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1. Ñóðàè Ôîòèœà
(Êóøîÿíäà)

Áà íîìè Õóäîè

Áàõøîÿíäàè Ìåœðóáîí

1. Ñèòîèø Õóäîéðî, [êè] Ïàð-
1âàðäèãîðè îëàìè¸í,  2. Áàõøîÿíäàè

Ìåœðóáîí, 3. Õóäîâàíäè ð¢çè šàçîñò.

4. Òàíœî Òóðî ìåïàðàñòåì âà òàíœî àç

Òó ¸ð¿ ìåòàëàáåì. 5. Ìîðî ðîœè ðîñò

áèíàìîé – 6. ðîœè êàñîíå, êè áàð
2îíœî èíúîì êàðäà¿,  7. íà [ðîœè]

êàñîíå, êè áàð îíœî õàøì

ãèðèôòà øóä âà íà

ãóìðîœîí!

Äàð Ìàêêà íîçèë 
øóä, 7 îÿò àñò





2. Ñóðàè Áà�àðà
(Ãîâ)

Áà íîìè Õóäîè 
Áàõøîÿíäàè Ìåœðóáîí

11. Àëèô. Ëîì. Ìèì. 2. Èí îí  Êèòîá 
àñò, [êè] äàð îí œåš øóáœà íåñò; 

ðîœíàìî áàðîè ïàðœåçãîðîí àñò – 
3. îíœîå, êè áà ƒàéá èìîí ìåîðàíä; âà 

íàìîçðî áàðïî ìåäîðàíä; âà àç îí ÷è áà 
îíœî ð¢ç¿ äîäàåì, íàôà�à ìåêóíàíä. 4. Âà 
îíîí, êè áà îí ÷è áà ñ¢è òó ôóðóä îâàðäà 
øóä âà áà îí ÷è ïåø àç òó ôóðóä îâàðäà 
øóä, èìîí ìåîðàíä; âà îíœî áà îõèðàò 

ÿ�èí äîðàíä; 5. îíœî àç šîíèáè 
Ïàðâàðäèãîðè õóä áàð œèäîÿ-

òàíä; âà îíœî ðàñòà-
ãîðîíàíä.

Äàð Ìàêêà íîçèë 
øóä, 286 îÿò àñò
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6. Њароина барои онњое, ки кофир 
шудаанд, баробар аст, – онњоро 
хоњ битарсонї, хоњ натарсонї – 
имон намеоранд.

7. Худо бар дилњояшон ва бар 
гўш њояшон мўњр нињод; ва бар 
чашм њояшон пардае њаст; ва барои 
онњо азоби бузург (дар пеш) њаст.

8. Ва аз мардум касоне њастанд, 
ки мегўянд: «ба Худо ва рўзи боз
пасин имон овардем», вале онњо 
мўъмин нестанд.

9. Худо ва касонеро, ки имон 
овар да анд, фиреб медињанд; ва 
(ба ња ќи ќат) љуз худашон (касе
ро) фи реб намедињанд ва огоњ на
ме ша ванд.

10. Дар дилњояшон беморї2 аст. 
Пас, Худо бемориро ба онњо аф
зун дод. Ва ба сабаби он, ки дурўѓ 
ме гуфтанд, барои онњо азоби дард
дињанда њаст.

11. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«Дар замин табоњкорї макунед!», 
– гўянд: «Љуз ин нест, ки мо худ 
ислоњ гаронем».

12. Огоњ бош, ки ба њаќиќат та
боњ корон худи онњоанд, валекин 
ха бар надоранд!

13. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«имон оред, чун мардуме, ки 
имон оварданд!», – гўянд: «Оё 
имон орем, чунон ки бехирадон 
имон овар данд?» Огоњ бош, ба 
ња ќи ќат бе хирадон худи онњоанд, 
валекин на медонанд!

14. Ва ваќте ки бо ањли имон му
ло ќот мекунанд, гўянд: «имон 
овар даем». Ва чун бо шайтонњои 
худ3 танњо шаванд, гўянд: «Ња мо
но мо бо шумоем. Љуз ин нест, ки 
мо (он њоро) тамасхур мекунем».

15. Худо ба онњо тамасхур меку
над ва ба онњо дар гумроњиашон 
мўњ лат медињад, (то) саргардон 
ша ванд.

16. Онњо он касонанд, ки ба ивази 
њидоят гумроњиро хариданд; пас, 
тиљораташон суд набахшид ва (он
њо) роњёб нашуданд.
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17. Масали онњо монанди масали 
касонест, ки оташ афрўхтанд, пас, 
чун оташ атрофашонро равшан 
кард, Худо нури ин гурўњро дур 
сохт ва онњоро дар торикињо бигу
зошт: њељ намебинанд.

18. Каронанд, гунгонанд, кўро
нанд; пас онњо бознамегарданд.

19. Ё (масали онњо) монанди (ги
риф торони) борони бузурги аз 
осмон омада аст, ки дар вай то ри
кињо ва раъду барќ бошад. (Онњо) 

ба сабаби овозњои пурњавл аз тар
си марг ангуштонашонро дар гўш
њои худ дармеоранд. Ва Худо Фа
рогирандаи кофирон аст.

20. Наздик аст, ки барќ чашм њоя
шонро бирабояд; њар гоњ (барќ) 
ба онњо равшанї дињад, дар он 
(равшанї) роњ раванд; ва чун 
(роњ ро) бар онњо торик кунад, би
ис танд. Ва агар Худо мехост, ња
роина шунавої ва дидањои онњоро 
мебурд. ба дурустї ки Худо бар 
њама чиз Тавоно аст.

21. Эй мардум, Парвардигори хеш
ро бипарастед, то парњезгор бо
шед! – Он, ки шумо ва касони пеш 
аз шуморо офарид.

22. Он, ки заминро барои шумо 
фарше сохт ва осмонро саќфе; ва 
аз осмон об фуруд овард, пас, ба 
сабаби вай мевањои гуногунро бе
рун овард – рўзї барои шумо. 
Пас, дидаву дониста барои Худо 
њам тоёне нагиред!

23. Ва агар аз он чи бар бандаи 
Худ фуруд овардем,4 дар шубња 
њас тед ва агар ростгў њастед, пас, 
су рае монанди он биёред ва ба љуз 
Худо мададгорони худро бихонед!

24. Пас, агар (ин корро) накар
дед – ва, албатта, натавонед кард 
– пас, аз он оташе њазар кунед, ки 
оташ афрўзи5 вай мардум ва сангњо 
бо шанд! барои кофирон омода 
кар да шудааст.
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25. Ва ба он касон, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
мужда дењ, ки барои онњо бўс
тонњоест, ки зери он љўйњо мера
ванд! Њар гоњ аз он љо аз мевањои 
гуногун рўзї дода шаванд, гўянд: 
«ин њамон аст, ки пеш аз он дода 
шуда будем». Ва ба онњо он рўзї 
монанди якдигар оварда шавад;6 
ва ононро дар он љо занони пок
кардашуда аст; ва онњо дар он љо 
љовиданд.

26. Њамоно Худо аз он шарм на
дорад, ки (ба) пашша ва болотар 
аз он масал бизанад; аммо онњое, 
ки имон овардаанд, медонанд, ки 
ин (масал) рост (ва) аз Парварди
горашон аст; ва аммо онњое, ки ко
фиранд, мегўянд: «Худо бо он ма
сал чї чиз хостааст?» (Худо) ба 
сабаби вай бисёреро гумроњ ме
кунад ва ба сабаби вай бисёреро 
њидоят мекунад. Ва ба вай ба љуз 
бадкорон (касеро) гумроњ намеку
над.

27. Касоне, ки паймони Худоро 
баъди бастани он мешикананд; ва 
он чиро, ки Худо пайвастанашро 
фармудааст, мебуранд; ва дар за
мин табоњї мекунанд – њамоно он
њо зиёнкоранд.

28. Чї гуна ба Худо кофир меша
вед? Ва (њол он ки) бељон будед, 
пас шуморо зинда гардонид; баъд 

аз он шуморо бимиронад, боз шу
моро зинда гардонад; боз ба сўи 
Вай гардонида мешавед.

29. Ў Он (Худой) аст, ки њар чи 
дар замин аст – њамаро барои 
шумо биофарид; сипас ба сўи ос
мон мутаваљљењ шуд;7 пас, он њафт 
ос монро рост кард. Ва Ў ба њар 
чиз Доност.
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30. Ва (ёд кун) чун Парвардигори 
ту ба фариштагон гуфт: «Ман љо
нишине дар замин меофаринам». 
Гуфтанд: «Оё дар он љо ка се ро 
меофаринї, ки дар вай та бо њї ку
над ва хун бирезад? Њол он ки мо 
бо њамд Туро ба покї ёд ме кунем 
ва Туро муќаддас медорем!» Фар
муд: «Њамоно Ман он чи ро медо
нам, ки шумо намедонед».

31. (Худо) тамоми номњо(и мах
лу ќон)ро ба Одам биомўхт; сипас 
он чизњоро бар фариштагон пеш 
овард, пас гуфт: «агар ростгў њас
тед, аз номњои ин чизњо Маро ха
бар дињед!»

32. Гуфтанд: «Покї Турост! Моро 
њељ дониш нест, магар он чи Ту ба 
мо омўхтї, ба дурустї ки Ту До
нои боњикматї».

33. Фармуд: «Эй Одам, фаришта
гонро аз номњои инњо хабар дењ!» 
Пас, чун онњоро аз номњои инњо 
хабар дод, фармуд: «Оё ба шумо 
нагуфта будам, ки њамоно Ман 
чизњои нињонии осмонњо ва за
минро медонам; ва он чиро, ки ош
кор мекунед ва он чиро, ки пинњон 
медоштед, медонам?»

34. Ва чун ба фариштагон гуфтем: 
«ба Одам саљда кунед!» – пас, 
саљда карданд, магар иблис, (ки) 
ќабул накард ва саркашї намуд ва 
аз кофирон гашт.

35. Ва гуфтем: «Эй Одам, ту бо 
њамсарат дар бињишт бимон ва аз 
бињишт њар љо, ки хоњед, фаровон 
бихўред; ва ба ин дарахт наздик 
машавед, ки аз гунањгорон хоњед 
шуд!»

36. Пас, Шайтон њар дуро аз он љо 
билаѓзонид ва онњоро аз он (неъ
матњо), ки дар он буданд, берун 
овард. Ва фармудем: «Фуруд оед 
(бар замин)! баъзеи шумо барои 
баъзе(и дигар) душман бошад; ва 
барои шумо дар замин то муддате 
оромгоњ ва бањрамандї њаст».

37. Пас, Одам аз Парвардиго
ри худ сухане чанд8 фаро гирифт. 
Пас, Худо бо мењрубонї бар вай 
боз гашт; њамоно Ў бозгардандаи 
Мењ рубон аст.
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38. Фармудем: «Њамаи шумо аз 
ин љо фуруд оед! агар аз Ман њи
дояте ба шумо биёяд, пас касо
не, ки њидояти Маро пайравї ку
нанд, бар онњо тарсе нест ва онњо 
андўњгин намешаванд.

39. Ва касоне, ки нагаравиданд ва 
оятњои Моро дурўѓ доштанд, онњо 
бошандагони дўзаханд, онњо дар 
он љо љовиданд».

40. Эй банї исроил, он неъма
ти Маро, ки бар шумо инъом кар
даам, ёд кунед ва ба паймони Ман 
вафо кунед, то ба паймони шумо 
вафо кунам; ва аз Ман битарсед!

41. Ва ба он чи фуруд овардаам, 
ки тасдиќкунандаи он чи бо шу
мост, имон оред; ва нахустин мун
кири он мабошед; ва ба (ивази) 
оят њои Ман бањои андакро маси
тонед ва аз Ман битарсед!

42. ростро бо норост омехта маку
нед ва ростро дониста пинњон ма
доред!

43. Ва намозро барпо доред ва за
котро бидињед ва бо намозгузоран
дагон намоз гузоред!

44. Оё мардумро ба некўкорї ме
фар моед ва хештанро фаромўш 
ме ку нед? Ва (њол он ки) шумо Ки
тоб9 ме хонед; оё ба аќл дарнамеё
бед?

45. Ва бо шикебоию намоз мадад 
талабед! ба дурустї ки намоз душ
вор аст, магар бар фурў таноне,

46. ки медонанд: онњо бо Парвар
дигори хеш мулоќот хоњанд кард 
ва ба сўи Вай боз хоњанд гашт.

47. Эй банї исроил, неъмати Ма
ро, ки бар шумо инъом кардаам ва 
онро, ки шуморо бар њамаи олами
ён10 фазл додаам, ёд кунед!

48. Ва аз он рўз битарсед, ки касе 
аз касе чизеро кифоят накунад; ва 
аз касе шафоат пазируфта наша
вад; ва аз њељ кас иваз гирифта на
шавад;11 ва онњо ёрї дода наша
ванд!
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49. Ва (ёд кунед) он ваќт, ки шу
моро аз касони Фиръавн рањо
нидем – ба шумо сахттарин азоб 
ме ра сониданд, писарони шуморо 
ме куш танд ва занони шуморо зин
да мегузоштанд;12 ва дар ин кор аз 
Пар вардигори шумо озмоише бу
зург буд!

50. Он ваќт, ки барои шумо дарё
ро шикофтем, пас шуморо наљот 
додем ва касони Фиръавн ро ѓарќ 
сохтем, њол он ки шумо медидед.

51. Ва он ваќт, ки бо Мўсо чињил 
шаб ваъда нињодем; пас аз рафтани 
Мўсо гўсоларо (ба худої) фаро ги
рифтед; ва шумо ситамгар будед.

52. Пас, баъд аз ин аз шумо даргу
заштем, то бувад ки сипосгузорї 
кунед.

53. Ва он ваќт, ки ба Мўсо Кито
бу њуљљат додем, то бувад ки роњ 
ёбед.

54. Ва он ваќт, ки Мўсо ба ќавми 
худ гуфт: «Эй ќавми ман, ба ду
рустї ки шумо бо фаро гирифтани 
гўсола бар хештан ситам кардед; 
пас, ба сўи Офаридгори худ бозо
ед ва хештанро бикушед! ин (кор) 
назди Офаридгоратон барои шумо 
бењтар аст. Пас (Худо) бар шумо 
(бо мењрубонї) бозгашт; њамоно 
Ў бозгардандаи Мењрубон аст».

55. Ва он ваќт, ки гуфтед: «Эй 
Мў со, њаргиз туро бовар надорем, 
то он ки Худоро ошкоро биби
нем!» Пас соиќа13 шуморо гирифт; 
ва шумо медидед.

56. боз, пас аз мурданатон шумо
ро зинда гардонидем, то сипос гу
зорї кунед.

57. Ва абрро бар шумо соябон сох
тем ва бар шумо манн14 ва салво15 
фурў овардем; (гуфтем:) аз по
кизањои он чи ба шумо (рўзї) до
дем, бихўред! Ва онњо бар Мо си
там накарданд, валекин бар худа
шон ситам мекарданд.
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58. Ва он ваќт, ки гуфтем: «ба ин 
дењ16 дароед ва њар љо аз он чи хўр
дании гуворо хоњед, ба афзунї би
хўред; ва саљдакунон ба дарвоза да
роед ва бигўед: «Њиттатун»17 – то 
гуноњонатонро ба шумо биомурзем; 
ва некўкоронро зиёда хоњем дод.

59. Пас касоне, ки ситамгар бу
данд, суханро ба ѓайри он чи он
њоро фармуда шуд, бадал кар
данд.18 Пас, бар он ситамгарон 
– ба сабаби бадкор буданашон – 
азобе аз осмон фуруд овардем.

60. Ва он ваќт, ки Мўсо барои ќав
ми худ об хост, пас гуфтем: «бо 
асои худ сангро бизан!» Пас, аз 
санг дувоздањ чашма равон шуд. 
Њар ќавм обхўрди худро бидо
нист.19 (Гуфтем:) аз рўзии Худо 
бихўред ва биошомед ва дар замин 
ба табоњкорї аз њад магузаред!

61. Ва он ваќт, ки гуфтед: «Эй 
Мў со, њаргиз бар як таом шикебої 
на ку нем; пас, аз Парвардигорат 
ба рои мо бихоњ, то бањри мо аз он 
чи замин мерўёнад, берун орад: аз 
тара аш ва бодирингаш ва ганду
маш20 ва наскаш ва пиёзаш». Мўсо 
гуфт: «Оё он чиро, (ки) фурўтар 
аст, бо он чи, (ки) бењтар аст, ба
дал мекунед? ба шањре фуруд 
оед, пас, њароина шуморо он чи 

хостед, бошад!» Ва хорию бенавої 
бар онњо зада шуд21 ва хашми Ху
доро оварданд. ин ба сабаби он 
аст, ки оятњои Худоро бовар на
медоштанд ва пайѓамбаронро ба 
ноњаќ мекуштанд; ин ба сабаби 
гуноњ кардани онњо аст ва он, ки 
аз њад дармегузаштанд.
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62. Ва ба дурустї ки имоноварда
гон ва яњудшудагон ва тарсоён ва 
собииён,22 ки ба Худо ва ба рўзи 
бозпасин имон овардаанд ва кори 
шоиста кардаанд, барояшон наз
ди Парвардигорашон музде њаст 
ва бар онњо тарсе набувад ва онњо 
андўњгин нашаванд.

63. Ва он ваќт, ки паймони шу
моро гирифтем ва Турро болои 
шумо бардоштем, (гуфтем:) он 
чиро, ки ба шумо додаем, ба ус
ту ворї бигиред23 ва он чи дар он 

аст, дар ёд доред, то бувад ки дар 
паноњ бошед.

64. боз, баъд аз ин рў гардони
дед. Пас, агар фазли Худо ва мењ
ру бонии Ў бар шумо намебуд, ња
моно аз зиёнкорон мешудед.

65. Ва ба дурустї, аз худи шумо 
ка сонеро медонистед, ки дар шан
бе аз њад даргузаштанд.24 Пас, ба 
он њо гуфтем: «бўзинањои хоршу
да бошед!»

66. Пас, ин (кор)ро барои ќавме, 
ки дар он замон буданд ва он ќав
ме, ки пас аз онњо оянд, ибрате сох
тем ва барои парњезгорон – пан де.

67. Ва он ваќт, ки Мўсо ба ќавмаш 
гуфт: «Њамоно Худо ба шумо ме
фар мояд, ки говеро бикушед». 
Гуф танд: «Оё моро ба масхара ме
ги рї?» Гуфт: «ба Худо паноњ аз 
он ме гирам, ки аз нодонон бошам».

68. Гуфтанд: «аз Парвардигорат 
ба рои мо суол кун, то ба мо баён 
кунад, ки он (гов) чї (гуна) аст?» 
Гуфт: «Њамоно Худо мефармояд, 
ки вай гове на пир ва на љавон, ми
ёна аст – дар миёни ину он. Пас, 
он чи фармуда шудед, бикунед!»

69. Гуфтанд: «аз Парвардигорат 
барои мо суол кун, то ба мо баён 
кунад, ки ранги он (гов) чист?» 
Гуфт: «Њамоно Худо мефармояд, 
ки вай гови зард аст, рангаш нек 
зард аст; (он гов) бинандагонро 
хушнуд мекунад».
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70. Гуфтанд: «аз Парвардигорат 
барои мо суол кун, то ба мо баён 
кунад, ки он гов чї кора аст? ба 
ростї ки барои мо говон мушобењ 
шуданд;25 ва њароина, агар Худо 
хоста бошад, роњёфтагонем».

71. Гуфт: «Њамоно Худо мефар
мояд, ки вай гови мењнаткаш нест, 
ки заминро биронад; ва зироатро 
об надињад; саломат аст, дар вай 
њељ холе нест». Гуфтанд: «алњол 
сухани дуруст овардї». Пас, он 
(гов)ро забњ карданд; ва наздик 
буд, ки ин корро накунанд.

72. Ва (ёд кунед) он ваќт, ки шах
серо куштед; пас дар вай низоъ 
кардед. Ва Худо чизеро, ки пин
њон мекардед, Ошкоркунанда аст.

73. Пас, фармудем: «Он (кушта)
ро бо узве аз гов бизанед!26 Худо 
мур дагонро ин тавр зинда мекунад 
ва ба шумо нишонањои Худро ме на
моёнад, то бувад ки ба аќл дарёбед!

74. боз, баъд аз ин дилњои шумо 
сахт шуд ва он (дилњо) монанди 
санг аст, балки дар сахтї аз он њам 
зиёдтар, (зеро) ба дурустї, аз баъ
зе сангњо љўй равон мешавад; ва аз 
бархе сангњо мешикофад ва аз вай 
об берун меояд; ва порае аз онњо аз 
тарси Худо фурў меафтад. Ва Худо 
аз он чи мекунед, бехабар нест.

75. (Эй мўъминон!) Оё умед медо
ред, ки (яњудиён) шуморо бовар до
ранд? Ва њол он ки гурўње аз онњо 

каломи Худоро27 мешуниданд, пас, 
баъд аз он, ки онро фањмида бу
данд, дониста бадал мекардандаш.

76. Пас, чун бо мўъминон мулоќот 
кунанд, гўянд: «имон овардем». 
Ва чун баъзеи онњо бо баъзе28 
танњо шаванд, гўянд: «Оё онњоро, 
аз он чи Худо бар шумо кушода
аст,29 хабар медињед, то бо он да
лел назди Парвардигоратон бо 
шу мо мунозира кунанд; оё ба аќл 
дар намеёбед?»
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77. Оё намедонанд, ки Худо он чи
ро, ки пинњон мекунанд ва он чи
ро, ки ошкор менамоянд, медонад?

78. баъзе аз онњо бесаводонанд, 
Китобро љуз орзуњои ботил наме
донанд ва онњо ба љуз гумонкунан
да (касе) нестанд.

79. Пас, вой бар он касон, ки Ки
тобро ба даст њои худ менависанд, 

сипас мегўянд: «ин аз назди Худо 
аст», то ба ивази вай бањои андак
ро биситонанд. Пас, вой бар онњо 
аз он чи дастњояшон навиштааст 
ва вой бар онњо аз он чизе, ки касб 
мекарданд.

80. Ва гуфтанд: «Оташи дўзах ба 
љуз чанд рўзи шумурдашуда ба мо 
намерасад». бигў: «Оё аз пеши 
Худо паймоне гирифтед, то Худо 
ба паймонаш њаргиз хилоф наку
над? Ё бар Худо он чиро мегўед, 
ки (худ) намедонед!»

81. Оре, касе, ки кори бад кунад 
ва гуноњаш ўро ба ињота гирад, 
пас чунин касон ањли дўзаханд, 
он њо дар он љо љовиданд.

82. Ва касоне, ки имон оварданду 
корњои шоиста карданд, пас он он 
бошандагони бињиштанд; онњо дар 
он љо љовиданд.

83. Ва он гоњ, ки аз банї исроил 
паймон гирифтем, ки ба љуз Худо 
(дигаре)ро напарастед ва ба во
лидайн ва хешовандон ва ятимон 
ва бенавоён некўї кунед ва ба мар
дум сухани нек гўед ва намозро 
барпо доред ва закотро бидињед, 
пас, ба љуз андаке аз шумо, (њама) 
пуштгардон шуда баргаштед, њол 
он ки шумо рўбартофтагон (аз 
њукми Худо)ед.
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84. Ва он гоњ, ки аз шумо паймон 
гирифтем, ки хуни якдигарро ма
резед ва (ќавми) хешро аз хо
нањои худ берун макунед, пас, ди
даву дониста ќабул кардед.

85. боз, шумо њамон гурўњед, ки 
ќавми хешро мекушед ва аз ќавми 
худ гурўњеро аз хонањояшон бе
рун мекунед; (барои ситам кар
дан) дар њаќќи онњо бо гуноњу 
бедодї пуштибони якдигар меша
вед; ва агар асир шуда ба (назди) 
шумо биоянд, ивази онњо фидя 
медињед. Њол он ки берун карда
ни онњо бар шумо њаром аст. Оё 
ба порае аз Китоб имон меоред 
ва ба порае кофир мешавед? Пас, 
љазои касе, ки аз шумо чунин ку
над, ба љуз хорї дар зиндагонии 
дунё чист? Ва дар рўзи ќиёмат ба 
сўи сахттарин азоб гардонида ша
ванд. Ва Худо аз он чи мекунед, 
бехабар нест.

86. Онњо њамон касонанд, ки ба 
ивази охират зиндагонии дунёро 
хариданд, пас азоб аз онњо сабук 
карда нашавад ва онњо ёрї дода 
нашаванд.

87. Ва ба дурустї ки ба Мўсо Ки
тоб додем ва баъд аз вай пайѓам
баронро аз пай даровардем; ва ба 
исо писари Марям нишонањои 
рав шан додем ва ўро ба рўњул
ќу дус30 не рўманд гардондем. Оё 

(чунин на буд, ки) њар гоњ пай ѓам
баре он чи ро назди шумо овард, 
ки нафс њои шумо онро дўст на
дорад, сар кашї кардед; пас, гу
рўњеро дурўѓ гў доштед ва гу рў
њеро куштед?

88. Ва гуфтанд: «Дилњои мо дар 
парда аст». балки Худо онњоро ба 
сабаби куфрашон нафрин карда
аст. Пас, андаке имон меоранд.
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89. Ва он гоњ, ки аз назди Худо 
ба онњо Китобе омад,31 ки тасдиќ
кунандаи он (Китоб чизест), ки 
бо онњост, пеш аз ин бар кофирон 
пирўзї металабиданд; пас, њар гоњ 
он чи медонистанд, ба онњо омад, 
вайро мункир шуданд. Пас, лаъ
нати Худо бар кофирон аст.

90. бад чиз аст он чи ба ивази он 
хештанро фурўхтанд, ки ба он чи 

Худо фуруд овардааст,32 кофир 
шаванд – ба сабаби њасад бар он, 
ки Худо аз рањмати Худ бар њар 
ки хоњад аз бандагонаш, фуруд 
меоварад. Пас, хашме болои хаш
ме овар данд. Ва кофиронро азоби 
хор ку нанда аст.

91. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«ба он чи Худо фуруд овардааст, 
имон оред!» – гўянд: «ба он чи 
бар мо фуруд оварда шуд, имон 
ме орем», вале ба он чи љуз вай 
аст, кофир мешаванд. Њол он ки 
он рост аст, тасдиќкунанда аст он 
(Ки тобе)ро, ки бо онњост. бигў: 
«агар мўъмин будед, пас, чаро 
пеш аз он пайѓамбарони Худоро 
ме куш тед?»

92. Ва ба дурустї ки Мўсо ба шу
мо нишонањои равшан овард, пас, 
шумо баъд аз (рафтани) вай гў
соларо (ба худої) фаро гирифтед; 
ва шумо ситамгар будед.

93. Ва он ваќт, ки паймони шумо
ро гирифтем ва Турро болои шумо 
бардоштем, (гуфтем:) он чиро, ки 
ба шумо додаем, ба устуворї би
гиред ва бишунавед. Гуфтанд (ба 
забони њол): «Шунидем ва но фар
монї кардем». Ва ба сабаби ко
фир буданашон дар дилњои он њо 
(дўстии) гўсола дароварда шуд. 
бигў: «агар аз ањли имон њас
тед, бад чиз аст он чи имонатон ба 
шумо мефармояд».
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94. бигў: «агар сарои бозпасин 
наз ди Худо, ба љуз аз мардуми ди
гар, махсуси шумост, пас, агар 
рост гў њастед, маргро орзу кунед!»

95. Ва (онњо) ба сабаби он чи 
даст њояшон пеш фиристодааст,33 
њар гиз маргро орзу накунанд. Ва 
Ху до ба (њоли) ситамгарон До
ност.

96. Ва, албатта, онњоро њарис та рин 
мардум – (њатто њаристар) аз онон, 
ки мушриканд – бар зинда гонї 
биёбї, (њар) яке аз онњо дўст ме
дорад, ки кош њазор сол умр до да 
шавад. Ва он, ки умр дода шавад, 
рањонандаи вай аз азоб нест. Ва 
Худо ба он чи мекунанд, биност.

97. бигў: «Њар ки Љабраилро душ
ман бошад (чї зиён меку над?!)» 
Пас, ба дурустї ки Љаб раил 
ќуръонро бар дили ту ба њук ми 
Ху до фуруд овардааст – (ќуръ
оне, ки) тасдиќкунандаи он чи 
пеши вай аст ва барои ањли имон 
рањ намо ва муждадињанда аст.

98. Њар ки Худо ва фариштаго
ни Ў ва пайѓамбарони Ў ва Љаб
раил ва Микоилро душман бошад, 
пас њамоно Худо (он) кофиронро 
душман аст.

99. Ва ба дурустї ки Мо нишона
њои равшанро ба сўи ту фуруд 
овардем; ва ба онњо ба љуз бадко
рон (касе) кофир намешавад.

100. барои чї њар гоњ паймонеро 
бастанд, гурўње аз онњо онро ба
рандохтанд? балки аксари онњо 
бовар намедоранд.

101. Ва њар гоњ пайѓамбаре аз наз
ди Худо ба онњо омад, ки тас диќ
кунандаи он чизест, ки бо он њост, 
гурўње аз он ќавм, ки Китоб дода 
шудаанд, он Китоби Худоро паси 
пушти хеш афканданд, гўё онњо 
намедонанд.
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102. Ва ба он чи пайравї карданд, 
ки шайтонон дар подшоњии су
лай мон мехонданд. Ва сулай мон 
кофир нашуд, валекин шай тонон, 
(ки) мардумро љоду ме омўхтанд, 
кофир шуданд. Ва ба он чи (пай
равї карданд, ки) бар ду фаришта 
дар бобил – Њорут ва Морут – фу
руд оварда шуд. (Ва он ду фариш

та) њељ касро наме омўзанд, магар 
он, ки гўянд: «Љуз ин нест, ки мо 
(барои) озмоишем, пас кофир ма
шав!» Пас (мардум) аз онњо афсу
неро ёд мегиранд, ки ба сабаби он 
дар миёни мард ва зани вай људої 
меафкананд. Ва онњо бо он (сењр) 
ба њељ кас зиёнрасонанда нестанд, 
магар ба хости Худо. Ва (мар
дум) он чиро ёд мегиранд, ки ба 
онњо зиён мерасонад ва суде баро
яшон намедињад. Ва њароина до
нистаанд: њар ки љоду биситонад, 
ўро дар охират њељ бањрае нест. Ва 
њароина он чи, ки ба ивази он хеш
танро фурўх танд, бад чизе аст! 
Кош (инро) медонистанд!

103. Ва агар онњо имон меовар
данд ва парњезгорї мекарданд, ња
роина савоб аз назди Худо бењтар 
буд. Кош (инро) медонистанд!

104. Эй касоне, ки имон овардаед, 
магўед: «роъино» ва бигўед: «ун
зур но!»34 Ва нек бишунавед! Ва ко
фиронро азоби дарддињанда њаст.

105. Касоне аз ањли Китоб, ки ко
фир шуданд ва (низ) мушрикон, 
дўст намедоранд, ки бар шумо аз 
Парвардигоратон некие фуруд 
овар да шавад; ва Худо њар касро, 
ки хоњад, ба бахшоиши Худ мах
сус мекунад; ва Худо Худованди 
фазли бузург аст.
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106. Њар чиро, ки аз ояте насх ме
кунем, ё онро фаромўш мегардо
нем, бењтар аз вай, ё монанди вай
ро меорем. Оё надонистаї, ки Ху до 
бар њама чиз Тавоност?

107. Оё надонистаї, ки подшоњии 
осмонњову замин аз они Худост; 
ва ба љуз Худо барои шумо њељ 
дўсту ёридињандае нест?

108. Оё мехоњед, ки аз Пай ѓам
бари худ суол кунед, чунон ки 
Мў со пеш аз ин суол карда шуд? 
Ва њар ки ба ивази имон куфр ро 
би ситонад, пас, ба дурустї ки миё
нароњро гум кардааст.

109. бисёре аз ањли Китоб – пас 
аз он, ки ба онњо њаќ равшан шуд, 
ба сабаби њасади дар хештан (до
шта) дўст доранд, ки шуморо баъд 
аз имон (оварданатон) кофир гар
донанд. Пас, даргузаред ва рўй 
бигардонед, то он ки Худо фар
мони Худро (фуруд) оварад. ба 
дурустї ки Худо бар њама чиз Та
воност.

110. Ва намозро барпо доред ва 
закотро бидињед ва он чи аз некў
корї барои хештан пеш мефирис
тед, онро назди Худо хоњед ёфт! 
ба дурустї ки Худо ба он чи меку
нед, биност.

111. Ва гуфтанд: «Њаргиз (касе) 
ба бињишт надарояд, магар он ки 
яњу дї ё тарсо бошад». ин орзуњои 
(ботили) онњост. бигў: «агар рост
гў њастед, далели худро биёред!»

112. бале, њар ки худро барои Ху
до таслим кард ва ў некўкор бошад, 
пас, музди ў дар назди Парвар ди
гораш аст. бар онњо тарсе нест ва 
онњо андўњгин намешаванд.
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113. Ва яњудиён гуфтанд: «Тарсо
ён бар њељ чиз нестанд». Ва тар
соён гуфтанд: «Яњудиён бар њељ 
чиз нестанд». Ва (њол он ки) онњо 
њама Китобро мехонанд. Ва касо
не, ки намедонанд,35 њамчунин мо
нанди ќавли онњо гуфтанд. Пас, 
Худо рўзи ќиёмат миёни онњо дар 
он чи, ки дар он ихтилоф доранд, 
њукм мекунад.

114. Ва кист ситамгартар аз он, 
ки ёд кардани номи Худоро дар 

мас љидњои Худо манъ кард ва дар 
вай ронии онњо кўшид? ин гу
рўњ ро намесазад, ки љуз (тарсо
ну) њаросон ба масљидњо дароянд. 
Онњоро дар дунё хорї ва дар охи
рат азоби бузург аст.

115. Машриќу маѓриб аз они Худо 
аст, њар сў, ки рў оред, рўи Худо36 
њамон љо аст. ба дурустї ки Худо 
Фарохнеъмати Доност.

116. Ва гуфтанд: «Худо фарзанде 
бигирифт»37 – покї Ўрост, балки 
он чи дар осмонњо ва замин аст, аз 
они Ўст. Њама барои Вай фармон
бардоранд.

117. Офаринандаи осмонњову за
мин (аз њељ) аст; ва чун коре (иро
да) мекунад, пас, љуз ин нест, ки 
онро мегўяд: «бишав!» – пас ме
шавад.

118. Ва касоне, ки њељ намедо
нанд,38 гуфтанд: «Чаро Худо бо мо 
сухан намегўяд? Ё нишонае барои 
мо намеояд?» Касоне, ки пеш аз 
онњо буданд, њамчунин монанди 
ќавли онњо гуфтанд, дилњояшон 
ба якдигар монандї доранд. Ња мо
но Мо барои гурўње, ки яќин до
ранд, нишонањое баён кардем.

119. Њамоно Мо туро ба ростї 
муж дадињанда ва бимкунанда фи
рис тодем ва ту дар бораи ањли дў
зах пурсида нахоњї шуд.
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120. Ва яњудиёну тарсоён њаргиз 
аз ту хушнуд намешаванд, магар 
ин, ки кеши онњоро пайравї кунї. 
бигў: «ба дурустї ки њидоят њи
дояти Худо аст». Ва агар баъ
ди он чи аз дониш ба ту омадааст, 
орзуњои (ботили) онњоро пайравї 
кунї, (пас) туро (барои халосї) 
аз (азоби) Худо њељ дўсте ва ёри
дињандае набошад.

121. Касоне, ки барояшон Китоб39 
додем, онро (чунон) мехонанд, 
ки њаќ ќи хондани он аст, онњо њи
дояти Худоро бовар медоранд. Ва 
касоне, ки онро инкор мекунанд, 
онњо зиёнкоранд.

122. Эй банї исроил, неъмати 
Маро, ки бар шумо инъом карда
ам ва он ки шуморо бар њамаи ола
миён фазл додаам, ёд кунед!

123. Ва аз он рўз битарсед, ки касе 
аз касе чизеро кифоят накунад ва 
аз касе бадал пазируфта нашавад 
ва касеро шафоат суд надињад; ва 
онњо ёрї дода нашаванд.

124. Ва (ёд кун) чун иброњимро 
Пар вардигораш бо сухане чанд 
би озмуд, пас (иброњим) онњоро 
ба анљом расонид. (Худо) гуфт: 
«Ња моно Ман туро пешвои мардум 
мегардонам». (иброњим) гуфт: 
«Ва аз фарзандони ман низ (пеш
воён пайдо кун!)» (Худо) фар муд: 
«Вањ йи Ман ба золимон на ме
расад».

125. Ва он гоњ, ки Каъбаро љои 
бозгашти мардум ва мањалли амн 
сохтем ва гуфтем: «аз маќоми (ќа
дамгоњи) иброњим намозгоњ би

гиред!» Ва ба сўи иброњим ва ис
моил вањй фиристодем, ки Хонаи 
Маро барои тавофкунандагон ва 
эътикофкунандагон40 ва рукўъу 
саљдакунандагон пок созед!

126. Ва он гоњ, ки иброњим гуфт: 
«Эй Парвардигори ман, ин макон
ро шањри боамн бисоз ва аз соки
нонаш касеро, ки ба Худо ва рўзи 
бозпасин имон оварад, аз мевањо 
рўзї дењ!» (Худо) фармуд: «Њар 
касеро, ки кофир шавад, андаке 
бањ раманд гардонам, пас ўро ба 
бе чорагї ба сўи азоби оташ биро
нам. Ва вай бад љоест».
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127. Ва он гоњ, ки иброњиму ис
моил бунёдњои Хонаро баланд ме
карданд (гуфтанд): «Эй Парвар
дигори мо! аз мо бипазир, њамоно 
Ту Шунавои Доної!

128. Эй Парвардигори мо, моро 
фар монбардори Худ бигардон ва 
аз фарзандони мо гурўњеро фар
мон бардори Худат бикун ва та ри ќи 
ибодатњои моро ба мо бина мой; ва 
бар мо (ба мењрубонї) боз гард, ња
моно Ту бозгардандаи Мењ ру бонї!

129. Эй Парвардигори мо! Ва дар 
миёни онњо пайѓамбаре аз худа
шон бифирист, (то) оятњои Туро 
барояшон бихонад ва ба онњо Ки
тобу илм биомўзад ва онњоро пок 
кунад. Њамоно Туї Тавонои бо
њик мат!»

130. Ва кист, ки аз кеши иброњим 
рў бигардонад, ба љуз он кас, ки 
нафси худро (ба нодонї) наши
нохт? Ва ба дурустї ки дар ин сарой 
ўро баргузидем ва ба дурустї ки дар 
сарои дигар ў аз шоистагон аст.

131. Он гоњ, ки Парвардигораш 
ба ў гуфт: «Фармонбардор шав!» 
Гуфт: «ба Парвардигори оламиён 
фармонбардор шудам».

132. иброњим писаронашро ва Яъ
ќуб (низ фарзандонашро) ба ин 
калима васият карданд: «Эй фар
зандони ман, њамоно Худо барои 
шумо ин динро баргузидааст, пас, 
аз ин љањон намеравед, магар (ин 
ки шумо) фармонбардор(бошед)!»

133. Оё он њангом њозир будед, 
ки Яъќубро марг пеш омад, он гоњ 
ба фарзандонаш гуфт: «баъд аз 
ман чї чизро ибодат хоњед кард?» 
Гуфтанд: «Худои туро ва Худои 
па дарони ту – иброњим ва исмо
ил ва исњоќро, (ки) Он Худои 
Ягона аст, ибодат мекунем ва мо 
Ўро фармонбардорем».

134. Онњо гурўњеанд, ки дар гу
заш танд; он чи карданд, аз они он
њо аст; ва он чи кардед, аз они шу
мо аст; ва аз он чи он гурўњ мекар
данд, шумо пурсида нахоњед шуд.
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135. Ва гуфтанд: «Яњудї ё тарсо 
шавед, то роњ ёбед». бигў: «балки 
ба миллати иброњим (пайравї ме
кунем), ки њаниф41 буд ва аз ањли 
ширк набуд».

136. бигўед: «Мо ба Худо; ва ба 
он чи ба сўи мо фуруд оварда шуд; 
ва ба он чи ба сўи иброњим ва ис
моил ва исњоќ ва Яъќуб ва на
берагон(и Яъќуб) фуруд овар
да шуд; ва (низ) ба он чи ба Мўсо 
ва исо ва пайѓамбарон аз (тара
фи) Парвардигорашон дода шуд, 
имон овардем. Дар миёни њељ кас 
аз онњо људої намеафканем. Ва мо 
Ўро фармонбардорем».

137. Пас агар (ањли Китоб) имон 
био варанд – монанди он чи шумо 
ба он имон овардед, пас, роњ ёф
танд; ва агар баргаштанд, пас, љуз 
ин нест, ки онњо дар мухолифа
танд. Пас, зуд бошад, ки Худо 
туро аз (шарри) онњо кифоят ку
над; ва Ў Шунавои Доно аст.

138. ранги42 Худоро (ќабул кар
дем); ва кї ба (эътибори) ранг 
аз Ху до бењтар аст? Ва мо па рас
танда гони Ў њастем.

139. бигў: «Оё дар боби Худо бо 
мо муљодала мекунед?! Ва Ў Пар
вардигори мо ва шумо аст ва кир
дорњои мо аз они мо ва кир дорњои 
шумо аз они шумо аст. Ва мо ба 
ихлос парастандагони Ў њастем.

140. Оё мегўед: «Њамоно иброњим 
ва исмоил ва исњоќ ва Яъќуб ва 

наберагони ў яњудї ё тарсо бу
данд»? бигў: «Шумо донотаред, 
ё Худо? Кист ситамгартар аз ка се, 
ки гувоњиеро, ки аз (љониби) Ху
до наз даш аст, пинњон дорад!? Ва 
Худо аз он чи мекунед, бехабар 
нест».

141. Онњо гурўњеанд, ки дар гу заш
танд; он чи карданд, аз они он њо 
аст; ва он чи кардед, аз они шумо 
аст; ва аз он чи он гурўњ ме кар
данд, шумо пурсида нахоњед шуд.
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142. бехирадон аз мардум хоњанд 
гуфт: «Чї чиз онњоро аз он ќибла
ашон, ки бар он буданд, баргардо
нид!?»43 бигў: «Машриќу маѓриб 
аз они Худо аст, њар киро хоњад, ба 
сўи роњи рост њидоят менамояд».

143. Ва њамчунин, шуморо бењ та
рини умматњо сохтем, то бар мар

дум гувоњ бошед ва то Пайѓамбар 
бар шумо гувоњ бошад. Ва (Мо) 
он ќиблаеро, ки бар он будї, му
ќар рар накардем, магар барои 
он ки касеро, ки ба Пайѓамбар 
пайравї кунад, бидонем (ва) аз 
он кас људо кунем, ки бар њар ду 
пошнаи худ44 бозгардад. Ва ба 
дурустї ки он хислат45 душвор 
аст, магар бар касоне, ки Худо ба 
онњо роњ намудааст. Ва Худо га
равидани46 шуморо нобуд намеку
над. ба дурустї ки Худо ба мар
дум бахшояндаи Мењрубон аст.

144. ба дурустї ки Мо гаштани рўи 
туро дар љониби осмон мебинем. 
Пас, албатта, туро ба он ќиб лае ме
гардонем, ки ба вай хушнуд шавї. 
Пас, рўи худро ба тарафи Масљиду
лЊаром бигардон; ва њар љо, ки бо
шед, рўйњои худро ба тарафи вай 
бигардонед! Ва њамоно ањли Китоб 
медонанд, ки ин47 ба ростї аз Пар
вардигорашон аст. Ва Худо аз он чи 
мекунанд, бехабар нест.

145. Ва агар њар нишонае пеши 
ањли Китоб биёрї, њаргиз ќиблаи 
туро пайравї намекунанд; ва ту 
ќиблаи онњоро пайравикунанда 
нестї; ва баъзеи онњо ќиблаи баъ
зеи дигарро пайравикунанда нес
танд. Ва агар ту, баъди он чи ки аз 
дониш ба ту омадааст, ба хо њиш
њои нафсонии онњо пайравї кунї, 
он гоњ њамоно аз ситамгарон бошї.
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146. Касоне, ки ба онњо Китоб до
даем, вайро48 мешиносанд – чу
нон ки фарзандони худро мешино
санд. Ва њамоно гурўње аз онњо 
њаќ ро дониста пинњон медоранд.

147. ин (фармони) дуруст аз Пар
вардигори ту аст, пас, аз шакова
рандагон мабош!

148. Ва њар касе љонибе дорад, ки 
вай мутаваљљењи он аст. Пас, ба 
сўи некї шитоб кунед; њар љо, ки 
бошед, Худо шуморо љамъ меова
рад; ба дурустї ки Худо бар њама 
чиз Тавоно аст!

149. Ва (аз) њар љо, ки (берун) 
ра вї, пас, рўи худро љониби Мас
љидулЊаром бигардон; ва ња ро
ина вай рост аст (ва) аз Парварди
гори ту (аст)! Ва Худо аз он чи ме
кунед, бехабар нест.

150. Ва (аз) њар љо, ки (берун) ра
вї, пас, рўи худро љониби Мас љи
дулЊаром бигардон; ва њар љо, 
ки бошед, пас, рўи худро љониби 
вай мутаваљљењ кунед, то мардум
ро бар шумо илзоме набошад – ба 
љуз касоне аз онњо, ки ситам кар
даанд! Пас, аз онњо матарсед ва аз 
Ман битарсед, то неъмати Худро 
бар шумо тамом кунам ва то бу
вад, ки роњ ёбед!

151. Чунон ки Пайѓамбаре дар ми
ёни шумо аз ќавми шумо фирис
тодем, оятњои Моро ба шумо ме

хонад ва шуморо пок месозад ва 
ба шумо Китобу њикмат меомўзад 
ва он чиро, ки намедонистед, ба 
шумо меомўзад.

152. Пас, Маро ёд кунед, то шумо
ро ёд кунам ва Маро сипос гўед ва 
ба Ман носипосї макунед!

153. Эй касоне, ки имон оварда
ед, аз сабру намоз ёрї биљўед!49 ба 
ду рустї ки Худо бо собирон аст.



2. сураи баќара24

154. Ва касонеро, ки дар роњи Ху
до кушта шаванд, мурда магў ед, 
балки онњо зиндаанд, валекин шу
мо огоњ намешавед!

155. Ва њароина шуморо ба чизе аз 
тарсу гуруснагї ва нуќсони мол
њову љонњо ва мевањо меозмоем. 
Ва собиронро мужда дењ –

156. касонеро, ки чун мусибате ба 
онњо бирасад, гўянд: «Њамоно мо 

аз они Худоем ва њамоно мо ба сўи 
Вай хоњем бозгардид!»

157. ба ин гурўњ аз Парвардигора
шон дурудњо ва бахшоиш аст; ва 
онњо роњёфтагонанд.

158. ба дурустї ки сафо ва Мар
ва50 аз нишонањои Худо аст; пас, 
њар гох касе њаљљи Хона кунад, ё 
умра ба љо оварад, пас, бар вай гу
ноње нест, ки дар миёнаи ин њар 
ду тавоф кунад. Ва њар ки бо хо
њиши худ некие ба љо оварад, пас 
Худо Шукргузори Доно аст.

159. Њамоно касоне, ки он чиро, 
ки аз суханони равшан ва њидоят 
фуруд овардаем (ва) баъд аз он, 
ки онро барои мардум дар Китоб 
баён кардем, пинњон мекунанд: 
он њоро Худо лаънат мекунад ва 
он њоро лаънаткунандагон лаънат 
ме кунанд,

160. магар касоне, ки тавба кар
данд ва некўкорї пеш гирифтанд 
ва баён карданд.51 Пас, тавбаи он
њоро мепазирам ва Ман Нек Тав 
ба пазири Мењрубонам.

161. Њамоно касоне, ки кофир шу
данд ва кофир мурданд: лаънати 
Худову фариштагон ва њамаи мар
дум – якљо бар он гурўњ аст.

162. Њамеша дар он (лаънат)анд; 
аз онњо азоб сабук карда нашавад 
ва онњо мўњлат дода нашаванд.

163. Ва Худои шумо Худои Ягона 
аст, ба љуз Вай, (ки) бахшояндаи 
Мењрубон аст, њељ худое нест.
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164. ба дурустї ки дар офарини
ши осмонњову замин; ва омаду
рафти шабу рўз; ва он киштї, ки 
ба он чи мардумро суд медињад,52 
дар дарё меравад; ва дар он, ки 
Ху до аз осмон об фуруд овард 
ва ба сабаби вай заминро баъд аз 
мурданаш зинда сохт; ва њар навъ 
љунбандаро дар замин бипароканд; 
ва дар гардонидани бодњо; ва дар 
абри ромкардашуда миёни ос мону 
замин – барои он гурўње, ки ба аќл 
дармеёбанд, нишонањое њаст.

165. Ва аз мардум касоне њастанд, 
ки ба љуз Худо њамтоён меги
ранд, онњоро монанди дўстии Ху
до дўст медоранд. Ва касоне, ки 
имон овардаанд, дар дўстии Ху
до ќавитаранд. Ва (бинандае аљаб 
кунад) агар касонеро, ки ситам 
кар данд, дар он њолат бинад, ки 
азобро мушоњида мекунанд, (би
фањманд), ки тамоми та во ної аз 
они Худо аст ва Худо сахту ќу бат
кунанда аст.

166. Дар он њолат, ки пешвоёни 
куфр аз пайравикунандагон безор 
шаванд ва азобро бинанд; ва ба са
баби онњо асбоб53 бурида шавад.

167. Ва пайравикунандагон гўянд: 
«Кош моро бозгаште бошад, то 
аз он пешвоён безорї кунем, чу
нон ки онњо аз мо безор шуданд». 
Њамчунин Худо кирдорњояшонро 
(њамчун) пушаймонињо ба онњо 

ме намоёнад. Ва онњо аз дўзах бе
рун оянда нестанд.

168. Эй мардум, аз он чи дар за
мин њалоли покиза аст, бихўред ва 
гомњои Шайтонро пайравї маку
нед, њамоно ў барои шумо душма
ни ошкор аст!

169. Љуз ин нест, ки (ў) шуморо 
ба бадкорї ва бењаёї мефармояд 
ва ба он (мефармояд), ки он чиро, 
ки намедонед, ба Худо дурўѓ бар
бандед.



2. сураи баќара26

170. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«Њамонро пайравї кунед, ки Худо 
фуруд овардааст!» – гўянд: «бал
ки чизеро пайравї мекунем, ки 
па дарони худро бар он ёфтаем». 
Оё (пайравии падаронашон меку
нанд), агарчи падаронашон чизе
ро намефањмиданд ва роњ намеёф
танд?

171. Ва масали (панд додани) ко
фирон монанди њоли касе аст, ки 
ба чизе бонг мезанад (ва аз он) ба 
љуз хондану овоз баланд кардан 

(чи зеро) намешунавад. (Кофи
рон) ка ронанд, гунгонанд, кўро
нанд ва онњо њељ ба аќл дарнамеё
банд.

172. Эй касоне, ки имон овардаед, 
аз покизањои он чи шуморо рўзї 
додаем, бихўред; ва агар Худоро 
ме парастед, Ўро сипос гўед!

173. Љуз ин нест, ки (Худо) бар 
шумо мурдор ва хун ва гўшти хук 
ва он чиро, ки дар (забњи) вай 
ба ѓайри (номи) Худо овоз ба
ланд карда шавад, њаром карда
аст54. аммо њар ки бечора шавад; 
ва бедодгару азњадгузаранда на
бо шад, пас, бар вай гуноње нест.55 
ба дурустї ки Худо Омурзандаи 
Мењ рубон аст.

174. Њамоно касоне, ки чизњоеро 
аз Китоб пинњон мекунанд, ки 
Ху до фуруд овардааст ва ба ива
зи он бањои андак меситонанд, дар 
ши камњои худ ба љуз оташ (чи
зеро) наме хўранд ва рўзи ќиёмат 
Худо бо онњо сухан нагўяд ва он
њоро пок накунад; ва ононро азоби 
дард дињанда аст.

175. Онон, ки гумроњиро ба ива
зи њидоят ва азобро ба ивази омур
зиш харид карданд, чї (гуна) бар 
дўзах шикебо бошанд?

176. ин њама ба сабаби он аст, 
ки Худо Китобро ба ростї фуруд 
овард; ва њамоно касоне, ки дар он 
Ки тоб ихтилоф карданд, њароина 
дар мухолифати дур (аз савоб)
анд.
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177. Некўкорї он нест, ки рўи 
худ ро ба тарафи машриќу маѓриб 
бигардонед; валекин некў ко рї он 
аст, ки кас Худо ва рўзи ќиё мат ва 
фариштагон ва Китоб ва пай ѓам
баронро бовар дорад; ва мол ро – 
бо вуљуди дўст доштанаш – ба хе
шовандон ва ятимон ва мис кинон56 
ва мусофирон57 ва суолку нандагон 
бидињад ва дар боби бар дањо58 
(харљ кунад); ва намозро бар по 
дорад; ва закотро бидињад; ва чун 
паймон кунанд, ба паймони хеш 
вафокунандагон; ва дар тангдас
тию сахтї ва ба ваќти корзор сабр
кунандагон; онон ростгўёнанд ва 
њам онон парњезгоронанд.

178. Эй касоне, ки имон оварда
ед, ќисос дар куштагон59 барои 
шу мо лозим карда шуд: озод дар 
баро бари озод60; ва банда дар ба
робари банда60; ва зан дар бароба
ри зан60 аст. агар касеро аз хуни 
ба ро дараш чизе61 даргу зашта ша
вад, пас (њукми ў) пай равї кар
дан ба некўї ва ба вай ра со ни да
ни хунбањо ба хушхўї аст. ин 
(њукм) сабук кардан асту мењ ру
бо нї аз Парвардигори шу мо. Пас, 
њар ки баъд аз ин аз њад гузарад, 
вай ро азоби дард ди њанда аст.

179. Ва эй соњибони хирад, шумо
ро ба сабаби ќисос зиндагонї аст, 
то бошад ки парњезгорї кунед!

180. бар шумо, ваќте ки касеро аз 
шумо марг пеш ояд, агар мо ле би

гузорад, барои падару модар ва 
наздикон ба некўї васият кар дан 
навишта шуд. ин кор бар пар
њезгорон лозим шуд.

181. Пас, њар ки васиятро, баъд аз 
он, ки онро шунид, бадал кунад, 
пас, љуз ин нест, ки гуноњи таб
дил бар он касонест, ки он васият
ро бадал мекунанд. ба дурустї ки 
Худо Шунавои Доно аст.
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182. Ва њар кас, ки аз васияткунан
да зулме ё гуноње дарёбад ва дар 
миёни онњо салоњ орад, пас, бар 
вай њељ гуноње нест.62 ба ростї ки 
Худо Омурзандаи Мењрубон аст.

183. Эй касоне, ки имон овардаед, 
бар шумо рўза доштан лозим кар
да шуд, чунон ки бар касоне лозим 
карда шуд, ки пеш аз шумо буданд, 
то бошад ки парњезгорї кунед!

184. (рўза доштан дар) чанд рўзи 
шумурдашуда (аст). Ва њар ки 
аз шумо бемор ё мусофир бошад, 
пас он63 аз рўзњои дигар лозим 
аст; ва бар касоне, ки метавонанд 
рўза доштан64, фидя лозим аст, ки 
(иборат аз) хўроки як дарвеш аст; 
пас, њар ки некие (зиёда аз ин) ба 
љо орад, ин барои ў бењтар аст. Ва 
агар медонед, барои шумо он бењ
тар аст, ки рўза доред.

185. Моњи рамазон он аст, ки дар 
вай ќуръон – (њамчун) рањнамо 
барои мардум ва суханони равшан 
аз њидоят ва људокунандаи њаќќу 
ботил фуруд оварда шуд. Ва њар 
ки аз шумо он моњро дарёбад, 
пас, албатта, дар он рўза дорад; 
ва њар ки бемор ё мусофир бошад, 
пас, барои вай (ба) шумори он 
чи фавт шуд, аз рўзњои дигар ло
зим аст. Худо барои шумо осони
ро мехоњад ва барои шумо душво
риро намехоњад ва (мехоњад, ки) 
шуморро тамом кунед. Ва Худоро 
ба шукри он, ки ба шумо роњ на
мудааст, ба бузургї ёд кунед; ва 
бошад ки шумо шокир шавед!

186. Ва чун бандагони Ман дар 
бо раи Ман туро бипурсанд – пас, 
ња моно Ман наздикам, дуои дуо
кунандаро – чун Маро дуо кунад 
– ќабул мекунам. Пас, бояд ки он
њо барои Ман фармонбардорї ку
нанд ва бояд ки ба Ман бигара
ванд, то бошад ки роњ ёбанд.
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187. Њамбистар шудан бо зано
ни худ дар шаби рўза барои шумо 
ња лол карда шуд. Онњо шуморо 
(ба љои) пўшишанд ва шумо он
њоро (ба љои) пўшишед. Худо до
нист, ки шумо дар њаќќи хеш
тан хиёнат мекардед, бар шумо 
(ба мењрубонї) бозгашт ва аз шу
мо даргузашт, пас, алњол бо за
нони худ њамбистар шавед ва он 
чиро, ки Худо барои шумо му ќад
дар кардааст,65 талаб кунед; ва 
бихўреду биошомед, то он ки ба
рои шумо риштаи сафед аз риш
таи сиёњ равшан шавад, (мурод) 
аз (риштаи сафед) фаљр (аст). 
Пас аз он рўзаро то шаб тамом ку
нед; ва дар њоле, ки дар масљидњо 
мўътакиф бошед, занонро мисос66 
макунед! инњо њудуди (ањкоми) 
Худо аст, пас ба онњо наздик ма
шавед! Худо њамчунин оятњои 
Худ ро барои мардум баён меку
над, бошад ки парњезгорї кунанд.

188. Ва амволи хешро дар миёни 
хеш ба ноњаќ махўред ва амволи 
худро ба њокимон марасонед,67 то 
шумо порае аз амволи мардумро 
ба ситам дидаву дониста бихўред.

189. Дар бораи моњњо68 аз ту ме
пурсанд, бигў: «Онњо барои мар
дум ва барои њаљ меоданд».69 Ва 
не кў корї он нест, ки ба хонањо 
аз паси пушти онњо дароед, вале
кин некўкорї он аст, ки кас пар

њезгорї кунад. Ва ба хонањо аз 
дарњо дароед ва аз Худо битарсед, 
то бошад ки шумо растагор шавед!

190. Ва дар роњи Худо бо касоне 
љанг кунед, ки бо шумо љанг меку
нанд; ва аз њад магузаред! Њамоно 
Худо азњадгузарандагонро дўст на
медорад.
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191. Ва њар љо, ки онњоро биёбед, 
бикушед ва аз он љое, ки шумо ро 
берун карданд,70 онњоро берун ку
нед! Ва фитна аз ќатл сахттар аст; 
ва наздики МасљидулЊаром бо 
онњо корзор макунед то он гоњ, ки 
бо шумо дар он љо корзор кунанд; 
ва агар бо шумо љанг кунанд, пас 
онњоро бикушед! сазои кофирон 
њамчунин аст.

192. Ва агар бозмонданд, пас, ња
моно Худо Омурзандаи Мењрубон 
аст.

193. Ва бо онњо љанг кунед, то он 
ки ширк нобуд шавад ва дин мањз 
барои Худо шавад! Ва агар боз
монданд,71 пас, дастдарозї нест, 
магар бар ситамгарон.

194. Моњи њаром ивази моњи ња
ром аст ва њурматњо бо якдигар 
иваз мешаванд. Ва њар ки ба шумо 
бедодї кунад, пас, ба вай монанди 
дастдарозиаш ба шумо дастдарозї 
кунед; ва аз Худо битарсед ва би
донед, ки Худо бо парњезгорон аст!

195. Ва дар роњи Худо харљ ку
нед ва хештанро бо дастњои худ 
ба (вартаи) њалокат маафканед ва 
не кўкорї кунед! Њамоно Худо не
кў коронро дўст медорад.

196. Ва њаљљу умраро барои Худо 
тамом кунед! Ва агар боздошта 
шавед, пас, аз ќурбонї он чи муяс
сар бошад, (бикунед); ва то он, ки 
ќурбонї ба љояш бирасад, сарњои 
худро матарошед! Ва њар ки аз 
шумо бемор бошад, ё ўро дар сар 
ранље бошад, пас, ивази он рўза 
ё садаќа ё ќурбонї (лозим аст). 
Ва чун эмин шудед; ва њар ки ба 
сабаби адои умра то ваќти њаљ 
бањравар шуд, пас, аз ќурбонї он 
чи муяссар бошад, (лозим аст); 
ва њар ки (ќурбонї) наёбад, пас, 
бояд се рўз дар ваќти њаљ ва њафт 
рўз – ваќте ки аз сафар бозгар
дад, рўза бидорад. ин як дањаи та
мом аст. ин њукм барои касе аст, 
ки ањли вай бошандаи Масљиду
лЊаром набошад. Ва аз Худо би
тарсед ва бидонед, ки Худо сахт
уќубат аст!
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197. Њаљ моњњои муайян аст.72 Ва 
њар ки дар ин моњњо ба худ њаљ ро 
вољиб кунад,73 пас, дар њаљ њам
бистарии занон ва бадкорї ва бо 
њам муноќиша кардан раво нест. 
Ва њар чи аз некї мекунед, Худо 
онро медонад. Ва тўша (њам роњ) 
гиред; њамоно бењтарин тўша пар
њезгорї аст!74 Ва эй соњиб хирадон, 
аз Ман битарсед!

198. бар шумо гуноње нест, ки (дар 
мавсими њаљ) аз фазли Парварди
гори худ (рўзї) биљўед! Он гоњ, ки 
аз арафот бозгардед, назди Машъ
ари Њаром75 Худоро ёд кунед; ва 
Худоро ба шукри он, ки ба шумо 
роњ намудааст, ёд кунед; њамоно 
пеш аз ин аз гумроњон будед!

199. сипас, аз он љое бозгардед, ки 
(оммаи) мардум бозме гар данд;76 
ва аз Худо омурзиш бихоњед; ба 
ду рустї ки Худо Омур зан даи 
Мењ ру бон аст.

200. Ва чун аркони њаљљи хеш
ро адо кардед, пас, Худоро ёд ку
нед!77 – монанди падаронатонро ёд 
кардани шумо, балки ёд кардани 
фузунтар. Ва аз мардум касе њаст, 
ки мегўяд: «Эй Парвардигори мо, 
дар дунё (насибаи моро) бидењ!» 
Ва дар охират ўро њељ насибе нест.

201. Ва аз мардум касе њаст, ки 
мегўяд: «Эй Парвардигори мо, 
ба мо дар дунё неъмат ва дар охи
рат неъмат бидењ ва моро аз азоби 
оташ(и дўзах) нигоњ дор!»

202. ин гурўњро аз савоби78 он чи 
ба амал овардаанд, бањрае њаст. 
Ва Худо Зудњисобкунанда аст.
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203. Ва Худоро дар чанд рўзи шу
мур дашуда79 ёд кунед! Касе, ки 
дар ду рўз шитоб(и кўч) кунад,80 
гу ноње бар вай нест; ва њар ки дер 
мо над, гуноње бар вай нест; (ин 
њукм) барои касе аст, ки пар њез
горї кунад. Ва аз Худо битарсед 
ва бидонед, ки шумо ба сўи Вай 
барангехта хоњед шуд!

204. Ва аз мардум касе њаст, ки су
хани ў дар боби зиндагонии дунё 

туро ба шигифт меорад ва (ў) Ху
доро бар он чи дар дилаш њаст, 
гувоњ меорад; њол он ки ў сахтта
рини ситезандагон аст.

205. Ва чун (аз пеши ту) бозгар
дад, дар замин бишитобад, то дар 
он табоњї кунад ва зироату чањор
поёнро нобуд созад. Ва Худо та
боњ кориро дўст надорад.

206. Ва чун ба ў гуфта шавад: «аз 
Худо битарс!» – такаббур ўро ги
рифта ба гуноњ барад. Пас, сазои 
вай љањаннам аст; ва њамоно вай 
бад љоест!

207. Ва аз мардум касе њаст, ки 
худро барои талаби ризои Худо 
мефурўшад.81 Ва Худо бар банда
гон Мењрубон аст.

208. Эй касоне, ки имон оварда
ед, њама якљо ба ислом дароед 
ва гомњои Шайтонро пайравї ма
кунед!82 ба дурустї ки ў шуморо 
душмани ошкоро аст.

209. Ва агар баъд аз он, ки ба шу
мо суханони равшан омад, (боз) 
билаѓзед, пас, бидонед, ки Худо 
Ѓо либи Доно аст.

210. Оё чашмдор нестанд83 магар 
онро, ки Худо бо фариштагон дар 
соябонњое аз абр (ба сарашон) би
ёяд84 ва кор ба анљом расонида ша
вад? Ва корњо ба сўи Худо бозгар
донида мешаванд.
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211. аз банї исроил бипурс: «Чї 
ни шонањои равшан ба онњо додем?!» 
Њар ки неъмати Худоро, баъд аз он 
ки ба вай биёяд, бадал кунад, пас, 
ња моно Худо сахту ќу бат аст.

212. Зиндагонии ин љањон барои 
ко фирон ороста карда шудааст; ва 
(онњо) ба ањли имон тамасхур ме
кунанд. Ва касоне, ки парњезгорї 
доранд, рўзи ќиёмат аз онњо бо
лотар бошанд. Ва Худо ба њар ки 
хоњад, бешумор рўзї медињад.

213. Мардум як гурўњ буданд, 
пас Худо пайѓамбаронро мужда
ди њанда ва бимкунанда фиристод 
ва бо онњо Китобро ба ростї фу
руд овард, то (он Китоб) миёни 
мардум дар он чи, ки дар он их
тилоф карданд, њукм кунад. Ва 
ба љуз касоне, ки ба онњо Китоб 
дода шуд – баъд аз он, ки ба онњо 
нишонањо омад – аз рўи њасад дар 
миёни хеш – дар он (касе) ихти
лоф накард. Пас Худо ба иродаи 
Худ мўъминонро ба он њаќ, ки дар 
он ихтилоф карданд, роњ намуд. 
Ва Худо њар киро хоњад, ба сўи 
роњи рост њидоят мекунад.

214. Оё пиндоштед, ки ба бињишт 
да роед, њол он ки њанўз ба шумо 
њолати ононе пеш наомадааст, ки 
пеш аз шумо гузаштанд; ба онњо 
сахтию мењнат расид ва (онњо) 
љун бонида шуданд, то он ки Пай
ѓамбар ва касоне, ки бо вай имон 
оварданд, мегуфтанд: «Ёрї дода

ни Худо кай бошад?» Огоњ шавед, 
ки њамоно ёрї додани Худо наз
дик аст!

215. аз ту суол мекунанд: «Чї 
харљ кунанд?» бигў: «Он чи аз 
мол харљ мекунед, пас бояд барои 
па да ру модар ва хешовандон ва 
яти мон ва дарвешон ва мусофирон 
бо шад. Ва ба дурустї ки Худо ба 
он чи аз некї мекунед, Доно аст».
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216. Љанг бар шумо лозим кар
да шуд ва он барои шумо душвор 
аст. Ва шояд ки шумо чизеро но
хуш доред ва њол он ки вай барои 
шумо бењтар бошад; ва шояд ки 
шумо чизеро дўст доред ва њол он 
ки вай барои шумо бад бошад. Ва 
Худо медонад ва шумо намедонед.

217. аз ту дар бораи љанг кар
дан дар моњи њаром85 суол меку
нанд, бигў: «Љанг кардан дар он 
сахт коре аст, вале боздоштан 
аз роњи Худо ва ногаравидан ба 
Худо ва боздоштан аз Масљидул
Њаром ва берун кардани ањли ин 
Масљид наз ди Худо аз он сахттар 
аст; ва фит на ангехтан86 аз куш
тан сахттар аст. Ва (онњо) њамеша 
бо шумо љанг мекунанд, то шумо
ро аз динатон87 – агар тавонанд – 
бозгардонанд. Ва њар ки аз шумо 
аз дини худ баргардад, пас ко
фир бимирад – корњои ин гурўњ 
дар дунё ва охират нобуд шавад ва 
онњо бошан дагони дўзаханд; онњо 
дар он љо љовиданд.

218. Њамоно касоне, ки имон овар
данд ва касоне, ки њиљрат карданд 
ва дар роњи Худо љињод намуданд, 
ба бахшоиши Худо умед доранд. Ва 
Худо Омурзандаи Мењрубон аст.

219. аз ту дар бораи шароб ва ќи
мор суол мекунанд. бигў: «Дар 
ин њар ду гуноњи сахт аст ва барои 
мардум манфиатњое (њам) њаст;88 
ва гуноњи ин њар ду аз нафъи онњо 
сахттар аст».89 Ва аз ту суол меку
нанд: чї чиз харљ кунанд. бигў: 
«(Харљ кунед) зиёдаро!»90 Худо 
њам чунин оятњоро барои шумо ба
ён мекунад, то бошад ки тааммул 
кунед –
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220. дар (кори) дунё ва охират. Ва 
аз ту дар бораи ятимон суол меку
нанд. бигў: «ба салоњ овардани 
кори онњо бењтар аст; ва агар бо 
онњо мушоракат кунед, пас онњо 
ба родарони шумоанд. Ва Худо та
боњкорро аз салоњкор бозмедо над; 
ва агар Худо мехост, бар шу мо 
сахт мегирифт; ба дурустї ки Ху
до Ѓолиби устуворкор аст».

221. Ва занони ширковаранда
ро ба занї магиред, то он ки имон 
оранд; ва њамоно канизаки мўъ
мина аз зани ширковаран да бењ
тар аст, агарчи шуморо ба ши гифт 
оварда бошад. Ва ба муш ри кон 
ба занї мадињед,91 то он ки имон 
оранд; ва њамоно бандаи мўъ мин 
аз мушрик бењтар аст, агар чи шу
моро ба шигифт оварда бошад. 
Онон92 ба сўи дўзах мехо нанд; ва 
Худо ба њукми Худ ба сўи бињишт 
ва ба сўи омурзиш мехо над ва 
оятњои Худро барои мардум баён 
мекунад, то бошад ки панд пазир 
шаванд.

222. Ва аз ту дар бораи њайз суол 
мекунанд. бигў: «Вай нопокї 
аст». Пас, аз занон дар њоли њайз 
як сў шавед ва ба онњо наздикї 
ма ку нед, то он ки пок шаванд;93 ва 
чун нек пок шаванд, пас, ба онњо 
аз он роњ, ки Худо ба шумо амр 
кар да аст,94 наздикї кунед! ба ду
рус тї ки Худо тавбакунандагонро 
дўст медорад ва покшавандагонро 
дўст медорад.

223. Занонатон киштзори шумо
анд, пас, ба киштзори хеш ба њар 
ра више, ки хоњед, биёед! Ва ба
рои худатон пеш фиристед;95 ва аз 
Худо битарсед ва бидонед, ки шу
мо бо Вай мулоќот хоњед кард! Ва 
мўъминонро мужда дењ!

224. Ва (номи) Худоро барои сав
гандњои худ дастмол макунед96 – 
ба рои иљтиноб аз он, ки некўкорї 
кунед ва парњезгорї намоед ва дар 
миёни мардум салоњ оред!97 Ва 
Худо Шунавои Доно аст.
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225. Худо шуморо барои бењуда
гўї дар сав гандњоятон бозхост на
мекунад, валекин Худо барои он 
чи, ки дилњоятон ќасд кардааст, 
бозхост мекунад. Ва Худо Омур
зандаи бурд бор аст.

226. барои он касон, ки аз занони 
хеш ило мекунанд,98 чањор моњ ин
тизор кардан (лозим) аст; ва агар 
бозгаштанд,99 пас, њамоно Худо 
Омур зандаи Мењрубон аст.

227. Ва агар људоиро ќасд кар
данд, пас, њамоно Худо Шунавои 
До но аст.

228. Ва занони талоќдодашуда 
(бо яд) хештанро то се њайз (ё се 
покї) дар интизор нигоњ доранд; 
ва агар ба Худо ва рўзи бозпасин 
имон меоранд, (пас) барои онњо 
пинњон доштани он чи, ки Худо 
дар рањмњояшон офаридааст, раво 
нест; ва шавњаронашон – агар не
кў кориро хоњанд – ба бозовардани 
онњо (дар никоњи худ) дар ин муд
дат сазовортаранд. Ва занонро (аз 
њуќуќ бар мардон) монанди он чи 
њаст, ки (мардонро) бар занон аст 
– ба ваљњи писандида; ва мардон 
бар онњо дараљаи бартарї доранд. 
Ва Худо Ѓолиби устуворкор аст. 

229. Талоќ ду бор аст, (пас аз он) 
ё ба хушхўї нигоњ доштан аст ё 
ба некўї рањо кардан. Ва ба шумо 
њалол нест, ки аз он чи ба занон 
додаед, чизеро бозгиред,100 ма
гар он ки марду зан битар санд, 
ки ањкоми Худоро барпо натаво
нанд дошт.101 Ва агар битарсед 
аз он, ки ин њар ду ањкоми Худо
ро барпо надоранд, пас бар он њо 
гуноње нест, ки зан (ба ивази худ) 
фидя бидињад. ин њадњои (му ќар
раркардаи) Худо аст ва аз онњо бе
рун маравед! Ва њар ки аз њад њои 
Худо берун равад, ситамгар аст.

230. Ва агар ўро талоќ дод,102 пас 
он зан барои он мард њаргиз њалол 
намешавад, то он ки ба никоњи 
шав њаре дигар дарояд; ва агар ў103 
занро талоќ дод, пас, бар он њар 
ду гуноње нест дар он, ки бо њам 
ба никоњ бозгарданд – агар бидо
нанд, ки ањкоми Худоро барпо 
дош та метавонанд. Ва ин њадњои 
Худо аст, онро барои ќавме баён 
ме кунад, ки медонанд.
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231. Ва чун занонро талоќ до
дед ва ба меоди худ расиданд,104 
пас онњоро ба некўї нигоњ доред 
ё онњоро ба некўї рањо кунед! Ва 
онњоро барои зарар расонидан 
нигоњ мадоред, то ситам кунед! Ва 
њар ки чунин кунад, пас, њамоно 
бар хештан ситам кардааст. Ва 
оятњои Худоро ба тамасхур маги
ред ва неъмати Худоро бар хеш
тан ва он чиро аз Китоб ва илм, ки 
бар шумо фуруд овард ва шуморо 
ба он панд медињад, ёд кунед; ва 
аз Худо битарсед ва бидонед, ки 
Худо ба њар чиз Доно аст!

232. Ва чун занонро талоќ додед 
ва ба меоди худ расиданд, пас, 
онњоро аз он манъ макунед, ки бо 
шавњаронашон105 никоњ кунанд – 
ваќте ки дар миёни хеш ба рави
ши писандида бо якдигар розї шу
данд! ба ин њукм њар касе аз шумо 
панд дода мешавад, ки ба Худо ва 
рўзи ќиёмат имон дошта бошад. 
ин кор барои шумо хуштар ва по
кизатар аст. Ва Худо медонад ва 
шумо намедонед.

233. Ва модарон бояд ки ба фар
зандони худ ду соли тамом шир 
дињанд. ин њукм барои касе аст, 
ки мехоњад муддати шир доданро 
тамом кунад; ва хўроку пўшоки ин 
занони ширдењ ба ваљњи писанди
да дар (ўњдаи) падар аст. Ва бар 
њељ кас – ба љуз ќадри тавоноии ў 
– вољиб карда намешавад; модар
ро ба сабаби фарзандаш ранљ на
бояд дод ва на падарро ба сабаби 
фарзандаш. Ва бар ворис106 (низ) 

монанди ин (лозим) аст. Ва агар 
падару модар баъди ризои миё
ни якдигар ва машварат кардан 
бо якдигар бихоњанд (кўдакро) аз 
шир боз кунанд,107 пас, њељ гуноњ 
бар онон нест. Ва агар хоњед, ки 
барои фарзандони худ доя ги
ред ва агар он чиро, ки доданаш
ро муќаррар кардед, ба хушхўии 
тамом таслим намудед, пас њељ 
гуноњ бар шумо нест. Ва аз Худо 
битарсед ва бидонед, ки Худо ба 
он чи мекунед, биност.
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234. Ва касоне, ки аз шумо бими
ранд ва занонро бигузоранд, бояд 
ки (ин занон) хештанро чањор мо
њу дањ рўз интизор кунонанд. Ва 
чун ба меоди хеш расиданд, пас, 
дар он чи ба ваљњи писандида дар 
њаќќи хештан мекунанд,108 бар шу
мо гуноње нест. Ва Худо аз он чи 
мекунед, Огоњ аст.

235. Ва дар сухане, ки бо он аз 
хост гории занон киноят кунед,109 
ё (онро) дар дилњои худ пинњон 
до ред, бар шумо гуноње нест. Ху
до донист, ки шумо ин занонро 
ёд хоњед кард. Валекин ба онњо 
нињонї никоњро ваъда макунед, 
магар он ки сухане писандида гў
ед,110 ва ба аќди никоњ ќасд маку
нед, то он ки мўњлати муайян ба 
нињояти худ расад. Ва бидонед, 
ки Худо он чиро медонад, ки дар 
дилњои шумо аст. Пас, аз Ў битар
сед ва бидонед, ки Худо Омурзан
даи бурдбор аст!

236. бар шумо гуноње нест, агар за
нонро дар он ваќт талоќ дињед, ки 
њанўз ба онњо даст нарасони даед, ё 
бо онњо мањреро муайян на кардаед; 
ва (ин) занони талоќ до дашударо 
бањ ра дињед: бар тавонгар – миќ
дори њоли ў; ва бар танг даст – миќ
дори њоли ў; бар не кў корон ба 
хушхўї бањра додан аст!

237. Ва агар занонро, пеш аз он ки 
ба онњо даст расонед, талоќ дињед 
ва барои онњо мањре муайян кар
да бошед, пас, нимаи он чи ло
зим аст, ки муайян кардаед, ма
гар он ки занон бибахшанд; ё он 
касе, ки аќди никоњ ба дасти ўст, 
дар гузарад.111 Ва он, ки даргуза
ред, ба парњезгорї наздиктар аст. 
Ва дар миёни хеш эњсон карданро 
фа ромўш макунед! Њамоно Худо 
ба он чи мекунед, биност.
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238. (Њамаи) намозњо ва намози 
миёнаро112 нигоњдорї кунед; ва ба
рои Худо (ба тариќи) фармон бар
дорї бар пой биистед!

239. Ва агар тарсидед,113 пас, пи
ёда ё савора (намоз гузоред)! Ва 
чун эмин шавед, пас, Худоро ёд 
кунед, чунон ки ба шумо он чиро 
омўх тааст, ки намедонистед!

240. Ва (бар) касоне, ки аз шумо 
бимиранд ва занонро бигузоранд, 
барои занонашон васият кардан 
(ло зим карда шуд) – бо он, ки ба 
он њо то як сол ѓайри баровардан114 
бањ ра ди њанд. Ва агар берун ра
ванд,115 дар он чи аз кори писанди
да дар њаќќи хештан кунанд,116 
бар шумо гуноње нест. Ва Худо 
Ѓолиби устуворкор аст.

241. Ва талоќдодашудагонро ба 
хушхўї бањраманд сохтан (лозим 
аст).117 (ин) бар парњезгорон ло
зим карда шуд.

242. Њамчунин Худо ањкоми Худ
ро барои шумо баён мекунад, то 
бошад ки шумо ба аќл дарёбед.

243. Оё касонеро надидї, ки аз 
бими марг аз хонањои худ берун 
омаданд ва онњо њазорон буданд? 
Пас Худо ба онњо гуфт: «бими
ред!» Онњоро боз зинда гардонид. 
ба дурустї ки Худо (нисбат) ба 
мардум соњиби бахшоиш аст, ва

лекин аксари онњо сипос намегу
зоранд.

244. Ва дар роњи Худо љанг кунед 
ва бидонед, ки Худо Шунавои До
но аст!

245. Кист он, ки Худоро нек вом 
дињад; пас Худо онро барои ў ду
чанд, ба маротиб бисёр месозад. 
Ва Худо (рўзиро) танг месозад ва 
кушода мекунад. Ва ба сўи Ў боз
гардонида мешавед.
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246. Оё пешвоёнеро аз банї ис
роил баъд аз Мўсо надидї, чун ба 
пайѓамбари худ гуфтанд: «Под
шоње барои мо барпо кун, то дар 
роњи Худо љанг кунем!» (Пай ѓам
бар) гуфт: «агар бар шумо љанг 
(кардан) вољиб карда шавад, оё 
аз он наздик њастед, ки љанг на

кунед?» Гуфтанд: «Моро чї шу
дааст, ки худ дар роњи Худо љанг 
накунем? Ва ба дурустї ки аз 
хонањои хеш берун ва аз фарзан
дони хеш људо карда шудем». 
Пас, он гоњ, ки бар онњо љанг во
љиб карда шуд, ба љуз андаке аз 
онњо, (њама) рўй гардонданд. Ва 
Ху до ба ситамгарон Доно аст.

247. Ва пайѓамбарашон ба онњо 
гуфт: «ба дурустї ки Худо Толут
ро барои шумо подшоњ муќаррар 
кардааст». Гуфтанд: «Чї гуна ўро 
бар мо подшоњї бошад ва (њол он 
ки) мо аз вай ба подшоњї сазо
вортарем ва вайро аз мол фарохї 
дода нашудааст». Гуфт: «ба ду
рустї ки Худо ўро бар шумо бар
гузидааст ва ўро фарохї дар до
ниш ва афзунї дар бадан дода
аст». Ва Худо подшоњии Худро ба 
њар ки хоњад, мебахшад ва Худо 
Фарохнеъмати Доно аст.

248. Пайѓамбарашон ба онњо гуфт: 
«Њамоно нишонаи подшо њии ў он 
аст, ки ба шумо сандуќе биёяд; дар 
он аз Парвардигоратон оромии дил 
ва баќия (аз табаррукоте) њаст, ки 
онро Оли Мўсо ва Оли Њорун гу
зош та анд. Онро фариштагон бар
ме доранд. агар бовардорандаед, 
ба дурустї ки дар ин (рўйдод) ба
рои шумо нишонае њаст».
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249. Пас, чун Толут бо лашкарњо 
ба роњ баромад, гуфт: «Њамоно 
Худо шуморо ба љўе озмоишку
нанда аст: њар ки аз он љўй био
шомад, пас, аз (они) ман нест; ва 
њар ки онро начашад, магар он 
ки ба дасти худ як каф об бардо
рад, пас, ў аз (они) ман аст». Пас, 
ба љуз андаке аз онњо (њама) аз он 
љўй ошомиданд. Ва он гоњ, ки То
лут ва касоне, ки имон оварда бу
данд, њамроњи ў аз љўй гузаш
танд, гуфтанд:118 «имрўз моро ба 
муќобили Љолут ва лашкарњои ў 
та воноие нест». Онон, ки ме до
нис танд бо Худо мулоќот хоњанд 
кард, гуфтанд: «басо гурўњи ан
дак, ки ба иродаи Худо бар гурўњи 
бисёр ѓолиб шуд. Ва Худо бо ши
кебоён аст».

250. Ва он гоњ, ки барои љанги Љо
лут ва лашкарњои вай (ба майдон) 
омаданд, гуфтанд: «Эй Парварди
гори мо, бар мо шикебої бибахш 
ва ќадамњои моро устувор кун ва 
моро бар гурўњи ногаравидагон 
ѓалаба дењ!»

251. Пас, ба тавфиќи Худо онњо ро 
шикаст доданд; ва Довуд Љо лутро 
кушт. Ва Худо ба Довуд под
шоњию илм дод ва аз он чи мехост, 
ўро биомўхт. Ва агар Худо гурўње 
аз мардумро ба дасти гу рўње дур 

намекард, њамоно замин табоњ ме
шуд, валекин Худо бар оламиён 
соњиби бахшоиш аст.

252. инњо оятњои Худо аст, онро 
ба ростї бар ту119 мехонем. Ва ба 
ду рустї ки ту аз пайѓамбаронї.
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253. (Мо) баъзе аз ин пайѓам
баронро бар баъзе фазл додем: аз 
онњо касе њаст, ки Худо бо ў сухан 
гуфт ва баъзеро дар мартабањо ба
ланд кард ва ба исо писари Ма
рям мўъљизањо додем ва ўро ба 
рўњулќудус ќувват додем; ва 
агар Худо мехост, касоне, ки баъд 
аз пайѓамбарон буданд, пас аз он, 
ки ба онњо њуљљатњо омад, ба як
дигар љанг намекарданд; валекин 

ихтилоф карданд; ва аз онњо касе 
њаст, ки имон овард; ва аз онњо 
касе њаст, ки кофир шуд. Ва агар 
Худо мехост, бо якдигар љанг на
мекарданд; валекин Худо он чи 
мехоњад, мекунад.

254. Эй касоне, ки имон оварда
ед, аз он чи ба шумо рўзї додаем, 
харљ кунед, пеш аз он, ки рўзе би
ёяд, ки дар он на хариду фурўш 
њаст ва на дўстї ва на шафоат! Ва 
њамоно кофирон золиманд.

255. Худо, ки ба љуз Вай њељ ху
дое нест, Зиндаи Поянда аст; Ўро 
на пинаке мегирад ва на хоб; он 
чи дар осмонњо ва он чи дар за
мин аст, аз они Ўст. Кист он, ки 
назди Ў – љуз ба њукми Ў – ша
фоат кунад? Он чиро медонад, ки 
пеши дасти онњо аст ва он чиро, 
ки паси пушти онњо аст; ва мар
дум аз илми Њаќ чизеро, ба љуз он 
чи Вай хостааст, дарнамегиранд; 
подшоњии Ў осмонњову заминро 
фаро гирифтааст; ва нигоњбонии 
ин њар ду барои Ў гарон нест; ва Ў 
баландмартабаи бузургвор аст.

256. барои дин љабр кардан 
(раво) нест. ба дурустї ки роњёбї 
аз гумроњї ошкор шудааст. Ва њар 
ки тоѓутро мункир шавад ва ба 
Худо имон орад, пас, њамоно ба 
даст овези устуворе чанг задааст, 
ки онро гусастан нест. Ва Худо 
Шунавои Доно аст.
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257. Худо Корсози касонест, ки 
имон овардаанд, онњоро аз тори
кињо ба сўи равшанї берун мео
рад. Ва касоне, ки кофиранд, кор
созонашон бутонанд, онњоро аз 
равшанї ба сўи торикињо берун 
меоранд; онњо бошандагони дў
заханд, худ дар он љо љовиданд.

258. Оё касеро надидї, ки бо иб
ро њим дар боби Парвардигори ў 
– дар муќобили он, ки Худо ба ў120 
подшоњї дод, муљодала121 кард? 
Чун иброњим гуфт: «Парварди
гори ман Он аст, ки зинда меку
над ва мемиронад». Гуфт: «Ман 
зинда мекунам ва мемиронам».122 
иброњим гуфт: «ба дурустї ки 
Худо офтобро аз машриќ меорад, 
ту онро аз (тарафи) маѓриб биёр!» 
Пас, кофир маѓлуб шуд. Ва Худо 
гурўњи ситамгаронро роњ намена
мояд.

259. Ё монанди он шахс,123 ки бар 
дење гузашт, ки он бар саќфњои 
худ афтода буд, гуфт: «Худо чї 
гуна инро баъди мурданаш зинда 
мекунад?» Худо ўро сад сол мур
да кард, баъд аз он ўро барангехт, 
гуфт. «Чї ќадар диранг кардї?» 
Гуфт: «Як рўз диранг кардам, ё 
порае аз рўз». Гуфт: «балки сад 
сол диранг кардї, таому ошомида
нии худро бибин, ки дигаргун на

шудааст, дарозгўши худро бибин! 
Мехоњем, ки туро барои мардум 
нишона гардонем. ба устухонњо 
бинигар, чї гуна онро љунбиш ме
дињем, баъд аз он бар он гўшт ме
пўшонем». Пас, чун (ин њол) ба
рои ў равшан шуд, гуфт: «Медо
нам, ки њамоно Худо бар њама чиз 
Тавоно аст».
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260. Ва чун иброњим гуфт: «Эй 
Пар вардигори ман, ба ман бина
мо, чї гуна мурдагонро зинда ме
кунї?» (Худо) гуфт: «Оё бовар 
на доштаї?» Гуфт: «Оре,124 вале
кин (мехоњам, ки) дили ман ором 
гирад». (Худо) гуфт: «аз парран
дагон чањорторо бигир ва њамаро 
(порапора) назди худ ба њам 
овар, баъд аз он бар њар кўње аз 
онњо пораеро бигузор; баъд аз он 
онњоро нидо кун! албатта, шито

бон пеши ту биёянд. Ва бидон, ки 
Худо Ѓолиби устуворкор аст!»

261. Масали касоне, ки амволи 
худ ро дар роњи Худо харљ меку
нанд, монанди масали як дона аст, 
ки њафт хўшаро бирўёнад, дар њар 
хўша сад дона аст. Ва Худо ба њар 
ки хоњад, дучанд медињад; ва Ху
до Фарохнеъмати Доно аст.

262. барои касоне, ки амволи 
худ ро дар роњи Худо харљ меку
нанд, сипас, аз паи он харљ кар
дан миннат (нињодан) ва озор 
(ра сонидан)ро (дар миён) наме
оранд, наз ди Парвардигорашон 
муз дашон њаст; ва бар онњо тар
се нест ва онњо андўњгин намеша
ванд.

263. сухани мулоим гуфтан ва дар
гу заштан125 бењтар аз он хайрот аст, 
ки аз паи он озурда кардан бо шад. 
Ва Худо бениёзи бурдбор аст.

264. Эй касоне, ки имон овардаед, 
хайроти худро ба миннат нињодан 
ва озурда кардан табоњ макунед, 
њамчун касе, ки моли худро ба
рои намоёндан ба мардум харљ ме
кунад ва ба Худову рўзи ќиёмат 
имон надорад. Ва масали ў монан
ди масали санги соф аст, ки бар 
он андак хок бошад, ба он боро
не азим расад, пас, онро сахт (ва 
соф) мегузорад. (ањли риё) аз он 
чи амал карданд, бар чизе тавоної 
надоранд. Ва Худо гурўњи кофи
ронро роњ наменамояд.
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265. Ва масали касоне, ки молњои 
хешро барои талаби ризои Худо 
ва саботи эътиќоди худ харљ меку
нанд, монанди масали боѓест дар 
макони баланд, ки ба он бороне 
азим расидааст, пас, мевањои худ
ро дучандон оварад. Ва агар ба он 
борон намерасид (њам), шабнам 
кифоят мекард. Ва Худо ба он чи 
мекунед, биност.

266. Оё касе аз шумо дўст медо
рад, ки боѓе аз дарахтони хурмо 
ва токи ангур дошта бошад, ки аз 
зери он љўйњо меравад; ва ўро дар 
он боѓ аз њар љинс мевањо бошад; 
ва ў калонсол шуда бошад; ва 
фар зандони нотавон дошта бошад; 
пас, дар ин њолат он боѓро гирд
боде расад, ки дар он оташ аст ва 
пок бисўзад? Њамчунин Худо оят
њоро барои шумо равшан месозад, 
то бошад ки тааммул кунед.

267. Эй касоне, ки имон овардаед, 
аз покизањои он чи шумо ба даст 
овардаед ва аз (покизањои) он чи 
барои шумо аз замин берун овар
даем, харљ кунед; ва аз он чи харљ 
мекунед, хабиси онро ќасд маку
нед ва (њол он ки) худатон гиран
даи он нестед, ба љуз ваќте ки дар 
(гирифтани) он чашмпўшї кунед! 
Ва бидонед, ки Худо бениёзи су
тудакор аст.

268. Шайтон тангдастиро ба шумо 
ваъда медињад ва ба бењаёї ме

фармояд. Ва Худо аз љониби Худ 
омур зишро ва неъмат додан ро 
ваъ да мекунад. Ва Худо Фа рох
неъ мати Доно аст.

269. ба њар ки хоњад, дониш ме
ди њад; ва њар кас, ки дониш дода 
шу да аст, пас, њамоно некўии бисёр 
дода шудааст. Ва ба љуз соњиб хи ра
дон (касе) пандпазир намешавад.
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270. Ва ба дурустї, Худо он чиро 
медонад, ки аз хайрот харљ кар
дед, ё аз назре бар худ лозим кар
дед. Ва ситамгаронро њељ ёриди
њандае нест.

271. агар хайротро ошкоро ку
нед, пас, ин (кор) некў аст; ва 

агар онро пинњон кунед ва онро ба 
мискинон бидињед, пас, ин бароя
тон бењтар аст; ва аз шумо баъ
зе гуноњонатонро дур месозад. Ва 
Худо аз он чи мекунед, Огоњ аст.

272. Њидояти онњо бар ту126 (ло
зим) нест, валекин Худо њар ки
ро ме хоњад, њидоят мекунад. Ва 
он чи аз мол харљ кардед, (нафъ) 
барои (зоти) шумо аст. Ва лоиќ 
нест, ки љуз барои талаби рўи 
Худо127 харљ кунед. Ва он чи аз 
мол харљ кардед, ба тамом ба 
(сўи) шумо расонида шавад;128 ва 
шумо ситам карда нахоњед шуд.

273. (Хайрот) барои он мискинон 
аст, ки дар роњи Худо банд карда 
шуданд,129 дар замин сафар кар
да наметавонанд; (шахси) нодон 
онњоро ба сабаби тамаъ накарда
нашон тавонгар мепиндорад. Ту 
онњоро аз ќиёфаашон мешиносї; 
ба исрор аз мардум суол намеку
нанд. Ва он чи аз мол харљ кунед, 
пас, њамоно Худо ба он Доно аст.

274. Касоне, ки амволи худро ша
бу рўз, пинњону ошкоро харљ меку
нанд, муздашон назди Парвардиго
рашон аст; ва бар онњо тарсе нест 
ва онњо андўњгин намешаванд.
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275. Касоне, ки суд мехўранд, 
бар на ме хезанд,130 магар монан
ди бар хес тани касе, ки Шайтон ба 
са ба би осеб расонидан ўро дево
на сох та аст. ин ба сабаби он аст, 
ки суд хорон гуфтанд: «Љуз ин 
нест, ки сав догарї монанди суд 
аст». Ва Ху до савдогариро њалол 
кар дааст ва судро њаром сохта
аст. агар касе, ки ба вай аз љониби 
Пар варди гораш панд омада бошад 
ва ў аз ин кор бозмонад, пас, он чи 
гузашт,131 аз они ўст ва (њаволаи) 
ко ри ў ба Худо аст. Ва касоне, ки 
(ба суд хорї) бозгарданд,132 пас, 
он њо бо шандагони дўзаханд, худ 
дар он љо љовиданд.

276. Худо (баракати) судро нобуд 
месозад ва (савоби) хайротро аф
зун месозад. Ва Худо њар носипо
си гунањкорро дўст надорад.

277. Њамоно касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд ва 
намозро барпо доштанд ва закотро 
доданд, муздашон назди Парвар
дигорашон аст; ва бар онњо тарсе 
нест ва онњо андўњгин намешаванд.

278. Эй касоне, ки имон овардаед, 
аз Худо битарсед; ва агар аз ањли 
имон њастед, он чиро, ки аз суд 
мондааст, тарк кунед!

279. агар (тарк) накардед, пас, ба 
љанге аз тарафи Худо ва пайѓам
бари Ў хабардор бошед. Ва агар 
тавба кунед, пас, асли молњоятон аз 
они шумо аст: шумо ситам намеку
нед ва бар шумо ситам карда наме
шавад.

280. Ва агар (ќарздор) муфлисе 
бо шад, пас то тавонгарї мўњлат 
(бояд дод); ва он ки хайрот кунед, 
ба рои шумо бењтар аст, агар медо
нед.

281. Ва аз он рўз битарсед, ки дар 
он ба сўи Худо бозгардонида ме
ша вед, пас ба њар кас он чи амал 
кар дааст, тамом дода шавад ва он
њо ситам карда нашаванд.
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282. Эй касоне, ки имон оварда
ед, агар бо якдигар ба вом додан 
то ваќти муќаррар муомила кунед, 
пас, онро бинависед; ва бояд ки 
на висандаи боинсоф миёни шумо 
би нависад; ва нависанда худдорї 
на кунад аз он, ки нависад, чунон 
ки ўро Худо омўхтааст. Пас, бояд 

ки вай бинависад ва он кас, ки вом 
бар зиммаи вай аст, бояд ки имло 
ку над ва аз Худо – Парвардигори 
худ битарсад ва аз он (вом) чизе
ро нуќсон накунад. Ва агар касе, 
ки вом бар зиммаи вай аст, бехи
рад ё нотавон бошад ё имло карда 
натавонад, пас, бояд ки коргузо
ри ў боинсофона имло кунад; ва 
аз мардони хеш133 ду шоњидро ба 
гу воњї гиред; ва агар ду мард на
бошад, пас, як марду ду зан аз он 
гувоњон, ки шумо ризоманд бо
шед, (кифоят аст), то агар як зан 
фаромўш кунад, яке дигариро ёд 
дињад. Ва он гоњ, ки гувоњон та
лабида шаванд, бояд ки худдорї 
накунанд. Ва аз он монда маша
вед, ки њаќро нависед – кам бошад 
ё бисёр – то муддати он. ин (на
виштан) назди Худо боинсофтар 
ва барои гувоњї дурусттар ва аз 
он, ки дар шак нашавед, ќарибтар 
аст; магар ваќте ки он муомила 
савдо гарии даст ба даст бошад, 
ки он ро миёни худ дастгардон 
меку нед – пас, бар шумо гуноње 
дар он нест, ки онро нанависед. 
Ва њар гоњ, ки хариду фурўш ку
нед, гувоњ гиред! Ва нависан
да ва гувоњ бояд ки ранљ дода на
шаванд; ва агар чунин бикунед, 
пас, ња моно ин барои шумо гуноњ 
аст. Ва аз Худо битарсед; ва Худо 
шумо ро меомўзад; ва Худо ба њар 
чиз До но аст!
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283. агар дар сафар бошед ва на
висандае наёбед, пас бояд чизе 
ба гарав гирифта шавад. Ва агар 
гурўње аз шумо гурўњеро амин до
над, пас он кас, ки амин дониста 
шуд, бояд ки амонати худро адо 
кунад ва аз Худо – Парвардиго
ри худ – битарсад. Ва гувоњиро 
пин њон накунед! Ва њар ки онро 
пин њон кунад, пас, ба дурустї ки 
дили ў гунањкор аст. Ва Худо ба 
он чи мекунед, Доно аст.

284. Он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин аст, аз они Худо аст; ва 
агар он чиро, ки дар дили шумо 
аст, ошкоро кунед, ё онро пинњон 
до ред, Худо, албатта, њисоби онро 
аз шумо бигирад; пас, касеро, ки 
хо њад, биомурзад ва касеро, ки 
хо њад, азоб кунад. Ва Худо бар 
њама чиз Тавоно аст.

