аз фақр] тарсидед, ки пеш аз 

наҷвоятон садақаҳое диҳед? Ҳол ки 

чунин накардед ва Аллоҳ таоло аз 

шумо даргузашт, пас, намоз барпо 

доред ва закот бипардозед, ва аз 

Аллоҳ таоло ва Паёмбараш итоат 

кунед ва Аллоҳ таоло ба он чи 

мекунед, огоҳ аст. 

ُمواْ َبيَۡن يََدۡي  ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

َٰٖتِۚ َفإِۡذ لَۡم َتۡفَعلُواْ  َُٰكۡم َصَدَق َنجَۡوى
قِيُمواْ 

َ
ُ َعلَۡيُكۡم فَأ َوتَاَب ٱَّلله

لَوَٰةَ وََءاتُ  َ ٱلصه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ةَ َوأ َكوَٰ واْ ٱلزه

ُۢ بَِما  ُ َخبِيُر ۚۥْ َوٱَّلله َورَُسولَُه
 ١٣ َتۡعَملُونَ 
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14. [Эй паёмбар] Оё надидӣ касонеро, 

ки бо қавме дӯстӣ карданд, ки Аллоҳ 

таоло бар онон хашм [-у ғазаб] 

кардааст; онҳо на аз шумо ҳастанд ва 

на аз онон [яҳудиён]; ва ба дурӯғ 

савганд ёд мекунанд [ки 

мусулмонанд], дар ҳоле ки худ 

медонанд [ки мунофиқанд]. 

هۡواْ َقۡوًما  هِذيَن تََول لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ِنُكۡم  ا ُهم م  ُ َعلَۡيِهم مه َغِضَب ٱَّلله
َولَا ِمۡنُهۡم َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱلَۡكِذِب 

 ١٤ َيۡعلَُمونَ َوُهۡم 

15. Аллоҳ таоло азоби сахте барои 

онҳо омода кардааст, чаро ки бе 

гумон, аъмоли баде анҷом медоданд 

ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم  َعده ٱَّلله
َ
أ

 ١٥ َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

16. Онҳо савгандҳои худро сипар [-и 

бало] қарор доданд ва [мардумро] аз 

роҳи Аллоҳ таоло боздоштанд; пас, 

азоби хоркунандае [дар пеш] доранд. 

واْ َعن   يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة َفَصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِهين   ِ فَلَُهۡم َعَذاب  مُّ  ١٦ َسبِيِل ٱَّلله

17. Ҳаргиз амволу фарзандонашон 

чизе аз азоби Аллоҳро аз онҳо дафъ 

нахоҳад кард. Онҳо аҳл [-и оташ]-и 

дузаханд ва ҷовидона дар он 

мемонанд 

ۡمَوَٰلُُهۡم َولَٓا  
َ
لهن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ْۚ أ ا ِ َشۡيـ ً َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
أ

 ١٧ َخَٰلُِدونَ 

18. Рӯзе, ки Аллоҳ таоло ҳамагии 

онҳоро бармеангезад, он гоҳ онҳо 

барои Ӯ [низ] савганд ёд мекунанд, 

ҳамон гуна ки [имрӯз дар дунё] барои 

шумо савганд ёд мекунанд ва гумон 

мекунанд, ки бар чизе [судманд] 

ҳастанд. Огоҳ бошед [ва бидонед], ки 

онҳо дурӯғгӯёнанд 

ُ َجمِيٗعا َفيَ  ۡحلُِفوَن يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
لَُهۥ َكَما َيحۡلُِفوَن لَُكۡم َويَۡحَسُبوَن 

لَٓا إِنهُهۡم ُهُم  
َ
ِۚ أ نهُهۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء

َ
أ

َِٰذبُونَ   ١٨ ٱلَۡك

19. Шайтон бар онҳо чира шуда ва ёди 

Аллоҳро аз хотирашон бурдааст. Онҳо 

ҳизби шайтон ҳастанд ва огоҳ бошед 

[ва бидонед], ки ҳизби шайтон 

зиёнкоранд 

ۡيَطَُٰن  ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشه
ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب 

ُ
ِْۚ أ َُٰهۡم ذِۡكَر ٱَّلله نَسى

َ
فَأ

ۡيَطَِٰن   لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱلشه
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ ٱلشه

 ١٩ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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20. Бе гумон, касоне, ки бо Аллоҳ 

таоло ва паёмбараш мухолифат [ва 

душманӣ] мекунанд, дар зумраи 

хортарин [афрод]-анд 

ۥٓ   َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
َذل ِينَ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلۡأ

ُ
 ٢٠ أ

21. Аллоҳ таоло муқаррар доштааст, 

ки «яқинан, ману расулонам пирӯз 

мешавем». Бе гумон, Аллоҳ таоло 

неруманди шикастнопазир аст. 

ِۚ إِنه  نَا۠ َورُُسلِٓى
َ
ۡغلِبَنه أ

َ
ُ لَأ َكَتَب ٱَّلله

َ َقوِيٌّ َعزِيز    ٢١ ٱَّلله

22. [Эй паёмбар] ҳеҷ қавмеро 

намеёбӣ, ки ба Аллоҳ таоло ва рӯзи 

қиёмат имон дошта бошанд ва бо 

касоне, ки бо Аллоҳу расулаш 

[душманӣ ва] мухолифат меварзанд, 

дӯстӣ кунанд; агарчи падаронашон ё 

фарзандонашон ё бародаронашон ё 

хешовандонашон бошанд. Онҳо 

касоне ҳастанд, ки Аллоҳ таоло 

имонро дар [сафҳаи] дилҳояшон 

навиштааст ва ба рӯҳе аз ҷониби худ 

онҳоро тақвият [ва таъйид] намудааст 

ва онҳоро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид 

мекунад, ки аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст, ҷовидона дар он 

мемонанд. Аллоҳ таоло аз онҳо 

хушнуд аст ва онҳо [низ] аз Аллоҳ 

таоло хушнуданд. Онҳо ҳизби Аллоҳ 

таоло ҳастанд. Огоҳ бошед! Бе 

тардид, ҳизби Аллоҳ таоло 

растагоранд 

ها َتِجُد َقۡوٗما يُۡؤمِ  ِ َوٱلَۡيۡوِم  ل ُنوَن بِٱَّلله
 َ وَن َمۡن َحآده ٱَّلله ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّ

ۡو 
َ
َورَُسولَُهۥ َولَۡو َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

ۡو َعِشيَرَتُهۡمْۚ 
َ
ۡو إِۡخَوََٰنُهۡم أ

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب فِي قُلُوبِِهُم ٱلِۡإيَمََٰن 
ُ
أ

ِۡنُهۖۡ وَ  يهَدُهم بُِروٖح م 
َ
يُۡدِخلُُهۡم َوأ

نَۡهَُٰر 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

ُ َعۡنُهۡم   ْۚ َرِضَي ٱَّلله َخَٰلِِديَن فِيَها
 ِْۚ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱَّلله

ُ
َوَرُضواْ َعۡنُهْۚ أ

ِ ُهُم  لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱَّلله
َ
أ

 ٢٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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Сураи Ҳашр  الحشر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар 

замин аст, барои Аллоҳ таоло тасбеҳ 

мегӯянд ва Ӯ пирӯзманди ҳаким аст 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله
ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلۡ 

َ
 ١ َعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ ٱلۡأ

2. Ӯст, ки касоне аз аҳли китобро, ки 

кофир шуданд, бо нахустин бархӯрд 

[ва гирдоварии лашкар] аз диёрашон 

берун ронд. Гумон намекардед, ки 

онҳо хориҷ шуданд ва худашон [низ] 

гумон мекарданд, ки дижҳо [-и 

муҳкам]а-шон онҳоро аз [азоби] Аллоҳ 

таоло монеъ мешавад; пас, [азоби] 

Аллоҳ таоло аз ҷойе, ки гумон 

намекарданд, ба суроғашон омад ва 

дар дилҳояшон тарсу ваҳшат афканд, 

[ба гунае ки] хонаҳои худро бо дасти 

худ ва бо дасти муъминон вайрон 

мекарданд; пас, эй соҳибони биниш, 

ибрат гиред 

هِذيَن َكَفُرواْ  ۡخَرَج ٱل
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب ِمن دَِيَٰرِهِۡم  
َ
ِمۡن أ

 ْۡۖ ن َيخۡرُُجوا
َ
ِل ٱلۡحَۡشِرِۚ َما َظَننُتۡم أ وه

َ
لِأ

انَِعُتُهۡم ُحُصوُنُهم  نهُهم مه
َ
َوَظنُّٓواْ أ

ُ ِمۡن َحۡيُث لَۡم  َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله م 
ْۖۡ وَ  َقَذَف فِي قُلُوبِِهُم َيحۡتَِسُبوا

يِۡديِهۡم 
َ
ٱلرُّۡعَبْۚ ُيخۡرِبُوَن ُبُيوَتُهم بِأ

ْولِي  
ُ
أ يِۡدي ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فَٱۡعَتبُِرواْ َيَٰٓ

َ
َوأ

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٢ ٱلۡأ

3. Агар Аллоҳ таоло тарки ватан [ва 

оворагӣ]-ро бар онон муқаррар 

надошта буд, яқинан ононро дар 

[ҳамин] дунё азоб мекард ва барои 

эшон дар охират азоби оташ [-и 

ҷаҳаннам] аст 

ُ َعلَۡيِهُم  ن َكَتَب ٱَّلله
َ
َولَۡولَٓا أ

ۖۡ َولَُهۡم فِي   ۡنَيا َبُهۡم فِي ٱلدُّ ٱلۡجَلَآَء لََعذه
ارِ   ٣ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱلنه

4. Ин [оворагӣ ва азоб] ба хотири он 

аст, ки онҳо бо Аллоҳ таоло ва 

паёмбараш мухолифат [ва душманӣ] 

карданд ва ҳар кас бо Аллоҳ таоло 

мухолифат [ва душманӣ] кунад, бе 

гумон, Аллоҳ таоло сахткайфар аст 

ۖۥۡ  َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َشِديُد   َ َفإِنه ٱَّلله ِ ٱَّلله َوَمن يَُشآق 
 ٤ ٱلۡعَِقابِ 
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5. Он чи аз дарахти хурмо буридед ва 

ё онро истода бар решааш боқӣ 

гузоридед, ба фармони Аллоҳ таоло 

буд, то фосиқонро хор [-у расво] созад. 

ۡو تََرۡكُتُموَها  
َ
ِن ل ِيَنٍة أ َما َقَطۡعُتم م 

  ِ ُصولَِها فَبِإِۡذِن ٱَّلله
ُ
َقآئَِمًة عَلَىَٰٓ أ

 ٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ َولُِيۡخزَِي 

6. Ва он чи Аллоҳ таоло аз [амволи] 

онҳо ба паёмбараш бозгардонида [ва 

бахшида] аст, пас, бар он [амвол] на 

аспе тохтед ва на шутуре; вале Аллоҳ 

таоло расулонашро бар ҳар кас, ки 

бихоҳад, чира мегардонад ва Аллоҳ 

таоло бар ҳар чиз тавоност 

ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم  َفآَء ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َولَا  
َ
َفَمآ أ

َ يَُسل ُِط رُُسلَُهۥ   رَِكاٖب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َشۡيٖء  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله عَلَىَٰ َمن يََشآُء
 ٦ َقِدير  

7. Ва он чи Аллоҳ таоло аз [амволи] 

аҳли ободиҳо ба паёмбараш 

бозгардонида [ва бахшида] аст, аз они 

Аллоҳ таоло ва расул ва хешовандони 

ӯ ва ятимон ва бенавоён ва 

дарроҳмондагон аст. То [ин амвол] дар 

миёни сарватмандони шумо даст ба 

даст нашавад; ва он чи ки расулуллоҳ 

ба шумо дод, бигиред ва аз он чи ки 

шуморо аз он наҳй кард, даст 

бардоред ва аз Аллоҳ таоло парво 

кунед, ки Аллоҳ таоло сахткайфар аст 

ۡهِل  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡن أ َفآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

ٱلُۡقَرىَٰ ِهَّلِلَف َولِلرهُسوِل َولِِذي  
ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  

بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن ُدولََۢة َبيَۡن  ٱ لسه
َُٰكُم   ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمْۚ َوَمآ َءاتَى

َ
ٱلۡأ

ٱلرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىَُٰكۡم َعۡنُه  
َ َشِديُد  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله فَٱنَتُهوا

 ٧ ٱلۡعَِقابِ 

8. [Ин амвол] Барои фуқарои муҳоҷире 

аст, ки аз хона ва амволашон берун 

ронда шуданд, аз Аллоҳ таоло фазл 

ва хушнудӣ металабанд ва Аллоҳ 

таоло ва паёмбарашро ёрӣ мекунанд. 

Онҳо ростгӯёнанд 

ۡخرُِجواْ 
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

ۡمَوَٰلِِهۡم يَبَۡتُغوَن 
َ
ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ِ وَ  َِن ٱَّلله رِۡضَوَٰٗنا َويَنُصُروَن َفۡضلٗا م 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه ٱَّلله

َِٰدُقونَ   ٨ ٱلصه
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9. Ва [низ] касоне, ки пеш аз онон дар 

диёри ислом [Мадина] ҷой гирифта ва 

имон овардаанд, афродеро, ки ба 

сӯяшон ҳиҷрат мекунанд, дӯст доранд 

ва дар дилҳои худ аз он чи [ба 

муҳоҷирон] дода шуда, эҳсоси ҳасад 

[ва ниёз] намекунанд ва эшонро бар 

худ муқаддам медоранд, ҳатто агар 

худ ниёзманд бошанд; ва касоне, ки аз 

бухл [-у ҳирс]-и нафси хеш дар амон 

бимонанд [ва дар роҳи Аллоҳ таоло 

инфоқ кунанд], онон растагоранд 

هِذيَن  اَر َوٱلِۡإيَمََٰن ِمن  َوٱل َتَبوهُءو ٱلده
َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إِلَۡيِهۡم َولَا 

آ   ِمه َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 
نُفِسِهۡم َولَۡو 

َ
وتُواْ َويُۡؤثُِروَن عَلَىَٰٓ أ

ُ
أ

ْۚ َوَمن يُوَق ُشحه  َكاَن بِِهۡم َخَصاَصة 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َنۡفِسهِۦ فَأ

 ٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ

10. Ва [низ] Касоне, ки пас аз онҳо [пас 

аз муҳоҷирону ансор] омадаанд, 

мегӯянд: «Парвардигоро, мо ва 

бародаронамонро, ки дар имон бар мо 

пешӣ гирифтанд, биёмурз ва дар 

дилҳоямон нисбат ба касоне, ки имон 

овардаанд, кинае қарор мадеҳ. 

Парвардигоро, бе гумон, Ту дилсӯзи 

меҳрубонӣ» 

هِذيَن َجآُءو ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن   َوٱل
هِذيَن   َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا َولِإِۡخَوَٰنَِنا ٱل
َسَبُقونَا بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي 
هِذيَن َءاَمُنواْ َربهَنآ   ا ل ِل

قُلُوبَِنا ِغل ٗ
 ١٠ مٌ إِنهَك رَُءوف  رهِحي

11. Оё мунофиқонро надидӣ, ки 

пайваста ба бародарони аҳли 

китобашон, ки куфр варзидаанд, 

мегӯянд: «Агар шуморо [аз 

сарзаминатон] берун кунанд, мо [низ] 

бо шумо берун хоҳем омад ва ҳаргиз 

[сухани] касеро дар мавриди шумо 

итоат нахоҳем кард ва агар бо шумо 

ҷанг шавад, албатта ёритон хоҳем 

кард?». Аллоҳ таоло гувоҳӣ медиҳад, 

ки онҳо дурӯғгӯ ҳастанд 

هِذيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لِإِۡخَوَٰنِِهُم ٱل

ۡخرِۡجُتۡم لََنۡخرَُجنه 
ُ
ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

 َ َحًدا َمَعُكۡم َول
َ
ا نُِطيُع فِيُكۡم أ

بَٗدا َوِإن ُقوتِلُۡتۡم لََننُصَرنهُكۡم  
َ
أ

َِٰذبُونَ  ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم لََك  ١١ َوٱَّلله
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12. Агар онҳо [яҳудиён]-ро [аз 

ватанашон] берун кунанд, эшон 

ҳамроҳи онон берун намераванд ва 

агар бо онҳо ҷанг шавад, ёриашон 

нахоҳанд кард ва агар [ҳам] ёриашон 

кунанд, албатта, пушт [ба майдон] 

карда, фирор мекунанд ва дигар ёрӣ 

намешаванд 

ۡخرُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم 
ُ
لَئِۡن أ

َولَئِن ُقوتِلُواْ لَا يَنُصُروَنُهۡم َولَئِن  
ۡدَبََٰر ُثمه لَا  

َ
نهَصُروُهۡم لَُيَولُّنه ٱلۡأ

 ١٢ نَصُرونَ يُ 

13. [Эй муъминон] Шумо, ҳатман, дар 

дилҳои онон беш аз Аллоҳ таоло мояи 

ҳаросед, зеро онон мардумоне 

ҳастанд, ки намефаҳманд 

َِن  َشدُّ َرۡهَبٗة فِي ُصُدورِهِم م 
َ
نُتۡم أ

َ
لَأ

ها   نهُهۡم َقۡوم  ل
َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ ٱَّلله

 ١٣ َيۡفَقُهونَ 

14. Онҳо [яҳудиён] ҳаргиз дастаҷамъӣ 

бо шумо намеҷанганд, магар дар 

рустоҳо [ва дижҳо]-и муҳкам ё аз 

пушти деворҳо. Ҷангашон дар миёни 

худашон сахт аст. Ту онҳоро муттаҳид 

мепиндорӣ, дар холе ки дилҳояшон 

пароканда аст, зеро онҳо қавме 

ҳастанд, ки намеандешанд 

ها فِي قُٗرى  لَا يَُقَٰ  تِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل
ُسُهم 

ۡ
ۡو ِمن َوَرآِء ُجُدرْۚ بَأ

َ
َنٍة أ حَصه مُّ

ْۚ َتحَۡسُبُهۡم َجمِيٗعا   بَيَۡنُهۡم َشِديد 
ها   نهُهۡم َقۡوم  ل

َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ َوقُلُوبُُهۡم َشتهيَٰ

 ١٤ َيۡعقِلُونَ 

15. [Достони ин яҳудиён] Монанди 

[достони] касонест, ки андаке пеш аз 

онон буданд [ва дар воқеаи Бадр] 

сазои кор [-и бад]-и худро чашиданд 

ва барои эшон азоби дардноке [дар 

пеш] аст 

 ۡۖ هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗبا َكَمَثِل ٱل
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب 

َ
َذاُقواْ َوبَاَل أ

لِيم  
َ
 ١٥ أ

16. Ҳамчун [достони] шайтон аст, 

ҳангоме ки ба инсон гуфт: «Кофир 

шав»; пас, чун кофир шуд, [ба ӯ] гуфт: 

«Ман аз ту безорам, [чаро ки] ман аз 

Аллоҳ таоло – Парвардигори ҷаҳониён 

– метарсам» 

ۡيَطَِٰن إِۡذ َقاَل لِلِۡإنَسَِٰن   َكَمَثِل ٱلشه
ا َكَفَر َقاَل إِن ِي بَرِٓيء    ٱۡكُفۡر فَلَمه

َ َربه  َخاُف ٱَّلله
َ
ِنَك إِن ِٓي أ م 

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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17. Пас, саранҷом [-и кор]-и онҳо ин 

шуд, ки онҳо ҳар ду дар оташи [дузах] 

хоҳанд буд. Ҷовидона дар он 

мемонанд ва ин аст кайфари 

ситамгорон. 

ارِ   نهُهَما فِي ٱلنه
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ َفكَاَن َع

ُؤاْ  َٰلَِك َجَزَٰٓ ْۚ َوَذ َخَٰلَِديِۡن فِيَها
َٰلِِمينَ   ١٧ ٱلظه

18. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва ҳар кас 

бояд бингарад, ки барои фардо чи пеш 

фиристодааст ва аз Аллоҳ таоло 

битарсед. Бе гумон, Аллоҳ таоло ба он 

чи анҷом медиҳед, огоҳ аст 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َمۡت لَِغدِٖۖ  ا َقده َولَۡتنُظۡر َنۡفس  مه
ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٨ َتۡعَملُونَ 

19. Ва ҳамчун касоне набошед, ки 

Аллоҳро фаромӯш карданд, пас, 

Аллоҳ таоло [низ] ононро дучори 

худфаромӯшӣ сохт. Онҳо [бадкору] 

нофармонанд 

  َ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
نُفَسُهۡمْۚ أ

َ
َُٰهۡم أ نَسى

َ
فَأ

 ١٩ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

20. Ҳаргиз аҳли ҷаҳаннам ва аҳли 

биҳишт яксон нестанд. Аҳли биҳишт 

растагоранд 

ۡص 
َ
ارِ  لَا يَۡسَتوِٓي أ َحَُٰب ٱلنه

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ  
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۚ أ

َ
َوأ

 ٢٠ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

21. Агар ин Қуръонро бар кӯҳе нозил 

мекардем, яқинан, онро аз тарси 

Аллоҳ таоло хокистар ва аз ҳам 

пошида медидӣ; ва ин масалҳоро 

барои мардум мезанем, бошад, ки 

бияндешанд. 

نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجَبٖل 
َ
لَۡو أ

ِۡن  ٗعا م  ِ َتَصد  ۡيَتُهۥ َخَِٰشٗعا مُّ
َ
هَرأ ل

ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها  
َ
ِْۚ َوتِلَۡك ٱلۡأ َخۡشَيةِ ٱَّلله

ُرونَ   ٢١ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَفكه

22. Ӯ Аллоҳ таоло аст, ки ҷуз Ӯ 

маъбуде [ростин] нест; донои ғайб ва 

ошкор аст; Ӯ бахшандаи меҳрубон аст 

َٰلُِم  ها ُهَوۖۡ َع هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َهََٰدةِِۖ ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن   ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه

 ٢٢ ٱلرهِحيمُ 



 

Al-Hashr 

 

994 

 

 احلرش

23. Ӯ Аллоҳест, ки ҷуз Ӯ маъбуде 

[баҳақ] нест; [Ӯст] фармонраво, 

муназзаҳ, беайб ва нуқс, 

тасдиқкунандаи паёмбаронаш, 

муроқиб [-и аъмоли бандагонаш], 

қудратманди шикастнопазир, 

шукӯҳманду шикастдиҳандаи мутлақ, 

воломақому шоистаи азамат. Аллоҳ 

таоло аз он чи [барои Ӯ] шарик 

меоваранд, поку муназзаҳ аст 

ها ُهَو  هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلۡمَ  وُس ٱلسه لُِك ٱلُۡقدُّ

ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱلَۡعزِيُز ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمَتَكب ُِرْۚ  
ا يُۡشِرُكونَ  ِ َعمه  ٢٣ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

24. Ӯ Аллоҳ таоло аст: холиқи ҳастӣ, 

офаридгори он аз нестӣ [ва] 

шаклдиҳандаи махлуқот; номҳои нек 

барои Ӯст. Он чи дар осмонҳо ва 

замин аст, тасбеҳи Ӯ мегӯянд ва Ӯ 

қудратманди шикастнопазир [ва] ҳаким 

аст. 

  ۡۖ ُِر ُ ٱلَۡخَٰلُِق ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو  ُهَو ٱَّلله
ِۚ يَُسب ُِح لَُهۥ َما   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
لَُه ٱلۡأ

ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فِي ٱلسه

 ٢٤ ٱلۡحَِكيمُ 
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Сураи Мумтаҳана الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй касоне, ки имон овардаед, агар 

барои ҷиҳод дар роҳи Ман ва талаби 

хушнудии Ман аз [ватани худ] берун 

омадаед, душмани Ману душмани 

худатонро дӯст магиред, ки ба онҳо 

меҳрубонӣ кунӣ; ва ҳол он ки онон ба 

дини ҳаққе, ки барои шумо омадааст, 

куфру инкор варзидаанд ва паёмбар 

ва шуморо овора кардаанд; чаро ки ба 

Аллоҳ таоло – Парвардигоратон – 

имон доред. Шумо пинҳонӣ бо онҳо 

пайванди дӯстӣ барқарор мекунед, дар 

ҳоле ки Ман ба он чи ки пинҳон 

медоред ва он чи ки ошкор месозед, 

донотарам; ва ҳар кас аз шумо, ки 

чунин [коре] кунад, яқинан роҳи ростро 

гум кардааст. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِي  ۡولَِيآَء تُلُۡقوَن  َعُدو 
َ
ُكۡم أ وََعُدوه

ةِ َوَقۡد َكَفُرواْ بَِما  إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده
ِ ُيخۡرُِجوَن   َِن ٱلۡحَق  َجآَءُكم م 

 ِ ن تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم أ

َرب ُِكۡم إِن ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهَٰٗدا  
ِۚ تُسِ  وَن فِي َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِي رُّ

ۡعلَُم بَِمآ  
َ
نَا۠ أ

َ
ةِ َوأ إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده

ۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن َيۡفَعلُۡه  
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
أ

ِمنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء 
بِيلِ   ١ ٱلسه

2. Агар онҳо бар шумо даст ёбанд, 

душманонатон хоҳанд буд ва ба 

озоратон дасту забон мекушоянд ва 

дӯст доранд, ки шумо [низ] кофир 

гардед 

ۡعَداٗٓء  
َ
إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

يِۡدَيُهۡم 
َ
َويَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

واْ لَۡو   وِٓء َوَودُّ لِۡسنََتُهم بِٱلسُّ
َ
َوأ

 ٢ تَۡكُفُرونَ 

3. Рӯзи қиёмат ҳаргиз хешовандонатон 

ва фарзандонатон ба ҳолатон суде 

нахоҳанд дошт. Аллоҳ таоло дар 

миёни шумо ҷудоӣ меандозад ва 

Аллоҳ таоло ба он чи анҷом медиҳед, 

биност 

رَۡحاُمُكۡم َولَٓا  
َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َيۡفِصُل  
َ
أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  بَيَۡنُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٣ بَِصير  
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4. Яқинан барои шумо дар [зиндагии] 

Иброҳим ва касоне, ки бо ӯ буданд, 

сармашқи хубе вуҷуд дорад; он гоҳ ки 

ба қавми худ гуфтанд: «Мо аз шумо ва 

аз он чи ғайр аз Аллоҳ таоло 

мепарастед, безорем; ба шумо кофир 

шудаем ва миёни мо ва шумо 

душманӣ ва кинаи ҳамешагӣ падид 

омадааст, то вақте ки ба Аллоҳи ягона 

имон оваред», магар он сухани 

Иброҳим, ки ба падараш [Озар] гуфт: 

«Ман бароят омурзиш талаб мекунам 

ва дар баробари Аллоҳ таоло барои ту 

ихтиёри чизеро надорам». 

Парвардигоро, бар Ту таваккал кардем 

ва ба сӯйи Ту рӯй овардем ва бозгашт 

[-и ҳама] ба сӯи Туст. 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  فِٓي  
ُ
َقۡد َكانَۡت لَُكۡم أ

ۥٓ إِۡذ َقالُواْ  هِذيَن َمَعُه إِبَۡرَٰهِيَم َوٱل
ا  لَِقۡوِمِهۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممه
ِ َكَفۡرنَا  َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

َدََٰوةُ  بُِكۡم َوبََدا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُم ٱلۡعَ 
  ِ بًَدا َحتهيَٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

َ
َوٱلَۡبۡغَضآُء أ

بِيهِ  
َ
ها َقۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم لِأ ۥٓ إِل وَۡحَدهُ

ۡملُِك لََك ِمَن 
َ
ۡسَتۡغفَِرنه لََك َوَمآ أ

َ
لَأ

بهَنا َعلَۡيَك تَوَكهلَۡنا  ِ ِمن َشۡيٖءِۖ ره ٱَّلله
نَبَۡنا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ 

َ
 ٤ َوِإلَۡيَك أ

5. Парвардигоро, моро дастхуши 

[фитнаи] кофирон қарор мадеҳ ва 

моро биёмурз эй Парвардигори мо; 

ҳамоно Ту пирӯзманди ҳакимӣ» 

هِذيَن   َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِل
نَت 

َ
ۖۡ إِنهَك أ َكَفُرواْ َوٱۡغفِۡر لََنا َربهَنآ

 ٥ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

6. Мусалламан барои шумо дар 

[зиндагии] онҳо [Иброҳим ва ёронаш] 

сармашқи хубе аст, барои касоне, ки 

умед ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат 

доранд; ва ҳар кас рӯйгардон шавад, 

[бидонад, ки] Аллоҳ таоло бениёзу 

сутуда аст 

ۡسَوةٌ 
ُ
َحَسَنة   لََقۡد َكاَن لَُكۡم فِيِهۡم أ

 ْۚ َ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر ل َِمن َكاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله
َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ  َوَمن َيَتَوله َفإِنه ٱَّلله

 ٦ ٱلۡحَِميدُ 

7. Чи басо Аллоҳ таоло миёни шумо ва 

касоне [аз мушрикин], ки бо онҳо 

душманӣ доштаед, [пайванди] дӯстӣ 

[ва муҳаббат] барқарор кунад; ва 

Аллоҳ таоло тавоност; ва Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст. 

ن َيجَۡعَل بَيَۡنُكۡم 
َ
ُ أ ۞َعَسي ٱَّلله

 ْۚ ٗة َوده ِۡنُهم مه هِذيَن عَاَدۡيُتم م  َوبَيَۡن ٱل
ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُ َقِدير   ٧ َوٱَّلله
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8. Аллоҳ таоло шуморо аз некӣ кардан 

ва риояти адолат нисбат ба касоне, ки 

дар [амри] дин бо шумо наҷангидаанд 

ва шуморо аз диёратон берун 

накардаанд, наҳй намекунад. Бе 

гумон, Аллоҳ таоло адолатпешагонро 

дӯст медорад 

هِذيَن لَۡم   ُ َعِن ٱل ها َيۡنَهىَُٰكُم ٱَّلله ل
يِن َولَۡم ُيخۡرِ  ِ ُجوُكم يَُقَٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد 

وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ   ن َتبَرُّ
َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي م 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٨ إِلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

9. [Ӯ] Танҳо шуморо аз дӯстӣ бо касоне 

наҳй мекунад, ки дар [амри] дин бо 

шумо ҷангидаанд ва шуморо аз 

диёратон берун кардаанд ва бар 

берун рондани шумо [ба дигарон] 

кумак кардаанд; ва ҳар кас бо онон 

дӯстӣ кунад, ононанд, ки 

ситамгоронанд. 

هِذيَن  ُ َعِن ٱل إِنهَما َيۡنَهىَُٰكُم ٱَّلله
ِن   ۡخرَُجوُكم م 

َ
يِن َوأ ِ ََٰتلُوُكۡم فِي ٱلد  َق

َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم   دَِي
هوُۡهۡمْۚ َوَمن  ن تََول

َ
ْوَلَٰٓئَِك  أ

ُ
هُهۡم فَأ َيَتَول

َٰلُِمونَ   ٩ ُهُم ٱلظه

10. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки занони муъмини муҳоҷир 

ба назди шумо меоянд, онҳоро 

биозмоед; Аллоҳ таоло ба имонашон 

донотар аст. Пас, агар онҳоро [занони] 

муъмин ёфтед, эшонро ба сӯйи 

кофирон бознагардонед. На он занон 

бар эшон [кофирон] ҳалоланд ва на он 

[мардон] бар ин занони ҳалол; ва ҳар 

чи [шавҳарони кофир] харҷи [ин занон] 

кардаанд, ба онҳо бидиҳед; ва бар 

шумо гуноҳе нест, ки пас аз он ки 

маҳрияҳояшонро пардохтед, бо онон 

издивоҷ кунед; ва ба [нигаҳ доштани 

пайванди заношӯӣ бо] занони кофир 

дил набандед; [ва чун занони шумо 

назди онон раванд, раҳояшон кунед] 

ва он чиро харҷ кардаед, [аз эшон] 

мутолиба кунед; ва [кофирон низ] он 

чиро харҷ кардаанд, мутолиба кунанд. 

Ин ҳукми Аллоҳ таоло аст, ки дар 

миёни шумо доварӣ мекунад; ва Аллоҳ 

таоло донои ҳаким аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ۡۖ ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنه
ۖۡ َفإِۡن  ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِِهنه

َ
ُ أ ٱَّلله

َعلِۡمُتُموُهنه ُمۡؤِمَنَٰٖت فَلَا  
ارِِۖ لَا ُهنه ِحل   تَرِۡجُعوُهنه   إِلَي ٱلُۡكفه

ۖۡ وََءاتُوُهم  هُهۡم َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن لَُهنه ل
ن  

َ
ْْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ نَفُقوا

َ
آ أ مه

تَنِكُحوُهنه إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه 
ْۚ َولَا ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم   ُجوَرُهنه

ُ
أ

نَفۡقُتمۡ 
َ
  ٱلَۡكَوافِرِ وَۡسـ َلُواْ َمآ أ

َٰلُِكۡم   ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ أ

  ُ ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡمۖۡ َوٱَّلله ُحۡكُم ٱَّلله
 ١٠ َعلِيٌم َحِكيم  
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11. Агар яке аз ҳамсарони шумо ба 

сӯйи кофирон рафт, он гоҳ шумо [дар 

ҷанг бар онон пирӯз шудед ва] ба 

интиқом аз кофирон бархостед, пас, 

ба касоне, ки ҳамсаронашон [ба сӯйи 

куффор] рафтаанд, ҳаммонанди он 

чиро, ки харҷ кардаанд, [аз ғаноим] 

бипардозед; ва аз Аллоҳе, ки шумо ба 

Ӯ имон доред, парво кунед 

ۡزَوَِٰجُكۡم  
َ
ِۡن أ َوِإن َفاتَُكۡم َشۡيء  م 

ارِ َفَعاَقۡبُتۡم  هِذيَن إِلَي ٱلُۡكفه فَـ َاتُواْ ٱل
  ْْۚ نَفُقوا

َ
ِۡثَل َمآ أ ۡزَوَُٰجُهم م 

َ
َذَهَبۡت أ

نُتم بِهِۦ  
َ
هِذٓي أ َ ٱل َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١١ ُمۡؤِمُنونَ 

12. Эй паёмбар, ҳангоме ки занони 

муъмин назди ту омаданд, то бо ту 

байъат кунанд, ки чизеро бо Аллоҳ 

таоло шарик насозанд ва дуздӣ 

накунанд ва муртакиби зино нашаванд 

ва фарзандони худро накушанд ва 

фарзандеро ба дурӯғ ба 

шавҳаронашон нисбат надиҳанд ва 

дар корҳои нек аз ту нофармонӣ 

накунанд, бо онон байъат кун ва аз 

Аллоҳ таоло барояшон омурзиш 

бихоҳ. Бе гумон, Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст 

ِبيُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ِ ها يُۡشِرۡكَن بِٱَّلله ن ل
َ
ُيَبايِۡعَنَك عَلَىَٰٓ أ

ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن َولَا   َشۡيـ ٗ
تِيَن بُِبۡهَتَٰٖن  

ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
َيۡقُتلَۡن أ

يِۡديهِ 
َ
رُۡجلِِهنه  َيۡفتَِريَنُهۥ َبيَۡن أ

َ
نه َوأ

َولَا َيۡعِصيَنَك فِي َمۡعُروٖف  
ْۚ إِنه  َ َفَبايِۡعُهنه َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنه ٱَّلله

َ َغُفور  رهِحيم    ١٢ ٱَّلله

13. Эй касоне, ки имон овардаед, бо 

қавме, ки Аллоҳ таоло бар онон хашм 

[-у ғазаб] гирифтааст, дӯстӣ накунед. 

Онҳо аз охират маъюсанд, ҳамон гуна 

ки кофирон аз гӯрхуфтагон [мурдагони 

дар гӯристон дафншуда] маъюсанд 

هۡواْ َقۡوًما   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتَتَول َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُ َعلَۡيِهۡم َقۡد يَئُِسواْ ِمَن   َغِضَب ٱَّلله
اُر ِمۡن   ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلُۡكفه

ۡصَحَِٰب ٱ
َ
 ١٣ لُۡقُبورِ أ
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Сураи Сафф  الصف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар 

замин аст, тасбеҳи Аллоҳ таоло 

мегӯянд ва Ӯ пирӯзманди ҳаким аст 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي  َسبهَح  ِ َما فِي ٱلسه َّلِله
ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ١ ٱلۡأ

2. Эй касоне, ки имон овардаед, чаро 

чизеро мегӯед, ки [ба он] амал 

намекунед? 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٢ لَا َتۡفَعلُونَ 

3. Назди Аллоҳ таоло сахт нописанд 

[ва муҷиби хашм] аст, ки чизеро 

бигӯед, ки [ба он] амал намекунед. 