285. Пайѓамбар ба он чи аз Пар
вардигораш ба сўи ў фуруд оварда 
шуд, бовар дошт ва мўъминон низ; 
њама ба Худо ва фариштагони Ў 
ва Китобњои Ў ва пайѓамбарони Ў 
имон оварданд. (Гуфтанд:) Миёни 
њељ касе аз пайѓамбарони Ў фарќ 
намегузорем. Ва гуфтанд: «Шуни
дем ва фармонбардорї кардем. Эй 
Парвардигори мо, омурзиши Ту ро 
мехоњем ва бозгашт ба сўи Ту аст!»

286. Худо бар њељ кас љуз ба андо
заи тавоноиаш вољиб намекунад; он 
чи амал кард, аз они ў аст ва он чи 
гуноњ кард, бар вай аст. «Эй Пар

вардигори мо, агар фаромўш ку
нем, ё хато кунем, моро (ба уќу
бат) магир! Эй Парвардигори мо, 
бар мо бори гарон манењ, чунон ки 
онро бар касоне нињодї, ки пеш аз 
мо буданд! Эй Парвардигори мо, ва 
бар мо он чиро манењ, ки моро бар 
он тавон нест. Ва аз мо даргузар ва 
моро биомурз ва бар мо бибахшой, 
Туї Худованди мо, пас, моро бар 
гурўњи кофирон пирўзї дењ!»
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3. Сураи Оли имрОн
(ХОНаДОНи иМрОН)

Дар Мадина нозил шуд, 200 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим.

2. Худо – ба љуз Ў њељ худое нест 
– Зиндаи Поянда аст.

3. ин Китобро ба ростї бар ту фу
руд овард, (ки) тасдиќкунандаи он 
чи зе (мебошад), ки пеш аз вай аст. 
Ва Тавроту инљилро фуруд овард –

4. пеш аз ин, барои њидояти мар
дум. Ва Фурќонро1 фуруд овард. 
Њамоно барои касоне, ки ба оят
њои Худо кофир шуданд, азоби 
сахт њаст. Ва Худо Ѓолиби инти
ќомгиранда аст.

5. ба дурустї ки бар Худо чизе дар 
замин ва дар осмон пинњон нест.

6. Ў Он (Худой) аст, ки шуморо 
дар рањм, чунон ки хоњад, сурат 
мебандад. Њељ худое нест, ба љуз 
Ў – Ѓолиби устуворкор.

7. Он (Худой) аст, ки бар ту Ки
тоб фуруд овард; баъзе аз он 
оятњои муњкам аст; онњо асли Ки
тобанд. Ва баъзеи дигар (дорои 
маъ ноњои) бо њам мушобењ2 аст. 
ам мо касоне, ки дар дилњояшон 
каљї аст, аз он Китоб њамонро 
пай равї мекунанд, ки монанди 
якдигар шудааст – барои тала би 
фитна ва барои талаби таъви ли 
он. Ва таъвили3 онро ба љуз Ху
до (касе) намедонад. Ва со бит ќа
дамон дар илм мегўянд: «ба ин 
(му ташобењ) имон овардем, ин 
ња ма аз назди Парвардигори мо 
аст». Ва ба љуз соњибхирадон, (ка
се) пандпазир намешавад.

8. (Мегўянд:) Эй Парвардигори 
мо, баъд аз он, ки ба мо роњ на
мудї, дилњои моро каљ макун! Ва 
барои мо аз назди Худат неъмат 
ато кун, њамоно Ту атокунандаї!

9. Эй Парвардигори мо, њамоно 
Ту дар рўзе, ки дар он њељ шак 
нест, љамъкунандаи мардум њастї! 
ба дурустї ки Худо ваъдаро хи
лоф намекунад.
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10. Њароина, онон, ки кофир шу
данд – амволашон ва фарзандона
шон аз азоби Худо чизеро аз онњо 
дафъ накунад; ва онњо оташ аф
рўзи дўзаханд.

11. (Њоли онњо) монанди њоли ка
сони Фиръавн ва ононе аст, ки 
пеш аз онњо буданд: оятњои Моро 
дурўѓ доштанд, пас, Худо онњоро 
ба (сабаби) гуноњашон бигирифт. 
Ва Худо сахтуќубат аст.

12. ба кофирон бигў: «Маѓлуб хо
њед шуд ва ба сўи дўзах барангех
та хоњед шуд; ва бад љойгоње аст».

13. ба дурустї, дар он ду ќавм, 
ки ба њам омаданд,4 барои шумо 
нишонае њаст: як гурўњ дар роњи 
Худо љанг мекарданд ва гурўњи 
дигар кофир буданд. Онњоро5 ба 
дидаи чашми худ ду баробари хеш 
медиданд. Ва Худо њар киро хо
њад, ба нусрати Худ ќувват ме ди
њад. ба дурустї ки дар ин (во ќеа) 
барои соњибназарон панде њаст.

14. Дўстии орзуњои нафс аз занон 
ва фарзандон ва хазинањои анбош
та аз зару сим ва аспони нишона
дорсохта ва чањорпоён ва зироат 
барои мардум ороста карда шуда
аст. ин бањраи зиндагонии дунё аст 
ва бозгашти нек назди Худо аст.

15. бигў:6 «Оё шуморо ба он чи аз 
ин бењтар аст, хабар дињам? ба
рои парњезгорон назди Парварди
горашон бўстонњое њаст, ки аз зе
ри он љўйњо меравад, љовидона дар 
он бошанд; ва занони покиза бо
шанд; ва хушнудї аз Худо бошад. 
Ва Худо ба бандагон бино аст.
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16. Касоне, ки мегўянд: «Эй Пар
вардигори мо, ба дурустї ки мо 
имон овардем, пас барои мо гуно
њони моро биомурз ва моро аз азо
би оташ нигоњ дор!» –

17. шикебоён ва ростгўён ва фар
монбардорон ва харљкунандагон 
ва омурзишхоњон дар сањаргоњо
нанд.

18. Худо гувоњї дод,7 ки њељ ху
дое нест, магар Ў; ва фариштагон 
ва соњибони дониш (гувоњї до
данд) дар он (њол), ки (Худо) ба 
адл тад биркунанда(и олам) аст. 
Њељ ху дое нест, ба љуз Ў – Ѓолиби 
ус ту воркор.

19. ба дурустї ки дин(и мўъта
бар) назди Худо ислом аст. Ва 
ањли Китоб аз рўи њасад дар миё
ни хеш ихтилоф накарданд,8 ма
гар баъд аз он, ки ба онњо дониш 
омад.9 Ва њар ки ба оятњои Худо 
кофир бошад, пас, њамоно Худо 
Зуд њисобкунанда аст.

20. Пас, агар бо ту10 муљодала ку
нанд, бигў: «Ману њар ки пайра
вии ман кард, худро ба Худо тас
лим кардем». Ва ба ањли Китоб ва 
ба бесаводон11 бигў: «Оё ислом 
овардед?» агар ислом оварданд, 
пас, дар њаќиќат, роњ ёфтанд. Ва 
агар рў гардониданд, пас, бар ту 
танњо пайѓом расонидан аст. Ва 
Худо ба бандагон бино аст.

21. Њароина ба касоне, ки ба оят
њои Худо кофир мешаванд ва пай
ѓамбаронро ба ноњаќ мекушанд 
ва аз мардум онњоеро мекушанд, 
ки ба адл мефармоянд, аз азоби 
дарддињанда хабар дењ!

22. ин гурўњ касонеанд, ки амал
њояшон дар дунё ва охират нобуд 
шуд; ва онњоро ёридињандае нест.
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23. Оё онњоеро надидї, ки бањрае 
аз (илми) Китоб дода шудаанд: 
(чун) ба сўи Китоби Худо хонда 
ме шаванд, то миёни онњо њукм ку
над, пас, гурўње аз онњо пуштгар
донида ва рўйбартофтагонанд?

24. ин ба он сабаб аст, ки онњо гуф
танд: «Оташ(и дўзах) ба љуз чанд 
рўзи башумор њаргиз ба мо на ра
сад». Ва онњоро дар динашон он чи 
фиреб дод, ки дурўѓ барме бас танд.

25. Пас (њол) чї гуна бувад? Он 
гоњ, ки онњоро дар рўзе љамъ ку
нем, ки дар он њељ шак нест ва ба 
њар шахсе љазои он чи амал кард, 
тамом дода шавад. Ва онњо ситам 
карда нашаванд.

26. бигў: «бор Худоё, эй Худо
ванди подшоњї, ба њар ки хоњї, 
под шоњї медињї; ва аз њар ки хо
њї, подшоњиро бозмегирї; ва њар 
киро хоњї, арљманд месозї; ва њар 
киро хоњї хор месозї! Некї ба 
дас ти Туст. ба дурустї ки Ту бар 
њама чиз Тавоної.

27. Шабро дар рўз медарорї; ва 
рўз ро дар шаб медарорї ва зинда
ро аз мурда берун меорї; ва мур
даро аз зинда берун меорї; ва њар 
киро хоњї, бешумор рўзї ме дињї».

28. Мўъминон бояд ки кофиронро 
ба љои ањли имон дўст нагиранд. 
Ва њар ки чунин кунад, пас аз (љо
ниби) Худо дар чизе нест,12 магар 

ин ки аз (шарри) онњо комилан 
барњазар бошед. Ва Худо шуморо 
аз Худ метарсонад; ва бозгашт ба 
сўи Худо аст.

29. бигў: «Он чиро, ки дар сина
њои шумост, Худо медонад: хоњ 
он ро пинњон кунед, хоњ онро ош
кор кунед; ва он чиро, ки дар ос
монњову дар замин аст, медонад. 
Ва Худо бар њама чиз Тавоно аст.
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30. Он рўз, ки њар кас кори нек 
кар дааст ва кори бад кардааст, 
њозир ёбад, дўст дорад, ки кош, 
дар миёни вай ва дар миёни он 
бадї масофаи дур мебуд. Ва Худо 
шуморо аз Худ метарсонад; ва 
Худо бар бандагон (бисёр) Мењ
ру бон аст».

31. бигў: «агар Худоро дўст ме
доред, пас маро пайравї кунед, 
то Худо шуморо дўст дорад ва гу
ноњони шуморо бароятон биомур
зад; ва Худо Омурзандаи Мењру
бон аст!»

32. бигў: «Худо ва пайѓамбарро 
фар мон баред!» агар рў гардо
нанд, пас, њамоно Худо кофирон
ро дўст надорад.

33. ба дурустї ки Худо Одам ва 
Нўњ ва касони иброњим ва касони 
имронро бар оламиён баргузид.

34. Насле (буданд), ки баъзеи он 
аз баъзе (пайдо шуда)анд. Ва Ху
до Шунавои Доно аст.

35. Он гоњ, ки зани имрон гуфт: 
«Эй Парвардигори ман, њамоно 
ман он чиро, ки дар шикамам аст, 
барои Ту назр кардам – озодкар
да;13 пас, аз ман бипазир! ба ду
рустї ки Ту Шунавои Доної».

36. Пас, чун духтарро бизод, гуфт: 
«Эй Парвардигори ман, ња мо
но ман духтаре зодаам!» Ва Ху до 
ба он чи вай бизод, Донотар аст. 
«Ва14 (аз фарзандон) писар мо
нанди духтар нест;15 ва ман ўро 
Марям ном кардам ва ба дурустї 
ки ман ўро ва насли ўро аз Шайто
ни раљим дар паноњи Ту мекунам».

37. Пас, Парвардигораш аз Мар
ям нек пазируфт ва ўро нек боли
да сохт ва ўро ба (сарпарастии) 
Закарийё супурд. Њар гоњ Зака
рийё дар масљид бар Марям дохил 
мешуд, назди ў рўзиро меёфт, ме
гуфт: «Эй Марям, ин (рўзї) туро 
аз куљо аст?» Ў мегуфт: «(ин) аз 
назди Худо аст». ба дурустї ки 
Ху до њар киро хоњад, бешумор 
рўзї медињад.
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38. Он ваќт Закарийё Парвардиго
ри худро бихонду гуфт: «Эй Пар
вардигори ман, аз назди Худ маро 
насли пок ато кун, њамоно Ту Шу
навои дуої!»

39. Ва (дар њоле, ки) вай дар ибо
датгоњ истода буд ва намоз мегузо
рид, фариштагон ўро нидо карданд: 
«Худо туро ба Яњё мужда ме ди њад, 
ки тасдиќкунандаи файзи Ху до16 ва 
сардор ва бераѓбат ба за нон ва пай
ѓамбаре аз накўкорон аст».

40. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
барои ман, ки калонсол шудаам ва 
за ни ман нозоянда аст, чї гуна фар
занд пайдо шавад?» Гуфт: «Њам чу
нин, Худо он чи хоњад, меку над».

41. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
барои ман нишонае17 муайян кун». 
Фармуд: «Нишонаи ту он аст, ки 
бо мардум се рўз ба љуз ба ишорат 
сухан натавонї гуфт; ва Парвар
дигори худро бисёр ёд кун ва ба 
шому бомдод (Ўро) тасбењ гўй!»

42. Ва он гоњ, ки фариштагон гуф
танд: «Эй Марям, ба дурустї ки 
Худо туро баргузид ва пок сохт ва 
бар занони оламиён баргузид.

43. Эй Марям, Парвардигори худ
ро фармонбардорї кун ва саљда 
кун ва бо намозкунандагон намоз 
бигузор!»

44. ин аз хабарњои ѓайб аст, онро 
ба ту вањй мекунем. Ва он гоњ, ки 

ќаламњояшонро меандохтанд,18 
то кадом кас аз онњо сарпарас ти 
Мар ям бошад, ту назди онњо на бу
дї; ва он гоњ, ки бо њам кашмакаш 
ме карданд, ту назди онњо набудї.

45. Он гоњ, ки фариштагон гуф
танд: «Эй Марям, ба дурустї ки 
Ху до туро ба файзе аз (љониби) 
Худ мужда медињад, ки номи ў Ма
сењ – исо писари Марям, дар ду нё 
ва охират баобрў ва аз наз дик кар
дагон(и Њазрати иззат) аст.
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46. Ва бо мардум дар гањвора ва 
(ваќти) миёнсолї сухан гўяд ва аз 
шоистагон бошад».

47. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
чї гуна маро фарзанд шавад ва 
(њол он ки) њељ одамие ба ман 
даст нарасонидааст?» (Љабраил) 
фармуд: «Њамчунин, Худо њар чи 
хо њад, пайдо мекунад; чун кореро 
саранљом дињад, пас, љуз ин нест, 
ки ўро мегўяд: «бишав!» Пас, ме
шавад».

48. Ва (Худо) ба ў Китоб ва до
ниш ва Таврот ва инљил биомўзад.

49. Ва (ўро) ба сўи банї исроил 
пай ѓамбаре (гардонид ба ин даъ
во), ки: «Ман аз Парвардигора
тон пеши шумо нишонае овар
дам (ва он ин аст), ки ман барои 
шумо аз гил монанди шакли пар
ранда месозам ва дар он медамам, 
пас, ба њукми Худо парранда ме
шавад; ва кўри модарзод ва песро 
бењ мекунам ва мурдагонро зинда 
месозам – ба њукми Худо; ва аз он 
чи мехўред ва он чи дар хонањои 
худ захира менињед, шуморо ха
бар медињам. агар мўъминонед, 
ба дурустї ки дар ин (кор) барои 
шумо нишонае њаст.

50. Ва (омадаам) тасдиќкунандаи 
он чизе, ки аз Таврот назди ман 
аст ва (омадаам) то баъзеи он чи
ро, ки бар шумо њаром шуда буд, 
ба роятон њалол гардонам. Ва 
нишо нае аз Парвардигоратон наз
ди шумо овардаам. Пас, аз Худо 
битар сед ва фармони ман баред!

51. ба дурустї ки Худо Парварди
гори ман ва Парвардигори шу
мост; пас, Ўро бипарастед! ин аст 
роњи рост».

52. Пас, он гоњ, ки исо аз ќавми 
худ куфрро дарёфт, гуфт: «Ёри
ди њандагони ман ба сўи Худо кис
танд?» Њавориён19 гуфтанд: «Мо 
ёридињандагони Худоем, ба Худо 
имон овардем; ва гувоњ бош, ки мо 
фармонбардорем!
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53. Эй Парвардигори мо, ба он чи 
фуруд овардї, имон овардем ва ба 
пайѓамбар20 пайравї кардем, пас, 
моро бо шоњидон бинавис!»21

54. Ва (кофирон) макр карданд ва 
Худо (њам) макр кард.22 Ва Худо ќа
ви тар аз (њама) макркунандагон аст.

55. Он гоњ, ки Худо гуфт: «Эй 
исо, ба дурустї ки Ман туро бар
ги ранда23 ва ба сўи Худ бардоран
да ва аз касоне, ки кофир шуданд, 
Пок кунандаам; ва пайравони туро 
то ќиё мат болои кофирон (ѓолиб) 
гар донандаам. бозгашти шумо 
боз ба сўи Ман аст, пас, дар миё
ни шумо дар он чи ихтилоф мекар
дед, доварї кунам.

56. аммо касонеро, ки кофир шу
данд, ба азоби сахт дар дунё ва 
охи рат азоб кунам; ва онњоро њељ 
ёри ди њандае нест».

57. Ва аммо касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
(Худо) муздашонро тамом ме ди
њад. Ва Худо золимонро дўст на
ме дорад.

58. инро, ки бар ту24 мехонем, аз 
оят њо ва Китоби муњкам аст.

59. Њамоно масали исо назди Ху
до монанди масали Одам аст: ўро 
аз хок офарид, сипас ба ў гуфт: 
«би шав!» Пас бишуд.25

60. ин сухани рост аз Парвар ди
го ри ту аст; пас, аз шаковаранда
гон мабош!

61. Пас, њар ки баъд аз он чи ба ту 
аз дониш омад, дар боби исо бо ту 
муљодала кунад, бигў: «биёед, то 
фарзандони худро ва фарзандони 
шуморо ва занони худро ва занони 
шуморо ва зотњои худро ва зотњои 
шуморо бихонем, сипас њама ба 
зорї дуо кунем ва лаънати Худоро 
бар дурўѓгўён бигардонем!»
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62. ба дурустї ки ин хабари рост 
аст ва ба љуз Худо њељ худое нест. 
Ва ба дурустї ки Худо Ѓолиби ус
туворкор аст.

63. Пас, агар рўй гардонанд, пас, 
ња моно Худо ба табоњкорон Доно 
аст.

64. бигў: «Эй ањли Китоб, ба сўи 
сухане баробар миёни мову шумо 
биёед, ки ба љуз Худо (чизеро) 
напарастем ва ба Вай чизеро ша

рик насозем; ва баъзе аз мо баъ
зеи дигарро ба љуз Худо Парвар
дигор на гирад!» агар рўй гардо
ниданд, би гўед: «Гувоњ бошед, ки 
мо мусул монем!»

65. Эй ањли Китоб, чаро дар боби 
иброњим муљодала мекунед?!26 Ва 
Тавроту инљил фуруд оварда на
шудааст, магар баъди иброњим. 
Оё ба аќл дарнамеёбед?

66. Огоњ шавед, шумо, эй мар
дум, дар он чи, ки шумо дар бораи 
он дониш доштед, муљодала кар
дед! Пас, чаро дар он чи, ки шумо 
дар бораи он дониш надоред, му
љодала мекунед? Ва Худо медонад 
ва шумо намедонед.

67. иброњим на яњудї ва на тар
со буд, балки њанифи27 мусулмон28 
буд. Ва аз ширковарандагон набуд.

68. Њамоно, наздиктарин мардум 
ба иброњим касоне њастанд, ки ба 
ў пайравї карданд;29 ва (сипас) ин 
Пайѓамбар ва касонеанд, ки имон 
овардаанд. Ва Худо Корсози мўъ
минон аст.

69. Тоифае аз ањли Китоб орзу кар
данд, ки шуморо гумроњ созанд. Ва 
ба љуз хештан, (касеро) гумроњ на
месозанд ва огоњ нестанд.

70. Эй ањли Китоб, чаро ба оятњои 
Худо, ки шумо шоњиди он њастед, 
кофир мешавед?!
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71. Эй ањли Китоб, чаро њаќро, 
(ки шумо дарёфтед), бо ботил ме
омезед ва (чаро) њаќро, ки шумо 
до нистаед, пинњон медоред?!

72. Ва гурўње аз ањли Китоб гуф
танд:30 «аввали рўз ба он чи бар 
мўъ минон фуруд оварда шудааст, 
имон оред ва охири он рўз (онро) 
инкор кунед, то шояд ки онњо боз
гарданд;

73. ва бовар макунед, магар ба 
касе, ки пайравии дини шумо ку
над». бигў: «ба дурустї ки њи
доят њидояти Худо аст». (Гуф
танд: «бовар макунед!) он,31 ки 
мо нан ди он чи шумо дода шуда
ед, касе (дигар) дода шавад; ё (гу
рў ње) назди Парвардигоратон бо 
шу мо муљодала кунанд». бигў: 
«Неъ мат ба дасти Худо аст, онро 
ба њар ки хоњад, медињад». Ва Ху
до Фарохнеъмати Доност.

74. Њар киро хоњад, ба бахшоиши 
Худ махсус мегардонад ва Худо 
соњиби фазли азим аст.

75. Ва аз ањли Китоб касе њаст, 
ки агар ба ў хазинаеро ба амонат 
супорї, онро ба ту боздињад; ва аз 
онњо касе њаст, ки агар ба ў дино
реро ба амонат супорї, онро ба ту 
бознадињад, магар то ваќте ки бар 
сари ў истода бошї. Ва ин (хиё
нат) ба сабаби он аст, ки гуфтанд: 
«Дар боби бесаводон бар мо њељ 
роњ нест».32 Ва бар Худо дидаву 
дониста дурўѓ мегўянд.

76. Оре.33 Њар ки ба паймони худ 
ва фо кунад ва парњезгорї кунад, 
пас, њамоно Худо парњезгоронро 
дўст медорад.

77. Њамоно касоне, ки ба (ивази) 
паймони Худо ва савгандњои худ 
бањои андакеро меситонанд, дар 
охират њељ насибе надоранд; ва 
Худо ба онњо сухан нагўяд ва рўзи 
ќиёмат ба сўи онњо нигоњ накунад 
ва онњоро пок насозад. Ва барои 
онњо азоби дарддињанда њаст.
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78. Ва ба дурустї, аз онњо34 гурўње 
њастанд, ки забони хешро ба (на
виштаи) Китоб мепечанд,35 то гу
мон кунед, ки он аз Китоб аст. Ва 
он аз Китоб нест. Ва мегўянд: «ин 
аз назди Худо аст». Ва он аз назди 
Худо нест. Ва бар Худо дидаву до
ниста дурўѓ мегўянд.

79. Њељ одамиро сазовор нест, ки 
Худо Китобу њикмат ва нубувват 
ба ў ато кунад, сипас ба мардум 
гўяд: «ба љои Худо маро бандагон 
бошед!» Валекин (бояд бигўяд): 
«ба сабаби омўхтани Китоб ва 
хондани он раббонї бошед!»36

80. Ва шуморо нафармояд, ки фа
риштагон ва пайѓамбаронро Пар
вардигор гиред. Оё баъд аз он, ки 
мусулмон шуда бошед, шуморо ба 
куфр мефармояд?

81. Ва он гоњ, ки Худо паймо
ни пайѓамбаронро гирифт,37 ки: 
«Њар чи аз Китобу илм ба шумо 
би ди њам, сипас ба шумо пай ѓам
ба ре биёяд – тасдиќ кунандаи он 
чи бо шумо аст, албатта, ба ў имон 
ор ед ва албатта, ба ў ёрї ди њед!» 
(Худо) фармуд: «Оё иќ рор кар
дед ва бар ин кор паймони Маро 
гирифтед?»38 Гуфтанд: «иќ рор 
кар дем». Фармуд: «Пас, гу воњ бо
шед39 ва Ман бо шумо аз гуво њо
нам!»

82. Пас, касоне, ки баъд аз ин бар
гарданд, њамоно гурўњи бадкоро
нанд.

83. Оё (ин кофирон) ѓайри дини 
Худо металабанд?! Ва (њол он ки) 
онон, ки дар осмонњо ва заминанд, 
ба хушї ё нохушї ба Ў фармон
бардор шудаанд ва ба сўи Ў гардо
нида мешаванд.
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84. бигў: «ба Худо ва ба он чи 
бар мо фуруд оварда шудааст ва 
ба он чи бар иброњим ва исмоил 
ва исњоќ ва Яъќуб ва набераго
ни вай фуруд оварда шуда буд ва 
(низ ба) он чи ба Мўсо ва исо ва 
пай ѓамбарон аз Парвардигорашон 
дода шуд, имон овардем; дар миё
ни њељ як аз онњо фарќ намегузо
рем; ва мо Ўро фармонбардорем».

85. Ва њар ки ѓайри ислом динеро 
талаб кунад, пас њаргиз аз ў пази
руфта нахоњад шуд; ва ў дар охи
рат аз зиёнкорон аст.

86. Чї гуна Худо гурўњеро роњ на
мояд, ки баъди исломи худ; (баъд 
аз он ки) гувоњї доданд, ки Пай
ѓам бар барњаќ аст; ва (баъд аз он 
ки) ба онњо њуљљатњо омад, кофир 
шуданд?! Ва Худо гурўњи ситам
гаронро роњ наменамояд.

87. сазои ин гурўњ он аст, ки наф
рини Худо ва фариштагон ва мар
дум њамагї бар онњо бошад.

88. Љовидон дар он (лаънат) бо
шанд. аз онњо азоб сабук карда 
на шавад ва онњо мўњлат дода на
шаванд,

89. магар онон, ки баъд аз ин тав
ба карданд ва некўкорї намуданд. 
Пас, ба дурустї ки Худо Омурзан
даи Мењрубон аст.

90. Њамоно касоне, ки баъди ис
ломи хеш кофир шуданд, боз дар 

куфр зиёдаравї карданд, њаргиз 
тавбаи онњо ќабул карда нашавад; 
ва њамоно онњо гумроњонанд.

91. ба дурустї, касоне, ки кофир 
шуданд ва кофир мурданд: агар 
касе аз онњо миќдори пурии замин 
аз зар ба ивази худ дињад, њаргиз 
аз ў пазируфта нахоњад шуд. барои 
он гурўњ азоби дарддињанда њаст ва 
онњоро њељ ёридињандае нест.
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92. Њаргиз некўкориро наёбед, ма
гар он ки аз он чи дўст медоред, 
харљ кунед; ва Худо ба њар чиз, ки 
харљ кунед, Доност.

93. Њама таом бар банї исроил 
ња лол буд, ба љуз он чи Яъќуб пеш 
аз он, ки Таврот нозил карда ша
вад, бар хештан њаром карда буд. 
би гў: «агар ростгў њастед, пас, 
Тав ротро биёред ва онро бихо нед!»

94. Пас, њар ки баъд аз ин бар Ху
до дурўѓ бандад, њамоно онњо си
тамгаронанд.

95. бигў: «Худо рост гуфт, пас 
мил лати иброњимро, ки њанафи
кеш буд ва аз мушрикон набуд, 
пай равї кунед!»

96. ба дурустї, аввалин хонае, ки 
барои (ибодати) мардум муќаррар 
карда шуд, њамон аст, ки дар Мак
ка бувад, муборак ва барои олами
ён њидоят аст.

97. Дар он Хона нишонањои рав
шан, (аз он љумла) маќоми ибро
њим40 аст; њар ки он љо дарояд, 
эмин бувад. Њаљљи Хона(и Каъ
ба) барои Худо бар мардум, бар 
касе вољиб аст, ки тавоноии раф
тан ба сўи онро дорад. Ва њар ки 
кофир шавад, пас Худо аз њамаи 
оламиён бениёз аст.

98. бигў: «Эй ањли Китоб, чаро ба 
оятњои Худо кофир мешавед?! Ва 
Худо бар он чи мекунед, Њозир аст».

99. бигў: «Эй ањли Китоб, чаро 
ка серо, ки имон овардааст, аз ро
њи Худо бозмедоред, барои он ро
њи каљї металабед;41 ва шумо (аз 
он) бохабаред?! Ва Худо аз он чи 
мекунед, бехабар нест».

100. Эй мўъминон, агар гурўњеро 
аз ањли Китоб фармон баред, шу
моро баъд аз имон оварданатон 
ко фир мегардонанд!
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101. Ва чї гуна кофир шавед ва 
(њол он ки) оятњои Худо бар шумо 
хонда мешавад ва дар миёни шумо 
пайѓамбари Худо њаст? Ва њар ки 
ба (расани) Худо чанг бизанад, 
пас, њамоно ба сўи роњи рост њи
доят шудааст.

102. Эй мўъминон, аз Худо (чу
нон) битарсед, (ки) њаќќи тарси
дан аз Вай аст ва шумо намиред, 
ма гар он ки мусулмон бошед!

103. Ва шумо њама ба расани 
Худо42 чанг занед ва пароканда 
машавед ва неъмати Худоро, ки 
бар шу мост, ёд кунед, ки чун душ
мани якдигар будед,43 пас, ми
ёни дилњоятон улфат дод ва ба 
неъ мати Худо бо якдигар бародар 
шу дед; ва бар каронаи ма ѓоке аз 
оташ будед, пас, шуморо аз он ра
њо нид! Худо њамчунин ни шо нањои 
Худ ро бароятон баён мекунад, то 
бо шад ки роњ ёбед.

104. Ва бояд аз шумо гурўње бо
шанд, ки ба сўи некўкорї бихо
нанд ва ба кори писандида бифар
моянд ва аз нописандида манъ ку
нанд. Ва он гурўњи растагоронанд.

105. Ва монанди касоне мабошед, 
ки баъд аз он ки ба онњо њуљљатњо 
омад, пароканда шуданд ва бо як
дигар ихтилоф карданд; ва он гу
рўњро азоби бузург аст44–

106. дар он рўзе, ки рўйњое сафед 
шавад ва рўйњое сиёњ гардад; аммо 

(ба) онон, ки рўйњояшон сиёњ 
гашт, (гуфта шавад): «Оё (шу мо 
нес тед, ки) баъд аз имони хеш ко
фир шу дед? Пас, ба сабаби кофир 
шу дани хеш азобро бича шед!»

107. Ва аммо касоне, ки рўйњоя
шон сафед шуд, дар рањмати Худо 
бо шанд; онњо дар он љовидонанд.

108. ин оятњои Худо аст; онро ба 
ростї бар ту мехонем. Ва Ху до бар 
оламиён ситам кардан наме хо њад.
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109. Ва он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин аст, аз они Худо аст; ва 
(њама) корњо ба сўи Худо бозгар
донида мешавад.

110. Шумо бењтарин уммате њас
тед, ки барои мардум падид овар
да шуд: ба кори писанди да мефар
моед ва аз нописандида манъ ме
кунед ва Худоро бовар медоред. 
Ва агар ањли Китоб имон меовар

данд, њамоно барои онњо бењтар 
мебуд; баъзе аз онњо мўъ ми нанд 
ва аксарашон бадкоранд.

111. Њаргиз ба шумо – ба љуз ан
дак ранље45 – (дигар) зиёне на
расонанд; ва агар бо шумо кор
зор кунанд,пушт ба сўи шумо ку
нанд;46 сипас, ёрї дода нашаванд.

112. бар онњо – њар љо, ки ёфта 
ша ванд – хорї (њад) зада шуд, ма
гар он ки ба дастовезе аз Худо ва 
дастовезе аз мардум бошанд;47 ва 
хашми Худоро оварданд ва бар 
онњо (мўњри) бенавої зада шуд. 
ин ба сабаби он аст, ки ба оят
њои Худо кофир буданд ва пай
ѓамбаронро ба ноњаќ мекуштанд; 
ин ба он сабаб буд, ки онњо но
фармонї мекарданд ва аз њад ме
гузаштанд.

113. аз ањли Китоб њама баробар 
нестанд: гурўње дар ваќтњои шаб 
истода оятњои Худоро мехонанд 
ва саљда мекунанд.48

114. Худоро ва рўзи ќиёматро бо
вар медоранд ва ба кори писанди
да мефармоянд ва аз нописандида 
манъ мекунанд ва дар некињо ши
тоб мекунанд; ва онњо аз шоиста
коронанд.

115. Ва он чи аз некї кунанд, ба 
он њо ќадрношиносї карда наша
вад. Ва Худо бар парњезгорон До
ност.
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116. ба дурустї, аз касоне, ки ко
фир шуданд, амволашон ва фар
зандонашон чизеро аз азоби Худо 
дафъ накунад ва онњо бошанда гони 
дўзаханд; худ дар он љо љови данд.

117. Масали он чи дар ин зиндаго
нии дунё харљ мекунанд, монанди 
масали бодест, ки дар он сармои 
сахте аст. (Ва он) кишти гурўњеро 
расид, ки бар хештан ситам кар
данд, пас онро нобуд сохт. Ва Ху
до бар онњо ситам накард, балки 
онњо бар хештан ситам мекарданд.

118. Эй мўъминон, аз ѓайри худа
тон49 пинњонї дўст магиред! Он њо 
аз њељ нобакорї дар њаќќи шу мо 
кўтоњї намекунанд: дўст доранд, 
ки шумо дар ранљ биафтед; ба 
дурустї ки душманї аз да њо нашон 
ошкор шуд; ва он чи сина њояшон 
пинњон кардааст, сахттар аст. 
агар оќил њастед, њамоно нишо на
њо ро барои шумо баён кардем.

119. Огоњ шавед, шумо касоне 
(њас тед), ки онњоро дўст медоред 
ва онњо шуморо дўст намедоранд! 
Ва шумо ба њамаи Китоб(и илоњї) 
имон меоред. Ва онњо чун бо шумо 
мулоќот кунанд, гўянд: «имон 
овар дем». Ва чун танњо биша ванд, 
аз хашм бар шумо ангуштони худ
ро бигазанд. бигў: «ба хашми худ 
бимиред, њамоно Худо бар он чи 
дар синањост, Доност!»

120. агар ба шумо неъмате бира
сад, онњоро нохуш кунад; ва агар 

ба шумо сахтї бирасад, аз он хуш
дил шаванд. Ва агар шикебої ку
нед ва парњезгорї намоед, макри 
онњо ба шумо њељ зиёне нарасонад. 
ба дурустї ки Худо Фарогиран
даи њар корест, ки онњо мекунанд.

121. Ва (ёд кун) он гоњ, ки аз ми
ёни ањли хонаи худ пагоњї берун 
омадї, мўъминонро дар љойњо ба
рои љанг менишондї. Ва Худо 
Шу на вои Доно аст.
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122. Он гоњ ду гурўњ аз шумо хос
танд, ки буздилї кунанд; ва (њол 
он ки) Худо Корсози онњо буд. Ва 
мўъминон бояд ки бар Худо тавак
кул кунанд.

123. ба дурустї ки Худо шуморо 
рўзи бадр фатњ дод; ва шумо хор 
будед; пас, аз Худо битарсед, то 
бу вад ки шукр кунед!

124. Чун ба мўъминон мегуфтї: 
«Оё имдод кардани Парвардиго
ра тон ба се њазор фариштаи фу

руд овардашуда шуморо кифоят 
на хо њад кард?»

125. бале, агар сабр кунед ва пар
њезгорї намоед ва (кофирон) ба 
ин љўши худ ба сўи шумо биёянд, 
Парвардигоратон шуморо ба панљ 
њазор фариштаи нишонадорсохта 
имдод мекунад.

126. Ва Худо ин мададро накард, 
љуз барои мужда додан ба шумо ва 
барои он, ки дили шумо ба он ором 
гирад. Ва ба љуз аз назди Худои 
Ѓолиби устуворкор пирўзие нест.

127. (Чунин кард,) то тоифае аз 
кофиронро њалок кунад, ё онњоро 
маѓлуб созад; пас, ба мурод нора
сида бозгарданд.

128 Чизе аз ин кор ба дасти ту 
нест: (Худо) ё ба онњо ба мењру
бонї бозгардад, ё онњоро азоб ку
над, зеро ки онњо ситамгаронанд.

129. Ва он чи дар осмонњо ва он 
чи дар замин аст, аз они Худост, 
њар киро хоњад, меомурзад ва њар 
киро хоњад, азоб мекунад; ва Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.

130. Эй мўъминон, судро чанде бар 
чанд махўред ва аз Худо битарсед, 
то бошад ки растагор шавед!

131. Ва аз он оташ, ки барои ко
фирон омода карда шудааст, би
пар њезед!

132. Ва Худову Пайѓамбарро фар
мон баред, то шояд бар шумо мењ
ру бонї карда шавад!
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133. Ва бишитобед ба сўи омурзиш 
аз Парвардигори хеш ва ба сўи 
би њиште, ки пањноии он монан
ди осмонњо ва замин аст ва барои 
пар њезгорон омода карда шудааст!

134. Онон, ки дар осоишу сахтї 
на фаќа мекунанд ва хашми худ ро 
фурўбарандагонанд ва мардум ро 
афвкунандагонанд ва Худо не кў
коронро дўст медорад;

135. ва (низ барои) касоне (аст), 
ки чун кори зишт кунанд, ё бар 
худ ситам кунанд, Худоро ёд ку
нанд, пас барои гуноњони худ 
омур зиш хоњанд – ва кист ба љуз 
Ху до, ки гуноњонро биомурзад? – 
Ва бар он чи карданд, дидаву до
нис  та исрор наварзанд.

136. Подоши он гурўњ аз Парвар
дигорашон омурзиш ва бўстон
њоест, ки аз зери он љўйњо мера
вад, дар он љо љовидонанд. Ва чї 
нек аст аљри тоаткунандагон!

137. ба дурустї ки пеш аз шумо во
ќеањо гузаштааст; пас, дар замин 
сайр кунед ва бибинед, ки охи ри 
кори дурўѓдорандагон чї гу на буд!

138. ин барои мардум равшан 
кар дан аст ва барои парњезгорон 
роњ намудан ва панд додан аст.

139. Ва суст машавед ва андўњнок 
мабошед; ва агар мўъмин њастед, 
шумо ѓолибед!

140. агар захме ба шумо бирасад, 
пас захме монанди он50 ба онњо51 ра
си дааст. Ва ин рўзгорро дар миёни 
мар дум мегардонем, то Худо мўъ
минонро маълум кунад ва баъзеи 
шу моро шањид гардонад. Ва Ху до 
си тамгаронро дўст намедорад.
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141. Ва то Худо мўъминонро пок 
гар донад52 ва кофиронро нобуд со
зад.

142. Оё гумон кардед, ки ба би
њишт дароед ва (њол он ки) ња нўз 
Худо аз (байни) шумо муљо њи
донро маълум накардааст ва соби
ронро људо накардааст?

143. Ва ба дурустї, шумо пеш аз 
он ки бо марг мулоќот кунед, он
ро53 орзу мекардед; пас, онро ди
дед ва шумо менигаристед.

144. Ва Муњаммад ба љуз пай ѓам
бар (каси дигар) нест; ба дурустї 
ки пеш аз вай пайѓамбарон гузаш
танд; оё агар бимирад ё кушта 
шавад, шумо бар пошнањои худ 
бармегардед? Ва њар ки бар пош
нањои худ баргардад, пас, њељ 
зиён ба Худо нарасонад ва Худо 
шукр гузоронро савоб хоњад дод.

145. Њељ нафсе љуз ба хости Худо 
намирад – сарнавиште аст вобас
та ба ваќти муайян. Ва њар ки по
доши дунё хоњад, ба ў аз он би
дињем; ва њар ки подоши охират 
хоњад, ба ў аз он бидињем ва наз
дик аст, ки шукр гузоронро подо
ши нек дињем.

146. Ва басо пайѓамбарон, ки ху
допарастони бисёр њамроњашон 
љанг карданд.54 Пас, онњо ба саба
би мусибате, ки дар роњи Худо ба 
он њо расид, суст нашуданд ва но
тавонї накарданд ва бечорагї на
намуданд ва Худо собиронро дўст 
медорад.

147. Ва сухани ин худопарастон 
љуз он набуд, ки гуфтанд: «Эй 
Пар вардигори мо, гуноњони моро 
ва дар кори худ аз њад гузашта
ни моро ба мо биомурз ва гомњои 
моро устувор бидор ва моро бар 
ќавми кофирон нусрат бидењ!»

148. Пас, Худо савоби дунё ва са
воби неки охиратро ба онњо ато 
кард; ва Худо некўкоронро дўст 
ме дорад.
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149. Эй мўъминон, агар ба кофи
рон фармонбардорї кунед, шумо
ро бар пошнањоятон бозгардонанд, 
пас, зиёнкоршуда бозмегардед!

150. балки Худо ёридињандаи шу
мост ва Ў бењтарини ёридињан да
гон аст.

151. Дар дили кофирон буздилї 
хоњем андохт, зеро бо Худо чизе
ро шарик муќаррар сохтанд, ки 
Ху до барои он њељ њуљљат фуруд 
на овардааст. Ва љои онњо дўзах 
аст ва он барои ситамгарон бад 
иќо мат гоњест.

152. Ва њамоно Худо ваъдаи Худ
ро дар њаќќи шумо рост кард – он 
гоњ, ки ба њукми Ў кофиронро ме
куштед – то ваќте ки буздилї кар
дед ва дар кори хеш низоъ кардед 
ва нофармонї намудед – баъди он 
ки ба шумо он чиро, ки мехостед, 
намоён кард, аз шумо касе буд, 
ки дунёро мехост ва аз шумо касе 
буд, ки охиратро мехост; он гоњ 
(Худо) шуморо аз онњо бозгардо
нид,55 то шуморо имтињон ку над; 
ва ба дурустї ки аз шумо дар гу
зашт. Ва Худо нисбат ба мўъ ми
нон со њиби рањмат аст.

153. Он гоњ, ки дур мерафтед56 
ва ба њељ кас мутаваљљењ намешу

дед, Пайѓамбар шуморо ба љамоае 
ме хонд, ки паси пушти шумо бу
данд. Пас шуморо ба андўње болои 
андўње љазо дод. (ин панд додан) 
барои он аст, то бар он чи аз дасти 
шумо рафт ва бар он чи ба шумо 
расид, андўњнок нашавед. Ва Худо 
аз он чи мекунед, бохабар аст.
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154. боз, бар шумо пас аз андўњ 
эминї фуруд овард, ки пинаке 
буд, аз шумо гурўњеро фаро ги
рифт; ва гурўње дигар буданд, ки 
он њоро фикри хештан андўњнок 
сохта буд, онњо дар бораи Худо 
гу мони ноњаќ мекарданд – (мо
нанди) гумони љоњилият. Мегуф
танд: «Оё моро аз ин кор чизе 
њаст?» би гў: «(сарриштаи) кор 
ба тамом Худойрост». (Онњо) 
дар дили худ он чиро пинњон ме

доранд, ки барои ту ошкоро на
мекунанд, ме гўянд: «агар моро 
аз ин кор чизе ме буд, дар ин љо 
кушта намешудем».57 бигў: «агар 
дар хонањои хеш (њам) мебу
дед, њамоно касоне, ки бар онњо 
кушта шудан му ќаррар шуда
аст, сўи ќатлгоњи хеш берун мео
маданд.58 Ва то ки Худо он чиро, 
ки дар синањои шумост, биозмояд 
ва он чиро, ки дар дили шумост, 
пок созад». Ва Худо ба он чи дар 
синањост, Доност.

155. ба дурустї, касоне, ки рўзи 
ба њам омадани њар ду гурўњ59 аз 
шумо рў гардониданд – љуз ин 
нест, ки ба шумии баъзеи он чи 
кар данд, Шайтон онњоро билаѓ зо
нид. Ва њамоно Худо онњоро афв 
кард. ба дурустї ки Худо Омур
зандаи бурдбор аст.

156. Эй мўъминон, монанди онњое 
мабошед, ки кофир шуданд ва дар 
њаќќи бародарони хеш – ваќте ки 
дар замин сафар мекарданд, ё ба 
љињод берун омада буданд,60 мегуф
танд: «агар онњо назди мо мебу
данд, намемурданд ва кушта наме
шуданд» – то Худо ин суханро дар 
дили онњо њасрате гардонад! Ва 
Худо зинда мекунад ва мемиронад. 
Ва Худо ба он чи мекунед, биност.

157. Ва агар дар роњи Худо кушта 
шавед, ё бимиред, њамоно омурзи
ше ва бахшоише аз Худо бењтар аз 
он чизе аст, ки љамъ мекунанд.61
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158. Ва агар бимиред, ё кушта ша
вед, албатта, ба сўи Худо баран
гехта хоњед шуд.62

159. Пас ба сабаби мењрубонии 
Худо барои онњо нарм шудї; ва 
агар дуруштхўи сахтдил мешудї, 
аз атрофи ту пароканда мешуданд. 
Пас, аз онњо даргузар ва барои 
онњо омурзиш хоњ ва дар ин кор бо 
онњо машварат кун; ва он гоњ, ки 
азм кардї, пас бар Худо таваккул 
кун! ба дурустї ки Худо тавак
кулкунандагонро дўст медорад.

160. агар Худо шуморо ёрї дињад, 
њељ кас бар шумо ѓолиб нест; ва 
агар шуморо ба хорї бигузорад, 
пас кист, ки баъд аз Вай шуморо 
ёрї дињад? Ва мўъминон бояд ки 
бар Худо таваккул кунанд.

161. Ва аз пайѓамбаре њаргиз хиё
нат намеояд; ва њар ки хиёнат ку
над, рўзи ќиёмат он чизеро, ки ў 
хиёнат кардааст, хоњад овард.63 
Пас, ба њар шахсе љазои он чи кар
да аст, тамом дода шавад; ва он њо 
ситам карда нашаванд.

162. Оё касе, ки дар паи хушну
дии Худо рафт, монанди касе ме
бошад, ки хашми Худойро ова
рад? Ва љои ў дўзах аст. Ва (он) 
бад љоест.

163. Онњоро назди Худо марта ба
њост. Ва Худо ба он чи мекунанд, 
биност.

164. ба дурустї, Худо бар мўъми
нон неъмати фаровон дод, он гоњ, 

ки дар миёни онњо аз худашон 
Пайѓамбаре фиристод, ки оятњои 
Худоро ба онњо мехонад ва онњоро 
пок месозад ва ба онњо Китобу 
илм меомўзад; ва њамоно пеш аз 
ин дар гумроњии ошкоро буданд.

165. Оё чун ба шумо мусибате ра
сид, ки шумо дучанд аз он расони
да будед,64 гуфтед: «ин (мусибат) 
аз куљо омад?» бигў, ки: «Он аз 
тарафи худи шумост. ба дурустї 
ки Худо бар њама чиз Тавоно аст».
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166. Ва он чи дар рўзи ба њам ома
дани ду гурўњ ба шумо расид, ба 
хости Худо буд, то мўъминонро 
маъ лум созад.

167. Ва касонеро маълум созад, ки 
мунофиќ шуданд. Ва ба онњо гуф
та шуд: «биёед, дар роњи Худо 
љанг кунед, ё дафъ кунед!»65 Гуф
танд: «агар љанг кардан медо
нис тем,66 њамоно ба шумо пайравї 
ме кардем». Он рўз ин гурўњ ба 
куфр наздиктар буданд, аз он ки 
ба имон; ба дањони хеш он чи ме
гўянд, ки дар дилњояшон нест. Ва 

Худо ба он чи пинњон медоранд, 
Донотар аст.

168. Касоне, ки худ (аз љанг) боз
нишастанд, дар њаќќи бародарони 
хеш гуфтанд: «агар фармони мо 
мебурданд, кушта намешуданд». 
бигў: «агар ростгў њастед, маргро 
аз худ дафъ кунед!»

169. Ва касонеро, ки дар роњи Ху
до кушта шуданд, њаргиз мурда 
гу мон макун, балки зиндаанд, наз
ди Парвардигорашон рўзї дода 
ме шаванд!

170. ба он чи Худо аз фазли Худ 
ба онњо ато кардааст, шодмонанд; 
ва барои касоне хушваќт меша
ванд, ки аз паи онњоянду њанўз ба 
онњо напайвастаанд – ба сабаби он 
ки бар онњо њељ тарс нест ва он њо 
андўњгин намешаванд.

171. (Онон) ба неъмати Худо ва 
фаз ли Ў хушваќт мешаванд ва ба 
он, ки Худо музди мўъминонро 
но буд намекунад.

172. Касоне, ки баъди ба онњо раси
дани захмњо (њам) њукми Худо ва 
Пай ѓамбарро ќабул карданд; барои 
ка соне аз онњо, ки некўкорї ва пар
њезгорї карданд, музди бузург аст.

173. Касоне, ки мардум ба онњо 
гуфтанд: «Мардум барои (љанги) 
шумо љамъ омадаанд, аз онњо би
тарсед!» – (ин сухан) имони он њо
ро зиёда кард ва гуфтанд: «Худо 
моро бас аст ва нек Коргузор аст».
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174. Пас, онњо ба неъмате аз Ху до 
ва фазли Ў бозгаштанд; њељ сах тї 
ба онњо нарасид; ва пайравии ри
зои Худо карданд. Ва Худо со њи
би фазли бузург аст.

175. Љуз ин нест, ки ин (хабар ди
њанда) Шайтон аст, дўстони худ
ро67 метарсонад. Пас, шумо аз ко
фирон матарсед ва агар мўъмин 
њастед, аз Ман битарсед!

176. Ва касоне, ки дар (пирўзии) 
куфр мешитобанд, туро андўњгин 
накунанд; ба дурустї ки онњо ба 
Худо њељ зиён нарасонанд.68 Худо 
мехоњад, ки ба онњо дар охират 
њељ бањрае надињад; ва барои онњо 
азоби бузург аст.

177. ба дурустї, касоне, ки ба 
ива зи имон куфрро хариданд,69 ба 
Худо њељ зиён нарасонанд; ва ба
рои онњо азоби дарддињанда аст.

178. Ва кофирон гумон накунанд, 
ки ба онњо мўњлат додани Мо дар 
њаќќи онњо бењтар аст; љуз ин 
нест, ки ба онњо мўњлат медињем, 
то дар гунањгорї зиёда шаванд; ва 
барои онњо азоби хоркунанда аст.

179. Худо мўъминонро њаргиз бар 
он чи нагузорад, ки алњол шу
мо бар он њастед, то нопокро аз 
пок људо кунад; ва Худо шуморо 
њаргиз бар ѓайб огоњ накунад; ва
лекин Худо аз пайѓамбарони Худ 
њар киро хоњад, бармегузинад. 
Пас ба Худо ва пайѓамбарони Ў 
имон оред; ва агар имон оред ва 

пар њезгорї кунед, шуморо музди 
бузург бошад.

180. Ва касоне, ки ба он чи Худо 
аз фазли Худ ба онњо ато карда
аст, бухл мекунанд, бояд гумон 
накунанд, ки ин бухл барояшон 
бењтар аст, балки он барояшон бад 
аст; наздик аст, ки рўзи ќиёмат он 
чи дар он бухл кардаанд, тавќи 
гарданашон карда шавад. Ва ме
роси (ањли) осмонњову замин аз 
они Худост. Ва Худо аз он чи ме
кунед, бохабар аст.
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181. Њамоно Худо суханони касо
неро шунид, ки гуфтанд: «Худо 
фаќир аст ва мо тавонгарем». Он 
чиро, ки гуфтанд ва (онро, ки) 
пайѓамбаронро ба ноњаќ куштанд, 
хоњем навишт ва бигўем: «азоби 
сўзандаро бичашед!»

182. ин ба сабаби амалест, ки 
даст њои шумо пеш фиристодааст 

ва ба сабаби он аст, ки Худо бар 
бан дагон ситамкунанда нест.

183. (ба) касоне, ки гуфтанд: 
«Ху до ба мо њукм фиристодааст, 
ки ба њељ пайѓамбар имон наорем, 
то он ки ќурбоние биёрад, ки он
ро оташ бихўрад» – бигў: «Пеш 
аз ман пайѓамбарон мўъљизањо ва 
он ро низ назди шумо оварданд, ки 
шу мо гуфтед; агар ростгў њастед, 
пас чаро онњоро куштед?»

184. Пас, агар туро ба дурўѓ нис
бат карданд, пайѓамбарон пеш аз 
ту њам, ки њуљљатњо ва сањифањо 
ва Китоби равшанро оварданд, ба 
дурўѓ нисбат карда шуда буданд.

185. Њар нафсе чашандаи марг 
аст; ва љуз ин нест, ки ба шумо 
рўзи ќиёмат музди шумо ба та
мом дода хоњад шуд, пас, њар ки 
аз дўзах дур дошта шавад ва ба 
би њишт дароварда шавад, њамоно 
ба мурод расидааст. Ва зиндаго
нии дунё ба љуз бањраи фиребанда 
(чизе) нест.

186. албатта, шумо дар амвола
тон ва љонатон озмоиш карда хо
њед шуд; ва аз касоне, ки пеш аз 
шумо Китоб дода шудаанд ва аз 
мушрикон сарзаниши бисёр хо
њед шунид. Ва агар сабр кунед ва 
парњезгорї намоед, ба дурустї ки 
ин (нишонаи) азми (устувори) 
шу мо дар корњост.
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187. Ва (ёд кун) чун Худо аз ањли 
Ки тоб паймон гирифт, ки Китобро 
барои мардум, албатта, баён кунед 
ва онро пинњон надоред. Пас, он 
паймонро паси пушти хеш биан
дохтанд ва ба ивази вай бањои ан
дак гирифтанд. Пас, бад чизе аст, 
ки меситонанд!

188. Мапиндор касонеро, ки ба он 
чи карданд, шодмон мешаванд ва 
дўст медоранд, ки ба он чи накар
даанд, сутуда шаванд – мапиндор 
онњоро, ки аз азоб дар халосанд; 
ба рои онњо азоби дарддињанда њаст.

189. Ва подшоњии осмонњову за
мин аз они Худо аст; ва Худо бар 
ња ма чиз Тавоно аст.

190. ба дурустї ки дар офарини
ши осмонњову замин ва омадураф
ти шабу рўз нишонањоест барои 
соњибхирадон –

191. касоне, ки Худоро бар пой ис
тода ва нишаста ва ба пањлўи хеш 
хуфта ёд мекунанд ва дар офари
ниши осмонњову замин тааммул 
мекунанд (мегўянд): «Эй Пар
вар ди гори мо, инро бењуда на офа
ри даї, покї Турост, пас, моро аз 
азо би оташ нигањ дор!

192. Эй Парвардигори мо, њар ки
ро ба дўзах дарорї, ба дурустї ки 
ўро расво кардаї! Ва ситамгарон
ро њељ ёридињандае нест.

193. Эй Парвардигори мо, њамо
но мо нидокунандаеро шунидем, 

ки ба овози баланд ба сўи имон ме
хонд: «ба Парвардигори хеш имон 
оред!» Ва мо имон овар дем. Эй 
Пар вардигори мо, гуно њони мо ро 
биомурз ва аз мо бади њои мо ро дур 
кун ва моро бо некў ко рон би мирон!

194. Эй Парвардигори мо, он чи
ро, ки ба (забони) пайѓамбарони 
Худ ба мо ваъда кардаї, ба мо би
дењ ва моро рўзи ќиёмат расво ма
кун; ба дурустї ки Ту ваъдаро хи
лоф на ме кунї!»
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195. Пас, Парвардигорашон дуои 
онњоро бипазируфт (бо он ки): 
«Ман амали њељ амалкунандаро 
аз шу мо – аз мард ё зан – нобуд 
на ме созам, баъзеи шумо аз баъ
зе аст. Ман гуноњони касонеро, ки 
њиљ рат карданд ва аз хонањояшон 
бе рун карда шуданд ва дар роњи 
Ман ранљонида шуданд ва љанг 
кар данд ва кушта шуданд, албат
та, аз онњо дур кунам ва онњоро, 
ал батта, дар боѓњое дарорам, ки аз 
зери он љўйњо меравад – ин подош 

аз назди Худост. Ва подоши нек 
назди Худо аст».

196. Омадурафти кофирон дар 
шањр њо бояд ки туро нафиребад.

197. ин бањрамандии андак аст, 
баъд аз он љои онњо дўзах бошад; 
ва он бад љоест.

198. лекин касонеро, ки аз Пар
вардигори худ тарсиданд, бўстон
њоест, ки аз зери он љўйњо мера
вад; дар он љо љовидонанд – ин 
мењ монї аз назди Худо аст; ва он 
чи назди Худо аст, барои некў
корон бењтар аст.

199. Ва њамоно аз ањли Китоб ка
соне њастанд, ки ба Худо ва ба 
он чи ба сўи шумо фуруд овар
да шуд ва ба он чи ба сўи худа
шон фуруд оварда шуд, имон ме
оранд ва барои Худо фурўтанї 
ме кунанд, ба ивази оятњои Худо 
ба њои андак намеситонанд; муз
ди ин гурўњ назди Парвардигора
шон аст; ба дурустї ки Худо Зуд
њисобкунанда аст.

200. Эй мўъминон, сабр кунед ва 
дар сабр ќадам устувор доред ва 
омода бошед ва аз Худо битарсед, 
бошад ки растагор шавед!

4. Сураи ниСО
(ЗаНОН)

Дар Мадина нозил шуд, 176 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй мардум, аз Парвардигора
тон битарсед, ки шуморо аз як кас 
биофарид! Ва аз он (як кас) за ни 
ўро офарид; ва аз ин ду (кас) мар
дони бисёр ва занони бешумор па
ро канда сохт. Ва аз Худо битар
сед, ки ба (номи) Ў аз якдигар 
суол мекунед! Ва аз (ќатъи) хешо
вандї (битарсед!) ба ду рустї ки 
Худо бар шумо Нигањ бон аст.

2. Ва ба ятимон амволашонро би
ди њед; ва нопокизаро бо покиза 
бадал макунед; ва амволашонро 
ба амволи худ ба њам оварда махў
ред! Њамоно ин гуноњи бузург аст.

3. Ва агар бидонед, ки дар њаќќи 
духтарони ятима адл натавонед 
кард, пас, аз занони дигар он чи 
шу моро хуш ояд, дуду ва сесе 
ва чањорчањор никоњ кунед ва 
агар донед, ки (дар ин сурат низ) 
адл натавонед кард, пас, бо як зан 
(ни коњ кунед) ё онро, ки дастњои 
шу мо молик шуд (суррия1 гиред)! 
ин кор ба он наздиктар аст, ки 
љавр накунед.

4. Ва ба занон мањрашонро ба 
хуш дилї бидињед. Ва агар за
нон аз баъзеи мањр барои шумо ба 
хуш дилї даргузаранд, пас, онро 
соз гору хушгувор бихўред!

5. Ва ба бехирадон амволи худ
ро мадињед, ки Худо онро барои 
шу мо сабаби истиќомати маишат 
кардааст; ва аз ин мол онњоро би
хўронед ва бипўшонед; ба онњо су
хани некў бигўед.

6. Ва ятимонро имтињон кунед,2 
то он гоњ, ки ба њадди никоњ ра
санд!3 Пас, агар њусни тадбири 
он њоро дарёфтед, амволашон ро 
ба онњо бирасонед. Ва он амвол
ро – аз тарси он, ки бузург ша
ванд – ба исроф ва шитоб ма хў
ред!4 Ва њар ки тавонгар бошад, 
бояд ки парњезгорї кунад;5 ва њар 
ки фаќир бошад, бояд ки ба ваљњи 
пи сандида бихўрад. Пас, чун ба 
онњо амволашонро расонед, бар 
он њо гувоњ гиред! Ва Худо Њисоб
ку нанда(и њама) бас аст.
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7. Мардонро аз он чи падару мо
дар ва хешон бигузоранд, њисса 
њаст; ва занонро аз он чи пада
ру модар ва хешон бигузоранд, 
њисса њаст; аз он чи кам бошад он 
мол, ё бисёр; ин њиссаи муќар рар
кардашуда аст.

8. Ва чун хешон6 ва ятимон ва га
доён њангоми таќсими мерос њозир 
шаванд, пас, чизе аз он ба онњо 
би дињед7 ва ба онњо сухани некў 
би гўед!

9. Ва бояд ки (аз Худо) битар
санд онон, ки агар баъди худ фар
зандони нотавонро бигузоранд, 
бар он њо бимнок бошанд, (ки но
буд ша ванд, пас) бояд ки аз Худо 
битар санд ва бояд ки сухани усту
вор би гўянд.

10. Њамоно онон, ки амволи яти
монро ба зулм мехўранд, љуз он 
нест, ки дар шиками худ оташро 
мехўранд; ва (ба зудї) ба дўзах 
дароянд.

11. Худо шуморо дар њаќќи фар
зандонатон њукм мекунад, ки 
(њиссаи) мард монанди њиссаи ду 
зан аст. Ва агар духтарон зиёда 
аз ду бошанд, пас, ду сеяки он чи 
(маййит) гузоштааст, аз они онњо 
аст. Ва агар (фарзандаш) як дух
тар бошад, пас, ними тарика8 ба
рои ўст. Ва агар маййит фарзан
де дошта бошад, шашяки он чи би
гузоштааст, аз они њар як аз па
дару модари май йит аст. Ва агар 
ў фарзанде надошта бошад ва па
дару модараш вориси ў шаванд, 
пас, сеяк аз они модараш аст. Ва 
агар маййитро бародарон бошанд, 
пас, шашяк барои модараш аст. 
(ин таќсим) баъди адои васияте 
аст, ки маййит ба он фармудааст, 
ё баъди адои ќарз аст. Шумо наме
донед, ки аз падарони шумо ва пи
сарони шумо кадом як дар нафъ 
расонидан ба шумо наздиктар аст. 
(ин) њиссаи муайянкардашуда аз 
љониби Худост. ба дурустї ки Ху
до Донои устуворкор аст.
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12. Ва нимаи он чи занонатон би
гузоштаанд – агар онњо фарзан
де надошта бошанд – аз они шумо 
аст; ва агар онњоро фарзанде бо
шад, пас, чањоряки њиссаи он чи 
бигузоштаанд, барои шумост – 
баъ ди адои васияте, ки ба он фар
муда бошанд, ё баъди адои ќарз; 
ва чањоряки он чи шумо бигузош
тед, занонрост, агар шумо фарзан
де надошта бошед; ва агар шу мо 
фарзанде дошта бошед, пас њашт
яки он чи шумо бигузоштед, барои 
занон аст – баъд аз адои васияте, 
ки ба он фармуда бошед, ё адои 
ќарз. Ва агар мард(и мурда), ки 
аз вай мерос мебаранд, ё зан(и 
мурда) калола9 бошад ва ўро баро
даре ё хоњаре бувад,10 пас, шашяк 
аз они њар як аз онњо аст; ва агар 
зиёда аз ин бошанд,11 пас, онњо 
дар сеяк бо њам шариканд – баъ
ди адои васияте, ки ба он фармуда 
шуд, ё баъди адои ќарз, на васия
те, ки зараррасонанда бошад.12 ин 
њукм аз љониби Худо аст. Ва Худо 
Донои бурдбор аст.

13. инњо њама њадњои (муќаррар
кардаи) Худо аст; ва њар ки ба 
Худо ва пайѓамбари Ў фармон бар
дорї кунад, ўро ба бињиштњое да
рорад, ки зери он љўйњо меравад; 
дар он љо љовидонанд. Ва ин комё
бии бузург аст.

14. Ва њар ки ба Худо ва пайѓам
бари Ў нофармонї кунад ва аз 
њадњои (му ќарраркардаи) Ў бигу
зарад, ўро ба оташ дарорад, (дар 
њоле ки) дар он љовид бошад; ва 
ўро азо би хоркунанда аст.
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15. Ва аз занони шумо онон, ки 
зино мекунанд, пас, чањор мард аз 
љинси хеш13 бар онњо гувоњ талабед; 
пас, агар гувоњї доданд, онњоро дар 
хонањо мањбус кунед, то он ки марг 
умри онњоро тамом кунад ё Худо 
барои онњо роње муќаррар кунад!

16. Ва он дуро аз шумо, ки зино 
ме кунанд, озор дињед! агар тавба 
кар данд ва некўкорї пеш гириф
танд, пас, аз (азоб додани) онњо 
рў битобед! ба дурустї ки Худо 
боз гардандаи Мењрубон аст.

17. Љуз ин нест, ки (ваъдаи ќа бу
ли) тавба бар Худо барои касоне 
(лозим) аст, ки ба нодонї маъси
ят мекунанд, баъд аз он зуд тавба 
мекунанд; Худо бар он гурўњ (ба 
рањмат) бозмегардад. Ва Худо До
нои устуворкор аст.

18. Ва (ваъдаи ќабули) тавба он 
касонеро нест, ки маъсиятњо ме
кунанд, то он гоњ, ки касеро аз 
он њо марг пеш ояд, мегўяд: «ба 
ду рустї ки ман алњол тавба кар
дам»; ва на он касонерост, ки ко
фир бимиранд. барои ин гурўњ 
азо  би дарддињанда омода сохтаем.

19. Эй мўъминон, барои шумо ња
лол нест, ки занонро мерос гиред 
ва онњо нохуш бошанд; ва онњоро 
манъ макунед,14 то баъзе аз он 
чиро, ки ба онњо додаед, ба даст 
оред; ма гар ин ки ошкоро кори бад 
бикунанд!15 Ва бо занон ба ваљњи 
писандида зиндагонї кунед, зеро 
агар онњоро нописанд кунед, пас, 
шояд шумо чизеро написандед, ки 
Ху до дар он хайри бисёрро пайдо 
ку над.
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20. Ва агар зан ба љои зане ба
дал кардан хоњед ва ба яке аз онњо 
моли бисёр дода бошед,16 пас, аз он 
мол чизеро бозмагиред. Оё онро ба 
ситам ва бедодии ошкоро мегиред?!

21. Ва чї гуна онро бозмегиред, 
њол он ки шумо аз якдигар ком си
тонидаед;17 ва занон аз шумо пай
мони устуворро гирифтаанд?!

22. Ва аз занон бо касе никоњ ма
кунед, ки бо ў падарони шумо 
никоњ карда бошанд. лекин он 
чи гузаштааст, (дар он) афв аст. 
Њамоно ин кори бад ва хашм аст; 
ва ин бад роњест.

23. бар шумо њаром карда шу
данд: модарони шумо ва духта
рони шумо ва хоњарони шумо ва 
хоњарони падарони шумо ва хо
њарони модарони шумо ва духта
рони бародар ва духтарони хоњар 
ва он модарони шумо, ки ба шумо 
шир додаанд18 ва хоњарони шумо 
аз љињати ширхорагї ва модарони 
занони шумо ва духтарони занони 
шумо, ки дар канори шумо парва
риш меёбанд – аз байни он занони 
шумо, ки бо онњо омезиш кардед 
– ва агар бо онњо омезиш накар
да бошед, пас, бар шумо њељ гуноњ 

нест; ва занони писарони шумо, 
ки аз пушти шумо бошанд;19 ва он 
ки миёни ду хоњар љамъ кунед,20 
лекин он чи гузашт, (дар он) афв 
аст. ба дурустї ки Худо Омурзан
даи Мењрубон аст.
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24. Ва (њаром карда шуданд) за
нони шавњардор, магар он, ки 
дас ти шумо молики ў шудааст.21 
(ин њо) њукмњое аст, ки Худо бар 
шу мо лозим сохтааст; ва ѓайр аз 
ин њама (дорої) барои шумо ња
лол карда шуд, ки бо амволи худ 
ба рои иффат никоњ талаб кунед, 
на барои шањватронї. Пас аз он, 
ки аз занон ком гирифтед, муќар

рар карда шудааст, ки мањ ра шон
ро ба онњо бидињед;22 ва бар шумо 
баъ ди мањри муќаррар, дар он чи 
бо якдигар розї шудед, њељ гуноњ 
нест.23 ба дурустї ки Худо До нои 
ус ту воркор аст.

25. Ва њар ки аз шумо аз љињати 
та вонгарї натавонад, ки бо зано
ни озоди мўъмин никоњ кунад, пас 
бояд бо он, ки дасти шумо молики 
ў шудааст, (яъне) аз канизакони 
шу мо, ки мўъмин бошанд, никоњ 
кунед; ва Худо ба имони шумо До
нотар аст.24 баъзеи шумо аз љинси 
баъзе аст; пас, бо канизакон бо 
иљозати моликонашон никоњ ку
нед ва мањрашонро ба хушхўї ба 
онњо бидињед, дар њоле ки афи
фа25 бошанд, на зинокунанда ва на 
пинњонї дўстгиранда. Ва чун дар 
ќайди никоњи шавњар даромаданд, 
агар зино кунанд, пас, барои онњо 
ними миќдори уќубат аст, ки бар 
занони озод аст. ин26 барои касе 
аз шумо аст, ки аз гуноњ битарсад; 
ва он ки сабр кунед, барои шумо 
бењтар аст. Ва Худо Омурзандаи 
Мењрубон аст.

26. Худо мехоњад барои шумо ба
ён кунад ва шуморо ба роњњои ка
соне њидоят намояд, ки пеш аз 
шумо буданд ва бар шумо ба рањ
мат бозгардад. Ва Худо Донои ус
туворкор аст.
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27. Ва Худо мехоњад, ки бар шумо 
ба рањмат бозгардад, аммо касоне, 
ки пайравии шањват мекунанд, ме хо
њанд, ки шумо каљравии азим кунед.

28. Худо мехоњад, ки (корро) аз 
шумо сабук кунад. Ва инсон заиф 
офарида шудааст.

29. Эй мўъминон, амволатонро дар 
миёни худ ба ноњаќ махўред, ма гар 
ваќте ки он доду ситади ти љорат бо 
ризои якдигар аз шумо бошад! Ва 
хештанро макушед. ба дурустї ки 
Худо ба шумо Мењру бон аст.

30. Ва њар ки ба бедодї ва ситам 
чу нин кунад, ўро ба дўзах даро
рем; ва ин (кор) бар Худо осон 
аст.

31. агар шумо аз гуноњони каби
ра, ки аз он нањй карда шудаед, 
ка нора љўед, аз шумо гуноњони са
ѓира атон ро нобуд месозем ва шумо
ро ба мањалли гиромї дармеорем.27

32. Ва он чиро таманно макунед, 
ки Худо ба он баъзеи шуморо бар 
баъзе бартарї додааст. барои мар
дон – аз он чи њосил кардаанд – 
бањ рае њаст; ва барои занон – аз 
он чи њосил кардаанд – бањрае 
њаст. Ва аз Худо бахшоиши Ўро 
суол кунед! ба дурустї ки Худо ба 
њама чиз Доно аст.

33. Ва Мо барои њар чизе аз он чи 
падару модар ва хешон гузошта
анд, ворисон муќаррар кардем; 
ва ба касоне, ки ањду паймон бас
таед, бањраашонро бидињед.28 ба 
ду рустї ки Худо бар њама чиз Њо
зир аст.
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34. Мардон – ба сабаби он ки Ху
до баъзе одамиёнро бар баъзе бар
тарї додааст; ва ба сабаби он ки 
аз амволашон харљ карданд, бар 
занон корсози тасаллут ёфта шу
даанд. Пас, занони не кў кор фар
монбардоранд ва дар ѓайбат(и 
шав њар) нигоњдорандаи чизеанд, 

ки Худо онро нигоњ доштааст. Ва 
он занонеро, ки аз саркашиа шон 
тарс доред, панд дињед; ва пас, 
дар хобгоњ онњоро тарк кунед,29 
пас, онњоро бизанед; ва агар ба 
шу мо фармонбардорї карданд, 
пас, бар онњо роњ(и ситам) ма
љўед! ба дурустї ки Худо баланд
мар та баи бузург ќадр аст.

35. агар аз људоии зану шавњар 
би тарсед, пас, доваре аз хешо
ни мард ва доваре аз хешони зан 
ра вон кунед; агар (ин доварон) 
сулњ ро бихоњанд, албатта, Худо 
он њо ро ба њам оварад. ба дурустї 
ки Ху до Донои Огоњ аст.

36. Ва Худоро бипарастед ва чи
зеро шарики Ў муќаррар макунед 
ва ба падару модар ва ба хешон 
ва ятимон ва гадоён ва њамсояи 
хешованд ва њамсояи бегона ва 
њамнишини наздик ва мусофир ва 
он, ки дасти шумо молик шуд,30 
на кўкорї кунед! Њамоно Худо ка
серо дўст намедорад, ки ботакаб
бури худсито бошад;

37. касонеро, ки бухл мекунанд 
ва мар думро ба бухл31 мефармо
янд ва он чиро, ки Худо аз фазли 
Худ ба онњо додааст, пинњон ме
до ранд. Ва барои кофирон азоби 
хор кунан дае омода сохтаем;
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38. ва касонеро, ки амволашонро 
барои худнамої ба мардум харљ ме
кунанд ва ба Худо ва рўзи ќиё мат 
имон надоранд. Ва њар ки Шай тон 
ёри ў бошад, пас вай бад ёр ест.

39. Ва агар ба Худо ва рўзи охир 
имон меоварданд ва аз он чи Худо 
ба онњо додааст, харљ мекарданд, 
барояшон чї зиён буд? Ва Худо ба 
онњо Доност.

40. ба дурустї ки Худо ба вазни 
заррае ситам намекунад; ва агар 
он амал некї бошад, онро дучан
дон кунад ва аз назди Худ музди 
бузург бидињад.

41. Пас, чї њол бошад он гоњ, ки 
аз њар ќавм гувоњеро биёрем ва ту
ро бар ин уммат гувоњ биоварем.

42. Дар он рўз касоне, ки кофир 
шуданд ва ба Пайѓамбар нофар
монї карданд, орзу кунанд, ки эй 
кош, замин бар онњо њамвор карда 
шавад.32 Ва аз Худо њељ суханеро 
пинњон накунанд.

43. Эй мўъминон, дар њоле, ки 
шу мо маст бошед, ба намоз наз
дик машавед, то он ки бифањмед, 
чї мегўед;33 ва низ дар њолати ља
нобат, то он ки ѓусл кунед, магар 
он ки роњгузар бошед! Ва агар бе
мор ё мусофир бошед, ё касе аз 
шумо аз ќазои њољат биёяд, ё бо 

занон њамхоба шавед ва обро наё
бед, пас ќасди хоки пок (таяммум) 
кунед: (бо он) рўй ва дастњои 
хешро масњ кунед! ба дурустї ки 
Ху до афвкунандаи Омурзанда 
аст.

44. Оё касонеро надидї, ки бањ
рае аз Китоб дода шудаанд? Гум
роњиро меситонанд ва мехо њанд, 
ки шумо (низ) роњро гум кунед.
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45. Ва Худо ба душманони шумо 
Донотар аст; ва Худо Дўст бас аст; 
ва Худо Ёридињанда бас аст.

46. аз яњудиён ќавме њастанд, ки 
калимаро аз љойњояш таѓйир ме
кунанд ва мегўянд: «Шунидем ва 
осї шудем»; ва (мегўянд): «ис
маъ ѓайра мусмаъин»; ва «роъи
но». (суханро) ба забони худ ме
печонанд34 ва дар дин таъна меза
нанд. агар онњо мегуфтанд: «Шу
нидем ва фармонбардорї кар

дем»; ва «ис маъ»35 ва «унзурно»36 
– њамоно барои онњо бењтар ва ду
русттар мебуд. лекин Худо он њоро 
ба сабаби куфрашон лаънат карда
аст. Пас, ба љуз андаке имон наме
оранд.

47. Эй ањли Китоб, ба он чи фуруд 
овардем – тасдиќкунандаи он чи, 
ки бо шумо аст – имон оред, пеш 
аз он ки (сурати) рўйњоро мањв 
кунем, пас бар шакли пушти рўй
њо бигардонем, ё онњоро лаънат 
кунем, чунон ки ањли шанберо37 
лаънат кардем! Ва њукми Худо 
(иљро) шуданист.

48. ба дурустї, Худо онро, ки ба
рои Ў шарик муќаррар карда ша
вад, намеомурзад; ва ѓайри он њар 
киро хоњад, меомурзад. Ва њар ки 
барои Худо шарик муќаррар ку
над, њамоно гуноњи бузургро ду
рўѓ барбастааст.

49. Оё касонеро нади дї, ки худро 
(пок гуфта) ситоиш мекунанд? 
бал ки Худо њар киро хоњад, сито
иш мекунад. Ва ба миќдори риш
тае38 ситам карда нахоњанд шуд.

50. бибин, чї гуна бар Худо ду
рўѓ ро мебанданд. Ва ин гуноњи 
ош ко ро бас аст.

51. Оё касонеро надидї, ки бањрае 
аз Китоб дода шудаанд, ба буту 
тоѓут мўътаќид мешаванд ва дар 
њаќќи кофирон мегўянд, ки онњо 
аз мўъминон роњёбандатаранд?
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52. Онон гурўњеанд, ки Худо лаъ
наташон кардааст. Ва њар касе
ро, ки Худо лаънат кунад, барои ў 
ёридињандае нахоњї ёфт.

53. Оё барои онњо аз подшоњї бањ
рае њаст? Пас (он њангом) миќ до
ри наќире39 ба мардум нади њанд.

54. Ё ба мардуме њасад мекунанд, 
ки Худо ба онњо аз фазли Худ 
(бањ ра) додааст. Пас ба дурустї 
ки ба хонадони иброњим Китобу 
до ниш додем ва ба онњо подшоњии 
бу зург додем.

55. аз онњо касе њаст, ки ба он Ки
тоб имон овард ва аз онњо касе 
њаст, ки аз вай рўй гардонд. Ва дў
зах – оташи афрўхта кифоят аст.

56. Њамоно, касонеро, ки ба оят
њои Мо кофир шуданд, зуд ба 
оташ дароварем; њар гоњ, ки пўст
њояшон бипазад, ба иваз бароя
шон ба љуз он пўстњои дигар пай
до кунем, то азобро бичашанд. ба 
дурустї ки Худо Ѓолиби устувор
кор аст.

57. Ва касонеро, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, зуд ба 
бўстонњое дарорем, ки аз зери он 
љўйњо меравад, (дар њоле ки онњо) 
дар он њамеша љовидонанд; дар он 
љо барои онњо занони поккарда
шуда њаст; ва онњоро ба сояи бар
давом40 дарорем.

58. ба дурустї, Худо ба шумо ме
фармояд, ки амонатњоро ба ањли 
онњо адо кунед ва (мефармояд, 

ки) чун миёни мардум њоким ша
вед, ба ростї њукм кунед. Њароина 
некў чизе аст, ки Худо бо он ба 
шумо панд медињад. ба дурустї 
ки Худо Шунавои биност.

59. Эй мўъминон, Худоро фар
мон бар дорї кунед ва Пайѓам бару 
фар монравоёнро41 аз љинси хеш 
фар мон бар дорї кунед! Пас, чун 
дар чизе ихтилоф кунед, агар ба 
Худо ва рўзи охир эътиќод доред, 
онро ба сўи Худо ва Пайѓамбар 
боз гар донед! ин ба (эътибори) 
оќи бат бењ тар ва некўтар аст.
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60. Оё касонеро надидї, ки гу
мон мекунанд, ки ба он чи ба сўи 
ту нозил карда шудааст ва ба он 
чи пеш аз ту нозил карда шудааст, 
имон овардаанд, мехоњанд (кор
њои хешро) ба муњокимаи сар каш42 
баранд? Ва њол он ки ба онњо фар
муда шуд, ки аз вай мункир ша
ванд. Ва Шайтон мехоњад, ки он
њоро ба гумроњии дур андозад.

61. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«ба сўи он чи Худо нозил карда
аст ва ба сўи Пайѓамбар биёед!» – 
он мунофиќонро бибинї, ки аз ту 
рўй тофта бозмеистанд.

62. Пас, (њоли онњо) чї гуна аст, 
он гоњ, ки ба онњо – ба сабаби он 
чи дастњояшон пеш фиристодааст 
– мусибате бирасад, назди ту биё
янд, ба Худо ќасам мехўранд, ки 
«ба љуз некўкорї ва мувофиќат 
кардан (чизе) нахоста будем?»43

63. ин гурўњ касоне њастанд, ки 
Худо он чиро, ки дар дилњояшон 
аст, медонад; пас, аз онњо рўй би
гардон;44 ва ба онњо панд бидењ; ва 
ба онњо сухане бигў, ки расо (ва 
муассир) дар дилашон бошад!

64. Ва Мо њељ пайѓамбареро на
фиристодем, магар барои он ки ба 
њукми Худо ўро фармонбардорї 
кунанд. Ва агар онњо – ваќте ки 
бар хештан ситам карданд – назди 
ту меомаданд ва аз Худо омурзиш 
талаб мекарданд ва Пайѓамбар ба
рои онњо омурзиш талаб мекард, 
њамоно Худоро Тавбапазири Мењ
рубон меёфтанд.

65. Чунин нест; ба Парвардигорат 
ќасам, ки онњо имон намеоранд, то 
он ки туро дар ихтилофе, ки дар 
миёнашон воќеъ шуд, њакам ку
нанд; ва аз он чи њукм фармудї, 
дар дили худ тангї бознаёбанд ва 
ба гардан нињодан ќабул кунанд.
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66. Ва агар Мо бар онњо менавиш
тем, ки хештанро бикушед, ё аз 
хонањои хеш берун шавед, љуз ан
даке аз онњо ин (кор)ро намекар
данд. Ва агар он чиро мекарданд, 
ки ба он панд дода мешаванд, ња
моно барои онњо бењтар ва дар са
бот(и дин) устувортар мебуд.

67. Ва он гоњ, албатта, аз назди 
Хеш музди бузург ба онњо медодем.

68. Ва онњоро ба роњи рост њидоят 
мекардем.

69. Ва касоне, ки Худову Пайѓам
барро фармон бурданд, њамроњи 
ононанд аз пайѓамбарон ва сид
диќон ва шањидон ва солењон, ки 
Худо бар онњо инъом кардааст. Ва 
онњо некў рафиќонанд.

70. ин бахшоиш аз Худост. Ва 
Ху до Доно бас аст.

71. Эй мўъминон, силоњи худро 
бар гиред ва гурўњгурўњ берун ра
вед, ё њама љамъ омада берун равед!

72. Ва њамоно аз шумо касе њаст, 
ки диранг мекунад;45 пас, агар му
си бате ба шумо бирасад, бигўяд: 
«Ху до бар ман инъом кард, чун бо 
он њо њозир набудам».

73. Ва агар неъмате аз Худо ба 
шу мо бирасад, гўё миёни шумо ва 

миё ни вай њаргиз дўстї набуд, би
гўяд: «Кош, бо онњо мебудам, пас 
мат лаби бузургро меёфтам!»

74. Пас, касоне, ки зиндагонии 
дун ёро ба (ивази) охират мефу рў
шанд, бояд ки дар роњи Худо љанг 
кунанд. Ва њар ки дар роњи Худо 
љанг кунад ва кушта шавад, ё ѓолиб 
ояд, ба ў музди бузург би дињем.
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75. Ва чист шуморо, ки дар роњи 
Худо љанг намекунед ва (низ) ба
рои бечорагон аз мардон ва занон 
ва кўдакон – онон,46 ки мегўянд: 
«Эй Парвардигори мо, аз ин дења, 
ки ањли он ситамгаранд, моро бе
рун ор ва аз назди Худ барои мо 
корсозе муќаррар кун ва аз наз
ди Худ барои мо ёридињандае му
ќаррар кун»?

76. Мўъминон дар роњи Худо љанг 
мекунанд; ва кофирон дар ро њи 
тоѓут љанг мекунанд. Пас, бо дўс
тони Шайтон љанг кунед! ба ду
рустї ки њилаи Шайтон суст аст.

77. Оё касонеро надидї, ки ба он
њо гуфта шуд: «Дасти худ боздо
ред47 ва намозро барпо кунед ва 
закотро бидињед»?48 Пас, чун бар 
онњо љанг навишта шуд, ногоњ гу
рўње аз онњо, монанди тарсидан аз 
Худо ё сахттар (аз он), аз мардум 
метарсиданд ва гуфтанд: «Эй Пар
вардигори мо, чаро корзорро бар 
мо навиштї? Чаро то ваќте наздик 
моро (зинда) нагузоштї?» бигў: 
«бањ рамандии дунё андак аст ва 
охират барои касе, ки парњезгорї 
кунад, бењтар аст ва миќдори риш
тае49 ситам карда нахоњед шуд».

78. Њар љо, ки бошед, марг шумо
ро дармеёбад, агарчи дар кохњои 
ба ланд бошед. Ва агар ба онњо неъ
мате бирасад, гўянд: «ин аз наз
ди Худо аст». Ва агар ба онњо ба
дие бирасад, гўянд: «ин аз назди 
ту аст». бигў: «Њама аз назди Ху
дост». Пас, ин ќавмро чї њол аст, ки 
намехоњанд суханеро би фањ манд?

79. Он чи аз некўї ба ту расид, аз 
Худост; ва он чи аз бадї ба ту ра
сид, аз худи ту аст. Ва Мо туро ба
рои мардум Пайѓамбар фиристо
дем. Ва Худо Гувоњ бас аст.
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80. Њар ки Пайѓамбарро фармон
бар дорї кунад, пас, њамоно Худо
ро фармонбардорї кардааст. Ва 
њар ки рўй бигардонд, пас, туро 
бар онњо нигоњбон нафиристодаем.

81. Ва мегўянд:50 «Фар мон бар до
рї (дар дили мост)». Пас, чун аз 
назди ту берун раванд, гурўње аз 
онњо ба ваќти шаб ба ѓайри он чи 
ту мефармої, рой мезананд. Ва 
Ху до он чиро менависад,51 ки шаб 
мегўянд. Пас, аз онњо рў бигардон 
ва бар Худо таваккул намо! Ва 
Худо Корсоз бас аст.

82. Оё ќуръонро тааммул намеку
нанд? агар аз назди ѓайри Худо 
мебуд, албатта, дар он ихтилофи 
бисёр меёфтанд.

83. Ва ваќте ки хабаре аз эминї ё 
тарс назди онњо биёяд, онро маш
њур месозанд; ва агар онро ба сўи 
Пайѓамбар ва ба сўи фармонраво
ён аз худашон мегардониданд, ња
моно, он хабарро касоне аз он њо 
дармеёфтанд, ки (њаќиќати) он
ро бароварда метавонанд. Ва агар 
бахшоиши Худо ва рањмати Ў 
бар шумо намебуд, ба љуз андаке, 
(њама) албатта, Шайтонро пай
равї мекардед.

84. Пас, дар роњи Худо љанг кун;52 
љуз барои худат (барои касе) ља
воб гар нестї; ва мўъминонро раѓ
бат дењ!53 Наздик аст, ки Худо 
љан ги кофиронро боздорад. Ва 

Ху до ба љанг шадидтару ба уќубат 
до дан сахттар аст.

85. Њар ки нек шафоат кунад, ўро 
аз савоби он бањрае бошад; ва њар 
ки бад шафоат кунад, ўро аз азоби 
он њиссае бошад. Ва Худо бар њар 
чиз Тавоност.

86. Ва чун салом дода шавед, пас, 
ба гунае бењтар аз он салом дињед, 
ё ба њамон калима љавоб дињед. 
ба дурустї ки Худо бар њар чиз 
Њисобкунанда аст.
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87. Худо, ки ба љуз Ў њељ маъбуд 
нест, албатта, шуморо ба рўзи ќиё
мат – дар он њељ шак нест – ба њам 
оварад. Ва кист, ки дар сухан аз 
Ху до ростгўйтар бошад?

88. Пас чист шуморо,54 ки дар бораи 
мунофиќон ду гурўњ шудед? Ва Ху
до онњоро ба шумии он чи карданд, 
нагунсор сохт. Оё мехоњед касе
ро роњ намоед, ки Худо ўро гум роњ 
сохта аст? Ва њар киро Ху до гумроњ 
кунад, барои ў њељ роње наёбї.

89. Орзу карданд, ки шумо низ ко
фир шавед, чунон ки онњо кофир 
шуданд, пас, баробар бошед. Пас, 
њељ касро аз онњо дўст магиред, 
то он ки дар роњи Худо њиљрат ку
нанд!55 Ва агар рўй гардонданд,56 
пас, њар љо, ки онњоро ёбед, асир 
би гиред ва бикушед! Ва касеро аз 
онњо дўст ва ёр магиред, –

90. магар ононро, ки бо гурўње 
пай ванд доранд, ки миёни шумо 
ва миёни онњо паймон њаст; ё наз
ди шумо биёянд ва синаи онњо аз 
он, ки бо шумо биљанганд, ё бо 
ќав ми хеш биљанганд, танг омада
аст! Ва агар Худо мехост, њамоно 
онњоро бар шумо пирўз месохт, 
пас, бо шумо мељангиданд. Ва 
агар аз шумо як сў шаванд ва бо 
шу мо љанг накунанд ва ба сўи 
шумо пайѓоми сулњро биафка
нанд, пас, Худо шуморо бар онњо 
роње надодааст.

91. ба зудї ќавми дигареро хоњед 
ёфт, ки мехоњанд њам аз шумо 
эмин шаванд ва њам аз ќавми худ 
эмин шаванд. Њар гоњ, ки ба сўи 
фитнаангезї бозгардонида меша
ванд, дар он нагунсор андохта ша
ванд.57 Ва агар аз шумо яксў на
шаванд ва ба сўи шумо пайѓоми 
сулњро наафкананд ва дасти хеш
ро бознадоранд, пас, њар љо, ки 
он њоро ёбед, асир бигиред ва би
кушед! Ва Мо ба шумо бар онњо 
њуљ љати ошкор додаем.
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92. Ва мўъминеро насазад, ки мўъ
минеро бикушад, магар ба хато.58 
Ва њар ки мўъминеро ба хато би
кушад, пас, бар ўст озод карда
ни бардаи мўъмин ва расонидани 
хунбањо ба касони маќтул, магар 
он ки (аз он) даргузаранд. Ва агар 
(маќтул) аз гурўњи душманони 
шу мо ва мўъмин бошад, пас, бар 
ўст озод кардани бардаи мўъмин.59 
Ва агар (маќтул) аз ќавме бошад, 
ки миёни шумо ва онњо паймон 
аст, пас, бар вай аст расонидани 
хунбањо ба касони ў ва озод кар
дани бардаи мўъмин; ва њар ки на
ёбад, пас, бар ўст ду моњ пай дар 
пай рўза доштан; (ин) (ба љињати 
ќабули) тавба аз љониби Худо аст. 
Ва Худо Донои устуворкор аст.

93. Ва њар ки мўъминеро ба ќасд 
бикушад, пас, љазои ў дўзах аст, 
дар он љовид бошад; ва Худо бар 
ў хашм гирифтааст ва ўро лаънат 
кардааст ва азоби бузург барои ў 
омода сохтааст.

94. Эй мўъминон, чун дар роњи 
Ху до сафар кунед, (нек) тањќиќ 
ку нед ва касеро, ки ба шумо бо 
са лом мурољиат кунад, магўед: 
«Мўъ мин нестї» – матои зиндаго
нии дунёро металабед; ва назди 

Худо ѓаниматњои бисёр њаст. Шу
мо пеш аз ин њамчунин будед ва 
Худо бар шумо инъом кард; пас, 
тањќиќ кунед – ба дурустї ки Ху
до ба он чи мекунед, Огоњ аст!
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95. аз мўъминон – бознишаста
го ни ѓайри маъзур60 ва дар роњи 
Худо бо молу љони хеш љињодку
нандагон баробар нестанд. Худо 
дар мартабањо ба онон, ки бо молу 
љони хеш љињодкунандаанд, бар 
бознишастагон фазл додааст; ва 
Худо њар якеро ваъдаи нек кар
дааст. Ва Худо муљоњидонро бар 
боз нишастагон ба музди бузург 
бартарї додааст.

96. (ин) мартабањо ва омурзиш ва 
бахшоиш аз љониби Ў аст; ва Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.

97. ба дурустї, ба онон, ки фа
риш тагон арвоњашонро ќабз кар
данд, – дар њолате, ки бар хештан 
ситамгар буданд61 – (фариштагон) 
гуфтанд: «Шумо дар чї њол бу
дед?» Гуфтанд: «Дар замин бечо
рагон будем». Гуфтанд: «Оё зами
ни Худо фарох набуд, то дар он 
њиљ рат мекардед?» Пас, љои онњо 
дў зах аст; ва ў бад љое аст; –

98. магар онон аз мардон ва занон 
ва кўдакон, ки ба њаќиќат нотаво
нанд, њељ чора надоранд ва њељ 
роњ намеёбанд.

99. Пас, наздик аст, ки Худо он
њоро афв кунад; ва Худо афвку
нандаи Омурзанда аст.

100. Ва њар ки дар роњи Худо тар
ки ватан кунад, дар замин иќо мат
гоњи бисёр ва фарохии маишат би
ёбад. Ва њар ки муњољир шуда ба 
сўи Худо ва пайѓамбари Ў аз хо
наи худ берун равад,62 пас, ўро 
марг дарёбад, пас, ба дурустї ки 
муз ди ў бар Худо аст; ва Худо 
Омур зандаи Мењрубон аст.

101. Ва чун дар замин сафар ку
нед ва агар аз он битарсед, ки 
кофи рон шуморо дар бало афка
нанд, пас гуноње бар шумо дар он 
нест, ки аз намоз (миќдоре) кўтоњ 
со зед. Њамоно кофирон барои шу
мо душмани ошкоро њастанд.
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102. Ва чун дар миёни онњо бошї63 
ва барои онњо намозро барпо ку
нї, бояд ки гурўње аз онњо бо ту 
биистанд ва силоњи хеш биги
ранд; ва чун саљда кунанд, бояд 
ки аз паси шумо бошанд;64 ва он 
гурўњи дигар, ки њанўз намоз на
кардаанд, бояд ки биёянду бо ту 
намоз кунанд ва бояд ки њизр65 ва 
силоњи худро бигиранд. Кофи
рон орзу кар данд, ки кош аз силоњ 
ва матои хеш ѓофил шавед, то як
бора бар шумо њамла кунанд. Ва 
агар шу моро ранље аз борон бошад 
ё бе мор бошед, пас, бар шумо њељ 
гуноњ дар он нест, ки силоњи худ
ро бинињед ва, албатта, њизри худ 
бигиред. ба дурустї ки Худо азо
би расвокунандае барои кофирон 
омода кардааст.

103. Пас, чун намозро тамом кар
дед, Худоро истода ва нишаста ва 
бар пањлўњои хеш ёд кунед! Ва 
чун (аз хавф) орамидед, намоз
ро бар по кунед!66 ба дурустї ки 
намоз бар мўъминон фарзи ваќти 
муайян кардашуда аст.

104. Дар љустуљўи кофирон сустї 
макунед! агар шумо дардманд ме
шавед, онњо низ дардманд меша
ванд, чунон ки шумо мешавед; ва 
шумо аз Худо он чиро умед доред, 

ки онњоро (ба он) умед нест. Ва 
Худо Донои устуворкор аст.

105. Њамоно Мо Китобро ба ростї 
ба сўи ту фуруд овардем, то бо он 
чи Худо туро шиносо сохтааст, 
дар миёни мардум њукм кунї; ва 
ба рои њимояти хиёнаткунандагон 
ху су маткунанда мабош!
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106. Ва аз Худо омурзиш бихоњ; 
ба дурустї ки Худо Омурзандаи 
Мењрубон аст!

107. Ва аз љониби онон, ки ба хеш
тан хиёнат мекунанд, хусумат ма
кун! Њамоно Худо касеро дўст 
на до рад, ки хиёнаткунандаи гу
нањ гор бошад.

108. аз мардум пинњон мекунанд 
ва аз Худо пинњон намекунанд; ва 

шабонгоњ – он чиро аз сухан, ки 
Худо намеписандад, машварат ме
ку нанд; Худо бо онњо аст. Ва Ху
до ба он чи мекунанд, Фарогиран
да аст.

109. Огоњ бошед шумо, эй ќавм, 
ки аз тарафи онњо дар зиндагонии 
дунё хусумат кардед, пас, кист, 
ки рўзи ќиёмат аз тарафи онњо бо 
Худо хусумат хоњад кард ва ё кист, 
ки бар онњо корсозанда бошад?

110. Ва њар ки кори бад бикунад, 
ё бар хештан ситам кунад, сипас 
аз Худо омурзиш талабад, Худоро 
Омурзандаи Мењрубон биёбад.

111. Ва њар ки гуноње бикунад, 
пас, љуз ин нест, ки онро бар љони 
хеш мекунад. Ва Худо Донои усу
туворкор аст.

112. Ва њар ки хатое ё гуноње бику
над, сипас ба он бегуноњеро тўњ мат 
кунад, пас бўњтон ва гуноњи ошко
ре бар (дўши) худ бардоштааст.

113. Ва агар фазли Худо ва бах
шоиши Ў бар ту намебуд, гурўње 
аз онњо ќасд карда буданд, ки ту
ро гумроњ кунанд. Ва ба љуз хеш
тан (касеро) гумроњ намекунанд; 
ва ба ту њељ зиён нарасонанд. Ва 
Худо бар ту Китобу њикмат фу
руд овардааст; ва он чиро наме
донистї, ба ту омўхтааст; ва фаз
ли Худо бар ту бузург аст.
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114. Дар бисёре аз машварати 
пин њо нии онњо хубие нест, лекин 
(ху бї дар машварати) касест, ки 
ба са даќа ё ба кори писандида ё ба 
са лоњ корї миёни мардум фармо
яд. Ва њар ки инро ба талаби хуш
ну дии Худо кунад, ба зудї ба ў 
муз ди бузург бидињем.

115. Ва њар ки баъд аз он, ки роњи 
рост барояш њувайдо шуд, ба Пай
ѓамбар мухолифат кунад ва ѓайри 
роњи мўъминонро пайравї кунад, 
ўро бо он чи дўст медорад, вогузо
рем ва ўро ба дўзах дарорем; ва он 
бад љоест.

116. ба дурустї, Худо онро, ки ба 
Ў шарик орад, намеомурзад; ва ѓай
ри он њар киро хоњад, меомур зад. 
Ва њар ки ба Худо шарик му ќаррар 
кунад, пас сахт гумроњ шудааст.

117. Онњо ба љуз Худо намепарас
танд, магар илоњањоеро; ва наме
па рас танд, магар Шайтони сар
каш ро,

118. (ки) Худо ўро лаънат карда
аст. (Шайтон) гуфт: «аз бандаго
нат њиссаи (дар илми азалї) муай
яншударо, албатта, бигирам.

119. Ва, албатта, онњоро гумроњ 
ку нам ва дар орзу(и ботил) афка
нам; ва, албатта, ба онњо бифар
моям, то гўши чањорпоёнро би
ши ко фанд; ва, албатта, ба онњо 
би фар моям, то офариниши Худоро 

таѓйир дињанд».67 Ва њар ки ба љуз 
Ху до Шайтонро дўст гирад, пас, 
ба зиёни ошкоре зиёнкор шудааст.

120. Ў ба онњо ваъда медињад ва 
он њоро дар орзу меандозад. Ва 
Шай тон ба онњо ваъда намекунад, 
магар ба фиреб.

121. Љои онњо дўзах аст ва аз он 
ро њи халосї наёбанд.
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122. Ва ононро, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
ба бўстонњое дарорем, ки зери он 
љўй њо меравад; он љо њамеша љо
ви дон бошанд. Ваъдаи Худо рост 
аст. Ва кист, ки дар сухан аз Худо 
рост гўйтар бошад?

123. (Кор) на ба (мувофиќи) ор
зуи шумост ва на ба (мувофиќи) 

ор зуи ањли Китоб. Њар ки кори 
бад кунад, ба он љазо дода хоњад 
шуд; ва барои худ ба љуз Худо њељ 
дўсте ва ёридињандае наёбад.