ن َتُقولُواْ َما  
َ
ِ أ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله

 ٣ لَا َتۡفَعلُونَ 

4. Бе гумон, Аллоҳ таоло касонеро, ки 

чун бинои оҳанин саф баста [ва] дар 

роҳи Ӯ пайкор мекунанд, дӯст медорад 

هِذيَن يَُقَٰتِلُوَن فِي   َ ُيحِبُّ ٱل إِنه ٱَّلله
نهُهم ُبۡنَيَٰن  

َ
ا َكأ َسبِيلِهِۦ َصف ٗ

ۡرُصوص    ٤ مه

5. Ва [эй паёмбар, ба ёд овар] 

ҳангомеро, ки Мӯсо ба қавмаш гуфт: 

«Эй қавми ман, чаро маро озор [ва 

азият] мерасонед, дар ҳоле ки 

медонед, бе гумон, ман фиристодаи 

Аллоҳ таоло ба сӯи шумо ҳастам?». 

Пас, чун онон [аз ҳақ] мунҳариф 

шуданд, Аллоҳ таоло дилҳояшонро 

мунҳариф сохт; ва Аллоҳ таоло қавми 

нофармонро ҳидоят намекунад. 

َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم لَِم  
ن ِي رَُسوُل تُۡؤُذونَنِي َوَقد تهۡعلَُموَن 

َ
أ

  ُ َزاَغ ٱَّلله
َ
ا َزاُغٓواْ أ ِ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه ٱَّلله

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  قُلُوبَُهۡمْۚ َوٱَّلله
 ٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 



 

As-Saff 

 

1000 

 

 الصف 

6. Ва [ёдовар бош] ҳангоме ки Исо 

писари Марям гуфт: «Эй Бани Исроил, 

бе гумон, ман фиристодаи Аллоҳ 

таоло ба сӯйи шумо ҳастам. Он чи аз 

Таврот, ки пеш аз ман буда тасдиқ 

мекунам ва [низ] муждадиҳанда ба 

расуле ҳастам, ки баъд аз ман меояд 

ва номаш «Аҳмад» аст». Пас ҳангоме 

ки ӯ [Аҳмад] бо муъҷизаҳо [ва далоили 

равшан] ба сӯи онон омад, гуфтанд: 

«Ин ҷодуи ошкор аст». 

َوِإۡذ َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيََٰبنِٓي  
ِ إِلَۡيُكم  َِٰٓءيَل إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله إِۡسَر

َٰةِ   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َصد  مُّ
تِي ِمنُۢ َبۡعِدي 

ۡ
َرُۢا بِرَُسوٖل يَأ ِ َوُمبَش 

ا َجآَءُهم   ۡحمَُدۖۡ فَلَمه
َ
ۥٓ أ ٱۡسُمُه

َذا ِسۡحر   بِٱلَۡبي َِنَِٰت َقالُواْ َهَٰ 
بِين    ٦ مُّ

7. Чи касе ситамгортар аз он касе аст, 

ки бар Аллоҳ таоло дурӯғ бубандад, 

дар ҳоле ки ба [дини] ислом даъват 

мешавад? Ва Аллоҳ таоло гурӯҳи 

ситамгоронро ҳидоят намекунад. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

َو يُۡدَعيَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ  ٱلَۡكِذَب َوهُ 
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   َوٱَّلله

َٰلِِمينَ   ٧ ٱلظه

8. Онҳо мехоҳанд нури Аллоҳро бо 

даҳони худ хомӯш кунанд, вале Аллоҳ 

таоло комилкунандаи нури хеш аст; 

ҳарчанд кофирон хуш надошта 

бошанд. 

 ِ   يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله
ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ   ۡفَوَٰهِِهۡم َوٱَّلله

َ
بِأ

َٰفُِرونَ   ٨ ٱلَۡك

9. Ӯст, ки паёмбарашро бо ҳидояту 

дини ҳақ фиристодааст, то онро бар 

ҳамаи адён пирӯз гардонад, ҳарчанд 

мушрикон нохушнуд бошанд 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ 
َ
هِذٓي أ بِٱلُۡهَدىَٰ ُهَو ٱل

يِن  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  َوِديِن ٱلۡحَق 
 ٩ ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 

10. Эй касоне, ки имон овардаед, оё 

[мехоҳед] шуморо ба тиҷорате 

роҳнамоӣ кунам, ки шуморо аз азоби 

дарднок наҷот диҳад? 

هِذيَن َءاَمُنواْ هَ  َها ٱل يُّ
َ
ُدلُُّكۡم َيَٰٓأ

َ
ۡل أ

ِۡن َعَذاٍب  عَلَىَٰ تَِجََٰرةٖ تُنِجيُكم م 
لِيمٖ 

َ
 ١٠ أ
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11. Ба Аллоҳ таоло ва паёмбараш 

имон биёваред ва бо амвол ва 

ҷонҳоятон дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод 

кунед. Агар бидонед, ин [кор] барои 

шумо беҳтар аст. 

 ِ َورَُسولِهِۦ  تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
  ِ َوتَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله

َٰلُِكۡم   نُفِسُكۡمْۚ َذ
َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
بِأ

 ١١ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

12. [Агар чунин кардед, Аллоҳ таоло] 

гуноҳонатонро мебахшад ва шуморо 

дар боғҳое [аз биҳишт] ворид мекунад, 

ки ҷӯйборон аз зери [дарахтони] он 

ҷорӣ аст ва дар хонаҳои покиза дар 

биҳишт ҷовидон [ҷой медиҳад]. Ин 

комёбии бузурге аст. 

َيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم  
َٰٖت َتجۡرِي ِمن   َويُۡدِخلُۡكۡم َجنه

نَۡهَُٰر َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي  
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   َِٰت َعۡدٖنِۚ َذ َجنه
 ١٢ ٱلَۡعِظيمُ 

13. Ва [неъмати] дигаре, ки онро дӯст 

доред, [низ ба шумо иноят 

мефармояд, ки ҳамоно] ёрӣ аз сӯйи 

Аллоҳ таоло ва пирӯзии наздик аст; ва 

муъминонро [ба ин пирӯзӣ] башорат 

деҳ. 

  ِ َِن ٱَّلله ۖۡ نَۡصر  م  ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَها
ُ
َوأ

ُۗ وَ  ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ َوَفۡتح  قَرِيب  ِ  ١٣ بَش 

14. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ёварони [дини] Аллоҳ таоло бошед; 

ҳамон гуна ки Исо – писари Марям – 

ба ҳавориюн гуфт: «Чи касоне ёварони 

ман [дар даъват] ба сӯи Аллоҳ таоло 

ҳастанд?». Ҳавориюн гуфтанд: «Мо 

ёварони [дини] Аллоҳ таоло ҳастем». 

Пас, гурӯҳе аз Бани Исроил имон 

оварданд ва гурӯҳе кофир шуданд. Он 

гоҳ мо касонеро, ки имон оварда 

буданд, бар душманонашон неру [ва 

тавоноӣ] додем, ва саранҷом пирӯз 

шуданд 

نَصاَر 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِ َكمَ  ا َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱَّلله
 ِۡۖ نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
لِلَۡحَوارِي ِـَۧن َمۡن أ

  ِۡۖ نَصاُر ٱَّلله
َ
َقاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ

َِٰٓءيَل   ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر آئَِفة  م  فَـ َاَمَنت طه
هِذيَن   يهۡدنَا ٱل

َ
ۖۡ فَأ آئَِفة  َوَكَفَرت طه

ۡصَبُحواْ َءاَمُنواْ عَلَىَٰ َعُدو ِهِۡم َف 
َ
أ

 ١٤ َظَِٰهرِينَ 
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Сураи Ҷумъа  الجمعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар 

замин аст, тасбеҳи Аллоҳ таоло 

мегӯянд; [Аллоҳ таоло] ки фармонраво, 

муназзаҳ [ва] пирӯзманду ҳаким аст 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله
وِس ٱلَۡعزِيزِ   ۡرِض ٱلَۡملِِك ٱلُۡقدُّ

َ
ٱلۡأ

 ١ ٱلۡحَِكيمِ 

2. Ӯст, ки аз миёни бесаводон 

паёмбаре аз миёни худашон барангехт, 

ки оятҳояшро бар онҳо бихонад ва 

эшонро пок гардонад ва ба онон Китоб 

[Қуръон] ва ҳикмат биёмӯзад; агарчи 

пеш аз ин дар гумроҳии ошкор буданд 

ِي ِـَۧن  م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ  رَُسولٗا م 
ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب  َويَُزك 

ِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفي  َوٱلۡحِۡكَمَة وَ 
بِينٖ   ٢ َضَلَٰٖل مُّ

3. Ва [ин паёмбар] бар гурӯҳи дигаре аз 

онон [низ мабъус шудааст], ки ҳанӯз ба 

онҳо [наслҳои пешин] напайвастаанд; 

ва Ӯ шикастнопазири ҳаким аст 

ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمْۚ   وََءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمه
 ٣ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

4. Ин фазли Аллоҳ таоло аст, ки онро 

ба ҳар кас, ки бихоҳад, мебахшад; ва 

Аллоҳ таоло дорои фазли азим аст 

 ْۚ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك َفۡضُل ٱَّلله َذ
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٤ َوٱَّلله

5. Масали касоне, ки [амал ба] Таврот 

ба онон таклиф шуд, вале онро 

[чунончи бояду шояд] риоя накарданд, 

ҳамчун харест, ки китобҳоеро ҳамл 

мекунад [аммо аз он чизе 

намефаҳмад]. Чи бад аст масали 

гурӯҳе, ки оёти илоҳиро такзиб 

карданд! Ва Аллоҳ таоло гурӯҳи 

ситамгоронро ҳидоят намекунад 

ََٰة ُثمه لَۡم  مَ  ۡوَرى هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلته َثُل ٱل
َيحِۡملُوَها َكَمَثِل ٱلۡحَِمارِ َيحِۡمُل 

هِذيَن  ۡسَفاَرُۢاْۚ بِۡئَس َمَثُل ٱلَۡقۡوِم ٱل
َ
أ

ُ لَا َيۡهِدي  ِْۚ َوٱَّلله بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َكذه
َٰلِِمينَ   ٥ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
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6. Бигӯ: «Эй яҳудиён, агар гумон доред, 

ки [танҳо] шумо дӯстони Аллоҳ таоло 

ҳастед, на мардуми дигар, пас, агар 

рост мегӯед, орзуи марг кунед» 

هِذيَن َهاُدٓواْ إِن  َها ٱل يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ِ ِمن   ۡولَِيآُء َّلِله
َ
نهُكۡم أ

َ
زََعۡمُتۡم أ

اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن   ُدوِن ٱلنه
 ٦ ِدقِينَ ُكنُتۡم َصَٰ 

7. Вале онҳо ба хотири он чи аз пеш 

фиристодаанд, ҳаргиз он орзуро 

нахоҳанд кард; ва Аллоҳ таоло [аз 

ҳоли] ситамгорон огоҳ аст 

َمۡت   بََدُۢا بَِما َقده
َ
ۥٓ أ َولَا َيَتَمنهۡونَُه

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله
َ
 ٧ أ

8. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Он марге, ки аз 

он фирор мекунед, яқинан, ба шумо 

хоҳад расид, сипас ба сӯйи [Аллоҳ 

таоло он] донои ғайб ва ошкор 

бозгардонда мешавед; он гоҳ шуморо 

аз он чи анҷом медодед, огоҳ месозад» 

وَن ِمۡنُه   هِذي تَفِرُّ قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
وَن إِلَيَٰ  َفإِنهُهۥ ُمَلَٰ  قِيُكۡمۖۡ ُثمه تَُردُّ

َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع
 ٨ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

9. Эй касоне, ки имон овардаед, 

ҳангоме ки дар рӯзи ҷумъа барои 

намоз азон гуфта шавад, ба сӯйи 

[намозу] зикри Аллоҳ таоло бишитобед 

ва хариду фурӯшро раҳо кунед. Агар 

бидонед, ин барои шумо беҳтар аст 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لَوَٰةِ ِمن يَۡوِم ٱلۡجُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ   لِلصه
َٰلُِكۡم   ِ َوَذُرواْ ٱلَۡبۡيَعْۚ َذ إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله

 ٩ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

10. Пас, ҳангоме ки намоз поён ёфт, 

[барои касби ризқу рӯзӣ] дар замин 

пароканда шавед ва аз фазли Аллоҳ 

таоло талаб кунед; ва Аллоҳро бисёр 

ёд кунед, то растагор шавед 

ةُ فَٱنتَِشُرواْ فِي  لَوَٰ َفإَِذا ُقِضَيِت ٱلصه
 ِ ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ ِمن َفۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ
َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم  َوٱذۡ  ُكُرواْ ٱَّلله

 ١٠ ُتۡفلُِحونَ 
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11. [Эй Паёмбар, бархе аз ин мардум] 

Ҳангоме ки тиҷорат ё саргармие 

бубинанд, [аз атрофи ту] ба сӯйи он 

пароканда мешаванд ва туро истода 

[бар минбар] раҳо мекунанд. Бигӯ: «Он 

чи дар назди Аллоҳ таоло аст, беҳтар 

аз саргармӣ ва тиҷорат аст; ва Аллоҳ 

таоло беҳтарин рӯзидиҳанда аст» 

ٓواْ  ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
َوِإَذا َرأ

ْۚ قُۡل َما ِعنَد   إِلَۡيَها َوتََرُكوَك َقآئِٗما
َِجََٰرةِِۚ  َِن ٱللهۡهوِ َوِمَن ٱلت  ِ َخيۡر  م  ٱَّلله

ُ َخيُۡر  َٰزِقِينَ َوٱَّلله  ١١ ٱلره
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Сураи Мунофиқун المنافقون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳангоме ки мунофиқон назди ту 

оянд, [савганд мехӯранд ва] мегӯянд: 

«Мо гувоҳӣ медиҳем, ки, яқинан, ту 

фиристодаи Аллоҳ таоло ҳастӣ»; ва 

Аллоҳ таоло медонад, ки бе гумон, ту 

фиристодаи Ӯ ҳастӣ ва Аллоҳ таоло 

гувоҳӣ медиҳад, ки мунофиқон, 

яқинан, дурӯғгӯ ҳастанд 

إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َقالُواْ نَۡشَهُد 
ُ َيۡعلَُم إِ  ُِۗ َوٱَّلله نهَك  إِنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله

ُ يَۡشَهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن   لَرَُسولُُهۥ َوٱَّلله
َِٰذبُونَ   ١ لََك

2. Онҳо савгандҳои худро сипар қарор 

доданд, пас, [мардумро] аз роҳи Аллоҳ 

таоло боздоштанд. Ростӣ, ки онон чи 

бад мекунанд! 

واْ َعن   يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة َفَصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِْۚ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ  َسبِيِل ٱَّلله
 ٢ َيۡعَملُونَ 

3. Ин бад-он хотир аст, ки онҳо имон 

оварданд, сипас кофир шуданд, он гоҳ 

бар дилҳояшон муҳр ниҳода шуда, 

пас, дарнамеёбанд 

نهُهۡم َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ  
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ِ ِهۡم َفُهۡم لَا  َفُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوب
 ٣ َيۡفَقُهونَ 

4. Ва ҳангоме ки онҳоро бубинӣ, ҷисм 

[ва чеҳра]-ашон туро ба шигифт 

оварад ва агар [сухан] гӯянд, [ба 

хотири фасоҳати каломашон] ба 

суханонашон гӯш медиҳӣ. Гӯё, онҳо 

чӯбҳои такядода ба деворанд, ҳар 

бонгеро алайҳи худ мепиндоранд. 

Онон душман [-и ҳақиқӣ] ҳастанд; пас, 

аз онон бар ҳазар бош. Аллоҳ таоло 

онҳоро бикушад! Чи гуна [аз ҳақ] 

мунҳариф мешаванд? 

ۡجَساُمُهۡمۖۡ  
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞َوِإَذا َرأ

نهُهۡم  
َ
َوِإن َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖۡ َكأ

َسنهَدة ۖۡ َيحۡ  َسُبوَن ُكله  ُخُشب  مُّ
َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمْۚ ُهُم ٱلَۡعُدوُّ 
هيَٰ  ن

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق

 ٤ يُۡؤَفُكونَ 
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5. Ва ҳангоме ки ба онҳо гуфта шавад: 

«Биёед, то расулуллоҳ барои шумо 

омурзиш бихоҳад», сарҳои худро 

такон медиҳанд ва онҳоро мебинӣ, ки 

[аз суханони ту] рӯйгардон мешаванд 

ва такаббур меварзанд 

َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر 
ۡواْ رُُءوَسُهۡم   ِ لَوه لَُكۡم رَُسوُل ٱَّلله

وَن َوُهم  ۡيَتُهۡم يَُصدُّ
َ
َوَرأ

ۡسَتۡكبُِرونَ   ٥ مُّ

6. Барои онҳо яксон аст, ки барояшон 

омурзиш бихоҳӣ ё нахоҳӣ; Аллоҳ 

таоло ҳаргиз ононро намебахшад. Бе 

гумон, Аллоҳ таоло қавми 

нофармонро ҳидоят намекунад 

ۡم لَۡم  
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

ُ لَُهۡمْۚ إِنه   تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن َيۡغفَِر ٱَّلله
َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٦ ٱَّلله

7. Онҳо касоне ҳастанд, ки мегӯянд: 

«Ба онон, ки назди Расулуллоҳ 

ҳастанд, [чизе] инфоқ накунед, то [аз 

гирди ӯ] пароканда шаванд; ҳоло онки 

ганҷинаҳои осмон ва замин аз они 

Аллоҳ таоло аст, вале мунофиқон 

дарнамеёбанд 

 ْ هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقوا عَلَىَٰ  ُهُم ٱل
  ُْۗ وا ِ َحتهيَٰ يَنَفضُّ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َخَزآئُِن ٱلسه َوَّلِله

 ٧ َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهونَ 

8. Онҳо мегӯянд: «Агар ба Мадина 

бозгардем, яқинан соҳибони иззат 

фурумоягонро аз он ҷо берун 

мекунанд»; дар ҳоле ки иззат аз они 

Аллоҳ таоло ва фиристодаи Ӯ ва 

муъминон аст; вале мунофиқон 

намедонанд 

َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعَنآ إِلَي ٱلَۡمِديَنةِ  
 ِ ْۚ َوَّلِله َذله

َ
َعزُّ ِمۡنَها ٱلۡأ

َ
لَُيۡخرَِجنه ٱلۡأ

ةُ َولِرَُسولِهِۦ َولِلُۡمۡؤِمنِيَن   ٱلۡعِزه
 ٨ َنَٰفِقِيَن لَا َيۡعلَُمونَ َوَلَِٰكنه ٱلۡمُ 

9. Эй касоне, ки имон овардаед, 

амволу фарзандонатон шуморо аз ёди 

Аллоҳ таоло ғофил накунад; ва ҳар 

кас, ки чунин кунад, онон зиёнкоранд 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تُلِۡهُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡوَلَُٰدُكۡم َعن
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َولَٓا أ

َ
ذِۡكرِ   أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َٰلَِك فَأ ِْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ٱَّلله

 ٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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10. Ва аз он чи ба шумо рӯзӣ додаем, 

[дар роҳи Аллоҳ таоло] инфоқ кунед, 

пеш аз он ки марг ба суроғи яке аз 

шумо ояд ва бигӯяд: «Парвардигоро, 

эй кош [марги] маро муддати каме ба 

таъхир меандохтӣ, то [дар роҳи ту] 

садақа диҳам ва аз накукорон бошам» 

ِن َقۡبِل  ا َرَزۡقَنَُٰكم م  نفُِقواْ ِمن مه
َ
َوأ

َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت َفَيُقوَل  
َ
تَِي أ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

َجٖل قَرِيٖب 
َ
ۡرتَنِٓي إِلَيَٰٓ أ خه

َ
ِ لَۡولَٓا أ َرب 

َِن  ُكن م 
َ
َق َوأ ده صه

َ
فَأ

َٰلِِحينَ   ١٠ ٱلصه

11. Ва[-ле] ҳар кас аҷалаш фаро 

расад, ҳаргиз Аллоҳ таоло [онро] ба 

таъхир намеандозад, ва Аллоҳ таоло 

аз он чи мекунед, огоҳ аст 

ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء   َر ٱَّلله ِ َولَن يَُؤخ 
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر َجلَُهاْۚ َوٱَّلله

َ
 ١١ أ
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Сураи Тағобун  التغابن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он чи дар осмонҳо ва он чи дар 

замин аст, ҳама тасбеҳи Аллоҳ таоло 

мегӯянд. Фармонравоӣ аз они Ӯст ва 

сипос [-у ситоиш низ] аз они Ӯст ва Ӯ 

бар ҳама чиз тавоност 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله
ۡرِضِۖ لَُه ٱلُۡملُۡك َولَُه ٱلۡحَۡمُدۖۡ َوُهَو  

َ
ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 
 ١ عَلَىَٰ ُكل 

2. Ӯст, ки шуморо офарид; пас, [гурӯҳе] 

аз шумо кофиранд ва [гурӯҳе] аз шумо 

муъмин ҳастанд; ва Аллоҳ таоло аз он 

чи мекунед, огоҳ аст 

هِذي َخلََقُكۡم َفِمنُكۡم َكافِر    ُهَو ٱل
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ْۚ َوٱَّلله ۡؤِمن  َوِمنُكم مُّ

 ٢ بَِصيرٌ 

3. Осмонҳо ва заминро ба ҳақ офарид 

ва шуморо [дар раҳими модаронатон] 

шаклу сурат бахшид. Пас, шаклу 

сурататонро наку [ва зебо] гардонд, ва 

бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Ӯст 

  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ 
َ
َرُكۡم فَأ َوَصوه

 ٣ ٱلَۡمِصيرُ 

4. Он чиро, ки дар осмонҳо ва замин 

аст медонад ва он чиро пинҳон 

медоред ва он чиро ки ошкор мекунед, 

[низ] медонад; ва Аллоҳ таоло аз он чи 

дар синаҳост, огоҳ аст 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

وَن َوَما ُتۡعلُِنوَنْۚ   َويَۡعلَُم َما تُِسرُّ
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ٤ َوٱَّلله

5. Оё хабари касонеро, ки пеш аз ин 

кофир шуданд, ба шумо нарасидааст? 

Онҳо [таъми] кайфари кори худро 

чашиданд ва азоби дардноке хоҳанд 

дошт 

هِذيَن َكَفُرواْ   تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ۡمرِهِۡم َولَُهۡم 
َ
ِمن َقۡبُل َفَذاُقواْ َوبَاَل أ

لِيم  
َ
 ٥ َعَذاٌب أ
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6. Ин бад-он сабаб аст, ки 

паёмбаронашон бо муъҷизот [ва 

далоили равшан] ба сӯйи онон 

омаданд, пас, [онҳо аз рӯи такаббур] 

гуфтанд: «Оё башаре [монанди мо] 

мехоҳад ҳидоятамон кунад?». Он гоҳ 

кофир шуданд ва рӯй гардонданд ва 

Аллоҳ таоло [аз онон ва имонашон] 

бениёз буд; ва Аллоҳ таоло бениёзи 

сутуда аст 

َٰلَِك  تِيِهۡم رُُسلُُهم  َذ
ۡ
نهُهۥ َكانَت تهأ

َ
 بِأ

بََشر  َيۡهُدوَنَنا 
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقالُٓواْ أ

  ْۚ ُ ٱۡسَتۡغَني ٱَّلله ْۖۡ وه هوا فََكَفُرواْ َوتََول
ُ َغنِيٌّ َحمِيد    ٦ َوٱَّلله

7. Касоне, ки кофир шуданд, гумон 

бурданд, ки ҳаргиз барангехта 

нахоҳанд шуд. Бигӯ: «Оре; ба 

Парвардигорам савганд, яқинан [ҳама] 

барангехта хоҳед шуд; он гоҳ аз он чи 

мекардед, ба шумо хабар хоҳанд дод 

ва ин [кор] бар Аллоҳ таоло осон аст» 

  ْْۚ ن لهن ُيۡبَعُثوا
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱل

 َ ُتنَبهُؤنه قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي لَُتۡبَعثُنه ُثمه ل
 ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله بَِما َعِملُۡتۡمْۚ َوَذ

 ٧ يَِسير  

8. Пас, ба Аллоҳ таоло ва Паёмбараш 

ва нуре, ки нозил кардаем, имон 

биёваред; ва Аллоҳ таоло аз он чи 

мекунед, огоҳ аст. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلنُّورِ   فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
 ْۚ نَزلَۡنا

َ
هِذٓي أ ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱل َوٱَّلله

 ٨ َخبِير  

9. Рӯзе, ки ҳамаи шуморо [дар 

маҳшар] гирд меоварад. Он рӯз рӯзи 

зиёнкоре аст ва ҳар кас ба Аллоҳ 

таоло имон оварад ва корҳои шоиста 

анҷом диҳад, гуноҳони ӯро мебахшад 

ва ӯро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид 

мекунад, ки ҷӯйборҳо зери [дарахтони] 

он ҷорӣ аст; ҷовидона дар он 

мемонанд. Ин комёбии бузург аст. 

َٰلَِك   يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذ
  ِ َغابُِنِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله يَۡوُم ٱلته

ِۡر َعۡنُه  َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يَُكف 
َٰٖت تَ  جۡرِي  َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡدِخلُۡه َجنه

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ 
َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  بَٗداْۚ َذ
َ
 ٩ أ

10. Ва касоне, ки кофир шуданд ва 

оёти Моро такзиб карданд, онон аҳли 

оташ [-и дузах]-анд ва ҷовидона дар 

он мемонанд; ва чи бад [саранҷом ва] 

ҷойгоҳе аст! 

هذِ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ  َوٱل يَن َكَفُرواْ َوَكذه
ۡصَحَُٰب ٱلنهارِ َخَٰلِِديَن 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٠ فِيَها
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11. Ҳеҷ мусибате [ба инсон] 

намерасад, магар ба ҳукм [-у 

фармони] Аллоҳ таоло; ва ҳар кас ба 

Аллоҳ таоло имон оварад, [Аллоҳ 

таоло] қалбашро ҳидоят мекунад; ва 

Аллоҳ таоло ба ҳама чиз доност. 

ها بِإِۡذِن   ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

ۚۥْ   ِ َيۡهِد قَلَۡبُه ُِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

ُ بِكُل   ١١ َوٱَّلله

12. Аз Аллоҳ таоло итоат кунед ва 

расулро [низ] итоат кунед. Пас, агар 

рӯй бигардонед, [бидонед, ки] 

фиристодаи Мо вазифае ҷуз иблоғи 

ошкор надорад. 

ْۚ َفإِن   ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

هۡيُتۡم َفإِنهَما عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ   تََول
 ١٢ ٱلُۡمبِينُ 

13. Аллоҳ таоло аст, ки ҳеҷ маъбуде 

[ба ҳақ] ҷуз Ӯ нест; пас муъминон бояд 

бар Аллоҳ таоло таваккал кунанд. 

  ِ ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
 ١٣ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

14. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

ростӣ, ки [баъзе] аз ҳамсаронатон ва 

фарзандонатон душманони шумо 

ҳастанд; пас, аз онҳо барҳазар бошед; 

ва агар афв кунед ва чашм бипӯшед 

ва бибахшед, бе гумон, Аллоҳ таоло 

омурзандаи меҳрубон аст. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ِمۡن   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ا لهُكۡم  ۡوَلَِٰدُكۡم َعُدو ٗ
َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
أ

ُحواْ  فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن َتۡعُفواْ َوتَۡصفَ 
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ َوَتۡغفُِرواْ َفإِنه ٱَّلله

15. Ҷуз ин нест, ки амволу 

фарзандонатон василаи омурзиши 

[шумо] ҳастанд; ва Аллоҳ таоло аст, ки 

подоши бузург назди Ӯст. 

  ْۚ ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة 
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َوأ

َ
إِنهَمآ أ

ۡجرٌ 
َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ  ١٥ َعِظيم   َوٱَّلله

16. Пас то он ҷо ки метавонед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед ва [ҳақро] 

бишнавед ва фармон баред ва инфоқ 

кунед, ки барои худи шумо беҳтар аст; 

ва касоне, ки аз бухлу ҳирси нафси 

хеш дар амон бимонанд, ононанд, ки 

растагоранд. 

 َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ   فَٱتهُقواْ ٱَّلله
نُفِسُكۡمُۗ 

َ
نفُِقواْ َخيٗۡرا ل ِأ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

 ١٦ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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17. Агар ба Аллоҳ таоло қарзи наку 

диҳед, онро барои шумо афзун 

мекунад ва шуморо меомурзад; ва 

Аллоҳ таоло қадршиноси бурдбор аст. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا   إِن ُتۡقرُِضواْ ٱَّلله
  ُ يَُضَٰعِۡفُه لَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ١٧ َشُكوٌر َحلِيمٌ 

18. [Ӯ] Донои ниҳону ошкор [ва] 

бузургу баландмартаба аст 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع

 ١٨ ٱلۡحَِكيمُ 



 

At-Talaq 

 

1012 

 

 الطالق 

Сураи Талоқ الطلاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй Паёмбар, ҳаргоҳ хостед занонро 

талоқ диҳед, пас, онҳоро дар замони 

[оғози] идда талоқ диҳед ва ҳисоби 

иддаро нигаҳ доред ва аз Аллоҳ 

таоло, ки Парвардигори шумост, парво 

кунед. На шумо онҳоро аз хонаҳояшон 

берун кунед ва на онҳо берун раванд; 

магар он ки кори зишти ошкоре 

муртакиб шаванд; ва ин ҳудуди 

[аҳкоми] Аллоҳ таоло аст ва ҳар кас аз 

ҳудуди Аллоҳ таоло таҷовуз кунад, 

мусалламан, ба худ ситам кардааст. 

Ту намедонӣ, шояд Аллоҳ таоло пас аз 

он, вазъи тозае фароҳам оварад [ки ба 

сулҳу оштӣ мунҷар шавад] 

ِبيُّ إَِذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ۡۖ ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
تِِهنه َوأ َفَطل ُِقوُهنه لِعِده

 َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه   َوٱتهُقواْ ٱَّلله
ن  

َ
هٓا أ ِمنُۢ ُبُيوتِِهنه َولَا َيخۡرُۡجَن إِل
َبي َِنةِٖۚ َوتِلَۡك   تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
يَأ

 ِ ِْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله ُحُدوُد ٱَّلله
ۚۥْ لَا تَۡدرِي لََعله   َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه

ۡمٗرا
َ
َٰلَِك أ َ ُيحِۡدُث َبۡعَد َذ  ١ ٱَّلله

2. Пас, чун [онҳоро талоқ додед ва] 

иддаашон ба сар расид, эшонро ба 

тарзи шоистае нигаҳ доред ё ба тарзи 

шоистае аз онҳо ҷудо шавед; ва ду 

марди одил аз худатонро гувоҳ 

бигиред ва шаҳодатро барои Аллоҳ 

таоло барпо доред. Ин [ҳукме аст], ки 

ҳар кас ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат 

имон дорад, ба он панду андарз дода 

мешавад; ва ҳар кас, ки аз Аллоҳ 

таоло битарсад, роҳи наҷоте барои ӯ 

қарор медиҳад 

ۡمِسُكوُهنه 
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َفإَِذا بَلَۡغَن أ

ۡو َفارُِقوُهنه بَِمۡعُروٖف  
َ
بَِمۡعُروٍف أ

ِنُكۡم  ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل م 
َ
َوأ

َٰلُِكۡم  ِْۚ َذ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه
َ
َوأ

 ِ يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ َيجَۡعل  ِۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

هُهۥ َمخۡرَٗجا  ٢ ل
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3. Ва ӯро аз ҷойе, ки гумон надорад, 

рӯзӣ медиҳад; ва ҳар кас бар Аллоҳ 

таоло таваккал кунад, пас, ҳамон ӯро 

кофӣ аст. Бе гумон, Аллоҳ таоло 

фармони худро ба анҷом мерасонад. 

Мусалламан, Аллоҳ таоло барои ҳар 

чизе андозае қарор додааст. 

َويَۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث لَا َيحۡتَِسُبْۚ 
ِ َفهُ  ۥْٓۚ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله َو َحۡسُبُه

 ُ ِۚۦْ َقۡد َجَعَل ٱَّلله ۡمرِه
َ
َ َبَٰلُِغ أ إِنه ٱَّلله

ِ َشۡيٖء َقۡدٗرا
 ٣ لِكُل 

4. Ва касоне аз занонатон, ки аз одати 

моҳона маъюс шудаанд, агар [ба 

бордории онон] шак кардед, иддаи 

онон се моҳ аст ва [низ] онҳо, ки ҳайз 

нашудаанд ва иддаи занони бордор ин 

аст, ки вазъи ҳамл кунанд ва ҳар кас 

аз Аллоҳ таоло битарсад корашро 

барояш осон месозад 

َٰٓـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن  َوٱله
ََٰثُة  ُتُهنه ثََل ن َِسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم َفعِده

ْوَلَُٰت  
ُ
َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ َوأ ۡشُهرٖ َوٱله

َ
أ

 
َ
ْۚ  ٱلۡأ ن يََضۡعَن َحمۡلَُهنه

َ
َجلُُهنه أ

َ
ۡحمَاِل أ

ۡمرِهِۦ  
َ
هُهۥ ِمۡن أ َ َيجَۡعل ل َوَمن َيتهِق ٱَّلله

 ٤ يُۡسٗرا

5. Ин фармони Аллоҳ таоло аст, ки 

бар шумо нозил кардааст; ва ҳар кас 

аз Аллоҳ таоло парво кунад, Аллоҳ 

таоло гуноҳҳояшро аз ӯ мезудояд [ва 

мебахшад] ва подоши ӯро бузург 

мегардонад 

ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن   نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َٰلَِك أ َذ

ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ  َ يَُكف  َيتهِق ٱَّلله
ۡجًرا 

َ
ۥٓ أ  ٥ َويُۡعِظۡم لَُه



 

At-Talaq 

 

1014 

 

 الطالق 

6. Онон [занони муталлақа]-ро дар 

ҳадди тавони худ ҳар ҷо ки худатон 

сукунат доред, [ва дар тавонии 

шумост] сукунат диҳед ва ба онҳо зиён 

нарасонед, то [арсаро] бар онон танг 

кунед [ва пеш аз поёни идда маҷбур 

ба тарки манзил шаванд] ва агар 

бордор ҳастанд, нафақаи онҳоро 

бидиҳед, то вазъи ҳамл кунанд. Пас, 

агар [фарзандатонро] барои шумо шир 

медиҳанд, муздашонро бипардозед ва 

[ин корро] ба некӣ ва бо машварати 

ҳамдигар анҷом диҳед; ва агар ба 

тавофуқ нарасидед, пас зани дигаре 

[ба дархости шавҳар] ӯро шир диҳад 

ِن  ۡسِكُنوُهنه ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
أ

وُهنه لُِتَضي ِقُ  واْ وُۡجِدُكۡم َولَا تَُضآرُّ
ْوَلَِٰت َحمٖۡل 

ُ
ْۚ َوِإن ُكنه أ َعلَۡيِهنه

نفُِقواْ َعلَۡيِهنه َحتهيَٰ يََضۡعَن  
َ
فَأ

ۡرَضۡعَن لَُكۡم 
َ
ْۚ َفإِۡن أ َحمۡلَُهنه

تَِمُرواْ  
ۡ
ُجوَرُهنه َوأ

ُ
فَـ َاتُوُهنه أ

بَيَۡنُكم بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ۥٓ أ  ٦ فََستُرِۡضُع لَُه

7. Онон, ки доро [ва сарватманд] 

ҳастанд, бояд аз дороӣ [ва сарвати] 

худ инфоқ кунанд ва касе, ки тангдаст 

аст, бояд аз он чи ки Аллоҳ таоло ба ӯ 

дода инфоқ кунад. Аллоҳ таоло ҳеҷ 

касро ҷуз ба он андоза, ки ба ӯ [тавон] 

додааст, мукаллаф намекунад. Аллоҳ 

таоло ба зудӣ баъд аз сахтӣ [ва 

тангдастӣ] осонӣ [ва кушоиш] қарор 

медиҳад 

ِن َسَعتِهۖۦِۡ َوَمن  لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م 
آ  ُقِدَر َعلَۡيهِ رِۡزُقُهۥ فَلُۡينفِۡق ِممه

ها   ُ َنۡفًسا إِل ْۚ لَا يُكَل ُِف ٱَّلله ُ َُٰه ٱَّلله َءاتَى
ُ َبعۡ  ْۚ َسَيۡجَعُل ٱَّلله ََٰها َد ُعۡسٖر  َمآ َءاتَى

 ٧ يُۡسٗرا

8. Чи бисёр [аҳолии] шаҳрҳо, ки аз 

фармони Парвардигорашон ва 

[фармони] паёмбаронаш сарпечӣ 

карданд; пас, Мо ба шиддат аз онҳо 

ҳисоб кашидем ва ба азобе сахт [ва 

саҳмнок] азобашон кардем. 

ۡمرِ  
َ
ِن قَۡريٍَة َعَتۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

 ِ َها َورُُسلِهِۦ فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساٗبا  َرب 
بَۡنََٰها َعَذاٗبا نُّۡكٗرا  ٨ َشِديٗدا وََعذه

9. Пас онон кайфари кори худро 

чашиданд ва саранҷоми корашон зиён 

буд. 