124. Онон аз мардон ва занон, ки 
мўъ мин бошанд ва корњои шоис
та кунанд, ба бињишт дароянд ва 
миќдори наќире68 ситам карда на
шаванд.

125. Ва дини кист некўтар аз ка
се, ки рўи худро ба Худо мутеъ 
сохт ва ў некўкор аст; ва мил ла ти 
иброњимро, ки њаниф буд, пай
равї кард? Ва Худо иброњим ро 
дўст гирифтааст.

126. Ва он чи дар осмонњост ва он 
чи дар замин аст, аз они Худост; ва 
Худо њама чизро Фарогиранда аст.

127. Ва дар боби занон аз ту тала
би фатво мекунанд,69 бигў: «Дар 
боби онњо Худо ба шумо фатво ме
дињад ва он чи дар Китоб бар шу
мо хонда мешавад, дар њаќќи он 
ятимањо (нозил шудааст), ки ба 
он њо он чиро намедињед, ки бароя
шон фарз карда шудааст; ва раѓ
бат мекунед, ки бо онњо никоњ ку
нед; ва дар боби кўдакони нотавон 
(нозил шудааст) ва (ба он њукм 
аст), ки ба ятимон бо инсоф раф
тор кунед. Ва Худо ба он чи аз не
кўї мекунед, Доност».
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128. Ва агар зане аз шавњараш 
хав  фи саркашї ё рўгардонї дошта 
бо шад, пас, бар онњо боке нест, 
ки дар миёни худ ба навъе сулњ 
оранд; ва сулњ кори бењтар аст. Ва 
нафсњо бар бухл њозиранд.70 Ва 
агар некўкорї ва парњезгорї ку
нед, пас, ба дурустї ки Худо ба он 
чи мекунед, Доност.

129. Ва њарчанд ба кўшиш раѓбат 
ку нед, њаргиз наметавонед миё
ни занон адл кунед; пас, боре, ба 
тамом каљї макунед, то он ки он 
занонро монанди муаллаќа71 во
гу зо ред. Ва агар ислоњ кунед ва 
парњезгорї намоед, пас, ба ду
рустї ки Худо Омурзандаи Мењ
ру бон аст.

130. Ва агар аз якдигар људо ша
ванд,72 Худо њар якеро аз тавонга
рии Худ бениёз гардонад; ва Худо 
Фарохнеъмати устуворкор аст.

131. Ва он чи дар осмонњост ва он 
чи дар замин аст, аз они Худост. 
Ва њамоно ононро пеш аз шумо, 
ки Китоб дода шуданд ва шуморо 
низ њукм фармудем, ки: «аз Худо 
битарсед!» Ва агар кофир шавед, 
пас ба дурустї ки он чи дар ос
монњо аст ва он чи дар замин аст, 
аз они Худост; ва Худо Тавонгари 
сутудашуда аст.

132. Ва он чи дар осмонњост ва он 
чи дар замин аст, аз они Худост; 
ва Худо Корсоз бас аст.

133. Эй мардум! агар (Худо) хо
њад, шуморо (аз миён) мебарад ва 
дигаронро (ба вуљуд) меоварад. 
Ва Худо бар ин кор Тавоност.

134. Њар ки подоши дунёро бихо
њад,73 пас, подоши дунё ва охират 
назди Худост; ва Худо Шунавои 
биност.74
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135. Эй мўъминон, дар инсоф бо
ус тувор бошед, барои Худо гуво
њидињанда бошед – агарчи бар за
рари хештан, ё падару модар ва 
хешовандон – чи тавонгару чи 
фаќир – бошад; (ба њар њол) Худо 
бар онњо Мењрубонтар аст! Пас, 
аз адл рўй гардонида ба хоњиши 
нафс пайравї макунед! Ва агар су
ханро печонед, ё рўй бигардонед, 
пас, ба дурустї ки Худо бар он чи 
мекунед, Огоњ аст.

136. Эй мўъминон, ба Худо ва 
пай ѓамбари Ў ва он Китоб, ки бар 
пайѓамбари Худ фурў фирис тода
аст ва он Китоб, ки пеш аз ин фурў 
фиристодааст, имон оред! Ва њар 
ки ба Худо ва ба фа риш тагони Ў 
ва Китобњои Ў ва пай ѓамбарони Ў 
ва ба рўзи охир кофир шавад, ња
моно, сахт гум роњ шудааст.

137. Касоне, ки имон оварданд, 
боз кофир шуданд, сипас, боз имон 
овар данд, сипас, боз кофир шу
данд ва дар куфр зиёдат карданд75 
– Худо њаргиз онњоро наомур зад 
ва њаргиз ба онњо роње нана моё над.

138. ба мунофиќон аз он хабар 
дењ, ки барои онњо азоби дардди
њан да бошад –

139. онњое, ки ба љои мўъминон 
ко фиронро дўст мегиранд! Оё наз
ди онњо арљмандї металабанд? Ва 
ба дурустї ки њамаи арљмандї як
љо аз они Худо аст.

140. Ва њамоно дар ќуръон бар 
шу мо (њукм) фурў фиристодааст: 
чун бишунавед, ки оятњои Ху до 
инкор мешаванд ва ба онњо та мас
хур карда мешавад, пас, бо он њо 
манишинед, то он ки дар суха не 
ба љуз он шурўъ кунанд; вагар на, 
шумо њам монанди онњо бошед. 
ба дурустї ки Худо њамаи му
нофиќон ва кофиронро (якљо) дар 
дўзах ба њам меоварад –
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141. ононеро, ки дар интизори шу
мо њастанд: пас, агар шуморо аз 
љониби Худо фатње бошад, гўянд: 
«Оё бо шумо набудем?»76 Ва агар 
кофиронро насибе бошад, гўянд:77 
«Оё бар шумо ѓолиб нашудем? Ва 
оё шуморо аз (зарари) мўъминон 
бознадоштем?»78 Пас, Худо рўзи 
ќиё мат миёни шумо њукм хоњад 
кард; ва Худо барои кофирон бар 
мўъ минон њаргиз роње кушода на
гардонад.79

142. Њамоно мунофиќон Худо
ро фиреб мекунанд; ва Худо низ 
он њоро фиреб мекунад. Ва чун ба 
намоз бархезанд, нохоњон бархе
занд ва ба мардум худнамої меку
нанд; ва ба љуз андаке Худоро ёд 
намеку нанд.

143. Дар миёни ину он дудилаанд, 
на ба сўи инонанду на ба сўи онон. 
Ва њар киро Худо гумроњ ку над, 
пас, барои ў њељ роње наёбї.

144. Эй мўъминон, кофиронро ба 
љуз мўъминон дўст магиред! Оё 
ме хоњед, ки барои Худо бар хеш
тан њуљљати ошкор собит кунед?

145. Њамоно мунофиќон дар таба
ќаи зертарини оташанд ва барои 
онњо њељ ёридињандае наёбї, –

146. магар онон, ки тавба карданд 
ва худро ислоњ карданд ва ба (ра

сани) Худо чанг заданд ва дини 
худро барои Худо холис гардони
данд; пас, он гурўњ њамроњи мўъ
минонанд. Ва Худо ба зудї ба 
мўъ минон музди бузург бидињад.

147. агар сипосдорї кунед ва имон 
оред, Худо ба азоби шумо чї ку
над? Ва Худо ќадршиноси Доност.
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148. Худо баланд гуфтани суха
ни бадро дўст намедорад, магар 
аз љо ниби он кас, ки зулм дида бо
шад. Ва Худо Шунавои Доност.

149. агар кори некро ошкоро ку
нед, ё онро пинњон кунед, ё аз си
таме афв кунед, пас, ба дурустї ки 
Худо афвкунандаи Тавоност.

150. Њамоно касоне, ки ба Худо ва 
пайѓамбарони Ў кофир мешаванд 

ва мехоњанд, ки дар миёни Худо ва 
пайѓамбарони Ў људої ан до занд;80 
ва мегўянд: «ба баъзе пайѓамбарон 
имон меорем ва ба баъзе кофир ме
шавем»; ва мехо њанд, ки дар миё
ни ину он роње ги ранд, –

151. он гурўњ дар њаќиќат кофи
ранд. Ва барои кофирон азоби 
хор ку нанда омода сохтаем.

152. Ва ба касоне, ки ба Худо ва 
пайѓамбарони Ў имон оварданд ва 
дар миёни њељ яке аз онњо људої 
на андозанд, Худо муздашонро 
хо њад дод. Ва Худо Омурзандаи 
Мењ ру бон аст.

153. ањли Китоб аз ту дархост ме
кунанд, ки аз осмон бар онњо Ки
тобе фуруд орї.81 Онњо аз Мўсо бу
зургтар аз инро суол карда буданд, 
гуфтанд: «ба мо Худоро ошкоро би
намоён!» Пас ба сабаби гуноњашон 
соиќа онњоро гирифт. боз, баъд аз 
он, ки ба онњо мўъљизањо омад, гў
соларо худо ги рифтанд. Пас, инро 
аз онњо афв кар дем ва ба Мўсо ѓа ла
баи ошкор додем.

154. Ва барои гирифтани паймо
нашон Турро болои онњо бардош
тем ва ба онњо гуфтем: «ба дарво
за саљдакунон дароед!» Ва ба онњо 
гуфтем: «Дар рўзи шанбе таљовуз 
ма кунед!» Ва аз онњо паймони ус
тувор гирифтем.
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155. Пас, ба сабаби паймони худ
ро шикастанашон ва куфрашон 
ба оятњои Худо ва пайѓамбаронро 
ба ноњаќ куштанашон ва гуфтана
шон, ки: «Дили мо дар парда аст» 
– балки Худо ба сабаби куфрашон 
бар дили онњо мўњр нињодааст; ва 
ба љуз андаке имон наоранд;

156. ва (низ) ба сабаби куфрашон 
ва гуфтани бўњтоне бузург бар 
Мар ям;82

157. ва (ба сабаби) гуфтанашон, 
ки њамоно мо Масењ – исо писари 
Мар ямро куштем, ки пайѓамбари 
Худо буд, (ба ѓазаби Худо гириф
тор шуданд). Ва ўро накушта анд 
ва ўро бар дор накардаанд, ва
лекин бар онњо монанд шуд. Ва 
њароина касоне, ки дар боби исо 
ихтилоф карданд, аз њоли ў дар 
шак афтоданд ва онњоро ба он до
нише нест; лекин пайравии гумон 
мекунанд. Ва ба яќин ўро накуш
таанд, –

158. балки Худо ўро ба сўи Худ 
бардошт. Ва Худо Ѓолиби усту
воркор аст.

159. Ва аз ањли Китоб њељ кас 
нест, магар он ки, албатта, ба исо 
пеш аз мурдани исо имон ова
рад;83 ва рўзи ќиёмат исо бар онњо 
гувоњ бошад.

160. Пас ба сабаби зулме (ки) аз 
яњудиён (ба зуњур омад) ва ба са
баби бисёр боздоштани онњо (мар
думро) аз роњи Худо бар он њо 
чизњои покизаеро њаром сохтем, 
ки барояшон њалол буданд.

161. Ва (ба сабаби) судро гириф
тани онњо; ва њол он ки аз он 
манъ карда шудаанд; ва амволи 
мардум ро ба ноњаќ хўрдани онњо. 
Ва барои кофирони онњо84 азоби 
дард дињандае муњайё кардем.

162. лекин аз онњо собитќадамон 
дар илм; ва мўъминоне, ки ба он 
чи ба сўи ту фурў фиристода шу
дааст ва ба он чи пеш аз ту фурў 
фиристода шудааст, имон мео
ранд; ва барподорандагони намоз; 
ва (њамчунин) закотдињандагон; 
ва ба Худо ва рўзи охир имон ова
ран дагон – ба онњо ба зудї музди 
бу зург бидињем.
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163. ба дурустї ки Мо ба сўи ту 
вањй фиристодем, чунон ки ба сўи 
Нўњ; ва пайѓамбарони пас аз вай 
вањй фиристодем; ва чунон ки ба 
сўи иброњим ва исмоил ва исњоќ 
ва Яъќуб ва наберагонаш ва исо 
ва айюб ва Юнус ва Њорун ва су
лаймон вањй фиристодем; ва чу
нон ки ба Довуд Забурро додем.

164. Ва пайѓамбароне, ки ќиссаи 
онњоро пеш аз ин ба ту гуфтаем ва 
пайѓамбароне, ки ќиссаи онњоро 

ба ту нагуфтаем. Ва Худо бо Мўсо 
нек сухан гуфт.

165. Пайѓамбарони муждадињанда 
ва бимкунанда (фиристодем), то 
мар дум ро баъд аз фиристодани 
пай ѓам ба рон бар Худо њуљљате на
бо шад.85 Ва Худо Ѓолиби усту
вор кор аст.

166. лекин Худо дар њаќќи он чи 
ба сўи ту фурў фиристодааст, гу
воњї медињад, ки онро ба илми 
Худ фурў фиристод; ва фариш
тагон (низ) гувоњї медињанд; ва 
Худо Гувоњ бас аст.

167. Њамоно касоне, ки кофир шу
данд ва (мардумро) аз роњи Худо 
боздоштанд, дар њаќиќат, сахт 
гум роњ шуданд.

168. ба дурустї, Худо касонеро, 
ки кофир шуданд ва ситам кар
данд, њаргиз намеомурзад ва ба 
он њо роњеро наменамояд, –

169. магар роњи дўзах, (дар њоле 
ки) дар он њамеша љовиданд. Ва 
он бар Худо осон аст.

170. Эй мардум, ба дурустї ки Пай
ѓам баре ба ростї аз љониби Пар вар
дигоратон ба шумо омад, пас имон 
оред, (ки) барои шумо бењ тар бо
шад!86 Ва агар кофир шавед, (куф
ри шумо ба Ў зиён надорад), пас, 
њамоно он чи дар ос монњо ва замин 
аст, аз они Худо аст. Ва Худо До
нои устуворкор аст.
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171. Эй ањли Китоб, дар дини 
худ аз њад магузаред ва дар бораи 
Худо ба љуз сухани рост (чизе) 
магўед! Љуз ин нест, ки Масењ – 
исо писари Марям пайѓамбари 
Ху до ва калимаи Ўст, ки онро ба 
сўи Марям андохт; ва рўње аз (љо
ниби) Худост. Пас, ба Худо ва 
пайѓамбарони Ў имон оред ва ма
гўед: «(худоён) сеанд»! аз ин боз
монед,87 то барои шумо бењтар бо
шад!88 Љуз ин нест, ки Худо Маъ
буди Ягона аст ва Пок аст аз он, 
ки Ўро фарзанде бошад; он чи дар 
осмонњо ва замин аст, аз они Ўст. 
Ва Худо Корсозанда бас аст.

172. исо њаргиз аз он нанг надо
рад, ки бандаи Худо бошад; ва фа
риштагони муќарраб (низ нанг на
доранд). Ва Худо њамаи касоне
ро, ки аз бандагии Ў нанг доранд 
ва саркашї намоянд – якљо, назди 
Хеш хоњад барангехт.

173. аммо ба касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
муз дашонро ба тамом меди њад ва ба 
онњо аз фазли Худ зиёда медињад. 
Ва аммо касонеро, ки нанг дош
танд ва саркашї карданд, ба азоби 
дарддињанда азоб мекунад; ва ба
рои худ ба љуз Худо њељ дўсте ва 
њељ ёридињандае намеёбанд.

174. Эй мардум! ба дурустї ки да
леле аз Парвардигоратон назди 

шу мо омад. Ва равшании ошкоро 
ба сўи шумо нозил кардем.

175. аммо касонеро, ки ба Худо 
имон оварданд ва ба (расани) Ў 
чанг заданд, ба зудї дар рањмату 
фазл аз назди Худ дармеорад ва 
он њо ро ба сўи Худ роњи рост мена
моёнад.
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176. аз ту талаби фатво мекунанд, 
бигў: «Худо шуморо дар боби ка
лола89 фатво медињад: агар марде 
бимирад, ки фарзандаш нест ва ў 
хоњаре дошта бошад, пас нимаи он 
чи гузоштааст, барои хоњараш аст; 
ва он бародар вориси ин хоњар ме
шавад, агар ўро фарзанде набо
шад. Ва агар ду хоњар бошанд, 
пас, ду сеяки он чи гузоштааст, ба
рои он ду аст. Ва агар онњо чанд 

тан бошанд – мардону занон, пас 
(њар) мардро баробари насиби ду 
зан аст. Худо (њаќро) барои шумо 
баён мекунад, то гумроњ нашавед. 
Ва Худо ба њама чиз Доно аст».

5. Сураи мОида
(ХОН)

Дар Мадина нозил шуд, 120 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй мўъминон, ба паймонњо1 ва
фо кунед! Чањорпоёни анъом2 ба
рои шумо њалол карда шудааст, 
магар он чи бар шумо хонда хо њад 
шуд.3 Дар њоли эњром шикорро 
њалол мадоред. ба дурустї ки Ху
до он чи мехоњад, њукм мекунад.

2. Эй мўъминон, њурмати нишо
на њои Худоро; ва моњи њаромро;4 
ва ќурбониро; ва он чи дар гар
дани он ќилода5 меандозанд; ва 
ќасд кунандагони байтулЊаром
ро, ки аз Парвардигори худ фаз
лу хушнудї металабанд,6 машика
нед! Ва чун аз эњром берун баро
мадед, пас шикор кунед; ва душ
мании гурўње ба сабаби он, ки шу
моро аз МасљидулЊаром боз
доштанд, шуморо бар таљовуз кар
дан аз њад водор накунад.7 Ва бар 
некўкорї ва парњезгорї бо якди
гар мадад кунед ва бар гуноњу си
там бо якдигар мадад макунед; ва 
аз Худо битарсед! ба дурустї ки 
уќубати Худо сахт аст.
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3. бар шумо њаром карда шуд: 
мурдор; ва хун;8 ва гўшти хук; ва 
он чи ба ваќти забњи ў номи ѓайри 
Худо ёд карда шавад; ва он чи ба 
хафа кардан мурда бошад; ва он 
чи ба задан мурда бошад; ва он чи 
аз љои баланд афтода бимирад; ва 
он чи ба шох задан мурда бошад; 
ва он чи дарранда хўрда бошад, ба 
љуз он чи (баъд аз ин офатњо) забњ 
карда бошед; (ва низ њаром кар
да шуд) он чи бар нишонањои маъ
будони ботил забњ шуда бошад; 
ва он чи таќсими онро ба тирњои 
фол9 бихоњед. ин њама фисќ аст. 
Кофирон имрўз аз дини шумо ноу
мед шуданд; пас, аз онњо матарсед 
ва аз Ман битарсед! имрўз барои 
шумо дини шуморо комил кардам 
ва неъмати Худро бар шумо тамом 
кардам ва исломро барои шумо 
дин ихтиёр кардам. Пас, њар ки 
дар гуруснагї ночор шавад ва ба 
гуноњ моил набошад, њамоно Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.10

4. аз ту мепурсанд: «Чї чиз ба
роя шон њалол карда шуд?» бигў: 
«бароятон њалол карда шуд: по
ки зањо;11 ва он чи ки онро аз љон
варони шикорї омўхта бошед, дар 
њолате ки шумо омўзгор бошед, 
ба инњо баъзеи он чиро ме омўзед, 
ки Худо ба шумо омўхтааст; пас 
он чиро бихўред, ки барои шумо 
нигоњ доштанд;12 ва бар он номи 
Ху доро ёд кунед.13 Ва аз Худо би
тарсед; ба дурустї ки Худо Зуд њи
собкунанда аст!

5. имрўз покизањо барои шумо ња
лол карда шуд ва таоми ањли Ки
тоб барои шумо њалол аст ва та
оми шумо барои онњо њалол аст; 
(њамчунин бароятон њалол аст) за
нони покдоман аз мўъминон ва за
нони покдоман аз касоне, ки пеш 
аз шумо Китоб дода шуданд – агар 
мањрашонро ба онњо бидињед – аз 
роњи порсої, на шањватронї ва на 
пинњонї дўст гирифтан. Ва њар ки 
имонро инкор кунад, пас амалаш 
нобуд шавад ва ў дар охират аз зи
ёнкорон аст.
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6. Эй мўъминон, чун ба намоз бар
хезед, рўй ва дастњои худро то 
оринљ бишўед ва сари худро масњ 
кунед ва пойњои худро то шито
ланг (бишўед); ва агар бољанобат 
бо шед, пас ѓусл кунед! Ва агар 

бе мор ё мусофир бошед, ё яке аз 
шу мо аз халољой биёяд, ё занонро 
мисос карда бошед14 ва обро наё
бед, пас ќасди хоки пок (таяммум) 
кунед; ва аз он (хок) рўи худ ва 
дастњои худро масњ кунед. Ху до 
намехоњад, ки бар шумо ма шаќ
ќате машрўъ кунад, валекин ме
хоњад, ки шуморо пок созад ва бар 
шумо неъмати Худро тамом ку над, 
то шавад ки шукргузорї ку нед.

7. Неъмати Худоро бар хеш ва 
пай мони Худоро, ки бо шумо бас
та аст, ёд кунед! – он гоњ, ки гуф
тед: «Шунидем ва фар мон бардорї 
кар дем». Ва аз Худо битарсед! – 
ба дурустї ки Худо бар он чи дар 
си нањо бошад, Доност.

8. Эй мўъминон, барои Худо 
ќиём ку нанда ва ба ростї гувоњи
ди њанда бошед ва душмании ќав
ме шуморо бар тарки адл водор 
на кунад! адл кунед, адл ба пар
њезгорї наздиктар аст ва аз Худо 
би тарсед! ба дурустї ки Худо ба 
он чи мекунед, Огоњ аст.

9. Худо ба касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
омурзиш ва музди бузург ваъда 
кардааст.
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10. Ва касоне, ки кофир шуданд 
ва оятњои Моро ба дурўѓ нисбат 
карданд, ањли дўзаханд.

11. Эй мўъминон, неъмати Худо
ро бар хештан ёд кунед, он гоњ, 
ки ќавме ќасди дастдарозї ба сўи 
шумо карданд, пас дастњояшонро 
аз шумо боздошт! Ва аз Худо би
тарсед; ва мўъминон бояд ки бар 
Худо таваккул кунанд!

12. Ва ба дурустї ки Худо паймо
ни банї исроилро гирифт. Ва аз 
онњо дувоздањ сардор муайян сох
тем. Ва Худо гуфт: «Ман бо шумо
ам. агар намозро барпо доред ва 
закотро бидињед ва ба пай ѓам ба
рони Ман имон оред ва он њоро ёрї 
кунед ва Худоро ќар зи нек дињед, 
албатта, аз шумо гу но њо натонро 
нобуд созам ва, албатта, шуморо 
ба бўстонњое дарорам, ки зери он 
љўйњо меравад. Ва њар ки аз шумо 
баъд аз он кофир шавад, пас (бе
шак) роњи ростро гум кардааст».

13. Пас, ба сабаби паймони хешро 
шикастанашон онњоро лаънат кар
дем ва дилњояшонро сахт гардо
нидем: калимањоро аз љойњояшон 
тањриф мекарданд15 ва њиссаеро 
аз он чи ба он панд дода шуданд, 

фаромўш карданд. Ва њамеша ба 
хиёнате аз онњо – магар андаке аз 
он њо, огоњ мешавї. Пас, онњоро 
афв кун ва аз онњо даргузар! ба 
ду рустї ки Худо некўкоронро 
дўст медорад.
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14. Ва аз касоне паймон гирифтем, 
ки гуфтанд: «Мо насронї њас
тем». Ва њиссаеро аз он чи ба он 
панд дода шуданд, фаромўш кар
данд, пас дар миёни онњо то рўзи 
ќиёмат душманї ва кина барангех

тем. Ва Худо онњоро аз он чи ме
карданд, хабар хоњад дод.

15. Эй ањли Китоб! ба дурустї ки 
пайѓамбари Мо ба сўи шумо омад, 
барои шумо бисёреро аз Китоб,16 
ки пинњон медоштед, баён меку
над ва аз (таќсироти) бисёре дар
гузар мекунад. ба дурустї ки аз 
љониби Худо нуре ва Китобе17 рав
шан ба шумо омад.

16. Худо ба сабаби он њар касро, 
ки талаби ризои Ў кунад, ба сўи 
роњњои наљот њидоят мекунад ва 
онњоро ба иродаи Худ аз торикї 
ба сўи равшанї берун меорад ва 
он њоро ба сўи роњи рост њидоят 
ме кунад.

17. ба дурустї, касоне, ки гуф
танд: «Худо њамон Масењ писа
ри Ма р ям аст» – кофир шуданд. 
би гў: «Пас, кист, ки аз (иродаи) 
Ху до чизеро дигар кунад? агар би
хоњад, исо писари Марям ва мо
дараш ва онон, ки дар заминанд 
– њамаро якљо њалок кунад». Ва 
под шоњии ос монњо ва замин ва он 
чи дар миёни ин њар ду аст, аз они 
Худост; њар чи мехоњад, меофари
над. Ва Худо бар њама чиз Таво
ност.
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18. Яњудиён ва тарсоён гуфтанд: 
«Мо писарони Худо ва дўстони 
Ўем».18 бигў: «Пас чаро шумо
ро бар гуноњонатон азоб мекунад? 
бал ки шумо одамиёнед – аз љин
си он чи пайдо кардааст. Њар ки
ро хоњад, меомурзад; ва њар ки ро 
хо њад, азоб мекунад. Ва под шо њии 
ос монњо ва замин ва он чи дар ми
ёни ин њар ду бошад, аз они Худо 
аст; ва бозгашт ба сўи Ў аст».

19. Эй ањли Китоб! ба дурустї ки 
пайѓамбари Мо назди шумо омад, 
дар њолати фатрати пайѓамбарон19 
ба рои шумо (њаќро) баён мекунад, 
то нагўед, ки њељ муждадињанда 
ва бимкунандае назди мо наомад. 
(Оре) ба дурустї ки муждади њан да 
ва бимкунанда назди шумо омада
аст. Ва Худо бар њама чиз Тавоност.

20. Ва чун Мўсо ба ќавми худ 
гуфт: «Эй ќавми ман, неъмати Ху
доро бар хеш ёд кунед, он гоњ, ки 
дар миёни шумо пайѓамбаронро 
пай до кард ва шуморо подшоњ 
сохт ва ба шумо он чиро дод, ки ба 
њељ кас аз оламиён надод!20

21. Эй ќавми ман, ба Замини Пок, 
ки онро Худо барои шумо муќар
рар сохтааст, дароед ва ба самти 
пушти худ рўгардон машавед,21 ки 
он гоњ зиёнкор гардед!»

22. Гуфтанд: «Эй Мўсо, ба ду рус
тї ки он љо гурўње зўровар њас
танд; ва мо он љо њаргиз дохил на

шавем, то он ки онњо аз он љо бе
рун оянд; пас, агар онњо аз он љо 
берун шаванд, њамоно мо дароем!»

23. Ду мард аз ањли таќво, ки Ху
до бар онњо инъом карда буд, гуф
танд: «аз роњи дарвоза бар онњо 
дароед; ва чун (ба дарвоза) даро
мадед, пас, њамоно шумо ѓолиб 
бо шед; ва агар мўъмин њастед, ба 
Ху до таваккул кунед!»
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24. Гуфтанд: «Эй Мўсо, модом ки 
онњо дар он љоянд, мо њаргиз дар 
ин замин надароем! Пас, туву Пар
вар дигорат биравед ва љанг ку нед; 
њамоно мо дар ин љо нишас таем!»

25. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ман ба љуз бар худ22 ва бародари 
худ (ба касе) молик нестам, пас, 
миёни мо ва миёни гурўњи гунањ
го рон људої биафкан!»

26. (Худо) гуфт: «Он сарзамин 
бар онњо чињил сол њаром карда 
шуда аст,23 дар замин саргардон 
ме ша ванд. Пас, бар гурўњи ситам
гарон андўњнок мабош!»

27. Ва хабари ду писари Одам
ро ба ростї барои онњо бихон, 
чун ќур бониро ниёз(и Њаќ) кар
данд, пас, аз яке ќабул карда шуд 
ва аз дигарї ќабул карда нашуд.24 
Гуфт:25 «албатта, туро бикушам». 
Гуфт:26 «Љуз он нест, ки Худо аз 
парњез го рон ќабул мекунад.

28. агар ту дасти худро ба сўи ман 
дароз кунї, то маро бикушї, ман 
дасти худро њаргиз ба сўи ту да
роз накунам, то туро бикушам. ба 
дурустї ки ман аз Худо – Парвар
дигори оламиён метарсам.

29. Ман мехоњам, ки (њам) гуноњи 
маро ва (њам) гуноњи худро би ба
рї ва аз ањли дўзах бошї. Ва ин 
љазои ситамгарон аст».

30. Пас, нафси ў куштани барода
рашро дар назари ў сањл сохт; ва 
ўро бикушт ва аз зиёнкорон шуд.27

31. Пас, Худо зоѓеро фиристод, ки 
дар замин мекофт, то ба ў бинамо
ёнад: чї гуна тани мурдори баро
дари худро пинњон кунад. Гуфт: 
«Эй вой бар ман, оё аз он (њам) 
ољиз шудам, ки монанди ин зоѓ бо
шам ва тани мурдори бародари 
худ ро пинњон кунам?!» Ва аз пу
шаймоншудагон гардид.
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32. ба сабаби ин њодиса бар банї 
исроил њукм кардем, ки њар ки 
касеро ба ѓайри ивази касе ва (ба 
ѓайри) фасод28 дар замин бику
шад, пас чунон аст, ки њамаи мар
думро якљо кушта бошад; ва њар 
ки сабаби зиндагонии касе шавад, 
пас чунон аст, ки њамаи мардум
ро якљо зинда сохта бошад. Ва 
ба дурустї ки пайѓамбарони Мо 
бо нишонањои равшан ба онњо29 
ома данд; боз њам бисёре аз онњо 
баъд аз ин дар замин таљовуз ку
нандагонанд.

33. Љазои касоне, ки бо Худову 
пайѓамбари Ў љанг мекунанд ва 
дар замин ба ќасди фасод мешито
банд,30 љуз ин нест, ки кушта ша
ванд, ё бар дор карда шаванд, ё 
дастњову пойњои онњо аз љониби 
мухолиф бурида шавад,31 ё аз ва
тан дур карда шаванд. ин рас воии 
онњо дар дунё аст ва дар охират 
барои онњо азоби азим њаст.

34. Магар касоне, ки пеш аз он, 
ки шумо бар онњо даст ёбед, тавба 
кунанд.32 Пас, бидонед, ки Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.

35. Эй мўъминон, аз Худо битар
сед ва ба сўи Ў наздикї љўед ва 
дар роњи Ў љињод кунед, то раста
гор шавед!

36. агар њар он чи дар замин аст, 
њама якљо – њамроњ бо монан ди 
он – ба дасти кофирон бошад ва 
њамаро (барои наљот) аз азо би рў
зи ќиёмат ба ивази худ ди њанд, 
њар гиз аз онњо ќабул карда наша
вад ва барои онњо азоби дардди
њандае њаст.
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37. Мехоњанд, ки аз дўзах берун 
ра ванд, вале онњо аз он беруно
янда нестанд; ва барои онњо азоби 
доим њаст.

38. Ва дасти марди дузд ва зани 
дузд ро ба љазои он чи ба амал 
овар да анд, бибуред! ин ибрате 

(аст) аз тарафи Худо. Ва Худо Ѓо
ли би Доно аст.

39. Њар ки баъди ситами худ тав
ба кунад ва кори шоиста ба амал 
оварад, пас Худо ба вай ба рањмат 
боз мегардад; ба дурустї ки Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.

40. Оё надонистаї, ки подшоњии 
ос монњову замин аз они Худост? 
Њар киро хоњад, азоб мекунад ва 
њар киро хоњад, меомурзад. Ва 
Ху до бар њама чиз Тавоно аст.

41. Эй Пайѓамбар, касоне, ки дар 
куфр саъй мекунанд, туро андўњ
гин накунанд – (чи) аз онон, ки 
ба дањони хеш33 гуфтанд: «имон 
овардем» – ва дили онњо имон на
овардааст, чи аз ќавми яњуд: онњо 
су хани дурўѓро шунавандаго
нанд;34 шу навандагонанд барои 
гу рўњи дигар, ки пеши ту њанўз 
на омадаанд;35 калимањоро баъд(и 
субути онњо) дар љойњояшон 
тањриф мекунанд; ва мегўянд: 
«агар ба шумо ин њукм36 дода ша
вад, ќабул ку нед; ва агар онро 
дода нашавад, пас дурї кунед!» 
барои касе, ки Худо гумроњии 
ўро ирода кардааст, ту наметавонї 
аз Худо чизе (аз њидояти онњо) 
бикунї. – Онњо касоне њастанд, ки 
Худо нахостааст дилњояшонро пок 
кунад. барои онњо дар дунё расвої 
ва дар охират азоби бузург аст.
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42. Онњо шунавандагони сухани ду
рўѓанд, хўрандагони њароманд;37 
агар пеши ту биёянд, миёни онњо 
њукм кун, ё аз онњо рўй бигардон! 
Ва агар аз онњо рўй бигардонї, ба ту 
њељ зиёне нарасонанд; ва агар њукм 
кунї, пас дар миёни онњо ба инсоф 
њукм кун! ба дурустї ки Худо адл
кунандагонро дўст медорад.

43. Ва чї гуна туро њакам гардо
нанд? Њол он ки назди онњо Тав
рот аст, ки дар он њукми Худо аст. 
боз, баъд аз ин рўй мегардонанд; 
онњо мўъмин нестанд.38

44. ба дурустї ки Мо Тавротро 
фу руд овардем; дар он њидоят ва 
равшанї аст; пайѓамбароне, ки ба 
њукми илоњї гардан нињодаанд, 
бо он барои яњудиён њукм мекар
данд; ва худопарастон ва уламо бо 
он чи аз Китоби Худо, ки њофизи 
он гардонида шудаанд ва бар он 
гувоњ буданд,39 (њама њукм мекар
данд). Пас, аз мардум матарсед ва 
аз Ман битарсед ва оятњои Маро 
ба бањои андак харид макунед! 
Ва касоне, ки ба он чи Худо фурў 
фи ристодааст, њукм накунанд – 
њамоно гурўње кофиронанд.

45. Ва дар Таврот барои яњудиён 
лозим сохтем, ки шахс40 ба ива
зи шахс; ва чашм ба ивази чашм; 

ва бинї ба ивази бинї; ва гўш ба 
ивази гўш ва дандон ба ивази дан
дон ва захмњоро (иваз) ќисос аст. 
Пас, њар ки он ќисосро афв кунад, 
ин (афв) вайро каффорат аст. Ва 
ка соне, ки ба он чи Худо фурў фи
ристодааст, њукм накунанд – ња
моно гурўње ситамгаронанд.
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46. Ва аз пас, дар паи ин пай
ѓам ба рон исо писари Марямро 
фирис тодем; (ў) тасдиќкунандаи 
он чи аз Таврот буд, ки дар пеши 
худ дошт; ва ба ў инљил додем; 
дар он њидоят ва равшанї аст ва 
тас диќ кунандаи он чи аз Таврот 
буд, ки пеши вай аст; ва барои 
пар њез го рон њидоят ва панд аст.

47. Ва бояд ки ањли инљил бо он 
чи Худо дар он фурў фиристода
аст, њукм кунанд. Ва касоне, ки 

ба он чи Худо фурў фиристодааст, 
њукм накунанд, њамоно гурўње 
бад коронанд.

48. Ва Китобро ба ростї ба сўи ту 
фурў фиристодем – тасдиќку нан
даи он чи аз Китоб, ки пеши вай 
аст ва нигањбон бар вай; пас, бо он 
чи Худо фурў фиристодааст, дар 
миёни онњо њукм кун; ва он чиро, 
ки аз њукми илоњї ба ту омад, во
гузошта, хоњиши онњоро пайравї 
макун! барои њар гурўње аз шумо 
шариате ва роње муќаррар сохта
ем. Ва агар Худо мехост, шумо
ро як уммат мегардонид, валекин 
хост, ки дар он чи ба шумо дода
аст, шуморо биозмояд; пас, ба сўи 
некўкорї бишитобед! бозгашти 
њамаи шумо якљо ба сўи Худо аст; 
пас, аз он чи дар он ихтилоф ме
кардед, ба шумо хабар медињад.

49. Ва миёни онњо бо он чи Худо 
фуруд овардааст, њукм кун; ва 
хо њиши онњоро пайравї макун; 
ва аз онњо барњазар бош аз он, 
ки (мабодо) туро аз баъзеи он чи 
Худо ба сўи ту фурў фиристода
аст, фи реб дињанд! Ва агар рўй 
бигар до нанд, пас, бидон, ки Худо 
ме хо њад онњоро ба сабаби баъзе 
гу ноњонашон азоб кунад. Ва њамо
но бисёре аз мардум бадкоранд.

50. Оё њукми љоњилиятро мехо
њанд? Ва барои ќавме, ки яќин до
ранд, кист, ки њукми ў аз њукми 
Худо хубтар бошад?
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51. Эй мўъминон, яњудиён ва нас
ро ниёнро дўст магиред! Онњо дўс
ти якдигаранд. Ва њар ки аз шу мо 
онњоро дўст дорад, пас, ња моно ў 
аз љумлаи онњо аст. ба дурустї ки 
Худо гурўњи ситамгарон ро роњ на
менамояд.

52. Пас касонеро мебинї, ки дар 
дилњояшон беморї41 аст, дар 
дўс тии онњо42 саъй мекунанд ва 
мегўянд: «аз он метарсем, ки ба 
моён мусибате бирасад».43 Ва наз
дик аст, ки Худо аз назди Худ 
фатње, ё чизе дигарро биёрад; он 
гоњ бар он чи дар дили хеш нињон 
доштанд, пушаймон шаванд.

53. Ва мўъминон мегўянд:44 «Оё 
ин њо њамон касонанд, ки бо сахтта
рин савгандњояшон ба Худо ќасам 
хўрданд, ки албатта, њамроњи шу
моанд?» амалњояшон нобуд шуд 
ва (худ) зиёнкор гаштанд.

54. Эй мўъминон, њар ки аз шумо 
аз дини худ баргардад, пас, Худо 
гурўњеро хоњад овард, ки онњоро 
дўст медорад ва онњо Ўро дўст ме
доранд; барои мўъминон нармди
ланд, бар кофирон дурушттабъ
анд; дар роњи Худо љињод меку
нанд ва аз маломати маломатку
нанда наметарсанд. ин бахшоиши 
Ху до аст; онро ба њар ки хоњад, 
ме дињад; ва Худо Фарохнеъмати 
До но аст.

55. Љуз ин нест, ки дўсти шумо 
Ху до ва пайѓамбари Ў ва мўъ ми
но не анд, ки намозро барпо медо

ранд ва закотро медињанд, дар њо
ле ки он њо рукўъ кунан даго нанд.

56. Ва њар ки бо Худо ва пайѓам
бари Ў ва мўъминон дўстї кунад, 
пас, ба дурустї ки гурўњи Худо 
ња моно ѓолибанд.

57. Эй мўъминон, касонеро, ки ди
ни шуморо ба тамасхур ва бозї ги
риф таанд – аз касоне, ки ба он њо 
пеш аз шумо Китоб дода шуд; ва 
кофиронро дўст магиред; ва агар 
мўъмин њастед, аз Худо битар сед!
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58. Ва чун ба сўи намоз нидо ку
нед, онро ба тамасхур ва бозї ги
ранд.45 ин ба он сабаб аст, ки онњо 
ќавме беаќланд.

59. бигў: «Эй ањли Китоб! Оё бар 
мо айб мегиред, магар онро, ки ба 
Худо ва ба он чи бар мо фурў фи
ристода шудааст ва ба он чи пеш 
аз мо фурў фиристода шудааст, 
имон овардаем; ва магар он ки 
бештари шумо бадкоронед?»

60. бигў: «Оё ба шумо аз касоне 
хабар дињам, ки назди Худо љазои 

бадтар дошта бошанд? – Касоне
анд, ки Худо онњоро лаънат кар
дааст ва бар онњо хашм гирифта
аст ва онњоро бўзинагон ва хукон 
гардонидааст; ва (касонеанд, ки) 
маъбуди ботилро парастидаанд. 
Он њо љойгоњи бадтар доранд ва аз 
ро њи рост гумроњтаранд».

61. Ва чун пеши шумо биёянд, 
гўянд: «имон овардем». Њол он 
ки бо куфр даромаданд ва онњо бо 
куфр берун рафтанд. Ва Худо ба он 
чи пинњон медоранд, Донотар аст.

62. аз онњо бисёреро мебинї, ки ба 
гуноњу бедодї ва њаром хўр дани 
худ шитоб мекунанд. Њаро ина бад 
чизест, ки ба амал оварданд.

63. Чаро худопарастон ва дониш
мандон онњоро аз дурўѓ гуфтан ва 
њаром хўрдан манъ намекунанд? 
Њароина бад чизест, ки мекунанд.

64. Ва яњудиён гуфтанд: «Дас
ти Худо ба гардан баста аст».46 
Даст њоя шон баста бод! Ва ба са
баби он чи гуфтанд, лаънат кар
да шуданд. балки ду дасти Ў ку
шо да аст.47 Њар гуна бихоњад, 
харљ мекунад. Ва он чи ба сўи ту 
аз Парвардигори ту фурў фирис
тода шуд, туѓёну куфри бисёре аз 
онњоро, ал батта, биафзояд; ва дар 
миёни он њо48 то рўзи ќиёмат душ
манї ва буѓз афкандем. Ва њар 
гоњ, ки ота ше ро барои љанг бар ме
афрўзанд, Худо онро фурў мени
шонад; ва онњо дар замин ба фа
сод мешитобанд. Ва Худо фасод
коронро дўст намедорад.
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65. Ва агар ањли Китоб имон мео
варданд ва парњезгорї мекарданд, 
аз онњо гуноњонашонро нобуд ме
сохтем ва онњоро ба бўстонњои бо
неъмат медаровардем.

66. Ва агар онњо (њукми) Тавроту 
инљил ва он чиро, ки аз Парвар
дигорашон ба сўи онњо фурў фи
ристода шудааст,49 барпо ме
доштанд, аз болои худ ва аз зери 
пой њои худ (рўзї) мехўрданд. аз 
он њо гурўње рострав њаст, ва(ле) 
бис ёре аз онњо он чи мекунанд, 
бад чизе аст.

67. Эй Пайѓамбар, он чиро, ки аз 
љо ниби Парвардигорат ба сўи ту 
фу руд оварда шудааст, (ба мар
дум) бирасон! Ва агар (чунин) на
кунї, пайѓоми Худоро нарасонида 
бошї. Худо туро аз мардум нигоњ 
медорад. ба дурустї ки Худо гу
рўњи кофиронро роњ наменамояд.

68. бигў: «Эй ањли Китоб, шумо 
бар чизе нестед, то он ки (њукми) 
Тавроту инљил ва он чиро, ки аз 
Пар вардигоратон ба сўи шумо 
фу рў фиристода шудааст,50 бар
по кунед!» Ва он чи ба сўи ту аз 
Пар вар дигори ту фурў фиристода 
шуд,51 туѓёну куфри бисёре аз он
њо ро, албатта, биафзояд. Пас, бар 
ќав ми кофирон андўњгин машав!

69. Њамоно (аз) имоновардагон ва 
яњудиён ва собииён52 ва насрониён 
њар ки ба Худо ва рўзи охир имон 

орад ва кори шоиста кунад, бар 
он њо њељ тарс нест ва онњо ан дўњ
гин нашаванд.

70. ба дурустї ки паймони банї 
ис роилро гирифтем ва ба сўи он њо 
пай ѓамбаронро фиристодем. Њар 
гоњ, ки пайѓамбаре ба онњо чи зе 
ме овард, ки нафси онњо дўст на
ме дошт, гурўњеро ба дурўѓ нисбат 
ме кар данд ва гурў њеро мекуштанд.
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71. Ва пиндоштанд, ки њељ уќубат 
нахоњад буд; пас, кўру кар шу
данд. Он гоњ Худо ба онњо ба рањ
мат бозгашт.53 Пас, боз бисёре аз 
онњо кўру кар шуданд ва Худо ба 
он чи мекунанд, бино аст.

72. Њамоно, касоне кофир шу
данд, ки гуфтанд: «Худо њамон 
исо писари Марям аст». Ва исо 
гуф та буд: «Эй банї исроил, Ху
доро, ки Парвардигори ман ва 
Пар вар дигори шумо аст, бипарас

тед!» ба дурустї, касе, ки барои 
Ху до шарик муќаррар мекунад, 
Ху до би њиштро бар вай њаром кар
да аст; ва љои ў дўзах аст. Ва си
там гаронро њељ ёридињандае нест.

73. Њамоно, касоне кофир шу
данд, ки гуфтанд: «Худо саввуми 
се (кас) аст».54 Ва њељ худое нест, 
ма гар Худои Ягона. Ва агар аз он 
чи мегўянд, бознамонанд, ба касо
не, ки аз онњо кофир шуданд, азо
би дарддињанда хоњад расид.

74. Оё ба сўи Худо руљўъ намеку
нанд ва аз Ў омурзиш наметала
банд? Ва Худо Омурзандаи Мењ
рубон аст.

75. исо писари Марям љуз пай
ѓамбаре (беш) набуд; пеш аз вай 
(низ) пайѓамбарон гузаштаанд; ва 
модари ў зане бисёр ростгў буд; 
њар ду таом мехўрданд. бибин, чї 
гуна нишонањоро барои онњо баён 
мекунем; боз бибин, чї гуна (аз 
њаќ) гардонида мешаванд!

76. бигў: «Оё ба љуз Худо чизеро 
ибодат мекунед, ки барои шумо зи
ёне ва суде (расонида) наметаво
над? Ва Худо Шунавои Доно аст».

77. бигў: «Эй ањли Китоб, ба но
њаќ дар дини худ аз њад магузаред 
ва хоњиши нафси ќавмеро пайравї 
макунед, ки пеш аз ин гумроњ шу
данд ва (мардуми) бисёреро гум
роњ карданд ва аз роњи рост каљ
равї карданд!»
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78. Кофирон аз банї исроил бар 
забони Довуд ва исо писари Ма
рям лаънат карда шуданд. ин ба 
сабаби он аст, ки нофармонї ме
карданд ва аз њад мегузаштанд.

79. аз он амали зишт, ки анљом 
до данд, якдигарро манъ намекар
данд. Њароина бад чизе аст, ки ме
карданд.

80. бисёре аз онњоро мебинї, ки 
бо кофирон55 дўстї мекарданд. ба 
дурустї, бад чизе аст он чи барои 
худ пеш фиристоданд: он ки Ху до 
бар онњо хашм гирифт ва онњо дар 
азоб љовидонаанд.

81. Ва агар ба Худову Пайѓамбар 
ва он чи ба сўи вай фурў фиристо
да шудааст, имон меоварданд, ал
батта, мушриконро дўст намеги
рифтанд. Валекин бисёре аз онњо 
фосиќонанд.

82. Њамоно яњудиён ва мушрикон
ро сахттарини мардум дар адова
ти мўъминон биёбї; ва њамоно ка
сонеро наздиктарини мардум дар 
дўстии мўъминон биёбї, ки гуф
танд: «Мо насронї њастем». ин ба 
сабаби он аст, ки аз онњо дониш
мандон ва гўшанишинон њастанд; 
ва аз он аст, ки онњо такаббур на
мекунанд.

83. Ва чун он чиро, ки бар Пай
ѓам бар фурў фиристода шуд, би
шу наванд, бибинї, чашм њояшон 
ашк мерезад, ба сабаби он чи аз 
њаќ шинохтанд, мегўянд: «Эй 
Пар вар ди го ри мо, имон овардем, 
пас мо ро бо шоњидон56 бинавис!
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84. Чаро мо ба Худо ва он чи аз 
дини рост ба мо омадааст, имон на
орем ва дар он тамаъ накунем, ки 
Парвардигори мо бо ќавми со ле њон 
моро (ба бињишт) дохил кунад?»

85. Пас, барои ин сухан, ки гуф
танд, Худо ба онњо подош(и не
кў) дод: бўстонњое, ки зери он 
љўй њо меравад; дар он љо љови до
нанд. ин аст љазои некўкорон.

86. Ва касоне, ки кофир шуданд 
ва оятњои Моро дурўѓ доштанд, 
ња мо но ањли дўзаханд.

87. Эй мўъминон, чизњои покизае
ро, ки Худо барои шумо њалол сох
тааст, њаром макунед ва аз њад ма
гузаред! ба дурустї ки Худо аз њад 
гузарандагонро дўст намедорад.

88. Ва аз њар чизи њалолу покиза, 
ки Худо ба шумо рўзї додааст, би
хўред ва аз Он Худо, ки шумо ба 
Вай имон овардаед, битарсед!

89. Худо дар савгандњои бењуда
атон аз шумо бозхост намекунад, 
валекин ба сабаби бастани сав
гандњо аз шумо бозхост меку над; 
ва каффорати он таом додан ба 
дањ мискин аст – аз љинси миёна, 
ки онро ба ањли худ ме хўронед, ё 
ба онњо пўшиш додан, ё озод кар
дани барда; ва њар ки наёбад, (бо
яд) се рўз рўза дорад. ин каффо
рати савгандњои шу мо аст – чун 
сав ганд хўред.57 Ва сав гандњои 
худ ро нигоњ доред!58 Ху до оятњои 
Худ ро барои шумо њам чунин баён 
ме кунад, то бувад, ки шукр кунед.

90. Эй мўъминон, љуз ин нест, ки 
хамр ва ќимор ва нишонањои маъ
будони ботил ва тирњои фол палид 
ва аз кирдори Шайтон аст; пас, аз 
вай дурї кунед, то бувад ки раста
гор шавед!
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91. Љуз ин нест, ки Шайтон мехо
њад ба сабаби хамру ќимор дар ми
ёни шумо душманї ва нохушї би
андозад ва шуморо аз ёди Худо ва 
аз намоз боздорад. Пас оё (алњол) 
шумо бозистодед?

92. Ва Худову Пайѓамбарро фар
мон бардорї кунед ва битарсед; ва 
агар рў гардонед, пас, бидонед, ки 
бар пайѓамбари Мо ба љуз пайѓом 
расонидани ошкоро (чизе) нест!

93. бар касоне, ки имон оварданд 
ва амалњои шоиста карданд, дар 
он чи хўрданд, гуноње нест – чун 
парњезгорї карданд ва имон овар
данд ва корњои шоиста карданд; 
боз парњезгорї карданд ва имон 
оварданд; боз парњезгорї карданд 
ва некўкорї намуданд. Ва Худо 
накўкоронро дўст медорад.

94. Эй мўъминон! Њароина Худо 
ба чизе аз шикор, ки дар дастрас 
ва найзараси шумо аст, шуморо 
ме  оз мояд, то Худо касеро маълум 
ку над, ки аз Вай ѓоибона метарсад. 
Пас, њар ки баъд аз ин бедодї ку
над, ўро азоби дарддињанда њаст.

95. Эй мўъминон, чун эњром бас
та бошед, сайдро макушед! Ва 
њар ки аз шумо ба ќасд онро бику
шад, пас, љазо (вољиб) аст; ва он 
(љазо): аз љинси чањорпоён монан
ди њайвоне дињад, ки онро кушта
аст, (ба шарте, ки) ду соњибадолат 

аз шумо ба он њукм кунанд; ва 
он чањор пои ќурбонї (бояд) ба 
Каъба расида бошад; ё (он љазо) 
каффо рат аст: таом додани бена
воён ё ба робари он рўза доштан, 
то љазои кирдори худро бичашад. 
Худо аз он чи гузашт, афв карда
аст; ва њар ки бори дигар кунад, 
Худо аз вай интиќом мегирад; ва 
Худо Ѓолиби соњибинтиќом аст.
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96. Шикори дарё ва хўрдани он 
ба рои шумо њалол карда шуд, то 
барои шумо ва барои ќофила ман
фиат бошад. Ва то ваќте ки эњром 
баста бошед, шикори биёбон бар 
шумо њаром карда шуд. Ва аз Он 
Худой, ки ба сўи Вай њашр карда 
хоњед шуд, битарсед!

97. Худо Каъба – Хонаи бузург
вор ро ва (низ) моњи њаром ва 
(њай вони) ќурбонї ва (њайвони) 
ќи ло да дорро сабаби интизоми 
(уму ри) мардум гардонид. ин ба

рои он аст, то бидонед, ки Худо он 
чиро, ки дар осмонњо ва он чиро, 
ки дар замин аст, медонад ва Худо 
ба њама чиз Доно аст.

98. бидонед, ки Худо сахтуќубат 
аст ва (бидонед, ки) Худо Омур
зандаи Мењрубон аст!

99. бар Пайѓамбар ба љуз расони
дани пайѓом (чизе) нест. Ва он чи
ро, ки ошкор мекунед ва он чи ро, 
ки пинњон мекунед, Худо медонад.

100. бигў: «Палид ва пок баро бар 
нест, агарчи бисёрии палид туро 
дар аљаб орад». Пас, эй соњиб хи
радон, аз Худо битарсед, то (бу
вад ки) растагор шавед!

101. Эй мўъминон! аз он чизњое 
суол макунед, ки агар (њаќиќати) 
онњо пеши шумо ошкор карда ша
вад, шуморо ѓамгин кунад. Ва 
агар ваќте ки ќуръон фуруд овар
да мешавад, дар бораи онњо суол 
кунед, албатта, барои шумо рав
шан карда мешавад. Худо аз он 
суолњо афв кард; ва Худо Омур
зандаи бурдбор аст.

102. ќавме пеш аз шумо аз мисли 
он чизњо суол карда буданд; си пас, 
ба сабаби онњо кофир шуданд.

103. Худо барои бањира ва соиба 
ва васила ва њомї њукме муќаррар 
накардааст;59 валекин кофирон 
бар Худо дурўѓ мебанданд ва бис
ёре аз онњо ба аќл дарнамеёбанд.
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104. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«ба сўи он чи Худо фурў фирис
тодааст ва ба сўи Пайѓамбар би
ёед!» – гўянд: «барои мо он чи, 
ки падарони худро бар он ёфтаем, 
бас аст». Ва агарчи падаронашон 
чизе намедонистанд ва роњ наме
ёфтанд.

105. Эй мўъминон, хештанро му
њо физат кунед; агар шумо роњ ёф
та бошед, касе, ки гумроњ шуд, ба 
шумо зарар намерасонад! бозгаш
ти њамаи шумо якљо ба сўи Худо 
аст; пас, аз он чи амал мекардед, 
шуморо хабар медињад.

106. Эй мўъминон! Чун марг ба 
яке аз шумо фаро расад, (нисоби) 
шањодат дар миёни шумо ваќти ва
сият ду соњибадолат аз миёни ху
датон, ё ѓайри худатон мебошанд 
– агар дар замин сафар карда бо
шед ва ба шумо мусибати марг 
фаро расида бошад. агар шак 
дош та бошед, онњоро баъд аз на
моз60 боздоред, то ба Худо ќасам 
хўранд, ки: «ба ивази он61 бањо(и 
дунё)ро харид намекунем, агар
чи (ба мо) хешованд бошад; ва 
гу воњии Худоро пинњон намеку
нем; ба дурустї ки он гоњ мо аз гу
ноњгорон бошем».

107. Ва агар маълум шавад, ки ин 
ду гувоњ62 гуноње карданд, пас, ба 
љои онњо ду каси дигар, ки авло
тар ва аз љумлаи онњое бошанд, ки 
дар њаќќашон хиёнат шуд,63 биис
танд; ва ба Худо савганд хўранд, 

ки: «Гувоњии мо аз гувоњии он ду 
дурусттар аст ва аз њад таљовуз на
кунем; ба дурустї ки он гоњ мо аз 
ситамгарон бошем».

108. ин (равиш) ба он наздиктар 
аст, ки гувоњиро бар ваљњи худ би
ёранд,64 ё аз он битарсанд, ки баъди 
сав ганд њояшон савгандњо рад кар
да шавад. Ва аз Худо битарсед ва 
(њук ми Ўро) бишунавед! Ва Худо 
гу рўњи фосиќонро роњ наменамояд.
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109. Он рўз, ки Худо пайѓам ба
ронро љамъ кунад, пас бигўяд: 
«Шу моро чї љавоб дода шуд?» 
Гўянд: «Моро њељ дониш нест, ба 
ду рустї ки Ту Донандаи умури 
пин њонї њастї».

110. Он ваќт, ки Худо гўяд: «Эй 
исо писари Марям, неъмати Маро 

бар хеш ва бар волидаи хеш ёд 
кун, чун туро ба рўњулќудус 
ќувват додам, дар гањвора ва дар 
бузургсолї бо мардум сухан ме
гуфтї; ва чун Китобу дониш ва 
Тав роту инљил ба ту омўхтам; ва 
чун ба њукми Ман аз гил монан
ди шакли мурѓ пайдо мекардї 
ва дар вай медамидї ва ба њукми 
Ман мурѓе мешуд; ва ба њукми 
Ман кўри модарзод ва песро бењ 
ме кардї; ва мурдагонро ба њукми 
Ман (зинда) берун меовардї;65 
ва чун аз ту шарри банї исроил
ро боздоштам, он гоњ, ки барои 
онњо мўъљизањо овардї. Ва аз ми
ёни онњо кофирон гуфтанд: «ин 
ба љуз сењри ошкоро (чизе) нест».

111. Ва чун ба сўи њавориён илњом 
фиристодам, ки ба Ман ва ба пай
ѓамбари Ман имон оред, гуфтанд: 
«имон овардем ва гувоњ бош,66 ки 
мо мусулмонем!»

112. Чун њавориён гуфтанд: «Эй 
исо писари Марям! Оё Парварди
гори ту метавонад, ки хоне аз 
осмон барои мо фурў фиристад?» 
Гуфт: «агар мўъмин њастед, аз 
Худо битарсед!»

113. Гуфтанд: «Мехоњем аз он хон 
бихўрем ва дилњои мо ором гирад 
ва бидонем, ки бо мо рост гуфтї ва 
бар он аз гувоњон бошем».
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114. исо писари Марям гуфт: 
«бор Худоё, эй Парвардигори мо, 
барои мо хоне аз осмон фуруд ор, 
то ки барои мо ва барои ав валу 
охири (уммати) мо иде ва мўъ
љиза аз љониби Ту бошад; ва ба мо 
рўзї дењ; ва Ту бењтарини рўзи
дињандагонї!»

115. Худо гуфт: «Ман онро бар 
шу мо фуруд меоварам, лекин њар 
ки аз шумо баъд аз ин кофир ша
вад, пас, Ман ўро чунон азобе ку
нам, ки њељ як аз ањли оламро 
ончу нон азоб накарда бошам».

116. Ва он ваќт, ки Худо гуфт: 
«Эй исо писари Марям! Оё ту ба 
мардум гуфтї, ки маро ва мода
ри маро ба љуз Худо ду маъбуд 
ги ред?» Гуфт: «ба покї Туро ёд 
мекунам, маро насазад он чи ро 
бигўям, ки лоиќи ман нест; агар 
онро гуфта бошам, Ту онро до
нис таї; Ту он чиро медонї, ки 
дар наф си ман аст; ва ман он чиро 
наме донам, ки дар замири Ту аст; 
ба дурустї ки Ту Донандаи умури 
пинњонї њастї.

117. Ман ба онњо чизе нагуфта
ам, магар он чи Ту маро ба он фар
муда будї, ки: «Худо – Парвар
дигори ман ва Парвардигори худ ро 
парастед!» Ва модом ки дар миё
ни онњо будам, бар онњо ни гањ
бон будам; пас, ваќте ки маро 
баргирифтї,67 Ту Худ бар онњо 
Ни гањбон будї; ва Ту бар њама 
чиз Гувоњ њастї.

118. агар онњоро азоб кунї, онњо 
бандагони Туанд; ва агар онњоро 

биомурзї, Ту Ѓолиби устуворкор 
њастї».

119. Худо гуфт: «ин рўзе аст, ки 
дар он ростгўёнро ростии онњо 
нафъ кунад, барои онњо бўстонњое 
бошад, ки зери он љўйњо меравад, 
дар он љо њамеша љовидонанд; 
Худо аз онњо хушнуд шуд ва онњо 
аз Худо хушнуд шуданд. ин рас
тагории бузург аст».

120. Подшоњии осмонњову замин 
ва он чи дар онњо аст, аз они Худо 
аст; ва Ў бар њама чиз Тавоност.
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6. Сураи анъОм
(ЧаЊОрПОЁН)

Дар Макка нозил шуд, 165 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ситоиш Худойро аст, ки ос
мон њову заминро офарид ва тори
кињову равшаниро пайдо кард; 
ва боз кофирон бо Парвардигори 
хеш баробар мекунанд.1

2. Ў Он (Худой) аст, ки шуморо 
аз гил биофарид ва ваќт(и марг)
ро муќаррар кард; ва муддате наз

ди Ў муайян аст;2 ва боз шумо шак 
ме кунед.

3. Ва Ў Худо3 дар осмонњо ва дар 
замин аст, пинњону ошкори шумо
ро медонад; ва он чиро медонад, 
ки касб мекунед.

4. Ва њељ нишонае аз нишонањои 
Пар вардигорашон бар онњо нао
мад, магар ки аз он рўгардон шу
данд.

5. ба дурустї ки сухани ростро 
– чун ба онњо омад – дурўѓ дош
танд; пас ба онњо хабари чизе, ки 
ба он тамасхур мекарданд, хоњад 
омад.

6. Оё надидаанд, ки пеш аз онњо 
чї ќадар аз он умматњоеро њалок 
кардаем, ки ба онњо дар замин љой 
дода будем – љое, ки ба шумо на
до дем; ва бар онњо борони пай дар 
пай резанда фиристода будем; ва 
љўйњое пайдо кардем, ки зе ри по
я шон мерафт? Пас, онњоро ба гу но
њонашон њалок кардем; ва баъд аз 
онњо уммате дигар4 пайдо кар дем.

7. Ва агар навиштае дар вараќе 
бар ту фурў мефиристодем ва он
ро бо дасти худ ламс мекарданд, 
њамоно кофирон мегуфтанд: «ин 
ба љуз сењри ошкор (чизе) нест».5

8. Ва гуфтанд: «Чаро фариштае 
бар ў фуруд оварда нашудааст?»6 
агар фариштаеро фурў мефирис
тодем, албатта, кор ба анљом ра
сонида мешуд ва ба онњо мўњлат 
дода намешуд.7
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9. Ва агар он фиристодаро фариш
та мекардем, лозим мешуд, ки ўро 
марде гардонем;8 ва њароина он 
чиро бар онњо монанд мекардем, 
ки алњол иштибоњ мекунанд.

10. ба дурустї ки пайѓамбарон 
пеш аз ту тамасхур карда шуданд. 
Пас ба тамасхуркунандагон аз он
њо љазои он чизе омад, ки ба он та
масхур мекарданд.9

11. бигў: «Дар замин сайр кунед, 
сипас бибинед, ки охири кори ду
рўѓдорандагон чї гуна будааст!»

12. бигў: «Он чи дар осмонњо ва 
замин аст, аз они кист?» (Љавоб) 
бигў: «аз они Худо аст; бар Худ 
мењ рубониро навишт, албатта, 
шу мо ро дар рўзи ќиёмат, ки дар 
он њељ шак нест, љамъ кунад. Ка
соне, ки дар њаќќи хештан зиён 
кар данд, имон намеоранд.

13. Ва он чи дар шабу рўз сокин 
шуд, аз они Ўст; ва Ў Шунавои 
До но аст».

14. бигў: «Оё ба љуз Худои Пай
докунандаи осмонњову замин (ди
гареро) ба дўстї гирам, ки Ў ризќ 
медињад ва ризќ дода намеша
вад?!» бигў: «Њамоно ба ман амр 
карда шудааст, ки нахустин му
сулмон бошам;10 ва (фармуда шуд, 
ки) аз мушрикон мабош!»

15. бигў: «агар ба Парвардигори 
худ нофармонї кунам, ба дурустї 
ки аз азоби рўзи бузург метарсам».

16. Дар он рўз аз њар ки азоб боз
дошта шавад, пас Худо бар вай 
мењ рубонї кардааст; ва ин комё
бии ошкор аст.

17. агар Худо ба ту сахтї расо
над, њељ кас ба љуз Ў дафъкунан
даи он нест. Ва агар ба ту неъма
те расонад, пас Ў бар њама чиз Та
воно аст.

18. Ва Ў болои бандагони Худ Ѓо
либ аст. Ва Ў Донои Огоњ аст.
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19. бигў: «Чї чиз дар боби ша њо
дат бузургтар аст?»11 бигў: «Ху до 
аст (ки) миёни ману миёни шумо 
Гувоњ аст; ва ин ќуръон ба сўи ман 
вањй карда шудааст, то шуморо ва 
њар касро, ки ба ў (ќуръ он) би
расад, ба он бим кунам. Оё шумо 
гувоњї медињед, ки бо Худо худо
ёне дигар њастанд?» би гў: «Ман 
гувоњї намедињам». би гў: «Љуз ин 
нест, ки Ў Худои Яго на аст; ва ба 
дурустї ки ман аз он чи шумо ша
рик муќаррар мекунед, безорам».

20. Касоне, ки ба онњо Китоб до
даем, ўро12 мешиносанд, чунон ки 
писарони худро мешиносанд. Ка

соне, ки дар њаќќи хештан зиён
кор шу данд, имон намеоранд.

21. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки ба Худо дурўѓро барбандад, ё 
оятњои Ўро дурўѓ дорад? ба ду
рустї ки ситамгарон растагор на
мешаванд.

22. Ва он рўз, ки њамаи онњоро 
якљо њашр кунем, сипас ба муш
рикон гўем: «Он шариконатон, 
ки шумо ба гумон исбот мекардед, 
куљоанд?»

23. баъд аз он узри онњо љуз ин 
набошад, ки мегўянд: «ба Худо – 
Парвардигори мо ќасам, ки муш
рик набудем».

24. бинигар, чї гуна бар хештан 
дурўѓ гуфтанд ва он чи дурўѓ ме
бастанд, аз онњо гум гашт!

25. Ва аз онњо касоне њастанд, ки 
ба сўи ту гўш фаро менињанд; ва 
Мо бар дилњояшон пардањо аф
кандаем, то онро нафањманд ва 
дар гўши онњо гаронї (нињодаем); 
ва агар њар мўъљизаеро бибинанд, 
ба он имон намеоранд; то ваќте ки 
назди ту биёянд, бо ту муљодала ку
нанд. ин кофирон гўянд: «ин чи зе 
ба љуз ќиссањои пешиниён нест».

26. Онњо аз ў13 манъ мекунанд14 ва 
худ аз ў дур мешаванд; ва намедо
нанд, ки ба љуз хештан (касеро) 
њалок намекунанд.

27. агар онњоро дар он ваќт, ки 
наз ди оташ боздошта шаванд, би
бинї, мегўянд: «Эй кош, мо бозгар
донида шавем, пас, оятњои Пар
вардигори хешро ба дурўѓ нис бат 
накунем ва аз мўъминон бо шем!»
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28. Не, балки он чи пеш аз ин пин
њон медоштанд, барои онњо ош кор 
шуд;15 ва агар бозгардонида ша
ванд, албатта, ба сўи он чи ру љўъ 
кунанд, ки аз он манъ карда мешу
данд. Ва њамоно онњо дурўѓ гўё
нанд.

29. Ва гуфтанд: «ба љуз зиндаго
нии инљањонии мо њељ (њаёте) 
нест; ва мо барангехта нашавем».16

30. Ва агар њар гоњ бибинї, ки дар 
њузури Парвардигорашон боз
дош та шаванд, гўяд:17 «Оё ин ду
руст нест?» Гўянд: «Оре, ќасам 
ба Пар вар ди гори мо».18 Гўяд: «ба 
са ба би он, ки кофир будед, азобро 
би ча шед!»

31. Њамоно онон, ки мулоќоти Ху
доро дурўѓ доштанд, зиёнкор шу
данд, то он гоњ, ки ќиёмат ногањон 
ба онњо биёяд, гўянд: «Эй дареѓ 
бар мо, бар он чи, ки дар бобати 
он19 кўтоњї кардем». Ва онњо бори 
(гуноњони) худро бар пуштњои 
худ бармедоранд. Огоњ шав, бад 
чизе аст он чи бармедоранд!

32. Ва зиндагонии дунё ба љуз бо
зию бењудагї чизе нест; њамоно 
са рои охират барои касоне, ки 
пар њезгорї мекунанд, бењтар аст. 
Оё ба аќл дарнамеёбед?

33. ба дурустї ки Мо медонем: он 
чи онњо мегўянд, туро андўњгин 
ме кунад. Ва ба дурустї ки онњо 
фа ќат туро дурўѓгў на доштанд, 
бал ки ин ситамгарон оятњои Худо
ро инкор мекунанд.

34. Ва ба дурустї ки пайѓамбарон 
пеш аз ту дурўѓгў дошта шуданд, 
пас, бар он чи дурўѓгў дошта шу
данд ва ранљонида шуданд, сабр 
кар данд, то ба онњо нусрати Мо биё
мад. Ва суханони20 Худоро њељ таб
дил дињандае нест. Ва њамоно, баъ зе 
хабари пайѓамбарон ба ту омад.

35. Ва агар рўгардонии онњо бар 
ту гарон шуда бошад; ва агар би
тавонї сўрохе дар замин ё нардбо
не дар осмон биљўї, то мўъљизае 
ба рояшон биёрї, (пас чунин би
кун!) Ва агар Худо мехост, онњоро 
бар њидоят љамъ месохт; пас, аз 
но донон мабош!
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36. Њамоно, танњо онон, ки мешу
наванд, ќабул мекунанд.21 Ва мур
дагонро Худо бармеангезад; сипас 
ба сўи Ў гардонида мешаванд.

37. Ва гуфтанд: «Чаро нишонае 
бар ў аз љониби Парвардигораш 
фу руд оварда нашуд?»22 бигў: 
«ба ду рустї, Худо бар он ќодир 
аст, ки ояте фурў фиристад, вале
кин ак сари онњо намедонанд».

38. Ва њељ љонваре дар замин нест 
ва њељ паррандае бо ду боли худ на
мепарад, магар ин ки онњо гу рўњњое 
монанди шумо њастанд. Мо дар Ки

тоб23 њељ чизеро фурў нагу зоштаем. 
Ва сипас ба сўи Парварди гори худ 
њашр карда хоњанд шуд.

39. Ва касоне, ки оятњои Моро ду
рўѓ доштанд, каронанд ва гунго
нанд, дар торикињоанд. Худо њар 
киро хоњад, гумроњ мекунад ва 
њар киро хоњад, ба роњи рост ме
гардонад.

40. бигў: «Чї мебинед, агар ба 
шумо азоби Худо биёяд, ё ба шумо 
ќиёмат биёяд, агар ростгў њастед, 
(боз њам) ѓайри Худо (дигареро) 
мехонед?

41. балки танњо Ўро мехонед; 
пас, агар хоњад, он чиро, ки барои 
(дафъи) он мехонед, дафъ ме ку
над; ва он чиро, ки шарик му ќар
рар мекардед, фаромўш мекунед».

42. ба дурустї ки ба сўи умматон 
пеш аз ту пайѓамбароне фирис то
дем, пас, онњоро ба сахтињо ва бе
морињо гирифтор кардем, то зорї 
кунанд.

43. Пас, чаро ваќте ки ба онњо азо
би Мо омад, зорї накарданд? Ва
лекин дилњояшон сахт шуд; ва 
Шай тон он чиро, ки мекарданд, 
дар назарашон зинат дод.

44. Пас, чун он пандеро, ки ба 
онњо дода шуд, фаромўш карданд, 
бар онњо дарњои њама чизро кушо
дем24 то он њангом, ки бо он чи ба 
онњо дода шуд, шодмон гаштанд, 
ногањон онњоро фурў гирифтем, 
пас, онњо (њама) ноумед шуданд.
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45. Пас, бехи гурўњи ситамгарон 
бу рида шуд; ва сипос Худойро, ки 
Пар вардигори оламиён аст.

46. бигў: «Чї мебинед, агар Худо 
шунавої ва чашмњои шуморо боз
гирад ва бар дилњоятон мўњр ни
њад, кист (он) маъбуди ѓайри Ху
до, ки онро ба шумо биёрад?» би
бин, чї гуна оятњоро гуногун баён 
мекунем; боз онњо рўгардон меша
ванд.

47. бигў: «Чї мебинед, агар азоби 
Худо ногањон ё ошкоро ба шумо 
биёяд, оё ба љуз ќавми ситамгарон 
(касе) њалок карда мешавад?»

48. Ва Мо пайѓамбаронро ба љуз 
муждадињанда ва бимкунанда на
мефиристем; пас, бар онон, ки 
имон оварданд ва некўкорї кар
данд, њељ тарс набувад ва онњо ан
дўњгин намешаванд.

49. Ва ба касоне, ки оятњои Моро 
дурўѓ доштанд, ба сабаби фосиќ 
буданашон азоб бирасад.

50. бигў: «ба шумо намегўям, ки 
хазинањои Худо назди ман аст; ва 
ман ѓайбро (низ) намедонам; ва ба 
шумо намегўям, ки ман фаришта
ам; чизеро пайравї намекунам, ба 
љуз он чи, ки ба сўи ман вањй кар
да шудааст». бигў: «Оё нобино ва 
бино баробар мешаванд? Оё таам
мул намекунед?»

51. Ва касонеро, ки аз њашр кар
да шудани худ ба сўи Парварди
горашон метарсанд, бо ин (Китоб) 
бим кун! Онњоро ба љуз Худо њељ 
дўсте ва шафоаткунандае нест, то 
парњезгорї кунанд.

52. Ва касонеро, ки бомдоду шом 
ба Парвардигори хеш мунољот ме
кунанд ва рўи Ўро металабанд, 
аз худ дур макун! Чизе аз њи соби 
онњо бар ту нест ва чизе аз њи
соби ту бар онњо нест, то онњоро 
биронї. (Марон онњоро, ки) он 
гоњ аз ситамгарон бошї!
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53. Ва њамчунин баъзе мардум
ро ба баъзе имтињон кардем, то 
гўянд: «Оё инњоанд, ки Худо аз 
миё ни мо ба онњо инъом карда
аст?» Оё Худо ба шукркунандагон 
До нотар нест?

54. Ва чун касоне, ки ба оятњои Мо 
имон овардаанд, пеши ту биёянд, 
бигў: «саломун алайкум! Пар вар
ди горатон мењрубониро бар Худ 
навиштааст, ки њар кас аз шу мо 

ба нодонї кори бад кунад ва баъд 
аз он тавба кунад ва не кў ко рї на
мояд, албатта, Худо Омур зан даи 
Мењрубон аст».

55. Ва њамчунин нишонањоро таф
сил мекунем, то роњи гунањгорон 
ошкор шавад.

56. бигў: «Њамоно барои ман ибо
дат кардани ононе, ки шумо ба љуз 
Худо мепарастед, манъ карда шу
дааст». бигў: «Орзуњои шуморо 
пай равї намекунам, (агар бику
нам), ба дурустї ки он гоњ гумроњ 
ша вам ва аз роњёфтагон набошам».

57. бигў: «ба дурустї ки ман аз 
Пар вардигори худ бар њуљљатам 
ва шумо онро ба дурўѓ доштед. Он 
чи шумо ба зудї металабед, наз
ди ман нест.25 Касеро ба љуз Худо 
њукм нест, њаќро26 баён мекунад; ва 
Ў бењтарини њукмкунандагон аст».

58. бигў: «агар он чи, ки шумо 
онро ба зудї металабед, назди ман 
мебуд, њамоно кор миёни ману шу
мо ба анљом расонида мешуд. Ва 
Худо ба ситамгарон Донотар аст».

59. Ва калидњои ѓайб27 назди Ўст, 
ба љуз Ў онро касе намедонад; ва 
он чи дар биёбону дарё аст, медо
над; ва њељ барге намеафтад, ма
гар ин ки онро медонад. Ва њељ до
нае дар торикињои замин ва њељ 
тару хушке нест, магар он ки дар 
Китоби равшан сабт аст.
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60. Ва Ў Он (Худой) аст, ки ба 
шаб ќабзи рўњи шумо мекунад; ва 
он чиро, ки дар рўз ба даст овар
дед, медонад, боз дар он шуморо 
бар ме ангезад, то мўњлати муай
ян ба анљом расонида шавад. си
пас бозгашти шумо ба сўи Ўст; ва 
шу моро аз он чи мекардед, хабар 
ме дињад.

61. Ва Ў болои бандагони Худ Ѓо
либ аст; ва малоикаи нигањ бон ро 
бар шумо мефиристад; то ваќ те ки 
ба касе аз шумо марг биёяд, фи
ристодагони Мо ќабзи рўњи ў ку
нанд; ва онњо кўтоњї намекунанд.

62. сипас ба сўи Худо, ки Худо
ванди њаќиќии онњо аст, бозгардо
нида мешаванд.28 (Огоњ бош, ки) 
њукм (танњо) Ўрост; ва Ў шито
бандатарини њисобкунандагон аст.

63. бигў: «Кист, ки шуморо аз то
рикињои биёбону дарё мера њо над? 
ба зорї ва ниёзи пинњонї ба Ў 
мунољот мекунед, ки агар моро аз 
ин рањої29 дињад, њамоно, аз шукр
кунандагон бошем».

64. бигў: «Худо шуморо аз он ва 
аз њар андўње мерањонад, боз њам 
шумо ба Ў шарик муќаррар меку
нед».

65. бигў: «Ў бар он Тавоно аст, ки 
аз болоятон,30 ё зери поятон31 азо
бе бар шумо фиристад, ё шумо
ро гурўњгурўњ дар њам омезад ва 
ранљу сахтии баъзеро ба баъзеи 
шумо бичашонад».32 бинигар, чї 
гу на оятњоро гуногун баён меку
нем, то онњо бифањманд!

66. Ва ќавми ту ќуръонро дурўѓ шу
мурданд, (дар њоле ки) он рост аст. 
бигў: «бар шумо нигањбон нес там».

67. Ва њар хабарро ваќти вуќўъ 
њаст ва зуд хоњед донист.

68. Ва чун касонеро бибинї, ки ба 
истењзои оятњои Мо мепардозанд, 
аз онњо рўйгардон шав, то ваќте 
ки дар сухане ѓайри он шурўъ ку
нанд. Ва агар Шайтон туро ба фа
ромўшї андозад, пас, баъди ёд 
овардан бо гурўњи ситамгарон ма
нишин!
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69. аз њисоби кофирон чизе бар 
ўњдаи касоне нест, ки парњезгорї 
карданд, валекин (бар онњо) панд 
додан (лозим) аст, то шавад ки 
парњезгорї кунанд.

70. Ва касонеро бигузор, ки дини 
худро ба бозию бењудагї гириф
танд ва зиндагонии дунё онњоро 
бифирефт; ва ба ќуръон панд дењ, 
то касе ба он чи касб кардааст, ги

рифтор карда нашавад! Ўро ба љуз 
Худо њељ дўсту шафоаткунандае 
нест; ва агар ивази худ њар фидяе 
бидињад, аз вай гирифта намеша
вад. Онњо касонеанд, ки ба он чи 
кардаанд, гирифтор шуданд ва ба 
сабаби он, ки кофир буданд, баро
яшон ошомидание аз оби љўшон ва 
азоби дарддињанда аст.

71. бигў: «Оё ба љуз Худо касе
ро мунољот кунем, ки ба мо нафъе 
намедињад ва зиёне намерасонад? 
Ва баъд аз он, ки Худо ба мо роњи 
ростро намудааст, бар пошнањои 
худ бозгардем33 – монанди касе, 
ки шайтонњо ўро дар замин гумроњ 
кар да бошанд – њайрон монда; ўро 
ёроне бошанд, ки ба сўи роњи рост 
мехонандаш, ки: «ба сўи мо биё!» 
бигў: «ба дурустї ки њи до яти 
Худо њидоят(и њаќиќї) аст ва ба 
мо фармуда шудааст, ки ба Пар
вар дигори оламиён гардан ни њем».

72. Ва намозро барпо доред ва аз 
Худо битарсед! Ва Ў Он (Худой) 
аст, ки ба сўи Ў њашр карда хоњед 
шуд.

73. Ва Ў Он (Худой) аст, ки ос
мон њову заминро ба њаќ биофа
рид; ва рўзе, ки бифармояд:34 
«би шав!» Пас, мешавад. суха
ни Ў рост аст. Ва рўзе, ки дар сур 
дами да шавад, подшоњї аз они 
Ўст, До нан даи пинњону ошкор 
аст; ва Ў ус туворкори Огоњ аст.
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74. Ва чун иброњим ба падараш 
Озар гуфт: «Оё бутонро ба худої 
ме гирї? ба дурустї ки ман туву 
ќав ми туро дар гумроњии ошкор 
ме бинам».

75. Ва њамчунин малакути ос мон
њо ва заминро ба ибро њим нишон 
медодем, то ў аз яќинкунандагон 
бошад.35

76. Пас, чун шаб бар вай торик 
шуд, ситораро диду гуфт: «(Оё) 
ин Парвардигори ман аст?!» Пас, 
чун фурў рафт, гуфт: «Фурў ра
ван да гонро дўст надорам».

77. Пас, чун моњи тулўъкардаро 
дид, гуфт: «ин Парвардигори 
ман аст». Ва ваќте ки фурў рафт, 
гуфт: «агар Парвардигорам ма ро 
њи доят накунад, албатта, аз гу рў
њи гумроњон шавам».

78. Ва ваќте ки офтоби тулўъ
кардаро дид, гуфт: «ин Парвар
ди гори ман аст, ин бузург тар аст». 
Пас, чун фурў рафт, гуфт: «Эй 
ќав ми ман, ба дурустї ки ман аз 
он чи шарик муќаррар мекунед, 
бе зорам.

79. Ман – дар њолате, ки њанифам 
– рўи худро ба сўи Он (Худой) 
му таваљљењ сохтам, ки осмонњову 
заминро биофарид ва ман аз муш
рикон нестам».

80. Ва ќавмаш ба ў љидол карданд, 
гуфт: «Оё дар боби Худо бо ман 
љидол мекунед? Ва (њол он ки) ба 
дурустї, маро њидоят кардааст. Ва 

ман аз он чи шумо бо Худо шарик 
муќаррар мекунед, наметарсам, ва
лекин аз он (метарсам), ки Худо 
чизе бихоњад. Ва Парварди гори 
ман аз љињати дониш њама чизро 
ињота кардааст; оё панд намегиред?

81. Ва ман чї гуна аз он тарсам, 
ки шумо онро шарик муќаррар ме
кунед; ва шумо аз он наметарсед, 
ки чизеро шарики Худо муќаррар 
кардед, ки барои он далеле бар 
шумо фурў нафиристодааст. агар 
ме донед (бигўед), кадом як аз ин 
ду гурўњ ба эминї сазовортар аст?»
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82. Касоне, ки имон оварданд ва 
имо ни худро ба ситам наомехтанд 
– эминї аз они онњост ва онњо 
роњ ёф тагонанд.

83. Ва ин њуљљати Мо аст, ки онро 
ба иброњим додем, (то бо он) бар 
ќавми худ (њуљљат гирифт); њар 
киро хоњем, дар мартабањо баланд 
мекунем. ба дурустї ки Парвар
дигори ту устуворкори Доно аст.

84. Ва ба ў исњоќу Яъќубро бах
ши дем ва њар якеро њидоят кар

дем; ва Нўњро пеш аз ин њи доят 
карда будем; ва аз авлоди иб ро
њим Довуд ва сулаймон ва айюб 
ва Юсуф ва Мўсо ва Њо рун ро 
(роњ намудем). Ва њам чу нин не кў
коронро подош ме дињем.

85. Ва (њидоят кардем) Закарийё 
ва Яњё ва исо ва илёсро; њар як аз 
солењон буданд.

86. Ва исмоил ва Ясаъ ва Юнус 
ва лутро; ва њар якро бар оламиён 
фа зилат додем.

87. Ва (баъзе) аз падаронашон ва 
фарзандонашон ва бародарона
шонро (рањнамої кардем); ва он
њоро баргузидем ва ба сўи роњи 
рост њидоят кардем.

88. ин њидояти Худо аст; аз бан
дагони Худ њар киро хоњад, ба он 
њидоят мекунад. Ва агар шарик 
муќаррар мекарданд, аз онњо он 
чи карда буданд, нобуд мешуд.

89. Онњо касонеанд, ки барояшон 
Китобу њукм ва пайѓамбарї до
дем. Ва агар ба он36 инњо37 кофир 
шаванд, пас, гурўњеро бар он ме
гуморем, ки њаргиз ба он кофир 
нашаванд.38

90. Онњо касонеанд, ки Худо њи
дояташон кардааст; пас, ба рави
ши онњо иќтидо кун! бигў: «бар 
он39 њељ музде аз шумо талаб наме
кунам. ин ба љуз панд барои ола
миён чизе нест».40
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91. Ва чун гуфтанд: «Худо бар њељ 
одамї чизе фурў нафиристода
аст» – Худоро чунон ки бояд, 
ќадр накарданд. бигў: «Кї Кито
бе фурў фиристод, ки Мўсо ба
рои равшанї ва њидояти мардум 
он ро овардааст? Онро дар ва раќ
њо(и пароканда) менависед, он
ро ошкор мекунед ва бисёре ро 
пинњон мекунед; ва шумо он чи41 
омўх та шудед, ки онро на шумо 
ме донистед ва на падаронатон (ме
до нистанд)».42 бигў: «Худо!»43 
си пас онњоро бигузор, то дар бањ
си (бо тили) худ бозї кунанд!

92. Ва ин Китобе44 бобаракат аст, 
ки онро фиристодем – тасдиќ ку
нандаи он чи аст, ки пеш аз вай 
буд, то бо он ањли Макка ва касо
неро, ки гирдогирди Макка соки
нанд, бим кунї; ва касоне, ки ба 
охират имон овардаанд, ба он низ 
имон оранд; ва њамонњоанд, ки на
мози худро муњофизат мекунанд.

93. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки ба Худо дурўѓ барбаст, ё гуфт: 
«ба ман вањй фиристода шуда
аст». Ва (ба њаќиќат) ба сўи ў чи
зе фиристода нашудааст. Ва (ё аз) 
касе, ки гуфт: «Ман монанди он 
чи фуруд хоњам овард, ки Ху до 
фуруд овардааст?»45 Ва агар би
ни гарї, ваќте ки золимон дар сах
тињои марг бошанд; ва фаришта
гон дасти худро дароз мекунанд, 
(мегўянд): «Љонњои худро берун 
оред!» имрўз ба сабаби он, ки бар 
Худо ноњаќ мегуфтед ва аз (тас
диќи) оятњои Ў саркашї мекар

дед, бо азоби расвокунанда љазо 
до да хоњед шуд».

94. Ва њамоно танњо, чунон ки бо
ри аввал шуморо офарида будем, 
пеши Мо омадед ва он чиро, ки ба 
шумо ато карда будем, паси пуш
ти хеш бигузоштед. Ва шафоатку
нандагони шуморо бо шумо наме
бинем – ононро, ки гумон мекар
дед дар (тарбияти) шумо шари
конанд.46 ба дурустї ки пайванди 
миёни шумо бурида шуд; ва он чи 
гумон мекардед, аз шумо гум шуд.
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95. ба дурустї ки Худо Шикофан
даи дона ва њаста аст, зиндаро аз 
мурда берун меорад ва беруноран
даи мурда аз зинда аст. ин аст Ху
дои шумо! Пас, аз куљо баргардо
нида мешавед?

96. Ў Шикофандаи субњ аст ва 
шаб ро оромгоњ гардонид ва офто
бу моњро барои њисоб (муќаррар 
кард). ин аст таќдири Худои Ѓо
ли би Доно.

97. Ва Ў Он (Худой) аст, ки ба
рои шумо ситорањоро биофарид, 

то бо онњо дар торикињои биёбону 
дарё роњ биёбед. ба дурустї, ни
шо нањоро барои гурўње, ки медо
нанд, ба тафсил баён кардем.

98. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шу
мо ро аз як шахс пайдо кард, сипас 
шуморо ќароргоње47 аст ва ва диат
љое48 аст. ба дурустї, нишонањоро 
барои гурўње, ки мефањманд, ба 
тафсил баён кардем.

99. Ва Ў Он (Худой) аст, ки аз 
ос мон обе фуруд овард; пас бо он 
њар гуна рустаниро берун овар
дем ва аз он сабзаро берун овар
дем, ки аз он (сабза) донањои яке 
дар дигаре пайвастаро берун ме
орем ва аз шукуфањои дарахто
ни хурмо хўшањои хамидаро (бе
рун меорем) ва (низ) бўстонњое аз 
токи ангур ва дарахтони зайтун ва 
анор – монанди якдигар ва ѓайри 
монанди якдигар. ба меваи дарахт 
– чун мева орад; ва ба пухта раси
данаш бинигаред: ба дурустї, дар 
инњо барои гурўње, ки имон до
ранд, нишонањое њаст!

100. Ва барои Худо шариконеро 
аз љин муќаррар карданд; њол он 
ки онњоро Худо офаридааст; ва аз 
рўи нодонї барои Ў писарону дух
тарон барбофтанд. Ў Поку баланд 
аст аз он чи васф мекунанд.

101. Ў Офаринандаи осмонњову 
за мин аст. Чї гуна Ўро фарзанде 
бо шад, њол он ки Ўро зане набуд; 
Ў њар чизро биофарид ва ба њар 
чиз Доно аст.
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102. ин аст Худо – Парвардиго
ри шумо; ба љуз Ў њељ худое нест, 
Офа ринандаи њар чиз аст. Пас, 
Ўро парастиш кунед! Ва Ў бар њар 
чиз Корсоз аст.

103. Чашмњо Ўро дарнамеёбанд49 
ва Ў чашмњоро дармеёбад; ва Ў 
Мењ рубони Огоњ аст.

104. ба дурустї ки аз љониби Пар
вардигоратон ба шумо далелњо 
ома данд; пас, њар ки бино шуд, ба 
нафъи ўст; ва њар ки нобино монд, 
бар (зиёни) ўст. Ва (бигў:) «Ман 
бар шумо нигањбон нестам».

105. Ва њамчунин нишонањоро гу
ногун баён мекунем, то (нашавад) 
он, ки гўянд: «Ту (дарс) хондаї»; 
ва то ин (дин)ро барои гурўње ба
ён кунем, ки медонанд.

106. Он чиро, ки аз љониби Пар
вардигорат ба сўи ту вањй карда 
шуд, пайравї кун! ба љуз Ў њељ 
ху дое нест; ва аз мушрикон рўй 
би гардон!

107. агар Худо мехост, онњо ша
рик муќаррар намекарданд ва ту
ро бар онњо нигоњбон нагардони
дем ва ту бар онњо корсоз нестї.

108. Онњоеро, ки мушрикон ба љуз 
Худо мепарастанд, дашном ма
дињед, зеро ки онњо аз рўи зулм 
ба ѓайри дониш Худоро дашном 
хо њанд дод! Њамчунин дар назари 
њар гурўње кирдорашонро орос
та кардем. сипас бозгашти онњо 
ба сўи Парвардигорашон аст; пас, 

Ў онњоро аз он чи, ки мекарданд, 
огоњ мекунад.

109. Ва ба сахттарин савгандонашон 
ба Худо савганд хўрданд,50 ки агар 
барояшон мўъљиза биёяд, ал бат та, 
ба он имон оранд. бигў: «Љуз ин 
нест, ки мўъљизањо назди Ху дост; 
ва чї медонед,51 ки чун он мўъ љи
зањо биёяд, онњо имон наоранд».

110. Ва чунон ки бори аввал ба 
ќуръон имон наоварданд, дилњоя
шон ва чашмњояшонро бармегар
до нем ва онњоро дар гумроњии худ 
сар гардон мегузорем.
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111. Ва агар Мо фариштагонро ба 
сўи онњо мефиристодем ва мурда
гон бо онњо сухан мегуфтанд ва 
бар онњо њама чизро гурўњгурўњ 
љамъ мекардем, њаргиз имон наме
оварданд, магар ваќте ки Худо хо
њад, валекин бисёре аз онњо наме
донанд.

112. Ва њамчунин барои њар пай
ѓам баре душманоне аз шайтонњои 
инсу љин пайдо кардем, (ки) ба
рои фиреб додан баъзеашон ба сўи 
баъзе сухани (ба зоњир) ороста 

ил ќо мекунанд. Ва агар Парварди
гори ту мехост, ин корро намекар
данд. Пас, онњоро ба (њоли) дурўѓ 
бастанашон бигузор!

113. Ва (сухани ба зоњир ороста 
ил ќо мекунанд,) то дилњои касоне, 
ки ба охират имон надоранд, ба 
сўи он майл кунад ва то онро бипи
санданд ва то он чи амал кунанд, 
ки дар паи карданаш њас танд.52

114. (бигў:) «Оё њакаме ба љуз 
Худо талаб кунам?» Ва Ў Он аст, 
ки барои шумо Китоби53 равшан 
кар дашударо фиристод. Ва ка
со не, ки ба онњо Китоб54 додаем, 
медонанд, ки ин (ќуръон) аз љо
ниби Парвардигори ту ба ростї 
фурў фи ристода шудааст. Пас, аз 
шакку нандагон мабош!

115. Ва сухани Парвардигори ту 
дар ростию инсоф тамом аст. Њељ 
кас табдилдињандаи суханњои Ў 
нест; ва Ў Шунавои Доно аст.

116. агар бисёрии ањли ин замин
ро фармонбардорї кунї, туро аз 
роњи Худо гумроњ мекунанд; онњо 
ба љуз гумон чизеро пайравї на
мекунанд ва ба љуз дурўѓ чизе на
мегўянд.

117. Њамоно Парвардигори ту ба 
касе, ки аз роњи Ў дур мешавад, 
До нотар аст; ва Ў ба роњёфтагон 
До нотар аст.

118. агар ба оятњои Худо мўъмин 
њас тед, пас, аз он чи номи Худо бар 
вай зикр карда шудааст, бихў ред!
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119. Ва чист шуморо, ки аз он чи 
номи Худо бар вай зикр карда шу
дааст, намехўред? Ва Худо он чи
ро, ки бар шумо њаром сохтааст, 
барои шумо ба тафсил баён кар
дааст, магар он чи, ки ба он муз
тар бошед. ба дурустї ки бисё
ре ба хоњиши нафси худ, ба ѓайри 
дониш (дигаронро) гумроњ меку
нанд. Њамоно, Парвардигори ту ба 
(њоли) таљовузкунандагон Доно тар 
аст.

120. Ва гуноњи ошкору пинњонро 
тарк кунед! Њамоно касоне, ки гу
ноњ мекунанд, дар (баробари) он чи 
ме карданд, љазо дода хоњанд шуд.

121. Ва аз он чи, ки номи Худо бар 
вай ёд карда нашудааст, ма хў ред, 
ба дурустї ки (хўрдани) он гуноњ 
аст. Ва њамоно шайтонњо ба дўс
тони худ васваса илќо мекунанд, 
то бо шумо хусумат кунанд; ва 
агар ба онњо фармонбардорї ку
нед, пас, шумо мушрик бошед.

122. Оё касе, ки мурда буд ва Мо 
ўро зинда сохтем55 ва барои ў нуре 
пайдо кардем, ки бо он дар миё
ни мардум меравад, монанди касе 
бошад, ки масалаш ин аст, ки дар 
торикињост ва аз он беруноянда 
нест? Њамчунин, он чи кофирон 
ме карданд, дар назарашон ороста 
карда шудааст.

123. Ва њамчунин дар њар дење са
рони гунањгорашро пайдо кардем, 
то дар он фасод кунанд.56 Ва ба ка

се фасод намекунанд, магар дар 
њаќ ќи хештан, вале намедонанд.

124. Ва чун ба онњо нишонае би
ёяд, гўянд: «Мо имон наорем, то 
ваќ те ки он чи ба пайѓамбарони 
Ху до дода шудааст, ба мо (њам) 
дода шавад».57 Худо Донотар аст, 
ки пайѓамбарии Худро дар куљо 
би нињад. ба ин гунањгорон – ба 
са баби он, ки бад меандешиданд, 
(аз) назди Худо расвої ва азоби 
сахт хоњад расид.
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125. Пас Худо њар касро хоњад, 
ки њидоят кунад, синаи ўро барои 
ислом мекушояд;58 ва њар касро 
хоњад, ки гумроњ кунад, синаи ўро 
нињоят танг мекунад, гўё ки ба ос
мон боло меравад.59 Ва њамчунин 
Худо нопокиро бар касоне меандо
зад, ки имон намеоранд.

126. Ва ин роњи рости60 Парвар
ди гори ту аст; ба дурустї нишо на
њоро барои гурўње ба тафсил баён 
кардем, ки пандпазир мешаванд.

127. барои онњо назди Парварди
горашон сарои саломатї61 њаст; ва 
ба сабаби он чи мекарданд, Худо 
Корсози онњо аст.

128. Ва рўзе, ки њамаи онњоро як
љо њашр кунад (гўяд): «Эй гурўњи 
љин,62 бисёре аз мардумро то
беи худ гирифтед!» Ва дўстони 
онњо аз одамиён63 гўянд: «Эй Пар
вардигори мо, баъзеи мо аз баъзе 
бањраманд шуданд; ва ба мўњлати 
худ, ки барои мо муайян карда 
будї, расидем!»64 Гўяд: «Љои шумо 
оташ аст, дар он љо љовидонед, ма
гар он чи Худо хос тааст».65 ба 
дурустї ки Пар вар ди гори ту усту
воркори До но аст.

129. Ва њамчунин баъзе ситамга
ронро ба сабаби он чи мекарданд, 
ба баъзе вомегузорем.

130. Эй гурўњи љинну инс, оё ба 
шумо пайѓамбароне аз (љинси) ху
датон наомаданд, (ки) бар шумо 
оятњои Маро мехонданд ва шуморо 
аз мулоќоти ин рўзатон бим мекар
данд? Гўянд: «бар хештан гу воњї 
додем». Ва зиндагонии дунё он њо
ро фиреб дода буд ва бар хеш тан 
гу воњї доданд, ки кофир бу данд.



6. сураи аНъОМ 145

131. ин66 ба сабаби он аст, ки Пар
вардигори ту барои зулм шањр њоро, 
– дар њоле, ки ањли онњо ѓо фил бо
шанд, њаргиз њалок намекунад.67

132. Ва барои њар як (гурўњ) аз 
(аљри) он чи карданд, марта ба
њост; ва Парвардигори ту аз он чи 
ме кунанд, бехабар нест.

133. Ва Парвардигори ту бени
ёз, Худованди рањмат аст; агар 
хоњад, шуморо дур мекунад ва пас 
аз шумо њар киро хоњад, љонишин 
месозад, чунон ки шуморо аз нас
ли ќавме дигар пайдо кард.

134. Њамоно, он чи ба шумо ваъ
да карда мешавад, албатта, омада
нист ва шумо ољизкунанда нестед.

135. бигў: «Эй ќавми ман, шумо 
бар њолати хеш амал кунед, ман 
низ амалкунандаам; ба зудї хоњед 
до нист, ки оќибат(и писандида) 
дар охират аз они кї мешавад. ба 
ду рустї ки золимон растагор на
ме шаванд».