ۡمرَِها وََكاَن َعَٰقَِبُة 
َ
َفَذاَقۡت َوبَاَل أ

ۡمرَِها ُخۡسًرا 
َ
 ٩ أ



 

At-Talaq 

 

1015 

 

 الطالق 

10. Аллоҳ таоло азоби сахте барояшон 

муҳайё кардааст. Пас, эй 

хирадмандоне, ки имон овардаед, аз 

Аллоҳ таоло парво кунед. Ҳамоно 

Аллоҳ таоло зикр [Қуръон]-ро ба сӯйи 

шумо нозил кардааст 

ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ  َعده ٱَّلله
َ
أ

هِذيَن ءَ  لَۡبَِٰب ٱل
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ َ َيَٰٓ ْْۚ ٱَّلله اَمُنوا

ُ إِلَۡيُكۡم ذِۡكٗرا نَزَل ٱَّلله
َ
 ١٠ َقۡد أ

11. [Ва низ] Паёмбаре [фиристода], ки 

оёти равшани Аллоҳро бар шумо 

мехонад, то касонеро, ки имон оварда 

ва корҳои шоиста анҷом додаанд, аз 

торикиҳо ба сӯйи нур берун оварад; ва 

ҳар кас ба Аллоҳ таоло имон оварад 

ва кори шоиста анҷом диҳад, [Аллоҳ 

таоло] ӯро ба боғҳое [аз биҳишт] ворид 

мекунад, ки аз зери [дарахтони] он 

ҷӯйборҳо ҷорӣ аст; ҷовидона дар он 

бимонанд. Ба ростӣ, Аллоҳ таоло 

ризқу рӯзиашро наку гардонидааст 

ِ رهُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰ  ِت ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ  ُمَبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج ٱل

لَُمَِٰت  َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ وََعِملُواْ ٱلصه
ِ َويَۡعَمۡل   ِۚ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ورِ إِلَي ٱلنُّ

َٰٖت َتجۡرِي ِمن   َصَٰلِٗحا يُۡدِخلُۡه َجنه
بَٗداۖۡ 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ
ۡحسَ 

َ
ُ لَُهۥ رِۡزًقاَقۡد أ  ١١ َن ٱَّلله

12. Аллоҳ таоло аст, ки ҳафт осмонро 

офарид ва аз замин [низ] ҳаммонанди 

онҳоро [офарид] ва фармони [Аллоҳ 

таоло] пайваста дар миёни онҳо нозил 

мешавад, то бидонед, ки Аллоҳ таоло 

бар ҳар чиз тавоност ва ин ки илми 

Аллоҳ таоло бар ҳама чиз иҳота дорад 

هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖت   ُ ٱل ٱَّلله
ۡمُر 

َ
ُل ٱلۡأ ۖۡ يَتَنَزه ۡرِض ِمۡثلَُهنه

َ
َوِمَن ٱلۡأ

 ِ
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
بَيَۡنُهنه لَِتۡعلَُمٓواْ أ

َحاَط 
َ
َ َقۡد أ نه ٱَّلله

َ
َشۡيٖء َقِدير  َوأ

ِ َشۡيٍء ِعلَۡمُۢا
 ١٢ بِكُل 
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Сураи Таҳрим التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй Паёмбар, чаро чизеро, ки Аллоҳ 

таоло бар ту ҳалол кардааст, ба 

хотири хушнудии ҳамсаронат [бар худ] 

ҳаром мекунӣ? Ва [бидон, ки дар ҳама 

ҳол] Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст. 

 ُ َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ ِبيُّ لَِم ُتحَر  َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

  ُ ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
لََكۖۡ تَبَۡتِغي َمۡرَضاَت أ

 ١ َغُفور  رهِحيم  

2. Ба ростӣ, ки Аллоҳ таоло шикасти 

савгандҳоятонро [бо додани каффора] 

бар шумо раво доштааст; ва Аллоҳ 

таоло дӯстдори шумост ва Ӯ донои 

ҳаким аст. 

ُ لَُكۡم َتحِلهَة  َقۡد فَرََض ٱَّلله
َُٰكۡمۖۡ َوُهَو  ُ َمۡولَى يَۡمَٰنُِكۡمْۚ َوٱَّلله

َ
أ

 ٢ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

3. Ва ҳангоме ки Паёмбар ба баъзе аз 

ҳамсаронаш суханонеро ба роз гуфт, 

пас, чун [он ҳамсар] онро [ба дигаре] 

хабар дод ва Аллоҳ таоло ӯ 

[Паёмбар]-ро бар он огоҳ кард, 

қисмате аз онро барои ӯ баён кард ва 

аз қисмате [дигар] худдорӣ намуд. 

Пас, ҳангоме ки [паёмбар] ӯро аз он 

хабар дод, [он зан] гуфт: «Чи касе 

инро ба ту хабар додааст?». 

[Паёмбар] Гуфт: «[Аллоҳи] донои огоҳ 

маро хабар додааст» 

ۡزَوَِٰجهِۦ 
َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإۡذ أ

ۡظَهَرهُ  
َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبهأ َحِديٗثا فَلَمه

ۡعرََض  
َ
ُ َعلَۡيهِ َعرهَف َبۡعَضُهۥ َوأ ٱَّلله

َها 
َ
ا َنبهأ بِهِۦ َقالَۡت  َعنُۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمه

نَِي ٱلَۡعلِيُم 
َ
َك َهََٰذاۖۡ َقاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
َمۡن أ

 ٣ ٱلۡخَبِيرُ 
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4. [Эй ҳамсарони паёмбар] агар шумо 

ду нафар ба даргоҳи Аллоҳ таоло 

тавба кунед [ба суди шумост]; бе 

гумон, дилҳоятон [аз ҳақ] мунҳариф 

гаштааст ва агар шумо ду нафар бар 

алайҳи ӯ ҳамдаст [муттафиқ] шавед, 

[бидонед] ки Аллоҳ таоло дӯсту ёвари 

ӯст ва [низ] Ҷабраил ва мардумони 

шоиста – аз муъминону фариштагон – 

[низ] баъд аз он пуштибон [мададгори 

ӯ] ҳастанд 

ِ َفَقۡد َصَغۡت   إِن َتُتوبَآ إِلَي ٱَّلله
ۖۡ َوِإن تََظََٰهرَ  ا َعلَۡيهِ َفإِنه قُلُوبُُكَما

َُٰه وَِجبِۡريُل َوَصَٰلُِح  َ ُهَو َمۡولَى ٱَّلله
َٰلَِك   ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َبۡعَد َذ

 ٤ َظِهيرٌ 

5. Чи басо агар шуморо талоқ диҳад, 

Парвардигораш ҳамсароне беҳтар аз 

шумо барояш ҷойгузин кунад, [ки] 

дӯшизагон ё занони мусулмон, 

муъмин, фармонбардор, тавбакор, 

ибодатгар [ва] рӯзадор бошанд 

ن 
َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعَسيَٰ َربُُّه

ِنُكنه  ۡزَوًَٰجا َخيٗۡرا م 
َ
ۥٓ أ ُيۡبِدلَُه

َٰنَِتَٰٖت  ۡؤِمَنَٰٖت َق ُمۡسلَِمَٰٖت مُّ
ئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت  َٰبَِدَٰٖت َسَٰٓ ئَِبٍَٰت َع َتَٰٓ

بۡكَاٗرا
َ
 ٥ َوأ

6. Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва 

хонаводаатонро аз оташе, ки ҳезуми 

он мардуму сангҳост нигаҳ доред; 

[оташе, ки] бар он фариштагони хашин 

ва сахтгир [гуморида шудаанд], ки 

ҳаргиз аз Аллоҳ таоло дар [мавриди] 

он чи ба онон фармон дода, 

нофармонӣ намекунанд ва ҳар чи 

фармон меёбанд, анҷом медиҳанд. 

نُفَسُكۡم  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ُقٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

اُس   ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوُقوُدَها ٱلنه
َ
َوأ

َوٱلۡحَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ  
َمَرُهۡم  

َ
َ َمآ أ ها َيۡعُصوَن ٱَّلله ِشَداد  ل

 ٦ َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 

7. Эй касоне, ки кофир шудаед, имрӯз 

узрхоҳӣ накунед. Ҷуз ин нест, ки дар 

баробари он чи мекардед, ҷазо дода 

мешавед 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا َتۡعَتِذُرواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۖۡ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم  ٱلَۡيۡوَم
 ٧ َتۡعَملُونَ 
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8. Эй касоне, ки имон овардаед, ба 

сӯйи Аллоҳ таоло тавба кунед, тавбае 

холисона. Умед аст Парвардигоратон 

гуноҳонатонро аз шумо бизудояд ва 

шуморо ба боғҳое [аз биҳишт] ворид 

кунад, ки ҷӯйборҳо аз зери [дарахтони] 

он ҷорӣ аст. Дар рӯзе ки Аллоҳ таоло 

паёмбар ва касонеро ки ҳамроҳи ӯ 

эмон овардаанд хор намекунад. 

Нурашон пешопеши онон ба самти 

росташон дар ҳаракат аст, мегӯянд: 

«Парвардигоро, нури моро ба тамом 

[ва камол] бирасон ва моро биёмурз. 

Бе гумон, Ту бар ҳар чиз тавоноӣ». 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
 َيَٰٓأ

ن  
َ
تَۡوبَٗة نهُصوًحا َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ
َِر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم  يَُكف 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن   َويُۡدِخلَُكۡم َجنه
  ُ نَۡهَُٰر يَۡوَم لَا ُيخۡزِي ٱَّلله

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۖۥۡ نُوُرُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه ِبيه َوٱل ٱلنه
يَۡمَٰنِ 

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
ِهۡم  يَۡسَعيَٰ َبيَۡن أ

تِۡمۡم لََنا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر 
َ
َيُقولُوَن َربهَنآ أ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل   ٨ لََنآ

9. Эй Паёмбар, бо кофирону 

мунофиқон ҷиҳод кун ва бар онҳо сахт 

бигир ва ҷойгоҳашон ҷаҳаннам аст; ва 

чи бад ҷойгоҳе аст! 

ِبيُّ َجَٰهِ  َها ٱلنه يُّ
َ
اَر  َيَٰٓأ ِد ٱلُۡكفه

َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ 
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى

ۡ
َوَمأ

 ٩ ٱلَۡمِصيرُ 

10. Аллоҳ таоло барои касоне, ки 

кофир шудаанд, ҳамсари Нуҳ ва 

ҳамсари Лутро масал задааст, ки он ду 

дар никоҳи ду тан аз бандагони солеҳи 

Мо буданд, пас, ба он ду хиёнат 

карданд ва [он ду бандаи солеҳ] 

натавонистанд, чизе аз [азоби] 

Аллоҳро аз он ду [зан] дафъ кунанд ва 

[ба онҳо] гуфта шуд: «Ҳамроҳи 

воридшавандагони ба оташи 

[ҷаҳаннам шумо низ] ворид шавед» 

هِذيَن َكَفُرواْ   ُ َمَثلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله
َت لُوٖطِۖ َكاَنَتا  ٱ

َ
َت نُوٖح َوٱۡمَرأ

َ
ۡمَرأ

َتحَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا َصَٰلَِحيِۡن 
فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم ُيۡغنَِيا َعۡنُهَما ِمَن  
اَر َمَع   ا َوقِيَل ٱۡدُخلَا ٱلنه ِ َشۡيـ ٗ ٱَّلله

َِٰخلِينَ   ١٠ ٱلده
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11. Аллоҳ таоло барои касоне, ки имон 

овардаанд, ҳамсари Фиръавн [Осия]-

ро масал задааст, ҳангоме ки гуфт: 

«Парвардигоро, хонае бароям назди 

худ дар биҳишт бисоз ва маро аз 

Фиръавн ва кирдораш наҷот бидеҳ ва 

маро аз қавми ситамгар раҳоӣ бахш» 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ُ َمَثلٗا ل ِل َوَضَرَب ٱَّلله
َت فِرَۡعوۡ 

َ
ِ ٱبِۡن ٱۡمَرأ َن إِۡذ َقالَۡت َرب 

لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي ِمن 
فِرَۡعۡوَن وََعَملِهِۦ َوَنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقۡوِم  

َٰلِِمينَ   ١١ ٱلظه

12. Ва [низ] Марям – духтари Имрон – 

ро [масал задааст], ки шармгоҳи 

хешро [пок] нигаҳ дошт, пас, Мо аз 

рӯҳи худ дар он дамидем ва [ӯ] 

калимоти Парвардигораш ва китобҳои 

Ӯро тасдиқ кард ва аз 

фармонбардорон буд 

َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ِعۡمَرََٰن ٱلهتِٓي  
ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ ِمن  

َ
أ

َقۡت بِكَلَِمَِٰت َرب َِها  وِحَنا َوَصده رُّ
 ١٢  ٱلَۡقَٰنِتِينَ َوُكُتبِهِۦ وََكانَۡت ِمنَ 
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Сураи Мулк  الملك 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Пурбаракату бузургвор аст касе, ки 

фармонравоии ҷаҳони ҳастӣ ба дасти 

Ӯст ва Ӯ бар ҳар чиз тавоност 

هِذي بَِيِدهِ ٱلُۡملُۡك َوُهَو عَلَىَٰ   تََبََٰرَك ٱل
ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 

 ١ ُكل 

2. [Ҳамон] Касе, ки маргу зиндагиро 

офарид, то шуморо биозмояд, ки 

кадом яке аз шумо накукортар аст; ва 

Ӯ пирӯзманду бахшанда аст 

ةَ  هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحََيوَٰ ٱل
ۡحَسُن َعَملٗاْۚ َوُهَو 

َ
يُُّكۡم أ

َ
لَِيۡبلَُوُكۡم أ

 ٢ ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغُفورُ 

3. Он ки ҳафт осмонро бар фарози 

якдигар офарид. Дар офариниш [-и 

Аллоҳ таоло] ҳеҷ беназмӣ ва халале 

намебинӣ. Бори дигар нигоҳ кун; оё 

нуқсе мебинӣ? 

هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰوَٰتٖ  ا  ٱل ۖۡ مه  ِطَباٗقا
ِنَٰمۡح ِمن تََفَٰوُٖتِۖ   تََرىَٰ فِي َخلِۡق ٱلره

فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرىَٰ ِمن  
 ٣ ُفُطورٖ 

4. Бори дигар [ба олами ҳастӣ] нигоҳ 

кун; [нуқсе нахоҳӣ дид ва] чашми ту, 

дар ҳоле ки хаста ва нотавон аст ба 

сӯйи ту бозмегардад 

 ۡ َتيِۡن يَنَقلِۡب  ُثمه ٱرِۡجِع ٱل َبَصَر َكره
إِلَۡيَك ٱلَۡبَصُر َخاِسٗئا َوُهَو  

 ٤ َحِسير  

5. Ба ростӣ, Мо осмони дунёро бо 

чароғҳо оростем ва онҳоро барои 

рондани шаётин қарор додем ва барои 

онон азоби [оташи] сӯзон омода 

сохтем 

ۡنَيا َمآَء ٱلدُّ بَِمَصَٰبِيَح  َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
َيَِٰطيِنِۖ   وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما ل ِلشه
عِيرِ  ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذاَب ٱلسه

َ
 ٥ َوأ

6. Ва барои касоне, ки ба 

Парвардигорашон кофир шуданд, 

азоби ҷаҳаннам аст; ва чӣ бад ҷойгоҳе 

аст! 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َعَذاُب  َولِل
 ٦ َس ٱلَۡمِصيرُ َجَهنهَمۖۡ َوبِئۡ 
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7. Ҳангоме ки дар он андохта шаванд, 

аз он наърае [ваҳшатнок] мешунаванд, 

дар ҳоле ки он меҷӯшад 

لُۡقواْ فِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا  
ُ
إَِذآ أ

 ٧ َوِهَي َتُفورُ 

8. Аз шиддати хашм наздик аст 

[ҷаҳаннам] пора-пора шавад. Ҳар гоҳ 

ки гурӯҳе дар он андохта мешаванд, 

нигаҳбононаш аз онон мепурсанд: «Оё 

бимдиҳандае ба суроғатон наомад?» 

لِۡقَي 
ُ
تَكَاُد َتَميهُز ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۖ ُكلهَمآ أ

لَۡم  
َ
لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ

َ
فِيَها َفۡوج  َسأ
تُِكۡم نَِذير  

ۡ
 ٨ يَأ

9. Мегӯянд: «Бале; бимдиҳанда ба сӯи 

мо омад, он гоҳ мо ӯро такзиб кардем 

ва гуфтем; «Ҳаргиз Аллоҳ таоло чизе 

нозил накардааст. Шумо ҷуз дар 

гумроҳии бузург нестед» 

ۡبَنا  َقالُواْ بَلَىَٰ َقۡد َجآَءنَا نَِذير  َفَكذه
ُ ِمن َشۡيٍء إِۡن   َل ٱَّلله َوقُلَۡنا َما نَزه

ها فِي َضَلَٰٖل  نُتۡم إِل
َ
 ٩ َكبِيرٖ أ

10. Ва [боз] мегӯянд: «Агар мо 

мешунидем ё тааққул мекардем, дар 

[зумраи] дузахиён набудем» 

ۡو َنۡعقُِل َما 
َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ

عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه
َ
 ١٠ ُكنها فِٓي أ

11. Пас, онҳо ба гуноҳи худ эътироф 

мекунанд. Пас, дурӣ [аз раҳмати 

Аллоҳ таоло] баҳраи дузахиён бод! 

فَٱۡعتََرُفواْ بَِذۢنبِِهۡم فَُسۡحٗقا 
عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ١١ ل ِأ

12. Бе гумон, касоне, ки дар ниҳон аз 

Парвардигорашон метарсанд, онон 

омурзишу подоши бузурге доранд 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم  بِٱلَۡغۡيِب إِنه ٱل
ۡجر  َكبِير  

َ
ۡغفَِرة  َوأ  ١٢ لَُهم مه

13. [Хоҳ] Гуфтори худро пинҳон доред 

ё онро ошкор созед, [ба ҳар ҳол] Ӯ ба 

он чӣ дар дилҳост, огоҳ аст 

ۦٓۖۡ   وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ
َ
واْ َقۡولَُكۡم أ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١٣ إِنهُهۥ َعلِيُم

14. Оё касе, ки [ҳамаи мавҷудотро] 

офаридааст, [ҳоли бандагонро] 

намедонад? Дар ҳоле ки Ӯ борикбин 

ва огоҳ аст 

لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللهِطيُف 
َ
أ

 ١٤ ٱلۡخَبِيرُ 
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15. Ӯ касе аст, ки заминро барои шумо 

ром гардонид, пас, дар гӯша ва канори 

он роҳ биравед ва аз рӯзии Ӯ бихӯред; 

ва бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи Ӯст 

ۡرَض 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُهَو ٱل

َذلُولٗا فَٱۡمُشواْ فِي َمَناكِبَِها وَُكلُواْ  
ِۡزقِهِۖۦۡ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ   ١٥ ِمن ر 

16. Оё худро аз [азоби] касе, ки дар 

осмон аст, дар амон медонед, ки 

[фармон диҳад] замин шуморо фуру 

барад ва ногаҳон ба ларзиш дарояд? 

ن َيخِۡسَف  
َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
َءأ

ۡرَض َفإَِذا ِهَي َتُمورُ 
َ
 ١٦ بُِكُم ٱلۡأ

17. Ё худро аз касе, ки дар осмон аст, 

дар амон медонед, ки тӯфони сахте 

бар шумо фиристад? Пас, ба зудӣ 

хоҳед донист, ки ҳушдори Ман чи гуна 

аст! 

ن يُۡرِسَل  
َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
ۡم أ

َ
أ

ۖۡ فََسَتۡعلَُموَن   َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا
 ١٧ َكۡيَف نَِذيرِ 

18. Ҳамоно касоне, ки пеш аз онон 

буданд, [низ даъвати паёмбаронро] 

такзиб карданд; пас, [бингар, ки] 

уқубати Ман чи гуна буд! 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َب ٱل َولََقۡد َكذه
 ١٨ َفَكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 

19. Оё ба парандагоне, ки бар фарози 

сарашон аст, нигоҳ накарданд, ки гоҳе 

болҳои худро мегушоянд ва гоҳе фуру 

мебанданд? Ҷуз [Аллоҳи] Раҳмон 

[касе] онҳоро [бар фарози осмон] 

нигоҳ намедорад; бе гумон, Ӯ ба ҳар 

чиз биност 

َٰٖت   فه يِۡر َفۡوَقُهۡم َصَٰٓ َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

ها   َويَۡقبِۡضَنْۚ َما ُيۡمِسُكُهنه إِل
ِ َشۡيءِۭ بَِصيرٌ 

 ١٩ ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ إِنهُهۥ بِكُل 

20. Оё он касе, ки лашкари шумост, 

метавонад шуморо дар баробари 

Аллоҳ таоло ёрӣ диҳад? Кофирон ҷуз 

дар фиреб [ва ғурурашон] нестанд 

هِذي ُهَو ُجند  لهُكۡم  ۡن َهََٰذا ٱل مه
َ
أ

ِنَٰمۡحْۚ إِِن   ِن ُدوِن ٱلره يَنُصُرُكم م 
ها فِي ُغُرورٍ  َٰفُِروَن إِل  ٢٠ ٱلَۡك

21. Ё он касе, ки шуморо рӯзӣ 

медиҳад, агар рӯзиашро боздорад, [чи 

касе метавонад ниёзи шуморо таъмин 

кунад?]. Вале онҳо дар саркашӣ ва 

фирор аз ҳақиқат лаҷоҷат меварзанд 

هِذي يَۡرُزقُُكۡم إِۡن   ۡن َهََٰذا ٱل مه
َ
أ

 ٖ ۚۥْ بَل لهجُّواْ فِي ُعُتو  ۡمَسَك رِۡزَقُه
َ
أ

 ٢١ َوُنُفورٍ 
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22. Оё касе, ки ба рӯ афтода [ва 

нагунсор] ҳаракат мекунад, ба ҳидоят 

наздиктар аст, ё он ки росту устувор 

бар роҳи рост гом бармедорад? 

ۦٓ   َفَمن َيۡمِشي ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجِههِ
َ
أ

ن َيۡمِشي َسوِيًّا عَلَىَٰ   مه
َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
أ

ۡسَتقِيمٖ   ٢٢ ِصَرَٰٖط مُّ

23. Бигӯ: «Ӯ касе аст, ки шуморо 

офарид ва бароятон гӯшу чашмон ва 

дил қарор дод; [аммо шумо] андаке 

сипосгузорӣ мекунед» 

ُكۡم وََجَعَل 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُهَو ٱل

 ْۚ فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ لَُكُم ٱلسه

ا تَۡشُكُرونَ   ٢٣ قَلِيلٗا مه

24. Бигӯ: «Ӯ касест шуморо дар замин 

пароканд ва ба сӯйи Ӯ ҳашр мешавед» 
ۡرِض  

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ قُۡل ُهَو ٱل

 ٢٤ َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

25. Ва мегӯянд: «Агар рост мегӯед, ин 

ваъда [-и қиёмат] чи замоне аст?» 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 

 ٢٥ َصَِٰدقِينَ 

26. Бигӯ: «Илм [-и қиёмат] танҳо назди 

Аллоҳ таоло аст ва ман фақат 

бимдиҳандаи ошкорам» 

نَا۠  
َ
ِ َوِإنهَمآ أ قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

بِين    ٢٦ نَِذير  مُّ

27. Пас, чун он [ваъда ва азоби илоҳӣ]-

ро аз наздик бубинанд, чеҳраи касоне, 

ки кофир шудаанд, сиёҳу андӯҳгин 

мегардад ва [ба онон] гуфта мешавад: 

«Ин ҳамон чизе аст, ки дархост 

мекардед» 

ۡوهُ ُزلَۡفٗة ِسٓيـ َۡت وُُجوهُ 
َ
ا َرأ فَلَمه

هِذي  هِذيَن َكَفُرواْ َوقِيَل َهََٰذا ٱل ٱل
ُعونَ   ٢٧ ُكنُتم بِهِۦ تَده

28. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ба ман хабар 

диҳед, агар Аллоҳ таоло маро ва 

касонеро, ки бо ман ҳастанд, нобуд 

кунад, ё бар мо раҳмат оварад, пас, 

кист, ки кофиронро аз азоби дарднок 

паноҳ диҳад?» 

ُ َوَمن   ۡهلََكنَِي ٱَّلله
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َٰفِرِيَن   ۡو َرِحمََنا َفَمن ُيِجيُر ٱلَۡك
َ
ِعَي أ مه

لِي
َ
 ٢٨ مٖ ِمۡن َعَذاٍب أ
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29. Бигӯ: «Ӯ [Аллоҳи] Раҳмон аст? ба Ӯ 

имон овардаем ва бар Ӯ таваккал 

кардаем, пас, [эй кофирон] ба зудӣ 

хоҳед донист, ки чи касе дар гумроҳии 

ошкор аст» 

قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَۡيهِ 
ۖۡ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو فِي   تَوَكهلَۡنا

بِينٖ   ٢٩ َضَلَٰٖل مُّ

30. [Эй паёмбар] Бигӯ: «Ба ман хабар 

диҳед, агар оби [ошомидании] шумо 

[дар замин] фуру равад, чи касе 

метавонад барои шумо оби равону 

гуворо] биёварад?» 

ۡصَبَح َمآؤُُكۡم  
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

تِيُكم بَِمآٖء 
ۡ
َغۡوٗرا َفَمن يَأ

عِ   ٣٠ يِۭنمه
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Сураи Қалам  القلم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нун. Савганд ба қалам ва он чи 

менависанд 
 ١ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما يَۡسُطُرونَ 

2. Ки ту [эй паёмбар] ба неъмат [ва 

фазли] Парвардигорат девона нестӣ 
نَت بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجُنونٖ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. Ва барои ту подоше бепоён [дар 

пеш] аст 
ۡجًرا َغيَۡر َمۡمُنونٖ 

َ
 ٣ َوِإنه لََك لَأ

4. Ва яқинан ту ахлоқи бисёр наку ва 

волое дорӣ 
 ٤ َوِإنهَك لََعلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ 

5. Пас, ба зудӣ хоҳӣ дид ва онҳо [низ] 

хоҳанд дид, 
 ٥ فََستُۡبِصُر َويُۡبِصُرونَ 

6. ки кадом як аз шумо девона аст  ُيي ُِكُم ٱلَۡمۡفُتون
َ
 ٦ بِأ

7. Парвардигорат беҳтар медонад, чи 

касе аз роҳи Ӯ гумроҳ гашта ва [низ] Ӯ 

ба ҳидоятёфтагон донотар аст 

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن  إِنه َربهَك 
َ
ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٧ َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

8. Пас аз такзибкунандагон итоат 

макун 
بِينَ  ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

9. Онҳо дӯст медоранд [ва мехоҳанд], 

ки нармӣ [ва мадоро] кунӣ, то онон 

[низ] нармӣ [ва мадоро] кунанд 

 ٩ واْ لَۡو تُۡدهُِن َفُيۡدهُِنونَ َودُّ 

10. Ва аз ҳар фурумояе, ки бисёр 

савганд [-и дурӯғ] ёд мекунад, итоат 

макун 

ِهينٍ   ١٠ َولَا تُِطۡع ُكله َحلهاٖف مه

11. [Он ки] Бисёр айбҷуст ва ба 

суханчинӣ омадушуд мекунад 
ِۭ بَِنِميمٖ  آء شه ازٖ مه  ١١ َهمه

12. Ва бисёр монеи кори хайр ва 

мутаҷовизу гунаҳгор аст 
ثِيمٍ 

َ
نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٍد أ  ١٢ مه
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13. Гузашта аз он, хашину бетабор ва 

бадном аст 
َٰلَِك َزنِيمٍ   ١٣ ُعُتِّۭل َبۡعَد َذ

14. Бад-он хотир, ки соҳиби молу 

фарзандони бисёр аст 
ن َكاَن َذا َماٖل َوبَنِ 

َ
 ١٤ ينَ أ

15. Ҳангоме ки оёти Мо бар ӯ хонда 

шавад, мегӯяд: «[Инҳо] Афсонаҳои 

гузаштагон аст» 

َسَِٰطيُر 
َ
إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َقاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٥ ٱلۡأ

16. Ба зудӣ бар бинии ӯ доғ [-и нангу 

расвоӣ] мениҳем 
 ١٦ ٱلۡخُۡرُطومِ َسنَِسُمُهۥ عَلَى 

17. Мо онҳоро озмоиш кардем, ҳамон 

гуна ки соҳибони боғро озмудем, 

ҳангоме ки савганд ёд карданд, ки 

субҳгоҳон [ки мустамандон набошанд] 

меваҳои боғро бичинанд 

ۡصَحََٰب  
َ
إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

قَۡسُمواْ لَيَ 
َ
ۡصرُِمنهَها  ٱلۡجَنهةِ إِۡذ أ
 ١٧ ُمۡصبِِحينَ 

18. Ва [-ле] «иншоаллоҳ» нагуфтанд  َ١٨ َولَا يَۡستَۡثُنون 

19. Пас, азобе [фарогир] аз сӯйи 

Парвардигорат бар [боғи] онҳо фуруд 

омад, дар ҳоле ки ҳама дар хоб 

буданд 

ب َِك   ِن ره َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف  م 
 ١٩ َوُهۡم نَآئُِمونَ 

20. Пас, он боғ [-и сабзу хуррам пас аз 

оташсӯзӣ] ҳамчун шаби сиёҳ шуд 
ِريمِ  ۡصَبَحۡت َكٱلصه

َ
 ٢٠ فَأ

21. Он гоҳ субҳгоҳон якдигарро нидо 

доданд 
 ٢١ َفَتَناَدۡواْ ُمۡصبِِحينَ 

22. Ки агар мехоҳед, дарав кунед, ба 

сӯйи киштзор [ва боғ]-и хеш биравед 
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنُتۡم 

َ
أ

 ٢٢ َصَٰرِِمينَ 

23. Пас [ба сӯйи киштзор] ҳаракат 

карданд, дар ҳоле ки оҳиста бо ҳам 

мегуфтанд: 

 ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ َوُهۡم َيَتَخََٰفُتونَ 



 

Al-Qalam 

 

1027 

 

 القلم 

24. «[Муроқиб бошед] Ки имрӯз ҳеҷ 

[ниёзманд ва] бенавое дар он [боғ] 

ворид нашавад!» 

ها يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيُكم  ن ل
َ
أ

ِۡسِكين    ٢٤ م 

25. Ва субҳгоҳон бо тасмими ҷиддӣ 

бар ҷилавгирӣ [аз вуруди мустамандон 

ба самти боғ] берун шуданд 

َِٰدرِينَ   ٢٥ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡرٖد َق

26. Пас, ҳангоме ки он [боғ]-ро диданд, 

гуфтанд: «Яқинан мо [иштибоҳ 

омадаем ва] роҳро гум кардаем 

ُّونَ  ۡوَها َقالُٓواْ إِنها لََضآل
َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. балки ҳама чизро аз даст додаем  َ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

28. Яке аз беҳтарин [ва 

хирадмандтарин]-и эшон гуфт: «Оё ба 

шумо нагуфтам, чаро [шукру] тасбеҳ [-

и Аллоҳро] намегӯед?» 

قُل لهُكۡم لَۡولَا  
َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم أ

َ
َقاَل أ

 ٢٨ تَُسب ُِحونَ 

29. Гуфтанд: «Парвардигори мо поку 

муназзаҳ аст. Мусалламан, мо 

ситамгор будем» 

َقالُواْ ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها 
 ٢٩ َظَٰلِِمينَ 

30. Он гоҳ маломаткунон ба якдигар рӯ 

оварданд 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض  

َ
فَأ

 ٣٠ َيَتَلََٰوُمونَ 

31. [ва] Гуфтанд: «Вой бар мо, ки 

туғёнгар [ва саркаш] будем! 
 ٣١ َقالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ 

32. Умедворем, ки Парвардигорамон 

[моро бибахшад ва] дар иваз чизе 

беҳтар аз он [боғ] ба мо диҳад, [чаро 

ки] бе гумон, мо ба сӯи Парвардигори 

худ рӯй овардаем» 

ِۡنَهآ   ن ُيۡبِدلََنا َخيٗۡرا م 
َ
َعَسيَٰ َربَُّنآ أ

 ٣٢ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا َرَِٰغُبونَ 

33. Азоби [Аллоҳ таоло дар дунё] 

чунин аст ва агар медонистанд, азоби 

охират мусалламан бузургтар [-у 

бештар] аст. 

َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ  
ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٣٣ أ
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34. Ба ростӣ, барои парҳезкорон назди 

Парвардигорашон боғҳои пурнеъмат 

аст 

َِٰت   إِنه لِلُۡمتهقِيَن ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
عِيمِ   ٣٤ ٱلنه

35. Оё мо мусулмононро ҳамчун 

муҷримон [ва гунаҳгорон] қарор 

медиҳем? 

َفَنۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِميَن  
َ
أ

 ٣٥ َكٱلُۡمۡجرِِمينَ 

36. Шуморо чи шудааст? Чӣ гуна 

доварӣ мекунед? 
 ٣٦ َتحُۡكُمونَ َما لَُكۡم َكۡيَف 

37. Оё шумо китобе [осмонӣ] доред, ки 

дар он фаромегиред? 
ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسونَ 

َ
 ٣٧ أ

38. Ва [оё] он чиро интихоб мекунед, 

дар он [китоб] барои шумо [навишта 

шуда] аст? 

 ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرونَ 

39. Ё ин ки бар [уҳдаи] Мо аҳду 

паймони устуворе то рӯзи қиёмат 

доред, ки ҳар чиро ҳукм кунед, [ҳақ] 

барои шумо бошад? 

يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ 
َ
ۡم لَُكۡم أ

َ
أ

يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه لَُكۡم لََما  
 ٣٩ َتحُۡكُمونَ 

40. [Эй Паёмбар,] аз онҳо бипурс 

кадом як аз онон дар баробари ин 

[иддаоҳо] мутааҳҳид аст? 

َٰلَِك زَِعيمٌ  ُهم بَِذ يُّ
َ
 ٤٠ َسلُۡهۡم أ

41. Ва ё ин ки [маъбудон ва] шариконе 

доранд? Пас агар рост мегӯянд, бояд 

шарикон [ва маъбудони] хешро 

биёваранд 

تُواْ  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَرَكآُء فَلَۡيأ

َ
بُِشَرَكآئِِهۡم إِن  أ

 ٤١ َكانُواْ َصَِٰدقِينَ 

42. Рӯзе, ки [соқ ошкор гардад ва] кор 

сахту душвор шавад ва [мардум] ба 

саҷда фаро хонда мешаванд, вале 

[кофирон ва мунофиқон] 

наметавонанд [саҷда кунанд] 

يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن  
ُجوِد  ٤٢ فَلَا يَۡسَتِطيُعونَ  إِلَي ٱلسُّ
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43. [Дар ҳоле ки] Дидагонашон [аз 

тарсу надомат] фуру афтода ва 

зиллату хорӣ вуҷудашонро фаро 

гирифтааст ва, яқинан, пеш аз ин [дар 

дунё] дар ҳоле ки тандуруст буданд, 

ба саҷда фаро хонда мешуданд 

بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقهُ 
َ
ۖۡ َخَِٰشَعًة أ ۡم ذِلهة 

ُجودِ   َوَقۡد َكانُواْ يُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ
 ٤٣ َوُهۡم َسَٰلُِمونَ 

44. Пас, [эй Паёмбар] Маро бо он касе, 

ки ин сухан [Қуръон]-ро такзиб 

мекунад, вогузор. Мо ононро андак-

андак [ва] ба гунае ки дарнаёбанд [ва 

аз ҷое ки мутаваҷҷеҳ нагарданд], ба 

сӯйи азоб хоҳем кашонд 

ُب بَِهََٰذا   ِ َفَذۡرنِي َوَمن يَُكذ 
ِۡن َحۡيُث   ٱلۡحَِديِثِۖ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م 

 ٤٤ لَا َيۡعلَُمونَ 

45. Ва ба онон муҳлат медиҳам. Ба 

ростӣ, ки тадбири Ман устувор [ва 

ҳисобшуда] аст 

ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 
ُ
 ٤٥ َوأ

46. [Эй Паёмбар] Магар ту аз эшон 

музде дархост мекунӣ, ки [аз адои он 

дар ранҷанд ва] бар эшон сангин аст? 