136. Ва барои Худо аз зироату 
чањорпоён – он чи Ў офаридааст, 
њисса муќаррар карданд; ва ба гу
мони худ гуфтанд: «ин барои Ху
до аст; ва ин барои шарикони мо 
аст». Пас, он чи барои шарикони 
онњо буд, ба Худо намерасид; ва 
он чи барои Худо буд, ба шарико

нашон мерасид. бад чизе аст, ки 
њукм мекунанд.

137. Ва њамчунин шариконашон 
дар назари бисёре аз мушрикон 
ќат ли фарзандонашонро ороста 
кар данд, то онњоро њалок кунанд 
ва то бар онњо дини онњоро ошуф
та гар донанд. Ва агар Худо мехост, 
ин кор ро намекарданд; пас, онњоро 
бо он чи дурўѓ мебанданд, бигузор!
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138. Ва ба гумони худ гуфтанд: 
«Он чањорпоён ва зироат мамнўъ 
аст, онро касе нахўрад, магар он 
кас, ки мо хоњем». Ва чањорпоёне, 
ки саворї бар пушти онњо њаром 
карда шудааст, дигаранд; ва ча
њор поёне, ки назди забњи онњо 
но ми Худоро намегиранд, дига
ранд. ба Худо дурўѓ мебанданд. 
ба зудї, барои он чи дурўѓ мебас
танд, љазояшонро хоњад дод.

139. Ва гуфтанд: «Он чи дар ши
ками ин љањорпоён бошад, барои 
мардони мо њалол ва бар занони мо 
њаром аст». Ва агар мурда бошад, 
њама дар он шариканд. (Худо) ба 
зудї барои ин баёнашон љазои он
њоро хоњад дод. ба дурустї ки Ў 
ус туворкори Доно аст.

140. Њамоно касоне зиёнкор шу
данд, ки аз љињати бехирадї, ба 
ѓайри дониш фарзандони худро 
куштанд ва ба сабаби дурўѓ бастан 
ба Худо, он чиро, ки Худо ба онњо 
рўзї дода буд, њаром карданд. ба 
дурустї ки онњо гумроњ шуданд ва 
роњёфта нашуданд.

141. Ва Ў Он (Худой) аст, ки бўс
тонњое пайдо кард – бардошташу
да бар пояњо68 ва ѓайри бардош
ташуда бар пояњо69 ва дарахтони 
хурмо ва зироат, бо мевањои гу
ногун; ва зайтун ва анор, монан
ди якдигар ва ѓайри монанди як
дигар.70 Чун мева берун оварад, 
аз мевањои он бихў ред ва рўзи да
равиданаш закоти онро бидињед; 
ва исроф макунед! ба дурустї ки 
Худо исрофкунандагонро дўст на
дорад.

142. Ва (низ) аз чањорпоёни бор
каш ва ба замин афкананда,71 аз 
он чи Худо ба шумо рўзї додааст, 
би хўред ва гомњои Шайтонро пай
равї макунед! ба дурустї ки ў ба
рои шумо душмани ошкор аст.
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143. Њашт ќисм: ду аз гўсфанд ва 
ду аз буз.72 бигў: «Оё ин ду нар
ро њаром кардааст, ё ин ду мода
ро, ё он чиро, ки рањмњои ин ду 
мо да дар бар дорад? агар ростгў 
њастед, аз рўи дониш ба ман хабар 
дињед!»73

144. Ва ду аз шутур ва ду аз гов. 
бигў: «Оё ин ду нарро њаром кар
дааст, ё ин ду модаро, ё он чиро, 
ки рањмњои ин ду мода дар бар до
рад? Оё ваќте ки Худо шуморо ба 
он њукм кард, њозир будед?» Пас, 
кист ситамгартар аз касе, ки ба 
Худо дурўѓ бандад, мардумро аз 
рўи бедонишї гумроњ кунад? ба 
дурустї ки Худо ќавми ситамга
ронро роњ наменамояд.

145. бигў: «Дар миёни он чи ба 
сўи ман вањй фиристода шуда
аст, њељ чизеро, ки хўрдани он ба
рои хўранда њаром бошад, намеё
бам, магар он ки мурдор бошад; ё 
хуни рехташуда; ва гўшти хук, ки 
њароина нопок аст; ё он чи фисќ 
бошад, ки бар (забњи) он барои 
ѓай ри Худо овоз баланд карда шу
дааст». Ва њар ки дармонда ша
вад, (агар) ситамкунанда ва аз њад 
гузаранда набошад, пас, њамоно, 
Пар вардигори ту Омурзандаи 
Мењ ру бон аст.

146. Ва барои яњудиён њар љон ва
ри нохундорро74 њаром сохтем ва 
аз гову гўсфанд – пињи ин ду ро ба
рояшон њаром кардем, магар пиње, 
ки онро пушт ё рўдањои ин ду бар
доштааст, ё он чи бо усту хон омех
та бошад. Онњоро – ба сабаби си
тамашон – чунин љазо додем; ва ба 
дурустї ки Мо ростгўем.
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147. Пас, агар туро ба дурўѓ нис
бат кунанд, бигў: «Парвардигори 
шу мо Худованди мењрубонии бис
ёр аст; ва уќубати Ў аз ќавми гу
нањ горон рад карда намешавад».

148. ба зудї мушрикон бигўянд: 
«агар Худо мехост, мову падаро
ни мо шарик муќаррар намекар
дем ва чизеро њаром намекардем». 
Њамчунин касоне, ки пеш аз онњо 

буданд, ба дурўѓ нисбат мекар
данд, то он ки уќубати Моро ча
шиданд. бигў: «Оё назди шумо 
до нише њаст,75 то онро барои мо 
берун оред? ба љуз шубњањо чи
зеро пай равї намекунед ва ба љуз 
дурўѓ чизе намегўед».

149. бигў: «Далели расо хоси Ху
до аст; ва агар Худо мехост, њамаи 
шуморо якљо њидоят мекард».

150. бигў: «Гувоњони худро би
оред! – Ононро, ки гувоњї меди
њанд, ки Худо инро њаром сохта
аст». Пас, агар гувоњї дињанд, ту 
бо онњо гувоњї мадењ; ва хоњиши 
ка сонеро пайравї макун, ки оят
њои Моро дурўѓ доштанд ва касо
неро, ки ба охират эътиќод надо
ранд ва бо Парвардигори худ 
ба ро бар мекунанд!76

151. бигў: «биёед, то он чиро би
хонам, ки Парвардигоратон бар 
шумо њаром кардааст: ин, ки чи
зеро шарики Ў муќаррар макунед 
ва ба волидайн некўкорї кунед ва 
фарзандони худро аз тарси фаќр 
макушед! Мо ба шумо ва ба онњо 
рўзї медињем; ва ба бењаёињо77 – 
чи ошкор бошад аз он ва чи пин
њон – наздик машавед; ва њељ 
нафс ро макушед, ки Худо (кушта
нашро) њаром сохтааст, магар ба 
њаќ!78 ин аст он чи Худо шуморо 
ба он њукм фармудааст, то бувад 
ки шу мо ба аќл дарёбед.
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152. Ва ба моли ятим наздик ма
шавед, магар ба он (тариќе), ки 
некўтар аст, то он ки ба љавонии 
худ расад; ва паймонаву тарозу
ро ба инсоф тамом кунед! Мо ба 
њељ кас љуз ба андозаи тавонои
аш вољиб намекунем. Ва чун су
хан гўед,79 инсофро риоят намо
ед, агарчи хешованд(и шумо) бо
шад!80 Ва ба паймони Худо вафо 
кунед!81 ин аст он чи Худо шумо
ро ба он њукм фар мудааст, то бу
вад ки шумо панд пазиред.

153. Ва ин роњи рости Ман аст, 
пас, онро пайравї кунед ва роњ
њои дигарро пайравї макунед, ки 
шуморо аз роњи Худо људо кунад! 
ин аст он чи Худо шуморо ба он 
њукм фармудааст, то шояд ки шу
мо парњезгорї кунед».

154. сипас ба Мўсо Китоб дода 
бу дем, то бар њар кас, ки некўкор 
буд, неъматро тамом кунем; ва ба
рои баёни њар чизе; ва (низ) барои 
њидоят ва мењрубонї, то шояд ки 
онњо ба мулоќоти Парвардигора
шон имон оранд.

155. Ва ин82 Китобе аст бобаракат, 
ки онро фиристодем; пас, пайра
вии ў кунед ва парњезгорї кунед, 
то (бошад ки) бар шумо мењру бо
нї карда шавад.

156. То нагўед: «Љуз ин нест, ки Ки
тоб бар ду гурўњ пеш аз мо фуруд 
оварда шуд.83 Ва ба дурустї ки мо 
аз омўхтани онњо бехабар будем».

157. Ё нагўед: «агар Китоб бар мо 
фуруд оварда мешуд, њамоно аз 
онњо роњёфтатар мебудем». Пас, 
аз Парвардигоратон ба шумо њуљ
љат ва њидоят ва бахшоиш омада
аст. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки оятњои Худоро дурўѓ дорад 
ва аз он рўй бигардонад? ба зудї 
он онро, ки аз оятњои Мо рўй ме
гардонанд, ба сабаби рўйгардон 
шуда нашон ба бадтарин азоб љазо 
хо њем дод.
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158. Оё мунтазир нестанд, магар 
он ро, ки ба онњо фариштагон биё
янд;84 ё (њукми) Парвардигори ту 
биё яд;85 ё баъзе нишонањои Пар
варди гори ту биёяд?86 рўзе, ки баъ
зе ни шонањои Парвардигори ту би
ёяд, имони касе, ки пеш аз ин имон 
на оварда буд, ё дар имони худ ама
ли хайр касб накарда буд, барои ў 
нафъ надињад.87 бигў: «Мунтазир 
бо шед, њамоно мо низ мунтазирем!»

159. ба дурустї, ту аз касоне, ки 
дини худро пароканда карданд ва 
гурўњгурўњ шуданд, безорї; љуз 
ин нест, ки кори онњо ба Худо во

гузор шудааст, сипас онњоро аз он 
чи мекарданд, хабар медињад.

160. Њар ки некие оварад, ўро дањ
чанд (подош) аст ва њар ки бадие 
оварад, ба љуз мисли он љазо дода 
нахоњад шуд; ва бар онњо ситам 
карда намешавад.

161. бигў: «ба дурустї ки Пар
вардигори ман маро ба роњи рост 
њидоят кардааст – дини дуруст, ба 
кеши иброњим, ки њаниф буд ва 
аз мушрикон набуд».

162. бигў: «ба дурустї ки намози 
ман ва њаљљу ќурбонии ман ва зин
дагонии ман ва марги ман – (ња
ма) барои Худо – Парвардигори 
оламиён аст.

163. Ўро њељ шарик нест; ва ба 
ман ин фармуда шудааст; ва ман 
на хустин мусулмонам».

164. бигў: «Оё ѓайри Худо пар
вар дигоре талаб кунам?» Ва Ў 
Пар вардигори њама чиз аст. Ва 
њељ кас ба љуз барои худ амал на
ме ку над; ва њељ бардорандае бори 
ди гареро барнамедорад. сипас 
боз гаш ти шумо ба сўи Пар вар ди
го ра тон бошад; ва Ў шуморо аз он 
чи, ки дар он ихтилоф мекардед, 
ха бар дор мекунад.

165. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шу
моро љонишинони замин сохт ва 
баъ зеро болои баъзе ба дараљањо 
ба ланд кард, то шуморо дар он 
чи ба шумо додааст, биозмо
яд. ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Зу ду ќубаткунанда аст; ва Ў 
Омурзан даи Мењрубон аст.
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7. Сураи аърОф

(балаНДиЊО)

Дар Макка нозил шуд, 206 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим. сод.

2. (ин) Китобе аст, ки бар ту фу
руд оварда шуд, пас, бояд дар си
наи ту аз он1 њељ тангї набошад, 
то ба он бим кунї; ва барои мўъ
ми нон панд бошад.

3. Он чиро пайравї кунед, ки аз 
љо ниби Парвардигоратон ба сўи 
шумо фуруд оварда шуд; ва ба љуз 
вай дўстонеро2 пайравї макунед; 
ан даке панд мепазиред!

4. Ва басо дењањо, ки (ањли) он
њо ро њалок кардем; ва уќубати 
Мо шабонгоњ, ё ваќте ки дар хоби 
ним рўз буданд, ба онњо расид.

5. Ва чун уќубати Мо ба онњо 
омад, ќавли онњо љуз ин набуд, ки 
гуф танд: «ба дурустї ки мо си
там гар будем».

6. Пас, албатта, аз касоне хоњем 
пур сид, ки ба сўи онњо пайѓамбар 
фи ристода шуд; ва албатта, аз 
пай ѓамбарон (низ) хоњем пурсид.

7. Пас, албатта, барои онњо бо до
ниш баён хоњем кард;3 ва Мо ѓоиб 
на будем.

8. Ва санљидан4(и боинсоф) дар 
он рўз буданї аст. Пас, онон, ки 
пал лаи некињояшон гарон шуда
аст, растагоронанд.

9. Ва касоне, ки паллаи неки њоя
шон сабук шудааст, ононанд, ки 
дар њаќќи хештан зиён карданд – 
ба сабаби он ки оятњои Моро ин
кор мекарданд.

10. Ва ба дурустї ки дар замин ба 
шумо љой додем ва дар он љо барои 
шумо асбоби маишат пайдо кар
дем; андаке шукр мекунед.

11. Ва ба дурустї ки Мо шуморо 
офаридем ва шуморо5 сурат бас
тем, сипас ба фариштагон гуфтем: 
«Одамро саљда кунед!» Пас, њама 
саљда карданд, магар иблис; ў аз 
саљдакунандагон набуд.
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12. (Худо) гуфт: «Ваќте ки туро 
амр кардам, чї чиз туро аз он манъ 
кард, ки саљда кунї?» Гуфт: «Ман 
аз ў бењтарам, маро аз оташ офа
ри даї ва ўро аз гил офари даї».

13. Гуфт: «аз он (љо) фуруд рав, 
зеро туро лоиќ нест, ки дар он сар
кашї кунї! берун шав, њамоно ту 
аз хоршудагонї!»

14. Гуфт: «Маро то рўзе, ки ба
рангехта шаванд,6 мўњлат дењ!»

15. Гуфт: «Њамоно ту аз мўњлат до
дашудагонї».

16. Гуфт: «ба сабаби он, ки маро 
гум роњ кардї, ба роњи рости Ту 
барои одамиён бинишинам.7

17. Он гоњ, албатта, аз пеш ва аз 
паси пушт ва аз љониби росту аз љо
ниби чапи онњо ба сўи онњо биёям ва 
аксари онњоро шукргузор наёбї».

18. Гуфт: «аз он љо накўњида, 
рон дашуда берун рав! аз одами
ён – њар ки туро пайравї кунад, 
аз њамаи шумо якљо, албатта, дў
захро пур кунам!»

19. Ва (гуфтем): «Эй Одам, ту ва 
занат дар бињишт сокин шавед ва 
аз њар љо, ки хоњед, бихўред; ва ба 
ин дарахт наздик машавед, ки аз 
ситамгарон хоњед шуд!»

20. Пас, Шайтон он дуро васваса 
кард, то он чиро аз шармгоњи он
њо, ки аз назарашон пинњон буд, 
ош кор гардонад. Ва гуфт: «Пар
вардигоратон шуморо аз ин да
рахт манъ накардааст, магар ба
рои он ки ду фаришта ё аз бошан
да гони љовид мешавед».

21. Ва барояшон ќасам хўрд, ки ман 
аз насињаткунандагони шумоам.

22. Пас, онњоро бо фиреб додан ба 
сўи пастї андохт. Ва чун он да рахт
ро чашиданд, шарм гоњашон ба он
њо намоён шуд ва ба часпондани 
барге болои барге бар худ аз барги 
дарахтони бињишт шурўъ карданд. 
Ва Парвардигорашон ба он њо нидо 
кард, ки оё шуморо аз ин дарахт 
манъ накарда будам ва ба шумо 
нагуфта будам, ки ња мо но Шайтон 
душмани ошкорои шумо аст?
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23. Гуфтанд: «Эй Парвардигори 
мо, бар хеш ситам кардем; ва агар 
моро наомурзї ва бар мо мењ ру
бонї накунї, албатта, аз зиёнко
рон бошем!»

24. Гуфт: «Фуруд оед, баъзеи шу мо 
баъзеро душман хоњад буд! Ва дар 
замин то ваќти муайян8 барои шумо 
истиќрор ва бањрамандї њаст».

25. Гуфт: «Дар замин зиндагї хо
њед кард ва дар он љо хоњед мурд 
ва аз он љо берун оварда мешавед».

26. Эй фарзандони Одам! ба ду
рустї ки бар шумо либосеро фу
руд овардем, ки шармгоњи шуморо 
бипўшад; ва низ љомањои зинат
ро. Ва либоси парњезгорї аз њама 
бењтар аст. ин аз нишонањои Худо 
аст, то онњо пандпазир шаванд.

27. Эй фарзандони Одам! Шай
тон шуморо гумроњ накунад, чу
нон ки падару модари шумо ро аз 
бињишт берун овард, љома њоя
шон ро аз онњо бикашид, то ба он
њо шармгоњашонро бинамо яд. Ња
моно Шайтон ва ќавми ў шуморо 
аз он љое, ки шумо он њоро наме
бинед, мебинанд. Мо шай тонњоро 
коргузори касоне сохтем, ки имон 
надоранд.

28. Ва чун кори зишт бикунанд, 
гўянд: «Падарони худро бар ин 
кор ёфтаем ва Худо моро ба он 
фар му дааст». бигў: «Худо ба ко ри 
зишт намефармояд. Оё бар Ху до 
он чиро мегўед, ки намедонед?»

29. бигў: «ба дурустї ки Парвар
дигори ман ба инсоф фармудааст; 
ва назди њар намоз рўи худро рост 
кунед ва ибодатро барои Ў холис 
карда, Ўро бипарастед! Њамчунон 
ки шуморо офарид, бори дигар 
бозмегардед».9

30. Гурўњеро њидоят намуд; ва бар 
гурўње гумроњї собит шуд; њамоно 
онњо ба љуз Худо шайтонњоро дўст 
гирифтанд ва мепиндоштанд, ки 
онњо роњёфтагонанд.
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31. Эй фарзандони Одам, назди 
њар намоз зинати10 худро бигиред; 
ва бихўреду биошомед ва исроф 
макунед! ба дурустї ки Худо ис
рофкунандагонро дўст намедорад.

32. бигў: «Кї зинати Худоро, ки 
барои бандагони Худ пайдо кар
дааст ва покизањоро аз ризќ њаром 
кардааст?» бигў: «Он покизањо11 
ба рои мўъминон дар зиндаго
нии дунё аст ва рўзи ќиёмат барои 
онњо холис шавад»12. Њамчунин 

ни шо нањоро барои гурўње, ки ме
донанд, баён мекунем.

33. бигў: «Љуз ин нест, ки Парвар
дигори ман бењаёињоро – он чи аз 
он ошкоро бошад ва он чи пинњон 
– ва гуноњу бедодии но њаќро ња
ром кардааст; ва (низ) он, ки чизе
ро шарики Худо му ќар рар кунед, 
ки Худо бар он њељ далеле нозил 
накардааст; ва он, ки бар Худо он 
чиро бигўед, ки намедонед.

34. Ва њар гурўњеро мўњлате њаст.13 
Пас чун мўњлаташон биёяд,14 на як 
со ат таъхир кунанд ва на пеш раванд.

35. Эй фарзандони Одам, агар 
пай ѓамбарон аз љинси худатон ба 
шумо биёянд ва оятњои Маро ба 
шумо бихонанд, пас, касоне, ки 
парњезгорї кунанд ва некўкорї 
намоянд, бар онњо њељ тарс набо
шад ва онњо андўњгин нашаванд.

36. Ва касоне, ки оятњои Моро 
дурўѓ доштанд ва аз ќабули онњо 
сар кашї карданд, бошандагони 
дў за ханд, онњо он љо љовидонанд.

37. Пас, кист ситамгартар аз касе, 
ки бар Худо дурўѓро барбандад; 
ё оятњои Ўро дурўѓ дорад? бањ
ра ашон – аз он чи дар Китоб15 на
вишта шудааст, ба онњо мерасад,16 
то ваќте ки фиристодагони Мо ба
рои гирифтани арвоњашон назди 
онњо биёянд, гўянд: «Куљост он чи 
шумо ба љуз Худо мепарастидед?» 
Гўянд: «Онњо аз мо гум шуданд». 
Ва бар хеш онро эътироф кар
данд, ки онњо кофир буданд.
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38. (Худо) гўяд: «Њамроњи умма
тоне аз љинну инс, ки пеш аз шумо 
гузаштаанд, дар оташ дохил ша
вед!» Њар гоњ, ки уммате даро
яд, уммати дигари монанди худ ро 
лаънат кунад – то ваќте ки њама 
якљо дар дўзах ба њамдигар пай
ванданд. Пасояндагони онњо дар 
њаќќи пешгузаштагони онњо гў
янд: «Эй Парвардигори мо, ин њо 
моро гумроњ карданд, пас, аз дў
зах ба инњо азоби дучанд би дењ!» 
Гўяд: «Њар якеро дучанд аст,17 ва
лекин намедонед».

39. Ва пешгузаштагони онњо ба па
сояндагони онњо гўянд: «Шумо
ро бар мо њељ бартарї нест, пас, ба 
сабаби он чи мекардед, азобро би
чашед!»

40. ба дурустї, барои касоне, ки 
оятњои Моро дурўѓ доштанд ва 
аз ќабули онњо саркашї карданд, 
дарвозањои осмон њаргиз кушода 
нашавад; ва ба бињишт надароянд, 
то ваќте ки шутур ба сўрохи сўзан 
дохил шавад.18 Ва гунањгоронро 
њам чунин љазо медињем.

41. аз дўзах барояшон фарше ва аз 
болояшон пўшише бошад. Ва си
там гаронро њамчунин љазо ме ди њем.

42. Ва касоне, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, – њељ 
кас ро вољиб намекунем, магар ба 
андозаи тавоноиаш – бошандаго
ни бињиштанд, онњо он љо љовидон 
бошанд;

43. ва он чи аз кина, ки дар си
нањояшон буд, берун орем; зери 
онњо нањрњо мераванд. Ва гўянд: 
«сипос Худойро аст, ки моро ба 
сўи ин (бињишт) њидоят кард; ва 
агар Худо моро роњ наменамуд, 
њаргиз роњ намеёфтем. Ва ба ду
рустї ки фиристодагони Парвар
дигори мо ба ростї омаданд». Ва 
(он гоњ) нидо карда шаванд: «ин 
бињишт ба сабаби он чи мекардед, 
ба шумо дода шуд».
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44. Ва ањли бињишт ба ањли дўзах 
нидо кунанд, ки: «Мо он чиро, 
ки Парвардигорамон ба мо ваъ
да карда буд, рост ёфтем. Пас, оё 
шумо њам он чиро, ки Парварди
горатон ба шумо ваъда карда буд, 
рост ёфтед?» Гўянд: «Оре!» Пас, 
овозкунандае дар миёни онњо овоз 
кунад, ки: «лаънати Худо бар он 
ситамгарон аст,

45. ки мардумро аз роњи Худо боз
медоштанд ва барои он роњи ка љї 
мехостанд19 ва онњо ба охират эъ
тиќод надоштанд».

46. Ва дар миёни бињишту дўзах 
њи љобе20 аст. Ва бар аъроф мар
думе бошанд, ки њама(и ањли ду 
мав зеъ)ро ба ќиёфаашон мешино
санд; ва ањли бињиштро нидо ку
нанд:21 «саломун алайкум». Онњо 
њанўз ба бињишт надаромадаанд; 
ва онро тамаъ доранд.

47. Ва чун чашми ањли аъроф ба 
тарафи ањли дўзах гардонида ша
вад, гўянд: «Эй Парвардигори мо, 
моро ба гурўњи ситамгарон њам
роњ макун!»

48. Ва ањли аъроф мардонеро, ки 
онњоро аз ќиёфаашон меши но
санд, нидо кунанду гўянд: «Љамъи
яти шумо ва он, ки сар кашї ме
кардед, аз шумо (азобро) дафъ на
кард.

49. Оё ин гурўњ ононанд, ки шу
мо ќасам мехўрдед, ки Худо ба 
онњо њаргиз њељ рањмате намера
сонад?!»22 ба бињишт дароед, њељ 
тарсе бар шумо нест ва шумо ан
дўњгин нашавед!23

50. Ва ањли дўзах ба ањли бињишт 
нидо кунанд, ки: «бар мо чизе аз 
об ё аз он чи Худо ба шумо рўзї 
додааст, бирезед!» Гўянд: «ба ду
рустї ки Худо ин њар дуро бар ко
фирон њаром сохтааст»,

51. (бар) онон, ки дини худро ба 
бењ удагию бозї гирифтаанд ва 
зин дагонии дунё онњоро фиреб 
дод. Пас имрўз Мо онњоро фа ро
мўш мекунем,24 чунончи онњо ди
да ни ин рўзи хешро фаромўш кар
данд ва (чунон ки) оятњои Моро 
ин кор мекарданд.
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52. Ва ба дурустї, Мо барояшон 
Китобе овардем, ки онро дониста 
муфассал кардем; барои мўъ ми
нон роњнамо ва бахшоиш аст.

53. Оё ба љуз оќибати он ваъда чи
зеро нигарон њастанд?25 рўзе, ки 
оќибати он биёяд, касоне, ки онро 
пеш аз ин фаромўш карда буданд, 
мегўянд: «ба дурустї ки пай ѓам
барони Парвардигори мо ба ростї 
омада буданд. Оё моро шафоат
кунандагоне њастанд, ки барои 
мо шафоат кунанд ё бозгардони
да шавем,26 то ѓайри он чи мекар
дем, амал кунем?»27 Пас дар њаќќи 
хеш тан зиён карданд; ва он чи 
дурўѓ мебастанд, аз (назари) онњо 
гум шуд.

54. ба дурустї, Парвардигори шу
мо Он Худой аст, ки осмонњову 
заминро дар шаш рўз офарид, си
пас бар арш мустаќар шуд.28 Шаб
ро ба рўз мепўшонад, (яке дигар
ро) ба шитоб металабад. Ва офто
бу моњу ситорагонро (офарид), ки 
ба фармони Ў ром шудаанд. Огоњ 
шав: Ўрост офариниш ва фар мон
равої. Худо – Парвардигори (ња
маи) оламиён, баѓоят бузург аст.

55. Парвардигори худро ба зорї 
ва пинњон (аз мардум) бипарас
тед! Њамоно Ў азњадгуза ранда гон
ро дўст намедорад.

56. Ва дар замин – баъди ислоњи 
он29 – фасод макунед! Ва Ўро бо 
тарсу умед бипарастед; ба дурустї 

ки бахшоиши Худо ба некўкорон 
наз дик аст!

57. Ва Ў Он (Худой) аст, ки бод
њоро пеш аз рањмати30 Худ мужда
дињанда мефиристад; то ваќте 
ки (бод) абри гаронро бардо
рад, онро ба сўи шањре мурда ра
вон кунем; пас, ба воситаи он абр 
обро фуруд орем ва бо он об љинси 
њар меваро берун орем. Њамчунин 
мурдагонро берун меорем,31 то 
шумо пандпазир шавед.
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58. Ва шањри покизаро рустании 
ў ба фармони Парвардигори ў бе
рун меояд; ва замини нопокизаро 
рустании ў берун намеояд, магар 
но њамвори бадрўида.32 Њамчунин 
ни шонањоро барои ќавме, ки шукр 
ме гу зоранд, гуногун баён мекунем.

59. ба дурустї ки Нўњро ба сўи 
ќав ми ў фиристодем. Пас, гуфт: 
«Эй ќавми ман, Худоро ибодат ку
нед, шуморо ба љуз Вай њељ худое 
нест! Ман бар шумо аз азоби рўзи 
бузург метарсам».

60. Пешвоёни ќавми ў гуфтанд: 
«Ња мо но мо туро дар гумроњии 
ош кор мебинем».

61. Гуфт: «Эй ќавми ман! Маро 
њељ гум роњие нест, валекин ман 
аз љо ниби Парвардигори (њамаи) 
ола миён пайѓамбар њастам.

62. Пайѓомњои Парвардигори 
худ ро ба шумо мерасонам ва ба
рои шумо некхоњї мекунам; ва аз 
(њук ми) Худо он чиро медонам, ки 
шу мо намедонед.

63. Оё аз он тааљљуб кардед, ки аз 
љониби Парвардигори шумо бар 
марде аз шумо панде ба шумо фу
руд омад, то шуморо бим кунад ва 
то шумо парњезгорї кунед ва то бар 
шумо мењрубонї карда шавад?!»

64. Пас, ўро дурўѓгў доштанд; ва 
Мо ў ва касонеро, ки бо вай дар 
киштї буданд, наљот додем; ва касо
неро, ки оятњои Моро дурўѓ дошта 
буданд, ѓарќ сохтем. ба ду рустї ки 
онњо гурўње нобино буданд.

65. Ва ба сўи ќавми Од бародара
шон Њудро (фиристодем). Гуфт: 
«Эй ќавми ман, Худоро ибодат ку
нед, шуморо ба љуз Вай њељ худое 
нест! Оё парњезгорї намекунед?»

66. Пешвоёни ќавми ў, ки кофир 
бу данд, гуфтанд: «ба дурустї ки 
мо туро дар бехирадї мебинем ва 
мо туро аз дурўѓгўён мепиндорем».

67. Гуфт: «Эй ќавми ман! Маро 
њељ бехирадї нест. Валекин ман 
аз љониби Парвардигори (њамаи) 
ола миён пайѓамбар њастам.
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68. Пайѓомњои Парвардигори худ
ро ба шумо мерасонам; ва ман ба
рои шумо некхоњи боамонат њас там.

69. Оё аз он тааљљуб кардед, ки аз 
љониби Парвардигоратон бар мар
де аз шумо панде ба шумо фуруд 
омад, то шуморо бим кунад? Ва 
ёд кунед, он ваќт ки баъд аз ќавми 
Нўњ шуморо љонишин гардонид ва 
дар хилќат ќуввати шуморо аф
зуд. Пас, неъматњои Худоро ёд ку
нед, то шумо растагор шавед!»

70. Гуфтанд: «Оё пеши мо омадаї, 
то танњо Худоро ибодат кунем ва 
он чиро, ки падарони мо мепарас
тиданд, бигузорем? Пас, агар аз 
ростгўён њастї, он чиро, ки ваъда 
мекунї, пеши мо биёр!»

71. Гуфт: «ба дурустї ки уќубату 
хашм аз љониби Парвардигоратон 
бар шумо собит шуд. Оё дар боби 
номњое чанд, ки шумо ва падаро
ни шумо онро муќаррар кардаед 
ва Худо бар он њељ далеле фуруд 
наовардааст, бо ман муљодала ме
кунед? Пас, мунтазир бошед, ња
мо но ман њамроњи шумо аз мунта
зирон њастам».

72. Пас, ў ва касонеро, ки бо ў бу
данд, бо мењрубонї аз љониби Хеш 
наљот додем; ва бехи касонеро бу
ридем, ки оятњои Моро ду рўѓ ме
доштанд ва мўъмин набуданд.

73. Ва ба сўи ќавми самуд баро
да ра шон солењро (фиристодем). 

Гуфт: «Эй ќавми ман, Худо ро ибо
дат кунед, шуморо ба љуз Вай њељ 
худое нест! ба дурустї ки ба шу мо 
аз љониби Парвардигоратон да леле 
омад: ин модашутури (пай до кар
даи) Худо барои шумо ни шо наест, 
пас, ўро бигузоред, ки дар зами
ни Худо бичарад ва ба ў њељ бадие 
на расонед, ки он гоњ азо би дард ди
њандае шуморо бигирад!
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74. Ва ёд кунед, он ваќт ки баъд аз 
ќавми Од шуморо љонишин гардо
нид ва шуморо дар замин љой дод; 
ва шумо дар њамвории он кўшкњо 
месозед ва дар кўњњо хонањо мета
рошед! Пас, неъматњои Худоро ёд 
кунед ва дар замин табоњию фасод 
макунед!»

75. Он пешвоёни ќавми ў, ки сар
кашї карда буданд, ба онон, ки 

њар касе онњоро заиф медонист – 
ба касоне аз онњо, ки имон овар
да буданд, гуфтанд: «Оё медонед, 
ки солењ аз љониби Парвардиго
ри худ фиристода шудааст?» Гуф
танд: «ба дурустї ки мо ба шари
ате, ки вай ба он фиристода шуда
аст, мўътаќидем».

76. саркашон гуфтанд: «Њамоно 
мо ба он чи, ки шумо имон овар
дед, кофирем».

77. Пас, он модашутурро куштанд 
ва аз фармони Парвардигори хеш 
та љовуз карданду гуфтанд: «Эй 
со лењ, агар аз пайѓамбарон њастї, 
он чиро ба мо ваъда мекунї, би ёр!»

78. Пас, онњоро зилзила дарги
рифт. Ва онњо ба ваќти субњ дар 
са рои хеш ба зону афтода мурданд.

79. Пас, (солењ) аз онњо рўй би
гардониду гуфт: «Эй ќавми ман, 
ба шумо пайѓоми Парвардигори 
худ ро расонидам ва барои шумо 
нек хоњї кардам; валекин шумо 
нек хоњонро дўст намедоред!»

80. Ва лутро (фиристодем), он ваќт 
ки ба ќавми худ гуфт: «Оё бе њаёи
еро мекунед, ки пеш аз шумо њељ 
кас аз оламиён онро накардааст?

81. ба дурустї ки шумо ба љуз за
нон ба шањват ба сўи мардон мера
вед, балки шумо гурўњи исрофко
рон њастед».
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82. Ва љавоби ќавми ў ба љуз ин 
на буд, ки гуфтанд: «Онњоро аз де
њаи худ берун кунед! ба дурус тї 
ки онњо мардуми покиталабанд».

83. Пас, Мо ў ва ањли хонаи ўро 
на љот додем, магар занаш, ки (дар 
он љо) аз боќимондагон буд.

84. Ва бороне бар онњо борони
дем. Пас, бинигар, ки охири кори 
гу нањ горон чї гуна буд!

85. Ва ба сўи (ќавми) Мадян баро
дарашон Шуайбро (фиристодем). 
Гуфт: «Эй ќавми ман, Худо ро би
парастед, шуморо ба љуз Ў њељ ху
дое нест! ба дурустї ки ба шумо 
аз Парвардигоратон дале ле ома
да аст, пас, паймонаву таро зу ро та
мом дињед ва ба мардум ашёи он
њоро ноќис мадињед; ва дар замин 
– баъди ислоњи он – фасод маку
нед! агар тасдиќкунанда њастед, 
ин кор барои шумо бењтар аст.

86. Ва ба њар роњ манишинед, ки 
то онњоеро битарсонед ва аз роњи 
Худо боздоред, ки ба Ў имон 
овар данд ва то барои он роњ каљї 
би љўед! Ва ёд кунед, он ваќт, ки 
шумо андак будед, пас шуморо 
бис ёр гардонид! Ва бинигаред, ки 
охи ри кори фасодкунандагон чї 
гуна шуд!

87. Ва агар гурўње аз шумо ба он 
чи, ки ман бо он фиристода шу
даам, имон овардаанд ва гурўње 
(њанўз) имон наовардаанд, пас, 
сабр кунед, то он ки Худо дар миё
ни мо њукм кунад; ва Ў бењтарини 
њукмкунандагон аст».
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88. Он пешвоёни ќавми ў, ки сар
кашї карда буданд, гуфтанд: «Эй 
Шуайб, ту ва касонеро, ки њам
роњи ту имон оварданд, албат
та, аз дењаи худ берун кунем, ё ин 
ки дар дини мо бозгардед!» Гуфт: 
«агарчи мо нохоњон бошем?

89. баъд аз он ки Худо моро аз 
ди ни шумо бирањонид, агар мо 
дар он бозгардем, (пас) њамоно 
бар Худо дурўѓе барбаста бошем; 
ва ба мо њаргиз лоиќ нест, ки дар 
он бозгардем, магар он ки Худо – 
Парвардигори мо хоњад. Парвар

дигори мо ба илм њама чизро 
фа ро гирифтааст. Мо бар Худо та
ваккул кардаем. Эй Парвардиго
ри мо, дар миёни мову дар миё
ни ќавми мо ба ростї њукм кун! 
Ва Ту бењтарини њукмкунандагон 
њастї».

90. Ва он пешвоёни ќавми ў, ки ко
фир буданд, гуфтанд:33 «агар Шу
айб ро пайравї кунед, ба ду рус тї 
ки он њангом зиёнкор бошед».

91. Пас онњоро зилзила дар ги ри фт. 
Ва онњо ба ваќти субњ дар сарои 
хеш ба зону афтода мурданд –

92. онон, ки Шуайбро дурўѓгў дош
танд, гўё он љо набуданд; онон, ки 
Шуайбро дурўѓгў доштанд, худ 
зиёнкор буданд.

93. Пас, аз онњо рўй бигардони
ду гуфт: «Эй ќавми ман, ман ба 
шумо пайѓомњои Парвардигори 
худ ро расонидам; ва барои шумо 
нек хоњї кардам. Пас, чї гуна бар 
ќав ми кофирон андўњ хўрам?»

94. Ва Мо дар њељ дењае пай ѓам
бареро нафиристодем, магар он ки 
ањли онро ба сахтию ранљ гириф
тор кардем, то бувад ки онњо зорї 
кунанд.

95. сипас, ба љои бадї ба онњо 
некї додем, то он ки бисёр шуданд 
ва гуфтанд: «ба дурустї ки пада
рони моро сахтию роњат расида 
буд». Пас, ногањон онњоро гириф
тем; ва онњо хабар надоштанд.
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96. Ва агар ањли дењањо имон мео
варданд ва парњезгорї мекарданд, 
бар онњо аз љониби осмону замин 
баракатњо мекушодем. Валекин 
дурўѓ доштанд. Пас онњоро ба ва
боли он чи мекарданд, гирифтем.

97. Оё ањли дењањо аз он эмин шу
данд, ки азоби Мо шабонгоњ ба 
онњо биёяд ва онњо хуфта бошанд?

98. Оё ањли дењањо аз он эмин шу
данд, ки азоби Мо ваќти чошт ба 
он њо биёяд ва онњо бозї мекунанд?

99. Оё аз макри Худо34 эмин шу
данд? Пас, аз макри Худо ба 
љуз гу рў њи зиёнкорон касе эмин 
намеша вад.

100. Оё барои онон, ки баъд аз 
ња локи сокинони замин вори
си он мешаванд, равшан нашуд, 
ки агар мехостем, ба онњо ба ива
зи гуноњонашон уќубат мерасони
дем? Ва бар дилњояшон мўњр ме
нињем; пас, онњо намешунаванд.

101. ин дењањое аст, ки Мо баъзе 
ахбори онњоро пеши ту зикр меку
нем; ва ба дурустї ки ба ањли онњо 
пайѓамбаронашон мўъљизањо овар
да буданд; пас, ба он чи, ки пеш 
аз он дурўѓ дошта буданд, њар гиз 
имон наоварданд. Худо њам чунин 
бар дили кофирон мўњр ме нињад.

102. Ва дар аксарашон вафое ба 
пай мон наёфтем; ва аксарашонро 
њамоно бадкор ёфтем.

103. сипас, аз баъди онњо Мўсоро 
бо нишонањои Хеш ба сўи Фиръ
авну пешвоёни ў фиристодем. Он
њо ба он нишонањо кофир шуданд. 
Пас, бинигар, ки охири кори фа
содкорон чї гуна буд.

104. Ва Мўсо гуфт: «Эй Фиръавн, 
ба дурустї ки ман аз љониби Пар вар
дигори оламиён пайѓамбар њас там.
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105. ба он сазоворам, ки бар Худо 
ба љуз сухани рост чизе нагўям. ба 
шумо нишонае аз љониби Парвар
дигоратон овардаам. Пас, банї 
ис роилро бо ман бифирист!»

106. Гуфт: «агар мўъљиза овардаї 
ва агар аз ростгўён њастї, пас, он
ро њозир кун!»

107. Пас, асои худро андохт; нога
њон он аждањои воќеї шуд.

108. Ва дасти худро берун овард; 
ногањон он барои бинандагон рав
шан шуд.

109. Пешвоёни ќавми Фиръ
авн гуф танд:35 «ба дурустї ки ин 
шахс со њири доно аст.

110. Мехоњад, ки шуморо аз за
минатон берун кунад». (Фиръавн 
гуфт:) «Пас, чї мефармоед?»

111. Гуфтанд: «Ў ва бародарашро 
мавќуф дор ва дар шањрњо на ќи
бонро36 бифирист,

112. то њар соњири доноро пеши ту 
биёранд!»

113. Ва соњирон пеши Фиръавн 
ома данду гуфтанд: «агар мо ѓо либ 
ша вем, њамоно моро музде мебояд!»

114. Гуфт: «Оре, ва албатта, шумо 
аз муќаррабон бошед!»

115. Гуфтанд: «Эй Мўсо, ё он ки 
(нахуст) ту меафканї, ё мо андо
занда бошем!»

116. Гуфт: «Шумо афканед!» Пас, 
он њангом ки афканданд, чашмњои 
мардумро ба љоду бастанд; ва он
њоро тарсонданд; ва љодуи бузург 
оварданд.

117. Ва ба сўи Мўсо вањй фирис
тодем, ки асои худро биафкан! 
Пас, ногањон њамон асо он чиро, 
ки онњо ба дурўѓ намоиш медо
данд, фурў мебурд.

118. Пас, њаќ собит шуд ва он чи 
онњо мекарданд, ботил шуд.

119. Пас, он љо маѓлуб шуданд ва 
хор гаштанд.

120. Ва соњирон ба саљда афканда 
шуданд.
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121. Гуфтанд: «ба Парвардигори 
ола миён имон овардем, –

122. Парвардигори Мўсо ва Њо рун».

123. Фиръавн гуфт: «Оё пеш аз 
он, ки ман ба шумо иљозат дињам, 
ба Мўсо имон овардед? Њамоно 
ин тадбире аст, ки шумо онро дар 
ин шањр андешидаед, то сокинони 
он ро аз ин шањр берун кунед. Пас, 
хо њед донист.

124. албатта, дастњову пойњои 
шу моро ба хилофи якдигар37 бибу
рам; сипас њамаи шуморо якљо бар 
дор кунам».

125. Гуфтанд: «ба дурустї ки мо 
ба сўи Парвардигори худ бозгашт
кунанда њастем.

126. Ва бар мо инкор намекунї, 
ма гар он ки ба нишонањои Пар
вар дигори хеш – чун ба мо биёмад 
– имон овардем. Эй Парвардигори 
мо, бар мо шикебої фурў бирез ва 
мо ро мусулмон бимирон!»

127. Ва пешвоёни ќавми Фиръавн 
гуфтанд: «Оё Мўсо ва ќавми ўро 
мегузорї, то дар замин фасод ку
нанд; ва то ибодати туву худоёни 
туро бигузоранд?» Гуфт: «Писа
рони банї исроилро хоњем кушт 
ва занони онњоро зинда хоњем гу
зошт ва мо бар онњо ѓолибем».

128. Мўсо ба ќавми худ гуфт: «аз 
Худо ёрї талабеду сабр кунед! 
Ња моно замин аз они Худо аст; аз 
бан дагони Хеш њар киро хоњад, 

во риси он мекунад; ва охири кор 
ба рои парњезгорон аст».

129. Гуфтанд: «Пеш аз он, ки 
ту назди мо биёї ва баъд аз он, 
ки назди мо омадї, мо озор дода 
шудем». Гуфт: «умед аст, ки 
Парвар дигори шумо душманатон
ро ња лок кунад ва шуморо дар за
мин ха лифа гардонад. Пас бинига
рад, ки чї гуна амал мекунед».

130. Ва ба дурустї ки Мо касони 
Фиръавнро ба ќањтсолї ва кам
буди мевањо гирифтор кардем, то 
шояд ки онњо панд пазиранд.
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131. Пас, чун ба онњо некўї мео
мад, мегуфтанд: «ин лоиќи мо ст». 
Ва агар ба онњо бадї мерасид, ба 
Мўсо ва касоне, ки бо вай бу данд, 
фоли бад мегирифтанд. Огоњ бош, 
љуз ин нест, ки фоли ба ди онњо 
назди Худо аст, валекин бештари
нашон намедонанд!

132. Ва гуфтанд:38 «Њар чи аз ни
шонањо биёрї, то моро ба он сењр 
кунї, мо туро бовар надорем».

133. Пас, Мо бар онњо нишонањои 
равшан – тўфон, малах, кана, ѓук
њову хун фиристодем. Пас, он њо 
саркашї карданд; ва ќавми гунањ
горон буданд.

134. Ва ваќте ки бар онњо уќубат 
фуруд омад, гуфтанд: «Эй Мўсо, 
ба Парвардигори худ ба он паймон, 
ки назди ту (вањй карда)аст, дуо 
кун! агар уќубатро аз мо бар дорї, 
албатта, ба ту имон орем ва банї 
исроилро бо ту бифиристем».

135. Пас, чун уќубатро аз онњо 
бар доштем – то муддате, ки онњо 
ба он расида бошанд – боз њам 
пай монро мешикастанд.

136. Пас, Мо аз онњо интиќом ка
шидем ва онњоро ба сабаби он, ки 
оятњои Моро дурўѓ медоштанд ва 
аз он ѓофил буданд, дар дарё ѓарќ 
кардем.

137. Ва Мо машриќњо ва маѓриб
њои заминеро, ки дар он баракат 
нињодем,39 ба гурўње мерос до
дем, ки заиф шумурда мешуданд; 
ва ваъдаи неки Парвардигори ту 
бар банї исроил – ба сабаби он 
ки сабр карданд, – рост шуд. Ва 
он чиро, ки Фиръавн ва касони ў 
месохтанд ва он чиро, ки бармеаф
роштанд, вайрон кардем.
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138. Ва банї исроилро аз дарё гу
заронидем; пас, бар гурўње ома
данд, ки бар ибодати бутњои хеш 
истода буданд, гуфтанд:40 «Эй 
Мў со, ончунон ки онњоро худоёне 
њас танд, барои мо (низ) худое би
соз!» Гуфт: «ба дурустї ки шумо 
гу рўњи нодон њастед.

139. ба дурустї, мазњабе, ки ин 
ка сон дар онанд, нобуд карда шу
да аст; ва он чи мекарданд, ботил 
аст».

140. Гуфт: «Оё барои шумо маъ
буде ѓайри Худо талаб кунам? Ва 
(њол он ки) Ў шуморо бар олами
ён бартарї додааст».

141. Ва (ёд кунед) чун шуморо аз 
касони Фиръавн наљот додем; ба 
шумо азоби сахт мерасониданд, 
писарони шуморо мекуштанд ва за
нони шуморо зинда мегузоштанд. 
Дар ин (њама) аз љониби Пар вар
дигори шумо озмоише бузург буд.

142. Ва бо Мўсо сї шаб ваъда кар
дем ва онро ба дањ шаб(и дигар) 
тамом кардем. Пас, мўњлати му
айяни Парвардигори ў ба чи њил 
шаб комил шуд. Ва Мўсо ба ба
ро дари худ – Њорун гуфт: «Дар 
ќав ми ман љонишини ман бош ва 
салоњкорї кун ва роњи табоњ ко
ронро пайравї манамой!»

143. Ва чун Мўсо ба ваъдагоњи Мо 
омад ва Парвардигори ў бо ў су
хан гуфт, гуфт: «Эй Парвардиго

ри ман, Худро ба ман бинамоён, 
то ба сўи Ту бинигарам!» (Худо) 
гуфт: «Маро нахоњї дид, валекин 
ба сўи кўњ бинигар: агар ба љои 
худ ќарор гирад, пас Маро хоњї 
дид!» Пас, ваќте ки Парвардиго
ри ў бар он кўњ таљаллї кард, он 
кўњро ба замин њамвор сохт. Ва 
Мўсо бењуш шуда афтод. Пас, чун 
ба њуш омад, гуфт: «Туро ба покї 
ёд мекунам, ба сўи Ту бозгаштам 
ва ман аввалини мўъминонам».
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144. Гуфт: «Эй Мўсо! ба дурустї 
ки Ман туро ба пайѓомњои Худ ва 
ба шунавонидани сухани Худ бар 
мардум баргузидам. Пас, он чиро, 
ки ба ту ато кардам, бигир ва аз 
шукркунандагон бош!»

145. Ва барои Мўсо дар лавњњо 
дар бораи њар чизе – панд ва баё
ни њар чизро навиштем. Пас (гуф
тем): «Онро ба ќувват бигир ва ба 

ќавми худ бифармо, то ба бењ та
рини он чи дар ўст, амал кунанд! 
Зуд бошад, ки ба шумо сарои 
фосиќонро бинамоёнам».

146. Касонеро, ки дар замин ба 
но њаќ такаббур мекунанд, аз (та
ам мул дар) оятњои Худ бозхоњам 
дошт; ва агар њар нишонаеро (ки 
њаст) бибинанд, ба он имон нао
ранд; ва агар роњи ростиро биби
нанд, онро роњ нагиранд; ва агар 
роњи гумроњиро бибинанд, онро 
роњ гиранд, ин ба сабаби он аст, 
ки онњо оятњои Моро дурўѓ дош
танд ва аз он ѓофил монданд.

147. Ва аъмоли касоне, ки оятњои 
Мо ва мулоќоти охиратро дурўѓ 
доштанд, нобуд шавад; онњо љуз 
ба он чи мекарданд, љазо дода на
шаванд.

148. Ва ќавми Мўсо баъди рафтани 
ў аз зеварњояшон љасади гўсола сох
танд, ки ўро овози гов буд. Оё нади
данд, ки он гўсола бо онњо њељ су
хан намегуфт ва онњоро ба њељ роњ 
њидоят намекард? Онро худо ги
рифтанд; ва онњо ситамгар буданд.

149. Ва чун пушаймон шуданд ва 
диданд, ки онњо гумроњ шудаанд, 
гуфтанд: «агар Парвардигори мо 
бар мо мењрубонї накунад ва моро 
наомурзад, албатта, аз зиёнкорон 
бошем».
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150. Ва чун Мўсо хашмноки ан
дўњгин ба сўи ќавми худ бозомад, 
гуфт: «Љонишиние, ки пас аз ман 
кардед, бад љонишинї аст! Оё аз 
њукми Парвардигори хеш шитоб 
кардед?»41 Ва лавњњоро андох
ту сари бародари худро гирифт ва 
ўро ба сўи худ мекашид. (Њорун) 
гуфт: «Эй писари модари ман! Ња
моно ин ќавм маро заиф шумур
данд ва наздик буданд, ки маро 
би кушанд. Пас, ба (тањќири) ман 
душ манонро шод макун ва ма ро аз 
љум лаи ситамгарон магардон!»

151. (Мўсо) гуфт: «Эй Парварди
гори ман, маро ва бародарамро би
омурз ва моро дар бахшоиши Худ 
дохил кун ва Ту бахшояндата ри
ни бахшояндагонї!»

152. Њароина, ба касоне, ки гў со
ларо (худо) гирифтанд, хашме аз 
Парвардигорашон ва расвої дар 
зиндагонии дунё хоњад расид. Ва 
њамчунин ба касоне, ки дурўѓ ме
банданд, љазо медињем.

153. Ва касоне, ки гуноњњо кар
данд; боз, баъд аз он (гуноњ) тав
ба намуданд ва имон оварданд – 
албатта, Парвардигори ту, баъд аз 
тавба, Омурзандаи Мењрубон аст.

154. Ва чун хашм аз (хотири) Мў
со таскин ёфт, лавњњоро гирифт. 
Ва дар навиштањои вай барои онон, 
ки аз Парвардигори худ метар
санд, њидоят ва бахшоиш буд.

155. Ва Мўсо аз ќавми худ њаф тод 
касро барои (рафтан ба) ваъ да

го њи Мо ихтиёр кард. Пас, ваќ те 
ки онњоро зилзила гирифт, (Мў
со) гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
агар мехостї, онњо ва ма ро пеш аз 
ин њалок мекардї. Оё моро ба ља
зои он чи бехирадон аз ќавми мо 
карданд, њалок мекунї? ин (њо
ди са) ба љуз имтињони Ту чизе 
нест: њар киро хоњї, ба он гум роњ 
ме кунї ва њар киро хоњї, ба он 
роњ менамої. Ту Корсози мо њас
тї, пас, моро биомурз ва бар мо 
мењ рубонї кун; ва Ту бењ та ри ни 
омур зандагонї!



7. сураи аърОФ170

156. Ва барои мо дар ин дунё ва дар 
охират (низ) некї бинавис!42 ба 
дурустї ки мо ба сўи Ту бозгаш тем». 
(Худо) гуфт: «азоби Худ ро ба њар 
ки хоњам, мерасонам ва мењрубонии 
Ман њама чизро ињота кардааст; пас 
онро барои касоне хоњам навишт,43 
ки парњезгорї мекунанд ва закот ме
дињанд; ва касоне, ки ба оятњои Мо 
мўътаќид ме шаванд;

157. (барои) касоне, ки он Пай
ѓам барро пайравї мекунанд, ки 
Набии уммї аст – он ки наъташ
ро назди хеш дар Таврот ва инљил 
навишта меёбанд; онњоро ба кори 
писандида мефармояд ва аз кори 
нописандида манъ мекунад ва ба
рои онњо покизањоро њалол месо
зад ва нопокизањоро њаром меку
над ва бори гарони онњоро ва он 
машаќќатњоеро, ки бар онњо буд, 
аз онњо фурў менињад. Пас, касо
не, ки ба ў имон оварданд ва ўро 
арљманд карданд ва ба ў ёрї до
данд ва нуреро,44 ки њамроњи вай 
нозил шудааст, пайравї карданд – 
њамоно онњо растагоронанд».

158. бигў: «Эй мардум! ба дурус
тї ки ман пайѓамбари Худо ба сўи 
њамаи шумо якљо њастам – Он Ху
дой, ки подшоњии осмонњову за
мин аз они Ўст; њељ худое нест, 
магар Ў – зинда мекунад ва меми
ронад. Пас, ба Худо ва ба он пай
ѓамбари Ў имон оред, ки Набии 
уммї аст – он, ки ба Худову су
ханони Ў имон дорад; ва ўро пай
равї кунед, то бувад ки шумо роњ
ёб шавед!»

159. Ва аз ќавми Мўсо гурўње њас
танд, ки (мардумро) ба роњи рост 
њидоят мекунанд ва ба ростї њукм 
мекунанд.
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160. Ва банї исроилро ќабила
ќабила, гурўњгурўњ ба дувоздањ 
ќисм људо кардем; ва ваќте ки 
ќав ми Мўсо аз ў об хостанд, Мо 
ба сўи вай вањй фиристодем, ки 
бо асои худ сангро бизан! Пас, 
аз он санг дувоздањ чашма равон 
шуд. Њар гурўње обхўри худ ро 
бидонист. Ва абрро бар онњо соя
бон сохтем ва манн45 ва салворо46 
бар онњо нозил кардем; (гуф
тем:) бихўред аз ин покизањо, ки 
ба шумо рўзї додаем! Ва онњо бар 
Мо ситам накарданд, валекин бар 
хеш тан ситам мекарданд.

161. Ва чун ба онњо гуфта шуд: 
«Дар ин дења сокин шавед; ва аз он 
– њар љо, ки њастед – бихў реду би
гўед: «Њиттатун».47 Ва саљда ку нон 
ба дарвоза дохил шавед, то барои 
шумо гуноњонатонро биомурзем! 
ба некўкорон зиёда хоњем дод».

162. Пас, касоне аз банї исроил, 
ки ситамгар буданд, суханро ба 
ѓайри он чи онњоро фармуда шуд, 
бадал карданд.48 Пас, бар онњо 
ба са баби он ки ситам мекарданд, 
уќу бате аз осмон фиристодем.

163. Ва аз њоли он дењае, ки бар 
лаби дарё буд, аз онњо суол кун,49 
ваќте ки дар рўзи шанбе аз њад ме

гузаштанд: чун дар рўзе, ки ба бу
зург дошти шанбе машѓул мешу
данд, моњиёнашон (бар рўи об) 
ме омаданд; ва рўзе, ки бузургдош
ти шанбе намекарданд, ба онњо 
наме омаданд. Онњоро – ба сабаби 
он, ки фисќ мекарданд, њамчунин 
ме оз мудем.50
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164. Ва чун гурўње аз ањли он дења 
гуфтанд:51 «Чаро гурўњеро панд 
ме ди њед, ки Худо онњоро њалок 
хо њад кард, ё ба азоби сахт онњоро 
азоб хоњад кард?» Гуфтанд: «То 
мо ро назди Парвардигори шумо 
уз ре бошад; ва то бошад ки онњо 
пар њезгорї кунанд».

165. Пас, ваќте ки он чиро фаро
мўш карданд, ки онњоро ба он 
панд дода шуд, касонеро, ки аз 
кори бад манъ мекарданд, наљот 
до дем; ва ситамгаронро ба сабаби 
он, ки фосиќ буданд, ба азоби сахт 
ги рифтор кардем.

166. Пас, чун аз тарки он чи, ки 
он њо аз он манъ карда шуданд, та
каб бур карданд, ба онњо гуфтем: 
«бўзинагони хоршуда шавед!»

167. Ва (ба ёд ор, ки) чун Парвар
дигори ту огоњ гардонид:52 «то рўзи 
ќиёмат, албатта, бар он њо касеро 
бифиристад, ки ба он њо азоби сахт 
бирасонад». ба дурустї ки Парвар
дигори ту Зудуќубаткунанда аст; 
ва ба дурустї ки Ў Омурзандаи 
Мењрубон аст.

168. Ва банї исроилро гурўњгу
рўњ дар замин пароканда кардем: 
баъзе аз онњо шоистакор њастанд; 
ва баъзе аз онњо ѓайри инанд. Ва 
онњоро ба некўињо ва бадињо им ти
њон кардем, то шояд бозгарданд.

169. Ва баъд аз онњо љониши
нон(и бад) аз пай даромаданд,53 
ки вориси Китоб54 шуданд; онњо 
матои ин њаёти дунро ихтиёр ме
карданду мегуфтанд: «барои мо 
омурзида хо њад шуд». Ва агар 
ба онњо матое монанди он мео
мад, албатта, он ро мегирифтанд. 
Оё бар онњо пай моне, ки дар Ки
тоб њаст, гирифта нашудааст, ки 
бар Худо ба љуз сухани рост, чизе 
нагўянд? Ва он чиро, ки дар Тав
рот аст, хондаанд. Ва барои пар
њез горон сарои охират бењтар аст; 
оё ба аќл дарнамеёбед?

170. Ва онон, ки ба Китоб чанг ме
зананд ва намозро барпо медоранд 
– ба дурустї ки Мо музди (ин) не
кўкоронро нобуд намесозем.
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171. Ва чун кўњро болои онњо бар
доштем, гўё вай соябоне бошад; 
ва гумон карданд, ки он кўњ бар 
онњо хоњад афтод. (Гуфтем:) «Он 
чиро, ки ба шумо додем, ба љид
дияти тамом бигиред; ва он чиро, 
ки дар он аст, ёд кунед, то бувад 
ки шумо парњезгорї кунед!»

172. Ва чун Парвардигори ту аз 
пушти банї Одам фарзандона
шонро гирифт55 ва онњоро бар ху
дашон гувоњ гардонид. (Гуфт:) 
«Оё Парвардигори шумо нестам?» 
Гуф танд: «Оре, њастї, гувоњї ме
дињем». То рўзи ќиёмат нагўед: 
«Ња мо но мо аз ин бехабар будем».

173. Ё нагўед: «ба љуз ин нест, ки 
падарони мо пеш аз мо ширк овар
да буданд. Ва мо насле будем – 
баъд аз онњо омада.56 Оё моро ба 
(уќу бати) он чи, ки бадкорон кар
данд, њалок мекунї?»

174. Ва њамчунин нишонањоро ба
ён мекунем, шояд онњо бозгарданд.

175. Ва бар онњо хабари касе
ро би хон, ки ба ў (илми) оятњои 
Худ ро дода будем, пас, аз (илми) 
он оятњо берун рафт;57 ва Шайтон 
дар паи ў шуд; пас ў аз гумроњон 
гашт.58

176. Ва агар мехостем, ўро ба са
баби он оятњо мебардоштем.59 Ва
лекин ў ба сўи пастї майл на
муд ва хоњиши худро пайравї 
кард. Пас, масали ў монанди маса
ли саг аст: агар бар вай машаќќат 

андозї,60 забон аз дањон берун аф
канад; ва агар ўро бигузорї, (низ) 
забон берун афканад. ин масали 
гурўње аст, ки оятњои Моро дурўѓ 
шу мурданд. Пас, бар онњо ин 
панд ро бихон, то тааммул кунанд!

177. Чї бад аст масали ќавме, ки 
оятњои Моро дурўѓ доштанд ва 
бар хештан ситам мекарданд.

178. Њар киро ки Худо роњ намо
яд, њамон кас роњёбанда аст; ва 
ка сонеро, ки гумроњ созад, пас он
њо худ зиёнкоронанд.
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179. Ва ба дурустї ки бисёре аз 
љинниёну одамиёнро барои дўзах 
офа ридем. Онњоро дилњоест, ки 
бо он намефањманд; ва онњоро 
чашм њоест, ки бо он намебинанд; 
ва онњоро гўшњоест, ки бо он на
ме шунаванд. Онњо монанди ча
њор поёнанд, балки онњо гумроњ та
ранд; онњо худ бехабаронанд.

180. Ва номњои нек аз они Худо 
аст. Пас Ўро ба он номњо бихо
нед; ва касонеро бигузоред, ки дар 
ном њои Худо каљравї мекунанд;61 
ба онњо љазои он чи, ки мекар
данд, дода хоњад шуд.

181. Ва аз касоне, ки офаридаем, 
гу рўње њастанд, ки ба дини њаќ њи
доят мекунанд ва ба он (дини њаќ) 
адл мекунанд.

182. Ва касонеро, ки оятњои Моро 
дурўѓ доштанд, аз он роњ, ки надо
нанд, зина ба зина (то мањалли ња
локат) бикашем.

183. Ва ба онњо мўњлат медињам. ба 
дурустї ки њилаи62 Ман матин аст.

184. Оё тааммул накарданд, ки ин 
њамнишини онњоро њељ девонагие 
нест. Ў ба љуз бимкунандаи ошко
ро каси дигар нест.

185. Оё ба подшоњии Худо дар ос
монњову замин ва дар он чи Худо 
аз њар чиз пайдо кардааст ва дар 
он ки шояд аљали онњо наздик 
шуда бошад, назар накардаанд? 
Пас, баъди ќуръон ба кадом сухан 
имон хоњанд овард?

186. Њар киро Худо гумроњ созад, 
пас, барои ў њељ роњнамое нест. Ва 
Худо онњоро дар гумроњии хеш 
саргардоншуда мегузорад.

187. аз ту дар бораи ќиёмат ме
пурсанд, ки истиќрори он кай бо
шад? бигў: «Љуз ин нест, ки ил
ми ќиёмат назди Парвардиго
ри ман аст, онро дар ваќташ ба 
љуз Худо касе падид намеорад;63 
дар осмонњову замин гарон шуда
аст; љуз ба ногањон ба шумо наме
ояд». аз ту (дар бораи ќиёмат) 
ме пурсанд, гўё ту љўёи донистани 
он бошї.64 бигў: «Љуз ин нест, ки 
ил ми он назди Худо аст». Валекин 
бис ёре аз мардум намедонанд.
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188. бигў: «Ман барои худ нафъ 
ва зарар карда наметавонам, магар 
он чи Худо хостааст. Ва агар ман 
илми ѓайбро медонистам, њамоно 
хайри бисёре меандўхтам ва ба 
ман њељ сахтї намерасид. Ва ман 
барои гурўње, ки имон доранд, ба 
љуз бимкунанда ва муждадињанда 
каси дигар нестам».

189. Ў Он (Худой) аст, ки шуморо 
аз як нафс офарид ва занашро аз ў 
пайдо кард, то бо вай ором гирад. 
Пас, чун мард бо зани худ даро
мехт, ба сабукї бор гирифт. Пас, 
бо он бори сабук омадурафт кард. 
баъд аз он – чун зан гаронбор 
шуд, њар ду ба Худо – Парварди
гори хеш дуо карданд: «агар моро 
фар занде шоиста бидињї, мо аз 
шукр гузорон бошем!»

190. Пас, чун Худо ба онњо фар
занде шоиста дод, барои Ў дар он 
чи ба онњо дода буд, шарикон му
ќаррар карданд. Ва Худо аз он чи 
шарик муќаррар мекунанд, ба
ланд ќадр аст.

191. Оё чизеро шарик муќаррар 
ме кунанд, ки њељ намеофари
над ва худи ин шарикон офарида 
меша ванд –

192. на барои парастандагони худ 
ёрї дода метавонанд ва на барои 
худ ёрї медињанд?

193. Ва агар бутонро ба сўи роњи 
њидоят бихонед, шуморо пайравї 
намекунанд. барои шумо баробар 
аст: чи онњоро даъват кунед, ё хо
мўш бошед.

194. ба дурустї, касоне, ки шумо 
онњоро ба љуз Худо ибодат меку
нед, монанди шумо бандагоне ме
бошанд. Пас, онњоро бихонед; ва 
агар шумо ростгў њастед, бояд ки 
дуои шуморо иљобат кунанд!

195. Оё бутонро пойњое њаст, ки 
ба он роњ мераванд? Оё онњоро 
дастњое њаст, ки ба он фаро меги
ранд? Оё онњоро чашмњое њаст, ки 
ба он мебинанд? Оё онњоро гўш њое 
њаст, ки ба он мешунаванд? би гў: 
«Шарикони худро бихо нед; баъд 
аз он дар њаќќи ман бад си голї ку
нед ва ба ман мўњлат ма ди њед!
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196. ба дурустї, Корсози ман Он 
Ху дой аст, ки Китобро фуруд 
овард; ва Ў некўкоронро корсозї 
ме ку над.

197. Ва онон, ки ба љуз Худо мехо
нед, на шуморо ёрї дода метаво
нанд ва на худро ёрї медињанд».

198. Ва агар онњоро ба сўи роњи 
њидоят бихонед, (сухани шуморо) 
нашунаванд. Ва (эй бинанда) бу
тонро мебинї, ки ба сўи ту менига
ранд; ва (њол он ки) онњо њељ на
мебинанд.

199. Гузашт карданро пеш гир ва 
ба кори писандида бифармой ва аз 
нодонон рўй бигардон!

200. Ва агар васвасае аз љониби 
Шайтон ба ту расад, пас, ба Худо 
паноњ бибар! ба дурустї ки Ў 
Шу на вои Доно аст.

201. ба дурустї ки парњезгорон 
– чун аз Шайтон васвасае ба онњо 
би расад, Худоро ёд мекунанд; пас 
но гањон онњо бино мешаванд.

202. Ва бародарони кофирон он
њоро дар гумроњї мекашанд ва 
њар гиз кўтоњї намекунанд.

203. Ва чун назди онњо ояте на ме
орї, мегўянд: «Чаро аз тарафи худ 
онро иншо намекунї?» бигў: «Љуз 
ин нест, ки ман ба он чи аз Парвар
дигорам ба сўи ман фуруд овар
да шудааст, пайравї мекунам. ин 
(ќуръон) нишонањое аст аз Пар
вардигори шумо; ва њидояту бах
шоиш барои ќавми мўъминон аст».

204. Ва чун ќуръон хонда шавад, 
пас ба сўи он гўш нињед ва хомўш 
бошед, то бар шумо мењрубонї 
кар да шавад.

205. Ва Парвардигори худро дар 
замири худ ба зорию тарсгорї 
ва ба каломи пасттар аз овози ба
ланд, бомдоду шабонгоњ ёд кун; 
ва аз ѓофилон мабош!

206. Њамоно касоне, ки назди 
Пар вардигори ту њастанд, аз ибо
да ти Ў гарданкашї намекунанд ва 
Ўро ба покї ёд мекунанд ва (хос) 
Ўро саљда мекунанд.
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8. Сураи анфОл

(ЃаНиМаТЊО)

Дар Мадина нозил шуд, 75 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Туро аз ѓаниматњо1 мепурсанд; 
бигў: «Ѓаниматњо аз они Худову 
Пайѓамбар аст».2 Пас, аз Худо би
тарсед ва он чиро, ки миёни шумо 
аст, ба салоњ оред; ва агар мўъмин 
њастед, ба Худову пайѓамбари Ў 
фар монбардорї кунед!

2. Љуз ин нест, ки мўъминон касо
неанд, ки чун Худо ёд карда ша
вад, дилњояшон битарсад; ва чун 
оятњои Худо бар онњо хонда ша
вад, он оятњо имонашонро зиёда 
со занд; ва бар Парвардигори хеш 
та ваккул мекунанд;

3. онон, ки намозро барпо медо
ранд ва аз он чи ба онњо рўзї до
даем, харљ мекунанд.

4. Онњо барњаќ мўъминонанд; ба
рои онњо назди Парвардигорашон 
мартабањо ва омурзишу рўзии нек 
њаст.

5. Чунон ки Парвардигорат туро 
(ба тадбири дуруст) аз хонаат бе
рун овард ва њамоно гурўње аз 
мўъминон нохушнуд буданд;

6. бо ту дар сухани рост – баъд аз 
он, ки ошкор шуд – муљодала ме
карданд; гўё ба сўи марг ронда ме
шаванд; ва онњо (ба он) менига
ранд.

7. Ва ваќтеро (ёд кун), ки Худо ба 
шу мо ваъда дод, ки њамоно яке аз 
ду тоифа шуморо бошад; ва дўст 
ме доштед, ки тоифаи ѓайриљангї 
шуморо бошад. Ва Худо мехост, 
ки (дини) њаќро ба фармонњои 
хеш собит кунад ва бунёди кофи
рон ро бибурад.

8. (Мехост) то (дини) њаќро со
бит кунад ва (дини) ботилро бар
тараф кунад, агарчи гунањгорон 
но хушнуд бошанд. 
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9. Он гоњ, ки аз Парвардигори 
хеш фарёдрасї мехостед, пас, ду
ои шуморо ќабул кард, ки «Ман бо 
њазор кас аз фариштагони паи њам
оян да Мададгори шумо њас там».

10. Ва Худо ин (мадад)ро на
сохт, магар барои мужда ва то 
дил њои шумо ба он ором гирад. 
Ва пирўзие нест, магар аз назди 
Худо. ба дурустї ки Худо Ѓолиби 
бо њикмат аст.

11. Он гоњ, ки ба љињати эминї 
аз назди Худ шуморо бо пинаке 
пўшонид ва бар шумо аз осмон оби 
борон фуруд овард, то шумо ро ба 
он пок кунад ва аз шумо олуда
гии Шайтонро бибарад ва то дил
њоятонро устувор дорад ва ќадам
њоятонро ба он собит кунад.

12. Он гоњ, ки Парвардигори ту ба 
сўи фариштагон вањй фирис тод, 
ки: «Ман бо шумоам, пас, мўъ
минонро устувор созед! Ман дар 
дили кофирон тарс хоњам афканд. 
Пас, болои гарданњоро бизанед ва 
аз онњо сари ангуштони дасту пой
ро бизанед!»

13. ин ба сабаби он аст, ки онњо 
бо Худову пайѓамбари Ў ихти
лоф карданд. Ва њар ки бо Худо
ву пайѓамбари Ў ихтилоф кунад, 
пас, Худо сахт уќубат аст.

14. инро бичашед ва (бидонед, 
ки) азоби оташ барои кофирон аст!

15. Эй мўъминон, чун бо кофиро
ни анбўњкарда ба њам оед, пас, ба 
сўи онњо пуштро магардонед!

16. Ва он рўз њар ки ба сўи онњо 
паси худро бигардонад, магар ру
љўъкунон барои љанге, ё паноњ љўён 
ба сўи гурўње, пас, ба дурус тї ки 
хашми Худойро бозоварад; ва љои 
ў љањаннам аст; ва бад љое аст.
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17. Пас, шумо онњоро накуштед, 
ва ле кин Худо онњоро кушт. Ва 
ваќ те ки афкандї,3 ту наафкандї, 
ва ле кин Худо афканд, то аз назди 
Хеш ба мўъминон некў ато кунад. 
ба дурустї ки Худо Шунавои До
но аст.

18. Њол ин буд; ва (бидонед, ки) 
Ху до сусткунандаи њилаи кофи
рон аст.

19. агар талабгори фатњ бошед,4 
пас, фатњ ба шумо омад. Ва агар 
боз истед, он барои шумо бењтар 
аст; ва агар бозгардед,5 Мо њам 
боз гардем.6 Ва гурўњи шумо – 
агар чи бисёр бошад њам – аз шу мо 
њељ чизро дафъ накунад. Ва (би
до нед, ки) Худо бо мўъминон аст.

20. Эй мўъминон, дар он њол ки 
шу мо мешунавед, ба Худову пай
ѓамбари Ў фармонбардорї кунед 
ва аз вай рўй магардонед!

21. Ва монанди касоне машавед, 
ки гуфтанд: «Шунидем». Ва онњо 
на ме шунаванд.7

22. ба дурустї ки бадтарини љун
бандагон назди Худо карон, гун
гон њастанд, ки ба аќл дарнамеё
банд.

23. агар Худо дар онњо некўие ме
ёфт, албатта, онњоро мешунаво
нид. Ва агар онњоро мешунаво
нид, (боз њам) рўйгардон шуда, 
бар ме гаштанд.

24. Эй мўъминон, чун Худо
ву Пай ѓам бар шуморо барои он 
(чиз), ки шуморо зиндадил месо
зад, би хонанд, (он хонданро) ќа
бул ку нед! Ва бидонед, ки Худо 
дар ми ёни марду дили ў њоил ме
ша вад;8 ва (бидо нед, ки) ба сўи Ў 
ба ран гехта хо њед шуд.

25. Ва аз он фитнае бипарњезед, 
ки хосса (ва танњо) ба касоне аз 
шумо, ки ситам карданд, намера
сад;9 ва бидонед, ки њамоно Худо 
сахтуќубат аст.
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26. Ёд кунед10 он ваќтро, ки шумо 
дар замин11 андак ва дар шумори 
но тавонон будед; аз он метарси
дед, ки мардум шуморо бирабоянд! 
Пас, ба шумо љой дод12 ва ба нус
рати Худ ба шумо ќувват дод ва ба 
шумо аз чизњои покиза рўзї дод, 
то бошад ки сипосгузорї кунед.

27. Эй мўъминон, ба Худову Пай
ѓам бар хиёнат макунед ва дар амо
нат њои якдигар хиёнат макунед; 
ва (њол он, ки) шумо медонед!

28. Ва бидонед, ки молњои шумо
ву фарзандони шумо озмоиш аст; 
ва он, ки назди Худо музди бузург 
аст.

29. Эй мўъминон! агар аз Худо 
би тарсед, барои шумо људоку нан
дае ро13 пайдо кунад ва аз шумо гу
но њони шуморо даргузарад ва шу
моро биомурзад. Ва Худо со њиби 
фазли бузург аст.

30. Ва он гоњ(ро ёд кун), ки ко
фирон дар њаќќи ту бадсиголї ме
карданд, то туро дар банд кунанд, 
ё бикушанд, ё (аз ватан) берун ку
нанд. Ва онњо бадсиголї мекар
данд ва Худо бадсиголї мекард; 
ва Худо бењтарини бадсиголику
нандагон аст.

31. Ва чун оятњои Мо бар онњо 
хонда шавад, гўянд: «Шунидем, 
агар хоњем, монанди он бигўем; 
ин ба љуз афсонаи пешиниён чизе 
нест».

32. Ва он гоњ, ки гуфтанд: «бор 
Ху доё, агар ин (ќуръон) рост ва 
аз назди Ту аст, пас бар мо аз ос
мон сангро биборон; ё бар мо азо
би дарднокро биёр!»

33. Ва (чунон) нест, ки то ту дар 
миёни онњо бошї, Худо онњоро 
азоб кунад; ва модом ки онњо 
тала би омурзиш мекунанд, Худо 
њар гиз азобкунандаи онњо нест.14
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34. Ва онњоро чист, ки Худо азоб 
накунадашон? – Њол он ки онњо 
мар думро аз МасљидулЊаром 
боз медоранд ва сазовори он љо 
нес танд. сазовори он љо ба љуз 
пар њез горон касе нест, валекин 
беш тарини онњо намедонанд.

35. Ва намози онњо назди Каъба ба 
љуз сафир15 кашидан ва кафкўбї 
кар дан чизе нест. Пас, ба сабаби 
ко фир шудани худ азобро бичашед!

36. ба дурустї ки кофирон амво
ли худро харљ мекунанд, то (мар
думро) аз роњи Худо боздоранд. 
Пас, зуд бошад, ки онро харљ ку
нанд; сипас (он харљ кардан) ба
рои онњо пушаймонї бошад, си
пас маѓлуб шаванд. Ва кофирон ба 
сўи дўзах њашр шаванд.

37. То Худо нопокро аз пок људо 
созад; ва нопоконро бар якдигар 
бинињад ва он њамаро якљо гирд 
оварад, пас, онњоро дар дўзах љой 
кунад. Онњо худ зиёнкоронанд.

38. ба кофирон бигў, ки агар бо
зистанд, ба онњо он чи гузашт, 
омурзида шавад; ва агар бозгар
данд, пас, ба дурустї ки равиши 
пешиниён гузаштааст.16

39. Ва бо онњо корзор кунед, то 
он ки њељ фитна17 набошад; ва дин 

њама барои Худо бошад! Пас агар 
бозистанд,18 њамоно Худо ба он чи 
мекунанд, бино аст.

40. Ва агар рўй бигардонанд,19 
пас, бидонед, ки Худо Мададго
ри шу мо аст! Вай Нек мададгор ва 
Нек ёридињанда аст.
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41. Ва агар ба Худо ва ба он чи 
бар бандаи Хеш рўзи људо шудани 
њаќ аз ботил – рўзе, ки ду гурўњ 
ба њам омаданд – фурў фиристо
дем, имон овардаед,20 бидонед, ки 
њар он чи аз ѓанимат ёфтед, пас, 
панљяки он аз они Худову Пай
ѓам бар ва хешовандон21 ва ятимо
ну дарвешону мусофирон аст.22 Ва 
Худо бар њама чиз Тавоно аст.

42. Он гоњро (ёд оред), ки шумо 
ба канораи (водии) наздиктар (ба 
Мадина) будед ва онњо – ба кано
раи (водии) дуртар (аз Мадина); 
ва корвон – поинтар аз шумо.23 
Ва агар ваъдаи љангро бо якди
гар муќаррар мекардед, албатта, 
бар (он) ваъда ихтилоф менаму
дед, то Худо кореро, ки шуданї 
буд, ба анљом расонад; ва то касе 
њалок шуданї аст, бо њуљљати рав
шан њалок шавад; ва касе, ки зин
да монданї аст, бо њуљљати рав
шан зинда монад. Ва ба дурустї 
ки Худо Шунавои Доно аст.

43. Он гоњ, ки Худо дар хобат 
(миќ дори) онњоро ба ту андак на
моён кард; ва агар онњоро бисёр 
менамоёнид, албатта, буздилї ме
кардед ва бо якдигар дар кор(и 
љанг) низоъ менамудед. Валекин 
Худо саломат дошт.24 ба дурустї 
ки Вай ба он чи дар синањост,25 
Доно аст.

44. Ва он гоњ, ки чун рў ба рў шу
дед, онњоро дар чашми шумо ан
дак бинамоёнид ва шуморо дар 
чаш ми онон кам намудор кард, то 
Ху до кореро, ки шуданї буд, ба 
анљом расонад. Ва корњо ба сўи 
Ху до бозгардонида мешаванд.

45. Эй мўъминон, чун бо гурўње 
рў ба рў шавед, пас, собит бошед 
ва Худоро бисёр ёд кунед; бувад 
ки шумо растагор шавед!
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46. Ва ба Худову Пайѓамбари Ў 
фар мон бардорї кунед ва бо якди
гар низоъ макунед, ки (дар ин су
рат) буздил шавед; ва давлату ќув
вати шумо биравад; ва шикебої 
вар зед! ба ду рустї ки Худо бо ши
ке боён аст.

47. Ва монанди касоне мабошед, 
ки аз рўи саркашї ва худнамої ба 
мардум аз хонањои худ берун ома
данд; ва (мардумро) аз роњи Худо 
бозмедоранд. Ва Худо ба он чи ме
кунанд, Фарогиранда аст.

48. Он гоњ, ки Шайтон барои ин 
кофирон кирдорњояшонро биорос
ту гуфт: «имрўз њељ кас аз мар
дум бар шумо ѓолиб нест ва ња
моно ман шуморо мададгорам». 
Пас, чун њар ду гурўњ рў ба рў 
шу данд, (Шайтон) бар пошнањои 
худ бозгашту гуфт: «Њароина ман 
аз шумо безорам; ба дурустї, ман 
он чиро мебинам, ки шумо намеби
нед; њамоно ман аз Худо метар
сам». Ва Худо сахтуќубат аст.

49. Он гоњ, ки мунофиќон ва он он, 
ки дар дилњояшон беморист, ме
гуф танд: «инњоро26 динашон фи
реф та кардааст». Ва њар ки бар Ху
до таваккул кунад, пас, ба ду рус тї 
ки Худо Ѓолиби Дурусткор аст.

50. Ва агар медидї, (ба шигифт 
ме омадї, ки) чун фариштагон ар
воњи кофиронро ќабз мекунанд, 
бар рўяшон ва бар пушташон ме
зананду мегўянд: «азоби сўзонро 
бичашед!»

51. ин ба сабаби он (кирдор) аст, 
ки дасти шумо пеш фиристодааст; 
ва (ба сабаби он аст, ки) Худо бар 
бандагон зулмкунанда нест.

52. Монанди одати ќавми Фиръ
авн ва касоне, ки пеш аз онњо бу
данд: ба оятњои Худо кофир 
шу данд. Пас Худо онњоро ба гу
но њо нашон гирифтор кард. ба ду
рустї ки Худо Тавонои сахт уќу
бат аст.
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53. ин ба сабаби он аст, ки Худо 
њаргиз таѓйирдињандаи њељ неъ
мате нест, ки онро ба ќавме инъ
ом карда бошад; то он, ки онњо њо
леро, ки дар худашон аст, таѓйир 
ди њанд.27 Ва (ба сабаби он аст, ки) 
Худо Шунавои Доно аст.

54. Монанди одати ќавми Фиръ
авн ва касоне, ки пеш аз онњо бу
данд: оятњои Парвардигори хешро 
дурўѓ шумурданд; пас Мо онњоро 
ба сабаби гуноњонашон њалок кар
дем; ва ќавми Фиръавнро ѓарќ 
сох тем. Ва њама ситамгар буданд.

55. ба дурустї, бадтарини љунбан
дагон назди Худо ононанд, ки ко
фир шуданд; пас имон намеоранд;

56. касоне, ки ту бо онон паймон 
бас таї, сипас њар бор паймони 
худ ро мешикананд; ва онњо пар
њез намекунанд.28

57. Пас, агар онњоро дар љанг биё
бї, ба сабаби бо онњо љанг кар
дан касонеро пароканда соз, ки аз 
паси пушти онњо бошанд; бувад ки 
пандпазир шаванд!

58. Ва агар аз гурўње хиёнатро 
тарс дорї, пас, ба навъе, ки њама 
ба робар шаванд, паймонашонро 
ба сўи онњо бозгардон!29 ба ду
рустї ки Худо хиёнаткунандагон
ро дўст на медорад.

59. Ва бояд ки кофирон напиндо
ранд, ки онњо пешдастї кардаанд; 
ба дурустї ки онњо (Худоро) ољиз 
натавонанд сохт.

60. Ва он чи метавонед аз нерў 
ва аз омода доштани аспон ба
рои онњо муњайё созед, (то) бо он 
душ мани Худо ва душмани худа
тон ва низ, ба љуз онњо, ќавме ди
гарро, ки шумо онњоро намедонед, 
Худо онњоро медонад,30 битарсо
нед! Ва он чи – аз њар чи бошад 
– дар роњи Худо харљ мекунед, ба 
шумо тамом дода шавад;31 ва шумо 
ситам карда нашавед.

61. Ва агар ба сулњ майл кунанд, 
ту њам ба сўи он майл кун; ва бар 
Ху до таваккул кун! ба дурустї ки 
Вай Шунавои Доно аст.
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62. Ва агар хоњанд, ки туро фиреб 
дињанд, пас, туро Худо Кифоятку
нанда аст; Ў Он (Худой) аст, ки 
бо ёрї додани Худ ва бо мўъминон 
ба ту ќувват дод.

63. Ва Он (Худой аст, ки) миё
ни дил њояшон улфат дод; агар ту 
њамаи он чиро, ки дар замин аст 
– якљо, харљ мекардї, миёни дил
њояшон улфат намедодї. Валекин 
Худо дар миёни онњо улфат аф
канд. ба ду рустї ки Вай Ѓолиби 
боњикмат аст.

64. Эй Пайѓамбар, туро Худо ва 
он њое аз мўъминон, ки пайравии 
ту карданд, басанда њастанд!

65. Эй Пайѓамбар, мўъминонро 
бар љанг тарѓиб кун! агар аз шумо 
бист кас шикебо бошанд, бар ду
сад кас ѓолиб шаванд; ва агар аз 
шу мо сад кас бошанд, бар њазор 
кас аз кофирон ѓолиб шаванд – ба 
са баби он ки онњо гурўње њас танд, 
ки намефањманд.

66. акнун Худо аз шумо сабук 
сохт ва донист, ки дар миёни шумо 
сус тие њаст. Пас, агар аз шумо сад 
кас шикебо бошанд, бар дусад кас 
ѓо либ оянд; ва агар аз шумо њазор 
кас бошанд, ба фармони Худо бар 
ду њазор кас ѓолиб оянд; ва Худо 
бо собирон аст.

67. Пайѓамбарро сазовор нест, ки 
ба дасти вай асирон бошанд, то 
он ки дар замин куштори бисёр ба 

вуљуд орад. Шумо моли дунёро 
мехоњед ва Худо (хайри) охират
ро мехоњад. Ва Худо Ѓолиби бо
њик мат аст.

68. агар њукми Худо пешигириф
та намебуд, ба шумо – дар он чи 
ги рифтед – азоби бузург мерасид.

69. Пас, аз он чи бихўред, ки ња
лоли покиза ѓанимат гирифтаед; 
ва аз Худо битарсед! ба дурустї ки 
Худо Омурзандаи Мењрубон аст.
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70. Эй Пайѓамбар, ба онон аз аси
рон, ки дар дасти шумо њастанд, 
бигў: «агар Худо дар дили шумо 
не кие донад, албатта, ба шумо 
бењ тар аз он чи бидињад, ки аз 
шумо гирифта шуд ва шуморо 
био мурзад». Ва Худо Омурзандаи 
Мењ рубон аст.

71. агар бо ту хиёнат (кардан) хо
њанд, пас, њамоно, пеш аз ин бо 
Ху до хиёнат карда буданд. Пас 

(Ху до туро) бар онњо ќудрат дод. 
Ва Ху до Донои боњикмат аст.

72. ба дурустї, онон, ки имон 
овар данд ва њиљрат карданд ва бо 
молу љони худ дар роњи Худо љи
њод намуданд;32 ва онон, ки љой 
доданд ва нусрат карданд33 – онњо 
кор сози якдигаранд. Ва аз онон, 
ки имон оварданд ва њиљрат на
карданд, барои шумо аз корсозї 
њељ чиз нестанд, то он ки њиљрат 
кунанд. Ва агар аз шумо дар кори 
дин мадад талаб кунанд, пас, бар 
шумост, ки онњоро ёрї кунед, 
вале на бар (зидди) ќавме, ки ми
ёни шумо ва миёни онњо паймон 
бо шад. Ва Худо ба он чи мекунед, 
би но аст.

73. Ва онон, ки кофир шуданд, 
кор сози якдигаранд. агар ин кор
ро34 накунед, дар замин фитнаву 
фа соди бузург бошад.

74. Ва онон, ки имон оварданд ва 
њиљрат карданд ва дар роњи Ху до 
љињод намуданд; ва онон ки љой 
доданд ва нусрат карданд – ња моно 
ба њаќиќат мўъминонанд, барои 
онњо омурзиш ва рўзии нек аст.

75. Ва онон, ки пас аз ин имон 
оварданд ва њиљрат намуданд ва 
њамроњи шумо љињод карданд, низ 
аз шумоанд ва дар њукми Худо 
баъзе хешовандон ба якдигар наз
диктаранд. ба дурустї ки Худо ба 
њама чиз Доно аст.
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9. Сураи Тавба1

(бОЗГаШТаН)

Дар Мадина нозил шуд, 129 оят аст

1. ин безорї аст аз љониби Худову 
пайѓамбари Ў ба сўи он мушрико
не, ки бо онњо паймон баста будед.

2. Пас, чањор моњ дар замин сайр 
кунед2 ва бидонед, ки шумо ољиз
ку нандаи Худо нестед! Ва Худо 
рас вокунандаи кофирон аст.

3. Ва дар рўзи Њаљљи бузург ха
бар расонидан аз љониби Худову 
пайѓамбари Ў ба сўи мардум аст, 
ки Худову пайѓамбари Ў аз муш
рикон безоранд. Пас, агар тавба 
кунед, он барои шумо бењтар бо
шад ва агар рўй бигардонед, пас, 
бидонед, ки шумо ољизкунандаи 
Худо нес тед! Ва кофиронро аз 
азоби дард ди њан да хабар дењ!

4. Магар он мушриконе, ки бо он
њо паймон баста будед, сипас бо 
шумо дар чизе камї накарданд ва 
бар (зидди) шумо касеро мадад 
на доданд. Пас, паймони онњо ро то 
(поёни) муддаташон ба вафо расо
нед! ба дурустї ки Худо парњез
горонро дўст медорад.

5. Пас, чун моњњои њаром охир 
ша ванд,3 мушриконро њар љо, ки 
би ёбед, бикушед; ва онњоро биги
ред ва дар банд кунед; ва барои 

онњо ба њар камингоњ биниши
нед! Пас, агар тавба кунанд ва 
на мозро барпо доранд ва закот
ро би дињанд, пас, роњи онњоро 
би гузоред! ба дурустї ки Худо 
Омурзан даи Мењрубон аст.

6. Ва агар касе аз мушрикон аз ту 
амон хоњад, пас ўро амон дењ, то 
каломи Худоро бишунавад, сипас, 
ўро ба љои эминии вай бирасон! 
Ва ин ба сабаби он аст, ки онњо 
гурўње њастанд, ки намедонанд.
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7. Чї гуна мушриконро назди Ху
дову Пайѓамбар паймон бошад? 
Ма гар онон, ки назди Масљиду
лЊаром бо онњо паймон бас та бу
дед.4 Пас, модом ки онњо (дар 
пай мон) бо шумо пойдор бошанд, 
шумо низ бо онњо пойдор бошед. 
ба дурустї ки Худо пар њез го рон
ро дўст медорад.

8. Чї гуна (мушриконро паймон) 
бошад? Ва агар бар шумо ѓолиб 
оянд, дар боби шумо на њаќќи хе

широ нигоњ доранд ва на паймон
ро; шуморо ба забонњои хеш хуш
нуд месозанд ва дилњояшон ќабул 
намекунад ва бештаринашон фо
си ќонанд.

9. Оятњои Худоро ба бањои ан
дак хариданд,5 пас, (мардумро) 
аз роњи Худо боздоштанд. Њамоно 
бад корест, ки онњо мекарданд.

10. Дар боби њељ мўъмине на њаќ
ќи хеширо нигоњ медоранд ва на 
паймонро. Ва онњо худ азњад гу
заш тагонанд.

11. Пас, агар тавба кунанд ва 
намоз ро барпо доранд ва закот
ро би дињанд, пас, онњо барода
рони динии шумо њастанд. Ва Мо 
оятњоро барои гурўње, ки медо
нанд, ба таф  сил баён мекунем.

12. Ва агар пас аз паймон баста
нашон савгандњои хешро бишика
нанд ва дар дини шумо таъна за
нанд, пас, бо пешвоёни куфр кор
зор кунед! ба дурустї ки онњоро 
ањду паймоне нест; бошад ки онњо 
бозмонанд.

13. Оё бо гурўње, ки савгандњои 
хешро шикастанд ва ќасди (аз ва
тан) берун кардани Пайѓамбарро 
карданд, корзор намекунед? Ва 
онњо (паймоншиканиро) бо шумо 
нахустин бор ибтидо карданд. Оё 
аз онњо метарсед? агар мўъмин 
њастед, пас, Худо ба он сазовор
тар аст, ки аз Вай битарсед.
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14. бо онњо љанг кунед, то Худо он
њоро бо дасти шумо азоб дињад ва 
онњоро расво созад; ва шуморо бар 
онњо нусрат дињад; ва ба си на њои 
гурўњи мўъминон шифо бахшад;

15. ва андўњи дили онњоро дур ку
над! Ва Худо бар њар ки хоњад, ба 
рањмат бозмегардад; ва Худо До
нои устуворкор аст.

16. Оё гумон кардед, ки фурў гу
зошта шавед ва (дар њоле, ки) Ху
до њанўз касонеро аз шумо маълум 
насохтааст, ки љињод кардаанд ва 
ба љуз Худову пайѓамбари Ў ва 
мўъминон њељ дўсти пинњонї на
гирифтаанд? Ва Худо ба он чи ме
кунед, Доно аст.

17. Мушриконро, ки ба куфри худ 
эътироф мекунанд, раво набошад, 
ки масљидњои Худоро обод созанд. 
амалњои онњо ботил шуд; ва онњо 
њамеша бошандаи оташанд.

18. Љуз ин нест, ки масљидњои Ху
доро касе иморат мекунад, ки ба 
Худо ва ба рўзи охир имон овар
дааст ва намозро барпо медорад ва 
закотро медињад ва ба љуз аз Худо 
(аз касе) наметарсад. Пас, умед 
аст, ки онњо аз роњёфтагон бошанд.

19. Оё об додани њољиён ва обод 
сох тани МасљидулЊаромро ба 
ама ли касе монанд кардед, ки ба 
Ху до ва рўзи охир имон оварда

аст ва дар роњи Худо љињод карда
аст? Назди Худо баробар нестанд. 
Ва Худо ба гурўњи ситамгарон роњ 
на ме на мояд.

20. Онон, ки имон оварданд ва 
њиљ рат карданд ва дар роњи Худо 
бо амволу љони хеш љињод наму
данд, назди Худо дар мартаба бу
зург таранд; ва онњо зафарёфтагон 
њас танд.
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21. Парвардигорашон онњоро ба 
рањмат аз назди Худ ва хушнудї 
ва бўстонњое мужда медињад, ки 
ба рои онњо дар он љо неъмати до
им бошад,

22. (дар њоле, ки) дар он љо ња
меша (љо видон) бошанда њастанд. 
ба ду рустї ки музди бузург назди 
Ху до аст.

23. Эй мўъминон, агар падаро
ну бародарони шумо куфрро бар 
имон ихтиёр кунанд, онњоро дўст 
ма гиред! Ва касоне аз шумо, ки 
бо он њо дўстї доранд, онњо худ 
ситам гаронанд.

24. бигў: «агар падарони шумо
ву писарони шумо ва бародарони 
шу мову занони шумо ва хешован
дони шумо; ва он молњое, ки онро 
касб кардаед; ва тиљорате, ки аз 
касоди он метарсед; ва манзилњое, 
ки онро писанд мекунед, назди 
шу мо аз Худову Пайѓамбари Ў ва 
аз љи њод дар роњи Ў дўстдоштатар 
бо шанд, пас, нигарон бошед, то он 
ки Худо уќубати Худро биёрад. 
Ва Худо ба гурўњи фосиќон роњ 
наменамояд».

25. ба дурустї ки Худо шуморо 
дар љойњои бисёр нусрат дод; ва 
низ рўзи Њунайн, чун бисёриатон 
шу моро ба шигифт овард, пас, он 
бисёрї чизеро аз шумо дафъ на
кард; ва замин – бо вуљуди фаро
хиаш – бар шумо танг шуд ва 
пушт намуда баргаштед.6

26. сипас, Худо оромиши Худро 
бар Пайѓамбар ва мўъминон фурў 
фиристод ва лашкарњоеро фурў 
фиристод, ки шумо онњоро нади
дед; ва кофиронро азоб кард. Ва 
ин аст љазои кофирон!
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27. боз, баъд аз ин, Худо бар њар 
ки хоњад, ба рањмат бозмегардад;7 
ва Ху до Омурзандаи Мењрубон аст.

28. Эй мўъминон, љуз ин нест, ки 
мушрикон палиданд, пас, баъд 
аз ин сол бояд ки ба Масљидул
Ња ром наздик нашаванд! Ва агар 
аз дарвешї метарсед,8 пас, Худо 
– агар хоњад – шуморо аз фазли 
Худ тавонгар созад. ба дурустї ки 
Ху до Донои Дурусткор аст.

29. аз ањли Китоб бо касоне љанг 
кунед, ки ба Худо ва рўзи охир 
имон намеоранд; ва он чиро, ки 
Ху дову пайѓамбари Ў њаром кар
да анд, њаром намешумуранд; ва 
ди ни дурустро ихтиёр намекунанд 
– то он ки аз дасти худ хор шуда, 
љизя бидињанд.

30. Ва яњудиён гуфтанд, ки узайр пи
сари Худо аст ва насрониён гуф
танд, ки Масењ писари Худо аст. 
ин ќавли онњо аст, ки ба за бон
њоя шон (мегўянд;9 ва онро) бо су
ха ни ќавме, ки пеш аз ин кофир 
шу данд,10 монанд мекунанд. Ху
до он њо ро лаънат кунад! Чї гу на 
баргар до ни да мешаванд?11

31. Донишмандону роњибони худ 
ва Масењ писари Марямро ба љуз 

Худо парвардигор гирифтанд; ва 
(њол он, ки ба чизе) фармуда на
шудаанд, магар он ки Як Худо
ро ибодат кунанд, – ки ба љуз Вай 
њељ худое нест; Вай аз он чи шари
ки Ў муќаррар мекунанд, Пок аст.
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32. Мехоњанд, ки нури Худоро ба 
дањони худ фурў нишонанд.12 Ва 
Худо ќабул намекунад, магар он, 
ки нури Худро комил созад, агар
чи кофирон нохуш шаванд.

33. Ў Он (Худой) аст, ки пайѓам
бари Худро ба њидоят ва дини 

рост фиристод, то онро бар њамаи 
динњо ѓолиб кунад, агарчи мушри
кон нохуш шаванд.

34. Эй мўъминон! ба дурустї ки 
бисёре аз донишмандон ва ро
њибон(и ањли Китоб) амволи мар
думро ба ботил мехўранд ва аз 
роњи Худо бозмедоранд. Ва онон
ро, ки зару нуќраро захира меку
нанд ва онро дар роњи Худо харљ 
на менамоянд,13 аз азоби дарднок 
ха бар дењ –  

35. ба рўзе, ки бар он (мол) оташи 
дўзах гарм карда шавад,14 пас, пе
шонию пањлў ва пушти онњо бо он 
доѓ карда шавад; (гуфта шавад:) 
ин аст он чи, ки барои худ захира 
нињодед! Пас, он чиро, ки захира 
мекардед, бичашед!