ۡغَرٖم   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 
َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ۡثَقلُونَ   ٤٦ مُّ

47. Ё [асрори] ғайб назди онҳост ва 

онон [он чиро мегуянд, аз рӯи он] 

менависанд 

ۡم عِ 
َ
نَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم  أ

 ٤٧ يَۡكُتُبونَ 

48. Пас, [эй паёмбар] барои фармон 

[ва ҳукми] Парвардигорат сабр кун ва 

монанди соҳиби моҳӣ [Юнус] мабош, 

ки бо диле шармсор аз хашму андӯҳ 

[Аллоҳро] нидо дод. 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تَُكن  
وِت إِۡذ نَاَدىَٰ َوُهَو  َكَصاِحِب ٱلۡحُ 

 ٤٨ َمۡكُظوم  

49. Агар неъмат [-у раҳмате] аз сӯи 

Парвардигораш ба ёрии ӯ наомада 

буд, яқинан, дар ҳоле ки накӯҳида буд, 

[аз шиками моҳӣ] ба саҳрои хушкида 

берун афканда мешуд 

ب ِهِۦ   ِن ره ََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م  ن تََد
َ
هۡولَٓا أ ل

 ٤٩ َذ بِٱلَۡعَرآِء َوُهَو َمۡذُموم  لَُنبِ 

50. Пас, Парвардигораш ӯро баргузид 

ва аз солеҳон қарор дод 
فَٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن  

َٰلِِحينَ   ٥٠ ٱلصه
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51. Ва [эй паёмбар] наздик аст онон, ки 

кофир шуданд, ҳангоме ки оёти 

Қуръонро мешунаванд, туро чашмзахм 

зананд ва [ба хотири хашму 

ҳасадашон] мегӯянд: «Ҳатман, ӯ 

девона аст» 

هِذيَن َكَفُرواْ  َوِإن يَكَاُد ٱل
ا َسِمُعواْ   بَۡصَٰرِهِۡم لَمه

َ
لَيُۡزلُِقونََك بِأ

ِۡكَر َويَُقولُوَن إِنهُهۥ لََمۡجُنون    ٥١ ٱلذ 

52. Дар ҳоле ки ин [Қуръон] ҷуз панде 

барои ҷаҳониён нест. 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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Сураи Ҳоққа  الحاقة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang Magkakatotoo.  ُ١ ٱلۡحَآقهة 

2. Ano ang Magkakatotoo?  ُ٢ َما ٱلۡحَآقهة 

3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano 

ang Magkakatotoo? 
ََٰك َما ٱلۡحَآقهةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd 

at ang [liping] `Ād sa Tagadagok. 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ بَۡت َثُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

5. Kaya tungkol naman sa [liping] 

Thamūd, ipinahamak sila sa 

pamamagitan ng labis-labis [na sigaw]. 

اِغَيةِ ۡهلُِكواْ بِٱلطه
ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. Tungkol naman sa [liping] `Ād, 

ipinahamak sila sa pamamagitan ng 

isang hanging malamig na nangangalit. 

 
َ
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر  َوأ

ُ
ا عَاد  فَأ مه

 ٦ عَاتَِيةٖ 

7. Nagpataw Siya nito sa kanila ng pitong 

gabi at walong araw na magkakasunod, 

kaya makakikita ka sa mga tao roon na 

mga nakabuwal na para bang sila ay 

mga tuod ng punong datiles na hungkag. 

َرَها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لََياٖل َوثََمَٰنَِيَة  َسخه
ۖۡ َفتََرى ٱلَۡقۡوَم فِيَها  يهاٍم ُحُسوٗما

َ
أ

ۡعَجاُز َنخٍۡل 
َ
نهُهۡم أ

َ
َصۡرَعيَٰ َكأ

 ٧ َخاوِيَةٖ 

8. Kaya nakakikita ka ba para sa kanila 

ng anumang natitira? 
ِنُۢ بَاقَِيةٖ   ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

9. Naghatid si Paraon, ang bago niya, at 

ang [mga naninirahan sa] mga 

pinagtauban ng mali 

وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ  
َُٰت بِٱلۡخَاِطئَةِ  ٩ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك
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10. sapagkat sumuway sila sa sugo ng 

Panginoon nila, kaya dumaklot Siya sa 

kanila sa isang pagdaklot na lumulubha. 

َخَذُهۡم  
َ
َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِِهۡم فَأ

ابَِيةً  ۡخَذٗة ره
َ
 ١٠ أ

11. Tunay na Kami, noong umapaw ang 

tubig, ay nagdala sa inyo sa 

nagpapatianod [na daong] 

ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي   إِنها لَمه
 ١١ ٱلۡجَارِيَةِ

12. upang gumawa Kami nito para sa 

inyo bilang pagpapaalaala at 

magkamalay rito ang isang taingang 

nagkakamalay. 

ُذن   
ُ
لَِنۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

 ١٢ َوَِٰعَية  

13. Kaya kapag umihip sa tambuli nang 

nag-iisang pag-ihip, 
ورِ َنۡفَخة     َفإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٣ َوَِٰحَدة  

14. at dinala ang lupa at ang mga 

bundok, saka dinurog ang mga ito nang 

nag-iisang pagdurog, 

َتا  ۡرُض َوٱلِۡجَباُل َفُدكه
َ
َوُحمِلَِت ٱلۡأ
ٗة َوَِٰحَدةٗ   ١٤ َدكه

15. sa araw na iyon ay magaganap ang 

Magaganap. 
 ١٥ ةُ َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقِعَ 

16. Mabibiyak ang langit sapagkat ito sa 

araw na iyon ay marupok. 
َمآُء فَِهَي يَۡوَمئِٖذ  ِت ٱلسه َوٱنَشقه

 ١٦ َواهَِية  

17. Ang mga anghel ay nasa mga gilid 

nito. May magpapasan, sa Trono ng 

Panginoon mo sa ibabaw nila sa araw na 

iyon, na walo. 

ْۚ َويَۡحِمُل   رَۡجآئَِها
َ
َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ

َعۡرَش َرب َِك َفۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ 
 ١٧ ثََمَٰنَِية  

18. Sa Araw na iyon ay itatanghal kayo; 

walang nakakukubli mula sa inyo na 

isang tagakubli. 

يَۡوَمئِٖذ ُتۡعَرُضوَن لَا َتخَۡفيَٰ ِمنُكۡم  
 ١٨ َخافَِية  
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19. Kaya tungkol naman sa bibigyan ng 

talaan niya sa kanang kamay niya, 

magsasabi siya: "Kunin ninyo; basahin 

ninyo ang talaan ko. 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ 
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
فَأ

 ١٩ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقۡرَُءواْ كَِتَٰبَِيهۡ 

20. Tunay na ako ay nakatiyak na ako ay 

makikipagkita sa pagtutuos sa akin." 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظَننُت أ

21. Kaya siya ay nasa isang pamumuhay 

na nalulugod, 
اِضَيةٖ   ٢١ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

22. sa isang harding mataas,  ٖ٢٢ فِي َجنهٍة عَالَِية 

23. na ang mga napipitas doon ay 

naaabot. 
 ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية  

24. [Sasabihan sa kanila]: "Kumain kayo 

at uminom kayo nang kaiga-igaya dahil 

sa inuna ninyo sa mga araw na 

nagdaan." 

ۡسلَۡفُتۡم فِي 
َ
ُۢا بَِمآ أ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

يهاِم ٱلۡخَالِيَ 
َ
 ٢٤ ةِٱلۡأ

25. Tungkol naman sa bibigyan ng talaan 

niya sa kaliwang kamay niya, magsasabi 

siya: "O kung sana ako ay hindi binigyan 

ng talaan ko, 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بِِشَمالِهِۦ  
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َوأ

وَت كَِتَٰبَِيهۡ 
ُ
 ٢٥ َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

26. at hindi nakabatid sa kung ano ang 

pagtutuos sa akin! 
ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٦ َولَۡم أ

27. O kung sana [ang kamatayang] ito ay 

naging ang tagapagpawakas! 
 ٢٧ َيَٰلَۡيَتَها َكانَِت ٱلَۡقاِضَيةَ 

28. Hindi nakapagpakinabang para sa 

akin ang yaman ko. 
ۡغَنيَٰ 

َ
 ٢٨ َعن ِي َمالَِيهۡ  َمآ أ

29. Napahamak sa akin ang 

kapamahalaan ko." 
 ٢٩ َهلََك َعن ِي ُسلَۡطَٰنَِيهۡ 

30. [Sasabihin]: "Kunin ninyo siya at 

ikulyar ninyo siya. 
 ٣٠ ُخُذوهُ َفُغلُّوُه 

31. Pagkatapos sa Impiyerno ay 

sumunog kayo sa kanya. 
 ٣١ ُه ُثمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّو
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32. Pagkatapos sa isang tanikalang ang 

haba nito ay pitumpung bisig ay isuot 

ninyo siya." 

ُثمه فِي ِسلِۡسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن 
 ٣٢ ذَِراٗعا فَٱۡسلُُكوُه 

33. Tunay na siya dati ay hindi 

sumasampalataya kay Allāh, ang 

Sukdulan, 

ِ  إِنهُهۥ َكاَن  لَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله
 ٣٣ ٱلَۡعِظيمِ 

34. at hindi humihimok sa pagpapakain 

sa dukha. 
 ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

35. Kaya walang ukol sa kanya sa Araw 

na ito rito na isang tagapagtanggol, 
 ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيۡوَم َهَُٰهَنا َحمِيم  

36. at walang pagkain kundi mula sa 

isang tagas ng sugat. 
ها ِمۡن ِغۡسلِينٖ   ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

37. Walang kakain niyon kundi ang mga 

nagkakasala. 
ها ٱلَۡخَِٰطـ ُونَ  ۥٓ إِل ُكلُُه

ۡ
ها يَأ  ٣٧ ل

38. Kaya talagang Ako ay sumusumpa 

sa anumang nakikita ninyo 
قِۡسُم بَِما ُتۡبِصُرونَ 

ُ
 ٣٨ فَلَآ أ

39. at anumang hindi ninyo nakikita.  َ٣٩ َوَما لَا ُتۡبِصُرون 

40. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay 

talagang sinabi ng isang Sugong 

marangal. 

 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

41. Ito ay hindi sinabi ng isang 

manunula. Kaunti ang 

sinasampalatayanan ninyo! 

ا  ِۚ قَلِيلٗا مه َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ
 ٤١ تُۡؤِمُنونَ 

42. Hindi [ito] sinabi ng isang 

manghuhula. Kaunti ang isinasaalaala 

ninyo! 

ا  َولَا بَِقۡوِل َكاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه
ُرونَ   ٤٢ تََذكه

43. Isang pagbababa [ito] mula sa 

Panginoon ng mga nilalang. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٤٣ تَنِزيل  م 
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44. Kung sakaling nagsabi-sabi siya 

laban sa Amin ng ilang mga sabi-sabi, 
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض  َولَۡو َتَقوه

َقاوِيلِ 
َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. talaga sanang dumaklot Kami sa 

kanya sa pamamagitan ng kanang 

kamay, 

َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱلَۡيِمينِ 
َ
 ٤٥ لَأ

46. pagkatapos talaga sanang pumutol 

Kami mula sa kanya ng ugat sa puso. 
 ٤٦ ُثمه لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتِينَ 

47. Kaya walang kabilang sa inyo na isa 

man na para sa kanya ay mga 

tagahadlang. 

َحٍد َعۡنُه  
َ
ِۡن أ َفَما ِمنُكم م 

 ٤٧ َحَِٰجزِينَ 

48. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay 

talagang isang pagpapaalaala para sa 

mga tagapangilag magkasala. 

 ٤٨ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. Tunay na Kami ay talagang 

nakaaalam na mayroon sa inyo na mga 

tagapagpasinungaling. 

نه ِمنُكم 
َ
َوِإنها لََنۡعلَُم أ

بِينَ  ِ َكذ   ٤٩ مُّ

50. Tunay na ito ay talagang isang 

panghihinayang sa mga tagatangging 

sumampalataya. 

َٰفِرِينَ   ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرةٌ عَلَى ٱلَۡك

51. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay 

talagang ang katotohanan ng katiyakan. 
 ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِينِ 

52. Kaya magluwalhati ka sa ngalan ng 

Panginoon mo, ang Sukdulan. 
 ٥٢ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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Сураи Маъориҷ المعارج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Дархосткунандае [ба тамасхур] 

тақозои азоберо кард, ки вуқуаш [дар 

қиёмат] ҳатмӣ аст 

َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 
َ
 ١ َسأ

2. [Ин азоб] Барои кофирон аст [ва] 

ҳеҷ дафъкунандае надорад 
َٰفِرِيَن لَيَۡس لَُهۥ َدافِع    ٢ ل ِلَۡك

3. Аз сӯйи Аллоҳ таоло [ба вуқуъ 

мепайвандад, ки] соҳиби маротиб ва 

дараҷоти волост 

ِ ذِي ٱلَۡمَعارِجِ  َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. Фариштагон ва Рӯҳ [Ҷабраил] ба 

сӯйи Ӯ уруҷ мекунанд, дар рӯзе, ки 

миқдораш [дар миқёси башарӣ] 

панҷоҳ ҳазор сол аст 

وُح إِلَۡيهِ فِي   َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
لَۡف 

َ
يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَداُرُهۥ َخمِۡسيَن أ

 ٤ َسَنةٖ 

5. Пас, ту [эй паёмбар, дар баробари 

тамасхури эшон] сабри наку пеша кун 
 ٥ فَٱۡصبِۡر َصبٗۡرا َجمِيلًا

6. Бе гумон, онҳо он [рӯз]-ро дур 

мебинанд 
 ٦ إِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا

7. Ва Мо онро наздик мебинем َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. [Ҳамон] Рӯзе, ки осмон чун миси 

гудохта шавад 
َمآُء َكٱلُۡمۡهلِ   ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

9. Ва кӯҳҳо монанди пашми рангин 

[муталошӣ ва пароканда] шавад 
 ٩ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهنِ 

10. Ва ҳеҷ дӯсти самимӣ [ва 

хешованде] аз [ҳоли] дӯсти самимӣ [ва 

хешовандаш] намепурсад 

 ١٠ َولَا يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما
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11. [Дар ҳоле ки] Онон ба якдигар 

нишон дода мешаванд, гунаҳгор [дӯст 

дорад ва] орзу мекунад, ки 

фарзандони худро дар баробари 

[раҳоӣ аз] азоби он рӯз бидиҳад 

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي  ُيَبصه
 ١١ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِمئِذِۭ بِبَنِيهِ 

12. Ва [ҳамчунин] ҳамсару 

бародарашро 
ِخيهِ 

َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

13. ва қабилаашро, ки [ҳамеша] ба ӯ 

ҷо ва паноҳ медод 
 ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيهِ 

14. Ва [ҳамчунин] ҳамаи онҳоеро, ки 

рӯйи замин ҳастанд, [фидо кунад] то 

наҷот ёбад 

ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه 
َ
َوَمن فِي ٱلۡأ

 ١٤ يُنِجيهِ 

15. [Аммо] Ҳаргиз чунин нест! Бе 

гумон, он шуълаҳои [оташи] сӯзон аст 
ۖۡ إِنهَها لََظيَٰ  هآ  ١٥ َكل

16. [Ки] пӯст аз сар бармеканад  ََٰوى اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. Касонеро, ки [ба фармони Аллоҳ 

таоло] пушт карданд ва [аз ҳақ] рӯй 

гардониданд, [ба сӯи худ] фаро 

мехонад 

هيَٰ تَۡدُعواْ َمۡن  ۡدبََر َوتََول
َ
 ١٧ أ

18. Ва [низ касонеро, ки] амволро 

ҷамъоварӣ ва захира карданд [ва 

ҳаққи онро напардохтанд] 

ۡوَعيَٰٓ 
َ
 ١٨ َوَجمََع فَأ

19. Яқинан, инсон камтоқат [-у ҳарис] 

офарида шудааст 
 ١٩ ۞إِنه ٱلۡإِنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا

20. Ҳар гоҳ бадӣ [ва мусибате] ба ӯ 

расад, бетобӣ мекунад 
رُّ َجُزوٗعا ُه ٱلشه  ٢٠ إَِذا َمسه

21. Ва ҳар гоҳ хубӣ ба ӯ расад, 

боздоранда [ва бахил] мегардад 
ُه ٱلۡخَيُۡر َمُنوعًا  ٢١ َوِإَذا َمسه

22. Магар намозгузорон  َها ٱلُۡمَصل ِين  ٢٢ إِل
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23. Ҳамон касоне, ки бар 

намозҳояшон ҳамеша пойдорӣ 

мекунанд. 

هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم َدآئُِمونَ   ٢٣ ٱل

24. Ва касоне, ки дар амволашон 

ҳаққи [муайяну] маълуме ҳаст 
ۡعلُوم   ۡمَوَٰلِِهۡم َحق   مه

َ
هِذيَن فِٓي أ  ٢٤ َوٱل

25. Барои мустаманд ва маҳрум  آئِِل َوٱلَۡمۡحُرو  ٢٥ مِ ل ِلسه

26. Ва [ҳамон] касоне, ки рӯзи ҷазоро 

тасдиқ мекунанд 
ِينِ  ُقوَن بَِيۡوِم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

27. Ва касоне, ки аз азоби 

Парвардигорашон метарсанд 
ِۡن َعَذاِب َرب ِِهم   هِذيَن ُهم م  َوٱل

ۡشفُِقونَ   ٢٧ مُّ

28. [Чаро ки] Бе гумон, аз азоби 

Парвардигорашон дар амон 

натавонанд буд 

ُمونٖ 
ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهۡم َغيُۡر َمأ

29. Ва касоне, ки шармгоҳҳояшонро 

нигаҳ медоранд 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ   ٢٩ َوٱل

30. Магар бо ҳамсарону канизоне, ки 

молики онҳо ҳастанд, ки [дар ин сурат] 

сарзанише бар онҳо нест 

ۡو َما َملََكۡت 
َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

يَۡمَُٰنُهۡم َفإِنهُهۡم َغيُۡر َملُوِمينَ 
َ
 ٣٠ أ

31. Пас, ҳар кас фаротар аз инҳоро 

бихоҳад, онон мутаҷовизон ҳастанд 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
َٰلَِك فَأ َفَمِن ٱۡبَتَغيَٰ َوَرآَء َذ

 ٣١ ٱلَۡعاُدونَ 

32. Ва касоне, ки амонатҳо ва 

паймонҳояшонро риоя мекунанд 
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم  

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ َوٱل

 ٣٢ َرَُٰعونَ 

33. Ва касоне, ки ба шаҳодатҳои худ 

мутааҳҳиданд 
هِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِِهۡم َقآئُِمونَ   ٣٣ َوٱل

34. Ва касоне, ки бар намозашон 

пойдорӣ мекунанд 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم  َوٱل

 ٣٤ ُيحَافُِظونَ 
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35. Инон дар боғҳо [-и биҳишт] гиромӣ 

дошта мешаванд 
ۡكَرُمونَ  َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه

ُ
 ٣٥ أ

36. Пас, [эй паёмбар] кофиронро чи 

шудааст, ки ба сӯйи ту мешитобанд? 
ه  ِذيَن َكَفُرواْ قَِبلََك َفَماِل ٱل

 ٣٦ ُمۡهِطعِينَ 

37. [Ва] Аз росту чап гурӯҳ-гурӯҳ 

[ҳуҷум меоваранд?] 
َماِل   ِ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش 

 ٣٧ ِعزِينَ 

38. Оё ҳар кадом аз онҳо [бо он 

аъмоли нописандашон] тамаъ доранд, 

ки дар биҳишти пурнеъмат [-и илоҳӣ] 

дароварда шаванд? 

ن يُۡدَخَل 
َ
ِۡنُهۡم أ َيۡطَمُع ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
أ

 ٣٨ َجنهَة نَعِيمٖ 

39. Ҳаргиз чунин нест! Бе гумон, Мо 

онҳоро аз он чи [худ] медонанд, 

офаридаем 

ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ َكل

40. Пас, ба Парвардигори машриқҳо 

ва мағрибҳо савганд мехӯрам, ки Мо 

яқинан қодирем 

ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب  قِۡسُم بَِرب 
ُ
فَلَآ أ

 ٤٠ إِنها لََقَِٰدُرونَ 

41. Бар ин ки [касони дигаре] беҳтар 

аз эшонро ҷойгузин кунем ва Мо 

[барои анҷоми ин кор] дармонда ва 

нотавон нестем 

ن نُّبَ 
َ
ِۡنُهۡم َوَما َنحُۡن  عَلَىَٰٓ أ َل َخيٗۡرا م  ِ د 

 ٤١ بَِمۡسُبوقِينَ 

42. Пас, [эй паёмбар] ононро ба ҳоли 

худ вогузор, то дар ботили худ фуру 

раванд ва бозӣ кунанд, то ба рӯзе 

бирасанд, ки бад-эшон ваъда дода 

шудааст 

َُٰقواْ  َفَذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ  يَُل
هِذي يُوَعُدونَ   ٤٢ يَۡوَمُهُم ٱل

43. [Ҳамон] Рӯзе, ки шитобон аз 

қабрҳо хориҷ мешаванд, гӯӣ ба сӯйи 

бутҳо медаванд 

ۡجَداِث ِسَراٗعا  
َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَيَٰ نُُصٖب يُوفُِضونَ 
َ
 ٤٣ َكأ
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44. [Дар ҳоле ки] Чашмҳояшон [аз 

шарму ваҳшат] ба зер афтода ва 

зиллат [-у хорӣ] ононро пӯшидааст. Ин 

ҳамон рӯзест, ки ба эшон ваъда дода 

мешавад 

 ْۚ بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

هِذي َكانُواْ يُوَعُدونَ  َٰلَِك ٱلَۡيۡوُم ٱل  ٤٤ َذ
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Сураи Нӯҳ  نوح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Бе гумон, Мо Нуҳро ба сӯйи қавмаш 

фиристодем [ва гуфтем]: «Қавми 

худро – пеш аз он ки азоби дарднок 

ба суроғашон ояд – ҳушдор деҳ [ва 

битарсон] 

نِذۡر  إِنهآ 
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِ

َ
أ

تَِيُهۡم َعَذاٌب 
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡوَمَك ِمن َقۡبِل أ

لِيم  
َ
 ١ أ

2. [Нуҳ] Гуфт: «Эй қавм, ман барои 

шумо бимдиҳандае ошкор ҳастам 
بِينٌ   ٢ َقاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ

3. Ки Аллоҳро бипарастед ва аз Ӯ 

парво намоед ва мутеи [дастурҳои] 

ман бошед 

َ َوٱتهُقوهُ   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
أ

ِطيُعونِ 
َ
 ٣ َوأ

4. [Пас, агар чунин кардед, Аллоҳ 

таоло] гуноҳони шуморо меомурзад 

ва шуморо то замони муайяне муҳлат 

медиҳад, зеро ҳангоме ки аҷали 

илоҳӣ фаро расад, таъхир нахоҳад 

дошт, агар медонистед» 

ِن ُذنُوبُِكۡم   َيۡغفِۡر لَُكم م 
َجَل  

َ
يِۚ إِنه أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
ۡرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َويَُؤخ 

ْۚ لَۡو ُكنُتۡم   ُر ِ إَِذا َجآَء لَا يَُؤخه ٱَّلله
 ٤ َتۡعلَُمونَ 

5. Ва Нуҳ [пас аз насиҳату даъват] 

гуфт: «Парвардигоро, ба ростӣ, ки 

ман қавми худро шабу рӯз [ба имон] 

даъват кардам 

ِ إِن ِي َدَعۡوُت َقۡومِي لَۡيلٗا   َقاَل َرب 
 ٥ َوَنَهاٗرا

6. Вале даъвати ман ҷуз ба гурезашон 

[аз ҳақ] наафзуд 
ها فَِراٗرا  ٦ فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدعَآِءٓي إِل
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7. Ва ман ҳар чи даъваташон кардам, 

то саранҷоми ононро биёмурзӣ, 

ангуштони худро дар гӯшҳояшон фурӯ 

карданд ва либосҳояшонро [ба худ] 

печиданд ва [дар мухолифат] исрор [-

у пофишорӣ] карданд ва ба шиддат 

гарданкашӣ ва такаббур намуданд 

َوِإن ِي ُكلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم  
 ْ َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاَذانِِهۡم  َجَعلُٓوا

َ
أ

واْ   َصرُّ
َ
َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبُهۡم َوأ

 ٧ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ ٱۡستِۡكَباٗرا

8. Он гоҳ онҳоро бо садои баланд [ва 

ошкор] даъват кардам 
 ٨ ُثمه إِن ِي َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗرا

9. Он гоҳ ошкоро барояшон гуфтам ва 

дар ниҳон барои [ҳар кадом аз] онон 

баён кардам 

ۡسَرۡرُت لَُهۡم  
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
ُثمه إِن ِٓي أ

 ٩ إِۡسَراٗرا

10. Пас, гуфтам: «Аз Парвардигори 

хеш омурзиш бихоҳед [ки] бе гумон, Ӯ 

бисёр омурзанда аст 

َفُقلُۡت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ َكاَن 
اٗرا  ١٠ َغفه

11. То аз осмон [борони] паёпай бар 

шумо бифиристад 
ِۡدَراٗرا َمآَء َعلَۡيُكم م   ١١ يُۡرِسِل ٱلسه

12. Ва шуморо бо амволу фарзандони 

бисёр ёрӣ кунад, ба шумо боғҳои 

[сарсабз] бидиҳад ва бароятон 

ҷӯйборҳо[-и ҷорӣ] қарор диҳад 

ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل َويُۡمِدۡدُكم 
َ
بِأ

َٰٖت َويَۡجَعل لهُكۡم  لهُكۡم َجنه
نَۡهَٰٗرا

َ
 ١٢ أ

13. Шуморо чи шудааст, ки барои 

Аллоҳ таоло азамат [-у шукӯҳ] қоил 

нестед? 

ِ َوَقاٗرا ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣ مه

14. Дар ҳоле ки шуморо дар мароҳили 

гуногун офарид 
ۡطَواًرا وَ 

َ
 ١٤ َقۡد َخلََقُكۡم أ

15. Оё намебинед, чи гуна Аллоҳ 

таоло ҳафт осмонро бар фарози 

якдигар офарид? 

ُ َسۡبَع  لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱَّلله
َ
أ

 ١٥ َسَمََٰوَٰٖت ِطَباٗقا

16. Ва моҳро дар миёни осмонҳо мояи 

рӯшноӣ қарор дод ва хуршедро чароғи 

[фурӯзоне] гардонид? 

وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل  
ۡمَس ِسَراٗجا  ١٦ ٱلشه
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17. Ва Аллоҳ таоло шуморо ҳамчун 

гиёҳе аз замин рӯёнид 
ۡرِض َنَباٗتا

َ
َِن ٱلۡأ ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. Сипас шуморо ба он [замин] 

бозмегардонад ва бори дигар шуморо 

берун меоварад 

ُثمه يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم 
 ١٨ إِۡخَراٗجا

19. Ва Аллоҳ таоло заминро барои 

шумо густурда сохт 
ۡرَض  

َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ َوٱَّلله

 ١٩ بَِساٗطا

20. То аз роҳҳои паҳновари он [ба 

сӯйи мақсади худ] рафтуомад кунед» 
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبلٗا فَِجاٗجا

21. Нуҳ гуфт: «Парвардигоро, онҳо аз 

ман нофармонӣ намуданд ва аз касе 

пайравӣ карданд, ки молу фарзандаш 

чизе ҷуз зиёнкорӣ бар ӯ наафзудааст 

ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي َوٱتهَبُعواْ  َقاَل نُوح  رهب 
هۡم  ها  َمن ل ۥٓ إِل يَزِۡدهُ َمالُُهۥ َوَولَُدهُ
 ٢١ َخَساٗرا

22. Ва [он пешвоёни гумроҳ] найранги 

бузурге ба кор бурданд 
 ٢٢ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا ُكبهاٗرا

23. Ва гуфтанд: «Маъбудони худро 

раҳо накунед ва [ба хусус] «Вадда» ва 

«Сувоъ» ва «Яғус» ва «Яъуқ» ва 

«Наср»-ро [раҳо накунед] 

َوَقالُواْ لَا تََذُرنه َءالَِهَتُكۡم َولَا  
ا َولَا ُسَواٗعا َولَا َيُغوَث  تََذُرنه َود ٗ

 ٢٣ َويَُعوَق َونَۡسٗرا

24. Ба ростӣ, онҳо бисёреро гумроҳ 

карданд ва [ту эй Парвардигор] 

ситамгоронро ҷуз гумроҳӣ маафзой» 

َضلُّواْ َكثِيرٗ 
َ
اۖۡ َولَا تَزِدِ  َوَقۡد أ

ها َضَلَٰلٗا َٰلِِميَن إِل  ٢٤ ٱلظه

25. [Саранҷом онон] Ба кайфари 

гуноҳонашон [ҳамагӣ] ғарқ шуданд, 

пас, дар оташ [-и дузах] дароварда 

шуданд ва дар баробари [азоби] 

илоҳӣ ёвар [-у мададгоре] барои худ 

наёфтанд 

ۡغرِ 
ُ
ا َخِطٓئَٰـتِِهۡم أ ِمه ۡدِخلُواْ م 

ُ
ُقواْ فَأ

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله نَاٗرا فَلَۡم َيِجُدواْ لَُهم م 
نَصاٗرا

َ
 ٢٥ أ
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26. Нуҳ гуфт: «Парвардигоро, ҳеҷ як 

аз кофиронро бар рӯйи замин боқӣ 

магузор 

ۡرِض  
َ
ِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ َوَقاَل نُوح  رهب 

َٰفِرِيَن َديهاًرا   ٢٦ ِمَن ٱلَۡك

27. Чаро ки агар онҳоро боқӣ гузорӣ, 

бандагонатро гумроҳ мекунанд ва ҷуз 

[насле] бадкор ва кофир ба вуҷуд 

намеоваранд 

إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َولَا  
اٗرا ها َفاِجٗرا َكفه  ٢٧ يَلُِدٓواْ إِل

28. Парвардигоро, маро ва падару 

модарам ва ҳар он касеро, ки бо имон 

вориди хонаи ман мешавад ва 

[тамоми] мардони муъмин ва занони 

муъминро биёмурз ва ситамгоронро 

ҷуз ҳалокат [ва нобудӣ] маафзо» 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل   ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو رهب 
بَيۡتَِي ُمۡؤِمٗنا َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۖ  

ها َتَباَرُۢاَولَا تَزِدِ ٱ َٰلِِميَن إِل  ٢٨ لظه
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Сураи Ҷин  الجن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "Ikinasi sa akin na may 

nakinig na isang pangkat ng jinn at 

nagsabi sila: 'Tunay na kami ay nakarinig 

ng isang pagbigkas na kahanga-hanga. 

َِن  نهُه ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 
َ
وِحَي إِلَيه أ

ُ
قُۡل أ

ِ َفَقالُٓواْ إِنها َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا  ٱلِۡجن 
 ١ َعَجٗبا

2. Nagpapatnubay ito sa pagkagabay 

kaya sumampalataya kami rito at hindi 

kami magtatambal sa Panginoon namin 

ng isa man. 

َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن 
َحٗدا

َ
ُّۡشرَِك بَِرب َِنآ أ  ٢ ن

3. Na Siya – pagkataas-taas ang 

kabunyian ng Panginoon namin – ay 

hindi nagkaroon ng asawa ni anak. 

خَذَ  نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱته
َ
  َوأ

 ٣ َصَِٰحَبٗة َولَا َولَٗدا

4. Na laging nagsasabi ang hunghang 

namin laban kay Allāh ng isang 

pagkalayu-layo [sa katotohanan]. 

  ِ نهُهۥ َكاَن َيُقوُل َسفِيُهَنا عَلَى ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤ َشَطٗطا

5. Na kami ay nagpalagay na hindi 

magsasabi ang tao at ang jinn laban kay 

Allāh ng isang kasinungalingan. 

ن لهن َتُقوَل ٱلۡإِنُس 
َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

ِ َكِذٗبا  ٥ َوٱلِۡجنُّ عَلَى ٱَّلله

6. Na noon ay may mga lalaki ng tao na 

nagpapakupkop sa mga lalaki ng jinn, 

kaya dumagdag ang mga ito sa kanila ng 

isang kabigatan. 

َِن ٱلۡإِنِس   نهُهۥ َكاَن رَِجال  م 
َ
َوأ

ِ فََزاُدوُهۡم   َِن ٱلِۡجن  َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل م 
 ٦ َرَهٗقا

7. Na sila ay nagpalagay gaya ng 

ipinagpalagay ninyo na hindi 

magbubuhay si Allāh ng isa man. 

ن لهن  
َ
نهُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننُتۡم أ

َ
َوأ

َحٗداَيۡبعَ 
َ
ُ أ  ٧ َث ٱَّلله



 

Al-Jinn 

 

1046 

 

 اجلن

8. Na kami ay nagtangkang umabot sa 

langit ngunit natagpuan namin na iyon ay 

pinuno ng mga tanod na matindi at mga 

bulalakaw. 

َمآَء َفوََجۡدَنََٰها   نها لََمۡسَنا ٱلسه
َ
َوأ

 ٨ ُملِئَۡت َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا

9. Na kami dati ay umuupo mula roon sa 

mga mauupuan para sa pakikinig ngunit 

ang sinumang makikinig ngayon ay 

makakatagpo para sa kanya ng isang 

bulalakaw na nakatambang. 

ۡمِعِۖ   نها ُكنها َنۡقُعُد ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسه
َ
َوأ

َفَمن يَۡسَتِمِع ٱٓأۡلَن َيِجۡد لَُهۥ ِشَهاٗبا  
 ٩ ٗدارهَص 

10. Na kami ay hindi nakababatid kung 

may isang kasamaan ba na ninais sa 

mga nasa lupa o nagnais sa kanila ang 

Panginoon nila ng isang pagkagabay. 

رِيَد بَِمن فِي 
ُ
َشرٌّ أ

َ
نها لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َوأ

َراَد بِِهۡم َربُُّهۡم رََشٗدا
َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. Na Kami ay kabilang sa amin ang 

mga maayos at kabilang sa amin ay 

mababa pa roon; kami dati ay mga 

pangkating magkakaiba. 

َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن  نها ِمنها ٱلصه
َ
َوأ

َٰلَِكۖۡ ُكنها َطَرآئَِق قَِدٗدا  ١١ َذ

12. Na kami ay nakatiyak na hindi kami 

makapagpapawalang-kakayahan kay 

Allāh sa lupa at hindi kami 

makapagpapawalang-kakayahan sa 

Kanya sa isang pagtakas. 

َ فِي   ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله
َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

ۡرِض َولَن نُّۡعِجَزُهۥ َهَرٗبا
َ
 ١٢ ٱلۡأ

13. Na kami, noong nakarinig kami sa 

patnubay, ay sumampalataya rito; saka 

ang sinumang sumasampalataya sa 

Panginoon niya ay hindi mangangamba 

sa isang pagpapakulang ni isang 

kabigatan. 

ا َسِمۡعَنا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ   نها لَمه
َ
َوأ

َفَمن يُۡؤِمنُۢ بَِرب ِهِۦ فَلَا َيخَاُف َبخٗۡسا  
 ١٣ َولَا َرَهٗقا

14. Na kami, kabilang sa amin ang mga 

tagapagpasakop at kabilang sa amin ang 

mga tagalihis; saka ang sinumang 

nagpasakop, ang mga iyon ay sumadya 

sa isang paggabay. 

نها ِمنها ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنها 
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمۡن أ

 ْ ۡوا  ١٤ رََشٗدا َتحَره
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15. Tungkol naman sa mga tagalihis, sila 

para sa Impiyerno ay magiging mga 

panggatong.' 

ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن َفكَانُواْ ِلجََهنهَم  مه
َ
َوأ

 ١٥ َحَطٗبا

16. Na kung sakaling nagpakatuwid sila 

sa daan ay talaga sanang nagpatubig 

Kami sa kanila ng isang tubig na 

masagana 

رِيَقةِ   هوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه ل
َ
َوأ

آًء َغَدٗقا ۡسَقۡيَنَُٰهم مه
َ
 ١٦ لَأ

17. upang sumubok Kami sa kanila dito. 

Ang sinumang aayaw sa paalaala ng 

Panginoon nito ay magsisingit Siya rito 

sa isang pagdurusang paakyat. 

َنُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ل َِنۡفتِ 
ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه َعَذاٗبا 

 ١٧ َصَعٗدا

18. Na ang mga masjid ay ukol kay 

Allāh, kaya huwag kayong manalangin 

kasama kay Allāh sa isa man. 

ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع  نه ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله
َ
َوأ

َحٗدا
َ
ِ أ  ١٨ ٱَّلله

19. Na noong tumindig ang lingkod ni 

Allāh habang dumadalangin sa Kanya, 

halos sila sa kanya ay nagiging patung-

patong." 

ِ يَۡدُعوهُ   ا َقاَم َعۡبُد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

 ١٩ َكاُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ لَِبٗدا

20. Sabihin mo: "Dumadalangin ako sa 

Panginoon ko lamang at hindi ako 

nagtatambal sa Kanya ng isa man." 

ۦٓ  ۡشرُِك بِهِ
ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَٓا أ

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

َحٗدا
َ
 ٢٠ أ

21. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi 

nakapagdudulot sa inyo ng isang pinsala 

ni isang paggabay." 

ا َولَا  قُۡل إِن ِي لَٓا  ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
َ
أ

 ٢١ رََشٗدا

22. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi 

kakalingain laban kay Allāh ng isa man 

at hindi makatatagpo bukod pa sa Kanya 

ng isang madadaupan, 

َحد   
َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱَّلله

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُملۡ 
َ
 ٢٢ َتَحًداَولَۡن أ
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23. ngunit [makapagdudulot ako] ng 

isang pagpapaabot mula kay Allāh at 

mga pasugo Niya." Ang mga sumusuway 

kay Allāh at sa Sugo Niya ay tunay na 

ukol sa kanila ang Apoy ng Impiyerno 

bilang mga mananatili roon 

magpakailanman. 

َٰٗغا م ِ  ها بََل ِ َورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َوَمن  إِل َن ٱَّلله
َ َورَُسولَُهۥ َفإِنه لَُهۥ نَاَر   َيۡعِص ٱَّلله

بًَدا
َ
 ٢٣ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

24. Hanggang sa kapag nakita nila ang 

ipinangako sa kanila ay makaaalam sila 

kung sino ang higit na mahina sa 

tagapag-adya at higit na kaunti sa bilang. 

ۡواْ َما يُوَعُدوَن  
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

ۡضَعُف نَاِصٗرا  
َ
فََسَيۡعلَُموَن َمۡن أ

قَلُّ َعَدٗدا
َ
 ٢٤ َوأ

25. Sabihin mo: "Hindi ako nakababatid 

kung malapit ba ang ipinangako sa inyo 

o maglalagay para rito ang Panginoon ko 

ng isang [mahabang] yugto." 

ا تُوَعُدوَن   قَرِيب  مه
َ
ۡدرِٓي أ

َ
قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
ۡم َيجَۡعُل لَُهۥ َرب ِٓي أ

َ
 ٢٥ أ

26. [Siya] ang Nakaaalam sa Lingid, 

saka hindi Siya naghahayag sa Lingid 

Niya sa isa man, 

ۦٓ   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فَلَا ُيۡظِهُر عَلَىَٰ َغۡيبِهِ َع
َحًدا

َ
 ٢٦ أ

27. maliban sa sinumang kinalugdan 

Niya na isang sugo sapagkat tunay na 

Siya ay nagpapatahak mula sa harapan 

nito at mula sa likuran nito ng [mga 

anghel na nakatambang 

ها َمِن ٱۡرتََضيَٰ ِمن رهُسوٖل َفإِنهُهۥ  إِل
َوِمۡن َخلۡفِهِۦ  يَۡسلُُك ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ 

 ٢٧ َرَصٗدا

28. upang makaalam ito na nagpaabot 

nga sila ng mga pasugo ng Panginoon 

nila. Sumaklaw Siya sa anumang taglay 

nila at nag-isa-isa Siya sa bawat bagay 

sa bilang. 

بۡلَُغواْ رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهۡم 
َ
ن َقۡد أ

َ
ل َِيۡعلََم أ

 ِ َحاَط ب
َ
ۡحَصيَٰ ُكله َوأ

َ
َما لََديِۡهۡم َوأ

ُۢا  ٢٨ َشۡيٍء َعَدَد
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Сураи Музаммил المزمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй ҷомабахудпечида!  ُِل َها ٱلُۡمزهم  يُّ
َ
 ١ َيَٰٓأ

2. Шабро – ҷуз андаке – ба по хез [ва 

ибодат кун] 
ها قَلِيلٗا هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

3. Нимае аз онро ё андаке аз он кам 

кун 
وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيلًا

َ
ۥٓ أ  ٣ ن ِۡصَفُه

4. Ё андаке бар [нисфи] он биафзо ва 

Қуръонро бо тартил [-у тааммул] 

бихон 

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل 
َ
ٱلُۡقۡرَءاَن  أ

 ٤ تَۡرتِيلًا

5. Яқинан Мо ба зудӣ сухане сангин 

бар ту нозил хоҳем кард 
 ٥ إِنها َسُنلِۡقي َعلَۡيَك َقۡولٗا ثَقِيلًا

6. Бе гумон, шабзиндадорӣ [бар нафс] 

душвор аст ва барои гуфтор [ва 

ниёиш] муносибтар ва устувортар аст 

ا  إِنه  َشدُّ َوۡطـ ٗ
َ
هۡيِل ِهَي أ نَاِشئََة ٱل

ۡقَوُم قِيلًا
َ
 ٦ َوأ

7. Ва яқинан ту дар рӯз машғулияти 

бисёр дорӣ 
 ٧ إِنه لََك فِي ٱلنهَهارِ َسۡبٗحا َطوِيلٗا

8. Ва номи Парвардигоратро ёд кун ва 

танҳо ба Ӯ дил бибанд 
  َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ 

 ٨ تَبۡتِيلٗا

9. [Ҳамон] Парвардигори машриқу 

мағриб, ки маъбуде [ба ҳақ] ҷуз Ӯ 

нест. Пас, Ӯро корсоз [-у нигаҳбони 

худ] баргузин 

ها   رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَٓا إَِلََٰه إِل
خِۡذهُ َوكِيلٗا  ٩ ُهَو فَٱته

10. Ва бар он чи [мушрикон] мегӯянд, 

шикебо бош ва ба шеваи наку [ва 

шоиста] аз онон дурӣ кун 

َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجۡرُهۡم 
 ١٠ َهۡجٗرا َجمِيلٗا
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11. Ва маро бо ин такзибкунандагони 

бархурдор аз неъмат вогузор ва ба 

онон каме муҳлат деҳ 

ْولِي 
ُ
بِيَن أ ِ ۡعَمةِ َوَذۡرنِي َوٱلُۡمَكذ  ٱلنه

ِلُۡهۡم َقلِيلًا  ١١ َوَمه 

12. Бе гумон, назди Мо қайд [-у 

бандҳо]-и сангин ва [оташи] дузах аст 
نكَالٗا وََجِحيٗما

َ
 ١٢ إِنه لََدۡيَنآ أ

13. Ва таоме гулугир ва азобе 

дарднок 
لِيٗما

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ َوَطَعاٗما َذا ُغصه

14. Рӯзе, ки замину кӯҳҳо ба ларза 

дарояд ва кӯҳҳо [муталошӣ шаванд 

ва] ҳамчун тӯдаи реги нарм [равон] 

гарданд 

ۡرُض َوٱلِۡجَباُل وََكانَِت 
َ
يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤ ٱلِۡجَباُل َكثِيٗبا مه

15. Яқинан, Мо паёмбаре ба сӯйи 

шумо фиристодем, ки бар шумо 

шоҳид [ва гувоҳ] аст, ҳамон гуна ки ба 

сӯйи Фиръавн паёмбаре фиристодем 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَِٰهًدا  
َ
إِنهآ أ

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن 
َ
َعلَۡيُكۡم َكَمآ أ

 ١٥ رَُسولٗا 

16. Он гоҳ Фиръавн аз он паёмбар 

нофармонӣ [ва бо ӯ мухолифат] кард 

ва Мо ӯро ба сахтӣ муҷозот кардем 

َخۡذَنَُٰه  
َ
َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

ۡخٗذا َوبِيلٗا
َ
 ١٦ أ

17. Пас, агар кофир шавед, чи гуна 

худро [аз азоб] дар амон медоред, 

[дар] рӯзе, ки кӯдаконро пир мекунад? 

َفَكۡيَف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما  
 ١٧ َن ِشيًباَيجَۡعُل ٱلۡوِلَۡدَٰ 

18. [Дар он рӯз] Осмон шикофта 

мешавад [ва] ваъдаи Ӯ, ҳатман, ба 

вуқуъ мепайвандад. 

ُۢ بِهِۚۦْ َكاَن وَۡعُدهُۥ   َمآُء ُمنَفِطُر ٱلسه
 ١٨ َمۡفُعولًا 

19. Бе гумон, ин [оёт] панд [-у 

ҳушдоре] аст, то ҳар ки бихоҳад, ба 

сӯи Парвардигори худ роҳе дар пеш 

гирад 

خََذ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ١٩ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلًا

20. [Эй паёмбар] Яқинан 

Парвардигорат медонад, ки ту ва 

гурӯҳе аз онҳо, ки бо ту ҳастанд, 

наздики ду савуми шаб [аз cе ду 

ۡدنَيَٰ  ۞إِ 
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
نه َربهَك َيۡعلَُم أ

هۡيِل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ   ِمن ثُلَُثِي ٱل
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ҳиссаи шаб] ва [ё] нисф [ё] як савум 

[сеяк]-и онро ба [намоз] бармехезед. 

Ва Аллоҳ таоло шабу рӯзро 

андозагирӣ мекунад. [Ӯ] Медонад, ки 

шумо наметавонед шумориши онро 

[дақиқ] муҳосиба кунед, пас, шуморо 

бахшид. Пас, акнун ҳар чи [барои 

шумо] муяссар бошад, аз Қуръон 

бихонед. [Аллоҳ таоло] Медонад, ки 

бархе аз шумо бемор хоҳанд шуд ва 

гурӯҳе [дигар] барои ба даст овардани 

фазлу неъмати Аллоҳ таоло дар 

замин сафар мекунанд ва гурӯҳе [низ] 

дар роҳи Аллоҳ таоло ҷиҳод 

мекунанд, пас, он чи муяссар бошад, 

аз он бихонед ва намоз барпо доред 

ва закот диҳед ва ба Аллоҳ таоло 

қарзи наку диҳед ва [бидонед, ки] он 

чи аз корҳои хайр пешопеш барои худ 

мефиристед, [онро] назди Аллоҳ 

таоло ба беҳтарин ваҷҳ ва 

бузургтарин подош хоҳед ёфт ва аз 

Аллоҳ таоло омурзиш бихоҳед, ки 

ҳамоно Аллоҳ таоло омурзандаи 

меҳрубон аст 

  ُ هِذيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله َِن ٱل َوَطآئَِفة  م 
ن لهن  

َ
ْۚ َعلَِم أ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُر ٱل ِ ُيَقد 

ُتحُۡصوهُ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱقۡرَُءواْ َما  
َر ِمَن ٱلۡقُ  ن  تَيَسه

َ
ۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ

ۡرَضيَٰ وََءاَخُروَن  َسَيُكوُن ِمنُكم مه
ۡرِض يَبَۡتُغوَن ِمن 

َ
يَۡضِربُوَن فِي ٱلۡأ

ِ وََءاَخُروَن يَُقَٰتِلُوَن فِي   َفۡضِل ٱَّلله
َر ِمۡنُهْۚ   ِۖۡ فَٱقۡرَُءواْ َما تَيَسه َسبِيِل ٱَّلله

ةَ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

قۡرِضُ 
َ
ْۚ َوَما  َوأ َ قَۡرًضا َحَسٗنا واْ ٱَّلله

ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ   نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ُتَقد 

ۡجٗراْۚ  
َ
ۡعَظَم أ

َ
ِ ُهَو َخيٗۡرا َوأ ِعنَد ٱَّلله

َ َغُفور   ۖۡ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله
 ُۢ  ٢٠ رهِحيُم
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Сураи Мудассир المدثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Эй ҷомабарсаркашида!  ُث ِر َها ٱلُۡمده يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. Бархез ва бим деҳ!  ۡنِذر
َ
 ٢ ُقۡم فَأ

3. Ва Парвардигоратро бузург шумор!  ۡ٣ َوَربهَك فََكب ِر 

4. Ва ҷомаро покиза бидор!  ِۡر  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

5. Ва аз палидӣ дурӣ кун!  ۡ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجر 

6. Барои ин базлу бахшиш макун, ки 

афзунталабӣ кунӣ 
 ٦ َولَا َتۡمنُن تَۡسَتۡكثِرُ 

7. Ва барои [хушнудии] Парвардигорат 

шикебо бош 
 ٧ فَٱۡصبِرۡ َولَِرب َِك 

8. Пас, ҳангоме ки дар «сур» дамида 

шавад 
اقُورِ   ٨ فَإَِذا نُقَِر فِي ٱلنه

9. Он рӯз рӯзи сахт [ва душворе] аст  ٌ٩ فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسير 

10. Бар кофирон осон нест   َٰفِرِيَن َغيُۡر عَلَى ٱلَۡك
 ١٠ يَِسيرٖ 
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11. [Эй паёмбар] Маро бо касе, ки ӯро 

танҳо [ва бидуни амволу авлод] 

офаридаам, вогузор 

َذۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت  
 ١١ وَِحيٗدا

12. [Ҳамон касе, ки] моли фаровоне 

барояш қарор додам 
وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا  

ۡمُدوٗدا   ١٢ مه

13. Ва фарзандоне, ки ҳамеша [дар 

хидмати ӯ ва] бо ӯ ҳастанд 
 ١٣ بَنِيَن ُشُهوٗداوَ 

14. Ва ҳамаи васоил [ва имконоти] 

зиндагиро дар ихтиёраш қарор додам 
 ١٤ َوَمههدتُّ لَُهۥ َتۡمِهيٗدا

15. Боз [ҳам] тамаъ дорад, ки [бар он] 

биафзоям 
زِيدَ 

َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ُثمه َيۡطَمُع أ

16. Ҳаргиз [чунин нахоҳад шуд]! Бе 

гумон, ӯ нисбат ба оёти Мо душманӣ 

дорад 

ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن ٓأِلَيَٰتَِنا   هآ َكل
 ١٦ َعنِيٗدا

17. Ва ба зудӣ ӯро ба машаққату сахтӣ 

меандозам 
ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا

ُ
 ١٧ َسأ

18. Зеро ӯ [барои мубориза бо Қуръон] 

андешид ва муҳосиба кард 
رَ  َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

19. Пас, марг бар ӯ бод! Чи гуна 

андоза [ва муҳосиба] кард? 
رَ   ١٩ َفُقتَِل َكۡيَف قَده

20. Боз [ҳам] марг бар ӯ бод! Чи гуна 

андоза [ва муҳосиба] кард? 
رَ   ٢٠ ُثمه قُتَِل َكۡيَف قَده

21. Сипас назар афканд  َ٢١ ُثمه َنَظر 

22. Он гоҳ чеҳра дар ҳам кашид ва рӯ 

турш кард 
 ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََسرَ 
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23. Сипас [ба ҳақ] пушт намуд ва 

такаббур варзид 
ۡدبََر َوٱۡسَتۡكبَرَ 

َ
 ٢٣ ُثمه أ

24. Он гоҳ гуфт: «Ин [Қуръон] чизе ҷуз 

ҷодуе, ки [аз дигарон] омӯхта шуда, 

нест 

ها ِسۡحر    َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل
 ٢٤ يُۡؤثَرُ 

25. Ва ин [чизе] ҷуз гуфтори башар 

нест» 
ها قَۡوُل ٱلۡبََشرِ   ٢٥ إِۡن َهََٰذآ إِل

26. Ба зудӣ ӯро ба дузах дархоҳам 

овард 
ۡصلِيهِ َسَقرَ 

ُ
 ٢٦ َسأ

27. Ва ту чи донӣ, ки дузах чи гуна 

аст? 
ََٰك َما َسَقرُ  ۡدَرى

َ
 ٢٧ َوَمآ أ

28. [Оташи сӯзонест, ки] На [чизеро] 

боқӣ мегузорад ва на [чизеро] раҳо 

мекунад 

 ٢٨ لَا ُتۡبقِي َولَا تََذرُ 

29. Пӯстро [дигаргун карда] месӯзонад  ِ٢٩ لَوهاَحة  ل ِلۡبََشر 

30. Бар он [оташ] нуздаҳ [фаришта] 

гуморида шудааст. 
 ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَشرَ 
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31. Мо маъмурони дузахро фақат аз 

фариштагон қарор додем ва шумори 

онҳоро танҳо барои озмоиши кофирон 

муайян кардаем, то аҳли китоб яқин 

кунанд ва касоне, ки имон овардаанд, 

бар имони худ бияфзоянд ва аҳли 

китоб ва муъминон гирифтори шакку 

тардид нашаванд ва то касоне, ки дар 

дилҳояшон мараз аст ва [низ] кофирон 

бигӯянд: «Аллоҳ таоло аз ин масал [ва 

тавсиф] чи хостааст?». Бад-ин гуна, 

Аллоҳ таоло ҳар касро бихоҳад, 

гумроҳ месозад ва ҳар касро бихоҳад, 

ҳидоят мекунад ва [шумори] 

лашкариёни Парвардигоратро [касе] 

ҷуз Ӯ намедонад ва ин ҷуз панду 

андарзе барои инсонҳо нест 

ارِ   ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
َوَما َجَعلَۡنآ أ

ۖۡ َوَما َجَعلَۡنا  ها َمَلَٰٓئَِكٗة إِل
هِذيَن   ها فِۡتَنٗة ل ِل َتُهۡم إِل ِعده

هِذيَن   َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱل
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َويَۡزَداَد  

ُ
أ

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰنٗ  ا َولَا  ٱل
وتُواْ  

ُ
هِذيَن أ يَۡرتَاَب ٱل

ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  
هِذيَن فِي قُلُوبِِهم   َولَِيُقوَل ٱل

َٰفُِروَن َماَذآ   رَض  َوٱلَۡك مه
ُ بَِهََٰذا َمَثلٗاْۚ َكَذَٰلَِك   َراَد ٱَّلله

َ
أ

ُ َمن يََشآُء   يُِضلُّ ٱَّلله
ْۚ َوَما َيۡعلَُم   َويَۡهِدي َمن يََشآُء

ها ُهَوْۚ َوَما ِهَي  ُجُنوَد رَ  ب َِك إِل
ها ذِۡكَرىَٰ لِلۡبََشرِ   ٣١ إِل

32. Оре, савганд ба моҳ [ки ҳаргиз 

чунин нест, ки онон тасаввур 

мекунанд] 

 ٣٢ َكلها َوٱلَۡقَمرِ 

33. Ва [савганд ба] шаб ҳангоме ки 

пушт кунад 
ۡدبَرَ 

َ
هۡيِل إِۡذ أ  ٣٣ َوٱل
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34. Ва ба субҳ ҳангоме ки равшан 

шавад 
ۡسَفرَ 

َ
ۡبِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. Ки он [оташи дузах] яке аз 

[азобҳои] бузург [ва ҳавлнок] аст 
 ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَِر 

36. Барои инсон бимдиҳанда аст  ِ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشر 

37. Барои касе аз шумо, ки бихоҳад 

[бо корҳои наку] пеш афтад, ё [бо 

гуноҳ кардан] ақиб бимонад 

َم   ن َيَتَقده
َ
لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

رَ  خه
َ
ۡو َيَتأ

َ
 ٣٧ أ

38. Ҳар кас дар гарави аъмоли хеш 

аст 
ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت  

 ٣٨ رَهِيَنةٌ 

39. Магар асҳоби ямин [муъминон]  ۡصَحََٰب
َ
هٓا أ  ٣٩ ٱلَۡيِمينِ إِل

40. Ки дар боғҳо [-и биҳишт] ҳастанд 

ва мепурсанд 
َٰٖت يَتََسآَءلُونَ   ٤٠ فِي َجنه

41. аз гунаҳгорон:  َ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِِمين 

42. «Чӣ чиз шуморо ба дузах 

даровард? 
 ٤٢ َما َسلََكُكۡم فِي َسَقرَ 

43. [Дузахиён] Мегӯянд: «Мо аз 

намозгузорон набудем 
قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن  

 ٤٣ ٱلُۡمَصل ِينَ 

44. Ва бенаво[-ён]-ро итъом 

намекардем 
َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم  

 ٤٤ ٱلِۡمۡسِكينَ 
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45. Ва пайваста ҳамроҳи ёвагӯён [ва 

аҳли ботил] ҳамсадо мешудем 
َوُكنها َنخُوُض َمَع  

 ٤٥ ٱلۡخَآئِِضينَ 

46. Ва ҳамвора рӯзи ҷазоро такзиб 

мекардем 
ُب بَِيوِۡم   ِ َوُكنها نَُكذ 

ِينِ   ٤٦ ٱلد 

47. То замоне, ки марг ба суроғамон 

омад 
ََٰنا ٱلَۡيقِينُ  تَى

َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

48. Пас, шафоати шафоаткунандагон 

ба онҳо суде намебахшад 
َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة  

َٰفِعِينَ   ٤٨ ٱلشه

49. Пас, онҳоро чи шудааст, ки аз панд 

[-у тазаккур] рӯй гардондаанд? 
ۡذكَِرةِ   َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

 ٤٩ ُمۡعرِِضينَ 

50. Гӯӣ, ки гӯрхароне рамидаанд   ۡستَنفَِرة نهُهۡم ُحمُر  مُّ
َ
 ٥٠ َكأ

51. Ки аз [муқобили] шер гурехтаанд  فَرهۡت ِمن ِۭ  ٥١ قَۡسَوَرة

52. Балки ҳар кадом аз онҳо [таваққуъ 

дорад ва] мехоҳад, ки [ба ӯ] номае 

кушода [ва ҷудогона аз сӯйи Аллоҳ 

таоло] дода шавад 

ِۡنُهۡم   بَۡل يُرِيُد ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 
َرةٗ  نَشه ن يُۡؤتَيَٰ ُصُحٗفا مُّ

َ
 ٥٢ أ

53. Ҳаргиз, чунин нест [ки онон 

мепиндоранд]! Балки онҳо аз [азоби] 

охират наметарсанд 

ها َيخَافُوَن   ۖۡ بَل ل ها َكل
 ٥٣ ٱٓأۡلِخَرَة 

54. На, чунин нест, ки онҳо мегӯянд, он 

[Қуръон] як тазаккур ва ёдоварӣ аст 
هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة    ٥٤ َكل
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55. Пас, ҳар касе, ки бихоҳад аз он 

панд гирад 
 ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ

56. Ва ёд намекунанд [ва панд 

намегиранд], магар ин ки Аллоҳ таоло 

бихоҳад. Ӯст, ки сазовори парво 

кардан ва омурзидан аст. 

ن يََشآَء  
َ
هٓا أ َوَما يَۡذُكُروَن إِل

ۡهُل  
َ
ۡقَوىَٰ َوأ ۡهُل ٱلته

َ
ْۚ ُهَو أ ُ ٱَّلله

 ٥٦ ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
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Сураи Қиёмат  القيامة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ба рӯзи қиёмат савганд мехӯрам ِۡقِسُم بَِيۡوِم ٱلۡقَِيََٰمة
ُ
 ١ لَٓا أ

2. Ва ба нафси маломатгар савганд 

мехӯрам 
اَمةَِولَٓا  ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه

ُ
 ٢ أ

3. Оё инсон мепиндорад, ки [пас аз 

марг] ҳаргиз устухонҳояшро ҷамъ 

нахоҳем кард? 

جَۡمَع  لهن نه
َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

 ٣ ِعَظاَمُهۥ

4. Оре, Мо қодирем, ки [ҳатто хутути 

сари] ангуштонашро яксону мураттаб 

кунем. 

 َ َِي بَل َُّسو  ن ن
َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ ىَٰ َق

 ٤ َبَنانَُهۥ

5. Балки инсон мехоҳад, ки [озодона 

ва бидуни тарс аз охират] дар гуноҳу 

бадкорӣ мудовимат кунад 

َماَمُهۥ
َ
 ٥ بَۡل يُرِيُد ٱلۡإِنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

6. [Аз ин рӯ] Мепурсад: «Рӯзи қиёмат 

кай хоҳад буд?» 
يهاَن يَۡوُم ٱلۡقَِيََٰمةِيَۡسـ َ 

َ
 ٦ ُل أ

7. Пас, ҳангоме ки чашм хира шавад  ُ٧ َفإَِذا بَرَِق ٱلَۡبَصر 

8. Ва моҳ тира [ва бе нур] гардад  ُ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمر 

9. Ва хуршеду моҳ як ҷо ҷамъ шаванд  ُۡمُس َوٱلَۡقَمر  ٩ َوُجمَِع ٱلشه

10. Он рӯз инсон мегӯяд: «Роҳи гурез 

куҷост?» 
ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ 

َ
 ١٠ َيُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئٍِذ أ

11. Ҳаргиз! Ҳеҷ гурезгоҳе нест  َها لَا َوَزر  ١١ َكل

12. Он рӯз қароргоҳ [-и ниҳоне] ба 

сӯйи Парвардигори туст 
 ١٢ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ 



 

Al-Qiyamah 

 

1060 

 

 القيامة

13. Ва дар он рӯз инсонро аз тамоми 

корҳое, ки аз пеш ё пас фиристода, 

огоҳ мекунанд 

َم  يُنَبهُؤاْ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئِذِۭ بَِما َقده
رَ  خه

َ
 ١٣ َوأ

14. Балки инсон ба хубӣ бар хештан 

огоҳ аст 
 ١٤ بَِل ٱلۡإِنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيَرة  

15. Агарчи [дар дифоъ аз худ] 

узрҳояшро дар миён оварад 
لَۡقيَٰ َمَعاذِيَرُهۥ

َ
 ١٥ َولَۡو أ

16. [Эй паёмбар, ҳангоми нузули 

Қуръон] забонатро барои [такрор ва 

хондани] он шитобзада ҳаракат мадеҳ 

لَا ُتحَر ِۡك بِهِۦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل  
ۦٓ   ١٦ بِهِ

17. Мусалламан, ҷамъоварӣ ва 

хондани он бар [уҳдаи] Мост 
 ١٧ إِنه َعلَۡيَنا َجمَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ

18. Пас, ҳар гоҳ [тавассути Ҷабраил] 

онро [бар ту] хондем, аз хондани ӯ 

пайравӣ кун 

َنَُٰه فَٱتهبِۡع قُۡرَءانَُهۥ
ۡ
 ١٨ َفإَِذا قََرأ

19. Сипас баён карданаш бар [уҳдаи] 

Мост 
 ١٩  َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥُثمه إِنه 

20. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо 

мушрикон мепиндоред]! Балки дунё [-

и зудгузар]-ро дӯст медоред 

ها بَۡل ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَةَ   ٢٠ َكل

21. Ва охиратро раҳо мекунед  ٢١ َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرَة 

22. Он рӯз чеҳраҳое тоза [ва шодоб] 

аст 
 ٢٢ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِضَرٌة 

23. Ба сӯйи Парвардигораш 

менигарад 
 ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة  

24. Ва дар он рӯз чеҳраҳое абус [ва 

дарҳамкашида] аст 
 ٢٤ َووُُجوه  يَۡوَمئِذِۭ بَاِسَرة  

25. Яқин дорад, ки осебе камаршикан 

ба ӯ мерасад 
ن ُيۡفَعَل بَِها َفاقَِرة  

َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. Оре, чун [ҷон] ба гулугоҳаш 

бирасад 
هآ إَِذا بَلََغِت ٱلتهَراقِيَ   ٢٦ َكل
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27. Ва гуфта шавад: «Чи касест, ки 

афсун бихонад? [Ва ӯро наҷот диҳад] 
 ٢٧ َوقِيَل َمنۡ  َراقٖ 

28. Ва яқин кунад, ки замони ҷудоӣ [аз 

дунё] аст. 
نهُه ٱلۡفَِراُق 

َ
 ٢٨ َوَظنه أ

29. Ва [кор боло гирад ва] соқҳо[-и 

пояш аз сахтии ҷон додан] ба ҳам 

печад. 

اقِ  اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

30. Дар он рӯз масири ҳама ба сӯйи 

Парвардигорат хоҳад буд 
 ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق 

31. Пас, [мункири меод] на тасдиқ 

карда ва на намоз гузоридааст 
هىَٰ  َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده

32. Балки [Қуръонро] такзиб кард ва 

[аз имон] рӯ гардонд 
هيَٰ  َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه

33. Сипас хиромон ба сӯйи 

хонаводааш бозгашт 
يَٰٓ ُثمه َذَهَب  ۡهلِهِۦ َيَتَمطه

َ
 ٣٣ إِلَيَٰٓ أ

34. Вой бар ту! Пас, вой бар ту!  َٰۡولَي
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٤ أ

35. Боз ҳам вой бар ту! Пас, вой бар 

ту! 
ۡولَيَٰٓ 

َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ ُثمه أ

36. Оё инсон гумон мекунад, ки [бе 

ҳадаф ва бидуни ҳисоб ва ҷазо] ба 

худ раҳо мешавад? 

ن ُيتۡرََك  
َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

 ٣٦ ُسًدى

37. Оё [ӯ] нутфае аз манӣ набуд, ки 

[дар раҳим] рехта мешавад? 
نِي ٖ ُيۡمَنيَٰ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ أ

38. Он гоҳ ба сурати хуни баста 

даромад ва [Аллоҳ таоло ӯро] офарид 

ва дурусту устувор сохт 

ىَٰ   ٣٨ ُثمه َكاَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. Сипас аз ӯ ду завҷи нару мода 

падид овард 
َكَر   وَۡجيِۡن ٱلذه فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزه

نَثيَٰٓ 
ُ
 ٣٩ َوٱلۡأ
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40. Оё [чунин Офаридгоре] қодир 

нест, ки мурдагонро [дубора] зинда 

кунад? 

َٰلَِك بَِقَٰ  لَيَۡس َذ
َ
ن ُيحۡـَِۧي  أ

َ
ِدٍر عَلَىَٰٓ أ

 ٤٠ ٱلَۡمۡوتَيَٰ 
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Сураи Инсон  الانسان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Яқинан, замони тӯлоние бар инсон 

гузашт, ки чизе [муҳимму] қобили зикр 

набуд 

َِن  َهۡل  تَيَٰ عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن ِحين  م 
َ
أ

ۡذُكوًرا  ا مه ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡيـ ٗ  ١ ٱلده

2. Ба ростӣ, Мо инсонро аз нутфаи 

мухталит [омехта]-е офаридем, ӯро 

меозмоем. Пас, ӯро шунавову бино 

қарор додем 

إِنها َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفٍة 
ۡمَشاٖج نهبَۡتلِ 

َ
ُۢا  أ يهِ فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع

 ٢ بَِصيًرا 

3. Ҳамоно Мо роҳро ба ӯ нишон 

додем, хоҳ сипосгузор бошад ё 

носипос 

ا   ا َشاكِٗرا َوِإمه بِيَل إِمه إِنها َهَديَۡنَُٰه ٱلسه
 ٣ َكُفوًرا 

4. Ба ростӣ, Мо барои кофирон 

занҷирҳо ва бандҳо ва оташи сӯзон 

муҳайё кардаем 

َٰفِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
إِنهآ أ

ۡغَلَٰلٗا وََسعِيًرا 
َ
 ٤ َوأ

5. Бе гумон, накукорон [дар биҳишт] аз 

ҷоме менӯшанд, ки омехта ба кофур 

аст 

ٖس َكاَن  
ۡ
بَۡراَر يَۡشَربُوَن ِمن َكأ

َ
إِنه ٱلۡأ

 ٥ ِمَزاُجَها َكاُفوًرا 

6. [Аз] Чашмае, ки бандагони [хоси] 

Аллоҳ таоло аз он менӯшанд, [ҳар 

вақту] ҳар ҷо бихоҳанд он [чашма]-ро 

ҷорӣ месозанд 

  ِ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله
ُروَنَها َتۡفِجيٗرا ِ  ٦ ُيَفج 

7. [Бандагони накукор] Ба назр вафо 

мекунанд ва аз рӯзе метарсанд, ки 

[азобу] шарри он фарогир аст 

ۡذرِ َويََخاُفوَن يَۡوٗما َكاَن   يُوُفوَن بِٱلنه
ُهۥ ُمۡسَتِطيٗرا  ٧ َشرُّ

8. Ва ғизоро бо ин ки [ниёз ва] дӯст 

доранд, ба мустаманду ятим ва асир 

мебахшанд 

َعاَم عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ  َويُۡطعُِموَن ٱلطه
ِسيًرا 

َ
 ٨ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأ
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9. [Ва дар дил мегӯянд] «Мо фақат ба 

хотири Аллоҳ таоло ба шумо ғизо 

медиҳем, на аз шумо подоше мехоҳем 

ва на сипосе 

ِ لَا نُرِيُد  إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله
 ٩ ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َولَا ُشُكوًرا 

10. Ҳамоно мо аз Парвардигорамон 

метарсем, [аз азоби] рӯзе, ки туршрӯ 

ва душвор аст» 

ب َِنا يَۡوًما َعُبوٗسا   إِنها َنخَاُف ِمن ره
 ١٠ َقۡمَطرِيٗرا

11. Пас, Аллоҳ таоло ононро аз [сахтӣ 

ва] шарри он рӯз нигаҳ дошт ва ба 

эшон хуррамӣ ва шодмонӣ бахшид 

َٰلَِك ٱلَۡيۡوِم  ُ َشره َذ َُٰهُم ٱَّلله َُٰهۡم َفَوقَى ى َولَقه
 ١١ نَۡضَرٗة َوُسُروٗرا

12. Ва ба [шукронаи] сабре, ки 

карданд, биҳишт ва [либосҳои] ҳарир 

[-и биҳиштӣ] ба эшон подош дод 

َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنهٗة   وََجَزى
 ١٢ وََحرِيٗرا

13. Дар он ҷо бар тахтҳо [-и зебо] такя 

кардаанд, на [ҳарорати] офтобе дар 

он ҷо мебинед ва на [сӯзи] сармое 

َرآئِِكِۖ لَا 
َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ مُّ

 ١٣ يََرۡوَن فِيَها َشۡمٗسا َولَا َزۡمَهرِيٗرا

14. Ва сояҳояш бар онон фурӯ афтода 

ва меваҳояш [барои чидан] дар 

дастрас аст 

َوُذل ِلَۡت  َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها 
 ١٤ ُقُطوُفَها تَۡذلِيلٗا

15. Ва дар гирдогирди эшон зарфҳои 

симин [-и ғизо] ва косаҳои булурин [-и 

нӯшиданӣ] гардонида мешавад 

ةٖ   ِن فِضه َويَُطاُف َعلَۡيِهم أَـِبنَِيةٖ م 
 ۠ ۡكَواٖب َكانَۡت َقَوارِيَرا

َ
 ١٥ َوأ

16. [Косаҳои] Булурине аз нуқра, ки 

онҳоро ба андозаи муносиб [лабрез 

ва] омода кардаанд 

ُروَها  ةٖ َقده َقَوارِيَراْ ِمن فِضه
 ١٦ َتۡقِديٗرا

17. Ва дар он ҷо ҷомҳое сероб 

мешаванд, ки омезааш занҷабил аст 
ٗسا َكاَن ِمَزاُجَها  

ۡ
َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

 ١٧ َزنجَبِيلًا

18. [Ин ҷомҳо аз] Чашмае пур 

мегардад, ки дар он ҷо Салсабил 

номида мешавад 

يَٰ َسلَۡسبِيلٗا  ١٨ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمه
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19. Ва ҳамвора навҷавононе ҷовидона 

бар гирдашон мечарханд, ки ҳар гоҳ 

онҳоро бубинӣ, гумон мекунӣ, ки 

марвориди пароканда ҳастанд 

هُدوَن ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم وِ  خَل لَۡدَٰن  مُّ
ۡيَتُهۡم َحِسبَۡتُهۡم لُۡؤلُٗؤا 

َ
إَِذا َرأ

نُثوٗرا  ١٩ مه

20. Ва чун [ба ҳар самте] бингарӣ, он 

ҷо неъмати бисёр ва фармонравоии 

азиме мебинӣ 

يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا  
َ
يَۡت َثمه َرأ

َ
َوِإَذا َرأ

 ٢٠ َكبِيًرا 

21. Бар онон [биҳиштиён] либосҳое 

сабзранг аз дебои нозук ва дебои 

захим [пӯшонида шуда]- аст ва бо 

дастбандҳое аз нуқра ороста шудаанд 

ва Парвардигорашон шароби пок ба 

эшон менӯшонад 

َٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضر   َع
ةٖ   َساوَِر ِمن فِضه

َ
ۖۡ وَُحلُّٓواْ أ َوِإۡستَبَۡرق 

َُٰهۡم َربُُّهۡم َشَراٗبا َطُهوًرا   ٢١ وََسَقى

22. [Ва ба онҳо гуфта мешавад] «Ин 

[неъматҳо] подоши шумост ва 

[бидонед, ки] аз саъю кӯшиши шумо 

қадрдонӣ шудааст» 

إِنه َهََٰذا َكاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وََكاَن 
ۡشُكوًرا   ٢٢ َسۡعُيُكم مه

23. [Эй паёмбар] Яқинан, Мо 

Қуръонро бар ту тадриҷан нозил 

кардем 

لَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن   إِنها َنحُۡن نَزه
 ٢٣ تَنِزيلٗا

24. Пас, бар ҳукми Парвардигорат 

шикебо бош ва аз ҳеҷ кадом аз 

гунаҳгорон ва бединонашон фармон 

мабар 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع  
ۡو َكُفوٗرا

َ
 ٢٤ ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

25. Ва субҳу шом номи 

Парвардигоратро ёд кун 
َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك بُۡكَرٗة 

ِصيلٗا
َ
 ٢٥ َوأ

26. Ва [низ] бахше аз шаб барояш 

саҷда кун [ва намоз бигузор] ва дар 

бахши баланде аз шаб [қисмати 

дарози шаб, ки ҳама дар хобанд] Ӯро 

тасбеҳ гӯй 

هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا  َوِمَن ٱل
 ٢٦ َطوِيلًا
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27. Бе гумон, инон [кофирон] дунёи 

зудгузарро дӯст медоранд ва рӯзи 

сахте [-ро, ки дар пеш доранд] пушти 

сари худ раҳо мекунанд [ва ба он 

аҳамият намедиҳанд] 

ُؤلَآِء ُيحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلََة  إِنه َهَٰٓ 
 ٢٧ َويََذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيلٗا

28. Мо онҳоро офаридем ва пайванди 

вуҷудашонро муҳкам кардем ва ҳар 

замон, ки бихоҳем, ҷойи ононро ба 

[гурӯҳи дигаре] монандашон медиҳем 

ۡسرَ 
َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ ُهۡمۖۡ َوِإَذا نه

ۡمَثَٰلَُهۡم َتۡبِديلًا
َ
لَۡنآ أ  ٢٨ ِشۡئَنا بَده

29. Бе гумон, ин ёдоварӣ [ва панд] 

аст, пас, ҳар кас, ки бихоҳад, роҳе ба 

сӯйи Парвардигораш баргузинад 

خََذ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ٢٩ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلٗا

30. Ва шумо чизеро намехоҳед, магар 

ин ки Аллоҳ таоло бихоҳад. Бе гумон, 

Аллоҳ таоло донои ҳаким аст 

ْۚ إِنه  ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما  ٣٠ ٱَّلله

31. Ҳар касро, ки бихоҳад, дар 

раҳмати худ ворид мекунад ва барои 

ситамгорон азоби дардноке омода 

кардааст 

يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ  
لِيَمُۢا

َ
َعده لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
َٰلِِميَن أ  ٣١ َوٱلظه
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Сураи Мурсалот المرسلات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба фариштагоне, ки 

паёпай фиристода мешаванд 
 ١ َوٱلُۡمۡرَسَلَِٰت ُعۡرٗفا 

2. Ҳамчун тундбод мераванд  ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 

3. Ва савганд ба фариштагоне, 

ки [абрҳоро] пароканда 

мекунанд 

َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا  ٣ َوٱلنه

4. Ва савганд ба фариштагоне, 

ки ҷудокунандаи [ҳақ аз ботил] 

ҳастанд 

َِٰت فَۡرٗقا   ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

5. Ва савганд ба фариштагоне, 

ки ваҳй [-и илоҳӣ]-ро [ба 

паёмбарон] илқо мекунанд 

 ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

6. Барои итмоми ҳуҷҷат, барои 

бим ва ҳушдор 
ۡو نُۡذًرا 

َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

7. Бе гумон, он чи ба шумо 

ваъда дода мешавад, воқеъ 

хоҳад шуд 

َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. Пас, он гоҳ ки ситорагон тира 

[ва маҳв] шавад 
 ٨ فَإَِذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت 

9. Ва он гоҳ ки осмон шикофта 

шавад 
َمآُء فُرَِجۡت   ٩ َوِإَذا ٱلسه



 

Al-Mursalat 

 

1068 

 

 املرسالت

10. Ва он гоҳ ки кӯҳҳо [аз ҷо 

канда ва] пароканда шавад 
 ١٠ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل نُِسَفۡت 

11. Ва он гоҳ ки барои 

паёмбарон [ҷиҳати гувоҳӣ 

додан дар мавриди умматҳо] 

вақт таъйин шавад 

َِتۡت  ق 
ُ
 ١١ َوِإَذا ٱلرُُّسُل أ

12. Ин [амр] барои чи рӯзе ба 

таъхир афтодааст? 
لَۡت  ِ ج 

ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لِأ

13. Барои рӯзи ҷудоӣ [ва 

доварӣ] 
 ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصلِ 

14. Ва ту чи донӣ, ки рӯзи ҷудоӣ 

[ва доварӣ] чист? 
ََٰك َما يَۡوُم   ۡدَرى

َ
َوَمآ أ

 ١٤ ٱلَۡفۡصلِ 

15. Дар он рӯз [қиёмат] вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ١٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

16. Оё мо пешиниён[-и муҷрим]-

ро нобуд накардем? 
لِينَ  وه

َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ

17. Сипас дигаронро дар пайи 

онҳо хоҳем овард 
 ١٧ ُثمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ 

18. Ин чунин бо гунаҳгорон 

рафтор мекунем 
َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل  

 ١٨ بِٱلُۡمۡجرِِمينَ 

19. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ١٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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20. Оё шуморо аз обе паст [-у 

ночиз] наофаридем? 
آٖء   ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ

َ
أ

ِهينٖ   ٢٠ مه

21. Ки сипас онро дар 

қароргоҳе маҳфуз [раҳим] қарор 

додем 

ِكينٍ   ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

22. То замоне муайян  ٖۡعلُوم  ٢٢ إِلَيَٰ قََدرٖ مه

23. Пас, мо [бар ин кор] тавоно 

будем ва чи нек тавоно [ва 

қудратманд] ҳастем 

 ٢٣ ٱلَۡقَِٰدُرونَ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم 

24. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ٢٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

25. Оё заминро ҷойгоҳи 

[таҷаммуи мардум] қарор 

надодем? 