36. ба дурустї, шумораи моњњо 
наз ди Худо дар Китоби Худо аз 
рўзе, ки осмонњову заминро офа
рид, дувоздањ моњ аст. аз он љум
ла чањор моњи њаром аст.15 ин аст 
дини дуруст. Пас, дар он ча њор 
моњ бар хештан ситам макунед!16 
Ва бо њамаи мушрикон љанг ку
нед, чунон ки онњо бо њамаи шу
мо љанг мекунанд. Ва бидонед, ки 
Худо бо парњезгорон аст.
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37. Љуз ин нест, ки насї17 зиёдатї 
дар куфр аст, бо он кофирон гум
роњ гардонида мешаванд; он моњ
ро як сол њалол мешумурданд ва 
онро соли дигар њаром мешумур
данд, то бо шумораи он чи, ки 
Худо њаром сохтааст, мувофиќат 
кунанд. Пас чизеро њалол созанд, 
ки Худо њаром сохтааст. Кир дор
њои бадашон барои онњо ороста 
карда шудааст. Ва Худо ба ќавми 
кофирон роњ наменамояд.

38. Эй мўъминон! Шуморо чї њол 
аст, ки чун ба шумо гуфта мешавад: 
«Дар роњи Худо берун оед! – гарон 
шуда ба сўи замин майл ме кунед? 
Оё дар ивази охират ба зин дагонии 
дунё хушнуд шудед? Пас, бањраи 
зин дагонии дунё дар ба ро бари охи
рат ба љуз андаке нест.

39. агар берун наоед, шуморо азоб 
кунад – азоби дарддињанда; ва ба 
љуз шумо ќавмеро бадали шумо 
гирад; ва ба Худо њељ зиёне наме
расонед. Ва Худо бар њама чиз Та
воно аст.

40. агар ўро нусрат надињед (чї 
бок?) ба дурустї ки Худо ўро 
нусрат додааст: он гоњ, ки кофи
рон ўро, ки дуюми ду кас буд, (аз 
ватан) берун карданд; он гоњ, ки 
ин ду кас дар ѓор буданд; он гоњ, 
ки ёри худро18 мегуфт: «андўњгин 

ма бош, њамоно Худо бо мост!» 
Пас, Худо таскини Худро бар Пай
ѓам бар фурў фиристод; ва ба ў бо 
лашкарњое, ки шумо онро нади
дед, ќувват дод; ва сухани кофи
ронро фурўтар сохт. Ва сухани 
Ху до баланд аст; ва Худо Ѓолиби 
Ду русткор аст.
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41. сабукбору гаронбор берун оед 
ва ба молу љони худ дар роњи Ху
до љињод кунед! агар медонед, ин 
барои шумо бењтар аст.

42. агар нафъи зудњосилшаванда 
ва сафари осон мебуд,19 ба ту пай
равї мекарданд. Валекин масо
фати роњ ба онњо дур намуд. Ва 
ба Худо савганд хоњанд хўрд, ки 
агар метавонистем, бо шумо бе
рун меомадем. Хешро њалок меку

нанд.20 Ва Худо медонад, ки онњо 
дурўѓгўянд.

43. Худо туро афв кунад, чаро ба 
онњо рухсат додї? (Манъи рух
сат) то он (ваќт буд), ки ростгўён 
њувайдо шаванд ва дурўѓгўёнро 
бидонї.

44. Онон, ки ба Худо ва рўзи охир 
имон овардаанд, (дар пас мон
дан) аз он ки бо амволу љони хеш 
љињод кунанд, аз ту рухсат наме
талабанд. Ва Худо ба (њоли) пар
њезгорон Доно аст.

45. Љуз ин нест, ки аз ту касоне рух
сат металабанд, ки ба Худо ва рў зи 
охир имон наовардаанд ва дил њоя
шон шак овардааст; пас он њо дар 
шакки худ саргардон шудаанд.

46. Ва агар берун омадан мехос
танд, барои он сомони сафарро 
муњайё мекарданд. Валекин Худо 
барангехтани онњоро нохуш дошт, 
пас, онњоро аз њаракат боздошт. 
Ва гуфта шуд: «бо бознишастагон 
би нишинед!»

47. агар дар миёни шумо берун 
ме шуданд, дар њаќќи шумо чизе 
ба љуз фасод намеафзуданд ва ал
батта, фитнаљўён дар њаќќи шумо, 
дар миёни шумо (маркаб) метох
танд.21 Ва аз онњо дар миёни шумо 
суханшунавон њастанд.22 Ва Худо 
ба ситамгарон Доно аст.
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48. Њамоно пеш аз ин (њам) фит
наро талаб карда буданд ва барои 
ту корњоро (нагунсор) бигардони
данд, то он ки (нусрати) њаќ бира
сид ва кори Худо ѓолиб шуд ва (аз 
он) нохуш буданд.

49. Ва аз онњо касе њаст, ки ме
гўяд: «ба ман рухсат дењ ва маро 
дар фитна маандоз!»23 Огоњ шав, 
ки онњо дар фитна афтодаанд! ба 
дурустї ки дўзах кофиронро фа
рогиранда аст.

50. агар ба ту неъмате бирасад, 
он њоро нохуш кунад ва агар ба 
ту мусибате бирасад, гўянд: «Мо 
пеш аз ин маслињати худро ба даст 
овардем».24 Ва шодмон шуда бар
мегарданд.

51. бигў: «ба мо ба љуз он чи Ху
до барои мо навиштааст, њаргиз 
чизе нарасад. Ў Корсози мост. Ва 
мўъ минон бар Худо бояд ки тавак
кул кунанд».

52. бигў: «Дар њаќќи мо ба љуз 
яке аз ду чизи некўро интизор нес
тед;25 ва мо дар њаќќи шумо инти
зорї мекашем, ки Худо азобро аз 
назди Худ ё ба дасти мо ба шумо 
бирасонад. Пас, мунтазир бошед, 
ба дурустї ки мо низ бо шумо мун
тазир њастем».

53. бигў: «Хоњ ба хушї ва хоњ ба 
нохушї харљ кунед: аз шумо њар

гиз ќабул карда нахоњад шуд! ба 
дурустї ки шумо ќавми фосиќон 
њастед».

54. Ва онњоро чизе бознадошт аз 
он, ки харљашон аз онњо ќабул 
кар да шавад, магар он ки онњо ба 
Ху до ва пайѓамбари Ў кофир шу
данд; ва ба намоз намеоянд, ма
гар дар њоле ки онњо коњиланд ва 
харљ намекунанд, магар дар њоле 
ки онњо нохоњон бошанд.
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55. Пас, молу фарзандонашон ту
ро ба шигифт наорад; љуз ин нест, 
ки Худо мехоњад бо инњо дар зин
дагии дунё азобашон дињад.26 Ва 
(дар њоле ки) онњо кофир бошанд, 
љо нашон барояд.

56. Ва ба Худо савганд мехўранд, 
ки онњо аз љумлаи шумоанд. Ва 
он њо аз шумо нестанд. Валекин он
њо гурўње њастанд, ки метарсанд.

57. агар паноње, ё ѓорњое, ё даро
мад гоње биёбанд, шитобон ба он 
рўй меоваранд.

58. Ва аз онњо касе њаст, ки ба ту 
дар (таќсими) садаќот айб меги
рад. Пас, агар аз он (садаќот) ба 
онњо дода шавад, хушнуд меша
ванд; ва агар дода нашавад, он гоњ 
он њо хашм мегиранд.

59. Ва агар онњо ба он чи, ки Худо
ву пайѓамбари Ў ба онњо додааст, 
розї мешуданду мегуф танд: «Ху до 
моро бас аст, Худо аз фазли Худ 
ба мо хоњад дод – ва пайѓамбари 
Ў (низ), ба дурустї ки мо ба сўи 
Худо раѓбаткунандагонем» – (бењ
тар мебуд).

60. Љуз ин нест, ки садаќањо барои 
фаќирон ва мискинон ва омилони 
садаќот; ва онон, ки дилњояшон 
улфат дода мешавад27 ва барои 
харљ кардан дар озодии бардањо 
ва барои вомдорон ва барои харљ 
кардан дар роњи Худо ва барои 
мусофирон аст; (ва он) њукми со
битшуда аз назди Худо аст. Ва 
Худо Донои Дурусткор аст.

61. Ва аз онњо касонеанд, ки Пай
ѓамбарро озор медињанду ме гў
янд: «Вай сабукгўш аст».28 бигў: 
«ба рои шумо сабукгўшии ў некў 
аст». (Гуфтаи) Худоро бовар до
рад ва машварати мўъминонро ќа
бул мекунад ва барои мўъминон 
аз шумо (вуљудаш) рањмат аст. Ва 
барои онон, ки пайѓамбари Ху до
ро озор медињанд, азоби дард ди
њанда њаст.
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62. барои шумо ба Худо савганд 
мехўранд, то шуморо хушнуд ку
нанд; ва агар мўъмин њастанд, 
сазовортар он аст, ки Худову 
пайѓамбари Ўро хушнуд созанд.

63. Оё намедонанд, ки њар кас бо 
Худову пайѓамбари Ў мухолифат 
кунад, пас њамоно барои ў оташи 
дў зах аст, ки дар он љовидон аст. 
ин расвоии бузург аст.

64. Мунофиќон аз он метарсанд, 
ки бар онњо29 сурае фуруд овар да 
шавад ва онњоро аз он чи дар дил
њояшон њаст, хабар ди њад. би гў: 
«Масхара кунед! ба ду рус тї, Ху
до падидорандаи чизе аст, ки аз он 
метарсед».

65. агар аз онњо суол кунї, ме
гўянд: «Љуз ин нест, ки мо шўхї 
ме на мудем ва бозї мекардем». би
гў: «Оё ба Худо ва оятњои Ў ва пай
ѓам бари Ў тамасхур мекардед?»

66. узр наоред, ба дурустї ки шу
мо баъд аз имони худ30 кофир шу
даед. агар аз (сари) гурўњи шумо 
дар гузарем, албатта, гурўњеро – 
ба сабаби он ки гунањкор буданд – 
аз об мекунем.

67. Мардону занони мунофиќ (мо
нанди) якдигаранд – ба кори но
писандида мефармоянд ва аз ко ри 
писандида манъ мекунанд ва даст
њои худро (аз хайр) мебанданд, 

Худоро фаромўш карданд. Пас 
Ху до онњоро фаромўш сохт. Ња
мо но, мунофиќон фосиќанд.

68. Худо ба мардону занони муно
фиќ ва кофирон оташи дўзах ро 
ваъ да додааст, дар њоле ки онњо 
ња меша бошандаи он љоанд. Дўзах 
ба рояшон басанда аст; ва Худо он
њоро лаънат кардааст ва барои он
њо азоби доим аст, –
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69. монанди онон, ки пеш аз шумо 
буданд. Онњо аз шумо дар ќувват 
ќавитар буданд ва ба амволу ав
лод бештар. Онњо ба насибаи хеш 
бањраманд шуданд;31 ва шумо низ 
ба насибаи хеш бањраманд шудед, 
њамчунон касоне, ки пеш аз шумо 
буданд, ба насибаи хеш бањраманд 

шуданд; ва шумо дар њазл фурў 
рафтед, чунон ки онњо фурў раф
танд. амалњои онњо дар дунёву 
охират нобуд шуд ва онњо худ зи
ёнкоранд.

70. Оё ба онњо хабари касоне, ки 
пеш аз онњо буданд, наомада аст 
– ќавми Нўњ ва Од ва самуд ва 
ќавми иброњим ва ањли Мад ян ва 
ањли Мўътафикот?32 Пайѓам ба
ронашон бо нишонањои равшан ба 
онњо омаданд. Пас њаргиз (чунин) 
на шудааст, ки Худо бар онњо зулм 
кар да бошад, валекин онњо бар 
хеш тан зулм мекарданд.

71. Ва мардону занони мўъмин 
кор  сози якдигаранд: ба кори пи
сан дида мефармоянд ва аз кори 
но пи сандида манъ мекунанд ва 
на моз ро барпо медоранд ва за кот
ро ме ди њанд ва ба Худову пай ѓам
бари Ў фар мон бардорї мекунанд. 
Ху до бар он њо рањм хоњад кард. 
ба ду рус тї ки Худо Ѓолиби Ду
русткор аст.

72. Худо ба мардони мўъмин ва 
за нони мўъмин бўстонњоеро ваъ
да кардааст, ки зери он љўйњо ме
равад, њамеша бошандаи он љоанд; 
ва (низ) – љойњои покиза дар би
њишт њои поянда. Ва хушнудии 
Ху до аз њама бузургтар аст; ин пи
рў зии бузург аст.
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73. Эй Пайѓамбар, бо кофирону33 
бо мунофиќон34 љињод кун ва бар 
онњо дуруштї кун! Ва љои онњо 
дўзах аст; ва вай бад љое аст.

74. ба Худо савганд мехўранд, ки 
нагуфтаанд. Ва њамоно, сухани 
куфрро гуфтаанд ва баъди исло
ми хеш кофир шудаанд; ва ба коре 
ќасд карданд, ки онро наёфтанд.35 
Ва онњо чизеро инкор накарданд, 
магар онро, ки Худо аз фазли Худ 
ва пайѓамбари Ў онњоро тавон
гар сохтанд. Пас, агар тавба ку
нанд, барои онњо бењтар бошад ва 
агар (аз тавба) баргарданд, Худо 
онњоро дар дунёву охират ба азоби 
дарддињанда азоб медињад. Ва ба
рои онњо дар замин њељ корсозе ва 
њељ ёридињандае нест.

75. Ва аз онњо касоне њастанд, ки 
бо Худо паймон бастаанд: «агар 
аз фазли Худ моро бидињад, ал
бат та, садаќа дињем ва аз некў ко
рон бошем».

76. Пас, ваќте ки онњоро аз фазли 
Худ бидод, ба он бахилї карданд 
ва рўй бигардониданд.

77. Пас, Худо то рўзе, ки бо Вай 
му лоќот кунанд, нифоќро дар ди
лашон љой кард, ба сабаби он ки 
бо Худо дар он чи бо Вай ваъда 
кар да буданд, хилоф карданд ва 
ба сабаби он ки дурўѓ мегуфтанд.

78. Оё надонистаанд, ки Худо пин
њо на шон ва роз гуфтанашонро ме

до над ва он, ки Худо Донандаи 
ѓайб њо аст.

79. Онон, ки аз мўъминони бо раѓ
бат садаќадињанда дар садаќот айб 
гиранд ва низ ононро (айб меку
нанд), ки ба љуз машаќќати худ чизе 
намеёбанд36 ва бо онњо тамасхур ме
кунанд – Худо бо он тамас хур ку
нандагон тамасхур мекунад; ва ба
рои онњо азоби дарддињанда њаст.
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80. барои онњо омурзиш талаб 
кун, ё барои онњо омурзиш талаб 
макун;37 агар (њам) барои онњо 
њаф тод бор омурзиш хоњї, Худо 
он њо ро њаргиз наомурзад. ин ба 
саба би он аст, ки онњо ба Худову 
пайѓамбари Ў кофир шуданд. Ва 
Худо гу рў њи фо сиќонро роњ наме
намояд.

81. Вопасмондагон ба нишаста
ни хеш – бар хилофи пайѓамбари 
Ху до, шодмон шуданд ва нопи

санд доштанд, ки бо амволу љони 
хеш дар роњи Худо љињод кунанд 
ва (ба якдигар) гуфтанд: «Дар 
ин гармо берун маравед!» бигў: 
«агар дармеёфтанд, оташи дўзах 
дар гармї сахттар аст».

82. Пас, ба сазои он чи мекарданд, 
бояд ки андаке биханданд ва бис
ёр бигирянд.38

83. Пас, агар Худо туро ба сўи гу
рўње аз онњо бозорад ва онњо аз ту 
барои берун омадан рухсат тала
банд,39 бигў: «Њаргиз бо ман берун 
нахоњед омад ва њамроњи ман бо 
њељ душмане љанг нахоњед кард. 
ба дурустї ки шумо бори аввал ба 
нишастан ризоманд шудед, пас, бо 
пасмондагон бинишинед!»

84. Ва њаргиз бар њељ яке аз онњо, 
ки бимирад, намоз магузор ва бар 
гўри вай маист! ба дурустї ки 
онњо ба Худову пайѓамбари Ў ко
фир шу данд ва (ваќте ки) мур
данд, фо  сиќ буданд.

85. Ва амволу фарзандонашон ту
ро ба шигифт наоранд. Љуз ин 
нест, ки Худо бо он мехоњад, ки 
он њоро дар дунё уќубат кунад ва 
(дар њоле) рўњашон берун шавад, 
ки худ кофир бошанд.

86. Ва чун сурае (ба ин мазмун) 
фу руд оварда шавад, ки ба Худо 
имон оред ва њамроњи пайѓамбари 
Ў љи њод кунед – аз (миёни) онњо 
со њи бони тавоної аз ту рухсат ме
тала банд ва гўянд: «Моро бигу
зор, то бо нишастагон бошем!»
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87. Онњо ба он розї шуданд, ки бо 
занони пасмонда бошанд; ва бар 
дилњояшон мўњр нињода шуд ва 
он њо фањм намекунанд.

88. лекин Пайѓамбар ва онон, ки 
бо ў имон оварданд, бо амволу љо
ни худ љињод карданд; ва не ки њо 
аз они онњост; ва онњо худ раста
го ронанд.

89. Худо барояшон бўстонњое омо
да сохтааст, ки зери он љўйњо ра
вон аст, дар он љо љовидонанд. ин 
њамоно пирўзии бузург аст.

90. Ва узргўяндагон аз аъробиён40 
омаданд, то ба онњо рухсат до да 
шавад; ва онон, ки ба Худо ву пай
ѓам бари Ў дурўѓ гуфтанд,41 (боз) 
ни шас танд. Ва ба касоне аз он њо, 
ки кофир шуданд, азоби дард ди
њан да хоњад расид.

91. На бар нотавонон ва на бар бе
морон ва на бар онон, ки чизеро 
намеёбанд, ки харљ кунанд – чун 
бо Худову пайѓамбари Ў некхоњї 
кунанд – њељ гуноње нест.42 бар 
не кў корон њељ роњи итоб нест. Ва 
Худо Омурзандаи Мењрубон аст.

92. Ва на бар ононе (гуноњ аст), 
ки чун пеши ту биёянд, то ту ба 
онњо саворї дињї ва (чун) ту гўї: 
«Он чиро намеёбам, ки шуморо ба 
он савор кунам» – бозгарданд, дар 
њоле ки аз чашмњояшон ба љињати 

андўњ, ки чизеро намеёбанд, ки 
харљ кунанд, ашк равон бошад.

93. Љуз ин нест, ки роњи итоб бар 
ка соне аст, ки аз ту рухсат мета
ла банд, дар њоле ки онњо тавонга
ронанд; онњо ба он розї шуданд, 
ки бо занони пасмонда бошанд; ва 
Худо бар дилњояшон мўњр нињод; 
пас, онњо намедонанд.
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94. Чун ба сўяшон бозоед, пеши 
шу мо узрхоњї кунанд. бигў: 
«узр хо њї макунед, сухани шумо
ро бо вар надорем, њамоно Худо 
мо ро ба баъзе хабарњои шумо огоњ 
сох та аст! Ва Худову пайѓамбари 
Ў ама ли шуморо43 хоњанд дид; си
пас шу мо ба сўи Донандаи пин
њону ош коро бозгардонида меша
вед; пас, шуморо аз он чи мекар
дед, ха бар медињад».

95. Чун ба сўяшон бозоед, пеши 
шу мо ба Худо савганд хоњанд 
хўрд, то аз онњо рўй бигардонед.44 
Пас, шумо аз онњо рўй бигардо
нед, њамоно онњо палиданд ва љои 
он њо – ба сазои он чи мекарданд, 
дў зах аст!

96. барои шумо савганд мехўранд, 
то аз онњо ризоманд шавед. Пас, 
агар шумо аз онњо ризоманд ша
вед, ба дурустї ки Худо аз гурў њи 
фосиќон хушнуд нашавад.

97. аъробиён45 дар куфру нифоќ 
сахт таранд;46 ва ба надониста
ни ањ ко ми шариате, ки Худо бар 
пай ѓам бари Худ нозил кардааст, 
сазо вор таранд. Ва Худо Донои 
Дуруст кор аст.

98. Ва аз аъробиён касоне њас
танд, ки он чизеро, ки харљ меку
нанд, товон мешуморанд ва дар 
њаќ ќи шумо гардишњои рўзгорро 
ин ти зорї мекашанд; гардишњои 
бад бар онњо бод! Ва Худо Шуна
вои Доно аст.

99. Ва аз аъробиён касоне њас
танд, ки ба Худо ва рўзи охир 
имон меоранд ва он чизеро, ки 
харљ ме кунанд, сабаби наздикї ба 
Ху до ва василаи дуои неки Пай
ѓам бар мешуморанд. Огоњ бош: ба 
ду рустї ки ин барои онњо ќурбат47 
аст. Худо онњоро дар рањмати Худ 
дохил хоњад кард. Њамоно Худо 
Омур зандаи Мењрубон аст.
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100. Ва пешравони нахустин аз му
њољирону ансор ва онон, ки ба не
кўкорї ба онњо пайравї карданд – 
Худо аз онњо хушнуд шуд ва онњо 
(низ) аз Вай хушнуд шуданд; ва 
барои онњо бўстонњое омода сох
тааст, ки зери он љўйњо ме равад; 
(онњо) дар он љо њамеша љо ви
донанд. ин пирўзии бузург аст.

101. Ва онон аз аъробиён, ки гир
догирди шумоанд, мунофиќонанд 
ва баъзе аз ањли Мадина бар ни
фоќ хў гирифтаанд: ту онњоро на
медонї; Мо онњоро медонем; ва 
он њоро ду бор азоб хоњем кард.48 
сипас, ба сўи азоби бузург гардо
нида мешаванд.

102. Ва дигарон њастанд, ки ба 
гуноњони худ иќрор карданд; ама
ли некро бо амали дигар, ки бад 
аст, омехтанд. умед аст, ки Худо 
ба рањмат ба онњо бозгардад. ба 
ду рустї ки Худо Омурзандаи 
Мењ ру бон аст.

103. аз амволашон закот бигир, то 
ба он онњоро пок созию бобаракат 
кунї; ва бар онњо дуои хайр кун! 
ба дурустї ки дуои ту барои онњо 
сабаби оромиш аст. Ва Худо Шу
навои Доно аст.

104. Оё надонистаанд, ки Худо 
Он аст, ки аз бандагони Худ тав
ба ро ќа бул мекунад ва садаќотро 
ме ги рад? Ва њамин Худо аст, ки 
Тав ба пазири Мењрубон аст.

105. Ва бигў: «амал кунед, пас 
Ху дову пайѓамбари Ў ва мўъми
нон амали шуморо хоњанд дид; ва 
ба сўи Донандаи пинњону ошкоро 
бар гар донида хоњед шуд! Он гоњ 
шу мо ро аз он чи мекардед, хабар 
ме ди њад».

106. Ва дигарон ба фармони Худо 
мавќуф дошта шудаанд: ё ин ки 
онњоро азоб мекунад, ё ба онњо ба 
рањмат бозмегардад. Ва Худо До
нои Дурусткор аст.
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107. Ва (аз онњо) касонеанд, ки 
ба рои зиён расонидан ва ба љињати 
куфр ва барои тафриќа афкандан 
миёни мўъминон ва камингоњ сох
тан барои онон, ки пеш аз ин бо 
Худову пайѓамбари Ў љанг карда
анд, масљид сохтаанд; ва, албат
та, савганд хўранд, ки ба љуз кори 
некў чизеро нахостаем. Ва Худо 
гувоњї медињад, ки онњо дурўѓгў 
њастанд.

108. Он љо њаргиз маист! Њароина 
масљиде, ки аз рўзи аввал бар (ни
яти) таќво бунёд нињода шуда
аст, сазовортар аст, ки он љо (ба 
намоз) биистї. Дар он љо мардо
не њастанд, дўст медоранд, ки пок 
шаванд. Ва Худо покшавандагон
ро дўст медорад.

109. Оё касе, ки иморати худро 
бар тарсгорї аз Худо ва хушну
дии Ў бу нёд нињодааст, бењтар 
аст, ё ка се, ки иморати худро бар 
канораи замини рўдхўрдаи наз
дик ба аф то дан бунёд нињодааст, 
ки пас, бо соњиби худ дар оташи 
дўзах аф тад? Ва Худо гурўњи си
тамгарон ро роњ наменамояд.49

110. иморате, ки онњо бунёд кар
даанд, њамеша сабаби шак дар дил
њоя шон бошад, магар он ки дил
њоя шон порапора карда шавад. Ва 
Худо Донои Дурусткор аст.

111. ба дурустї ки Худо аз мўъ
минон – ба ивази он, ки би њишт 
онњоро бошад – љонњоя шон ва 
мол њояшонро харидааст; дар ро
њи Худо љанг мекунанд, пас ме
ку шанду кушта мешаванд – ба 
ња ќиќат дар Тавроту инљил ва 
ќуръон ваъдаест, ки бар Худо аст. 
Ва кист вафокунандатар аз Худо 
ба паймони хеш? Пас, ба ин фу
рўхтани худ, ки ба он муомила 
кар дед, шодмон бошед! Ва ин аст 
пирўзии бузург.
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112. (Онњо) тавбакунандагонанд, 
ибодаткунандагонанд, њамд гў ян
да гонанд, (дар роњи Ху до) са фар
кунандагонанд,50 ру кўъ ва саљ да
кунандагонанд, ба ко ри пи сандида 
фармояндагонанд ва аз нописан
ди да манъку нан дагонанд ва ањ ко
ми Худо ро ни гоњ до ран да го нанд; 
ва мўъ ми нонро мужда дењ!

113. Пайѓамбар ва мўъминонро 
ра во набувад, ки барои мушрикон, 
агар чи хешї дошта бошанд – баъд 
аз он, ки ба онњо ошкор шуд, ки 
он гурўњ бошандагони дўзаханд – 
та лаби омурзиш кунанд.

114. Ва омурзиш хостани ибро
њим барои падари худ ба љуз аз 
љињати ваъдае набуд, ки бо вай 
карда буд. Пас, чун барои ибро
њим равшан шуд, ки вай душма
ни Худо аст, аз вай безор шуд. 
Њамоно иброњим нармдили бурд
бор буд.

115. Ва (њаргиз) Худо (чунон) 
нест, ки – баъд аз он, ки ќавмеро 
роњ намуда бошад – онњоро гум
роњ кунад,51 то он ки барои онњо 
он чи ро равшан созад, ки аз он 
пар њез кунанд.52 ба дурустї ки 
Худо ба њар чиз Доно аст.

116. Њамоно подшоњии осмонњову 
за мин аз они Худо аст; зинда меку
над ва мемиронад; ва шуморо ба љуз 
Вай њељ корсозею ёридињандае нест.

117. ба дурустї, Худо бар Пай
ѓам бар ва он муњољирону ансор, 
ки дар ваќти тангдастї ба вай пай
равї карданд – баъд аз он ки наз
дик буд дили гурўње аз онњо аз 
љой биравад – ба рањмат бозгашт. 
сипас бар онњо ба рањмат боз
гашт; њамоно Вай бар онњо бах
шо яндаи Мењрубон аст.
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118. Ва бар он се касе,53 ки мавќуф 
дошта шуданд, то он ки замин – 
бо вуљуди фарохї – бар онњо танг 
шуд ва љонашон бар онњо танг шуд 
ва донистанд, ки љуз ба сўи Худо 
аз Ў паноње нест, сипас Худо ба 
рањмат бар онњо бозгашт, то онњо 
тавба кунанд. ба дурустї ки Худо 
Тавбапазирандаи Мењрубон аст.

119. Эй мўъминон, аз Худо битар
сед ва бо ростгўён бошед!

120. ањли Мадина ва аз аъроби ён 
ононро, ки гирдогирди онњо њас
танд, лоиќ набуд, ки аз њамроњии 
пайѓамбари Худо бозпас монанд 
ва набояд ки аз (зоти) пайѓамбари 
Худо рўй гардонида, дар њифзи 
хеш бештар раѓбат кунанд. ин ба 
сабаби он аст, ки ба онњо дар роњи 
Худо ташнагї ва ранљу гуруснагї 
намерасад ва пои худро ба љое на
мегузоранд, ки кофиронро ба 
хашм орад ва аз душман њељ даст
бурде ба даст намеоранд, магар он 
ки барои онњо ба сабаби он амали 
солењ навишта шавад. ба дурустї 
ки Худо музди некўкоронро нобуд 
намекунад.

121. Ва њељ чизеро – андаке ё бис
ёре – (дар роњи Худо) харљ наме
кунанд ва њељ водиеро тай наме
кунанд, магар он ки барои онњо 
(амали солењ) навишта шавад, то 
Худо онњоро некўтар аз он чи ме
карданд, подош дињад.

122. Ва мўъминонро мумкин не ст, 
ки њама якљоя (ба ѓазо) бароянд. 
Пас, чаро чанд кас аз њар гу рў
њи онњо берун наоянд (ва дига
рон боќї бимонанд), то дар дин 
до нишманд шаванд ва чун ба сўи 
ќав ми худ бозоянд, онњоро бим 
ку нанд? бувад ки онњо битарсанд.
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123. Эй мўъминон, бо касоне аз 
кофирон, ки назди шумоанд, љанг 
кунед! Ва бояд ки кофирон дар 
шумо дуруштиро ёбанд; ва бидо
нед, ки Худо бо парњезгорон аст!

124. Ва аз мунофиќон касе њаст, 
ки чун сурае фуруд оварда шавад, 
мегўяд: «ин сура дар њаќќи кадом 
яке аз шумо имонро афзудааст?» 
аммо дар њаќќи ањли имон, дар 
њаќиќат, имонро зиёда кардааст; 
ва онњо шодмон мешаванд.

125. Ва аммо дар њаќќи онон, ки 
дар дилњояшон беморист – па ли
ди ро њамроњи палидиашон зиёда 
кардааст; ва онњо дар њоле ки ко
фир буданд, мурданд.

126. Оё намебинанд, ки онњо дар 
њар сол як ё ду бор уќубат карда 
мешаванд?54 боз њам онњо тавба 
намекунанд ва панд намегиранд.

127. Ва чун сурае фуруд оварда 
шавад,55 баъзеи онњо (аз љињати 
шар мандагї) ба баъзе назар ку
нанд (ва гўянд): «Оё касе шумо
ро мебинад?» сипас бозгарданд; 
Худо дилњояшонро бозгардонида
аст, ба сабаби он ки онњо гурўње 
њастанд, ки намедонанд.

128. Њамоно Пайѓамбаре аз худи 
шумо ба шумо омадааст, ранљи 
шу мо бар вай душвор аст, бар (њи
дояти) шумо њарис аст, ба мўъ ми
нон бахшояндаи мењрубон аст.

129. Пас, агар бозгарданд,56 бигў: 
«Худо маро бас аст, ба љуз Вай 
њељ худое нест, бар Вай таваккул 
кардам; ва Ў Худованди арши бу
зург аст».

10. Сураи ЮнуС

Дар Макка нозил шуд, 109 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. ро. ин оятњои Ки
тоби боњикмат аст.

2. Оё мардумро шигифт буд, ки 
ба сўи марде аз онњо вањй фирис
тодем? – Мардумро бим дењ ва 
мўъминонро ба он мужда дењ, ки 
барои онњо назди Парвардигора
шон пояи дуруст њаст! Кофирон 

гуфтанд: «ба дурустї ки ин шахс 
љодугари ошкоро аст».

3. Њамоно Парвардигори шумо 
Ху дое аст, ки осмонњову замин
ро дар шаш рўз офарид, сипас бар 
арш мустаќар шуд;1 корро тад
бир мекунад; њељ шафоаткунан
дае нест, магар баъди дастурии 
Вай. ин аст Худо – Парвардиго
ри шумо. Пас, Ўро бипарастед! Оё 
панд намегиред?

4. бозгашти њамаи шумо якљо ба 
сўи Ўст. ба ин ваъдаи дуруст Ху
до ваъда кардааст. ба дурустї, 
Вай чунон ки офариниши аввалро 
оѓоз кард, сипас онро бозгардонад, 
то ононро, ки имон овардаанд ва 
корњои шоиста кардаанд, ба инсоф 
подош дињад. Ва барои онон, ки 
кофир шуданд, ошомидание аз оби 
гарм ва азоби дарддињанда њаст – 
ба сабаби он ки кофир буданд.

5. Ў Он (Худой) аст, ки офтоб
ро дурахшанда ва моњро равшан 
сохт ва барои моњ манзилњоро му
айян кард, то шумори солњо ва 
њи собро бидонед. Худо инро љуз 
ба тадбири дуруст наофаридааст; 
нишонањоро барои гурўње, ки ме
донанд, баён мекунад.

6. ба дурустї, дар омадурафти 
ша бу рўз ва дар он чи Худо дар 
ос монњову замин офаридааст, ба
рои гурўње, ки парњезгорї меку
нанд, нишонањое њаст.
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7. Њамоно, онон, ки мулоќоти Мо
ро умед надоранд ва ба зиндаго
нии дунё хушнуд шудаанд ва ба 
он ором гирифтаанд ва онон, ки аз 
нишонањои Мо бехабаранд,

8. љои онњо ба сабаби он чи амал 
мекарданд, оташ аст.

9. Њамоно, онон, ки имон оварда
анд ва корњои шоиста карда
анд, Пар вардигорашон – ба саба
би имо нашон – онњоро роњ мена
мояд;2 дар бўстонњои неъмат, зери 
онњо љўй њо меравад.

10. Дар он љо дуояшон: «субњо
нака аллоњумма»3 бошад ва дуру
дашон (ба якдигар) «салом» бу
вад; ва нињояти дуояшон он аст, 
ки «Њамд Худойрост – Парварди
гори оламиён».

11. Ва агар Худо ба мардум – мо
нанди он ки онњо неъматро зуд 
ме талабанд, сахтиро зуд мерасо
нид, аљалашон фаро мерасид. Пас, 
ононро, ки ба мулоќоти Мо умед 
на доранд, мегузорем, то дар бе
роњии хеш саргардон бошанд.

12. Ва чун ба одамї ранље бира
сад, бар пањлў хуфта, ё нишаста, ё 
истода ба љониби Мо дуо мекунад; 
пас, он гоњ, ки ранљи ўро аз вай 
бардорем, меравад, гўё, ки Моро 
ба дафъ кардани ранље, ки ба ў ра
сида буд, нахондааст. Њамчунин 
барои азњадгузарандагон, он чи ме
карданд, ороста шуд.

13. Ва ба дурустї ки Мо (ањли) 
ќарн њоро пеш аз шумо њалок кар
да ем – он њангом ки ситам карданд 
ва пайѓамбаронашон бо ни шо на
њои равшан ба онњо омаданд ва он
њо њаргиз омодаи он набу данд, ки 
имон оранд. Гурўњи гу нањ го ронро 
њамчунин љазо ме ди њем.

14. сипас, шуморо дар замин, пас 
аз онњо, љонишин сохтем, то биби
нем, ки чї гуна кор мекунед.
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15. Ва чун оятњои равшани Мо 
бар онњо хонда шавад, онон, ки 
ба мулоќоти Мо умед надо ранд, 
гўянд: «ќуръоне ба љуз ин биёр, 
ё ўро табдил кун!»4 бигў: «Маро 
ра во набувад, ки онро аз љониби 
худ табдил кунам, ба љуз он чи ба 
сўи ман вањй фиристода шудааст, 
ба чизе пайравї намекунам; ба ду
рустї ки ман – агар нофармонии 
Пар вардигори худ кунам – аз азо
би рўзи бузург метарсам».

16. бигў: «агар Худо мехост, ман 
онро бар шумо намехондам ва Ху
до шуморо аз он хабардор наме
кард. Њамоно ман пеш аз ин умре 
дар миёни шумо мондаам, оё ба 
аќл дарнамеёбед?»

17. Пас, кист ситамгартар аз касе, 
ки бар Худо дурўѓро барбандад, 
ё оятњои Вайро дурўѓ шуморад? 
Њароина, гунањгорон растагор на
мешаванд.

18. Ва ба љуз Худо чизеро ме па
рас танд, ки онњоро зарар намеку
над ва ба онњо суд намерасонад; 
ва мегў янд: «инњо шафоаткунан
дагони мо назди Худоанд». бигў: 
«Оё Худоро аз он чи хабардор ме
кунед, ки дар осмонњо ва замин 
онро намедонад? Покї Вайрост ва 
Ў аз он ки шарик му ќаррар меку
нанд, бартар аст».

19. Ва мардум ба љуз як уммат5 
(чизи дигар) набуданд, пас ихти
лоф карданд. Ва агар калимае на
мебуд, ки собиќ аз Парвардигори 
ту содир шудааст, дар миёни онњо 
дар он чи ихтилоф доранд, њукм 
кар да мешуд.

20. Ва мегўянд: «Чаро аз Парвар
дигори вай нишонае бар ин Пай
ѓамбар фурў фиристода нашуда
аст?» бигў: «Љуз ин нест, ки илми 
ѓайб аз они Худо аст; пас мунта
зир бошед, њамоно ман бо шумо аз 
мунтазиронам».
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21. Ва чун ба мардум пас аз сах
тие, ки ба онњо расида буд, рањ
мате бичашонем, ногањон онњо 
дар нишонањои Мо бадандешї ку
нанд.6 бигў: «Худо дар бадандешї 
зуд тар аст». ба дурустї ки фирис
тодагони Мо он чиро, ки бад ан
дешї мекунед, менависанд.

22. Ў Он (Худой) аст, ки шумо
ро дар хушкию дар дарё равон ме
кунад, то ваќте ки дар киштињо 
бошед; ва киштињо бо саворони 
худ ба боди хуш равон шуданд ва 
онњо ба он (боди мувофиќ) шод
мон шуданд. Ногањон боде тунд 
ба он киштињо бирасад ва мављ аз 
њар љо ба онњо биёяд ва бидонанд, 
ки аз њар сў гирифтор гаштаанд; 
ба Худо – ибодатро барои Ў хо
лис карда – дуо кунанд, ки: «агар 
моро аз ин (бало) бирањонї, аз 
шукр гузорандагон бошем».

23. Пас, чун онњоро бирањонид, он 
гоњ онњо дар замин ба ноњаќ бе ро њї 
мекунанд. Эй мардум, љуз ин нест, 
ки бероњии шумо зиён бар љони 
шумо аст, бањрае (аз) зиндагонии 
дунё (ёфтед), сипас бозгашти шумо 
ба сўи Мост, пас шуморо аз он чи 
мекардед, хабардор мекунем.

24. Љуз ин нест, ки масали зинда
гонии дунё монанди обе аст, ки 
онро аз осмон фуруд овардем, пас, 
ба сабаби вай рустанињои замин – 
аз он чи мардум ва чањорпоён ме
хўранд – дар њам омехт, то ваќ те 
ки замин перояи худро фаро ги

рифту ороста шуд. Ва сокинони он 
за мин гумон карданд, ки дар (нафъ 
бур дан аз) он тавоноанд; но гањон 
дар шаб, ё дар рўз фармони Мо ба 
замин биомад; пас, онро (чун) зи
роати азбехдаравида гардонидем; 
гўё дирўз њељ набуд. Њамчунин ни
шо нањоро барои гурўње, ки андеша 
ме кунанд, баён мекунем.

25. Ва Худо ба сўи сарои сало
матї7 мехонад ва њар киро хоњад, 
ба сўи роњи рост њидоят мекунад.
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26. барои онон, ки некўкорї кар
данд, њолате нек ва зиёда бар он8 
бо  шад ва рўи онњоро њељ сиёњї ва 
њељ хорї напўшад. Онњо ањли би
њиш танд; онњо он љо љовид бошанд.

27. Ва барои онон, ки кирдорњои 
бад ба амал оварданд, љазои бадї 
монанди он аст; ва онњоро хорї 
бипўшонад ва барои онњо њељ па
ноњ дињандае аз Худо набошад; гўё 
рўйњои онњо бо порањои шаби то

рик пўшонида шудааст. Онњо ањли 
оташанд; онњо он љо љовид бо шанд.

28. Ва (битарсед аз) рўзе, ки ња
маи онњоро якљо барангезем, си
пас ба мушрикон гўем: «Шумо 
ва онон, ки шумо онњоро шари
ки Худо сохтаед, ба љои худ би
ис тед!» Пас, миёни онњо људої ан
до зем. Ва шариконашон гўянд: 
«Шу мо моро намепарастидед.

29. Пас, Худо миёни мо ва миёни шу
мо Гувоњ бас аст. ба дурустї ки мо аз 
парастиши шумо бехабар будем».

30. Он љо њар шахсе он чи пеш фи
ристода буд, дарёбад ва (њама) ба 
сўи Худо – Молики њаќиќиашон – 
гардонида шаванд ва он чи дурўѓ 
мебастанд, аз онњо гум гардад.

31. бигў: «Кї шуморо аз љониби 
ос мону замин рўзї медињад? Оё 
кист, ки гўшу чашмњоро молик бо
шад?9 Ва кист, ки зиндаро аз мур
да берун орад ва мурдаро аз зин
да берун орад?10 Ва кист, ки кор
ро тадбир кунад?» Хоњанд гуфт: 
«Ху до аст». бигў: «Оё парњез на
ме кунед?»

32. Пас, ин Худо аст – Парварди
гори њаќиќии шумо. Пас, баъди 
ростї ба љуз гумроњї чист? Пас, 
аз куљо гардонида мешавед?

33. Њамчунин ќазои Парвардиго
ри ту бар ин фосиќон собит шуд, 
ки онњо имон наоранд.



21310. сураи ЮНус

34. бигў: «Оё аз шарикони шумо 
касе њаст, ки офариниши нахус
тинро оѓоз кунад, сипас онро боз
гар донад?» бигў: «Худо офари
нишро оѓоз мекунад, сипас онро 
боз мегардонад. Пас, аз куљо бар
гар донида мешавед?»

35. бигў: «Оё аз шарикони шумо 
касе њаст, ки ба сўи њаќ роњ намо
яд?» бигў: «Худо ба сўи њаќ роњ 
менамояд. Пас, оё касе, ки ба сўи 
њаќ роњ намояд, ба он лоиќтар аст, 
ки пайравї карда шавад, ё касе, ки 
худ роњ намеёбад, магар он ваќт, ки 
вайро роњ намуда шавад? Пас, шу
моро чист? Чї гуна њукм ме кунед?»

36. Ва бештари онњо ба љуз гумон 
(чизеро) пайравї намекунанд. ба 
ду рустї ки гумон аз (маърифа
ти) њаќ чизеро кифоят намекунад. 
Њамоно Худо ба он чи мекунанд, 
Доно аст.

37. Ва чунин нест, ки ин ќуръон 
ба ѓайр аз њукми Худо (аз сўи 
касе) барбофта шавад, валекин он 
чиро тасдиќкунанда аст, ки пеш аз 
вай аст ва баёни шариате аст, ки 
(барои мардум) навишта шуд; дар 
он њељ шубњае нест; аз Парварди
гори оламиён аст.

38. Оё мегўянд: «Онро барбастааст»? 
бигў: «агар ростгў њастед, пас, су
рае монанди он биёред ва ба љуз Худо 
њар киро тавонед, бихонед!»

39. балки чизеро дурўѓ шумур
данд, ки ба дониши он фаро наги
рифтаанд ва њанўз таъвили он на
омадааст. Касоне, ки пеш аз онњо 
буданд, њамчунин дурўѓ доштанд. 
Пас бинигар, ки оќибати ситамга
рон чї гуна шуд.

40. Ва аз онњо касе њаст, ки ба он 
имон меорад ва аз онњо касе њаст, 
ки ба он имон намеорад; ва Пар
вардигори ту ба фасодкорон До
нотар аст.

41. Ва агар туро ба дурўѓ нис
бат кунанд, бигў: «амали ман аз 
они ман аст ва амали шумо аз они 
шумо аст. Шумо аз он чи ман ме
ку нам, безоред ва ман аз он чи 
шумо мекунед, безорам».

42. Ва аз онњо касе њаст, ки ба 
сўи ту гўш менињад. Оё ту карон
ро мешунавонї – ва агарчи бо аќл 
дар намеёбанд?11
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43. Ва аз онњо касе њаст, ки ба сўи 
ту менигарад. Оё ту кўронро роњ 
ме намої – ва агарчи намебинанд?

44. ба дурустї ки Худо бар мардум 
њељ ситам намекунад, валекин мар
дум бар хештан ситам меку нанд.

45. Ва рўзе, ки Худо онњоро ба
рангезад, гўё ки ба љуз соате аз 
рўз диранг накарда буданд; якди
гар ро мешиносанд. Њамоно он он, 
ки мулоќоти Худоро дурўѓ дош
танд, зиёнкор шуданд ва роњёфта 
на буданд.

46. Ва агар баъзеи он чиро, ки ба 
он њо ваъда мекунем, ба ту бина

моёнем ё туро бимиронем, (ба њар 
њол) бозгашти онњо ба сўи Мо аст. 
боз, Худо бар он чи мекунанд, 
Огоњ аст.

47. Ва њар умматеро пайѓамбаре 
њаст. Пас, чун пайѓамбарашон 
омад, ми ёни онњо ба инсоф њукм 
кар да ша вад; ва бар онњо ситам 
кар да на шавад.12

48. Ва мегўянд: «агар ростгў њас
тед, ин ваъда кай бошад?»

49. бигў: «барои худ зиёне ва 
суде (расонида) наметавонам, ма
гар он чи Худо хостааст. Њар гу
рў њеро мўњлат њаст, чун мўњла та
шон биёяд, пас на соате таъхир ку
нанд ва на сабќат кунанд».

50. бигў: «Оё мебинед: агар азоби 
Ў ба шумо шабонгоњ ё ба рўз биё
яд, (ба њар њол) ин гунањгорон аз 
он (азоб) чї чизро ба шитоб мета
лабанд?

51. боз, оё ваќте ки воќеъ шавад, 
ба он имон меоред?» (Он гоњ гуф
та шавад:) «Оё акнун (имон овар
дед)? Ва пеш аз ин онро ба шитоб 
металабидед?»13

52. сипас ба ситамгарон гуфта ша
вад: «азоби љовидро бичашед, шу
мо љуз ба (ќадри) он чи мекардед, 
љазо дода намешавед!»

53. Ва аз ту мепурсанд: «Оё ин 
ваъда дуруст аст?» бигў: «Оре, 
ќасам ба Парвардигорам, њаро ина 
вай дуруст аст ва шумо ољиз ку
нанда нестед».
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54. Ва агар он чи дар замин аст, 
аз они њар нафси ситамкунанда 
бо шад, албатта, онро фидяи худ 
ди њад. Ва чун азобро бинанд, пин
њон пушаймонї кунанд; ва миёни 
он њо ба адл њукм карда шавад ва 
бар онњо ситам карда нашавад.

55. Огоњ бош, ба дурустї, он чи 
дар осмонњо ва замин аст, аз они 
Худо аст! Огоњ бош, ба дурустї 
ки ваъдаи Худо рост аст! Валекин 
бештари онњо намедонанд.

56. Ў зинда мекунад ва мемиронад ва 
ба сўи Вай бозгардонида мешавед.

57. Эй мардум, аз Парвардигора
тон барои шумо панде ва барои он 
чи дар синањо аст, шифое ва барои 
мўъминон роњ намудане ва бахшо
ише омадааст!

58. бигў: «ба фазли Худо ва ба 
рањ мати Ў» – ба ин чизњо бояд ки 
шод мон шаванд. ин аз он чи, ки 
љамъ мекунанд, бењтар аст.

59. бигў: «Оё чизеро дидед, ки Ху
до барои шумо аз рўзї фуруд овар
дааст, пас, баъзеи онро њаром ва 
баъзеи онро њалол сохтед?» бигў: 
«Оё Худо ба шумо иљозат дода аст, 
ё бар Худо дурўѓ мебандед?»

60. Ва ба рўзи ќиёмат гумони ка
соне ки бар Худо дурўѓро мебан
данд, чист?14 ба дурустї ки Худо 
бар мардум соњибфазл аст, вале
кин бештари онњо сипосгузорї на
ме ку нанд.

61. Ва ту дар њељ шуѓле намебошї; 
ва њељ ояти аз тарафи Худо омада
ро намехонї; ва шумо њељ коре
ро намекунед, магар он ки чун дар 
он дармеоед, бар шумо Нигањбон 
њастем. Ва њамсанги заррае дар за
мин ва дар осмон (чизе) аз Пар
вардигори ту пўшида намемонад 
ва чизе хурдтар ва бузургтар аз он 
нест, магар он ки дар Китоби рав
шан навишта шудааст.
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62. Огоњ бош, ба дурустї ки бар 
дўс тони Худо њељ тарс нест ва он
њо андўњгин нашаванд –

63. онон, ки имон оварданд ва 
пар њез горї мекарданд.

64. барои онњо дар зиндагонии 
дунё мужда ва дар охират мужда 
аст. суханони Худоро њељ табдиле 
нест. ин (мужда) њамон пирўзии 
бузург аст.

65. Ва суханонашон туро ѓамгин 
на кунад; ба дурустї ки њама ѓа
лаба якљо аз они Худо аст; Ў Шу
на вои Доно аст.

66. Огоњ бош, њар ки дар осмонњо 
ва њар ки дар замин аст, њамоно, 
аз они Худо аст! Ва онон, ки ба 
љуз Худо шариконро парастиш ме
кунанд, (ононро) пайравї намеку
нанд; ба њаќиќат, пайравї намеку
нанд, магар гумонро; ва (чизе) ба 
љуз дурўѓ намегўянд.

67. Ў Он (Худой) аст, ки барои 
шу мо шабро сохт, то дар он ором 
гиред ва рўзро равшан сохт. ба 
дурустї ки дар инњо нишонањо ба
рои гурўње аст, ки мешунаванд.

68. (Кофирон) гуфтанд: «Худо 
фар занд гирифтааст». Ў Пок аст; 
Ў бениёз аст; он чи дар осмонњо 
ва он чи дар замин аст, аз они Ўст. 
Наз ди шумо бар ин њељ њуљљате 
нест. Оё бар Худо (чизеро) ме гў
ед, ки онро намедонед?

69. бигў: «Њамоно касоне, ки бар 
Худо дурўѓро бармебанданд, рас
тагор намешаванд».

70. (барои онњо) бањрамандие 
дар дунё аст; сипас бозгашти онњо 
ба сўи Мост; пас, ба сабаби он ки 
куфр мекарданд, ба онњо азоби 
сахт ро бичашонем.
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71. Ва бар онњо хабари Нўњро би
хон, чун ба ќавми худ гуфт: «Эй 
ќав ми ман, агар ќиёми ман ва бо 
оятњои Худо панд додани ман бар 
шумо душвор шуда бошад, пас, 
ман бар Худо таваккул кардам; 
пас, шумо њамроњи шарикони хеш 
дар кори худ азимат дуруст кунед; 
пас кори шумо (бояд) бар шумо 
пў шида набошад; пас ба ман (он 
чи мехоњед), бирасонед; ва ба ман 
мўњ лат мадињед!

72. Пас, агар рўй бигардонед,15 ман 
аз шумо њељ музде нахоста будам, 
музди ман ба љуз бар Худо (бар 
касе) нест; ва ба ман фармуда шу
дааст, ки аз мусулмонон бошам».

73. Пас ўро дурўѓ доштанд. Ва Мо 
ў ва ононро, ки бо вай дар киштї 
буданд, наљот додем ва онњоро 
љойнишин гардонидем. Ва касо
неро, ки оятњои Моро дурўѓ дош
танд, ѓарќ кардем. Пас, бинигар, 
ки охири кори бимкардашудагон 
чї гуна шуд.

74. сипас, баъди Нўњ пайѓам ба
рон ро ба сўи ќавмњояшон фирис
тодем. Пас, пеши онњо нишонањои 
равшанро оварданд. Пас, њаргиз 
бар он набуданд, ки ба он чи имон 
оранд, ки онро пеш аз ин дурўѓ 
дошта буданд. Њамчунин бар дили 
азњадгузарандагон мўњр менињем.

75. боз, баъд аз онњо Мўсо ва Њо
рунро бо нишонањои Хеш ба сўи 
Фиръавн ва ќавми вай фиристо
дем. Пас, такаббур карданд ва 
ќав ми гунањгор буданд.

76. Ва чун сухани дуруст аз назди 
Мо ба онњо омад, гуфтанд: «Ња
моно ин сењри ошкор аст».

77. Мўсо гуфт: «Оё сухани ду
руст ро – чун ба шумо биомад – чу
нин мегўед? Оё ин сењр аст? Ва 
со њи рон растагор намешаванд».

78. Гуфтанд: «Оё пеши мо омадї, 
то моро аз дине боздорї, ки пада
рони худро бар он ёфтаем ва то 
дар замин подшоњї аз они шумо 
бошад? Ва мо шуморо бовардо
ранда нестем».



218 10. сураи ЮНус

79. Ва Фиръавн гуфт: «Њар со њи
ри доноро пеши ман биёред!»

80. Пас, ваќте ки соњирон ома
данд, Мўсо ба онњо гуфт: «биаф
канед он чиро, ки шумо афканан
даи он њастед!»

81. Пас, чун афканданд, Мўсо 
гуфт: «Он чи овардаед, сењр аст; 
ба дурустї ки Худо онро ботил хо
њад сохт; ба дурустї ки Худо кори 
фасодкоронро рост намеорад.

82. Ва Худо сухани дурустро ба 
фар мони Худ собит хоњад кард, 
агар чи гунањгорон нохуш доранд».

83. Пас, ба Мўсо ба љуз фарзан
доне аз ќавми вай (дигарон) имон 
нао варданд, бо (вуљуди) хавф 
аз Фиръавн ва пешвоёнашон, ки 
онњоро уќубат кунад. Ва ба ду
рустї ки Фиръавн дар он замин 
саркаше буд ва њамоно вай аз љум
лаи азњадгузарандагон буд.

84. Ва Мўсо гуфт: «Эй ќавми 
ман, агар ба Худо имон овардаед 
ва агар мусулмон њастед, пас, бар 
Вай таваккул бикунед!»

85. Пас, гуфтанд: «ба Худо тавак
кул кардем; эй Парвардигори мо, 
моро лагадкўби ќавми ситамгарон 
макун!

86. Ва моро ба рањмати Худ аз гу
рўњи кофирон наљот дењ!»

87. Ва ба сўи Мўсо ва бародари 
вай вањй фиристодем, ки ќавми 
худро ба шањри Миср дар хонањо 
сокин кунед ва он хонањои худро 
ќибларў бисозед ва намоз барпо 
доред! Ва мўъминонро мужда дењ!

88. Ва Мўсо гуфт: «Эй Парварди
гори мо, ба дурустї ки Ту ба 
Фиръавн ва ќабилаи ў дар зинда
гонии дунё зинат ва молњои бис
ёр додаї; эй Парвардигори мо, то 
(оламро) аз роњи Ту гумроњ ку
нанд; эй Парвардигори мо, мол
њоя шонро нобуд кун ва бар дил
њоя шон мўњр бинењ, ки то азоби 
дард дињандаро (на)бинанд, имон 
наоранд!»
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89. Гуфт:16 «ба дурустї ки дуои 
шумо ќабул карда шуд, пас усту
вор бошед ва роњи љоњилонро пай
равї макунед!»

90. Ва банї исроилро аз дарё гу
заронидем; пас Фиръавну лашка
ри ў аз роњи ситам ва бедодї дар 
аќиби онњо шуданд, то ваќте ки 
(машаќќати) ѓарќ ба ў расид, 
гуфт: «бовар дорам, ки њељ худое 
нест, магар Он, ки банї исроил 
ба Вай имон овардаанд ва ман аз 
му сул монон њастам».

91. (Гуфта шуд:) «Оё акнун (имон 
ме орї)? Ва пеш аз ин нофармонї 
кар да будї ва аз фасодкорон бу дї?

92. Пас, имрўз туро ба њамон ља
садат17 бар макони баланд афка
нем, то барои онон, ки пас аз ту 
меоянд, нишона бошї. Ва њамоно, 
бисёре аз мардум аз нишонањои 
Мо бехабаранд».

93. Ва ба дурустї ки Мо банї ис
роилро ба маќоми нек љой додем 
ва ба онњо аз покизањо рўзї до
дем; пас ихтилоф накарданд, то он 
ки ба онњо дониш омад.18 Њамоно, 
Парвардигори ту рўзи ќиёмат ми
ёни онњо дар он чи ихтилоф дош
танд, њукм кунад.

94. Ва агар аз он чи, ки ба ту фурў 
фиристодем, дар шак њастї, пас, 
аз касоне бипурс, ки пеш аз ту Ки
тоб мехонданд19 – њароина аз Пар

вардигорат њаќ пеши ту омадааст 
– пас, аз шаковарандагон машав!

95. Ва аз касоне мабош, ки оятњои 
Худоро дурўѓ доштанд; он гоњ аз 
зиёнкорон шавї!
96. ба дурустї, онон ки њукми 
Пар вардигори ту бар онњо собит 
шуд, имон наоранд –

97. ва агарчи њар нишонае ба он
њо биёяд – то он ки азоби дард ди
њандаро бинанд.
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98. Пас, чаро дење набуд, ки имон 
орад ва имонаш ба вай суд ку
над, магар ќавми Юнус, ки чун 
имон оварданд, уќубати расвоиро 
дар зиндагонии дунё аз онњо бар
доштем ва онњоро то муддате бањ
раманд сохтем.

99. Ва агар Парвардигорат мехост, 
њамаи онон, ки дар заминанд, як
љо имон меоварданд. Оё ту мар
дум ро маљбур карда метавонї, то 
мўъ мин шаванд?

100. Ва њељ шахсеро раво набувад, 
ки љуз ба хости Худо имон орад; 
ва палидиро ба касоне меандозад, 
ки ба аќл дарнамеёбанд.

101. бигў: «бибинед, ки дар ос
мон њову замин чї чиз аст?» Ва ни
шонањову тарсонандагон ба гу рў
ње, ки бовар намекунанд, фоидае 
намедињанд.

102. Оё онњо љуз рўзњои касонеро, 
ки пеш аз онњо гузаштаанд, мунта
зир мешаванд? бигў: «Мунтазир 
бо шед, њамоно, ман низ бо шумо 
аз мунтазиронам!»

103. сипас, пайѓамбарони Худ ва 
касонеро, ки имон оварданд, ха
лос мекунем, њамчунин бар Мост, 
ки мўъминонро наљот дињем.

104. бигў: «Эй мардум, агар шумо 
аз дини ман дар шубња њастед, пас 
(бишунавед, ки) ман онњоеро, ки 
шумо ба љуз Худо мепарастед, ибо
дат намекунам; валекин он Худое
ро ибодат мекунам, ки љони шумо
ро мегирад; ва ба ман фармуда шу
дааст, ки аз мўъминон бошам».

105. Ва (ба ман фармуда шуд) он, 
ки: «(рўи) худро барои дини ња
ниф рост кун ва (њаргиз) аз муш
рикон мабош;

106. ва ба љуз Худо чизеро махон, 
ки ба ту суд накунад ва зиён нара
сонад; пас агар (чунин) бикунї, 
он гоњ аз ситамгарон бошї!»
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107. Ва агар Худо ба ту ранље би
расонад, пас онро ба љуз Ў бардо
рандае нест. Ва агар дар њаќќи ту 
неъмате хоњад, пас фазли Ўро њељ 
дафъкунандае нест; онро аз банда
гони Худ ба њар ки хоњад, мерасо
над. Ва Ў Омурзандаи Мењрубон 
аст.

108. бигў: «Эй мардум, ба ду рус
тї ки аз Парвардигоратон ба шумо 
њаќ омадааст; пас њар ки роњ ёфт, 
љуз ин нест, ки барои худ роњ ёфт; 
ва њар ки гумроњ шуд, љуз ин нест, 
ки ба зиёни худ гумроњ мешавад; 
ва ман бар шумо нигоњбон нес там».

109. Ва чизеро пайравї кун,20 ки 
ба тариќи вањй ба ту фиристодем; 
ва шикебої кун, то он ки Ху до 
њукм кунад; ва Ў бењтарини њукм
ку нандагон аст!

11. Сураи Њуд

Дар Макка нозил шуд, 123 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. ро. ин Китобест – 
ома да аз назди (Худои) Дурустко
ри Хабардор, ки оятњои он устувор 
ва сипас равшан карда шудааст,

2. ба он (мазмун), ки (Пайѓамбар 
гўяд:) «ба љуз Худо (касеро) ибо
дат накунед! ба дурустї ки ман аз 
љониби Ў барои шумо бимкунанда 
ва муждадињанда њастам.

3. Ва он, ки аз Парвардигори худ 
омурзиш бихоњед, сипас ба дар
го њи Вай тавба кунед, то шумо
ро ба бањраи нек – то ваќти маъ

лум – бањраманд созад ва то ба 
њар соњиби бузургї подоши бузур
гии ўро бидињад. Ва агар рўгардон 
шавед, пас, њамоно ман бар шумо 
аз азоби рўзи бузург метарсам.

4. бозгашти шумо ба сўи Худо 
аст. Ва Ў бар њар чиз Тавоно аст».

5. Огоњ бош, ин кофирон синањои 
худро мепечанд:1 мехоњанд, ки аз 
Худо пинњон шаванд! Огоњ бош, 
чун љомањои худро бар сар меку
нанд, он чиро, ки пинњон медо
ранд ва он чиро, ки ошкор меку
нанд, Худо медонад! ба дурустї 
ки Ў ба асрори синањо Доно аст.2
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6. Ва њељ љунбандае дар замин 
нест, магар он ки рўзии ў бар Ху
до аст ва љои мондани ў ва љои ни
гоњ доштани ўро медонад;3 њар як 
дар Китоби равшан4 аст.

7. Ва Ў Он (Худой) аст, ки осмон
њову заминро дар шаш рўз офарид 
ва арши Ў бар об буд; то (охири 
кор) шуморо биозмояд, ки кадо
ми шумо некўкортар аст. Ва агар 
гўї: «ба дурустї ки шумо баъд аз 

марг барангехта мешавед» – кофи
рон гўянд: «ин сухан ба љуз љодуи 
ошкор чизе нест».

8. Ва агар азобро то муддати шу
мурдашуда аз онњо боздорем, ал
батта, (ба истењзо) гўянд: «Чї чиз 
онро бозмедорад?» Огоњ бош, рў
зе, ки ба онњо биёяд, (њељ омиле) 
аз онњо боздоранда набошад ва он 
чи, ки ба он истењзо мекарданд, 
он њоро фаро мегирад!

9. Ва агар одамиро аз назди худ 
неъ мате бичашонем, сипас, онро 
аз вай баргирем, ба дурустї ки вай 
ноумеду носипос аст.

10. Ва агар одамиро баъди сах
тие, ки ба вай расида бошад, неъ
ма те бичашонем, албатта, гўяд: 
«сах тињо аз ман бирафтанд». ба 
ду рустї ки вай шодмону худсито
янда аст.

11. Магар касоне, ки шикебої на
муданд ва корњои шоиста кар
данд: барои онњо омурзиш ва муз
ди бузург аст.

12. Пас, шояд ту баъзеи он чиро, 
ки ба сўи ту вањй фиристода ме
шавад, тарк кунї ва аз он синаи 
ту танг мешавад5 – чунки мегўянд: 
«Чаро бар вай ганље фуруд оварда 
нашуд?» Ё: «Чаро њамроњи ў фа
риштае наомад?» Љуз ин нест, ки 
ту бимкунанда њастї ва Худо бар 
њар чиз Нигањбон аст.
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13. Оё мегўянд: «ќуръонро бар
бофтааст?» бигў: «агар ростгў 
њас тед, пас, дањ сураи барбоф
та мо нанди инро биёред ва ба љуз 
Худо њар киро тавонед, бихонед!»6

14. Пас, агар (он кофирон) суха
ни шуморо ќабул накунанд, бидо
нед, ки ќуръон ба илми Худо но
зил карда шудааст ва бидонед, ки 
ба љуз Вай њељ худое нест. Пас, оё 
шумо мусулмон њастед?7

15. Њар ки зиндагонии дунё ва зи
нати онро хоста бошад – ба онњо 
(љазои) аъмолашонро ба тамом ме
расонем ва онњо дар ин љо кам до
да намешаванд.8

16. Онњо касонеанд, ки дар охи
рат ба љуз оташ барояшон чизе 
нест ва он чи карда буданд, дар 
охи рат нобуд шавад ва он чи ба 
амал меоварданд, ботил аст.

17. Оё касе, ки бар њуљљате аз љо
ниби Парвардигори худ бошад9 ва 
аз паси он гувоњие аз љониби Пар
вардигори ў гувоњи вай меояд10 ва 
пеш аз он Китоби Мўсо (њамчун) 
пеш во ва бахшоише гувоњи вай буд 
(мисли дигарон бошад)? Он њо ба 
ќуръон имон меоранд. Ва њар ки 
аз гурўњњо ба он кофир шуд, пас, 
оташ ваъдагоњи вай аст. Пас, аз ну
зули ќуръон дар шубња ма бош, 
њароина вай дуруст аст, ки аз Пар
вардигори ту омадааст, вале кин 
беш тари мардум имон намеоранд.

18. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки бар Худо дурўѓро барбан
дад? Он њо пеши Парвардигори 
хеш овар да шаванд ва гувоњон11 
гўянд: «ин њо касонеанд, ки бар 
Парварди гори хеш дурўѓ бас
танд». Огоњ бош, лаънати Худо 
бар ситамгарон аст, –

19. бар онон, ки мардумро аз роњи 
Худо бозмедоранд ва барои он 
(роњ) каљиро мехоњанд ва онњо ба 
охират кофиранд!
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20. Онњо дар замин (Худойро) 
ољиз кунанда нестанд ва онњоро аз 
дўстон ба љуз Худо касе набошад; 
барояшон азоб дучандон карда ша
вад, (аз он ки дар дунё) шуни дан 
наметавонистанд ва намедиданд.12

21. Онњо касонеанд, ки дар њаќќи 
хеш зиён карданд ва он чи барме
бофтанд, аз онњо гум шуд.

22. бешак, онњо дар охират зиён
коронанд.

23. Њамоно касоне, ки имон овар
данд ва амалњои шоиста карданд 
ва рўи худро ба сўи Парвардигори 
хеш гардонида, фурўтанї карданд 
– онон ањли бињиштанд; (ва њам) 
онњо он љо љовидонанд.

24. Масали ин ду гурўњ монанди 
кўру кар ва бинову шунаво аст. Оё 
њар ду дар масал баробаранд? Оё 
панд намегиред?

25. Ва ба дурустї ки Нўњро ба сўи 
ќавми ў фиристодем. (Гуфт:) «Ња
моно ман барои шумо бимкунан
даи ошкоро њастам,

26. (ба ин мазмун), ки ба љуз Худо 
(дигареро) мапарастед! Њамоно 
ман бар шумо аз азоби рўзи дард
ди њанда метарсам».

27. Пас, пешвоёни ќавми ў, ки ко
фир буданд, гуфтанд: «Туро ба 
љуз одамие монанди хеш намеби
нем ва намебинем, ки (мардум) 
пай равии ту карда бошанд – ма
гар онон, ки фурўмоягони моанд 
– зоњирбинон;13 ва барои шумо бар 
худ њељ бузургие намебинем, бал
ки шуморо дурўѓгў мепиндорем».

28. Гуфт: «Эй ќавми ман! Оё аз 
он хабар медињед, ки агар ман аз 
Пар вардигори худ бар њуљљате бо
шам ва Ў ба ман аз назди Худ бах
шоише дода бошад, пас, њаќиќати 
он бар шумо пўшонида шуда бо
шад, оё шуморо бар он маљбур ку
нем ва (дар њоле ки) шумо но хо
њон бошед?
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29. Ва эй ќавми ман! аз шумо ба
рои расонидани ин пайѓом мол на
мехоњам, музди ман љуз бар Худо 
(бар касе) нест ва ман касонеро 
(аз сўњбати худ) ронданї нестам, 
ки имон овардаанд; ба дурустї ки 
онњо бо Парвардигори хеш му ло
ќоткунанда њастанд. Валекин ман 
шуморо ќавме мебинам, ки нодонї 
мекунед.

30. Ва эй ќавми ман! агар ман он
њоро биронам, кї ба ман аз (уќу
бати) Худо нусрат медињад? Оё 
панд намегиред?

31. Ва ба шумо намегўям, ки ха
зи нањои Худо назди ман аст ва 
на он, ки ѓайбро медонам; ва на
мегўям, ки ман фаришта њас там; 
ва ба касоне, ки дар чашми шумо 
ња ќи ранд, намегўям, ки Худо ба 
онњо њељ неъмате нахоњад дод; 
Ху до ба он чи дар замири онњост, 
Донотар аст. (агар чунин гўям), 
ња роина ман он гоњ аз ситамгарон 
бо шам».

32. Гуфтанд: «Эй Нўњ, бо мо му
љо дала кардї; ва љидоли моро 
бис ёр кардї, агар аз ростгўён њас
тї, пас, он чиро, ки ваъда мекунї, 
би ёр!»

33. Гуфт: «Љуз ин нест, ки Худо – 
агар хоњад – онро ба шумо биёрад. 
Ва шумо ољизкунанда нестед.

34. Ва агар ман хоњам, ки шуморо 
насињат кунам; ва агар Худо хос
та бошад, ки шуморо гумроњ ку
над, он насињати ман ба шумо суд 
намекунад. Ў Парвардигори шумо 
аст ва ба сўи Ў баргардонида ме
шавед».

35. Оё мегўянд: «ќуръонро ба ду
рўѓ (ба Худо) барбастааст»? бигў: 
«агар барбастаам, пас, гуноњи ман 
бар ман аст ва ман аз гуноњ карда
ни шумо безорам».14

36. Ва ба сўи Нўњ вањй фирис тода 
шуд, ки аз ќавми ту ба љуз оне, ки 
(то њол) мўъмин шудааст, (ка се) 
имон нахоњад овард; пас, ту ба са
баби он чи мекарданд, андўњ ма хўр!

37. Ва киштиро ба њузури Мо ва 
ба фармони Мо бисоз ва дар бораи 
онон, ки ситам карданд, бо Ман 
сухан магў; њамоно онњо ѓарќ шу
дагонанд!
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38. Ва (Нўњ) киштиро месохт ва 
њар гоњ, ки пешвоёни ќавми ў бар 
он киштї мегузаштанд, бо вай та
масхур мекарданд; мегуфт: «агар 
шумо бо мо тамасхур мекунед, 
пас, чунон ки шумо тамасхур ме
ку нед, њароина мо бо шумо тамас
хур хоњем кард.

39. Пас, он касро хоњед донист, ки 
бар ў азобе биёяд, ки ўро расво ку
над ва азоби доим бар вай фуруд 
ояд».

40. (Чун Нўњ киштиро бисохт), 
ваќ ти фармони Мо расид ва аз 
та нўр (об) фаввора зад, гуфтем: 

«Дар киштї аз њар љинсе ду тан 
ва хо наводаи худро, магар касеро, 
ки бар вай гуфта(и Њаќ) ќаблан 
раф та аст ва мўъминонро бигир!» 
Ва бо вай ба љуз андаке (дигарон) 
им он наоварданд.

41. Ва (Нўњ) гуфт: «Дар киштї 
са вор шавед! Дар ваќти рондани 
киш тї ва њангоми боздоштани он 
«ба номи Худо» (гўед)! Њамоно 
Пар вардигори ман Омурзандаи 
Мењ рубон аст».

42. Ва он киштї онњоро дар мавље 
монанди кўњњо мебурд ва Нўњ пи
сари худро овоз дод – ва ў дар ка
нора буд: «Эй писараки ман, бо мо 
савор шав ва бо кофирон мабош!»

43. Гуфт: «ба сўи кўње, ки маро 
аз об нигоњ медорад, паноњ хоњам 
ги рифт». (Нўњ) гуфт: «имрўз аз 
азо би Худо њељ нигоњдорандае 
нест, магар он ки Худо бар вай 
рањм карда бошад». Ва мављ миё
ни онњо њоил15 шуд. Пас, аз ѓарќ
шу дагон гардид!

44. Ва гуфта шуд: «Эй замин, 
оби худро фурў бар; ва эй осмон, 
боз мон!»16 Ва об кам карда шуд; 
ва кор саранљом намуда шуд; ва 
киштї бар кўњи Људї ќарор ги
рифт; ва гуфта шуд: «Њалокї бод 
бар ќав ми ситамгарон!»

45. Ва Нўњ Парвардигори худро 
овоз дод, пас гуфт: «Эй Парварди
гори ман, њамоно писари ман аз 
ањли ман аст ва ба дурустї ки ваъ
даи Ту рост аст ва Ту бењтарини 
њукмкунандагон њастї».
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46. Гуфт: «Эй Нўњ, ба дурустї ки 
вай аз касони ту нест, њамоно вай 
(соњиби) кори ношоиста аст, пас, 
ту Маро аз чизе суол макун, ки 
туро дониши он нест! ба дурустї 
ки Ман туро панд медињам, ки ма
бодо аз љоњилон бошї».

47. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
њамоно ман ба Ту паноњ мебарам 
аз он, ки аз Ту он чиро бипурсам, 
ки маро дониши он нест! Ва агар 
маро наомурзї ва бар ман рањм 
на кунї, аз зиёнкорон бошам».

48. Гуфта шуд: «Эй Нўњ! Фу
руд ой бо саломатї аз љониби Мо 
ва њамроњи баракатњое, ки фуруд 
омадааст бар ту ва бар умматњое, 
ки аз њамроњони ту пайдо шаванд; 
ва умматњое дигаранд, ки онњоро 
(дар дунё) бањраманд мекунем, 
сипас ба онњо аз љониби Мо азоби 
дарддињанда бирасад».

49. ин ќисса аз ахбори ѓайб аст, 
он ро ба сўи ту вањй мефирис тем; 
онро ту ва ќавми ту пеш аз ин на
медонистед. Пас, сабр кун, ба ду
рустї ки оќибат аз они парњез го
рон аст!

50. Ва ба сўи Од бародара
шон Њуд ро (фиристодем), гуфт: 
«Худо ро ибодат кунед, шуморо ба 
љуз Вай њељ худое нест! Шумо ба 
љуз ка се, ки дурўѓ мебандад, (каси 
дигар) нестед.

51. Эй ќавми ман! аз шумо барои 
ин пайѓом муздеро наметалабам; 
муз ди ман (бар касе) нест, магар 

бар Он, ки маро офаридааст. Оё 
ба аќл дарнамеёбед?

52. Ва эй ќавми ман, аз Парварди
гори худ омурзиш талабед, пас ба 
сўи Ў бозгардед, то аз осмон бар 
шумо борони пайваста бифи рис
тад ва ба ќуввати шумо ќув ват би
афзояд; ва ба гунањгорї рў гардон 
машавед!»

53. Гуфтанд: «Эй Њуд, барои мо 
да леле наовардї ва мо ба гуф
таи (бе далели) ту худоёни худро 
тарк на мекунем; ва мо туро бовар 
намедо рем.
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54. Мо (чизе) намегўем, магар он 
ки баъзе худоёни мо туро (ба ба
лое) гирифтор карданд». Гуфт: 
«ба дурустї ки ман Худоро гувоњ 
ме созам ва шумо њам гувоњ бошед, 
ки ман аз он чи шумо шарик меги
ред, безорам –
55. ба љуз Вай! Пас, њама якљо дар 
њаќќи ман бадсиголї кунед ва ма
ро мўњлат мадињед!
56. Њамоно ман бар Худо – Пар
вар ди гори ман ва Парвардигори 
шумо таваккул кардам. Њељ љун
бандае нест, магар он ки Худо аз 
(мўи) пешонии ў гирифтааст.17 
Ња моно Парвардигори ман бар 
роњи рост аст.18

57. Пас, агар рўгардон шавед, 
(ма ро зиёне надорад), ба дурустї 
ки ман пайѓомеро, ки њамроњи он 
ба сўи шумо фиристода шудаам, 
ба шумо расонидам; Парвардиго
ри ман ба ѓайр аз шумо ќавмеро 
љо нишин(и шумо) месозад ва ба 
Ху до њељ зиён расонида наметаво
нед. Њамоно Парвардигори ман ба 
њама чиз Нигањбон аст».
58. Ва чун азоби Мо омад, Њуд ва 
он онро, ки бо вай имон оварданд, 
ба рањмате аз љониби Худ наљот 
додем ва онњоро аз уќубати сахт 
бирањонидем.
59. Ва ин (саргузашти) Од аст, ки 
оятњои Парвардигори худро ин
кор карданд ва пайѓамбарони Ўро 
нофармонї намуданд ва ба фармо
ни њар саркаши ситезанда пайравї 
карданд.
60. Ва аз паи онњо дар ин дунё ва 
дар рўзи ќиёмат низ лаънате фи
ристода шуд. Огоњ бош, њароина 
Од ба Парвардигори худ кофир 
шу данд! Огоњ бош, нафрин бод 
бар Од, ки ќавми Њуд буданд!
61. Ва ба сўи самуд бародарашон 
солењро (фиристодем), гуфт: «Эй 
ќавми ман, Худоро ибодат кунед, 
шуморо ба љуз Вай њељ худое нест; 
Ў шуморо аз замин пайдо кард ва 
шуморо дар замин зиндагонї (ва 
баќо) дод; пас, аз Ў омурзиш би
хоњед ва боз ба сўи Ў бозгардед! 
Ња моно, Парвардигори ман Наз
дик ва Пазирандаи дуо аст».
62. Гуфтанд: «Эй солењ, ту дар 
миё ни мо пеш аз ин мавриди умед
вории мо будї! Оё моро аз он боз
медорї, ки худоёнеро ибодат ку
нем, ки падарони мо ибодат ме
кар данд? Њамоно мо аз он чи моро 
ба сўи он мехонї, дар шубњаи сахт 
њас тем».
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63. Гуфт: «Эй ќавми ман! Оё ди
дед, ки агар ман аз Парвардиго
ри худ бар њуљљате бошам ва Ў ба 
ман аз љониби Худ бахшоише ато 
кар да бошад, агар нофармонии 
Ў кунам, пас, аз уќубати Худо кї 
ма ро нусрат медињад? Пас, шумо 
ба љуз зиёнкорї дар њаќќи ман чи
зе ро намеафзоед.

64. Ва эй ќавми ман, ин модашуту
ре аст, ки (Худо) барои шумо ни
шона (фиристода) аст; пас, онро 
бигузоред, то дар замини Худо би
хўрад ва ба вай њељ зараре марасо
нед, ки он гоњ шуморо азоби наз
дик бигирад!»

65. Пас, онро пай заданд, пас (со
лењ) гуфт: «Дар сарои худ се рўз 
бањ раманд бошед; ин ваъдаи бе
дурўѓ аст!»

66. Пас, ваќте ки фармони Мо 
омад, солењ ва ононро, ки њам ро
њи вай имон оварданд, ба бахшои
ше аз љониби Худ наљот додем ва 
аз расвоии он рўз (рањо нидем); 
Ња моно Парвардигори ту Тавонои 
Ѓо либ аст.

67. Ва ситамгаронро овози сахт 
дар гирифт, пас, ба ваќти субњ дар 
са роњои худ мурда афтоданд.

68. Гўё њаргиз он љо набуданд. 
Огоњ бош, њамоно самуд Парвар
дигори худро инкор карданд, ња
ро ина дурї бод самудро!

69. Ва ба дурустї ки фиристодаго
ни Мо ба мужда пеши иброњим 

ома данд, «салом» гуфтанд. (иб
ро њим) љавоб(и салом) дод. Пас, 
де ре нагузашт, ки гўсолаи бирён 
овард.

70. Пас, чун дид, ки дастонашон ба 
он намерасад, аз онњо бад бурд ва 
тарсе аз онњо дар дил овард. Гуф
танд: «Матарс, њамоно мо ба сўи 
ќавми лут фиристода шудаем!»

71. Ва зани иброњим истода буд, 
пас бихандид.19 Пас, ба ў ба (та
валлуди) исњоќ ва баъди исњоќ 
ба (вуљуди) Яъќуб мужда додем.
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72. Гуфт: «Эй вои ман! Оё хоњам 
зод, дар њоле ки ман пирам ва ин 
шав њари ман калонсол шудааст? 
Ња моно, ин чизе аљиб аст».

73. (Фариштагон) гуфтанд: «Оё 
аз ќудрати Худо тааљљуб мекунї? 
Эй ањли ин хона, бахшоиши Худо 
ва баракоти Ў бар шумо аст! ба 
ду рустї ки Худо сутудаи бузург
вор аст».

74. Пас, чун аз иброњим хавф 
рафт ва ба ў мужда омад, дар боби 
ќав ми лут ба Мо ба муљодала да
ро мад.

75. Њамоно иброњим бурдбори 
тарс ко ри (ба Худо) бозгашткунан
да буд.

76. (Гуфтем:) «Эй иброњим, аз ин 
љидол бигузар, ба дурустї (њол ин 
аст), ки уќубати Парвардигори ту 
омадааст; ва ба дурустї азобе, ки 
бозгардонида нашавад, ба онњо 
оянда аст!»

77. Ва чун фиристодагони Мо пе
ши лут омаданд, ба сабаби онњо ан
дўњ гин шуд ва барои онњо танг дил 
шуд20 ва гуфт: «ин рўзе сахт аст».

78. Ва ќавми лут шитобон ба сўи 
ў омаданд; ва пеш аз он корњои 
зишт мекарданд. (лут) гуфт: 
«ин њо духтарони мананд, онњо 
ба рои шумо покизатаранд; пас, аз 
Ху до битарсед ва маро дар боби 
мењ монони ман расво макунед! Оё 
аз шумо њељ марди шоистае њаст?»

79. Гуфтанд: «Њамоно ту медонї, 
ки моро ба духтарони ту њољате 
нест ва њароина ту медонї, ки мо 
чї мехоњем».

80. Гуфт: «Кош маро (дар баро
ба рї) бо шумо ќуввате мебуд, ё ба 
такягоње устувор паноњ мебурдам».

81. (Фариштагон) гуфтанд: «Эй 
лут, ба дурустї ки мо фиристода
го ни Парвардигори ту њастем, он
њо ба ту нахоњанд расид; пас, ба 
(гу заштани) порае аз шаб касони 
худ ро бибар; ва бояд ки њељ кас аз 
шу мо вопас нанигарад, магар зани 
ту, ки он чи ба ин ќавм мерасад, 
ба ў (низ) расиданї аст! Њароина 
ваъдагоњашон ваќти субњ аст. Оё 
субњ наздик нест?»
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82. Пас, чун фармони Мо омад, 
забари он дењањоро зери он сохтем 
ва бар он љо сангњое аз (навъи) 
санг гили тањ ба тањ боридем,

83. ки назди Парвардигори ту ни
шо наманд сохта шудааст. Ва ин 
санг њо аз ситамгарон дур нестанд.

84. Ва ба сўи ќавми Мадян баро
дарашон Шуайбро (фиристодем); 
гуфт: «Эй ќавми ман, Худоро ибо
дат кунед, шуморо љуз Вай њељ ху
дое нест; ва аз паймонаву тарозу 
кам макунед! Њамоно ман шумо
ро ба осудагї мебинам; ва њамоно 
ман бар шумо аз азоби рўзи фаро
гиранда21 метарсам.

85. Ва эй ќавми ман, паймонаву 
та розуро ба инсоф комил кунед ва 
ба мардум чизњояшонро кам ма
дињед ва дар замин ба фасод та
боњ корї макунед!

86. агар бовардоранда њастед, 
наф ъе, ки Худо њалол сохтааст, 
барои шумо бењтар аст. Ва ман бар 
шумо нигањбон нестам».

87. Гуфтанд: «Эй Шуайб, оё намо
зат ба ту мефармояд, ки мо он 
чиро бигузорем, ки падарони мо 
ме па растиданд, ё онро (бигу зо
рем), ки дар моли худ њар чи хо
њем, бикунем? ба дурустї ки ту 
мар ди бурдбори роњёфта њастї».22

88. Гуфт: «Эй ќавми ман, чї меби
нед, агар аз Парвардигори худ бар 
њуљљате бошам ва ба ман аз љониби 
Худ рўзии нек дода бошад?23 Ва 
ман намехоњам ба сўи чизе, ки 
шу моро аз он манъ мекунам, худ 
моил шуда, бо шумо мухолифат 
ку нам24 ва то битавонам, ба љуз са
лоњ корї чизе намехоњам. Ва тав
фиќи ман љуз ба фазли Худо (ба 
чизе) нест; бар Вай таваккул кар
дам ва ба сўи Ў бозмегардам.
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89. Ва эй ќавми ман! Душмании 
ман шуморо ба он набарад, ки ба 
шу мо он чи бирасад, ки ба ќавми 
Нўњ, ё ба ќавми Њуд, ё ба ќавми 
со лењ расид; ва ќавми лут аз шу
мо дур нест.

90. Ва аз Парвардигори худ тала
би омурзиш кунед, боз ба даргоњи 
Ў тавба кунед! ба дурустї ки Пар
вардигори ман Мењрубону Дўст
дор аст».

91. Гуфтанд: «Эй Шуайб, бисёре 
аз он чиро, ки мегўї, мо наме фањ

мем ва ба дурустї ки туро дар ми
ёни худ нотавон мебинем ва агар 
ќабилаи ту намебуд, туро санг сор 
мекардем ва ту пеши мо гиро ми
ќадр нестї».

92. Гуфт: «Эй ќавми ман! Оё ќа
билаи ман пеши шумо аз Худо 
гиромитар аст? Ва Худоро паси 
пушти хеш андохтаед. Њамоно 
Пар вардигори ман ба он чи меку
нед, Фарогиранда аст.

93. Ва эй ќавми ман! ба таври 
худ амал кунед, њамоно ман низ 
амал ку нандаам. ба зудї он кас
ро хоњед донист, ки ба ў азоб биё
яд ва ўро расво кунад; ва он касро, 
ки дурўѓгўй аст. Ва интизор ба ред, 
њамоно ман бо шумо мунтази рам!»

94. Ва ваќте ки азоби Мо омад, 
Шуайб ва ононро, ки бо вай имон 
оварданд, ба бахшоише аз худ на
љот додем; ва золимонро овози 
сахт даргирифт, пас, дар сароњои 
хеш (чун) мурда афтоданд,

95. ки гўё њаргиз он љо набуданд. 
Огоњ бош, дурї бод Мадянро, чу
нон ки самуд дур афтоданд!

96. Ва ба дурустї ки Мўсоро бо 
ни шонањои Худ ва бо далели рав
шан фиристодем –

97. ба сўи Фиръавн ва пешвоёни 
(ќавми) ў. Пас, фармони Фиръавн
ро пайравї карданд; ва фармони 
Фиръавн ба роњи рост набуд.
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98. рўзи ќиёмат Фиръавн пешопе
ши ќавми худ мешавад. Пас, онњо
ро ба оташ биёрад. Ва бад љое аст, 
ки вориди он шуданд.25

99. Ва аз паи онњо дар ин дунё ва 
рўзи ќиёмат низ лаънате фиристо
да шуд. бад атое аст, ки дода шуд.26

100. ин аз ахбори дењањо аст, ки 
онро бар ту мехонем, баъзе аз он
њо боќианд ва баъзе вайрон шуда
анд.

101. Ва Мо ба онњо ситам на
кардем, валекин онњо бар хеш
тан ситам карданд, пас, ваќте ки 
фармо ни Парвардигори ту омад, 
он ху до њояшон, ки ба љуз Худо 
мехон данд, аз онњо њељ (чизро) 
дафъ на карданд ва барои онњо ба 
љуз њалокї (њељ чизро) наафзу
данд.

102. Ва њамчунин аст гирифтор 
кар дани Парвардигори ту, чун 
(би хо њад, ки) дењањоро гирифтор 
ку над ва (чун) онњо ситамгар бо
шанд. Њамоно гирифти Вай дард
ди њандаи сахт аст.

103. ба дурустї ки дар ин сухан 
ба рои касе, ки аз азоби охират ме
тарсад, нишона њаст. Он рўз рўзе 
аст, ки мардум дар он љамъ карда 
шаванд ва он рўз рўзе аст, ки њама 
дар вай њозир шаванд.

104. Ва онро ба љуз то муддати му
айян мавќуф намедорем.

105. рўзе, ки биёяд, њељ кас сухан 
нагўяд, магар ба иљозати Њаќ; пас, 
баъзеашон бадбахт ва баъзе нек
бахт бошанд.

106. аммо онон, ки бадбахт шу
данд, дар оташи дўзах бошанд, он 
љо барои онњо фарёди сахт ва но
лаи зор бошад,27

107. дар њоле ки то муддати ба
ќои осмонњову замин дар он љо љо
видон бошанд, ба ѓайри ваќте ки 
Парвардигори ту хостааст. ба ду
рустї ки Парвардигори ту он чи 
хоњад, њамон кунад.

108. Ва аммо онон, ки некбахт шу
данд, дар бињиштанд, дар њоле ки 
то муддати баќои осмонњову за
мин дар он љо љовидон бошанд, ба 
ѓайри ваќте ки Парвардигори ту 
хостааст. (ин) бахшише ќатъ на
ша ванда аст.
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109. Пас, аз он чи ин гурўњ мепа
растанд, дар шубња мабош, онњо 
ба љуз ончунон ки падаронашон 
пеш аз ин мепарастиданд, наме
па рас танд. Ва Мо, албатта, њис
са ашонро28 ба онњо ба тамомї, но
кос та мерасонем.

110. Ва ба дурустї ки ба Мўсо Ки
тоб додем; пас, дар он ихтилоф 
афтод. Ва агар сухане намебуд, ки 
собиќан аз Парвардигори ту содир 
шудааст, њамоно миёни онњо њукм 
карда мешуд. Ва онњо аз он сахт 
дар шубњаанд.

111. Ва ба дурустї Парвардигори 
ту ба њар яки онон љазои кирдо
рашонро ба тамомї хоњад дод.29 
Ња моно Вай ба он чи мекунанд, 
Доно аст.

112. Пас, чунон ки фармуда шу
даї, устувор бош – ту ва онон низ, 
ки њамроњи ту тавба кардаанд; ва 
аз њад магузаред! Њамоно Вай ба 
он чи мекунед, бино аст.

113. Ва ба сўи онон, ки ситам кар
данд, майл макунед, ки он гоњ ба 
шумо оташ бирасад ва шуморо ба 
љуз Худо дўстон нестанд ва низ 
нусрат дода намешавед!

114. Ва намозро ду тарафи рўз ва 
соате чанд аз шаб барпо дор! Ња
моно тоатњо гуноњонро дур меку
нанд. ин барои пандпазирон пан
де аст.

115. Ва шикебої кун, ба дурустї 
ки Худо музди некўкоронро нобуд 
намесозад.

116. Пас, чаро аз (мардуми) он 
ќарн њо, ки пеш аз шумо буданд, 
ањли хирад нашуданд, ки аз фа
сод дар замин манъ кунанд, магар 
шумори андаке аз онњо, ки наљот 
додем. Ва ситамгарон чизеро пай
равї карданд, ки ба он осудагї 
дода шуданд30 ва гунањгор буданд.

117. Ва Парвардигори ту њаргиз 
(чунон) нест, ки дењањоро, дар 
њоле ки ањли онњо некўкор бо
шанд, ба ситам њалок кунад.
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118. Ва агар Парвардигори ту ме
хост, албатта, мардумро як миллат 
мегардонид. Ва (лекин) ња ме ша 
мух талиф бошанд, –

119. магар касе, ки Парвардиго
ри ту бар вай рањм кардааст ва он
њоро барои ин (ихтилоф) офари
дааст. Ва сухани Парвардигори ту 
(бар ин) тамом шуд, ки (фармуд:) 
«албатта, аз љинну мардум – њама 
якљо – дўзахро пур кунам».

120. Ва њар чизеро аз ахбори пай
ѓамбарон бар ту мехонем – чизеро, 
ки ба он дили туро собит мегардо
нем. Ва дар ин (сура) сухани ду
руст ва панде ва ёд кардание ба
рои мўъминон ба ту омадааст.

121. Ва ба онон, ки имон намео
ранд, бигў: «бар таври худ кор ку
нед, њамоно мо низ коркунандаем.

122. Ва мунтазир бошед, њамоно 
мо низ мунтазиронем».

123. Ва илми ѓайби осмонњову за
мин аз они Худо аст ва њамаи кор
њо ба сўи Ў бозгардонида меша
вад. Пас, Ўро ибодат кун ва бар Ў 
таваккул кун! Ва Парвардигори ту 
аз он чи мекунед, бехабар нест.

12. Сураи ЮСуф

Дар Макка нозил шуд, 111 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. ро. ин оятњои Ки
то би равшан аст.

2. ба дурустї ки Мо онро ќуръ
оне арабї фурў фиристодем, бо
шад ки шумо ба аќл дарёбед.

3. Мо бо вањй фиристодани Худ 
ба сўи ту ин ќуръонро бар ту бењ
тарин ќисса мехонем. Ва ња мо но 
(њол ин аст) ки ту пеш аз он аз бе
хабарон будї.

4. (Ёд кун) чун Юсуф ба пада
ри худ гуфт: «Эй падари ман! ба 
дурустї ки ман ба хоб ёздањ сито
ра ва офтобу моњро дидам; инњоро 
барои худ саљдакунанда дидам».
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5. Гуфт: «Эй писараки ман, хоби 
худ ро пеши бародаронат баён ма
кун, ки он гоњ дар њаќќи ту њилае 
би ан дешанд! Њамоно Шайтон душ
мани ошкори одамї аст.

6. Ва њамчунин1 Парвардигорат 
ту ро баргузинад ва ба ту илми таъ
ви ли ањодисро2 биомў зад; ва неъ
мати Худро бар ту ва бар фарзан
дони Яъќуб тамом кунад, чунон 
ки онро пеш аз ин бар ду падари 
ту – иброњим ва исњоќ тамом кар
да буд. Њамоно Парвардигори ту 
До нои устуворкор аст».

7. ба дурустї ки дар ќиссаи Юсуф 
ва бародарони ў барои суолкунан
дагон нишонањо њаст.

8. Чун гуфтанд: «Юсуф ва баро
дари (њаќиќии) ў назди падара
мон аз мо дўстдоштатар аст; ва мо 
гу рўње нерўманд њастем. Њамоно 
па дарамон дар хатои ошкор аст.

9. Юсуфро бикушед ё ба замин(и 
номаълум) биафканед, то таваљ
љўњи падари шумо ба сўи шумо 
ша вад ва то баъд аз ин гурўњи 
шоис та бошед!»3

10. Гўяндае аз онњо гуфт: «Юсуф
ро макушед; ва агар коре карданї 
њастед, ўро дар чоњи торик биаф
канед, то баъзе аз корвониён ўро 
баргиранд!»

11. Гуфтанд: «Эй падари мо, туро 
чї шудааст, ки моро бар Юсуф 
амин намепиндорї? Ва ба дурустї 
ки мо барои ў некхоњ њастем.

12. Ўро фардо бо мо бифирист, 
то ме ваи бисёр бихўрад ва бозї 
бику над! Њамоно мо нигањбони ў 
њас тем».

13. Гуфт: «Њамоно он, ки шумо 
ўро бибаред, маро андўњгин меку
над ва аз он метарсам, ки ўро гург 
би хўрад ва шумо аз вай бехабар 
бо шед».

14. Гуфтанд: «агар ўро гург би
хў рад – ва мо як гурўњи нерўманд 
њастем – њароина он гоњ мо зиён
кор бошем».
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15. Пас, чун ўро бибурданд ва азм 
кар данд, ки ўро дар чоњи торик 
би афкананд, ба сўи ў вањй фирис
то дем, ки: «албатта, онњоро (рў
зе) аз ин мољарояшон хабардор 
хо њї кард ва онњо нашиносанд».

16. Ва шабонгоњ гирён пеши пада
ри худ омаданд.

17. Гуфтанд: «Эй падари мо! Ња
мо но мо дар мусобиќа шурўъ кар
дем ва Юсуфро назди рахти хеш 
гу зоштем, пас, ўро гург бихўрд; ва 
агарчи мо ростгў њастем, ту бовар
дорандаи мо нестї».

18. Ва бар пероњани ў хуни ду рўѓ
ро оварданд. (Яъќуб) гуфт: «Не, 
балки нафси шумо барои шумо 
тад биреро оростааст. Пас, (кори 
ман) сабри нек аст; ва аз Худо – 
бар он чи шумо баён мекунед – ма
дад талабида мешавад».

19. Ва корвоне омад; пас обкаши 
худро фиристоданд; ва ў далви 
худро андохт, гуфт: «Эй муж да
гонї! ин нављавоне аст». Ва (ањли 
ќофила) ўро чун сармояе пинњон 
сохтанд. Ва Худо ба он чи мекар
данд, Доно аст.

20. Ва (бародарон) ўро ба бањои 
ан дак – дирњаме чанд шумурда
шу да – фурўхтанд; ва дар бораи ў 
бе раѓ бат буданд.

21. Ва он кас аз ањли Миср, ки 
Юсуф ро бихарид, ба зани худ 

гуфт: «Љои ўро гиромї дор, шояд 
ки моро нафъ дињад, ё ўро фарзанд 
гирем!» Ва њамчунин Юсуфро дар 
он замин ќарор додем, то ба ў илми 
таъвили ањодисро би омў зем. Ва 
Худо бар кори Худ Тавоно аст, ва
лекин аксари мардум наме донанд.

22. Ва чун (Юсуф) ба њадди камо
ли худ расид, ба ў доної ва илм 
до дем. Ва њамчунин некўкоронро 
по дош медињем.
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23. Ва он зан, ки Юсуф дар хона аш 
буд, аз ў талаб кард, то аз њиф зи 
худ бигузарад;4 ва дарњоро бибасту 
гуфт: «Пеш ой!» Гуфт: «ба Ху до 
паноњ мебарам, ў соњиби ман аст, 
љои маро некў сохт;5 ба ду рус тї ки 
золимон растагор намеша ванд».

24. Ва њамоно он зан ба сўи Юсуф 
ќасд кард. Ва агар Юсуф дале
ли Парвардигори худро намедид, 
ба сўи ў ќасд мекард. Чунин (кар
дем), то бадї ва бењаёиро аз вай 

би гардонем. ба дурустї ки вай аз 
бан дагони холиси Мо аст.

25. Ва њар ду ба сўи дарвоза би
ши тофтанд ва он зан пероњани 
Юсуф ро аз паси пушт бидарид; ва 
шавњари занро назди дарвоза ёф
танд. Зан гуфт: «Чист љазои касе, 
ки ба ањли ту кори бад хоста бо
шад, магар он ки ба зиндон карда 
шавад ё азобе дарддињанда?»

26. (Юсуф) гуфт: «ин зан аз ман 
талаб кард, то маро аз њифзи наф
си худ ѓофил кунад». Ва гувоње аз 
ќабилаи зан гувоњї дод, ки агар 
пероњани Юсуф аз пеш дарида 
аст, пас ин зан рост гуфтааст ва 
Юс уф аз дурўѓгўён аст.