ۡرَض كَِفاتًا 
َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

26. Ҳам дар ҳоли ҳаёт ва ҳам 

маргашон? 
َٰٗتا  ۡمَو

َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ٢٦ أ

27. Ва дар он кӯҳҳои бисёр 

баланд [ва устувор] қарор 

додем ва обе ширин [ва гуворо] 

ба шумо нӯшонидем 

وََجَعلَۡنا فِيَها َرَوَِٰسَي 
اٗٓء   ۡسَقۡيَنَُٰكم مه

َ
َشَِٰمَخَٰٖت َوأ

 ٢٧ فَُراٗتا 

28. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ٢٨ ل ِلُۡمَكذ 
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29. [Ба онҳо гуфта мешавад] 

«Ба сӯйи ҳамон чизе биравед, 

ки пайваста такзибаш 

мекардед. 

ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ  
بُونَ  ِ  ٢٩ تَُكذ 

30. Биравед ба сӯйи сояи 

[дудҳои оташи] сешоха 
ٖ ذِي ثََلَِٰث  

ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 
 ٣٠ ُشَعبٖ 

31. На сояафкан [ва хунук] аст 

ва на аз [гармии] шуълаҳои 

оташ ҷилавгирӣ мекунад» 

ها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي ِمَن   ل
 ٣١ ٱللهَهبِ 

32. Ҳамоно он [дузах] 

шарораҳое чун кохе [баланд] 

меафканад. 

إِنهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ  
 ٣٢ َكٱلَۡقۡصرِ 

33. Гӯӣ, ки он [шарораҳо] 

шутурони зардранг ҳастанд 
نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر  

َ
 ٣٣ َكأ

34. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ٣٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

35. Ин [ҳамон] рӯзест, ки сухан 

намегӯянд 
 ٣٥ َهََٰذا يَوُۡم لَا يَنِطُقونَ 

36. Ва ба онҳо иҷозат дода 

намешавад, то узрхоҳӣ кунанд 
َولَا يُۡؤَذُن لَُهۡم  

 ٣٦ َفَيۡعَتِذُرونَ 

37. Дар он рӯз, вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ٣٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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38. Ин [ҳамон] рӯзи ҷудоӣ [ва 

доварӣ] аст, ки шумо ва 

гузаштагонро гирд овардаем 

ٱلَۡفۡصِلِۖ  َهََٰذا يَوُۡم 
لِينَ  وه

َ
 ٣٨ َجمَۡعَنَُٰكۡم َوٱلۡأ

39. Пас, агар [ҳила ва] найранге 

доред, онро дар ҳаққи ман ба 

кор гиред 

فَإِن َكاَن لَُكۡم َكۡيد   
 ٣٩ فَِكيُدونِ 

40. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ٤٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

41. Ба ростӣ, ки [дар он рӯз] 

парҳезкорон дар сояҳо ва 

[канори] чашмаҳо қарор доранд 

إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل  
 ٤١ وَُعُيونٖ 

42. Ва меваҳое, ки майл дошта 

бошанд 
ا يَۡشَتُهونَ  َٰكَِه ِممه  ٤٢ َوَفَو

43. [Ба онҳо гуфта мешавад] 

«Ба подоши он чи мекардед, 

гуворо бихӯред ва биёшомед» 

ُۢا بَِما   ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ
 ٤٣ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

44. Мо ин гуна накукоронро 

подош медиҳем» 
إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

 ٤٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

45. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ٤٥ ل ِلُۡمَكذ 

46. «[Эй кофирон, дар ин дунё] 

андаке бихӯред ва баҳра гиред, 

зеро шумо гунаҳгоред» 

ُكلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم  
جۡرُِمونَ   ٤٦ مُّ
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47. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ٤٧ ل ِلُۡمَكذ 

48. Ва ҳангоме ки ба онҳо гуфта 

шавад: «[Намоз бигузоред ва] 

рукуъ кунед, [намоз 

намегузоранд ва] рукуъ 

намекунанд 

َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا  
 ٤٨ يَۡرَكُعونَ 

49. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمكَ  ِ  ٤٩ ذ 

50. [Агар мардум ба ин Қуръон 

имон намеоваранд] Пас, баъд 

аз он ба кадом сухан имон 

меоваранд? 

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ  
َ
فَبِأ

 ٥٠ يُۡؤِمُنونَ 
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Сураи Наба  النبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Кофирон] Дар бораи чи чиз аз 

якдигар суол мекунанд? 
 ١ َعمه يَتََسآَءلُونَ 

2. Аз хабаре бузург  َِبإِ ٱلَۡعِظيم  ٢ َعِن ٱلنه

3. Ҳамон [хабаре] ки онҳо дар он 

ихтилоф доранд 
هِذي ُهۡم فِيهِ   ٣ ُمخَۡتلُِفونَ ٱل

4. Чунин нест [ки онҳо меандешанд] ба 

зудӣ хоҳанд донист 
ها َسَيۡعلَُمونَ   ٤ َكل

5. Боз ҳам чунин нест; ба зудӣ хоҳанд 

донист 
ها َسَيۡعلَُمونَ   ٥ ُثمه َكل

6. Оё заминро бистаре [барои осоиши 

шумо] қарор надодем? 
لَۡم َنجَۡعِل 

َ
ۡرَض ِمَهَٰٗداأ

َ
 ٦ ٱلۡأ

7. Ва кӯҳҳоро мехҳо [-и он] қарор 

надодем? 
ۡوتَاٗدا

َ
 ٧ َوٱلِۡجَباَل أ

8. Ва шуморо ҷуфт [нару мода] 

офаридем. 
ۡزَوَٰٗجا

َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

9. Ва хоби шуморо [мояи] оромишатон 

қарор додем 
 ٩ وََجَعلَۡنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا

10. Ва шабро пӯшише [бароятон] қарор 

додем 
هۡيَل لَِباٗسا  ١٠ وََجَعلَۡنا ٱل

11. Ва рӯзро [василаи] зиндагӣ ва 

[касби маош] қарор додем 
َهاَر َمَعاٗشا  ١١ وََجَعلَۡنا ٱلنه

12. Ва бар фарози шумо ҳафт [осмон] 

муҳкам бино кардем 
 ١٢ ِشَداٗداَوبََنيَۡنا َفۡوقَُكۡم َسۡبٗعا 

13. Ва [хуршедро] чароғе дурахшон 

офаридем 
اٗجا  ١٣ وََجَعلَۡنا ِسَراٗجا َوهه
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14. Ва аз абрҳои боронзо обе фаровон 

фурӯ фиристодем 
نَزلَۡنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء  

َ
َوأ

 ١٤ َثجهاٗجا

15. То бад-он дона ва гиёҳ бисёр 

бирӯёнем 
ا َوَنَباٗتا  ١٥ ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ

16. Ва боғҳое пурдарахт [бо он 

парвариш диҳем] 
لَۡفاًفا

َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه

17. Бе гумон, рӯзи доварӣ ваъдагоҳ [-и 

Мо бо шумо] аст 
 ١٧ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل َكاَن ِميَقَٰٗتا

18. Рӯзе, ки дар «сур» дамида 

мешавад ва шумо гурӯҳ-гурӯҳ [ба 

маҳшар] меоед 

تُوَن  
ۡ
ورِ َفَتأ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

ۡفَواٗجا
َ
 ١٨ أ

19. Ва осмон кушуда мешавад ва ба 

сурати дарҳои мутааддид дармеояд 
َٰٗبا بَۡو

َ
َمآُء َفكَانَۡت أ  ١٩ َوفُتَِحِت ٱلسه

20. Ва кӯҳҳо ба ҳаракат дармеояд ва 

ба сурати саробе мешавад 
 ٢٠ وَُسي ِرَِت ٱلِۡجَباُل َفكَانَۡت َسَرابًا

21. Ва бе гумон, ҷаҳаннам камингоҳест ٢١ إِنه َجَهنهَم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا 

22. Ва маҳалли бозгаште барои 

туғёнгарон 
َٰغِيَن َمـ َاٗبا  ٢٢ ل ِلطه

23. Муддати замоне дароз дар он ҷо 

бимонанд 
ۡحَقاٗبا

َ
َٰبِثِيَن فِيَهآ أ  ٢٣ له

24. Дар он ҷо [чизи] хунуке 

намечашанд ва на ошомиданӣ [-и 

гуворое хоҳанд дошт] 

ها يَُذوُقوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا   ل
 ٢٤ َشَرابًا

25. Ҷуз обе сӯзон ва [моеъе, ки] чирку 

хун [аст] 
اٗقا ها َحمِيٗما وََغسه  ٢٥ إِل

26. [Ин] Кайфаре аст муносиб ва 

дархӯр [-и аъмолашон] 
 ٢٦ َجَزاٗٓء وَِفاًقا

27. Чаро ки онҳо ҳеҷ умеде ба [рӯзи] 

ҳисоб надоштанд 
 ٢٧ إِنهُهۡم َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا
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28. Ва оёти Моро ба шиддат такзиб 

карданд 
اٗبا بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. Ва Мо ҳама чизро [дар Лавҳи 

маҳфуз] шуморишу сабт кардаем 
ۡحَصۡيَنَُٰه كَِتَٰٗبا

َ
 ٢٩ وَُكله َشۡيٍء أ

30. Пас, [кайфари аъмоли худро] 

бичашед, ки чизе ҷуз азоб бар шумо 

намеафзоем 

ها   َفُذوُقواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل
 ٣٠ َعَذابًا

31. Бе гумон, барои парҳезкорон 

комёбӣ [-и бузурге] аст 
 ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا 

32. Боғҳои [мева] ва токзорҳо ۡعَنَٰٗبا
َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

33. Ва ҳуроне ҷавон ва ҳамсиннусол تَۡراٗبا
َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ

34. Ва ҷомҳое лабрез ва паёпай [аз 

шароби покизаи биҳишт] 
سٗ 

ۡ
 ٣٤ ا دَِهاٗقاَوَكأ

35. Дар он ҷо на сухани беҳудае 

мешунаванд ва на дурӯғе 
ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا   ل

َٰٗبا  ٣٥ كِذه

36. [Ин] Подош аз ҷониби 

Парвардигори туст ва атое аз рӯйи 

ҳисоб 

ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

37. [Ҳамон] Парвардигори осмонҳо ва 

замин ва он чи дар миёни онҳост; 

[ҳамон Аллоҳи] Раҳмон [ки] ҳеҷ кас 

[дар он рӯз] ёрои сухан гуфтан бо ӯро 

надорад 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه رهب 

ِنَٰمۡحۖۡ لَا َيۡملُِكوَن ِمۡنُه  ٱلره
 ٣٧ ِخَطاٗبا

38. Рӯзе, ки рӯҳ [Ҷабраил] ва 

фариштагон ба саф биистанд, ҳеҷ кас 

сухан нагӯяд, ҷуз касе, ки Аллоҳи 

раҳмон ба ӯ иҷозат дода бошад ва [ӯ] 

сухани дуруст [ва савоб] гӯяд 

 ۡۖ ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ذَِن لَُه  

َ
ها َمۡن أ ها َيَتكَلهُموَن إِل ل

 ٣٨ َوَقاَل َصَواٗبا ٱلرهۡحَمَٰنُ 
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39. Он [рӯз] рӯзи ҳақ аст; пас, ҳар ки 

хоҳад, роҳи бозгаште ба сӯи 

Парвардигори худ биҷӯяд 

خََذ   ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته َٰلَِك ٱلَۡيۡوُم ٱلۡحَقُّ َذ
 ٣٩ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َمـ َابًا

40. Ба ростӣ, Мо шуморо аз азобе 

наздик бим додем: рӯзе, ки инсон он 

чиро аз қабл бо дастҳои худ 

фиристодааст, мебинад ва кофир 

мегӯяд: «Эй кош, ман хок будам [ва 

барои ҳисоб барангехта намешудам!» 

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم 
َ
إِنهآ أ

َمۡت يََداهُ َويَُقوُل  يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما َقده
ُۢا ٱلۡكَافُِر َيَٰلَۡيتَنِي َٰبَ  ٤٠ ُكنُت تَُر
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Сураи Нозиъот  النازعات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба фариштагоне, ки ҷон [-и 

кофирон]-ро ба шиддат берун 

мекашанд 

َٰزَِعَِٰت َغۡرٗقا  ١ َوٱلنه

2. Ва савганд ба фариштагоне, ки ҷон 

[-и муъминон]-ро ба нармӣ ва осонӣ 

мегиранд 

َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا  ٢ َوٱلنه

3. Ва савганд ба фариштагоне, ки [ба 

амри Аллоҳ таоло аз осмон ба сӯйи 

замин] шиноваранд 

َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا  ٣ َوٱلسه

4. Ва савганд ба фариштагоне, ки [дар 

иҷрои авомири илоҳӣ] бар якдигар 

сабқат мегиранд 

َٰبَِقَِٰت َسۡبٗقا  ٤ فَٱلسه

5. Ва савганд ба фариштагоне [ки ба 

амри илоҳӣ] корҳоро тадбир мекунанд 
ۡمٗرا

َ
َِٰت أ  ٥ فَٱلُۡمَدب َِر

6. Рӯзе, ки [пас аз аввалин дамидан 

дар сур] замин [ва кӯҳҳо ва ҳама чиз] 

ба ларза дарояд 

اِجَفةُ   ٦ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

7. [Ва] Дар пайи он [дамидани дувуми 

ҳашр] биёяд 
ادَِفةُ   ٧ تَتَۡبُعَها ٱلره

8. Дар он рӯз дилҳое сахт музтариб 

[ва тарсон] аст 
 ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفةٌ 

9. Ва чашмҳои онон [аз тарсу 

шармсорӣ] фуру афтодааст 
بَۡصَُٰرَها َخَِٰشَعة  

َ
 ٩ أ

10. [Кофирон дар дунё] Мегӯянд: «Оё 

мо [пас аз марг дубора] ба ҳоли 

аввали худ бозгардонда мешавем? 

ِءنها لََمۡرُدوُدوَن فِي  
َ
َيُقولُوَن أ

 ١٠ ٱلۡحَافَِرةِ 
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11. Оё ҳангоме ки устухонҳои пӯсида 

шудем [ва ба хок табдил гаштем, боз 

ҳам зинда мешавем]?» 

خَِرةٗ  ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما نه
َ
 ١١ أ

12. Гӯянд: «[Агар чунин ваъдае дуруст 

бошад] он гоҳ он бозгаште зиёнбор 

аст» 

ةٌ َخاِسَرة    ١٢ َقالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكره

13. Пас он [бозгашт] танҳо бо як бонги 

боҳайбат аст 
 ١٣ َفإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  

14. Ва ногаҳон ҳамагӣ бар арсаи 

замин [-и маҳшар] зоҳир] мешаванд 
اهَِرةِ   ١٤ َفإَِذا ُهم بِٱلسه

15. [Эй Паёмбар] Оё достони Мӯсо ба 

ту расидааст? 
ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ  تَى

َ
 ١٥ َهۡل أ

16. Он гоҳ ки Парвардигораш ӯро дар 

сарзамини муқаддаси «Туво» нидо 

дод [ва фармуд] 

ِس   َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده إِۡذ نَاَدى
 ١٦ ُطًوى

17. «Ба сӯи Фиръавн бирав, ки ӯ туғён 

кардааст 
 ١٧ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغيَٰ 

18. Ва ба ӯ бигӯ: «Оё мехоҳӣ [аз куфру 

гуноҳ] пок шавӣ? 
هيَٰ  ن تََزك

َ
هَك إِلَيَٰٓ أ  ١٨ َفُقۡل َهل ل

19. Ва ман туро ба сӯйи 

Парвардигорат ҳидоят кунам, то [аз Ӯ] 

битарсӣ [ва фармонбардор шавӣ]? 

ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفَتۡخَشيَٰ 
َ
 ١٩ َوأ

20. Пас, [Мӯсо] муъҷизаи бузургро ба 

ӯ нишон дод 
َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلُۡكبَۡرىَٰ  َرى

َ
 ٢٠ فَأ

21. Аммо ӯ такзибу саркашӣ кард  ََٰب وََعَصي  ٢١ َفَكذه

22. Сипас пушт кард ва ба кӯшишу 

талош [алайҳи ӯ] пардохт 
ۡدبََر يَۡسَعيَٰ 

َ
 ٢٢ ُثمه أ

23. Пас, [қавмашро] ҷамъ карду нидо 

дод 
 ٢٣ فََحَشَر َفَناَدىَٰ 

24. Ва гуфт: «Ман Парвардигори 

бартари шумо ҳастам» 
عۡلَىَٰ 

َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َفَقاَل أ
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25. Пас, Аллоҳ таоло ӯро ба азоби 

охират ва дунё гирифтор кард 
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ  َخَذهُ ٱَّلله

َ
فَأ

ولَيَٰٓ 
ُ
 ٢٥ َوٱلۡأ

26. Бе гумон, дар ин [воқеа] барои ҳар 

кас, ки [аз Аллоҳ таоло] метарсад, 

ибрате ҳаст 

َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰٓ   ٢٦ إِنه فِي َذ

27. Оё офариниши шумо [баъд аз 

марг] сахттар аст ё осмоне, ки [Аллоҳ 

таоло] онро бино кард? 

  ْۚ َمآُء ِم ٱلسه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

ََٰها  ٢٧ بَنَى

28. Сақфи онро барафрошту ба он 

шаклу назм дод 
ََٰها ى  ٢٨ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوه

29. Ва шабашро торик ва рӯзашро 

равшан гардонид 
ََٰها ۡخَرَج ُضَحى

َ
ۡغَطَش لَۡيلََها َوأ

َ
 ٢٩ َوأ

30. Ва заминро баъд аз он густаронид  ََٰٓها َٰلَِك َدَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ

31. Ва аз он об [чашмаҳо ва чоҳҳо ва] 

чарогоҳашро берун овард 
ََٰها ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعى

َ
 ٣١ أ

32. Ва кӯҳҳоро муҳкам ва устувор [бар 

рӯйи замин] қарор дод 
ََٰها ۡرَسى

َ
 ٣٢ َوٱلِۡجَباَل أ

33. [Ҳамаи инҳо] барои баҳрагирии 

шумо ва чаҳорпоёнатон аст 
نَۡعَِٰمُكمۡ  َمَتَٰٗعا لهُكمۡ 

َ
 ٣٣ َولِأ

34. Пас, ҳангоме ки [он] ҳодисаи 

бузург [-и қиёмат] фаро расад 
ُة ٱلُۡكبَۡرىَٰ  آمه  ٣٤ َفإَِذا َجآَءِت ٱلطه

35. Дар он рӯз инсон [тамоми аъмолу] 

талошҳои худро ба ёд меоварад 
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َما َسَعيَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيَتَذكه

36. Ва ҷаҳаннам барои ҳар бинандае 

ошкор мешавад 
ِزَِت ٱلۡجَِحيُم لَِمن يََرىَٰ   ٣٦ َوبُر 

37. Пас, он кас, ки туғён [ва саркашӣ] 

карда бошад 
ا َمن َطَغيَٰ  مه

َ
 ٣٧ فَأ

38. Ва зиндагии дунёро [бар охират] 

тарҷеҳ дода бошад 
ۡنَيا ةَ ٱلدُّ  ٣٨ وََءاثََر ٱلۡحََيوَٰ
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39. Бе тардид, ҷаҳаннам ҷойгоҳи ӯст  ََٰوى
ۡ
 ٣٩ َفإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَي ٱلَۡمأ

40. Ва аммо касе, ки аз истодан дар 

ҳузури Парвардигораш бимнок буда 

ва нафсро аз ҳаво [ва ҳавас] 

боздошта бошад 

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهي  مه
َ
َوأ

ۡفَس َعِن   ٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ ٱلنه

41. Ҳатман, биҳишт ҷойгоҳи ӯст  ََٰوى
ۡ
 ٤١ َفإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَي ٱلَۡمأ

42. [Эй Паёмбар] Дар бораи қиёмат аз 

ту мепурсанд, ки дар чи замоне воқеъ 

мешавад? 

يهاَن 
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ََٰها  ٤٢ ُمۡرَسى

43. Туро бо ёдоварии ин сухан чи кор 

аст? 
ََٰهآ  نَت ِمن ذِۡكَرى

َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. [Саранҷом ва] Мунтаҳои [илми] он 

назди Парвардигори туст 
ََٰهآ   ٤٤ إِلَيَٰ َرب َِك ُمنَتَهى

45. Ту, ҳатман, бимдиҳандаи касоне 

ҳастӣ, ки аз он метарсанд 
ََٰها نَت ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

َ
 ٤٥ إِنهَمآ أ

46. Рӯзе, ки [кофирон қиёматро] 

бубинанд, [чунин эҳсос мекунанд, ки] 

гӯӣ [дар дунё] ҷуз як шомгоҳ ё бомдод 

ба сар набурдаанд 

ها   نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل
َ
َكأ

ََٰها ۡو ُضَحى
َ
 ٤٦ َعِشيهًة أ



 

‘Abasa 

 

1081 

 

 عبس

Сураи Абаса  عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Паёмбар] чеҳра дар ҳам кашид ва 

рӯй баргардонд 
هيَٰٓ   ١ َعبََس َوتََول

2. Аз ин ки он нобино [Абдуллоҳ ибни 

Умми Мактум] наздаш омад 
ۡعَميَٰ 

َ
ن َجآَءهُ ٱلۡأ

َ
 ٢ أ

3. Ва [эй Паёмбар] ту чи медонӣ? Чи 

басо ӯ [аз гуноҳонаш] пок шавад 
هيَٰٓ  ك هُهۥ يَزه  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعل

4. Ё панд гирад ва ин панд ба судаш 

бошад 
ِۡكَرىَٰٓ  ُر َفَتنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه

َ
 ٤ أ

5. Аммо он ки [аз имон] бениёзӣ 

меварзад 
ا َمِن ٱۡسَتۡغَنيَٰ  مه

َ
 ٥ أ

6. Пас, ту ба ӯ рӯ меоварӣ  َٰى نَت لَُهۥ تََصده
َ
 ٦ فَأ

7. Дар ҳоле ки агар ӯ худро [аз куфр] 

пок насозад, эроде бар ту нест 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَۡيَك أ

8. Аммо касе, ки шитобон ба суроғи ту 

меояд 
ا َمن َجآَءَك يَۡسَعيَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. Ва [аз Аллоҳ таоло] метарсад  َٰ٩ َوُهَو َيخَۡشي 

10. Пас, ту аз ӯ ғофил мешавӣ [ва ба 

дигарон мепардозӣ] 
يَٰ  نَت َعۡنُه تَلَهه

َ
 ١٠ فَأ

11. Ҳаргиз чунин нест; бе гумон, ин 

[оёт барои] тазаккур ва ёдоварӣ аст 
هآ إِنهَها تَۡذكَِرة    ١١ َكل

12. Пас, ҳар ки бихоҳад, аз он панд 

гирад 
 ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرُهۥ

13. Дар саҳифаҳои арҷманде [сабт] 

аст 
َمةٖ  َكره  ١٣ فِي ُصُحٖف مُّ
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14. [Дар ҷойгоҳе] Баландпоя ва покиза 

[аз палидӣ] 
 ِۭ َرة َطهه ۡرُفوَعةٖ مُّ  ١٤ مه

15. Дар дасти сафирон [-и ваҳй] аст  يِۡدي
َ
 ١٥ َسَفَرةٖ بِأ

16. [Ки] бузургвору накукоранд  ٖ١٦ كَِراِۭم بََرَرة 

17. Марг бар инсон [-и кофир, ки] чи 

қадар носипос аст! 
ۡكَفَرُهۥ

َ
 ١٧ قُتَِل ٱلۡإِنَسَُٰن َمآ أ

18. [Аллоҳ таоло] Ӯро аз чи чиз 

офаридааст? 
ي ِ َشۡيٍء َخلََقُهۥ

َ
 ١٨ ِمۡن أ

19. Ӯро аз нутфа [-и ночизе] офарид 

ва сипас мавзунаш сохт 
َرُهۥ  ١٩ ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

20. Он гоҳ роҳро барояш осон намуд َرُهۥ بِيَل يَسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

21. Он гоҳ [пас аз поёни умр] ӯро 

миронд ва дар қабр [пинҳон] намуд 
ۡقبََرُهۥ

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ

22. Сипас ҳар гоҳ бихоҳад, ӯро [зинда 

мекунад ва] бармеангезад 
نَشَرُهۥ

َ
 ٢٢ ُثمه إَِذا َشآَء أ

23. Ҳаргиз чунин нест [ки ӯ 

мепиндорад]. Ӯ ҳанӯз он чиро, ки 

[Аллоҳ таоло] фармон дода, ба ҷой 

наовардааст 

َمَرُهۥ
َ
ا َيۡقِض َمآ أ ها لَمه  ٢٣ َكل

24. Пас, инсон бояд ба ғизои хеш [ва 

офариниши он] бингарад 
ۦٓ   ٢٤ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن إِلَيَٰ َطَعاِمهِ

25. Мо оби фаровон [аз осмон] фуру 

рехтем 
نها َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء َصب ٗا

َ
 ٢٥ أ

26. Сипас заминро аз ҳам шикофтем ا ۡرَض َشق ٗ
َ
 ٢٦ ُثمه َشَقۡقَنا ٱلۡأ

27. Он гоҳ дар он дона [-ҳои фаровон] 

рӯёнидем 
ا ۢنَبتَۡنا فِيَها َحب ٗ

َ
 ٢٧ فَأ

28. Ва ангуру сабзӣ [хӯрокии бисёр] ٢٨ وَِعَنٗبا َوَقۡضٗبا 
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29. Ва зайтуну нахл ٢٩ َوَزۡيُتوٗنا َوَنخۡلٗا 

30. Ва боғҳое [анбуҳ ва] пурдарахт ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا 

31. Ва [анвои] мева ва алаф [падид 

овардем] 
ب ٗا

َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

32. [Ҳамаи инҳо] Барои баҳрагирии 

шумо ва чаҳорпоёнатон аст 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
َتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ  ٣٢ مه

33. Пас, ҳангоме ки [он] садои 

боҳайбати [-и қиёмат] фаро расад 
ةُ َفإَِذا َجآَءِت  آخه  ٣٣ ٱلصه

34. Рӯзе, ки инсон аз бародараш 

мегурезад 
ِخيهِ 

َ
 ٣٤ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

35. Ва аз модараш ва аз падараш  ِبِيه
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

36. Ва аз занаш ва писаронаш [низ 

мегурезад] 
 ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيهِ 

37. Дар он рӯз ҳар касро корест, ки 

ӯро ба худ машғул медорад 
ن  

ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

لِكُل 
 ٣٧ ُيۡغنِيهِ 

38. Чеҳраҳое дар он рӯз кушода ва 

равшан аст 
ۡسفَِرة    ٣٨ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ مُّ

39. [Ба хотири неъмату раҳмати 

Аллоҳ таоло] хандону шод аст 
سۡ   ٣٩ َتبِۡشَرة  َضاِحَكة  مُّ

40. Ва чеҳраҳое дар он рӯз ғуборолуд 

аст 
 ٤٠ َووُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغبََرة  

41. Сиёҳӣ [ва торикӣ] онҳоро 

пӯшонидааст 
 ٤١ تَۡرَهُقَها َقتََرٌة 

42. Инон ҳамон кофирони 

бадкирдоранд 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرُة 

ُ
 ٤٢ أ
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Сураи Таквир  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он гоҳ ки хуршед дар ҳам печида 

[ва торик] гардад 
َِرۡت  ۡمُس ُكو   ١ إَِذا ٱلشه

2. Ва он гоҳ ки ситорагон бефурӯғ 

шаванд 
 ٢ ٱلنُُّجوُم ٱنَكَدَرۡت َوِإَذا 

3. Ва он гоҳ ки кӯҳҳо ба ҳаракат 

дароянд 
 ٣ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل ُسي ِرَۡت 

4. ва он гоҳ ки модашутурони бордор 

раҳо шаванд 
لَۡت  ِ  ٤ َوِإَذا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

5. Ва он гоҳ ки ҳайвоноти ваҳшӣ [дар 

канори инсон] гирд оварда шаванд 
 ٥ ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت َوِإَذا 

6. Ва он гоҳ ки дарёҳо [ҷӯшону] 

барафрӯхта шаванд 
َرۡت  ِ  ٦ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

7. Ва он гоҳ ки ҳар кас бо ҳамсони худ 

қарин гардад 
ُفوُس ُزو َِجۡت   ٧ َوِإَذا ٱلنُّ

8. Ва он гоҳ ки аз духтари 

зиндабагуршуда пурсида шавад 
 ٨ َوِإَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت 

9. [Ки] Ба кадомин гуноҳ кушта 

шудааст 
ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت 

َ
 ٩ بِأ

10. Ва он гоҳ ки номаҳо [-и аъмол] 

кушода шавад 
ُحُف نُِشَرۡت   ١٠ َوِإَذا ٱلصُّ

11. Ва он гоҳ ки парда аз рӯи осмон 

баргирифта шавад 
َمآُء ُكشِ   ١١ َطۡت َوِإَذا ٱلسه

12. Ва он гоҳ ки дузах афрӯхта [ва 

шуълавар] гардад 
َِرۡت   ١٢ َوِإَذا ٱلۡجَِحيُم ُسع 

13. Ва он гоҳ ки биҳишт [барои 

парҳезкорон] наздик оварда шавад 
ۡزلَِفۡت 

ُ
 ١٣ َوِإَذا ٱلۡجَنهُة أ
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14. [Дар он ҳангом] Ҳар кас хоҳад 

донист, ки чи чизе [барои охирати худ] 

омода кардааст 

ۡحَضَرۡت 
َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

15. Пас, савганд ба ситорагоне, ки [ба 

ҷойгоҳи худ] бозмегарданд 
قِۡسُم بِٱلۡخُنهِس 

ُ
 ١٥ فَلَآ أ

16. [Шитобон] Ҳаракат мекунанд [ва аз 

назар] пинҳон мешаванд 
 ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس 

17. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки 

[торикиаш коста шавад ва] пушт кунад 
هۡيِل إَِذا َعۡسَعَس   ١٧ َوٱل

18. Ва савганд ба субҳ, ҳангоме ки 

бидамад 
َس  ۡبِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. Бе тардид, ин [Қуръон сухани 

Аллоҳ таоло аст, ки иблоғаш ба 

Паёмбар ба уҳдаи] фиристодаи 

бузургвор [Ҷабраил] аст 

 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

20. [Ҳамон фариштае] Ки [муқтадир 

ва] неруманд аст ва назди [Аллоҳи] 

соҳиби Арш мақоми волое дорад 

ٍة ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش  ذِي ُقوه
 ٢٠ َمِكينٖ 

21. [Дар малакути аъло ва олами 

фариштагон] Аз ӯ фармон мебаранд 

ва амин [-и ваҳй] аст 

ِمينٖ 
َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

22. [Эй мардум] Ҳамнишини шумо 

[Муҳаммад] девона нест 
 ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنونٖ 

23. Ва бе тардид, [Муҳаммад] ӯ 

[Ҷабраил]-ро дар уфуқи равшан 

дидааст 

ُفِق ٱلُۡمبِينِ َولََقۡد رََءاهُ 
ُ
 ٢٣ بِٱلۡأ

24. Ва ӯ бар [иблоғи он чи аз тариқи] 

ғайб [ба вай ваҳй мегардад] бахил 

нест 

 ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغۡيِب بَِضنِينٖ 

25. Ва ин [Қуръон] гуфтаи шайтони 

рондашуда нест 
 ٢٥ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٖ 

26. Пас, ба куҷо меравед?  َۡيَن تَۡذَهُبون
َ
 ٢٦ فَأ
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27. Ин [Қуръон] ҷуз панд барои 

ҷаҳониён [инсон ва ҷин] нест 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

28. Барои ҳар як аз шумо, ки бихоҳад 

роҳи рости [ҳақро] дар пеш гирад 
ن يَۡسَتقِيمَ 

َ
 ٢٨ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

29. Ва шумо [чизеро] намехоҳед, 

магар он ки Парвардигори ҷаҳониён 

[ирода кунад ва] бихоҳад 

ُ َربُّ  ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٢٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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Сураи Инфитор  الإنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он гоҳ ки осмон шикофта шавад  َمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١ إَِذا ٱلسه

2. Он гоҳ ки ситорагон пароканда 

шаванд [ва фуру резанд] 
 ٢ َوِإَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت 

3. Ва он гоҳ ки дарёҳо [ба ҳам 

омезанд ва] равон гарданд 
َرۡت  ِ  ٣ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر فُج 

4. Ва он гоҳ ки қабрҳо зеру рӯ шавад  ٤ َوِإَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعثِرَۡت 

5. [Дар он ҳангом] Ҳар кас медонад, 

чи чизҳоеро пешопеш фиристода ва 

чи чизҳоеро вопас ниҳода [ва бар ҷой 

гузоштааст] 

ا  َمۡت  َعلَِمۡت َنۡفس  مه َقده
َرۡت  خه

َ
 ٥ َوأ

6. Эй инсон, чи чизе туро [нисбат] ба 

Парвардигори каримат мағрур 

сохтааст? 

َها ٱلۡإِنَسَُٰن َما َغرهَك بَِرب َِك   يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦ ٱلَۡكرِيمِ 

7. Он [Парвардигоре], ки туро офарид 

ва сипас сару сомонат дод ва он гоҳ 

мутаодил ва муносибат кардааст 

ََٰك َفَعَدلََك  ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ ٱل

8. Ва ба ҳар шакле [ва сурате], ки 

хост, туро таркиб намуд 
َبَك  ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه

َ
 ٨ فِٓي أ

9. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо гумон 

мекунед]; балки шумо рӯзи ҷазоро 

такзиб мекунед 

ها  ِينِ َكل بُوَن بِٱلد  ِ  ٩ بَۡل تَُكذ 

10. Ва бе гумон, нигоҳбононе [аз 

фариштагон] бар шумо гуморида 

шудаанд 

 ١٠ َوِإنه َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظينَ 

11. Ки нависандагоне бузургворанд  َ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِين 
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12. Он чиро анҷом медиҳед, медонанд 

[ва аъмоли неку бади шуморо сабт 

мекунанд] 

 ١٢ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُونَ 

13. Мусалламан, накукорон дар 

неъмат [-ҳои биҳишт] ҳастанд 
بَۡراَر لَِفي نَعِيمٖ 

َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

14. Ва яқинан бадкорон дар [оташи] 

ҷаҳаннаманд 
اَر لَِفي َجِحيمٖ   ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه

15. Рӯзи ҷазо ба он дароянд [ва 

бисӯзанд] 
ِينِ   ١٥ يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم ٱلد 

16. Ва ҳаргиз онон аз он ҷо ба дур ва 

[дар амон] набошанд 
 ١٦ َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبِينَ 

17. Ва ту чи донӣ, ки рӯзи ҷазо чист?  ِِين ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى
َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. Боз ту чи медонӣ, ки рӯзи ҷазо 

чист? 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٨ ُثمه َمآ أ

19. Рӯзе, ки ҳеҷ кас қодир ба анҷоми 

коре барои дигаре нест; ва дар он 

рӯзи ҳукм [ва фармон] аз они Аллоҳ 

таоло аст 

 ۡۖ ا يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشۡيـ ٗ
ۡمُر يَۡومَ 

َ
ِ َوٱلۡأ ه ِ  ١٩ ئِٖذ َّلل 



 

Al-Mutaffifeen 

 

1089 

 

 املطففي 

Сураи Мутаффифин  المطففين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Вой бар камфурӯшон!  َِفِين  ١ َوۡيل  ل ِلُۡمَطف 

2. Касоне, ки чун [барои худ] аз 

мардум паймона мекунанд, ҳаққи 

худро комил мегиранд 

هِذيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنهاِس   ٱل
 ٢ يَۡسَتۡوُفونَ 

3. Ва ҳангоме ки [мехоҳанд] барои 

онон паймона ё вазн кунанд, кам 

мегузоранд 

َزنُوُهۡم ُيخِۡسُرونَ  و وه
َ
 ٣ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ

4. Оё онҳо гумон намекунанд, ки 

[қиёмат фаро мерасад ва аз қабрҳо] 

барангехта мешаванд 

ۡبُعوثُونَ  نهُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
 ٤ أ

5. Дар рӯзе бузург?  ٖ٥ لَِيۡوٍم َعِظيم 

6. [Ҳамон] Рӯзе, ки мардум дар 

пешгоҳи Парвардигори ҷаҳониён 

меистанд 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ يَۡوَم َيُقوُم  اُس لَِرب   ٦ ٱلنه

7. Ҳаргиз чунин нест [ки кофирон 

пиндоштаанд]! Ба ростӣ, ки номаи 

[аъмоли] бадкорон дар сиҷҷин аст 

ارِ لَِفي  هآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه َكل
ينٖ  ِ  ٧ ِسج 

8. Ва ту чи донӣ, ки сиҷҷин чист?   ين ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ َوَمآ أ

9. Китобест, ки [аъмоли бадкорон дар 

он] навишта шудааст 
ۡرُقوم    ٩ كَِتَٰب  مه

10. Дар он рӯз вой бар 

такзибкунандагон! 
بِينَ  ِ  ١٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

11. Онон, ки рӯзи ҷазоро [инкор ва] 

такзиб мекунанд 
بُوَن بَِيۡوِم  ِ هِذيَن يَُكذ  ِينِ ٱل  ١١ ٱلد 
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12. Ва ҷуз ситамкорони гунаҳкор 

[касе] он [рӯз]-ро такзиб намекунад 
ها ُكلُّ ُمۡعَتٍد   ۦٓ إِل ُب بِهِ ِ َوَما يَُكذ 

ثِيمٍ 
َ
 ١٢ أ

13. Ҳангоме ки оёти Мо бар ӯ тиловат 

шавад, гӯяд: «[Ин] Афсонаҳои 

гузаштагон аст» 

َسَِٰطيُر إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا 
َ
َقاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо гумон 

мекунанд]; балки [ба сабаби] он чӣ 

кардаанд, бар дилҳояшон зангор 

бастааст 

ا َكانُواْ  ۖۡ بَلۡ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِِهم مه ها َكل
 ١٤ يَۡكِسُبونَ 

15. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо 

мепиндоранд]. Бе гумон, онон дар он 

рӯз аз [дидори] Парвардигорашон 

маҳруманд 

ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ  هآ إِنهُهۡم َعن ره َكل
هَمۡحُجوبُونَ   ١٥ ل

16. Ва [баъд аз ҳисоб] мусалламан 

вориди дузах мешаванд 
 ١٦ ُثمه إِنهُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيمِ 

17. Онгоҳ ба эшон гуфта мешавад: 

«Ин [оташ] ҳамон чизест, ки онро 

такзиб мекардед» 

هِذي ُكنُتم بِهِۦ   ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل
بُونَ  ِ  ١٧ تَُكذ 

18. Ҳаргиз чунин нест [ки онҳо 

мепиндоранд]; бе гумон, номаи 

[аъмоли] накукорон дар «илиййин» 

аст 

بۡ 
َ
هآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ َرارِ لَِفي  َكل

 ١٨ ِعل ِي ِينَ 

19. Ва ту чи донӣ, ки «илиййин» чист?  َََٰك َما ِعل ِيُّون ۡدَرى
َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. Китобест, ки [аъмоли бадкорон 

дар он] навишта шудааст 
ۡرُقوم    ٢٠ كَِتَٰب  مه

21. Ки муқаррабони [даргоҳи илоҳӣ] 

бар он ҳозир шаванд [ва гувоҳӣ 

диҳанд] 

بُونَ   ٢١ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقره

22. Ҳамоно накукорон дар неъмат [-

ҳои биҳишт] ҳастанд 
بَۡراَر لَِفي نَعِيمٍ 

َ
 ٢٢ إِنه ٱلۡأ
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23. Бар тахтҳо [такя зада ва] 

менигаранд 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

24. Хуррамӣ ва нишоти неъматро дар 

чеҳраҳояшон [мебинӣ ва] мешиносӣ 
عِيمِ   ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِِهۡم نَۡضَرةَ ٱلنه

25. Онҳо аз шароби ноби муҳршуда 

[нӯшонида ва] сероб мешаванд 
خُۡتومٍ   ٢٥ يُۡسَقۡوَن ِمن رهِحيٖق مه

26. Муҳре, ки бар он ниҳодашуда аз 

мушк аст ва дар ин [шароб ва дигар 

неъматҳои биҳиштӣ] муштоқон [-и 

раҳмат] бояд бар якдигар пешӣ 

гиранд 

َٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس  ْۚ َوفِي َذ ِخَتَُٰمُهۥ ِمۡسك 
 ٢٦ ٱلُۡمَتَنَٰفُِسونَ 

27. Ва омезааш аз тасним аст  ٍ٢٧ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيم 

28. [Ҳамон] чашмае, ки муқаррабон [-

и даргоҳи илоҳӣ] аз он менӯшанд 
بُونَ   ٢٨ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ٱلُۡمَقره

29. Ҳамоно касоне, ки ҷурму гуноҳ 

карданд, пайваста [дар дунё] бар 

касоне, ки имон оварда буданд, 

механдиданд 

هِذيَن   ۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱل
َ
هِذيَن أ إِنه ٱل

 ٢٩ َءاَمُنواْ يَۡضَحُكونَ 

30. Ва ҳар гоҳ [муъминон] аз 

канорашон мегузаштанд, бо чашму 

абрӯ ба ҳам ишора мекарданд [ва 

ононро ба сухрия мегирифтанд] 

واْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزونَ   ٣٠ َوِإَذا َمرُّ

31. Ва чун ба сӯйи хонаводаи худ 

бозмегаштанд, [ба хотири тамасхури 

муъминон] шодмону хандон буданд 

ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ  
َ
َوِإَذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٣١ َفِكِهينَ 

32. Ва ҳангоме ки муъминонро 

медиданд, мегуфтанд: «Бе гумон, 

инон гумроҳонанд» 

ُؤلَآِء   ۡوُهۡم َقالُٓواْ إِنه َهَٰٓ
َ
َوِإَذا َرأ

ُّونَ   ٣٢ لََضآل

33. Дар ҳоле ки онон барои 

муроқибат [ва нигаҳбонӣ] бар 

муъминон фиристода нашуда буданд 

ۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظينَ 
ُ
 ٣٣ َوَمآ أ
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34. Вале имрӯз касоне, ки имон 

овардаанд, ба кофирон механданд 
ارِ   هِذيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفه فَٱلَۡيۡوَم ٱل

 ٣٤ يَۡضَحُكونَ 

35. Бар тахтҳо [-и ороста нишаста ва 

ба неъматҳои илоҳӣ] менигаранд 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

36. Оё кофирон [бо чашидани азоб] 

ҷазои он чиро, ки мекарданд, дарёфт 

намудаанд? 

اُر َما َكانُواْ   َهۡل ثُو َِب ٱلُۡكفه
 ٣٦ َيۡفَعلُونَ 
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Сураи Иншиқоқ  الإنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Он гоҳ ки осмон шикофта шавад  ۡت َمآُء ٱنَشقه  ١ إَِذا ٱلسه

2. Ва ба [фармони] Парвардигораш 

гӯш фаро диҳад [ва таслим шавад]; ва 

сазовор аст [ки чунин кунад] 

ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه
َ
 ٢ َوأ

3. Ва он гоҳ ки замин густурда [ва 

ҳамвор] шавад 
ۡت  ۡرُض ُمده

َ
 ٣ َوِإَذا ٱلۡأ

4. Ва ҳар чиро даруни худ дорад, 

берун резад ва тиҳӣ гардад 
لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت 

َ
 ٤ َوأ

5. Ва ба [фармони] Парвардигораш 

гӯш фаро диҳад [ва таслим шавад]; ва 

сазовор аст [ки чунин кунад] 

ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه
َ
 ٥ َوأ

6. Эй инсон, бе гумон, ту дар роҳи 

[расидан ба] Парвардигорат сахт 

талошу кӯшиш мекунӣ; пас, Ӯро 

мулоқот хоҳӣ кард 

َها ٱلۡإِنَسَُٰن إِنهَك َكادٌِح إِلَيَٰ  يُّ
َ
  َيَٰٓأ

 ٦ َرب َِك َكۡدٗحا َفُمَلَٰقِيهِ 

7. Ва аммо касе, ки нома [-и аъмолаш] 

ба дасти росташ дода шавад 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. Ба зудӣ ба ҳисобе осон муҳосиба 

мешавад 
 ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا

9. Ва шодмон ба сӯйи хонаводааш 

бозмегардад 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا

َ
 ٩ َويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ أ

10. Ва аммо касе, ки номаи [аъмолаш] 

аз пушти сараш ба ӯ дода шавад 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ َوَرآَء 

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َوأ

 ١٠ َظۡهرِهِۦ

11. Пас, ҳалоки худро хоҳад талабид ١١ فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا 
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12. Ва ба [оташи] ҷаҳаннами 

шуълавар хоҳад даромад 
 ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا 

13. Бе гумон, ӯ дар [дунё ба хотири 

гуноҳонаш] миёни хонаводаи худ 

шодмон буд 

ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا 
َ
 ١٣ إِنهُهۥ َكاَن فِٓي أ

14. Ӯ гумон мекард, ки ҳаргиз [ба 

назди Аллоҳ таоло] бознахоҳад гашт 
ن لهن َيحُورَ 

َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

15. Оре, ҳамоно Парвардигораш аз 

ҳоли вай огоҳ буд 
ْۚ إِنه َربهُهۥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرا  ١٥ بَلَىَٰٓ

16. Пас, ба шафақ савганд мехӯрам  َِفق قِۡسُم بِٱلشه
ُ
 ١٦ فَلَآ أ

17. Ва савганд ба шаб ва он чиро 

фуру мепӯшад 
هۡيِل َوَما َوَسقَ   ١٧ َوٱل

18. Ва савганд ба моҳ чун [фурӯғаш] 

комил шавад 
هَسقَ   ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱت

19. Ҳатман, маротибу ҳолоти 

мухталиферо яке пас аз дигаре [дар 

масири зиндагии дунявӣ] тай хоҳед 

кард 

 ١٩ قٖ لَتَۡرَكبُنه َطَبًقا َعن َطبَ 

20. Пас, ононро чи шуда, ки имон 

намеоваранд? 
 ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

21. Ва [чаро] ҳангоме ки Қуръон бар 

онон тиловат шавад, саҷда 

намекунанд? 

َوِإَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا  
 ٢١ َۤنوُدُجۡسَي۩

22. Балки касоне, ки кофир шуданд, 

пайваста [оёти илоҳиро] такзиб 

мекунанд 

بُونَ  ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

23. Ва Аллоҳ таоло ба он чи дар дил 

пинҳон медоранд, донотар аст 
ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ 

َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. Пас, [эй паёмбар] ононро ба азоби 

дардноке башорат деҳ 
لِيمٍ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَش 
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25. Магар касоне, ки имон овардаанд 

ва корҳои шоиста анҷом додаанд, ки 

барои онон подоше беминнат ва 

пайваста аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
ۡجٌر َغيُۡر  

َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ ٱلصه

 ٢٥ َمۡمُنونِۭ 
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Сураи Буруҷ  البروج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба осмон, ки дорандаи 

бурҷҳост 
َمآِء َذاِت ٱلۡبُُروجِ   ١ َوٱلسه

2. Ва савганд ба рӯзи мавъуд [қиёмат] ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد 

3. Ва савганд ба ҳар ки гувоҳӣ диҳад 

ва ба ҳар ки мавриди гувоҳӣ қарор 

гирад 

 ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهودٖ 

4. Марг бар одамсӯзони хандақ! ۡخُدوِد
ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

5. [Ҳамон оташи] Афрӯхта аз 

ҳезумҳои бисёр [ки муъминонро дар 

он месӯзонданд]; 

ارِ َذاِت ٱلَۡوقُوِد  ٥ ٱلنه

6. ҳангоме ки бар [канораи] он 

нишаста буданд 
 ٦ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعود  

7. Ва он чиро бо муъминон анҷом 

медоданд, тамошо мекарданд 
َوُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن  

 ٧ ُشُهود  

8. Ва ҳеҷ эроде аз онон нагирифтанд, 

ҷуз ин ки ба Аллоҳи пирӯзманди 

сутуда имон оварда буданд 

  ِ ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
هٓا أ َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إِل

 ٨ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

9. [Ҳамон] Касе, ки фармонравоии 

осмонҳо ва замин аз они Ӯст; ва 

Аллоҳ таоло бар ҳама чиз гувоҳ аст 

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٩ َوٱَّلله
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10. Ба ростӣ, касоне, ки мардону 

занони муъминро шиканҷа [ва озор] 

доданд ва пас [аз анҷоми он кор] 

тавба накарданд, пас, барои эшон 

азоби ҷаҳаннам [муҳайё] аст ва азоби 

оташ [дар пеш доранд] 

هِذيَن َفَتُنواْ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   إِنه ٱل
َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه لَۡم َيُتوبُواْ فَلَُهۡم  

َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهۡم َعَذاُب  
 ١٠ ٱلۡحَرِيقِ 

11. Ҳамоно барои касоне, ки имон 

оварданд ва корҳои шоиста карданд, 

боғҳое [аз биҳишт] аст, ки ҷӯйборҳо 

зери [дарахтони] он ҷорӣ аст; ва ин 

аст комёбии бузург 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
َٰت  َتجۡرِي ِمن  َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه ٱلصه

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   ْۚ َذ نَۡهَُٰر
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١١ ٱلَۡكبِيرُ 

12. Бе гумон, [муҷозоту] сахтгирии 

Парвардигорат бисёр шадид аст 
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

13. Дар ҳақиқат, Ӯст, ки [офаринишро] 

оғоз мекунад ва дубора [баъд аз марг] 

бозмегардонад 

 ١٣ إِنهُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َويُعِيدُ 

14. Ва ҳам Ӯ омурзанда [ва] дӯстор [-и 

муъминон] аст 
 ١٤ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدودُ 

15. [Ӯ Аллоҳ таоло] Соҳиби Арш, [ва] 

баландмартаба [ва шукӯҳманд] аст 
 ١٥ ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيدُ 

16. [Ва] Он чиро бихоҳад, анҷом 

медиҳад 
ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٦ َفعه

17. [Эй Паёмбар] Оё достони 

лашкариён [-и ҳақситез] ба ту 

расидааст? 

ََٰك َحِديُث ٱلۡجُُنوِد تَى
َ
 ١٧ َهۡل أ

18. [Лашкари] Фиръавн ва [қавми] 

Самуд 
 ١٨ فِرَۡعۡوَن َوَثُمودَ 

19. Балки касоне, ки кофир шуданд, 

пайваста дар такзиб [-и ҳақ] ҳастанд 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيبٖ   ١٩ بَِل ٱل

20. Ва Аллоҳ таоло аз ҳар сӯ бар онон 

иҳота дорад 
حِيُۢط  ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله
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21. Оре, ин [оёт шеъру сеҳр нест, 

балки] Қуръони шукӯҳманд аст 
ِجيد    ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

22. Дар Лавҳи маҳфуз [аз ҳар гуна 

таҳрифу табдил дар амон] аст 
حُۡفوظِۭ فِي   ٢٢ لَۡوٖح مه
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 الطارق 

Сураи Ториқ الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба осмон ва савганд ба 

ситораи шабгард 
ارِقِ  َمآِء َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. Ва чи медонӣ, ки ситораи шабгард 

чист? 
ارُِق  ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. [Ҳамон] Ситораи фурӯзон аст  اقُِب ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

4. Ҳеҷ кас нест магар он ки бар ӯ 

нигаҳбоне [аз фариштагон гумошта 

шуда] аст 

ا َعلَۡيَها َحافِظ   همه  ٤ إِن ُكلُّ َنۡفٖس ل

5. Инсон бояд бингарад, ки аз чӣ чиз 

офарида шудааст 
 ٥ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن ِممه ُخلِقَ 

6. Аз як оби ҷаҳанда офарида 

шудааст 
آٖء َدافِقٖ   ٦ ُخلَِق ِمن مه

7. Ки аз миёни [устухони] пушт [-и 

мард] ва сина [-и зан] берун меояд 
لِۡب   َيخُۡرُج ِمنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

 ٧ َوٱلتهَرآئِبِ 

8. Бе гумон, Аллоҳ таоло бар 

бозгардондани ӯ [пас аз марг] 

тавоност 

 ٨ إِنهُهۥ عَلَىَٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِر  

9. Рӯзе, ки розҳо ошкор гардад  َُرآئِر  ٩ يَۡوَم ُتۡبلَى ٱلسه

10. [Дар он рӯз] Инсон ҳеҷ тавону 

ёваре надорад 
 ١٠ ةٖ َولَا نَاِصرٖ َفَما لَُهۥ ِمن ُقوه 

11. Савганд ба осмони пурборон  َِمآِء َذاِت ٱلرهۡجع  ١١ َوٱلسه

12. Ва савганд ба замини пуршикоф 

[ки гиёҳон аз он сар бармеоваранд] 
ۡدعِ  ۡرِض َذاِت ٱلصه

َ
 ١٢ َوٱلۡأ



 

At-Tariq 

 

1100 

 

 الطارق 

13. Бе гумон, ин Қуръон сухани 

ҷудокунандаи ҳақ аз ботил аст 
 ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  َفۡصل  

14. Ва [сухани] ҳазлу беҳуда нест  ِ١٤ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزل 

15. Онон [кофирон] пайваста ҳила ва 

найранг мекунанд 
 ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا

16. Ва ман [низ] ҳила [ва тадбир] 

мекунам 
ِكيُد َكۡيٗدا

َ
 ١٦ َوأ

17. Пас, кофиронро муҳлат деҳ, [ва] 

андаке раҳояшон кун [то ғарқи гуноҳ 

бошанд] 

ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدُۢا
َ
َٰفِرِيَن أ ِِل ٱلَۡك  ١٧ َفَمه 
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Сураи Аъло  الأعلى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Номи Парвардигори 

баландмартабаатро ба покӣ ёд кун 
عۡلَى

َ
 ١ َسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك ٱلۡأ

2. [Ҳамон] ки [инсонро] офарид ва 

ҳамоҳанг ва мутаодил сохт 
ىَٰ  هِذي َخلََق فََسوه  ٢ ٱل

3. Ва [ҳамон] касе, ки андозагирӣ кард 

ва [ба шоистагӣ офарид] ва сипас 

ҳидоят намуд 

َر َفَهَدىَٰ  هِذي َقده  ٣ َوٱل

4. Ва [он] касе, ки чарогоҳро [барои 

тағзияи ҷондорон] рӯёнид 
ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعيَٰ 

َ
هِذٓي أ  ٤ َوٱل

5. Сипас онро хушку сиёҳ гардонид  ۡحَوىَٰ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء
َ
 ٥ أ

6. Мо ба зудӣ [Қуръонро] бар ту 

мехонем; пас, ту ҳаргиз [онро] 

фаромӯш нахоҳӣ кард 

 ٦ َسُنۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

7. Магар он чиро, ки Аллоҳ таоло 

бихоҳад; ҳамоно Ӯ ошкору ниҳонро 

медонад 

ْۚ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله إِل
 ٧ َما َيخَۡفيَٰ وَ 

8. Ва барои ту осонтарин [роҳ]-ро 

фароҳам мегардонем 
ُرَك لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٨ َونُيَس 

9. Пас, агар панди муфид бошад, 

[мардумро бо оёти Қуръон] панд деҳ 
ِۡكَرىَٰ  ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ َفَذك 

10. Ба зудӣ, касе, ки [аз Аллоҳ таоло] 

метарсад, панд мепазирад 
ُر َمن َيخَۡشيَٰ  كه  ١٠ َسَيذه

11. Ва бадбахттарин [-и мардум] аз он 

дурӣ мегузинад 
ۡشَقي 

َ
 ١١ َويََتَجنهُبَها ٱلۡأ

12. [Ҳамон] Касе, ки дар оташи бузург 

[-и ҷаҳаннам] дархоҳад омад 
اَر ٱلُۡكبَۡرىَٰ  هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل
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13. Ва дар он [оташ] на мемирад ва на 

зинда мемонад 
 ١٣ ُثمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

14. Яқинан, касе, ки худро [аз куфру 

гуноҳ] пок кунад, растагор хоҳад шуд 
هيَٰ  فۡلََح َمن تََزك

َ
 ١٤ َقۡد أ

15. Ва [низ касе, ки] номи 

Парвардигорашро ёд кунад ва намоз 

бигузорад 

هىَٰ   ١٥ َوَذَكَر ٱۡسَم َرب ِهِۦ َفَصل

16. Вале шумо [мардум] зиндагии 

дунёро [бар охират] тарҷеҳ медиҳед 
ۡنَيا ةَ ٱلدُّ  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحََيوَٰ

17. Дар ҳоле ки охират беҳтар ва 

пояндатар аст 
ۡبَقيَٰٓ 

َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  َوأ

18. Ба ростӣ, ин [пандҳо] дар китобҳои 

осмонии пешин [низ] буд 
ولَيَٰ 

ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَِفي ٱلصُّ

19. Китобҳои Иброҳим ва Мӯсо  َٰ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسي 
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 الغاشية 

Сураи Ғошия  الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Оё хабари қиёмати 

ҳавлноки фарогир ба ту расидааст? 
ََٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشَيةِ تَى

َ
 ١ َهۡل أ

2. Дар он рӯз чеҳраҳое хору залил 

хоҳанд буд 
 ٢ وُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ 

3. [Дар дунё] Пайваста талош карда 

[ва] хаста шуда [ва чун дар роҳи ҳақ 

набуда, натиҷае надидаанд] 

 ٣ عَاِملَة  نهاِصَبة  

4. Дар оташи сӯзон дармеоянд  ٗ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحاِمَية 

5. Аз чашмаи бисёр гарм ба онҳо 

нӯшонда мешаванд 
 ٥ تُۡسَقيَٰ ِمۡن َعيٍۡن َءانَِيةٖ 

6. Ғизое ҷуз хори хушку талх 

надоранд 
ها ِمن َضِريعٖ   ٦ لهيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

7. Ки на [ононро] фарбеҳ кунад ва на 

гуруснагиро дафъ менамояд 
ها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي ِمن ُجوعٖ   ٧ ل

8. Дар он рӯз чеҳраҳое шодобу тоза 

ҳастанд 
 ٨ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِعَمة  

9. Ва аз саъй [-ю талош]-и худ 

хушнуданд 
 ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضَية  

10. Дар биҳишти барин ҳастанд  ٖ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِية 

11. Дар он ҷо ҳеҷ сухани беҳудае 

намешунаванд 
ها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغَِيةٗ   ١١ ل

12. Дар он чашма [-ҳои об] равон 

бошад 
 ١٢ َجارِيَة  فِيَها َعيۡن  

13. Дар он тахтҳои [зебои] баланд 

[поя] аст 
ۡرُفوَعة    ١٣ فِيَها ُسُرر  مه
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14. Ва ҷомҳое [ки дар канори 

чашмаҳо] ниҳода шуда 
وُۡضوَعة   ۡكَواب  مه

َ
 ١٤ َوأ

15. Ва болиштҳои [муназзам] 

чидашуда 
 ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوَفة  

16. Ва [низ] фаршҳои гаронбаҳо 

густурда шудааст 
 ١٦ َوَزَرابِيُّ َمۡبُثوثَةٌ 

17. Оё [кофирон] ба шутур 

наменигаранд, ки чи гуна офарида 

шудааст? 

فَلَا يَنُظُروَن إِلَي ٱلِۡإبِِل َكۡيَف 
َ
أ

 ١٧ ُخلَِقۡت 

18. Ва ба осмон [наменигаранд], ки чи 

гуна барафрошта шудааст? 
َمآِء َكۡيَف ُرفَِعۡت َوِإلَي   ١٨ ٱلسه

19. Ва ба кӯҳҳо [наменигаранд], ки чи 

гуна [муҳкам бар замин] насб 

шудааст? 

 ١٩ َوِإلَي ٱلِۡجَباِل َكۡيَف نُِصَبۡت 

20. Ва ба замин [наменигаранд], ки чи 

гуна густурда шудааст? 
ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت 

َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

21. Пас, [эй Паёмбар] панд бидеҳ, ки 

ту танҳо панддиҳандаӣ 
ِر   نَت ُمَذك 

َ
ِۡر إِنهَمآ أ  ٢١ َفَذك 

22. Ту бар онон мусаллат [-у чира] 

нестӣ [ки бар имон водорашон кунӣ] 
هۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ   ٢٢ ل

23. Аммо касе, ки рӯй бигардонад ва 

кофир шавад 
ها َمن  هيَٰ َوَكَفرَ إِل  ٢٣ تََول

24. Сипас Аллоҳ таоло ӯро бо 

бузургтарин азоб муҷозот мекунад 
ۡكبَرَ 

َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفُيَعذ 

25. Ҳамоно бозгашти онҳо ба сӯйи 

Мост 
 ٢٥ إِنه إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهمۡ 

26. Сипас бе гумон, ҳисобашон [низ] 

бо Мост 
 ٢٦ نه َعلَۡيَنا ِحَساَبُهمُثمه إِ 
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 الفجر 

Сураи Фаҷр الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба субҳ  ِ١ َوٱلَۡفۡجر 

2. Ва ба шабҳои даҳгона [-и оғози 

зулҳиҷҷа] 
 ٢ َولََياٍل َعۡشرٖ 

3. Ва ба завҷ ва фард [-и ашё]  ِۡفِع َوٱلَۡوتۡر  ٣ َوٱلشه

4. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки 

[ҳаракат мекунад ва] меравад 
هۡيِل إَِذا يَۡسرِ   ٤ َوٱل

5. Оё дар ин [чизҳо] савганде барои 

соҳибхирад нест [ки ӯро қонеъ 

намояд]? 

َٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ   ٥ َهۡل فِي َذ

6. [Эй Паёмбар] Оё надидӣ, ки 

Парвардигорат бо [қавми] Од чи кард? 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 

َ
 ٦ أ

7. [Ҳамон қабилаи] Ирам, ки дорои 

[кохҳои бо] сутунҳои баланд буданд 
 ٧ إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِمادِ

8. Ки ҳаммонанди он дар шаҳрҳо 

офарида нашуда буд? 
َٰدِ   ٨ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق ِمۡثلَُها فِي ٱلۡبَِل

9. Ва [низ қавми] Самуд, онҳое, ки 

сахраҳои сахтро аз [канори] водӣ 

метарошиданд [ва барои худ хона 

месохтанд]? 

ۡخَر   هِذيَن َجابُواْ ٱلصه َوَثُموَد ٱل
 ٩ بِٱلَۡوادِ

10. Ва Фиръавн соҳиби сипоҳи [бузург 

ва қудратманд] 
ۡوتَادِ

َ
 ١٠ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱلۡأ

11. [Ҳамон] Касоне, ки дар шаҳрҳо 

туғён [ва саркашӣ] карданд 
َٰدِ  هِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِل  ١١ ٱل

12. Ва дар онҳо фасоди бисёр ба бор 

оварданд 
ۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَسادَ 

َ
 ١٢ فَأ
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13. Он гоҳ Парвардигорат тозиёнаи 

азобро бар онон фуруд овард 
َفَصبه َعلَۡيِهۡم َربَُّك َسۡوَط  

 ١٣ َعَذاٍب 

14. Яқинан Парвардигори ту дар 

камингоҳ аст 
 ١٤ إِنه َربهَك لَبِٱلِۡمۡرَصادِ

15. Ва аммо инсон ҳангоме ки 

Парвардигораш ӯро биозмояд ва 

гиромӣ дорад ва ба ӯ неъмат бахшад, 

[мағрур мегардад ва] мегӯяд: 

«Парвардигорам маро гиромӣ 

доштааст» 

َُٰه َربُُّهۥ   ا ٱلۡإِنَسَُٰن إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
فَأ

َمُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي   ۡكَرَمُهۥ َوَنعه
َ
فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
 ١٥ أ

16. Ва аммо ҳангоме ки ӯро биозмояд 

ва рӯзиашро бар ӯ танг гирад, 

[дилсард шуда] мегӯяд: 

«Парвардигорам маро хор кардааст» 

َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ  آ إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
َوأ

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ رِۡزَقُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي أ

17. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо 

мепиндоред]; балки шумо ятимро 

гиромӣ намедоред 

ها  ۖۡ بَل ل ها  ١٧ تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيمَ َكل

18. Ва якдигарро бар итъоми 

мустамандон тарғиб намекунед 
وَن عَلَىَٰ َطَعاِم   َولَا تََحَٰٓضُّ

 ١٨ ٱلِۡمۡسِكينِ 

19. Ва меросро ҳарисона мехӯред [ва 

ҳаққи заифонро намедиҳед] 
ا هم ٗ ۡكلٗا ل

َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

20. Ва молу сарват [-и дунё]-ро бисёр 

дӯст медоред 
ا َجم ٗا  ٢٠ َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحب ٗ

21. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо гумон 

мекунед]; ҳангоме ки замин сахт 

дарҳам кӯбида шавад [ва ҳамвор 

гардад] 

ا   ۡرُض َدك ٗ
َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إَِذا ُدكه هآ َكل

ا  ٢١ َدك ٗ

22. Ва Парвардигорат [барои додрасӣ] 

биёяд ва [низ] фариштагон саф дар 

саф [биистанд] 

ا ا َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك َصف ٗ
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23. Ва дар он рӯз ҷаҳаннам оварда 

шавад, дар он рӯз инсони [кофир] 

панд мегирад [ва тавба мекунад]; ва 

[аммо] ин панд гирифтан чи суде 

барояш дорад? 

وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ 
هيَٰ لَُه  ن

َ
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َوأ َيَتَذكه

ِۡكَرىَٰ   ٢٣ ٱلذ 

24. Вай мегӯяд: «Эй кош, [дар дунё] 

барои [ин] зиндагиам [чизе аз] пеш 

фиристода будам! 