27. Ва агар пероњани ў аз пушт да
рида аст, пас он зан дурўѓ гуфта
аст ва Юсуф аз ростгўён аст.

28. Пас, чун (шавњараш) перо ња
ни ўро дид, ки аз пас даридааст, 
гуфт: «Њамоно ин кор аз макри 
шумо аст (эй занон); њамоно мак
ри шумо (эй занон) бузург аст.

29. Эй Юсуф, аз ин мољаро даргу
зар! Ва (эй зан) барои гуноњи худ 
омурзиш бихоњ, ки ба дурустї, ту 
аз хатокунандагон будаї!»

30. Ва заноне чанд дар шањр гуф
танд: «Зани азиз аз нављавони 
худ мехоњад, то ўро аз њифзи 
наф си худ ѓофил кунад. Њамоно 
(Юсуф) ишќи худро дар дили ў 
љо кар дааст. Њароина мо ўро дар 
гум ро њии ошкор мебинем».
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31. Пас чун (зани азиз) ѓайбати 
он њо ро шунид, ба сўяшон одам 
фи рис тод ва барояшон маљлисе 
му њайё кард ва ба њар яке аз онњо 
кор де до ду гуфт: «(Эй Юсуф) бе
рун ой, бар ин занон!» Пас, чун 
Юсуф ро ди данд, ўро бузург ёф
танд ва дас тони хеш бибуриданду 
гуф танд: «Пок аст Худо, ин (нав
ља вон) одамї нест; ин ба љуз фа
риш таи гиромї нест».

32. (Зани азиз) гуфт: «ин он кас 
аст, ки маро дар (ишќи) вай мало
мат карда будед. ба дурустї ки 
ман аз вай талаб кардам, то ўро аз 
њиф зи нафси худаш ѓофил кунам. 
Пас, худро нигоњ дошт. агар он 
чи ба ў мефармоям, накунад, ал
бат та, зин дон карда шавад ва аз 
хор шу да гон бошад».

33. (Юсуф) гуфт: «Эй Парвар ди
гори ман, барои ман зиндон дўст
доштатар аз он чи аст, ки маро ба 
сўи он мехонанд! Ва агар Ту фире
би ин занонро аз ман бознадорї, 
албатта, ба онњо майл кунам ва аз 
нодонон бошам».

34. Пас, Парвардигораш дуои ўро 
ќабул кард; ва фиреби онњоро аз 
Юсуф боздошт. ба дурустї ки 
Вай Шунавои Доно аст.

35. сипас, (мардумро) – баъд аз 
ди дани нишонањо ошкор шуд, ки 
ал батта, ўро то муддате ба зиндон 
аф кананд.6

36. Ва њамроњи Юсуф ду љавон ба 
зиндон дохил шуданд. Яке аз онњо 
гуфт: «Њамоно ман худро ба хоб 
ди дам, ки оби ангур мефишорам». 

Ва дигарї гуфт: «Њамоно ман худ
ро ба хоб дидам, ки бар сари худ 
ноне бардоштаам, ки мурѓон аз он 
мехўранд. Моро аз таъбири ин хоб 
хабардор кун, ба дурустї ки туро 
аз некўкорон мебинем!»

37. Гуфт: «Њељ таоме, ки шуморо 
дода мешавад,7 ба шумо нахоњад 
омад, магар пеш аз он ки ба шумо 
биёяд, шуморо аз таъбири он8 ха
бардор кунам. ин (таъбир) аз он 
ќабил аст, ки Парвардигори ман 
ма ро омўхтааст. Њамоно кеши ќав
меро тарк кардаам, ки ба Худо 
имон намеоранд ва онњо ба охират 
эъ ти ќод надоранд.
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38. Ва кеши падарони худ – ибро
њим ва исњоќ ва Яъќубро пайравї 
кардам. Моро нашояд, ки чизеро 
ша рики Худо муќаррар кунем. ин 
аз фазли Худо бар мову бар мар
дум аст, валекин бештари мардум 
шукр намекунанд.

39. Эй ду ёри зиндонии ман, оё ху
доёни пароканда бењтаранд, ё Ху
дои Яктои Ѓолиб?

40. Шумо ба љуз Худо ибодат на
ме кунед, магар номњое чанд ро, ки 
шу мо ва падарони шумо муќар рар 
кар даед; Худо бар онњо њељ да ле
ле нафиристодааст. ба љуз Ху до 
(дигаре)ро фармонравої нест. 
Фар муд, ки ба љуз Худи Ў (ди
гаре)ро ибодат макунед! ин ке ши 
ду руст аст, валекин бештари мар
дум намедонанд.

41. Эй ду ёри зиндонии ман, аммо 
яке аз шумо мавлои худро шароб 
бинўшонад; ва аммо он дигар бар 
дор карда шавад, пас мурѓон аз 
сари ў бихўранд. Дар коре, ки аз 
он суол мекунед, ќазо(и илоњї) 
рафтааст».

42. Ва Юсуф ба шахсе аз он ду 
кас, ки дониста буд, ки наљот ёбан
да аст, гуфт: «Маро назди мавлои 
худ ёд кун!» Пас Шайтон аз хо
тири вай фаромўш гардонид, ки 
пеши мавлои худ ёд кунад. Пас, 
Юсуф чанд сол дар зиндон монд.

43. Ва подшоњ гуфт: «ба дурустї, 
ман ба хоб њафт гови фарбењро 
ди дам, ки онњоро њафт гови лоѓар 
мехўранд ва њафт хўшаи сабз ва 
(њафт) хўшаи дигари хушкро ди
дам. Эй пешвоёни ќавм, агар хоб
ро таъбир мекунед, дар боби хоби 
ман ба ман љавоб дињед!»
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44. Гуфтанд: «ин хобњои парешон 
аст ва мо ба таъбири хобњо(и па
решон) доно нестем».

45. Ва он шахс аз он ду кас, ки 
наљот ёфта буд ва баъди мудда
те ба ёд оварда буд, гуфт: «Ман 
шуморо аз таъбири ин хоб хабар 
медињам. Пас, маро бифиристед!»

46. Гуфт: «Эй Юсуф, эй ростгў, 
ба ман дар бораи ин (хоби) њафт 
гови фарбењ, ки онњоро њафт гови 
лоѓар мехўранд ва њафт хўшаи 
сабз ва (њафт) хўшаи дигари хушк 
љавоб дењ, то ки ман ба сўи мар дум 
бозгардам, то онњо бидонанд!»

47. Гуфт: «Њафт сол пай дар пай 
бар одати худ кишт кунед. Пас, 
он чи бидаравед, онро дар хўшааш 
бигузоред, магар андаке, ки аз он 
бихўред.

48. боз, баъд аз он, њафт соли 
сахт биёянд, он чиро, ки барои 
он њо захира нињода будед, би хў
ранд, магар андаке аз он чи ба эњ
тиёт нигоњ доред.

49. боз, баъд аз он, соле биёяд, ки 
дар он бар мардум борон фирис
тода шавад ва дар он (афшур да ни
њоро) биафшоранд».

50. Ва подшоњ гуфт: «Юсуфро пе
ши ман биёред!» Пас, чун фирис
то даи подшоњ назди Юсуф омад, 
ў гуфт: «ба сўи мавлои худ боз
гард, пас, аз ў суол кун: «Њоли он 
за нон, ки дасти хешро буриданд, 
чист? ба дурустї ки Парвардигори 
ман ба њилабозии онњо Доно аст».

51. (Подшоњ) гуфт: «Њоли шумо 
чї буд, ваќте ки аз Юсуф хостед, 
то ўро аз њифзи нафс билаѓ зо
нед?» Гуфтанд: «Покї Худойро 
аст, мо бар Юсуф њељ гуноњ на до
нис тем». Зани азиз гуфт: «ак нун 
су хани рост ошкор шуд, ки ман аз 
вай хостам, то ўро аз њиф зи нафси 
ху даш билаѓзонам. Ва ња моно ў аз 
рост гўён аст».

52. (Юсуф гуфт:) ин њама барои 
он аст, то (азиз) бидонад, ки ман 
ѓои бона ба ў хиёнат накардаам ва 
(би донад) ин, ки Худо хиёнатко
рон ро роњ наменамояд.
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53. Ва ман нафси худро ба покї 
си фат намекунам, њамоно нафс 
би сёр фармоянда ба бадї аст, ма
гар он ваќт, ки Парвардигори ман 
мењ рубонї кунад. ба дурустї ки 
Пар вардигори ман Омурзандаи 
Мењ рубон аст».

54. Ва подшоњ гуфт: «Ўро пеши 
ман биёред, то вайро аз хосони 
худ созам!» Пас, чун бо Юсуф су
хан гуфт,9 фармуд: «(Эй Юсуф) 
ња ро ина ту имрўз назди мо соњиб
ќад ри амонатдор њастї!»

55. Гуфт: «Маро бар хазинањои ин 
сарзамин бигумор, њамоно ман ни
гоњ бони доноам!»

56. Ва њамчунин Юсуфро дар он 
за мин манзалат додем; дар он за
мин њар љо, ки мехост, љой меги
рифт. ба њар ки хоњем, рањмати 
Худ ро мерасонем ва музди некў
ко ронро нобуд намекунем.

57. Ва њамоно музди охират барои 
онон, ки имон оварданд ва пар њез
горї мекарданд, бењтар аст.10

58. Ва бародарони Юсуф омаданд 
ва бар вай дохил шуданд, пас ў 
онњоро бишинохт ва онњо ўро но
шиносо буданд.

59. Ва чун сомони онњоро бароя
шон муњайё кард, гуфт: «барода
ри худро, ки аз падари шумо аст,11 
пеши ман биёред! Оё наме би нед, 
ки ман паймонаро ба тамо мї ме ди
њам ва ман бењтарини мењ мон до
рикунандагон њастам?

60. Ва агар ўро пеши ман наова
ред, пас, назди ман барои шумо 
њар гиз паймонае набошад ва ба 
ман њаргиз наздик нашавед!»

61. Гуфтанд: «бо падари ў гуфту
шу нид мекунем. Мо, албатта, ин 
кор ро хоњем кард».

62. Ва (Юсуф) ба ѓуломони худ 
гуфт: «сармояи онњоро дар хўр
љин њояшон бинињед, шояд онњо 
чун ба ањли хонаи хеш бозраванд, 
онро бишиносанд, бувад ки онњо 
бо зоянд».

63. Пас, чун ба сўи падари хеш 
боз гаштанд, гуфтанд: «Эй пада
ри мо, паймона аз мо манъ карда 
шуд, пас, бародари моро бо мо би
фи рист, то паймона гирем; ва ња
мо но мо нигањбони вай њастем!»
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64. (Яъќуб) гуфт: «Шуморо бар 
вай амин нагирам, магар чунон ки 
пеш аз ин шуморо бар бародари 
вай амин гирифта будам; пас, Ху
до Нигањдорандаи бењтар аст ва Ў 
Мењрубонтарини мењрубонон аст».

65. Ва чун борњои худро бикушо
данд, сармояи худро ёфтанд, ки 
ба он њо бозгардонида шудааст. 
Гуф танд: «Эй падари мо, беш аз 
ин чї мехоњем?! ин сармояи мо 
аст, ки ба сўи мо бозгардо ни да 
шу дааст. (Пас, ба малик боз ра
вем) ва барои касони худ ѓал ла 
ова рем; бародари худро ни гањ бо
нї ку нем ва паймонаи як шутур 
зиё да орем; ва он чи овардаем, 
пай мо наи андак аст».

66. Гуфт: «Ўро бо шумо нафирис
там, то он ки паймоне аз Худо ба 
ман дињед, ки албатта, ўро ба ман 
бо зоред, магар он ки гирифтор 
кар да шавед». Пас, чун паймо ни 
хешро ба ў доданд, (Яъќуб) гуфт: 
«Худо бар он чи мегўям, Нигањ
бон аст».

67. Ва гуфт: «Эй писарони ман, 
аз як дарвоза дохил машавед ва 
аз дарвозањои пароканда даро
ед!12 Ва чизеро аз (ќазои) Худо аз 
сари шу мо дафъ намекунам; ва ба 
љуз Ху до (касеро) фармонравої 
нест; бар Вай таваккул кардам; ва 
мутавак килон бояд ки бар Вай та
ваккул кунанд».

68. Ва чун аз он роњ, ки падара
шон ба онњо фармуда буд, дохил 

шу данд, чизеро аз (ќазои) Худо 
аз сари онњо дафъ карда наметаво
нист, лекин хатраеро13 саранљом 
дод, ки дар замири Яъќуб буд; ва 
ба дурустї ки ў ба он чи ўро омўх
та будем, соњибилм буд; валекин 
ак сари мардум намедонанд.

69. Ва чун бар Юсуф ворид шу
данд, бародари худро назди худ 
љой дод; гуфт: «ба дурустї ки ман 
ба ро дари ту њастам, пас, ба сабаби 
он чи мекарданд, андўњгин мабош!»
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70. Пас, ваќте ки сомони онњоро 
ба рояшон муњайё кард, љомро дар 
хўрљини бародари худ нињод. баъд 
аз он овозкунанда овоз дод: «Эй 
корвониён, њамоно шумо дуздед!»

71. (Корвониён) рў ба сўи онњо 
овар да гуфтанд: «Чист он чи гум 
кар даед?»

72. Гуфтанд: «Паймонаи подшоњ
ро гум кардаем; ва барои касе, ки 
он ро биёрад, як бори шутур бо
шад; ва ман ба ин ваъда зоминам».

73. Гуфтанд: «ба Худо, њамоно 
до нис таед, ки мо наомадаем, то 
дар замин фасод кунем ва њаргиз 
дузд набудаем».

74. Гуфтанд: «агар шумо дурўѓгў 
бо шед, пас, љазои ин феъл чист?»

75. Гуфтанд: «Љазои ин феъл 
(гирифтани) касе аст, ки (љом) 
дар хўр љини ў ёфта шавад, пас 
(гириф тани) њамон кас љазои ў бо
шад;14 мо ситамгаронро њамчунин 
ља зо медињем».

76. Пас (Юсуф) пеш аз хўрљини 
бародари худ ба (кофтукови) хўр
љинњои онњо шурўъ кард; баъд 
аз он паймонаро аз хўрљини ба
родари худ баровард. Њамчунин 
барои Юсуф тадбир кардем: ў 
наме хост, ки бародари худро ба 
(њук ми) дини подшоњ асир гирад, 
ле кин ўро ба хости Худо асир ги
рифт; њар касеро, ки хоњем, дар 
да раљањо баланд мегардонем ва 
бо лои њар соњибилм доное њаст.

77. Гуфтанд: «агар ин шахс дуздї 
кунад, (дур нест) ки бародари ў 
пеш аз ин дуздї карда буд. Пас, 
Юсуф ин суханро дар замири худ 
пинњон дошт ва онро пеши онњо 
ошкор накард; (дар дили худ) 
гуфт: «Шумо дар манзалат бадта
ред ва Худо ба он чи баён меку
нед, Доно аст».

78. Гуфтанд: «Эй азиз, њамоно 
ўро падаре њаст – пири калонсол, 
пас, аз мо якеро ба љои ў бигир! ба 
ду рустї ки мо туро аз некўкорон 
ме бинем».
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79. Гуфт: «ба Худо паноњ мебарам 
аз он ки (касеро) бигирам, магар 
он кас, ки моли хешро назди ў ёф
таем; њамоно мо он гоњ ситамгар 
бошем».

80. Пас, чун аз вай ноумед шу
данд, танњо, машвараткунон ба 
хил ват рафтанд. бузургтарини он
њо гуфт: «Оё надонистаед, ки па
да ра тон паймоне аз Худо бар шу
мо гирифтааст ва шумо пеш аз ин 
дар њаќќи Юсуф кўтоњї карда бу
дед. Пас, аз ин сарзамин људо на
хоњам шуд, то ваќте ки падарам 
ба ман иљозат дињад, ё Худо ма ро 
њукм кунад ва Ў бењтарини њукм
кунандагон аст.

81. (Эй бародарон), ба сўи пада
ри хеш бозравед, пас, бигўед: «Эй 
падари мо! ба дурустї ки писари 
ту дуздї кард; ва љуз ба он чи ме
донистем, (ба чизе) гувоњї надо
дем ва илми ѓайбро ёд надорем.

82. Ва аз дење, ки мо дар он будем 
ва аз корвоне, ки мо дар он ома
даем, бипурс! Ва албатта, мо рост
гўем».

83. (Яъќуб) гуфт: «балки нафс
њои шумо кореро барои шумо 
орос та кардааст; пас (њоли ман) 
саб ри нек аст; умеди он аст, ки 
Ху до њамаи онњоро якљо пеши ман 
биё рад. ба дурустї ки Ў Донои 
бо њикмат аст».

84. Ва аз онњо рўй бигардониду 
гуфт: «Эй дареѓ бар Юсуф!» Ва 

ду чашми ў ба сабаби андўњ сафед 
шуд; ва ў аз ѓам кўр шуда буд.

85. Гуфтанд: «ба Худо њамеша 
Юсуф ро (чан дон) ёд мекунї, ки 
бе мор ша вї, ё аз њалокшавандагон 
би гар дї».

86. Гуфт: «Љуз ин нест, ки ѓами 
сах ти худу андўњи худро пеши 
Ху до баён мекунам ва аз љониби 
Ху до он чиро медонам, ки шумо 
на ме до нед.
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87. Эй писарони ман, биравед, 
пас, Юсуф ва бародари ўро љус ту
љў кунед ва аз рањмати Худо ноу
мед мабошед! Њароина (сухан ин 
аст, ки) аз рањмати Худо ба љуз 
гу рўњи кофирон (касе) ноумед на
ме шавад».

88. Пас, чун бар Юсуф дохил шу
данд, гуфтанд: «Эй азиз, ба мо ва 
касони мо сахтї расидааст ва мо 
сар мояи номаќбул овардаем, пас, 

ба мо паймона тамом бидењ ва бар 
мо садаќа бидењ! ба дурустї ки 
Ху до садаќадињандагонро подош 
ме ди њад».

89. Гуфт: «Оё донистед, ки бо 
Юсуф ва бародараш – ваќте ки 
шу мо нодон будед, чї кардед?»

90. Гуфтанд: «Оё дар њаќиќат ту 
Юсуфї?» Гуфт: «Ман Юсуфам; 
ва ин бародари ман аст; ба ду
рустї ки Худо бар мо инъом кард; 
њароина сухан ин аст, ки њар ки 
парњезгорї кунад ва сабр на мояд, 
пас Худо музди некў ко рон ро но
буд намекунад».

91. Гуфтанд: «ќасам ба Худо, ња
моно Худо туро бар мо бартарї 
до да аст ва ба дурустї ки мо хато
кор будем».

92. Гуфт: «имрўз сарзанише бар 
шу мо нест. Худо шуморо биомур
зад ва Ў Мењрубонтарини мењру
бо нон аст.

93. ин пероњани маро бибаред ва 
онро бар рўи падарам биафканед, 
то бино шавад; ва њамаи ањли хеш
ро якљо пеши ман биоваред!»

94. Ва чун корвон људо шуд,15 па
дарашон гуфт: «агар маро ба нуќ
со ни аќл нисбат накунед, ба ду
рус тї ки ман бўи Юсуфро меё
бам».

95. Гуфтанд: «ба Худо, њамоно ту 
дар хатои ќадими худ њастї».
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96. Пас, чун муждадињанда пеши 
вай омад, пероњанро бар рўи вай 
ан дохт, пас бино гашт, гуфт: «Оё 
ба шумо нагуфта будам, ки ња
моно ман аз љониби Худо он чиро 
медонам, ки шумо намедонед?»

97. Гуфтанд: «Эй падари мо, ба
рои гуноњони мо дар њаќќи мо 
омур зиш бихоњ, ба дурустї ки мо 
гу нањгор будем!»

98. Гуфт: «аз Парвардигори худ 
ба рои шумо омурзиш талаб хоњам 
кард; ба дурустї ки Ў Омурзан
даи Мењрубон аст».

99. Пас, чун назди Юсуф дарома
данд,16 падару модарашро пеши 
худ љой доду гуфт: «агар Худо хос
та бо шад, ба Миср эминшуда даро
ед!»

100. Ва падару модарашро бар 
тахт бинишонд ва онњо пеши ў 
ба саљ да афтоданд. Ва гуфт: «Эй 
пада ри ман! ин таъбири хоби ман 
аст, ки пеш аз ин дида будам, ња
моно Худо онро рост сохт; ва (Ў) 
ба ман неъмати фаровон дод: чун 
ма ро аз зиндон берун овард ва 
баъд аз он ки Шайтон миёни ману 
миёни бародарони ман хилоф аф
канд, шуморо аз сањро овард. ба 
ду рустї ки Парвардигори ман 
њар чизеро, ки мехоњад, ба тадби
ри нек созандаи он аст; њамоно Ў 
До нои боњикмат аст.

101. Эй Парвардигори ман! ба 
ман подшоњї додї ва ба ман таъ

вили ањодисро омўхтї. Эй Пайдо
кунандаи осмонњову замин, Ту 
дар дунёву охират Корсози ман 
њас тї, маро мусулмон бимирон ва 
ма ро бо накўкорон бипайванд!»

102. ин ќисса аз ахбори ѓайб аст, 
онро ба сўи ту17 вањй мекунем. Ва 
чун бадсиголикунон бар машвара
ти худ азм карданд, ту назди онњо 
набудї.

103. Ва аксари мардум – агарчи ту 
ор зу кунї – мўъмин нестанд.
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104. Ва ту барои таблиѓи ќуръон 
аз онњо музде талаб намекунї; ин 
ба љуз панде барои оламиён (чизе) 
нест.

105. Ва басо нишонањо дар осмон
њову замин аст, ки онњо бар он ме
гузаранд ва аз тааммул дар онњо 
рўгардонанд.

106. Ва аксари онњо ба Худо имон 
намеоранд, магар он ки барои Ў 
шарик муќаррар кардаанд.

107. Оё эмин шудаанд аз он, ки 
уќу бате фарогир аз азоби Худо бар 
онњо биёяд, ё ќиёмат ногањон ба 
он њо биёяд ва онњо огоњ набошанд.

108. бигў: «ин роњи ман аст; ману 
пайравони ман бо њуљљати ошкор 
ба Худо мехонем; ва Худо Пок 
аст; ва ман аз ширковарандагон 
нес там».

109. Ва Мо пеш аз ту (касеро) на
фи ристодем, магар мардонеро аз 
ањли дењањо, ки ба онњо вањй ме
фи ристодем. Оё дар замин сайр 
на кардаанд, то бибинанд: охири 
ко ри касоне, ки пеш аз онњо бу
данд, чї гуна шуд? Ва њамоно са
рои охират барои парњезгорон 
бењ тар аст; оё намефањмед?

110. (Мўњлат додем) то ваќте ки 
пай ѓамбарон ноумед шуданд ва 
ќав машон гумон карданд, ки онњо 
ба дурўѓ ваъда карда шудаанд, 
ёрии Мо ба онњо расид; ва њар 
кас ро, ки хостем, наљот дода шуд. 
Ва азоби Мо аз гурўњи ситамгарон 
боз дошта намешавад.

111. ба дурустї ки дар ќиссаи 
пайѓамбарон барои соњибхирадон 
панде њаст. ќуръон сухане нест, 
ки барбофта бошад, валекин тас
диќ кунандаи он чи аст, ки пеш аз 
вай аст ва баёнкунандаи њар чиз 
ва њидоят ва бахшоиш барои мўъ
минон аст.
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13. Сураи раъд

Дар Мадина нозил шуд, 43 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим. ро. инњо оят
њои ќуръонанд; ва он чи аз Пар
вардигорат ба ту фурў фиристо
да шуд, рост аст, валекин аксари 
мардум имон намеоранд.

2. Худо Њамон аст, ки осмонњоро 
аз ѓайри сутунњое, ки онро бинед, 
бардошт; баъд аз он бар арш мус
таќар шуд1 ва офтобу моњро ром 
кард; њар яке ба мўњлати муайян 
сайр мекунад; корро тадбир мена
мояд; нишонањоро баён мекунад, 
то шумо ба мулоќоти Парвардиго
ри худ яќин оред.

3. Ва Ў Он (Худой) аст, ки замин
ро густурд ва дар он кўњњову нањр
њоро офарид; ва дар замин аз њар 
навъ мева ду ќисм офарид;2 шабро 
ба рўз мепўшонад; ба дурустї, дар 
ин барои ќавме, ки тафаккур меку
нанд, нишонањо њаст.

4. Ва дар замин ќитъањои гуно
гун аст: пайваста бо якдигар ва 
бўстонњои ток ва киштзору дарах
тони хурмо – баъзе бисёршох ва 
баъзе ѓайри онанд, ки (њама) аз як 
об сероб карда мешаванд; ва дар 
таъми мевањо баъзеро бар баъзе 

бартарї медињем. ба дурустї, дар 
ин барои ќавме, ки ба аќл дармеё
банд, нишонањо њаст.

5. Ва агар тааљљуб кунї, пас, суха
ни онњо аљаб аст, ки: «Оё ваќте ки 
хок шавем, оё мо дар офариниши 
нав хоњем буд?» Онњо касонеанд, 
ки ба Парвардигори хеш кофир 
шуданд ва (онњо ба ин сифатанд, 
ки) дар гарданашон тавќ бошад ва 
онњо ањли оташанд, дар њоле ки 
онњо он љо љовидон бошанд.
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6. Ва аз ту ба шитоб уќубатро пеш 
аз роњат металабанд. Ва ба ду
рустї ки пеш аз онњо уќубатњо гу
заштааст. Ва њамоно Парвардиго
ри ту барои мардум – бо вуљуди 
си тамгар буданашон – Худованди 
омур зиш аст ва ба дурустї ки Пар
вар дигори ту сахтуќубат аст.

7. Ва кофирон мегўянд: «Чаро бар 
ин Пайѓамбар аз Парвардигори ў 
нишонае фиристода нашуд?» (Эй 
Му њаммад) љуз он нест, ки ту бим
ку нанда њастї ва њар ќавмеро роњ
на мое аст.

8. Худо он чиро медонад, ки њар 
мо да дар шикам дорад ва он чиро, 
ки рањмњо ноќис мекунанд ва он 
чи ро, ки зиёда мегардонанд. Ва 
њар чизе назди Ў баандоза аст.

9. Доно ба пинњону ошкоро аст, 
бу зурги баландмартаба аст.

10. Яксон аст аз шумо касе, ки су
ханро бипўшад ва касе, ки онро ба 
овози баланд гўяд ва касе, ки дар 
шаб пинњон аст ва касе, ки дар рўз 
роњ меравад.

11. барои одамї миёни ду дас
ти ў ва паси пушти ў фариштаго
ни аз паи якдигар оянда њастанд, 
ба њукми Худо ўро нигоњ медо
ранд. ба дурустї, Худо њолатеро, 
ки бар ќавме бошад, таѓйир на
ме дињад, то ваќте ки онњо (худ) 
он чиро, ки дар замирашон аст, 
таѓйир дињанд. Ва чун Худо ба 
ќав ме уќубат хоњад, пас онро 
бозгар донидане нест; ва барои 
онњо ба љуз Вай њељ корсозе нест.

12. Ў Он (Худой) аст, ки барои 
пай до кардани тарсу умед барќро 
ба шумо менамоёнад ва абрњои 
гарон ро бармедорад.

13. Ва раъд ба ситоиши Ў ва фа
риш тагон (низ) аз тарс Ўро ба по
кї ёд мекунанд; ва Ў соиќањоро 
ме фиристад, пас, онро ба њар ки 
хоњад, мерасонад. Ва кофирон дар 
боби Худо муљодала мекунанд. Ва 
Ў сахтуќубат аст.
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14. Дуои њаќ аз они Ўст. Ва он он, 
ки кофирон онњоро ба љуз Ху до 
мехонанд, ба њељ ваљњ дуои он
њоро ќабул намекунанд, магар мо
нанди касе, ки ду дасти худро ба 
сўи об бикушояд, то ба дањонаш 
бирасад; ва он об њаргиз ба дањони 
ў расанда нест. Ва дуои кофирон 
ба љуз гумроњї (чизе) нест.

15. Ва њар ки дар осмонњову за
мин аст ва сояњояшон хоњону но
хоњон ба ваќти субњу шом ба Худо 
саљ да мекунанд.

16. бигў: «Парвардигори осмон
њову замин кист?» бигў:3 «Худо 
аст». бигў: «Оё ба љуз Вай дўс
тоне гирифтед, ки барои хештан 
су де ва зиёне (расонида) намета
вонанд?» бигў: «Оё нобинову би
но баробар аст? Оё торикињову 
рав шанї баробар аст? Оё ба
рои Ху до шариконеро муќаррар 
карда анд, ки монанди офаридани 
Ху до офарида бошанд, пас офа
рида бар онњо монанд шудааст?» 
бигў: «Худо Офаринандаи њар 
чиз аст ва Ў Ягонаи Ѓолиб аст».

17. аз осмон обро фурў фиристод, 
пас рўдњо ба андозаи хеш равон 
шуданд. Пас, оби равон бар рўи 
оби оянда кафе бардошт. Ва аз он 
чи барои ба даст овардани пероя 
ё рахти хона дар оташ мегудозан
даш, (низ) кафе монанди кафи об 
бармеояд. Њамчунин Худо маса
ли њаќќу ботилро баён мекунад. 
аммо он каф ночиз шуда аз миён 
меравад; ва аммо он чи ба мар

дум суд мерасонад, дар замин ме
монад. Худо њамчунин масалњоро 
баён мекунад.

18. барои касоне, ки сухани Пар
вар ди гори хешро ќабул карданд, 
не кўї аст. Касоне, ки сухани Ўро 
ќа бул на карданд: агар њамаи он 
чи дар замин аст, якљо ва монанди 
он њам роњи он аз они онњо бошад, 
ал бат та, онро ивази худ (фидя) 
ди њанд – онњоро њисоби сахт бо
шад ва љои онњо дўзах аст; ва он 
бад љое аст.
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19. Пас оё касе, ки медонад: он чи 
аз љониби Парвардигори ту ба сўи 
ту фурў фиристода шудааст, рост 
аст, монанди касе бошад, ки ноби
но аст? Љуз ин нест, ки со њиб хи
радон пандпазир мешаванд –

20. онон, ки ба паймони Худо ва
фо мекунанд ва паймонро намеши
ка нанд;

21. ва онон, ки он чи Худо пай
ванд кардани онро фармудааст, 
ме пай ван данд ва аз Парвардигори 
хеш ме тарсанд ва аз сахтии њисоб 
хавф доранд;

22. ва онон, ки ба талаби рўи Пар
вар дигори хеш4 шикебої кар

данд ва намозро барпо доштанд ва 
аз он чи Мо ба онњо рўзї додем, 
пин њону ошкоро харљ карданд ва 
бади ро бо некўї дур мекунанд – 
ба рои онњо фарљом он сарой аст –

23. бўстонњои њамеша мондан, ки 
онњо ва њар ки аз падаронашон ва 
занонашон ва авлодашон некўкор 
бошад, ба он љо дароянд ва фа
риштагон аз њар дарвоза бар онњо 
дохил шаванд.

24. (Гўянд:) «салом бар шумо, ба 
сабаби сабр кардани шумо!» Пас, 
нек аст фарљоми он сарой.

25. Ва онон, ки паймони Худоро 
баъ ди устувор кардани он меши
ка нанд ва он чи Худо пайванд кар
дани онро фармудааст, ќатъ меку
нанд ва дар замин фасод мекунанд 
– онњоро лаънат ва сахтии он са
рой аст.

26. Худо рўзиро барои њар ки хо
њад, фарох месозад ва танг меку
над. Ва (кофирон) ба зиндагонии 
дунё шодмон шуданд; ва зиндаго
нии дунё нисбат ба охират ба љуз 
бањ рае андак (чизе) нест.

27. Ва кофирон мегўянд: «Чаро 
бар Пайѓамбар аз љониби Пар вар
ди гораш нишонае фуруд овар
да на шуд?»5 бигў: «Њамоно Худо 
њар киро хоњад, гумроњ мекунад 
ва њар касро, ки ба Вай бозгардад, 
ба сўи Хеш роњ менамояд» –

28. онон, ки имон оварданд ва 
дил њояшон ба ёди Худо ором ме
ги ранд. Огоњ шав: дилњо ба ёди 
Ху до ором мегиранд!
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29. Онон, ки имон оварданд ва кор
њои нек карданд, хушо бар њо ла
шон ва фарљоми нек онњоро бошад.

30. Њамчунин туро андаруни умма
те фиристодем, ки пеш аз вай ум
матњои бисёр гузаштанд, то баро
яшон он чиро бихонї, ки ба сўи ту 
вањй фиристодем ва онњо ба (Ху
дои) рањмон кофиранд. бигў: «Ў 
Парвардигори ман аст, ба љуз Ў њељ 
худое нест; бар Вай таваккул кар
дам ва бозгашти ман ба сўи Ўст».

31. Ва агар ќуръоне мебуд, ки ба 
сабаби он кўњњо равон карда ме
шуданд; ё ба сабаби он замин ши
кофта мешуд; ё ба сабаби он мур
дагон ба сухан оварда мешуданд 
(низ имон намеоварданд). балки 
њама корњо якљо аз они Худо аст. 
Оё мўъминон надонистаанд, ки 
агар Худо мехост, њамаи мардум
ро якљо роњ менамуд. Ва ба кофи
рон њамеша ба сабаби он чи кар
данд, уќубате сахт мерасад; ё он 
уќу бат наздик ба хонањояшон фу
рў меояд, то ваќте ки ваъдаи Худо 
биёяд; ба дурустї ки Худо ваъда
ро хилоф намекунад.

32. Ва њамоно пайѓамбарон пеш 
аз ту тамасхур карда шуданд; пас, 
ба кофирон мўњлат додам, боз он
њоро гирифтор кардам; пас, (би
бин) уќубати Ман чї гуна буд?

33. Пас оё Он, ки бар њар кас ба 
љазои он чи амал кардааст, Ни
гањ бон аст (мисли ин бутон бо
шад)? Ва (кофирон) барои Худо 
ша рикон муќаррар карданд. бигў: 

«Но мњояшонро баён кунед! Оё 
Ху доро аз он чи, ки дар замин 
огоњ нест, хабар медињед? Ё ба 
су хани сарсарї (фирефта меша
вед)? балки барои кофирон анде
шаи фосидашон ороста шудааст ва 
аз роњ боздошта шудаанд. Ва њар 
кас, ки Худо ўро гумроњ кунад, 
ба рояш њељ рањнамое нест.

34. Онњоро дар зиндагонии дунё 
азоб аст ва ба дурустї ки азоби 
охи рат сахттар аст ва барои онњо 
аз Худо њељ нигоњдорандае нест.
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35. Масали бињиште, ки ба пар
њез горон ваъда карда шудааст, 
он аст, ки зери он љўйњо меравад; 
ме вањои он љовид аст ва сояаш 
њамчунин. ин љазои парњезгорон 
аст. Ва љазои кофирон оташ аст.

36. Ва касоне, ки ба онњо Китоб 
додаем, ба он чи ба сўи ту фирис
тода шуд, шод мешаванд. Ва аз 
онњо касе њаст, ки баъзеи онро ин
кор мекунад. бигў: «Љуз ин нест, 
ки ба ман фармуда шудааст, ки 
Худоро ибодат кунам ва барои Ў 
ша рик муќаррар накунам; ба сўи 

Ў даъ ват мекунам ва бозгашти ман 
ба сўи Ўст».

37. Ва њамчунин ќуръонро Кито
бе арабї фурў фиристодем ва агар 
баъд аз он чи аз илм ба ту омада
аст, хоњиши нафси он њоро пай ра
вї кунї, туро аз (уќу бати) Худо 
њељ корсозе ва ни гоњ до ран дае нест.

38. Ва њамоно Мо пеш аз ту пай
ѓам баронро фиристодем ва ба он
њо занону фарзандон додем; ва 
њељ пайѓамбарро нашояд, ки љуз 
ба њукми Худо њељ нишонае биё
рад; барои њар ќазои муваќќат но
мае њаст.

39. Худо њар чиро мехоњад, нобуд 
ме со зад ва њар чиро хоњад, собит ме
ку над; ва уммулКитоб6 назди Ўст.

40. Ва агар баъзеи он чиро, ки ба 
онњо ваъда мекунем, ба ту бинамо
ёнем; ё ќабзи рўњи ту кунем – (ба 
њар њол) љуз ин нест, ки бар ту 
пай ѓом расонидан аст ва бар Мо 
њисоб аст.

41. Оё намебинанд, ки Мо ба ин 
сар замин ќасд мекунем, ки онро 
аз љонибњояш ноќис месозем? Ва 
Худо њукм мекунад ва њукми Ўро 
њељ радкунандае нест; ва Ў Зуд њи
собкунанда аст.

42. Ва њамоно касоне, ки пеш аз 
онњо буданд, бад сиголиданд; пас 
њамаи бадсиголї якљо назди Худо 
аст; он чиро медонад, ки њар наф
се ба амал меорад. Ва ин кофирон 
хоњанд донист, ки фарљоми он са
рой аз они кист.
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43. Ва кофирон мегўянд: «Ту пай
ѓам бар нес тї». бигў: «Худо дар 
миё ни ману шумо Гувоњ бас аст; бас 
аст Он, ки илми Китоб назди Ўст».

14. Сураи ибрОЊим

Дар Макка нозил шуд, 52 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. ро. (ин) Китобе 
аст, ки онро ба сўи ту фурў фи
рис то дем, то мардумро ба њукми 
Пар вардигорашон аз торикињо ба 
сўи равшанї – ба сўи роњи Худои 
Ѓо либи сутуда – берун орї,

2. (ба сўи роњи) Худое, ки он чи 
дар осмонњо ва он чи дар замин 
аст, аз они Ўст. Ва вой бар кофи
рон аз азоби сахт!

3. Онон, ки зиндагонии дунёро 
бар охират ихтиёр мекунанд ва 
(мар дум ро) аз роњи Худо боз ме
до ранд ва дар он каљї металабанд1 
– он њо дар гумроњии дуранд.

4. Ва њељ пайѓамбареро нафирис
тодем, магар ба забони ќавми ў, 
то (њаќиќатро) барояшон баён ку
над. Пас, Худо њар киро хоњад, 
гумроњ созад ва њар киро хоњад, 
роњ намояд ва Ў Ѓолиби боњикмат 
аст.

5. Њамоно Мо Мўсоро бо нишо
на њои Худ фиристодем, (гуфтем) 
ки ќавми худро аз торикињо ба 
сўи равшанї берун ор ва онњоро 
ба рўзњои Худо2 панд дењ! ба 
дурустї ки дар ин барои њар ши
кебои шукргузор нишонањост.
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6. Ва (ёд кун) он ваќт, ки Мўсо ба 
ќавми худ гуфт: «Неъмати Худо
ро бар хеш ёд кунед, ки чун шумо
ро аз касони Фиръавн наљот дод, 
(онњо) ба шумо азоби сахт мера
сониданд ва писарони шуморо ме
куштанд ва занони шуморо зин
да мегузоштанд; ва дар ин (њол) 
озмоиши бузурге аз Парвардигори 
шумо буд!

7. Ва он ваќт, ки Парвардигори 
шу мо хабардор сохт, ки агар шукр 
ку нед, ба шумо зиёда дињам; ва 
агар носипосї кунед, њароина азо
би Ман сахт аст».

8. Ва Мўсо гуфт: «агар шумо ва 
њама касоне, ки дар замин њас
танд, якљо кофир шавед, пас, ња
моно Худо Тавонгари сутудашу
да аст».

9. Оё ба шумо хабари касоне на
ома дааст, ки пеш аз шумо буданд 
– ќавми Нўњ ва Од ва самуд ва 
касоне, ки баъд аз онњо омаданд? 
Онњоро3 ба љуз Худо (касе) на
медонад. Пайѓамбаронашон бо 
мўъ љизањо ба онњо омаданд, пас, 
даст њояшонро бар дањони худ бо
зоварданду4 гуфтанд: «Њамоно мо 
ба он чи фиристода шудед, мунки
рем ва њамоно мо аз он чи моро ба 
он мехонед, сахт дар шубњаем».

10. Пайѓамбаронашон гуфтанд: 
«Оё дар Худо – Офаринан даи ос
мон њову замин шубњае њаст? (Ў) 
шу моро мехонад, то гуноњо на тон
ро барои шумо биомурзад ва шу
мо ро то муддате муайян мав ќуф 
до рад». Гуфтанд: «Шумо ба љуз 
ода мї мисли мо (каси дигар) нес
тед; мехоњед, ки моро аз он чи 
боз доред, ки падаронамон ибодат 
ме карданд. Пас, пеши мо њуљљате 
ош кор биёред!»



25714. сураи ибрОЊиМ

11. Пайѓамбаронашон ба онњо 
гуф танд: «Мо ба љуз одамї монан
ди шумо (касе дигар) нестем; ва
лекин Худо аз бандагони Худ ба 
њар ки хоњад, неъмати фаровон 
ме дињад; ва моро мумкин нест, ки 
љуз ба њукми Худо њуљљате биё
рем; ва мўъминон бояд ки бар Ху
до таваккул кунанд.

12. Ва моро чист, ки бар Худо та
ваккул накунем ва њол он ки роњ
њои моро ба мо намудааст? Ва бар 
озор расонидани шумо, албатта, 
сабр хоњем кард; ва таваккулку
нандагон бояд ки бар Худо тавак
кул кунанд».

13. Ва кофирон ба пайѓамбарони 
хеш гуфтанд: «албатта, шуморо 
аз замини худ берун кунем; ё шу
мо дар дини мо бозоед». Пас, Пар
вар дигорашон ба онњо вањй фи
рис тод, ки «ситамгаронро њалок 
хо њем кард.

14. Ва баъд аз онњо шуморо дар 
замин сокин хоњем сохт. ин ваъ
да барои касе аст, ки аз истодан 
ба њузури Ман ва аз бим кардани 
Ман битарсад».

15. Ва (пайѓамбарон) талаби фатњ 
карданд ва њар гарданкаши сите
занда зиёнкор шуд:

16. пеши рўи вай дўзах аст; ва аз 
љинси зардоб об нўшонида шавад–

17. онро љуръаљуръа фурў кашад 
ва наметавонад, ки онро ба осонї 

даркашад ва марг аз њар љонибе ба 
сўяш биёяд5 ва ў мурда набувад; 
ва аз паси он азоби сахт аст.

18. Масали онон, ки ба Парварди
гори хеш кофир шуданд (ин аст:) 
аъмоли онњо монанди хокистар 
бу вад; дар рўзе, ки тундбод дорад, 
бод дар он сахт вазидааст; бар њељ 
чизе аз он чи ба даст овардаанд, 
ќуд рат надоранд.6 ин гумроњии 
бузург аст.
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19. Оё надидї, ки Худо осмонњову 
заминро ба тадбири муњкам офа
рид; агар хоњад, шуморо бибарад 
ва офариниши нав биёрад.

20. Ва ин бар Худо душвор нест.

21. Ва њама якљо пеши Худо њозир 
ша ванд. Пас, нотавонон ба гардан
кашон гўянд:7 «ба дурустї ки мо 
тобеи шумо будем, пас, оё шу мо 
порае аз азоби Худоро аз мо дафъ

ку нанда њастед?» Гўянд: «агар 
Ху до ба мо роњ менамуд, шуморо 
роњ намої мекардем; чи бетоќатї 
ку нем, чи шикебої – барои мо ба
ро  бар аст; моро њељ роњи халосие 
нест».

22. Ваќте ки кор яксў карда ша
вад,8 Шайтон гўяд: «ба дурустї 
ки Худо ба шумо ваъдаи рост 
дод; ва ман ба шумо ваъда додам; 
пас, ман бо шумо хилофи ваъ
да кардам; ва маро бар шумо њељ 
фармон равоие набуд; лекин он 
буд, ки шуморо бихондам; пас, 
шумо су хани маро ќабул кар
дед. Пас, маро маломат маку
нед ва худ ро маломат кунед; ман 
фар ёдраси шумо нестам ва шумо 
фарёд раси ман нестед. Њамоно 
ман аз он, ки пеш аз ин маро ша
рик муќар рар кардед, безор шу
дам». ба ду рустї ки барои ситам
гарон азоби дарддињанда њаст.

23. Ва онон, ки имон оварданд ва 
корњои шоиста карданд, ба њук
ми Парвардигори хеш ба бињишт
њое дароварда шаванд, ки зери он 
љўйњо равон аст; дар он љо љови
донанд; он љо дуои хайрашон бо 
як дигар «салом» аст.

24. Оё надидї, чї гуна Худо маса
ле задааст? сухани покизаро ба 
да рахти покиза монанд кард, ки 
бе хаш устувор бошад ва шохаш 
дар осмон аст –
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25. мевањои худро ба њукми Пар
вардигори хеш њар фасле ме ди
њад. Худо ин масалњоро барои 
мар дум ме занад, то бувад ки панд
па зир ша ванд.

26. Ва њоли сухани нопок монанди 
дарахти нопок аст, ки аз болои за
мин барканда бошад; онро њељ са
боте нест.

27. Худо мўъминонро дар зиндаго
нии дунё ва дар охират ба сухани 
дуруст устувор медорад ва Ху до 
ситамгаронро гумроњ месозад; ва 
Худо он чи хоњад, мекунад.

28. Оё касонеро надидї, ки неъ
мати Худоро ба носипосї бадал 
карданд9 ва ќавми худро ба сарои 
њалокат фуруд оварданд,

29. ки дўзах аст? ба он љо дароянд 
ва он бад ќароргоње аст.

30. Ва барои Худо њамтоён муќар
рар карданд, то (оламро) аз роњи 
Ў гумроњ кунанд. бигў: «бањра
манд шавед, њамоно бозгашти шу
мо ба сўи оташ аст!»

31. ба он бандагони Ман, ки имон 
овардаанд, бигў, то намозро бар
по доранд ва аз он чи Мо ба онњо 
рўзї додем, пинњону ошкоро харљ 
кунанд – пеш аз он, ки рўзе биёяд, 
ки дар он на хариду фурўше бо
шад ва на бо якдигар дўстие.

32. Худо Он аст, ки осмонњову за
минро офарид ва аз осмон обро 
фурў фиристод; пас, ба он об аз 
мевањо рўзї барои шумо берун 
овард; ва киштиро барои шумо 
ром сохт, то ба њукми Ў дар дарё 
ра вон шавад; ва љўйњоро барои 
шу мо ром сохт.

33. Ва офтобу моњро, ки њамеша 
ра во нанд, барои шумо ром сохт; ва 
шабу рўзро барои шумо ром сохт.
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34. Ва аз њар чи хостед, барои шу
мо дод. Ва агар неъмати Худоро 
бишуморед, онро шумор карда на
тавонед. Њамоно инсон ситамгари 
носипос аст.

35. Ва (ёд кун) чун иброњим 
гуфт: «Эй Парвардигори ман, ин 
шањр ро љои амн бигардон; ва ма
ро ву фарзандони маро аз ибодати 
бу тон дур дор!

36. Эй Парвардигори ман, ин бу
тон бисёре аз мардумро гумроњ 
кар даанд; ва њар ки пайравии ман 
кунад, пас, њамоно ў аз они ман 

аст; ва њар ки маро нофармонї ку
над, пас, ба дурустї ки Ту Омур
зандаи Мењрубон њастї!

37. Эй Парвардигори мо, њамоно 
ман баъзеи авлоди худро ба водии 
бекишт, назди Хонаи мўњтарами 
Ту сокин сохтам; эй Парвардиго
ри мо, то намозро барпо доранд; 
пас дилњои чанде аз мардумро ба 
сўи онњо гароиш дењ ва ба онњо аз 
мевањо рўзї дењ, то бувад ки си
посдорї кунанд!

38. Эй Парвардигори мо, ба ду
рус тї, Ту он чиро медонї, ки пин
њон медорем ва он чиро, ки ошкор 
мекунем. Ва њељ чизе дар замину 
дар осмон бар Худо пинњон наме
монад.

39. сипос Он Худойрост, ки ба 
ман – бо вуљуди калонсолї – ис
мо ил ва исњоќро ато кард. Ња мо
но Парвардигори ман Шунаван
даи дуо аст.

40. Эй Парвардигори ман, маро ва 
авлоди маро (низ) барподорандаи 
намоз бикун! Ва эй Парвардигори 
мо, дуои маро бипазир!

41. Эй Парвардигори мо, рўзе, ки 
њисоб ќоим шавад, маро ва модару 
падари маро ва мўъминонро био
мурз!»

42. Ва Худоро аз он чи ситамга
рон мекунанд, бехабар мапиндор; 
љуз ин нест, ки онњоро барои рўзе 
мавќуф медорад, ки дар он чашм
њо хира шаванд –
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43. (дар њоле, ки мардум) шитоб
кунандагони сарњои худ ба боло 
бардорандагон буда, чашм ба њам 
задан натавонанд ва дилњояшон 
(аз дарёфтани чизе) холї аст.

44. Ва мардумро аз рўзе битар
сон, ки ба онњо азоб биёяд. Пас зо
лимон гўянд: «Эй Парвардигори 
мо, моро чандоне мўњлат дењ, то 
даъ вати Туро бипазирем ва пай
ѓам баронро пайравї кунем!» (ба 
онњо гуфта шавад:) «Оё пеш аз ин 
савганд намехўрдед, ки шуморо 
њељ заволе набошад?

45. Ва дар манзилњои онон, ки бар 
хеш ситам карданд, сокин шудед 
ва барои шумо ошкор гардид, ки 
ба онњо чї кардем. Ва барои шумо 
масалњо овардем».

46. Ва ба дурустї ки ба бадсиго
лии хеш бад сиголиданд ва (илми) 
бадсиголии онњо назди Худо аст. 
Ва бадсиголии онњо он нест, ки ба 
сабаби он кўњњо аз љой раванд.10

47. Пас, мапиндор, ки Худо ваъ
даи Худро бо пай ѓам баронаш хи
лоф ку над. ба дурустї ки Худо 
Ѓо ли би со њибинтиќом аст.

48. рўзе, ки ин замин ба ѓайри он 
замин ва осмонњо (низ) бадал кар
да шаванд; ва (њама) ба њузури 
Ху дои Ягонаи Ѓолиб ошкор ша
ванд.

49. Ва он рўз ту гунањгоронро би
бинї, ки дасту по дар занљирњо ба 
њам бастаанд.

50. либосашон аз ќатрон11 бошад 
ва рўи онњоро оташ бипўшад.

51. То Худо њар касеро ба он чи 
кар дааст, љазо дињад. Њамоно Ху
до Зудњисобкунанда аст.

52. ин (ќуръон) хабар расонидан 
ба рои мардум аст,12 то ба он бим 
кар да шаванд; ва то бидонанд: љуз 
ин нест, ки Вай Худои Ягона аст; ва 
то со њибхирадон пандпазир шаванд.
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15. Сураи Њиљр1

Дар Макка нозил шуд, 99 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. ро. ин оятњои Ки
тоб(и илоњї) ва ќуръони равшан 
аст.

2. басо бувад ки кофирон дўст до
ранд: кош мусулмон мебуданд!

3. Онњоро бигузор, то бихўранд ва 
бањраманд шаванд ва умед(и да
роз) онњоро машѓул кунад; пас, 
хоњанд донист!

4. Ва Мо њељ дењеро њалок накар
дем, магар он ки барои вай навиш
тае маълум буд.

5. Ва њељ гурўње аз муддати худ 
пеш намеравад ва бозпас намемо
над.

6. Ва (кофирон) гуфтанд: «Эй ка
се, ки бар вай ќуръон фуруд овар
да шудааст, њамоно ту девонаї!

7. агар аз ростгўён њастї, чаро 
фа риштагонро пеши мо намеорї?»

8. Мо фариштагонро фурў наме
фи ристем, магар ба тадбири ду
руст; ва он гоњ мўњлат дода наша
ванд.

9. ба дурустї ки Мо ќуръонро 
фу рў фиристодем ва њамоно Мо 
он ро Нигањбон њастем.

10. Ва њамоно пеш аз ту (пай ѓам
баронро) дар гурўњњои пешиниён 
фурў фиристодем.

11. Ва њељ фиристодае ба онњо на
меомад, магар он ки ба ў тамасхур 
мекарданд.

12. Њамчунин истењзоро дар дили 
гунањгорон2 дармеорем,

13. ки ба ќуръон имон намеоранд; 
ва ба дурустї ки оини пешиниён 
гузаштааст.

14. Ва агар бар онњо даре аз осмон 
бикушоем, пас, ба ин сифат ша
ванд, ки аз он боло мераванд, –

15. албатта, гўянд: «Љуз ин нест, 
ки мо чашм бандї карда шудаем, 
бал ки мо ќавме љодузада њастем».
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16. ба дурустї ки дар осмон бурљ
њо пайдо кардем ва онро барои би
нандагон биоростем.

17. Ва онро аз њар Шайтони рон
да шуда нигоњ доштем.

18. Магар он кас, ки дуздида шу
навад, пас оташи ошкор дар паи 
вай афтад.

19. Ва заминро густуронидем ва дар 
он љо кўњњоро андохтем ва дар он 
љо аз њар чизи санљида рўё ни дем.3

20. Ва дар он љо барои шумо ас бо 
би маишат сохтем ва (барои шу
мо) онро сохтем, ки шумо рўзи ди
њандаи он нестед.4

21. Ва њељ чиз нест, магар он ки 
ха зинањои он назди Мост ва онро 
љуз ба андозаи муайян фурў наме
орем.

22. Ва бодњои бордоркунанда(и 
абр)ро фиристодем ва аз осмон 
обе фуруд овардем, пас шуморо аз 
он об нўшонидем; ва шумо љамъ
ку нандаи он нес тед.

23. Ва њамоно Мо зинда мекунем 
ва мемиронем ва Мо Ворис њас тем.

24. Ва ба дурустї ки аз миёни шу
мо пешиниёнро донистаем ва ба 
ду рустї ки пасиниёнро донистаем.

25. Ва ба дурустї, Њамон Пар вар
дигори ту онњоро бармеан ге зад. 
Њамоно Ў устуворкори Доно аст.

26. Ва ба дурустї ки одамиро аз 
гили хушк, аз лои сиёњи бўй ги
риф та офаридем.

27. Ва љинро пеш аз ин аз оташи 
сўзони бедуд пайдо кардем.

28. Ва (ёд кун) чун Парвардигори 
ту ба фариштагон гуфт: «Њамоно 
Ман одамиро аз гили хушк, аз лои 
сиёњи бўйгирифта офариданиам.

29. Пас, чун ўро рост кунам ва дар 
вай аз рўњи Худ бидамам, дар пе
ши ў ба саљда биафтед!»

30. Пас, њамаи фариштагон якљо 
саљда карданд,

31. магар иблис – аз он сар боз
зад, ки бо саљдакунандагон бошад.
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32. (Худо) гуфт: «Эй иблис, ту ро 
чї шуд, ки њамроњи саљда ку нан
дагон нестї?»

33. Гуфт: «Ман њаргиз (он) нес
там, ки одамиро саљда кунам, ки 
Ту ўро аз гили хушк, аз лои сиёњи 
бўй гирифта пайдо кардаї».

34. Гуфт: «Пас, аз бињишт берун 
шав, њамоно ту рондашуда њастї!
35. Ва ба дурустї ки то рўзи ќиё
мат бар ту лаънат аст».

36. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба ман то рўзе мўњлат дењ, ки 
(мар дум) барангехта шаванд!»
37. Гуфт: «Њамоно ту аз мўњлат до
да шудагонї

38. то рўзи он ваќти муайян».

39. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба сабаби он, ки маро гумроњ кар
дї, албатта, дар замин гуноњро ба
рояшон биороям ва албатта, њамаи 
онњоро якљо гумроњ созам,

40. магар, аз миёни онњо бандаго
ни холиси Ту».
41. (Худо) гуфт: «ин (ихлос) ро
ње рост аст, ки бар Ман мерасад.

42. ба дурустї ки туро бар банда
гони Ман ѓалаба нест. лекин (ѓа
лабаи ту) бар касе аз гумроњон бо
шад, ки туро пайравї кунад».

43. Ва њамоно дўзах ваъдагоњи ња
маи онњо якљо аст.

44. Онро њафт дар аст, барои њар 
даре аз гумроњон њиссае људо кар
да шудааст.
45. ба дурустї ки парњезгорон дар 
бўстонњову чашмањо бошанд.

46. (ба онњо гуфта шавад:) «ба 
са ломатї, эминшуда дар ин љо да
роед!»
47. Ва он чиро аз кина, ки дар си
нањояшон бувад, берун кашем; ба
родари якдигар шуда, бар тахтњое 
рў ба рўи якдигаранд.

48. Дар он љо ба онњо њељ ранље 
на расад ва онњо аз он љо берун 
кар да нашаванд.

49. ба бандагони Ман хабар дењ, 
ки Ман Омурзандаи Мењрубонам;

50. ва он, ки азоби Ман – њамон 
азо би дарддињанда аст!
51. Ва ба онњо аз мењмонони иб
ро њим хабар дењ!
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52. Чун бар вай дохил шуданд, пас, 
салом гуфтанд, (иброњим) гу фт: 
«Њамоно мо аз шумо тарсонем».

53. Гуфтанд: «Матарс, ба дурустї 
ки мо туро ба фарзанде доно муж
да медињем!»

54. Гуфт: «бо вуљуди он, ки маро 
пи рї фаро расидааст, маро мужда 
медињед; пас, ба чї чиз мужда ме
дињед?»
55. Гуфтанд: «Мо ба ростї туро 
муж да додем, пас, аз ноумедон ма
бош!»

56. Гуфт: «ба љуз гумроњон, кист, 
ки аз рањмати Парвардигори худ 
но умед шавад?»
57. Гуфт: «Пас, хабари шумо чист, 
эй фиристодагон?»

58. Гуфтанд: «Њамоно мо ба сўи 
гу рў њи гунањгорон фиристода шу
дем,
59. ба љуз касони лут; њамоно мо 
њамаи онњоро якљо, албатта, наљот 
хоњем дод, –

60. ѓайр аз занаш. Мо муќаррар 
кар даем, ки вай њамоно аз боз мон
да гон бошад».
61. Пас, ваќте ки фиристодагон ба 
ка сони лут омаданд,
62. гуфт: «ба дурустї ки шумо гу
рўње ноошно њастед».

63. Гуфтанд: «балки он чиро, ки 
дар он шубња мекарданд,5 пеши ту 
овар даем.
64. Ва ваъдаи ростро пеши ту овар
даем; ва њамоно мо, албатта, рост
гў њастем.

65. Пас, ба порае аз шаб касони 
худ ро бибар ва ту аз паи онњо би

рав; ва бояд ки њељ кас аз шумо 
боз пас нанигарад; ва ба он љое, 
ки ба шумо фармуда шавад, бира
вед!»

66. Ва ба сўи лут ин суханро вањй 
фиристодем, ки чун ба ваќти субњ 
да роянд, бехи онњо бурида шавад.

67. Ва ањли шањр шодикунон ома
данд.
68. (лут) гуфт: «Њамоно онњо мењ
мони мананд; пас, маро расво ма
ку нед!

69. Ва аз Худо битарсед ва маро 
хор макунед!»
70. Гуфтанд: «Оё туро аз (мизбо
нии) ѓарибон манъ накарда будем?»
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71. Гуфт: «агар коре карданї њас
тед, инњо духтарони ман њастанд».6

72. ќасам ба зиндагонии ту, ки ин 
кофирон дар гумроњии хеш сар
гардон мешаванд!7

73. Пас, чун ба ваќти тулўи оф тоб 
да ромаданд, овози њавлнок он њо
ро дарёфт.

74. Пас, он шањрњоро зеру за
бар кардем ва бар онњо сангњое аз 
навъи санггил3 боронидем.
75. ба дурустї, дар ин (ќис са) ба
рои ибратгирандагон нишо на њост.

76. Ва њамоно он шањрњо дар (са
ри) роњеанд, ки доим омадурафт 
до рад.

77. ба дурустї, дар ин барои мўъ
минон нишонаест.

78. Ва ба дурустї ки ањли айка аз 
ситамгарон буданд.
79. Пас, аз онњо интиќом кашидем 
ва њар ду9 ба роњи ошкор њастанд.

80. Ва ба дурустї ки сокинони Њиљр 
пайѓамбаронро дурўѓ шу мур данд.

81. Ва оятњои худро ба онњо расо
ни дем, пас, аз он рўгардон шу
данд.
82. Ва эмин шуда, аз кўњњо хонањо 
тарошида месохтанд.

83. Пас, њангоми субњ овози сахт 
онњоро гирифт.

84. Пас, он чи ба даст меоварданд, 
аз онњо (чизеро) дур накард.

85. Ва Мо осмонњову замин ва он 
чиро, ки мобайни онњост, љуз ба 
тад бири дуруст наофаридем. Ва ба 
дурустї ки ќиёмат омаданист. Пас, 
ба даргузаштани некў даргузар!10

86. Њамоно Парвардигори ту Офа
ринандаи Доно аст.
87. Ва ба дурустї ки ба ту њафт 
ояти мукаррар хондашаванда11 ва 
ќуръони бузургро додем.

88. ба сўи чизе, ки бо он гурўњњои 
кофиронро бањраманд сохтаем, 
ду чашми худро боз макун ва ба
рои онњо андўњнок машав; ва ба
рои мўъминон бозуи худро паст 
би кун!12

89. Ва бигў: «Њамоно ман бимку
нандаи ошкорам».
90. Монанди он чи бар таќсим ку
нандагон фуруд оварда будем13 –
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91. онон, ки Китоби илоњиро по
рапора сохтанд.14

92. Пас, ќасам ба Парвардигори 
ту, албатта, аз њамаи онњо якљо су
ол мекунем –

93. аз он чи мекарданд.
94. Пас, он чиро, ки ба он фарму
да мешавї, ошкор кун ва аз муш
рикон рўй бигардон!

95. Њамоно Мо туро аз (шарри) 
тамасхуркунандагон басандаем –
96. онон, ки бо Худо маъбуде ди
гарро ќарор медињанд, пас, зуд 
би донанд (ки оќибати кор чист).

97. ба дурустї, Мо (њоли) туро 
ме донем, ки ба сабаби он чи мегў
янд, синаи ту танг мешавад.
98. Пас, Парвардигори худро бо 
ситоиш ба покї ёд кун ва аз саљ да
кунандагон бош!

99. Ва Парвардигори худро ибо
дат кун, то ваќте ки марги ту фаро 
ра сад.

16. Сураи наЊл
(ЗаНбЎри асал)

Дар Макка нозил шуд, 128 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њукми Худо (наздик) омад,1 
пас онро ба шитоб талаб маку нед! 
Ху до аз он чи Ўро шарик му ќар
рар мекунанд, Поку ба ланд ќадр 
аст.

2. Фариштагонро бо вањй ба иро
даи Худ бар њар кас аз бандаго
ни Худ, ки хоњад, фуруд меорад, 
ки битарсонед, (ба ин мазмун) ки: 
«Њељ худое нест, магар Ман; пас, 
аз Ман битарсед!»

3. Осмонњову заминро ба тадби
ри дуруст офарид, баландќадр аст 
аз он чи, ки ба Ў шарик муќаррар 
мекунанд.

4. Одамиро аз манї офарид, пас, 
он гоњ вай ситезандаи ошкоро шуд.

5. Ва чањорпоёнро офарид; аз он
њо барои шумо пўшише ва ман
фиатњои дигар аст; ва баъзеи он
њоро мехўред.

6. Ва чун онњоро (ваќти шом аз 
чаро) бозмеоред ва чун (ба чаро) 
сар медињед, шуморо дар онњо 
зебе њаст.
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7. Ва борњои шуморо ба сўи шањре 
бармедоранд, ки њаргиз ба он на
мерасидед, магар ба машаќќати 
љон њо. Њамоно Парвардигори шу
мо бахшояндаи Мењрубон аст.

8. Ва аспон ва астарону харонро 
(барои он) (офарид), то бар онњо 
савор шавед; ва барои ороиш; ва 
он чиро, ки шумо намедонед, мео
фаринад.

9. Ва роњи миёна бар Худо мера
сад; ва баъзе роњњо каљ аст. Ва 
агар Вай мехост, њамаи шуморо 
як љо роњ менамуд.

10. Ў Он (Худой) аст, ки аз ос мон 
обро фуруд овард; барои шу мо аз 
он оби ошомиданї аст; ва аз он 
об гиёњ аст, ки дар он (чањор поё
натонро) мечаронед.

11. ба сабаби об (барои) шумо 
кишт ва дарахтони зайтун ва хур
мову токи ангур ва њар гуна ме
вањоро мерўёнад. Њамоно, дар ин 
ба рои гурўње, ки тафаккур меку
нанд, нишонае њаст.

12. Ва барои шумо шабу рўз ва 
оф тобу моњро мусаххар кард; ва 
ситорагон ба фармони Вай мусах
харанд. Њамоно, дар ин барои гу
рўње, ки ба аќл дармеёбанд, ни шо
нањое њаст.

13. Ва (мусаххар кард) он чиро, 
ки дар замин барои шумо гуногун
ранг2 офарид. Њамоно дар ин ба
рои гурўње, ки панд мепазиранд, 
ни шонае њаст.

14. Ва Ў Он (Худой) аст, ки дарё
ро мусаххар сохт, то аз он гўшти 
тоза3 бихўред ва то аз он перояе4 
бе рун оред, ки онро бипўшед. Ва 
киш тињоро дар дарё раванда ме
бинї. Ва (дарёро мусаххар кард) 
то аз фазли Ў талаби маишат ку
нед ва то бувад ки шукр кунед.
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15. Ва дар замин кўњњои устувор
ро аф канд, то (мабодо) шуморо 
би љун бо над ва љўйњо ва роњњоро 
(офа рид), то бувад ки роњёб шавед.

16. Ва нишонањо (офарид); ва он
њо бо ситорагон роњ меёбанд.

17. Оё Он, ки меофаринад, монан
ди касе аст, ки намеофаринад?! 
Оё панд намегиред?

18. Ва агар неъмати Худоро бишу
моред, онро шумурда натавонед. 
ба дурустї ки Худо Омурзандаи 
Мењрубон аст.

19. Ва он чиро, ки пинњон медо
ред ва он чиро, ки ошкор мекунед, 
Худо медонад.

20. Ва касоне, ки (кофирон) он
њоро ба љуз Худо мепарастанд, чи
зеро намеофаринанд ва худашон 
офарида мешаванд.

21. Мурдагонанд, на зиндагон; ва 
на медонанд, ки барангехта хоњанд 
шуд.

22. Худои шумо Худои Ягона аст. 
Пас, онон, ки ба охират мўътаќид 
намешаванд – дилњояшон инкор
кунанда аст ва онњо саркашанд.

23. бешубња, Худо он чиро, ки 
пинњон медоранд ва он чиро, ки 
ошкор мекунанд, медонад; њамоно 
Ў саркашонро дўст надорад.

24. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«Он чи Парвардигори шумо фурў 

фи ристодааст, чист?» Гўянд: «аф
со нањои пешиниён аст».

25. То он ки рўзи ќиёмат бори гу
ноњони хешро ба тамом бардоранд 
ва низ аз борњои касоне (бардо
ранд), ки онњоро ба ѓайри дониш 
гумроњ месозанд. Огоњ шавед: бад 
аст он чи бармедоранд!

26. Њамоно онон, ки пеш аз онњо 
буданд, бадандешї карданд. Пас, 
фармони Худо ба сўи имораташон 
аз љониби бунёдњо биомад; пас 
саќф аз болояшон бар онњо афтод; 
ва азоб аз он љониб, ки намедонис
танд, ба онњо омад.
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27. сипас, рўзи ќиёмат онњоро 
рас во кунаду гўяд: «Куљоанд он 
ша ри кони Ман, ки шумо дар шаъ
ни он њо (бо пайѓамбар ва мўъ ми
нон) му холифат мекар дед?» ањ ли 
илм гўянд: «ба дурус тї ки имрўз 
хо рї ва сахтї бар кофирон аст, –

28. онон, ки фариштагон арво ња
шонро мегиранд – (дар он) њол, 
ки бар хеш ситамгар буданд; пас, 
(он кофирон) пайѓоми гардан ни
њоданро андозанд, ки мо њељ ама
ли бад њаргиз намекардем. (Гуфта 

шавад:) «Оре, ба дурустї ки Худо 
ба он чи мекардед, Доно аст.

29. Пас, ба дарвозањои дўзах да
роед; он љо љовидонед!» Пас, бад 
аст љои саркашон.5

30. Ва ба парњезгорон гуфта ша
вад: «Парвардигори шумо чї чиз
ро фурў фиристод?» Гўянд: «бењ
тарин (сухан)ро». барои онон, 
ки дар ин сарой некўкорї кар
данд, њолати нек аст; ва њамоно 
са рои охират бењтар аст ва ба ду
рус тї ки (охират) некў сарои пар
њез горон аст:

31. бўстонњои њамеша мондан, ки 
ба он љо дароянд; зери он љўйњо 
ме равад; ва дар он љо њар чи хо
њанд, барояшон фароњам аст. 
Ху до ба парњезгорон њамчунин 
по дош медињад –

32. онон, ки фариштагон арво ња
шонро мегиранд – (дар он) њол, 
ки шодмон бошанд; гўянд: «са
лом бар шумо бод! ба (подоши) 
он чи ме кардед, ба бињишт даро
ед!»

33. (Кофирон) интизории љуз он 
намекашанд, ки ба онњо фариш
тагон биёянд;6 ё фармони Парвар
дигори ту биёяд.7 Касоне, ки пеш 
аз он њо буданд, њамчунин кар
данд. Ва Худо бар онњо ситам на
кард, ва лекин онњо бар хеш ситам 
мекар данд.

34. Пас, ба онњо љазои гуноњони 
аъ молашон расид ва он чи, ки ба 
он истењзо мекарданд, ба онњо фу
руд омад.
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35. Ва мушрикон гуфтанд: «агар 
Худо мехост, на мо ва на падарони 
мо њељ чизро ба љуз Вай намепа
растидем ва ба ѓайри фармони 
Вай њељ чизро њаром намедонис
тем». Касоне, ки пеш аз онњо бу
данд, њамчунин карданд. Пас бар 
(ўњдаи) пайѓамбарон ба љуз хабар 
ра сонидани ошкоро (чизе) нест.

36. Њамоно дар њар гурўње пай
ѓам бареро фиристодем, ки Ху
до ро бипарастед ва аз тоѓут дурї 
љўед! Пас, аз онњо касе буд, ки 
Худо ба вай роњ намуд; ва аз онњо 
касе буд, ки гумроњї бар вай со
бит шуд. Пас, дар замин сайр ку
нед ва бинигаред, ки охири кори 
дурўѓдорандагон чї гуна шуд!

37. агар бар њидояти онњо кўшиш 
кунї (чї суд)? Пас, ба дурустї ки 
Худо касеро, ки гумроњ месозад, 
роњ наменамояд; ва онњоро њељ 
ёридињандае нест.

38. Ва ба сахттарин савгандњои 
худ ба Худо ќасам мехўранд, ки 
Ху до мурдаро барнамеангезад. 
Оре, (барангезад) – ваъдаи дурус
те, ки бар Вай аст; валекин бешта
ри мардум намедонанд.

39. (Оре, барангезад,) то ки ба
роя шон он чиро, ки дар он ихти
лоф мекунанд, баён кунад ва то 
кофирон бидонанд, ки онњо дурўѓ
гў буданд.

40. Фармони Мо барои чизе, ки 
чун офариданашро хоњем, ба љуз 

ин нест, ки онро гўем: «бишав!» 
Пас бишавад.

41. Ва касоне, ки аз баъди он чи 
бар онњо ситам карда шуд, барои 
Ху до тарки диёри худ карданд, 
ал батта, онњоро дар дунё дар са
рои нек љой медињем;8 ва агар 
медо нистанд, њамоно музди охи
рат бу зургтар аст –

42. онон, ки сабр карданд ва бар 
Пар вардигори хеш таваккул мена
моянд.
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43. Ва Мо пеш аз ту (касеро) на
фиристодем, магар мардонеро, ки 
ба сўяшон вањй фиристодем. агар 
на медонед, пас, аз ањли Китоб су
ол кунед.9

44. Онњоро ба далелњо ва Китобњо 
(фиристодем). Ва ба сўи ту Ки тоб
ро фуруд овардем, то барои мар
дум шариатеро, ки ба сўяшон фу
руд оварда шудааст, баён кунї; ва 
то бувад ки онњо тафаккур кунанд.

45. Оё онон, ки тадбирњои бад ан
дешиданд,10 аз он эмин шуданд, 
ки Худо онњоро ба замин фурў ба
рад; ё аз он љое, ки намедонанд, 
азоб бар онњо биёяд?

46. Ё (Худо) онњоро дар рафту
ома дашон бигирад? Пас онњо 
ољиз ку нанда нестанд.

47. Ё онњоро баъди тарс биги
рад?11 Пас, ба дурустї ки Парвар
дигори шу мо бахшояндаи Мењ ру
бон аст.

48. Оё ба чизњое, ки Худо пайдо 
кар да аст, нанигаристанд, ки чї 
гуна сояњои онњо аз љониби росту 
аз љо ниби чап мегарданд, дар њоле 
ки ба рои Худо (ба саљда) фурўтан 
шу да анд.

49. Ва аз љунбандагон он чи дар 
осмонњост ва он чи дар замин аст 
ва фариштагон (низ) ба Худо саљ
да мекунанд ва онњо саркашї на
ме кунанд.

50. аз Парвардигори худ, ки бар 
онњо Ѓолиб аст, метарсанд ва он 
чи фармуда мешаванд, мекунанд.

51. Ва Худо гуфт: «Ду худоро фа
ро магиред! Љуз ин нест, ки Вай 
Ху дои Ягона аст. Пас, аз Ман би
тар сед!»

52. Ва он чи дар осмонњову замин 
аст, аз они Ўст; ва ибодати лозим
шуда аз барои Ўст. Оё аз ѓайри 
Худо метарсед?

53. Ва аз неъмат он чи бо шумо 
аст, аз љониби Худо аст; боз чун 
ба шумо сахтї расад, пас ба сўи Ў 
(рў меореду) менолед.

54. сипас, чун сахтиро аз сари 
шу мо бардорад, он гоњ гурўње аз 
шу мо ба Парвардигори худ шарик 
му ќаррар мекунанд,
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55. то ба он чи онњоро додаем, но
си посї кунанд. Пас, бањраманд 
ша вед ва зуд хоњед донист.

56. Ва аз он чи ба онњо рўзї до
дем, њиссае барои чизе муќаррар 
кар данд, ки (њаќиќати) онро 
наме донанд.12 (савганд) ба Худо, 
ки аз он чи дурўѓ мебастед, албат
та, пур сида хоњед шуд.

57. Ва барои Худо духтаронро му
ќаррар мекунанд – Пок аст Ў! Ва 
барои хеш – он чиро, ки раѓбат ме
намоянд13 (муќаррар мекунанд).

58. Ва агар ба яке аз онњо ба та
валлуди духтар мужда дода ша
вад, рўи ў сиёњ гардад ва ў аз ан
дўњ пур бошад.

59. ба сабаби нохушии он чи, ки 
ба вай мужда дода шуд, аз ќавм 
пин њон шавад; (ба андеша афтад, 
ки) оё ўро ба хорї боќї гузорад ё 
дар хок дарорад? Огоњ шавед: бад 
аст њукми онњо!

60. Касонеро, ки ба охират имон 
на меоранд, масали зишт аст; ва 
Ху доро масали баланд аст. Ва Ў 
Ѓо либи боњикмат аст.

61. Ва агар Худо мардумро ба (са
зои) ситами онњо гирифтор ме
кард, бар замин њељ љунбандаеро 
на мегузошт; валекин онњоро то 
ваќ те муайян мавќуф медорад. 
Пас, чун он ваќти муайянашон фа
ро расад, на соате бозмонанд ва на 
(соате) пеш раванд.

62. Ва он чиро, ки (худ) нописанд 
ме доранд, барои Худо муќаррар 
мекунанд14 ва (бо) забонашон су
хани дурўѓро баён мекунанд, ки 

не кўї аз они онњо аст.15 Дар он 
шубњае нест, ки барои онњо оташ 
бошад; ва (дар) он, ки онњо (ба 
дўзах) пеш фиристода мешаванд.

63. ба Худо ќасам, ки њамоно Мо 
ба сўи умматоне, ки пеш аз ту бу
данд, (пайѓамбарон) фиристодем; 
пас Шайтон кирдорњои онњоро 
ба рояшон биорост; пас, имрўз ў 
ёри онњо аст; ва барои онњо азоби 
дарддињанда њаст.

64. Ва Мо Китобро бар ту фурў 
на фиристодем, магар барои он, ки 
барояшон он чиро, ки дар он ихти
лоф карданд, баён кунї; ва то он, 
ки барои ќавме, ки имон меоранд, 
роњнамун ва бахшоиш (бошад).
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65. Ва Худо аз осмон обро фуруд 
овард, пас бо он заминро баъди 
мар ги он зинда сохт. Њамоно дар 
ин барои гурўње, ки мешунаванд, 
ни шо наест.

66. Ва ба дурустї ки дар чањор по
ён барои шумо панде њаст: аз он 
чи дар шиками вай аст, аз миёни 
саргину хун шири холис ба шумо 
менўшонем, ки барои ошоманда
гон гуворост.

67. Ва аз меваи дарахтони хурмо 
ва ангур (њам) шароби масткунан

да ва (њам) ризќи њалол месозед. 
Ња моно дар ин барои гурўње, ки 
ба аќл дармеёбанд, нишонае њаст.

68. Ва Парвардигори ту ба сўи 
зан бўри асал илњом фиристод, ки 
аз кўњ њо ва аз дарахтон ва аз он 
чи (мар дум) бино мекунанд, хона 
бисоз!

69. сипас, аз њар мева бихўр ва 
ба роњњои Парвардигори хеш ром 
шу да, равон шав! аз шиками ин 
зан бў рон ошомидание бармеояд, 
ки ранг њои он гуногун аст; дар он 
(ошо миданї) барои мардум шифо 
аст. Ња моно дар ин барои гурўње, 
ки та факкур мекунанд, нишонаест.

70. Ва Худо шуморо офарид, си
пас шуморо бимиронад; ва аз шу
мо касе њаст, ки ба хортарин (дав
раи) умр бозгардонида мешавад, 
то он ки баъди донистан (дигар) 
чи зеро надонад. ба дурустї ки 
Худо Донои Тавоно аст.

71. Ва Худо шуморо дар рўзї бар 
якдигар фазл дод; пас, онон, ки 
афзунї дода шуданд, бар мамлу
кони худ рўзии худро бознамегар
до нанд, то њамаи онњо дар рўзї 
ба робар бошанд. Оё неъмати Ху
до ро инкор менамоянд?

72. Ва Худо аз худатон барои шу
мо занонро офарид ва аз зано
на тон барои шумо писарону на
бе рагонро офарид ва ба шумо аз 
по кизањо рўзї дод. Оё онњо ба бо
тил имон меоранд ва ба неъмати 
Худо носипосї менамоянд
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73. ва ба љуз Худо касонеро ме па
рас танд, ки барояшон аз ос мон
њову замин чизе рўзї дода намета
вонанд ва тавоної надоранд?

74. Пас, барои Худо масалњо маза
нед! ба дурустї ки Худо медонад 
ва шумо намедонед.

75. Худо масали бандаи мамлуке
ро баён кард, ки бар њељ чизе та
воної надорад; ва касеро, ки аз 
наз ди Худ ба ў рўзии нек додем; 
вай аз он рўзї пинњону ошкор 
харљ мекунад: оё баробар меша
ванд? (Њама) ситоиш Худоро аст, 
бал ки аксари онњо намедонанд.

76. Ва Худо масали (дигари) ду 
мард ро баён кард: яке аз онњо гунг 
аст, бар чизе ќудрат надорад ва ў 
бар хољаи худ гарон аст; њар љо, ки 
ўро фиристад, аз он љо некие нао
рад – оё ин шахс ва касе, ки (мар
думро) ба адл мефармояд ва худаш 
дар роњи рост аст, бароба ранд?

77. Ва (илми) пинњони осмонњову 
замин аз они Худо аст. Ва кори 
ќиёмат16 (чизе) нест, магар мо
нанди як чашм ба њам задан, бал
ки ў наздиктар аст. ба дурустї ки 
Худо бар њама чиз Тавоно аст.

78. Ва Худо шуморо аз шикамњои 
модаронатон берун овард ва шу

мо чизеро намедонистед; ва барои 
шумо шунавої ва чашмњо ва дил њо 
пайдо сохт, то бувад ки шукр ку нед.

79. Оё ба сўи мурѓони ромшуда 
дар фазои осмон нанигарис танд? 
Касе ба љуз Худо онњоро ни гоњ 
на медорад. Њамоно дар ин ба рои 
гу рўње, ки имон меоранд, ни шо на
њое њаст.
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80. Ва Худо аз хонањоятон барои 
шумо љои сукунат сохт ва барои 
шумо аз пўсти чањорпоён хонањое 
сохт, ки онро рўзи сафари худ ва 
рўзи иќомати худ сабук меёбед; ва 
аз пашми онњо ва вабари17 онњо ва 
мўи онњо то ваќти муайян асбоби 
хона ва бањрамандї (сохт).

81. Ва Худо барои шумо аз мах
луќоти Худ сояњо ва аз кўњњо ба

рои шумо ѓорњо пайдо кард ва ба
рои шумо љомањо сохт, ки шуморо 
аз гармї нигоњ дорад ва љомањое,18 
ки шуморо аз љанги шумо нигоњ 
дорад. Њамчунин, неъмати Худро 
бар шумо тамом медињад, то бувад 
ки ислом оред.

82. Пас, агар рўй бигардонанд, љуз 
ин нест, ки бар ту пайѓоми рав шан 
расонидан аст.

83. Неъмати Худоро мешиносанд, 
сипас, онро инкор мекунанд ва 
беш таринашон кофиранд.

84. Ва он рўз, ки аз њар гурўње гу
воњеро барангезем,19 сипас ба ко
фирон иљозат дода нашавад20 ва на 
аз онњо талаб карда шавад, ки ба
рои хушнудии Худо амал кунанд.

85. Ва чун ситамгарон азобро би
бинанд, (изтироб кунанд), пас, аз 
онњо сабук карда нашавад ва на 
онњо мўњлат дода шаванд.

86. Ва чун мушрикон шарикони 
худро бибинанд, гўянд: «Эй Пар
вар ди гори мо, инњо шарикони 
моанд, ки мо ба љуз Ту мепарас
тидем!» Пас (шарикон) ин сухан
ро ба онњо бозгардонанд: «ба ду
рус тї ки шумо дурўѓгўед».

87. Ва дар он рўз њама пайѓоми 
тас лимро ба сўи Худо афкананд. 
Ва он чи дурўѓ мебастанд, аз онњо 
гум гардад.
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88. Онон, ки кофир шуданд ва аз 
роњи Худо боздоштанд21 – ба саба
би он ки фасод мекарданд, азобе 
болои азобашон меафзоем.22

89. Ва (битарсон аз) он рўзе, ки 
дар њар уммате гувоње аз ќабилаи 
ху дашон бар онњо барангезем;23 
ва ту ро бар ин (кофирон) гувоњ 
биёрем. Ва бар ту Китоб фуруд 
овардем, ки барои баён карда
ни њар чиз аст ва барои роњ наму
дан ва бах шоиш ва мужда додани 
мусулмо нон аст.

90. Њамоно Худо ба инсофу некў
корї ва ато кардан ба хешовандон 
мефармояд ва аз бењаёї ва кори 
нописандида ва бедодї манъ меку
над; шуморо панд медињад, то бу
вад ки шумо пандпазир шавед.

91. Ва ба паймони Худо – чун пай
мон бандед – вафо кунед ва сав
ганд њоро – баъди муњкам сохтани 
он њо – машиканед! Ва ба дурустї 
ки Худоро бар хеш Нигањбон сох
таед.24 Њамоно Худо он чиро, ки 
мекунед, медонад.

92. Ва монанди зане мабошед, ки 
риш таи тофтаи худро баъд аз ус
ту ворї порапора сохта гусехт. Ва 
савгандњоятонро дар миёни худ 
макр масозед, то гурўње аз гурўње 
афзунтар шавад.25 Љуз ин нест, ки 
Худо шуморо ба он аф зу нї меоз

мояд ва рўзи ќиёмат он чи ро, ки 
дар он ихтилоф менамудед, ал бат
та, бароятон баён кунад.

93. Ва агар Худо мехост, шуморо 
як гурўњ месохт; валекин њар ки ро 
хоњад, гумроњ мекунад ва њар ки
ро хоњад, роњ менамояд. Ва аз он 
чи мекардед, албатта, пурсида хо
њед шуд.
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94. Ва савгандњоятонро дар миёни 
худ василаи фиреб масозед ва он 
гоњ ќадам – баъди устувориаш – 
би лаѓзад; ва ба сабаби боздоштан 
аз роњи Худо уќубат бичашед ва 
ба рои шумо азоби бузург бошад.

95. Ва ба ивази паймони Худо ба
њои андакро маситонед! агар до
нистаед, ба дурустї ки он чи назди 
Худо аст, барои шумо бењтар аст.

96. Он чи назди шумост, фонї ша
вад; ва он чи назди Худост, по
янда аст; ва ба собирон бењтар аз 
он чи мекарданд, муздашонро ме
дињем.

97. Њар ки аз мард ё зан амали нек 
кунад ва ў мўъмин бошад, њамоно 
ўро ба зиндагии поке зинда меку
нем;26 ва ба онњо бењтар аз он чи 
мекарданд, муздашонро медињем.

98. Пас, њар гоњ ќуръон бихонї, 
аз Шайтони рондашуда ба Худо 
па ноњ бар!

99. ба дурустї ки Шайтонро бар 
ка соне, ки имон оварданд ва бар 
Пар вардигори худ таваккул меку
нанд, ѓалабае нест.

100. Љуз ин нест, ки ѓалабаи ў бар 
касоне аст, ки дўстдори ў меша
ванд ва бар касоне, ки ба Худо ша
рик муќаррар мекунанд.

101. Ва чун оятеро ба љои ояте ба
дал кунем27 – ва Худо ба он чи фу
руд меорад, Донотар аст – гўянд: 
«Љуз ин нест, ки ту дурўѓоваранда 
њас тї». балки аксари онњо 
намедо нанд.

102. бигў: «Онро рўњулќудус28 
ба ростї аз љониби Парвардигори 
ту фуруд овардааст, то Худо мўъ
ми нонро устувор созад ва мусул
мононрост роњ намудан ва мужда 
додан».
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103. Њамоно Мо медонем, ки ко
фи рон мегўянд: «Љуз ин нест, ки 
ин Пайѓамбарро одамие меомў
зад». (На чунин аст, зеро) забони 
ка се, ки ба сўи ў нисбат мекунанд, 
аљамї аст; ва ин (ќуръон) забони 
арабии равшан аст.

104. ба дурустї ки Худо касоне
ро, ки ба оятњои Худо имон наме
оранд, роњ наменамояд ва барои 
он њо азоби дарддињанда аст.

105. Љуз ин нест, ки дурўѓро касо
не бармебанданд, ки ба оятњои Ху
до имон надоранд ва онњо дурўѓ
гўянд,

106. (дурўѓро) касе (мебандад), 
ки баъди имони худ ба Худо ко
фир шавад – магар он кас, ки бар 
вай љабр карда шавад ва дилаш ба 
имон орамида бошад; валекин ка
соне, ки ба куфр сина кушода ку
нанд,29 хашме аз Худо бар онњо 
аст ва барои онњо азоби бузург аст.

107. ин (хашм) ба сабаби он аст, 
ки онњо зиндагонии дунёро бар 
охират дўст доштанд ва (ба сабаби 
он аст, ки) Худо гурўњи кофирон
ро роњ наменамояд.

108. Онњо касонеанд, ки Худо бар 
дилњояшон ва гўшњояшон ва ди
да њояшон мўњр нињодааст ва онњо 
бехабаронанд.

109. Ва дар он шак нест, ки онњо 
дар охират зиёнкоранд.

110. боз, њамоно Парвардигори 
ту барои касоне, ки њиљрат кар
данд – баъд аз он, ки уќубат карда 
шуданд30 – сипас љињод карданд 
ва сабр намуданд – ба дурустї ки 
Пар вардигори ту баъд аз ин (ња
ма) Омурзгори Мењрубон аст.
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111. (Ёд кун) он рўзеро, ки њар 
шахс (ба дифоъ) аз худ љидол ку
нон биёяд ва ба њар шахс подоши 
он чи кардааст, ба тамом дода ша
вад; ва онњо ситам карда нашаванд.

112. Ва Худо масали дењеро баён 
кард, ки эмину орамида буд, рў
зии он ба кушодагї аз њар љое ба 
ў меомад; пас ба неъматњои Худо 
носипосї кард. Пас, Худо ба са

баби он чи мекарданд, гуруснагию 
тарси фарогирро ба онњо чашонид.

113. Ва ба дурустї ки пайѓамбаре 
аз худашон пеши онњо омад, пас 
ўро дурўѓї доштанд; пас азоб он
њоро фаро гирифт; ва онњо ситам
гар буданд.

114. Пас, аз он чи Худо ба шумо 
рўзї додааст, њалолу покиза бихў
ред; ва агар Худоро мепарастед, 
бар неъмати Ў шукр кунед!

115. Љуз ин нест, ки Худо бар шу
мо мурдору хун ва гўшти хук ва 
он чиро, ки бар забњи он номи ѓай
ри Худо зикр карда шуда бошад, 
њаром кардааст; пас њар ки бечо
ра шавад,31 на ситамкарда ва на 
аз њадгузашта бошад, – пас, Худо 
Омурз гори Мењрубон аст.

116. Ва чизеро, ки забони шумо 
ба дурўѓ баёни њукми он мекунад, 
магўед, ки он њалол аст ва ин ња ром 
аст, то бар Худо дурўѓро бан дед. 
Ња моно онон, ки бар Худо ду рўѓ 
ме банданд, растагор намешаванд.

117. (Онњоро) бањрамандии андак 
(аст); ва барояшон азоби дард ди
њанда бошад.

118. Ва бар яњудиён он чиро, ки 
пеш аз ин бар ту ќисса хондем, ња
ром карда будем.32 Ва Мо бар онњо 
ситам накардем, валекин онњо бар 
љони хеш ситам мекарданд.
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119. боз, ба дурустї ки Парварди
гори ту барои онон, ки ба нодонї 
кори бад карданд, боз, баъд аз он 
тав ба карданд ва шоистакор шу
данд – ба дурустї ки Парвардиго
ри ту баъд аз он (тавба) Омурзго
ри Мењрубон аст.

120. Њамоно иброњим бузургворе, 
барои Худо ибодаткунандае, њани
фе33 буд; ва аз мушрикон набуд.

121. сипосдорандаи неъматњои Ху
до (буд). (Худо) ўро баргузид ва 
ба сўи роњи рост њидоят кард.

122. Ва ба ў дар дунё неъмат ато 
кардем ва ба дурустї ки ў дар охи
рат аз шоистањолон аст.

123. баъд аз он ба сўи ту вањй фи
ристодем, ки кеши иброњимро 
пай равї кун, ки њаниф33 буд; ва ў 
аз мушрикон набуд.

124. Љуз ин нест, ки бузургдошти 
шанбе бар касоне муќаррар гар
дид, ки дар он ихтилоф карданд. 
Ва њамоно Парвардигори ту рўзи 
ќиёмат миёни онњо34 дар он чи, 
ки андар он ихтилоф мекарданд, 
њукм кунад.

125. ба сўи роњи Парвардигори 
хеш ба донишу панди нек даъват 
кун;35 ва бо онњо ба тариќе му но
зира кун, ки вай нек аст! ба ду рус
тї, Парвардигори ту ба касе До но
тар аст, ки аз роњи Ў гумроњ шуд 
ва ба роњёфтагон Ў Донотар аст.

126. Ва агар уќубат кунед, пас ба 
мисли он чи бо шумо муомила кар
да шуд, уќубат кунед; ва агар сабр 
кунед – њамоно он (сабр) барои 
со бирон бењтар аст.

127. Ва шикебої кун! Ва шикебо
ии ту љуз ба тавфиќи Худо нест ва 
бар онњо андўњ махўр; ва аз он, 
ки бадандешї мекунанд, дар танг
дилї мабош!

128. ба дурустї ки Худо бо пар
њез горон аст ва (бо) касоне, ки он
њо некўкоранд.



282 17. сураи исрО

17. Сураи иСрО
(бурДаН ба Шаб)1

Дар Макка нозил шуд, 111 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Пок аст Он (Худой), ки бандаи 
Худ ро шабе аз МасљидулЊаром 
ба сўи Масљидулаќсо, ки гирдо
гирди он баракат нињодем, би
бурд,2 то баъзе нишонањои худро 
ба ў бинамоёнем. ба дурустї ки Ў 
Шу на вои бино аст.

2. Ва ба Мўсо Китоб додем ва он
ро барои банї исроил њидоят сох
тем, (гуфтем), ки ба љуз Ман кор
созе магиред!

3. Эй фарзандони ќавме, ки онњо
ро бо Нўњ бардоштем,3 њамоно вай 
бандаи сипосгузор буд!

4. Ва ба сўи банї исроил дар Тав
рот вањй фиристодем, ки албат
та, дар замин ду бор фасод хоњед 
кард ва албатта, ба саркашии бу
зург туѓён хоњед кард.

5. Пас, чун ваъдаи бори нахуст аз 
он ду биёяд, бар шумо – бандаго
ни Худ – соњибони нерўи сахтро 
би фиристем. Пас, миёни хонањо 
ба љустуљў дароянд.4 Ва ваъдаи 
Ху до карданї аст.5

6. сипас, шуморо бар онњо ѓалаба 
дињем ва ба шумо пай дар пай ам
волу фарзандон дињем ва шуморо 
аз рўи адад бештар созем.6

7. (Ва гўем:) агар некўкорї ку
нед, барои љони хеш некўкорї 
кар да бошед; ва агар бадкорї ку
нед, пас, (он бадї) ба љони шумо 
аст. Пас, чун ваъдаи дигар биёяд, 
(боз бандагони Худро бифирис
тем), то рўи шуморо нохуш созанд 
ва то ба масљид дароянд – чунон 
ки бори аввал даромада буданд ва 
то бар њар чи ѓолиб шаванд, ба аф
кан дане аз по биафкананд.
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8. (Гўем:) Парвардигори шумо ба 
он наздик аст, ки бар шумо рањм 
кунад ва агар (бо нофармонї) боз
гардед, Мо (ба уќубат) бозгардем. 
Ва дўзахро барои кофирон зиндо
не сохтем.

9. ба дурустї ки ин ќуръон ба 
чизе роњ менамояд, ки он дуруст
тар аст ва ба он мўъминоне, ки 
кор њои шоиста мекунанд, мужда 
ме дињад, ки барои онњо музди бу
зург бошад;

10. ва ин, ки барои касоне, ки ба 
охират имон наовардаанд, азоби 
дард дињандае омода кардаем.

11. Ва одамї – монанди дуояш ба 
не кўї – ба бадї дуо мекунад;7 ва 
одамї шитобкор аст.

12. Шабу рўзро ду нишона сохтем; 
пас, нишонаи шабро мањв кар дем 
ва нишонаи рўзро равша ни бахш 
гардонидем, то фазли Пар вар ди
гори худро биљўед ва то шу мо ри 
солњову њисобро бидонед. Ва њар 
чизеро ба тафсил баён кардем.

13. Ва Номаи амали њар одами
ро бар гардани ў баста сохтем. Ва 
рў зи ќиёмат барои ў номае берун 
орем, ки онро бозкушода бинад.

14. (Гўем:) «Номаи худро бихон, 
им рўз њисобкунанда бар ту худи 
ту бас бошї!»

15. Њар ки роњёб шавад, љуз ин 
нест, ки барои (нафъи) худ роњёб 
ме шавад. Ва њар ки гумроњ шавад, 
љуз ин нест, ки бар (зарари) худ 
гум роњ мешавад. Ва њељ бардо

рандае бори (гуноњони) дигареро 
набар дорад. Ва Мо то пайѓамбаре 
на фиристем, (њаргиз касеро) азоб 
намедињем.

16. Ва чун хоњем, ки дењеро њалок 
кунем, ба саркашони он љо мефар
моем.8 Пас, он љо нофармонї ку
нанд ва ваъдаи азоб бар он дења 
со бит шавад, пас, ба барњам зада
не онњоро барњам занем.

17. Ва басо касро аз табаќоти мар
дум баъди Нўњ њалок кардем. Ва 
Пар вардигори ту ба гуноњони бан
дагони Худ Донои бино бас аст.
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18. Њар ки ба шитоб осудагии дунё 
хоста бошад, барои њар ки хо
њем, њар чи хоњем, вайро дар он 
љо бидињем; сипас дўзахро барои 
ў муќаррар кунем; ба њоли накў
њидаи рондашуда ба он дарояд.

19. Ва њар ки (савоби) охират ро 
бихоњад ва барои он саъй кунад 
– саъйе, ки лоиќи он аст ва ў мўъ
мин бошад, пас, онњо касонеанд, 
ки саъяшон маќбул аст.9

20. Њар яке аз ин гурўњ ва он гу
рўњро аз бахшиши Парвардиго

ри ту пай дар пай (бањра) медињем 
ва бахшиши Парвардигори ту 
боздош та намешавад.

21. бибин, чї гуна мардумро бар 
як дигар бартарї додаем! Њамоно 
охи рат аз рўи дараљот бузургтар 
аст ва дар бартарї додан бузург
тар бошад.

22. бо Худо худое дигар ќарор ма
дењ, ки он гоњ накўњидаи хор мон
да бинишинї!

23. Ва Парвардигори ту њукм 
кард, ки ба љуз Худаш (дигаре)ро 
ибо дат макунед; ва ба падару мо
дар некўкорї бикунед; агар яке аз 
он њо, ё њар ду назди ту ба калон
со лї бирасанд, пас, ба онњо «уф» 
ма гў ва бар онњо бонг мазан ва ба 
он њо сухани некў бигў!

24. Ва аз (љињати) мењрубонї бо
зуи фурўтаниро барояшон паст кун 
ва бигў: «Эй Парвардигори ман, 
бар онњо бибахшой, чунончи ма ро 
дар хурдсолї парвариш карданд!»

25. Парвардигори шумо ба он чи 
дар замири шумо аст, Донотар 
аст. агар шоиста бошед, пас, ба 
ду рус тї ки Вай барои бозгаштку
нан дагон Омурзанда аст.

26. Ва њаќќи хешовандиро ба вай 
бидењ ва (низ) ба дарвеш ва роњ
гу зар; ва њељ исроф макун!

27. ба дурустї ки исрофкорон ба
родарони шайтонњоянд ва Шайтон 
нисбат ба Парвардигори худ носи
пос аст.
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28. Ва агар дар паи рањмате аз 
Пар вардигори худ, ки умедвори 
он бошї, аз онњо рўй бигардонї, 
пас ба онњо сухани мулоим бигў!

29. Ва дасти худро ба гардани 
худ баста макун10 ва онро ба та
мом кушод њам магир,11 ки он 
гоњ маломатшудаи12 њасратзада13 
бинишинї!

30. Њамоно Парвардигори ту рў зи
ро барои њар ки хоњад, фарох ме
созад ва танг мекунад; ба дурустї 
ки Ў ба бандагони Худ Донои би
но аст.

31. Ва фарзандони худро аз тарси 
тангдастї макушед, Мо ба онњо ва 
ба шумо рўзї медињем; ба дурустї 
ки куштани онњо гуноњи азим аст!

32. Ва ба зино наздик машавед; ба 
дурустї ки вай бењаёї ва бад роње 
аст!

33. Ва нафсеро, ки Худо (куш
танашро) њаром кардааст, љуз ба 
њаќ макушед!14 Ва њар ки ба си
там кушта шавад, пас вориси ўро 
ќуввате додаем, пас, бояд ки дар 
куштан зиёдаравї накунад. ба 
дурустї ки вай ёрї дода шудааст.

34. Ва ба моли ятим ба љуз ба та
риќе, ки он нек аст, наздик маша
вед, то ки ба нињояти ќуввати худ 
расад; ва ба паймон вафо кунед; 
ба дурустї ки аз паймон пурсида 
хо њад шуд!

35. Ва чун паймона кунед, паймо
на ро тамом кунед ва ба тарозуи 

рост бисанљед, ин бењтар ва ба 
оќи бат некўтар аст!

36. Ва паи чизе марав, ки туро до
ниши он нест; ба дурустї ки аз њар 
яке аз гўшу чашм ва дил пурсида 
хоњад шуд!

37. Ва дар замин хиромон марав!15 
ба дурустї ки ту заминро нахоњї 
шикофт ва дар баландї(и ќомат) 
ба кўњњо нарасї.

38. бадфеълии њамаи ин хислатњо 
назди Парвардигори ту нописан
дида аст.
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39. ин аз он љумла аст, ки Парвар
дигори ту аз њикмат ба сўи ту вањй 
фиристодааст; ва бо Худо маъбу
ди дигарро муќаррар макун, он 
гоњ маломат карда шуда, ронда 
гаш та дар дўзах андохта шавї!

40. Оё Парвардигоратон шумо
ро ба писарон баргузид ва Худ аз 
фа риштагон духтаронро фаро ги
рифт? ба дурустї ки шумо сухани 
га рон мегўед.

41. Ва њамоно Мо дар ин ќуръон 
ба њар навъ сухан гуфтем, то 
панд па зир шаванд; вале љуз рами
дан (чизеро) дар њаќќи онњо на ме
аф зо яд.

42. бигў: «агар – чунон ки мегў
янд – бо Худо худоёни дигар 
мебу данд, он гоњ ба сўи Худован
ди арш роњ(и раќобат)ро мељус
танд».

43. Вай аз он чи мегўянд, Пок ва 
ба баландии бузург баланд аст.

44. Осмонњои њафтгонаву замин 
ва њар ки дар миёни инњост, Ўро 
ба покї ёд мекунанд. Ва њељ чиз 
нест, магар он, ки бо ситоиш Ўро 
ба покї ёд мекунад, валекин шумо 
ёд кар дани онњоро намефањмед; 
ба ду рустї ки Вай бурдбори 
Омурз гор аст.

45. Ва чун ќуръонро мехонї, дар 
миёни ту ва дар миёни онон, ки 
охиратро бовар намедоранд, пар
даи пўшида барнињем.

46. Ва бар дилњояшон пўшишњо 
ме нињем, то онро нафањманд ва 
дар гўшњояшон – гарониро. Ва 
чун Парвардигори худро ба яго
нагї ёд кунї, рамида ба љониби 
пуш ти худ рўгардон шаванд.

47. Ваќте ки ба сўи ту гўш мени
њанд, Мо ба сабаби он чизе, ки ме
шу наванд,16 Донотарем ва (низ) 
ваќ те ки онњо розгў бошанд – ваќ
те ки ин ситамгарон мегўянд: «ба 
љуз марди љодукарда касеро пай
ра вї намекунед».

48. бинигар, чї гуна барои ту ма
салњо заданд; пас гумроњ шуданд 
ва роњ ёфта наметавонанд.

49. Ва гуфтанд: «Чун устухоне 
чанд ва аъзои пўсида аз њам по
ши да шавем, оё ба офариниши нав 
ба рангехта шавем?»
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50. бигў: «санг ё оњан шавед,

51. ё навъе дигар – аз он чи дар хо
тири шумо бузург намояд!» Пас, 
хо њанд гуфт: «Кї моро боз пай до 
ку над?» бигў: «Он, ки шумо ро бо
ри аввал офарид». сари худ ро ба 
сўи ту бозпас хоњанд љун бо нид17 
ва хоњанд гуфт: «Он кай бо шад?» 
бигў: «Шояд ки наздик бо шад».

52. рўзе, ки Худо шуморо бихо над, 
пас шумо (хондани Ўро) њамд гўён 
ќабул кунед ва пиндоред, ки ба љуз 
андаке диранг накар да будед.

53. Ва ба бандагони Ман бигў, ки 
калимаеро бигўянд, ки он бењтар 
аст.18 Њамоно Шайтон миёни мар
дум низоъ меафканад. Њамоно Шай
тон душмани ошкорои одамї аст.

54. Ва Парвардигоратон ба њоли 
шумо Донотар аст; агар хоњад, 
ба шумо рањм мекунад ва агар 
хоњад, шуморо азоб мекунад. 
Ва Мо туро19 бар онњо нигоњбон 
нафирис тодаем.

55. Ва Парвардигори ту ба њар ки 
дар осмонњову замин њаст, Доно
тар аст; ва ба дурустї ки баъзе 
пай ѓамбаронро бар баъзе фазл до
дем; ва ба Довуд Забур додем.

56. бигў: «Касонеро, ки шумо ба 
љуз Худо дар њаќќи онњо худоиро 
гумон доред, бихонед; пас, аз шу
мо сахтиро бардоштан ё таѓйир до
дан наметавонанд».

57. Касоне, ки кофирон онњоро 
ме па растанд, (худ) ба сўи Пар
вар ди гори хеш ќурбро20 талаб 
ме ку нанд, ки кадом яке аз онњо 
наз дик тар бошад ва (камоли) рањ
ма ти Ўро умед доранд ва аз азоби 
Ў ме тар санд. ба дурустї ки азоби 
Пар вар дигори ту тарснок аст.

58. Ва њељ дење нест, магар он ки 
Мо онро пеш аз рўзи ќиёмат ба ња
локат, ё ба азоби сахт гирифтор 
мекунем. ин ваъда дар лавњ на
виш та шудааст.
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59. Ва Моро аз он, ки нишонањо 
би фиристем, чизе бознадошт, ма
гар он, ки пешиниён онро дурўѓ 
шу мурда буданд; ва ба самуд шу
ту ри модаро додем, то нишона бо
шад; пас ба вай кофир шуданд. 
Ва Мо нишонањоро ба љуз барои 
тарсо нидан (барои чизе) намефи
ристем.

60. Ва (ёд кун) чун туро гуфтем, 
ки Парвардигори ту (њамаи) мар
думро фаро гирифтааст;21 ва хобе
ро, ки ба ту намоёндем; ва дарах
теро, ки дар ќуръон нафрин кар

да шуд, ба љуз имтињон барои мар
дум (чизи дигар) насохтем.22 Ва 
онњоро метарсонем ва (тарсони
дан) ба љуз саркашии бузург (чи
зеро) дар њаќќи онњо намеафзояд.

61. Ва (ёд кун) чун ба фаришта
гон гуфтем: «ба Одам саљда ку
нед!» Пас, (њама) саљда карданд, 
ба љуз иблис, ки гуфт: «Оё касеро 
саљда кунам, ки (ўро) аз гил офа
ридаї?»

62. (боз) гуфт: «Оё Ту ин шахс
ро дидї, ки бар ман фазл додаї? 
агар маро то рўзи ќиёмат мавќуф 
гузорї, албатта, авлоди ўро – ба 
љуз андаке – аз бех барканам».

63. (Худо) фармуд: «бирав ва аз 
онњо њар касе, ки пайравии ту ку
над – пас дўзах сазои њамаи шумо 
– сазои комил аст!

64. Ва аз онњо њар киро тавонї, ба 
овози худ аз љой биљунбон ва саво
рони худ ва пиёдагони худро бар 
онњо битоз ва бо онњо дар амволу 
фарзандон шарик шав ва ба онњо 
ваъда дењ!» – Ва Шайтон ба онњо 
ба љуз фиреб ваъдае намедињад. –

65. «ба дурустї ки туро бар бан
дагони Ман њељ ќудрате нест». Ва 
Парвардигори ту Корсоз бас аст.

66. Парвардигори шумо Он аст, 
ки киштињоро барои шумо дар 
дарё равон мекунад, то аз фазли Ў 
та лаб(и маишат) кунед; ба ду рус
тї ки Ў бар шумо Мењрубон аст.



28917. сураи исрО

67. Ва чун дар дарё сахтї ба шумо 
бирасад, ѓайри Худо њар киро ме
хонед, (аз хотирњо) гум шавад. 
Пас чун шуморо ба сўи хушкї ха
лос созад, рўгардон шавед; ва ода
мї носипос аст.

68. Оё аз он эмин шудаед, ки шу
моро ба љонибе аз хушкї фурў ба
рад, ё боди тундеро, ки сангреза 
афканад, бар шумо бифиристад, 
сипас барои худ њељ нигањбоне на
ёбед?!

69. Оё аз он эмин шудаед, ки бори 
дигар шуморо ба дарё боздарорад, 
пас, аз бодњо боди тундеро бар 
шу мо бифиристад; ва ба (сазои) 
он ки кофир шудед, шуморо ѓарќ 
гар донад; сипас, ба сабаби он ѓарќ 
– барои худ њељ бозхосткунандае 
бар Мо наёбед?!

70. Њамоно, фарзандони Одамро 
ги ромї кардем ва дар биёбону дар 
дарё онњоро барнишондем;23 ва ба 
онњо аз покизањо рўзї додем ва 
он њоро бар бисёре аз он чи офари
даем, фазли бисёр додем.

71. рўзе, ки њар гурўњро бо пеш
воя шон бихонем; ва њар кас, ки 
Но маи аъмоли ў ба дасти росташ 
дода шавад, пас, онњо Номаи худ
ро бихонанд ва миќдори як ришта 
ситам карда нашаванд.

72. Ва њар ки дар дунё кўр бошад, 
вай дар охират низ кўр ва гум
роњтар аст.

73. Ва њамоно наздик буданд, ки 
туро аз он чи ба сўи ту вањй фи
ристодем, ба фиреб боздоранд, то 
ѓайри онро бар Мо барбандї; ва 
он гоњ туро дўст мегирифтанд.

74. Ва агар он намебуд, ки Мо ту
ро устувор доштем, наздик будї, 
ки ба сўи онњо андаке майл кунї.

75. Он гоњ ба ту дучанди азоби 
зин дагонї ва дучанди азоби марг
ро мечашонидем; сипас барои худ 
ма дадкунандае бар Мо намеёфтї.
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76. Ва њамоно наздик буданд, ки 
ту ро аз замин билаѓзонанд, то ту
ро аз он љо берун кунанд; ва он 
гоњ пас аз ту ба љуз (замони) анда
ке на монанд –

77. (монанди) равиши касоне аз 
пай ѓам барони Мо, ки онњоро пеш 
аз ту фиристодаем; ва барои рави
ши Мо табдиле нахоњї ёфт.

78. Намозро аз заволи офтоб то 
њан гоми торикии шаб барпо дор; 
ва (инчунин) ќуръон хондани 
фаљр ро24 (лозим гир)! ба дурустї 

ки дар ќуръон хондани фаљр (фа
риш тагон) њозир мешаванд.

79. Ва порае аз шабро ба намоз 
шаб зиндадорї кун; (ин) туро ба 
та ри ќи (намози) зиёдатї аст; умед 
аст, ки Парвардигорат туро ба ма
ќоми писандида25 бирасонад!

80. Ва бигў: «Эй Парвардигори 
ман, маро ба ваљњи писандида до
хил кун ва маро ба ваљњи писанди
да берун ор; ва барои ман аз назди 
Худ ќуввати ёридињанда бидењ!»26

81. Ва бигў: «(Дини) њаќ омад ва 
(ди ни) ботил нобуд шуд; ба ду рус
тї ки ботил нобудшаванда аст».

82. Ва аз ќуръон он чиро фуруд 
ме орем, ки вай барои мўъминон 
ши фо ва рањмат аст; ва дар њаќќи 
си там гарон ба љуз зиён (чизеро) 
наме афзояд.

83. Ва чун бар одамї инъом ку
нем, рўй бигардонад ва бозўи худ
ро печонад;27 ва чун ба вай сахтї 
расад, ноумед бошад.

84. бигў: «Њар касе бар тариќаи 
худ амал мекунад; пас, Парварди
гори шумо ба он касе Донотар аст, 
ки вай роњёфтатар бувад».

85. Ва туро аз рўњ суол мекунанд, 
бигў: «рўњ аз фармони Парварди
гори ман аст; ва шумо аз илм, ба 
љуз андаке, (чизе) дода нашуда
ед».

86. Ва агар хоњем, он чиро биба
рем, ки ба сўи ту вањй фиристода
ем; сипас, ба сабаби вай, барои 
худ корсозе бар Мо наёбї.
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87. лекин (онро боќї гузоштем) 
ба сабаби рањм аз љониби Пар вар
ди гори ту, ба дурустї ки фазли 
Вай бар ту бузург аст.

88. бигў: «агар одамиёну љинниён 
бар он љамъ шаванд, ки монанди 
ин ќуръон биёранд, њаргиз монан
ди он наоранд – агарчи баъзеашон 
баъзеро мададдињанда бошанд».

89. Ва ба дурустї ки барои мардум 
дар ин ќуръон аз њар навъ масале 
гуногун баён кардем, пас, бештари 
мардум ба љуз носипосї (чизеро) 
ќабул накарданд.

90. Ва гуфтанд: «Њаргиз туро бо
вар надорем, то он ки барои мо аз 
за мин чашмае љорї кунї;

91. ё туро бўстоне аз дарахтони 
хур мову токи ангур бошад, пас, 
дар миёни он љўйњо равон кунї;

92. ё – чунон ки гумон мекунї – 
ос монро бар мо порапора фуруд 
орї; ё Худову фариштагонро рўй 
ба рўй орї;

93. ё туро хонае аз зар бошад; ё 
дар ос мон боло равї – ва мо боло 
раф та ни туро бовар надо рем, 
то он ки на виштае барои мо фу
руд орї, ки онро бихонем». бигў: 
«Пок аст Пар вардигори ман; ман 
ба љуз одамии фиристодашуда 
(ка се) нестам».

94. Ва мардумро – ваќте ки њидоят 
ба онњо омад – чизе аз он бозна

дошт, ки имон оранд, магар он ки 
гуфтанд: «Оё Худо одамиро пай
ѓам бар фиристодааст?»

95. бигў: «агар дар замин фариш
тагоне мебуданд, ки оромида 
(роњ) ме рафтанд, њамоно аз осмон 
фа риш таеро бар онњо пайѓамбар 
ме фи рис тодем».

96. бигў: «Худо миёни ману миё
ни шумо Гувоњ бас аст! ба дурустї 
ки Вай ба бандагони Худ Донои 
бино аст».
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97. Ва њар кас, ки Худо ба ў роњ 
намояд, њамон кас роњёб аст; ва ка
соне, ки Худо онњоро гумроњ со
зад, барояшон ба љуз Худо дўс тоне 
наёбї; ва рўзи ќиёмат онњоро бар 
рўи хеш равоншуда, нобино ва гун
гу кар сохта, барангезем; љои онњо 
дўзах аст, њар гоњ оташ фурў ни
шинад, барояшон онро биафзоем.

98. ин љазои онњо аст, ба сабаби 
он, ки ба нишонањои Мо кофир 
шу данд ва гуфтанд: «Оё чун усту
хоне чанд ва аъзои аз њам пошида 

ша вем, ба офариниши нав баран
гех та шавем?»

99. Оё надидаанд, ки он Худое, ки 
осмонњову заминро офарид, Та
воно аст, ки монанди онњоро био
фаринад? Ва барои онњо меоде28 
муайян кардааст, ки дар он њељ 
шуб ња нест; пас, ситамгарон ба љуз 
инкор (чизеро) ќабул накарданд.

100. бигў: «агар шумо молики ха
зи нањои бахшиши Парвардигори 
ман мебудед, он гоњ низ ба тарси он, 
ки њамаро харљ кунед, бахилї ме
кардед; ва одамї бисёр бахил аст».

101. Ва ба дурустї ки ба Мўсо нўњ 
нишонаи равшан додем, пас, аз 
банї исроил бипурс, чун ба (наз
ди) онњо омад; пас Фиръавн ба ў 
гуфт: «Эй Мўсо, њамоно ман туро 
љоду шуда мепиндорам».

102. Гуфт: «Њамоно ту донистаї, 
ки ин нишонањоро (њамчун) да
лел њо ба љуз Парвардигори осмон
њову замин (касе) нафиристода
аст. Эй Фиръавн, ба дурустї ки 
ман туро њалокшуда мепиндорам».

103. Пас, хост, ки банї исроилро 
аз он замин биљунбонад ва Мо ў ва 
њамаи онњоеро, ки њамроњи ў бу
данд, якљо ѓарќ сохтем.

104. Ва пас аз вай ба банї исроил 
гуфтем: «Дар замин сокин шавед; 
пас, чун ваъдаи охират биёяд, шу
моро дарњам омехта биёрем!»



29317. сураи исрО

105. Ва ќуръонро ба ростї фурў 
фиристодем ва ба ростї фуруд 
омадааст; ва туро нафиристодем, 
магар (он ки) муждадињанда ва 
тар сонанда (бошї).

106. Ва ќуръонро бахшбахш 
фи рис тодем, то онро ба диранг 
бар мардум бихонї; ва онро (ба 
дафъа њо) фурў фиристодем.

107. бигў: «Шумо ба он имон 
оред, ё имон наоред; њамоно касо
не, ки пеш аз ин ба онњо илм дода 
шуд, чун бар онњо хонда шавад, 
саљ да кунон бар рўи худ меафтанд;

108. ва мегўянд: «Пок аст Парвар
дигори мо, ба дурустї ки ваъдаи 
Парвардигори мо шуданї аст».

109. Ва гирякунон бар рўи хеш ме
афтанд ва (ќуръон) фурўтании 
он њоро меафзояд».

110. бигў: «Худоро бихонед, ё 
рањ монро бихонед – њар кадом, ки 
би хонед, (хуб бошад). Пас, Ху
дой ро номњои некў аст». Ва намо
зи худро (ин њама) ба овози ба
ланд махон ва онро (ин њама) паст 
ма хон ва миёни ину он роње биљўй!

111. Ва бигў: «ситоиш Худой
рост, ки њељ фарзанд нагирифта
аст; ва Ўро дар подшоњї њељ 
ша рике нест; ва Ўро ба сабаби но
та вонї њељ корсозе нест». Ва Ўро 
ба таъзим кардани бисёр ёд кун!

18. Сураи КаЊф
(ЃОр)

Дар Макка нозил шуд, 110 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. (Њамаи) ситоиш Худойро аст, 
ки бар бандаи Худ Китоб фурў 
фи ристод ва дар он њељ каљї пай
до накард;

2. (онро) рост сохт, то аз уќубати 
сахти оянда аз назди Ў битарсонад 
ва то ба он мўъминон, ки корњои 
шоис та мекунанд, муждаи онро ди
њад, ки барои онњо музди нек аст,

3. (ки) дар он њамеша бошандаго
нанд.

4. Ва то касонеро тарсонад, ки гуф
танд: «Худо фарзанд гирифтааст».
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5. ба ин онњоро њељ донише нест 
ва падаронашонро набуд. сахт аст 
ин сухане, ки аз дањонашон ме ба
рояд; ба љуз дурўѓ (чизе) наме
гўянд.

6. Пас, магар ту – агар ба ин сухан 
имон наоранд – аз андўњ дар паи 
онњо нафс и худро кушанда њастї?

7. Њамоно Мо њар чизеро, ки дар 
замин аст, барои он ороиш сохтем, 
то онњоро имтињон кунем: кадоми 
онњо некўкортар аст.

8. Ва ба дурустї ки Мо њар чизе
ро, ки бар вай њаст, майдони њам
вори бегиёњ хоњем сохт.

9. Оё пиндоштї, ки асњоби Кањф1 
ва раќим2 аз љумлаи нишонањои 
Мо шигифтовар буданд?

10. ба ёд ор, ки чун љавононе чанд 
ба сўи ѓор паноњ бурданд, пас, 
гуф танд: «Эй Парвардигори мо, 
бах шише аз назди Худ ба мо бидењ 
ва дар кори мо роњёбиро барои мо 
омо да соз!»

11. Пас, солиёне чанд дар он ѓор 
бар гўши онњо парда гузоштем.3

12. сипас, онњоро барангехтем, 
то бидонем, кадом як аз ду гурўњ 
миќ дори муддатеро, ки диранг 
кар данд, ёд доштааст.

13. Мо хабари онњоро ба ростї 
бар ту мехонем; њамоно онњо чан
де љавонон буданд, ки ба Пар
варди гори хеш имон оварданд ва 
Мо бар њидояти онњо афзудем.

14. Ва бар дилњояшон ришта бас
тем4 – чун истоданд, пас, гуфтанд: 
«Парвардигори мо њамон Парвар
дигори осмонњо ва замин аст; ба 
љуз Вай худоеро њаргиз нахоњем 
па растидан; њамоно он гоњ сухани 
ду рўѓ гуфта бошем.

15. ин ќавми мо ба љуз Ў худоё
не гирифтаанд. Чаро дар (субути) 
он њо далеле равшан намеоранд? 
Пас кист ситамгартар аз касе, ки 
бар Худо дурўѓ барбандад?»
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16. Ва чун аз ин кофирон ва аз он 
чи онњо ба љуз Худо мепарастанд, 
яксў шавед, пас ба сўи ѓор ором 
гиред, то Парвардигори шумо бах
шоиши Худро бар шумо фарох ку
над ва дар кори шумо манфиатро 
барои шумо муњайё созад!

17. Ва офтобро бибинї, ваќте ки 
тулўъ кунад, аз ѓорашон ба љо
ниби рост майл кунад ва чун ѓуруб 
кунад, аз онњо ба љониби чап мегу
зарад ва онњо дар кушодагии ѓо
ранд. ин аз нишонањои Худо аст, 
њар кас, ки Худо ба ў роњ намояд, 
њамон роњёбанда аст; ва њар кас, 
ки Худо ўро гумроњ кунад, пас, 
барои ў њељ дўсти роњнамо наёбї.

18. Ва онњоро бедор пиндорї ва 
(дар њоле ки) онњо хуфтаанд; ва 
онњоро љониби росту љониби чап 
мегардонем; ва сагашон бар осто
наи ѓор ду дасти худро кушода 
кардааст. Ва агар бар онњо огоњї 
меёфтї, албатта, аз онњо гуре
зон рўй мегардонидї ва аз онњо ба 
тарс фаро гирифта мешудї.

19. Ва5 њамчунин онњоро баран
гехтем, то (оќибат) бо якдигар дар 
миё ни худ суол кунанд; гўяндае 
аз онњо гуфт: «Чї ќадар диранг 
кар дед?» Гуфтанд: «Як рўз ё по
рае аз рўз диранг кардем». (боз) 
гуф танд: «Парвардигори шумо 
ба миќдори диранг кардани шумо 
До нотар аст; пас, аз миёни худ 
якеро бо ин дирами худ ба сўи 
шањр бифиристед; пас, бояд ки та

аммул кунад, кадом як аз таомњои 
ин шањр покизатар аст. Пас, аз 
он хўрдание ба шумо биёрад; ва 
бояд ки ба сабукї ва њушёрї раф
туомад кунад ва аз њоли шумо њељ 
кас ро хабардор накунад.

20. ба дурустї ки ин кофирон 
агар бар шумо ќудрат ёбанд, шу
моро сангсор кунанд ё дар дини 
худ бозоранд; он гоњ њаргиз раста
гор нахоњед шуд».
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21. Ва њамчунин мардумро аз њо
ли онњо хабардор гардонидем, то 
бидонанд, ки ваъдаи Худо рост 
аст ва он ки дар ќиёмат њељ шуб
њае нест. Ваќте ки он мардум дар 
миёни худ дар бораи онњо низоъ 
мекарданд, пас гуфтанд: «бар 
(да ри) ѓорашон хонае иморат ку
нед! Парвардигорашон ба њоли 
онњо Донотар аст». Пас, онон, 
ки бар ко ри онњо ќудрат ёфтанд, 
гуфтанд: «албатта, бар (дари) 
ѓори он њо масљиде бисозем».

22. Хоњанд гуфт: «(асњоби Кањф) 
се касанд (ва) чањорумашон сага

шон аст». Ва љамъе хоњанд гуфт: 
«Панљ касанд (ва) шашума шон 
сагашон аст» – (гуфторе) аз рўи 
пин дори ѓоибона аст. Ва низ ме
гўянд: «Њафт касанд ва њаш ту
ма шон сагашон аст». бигў: «Пар
вар ди гори ман ба шумори онњо 
До но тар аст; ба љуз андаке касе 
он њо ро намедонад». Пас, дар бо
раи онњо ба ѓайр аз гуфтугўи сар
са рї гуфтугўе макун ва дар боби 
он њо њељ касеро (аз кофирон) су
ол макун!

23. Ва (дар бораи) чизе магў, ки 
он ро, албатта, фардо хоњам кард,

24. магар он, ки (гўї): «Худо 
хо њад».6 Ва ваќте ки фаромўш 
кунї,7 Парвардигори худро ёд кун 
ва би гў: «умед аст, ки Парварди
горам маро ба роњи рости наздик
тар аз ин њидоят кунад».

25. Ва дар ѓори худ сесад сол ди
ранг карда буданд ва нўњ соли ди
гар афзуданд.

26. бигў: «Худо ба миќдоре, ки 
ди ранг карданд, Донотар аст; (ил
ми) ѓайби осмонњову замин аз они 
Ўст; чї ќадар бино ва чї ќадар 
Шу наво аст; онњоро ба љуз Вай 
њељ корсозе нест; ва дар њукми 
Худ њељ касро шарик намегирад».

27. Ва он чиро бихон, ки аз Кито
би Парвардигорат ба сўи ту вањй 
фи ристода шудааст. суханони 
Ўро њељ табдилдињандае нест ва 
ба љуз Вай њељ паноње (њаргиз) на
ёбї!
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28. Ва худро бо касоне ба шикебої 
нигоњ дор, ки Парвардигори худ
ро ба субњу шом ёд мекунанд 
ва рўи Ўро8 мехоњанд; ва бояд 
ки чашм њои ту дар талаби оро
иши зин дагонии дунё аз онњо 
дарнагуза рад. Ва он касро фармон 
мабар, ки дили ўро аз ёди Хеш 
ѓофил сох таем ва хоњиши худро 
пайравї кар дааст ва кори ў аз њад 
гузаштааст.

29. Ва бигў: «ин (сухани) рост 
аз Парвардигори шумо омадааст. 
Пас, њар ки хоњад, имон оварад 
ва њар ки хоњад кофир шавад». 
Њамоно Мо барои ситамга рон ота
ше муњайё кардаем, ки са ро пар
дањояш онњоро фаро меги рад; ва 
агар фарёд кунанд, ба до ди онњо 
бо нўшонидани обе монанди миси 
гудохта расида шавад, ки рўйњоро 
бирён кунад. Он бад ошомидание 
аст ва дўзах бад оромгоње аст.

30. ба дурустї, онон, ки имон 
овар данд ва корњои шоиста кар
данд – њамоно Мо музди касеро, 
ки кори некў кардааст, табоњ на
ме ку нем.

31. барои онњо бўстонњои њамеша 
мондан аст, зери онњо љўйњо раво
нанд; дар он љо бо даствонањои аз 
зар (сохташуда) пероя баста ша
ванд; љомањои сабз аз дебои но
зук ва дебои муњкам бипўшанд; он 
љо бар тахтњо такя зананд. ин нек 
подош аст ва бињишт некў ором
гоње аст.

32. Ва барои онњо масали ду мар
деро баён кун, ки ба яке аз онњо ду 
бўстон аз токњои ангур додем ва 
гирдогирди он дарахтони хурмо ва 
дар миёни ин ду бўстон киштзоре 
пайдо кардем.

33. Њар ду бўстон мевањои худро 
овард ва аз мева њељ гоњ кам наме шуд 
ва миёни онњо љўи об љорї сохтем.

34. Ва ўро мевањои бисёр буд, пас, 
ба њамнишини худ, ки бо ў гуф ту гў 
мекард, гуфт: «Ман аз ту дар мол 
бештарам ва ба њашам ѓолиб тарам».
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35. Ва ў бар хеш ситам карда, ба 
бўстони худ даромад; гуфт: «На
мепиндорам, ки ин бўстон њељ гоњ 
њалок шавад.

36. Ва гумон надорам, ки ќиёмат 
барпо шавад; ва агар (билфарз) ба 
сўи Парвардигори худ бозгардо
нида шавам, њамоно љои бозгаште 
бењтар аз ин бўстонњо хоњам ёфт».

37. Њамнишини ў, ки бо вай гуф
тугў мекард, ба ў гуфт: «Оё ба он 
Ху дое кофир шудї, ки туро аз хок, 
сипас аз нутфа пайдо кард ва си пас 
туро ба сурати марде даровард?

38. лекин (ман эътиќод дорам, 
ки) Худо Парвардигори ман аст 

ва бо Парвардигори худ њељ касро 
ша рик муќаррар намекунам.

39. Ва чаро чун ба бўстони худ да
ро мадї, нагуфтї: «Он чи Худо 
хос та аст, шуд; њељ тавоноие нест, 
магар ба Худо»? агар маро ме
би нї, ки дар молу фарзанд аз ту 
кам та рам,

40. пас, шояд ки Парвардигори 
ман бењтар аз бўстони ту ба ман 
би дињад ва (шояд ки) дар бўстони 
ту азобе аз осмон фиристад; пас, 
за мини бегиёњи лаѓзанда гардад.
41. Ё оби он фурўрафта шавад, 
пас натавонї онро љустан».

42. Ва мевањои он (ба уќубат) ињо
та карда шуд;9 пас, бомдод ба њас
рати он чи дар иморати он харљ 
карда буд, ду дасти худро мемо
лид; ва он (биноњои) бўстон бар 
саќфњои худ фурў афтода буд; 
ва мегуфт: «Эй кош, њељ касро бо 
Парвардигори худ шарик муќар
рар намекардам!»

43. Ва барои ў ба љуз Худо њељ гу
рў ње набуданд, ки ба ў ёрї ди њанд; 
ва худ интиќомгиранда набуд.

44. Он љо собит шуд, ки корсозї 
аз они Худои барњаќ аст; Вай ба 
са воб додан бењтар аст; фарљоми 
Вай некўтар аст.

45. Ва барои онњо масали зиндаго
нии дунёро баён кун, ки он монан
ди обе аст, ки онро аз осмон фурў 
фиристодем ва ба сабаби он рус
тании замин дар њам печид; пас, 
(охири кор) дар њам шикаста шуд, 
ки онро бодњо пароканда месох
танд. Ва Худо бар њама чиз Таво
но аст.
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46. Молу фарзандон ороиши зин
дагонии дунё аст ва некињои по
яндаи шоиста назди Парвардиго
ри ту аз рўи савоб бењтаранд ва аз 
рўи умед доштан хубтаранд.

47. Ва он рўз, ки кўњњоро равон 
кунем ва заминро бибинї – ош
кор шуда; ва мардумро љамъ созем; 
пас, аз онњо њељ касро нагузорем.

48. Ва онњо саф кашида пеши 
Пар вардигори ту рў ба рў оварда 
шаванд; (гўем:) «ба дурустї, њам
чунон ки шуморо бори аввал офа
рида будем, пеши Мо омадед; бал
ки мепиндоштед, ки барои шумо 
ваъдагоње нахоњем сохт».

49. Ва Номаи аъмол дар миён ни
њода шавад; пас, гунањгоронро 
би бинї, ки аз он чи дар Нома аст, 
тар сонанд ва мегўянд: «Эй вой 
бар мо, ин чї Нома аст, ки њељ гу
ноњи хурду бузургро намегузорад, 
магар ин, ки онро фаро гирифта
аст». Ва њар чи карда буданд, њо
зир биёбанд. Ва Парвардигори ту 
бар њељ кас ситам накунад.

50. Ва (ёд кун) чун ба фаришта
гон гуфтем: «ба Одам саљда ку
нед!» Пас, њама саљда карданд, 
магар иб лис, ки аз љин буд; пас, 
аз фармо ни Парвардигори худ бе
рун шуд. (Эй мардум,) оё ў ва 
фарзан дони ўро ба љуз Ман дўст 
мегиред? Ва (њол он ки) онњо ба 
шумо душ мананд. (Шайтон) ба
рои ситам гарон бад ивазе аст.

51. Онњоро њангоми офаридани 
ос монњову замин ва њангоми офа

ри дани худашон њозир накар да 
будам. Ва Ман гумроњонро мадад
ги ранда нестам.

52. Ва рўзе, ки (Худо) гўяд: «(Эй 
муш рикон) шарикони Маро, ки 
гумон менамудед (худоанд), нидо 
кунед!» Пас, онњоро нидо кунанд. 
Ва онњо нидояшонро иљобат наку
нанд. Ва дар миёни онњо љои ња
локат сохтем.

53. Ва гунањгорон оташро биби
нанд ва бифањманд, ки онњо дар 
он афтодагонанд ва аз он љои боз
гаш тан наёбанд.
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54. ба дурустї ки дар ин ќуръон 
ба рои мардум њар гуна масале 
баён кардем. Ва одамї бештар аз 
њама чиз хусумат дорад.

55. Ва мардумро – чун њидоят ба 
он њо биомад – чизе аз он бозна
дошт, ки имон оранд ва аз Пар вар
ди гори худ талаби омурзиш ку
нанд, магар (интизории) он, ки ба 
он њо равиши пешиниён биёяд, ё 
азоб ба онњо рў ба рў биёяд.

56. Ва Мо пайѓамбаронро ба љуз 
муж дадињанда ва тарсонанда наме

фиристем ва кофирон бењуда ху
сумат мекунанд, то ба сабаби он су
хани њаќро билаѓзонанд; ва оят њои 
Ман ва чизеро, ки ба он тарсонида 
мешаванд, тамасхур гирифтанд.

57. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки ба оятњои Парвардигори хеш 
панд дода шавад, пас, аз он рўй 
гар донад ва он чиро, ки ду дасти 
вай пеш фиристодааст, фаромўш 
ку над? ба дурустї ки Мо бар 
дил њоя шон пардањо нињодаем, то 
ќуръонро нафањманд; ва дар гўш
њояшон гаронї (сохтем); ва агар 
онњоро ба сўи њидоят бихонї, он 
гоњ њаргиз роњ наёбанд.

58. Ва Парвардигори ту Омурзан
да, Худованди рањмат аст; агар 
он њоро ба он чи кардаанд, бозхост 
мекард, ба шитоб азобро ба онњо 
мефиристод, балки барои онњо 
мўњ лати муайяне њаст, ки ин та
раф аз он паноње наёбанд.

59. Ва он дењањоро – чун ситам кар
данд, њалок кардем; ва барои ња ло
ка шон мўњлате муайян кардем.

60. Ва (ёд кун) чун Мўсо ба нав
ља вони (њамроњи) худ гуфт: «Ња
меша роњ меравам, то он ки ба 
мањал ли љамъ шудани ду дарё 
бира сам, ё муддатњои дароз роњ 
бира вам».

61. Пас, чун ба мањалли љамъ 
шуда ни ду дарё расиданд, моњии 
худ ро фаромўш карданд; пас, 
(мо њї) дар дарё монанди наќбе 
роњи худро пеш гирифт.
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62. Пас, чун гузаштанд, (Мўсо) 
ба нављавони худ гуфт: «барои мо 
таоми чошти моро биёр; њамоно, 
аз ин сафари худ ранље ёфтем!»

63. Гуфт: «Оё дидї, чун ба он санг 
такя карда, ором гирифтем, пас 
ман моњиро фаромўш кардам? Ва 
аз он, ки ќиссаи онро ёд кунам, ба 
љуз Шайтон (касе) маро фаромўш 
насохт. Ва (моњї) ба таври аљиб 
дар дарё роњи худро пеш гирифт».

64. (Мўсо) гуфт: «ин њамон чизе 
аст, ки мељустем». Пас, бар нишо
ни ќадамњои худ љустуљўкунон 
боз гаштанд.

65. Пас, бандае аз бандагони Мо
ро ёфтанд, ки ба ў рањмате аз наз
ди Худ додаем ва ба ў илме аз наз
ди Худ омўхтаем.10

66. Мўсо ба ў гуфт: «Оё пайравии 
ту кунам, ба шарти он, ки аз њар 
чи аз роњёбї омўхта шудї, маро 
би омў зонї?»

67. Гуфт: «ба дурустї ки ту бо 
ман шикебої кардан натавонї.
68. Ва чї гуна бар чизе шикебої 
кунї, ки онро аз рўи дониш фаро 
на гирифтаї?»

69. Гуфт: «агар Худо хостааст, 
ма ро шикебо хоњї ёфт ва бо ту дар 
њељ фармоне хилоф накунам».

70. Гуфт: «агар пайравии ман ме
кунї, пас, аз њељ чиз аз ман суол 
ма кун, то он ки худ аз њоли он ба
рои ту баёне оѓоз кунам».

71. Пас, роњ рафтанд, то ваќте ки 
бар киштї савор шуданд. (Хизр) 
он ро шикоф кард. (Мўсо) гуфт: 

«Оё киштиро шикоф кардї, то 
ањли онро ѓарќ кунї? ба дурустї 
ки чизе азимро овардї!»

72. Гуфт: «Оё нагуфта будам, ки 
ту бо ман њаргиз шикебої кардан 
натавонї?»

73. (Мўсо) гуфт: «Маро бо он чи 
фа ромўш кардам, бозхост макун 
ва дар кори ман сахтиро бар сари 
ман маандоз!»

74. Пас, роњ рафтанд, то ваќте ки 
бо нављавоне бархўрданд. (Хизр) 
ўро бикушт. (Мўсо) гуфт: «Оё 
шах си пок ро ба ѓайри (ќисоси) 
шах се куш тї? ба ростї ки чи зи 
но пи сан ди дае овар дї!»
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75. Гуфт: «Оё ба ту нагуфта бу
дам, ки ту бо ман њаргиз шикебої 
кар дан натавонї?»

76. (Мўсо) гуфт: «агар баъд аз ин 
чизеро аз ту бипурсам, пас, бо ман 
сўњбат макун! Њамоно ту аз љо ни
би ман маъзур хоњї буд».

77. Пас, роњ рафтанд, то ваќте ки 
ба ањли дењае омаданд; аз ањли 
он дења таом талаб карданд, ањли 
он дења худдорї намуданд, ки он
њоро мењмондорї кунанд. Ва дар 
он љо деворе ёфтанд, ки фурў аф

тоданї буд. Пас (Хизр) онро рост 
кард. (Мўсо) гуфт: «агар ме хос
тї, њамоно бар (таъмири) ин де
вор музде мегирифтї».

78. Гуфт: «ин дар миёни ману ту 
људої аст. Туро аз сирри он чи зе 
хабар хоњам дод, ки бар он ши ке
бої кардан натавонистї.

79. аммо киштї аз они бенавоёне 
чанд буд, ки дар дарё кор мекар
данд; пас хостам, ки онро маъюб 
кунам; ва пеши рўи онњо подшоње 
буд, ки њар киштї(и дуруст)ро 
ба зўрї мегирифт.

80. Ва аммо он нављавон: падару 
модараш мўъмин буданд, пас, аз 
он тарсидем, ки (мабодо) дар сар
кашию куфр бар онњо ѓолиб ояд.

81. Пас, хостем, ки Парвардигора
шон аз рўи покизагї бењтар ва аз 
рўи мењрубонї наздиктар аз вай 
ба онњо иваз дињад.

82. Ва аммо девор аз они ду нав
љавони ятим дар шањр буд ва зери 
он ганље аз они онњо буд ва падара
шон некўкор буд. Пас, Парварди
гори ту хост, ки ин нављавонон ба 
ни њояти ќуввати хеш11 бирасанд ва 
ган љи худро бароранд; (ва ин) аз 
рўи мењрубонии Парвардигори ту 
аст; ва ман онро ба раъйи худ накар
дам. ин сирри он чизе аст, ки бар он 
шикебої кардан ната вонистї».

83. Ва туро аз Зулќарнайн суол 
ме кунанд; бигў: «барои шумо аз 
њо ли вай хабаре хоњам хонд».
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84. ба дурустї ки Мо ба ў дар за
мин дастрасї додем ва ба ў дар 
њар чиз сомоне додем.
85. Пас, дар паи сомоне афтод,

86. то он, ки ба мањалли фурў 
раф тани офтоб расид ва онро (чу
нин) ёфт, ки дар чашмаи гилу лой 
фурў меравад ва назди он чашма 
гурўњеро ёфт. Гуфтем: «Эй Зул
ќарнайн, (ихтиёр ба дасти туст) ё 
азоб кунї, ё дар миёнашон муоми
лаи некў бигирї!»12

87. Гуфт: «аммо касе, ки ситам 
кар да аст, пас, ўро азоб хоњам 
кард, сипас ба сўи Парвардигори 
хеш боз гардонида шавад, пас ўро 
азо  би сахт кунад.

88. Ва аммо он кас, ки имон овард 
ва кори шоиста кард, пас, ўро њо
лати хуш подош аст; пас, дар боби 
ў ба фармони хеш сухани осоне 
хо њем гуфт».
89. боз дар паи сомоне афтод,
90. то ваќте ки ба мањалли баро
ма дани офтоб расид, (чунин) ёфт, 
ки он бар гурўње бармеояд, ки 
бароя шон ин тараф аз офтоб њељ 
пар дае насохтаем.

91. (бо онњо низ) њамчунон 
(кард). Ва ба дурустї ки Мо он 
чи ро, ки аз рўи хабардорї назди 
вай буд, фаро гирифтаем.
92. боз дар паи сомоне афтод.
93. То ваќте ки ба миёни ду кўњ 
ра сид; дар назди он ду кўњ ќавме
ро ёфт, ки наметавонистанд суха
не бифањманд.

94. Гуфтанд: «Эй Зулќарнайн, ба 
дурустї ки ин Яъљуљу Маъљуљ дар 
замин фасодкунандагонанд. Пас, 
оё барои ту боље муќаррар кунем 

– ба шарти он, ки дар миёни мову 
онњо садде бисозї?»

95. Гуфт: «Он чи Парвардигор ам 
маро дар он дастрас додааст, бењ
тар аст;13 пас, маро ба зўри бозу 
мадад кунед, то миёни шумову 
онњо садде устувор бисозам.

96. Пеши ман порањои оњан биё
ред!» – То ваќте ки мобайни он ду 
кўњ баробар шуд. Гуфт: «(Оташ) 
би дамед!» – То ки он (оњан)ро 
оташ гардонид. Гуфт: «рўини гу
дохтаро пеши ман биёред, то бо
лои ин бирезам!»
97. Пас, (Яъљуљу Маъљуљ) натаво
нистанд, ки бар он боло раванд ва 
онро сўрох кардан натавонистанд.
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98. Гуфт: «ин рањмате аз Пар
вардигори ман аст. Пас, чун ваъ
даи Пар вардигори ман биёяд,14 
онро њам вор кунад; ва ваъдаи 
Парварди гори ман рост аст».
99. Ва он рўз баъзеашонро бигузо
рем, ки дар баъзеи дигар дар њам 
оме занд; ва дар сур дамида шавад; 
пас, њамаи онњоро (ба тавре) ба 
њам орем.

100. Ва он рўз дўзахро пеши ко
фирон ошкоро рў ба рў орем –
101. онон, ки чашмашон аз ёди 
Ман дар парда буд ва сухан шуни
дан наметавонистанд.15

102. Оё кофирон пиндоштанд, ки 
бандагони Маро ба љуз Ман дўст 
бигиранд, (мўљиби уќубат на хо

њанд шуд)? Њамоно, Мо дўзахро 
барои кофирон љои фуруд омадан 
омода кардаем.
103. бигў: «Оё шуморо ба он касо
не хабардор кунам, ки аз рўи амал 
зиёнкортарини мардуманд?»
104. (Онњо) касонеанд, ки кўши
ши онњо дар зиндагонии дунё та
боњ шуд ва онњо гумон доранд, ки 
дар амал некўкорї мекунанд.

105. Онњо касонеанд, ки ба оятњои 
Парвардигори хеш ва ба мулоќоти 
Ў кофир шуданд; пас, аъмолашон 
нобуд шуд ва рўзи ќиёмат ба роя шон 
њељ вазне барпо нахоњем кард.16

106. Њол ин аст: ба сабаби он ки ко
фир шуданд ва оятњои Ман ва пай
ѓам барони Маро ба тамасхур ги
риф танд, љазояшон дўзах бошад.
107. ба дурустї, барои онон, ки 
имон оварданд ва корњои шоиста 
кар данд, љои мењмонї бўстонњои 
бињишт бошад,

108. (дар њоле ки) он љо љовидон 
бо шанд; аз он љо бозгаштан нахо
њанд.
109. бигў: «агар дарё барои на
виш тани суханони Парвардиго
ри ман сиёњї бошад, албатта, дарё 
пеш аз он тамом шавад, ки суха
нони Парвардигори ман охир ша
ванд,17 агарчи монанди он дарёи 
дигар ба мадад биёрем».

110. бигў: «Љуз ин нест, ки ман 
њам монанди шумо одамиям, ба 
сўи ман вањй фиристода меша
вад, ки Худои шумо Њамон Худои 
Як то аст; пас, њар ки мулоќоти 
Парвар дигори худро умед дорад, 
бояд ки кори писандида бикунад 
ва дар ибо дати Парвардигори хеш 
њељ кас ро шарик наоварад».
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19. Сураи марям

Дар Макка нозил шуд, 98 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Коф. Њо. Ё. айн. сод.

2. (ин) зикри бахшоиши Парвар
дигори ту бар бандаи Худ Зака
рийё аст.

3. Чун Парвардигори худро ба ду
ои пинњон нидо кард,

4. гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба дурустї ки устухони бада
ни ман суст шудааст ва (мўи) са
ри ман аз сафедї ба ранги оташ 
шўъ ла зад; ва дар дуои Ту, эй 
Парварди гори ман, бебањра набу
дам!

5. Ва ба дурустї ки ман баъд аз 
худ аз хешони худ метарсам; ва 
за ни ман нозой аст. Пас, аз назди 
Худ ба ман ворисе ато кун,

6. ки (њам) аз ман мерос гирад ва 
(њам) аз хонадони Яъќуб мерос 
гирад; ва, эй Парвардигори ман, 
ўро марди писандида бигардон!»

7. (Гуфтем:) «Эй Закарийё, ња
мо но Мо туро ба тифле мужда ме
дињем, ки номи ў Яњё аст; ва пеш 
аз ин барои ў њељ њамном пайдо 
на кардаем».

8. бигуфт: «Эй Парвардигори ман, 
чї гуна тифле барои ман пайдо ша
вад ва њол он ки зани ман нозой 
аст ва ба дурустї ки ман аз са ба би 
калонсолї ба нотавонї расида ам?»

9. Гуфт: «(Ваъда) њамчунин аст; 
Пар вардигори ту гуфт: «ин кор 
бар Ман осон аст ва њамоно пеш 
аз ин туро офаридам ва ту чизе на
будї».

10. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
барои ман нишонае муайян кун!» 
Фармуд: «Нишонаи ту он аст, ки 
се шабонарўз – дар њолате, ки тан
дуруст бошї – бо мардум сухан 
гуф тан натавонї».

11. Пас, аз мењроб(и ибодат) бар 
ќавми худ берун омад ва ба сўи 
он њо ишорат кард, ки субњу шом 
тас бењ гўянд.1
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12. (Гуфтем:) «Эй Яњё, Китобро 
ба устуворї бигир». Ва ба ў дар 
њо ли кўдакї доної додем.

13. Ва аз назди Худ мењрубонию 
по кї (ба ў додем) ва ў парњезгор 
буд.
14. Ва ба падару модари худ некў
кир дор (буд) ва гарданкаши гу
нањгор набуд.

15. Ва рўзе, ки зоида шуд; ва рўзе, 
ки бимирад; ва рўзе, ки зинда баран
гехта шавад – бар вай салом бод!

16. Ва дар Китоб (ќиссаи) Марям
ро ёд кун, он гоњ, ки дар љое ба 
сам ти баромадани офтоб аз касони 
худ канора гирифт!

17. Пас, ин љониб аз онњо парда 
ги рифт. Пас, ба сўи ў рўњи Худ
ро2 фиристодем, ки барои Марям 
дар сурати одамии дурустандом 
намоён шуд.

18. Гуфт: «ба дурустї ки ман аз ту 
– агарчи парњезгор њам бошї – ба 
(Худои) рањмон паноњ мебарам».

19. Гуфт: «Љуз ин нест, ки ман фи
ристодаи Парвардигори ту њас там, 
то ба ту тифли покизае бибахшам».

20. Гуфт: «Чї гуна маро тифле 
пай до шавад ва (њол он ки) ба ман 
њељ одамї даст нарасонидааст ва 
њар гиз зинокор набудам?»

21. Гуфт: «(Ваъдаи њаќ) њамчу
нин аст; Парвардигори ту фармуд, 
ки ин (кор) бар ман осон аст; ва 
мехоњем, ки ин тифлро барои мар
дум нишона ва бахшише аз љониби 
Худ бикунем; ва ин (њама) кори 
шуданї аст».

22. Пас (Марям) он тифлро бор ги
рифт ва ба (сабаби) он њамл ба љои 
дур (аз мардум) канора гирифт.

23. Пас, дарди зоидан ўро ба сўи 
танаи дарахти хурмо овард. (Ма
рям) гуфт: «Эй кош, пеш аз ин ме
мурдам ва аз хотирњо фаромўш 
ме шудам!»

24. Пас, ўро аз љониби поини ў 
овоз дод, ки: «андўњ махўр, ња
мо но Парвардигори ту аз зери (ќа
дами) ту љўе пайдо кардааст!

25. Ва танаи дарахти хурморо ба 
сўи хеш биљунбон, то бар сари ту 
хурмои тоза(и аз дарахт чидаро) 
биафканад!
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26. Пас, бихўр ва биошом ва 
осуда чашм шав; пас, агар аз ода
миён касеро бибинї, бигў: «ба 
ду рустї ки ман барои (Худои) 
рањ мон рў заро назр кардаам, пас, 
им рўз бо њељ одамї сухан нахоњам 
гуфт!»

27. Пас, исоро бардошта, пеши ќав
ми худ овард. Гуфтанд: «Эй Мар ям, 
ба ростї ки чизе зишт овар дї!

28. Эй хоњари Њорун, падари ту 
мар ди бад набуд ва модари ту зи
но кунанда набуд!»

29. Пас (Марям) ба тифли худ 
ишо рат кард. Гуфтанд: «Чї гуна 
бо касе, ки кўдаке дар гањвора аст, 
су хан гўем?»

30. (исо) гуфт: «Ман бандаи Ху
до ям, ба ман Китоб додааст ва ма
ро пайѓамбар сохтааст.

31. Ва маро – њар љо, ки бошам – 
бо баракат сохтааст ва маро – мо
дом ки зинда бошам – ба намозу 
закот њукм фармудааст.

32. Ва (маро) ба модари худ некў
кор (сохтааст) ва маро гарданка
ши бадбахт накардааст.

33. Ва рўзе, ки зоида шудам; ва 
рўзе, ки бимирам; ва рўзе, ки зин
да барангехта шавам – бар ман са
лом аст».

34. ин (ќиссаи) исо писари Ма
рям аст; (мурод) сухани рост аст, 
ки мардум дар вай ихтилоф меку
нанд.

35. лоиќи Худо он нест, ки ба њељ 
ваљњ фарзанде бигирад – покї 
Ўро аст. Чун кореро саранљом ку
над, љуз ин нест, ки ба он мегўяд: 
«Шав!» Пас, мешавад.

36. Ва (исо гуфт:) «ба дурустї ки 
Худо Парвардигори ман ва Пар
вардигори шумо аст; пас, ибодати 
Ў кунед! ин роњи рост аст».

37. Пас, гурўњњо миёни хеш ихти
лоф карданд. Пас, вой бар кофирон 
аз њозир шудан дар рўзи бузург!

38. рўзе, ки пеши Мо биёянд, чї 
ќадар шунаво ва чї ќадар бино бо
шанд! лекин ин ситамгарон имрўз 
дар гумроњии ошкоранд.
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39. Ва онњоро аз рўзи пушаймонї 
битарсон! Чун кор ба анљом расо
нида шавад ва онњо дар ѓафлат бо
шанд ва онњо имон намеоранд.

40. Њамоно Мо заминрову њар ка
серо, ки бар замин аст, Ворис ша
вем; ва ба сўи Мо бозгардонида 
ша ванд.

41. Ва дар Китоб (ќиссаи) ибро
њим ро ёд кун; ба дурустї ки вай 
пай ѓамбаре росткирдор буд!

42. (Ёд кун) чун ба падари худ 
гуфт: «Эй падари ман! Чаро чизе
ро ибодат мекунї, ки намешуна
вад ва намебинад ва аз ту чизеро 
дафъ намекунад?

43. Эй падари ман! ба дурустї ки 
он чи аз илм ба ман омадааст, ба ту 
на омадааст; пас пайравии ман кун, 
то туро ба роњи рост њидоят ку нам!

44. Эй падари ман! Шайтонро ибо
дат макун, ба дурустї ки Шайтон 
(Худои) рањмонро нофармон аст!

45. Эй падари ман! аз он метар
сам, ки аз (Худои) рањмон азобе 
ба ту бирасад, пас, ќарини Шай
тон бошї».

46. Гуфт: «Эй иброњим, оё ту аз 
худоёни ман рўгардон њастї? агар 
бознаистї, албатта, туро сангсор 
ку нам; ва муддате дароз аз ман 
дур бош!»

47. Гуфт: «салом бар ту бод! ба
рои ту аз Парвардигори хеш омур
зиш хоњам талабид, зеро Вай бар 
ман Мењрубон аст.

48. Ва аз шумову аз он чи ба љуз 
Худо мепарастед, канора мегирам 
ва Парвардигори худро ибодат хо
њам кард; умеди он аст, ки ба (са
баби) парастиши Парвардиго ри 
худ бадбахт набошам».

49. Пас, чун аз онњову аз он чи ба 
љуз Худо мепарастиданд, канора 
ги рифт; ба вай исњоќу Яъќубро 
ато кардем ва њар якеро пайѓамбар 
сох тем.

50. Ва ба онњо аз бахшиши Худ 
(чиз њо) ато кардем ва барояшон 
хай ри бузурге нињодем.

51. Ва дар Китоб (ќиссаи) Мўсо
ро ёд кун! ба дурустї ки вай (бан
даи) холис ва фиристодае пайѓам
бар буд.
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52. Ва ўро аз љониби рости кўњи 
Тур нидо кардем ва ўро дар њоле, 
ки розгўянда буд, (ба Худо) наз
дик гардонидем.
53. Ва аз бахшиши Худ барода
ри ў Њорунро дар њоле, ки ў пай
ѓамбар буд, ба ў ато кардем.
54. Ва дар Китоб (ќиссаи) ис
моил ро ёд кун! ба дурустї ки вай 
рост ваъда ва фиристодае пай ѓам
бар буд.

55. Ва ањли худро ба намозу закот 
мефармуд ва назди Парвардигори 
хеш писандида буд.
56. Ва дар Китоб (ќиссаи) идрис
ро ёд кун! ба дурустї ки вай пай
ѓамбаре росткирдор буд.
57. Ва ўро ба маконе баланд бар
доштем.3

58. Онњо аз (зумраи) пайѓамбарон 
аз фарзандони Одам ва аз нас
ли касоне, ки бо Нўњ (дар киштї) 
бардоштем ва аз фарзандони иб
ро њим ва Яъќуб ва аз љумлаи ка
соне, ки онњоро роњи рост наму
дем ва баргузидем – касонеанд, ки 
Худо бар онњо инъом кард – чун 
бар онњо оятњои (Худои) рањмон 
хонда мешуд, саљдакунону гирён 
ба замин меафтоданд.

59. Пас, баъд аз онњо касоне чанд 
љонишин шуданд, ки намозро тарк 
карданд ва хоњишњо(и нафс)ро 
пайравї карданд; пас љазои гумро
њиро хоњанд ёфт,

60. магар касе, ки тавба кард ва 
имон овард ва кори шоиста ба 
амал овард. Онњо ба бињишт да
роянд ва бар онњо њељ ситам карда 
на шавад, –
61. (ба) бўстонњои њамеша мон
дан, ки (Худои) рањмон ба бан

да го ни Худ – аз ѓайб – ваъда до
дааст; ба дурустї ки ваъдаи Ў 
фарора санда аст.

62. Он љо њељ сухани бењуда нашу
наванд, ба ѓайр аз «салом» ва дар 
он љо субњу шом барои онњо рў
зиашон њаст.

63. ин њамон бињишт аст, ки ба 
ка се аз бандагони Хеш ато кунем, 
ки парњезгор буд.

64. (Фариштагон гуфтанд:) «Ва мо 
љуз ба њукми Парвардигори ту фу рў 
намеоем; илми он чи пеши мо аст4 ва 
он чи аќиби мо аст5 ва он чи дар ми
ёни ин аст, аз они Ўст; ва Пар вар
дигори ту фаромўшкор нест».
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65. Ўст Парвардигори осмонњову 
за мин ва он чи миёни инњо аст; пас 
ибодати Ў кун ва дар ибодати Вай 
шикебо бош! Оё њамноме6 барои Ў 
медонї?

66. Ва одамї7 мегўяд: «Оё чун би
ми рам, зинда берун оварда хо њам 
шуд?»

67. Оё одамї ёд намекунад, ки Мо 
пеш аз ин ўро офаридем ва ў њељ 
чизе набуд?

68. Пас, ќасам ба Парвардигори 
ту, ки онњо ва шайтонњоро, албат
та, бармеангезем, сипас њамаи он
њо ро гирдогирди дўзах дар њоле 

ки ба зону дарафтодаанд, њозир 
ме кунем.

69. сипас, аз онњо аз њар уммате 
касеро берун кашем, ки аз рўи но
фар монї бар (Худои) рањмон сар
каштар аст.

70. сипас, њамоно Мо ба касоне 
До нотарем, ки ба даромадани дў
зах сазовортаранд.

71. Ва аз шумо њељ кас нест, магар 
он ки ба он ворид мегардад. (ин 
ваъда) бар Парвардигори ту њук
ми њатмї аст.

72. сипас, парњезгоронро мера њо
нем ва ситамгаронро он љо ба зону 
дарафтода мегузорем.

73. Ва чун оятњои равшани Мо 
бар онњо хонда шавад, кофирон 
ба мўъминон гўянд: «Кадом як аз 
ин ду гурўњ дар мартаба бењтар ва 
маљлисаш некўтар аст?»8

74. Ва пеш аз онњо бисёр табаќаи 
мардумро, ки рахти хона ва наму
ди бењтар доштанд, њалок кардем.

75. бигў: «Њар ки дар гумроњї бо
шад, (Худои) рањмон ўро (ба тад
риљ) афзун медињад, то ваќте он 
чиро бибинанд, ки ба он тарсони
да шуданд: ё азобро, ё ќиёматро. 
Пас, хоњанд донист, ки кадом як 
дар мартаба бадтар ва лашкараш 
но тавонтар аст.

76. Ва Худо ба роњёфтагон њи
доят ро зиёда медињад. Ва некињои 
пояндаи шоиста назди Парварди
гори ту аз рўи подош бењтар ва ба 
оќибат некўтаранд.
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77. Оё он касро дидї, ки ба оятњои 
Мо кофир шуду гуфт: «ба ман, 
ал бат та, молу фарзанд дода ша
вад».9

78. Оё бар ѓайб огоњ шудааст, ё аз 
назди (Худои) рањмон паймоне 
ги рифтааст?

79. На чунин аст! Он чиро, ки ме
гў яд, хоњем навишт ва ба ў азобро 
бар азоб афзун дињем.

80. Ва он чиро, ки мегўяд, пас, аз 
вай бозситонем; ва яккаву танњо 
пеши Мо биёяд.

81. Ва ба љуз Худо худоёне гириф
танд, то онњоро сабаби иззат бо
шанд.
82. Чунон набувад! Парастиши ху
доёни худро мункир хоњанд шуд 
ва бар онњо ситезанда хоњанд шуд.

83. Оё надидї, ки Мо шайтонњоро 
бар кофирон мефиристем: онњоро 
ба љунбондане мељунбониданд.

84. Пас, бар онњо шитоб макун! 
Љуз ин нест, ки Мо бар онњо муд
дат мешуморем.

85. рўзе, ки парњезгоронро ба сўи 
(Худои) рањмон чун (саворони) 
ба мењмонї раванда барангезем;

86. ва гунањгоронро ба сўи дўзах 
чун ташнагон биронем, –

87. шафоат кардан натавонанд, 
ма гар касе, ки аз назди (Худои) 
рањ мон паймоне гирифтааст.10

88. Ва гуфтанд: «(Худои) рањмон 
фар занд гирифтааст».

89. (Фармуд:) ба дурустї ки чизи 
зиште оварданд!

90. Наздик аст, ки аз он (сухан) 
ос монњо бишикофанд ва замин 
биши кофад ва кўњњо порапора 
шу да биафтад –

91. ба сабаби он, ки барои (Ху
дои) рањмон фарзанде хонданд.
92. Ва (Худои) рањмонро насазад, 
ки фарзанд гирад.

93. Љуз ин нест, ки њар ки дар ос
монњо ва замин аст, ба бандагї пе
ши (Худои) рањмон биёяд.
94. ба дурустї ки онњоро (ба илм) 
фаро гирифтааст ва онњоро ба 
диќ ќат шумор кардааст.

95. Ва њар як аз онњо рўзи ќиёмат 
яккаву танњо пеши Вай оянда аст.
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96. Њамоно (Худои) рањмон барои 
касоне, ки имон оварданд ва кор
њои шоиста карданд, дўстиро пай
до хоњад кард.11

97. Љуз ин нест, ки ќуръонро ба 
з а бони ту осон сохтем, то ба он 
пар њезгоронро мужда дињї ва ба 
он гурўњи ситезандаро битарсонї.

98. Ва пеш аз онњо табаќањои би
сё ри мардумро њалок кардем; оё 
аз онњо њељ касро мебинї, ё аз он
њо андак овозе мешунавї?

20. Сураи ТОЊО

Дар Макка нозил шуд, 135 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. То. Њо.
2. ќуръонро бар ту фурў нафи
рис тодем, то ранљ кашї.

3. лекин барои касеро панд додан 
(фу рў фиристодем), ки метарсад.

4. Фурў фиристодан аз љониби 
Ња моне аст, ки замину осмонњои 
ба ландро офаридааст.

5. Вай бисёр бахшояндаи муста
ќар1 бар арш аст.

6. Ўрост он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин ва он чи дар миёни ин њо 
ва он чи зери хоки намнок аст.

7. Ва агар суханро ошкоро кунї 
– пас Вай (сухани) пинњону пин
њон тарро медонад.

8. Худо (Он аст), ки ба љуз Вай 
њељ худое нест, номњои некў аз 
они Ўст.

9. Ва оё хабари Мўсо ба ту омада
аст?

10. Чун оташе дид, пас, ба хонадо
ни худ гуфт: «Диранг кунед, ба 
ду рустї ки ман оташе дидаам, 
умед дорам, ки аз он оташ шўълае 
пе ши шумо биорам, ё бар он оташ 
рањ намої биёбам».

11. Пас, чун назди оташ биомад, 
ов оз дода шуд: «Эй Мўсо!

12. ба дурустї ки Ман Пар вар ди
го ри туам; пас, наълайни2 худро 
аз пой бикаш, њамоно ту дар водии 
поки Туво њастї!
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13. Ва Ман туро баргузидам, пас 
ба сўи он чи (ба тариќи) вањй фи
рис тода мешавад, гўш бинењ!
14. ба дурустї ки Ман Худо њас
там, ѓайри Ман худое нест; пас, 
Ма ро ибодат кун ва намозро барои 
ёд кардани Ман барпо дор!

15. ба дурустї ки ќиёмат омаданї 
аст. Мехоњам, ки (ваќти) онро 
пин њон до рам, то њар касе ба ивази 
он чи мекард, подош дода шавад.

16. Ва бояд касе, ки ба он имон 
надорад ва хоњиши нафси худро 
пайравї кардааст, туро аз (бовар 
доштани) он бознадорад; он гоњ 
ња лок шавї.
17. Ва, эй Мўсо, ин чист ба дасти 
рости ту?»
18. Гуфт: «ин асои ман аст, бар он 
такя мекунам ва бо он бар гўс фан
дони худ барг мерезонам ва дар ин 
асо маро корњои дигар низ њаст».

19. Гуфт: «Эй Мўсо, онро биаф
кан!»
20. Пас, онро биафканд. Ва нога
њон море шуд, ки мешитофт.
21. Гуфт: «инро бигиру матарс! 
Он ро ба шакли нахустинаш боз 
хо њем гардонид.
22. Ва дасти худро ба баѓали худ 
ба њам ор, то сафеди беайб берун 
ояд, (ки ин) нишонае дигар аст!
23. (Мехоњем), ки баъзе нишо на
њои бузурги Хешро ба ту бинамо
ёнем.

24. ба сўи Фиръавн бирав, ба ду
рустї ки вай аз њад гузаштааст!»
25. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
синаи маро бароям кушода кун;
26. ва кори маро бароям осон кун;
27. ва аз забони ман гирењро бику
шой,

28. то сухани маро фањм кунанд;
29. ва аз касони ман бароям вази
ре муќаррар кун,
30. Њорун – бародари маро;

31. ва ба сабаби ў тавоноии маро 
ус тувор кун;

32. ва ўро дар кори ман шарик кун,
33. то тасбењи Ту бисёр гўем;

34. ва ёди Ту бисёр кунем!
35. ба дурустї ки Ту ба ањволи мо 
бино њастї!»

36. Гуфт: «Эй Мўсо, њамоно дар
хос тат ба ту дода шуд!
37. Ва ба дурустї ки ба ту бори 
ди гар неъмат(и фаровон) додем.
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38. Чун ба сўи модарат он чи ил њом 
карданї буд, илњом фиристодем,

39. ки: «ин тифлро дар сандуќ би
афкан, пас сандуќро дар дарё би
афкан, то дарё ўро ба канора аф
канад; (то) душмани Ман ва душ
мани вай ўро бигирад!» Ва аз 
љо ниби Хеш бар ту муњаббате аф
кандам; ва (хостам) то ки дар њу
зури Ман парварда шавї.

40. Чун хоњари ту мерафт, пас ме
гуфт: «Оё шуморо ба касе далолат 
кунам, ки ин тифлро нигањбонї 
ку над?» Пас туро ба сўи мода
рат бозовардем, то чашми вай рав
шан шавад ва андўњгин набошад; 
ва шахсеро бикуштї, пас туро аз 

ан дўњ халос сохтем; ва туро ба 
оз мудан дар ранљ афкандем; пас 
солњое чанд дар (миёни) ањли Ма
дян диранг кардї; сипас, эй Мўсо, 
ба таќдири илоњї (ба ин водї) 
ома дї.
41. Ва туро барои Хеш (хос) сох
та ам.

42. Туву бародарат бо нишонањои 
Ман биравед ва дар ёди Ман сустї 
макунед!
43. ба сўи Фиръавн биравед, ња
моно вай аз њад гузаштааст!

44. Пас, бо вай сухани нарм би
гўед, бувад ки пандпазир шавад, ё 
битарсад!»

45. Гуфтанд: «Эй Парвардигори 
мо, њамоно аз он метарсем, ки мо
ро озор дињад, ё саркашї кунад!»
46. Гуфт: «Матарсед, њамоно Ман 
бо шумоам, мешунаваму мебинам!

47. Пас, пеши вай бираведу би гўед: 
«Мо фиристодагони Парвардиго
ри ту њастем; пас банї исроилро 
бо мо бифирист ва онњоро азоб ма
кун! ба дурустї ки мо пе ши ту аз 
љониби Парвардигори ту нишона 
овардем; ва салом бар ка се, ки пай
равии роњи њидоят кунад.

48. Њамоно ба сўи мо вањй фирис
тода шуд, ки азоб барои касе бо
шад, ки дурўѓ шумурад ва рўй 
гар донад».3

49. (Фиръавн) гуфт: «Эй Мўсо, 
пас, Парвардигори шумо кист?!»
50. Гуфт: «Парвардигори мо Он 
аст, ки ба њар чизе сурати сазово ри 
ўро дод, сипас ба ў роњ намуд».4

51. Гуфт: «Пас, њоли (ањли) ќарн
њои нахустин чист?»
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52. Гуфт: «илми он назди Парвар
дигори ман дар Китобест, ки Пар
вардигори ман ѓалат намекунад ва 
фаромўш наменамояд».

53. Ў (Он Худой) аст, ки заминро 
ба рои шумо фарше сохт ва дар он 
љо барои шумо роњњо равон кард 
ва аз осмон обро фурў фиристод. 
Пас, аз он об навъњои гиёњњои гу
ногунро берун овардем.

54. (Гуфтем:) «бихўред ва чањор
поё ни худро бичаронед! ба дурус
тї ки дар ин (њама) барои соњиб
хи радон нишонањое њаст».

55. аз замин шуморо офаридем ва 
ба замин шуморо бозмегардонем 
ва бори дигар шуморо аз он берун 
орем.

56. Ва ба дурустї ки ба Фиръавн 
тамоми нишонањои Хешро намоён
дем. Пас, дурўѓ бишумурду ќабул 
накард.

57. Гуфт: «Эй Мўсо, оё омадї, то 
мо ро ба љодуи худ аз заминамон 
бе рун кунї?!

58. Пас, њамоно мо љодуе монан
ди он пеши ту биёрем; пас, миёни 
мо ву миёни худ дар љои маќбул(и 
њар ду тараф) ваъдагоње муайян 
кун, ки мову ту онро хилоф наку
нем!»

59. Гуфт: «Ваъдагоњи шумо рўзи 
ороиш5 аст ва он, ки мардум ваќти 
чошт љамъ карда шаванд».

60. Пас, Фиръавн (ба хона) боз
гашт ва (соњибони) макри худро 
љамъ кард; сипас биомад.

61. Мўсо ба соњирон гуфт: «Вой 
бар шумо, ба Худо дурўѓ мебан
дед, он гоњ шуморо ба азоб њалок 
со зад; ва њамоно њар ки дурўѓ бан
дад, ба матлаб нарасад».

62. Пас (соњирон) дар миёни хеш 
ба кори худ гуфтугў карданд ва 
роз гуфтанро пинњон доштанд.
63. Гуфтанд: «албатта, ин ду шахс 
соњиранд, мехоњанд, ки бо сењ ри 
худ шуморо аз сарзаминатон берун 
кунанд ва дини шоистаи шу мо ро 
(аз байн) бибаранд.

64. Пас, асбоби сењри худро ба 
њам оред, сипас саф кашида биёед; 
ба дурустї ки имрўз њар ки ѓолиб 
ояд, растагор шавад!»
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65. Гуфтанд: «Эй Мўсо, ё ту ме
аф канї,6 ё мо аввалин касе бошем, 
ки биафканад?!»
66. Гуфт: «балки шумо афканед!» 
Пас, ногањон, ба сабаби сењрашон 
пеши Мўсо (чунин) намудор шуд, 
ки расанњову асоњояшон медаванд.

67. Пас, Мўсо дар дили худ тарсе
ро ёфт.

68. Гуфтем: «Матарс, ба дурустї 
ки ту бартар њастї!
69. Ва он чиро дар дасти рос тат 
аст, биафкан, то чизеро, ки со њи
рон сохтаанд, фурў барад! Ња моно 
он чи сохтаанд, љодуи љоду ку
нанда аст ва соњир њар љо, ки ра
вад, растагор намешавад».7

70. Пас, соњирон ба саљда да
рафканда шуданд; гуфтанд: «ба 
Парвар дигори Њоруну Мўсо имон 
овар дем».

71. (Фиръавн) гуфт: «Оё пеш аз 
он, ки ба шумо иљозат дињам, ўро 
бовар доштед? ба дурустї ки вай 
бузурги шумо аст, ки ба шумо сењр
ро омўхтааст; њамоно ман даст њову 
пойњои шуморо аз хилоф8 би бурам 
ва шуморо бар танањои дарахти 
хурмо бар дор кашам ва ал бат та, 
хоњед донист, ки азоби ка дом як аз 
мо сахттару пояндатар аст».

72. Гуфтанд: «Њаргиз туро бар 
он чи аз далоили равшан пеши мо 
ома дааст ва бар Худое, ки моро 
офарид, ихтиёр накунем. Пас, њар 
њукме мехоњї, бикун! Љуз ин нест, 
ки ту дар ин зиндагонии дунё 
њукм мекунї.

73. ба дурустї ки мо ба Парвар
дигори хеш имон овардем, то гу
ноњони моро ва он чи ту моро 
бар он маљбур кардї, ки сењр ку
нем, барои мо биомурзад; ва Худо 
бењтару Пояндатар аст».

74. Њароина њар ки гунањгор шу
да, пеши Парвардигори хеш биё
яд, пас, дўзах барои ўст. Он љо на 
мемирад ва на зинда мемонад.

75. Ва њар ки мўъмин пеши Ў би
ё яд ва корњои шоиста карда бо
шад, пас, барои онњо дараљањои 
баланд аст:

76. бўстонњои њамеша мондан, ки 
аз зери он љўйњо меравад дар њо ле, 
ки дар он љо љовидонанд. Ва ин по
доши он касе аст, ки пок шудааст.
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77. Њамоно ба сўи Мўсо вањй фи
ристодем, ки: «Ваќти шаб банда
гони Маро бибар, пас, дар дарё 
ба рояшон роњи хушк бисоз, (чу
нон ки) аз дарёфтани душманон 
на тарсї ва (аз ѓарќ шудан) анде
ша накунї!»

78. Пас, Фиръавн бо лашкарњои 
худ аз паи онњо баромад; пас он чи 
аз дарё онњоро пўшониданї буд, 
он њоро пўшонид.

79. Ва Фиръавн ќавми худро гум
роњ кард ва роњ нанамуд.

80. (Гуфтем:) «Эй банї исроил, 
ба дурустї ки шуморо аз душма
нони шумо наљот додем ва ба 
шумо дар љониби рости Тур ваъда 
додем;9 ва бар шумо манн ва сал
во10 фурў фиристодем».

81. (Гуфтем:) «аз покизањои он 
чи ба шумо рўзї додем, бихўред 
ва дар боби он аз њад магузаред, 
он гоњ хашми Ман бар шумо собит 
ша вад; ва њар кас, ки хашми Ман 
бар вай собит шавад, албатта, ња
лок шавад».

82. Ва ба дурустї ки Ман касеро 
Омурзанда њастам, ки тавба кунад 
ва имон оварад ва кори шоиста ку
над, пас, роњи рост ёбад.

83. Эй Мўсо, чї чиз туро аз ќавми 
худ (ѓофил монда) ба шитоб овард?11

84. Гуфт: «ќавми ман онњоеанд, 
ки дар паи ман (равон)анд; ва эй 
Парвардигори ман, ба сўи Ту ши
тофтам, то хушнуд шавї!»

85. (Худо) гуфт: «ба дурустї ки 
Мо ќавми туро пас аз ту дар ба ло 

афкандем ва сомирї онњоро гум
роњ сохт».

86. Пас, Мўсо хашмгини андўњнок 
ба сўи ќавми худ бозгашт; гуфт: 
«Эй ќавми ман, оё Парвардигора
тон ба шумо ваъдаи нек надода буд? 
Оё муддат бар шумо дароз шуд?12 
Ё хостед, ки хашме аз Парвардиго
ратон бар шумо вољиб шавад? Пас, 
ваъдаи маро хилоф кардед?»

87. Гуфтанд: «Ваъдаи туро ба их
тиёри хеш хилоф накардем; вале
кин моро водор карданд, то аз 
пе рояи ќавм13 борњо бардоштем. 
Пас, онро афкандем14 ва њамчунин 
со ми рї (низ) афканд».
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88. боз барояшон колбади гўсо
лаеро берун овард, ки ўро овози 
гов буд. Пас, гуфтанд:15 «ин пар
вар ди гори шумо ва парвардигори 
Мў со аст, пас, (Мўсо) фаромўш 
кар да аст».

89. Оё онњо намедиданд, ки суха
неро ба сўи онњо бознамегардо
над ва барояшон њељ зиёне ва суде 
(кар да) наметавонад?

90. Ва њамоно Њорун пеш аз ин ба 
онњо гуфта буд: «Эй ќавми ман, 
љуз ин нест, ки ба ин гўсола мубта
ло шудаед; ва ба дурустї ки Пар
вардигори шумо (Худои) рањмон 
аст, пас, маро пайравї кунед ва ба 
њукми ман итоат намоед!»

91. Гуфтанд: «Мо барои (парасти
ши) гўсола њамеша ќоим хоњем 
буд, то ваќте ки Мўсо ба сўи мо 
боз ояд».

92. (Мўсо омад ва) гуфт: «Эй Њо
рун, чун онњоро дидї, ки гумроњ 
шу данд, чї чиз туро боздошт –

93. аз он, ки маро пайравї кунї? 
Оё ба њукми ман хилоф кардї?»

94. Гуфт: «Эй писари модари ман, 
риши марову мўи сари маро ма
гир; ба дурустї ки ман аз он тар
сидам, ки гўї: «Дар миёни фар
зандони Яъќуб људої афкандї ва 
сухани маро нигоњ надоштї!»

95. (Мўсо) гуфт: «Пас, эй соми
рї, њоли ту чист?»

96. Гуфт: «Ман он чиро дидам, ки 
мардуми дигар онро надида буданд 
ва муште аз наќши пои фиристода16 
гирифтам, пас, онро афкандам.17 
Ва нафси ман (ин корро) пеши ман 
ба њамин сифат биорост».

97. Гуфт: «Пас, бирав, ба дурустї 
ки дар зиндагонї туро сазо ин аст, 
ки гўї: «Даст нарасонед!»18 Ва ња
моно туро ваъдае дигар аст, ки дар 
он дар њаќќи ту хилоф карда на
шавад; ва ба сўи маъбуди худ ни
гоњ кун, ки бар (парастиши) он 
ќоим шуда будї: албатта, онро би
сў зонем, пас, онро дар дарё ба як 
бор пароканда созем!

98. Љуз ин нест, ки Маъбуди шумо 
Ху до аст – Он, ки ба љуз Ў њељ ху
до(и барњаќ) нест; аз рўи дониш 
њама чизро фаро гирифтааст».
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99. инчунин бар ту19 аз ахбори 
он чи гу заштааст, ќисса мехонем; 
ба ду рустї ки аз назди Хеш ба ту 
пан де до даем.
100. Њар ки аз он рўй бигардонад, 
пас, вай дар рўзи ќиёмат бореро 
бар дорад.20

101. Дар он (бори азоб) љови до
нанд ва вай дар рўзи ќиёмат барои 
он њо бад бор кашидане аст.
102. рўзе, ки дар сур дамида ша
вад ва Мо гунањгоронро он рўз ка
будчашм барангезем,

103. пинњону оњиста дар миёни 
хеш гўянд: «ба љуз дањ (шабо на
рўз) диранг накардаед».21

104. Мо ба (њаќиќати) он чи мегў
янд, Донотарем, чун дар равиш 
не кў тарини онњо бигўяд: «ба љуз 
як рўз диранг накардед».

105. Ва туро аз кўњњо мепурсанд, 
бигў: «Парвардигори ман њамаи 
он њоро пароканда кунад.

106. Пас, заминро (чун) майдоне 
њам вор бигузорад,
107. ки дар он њељ каљї ва њељ ба
ландї набинї».

108. Он рўз њама аз паи овозку
нанда22 мераванд, ки дар он (пай
равї) њељ каљї набошад; ва овозњо 
барои (Худои) рањмон паст ша
ванд; пас, ба љуз овози нарм (чи
зе) нашунавї.

109. Он рўз шафоат нафъ нади
њад, магар барои касе, ки Худо 
ба ў иљозат бидињад ва ўро аз рўи 
гуф тор биписандад.23

110. (Худо) он чиро медонад, ки 
пе ши рўи одамиён аст ва он чиро, 

ки паси пушти онњо аст. Ва ода
миён Худоро ба дониш фаро наги
ранд.

111. Ва рўйњо(и мардум) барои 
Зин даи Поянда ниёиш кунанд; 
ња мо но њар ки ситамро бардошта 
овард, бебањраву навмед монд.

112. Ва њар ки корњои шоиста ба 
љо оварад ва ў мўъмин бошад, пас, 
вай аз ситаме ва нуќсоне натарсад.

113. Ва њамчунин Китобро ќуръ
они арабї фурў фиристодем ва дар 
он бимњоро гуногун баён кардем, 
то бувад ки парњезгор шаванд, ё 
барои онњо пандеро падид ова рад.
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114. Пас, баландќадр аст Худо – 
Под шоњи барњаќ. Ва ба хондани 
ќуръ он – пеш аз он, ки вањйи он 
ба сўи ту ба анљом расонида ша
вад, шитоб макун; ва бигў: «Эй 
Пар вар дигори ман, маро дониш 
би аф зой!»

115. Ва ба дурустї ки пеш аз ин ба 
сўи Одам њукм фиристодем; пас 
фаромўш кард ва ўро (дар ин гу
ноњ) бо азми устувор наёфтем.24

116. Ва (ёд кун) чун ба фаришта
гон гуфтем: «ба Одам саљда ку
нед!» Пас, њама саљда карданд, 
ма гар иблис – сар печид.

117. Пас, гуфтем: «Эй Одам, ња
мо но ин туро ва зани туро душ
ман аст; пас, бояд ки шуморо аз 
би њишт берун накунад, ки он гоњ 
ранљ кашї.

118. ба дурустї ки (дар бињишт) 
барои ту ин њаст, ки дар он љо гу
русна нашавї ва барањна набошї;

119. ва он, ки ту он љо ташна на
бошї ва гармии офтоб наёбї».
120. Пас, Шайтон ўро ба васваса 
ан дохт, гуфт: «Эй Одам, оё туро 
бар дарахти њамеша будан ва бар 
подшоњие, ки кўњна нагардад, да
лолат кунам?!»

121. Пас, аз он (дарахт) хўрданд 
ва шармгоњашон ба онњо намоён 
шуд ва дар он шуданд, ки бар хеш 
аз барги дарахтони бињишт мечас
пониданд. Ва Одам ба Парварди
гори худ нофармонї кард; пас, 
роњ ро гум кард.
122. сипас, Парвардигораш ўро 
бар гузид, пас, бар вай ба рањмат 
боз гашт ва роњ намуд.

123. Гуфт: «Шумо њар ду аз би
њишт фуруд оед, њама бо њам; (ав
лоди) шумо якдигарро душман 
бо шанд. Ва агар аз љониби Ман 
њидояте ба шумо биёяд, пас, њар 
ки њидояти Маро пайравї кунад, 
гумроњ нашавад ва ранљ накашад.

124. Ва њар ки аз ёд кардани Ман 
рўгардон шавад, пас, барои ў зин
дагоние танг бувад ва рўзи ќиёмат 
ўро нобино барангезем».

125. Гўяд: «Эй Парвардигори ман, 
чаро маро нобино барангехтї? Ва 
ња моно ман пеш аз ин бино будам».
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126. Гўяд: «Њамчунин, нишонањои 
Мо ба ту омад, пас онњоро фаро
мўш кардї; ва њамчунин, имрўз ту 
фаромўш карда шавї».

127. Ва њамчунин, ба њар кас, ки 
аз њад гузарад ва ба оятњои Пар
вар дигори худ имон наоварад, са
зо медињем; ва њамоно азоби охи
рат сахттару пояндатар аст.

128. Оё он чиз ба онњо роњ нана
моёнд, ки пеш аз онњо табаќањои 
би сё ри мардумро њалок кардем, 
ки (акнун) дар манзилњои он ња
локшудагон роњ мераванд? ба 
дурустї ки дар ин барои соњиб хи
радон нишонањое њаст.

129. Ва агар сухане, ки собиќан 
аз Парвардигори ту содир шуд; 
ва ваќти муайян намебуд, њамоно 
азоб лозим мешуд.

130. Пас, бар он чи мегўянд, сабр 
кун; ва ба ситоиши Парвардиго
ри хеш пеш аз баромадани офтоб 
ва пеш аз фурў шудани он тасбењ 
гў; ва баъзе соатњои шаб ва атро
фи рўз тасбењ гў, бувад ки хуш
нуд шавї!

131. Ва ба сўи он чизе ду чашми 
худ ро боз макушой, ки гурўњњое 
аз онњоро ба он – аз ороиши зин
дагонии дунё – бањраманд сохта
ем, то онњоро дар он биозмоем. Ва 
рўзии Парвардигори ту бењтару 
пояндатар аст.

132. Касони худро ба намоз би
фар мо ва бар адои он шике бої 
кун! аз ту рўзї (доданро) наме
хо њем, Мо ба ту рўзї меди њем; ва 
оќи бат(и хайр) барои (ањли) таќ
во аст.

133. Ва (кофирон) гуфтанд: «Ча ро 
нишонае аз љониби Парварди гори 
хеш пеши мо намеорад?» Оё дале
ли равшан аз он чи дар Ки тоб њои 
пешин аст, ба онњо наомадааст?25

134. Ва агар Мо онњоро пеш аз фи
ристодани пайѓамбаре ња лок ме
кардем, њамоно мегуфтанд: «Эй 
Пар вардигори мо, ча ро пай ѓам ба ре 
ба сўи мо нафи рис тодї, то пеш аз 
он, ки хор шавем ва расво гардем, 
оят њои Туро пай равї мекардем?!»

135. бигў: «Њар яке мунтазир аст; 
пас, шумо низ мунтазир бошед; 
хоњед донист: ањли роњи рост кис
танд ва кї роњ ёфтааст».
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21. Сураи анбиё
(ПайЃаМбарОН)

Дар Макка нозил шуд, 112 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба мардум (њангоми) њисоба
шон наздик шуд ва онњо дар ѓаф
лат рўгардонанд.

2. Њељ панди нави падидоварда аз 
љониби Парвардигорашон ба онњо 
намеояд, магар он ки онро бозику
нон бишунаванд –

3. дар њоле, ки дилњояшон ѓофил 
шудааст. ин золимон пинњон роз 
гуфтанд, ки: «ин шахс ба љуз ода
мие монанди шумо (касе) нест; оё 
шумо сењрро дидаву дониста ќа
бул мекунед?»

4. (Пайѓамбар) гуфт: «Парварди
гори ман њар суханеро, ки дар ос
мону замин бошад, медонад; ва Ў 
Шунавои Доно аст».

5. балки гуфтанд: «(ин ќуръон) 
хобњои парешон аст». балки (гў
янд): «Онро (аз худ) барбаста
аст». балки (гўянд): «Ў шоир аст. 
Пас, бояд ки нишонае пеши мо би
ёрад, чунон ки нахустиниён (бо 
он) фиристода шуданд».1

6. Пеш аз онњо њељ дење, ки онро 
нобуд кардем, имон наоварда буд. 
Оё онњо имон хоњанд овард?

7. Ва пеш аз ту ба љуз мардоне, ки 
ба онњо вањй мефиристодем, (ка
серо) нафиристодем. агар шумо 
на медонед, пас, аз ањли Китоб 
бипур сед!

8. Ва пайѓамбаронро колбаде 
насох тем, ки таом нахўранд ва 
(он њо) љовидона (њам) набуданд.

9. сипас, ваъдаро дар њаќќи он њо 
рост кардем ва онњорову њар киро 
хостем, бирањонидем ва аз њад гу
за рандагонро њалок кардем.

10. ба дурустї, ба сўи шумо Кито
бе фурў фиристодем, ки дар он 
панди шумо њаст. Оё ба аќл дарна
меёбед?



32321. сураи аНбиЁ

11. Ва бисёр дењањоро, ки (ањли 
он њо) ситамгар буданд, дарњам 
ши кас тем ва баъди онњо гурўње 
ди гар ро аз нав пайдо сохтем.

12. Пас, чун азоби Моро диданд, 
но га њон онњо аз он љо мегурехтанд.

13. (Гуфтем:) «Магурезед ва ба 
сўи маконе, ки дар он ба шумо 
осу дагї дода шуд ва ба сўи хона
њои хеш биравед, то бувад ки пур
сида шавед!»

14. Гуфтанд: «Эй вой бар мо! Ња
моно мо ситамгар будем».
15. Пас, њамеша гуфторашон ин 
буд, то ваќте ки онњоро мисли 
киш ти да равидашуда пажмурда 
гар до ни дем.

16. Ва Мо осмону замин ва он чи
ро, ки дар миёни онњо аст, ба бозї 
наофаридем.

17. агар мехостем, ки ба бозї би
гирем, њамоно онро аз назди Хеш 
месохтем – агар анљомдињанда(и 
ин кор) мебудем.

18. балки њаќро бар ботил меаф
канем; пас сари онро мешиканад 
ва ногањон он (ботил) нобуд ме
шавад. Ва вой бар шумо аз он чи 
баён мекунед!

19. Ва њар ки дар осмонњову за
мин аст, аз они Ў аст; ва онон, ки 
назди Ўянд,2 аз ибодати Ў сар
кашї намекунанд ва монда наме
шаванд.
20. Шабу рўз тасбењ мегўянд; сус
тї наменамоянд.
21. Оё аз замин3 инчунин худоёне 
ги рифтаанд, ки онњоро боз баран
гезонанд?4

22. агар дар осмонњову замин худо
ёне (чанд), ѓайри Худо, мебуданд, 
ња моно њар ду табоњ мегаштанд. 
Покї Худо – Худованди арш ро 
аст, аз он чи сифат мекунанд!

23. (Худо) аз он чи мекунад, пур
сида намешавад ва онњо пурсида 
мешаванд.

24. Оё ба љуз Худо худоён гириф
таанд? бигў: «Далели худро би
ёред! ин Китоби онњое аст, ки бо 
мананд ва ин Китоби онњое аст, ки 
пеш аз ман буданд. балки аксара
шон њаќро намедонанд, пас, онњо 
рўйгардонанд».
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25. Ва Мо пеш аз ту њељ пай ѓам
баре нафиристодем, магар он, ки 
ба сўи ў вањй мефиристодем, ки 
ѓайри Ман њељ худо(и барњаќ) 
нест; пас, Маро парастиш кунед!

26. Ва гуфтанд: «(Худои) рањмон 
фарзанд гирифтааст». Покї Ўро 
аст. балки онњо бандагони гиро
мианд,5 –

27. ба њељ сухан бар Худо пеш
дастї намекунанд ва онњо ба фар
мони Вай кор мекунанд.

28. (Худо) он чиро медонад, ки 
пеши рўяшон аст ва он чиро, ки 
паси пушташон аст ва шафоат на
мекунанд, магар барои касе, ки 
(Худо аз ў) хушнуд шудааст. Ва 
онњо аз тарси Худо бимноканд.

29. Ва аз онњо њар ки бигўяд: 
«Ман ба љуз Ў худоям» – ба ў дў
зах ро сазо медињем. Њамчунин, ба 
си тамгарон сазо медињем.

30. Оё кофирон надиданд, ки ос
монњову замин баста буданд, пас, 
онњоро во кардем;6 ва њар чизи 
зиндаро аз об пайдо кардем? Оё 
имон намеоранд?

31. Ва дар замин кўњњо пайдо кар
дем – то мабодо онњоро замин би
љунбонад ва дар он љо роњњои ку
шода пайдо кардем, то бувад ки 
онњо роњ ёбанд.

32. Ва осмонро саќфе нигоњдошта 
сохтем; ва онњо аз нишонањои ос
монї рўйгардонанд.

33. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шабу 
рўз ва офтобу моњро офарид; њар 
яке (аз ситорањо) дар осмоне ши
но мекунанд.

34. Ва пеш аз ту ба њељ одамї ња
меша буданро надодем. Оё агар ту 
бимирї, онњо њамеша бошанд?

35. Њар нафсе чашандаи марг аст 
ва шуморо ба тариќи имтињон ба 
сахтию осудагї гирифтор меку
нем; ва ба сўи Мо бозгардонида 
мешавед.
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36. Ва чун кофирон туро биби
нанд, љуз ба тамасхур туро наме
ги ранд; (мегўянд:) «Оё ин он 
шахс аст, ки худоёни моро ба бадї 
ёд мекунад?»7 Ва онњо ёди (Ху
дои) рањ монро мункиранд.

37. Одамї аз шитоб офарида шуд;8 
нишонањои Хешро ба шумо хо њам 
намоёнд; пас, аз Ман ба шитоб ма
хоњед.

38. Ва мегўянд: «агар ростгў њас
тед, ин ваъда кай бошад?»

39. агар кофирон (сурати њоли) 
он ваќтро бидонанд, ки оташро аз 
рўи хеш ва аз пушти хеш боздош
та натавонанд ва онњо нусрат дода 
нашаванд,

40. балки ќиёмат ногањон ба онњо 
биёяд, пас, онњоро њайрон гардо
над; ва онро дафъ карда натавонанд 
ва онњо мўњлат дода нашаванд.

41. Ва њамоно пеш аз ту ба пай ѓам
барон тамасхур карда шуд; пас, 
(азоби) он чи ба он (аз пай ѓам
барон) истењзо мекарданд, худ ка
сонеро фаро гирифт, ки тамасхур 
карданд.

42. бигў: «Кї шуморо шабу рўз аз 
(уќубати Худои) рањмон нигањ
бонї мекунад?» балки онњо аз ёди 
Парвардигори хеш рўйгардонанд.

43. Оё онњоро ба љуз Мо худоё
не њастанд, ки онњоро нигоњ медо

ранд,9 (њол он ки) худро ёрї дода 
наметавонанд ва на онњо аз уќу
бати Мо мањфуз бимонанд?

44. балки онњову падаронашон
ро бањраманд сохтаем, то ваќте 
муд дати умр бар онњо дароз шуд. 
Оё намебинанд, ки Мо замин(и 
куфр)ро даргирифт мекунем ва 
аз љонибњои он мекоњем? Оё онњо 
ѓа лабакунандаанд?
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45. бигў: «Љуз ин нест, ки шуморо 
бо (мазмуни) вањй метарсонам». Ва 
карон – чун тарсонида мешаванд – 
овози хонданро намешунаванд.

46. Ва агар андаке аз азоби Пар
вардигори ту ба онњо расад, ња
моно мегўянд: «Эй вой бар мо! ба 
дурустї ки мо ситамгар будем».

47. Ва тарозуњои адлро рўзи ќиё
мат дар миён нињем, пас, бар њељ 
кас дар њељ чиз ситам карда наша
вад; ва агар (амал) њамсанги донаи 
сипандон бошад, онро њозир ку
нем. Ва Мо Њисобкунанда басем.

48. Ва ба дурустї ки ба Мўсо ва 
Њорун Китоби људокунанда ва 
рав шан ва панде барои парњез го
рон додем –

49. касоне, ки аз Парвардигори 
хеш ѓоибона метарсанд ва онњо аз 
ќиё мат бимноканд.

50. Ва ин ќуръон панде бобаракат 
аст, ки онро фурў фиристодем; оё 
шумо ба он мункир њастед?

51. Ва њамоно Мо пеш аз ин ба иб
ро њим роњёбї(и муносиб)аш ро 
додем ва ба ањволи ў Доно будем.

52. Чун ба падари худ ва ќавми 
худ гуфт: «ин пайкарањо чист, ки 
шумо бар (парастиши) он гирд ме
оед?»

53. Гуфтанд: «Падарони худро па
растандаи онњо ёфтем».

54. Гуфт: «Њамоно шумо ва пада
рони шумо дар гумроњии ошкор 
будаед».

55. Гуфтанд: «Оё ба мо сухани 
ростро овардї, ё ту аз бозигарон 
њастї?»

56. Гуфт: «балки Парвардигори 
шумо Худованди осмонњову замин 
аст – Он, ки инњоро офарид; ва ман 
бар ин сухан аз гувоњон њас там.

57. Ва ба Худо ќасам, баъд аз он, 
ки пушт дода, рўй бигардонед, ал
батта, ин бутони шуморо тадбире 
кунам».
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58. Пас, онњоро резареза кард, 
магар аз онњо бути бузургро, то 
бувад ки онњо ба сўи ў бозгарданд.

59. Гуфтанд: «Кї ин корро бо ху
доёни мо кардааст? Њамоно вай аз 
ситамгарон аст».

60. Гуфтанд: «аз љавоне, ки ўро 
иброњим гўянд, шунидем, ки зик
ри бутон мекард».10

61. Гуфтанд: «Ўро ба њузури чаш
ми мардум биёред, то бувад ки 
онњо гувоњї дињанд».

62. Гуфтанд: «Эй иброњим, оё ту 
ин корро бо худоёни мо кардї?»

63. Гуфт: «балки онро ин бути бу
зур гашон кардааст, пас, агар су
хан мегўянд, аз бутон суол кунед!»

64. Пас, худ бозгаштанду гуф
танд:11 «ба дурустї ки шумо 
ситам га ред».

65. Пас, бар сарњои хеш нагунсор 
шуданд:12 «Њамоно ту медонї, ки 
он њо сухан намегўянд».

66. Гуфт: «Оё ба љуз Худо чизе
ро ибодат мекунед, ки ба шумо њељ 
нафъ намерасонад ва шуморо зиён 
намекунад?

67. уф бар шумо ва бар он чи шу
мо ба љуз Худо мепарастед! Оё ба 
аќл дарнамеёбед?»

68. (бо якдигар) гуфтанд: «Ўро би
сў зонед ва агар коре карданї њас
тед, худоёни худро нусрат ди њед!»13

69. Гуфтем: «Эй оташ, бар ибро
њим сард ва (бо)саломат бош!»

70. Ва бо ў фиреб кардан хостанд; 
пас, онњоро зиёнкортар сохтем.

71. Ва иброњиму лутро ба сўи за
мине бирањонидем, ки дар он ба
рои оламиён баракат нињодем.14

72. Ва ба ў исњоќро ва наберае 
(чун) Яъќубро ато кардем ва њар 
якеро некўкор сохтем.
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73. Ва онњоро пешво гардонидем, 
ки ба фармони Мо роњ менаму
данд; ва ба сўи онњо некўињо кар
дан ва барпо доштани намоз ва до
дани закотро вањй фиристодем; ва 
ибодаткунандагони Мо буданд.

74. Ва ба лут њикмату илм додем 
ва ўро аз дење, ки (ањли он) кор
њои нопок мекарданд, бира њо ни
дем. ба дурустї ки онњо ќав ми бад 
ва гунањгор буданд.

75. Ва ўро ба рањмати Хеш даро
вардем; њамоно вай аз шоистако
рон буд.

76. Ва Нўњро (ёд кун), чун пеш аз 
ин нидо кард. Пас, дуои ўро ќа
бул кардем; ва ўву касони ўро аз 
андўњи бузург рањо кардем.