ۡمُت ِلحََياتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي َقده

25. Пас, дар он рӯз ҳеҷ кас 

ҳаммонанди азоби Ӯ [Аллоҳ таоло] 

азоб намекунад 

َحد  
َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفَيۡوَمئِٖذ ل

26. Ва ҳеҷ кас ҳамчун банд кашидани 

Ӯ [Аллоҳ таоло] касеро ба банд 

намекашад 

َحد  
َ
ۥٓ أ  ٢٦ َولَا يُوثُِق َوثَاَقُه

27. [Аммо ба муъмин нидо мешавад] 

«Эй рӯҳи оромёфта! 
ۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهةُ  ُتَها ٱلنه يه

َ
 ٢٧ َيَٰٓأ

28. Ба сӯйи Парвардигорат бозгард, 

дар ҳоле ки ту [аз подоши Аллоҳ 

таоло] хушнудӣ ва Ӯ аз [аъмоли] ту 

хушнуд аст 

ۡرِضيهةٗ ٱرِۡجِعٓي إِلَيَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة   ٢٨ مه

29. Пас, дар зумраи бандагони [хосси] 

Ман даро 
 ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي

30. Ва ба биҳишти Ман ворид шав» ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي 
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Сураи Балад  البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба ин шаҳр [Макка]  ِۡقِسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
ُ
 ١ لَٓا أ

2. Ва ту дар ин шаҳр сокинӣ [ва ҷанг 

дар ин шаҳр барои ту ҳалол аст] 
نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱلَۡبلَدِ 

َ
 ٢ َوأ

3. Ва савганд ба падар [Одам] ва 

фарзандонаш 
 ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَدَ 

4. Яқинан, инсонро дар ранҷ 

офаридем 
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِي َكَبدٍ 

5. Оё ӯ гумон мекунад, ҳеҷ кас бар 

[муҷозоти] вай тавоно нест? 
ن لهن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ 

َ
َيحَۡسُب أ

َ
أ

َحد  
َ
 ٥ أ

6. Мегӯяд: «[Ба хотири инфоқ] Моли 

зиёдеро табоҳ кардаам» 
َُّبًدا ۡهلَۡكُت َمالٗا ل

َ
 ٦ َيُقوُل أ

7. Оё мепиндорад, ки ҳеҷ кас ӯро 

надидааст? 
َحدٌ 

َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

8. Оё барои ӯ ду чашм қарор 

надодем? 
هُهۥ َعۡينَيۡنِ  لَۡم َنجَۡعل ل

َ
 ٨ أ

9. Ва як забон ва ду лаб?  ِ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيۡن 

10. Ва ӯро ба ду роҳ [хайр ва шар] 

роҳнамоӣ кардем 
ۡجَديۡنِ   ١٠ َوَهَديَۡنَُٰه ٱلنه

11. Пас, ба гардана [и сахт] қадам 

нагузошт [ва наомад] 
 ١١ فَلَا ٱۡقَتَحَم ٱلَۡعَقَبةَ 
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12. Ва ту чи медонӣ, ки гардана [-и 

сахт] чист? 
ََٰك َما ٱلَۡعَقَبةُ  ۡدَرى

َ
 ١٢ َوَمآ أ

13. Озод кардани барда аст  ٍ١٣ َفكُّ َرَقَبة 

14. Итъом дар рӯзи қаҳтӣ [ва 

гуруснагӣ] 
ۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبةٖ 

َ
 ١٤ أ

15. [Хоҳ] Ятиме аз хешовандон 

[бошад] 
 ١٥ يَتِيٗما َذا َمۡقَربَةٍ 

16. Ё мустаманде хокнишин  ٖۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمتَۡربَة
َ
 ١٦ أ

17. Он гоҳ аз касоне бошад, ки имон 

овардаанд ва якдигарро ба сабр [бар 

ибодат ва дурӣ аз гуноҳ] ва 

меҳрубонӣ [бо бандагон] тавсия 

намудаанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َوتََواَصۡواْ ُثمه َكاَن ِمَن ٱل
بِۡر َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ  ١٧ بِٱلصه

18. Инон аҳли саодатанд [ки номаи 

аъмол ба дасти росташон дода 

мешавад ва аҳли биҳиштанд] 

ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. Аммо касоне, ки ба оёти Мо куфр 

варзиданд, онон аҳли шақоватанд [ки 

номаи аъмол ба дасти чапашон дода 

мешавад ва ба дузах мераванд] 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهۡم  َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

َ
 ١٩ أ

20. Бар онон [аз ҳар сӯ] оташи 

сарпӯшидае аст [ки роҳи фирор 

надоранд] 

 ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ َعلَۡيِهۡم نَار  مُّ
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Сураи Шамс  الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба хуршед ва равшании 

он [ба ҳангоми бомдод] 
ََٰها ۡمِس َوُضَحى  ١ َوٱلشه

2. Ва савганд ба моҳ, ҳангоме ки 

баъд аз он барояд 
ََٰها  ٢ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَى

3. Ва савганд ба рӯз, ҳангоме ки он 

[хуршед]-ро равшан [ва ҷилвагар] 

кунад 

ََٰها َهارِ إَِذا َجلهى  ٣ َوٱلنه

4. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки 

онро бипӯшонад 
ََٰها هۡيِل إَِذا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

5. Ва савганд ба осмон ва ба он ки 

онро бино кард 
ََٰها َمآِء َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. Ва савганд ба замин ва ба он ки 

онро густуронид 
ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى

َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. Ва савганд ба ҷон [-и инсон] ва он 

ки онро [офарид ва] наку гардонид 
ََٰها ى  ٧ َوَنۡفٖس َوَما َسوه

8. Сипас нофармонӣ ва 

парҳезгориашро [ба ӯ] илҳом кард 
ََٰها لَۡهَمَها فُُجوَرَها َوَتۡقَوى

َ
 ٨ فَأ

9. Бе тардид, ҳар ки нафси худро [аз 

гуноҳон] пок кард, растагор шуд 
ََٰها ى فۡلََح َمن َزكه

َ
 ٩ َقۡد أ

10. Ва ҳар ки онро [бо гуноҳ] олуда 

сохт, яқинан, зиёнкор шуд 
ََٰهاَوَقۡد َخاَب َمن  ى  ١٠ َدسه
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11. [Қавми] Самуд аз рӯйи саркашӣ 

[паёмбарашонро] такзиб карданд 
ََٰهآ  بَۡت َثُموُد بَِطۡغَوى  ١١ َكذه

12. Он гоҳ ки бадкортарини эшон 

[барои иқдом ба ҷиноят] бархост 
ََٰها ۡشَقى

َ
 ١٢ إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

13. Пас, паёмбари Аллоҳ таоло 

[Солеҳ] ба онон гуфт: «Модашутури 

Аллоҳ таоло ва [навбати] 

обхӯрданашро [ҳурмат ниҳед]» 

 ِ ِ نَاَقَة ٱَّلله َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله
 ١٣ وَُسۡقَيََٰها

14. [Вале онон] ӯро такзиб карданд 

ва он [модашутур]-ро куштанд; пас, 

Парвардигорашон ба сабаби 

гуноҳонашон бар сарашон азоб 

овард ва ҳамагии ононро бо хок 

яксон кард 

بُوهُ َفَعَقُروَها َفَدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم   َفَكذه
ََٰها ى  ١٤ َربُُّهم بَِذۢنبِِهۡم فََسوه

15. Ва [Аллоҳ таоло] аз саранҷоми 

он [кор] бим надорад 
 ١٥ َولَا َيخَاُف ُعۡقَبََٰها
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Сураи Лайл الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба шаб, ҳангоме ки [ҳама 

чизро] бипӯшонад 
هۡيِل إَِذا َيۡغَشيَٰ   ١ َوٱل

2. Ва савганд ба рӯз, ҳангоме ки 

ошкор шавад 
هىَٰ  َهارِ إَِذا َتجَل  ٢ َوٱلنه

3. Ва савганд ба он ки нару модаро 

офарид 
نَثيَٰٓ 

ُ
َكَر َوٱلۡأ  ٣ َوَما َخلََق ٱلذه

4. Ки, яқинан, саъй [-ю талош]-и шумо 

мухталиф [ва неку бад] аст 
 ٤ إِنه َسۡعَيُكۡم لََشتهيَٰ 

5. Ва аммо касе, ки [дар роҳи Аллоҳ 

таоло] бахшид ва парҳезкорӣ кард 
 
َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ ۡعَطيَٰ َوٱتهَقيَٰ فَأ

6. Ва [ваъдаи Аллоҳ таоло ва 

суханони] некро тасдиқ кард 
َق بِٱلۡحُۡسَنيَٰ   ٦ َوَصده

7. Пас, Мо [анҷоми аъмоли наку ва 

инфоқ дар роҳи Аллоҳро] барояш 

осон месозем 

ُرُهۥ لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٧ فََسُنيَس 

8. Ва аммо касе, ки бухл варзид ва 

бениёзӣ талабид 
ا َمنُۢ َبخَِل َوٱۡسَتۡغَنيَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. Ва [ваъдаи Аллоҳ таоло ва 

суханони] некро такзиб кард 
َب بِٱلۡحُۡسَنيَٰ   ٩ َوَكذه

10. Пас, Мо [анҷоми аъмоли шарру 

палидро] барояш осон месозем 
ُرُهۥ لِلُۡعۡسَرىَٰ  ِ  ١٠ فََسُنيَس 

11. Ва дар ҳангом [-и маргу] вуруд ба 

дузах дороияш ба ҳоли ӯ суде 

нахоҳад дошт 

ۥٓ إَِذا تََردهىَٰٓ   ١١ َوَما ُيۡغنِي َعۡنُه َمالُُه

12. Мусалламан, ҳидоят [-и бандагон] 

бар [уҳдаи] Мост 
 ١٢ إِنه َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ 
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13. Ва қатъан охират ва дунё [низ] аз 

они Мост 
ولَيَٰ َوِإنه 

ُ
 ١٣ لََنا لٓأَۡلِخَرةَ َوٱلۡأ

14. Пас, ман шуморо аз оташе 

шуълавар бим додам 
يَٰ  نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه

َ
 ١٤ فَأ

15. Ки ҷуз бадбахттарин [-и мардум] 

дар он наафтад 
ۡشَقي 

َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى

16. [Ҳамон] Касе, ки [оёти Моро] 

такзиб кард ва рӯ гардонид 
هيَٰ  َب َوتََول هِذي َكذه  ١٦ ٱل

17. Ва ба зудӣ парҳезкортарин [-и 

мардум] аз он дур нигаҳ дошта 

мешавад 

ۡتَقي 
َ
 ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱلۡأ

18. [Ҳамон] Касе, ки моли худро [дар 

роҳи Аллоҳ таоло] мебахшад, то [аз 

гуноҳ] пок шавад 

هِذي  هيَٰ ٱل  ١٨ يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك

19. Ва ҳеҷ касро ба қасди подош 

ёфтани неъмат намебахшад 
َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ن ِۡعَمةٖ  

َ
َوَما لِأ
 ١٩ ُتجَۡزىَٰٓ 

20. Магар [барои] касби ризо [ва 

хушнудии] Парвардигори бартараш 
عۡلَىَٰ 

َ
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ  ٢٠ إِل

21. Ва ба ростӣ, ки [бо подоши Аллоҳ 

таоло] хушнуд хоҳад шуд 
 ٢١ َولََسۡوَف يَۡرَضيَٰ 
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Сураи Зуҳо  الضحي 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба оғози рӯз  ََٰحي  ١ َوٱلضُّ

2. Ва савганд ба шаб, ҳангоме ки ором 

гирад 
هۡيِل إَِذا َسَجيَٰ   ٢ َوٱل

3. [Ки] Парвардигорат туро во 

нагузошта ва [бар ту] хашм 

нагирифтааст 

َعَك َربَُّك َوَما َقلَىَٰ   ٣ َما َوده

4. Ва мусалламан охират барои ту аз 

дунё беҳтар аст 
ولَيَٰ َولٓأَۡلِخَرةُ َخيۡر  

ُ
هَك ِمَن ٱلۡأ  ٤ ل

5. Ва ба зудӣ Парвардигорат ба ту [ва 

уммати ту он қадр] ато хоҳад кард, ки 

хушнуд гардӣ 

 ٥ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفتَۡرَضيَٰٓ 

6. Оё туро ятим наёфт, пас, паноҳ 

дод? 
لَۡم َيِجۡدَك يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ 

َ
 ٦ أ

7. Ва туро [гумроҳ ва] саргашта ёфт, 

пас, ҳидоят кард 
ا َفَهَدىَٰ 

 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

8. Ва туро фақир ёфт, пас, бениёз 

намуд 
ۡغَنيَٰ 

َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

9. Пас, [ту низ] ятимро маёзор  ۡا ٱلَۡيتِيَم فَلَا َتۡقَهر مه
َ
 ٩ فَأ

10. Ва [мустаманди] ниёзхоҳро марон 

[ва бо ӯ дуруштӣ макун] 
آئَِل فَلَا َتۡنَهرۡ  ا ٱلسه مه

َ
 ١٠ َوأ

11. Ва неъматҳои Парвардигоратро 

бозгӯ кун [ва сипос гузор] 
ۡث  ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مه

َ
 ١١ َوأ
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Сураи Шарҳ الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй паёмбар] Оё Мо синаатро 

[барои нузули ваҳй] бароят 

накушудем? 

لَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَركَ 
َ
 ١ أ

2. Ва сангини [-и бори гуноҳ ва 

душвории рисолат]-ро аз [дӯши] ту 

барнадоштем? 

 ٢ َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَركَ 

3. Ҳамон [боре], ки бар пуштат 

сангинӣ мекард 
نَقَض َظۡهَركَ 

َ
هِذٓي أ  ٣ ٱل

4. Ва [ному] овозаи туро баланд 

сохтем 
 ٤ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَركَ 

5. Пас, мусалламан, бо [ҳар] душворӣ 

осонӣ аст 
 ٥ فَإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا 

6. [Оре] Мусалламан, бо [ҳар] 

душворӣ осонӣ аст 
 ٦ إِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا

7. Пас, ҳангоме ки [аз кору умури 

дунё] фориғ шудӣ, [ба ибодати 

Парвардигорат] бикӯш 

 ٧ فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

8. Ва ба сӯйи Парвардигорат роғиб [ва 

муштоқ] шав 
 ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب
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Сураи Тин التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба анҷир ва зайтун [ва ба 

Фаластин сарзамини рӯиши онҳо] 
ۡيُتونِ  ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

2. Ва савганд ба Тӯри Сино  ِ٢ ِسينِينَ َوُطور 

3. Ва савганд ба ин шаҳри амн [Макка]  ِِمين
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

4. [Ки] Яқинан, Мо инсонро дар 

беҳтарин сурат [ва бо фитрати пок] 

офаридем 

ۡحَسِن  
َ
لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِٓي أ

 ٤ َتۡقوِيمٖ 

5. Сипас ӯро [ки инҳироф ёфт] ба 

пасттарин [мароҳили] пастӣ 

баргардонидем. 

ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 
َ
 ٥ ُثمه َرَدۡدَنَُٰه أ

6. Магар касоне, ки имон оварданд ва 

корҳои шоиста анҷом доданд; пас, 

барои онон подоше пойдор [дар пеш] 

аст 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم  ۡجٌر َغيُۡر ٱلصه

َ
أ

 ٦ َمۡمُنونٖ 

7. Пас, [эй инсон] чи чизе баъд [аз ин 

ҳама далоили равшан] туро ба 

такзиби [рӯзи] ҷазо во медорад? 

ِينِ  بَُك َبۡعُد بِٱلد  ِ  ٧ َفَما يَُكذ 

8. Оё Аллоҳ таоло беҳтарин довар [ва 

ҳокими мутлақ] нест? 
ۡحَكِم ٱلَۡحَٰ 

َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ ِكِمينَ أ
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 العلق

Сураи Алақ  العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Бихон ба номи 

Парвардигорат, ки [ҳастиро] офарид 
هِذي َخلَقَ   بِٱۡسِم َرب َِك ٱل

ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

2. [Ҳамон Парвардигоре, ки] Инсонро 

аз хуни баста офарид 
 ٢ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمۡن َعلَقٍ 

3. Бихон ва Парвардигорат [аз ҳама] 

бузургворатр аст 
ۡكَرمُ 

َ
 َوَربَُّك ٱلۡأ

ۡ
 ٣ ٱقَۡرأ

4. [Ҳамон] Касе, ки ба василаи қалам 

[навиштан] омӯхт 
هِذي َعلهَم   ٤ بِٱلَۡقلَمِ ٱل

5. Ба инсон он чиро, ки намедонист, 

омӯхт 
 ٥ َعلهَم ٱلۡإِنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَمۡ 

6. Чунин нест [ки шумо мепиндоред]; 

ҳаққо, ки инсон туғён [ва саркашӣ] 

мекунад 

هآ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََيۡطَغيَٰٓ   ٦ َكل

7. [Баъд] Аз ин ки худро бениёз [ва 

тавонгар] бубинад 
ن رهَءاهُ ٱۡسَتۡغَنيَٰٓ 

َ
 ٧ أ

8. Яқинан, бозгашт [-и ҳама] ба сӯйи 

Парвардигори туст 
 ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعيَٰٓ 

9. [Эй Паёмбар] Оё дидаӣ он касе, ки 

[аз ибодати Аллоҳ таоло] бозмедорад 
هِذي َيۡنَهيَٰ  رََءيَۡت ٱل

َ
 ٩ أ

10. Бандаеро, ҳангоме ки намоз 

мехонад 
هىَٰٓ   ١٠ َعۡبًدا إَِذا َصل

11. Ба ман хабар бидеҳ, агар ин 

[банда] бар [роҳи] ҳидоят бошад 
رََءيَۡت إِن َكاَن عَلَى ٱلُۡهَدىَٰٓ 

َ
 ١١ أ

12. [Мардумро] Ба парҳезкорӣ фармон 

диҳад [пас, сазои касе, ки чунин 

бандаеро биёзорад чист?] 

ۡقَوىَٰٓ  َمَر بِٱلته
َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ
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13. Ба ман хабар деҳ, агар ин [шахси 

саркаш ҳақро] такзиб кард ва 

рӯйгардон шуд [оё сазовори азоб 

нест?] 

هيَٰٓ  َب َوتََول رََءيَۡت إِن َكذه
َ
 ١٣ أ

14. Оё намедонад, ки бе тардид, 

Аллоҳ таоло [ҳама аъмолашро] 

мебинад? 

َ يََرىَٰ  نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

15. Чунин нест [ки ӯ гумон мекунад]; 

агар боз наояд [ва даст аз шарорат 

барнадорад], ҳатман, мӯйи 

пешониашро ба сахтӣ хоҳем гирифт 

[ва ба сӯйи дузах хоҳем кашонид] 

هۡم يَنَتهِ  ها لَئِن ل ُۢا َكل لَنَۡسَفَع
اِصَيةِ  ١٥ بِٱلنه

16. Мӯйи пешонии [ҳамон] дурӯғгӯи 

хатокорро 
 ١٦ نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَةٖ 

17. Пас, бояд ҳаммаҷлисонашро [ба 

кумак] бихонад 
 ١٧ فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ

18. Мо [низ] оташбонони [дузах]-ро 

фаро хоҳем хонд 
بَانِيَ   ١٨ ةَ َسَنۡدُع ٱلزه

19. Чунин нест [ки ӯ мепиндорад]; 

ҳаргиз ӯро итоат макун ва саҷда кун 

ва [ба Аллоҳ таоло] тақарруб ҷӯй 

ها لَا تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقتَرِب۩  ١٩ َكل
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 القدر

Сураи Қадр  القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳамоно Мо он [Қуръон]-ро дар шаби 

қадр нозил кардем 
نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ ٱلَۡقۡدرِ 

َ
 ١ إِنهآ أ

2. Ва ту чи донӣ шаби қадр чист?  ََِٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدر ۡدَرى
َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Шаби қадр беҳтар аз ҳазор моҳ аст  لِۡف
َ
ِۡن أ لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

 ٣ َشۡهرٖ 

4. Фариштагон ва Рӯҳ [Ҷабраил] дар он 

[шаб] ба фармони Парвардигорашон 

барои [анҷоми] ҳар коре нозил 

мешаванд 

وُح فِيَها بِإِۡذِن   ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ َتنَزه
ۡمرٖ 

َ
ِ أ

ِن ُكل   ٤ َرب ِِهم م 

5. [Он шаб] То тулуи фаҷр саломат [ва 

раҳмат] бошад 
 ٥ َسَلٌَٰم ِهَي َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجرِ 
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Сураи Байина  البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Касоне аз аҳли китоб ва мушрикон, 

ки кофир шуданд, [аз оини куфр] даст 

барнамедоранд, то ин ки барои онон 

далели равшане биёяд 

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

ِيَن َحتهيَٰ  ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن ُمنَفك 
تَِيُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 

ۡ
 ١ تَأ

2. Паёмбаре аз сӯи Аллоҳ таоло 

[биёяд], ки саҳифаҳои покро бихонад 
ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا   َِن ٱَّلله رَُسول  م 

َرةٗ  َطهه  ٢ مُّ

3. Ва дар он [саҳифаҳо] навиштаҳое 

устувор [ва дуруст] аст 
 ٣ فِيَها ُكُتب  َقي َِمة  

4. Ва касоне, ки ба онон китоб дода 

шуд, [аз ҷумлаи яҳудиён ва масеҳиён] 

пароканда нашуданд, [ва ихтилоф 

накарданд] магар баъд аз он ки 

далели равшан барои онон омад 

ها   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل
ُ
هِذيَن أ َق ٱل َوَما َتَفره

 ٤ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 

5. Ва эшон фармон наёфтанд, ҷуз ин 

ки Аллоҳро бипарастанд, дар ҳоле ки 

дини худро барои ӯ холис гардонанд 

[ва аз ширку бутпарастӣ] ба тавҳид рӯ 

оваранд; ва намоз барпо доранд ва 

закот бипардозанд; ва ин аст оини 

ростин ва мустақим 

َ ُمخۡلِِصيَن  ها لَِيۡعُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

َة  لَوَٰ يَن ُحَنَفآَء َويُقِيُمواْ ٱلصه ِ   لَُه ٱلد 
َٰلَِك دِيُن  ْۚ َوَذ َة َكوَٰ َويُۡؤتُواْ ٱلزه

 ٥ ٱلَۡقي َِمةِ

6. Бе гумон, касоне аз аҳли китоб ва 

мушрикон, ки кофир шуданд, 

ҷовидона дар оташи ҷаҳаннам хоҳанд 

монд. Онон бадтарин офаридагон 

ҳастанд 

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ إِنه ٱل

كِيَن فِي نَارِ َجَهنهَم ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشرِ 
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ 

ُ
ْۚ أ َخَٰلِِديَن فِيَهآ

 ٦ ٱلۡبَِريهةِ
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7. Ҳамоно касоне, ки имон оварданд 

ва корҳои шоиста анҷом доданд, онон 

беҳтарини офаридагон ҳастанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   إِنه ٱل
َٰلَِحَِٰت  ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخيُۡر ٱلصه

ُ
أ

 ٧ ٱلۡبَِريهةِ

8. Подоши эшон назди 

Парвардигорашон боғҳои [биҳишти] 

ҷовидон аст, ки ҷӯйборҳо аз зери 

[дарахтони] он ҷорист; ҳамеша дар он 

хоҳанд монд; Аллоҳ таоло аз [аъмоли] 

онҳо хушнуд аст ва онон [низ] аз 

[подоши] Ӯ хушнуданд; ва ин [мақом 

ва подош] барои касест, ки аз 

Парвардигораш битарсад 

َُٰت َعۡدٖن   َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ   بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله
َ
فِيَهآ أ

َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي َربهُهۥ  ٨ َعۡنُهْۚ َذ
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Сураи Залзала الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ҳангоме ки замин бо шадидтарин 

таконҳояш ба ларза дарояд 
ۡرُض زِلَۡزالََها

َ
 ١ إَِذا ُزلۡزِلَِت ٱلۡأ

2. Ва замин борҳои сангинашро берун 

резад 
ۡثَقالََها

َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱلۡأ

َ
 ٢ َوأ

3. Ва инсон мегӯяд: «Он [замин]-ро чӣ 

шудааст?» 
 ٣ َوَقاَل ٱلۡإِنَسَُٰن َما لََها

4. Дар он рӯз [замин] тамоми 

хабарҳояшро бозгӯ мекунад 
ۡخَباَرَها

َ
ُث أ ِ  ٤ يَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

5. Зеро Парвардигорат ба ӯ [чунин] 

ваҳй [ва ҳукм] кардааст 
ۡوَحيَٰ لََها

َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

6. Дар он рӯз мардум гурӯҳ-гурӯҳ 

бозмегарданд, то [натиҷаи] 

аъмолашон ба онон нишон дода 

шавад 

ۡشَتاٗتا ل ِيَُرۡواْ 
َ
اُس أ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٦ أ

7. Пас, ҳар кас ба андозаи заррае кори 

нек анҷом дода бошад, [подоши] онро 

мебинад 

ٍة َخيٗۡرا   َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره
 ٧ يََرُهۥ

8. Ва ҳар кас ба андозаи заррае кори 

бад карда бошад, [кайфари] онро 

мебинад 

ا   ةٖ َشر ٗ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره
 ٨ يََرُهۥ
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Сураи Одиёт العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба аспҳои даванда, ки 

нафасзанон [ба сӯйи майдони ҷиҳод] 

пеш мерафтанд 

 ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضۡبٗحا

2. Ва савганд ба аспҳое, ки [бо 

бархӯрди сумҳояшон ба сангҳо] 

шарораи [оташ] эҷод карданд 

 ٢ فَٱلُۡمورَِيَِٰت َقۡدٗحا

3. Боз савганд ба аспҳое, ки дар 

субҳгоҳон [бар душман] юриш баранд 
 ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصۡبٗحا

4. Пас, дар он ҳангом гарду ғубор 

барангезанд 
ثَۡرَن بِهِ 

َ
 ٤ ۦ َنۡقٗعافَأ

5. Он гоҳ ба миёни [сипоҳи душман] 

дароянд 
 ٥ َفوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا

6. Яқинан, инсон дар баробари 

[неъматҳои] Парвардигораш бисёр 

носипос аст 

 ٦ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود  

7. Ва бе гумон, ӯ бар ин [носипосӣ] 

гувоҳ аст 
َٰلَِك لََشِهيد    ٧ َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ َذ

8. Ва ҳамоно ӯ алоқаи фаровоне ба 

мол [-и дунё] дорад 
ِ ٱلۡخَيِۡر لََشِديدٌ   ٨ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

9. Оё ӯ намедонад, ки дар он рӯз он 

чи дар гурҳост, [ҳама зинда ва] 

барангехта шаванд? 

فَلَا َيۡعلَُم إَِذا 
َ
ُبۡعثَِر َما فِي ۞أ

 ٩ ٱلُۡقُبورِ 



 

Al-A’diyat 

 

1124 

 

 العاديات 

10. Ва он чи дар синаҳост, [ҳама] 

ошкор гардад 
ُدورِ  َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

11. Яқинан, дар он рӯз 

Парвардигорашон ба [вазъу ҳоли] 

эшон комилан огоҳ аст 

 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر



 

Al-Qari’ah 

 

1125 

 

 القارعة

Сураи Қориъа  القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Он] Фурукӯбанда  ُ١ ٱلَۡقارَِعة 

2. [Он] Фурукӯбанда чист?  ُ٢ َما ٱلَۡقارَِعة 

3. Ва ту чи донӣ, ки [он] фурукӯбанда 

чист? 
ََٰك َما ٱلَۡقارَِعةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Рӯзе, ки мардум монанди 

парвонаҳои пароканда [ҳайрону 

саргардон] хоҳанд буд 

اُس َكٱلَۡفَراِش  يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه
 ٤ ٱلَۡمۡبُثوثِ 

5. Ва кӯҳҳо монанди пашми рангини 

ҳаллоҷишуда (задашуда) хоҳанд шуд 
ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهِن َوتَُكوُن 
 ٥ ٱلَۡمنُفوِش 

6. Ва аммо ҳар касе, ки [дар он рӯз] 

паллаи мизонаш сангин бошад 
ا َمن َثُقلَۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ مه

َ
 ٦ فَأ

7. [Дар биҳишт] Дар зиндагии 

роҳатбахш хоҳад буд 
اِضَيةٖ   ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

8. Ва аммо ҳар кас, ки паллаи 

мизонаш сабук бошад 
ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ ا َمۡن َخفه مه

َ
 ٨ َوأ

9. Пас, [маскану] паноҳгоҳаш «ҳовия» 

аст 
ُهۥ َهاوِيَة   مُّ

ُ
 ٩ فَأ

10. Ва ту чи донӣ, ки он [ҳовия] чист?  ََٰۡك َما هَِيه ۡدَرى
َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. Оташе аст сӯзон [ва шуълавар]  ١١ َحاِمَيُۢةنَاٌر 



 

At-Takathur 

 

1126 

 

 اتلاكثر

Сураи Такосур التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Зиёдахоҳӣ шуморо ба худ машғул 

[ва аз ёди Парвардигор ғофил] сохт 
كَاثُرُ  لَۡهىَُٰكُم ٱلته

َ
 ١ أ

2. То [поёни] коратон ба гуристон 

расид 
 ٢ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابِرَ 

3. Ҳаргиз чунин нест [ки шумо 

мепиндоред]; ба зудӣ хоҳед донист 
 ٣ َكلها َسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

4. Боз [ҳам] чунин нест; ба зудӣ хоҳед 

донист 
 ٤ ُثمه َكلها َسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

5. Чунин нест [ки шумо гумон 

мекунед]; агар ба дониши яқинӣ [ва 

тардиднопазир ҳақиқати қиёматро] 

медонистед, [аз зиёдахоҳӣ ва 

ифтихор ба амволу фарзандонатон 

даст бармедоштед] 

ها لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ   ٥ َكل

6. Савганд, ки дузахро хоҳед дид  ٦ ٱلۡجَِحيمَ  لَتََرُونه 

7. Боз ҳам савганд, ки онро бо чашми 

яқин хоҳед дид 
 ٧ ُثمه لَتََرُونهَها َعيَۡن ٱلَۡيقِينِ 

8. Он гоҳ, ҳатман, дар рӯзи қиёмат аз 

[тамоми] неъматҳо бозхост хоҳед шуд 
عِيمِ   ٨ ُثمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنه



 

Al-Asr 

 

1127 

 

 العرص

Сураи Аср  العصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Савганд ба аср  ِ١ َوٱلَۡعۡصر 

2. Ки инсон дар зиён аст  ٍ٢ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِفي ُخۡسر 

3. Магар муъминони накукоре, ки 

якдигарро ба ҳақ супориш намудаанд 

ва ба шикебоӣ тавсия кардаанд 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
 ِ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱلۡحَق  ٱلصه

بۡرِ   ٣ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه



 

Al-Humazah 

 

1128 

 

 اهلمزة 

Сураи Ҳуммаза  الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Вой бар ҳар ғайбаткунанда [ва] 

айбҷӯе! 
َُّمَزةٍ  ِ ُهَمَزةٖ ل

 ١ َوۡيل  ل ِكُل 

2. [Ҳамон] Касе, ки моли фаровоне 

гирд овард ва онро шумориш кард 
َدهُۥ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

3. Гумон мекунад, ки молаш ӯро 

ҷовидона месозад 
ۡخلََدهُۥ

َ
ۥٓ أ نه َمالَُه

َ
 ٣ َيحَۡسُب أ

4. Ҳаргиз чунин нест [ки ӯ гумон 

мекунад]; ҳатман, дар оташи 

дарҳамкӯбанда андохта хоҳад шуд 

ۖۡ لَُيۢنَبَذنه فِي ٱلۡحَُطَمةِ ها  ٤ َكل

5. Ва [эй Паёмбар] ту чӣ медонӣ, ки 

оташи дарҳамкӯбанда чист? 
ََٰك َما ٱلۡحَُطَمةُ  ۡدَرى

َ
 ٥ َوَمآ أ

6. Оташи барафрӯхтаи илоҳӣ аст  ُٱلُۡموَقَدة ِ  ٦ نَاُر ٱَّلله

7. [Оташе] Ки бар дилҳо чира 

мегардад [ва месӯзонад] 
فۡـ َِدةِ 

َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

8. Бе гумон, он [оташ] бар онон 

фурубаста [ва аз ҳар сӯ муҳосирашон 

карда] аст 

ۡؤَصَدة    ٨ إِنهَها َعلَۡيِهم مُّ

9. [Афрӯхта] Дар сутунҳои баланд аст  ِۭ َدة َمده  ٩ فِي َعَمٖد مُّ



 

Al-Feel 

 

1129 

 

 الفيل 

Сураи Фил الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Оё надидӣ 

Парвардигорат бо асҳоби фил чӣ 

кард? 

ۡصَحَِٰب  
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

 ١ ٱلۡفِيلِ 

2. Оё [фиребу] нақшаи ононро дар 

табоҳӣ қарор надод? 
لَۡم َيجَۡعۡل َكۡيَدُهۡم فِي 

َ
 ٢ تَۡضلِيلٖ أ

3. Ва парандагоне гурӯҳ-гурӯҳ бар 

[сари] онон фиристод 
بَابِيَل 

َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطيًۡرا أ

َ
 ٣ َوأ

4. [Ки] Бо санггил [ки дар минқору 

чангол доштанд] ононро сангборон 

мекарданд 

يلٖ  ِ ِن ِسج   ٤ تَۡرِميِهم ِبحَِجاَرةٖ م 

5. Пас, онҳоро ҳамчун коҳи 

ҷавидашуда сохт 
ُكولِۭ 

ۡ
أ  ٥ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مه



 

Al-Quraish 

 

1130 

 

 قريش 

Сураи Қурайш قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Барои [сипосгузорӣ аз] ҳамбастагӣ 

ва унси Қурайш 
 ١ لِِإيَلَِٰف قَُرۡيٍش 

2. [Ҳамон] Ҳамбастагӣ ва унси онон 

дар сафарҳои зимистонӣ [ба Яман] ва 

тобистонӣ [ба Шом] 

ۡيِف  َتآِء َوٱلصه ِ  ٢ إِۦَلَٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلش 

3. Бояд Парвардигори хонаи Каъбаро 

бипарастанд 
 ٣ فَلَۡيۡعُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبۡيتِ 

4. Ҳамон [Парвардигоре], ки ононро аз 

гуруснагӣ [раҳонид, ба эшон] хӯрок 

дод ва аз ваҳшату тарс эмин намуд 

ِن ُجوٖع وََءاَمَنُهم  ۡطَعَمُهم م 
َ
هِذٓي أ ٱل

ِۡن َخۡوفِۭ   ٤ م 



 

Al-Ma’un 

 

1131 

 

 املاعون 

Сураи Моъун الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Оё касе, ки рӯзи 

ҷазоро дурӯғ меангорад, дидаӣ? 
ِينِ  ُب بِٱلد  ِ هِذي يَُكذ  رََءيَۡت ٱل

َ
 ١ أ

2. Пас ӯ [ҳамон] касест, ки ятимро [бо 

дуруштӣ аз худ] меронад 
هِذي يَُدعُّ ٱلَۡيتِيمَ   ٢ َفَذَٰلَِك ٱل

3. Ва [дигаронро] ба итъоми тиҳидаст 

ташвиқ намекунад 
 ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

4. Пас, вой бар намозгузорон!  َ٤ َفَوۡيل  ل ِلُۡمَصل ِين 

5. Ҳамон касоне, ки аз намозашон 

ғофиланд 
هِذيَن ُهۡم َعن َصلَاتِِهۡم َساُهونَ   ٥ ٱل

6. Касоне, ки худнамоӣ мекунанд  َهِذيَن ُهۡم يَُرآُءون  ٦ ٱل

7. Ва [аз амонат додани] васоили 

зарурии зиндагӣ дареғ меварзанд 
 ٧ َويَۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ 



 

Al-Kawthar 

 

1132 

 

 الكوثر

Сураи Кавсар الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Ба ростӣ, ки Мо ба ту 

хайри бениҳоят ато кардем 
ۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَرَ 

َ
 ١ إِنهآ أ

2. Пас, барои Парвардигорат намоз 

бихон ва қурбонӣ кун 
ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَرۡ 

 ٢ َفَصل 

3. Бе тардид, душманат [аз ҳамаи 

хайроту баракот бебаҳра ва] бурида 

аст 

ۡبتَرُ 
َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ



 

Al-Kafirun 
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 الاكفرون

Сураи Кофирун الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Эй кофирон!  ََٰفُِرون َها ٱلَۡك يُّ
َ
 ١ قُۡل َيَٰٓأ

2. Он чиро шумо мепарастед, ман 

намепарастам 
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٢ لَٓا أ

3. Ва он чиро, ки ман мепарастам, 

[низ] шумо намепарастед 
ۡعُبدُ 

َ
نُتۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٣ َولَٓا أ

4. Ва на ман парастишгари он чи 

шумо парастиш кардаед, хоҳам буд 
ا َعَبدتُّمۡ  نَا۠ عَابِد  مه

َ
 ٤ َولَٓا أ

5. Ва на шумо парастишгари он чи 

ман мепарастам, хоҳед буд 
عۡ 

َ
نُتۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٥ ُبدُ َولَٓا أ

6. [Бинобар ин] Оини шумо барои 

худатон ва оини ман барои худам» 
 ٦ لَُكۡم دِيُنُكۡم َولَِي دِينِ 



 

An-Nasr 

 

1134 

 

 انلرص

Сураи Наср النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Ҳангоме ки ёрии 

Аллоҳ таоло ва пирӯзӣ фаро расад 
ِ َوٱلَۡفۡتحُ   ١ إَِذا َجآَء نَۡصُر ٱَّلله

2. Ва мардумро бубинӣ, ки гурӯҳ-гурӯҳ 

дар дини Аллоҳ таоло дохил 

мешаванд 

اَس  يَۡت ٱلنه
َ
يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن َوَرأ

ۡفَواٗجا
َ
ِ أ  ٢ ٱَّلله

3. Пас, ба cитоиши Парвардигорат 

тасбеҳ гӯй ва аз Ӯ омурзиш бихоҳ; 

ҳамоно Ӯ бисёр тавбапазир аст 

فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ 
ُۢا ابَ  ٣ َكاَن تَوه



 

Al-Masad 
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 املسد

Сураи Масад  المسد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Бурида бод ҳар ду дасти Абулаҳаб 

ва ҳалок бод! 
بِي لََهٖب َوتَبه 

َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

2. Молу сарваташ ва он чӣ ба даст 

оварда буд, ба ӯ суде набахшид 
ۡغَنيَٰ َعۡنُه َمالُُهۥ َوَما َكَسَب َمآ 

َ
 ٢ أ

3. Ба зудӣ ба оташи шуълавар хоҳад 

даромад 
 ٣ َسَيۡصلَىَٰ نَاٗرا َذاَت لََهبٖ 

4. Ва ҳамсараш [Умми Ҷамил, он] 

ҳезумкаш [низ вориди оташ мешавад] 
تُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطبِ 

َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

5. Бар гарданаш танобе аз лифи 

хурмост 
َسدِۭ  ِن مه  ٥ فِي ِجيِدَها َحۡبل  م 



 

Al-Ikhlas 
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 اإلخالص 

Сураи Ихлос  الإخلاص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ӯ Аллоҳ таоло 

яктост 
َحدٌ 

َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

2. Аллоҳ таоло бениёз аст [ва ҳама 

ниёзманди Ӯ ҳастанд] 
َمدُ  ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. На [фарзанде] зода ва на зода 

шудааст 
 ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ 

4. Ва ҳеҷ кас ҳаммонанди ва ҳамтои Ӯ 

набуда ва нест» 
َحُدُۢ 

َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل



 

Al Falaq 

 

1137 

 

 الفلق

Сураи Фалақ  الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ба 

Парвардигори сапедадам паноҳ 

мебарам 

ِ ٱلَۡفلَقِ  ُعوُذ بَِرب 
َ
 ١ قُۡل أ

2. Аз шарри тамоми он чи офаридааст  ََما َخلَق ِ  ٢ ِمن َشر 

3. Ва аз шарри торикии шаб он гоҳ ки 

ҳама ҷоро фаро гирад 
ِ غَاِسٍق إَِذا َوَقَب   ٣ َوِمن َشر 

4. Ва аз шар [-и занони ҷодугар], ки бо 

афсун дар гиреҳҳо медаманд 
ََٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقدِ  فه ِ ٱلنه  ٤ َوِمن َشر 

5. Ва аз шарри ҳасуд он гоҳ ки ҳасад 

варзад» 
 ٥  َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمن َشر ِ 



 

An-Naas 
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 انلاس 

 

Сураи Нос الناس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Эй Паёмбар] Бигӯ: «Ба 

Парвардигори мардум паноҳ мебарам 
اِس  ِ ٱلنه ُعوُذ بَِرب 

َ
 ١ قُۡل أ

2. Фармонравои мардум  اِس  ٢ َملِِك ٱلنه

3. Маъбуди мардум  اِس  ٣ إَِلَٰهِ ٱلنه

4. Аз шарри [шайтони] васвасагар, ки 

[ба ҳангоми зикри Аллоҳ таоло] пинҳон 

мегардад 

ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس   ٤ ِمن َشر 

5. Ҳамоне, ки дар дилҳои мардум 

васваса мекунад 
هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ   ٱل

اِس   ٥ ٱلنه

6. Аз ҷинниён [бошад] ва [ё аз] 

одамиён» 
اِس   ٦ ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
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