77. Ва ўро бар ќавме нусрат до
дем, ки оятњои Моро дурўѓ шу
мур данд. ба дурустї ки онњо 
гу рў ње бад буданд; пас, њамаи он
њо ро якљо ѓарќ кардем.

78. Ва Довуду сулаймонро (ёд 
кун), чун дар боби зироате њукм 
кар данд, ки дар он ба ваќти шаб 
гўс фандони гурўње чаро карданд; 
ва Мо бар њукми онњо њозир будем.

79. Пас, (тариќи њукм кардани 
ху суматро) ба сулаймон фањ мо
нидем; ва ба њар яке њик мату до
ниш дода будем; ва ба Довуд кўњ
њоро мусаххар гардонидем; ва 
мур ѓонро низ (мусаххар кардем), 
ки бо ў тасбењ мегуфтанд. Ва Мо 
ан љом дињандаи ин кор будем.

80. Ва ба ў сохтани либосеро барои 
шумо омўхтем, ки шуморо аз за
рари корзори шумо нигоњ дорад.15 
Пас, оё шумо шукркунанда њас тед?

81. Ва барои сулаймон боди тунд
ро (мусаххар кардем), ки ба фар
мони вай ба сўи замине, ки дар он 
баракат нињодем,16 равон мешуд. 
Ва ба њар чиз Доно будем.
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82. Ва аз девњо гурўњеро (мусах
хар сохтем), ки барои вай ѓаввосї 
мекарданд ва кори ѓайри он низ 
мекарданд. Ва барои онњо Нигоњ
доранда будем.

83. Ва айюбро (ёд кун), чун ба Пар
вар дигори хеш бо он нидо кард, ки: 
«Маро ранљ расида аст ва Ту Мењ
рубонтарини мењру бо но нї!»

84. Пас, дуои ўро ќабул кардем ва 
он чиро, ки аз ранљ бо вай буд, дур 
сохтем ва фарзандони ў ва монан
ди онњоро њамроњи онњо ба ў ато 
кардем – ки ба сабаби мењ рубонї 
аз назди Мо буд; ва то барои ибо
даткунандагон панде бувад.

85. Ва исмоил ва идрис ва Зул
кифлро (ёд кун), ки њама аз сабр
кунандагон буданд.

86. Ва онњоро дар рањмати Худ да
ровардем. ба дурустї ки онњо аз 
некўкорон буданд.

87. Ва Зуннунро (ёд кун), чун 
хашмнок рафт;17 гумон кард, ки 
бар вай танг нагирем.18 Пас, дар 
то рикињо бо он нидо кард, ки: 
«Ѓай ри Ту њељ худое (барњаќ) 
нест; По кї Турост, ба дурустї ки 
ман аз си тамгарон будам».

88. Пас, дуои ўро ќабул кардем ва 
ўро аз ѓам наљот додем; њамчунин 
мўъминонро наљот медињем.

89. Ва Закарийёро (ёд кун), чун ба 
Парвардигори худ нидо кард: «Эй 
Парвардигори ман, маро тан њо ма
гузор ва Ту бењтарини вори сонї!»

90. Пас, дуои ўро ќабул кардем ва 
ба ў Яњёро бахшидем ва зани ўро 
барои ў некў сохтем. ба дурустї 
ки ин пайѓамбарон дар некињо ши
тоб мекарданд ва Моро ба уме
ду хавф мехонданд ва барои Мо 
ниёз манд буданд.
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91. Ва занеро (ёд кун), ки шарм
гоњи худро ба иффат нигоњ дошт, 
пас, дар он аз рўњи Худ дамидем 
ва ўву писари ўро нишона барои 
оламиён сохтем.

92. (Гуфтем: «Эй мардум), ба ду
рустї ки ин уммати шумо19 аст – 
уммати якто; ва Ман Парвардиго
ри шумоам; пас, Маро ибодат ку
нед!»

93. ин умматњо кори худро дар 
миё ни хеш гусехта карданд;20 њама 
ба сўи Мо бозгардандаанд.

94. Ва њар ки корњои шоиста ба љо 
оварад ва ў мўъмин бошад, пас, 
саъйи ўро носипосї набувад. Ва 
њамоно Мо барои ў менависем.

95. Ва бар (ањли) њар дење, ки он
ро њалок кардем, муњол аст, ки 
боз гарданд,21

96. то ваќте ки (ќайди) Яъљуљу 
Маъљуљ кушода шавад ва онњо аз 
њар баландї бишитобанд;

97. ва ваъдаи рост наздик бира
сад. Пас ногањон чунон бошад, 
ки чашмњои кофирон боло дўхта 
ша вад, (гўянд:) «Вой бар мо, ба 
дурустї ки аз ин њол дар ѓафлат 
будем, балки ситамгар будем».

98. ба дурустї ки шумо ва он чи 
ба љуз Худо мепарастед,22 оташ аф
рўзи дўзах бошед; шумо бар вай 
њозир шавед.

99. агар инњо худоён мебуданд, 
бар дўзах њозир намегаштанд; ва 
њамаи онњо он љо љовидон бошанд.

100. Онњоро он љо нола бошад ва 
онњо он љо њељ намешунаванд.

101. Њамоно касоне, ки бароя
шон аз љониби Мо аз пеш некўї 
му ќар рар шуд, аз дўзах дур кар
да шаванд,
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102. ки овози дўзахро нашуна
ванд; ва онњо дар он чи нафсашон 
хо њад, љовидонанд.

103. Он тарси бузург онњоро ан
дўњ гин насозад ва фариштагон 
он њоро пеш оянд, (гўянд:) «ин 
ња мон рўз аст, ки ба шумо ваъда 
до да мешуд».

104. рўзе, ки осмонро дарпечем 
– монанди печидани тўмор23 ваќ
ти навиштани номањо; чунон ки 
офа риниши аввалро оѓоз кардем, 
он ро бозгардонем – ин ваъдаи ло
зим бар Мост; њамоно Мо ан љом
дињанда(и ин кор)ем.

105. ба дурустї ки дар Забур – 
баъд аз Таврот, навиштем, ки бан
да гони шоистаи Мо вориси замин 
ме шаванд.

106. ба дурустї ки дар он (чи гуф
та шуд,) барои мардуми ибодатпе
ша кифоят аст.

107. Ва Мо туро нафиристодем, 
ма гар аз рўи мењрубонї бар ола
миён.

108. бигў: «Љуз ин нест, ки ба сўи 
ман вањй фиристода мешавад, ки 
Худои шумо Худои Якто аст. Пас, 
оё шумо гарданнињанда њастед?»

109. Пас, агар рўй бигардонанд, 
бигў: «Шуморо бар ваљње, ки њама 
ба робар бошед, хабардор сохтам 
ва намедонам, ки он чи ваъда дода 
ме шавад, наздик аст, ё дур.

110. ба дурустї ки Худо сухани 
ош корро медонад ва он чиро медо
над, ки пинњон мекунед.

111. Ва намедонам, шояд он24 ба
рои шумо озмоише ва бањрамандї 
то муддате бошад».

112. Гуфт:25 «Эй Парвардигори 
ман, ба ростї њукм кун. Ва Пар
вар дигори мо бахшоянда аст, бар 
он чи шумо баён мекунед, аз Вай 
ёрї талаб карда мешавад».

22. Сураи Њаљ

Дар Мадина нозил шуд, 78 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй мардум, аз Парвардигори 
хеш битарсед! ба дурустї ки зил
зи лаи ќиёмат чизи бузург аст.

2. рўзе, ки онро бибинед, њар 
шир дињанда аз тифле, ки шир ме
ди њад, ѓофил шавад; ва њар за ни 
бор дор бори шиками худ ро би

ни њад; ва мардумро маст ме би нї, 
њол он ки онњо маст нестанд, вале
кин азоби Худо сахт аст.

3. Ва аз мардум касе њаст, ки дар 
шаъни Худо ба ѓайри дониш гуф
тугў мекунад ва њар Шайтони сар
кашро пайравї менамояд,

4. ки бар вай навишта шудааст,1 
ки њар ки дўстдории ў кунад, пас, 
вай ўро гумроњ мекунад ва ўро ба 
сўи азоби оташ роњ менамояд.

5. Эй мардум, агар дар бораи рас
тохез дар шак њастед, пас (бидо
нед), ба дурустї ки Мо шуморо 
аз хок, сипас, аз нутфа, сипас, аз 
хуни баста, сипас, аз гўштпораи 
су ратдода ва ѓайри суратдода офа
ридем, то (инро) барои шумо рав
шан созем; ва чизеро, ки хоњем, то 
ваќти муайян, дар рањмњо ќа рор 
медињем, сипас, шуморо, ки кў
даке шудаед, берун меорем; си пас, 
(тарбият мекунем) то ба нињояти 
љавонии худ бирасед; ва аз шумо 
касе бувад, ки миронда шавад; ва 
аз шумо касе бувад, ки ба бадта
рин (марњила)и умр2 бозгардо
нида шавад, то баъд аз он, ки ме
донист, чизеро надонад. Ва замин
ро хушкшуда мебинї; пас, ваќ те ки 
бар он обро фурў фирис тем, љун
биш кунаду биафзояд ва аз њар навъ 
(набототи) равнаќдор би рўёнад.
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6. ин њама ба сабаби он аст, ки 
Худо Њаќ аст; ва он, ки Вай мур
да гонро зинда мекунад; ва он, ки 
Вай бар њама чиз Тавоно аст;

7. ва он, ки ќиёмат омаданї аст 
ва дар он њељ шубњае нест; ва он, 
ки Худо касонеро, ки дар гўр бо
шанд, бармеангезад.

8. Ва аз мардум касе њаст, ки дар 
шаъни Худо ба ѓайри дониш ва ба 
ѓайри њидоят ва ба ѓайри Китоби 
равшан гуфтугў мекунад –

9. дар њоле, ки сафњаи гардани 
худ ро мепечонад,3 то аз роњи Худо 
гумроњ кунад. барои ў дар дунё 
расвої аст ва рўзи ќиёмат азоби 
сўхтанро ба ў бичашонем.

10. ин ба сабаби он аъмол аст, ки 
ду дасти ту онро фиристодааст; 
ва (ба сабаби) он аст, ки Худо бар 
бандагон ситамкунанда нест.

11. Ва аз мардум касе њаст, ки Ху
доро бар канора(и дин истода) 
ибо дат мекунад; пас, агар неъма
те ба ў бирасад, ба он ибодат ором 
гирад; ва агар балое ба ў бира
сад, бар рўи худ баргардад – дар 
дун ёву охират зиёнкор шавад. ин 
њамон зиёни ошкор аст.

12. ба љуз Худо чизеро ба ниёиш 
ме хонад, ки ба ў зиёне ва суде на
ра сонад. ин њамон гумроњии дур 
аст.

13. Касеро мехонад, ки зиёни ў аз 
суди ў наздиктар аст. Њароина, 
бад мавлое аст ва бад ёре аст.

14. Њамоно Худо ононро, ки имон 
овардаанд ва корњои шоиста кар
даанд, дар бўстонњое дарорад, ки 
зери он љўйњо меравад. ба ду рус тї 
ки Худо он чи мехоњад, мекунад.

15. Њар ки пиндошта бошад, ки 
Ху до Пайѓамбарро дар дунёву 
охи рат нусрат нахоњад дод, пас бо
яд рес моне ба љониби боло био ве
зад, си пас, бояд ќатъ кунад, пас, 
дар ни га рад: оё ин тадбири ў чи зе
ро, ки ўро ба хашм овардааст, дур 
ме кунад?
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16. Ва њамчунин ќуръонро оятњои 
равшан фурў фиристодем; ва (би
донед, ки) Худо њар киро хоњад, 
роњ менамояд.

17. Њамоно Худо миёни касоне, ки 
имон оварданд ва касоне, ки яњу дї 
шуданд ва собииён4 ва тар соён ва 
габрон ва мушрикон рў зи ќиёмат 
њукм хоњад кард. ба ду рус тї ки 
Худо бар њар чиз Огоњ аст.

18. Оё надидї, ки њар ки дар ос
мон њо ва њар ки дар замин аст 
ва офтобу моњ ва ситорагон ва 
кўњ њову дарахтон ва чањорпоён 
ва бисёре аз мардум Худоро 
саљда меку нанд? Ва бисёр касон 
њастанд, ки азоб бар онњо собит 
шудааст. Ва њар киро Худо хор 
кунад, пас, барои ў њељ гиромидо
рандае нест. ба дурустї ки Худо 
он чи мехо њад, мекунад.

19. ин ду гурўњ душманони якди
гаранд, дар шаъни Парвардигори 
хеш хусумат карданд. Пас, касо
не, ки кофир шуданд – барояшон 
аз оташ љомањо бурида шуд; болои 
сарњояшон оби гарм рехта шавад,

20. ки ба он њар чи дар шикама
шон бошад ва пўст (низ) гудохта 
ме гардад.

21. Ва барои (кўфтани) онњо гурз
њо аз оњан муњайё бошанд.

22. Њар гоњ хоњанд, ки аз дўзах 
бароянд, (то) аз андўњ (халос ша
ванд), ба он љо бозгардонида ша
ванд. (Гуфта шавад:) «азоби сўх
танро бичашед!»

23. Њамоно Худо касонеро, ки 
имон оварданд ва корњои шоиста 
карданд, дар бўстонњо дармеорад, 
ки зери он љўйњо меравад; дар он 
љо бо даствонањо аз зар ва (низ) 
марворид пероя дода шаванд; ва 
либосашон дар он абрешим бувад.
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24. Ва ба сухани покиза роњ наму
да шуданд5 ва ба роњи Худои су
туда њидоят карда шуданд.

25. Њамоно, онон, ки кофир шу
данд ва аз роњи Худо ва аз Мас
љидулЊаром, ки онро барои мар
думи муќим ва сањронишини он 
љо яксон пайдо кардаем, бозмедо
ранд ва њар ки он љо ба ситамгарї 
каљравї кардан хоњад, ба ў азоби 
дарддињанда бичашонем.

26. Ва (ёд кун) чун барои ибро
њим мавзеи хонаи Каъбаро муай
ян сохтем, (гуфтем) ки бо Ман 
њељ чизеро шарик муќаррар ма
кун ва Хонаи Маро барои тавоф
кунандагон ва истодагон ва ру кўъ
кунандагон ва суљудку нан дагон6 
пок кун!

27. Ва дар миёни мардум барои 
(ад ои) њаљ овоз дењ, то пиёдаву 
са вор бар њар шутури лоѓар пеши 
ту биёянд; (ин шутурон) аз њар 
ро њи дур биёянд,

28. то назди фоидањо барои хеш 
њозир шаванд ва номи Худоро 
дар чанд рўзи донисташуда7 ва 
(баъд аз он) бар забњи он чи Худо 
аз ќисми чањорпоёни мавошї8 ба 
онњо рўзї додааст, ёд кунанд. 
Пас, аз он бихўред ва ба дармон
даи дарвеш бихўронед!

29. сипас, бояд ки чирки тани 
худ ро дур кунанд ва ба назрњои 

худ вафо кунанд ва ба гирди ин 
Хонаи ќадим9 тавоф намоянд.

30. (Њукм) ин аст. Ва њар ки ша
оири10 Худоро бузург шуморад, 
пас, ин назди Парвардигори ў ба
рояш бењтар аст. Ва барои шумо 
ча њорпоён њалол карда шуд, магар 
он чи бар шумо хонда хоњад шуд. 
Пас, аз палидии бутон дурї љўед ва 
(низ) аз сухани дурўѓ дурї љўед,11
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31. дар њоле ки барои Худо ња
ни фидин, бо Вай ѓайри мушрик 
бо шед. Ва њар ки бо Худо ша
рик муќаррар кунад, пас, гўё ки 
аз осмон фурў афтодааст ва мур
ѓон(и мурдорхор) ўро бирабуда
анд; ё бод ўро ба маконе дур фурў 
аф кан дааст.12

32. (Њукм) ин аст. Ва њар ки 
шаои ри Худоро бузург шуморад, 
пас, ин аз таќвои дилњо аст.

33. Дар он (њайвоноти ќурбонї) 
то ваќти муайян барои шумо фои

дањо њаст, сипас, љои фуруд ома
дани он ба Хонаи ќадим аст.

34. Ва барои њар уммате тариќи 
ќур бониро муайян сохтаем, то но
ми Худоро бар он чи аз чањор поё
ни ќурбонї ба онњо додааст, ёд ку
нанд. Пас, Худои шумо Худои Як то 
аст, пас, ба Ў гардан нињед! Ва ба 
ниёишкунандагон мужда дењ13 –

35. ба касоне, ки чун Худо ёд кар
да шавад, дилњояшон битарсад; ва 
ба касоне, ки бар он чи ба онњо би
расад, сабр кунанд ва ба барподо
рандагони намоз; ва ба касоне, ки 
аз он чи ба онњо рўзї додаем, харљ 
мекунанд!

36. Ва шутурони ќурбониро ба
рои шумо аз шаоири Худо сохта
ем; барои шумо дар он некї њаст. 
Пас, (дар њолате, ки) бар чањор 
пой истодаанд, номи Худоро бар 
нањри14 онњо ёд кунед; пас, чун 
пањлўи онњо ба замин афтад, аз он 
бихўред ва ба дарвеши тангдаст 
ва бенаво бихўронед! Њамчунин 
чањорпоёнро барои шумо ром гар
донидем, бувад ки шукр кунед.

37. Гўшти ќурбонињову хуни онњо 
ба Худо намерасад, валекин ба 
Вай аз шумо парњезгорї мерасад. 
Њам чунин он (ќурбонї)њоро ба
рои шумо ром гардонидем, то Ху
доро ба шукри он, ки ба шумо роњ 
намуд, ба бузургї ёд кунед. Ва ба 
не кўкорон мужда дењ!

38. ба дурустї ки Худо аз мўъ ми
нон дифоъ мекунад, њамоно Худо 
њар хиёнаткунандаи носипосро 
дўст намедорад.
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39. ба касоне (аз мўъминон), ки 
ко фирон бо онњо љанг мекунанд, 
ба сабаби он ки онњо мазлум шу
данд, рухсати љињод дода шуд. Ва 
ба дурустї ки Худо ба ёрї додани 
онњо Тавоно аст –

40. касоне, ки аз хонањояшон но
њаќ, балки ба сабаби он берун рон
да шуданд, ки мегуфтанд: «Пар
вардигори мо Худо аст». Ва агар 
Худо баъзе мардумро ба дасти 
баъ зе дафъ намекард, савмаањо(и 
роњибон) ва калисоњо(и насрони
ён) ва куништњо(и яњудиён) ва 
масљидњо(и мусулмонон), ки дар 
онњо номи Худо бисёр ёд карда 
мешавад, вайрон карда мешуданд. 
Ва албатта, Худо ба касе ёрї хо
њад дод, ки (дини) Вайро ёрї ку
над. ба дурустї ки Худо Тавонои 
Ѓо либ аст.

41. Касоне, ки агар дар замин он
њо ро тавоної дињем, намозро бар
по доранд ва закотро бидињанд ва 
ба кори писандида бифармоянд ва 
аз кори нописандида манъ кунанд. 
Ва оќибати њамаи корњо аз они 
Ху до аст.

42. Ва агар туро дурўѓгў шуму
ранд, пас, ба дурустї ки пеш аз 
он њо ќавми Нўњ ва Од ва самуд 
(пай ѓам баронашонро) дурўѓгў шу
мур да буданд;

43. ва ќавми иброњиму ќавми лут;

44. ва ањли Мадян. Ва Мўсо ду
рўѓ гў шумурда шуд. Пас, ба кофи
рон мўњлат додам, сипас онњоро 

гирифтор кардам. Пас (бинигар), 
уќубати Ман чї гуна буд?

45. Пас, басо дењеро, ки (ањли) 
вай ситамгар буд, њалок сохтем, 
пас, вай бар саќфњои худ афтода
аст ва бисёр чоњи бекормондаву 
кўшки баланд (хароб шудааст).

46. Оё дар замин сайр накарда
анд, то онњоро дилњое бошад, ки 
бо он (њаќиќатро) дарк кунанд, 
ё гўшњое, ки бо он бишунаванд? 
Ња роина њол он аст, ки чашмњо 
но бино намешаванд, валекин он 
дил њое, ки дар си нањоанд, нобино 
меша ванд.
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47. Ва аз ту азобро зуд металабанд 
ва Худо њаргиз ваъдаи Худро хи
лоф нахоњад кард. Ва ба дурустї 
ки як рўз назди Парвардигори ту 
монанди њазор сол аст – аз он чи 
шумо мешумуред.

48. Ва басо дење, ки ба он мўњлат 
додам ва он ситамгар буд; сипас, 
он ро гирифтор кардам; ва бозгашт 
ба сўи Ман аст.

49. бигў: «Эй мардум, љуз ин 
нест, ки ман барои шумо тарсонан
даи ошкорам!»

50. Пас, барои касоне, ки имон 
овар данд ва корњои шоиста кар
данд, омурзиш ва рўзии нек аст.

51. Ва касоне, ки дар ољиз намуда
ни оятњои Мо саъй карданд, ањли 
дўзаханд.

52. Ва пеш аз ту њељ расуле ва њељ 
набие нафиристодем, магар он, ки 
чун орзуе ба хотир баст, Шайтон 
чизе дар орзуи вай афканд. Пас, 
Худо он чиро, ки Шайтон афкан
дааст, дур мекунад, сипас Худо 
оят њои Худро муњкам мекунад. Ва 
Худо Донои боњикмат аст,

53. то он чиро, ки Шайтон афкан
дааст, балое дар њаќќи касоне би
гардонад, ки дар дилњояшон бемо
рист – ва касоне, ки дилњояшон 
сахт аст. ба дурустї ки ситамгарон 
дар мухолифати дурударозанд;

54. ва то касоне, ки ба онњо илм 
дода шудааст, бидонанд, ки он 
вањй рост ва аз љониби Парварди
го ри ту аст, пас, ба он имон оранд 
ва дилњояшон барои Худо ниёиш 
кунад. Ва њамоно Худо мўъ ми нон
ро ба сўи роњи рост роњнамо аст.

55. Ва кофирон аз он вањй њамеша 
дар шубња бошанд, то ваќте ки 
ќиёмат ногањон ба онњо биёяд, ё 
азо би рўзи нињоят нањс ба онњо 
би расад.
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56. Подшоњї дар он рўз аз они 
Худо аст, ки миёни онњо њукм ку
над. Пас, касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
дар бўстонњои неъмат бошанд.

57. Ва касоне, ки кофир шуданд 
ва оятњои Моро дурўѓ шумур
данд, ба рои онњо азоби хоркунан
да бошад.

58. Ва касоне, ки дар роњи Худо 
њиљрат карданд, пас, кушта шу
данд, ё бимурданд, њамоно Худо 
ба онњо рўзии нек медињад.15 Ва ба 
дурустї ки Худо бењтарини рўзи
дињандагон аст.

59. албатта, онњоро ба љойгоње да
рорад, ки аз он хушнуд шаванд. 
Ва ба дурустї ки Худо Донои 
бурд бор аст.

60. (Њукм) чунин аст. Ва њар ки 
ба монанди он, ки ба ў озор дода 
шуд, дар паи озори касе афтад, 
баъд аз он бар вай бедодї карда 
шавад, њамоно Худо ба ў ёрї хо
њад дод. ба дурустї ки Худо бах
шояндаи Омурзгор аст.

61. ин (ёрї) ба сабаби он аст, ки 
Худо шабро дар рўз дармеорад ва 
рўзро дар шаб дармеорад; ва ба 
са баби он аст, ки Худо Шунавои 
бино аст.

62. ин (нусрат) ба сабаби он аст, 
ки Худо Њаќ аст. Ва он чи (кофи

рон) ба љуз Вай мехонанд, ботил 
аст ва (ба сабаби он аст, ки) Худо 
баланд мартабаи бузургќадр аст.

63. Оё надидї, ки Худо аз осмон 
об ро фуруд овард; пас, замин сар
сабз шавад? ба дурустї ки Худо 
лутф кунандаи Доно аст.

64. Он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин аст, аз они Ўст. Ва ба 
ду рустї ки Худо бениёзи сутуда
кор аст.
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65. Оё надидї, ки Худо он чиро, 
ки дар замин аст ва киштињоро, ки 
дар дарё ба фармони Ў мераванд, 
барои шумо мусаххар кард? Ва Ў 
осмонро аз он нигоњ медорад, ки 
бар замин афтад, магар ба хости Ў. 
ба дурустї ки Худо дар њаќќи мар
дум бахшояндаи Мењрубон аст.

66. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шу
моро зинда кард, сипас, шуморо 
би миронад, боз шуморо зинда ку

над. ба дурустї ки одамї носипос 
аст.

67. барои њар уммате шариате
ро муайян кардаем, ки онњо бар 
он амал кунанд; пас, бояд ки бо ту 
дар ин кор низоъ накунанд; ва ба 
сўи Пар вардигори хеш бихон! ба 
ду рус тї ки ту бар роњи рост њастї.

68. Ва агар бо ту љидол намоянд, 
бигў: «Худо ба он чи мекунед, До
нотар аст.

69. Худо рўзи ќиёмат миёни шумо 
дар он чи андар он ихтилоф меку
нед, њукм хоњад кард».

70. Оё надонистї, ки Худо њар чи
ро, ки дар осмону замин аст, ме
до над? Њамоно ин њама дар Кито
бе сабт аст. ба дурустї ки ин њама 
бар Худо осон аст.

71. Ва ба љуз Худо чизеро ибодат 
мекунанд, ки Ў бар он њуљљате фу
рў нафиристодааст ва онњоро бар 
субути он донише нест. Ва барои 
ситамгарон њељ ёридињандае нест.

72. Ва чун оятњои равшани Мо 
бар онњо хонда мешавад, дар рўи 
ин кофирон нохуширо мешиносї; 
наз дик аст, ки бар касоне њамла 
кунанд, ки бар онњо оятњои Моро 
ме хонанд. бигў: «Оё шуморо ба 
но хуштар аз ин хабар дињам? – Он 
дўзах аст; Худо онро ба кофирон 
ваъда додааст; ва вай бад љое аст».
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73. Эй мардум, масале зада шуд; 
пас, онро бишунавед: њамоно ка
соне, ки ба љуз Худо мехонед, ма
гасеро офарида натавонанд – агар
чи барои он љамъ шаванд; ва агар 
магас чизеро аз онњо бирабо
яд, онро аз он (магас) рањо карда 
ната вонанд. (Њам) толибу (њам) 
мат луб16 нотавон шуданд.

74. Худоро сазовори ќадри Ў ќадр 
накарданд. ба дурустї ки Худо 
Та вонои Ѓолиб аст.

75. Худо аз фариштагон ва аз мар
дум фиристодањое бармегузинад. 
ба дурустї ки Худо Шунавои би
но аст.

76. Он чиро медонад, ки пеши рўи 
онњо аст ва он чиро ки паси пуш
ти онњо аст. Ва корњо ба сўи Худо 
бозгардонида мешаванд.

77. Эй мўъминон, рукўъ ва саљда 
кунед ва Парвардигори худро па
растиш намоед ва кори некў ба љо 
оред; умед аст, ки растагор шавед!

78. Ва дар роњи Худо љињод ку
нед – чунон ки сазовори љињоде ба
рои Ў бошад! Вай шуморо баргу
зид ва бар шумо дар дин њељ тангї 
насохт; дини падари шумо – иб
роњимро (машрўъ кард); Худо шу
моро пеш аз ин17 ва дар ќуръон 
низ «мусулмон» ном нињод, то 
Пай ѓамбар бар шумо гувоњ бошад 

ва шумо бар мардум гувоњ бошед; 
пас, намозро барпо доред ва закот
ро бидињед ва ба Худо чанг за
нед!18 Ў Худованди шумо аст; пас 
некў Ху дованд ва некў Мададгор 
аст!

23. Сураи мўъминун
(МЎъМиНОН)

Дар Макка нозил шуд, 118 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба дурустї ки мўъминон раста
гор шуданд –

2. њамон касоне, ки дар намози 
хеш ниёишкунандаанд;

3. ва њамон касоне, ки аз бењуда 
рўй гардонанд;

4. ва њамон касоне, ки адокунан
даи закотанд;

5. ва њамон касоне, ки шармгоњи 
худ ро нигоњдорандаанд,

6. магар бар занони хеш, ё каниза
ко не, ки дар дасти онњо аст. Пас, 

ба дурустї ки онњо аз накўњидагон 
нес танд.

7. Пас, њар ки ѓайри инро талаб 
ку над – онњо аз њад гузарандаанд.

8. Ва њамон касоне, ки амонатњои 
худ ва паймони худро риоятку
нан даанд;

9. ва њамон касоне, ки бар намоз
њои худ муњофизатку нанда анд,

10. онњо худ он ворисонеанд,

11. ки фирдавс(и барин)ро ба 
ме рос баранд; онњо он љо бошан
даи љовиданд.

12. Ва ба дурустї ки одамиро аз 
ху лосаи гил офаридем.

13. сипас одамиро дар ќароргоњи 
устувор нутфа сохтем.

14. сипас, он нутфаро хуни бас
та сохтем, сипас он хуни баста ро 
гўштпора сохтем, пас, он гўшт
по раро устухонњое чанд сохтем, 
пас бар он устухонњо гўштро пў
шонидем; сипас, ўро ба офарини
ши дигар офаридем.1 Пас, бузург 
аст Худо – Он Некўтарини офари
нандагон!

15. боз, њамоно шумо баъд аз ин 
мурда шавед.

16. сипас, ба дурустї ки шумо рў
зи ќиёмат барангехта гардед.

17. Ва ба дурустї ки бар сари шу
мо њафт осмон офаридем ва Мо аз 
офариниш бехабар нестем.
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18. Ва аз осмон обро ба андоза фу
рў фиристодем, пас, онро дар за
мин љой додем. Ва ба дурустї ки 
Мо бар дур кардани он Тавоноем.

19. Пас, бо он об барои шумо бўс
тонњои дарахтони хурмову токи 
ан гур биофаридем, ки дар ин бўс
тонњо барои шумо мевањои бисёр 
бошад ва баъзеи онро ме хўред.

20. Ва дарахте (офаридем), ки аз 
Тури сино берун меояд;2 ба ваљње 
мерўяд, ки барои хўрандагон рав
ѓан ва нонхўриш њосил шавад.

21. ба дурустї ки барои шумо дар 
чањорпоён панде њаст: шуморо аз 
он чи дар шиками онњо аст, ме
нў шонем ва дар чањорпоён барои 
шумо манфиатњои бисёр аст – ва 
баъзеи инњоро мехўред;

22. ва бар чањорпоёну бар киш ти
њо савор карда мешавед.

23. Ва ба дурустї ки Нўњро ба сўи 
ќавми ў фиристодем, пас, гуфт: 
«Эй ќавми ман, Худоро ибодат ку
нед! Шуморо ба љуз Вай њељ худое 
нест. Оё наметарсед?»

24. Пас, касоне аз ќавми ў, ки ко
фир буданд, гуфтанд: «ин (мард) 
ба љуз одамие монанди шумо (каси 
дигар) нест, мехоњад, ки бар шумо 
бартарї пайдо кунад; ва агар Худо 
мехост, њамоно фариштагонро ме
фиристод; мо дар (миёни) падаро
ни нахустини хеш ин мољароро на
шунидаем.

25. Ў ба љуз марде беш нест, ки ба 
вай (оризаи) девонагист. Пас, то 
муд дате вайро интизорї кунед!»

26. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба муќобили он, ки маро дурўѓгў 
шумурданд, ба ман ёрї дењ!»

27. Пас, ба сўи вай вањй фиристо
дем, ки: «Киштиро ба њузури Мо 
ва ба фармони Мо бисоз; пас, чун 
фармони Мо ояд ва танўр3 љўш за
над, аз њар љинс ду танро4 ва касо
ни худро – магар аз онњо касе, ки 
бар вай гуфтаи Њаќ пешї гириф
тааст, дар киштї дарор! Ва дар бо
раи касоне, ки ситам карданд, бо 
Ман сухан магў! ба дурустї ки 
онњо ѓарќшудагонанд.
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28. Пас, чун туву њар ки бо ту бар 
киштї бошад, рост бинишинед, 
пас бигў: «(Њамаи) ситоиш он Ху
дой ро аст, ки моро аз гурўњи си
там гарон наљот дод!»
29. Ва бигў: «Эй Парвардигори 
ман, ма ро дар манзили муборак 
фу руд ор; ва ту бењтарини фуруд
оран да го нї!»

30. ба дурустї ки дар ин (мољаро) 
нишонањо њаст ва њамоно Мо им
тињонкунанда будем.
31. сипас, баъди онњо гурўње ди
гар ро биофаридем.

32. Пас, пайѓамбареро5 аз ќабила
ашон ба миёни онњо фиристодем, 
ки: «Худоро ибодат кунед, шумо

ро ба љуз Вай њељ худое нест. Оё 
на метарсед?»

33. Ва пешвоёни ќавми вай – касо
не, ки кофир шуданд ва мулоќоти 
сарои бозпасинро дурўѓ шумур
данд ва дар зиндагонии дунё ба 
он њо осудагї дода будем, гуф
танд: «ин (шахс) ба љуз одамие 
мо нанди шумо (касе) нест, аз он 
чи мехўрад, ки шумо аз он ме хў
ред ва аз он чи меошомад, ки шу
мо аз он меошомед.

34. Ва агар ба одамие монанди 
хеш фармонбардорї кунед, ба ду
рустї ки он гоњ шумо зиёнкор бо
шед.
35. Оё ба шумо ваъда медињад, ки 
чун шумо бимиред ва хоке ва усту
хоне чанд шавед, берун оварда хо
њед шуд?
36. Чї дур аст, дур аст он чи ба 
шу мо ваъда дода мешавад!

37. ба љуз зиндагонии инљањонї 
зин дагоние нест, мо мемирем ва 
зин да мешавем6 ва мо барангехта
шуда нестем.
38. Ў ба љуз марде, ки бар Худо 
ду рўѓ бастааст, (каси дигар) нест 
ва мо ўро тасдиќкунанда нестем».

39. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба (ивази) он, ки маро дурўѓгў 
шумурданд, ба ман ёрї дењ!»
40. (Худо) гуфт: «ба андак замон 
пушаймон хоњанд шуд».

41. Пас, мувофиќи ваъдаи рост, 
он њо ро овози сахте (фаро) ги
рифт; пас, онњоро мисли хошок 
дар њам шикаста гардонидем. Пас, 
гу рў њи ситамгаронро дурї бод!
42. сипас, баъди онњо (ањли) 
ќарн њои7 дигарро пайдо кардем.
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43. Њељ гурўње аз мўњлати худ 
пешї намегиранд ва бозпас наме
монанд.
44. сипас, пайѓамбарони Худро 
пай дар пай фиристодем; њар гоњ 
пай ѓамбаре ба умматаш омад, ўро 
ду рўѓ доштанд; пас якеро баъди 
дигаре аз пай даровардем;8 ва ум
матњоро афсона сохтем. Пас, гу
рўње, ки имон намеоранд, (аз рањ
мати Худо) дур бод!

45. сипас, Мўсо ва бародари ў 
Њо рунро бо нишонањои Хеш ва бо 
далели ошкор фиристодем –
46. ба сўи Фиръавн ва пешвоёни 
ќавми ў. Пас, саркашї карданд ва 
гурўњи такаббуркунанда буданд.

47. Пас, гуфтанд: «Оё ба ду одамие 
монанди хеш, ки ќавмашон хид мат
горони мо њастанд, имон орем?»
48. Пас, он дуро дурўѓгў гуфтанд 
ва аз њалокшудагон гардиданд.

49. Ва ба дурустї ки ба Мўсо Ки
тоб додем, бувад ки онњо роњ ёбанд.
50. Ва писари Марям ва модараш
ро нишонае сохтем ва онњоро ба 
замини баланди дорои оромиш ва 
оби равон љой додем.

51. (Гуфтем:) «Эй пайѓамбарон, 
аз таомњои покиза бихўред ва ко
ри некў кунед, ба дурустї ки Ман 
ба он чи мекунед, Доноам!

52. Ва њамоно ин миллати шумо 
аст – миллати ягона ва Ман Пар
вар  дигори шумоам; пас, аз Ман 
би тарсед!»

53. Пас, умматон кори худро дар 
миёни хеш мухталиф (ва) пора
по ра сохтанд; њар гурўње бо он чи 
наз ди онњост, шодмонанд.

54. Пас, онњоро то муддате дар 
ѓаф латашон вогузор!

55. Оё мепиндоранд, ки он чи аз 
молу фарзанд, ки онњоро бо он 
имдод мекунем,
56. (ба ин хотир аст, ки) бароя
шон дар некўињо саъй мекунем? 
балки намедонанд.9

57. Њамоно касоне, ки аз тарси 
Пар вардигори хеш бимноканд;

58. ва он касоне, ки ба оятњои 
Пар вардигори хеш имон меоранд;

59. ва он касоне, ки ба Парварди
гори хеш шарик муќаррар намеку
нанд;
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60. ва касоне, ки он чи (бояд) би
ди њанд, медињанд ва дилњояшон 
ба сабаби он, ки онњо ба сўи 
Парвар дигори хеш хоњанд боз
гашт, тарсон аст,
61. онњо дар некињо саъй меку
нанд ва ба сўи он сабќаткунанда 
њастанд.

62. Ва њељ касро љуз ба андозаи 
та воноиаш кор намефармоем; ва 
назди Мо Китобест, ки ба ростї 
сухан мегўяд;10 ва ба онњо ситам 
карда нашавад.

63. балки дилњояшон аз ин су
хан дар ѓафлат аст ва онњоро ѓай
ри ин11 амалњоест, ки онњо анљом
дињандаи он њастанд,

64. то ваќте ки осудагони онњоро 
ба азоб гирифтор созем, ногањон 
он њо фарёд мекунанд.

65. (Гўем:) «имрўз фарёд маку
нед, ба дурустї ки шумо аз Мо 
ёрї дода нахоњед шуд.

66. Ва ба дурустї ки оятњои Ман 
бар шумо хонда мешуд, пас, шумо 
бар пошнањои худ бозмегаштед.
67. (Дар њоле ки) бар он12 такаб
бур менамудед, ба афсона машѓул 
шуда, (онро) тарк мекардед».

68. Оё дар он сухан тааммул наме
кунанд; ё ба онњо он чи омадааст, 
ки ба падарони нахустинашон на
омада буд?
69. Оё Пайѓамбари худро наши
нох танд, пас онњо ўро инкор ме ку
нанд?!

70. Оё мегўянд: «Вай девонагї до
рад»? балки сухани ростро пеши 
онњо овардааст; ва бештари онњо 
но хоњони сухани ростанд.

71. Ва агар Њаќ13 ба орзуњои он њо 
пайравї мекард, њамоно осмон њо
ву замин ва њар ки дар миёни он
њо аст, табоњ мешуданд; балки ба 
онњо пандашонро овардем, пас он
њо аз панди хеш рўйгардонанд.

72. Оё аз онњо музде мехоњї? Пас, 
музди Парвардигори ту бењ тар 
аст; ва Ў бењтарини рўзиди њан да
гон аст.

73. Ва ба дурустї ки ту онњоро ба 
сўи роњи рост мехонї.

74. Ва њамоно касоне, ки ба охи
рат имон намеоранд, аз он роњ як
сў шудаанд.
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75. Ва агар бар онњо рањм мекар
дем ва он чиро, ки аз сахтї ба он
њо аст, бармедоштем, (њамчу нин) 
саргардон пайваста дар бе роњии 
худ мешуданд.

76. Ва ба дурустї ки Мо онњоро 
ба азоб гирифтор кардем; пас, ба 
Пар вардигори худ ниёиш накар
данд ва зорї нанамуданд,14

77. то ваќте ки бар онњо даре аз азо
би сахт бикушодем, он гоњ но гањон 
онњо дар ин љо ноумед шуданд.
78. Ва Ў Он (Худой) аст, ки барои 
шумо шунавої ва дидањо ва дилњо 
биофарид; андаке шукргузорї ме
кунед?!

79. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шу
моро дар замин пайдо кард ва ба 
сўи Ў барангехта хоњед шуд.

80. Ва Ў Он (Худой) аст, ки зин
да мекунад ва мемиронад; ва ома
дурафти шабу рўз аз они Ўст. Оё 
ба аќл дарнамеёбед?

81. балки монанди он чи гуфтанд, 
ки нахустиниён гуфта буданд.

82. Гуфтанд: «Оё чун бимирем ва 
хокею устухоне чанд шавем, оё мо 
барангехта хоњем шуд?

83. Њамоно ба мову падарони мо 
пеш аз ин ба ин сухан ваъда дода 
шуд; ин ба љуз афсонањои пешини
ён (чизе) нест».

84. бигў: «Замину он чи дар он 
аст, аз они кист? (бигўед) агар 
ме до нед!»

85. Хоњанд гуфт: «(ин њама) аз 
они Худо аст». бигў: «Оё пандпа
зир намешавед?»

86. бигў: «Парвардигори осмон
њои њафтгона ва Парвардигори 
ар ши бузург кист?»

87. Хоњанд гуфт: «(ин њама) аз они 
Худо аст». бигў: «Оё наме тар  сед?»

88. бигў: «Кист Он, ки подшоњии 
њар чиз ба дасти Ўст ва Ў зинњор 
медињад ва бар хилофи Ў зинњор 
дода намешавад? (бигўед) агар 
медонед!»

89. Хоњанд гуфт: «(ин њама) аз 
они Худо аст». бигў: «Пас, аз ку
љо фиреб дода мешавед?»



348 23. сураи МЎъМиНуН

90. балки сухани ростро ба он њо 
овардаем ва њамоно онњо дурўѓ
гўянд.

91. Худо њељ фарзанд нагирифта
аст ва њељ худои дигар њамроњи Ў 
нест; он гоњ њар худое чизеро, ки 
офарида буд, бо худ мебурд; ва 
ња моно баъзе аз онњо бар баъзе ѓо
либ меомад. Покї Худорост, аз он 
чи баён мекунанд.

92. Донандаи нињону ошкор аст; аз 
он чи шарик меоранд, бартар аст.

93. бигў: «Эй Парвардигори ман, 
агар он чи онњо ба он тарсонида 
ме шаванд, ба ман бинамоёнї,

94. эй Парвардигори ман, пас ма
ро дар гурўњи ситамгарон дохил 
ма кун!»

95. Ва њамоно Мо бар он Тавоно
ем, ки он чи ба онњо ваъда ме ди
њем, ба ту бинамоёнем.
96. Ва ба шевае, ки он нек аст, ба
диро дафъ кун! Мо ба он чи баён 
мекунанд, Донотарем.

97. Ва бигў: «Эй Парвардигори 
ман, аз даѓдаѓањои шайтонњо ба 
Ту паноњ мебарам!
98. Ва ба Ту, эй Парвардигори 
ман, паноњ мебарам аз он, ки пеши 
ман њозир шаванд!»

99. То ваќте ки ба касе аз онњо 
марг биёяд, гўяд: «Эй Парварди
го ри ман, маро бозгардон,

100. бувад ки дар сарое, ки онро 
бигузоштам, кори некў кунам!» 
Чунин (бозгашт) нахоњад буд! ба 
дурустї ки ин сухане аст, ки вай 
гўяндаи он аст. Ва пеши онњо то 
рўзе, ки барангехта шаванд, бар
захе15 бошад.

101. Пас, чун дар сур дамида ша
вад, дар он рўз миёни онњо хе шо
вандињо набошад ва аз њам пур
суљў накунанд.

102. Пас, касоне, ки паллањои та
розуяшон гарон ояд – ин гурўњ 
рас тагоронанд.

103. Ва касоне, ки паллањои таро
зуяшон сабук шавад, пас ин гурўњ 
касоне њастанд, ки дар њаќќи хеш 
зиён карданд, бошандагони љовид 
дар дўзаханд.
104. Оташ рўи онњоро месўзад ва 
он њо дар он љо туршрў њастанд.
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105. (Гўем:) «Оё оятњои Ман бар 
шумо хонда намешуд, пас, онро 
дурўѓ мепиндоштед?»
106. Гўянд: «Эй Парвардигори мо, 
бадбахтии мо бар мо ѓолиб омад ва 
гурўње гумроњ будем!
107. Эй Парвардигори мо, моро 
аз ин љо берун ор, агар (ба куфр) 
бозгардем, пас, њамоно мо ситам
гар бошем!»

108. (Худо) фармояд: «Дар ин 
љо (ба расвої) дохил шавед ва бо 
Ман сухан магўед!
109. ба дурустї ки гурўње аз бан
дагони Ман буданд, ки мегуф
танд: «Эй Парвардигори мо, имон 
овардем, пас, моро биомурз ва бар 
мо бибахшой; ва Ту бењтарини 
бах шояндагонї!»

110. Пас, онњоро масхара гириф
тед, то њадде, ки ёди Маро аз дили 
шумо фаромўш гардониданд; ва 
шумо бар онњо механдидед.
111. ба дурустї ки имрўз Ман ба 
онњо ба ивази сабрашон подош до
дам – ба онон, ки ба мурод расида
анд».

112. (Худо) гўяд: «ба шумори 
сол њо чанд муддат дар замин ди
ранг кардед?»

113. Гўянд: «Як рўз, ё порае аз 
рўз диранг кардем, пас, аз шумор
ку нандагон бипурс!»

114. (Худо) гўяд: «агар шумо ме
донистед, ба љуз андаке диранг на
кардаед.

115. Оё пиндоштед, ки шуморо 
бе њуда офаридем ва он, ки шумо 
ба сўи Мо бозгардонида намеша
вед?»

116. Пас, бартар аст Худо – Под
шоњи барњаќ, ѓайри Ў њељ худое 
нест, Парвардигори арши гиро ми
ќадр аст!
117. Њар ки бо Худо худои дигар
ро бихонад, ки вайро бар он њељ 
њуљљате нест, пас, љуз ин нест, ки 
њисоби ў назди Парвардигораш 
аст; ба дурустї ки кофирон раста
гор намешаванд.

118. Ва бигў: «Эй Парвардигори 
ман, биомурзу бибахшой; ва Ту 
бењ тарини бахшояндагонї!»

24. Сураи нур

Дар Мадина нозил шуд, 64 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ин сурае аст, ки онро фурў фи
рис тодем ва онро фарз гардони
дем ва дар он оятњои равшан фу
руд овардем, бувад ки шумо панд 
ги ред.

2. Њар зану марди зинокорро сад 
дур ра бизанед! Ва агар ба Худо ва 
рўзи охир имон овардаед, дар љо
рї кардани шаръи Худо бояд ки 
шуморо дар њаќќи онњо тарањњум 
фа ро нагирад; ва бояд ки гурўње 
аз мўъминон њангоми азоб додани 
он њо њозир шаванд.

3. Марди зинокор љуз ба зани зи
нокор ё ширковаранда никоњ 

наку над. Ва зани зинокорро ба љуз 
мар ди зинокор ё ширковаранда 
(ка се) ба занї нагирад. Ва ин кор 
бар мўъминон њаром карда шуд.1

4. Ва онон, ки занони парњезгорро 
(ба зино) тўњмат мекунанд, сипас, 
чањор гувоњ намеоваранд – онњоро 
њаштод дурра бизанед ва гувоњии 
он њоро њељ гоњ ќабул макунед! 
Он њо худ фосиќанд,

5. магар он касоне, ки баъд аз ин 
тавба кунанд ва кори худро ба са
лоњ оваранд; пас, ба дурустї ки 
Ху до Омурзандаи Мењрубон аст.

6. Ва онон, ки занони худро (ба 
зино) тўњмат мекунанд ва онњоро, 
ба љуз худашон њељ гувоње набо
шад, пас (бояд) яке аз онњо чањор 
бор ба Худо ќасам ёд кунад, ки: 
«Вай ба дурустї аз ростгўён аст».

7. Ва гувоњии панљум (ба) ин (гу
на), ки лаънати Худо бар ў бод, 
агар аз дурўѓгўён бошад.

8. Ва он чиз азобро аз он зан боз
мегардонад, ки чањор бор гувоњї 
дода, ба Худо ќасам ёд кунад, ки 
ба дурустї ин (шавњар) аз ду рўѓ
гўён аст.

9. Ва бори панљум (ба) он (гуна 
гувоњї дињад), ки ѓазаби Худо бар 
ин зан бод, агар шавњар аз рост
гўён бошад.

10. Ва агар фазли Худо ва рањ
мати Ў бар шумо намебуд ва (агар 
на) ин буд, ки Худо Тавба па зи
ран даи боњикмат аст, (чї чизњо, 
ки намешуд).2
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11. Њамоно онон, ки тўњматро 
овар данд, гурўње аз шумоанд; ин 
тўњ матро дар њаќќи хеш бад ма
пин доред; балки он барои шумо 
бењтар аст! барои њар касе аз онњо 
чизе аст, ки аз гуноњ њосил кард; 
ва аз онњо барои касе, ки бештари 
он тўњматро саранљом дод, азоби 
бузург аст.3

12. Чун онро шунидед, чаро (чу
нин) нашуд, ки мардону занони 
мўъ мин дар њаќќи хеш некиро гу
мон мекарданду мегуфтанд: «ин 
тўњ мати ошкор аст»?

13. Чаро бар ин сухан чањор гувоњ 
наоварданд? Пас, чун гувоњонро 
наоварданд – онњо назди Худо ду
рўѓ гў њастанд.

14. Ва агар дар дунёву охират 
фаз ли Худову рањмати Ў бар шу
мо намебуд, њароина, барои он чи 
дар борааш гуфтугў мекардед, ба 
шу мо азоби бузург мерасид,

15. чунки онро ба забонњои хеш 
фа ро мегирифтед ва ба дањони 
хеш сухане мегуфтед, ки шуморо 
ба њаќиќати он донише набуд ва 
он ро осон мепиндоштед ва он наз
ди Худо бузург буд.

16. Ва чун онро шунидед, чаро 
(чу нин) нашуд, ки мегуфтед: 
«Мо ро на ме расад, ки ин сухан њо
ро ба за бон орем, Туро ба покї ёд 
ме ку нем (Худоё), ин (сухан) бўњ
то не бу зург аст!»

17. Худо шуморо панд медињад, ки 
агар мўъмин њастед, монанди ин ро 
дигар њаргиз ба амал наоваред!

18. Ва Худо барои шумо оятњоро 
баён мекунад ва Худо Донои бо
њикмат аст.

19. Њамоно барои касоне, ки дўст 
медоранд, ки (тўњмати) бадкорї 
дар (шаъни) мўъминон фош ша
вад, дар дунёву охират азоби 
дард дињанда њаст. Ва Худо медо
над ва шумо намедонед.

20. Ва агар фазли Худову рањмати 
Ў бар шумо намебуд ва (агар на) 
ин буд, ки Худо бахшояндаи Мењ
ру бон аст, (чї чизњо, ки намешуд).
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21. Эй мўъминон, аз паи гомњои 
Шайтон маравед; ва њар ки пай
равии гомњои Шайтон кунад, пас, 
ба дурустї ки вай ба бењаёї ва 
кори нописандида мефармояд! Ва 
агар фазли Худову рањмати Ў бар 
шумо намебуд, њељ кас аз шумо 
њаргиз пок намешуд; валекин Ху
до њар киро хоњад, пок месозад ва 
Худо Шунавои Доно аст.

22. Ва бояд ки бузургону тавон
гарони шумо бар он савганд на
хўранд, ки ба хешовандону бена
воён ва муњољирон дар роњи Худо 
чизе надињанд; ва бояд ки афв ку
нанд ва даргузаранд. Оё дўст на
медоред, ки Худо шуморо био
мурзад? Ва Худо Омурзандаи 
Мењ рубон аст.

23. ба дурустї касоне, ки занони 
пок доман, бехабар, мўъминро (ба 
бадкорї) тўњмат мекунанд, дар дун
ёву охират лаънат карда шуда анд ва 
барои онњо азоби бузург аст –

24. дар рўзе, ки забонњояшон ва 
даст њояшону пойњояшон бар он њо 
бар он чи мекарданд, гувоњї ди њад.

25. Он рўз Худо љазои шоистаи 
он њоро ба тамом ба онњо расонад 
ва бидонанд, ки Худо барњаќќи 
Ош кор аст.

26. Занони нопок барои мардони 
нопоканд ва мардони нопок барои 
занони нопоканд. Ва занони пок 
барои мардони поканд ва мардо
ни пок барои занони поканд; онњо 
аз он чи мардум мегўянд, бари
анд, барои онњо омурзиш ва рўзии 
некў аст.

27. Эй мўъминон, ба хонањое ѓай
ри хонањои хеш надароед, то он ки 
иљозат талабед ва бар ањли он са
лом дињед; ин барои шумо бењтар 
аст, бувад ки пандпазир шавед.
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28. Пас, агар њељ касро дар он љо 
наёбед, ба он љо надароед, то он 
ки ба шумо иљозат дода шавад; 
ва агар ба шумо гуфта шавад, ки: 
«бозгардед!», пас, бояд ки боз
гардед; он барои шумо сазовор
тар аст; ва Худо ба он чи мекунед, 
Доно аст.

29. бар шумо дар он гуноње нест, 
ки ба хонањое дароед, ки маскани 
касе нест, шуморо дар он љо ман
фиате бошад.4 Ва Худо он чиро, 
ки ошкор мекунед ва он чиро, ки 
пинњон медоред, медонад.

30. ба мардони мўъмин бигў, ки 
чашми худро бипўшанд ва шарм
гоњи худро нигоњ доранд; ин ба
рои онњо сазовортар аст. ба ду
рустї ки Худо аз он чи мекунанд, 
Хабардор аст.

31. Ва ба занони мўъмин бигў, ки 
чашми худро бипўшанд ва шарм
гоњи худро нигоњ доранд ва оро
иши худро5 ошкор накунанд, ма
гар он чи аз он (мавзеъњо) ошкор 
аст;6 ва бояд ки сарандозњои худ
ро бар гиребонњои худ фурў гузо
ранд7 ва ороиши худро намоён на
кунанд, магар ба шавњарони хеш; 
ё падарони хеш; ё падарони шав
њарони хеш; ё писарони хеш; ё пи
сарони шавњарони хеш; ё барода
рони хеш; ё писарони бародаро
ни хеш; ё писарони хоњарони хеш; 
ё занони (ањли дини) хеш; ё он 

касе, ки дасташон молики ў шуда
аст;8 ё хидматгороне аз мардон, ки 
соњиби шањват набошанд; ё тиф
лоне, ки њанўз бар шармгоњи за
нон огоњ нашудаанд. Ва (замин
ро) ба пои хеш назананд, то он 
чи аз зевари хеш, ки пинњон ме
карданд, дониста шавад.9 Ва эй 
мўъминон, њама якљо ба сўи Худо 
бозгардед, бувад ки растагор ша
вед!
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32. Ва занони бешавњар аз ќавми 
хеш ва бандагону канизакони шо
истаи хешро ба никоњ дињед! агар 
дарвеш бошанд, Худо онњоро аз 
фазли Хеш тавонгар мекунад. Ва 
Худо Кушоишдињандаи Доно аст.

33. Ва касоне, ки асбоби никоњ на
меёбанд, бояд ки бар покдоманї 
устувор бошанд, то он ки Худо 
онњоро аз фазли Хеш тавонгар ку
над. Ва аз бандагони шумо касоне, 
ки мукотабаро10 металабанд, агар 

дар онњо шоистагие бидонед, пас, 
онњоро мукотаб кунед ва аз моли 
Худо, ки ба шумо арзонї дош та
аст, ба мукотабон дињед. Ва кани
закони худро – агар онњо пар њез
горї хоњанд, бар зино маљбур на
кунед, то (рахту) матои зинда
гонии дунё ба даст оред. Ва њар 
ки онњоро маљбур кунад, пас, ба 
дурустї ки Худо барои канизакон 
– баъди онњоро маљбур кардан – 
Омурзандаи Мењрубон аст.

34. Ва ба дурустї ки ба сўи шумо 
оятњои равшанро фуруд овардем 
ва масалеро аз њоли касоне, ки 
пеш аз шумо гузаштанд ва панде
ро – барои парњезгорон.

35. Худо нури осмонњову замин 
аст. Масали нури Вай11 монанди 
тоќе аст, ки дар он чароѓ12 њаст, он 
чароѓ дар шиша аст;13 он шиша гўё 
ситораи дурахшанда аст, аз рав
ѓани дарахти бобаракат – дарахти 
зайтуне афрўхта мешавад, ки на 
шарќї асту на ѓарбї. Наздик аст, 
ки равѓани вай – агарчи оташе ба 
он нарасида бошад – равшанї би
дињад, равшанї бар равшанї аст. 
Худо ба нури Худ њар киро хоњад, 
роњ менамояд. Ва Худо ин ма
салњоро барои мардум баён мефар
мояд; ва Худо ба њар чиз Доно аст.

36. Дар хонањое, ки Худо иљозат 
додааст, ки онњо баланд карда ша
ванд ва он љо номи Ў ёд карда ша
вад – он љо Худоро субњу шом ба 
покї ёд мекунанд –
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37. мардоне, ки њељ савдогарї ва 
харидуфурўш онњоро аз ёд кар
дани Худо ва барпо доштани на
моз ва додани закот бознамедорад, 
аз он рўзе метарсанд, ки дилњо ва 
дидањо дар он дигаргун шаванд,

38. то Худо бењтар аз он чи кар
данд, ба онњо подош дињад ва аз 
фазли Хеш ба онњо зиёда кунад. 
Ва Худо њар киро хоњад, ба ѓайри 
шумор рўзї медињад.14

39. Ва касоне, ки кофир шуданд, 
корњояшон монанди саробе ба май
донњои њамвор аст; ташна он ро обе 
мепиндорад, то ваќте ки наз ди он 
биояд, онро чизе наёбад ва (азоби) 
Худоро назди он ёбад; њи соби вай
ро ба тамом ба вай бира сонад ва 
Худо Зуд њи соб ку нанда аст.

40. Ё монанди торикињо дар дарёи 
амиќест, ки онро мавље мепўшад, 
аз болои он мавље дигар, аз болои 
он абр бувад – торикињое (бувад), 
ки баъзеи он болои баъзеи дигар 
аст. Чун дасти худро берун орад, 
наздик нест, ки онро бинад. Ва 
њар кас, ки Худо ба ў равшанї на
до да бошад, пас, њељ равшание ба
рояш нест.

41. Оё надидї, ки њар ки дар ос
мон њо ву замин аст ва мурѓони 
бол ку шода (њама) Худоро ба покї 
ёд мекунанд? Дуову тасбењи њар 
яке ро Худ донистааст. Ва Худо ба 
он чи мекунанд, Доно аст.

42. Ва подшоњии осмонњову замин 
аз они Худо аст; ва бозгашт ба сўи 
Худо аст.

43. Оё надидї, ки Худо абрњоро 
ра вон мекунад, сипас миёни он 
пай ванд медињад; сипас онро рўи 
њам месозад; пас, боронро ме би
нї, ки аз миёни он берун меояд; 
ва аз љониби боло, аз кўњњо(и 
абр), ки он љо аст, жоларо фуруд 
меоварад. Пас, ба њар ки хоњад, 
онро мерасонад ва аз њар ки хо
њад, онро бозмедорад. Наздик аст, 
ки дурахшандагии барќи он абр 
чашмњоро бибарад.
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44. Худо шабу рўзро ба якдигар 
ме гардонад; ба дурустї ки дар ин 
ба рои соњибназарон панде њаст.

45. Ва Худо њар љонвареро аз об 
офарид. Пас, аз инњо он аст, ки 
бар шиками худ меравад; ва аз 
инњо он аст, ки бар ду пой мера
вад; ва аз инњо он аст, ки бар ча
њор пой меравад. Худо њар чи хо
њад, меофаринад. ба дурустї ки 
Ху до бар њар чиз Тавоно аст.

46. Њамоно, оятњои равшанро фу
руд овардем; ва Худо њар киро 

хо њад, ба сўи роњи рост њидоят 
мекунад.

47. Ва мегўянд:15 «ба Худову Пай
ѓам бар имон овардем ва фар мон
бардорї намудем». сипас, гурўње 
аз онњо баъд аз ин рўй мегардо
нанд; ва он њо мўъмин нестанд.

48. Ва чун ба сўи Худову пай
ѓам бари Ў хонда шаванд, то ми
ёни онњо њукм фармояд, ногањон 
гурўње аз онњо рўйгардонанд.

49. Ва агар њаќ бо онњо бошад, ба 
сўи Ў гарданнињода биёянд.

50. Оё дар дилњояшон беморї аст, 
ё дар шак афтодаанд, ё аз он ме
тарсанд, ки Худову пай ѓам бари 
Ў бар онњо ситам кунанд? балки 
онњо худ ситамгаранд.

51. Љуз ин нест, ки ќавли мўъ ми
нон – чун ба сўи Худо ва пай ѓам
бари Ў хон да мешаванд, то миёни 
он њо њукм ку над – он мебо шад, ки 
гўянд: «Шу нидем ва фар мон бар
до рї кардем». Ва онњо растагоро
нанд.

52. Ва њар ки Худову пай ѓам
бари Ўро фармонбардорї кунад 
ва аз Худо тарсад ва аз (азоби) Ў 
парњез кунад – онњо ба мурод ра
сидаанд.

53. Ва (мунофиќон) ба сахтта
рин ќасамњои худ ба Худо ќасам 
хўранд, ки агар ба онњо бифар
мої, албатта, (барои љињод) берун 
хоњанд рафт.16 бигў: «ќасам ма
хўред, фармонбардории писандида 
(матлуб) аст. ба дурустї ки Худо 
аз он чи мекунед, Хабардор аст».
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54. бигў: «Фармонбардории Худо 
кунед ва фармонбардории Пай
ѓам бар кунед; ва агар рўй бигар
донед, пас, љуз ин нест, ки бар 
Пай ѓамбар он чи аст, ки бар ўњдаи 
вай гузошта шуд ва бар шумо он 
чи аст, ки бар ўњдаи шумо гузош
та шуд. Ва агар фармонбардории 
ў кунед, роњ меёбед. Ва бар Пай
ѓамбар ба љуз пайѓом расонидани 
ошкоро (чизе) нест».

55. Худо ба онњое, ки имон овар
данд ва амалњои шоиста карданд, 
ваъда додааст, ки албатта, он њоро 
дар замин љонишин созад, чу
нон ки касонеро, ки пеш аз онњо 
буданд, љонишин сохта буд;17 ва 
албат та, динашонро, ки барояшон 
пи сандида аст, барои онњо усту
вор кунад; ва албатта, баъд аз тар
сашон эминиро барои онњо бадал 
кунад; Маро парас тиш кунанд ва 
чизеро бо Ман шарик му ќар рар 
накунанд; ва њар ки баъд аз ин но
сипосї кунад – онњо фосиќ онанд.

56. Ва намозро барпо доред ва за
котро бидињед ва Пайѓамбарро 
фар мон бардорї кунед, бувад ки 
бар шумо рањм карда шавад!

57. Кофиронро дар замин ољиз ку
нанда мапиндор ва љои онњо оташ 
аст; ва он бад бозгаште аст!

58. Эй мўъминон! бояд касоне, ки 
дастњои шумо молики онњо шу
дааст18 ва касоне аз шумо, ки ба 

њадди булуѓ нарасидаанд, (барои 
ба наздатон даромадан) аз шумо 
се навбат иљозат талабанд: пеш аз 
намози бомдод; ва нимрўз – ваќте 
ки љомањои худро фурў менињед; 
ва пас аз намози хуфтан, (ки) ин 
барои шумо се ваќти хилват аст; 
баъд аз инњо бар шумову бар онњо 
њељ гуноње нест, зеро шумо наз
ди якдигар медароед. Њамчунин 
Худо оятњоро барои шумо баён 
ме ку над ва Худо Донандаи бо
њик мат аст.
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59. Ва чун тифлон аз шумо ба њад
ди булуѓ расанд, бояд иљозат та
лаб кунанд, чунон ки касоне, ки 
пеш аз онњо буданд, иљозат мехос
танд. Њамчунин Худо оятњои Худ

ро барои шумо баён мекунад ва 
Худо Донои боњикмат аст.

60. Ва бар занони калонсол, ки 
уме ди никоњ надоранд, дар он гу
ноње нест, ки ороишеро ошкор 
на карда, љомањои худро фурў ни
њанд; ва агар парњезгорї кунанд, 
ба рои онњо бењтар аст. Ва Худо 
Шу навои Доно аст.

61. бар нобино гуноње нест; ва на 
бар ланг гуноње; ва бар бемор гу
ноње нест; ва бар худи шумо гу
ноње дар он нест, ки аз хонањои 
хеш бихўред; ё хонањои падаро
ни хеш; ё хонањои модарони хеш; 
ё хонањои бародарони хеш; ё хо
нањои хоњарони хеш; ё хонањои 
амакњои хеш; ё хонањои аммањои 
хеш; ё хонањои таѓоињои хеш; ё 
хонањои холањои хеш; ё хонае, ки 
калидњои он дар тасарруфи шумо 
аст;19 ё хонањои дўстон; – бар 
шумо дар он гуноње нест, ки њама 
якљо ё људогона бихўред. Пас, чун 
ба хонањо дароед, бар (ќавми) 
хеш салом гўед – дуои хайри бо
баракати покиза, ки аз назди Худо 
фуруд омадааст. Њамчунин Худо 
оят њо ро баён мекунад, бувад ки ба 
аќл дар ёбед.
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62. Љуз ин нест, ки мўъминон он
њое њастанд, ки ба Худову пай ѓам
бари Ў имон оварданд; ва чун бо 
вай ба коре (њамроњ) бошанд, ки 
љамъ кардани онњоро металабанд, 
то он ки аз Пайѓамбар иљозат на
гиранд, (ба љое) нараванд. Њамоно 
онон, ки аз ту иљозат металабанд, 
касоне њастанд, ки ба Худо ва пай
ѓам бари Ў имон овардаанд; пас, 
агар барои баъзе корњои худ аз ту 
иљо зат талабанд, аз онњо ба њар 
ки хо њї, иљозат дењ ва барояшон аз 
Худо омурзиш бихоњ. ба дурустї 
ки Худо Омурзандаи Мењрубон аст.

63. Хондани Пайѓамбарро дар 
миё ни хеш монанди он машумо
ред, ки хондани якдигаратон аст. 
Ња мо но Худо касонеро аз шумо, 
ки ба пинњонї паноњљўён берун 
ме ра ванд, медонад. Пас, касоне, 
ки хи лофи њукми Пайѓамбар ме
ку нанд, бояд аз он битарсанд, ки 
ба онњо балое бирасад, ё ба онњо 
азо  би дарддињанда бирасад.

64. Огоњ шав, ба дурустї ки он чи 
дар осмонњову замин аст, аз они 
Худо аст; равишеро, ки шумо бар 
он њастед, медонад. Ва рўзе, ки ба 
сўи Ў бозгардонида шаванд, он њо
ро аз он чи кардаанд, хабар ме ди
њад. Ва Худо ба њар чиз Доно аст.

25. Сураи фурќОн
(ЉуДОКуНаНДаи Њаќќу бОТил)

Дар Макка нозил шуд, 77 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бисёр бобаракат аст Он (Ху
дой), ки Фурќонро1 бар бандаи 
Хеш фуруд овард, то оламиёнро 
бим ку нандае бошад.

2. Он, ки подшоњии осмонњову 
за мин аз они Ўст ва њељ фарзан
де нагирифтааст ва дар подшоњї 
Ўро њељ шарике нест; ва њар чизе
ро биофарид, пас, онро ба андозаи 
да ќиќ андоза кард.
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3. Ва (кофирон) ба љуз Худо ху
доёнеро гирифтанд, ки чизе наме
офаринанд ва худашон офари
да мешаванд ва барои хеш зиё
не (бардошта) ва суде (расонида) 
на ме тавонанд; ва бар маргу зин
да гонї ва барангехтан молик нес
танд.

4. Ва кофирон гуфтанд: «ин 
ќуръ он (чизе) нест, магар дурўѓе, 
ки онро барбастааст ва гурўњи ди

гар бар он ўро ёрї додаанд». Пас, 
си та му дурўѓро ба амал оварданд.

5. Ва гуфтанд: «(ќуръон) афсо на
њои пешиниён аст, ки онро барои 
худ навиштааст, пас, субњу шом 
бар вай хонда мешавад».2

6. бигў: «Онро Њамоне фурў 
овар да аст, ки он пинњонро, ки дар 
ос мон њову замин аст, медонад. ба 
ду рус тї ки Вай Омурзандаи Мењ
ру бон аст».

7. Ва гуфтанд: «ин Пайѓамбарро 
чист, ки таом мехўрад ва дар бо
зор њо меравад? Чаро фариштае ба 
сўи вай фиристода нашуд, то њам
ро њи вай тарсонанда бошад?

8. Ё чаро ганље аз осмон ба сўи вай 
партофта нашуд; ё чаро ўро боѓе 
нест, ки аз он бихўрад?» Ва си
там гарон гуфтанд: «ба љуз мар
ди љо ду зада (касеро) пайравї 
намеку нед!»

9. бибин: чї гуна дар њаќќи ту 
ма сал њо заданд! Пас, гумроњ шу
данд, пас, њељ роњеро намеёбанд.

10. бузургвор аст Он (Худой), ки 
агар хоњад, ба ту бењтар аз ин бўс
тонњое бидињад, ки зери он љўйњо 
меравад ва ба ту кўшкњои баланд 
бидињад.3

11. балки ќиёматро дурўѓ шумур
данд. Ва барои касе, ки ќиёматро 
ду рўѓ шуморад, дўзахро омода 
сох тем.
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12. Чун (дўзах) аз масофати дур 
он њоро бибинад, овози хашм хўр
дану ѓурридан аз вай бишунаванд.

13. Ва чун даступобаста ба мако
ни танг аз он (дўзах) андохта ша
ванд, он љо ба њалок (худро) 
дуо(и бад) кунанд.

14. (Ва гўем:) «имрўз ба як њалок 
дуои бад макунед; ва ба њалоки 
бисёр дуои бад кунед!»

15. бигў: «Оё ин бењтар аст ё 
бињишти љовид – он, ки ба парњез
горон ваъда дода шудааст, ки барои 
онњо подош ва љои бозгашт бошад?»

16. Дар он љо он чи мехоњанд, ба
рояшон њаст, дар њоле ки љови
до нанд. ин бар Парвардигори ту 
ваъ даи дархостшуда аст.

17. Ва он рўз, ки Худо онњоро бо 
он чи ба љуз Худо мепарастиданд, 
љамъ кунад, пас, гўяд: «Оё шумо 
он бандагони Маро гумроњ кардед, 
ё онњо худ роњро ѓалат кардаанд?»

18. Гўянд: «Туро ба покї ёд меку
нем, моро сазовор набошад, ки ба 
љуз Ту њељ дўсте гирем. Валекин он
њову падаронашонро бањраманд сох
тї, то он, ки пандро фаромўш кар
данд ва гурўњи њалокшуда гаштанд».

19. Пас, ба дурустї ки ин (худо
ён) шуморо4 дар он чи мегуфтед, 
дурўѓгў доштанд. Пас, на азобро 

дафъ карда метавонед ва на ёрї 
додан. Ва њар ки аз шумо ситам 
карда бошад, ба ў азоби бузург би
чашонем.

20. Ва пеш аз ту пайѓамбаронро 
нафиристодем, магар (ба) ин (си
фат), ки онњо таом мехўрданд ва 
дар бозорњо мерафтанд. Ва баъзеи 
шуморо дар њаќќи баъзе озмоише 
сохтем, ки оё сабр хоњед кард? Ва 
Парвардигори ту бино аст.
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21. Ва онон, ки мулоќоти Моро 
умед надо ранд, гуфтанд: «Чаро 
фа риштагон бар мо фиристода на
шу данд, ё чаро Парвардигори худ
ро намебинем?» Њамоно дар дили 
хеш бузург шуданд ва саркашии 
бузург карданд.

22. рўзе, ки фариштагонро биби
нанд, он рўз барои гунањгорон њељ 
муждае нест; ва гўянд: «(Худо ку
над, ки) сахт боздошта шаванд».5

23. Ва ба сўи он чи аз кирдор кар
данд, мутаваљљењ шавем, пас, он
ро монанди заррањои пароканда 
созем.6

24. Он рўз ќароргоњи ањли би
њишт аз њама бењтар ва љои исти
ро њаташон некўтар аст.

25. Ва рўзе, ки осмон њамроњи абр 
бишикофад ва фариштагон фуруд 
оварда шаванд,

26. он рўз подшоњии њаќиќї аз 
они (Худои) рањмон аст; ва он рўз 
бар кофирон (рўзи) душвор бо
шад.

27. Ва рўзе, ки ситамгар ду дасти 
худро бигазад, гўяд: «Эй кош, ман 
њамроњи Пайѓамбар роњ пеш меги
рифтам!

28. Эй вой бар ман, кошки фалон
ро дўст намегирифтам,

29. ба дурустї ки вай маро аз 
панд – баъд аз он ки ба ман ома
да буд – гумроњ кард! Ва Шайтон 
одамиро (дар мењнат) танњо гузо
ранда аст».

30. Ва Пайѓамбар гуфт: «Эй Пар
вардигори ман, њамоно ќавми ман 
ин ќуръонро фурў гузоштанд!»

31. Ва њамчунин барои њар пай
ѓамбаре аз гунањгорон душманоне 
сохтаем. Ва Парвардигори ту роњ
намо ва Нусратдињанда бас аст.

32. Ва кофирон гуфтанд: «Чаро 
ќуръ он ба як дафъа бар Пай ѓам
бар фуруд оварда нашуд?» Њам
чунин (ба чанд дафъа), то ба он 
дили туро устувор созем; ва онро 
ба оњистагї хондем.
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33. Ва (кофирон) њељ масале пеши 
ту наоваранд, магар он ки љавоби 
рост ва дар баён некўтар пеши ту 
биё рем.

34. Касоне, ки афтон бар рўи хеш 
ба сўи дўзах барангехта шаванд: 
он њо макони бадтарин доранд ва 
аз њама гумроњтаранд.

35. Ва њамоно Мо ба Мўсо Китоб 
додем ва бародараш Њорунро њам
роњи ў вазир(аш) сохтем.

36. Пас, гуфтем: «ба сўи он ќавме 
би равед, ки оятњои Моро дурўѓ 
шу мурданд». Пас, он ќавмро ба 
сах тї њалок сохтем.

37. Ва ќавми Нўњро – чун пай ѓам
баронро дурўѓгў шумурданд, ѓарќ 
сохтем ва онњоро барои мардум 
ни шонае гардонидем; ва барои си
тамгарон азоби дарддињанда му
њайё кардем.

38. Ва Оду самуд ва ањли расс ва 
табаќоти бисёреро дар миёни онњо 
(њалок сохтем).

39. Ва барои њар яке масалњо 
баён кар дем ва њамаро якояк ња
лок кар дем.

40. Ва њамоно (кофирон) ба дење, 
ки бар он борони бад боронида 
шуда буд, расиданд. Оё онро на
медиданд? балки барангехтанро 
умед намедоштанд.

41. Ва чун туро бибинанд, туро 
ба љуз масхара нагиранд: «Оё ин 

њамон шахс аст, ки Худо ўро пай
ѓам бар фиристодааст?

42. Њамоно наздик буд, ки аз па
растиши худоёнамон – агар бар он 
шикебої намекардем – моро гум
роњ кунад». Ва чун азобро би би
нанд, хоњанд донист, ки роњ гум
кар датар кист.

43. Оё он касро дидї, ки хоњиши 
наф  си худро худои худ гирифта аст? 
Оё ту бар вай нигањбон ме ша вї?
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44. Оё мепиндорї, ки бештарини 
онњо мешунаванд, ё ба аќл дарме
ёбанд? Онњо ба љуз монанди ча
њор поён (каси дигар) нестанд, 
бал ки онњо роњгумкардатаронанд.

45. Оё онро надидї, ки Парварди
гори ту чї гуна сояро дароз кард ва 
агар мехост, онро оромида мегар
донд; сипас офтобро бар (ши нох
тани) он рањнамо баргумош тем.

46. сипас, сояро ба фаро гирифта
ни осон ба сўи Хеш фаро гирифтем.

47. Ва Ў Он (Худой) аст, ки ба
рои шумо шабро пўшише ва хобро 

ро њате сохт ва рўзро ваќти бархос
тан кард.

48. Ва Ў Он (Худой) аст, ки бод
њо ро пешопеши рањмати Хеш 
муж да дињанда фиристод; ва аз ос
мон оби покро фуруд овардем,

49. то бо он шањри мурдаро зин
да созем ва то онро ба он чи аз ча
њорпоёну мардуми бисёре, ки офа
ридаем, биошомонем.

50. Ва ба дурустї ки Мо панд ро 
дар миёнашон гуногун баён кар
дем, то пандпазир шаванд. Пас, 
беш тарини мардум ба љуз носи
посї (чизеро) напазируфтанд.

51. Ва агар мехостем, дар њар дење 
тарсонандае мефиристодем.

52. Пас, кофиронро фармон ма
бар; ва бо онњо ба њукми Худо ба 
љињоди бузург љињод кун!

53. Ва Ў Он (Худой) аст, ки ду 
дарёро даромехт: ин яке оби ши
рини ташнагинишонанда аст; ва 
он дигар – шўри бадмаза. Ва миё
ни њар ду њиљобе ва садде устувор 
сохт.

54. Ва Ў Он (Худой) аст, ки аз об 
одамї офарид, пас ўро (хеши) на
саб ва домодї сохт. Ва Парварди
гори ту Тавоно аст.

55. Ва ба љуз Худо чизеро ме па рас
танд, ки барояшон на суде дорад ва 
на ба онњо зиён расонад. Ва ко фир 
бар мухолифати Парварди гори 
худ њампушт (и Шайтон) аст.
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56. Ва Мо туро ба љуз мужда ди њан
да ва бимкунанда нафиристодем.

57. бигў: «бар таблиѓи ќуръон 
аз шумо њељ музде наметалабам, 
ма гар он ки њар ки хоњад, ба сўи 
Пар вар дигори худ роњ гирад».

58. Ва бар Он Зиндае таваккул 
кун, ки њаргиз намирад ва (Ўро) 
њам роњи ситоиши Ў ба покї ёд 
кун; ва Вай ба гуноњони бандаго
ни Хеш Огоњ бас аст!

59. Он, ки осмонњову замин ва он 
чиро, ки дар миёни онњо аст, дар 
шаш рўз биофарид; сипас, бар 
арш мустаќар шуд;7 (Ўст) бах
шоян да; пас, аз њоли Вай каси ого
њеро бипурс!

60. Ва чун ба кофирон гуфта ша
вад: «ба (Худои) рањмон саљда 
ку нед!» – гўянд: «рањмон чист? 
Оё чизеро саљда кунем, ки ту ба 
мо мефармої?» Ва (ин сухан) дар 
њаќ ќи онњо рамиданро зиёда кард.

61. бузургвор аст Он (Худой), ки 
дар осмон бурљњоро бисохт ва дар 
он чароѓу8 моњи тобон офарид.

62. Ва Ў Он (Худой) аст, ки шабу 
рўзро барои касе, ки панд гириф
тан хоњад, ё шукргузорї кардан 
хоњад – љонишини якдигар сохт.

63. Ва бандагони (Худои) рањмон 
касонеанд, ки бар замин ба оњис
тагї мераванд;9 ва чун нодонон бо 
онњо сухан гўянд, онњо мегўянд: 
«салом (бар шумо бод)!»

64. Ва касонеанд, ки барои Пар
вар дигори хеш саљдакунону ќиём
кунон шабро мегузаронанд.

65. Ва касонеанд, ки мегўянд: «Эй 
Парвардигори мо, аз мо азоби дў
захро боздор; ба дурустї ки азоби 
дўзах љовид аст!»

66. Њамоно дўзах бад оромгоње ва 
маќоме аст.

67. Ва касонеанд, ки чун харљ ку
нанд, исроф нанамоянд ва бухл 
на варзанд, балки миёни ин ду љо
ниб мўътадил бошанд.
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68. Ва касонеанд, ки бо Худо маъ
буди дигарро намепарастанд ва 
њељ нафсеро, ки Худо њаром кар
дааст, намекушанд – магар ба њаќ; 
ва зино намекунанд; ва њар ки ин 
кор ро бикунад, ба уќубати душвор 
бар мехўрад:

69. рўзи ќиёмат азоб барои ў ду
чанд карда шавад; ва он љо хор 
шуда, љовид монад.

70. Магар он касе, ки тавба кард 
ва имон овард ва амали шоис та 
намуд – пас, касонеанд, ки Ху
до бадињояшонро ба некињо бадал 
со зад; ва Худо Омурзандаи Мењ
рубон аст.

71. Ва њар ки тавба кунад ва 
кори шоиста ба љо оварад, пас, ба 
дурустї ки вай ба таври шоиста ба 
сўи Худо бозмегардад.

72. Ва касонеанд, ки гувоњии ду
рўѓ намедињанд; ва чун бар бењу
дае бигузаранд, бузургворона би
гузаранд.

73. Ва касонеанд, ки чун бо оят
њои Парвардигорашон панд дода 
мешаванд, ба шунидани он кўру 
кар наафтанд.10

74. Ва касонеанд, ки мегўянд: «Эй 
Парвардигори мо, аз занони мо 
ва фарзандони мо ба мо равша
нии чашм бибахш ва моро пешвои 
парњезгорон бикун!»

75. Касонеанд, ки ба хотири он, 
ки сабр карданд, ба мавзеи баланд 
подош дода шаванд ва дар он љо 
онњо ба дуои хайру салом ба њам 
бархўранд,

76. дар њоле ки дар он љо љови до
нанд. бињишт нек оромгоњ ва нек 
маќом аст.

77. бигў: «агар ибодати шумо на
бошад, Парвардигори ман шумо
ро боќадр намешуморад; ва ба ду
рустї ки шумо дурўѓ доштед, пас, 
љазои он, албатта, лозим бошад».

26. Сураи ШуарО
(ШОирОН)

Дар Макка нозил шуд, 227 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. То. син. Мим.
2. ин оятњои Китоби равшан аст.
3. Шояд ту, (эй Муњаммад), – ба 
сабаби он, ки мўъмин намешаванд 
– хештанро њалоккунанда бошї.
4. агар хоњем, нишонае аз осмон 
бар онњо фуруд меорем, пас, гар
данњояшон пеши он ниёишкунан
да шавад.
5. Ва њељ панде падидоварда аз љо
ниби (Худои) рањмон ба он њо на
меояд, магар он, ки аз он рў гар
донанда бошанд.
6. Пас, ба дурустї ки онњо дурўѓ 
шумурданд, пас хабари он чи, ки 
ба он тамасхур мекарданд, ба онњо 
хоњад расид.
7. Оё заминро наменигаранд, ки 
чї ќадар дар он љо аз њар навъи 
не кў рўёнидем?
8. Њамоно дар ин (мољаро) нишо
нае њаст, вале бештаринашон мўъ
мин нестанд.

9. Ва ба дурустї ки Парвардигори 
ту Ѓолиби Мењрубон аст.

10. Ва он гоњ, ки Парвардигори ту 
ба Мўсо овоз дод, ки: «Пеши гу
рў њи ситамгарон биё! –

11. Пеши ќавми Фиръавн» – (би
гў): «Оё парњезгорї намекунанд?»

12. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
њамоно ман аз он метарсам, ки ма
ро дурўѓгў шумуранд;
13. ва синаи ман танг шавад ва за
бони ман кушода нагардад, пас, ба 
сўи Њорун пайѓамбарї фирист!

14. Ва ќавми Фиръавнро бар ман 
гуноње њаст, пас, метарсам, ки ма
ро бикушанд».

15. Гуфт: «Чунин набошад. Пас 
њар ду бо нишонањои Мо биравед! 
Ња мо но Мо бо шумо Шунавандаем.

16. Пас, ба Фиръавн биёеду би гў
ед: «Њамоно мо фиристодаи Пар
вар дигори оламиён њастем –

17. бо ин пайѓом, ки банї исроил
ро њамроњи мо бифирист!»

18. (Фиръавн) гуфт: «(Эй Мўсо) 
оё туро дар њоли тифлї дар миёни 
ањли хеш парвариш накардем? Ва 
аз умри худ солњо дар миёни мо 
диранг кардї.
19. Ва он кирдори худро кардї, ки 
аз ту ба амал омад ва ту аз носи по
сонї».
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20. Гуфт: «ин кирдорро он гоњ 
кар дам ва ман аз ноогоњон будам.

21. Пас, чун аз уќубати шумо би
тар сидам, аз пеши шумо гурехтам. 
Пас, Парвардигорам ба ман до
ниш ато кард ва маро аз пай ѓам ба
рон сохт.

22. Ва оё ин неъмат аст, ки бар 
ман миннат менињї, ки банї ис
роил ро банда гирифтї?»

23. Фиръавн гуфт: «Ва «Парвар
ди гори оламиён» чист?»

24. (Мўсо) гуфт: «агар яќин оран
даед, Парвардигори осмонњову за
мин аст ва он чи дар миёни ин њост».

25. (Фиръавн) ба касоне, ки дар 
ат рофаш буданд, гуфт: «Оё на ме
шу навед?»
26. (Мўсо) гуфт: «Парвардигори 
шу мо ва Парвардигори падарони 
пе шини шумо аст».

27. (Фиръавн) гуфт: «Њамоно 
пай ѓам бари шумо, ки ба сўи шумо 
фи рис тода шудааст, девона аст».

28. (Мўсо) гуфт: «агар ба аќл 
дар меёбед, Парвардигори маш ри
ќу маѓриб аст ва он чи дар миёни 
ин њост».

29. (Фиръавн) гуфт: «агар ѓайри 
ман худое гирифтї, албатта, туро 
аз зиндониён бикунам».
30. (Мўсо) гуфт: «агарчи чизи 
рав шан ро пеши ту биёрам?»
31. (Фиръавн) гуфт: «агар аз 
рост гўёнї, онро биёр!»
32. Пас (Мўсо) асои худро биан
дохт ва ногањон вай аждањои ош
коро шуд.

33. Ва дасти худро баровард, пас, 
ногањон вай барои бинандагон са
фед шуд.
34. (Фиръавн) ба пешвоёне, ки дар 
атрофаш буданд, гуфт: «ба ду рус
тї ки ин шахс љодугаре доно аст,
35. мехоњад, ки шуморо бо сењри 
худ аз заминатон берун кунад; пас 
маро чї мефармоед?»

36. Гуфтанд: «Ўву бародарашро 
нигоњ дор ва љамъкунандагонро 
дар шањрњо бифирист,
37. то њар љодугари доноро пеши 
ту биёранд!»
38. Пас, соњирон барои ваъдагоњи 
рўзи му айян љамъ карда шуданд.
39. Ва ба мардум гуфта шуд: «Оё 
шумо њам љамъшавандаед,



36926. сураи ШуарО

40. агар соњирон ѓолиб шаванд, 
бувад ки пайравии онњо кунем?»
41. Пас, чун соњирон њозир шу
данд, ба Фиръавн гуфтанд: «Оё 
агар мо ѓолиб шавем, барои мо 
муз де њаст?»
42. (Фиръавн) гуфт: «Оре; ва ба 
дурустї ки шумо он гоњ аз муќар
рабон бошед».
43. Мўсо ба онњо гуфт: «Он чиро, 
ки шумо афканандаи он њастед, 
би афканед!»
44. Пас, расанњову асоњои худро 
ан дохтанду гуфтанд: «(ќасам) ба 
бу зургии Фиръавн, њамоно мо, ал
батта, ѓолибем».
45. Пас, Мўсо асои худро андохт 
ва ногањон вай он чиро, ки чашм
бандї мекарданд, фурў мебурд.
46. Пас, соњирон саљдакунон аф
канда шуданд.
47. Гуфтанд: «ба Парвардигори 
ола миён имон овардем –
48. Парвардигори Мўсову Њо рун».

49. (Фиръавн) гуфт: «Оё пеш аз 
он, ки ба шумо иљозат бидињам, ба 
Мў со имон овардед? ба дурустї 
ки вай он рањбари шумо аст, ки 
ба шумо љодуро омўхтааст. Пас, 
хоњед донист: дастњову пойњои 
шуморо аз хилоф1 албатта, бибу
рам ва њамаи шуморо якљо, албат
та, бар дор кунам».

50. Гуфтанд: «Њељ зиён нест, ба 
дурустї ки мо ба сўи Парвардиго
ри хеш бозгарданда њастем.

51. Њамоно мо умед дорем, ки Пар
вардигори мо гуноњони моро ба рои 
мо биомурзад – ба сабаби он, ки 
мўъминони аввалин шудем».

52. Ва ба сўи Мўсо вањй фиристо
дем, ки бандагони Маро ба ваќти 

шаб равон кун; ба дурустї ки шу
мо таъќиб карда шавед!
53. Пас, Фиръавн љамъ кунан
да гон ро дар шањрњо фиристод, 
(гуф танд:)
54. «Њамоно банї исроил гурўње 
ан даканд;
55. ва ба дурустї ки онњо моро ба 
хашм оварданд;
56. ва њамоно мо њама силоњ пў ши
даем».

57. Пас, ќавми Фиръавнро аз бўс
тонњову чашмањо берун кардем;
58. ва аз ганљњову љои нек (низ)
59. чунин кардем. Ва ин чизњоро 
ба банї исроил мерос додем.
60. Пас, ваќти тулўи офтоб ба таъ
ќиб кардани онњо даромаданд.
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61. Пас, чун њар ду гурўњ якдигар
ро диданд, ёрони Мўсо гуфтанд: 
«Њароина ба мо расиданд».

62. (Мўсо) гуфт: «Чунин нест, ба 
дурустї ки Парвардигори ман бо 
ман аст, ба ман роњ хоњад намуд».

63. Пас, ба сўи Мўсо вањй фирис
тодем, ки асои худро дар дарё би
зан! Пас, дарё бишикофт ва њар 
по рае монанди кўњи бузург шуд.

64. Ва он дигаронро ба он љо наз
дик овардем.

65. Ва Мўсо ва њамаи ононро, ки 
њамроњи вай буданд – якљо, наљот 
додем.

66. Ва он дигаронро ѓарќ сохтем.
67. ба дурустї ки дар ин (мољаро) 
нишонае њаст ва бештаринашон 
мўъ мин набуданд.
68. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
69. Ва бар онњо хабари ибро њим
ро бихон!
70. Чун ба падари худ ва ќавми 
худ гуфт: «Чї чизро мепарастед?»
71. Гуфтанд: «бутонро мепарас
тем, пас бар (парастиши) онњо 
ќоим мебошем».
72. Гуфт: «Оё чун мехонед, овози 
шуморо мешунаванд?
73. Ё ба шумо суде мерасонанд ё 
зиёне медињанд?»

74. Гуфтанд: «На, балки падаро
ни худро ёфтем, ки чунин мекар
данд».

75. Гуфт: «Оё он чиро дидед, ки 
ме парастидед
76. шумо ва падарони пешини шу
мо?

77. Пас, ба дурустї ки онњо душ
манони мананд, лекин (дўсти ман) 
Парвардигори оламиён аст, –

78. Он ки маро биофарид, пас Ња
мон ба ман роњ менамояд;
79. ва Он, ки маро таом мехўронад 
ва маро меошомонад;
80. ва чун бемор шавам, пас Ња
мон маро шифо медињад;
81. ва Он, ки маро мемиронад ва 
си пас маро зинда мегардонад;
82. ва Он, ки умед дорам, ки рўзи 
љазо гуноњони маро барои ман 
биомурзад.

83. Парвардигоро, ба ман њикмат 
ато кун ва маро ба шоистагон дар
расон!
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84. Ва барои ман дар пасиниён 
зик ри нек падид ор!
85. Ва маро аз ворисони бињишти 
бо неъмат бикун!
86. Ва падари маро биомурз, ња
мо но вай аз гумроњон буд!
87. Ва маро рўзе, ки (мардум) ба
рангехта шаванд, расво макун!
88. рўзе, ки молу фарзандон фои
да надињад,
89. лекин (соњиби фоида) он кас 
бу вад, ки дили беайбро пеши Ху
до биёрад».
90. Ва бињишт барои парњезгорон 
наздик карда шавад.
91. Ва дўзах барои гумроњон ош
кор намуда шавад.
92. Ва ба онњо гуфта шавад: «Ку
љост он чи мепарастидед –
93. ба љуз Худо? Оё шуморо нус
рат медињанд ё барои худ нусрат 
металабанд?»
94. Пас, бутону гумроњон дар он 
љо бар рў андохта шаванд;
95. ва њамаи лашкарњои Шайтон 
якљо.

96. Ва дар њоле, ки онњо дар он љо 
бо якдигар ситеза мекунанд, гў
янд:
97. «ба Худо, ки њамоно мо дар 
гум роњии ошкор будем,
98. чун шуморо бо Парвардигори 
оламиён баробар месохтем.
99. Ва ба љуз ин бадкорон касе мо
ро гумроњ накард.

100. Пас, моро њељ шафоаткунан
дае нест;
101. ва на дўсте мењрубонику нан да.
102. Пас, кош барои як бор боз
гаш те бошад, то аз мўъминон ме
шу дем».
103. ба дурустї ки дар ин (мо
љаро) нишонае њаст ва бештарина
шон мўъмин набуданд.

104. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
105. ќавми Нўњ пайѓамбаронро 
ду рўѓгў шумурданд,
106. чун бародарашон Нўњ ба он
њо гуфт: «Оё наметарсед?
107. Њамоно ман барои шумо пай
ѓам бари боамонат њастам.
108. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
109. Ва аз шумо барои таблиѓи ри
солат њељ музде талаб намекунам; 
музди ман ба љуз бар Парвардиго
ри оламиён (ба касе) нест.
110. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!»
111. Гуфтанд: «Оё ба ту имон ова
рем ва њол он ки сифлагон ба ту 
пайравї кардаанд?»
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112. (Нўњ) гуфт: «Дониши ман ба 
он чи мекарданд, расанда нест.
113. агар бидонед, њисобашон ба 
љуз бар Парвардигори ман (бар 
касе) нест.

114. Ва ман дуркунандаи мўъми
нон нестам.
115. Ман ба љуз тарсонандаи ош
коро (каси дигар) наям».
116. Гуфтанд: «Эй Нўњ, агар боз
намонї, албатта, аз сангсоршуда
гон шавї!»

117. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
њамоно ќавми ман маро ду рўѓ гў 
шумурданд.
118. Пас, миёни ману миёни онњо 
(ќатъї) њукм кун; ва марову онон

ро аз мўъминон, ки њамроњи ма
нанд, наљот дењ!»
119. Пас, ўву ононро, ки њамроњи 
ў буданд, дар киштии пуркарда
шуда наљот додем.
120. Пас, баъди ин боќи мон да гон
ро ѓарќ сохтем.

121. ба дурустї ки дар ин (мо ља
ро) нишонае њаст ва бештарина
шон мўъмин набуданд.
122. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
123. (ќабилаи) Од пайѓамбаронро 
дурўѓгў шумурданд,
124. чун бародарашон Њуд ба онњо 
гуфт: «Оё наметарсед?

125. Њамоно ман барои шумо пай
ѓамбари боамонат њастам.
126. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
127. Ва аз шумо барои таблиѓи ри
солат њељ музде талаб намекунам; 
музди ман ба љуз бар Парвардиго
ри оламиён (бар касе) нест.
128. Оё ба њар баландие аломати 
бефоида2 иморат мекунед?
129. Ва мањалњои устувор месо
зед? Гўё љовид хоњед монд.

130. Ва чун даст мекушоед, ситам
гарона даст мекушоед.
131. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
132. Ва аз Он (Худой) битарсед, 
ки шуморо ба он чи медонед, им
дод кард!
133. Шуморо ба чањорпоён ва фар
зандон имдод кардааст;
134. ва (ба) бўстонњо ва чашмањо.
135. ба дурустї ки ман бар шумо 
аз азоби рўзи бузург метарсам».
136. Гуфтанд: «барои мо яксон 
аст, ки панд дињї ё аз панд ди њан
дагон набошї.
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137. ин ба љуз одати пешиниён 
(чи зе) нест.
138. Ва мо азобкардашавандагон 
нес тем».
139. Пас, ўро дурўѓгў пиндош
танд, пас, онњоро њалок сохтем. 
ба дурустї ки дар ин (мољаро) ни
шо нае њаст ва бештаринашон мўъ
мин набуданд.

140. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
141. (ќабилаи) самуд пайѓамба
рон ро дурўѓгў шумурданд,
142. чун бародарашон солењ ба 
он њо гуфт: «Оё наметарсед?
143. Њамоно ман барои шумо пай
ѓамбари боамонат њастам.

144. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
145. Ва аз шумо барои таблиѓи ри
солат њељ музде талаб намекунам; 
музди ман ба љуз бар Парвардиго
ри оламиён (бар касе) нест.

146. Оё дар он чи ин љо њаст, эмин 
гузошта хоњед шуд:
147. дар бўстонњо ва чашмањо;
148. ва (дар) киштњо ва хурмоис
тоне, ки шукуфаи он нозук аст;
149. ва (дар он ки) аз кўњњо усто
корона хонањо метарошед?

150. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
151. Ва ба фармони азњадгуза ран
дагон итоат манамоед –
152. касоне, ки дар замин фасод 
ме кунанд ва ислоњ наменамоянд!»

153. Гуфтанд: «Љуз ин нест, ки ту 
аз љодузадагонї.
154. Ту ба љуз одамие монанди мо 
(каси дигар) нестї, пас, агар аз 
ростгўён њастї, нишонае биёр!»

155. Гуфт: «ин модашутурест, ки 
як навбат об хўрдан барои вай аст 
ва навбати рўзи муайян – барои 
шумо.

156. Ва ба ў ба бадї даст нарасо
нед, ки он гоњ шуморо азоби рўзи 
бузург дармегирад».

157. Пас, онро пай заданд, сипас 
пу шаймон гаштанд.

158. Пас, азоб онњоро даргирифт. 
ба дурустї ки дар ин (мољаро) ни
шонае њаст ва бештаринашон мўъ
мин набуданд.

159. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
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160. ќавми лут пайѓамбаронро 
ду рўѓгў шумурданд,
161. чун бародарашон лут ба онњо 
гуфт: «Оё наметарсед?
162. Њамоно ман барои шумо пай
ѓам бари боамонат њастам.

163. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед.
164. Ва аз шумо барои таблиѓи ри
солат њељ музде талаб намекунам; 
музди ман ба љуз бар Парвардиго
ри оламиён (бар касе) нест.

165. Оё (ба ќасди ќазои шањват) 
аз (миёни) ањли олам ба сўи мар
дон меравед,
166. вале он чиро мегузоред, ки 
Пар вардигори шумо аз занонатон 

барои шумо офаридааст? балки 
шумо гурўњи азњадгузашта њас
тед».
167. Гуфтанд: «Эй лут, агар ту 
боз намонї, њамоно аз берункарда
гон бошї».
168. Гуфт: «ба дурустї ки ман 
душ мани амали шумо њастам.
169. Парвардигоро, маро ва касо
ни маро аз (ваболи) он чи меку
нанд, наљот дењ!»

170. Пас, ўву касони ў – њамаро 
як љо – наљот додем,
171. магар пиразане, ки аз боќи
мон дагон буд.
172. сипас, он дигаронро њалок 
сох тем.
173. Ва бар онњо бороне боронидем. 
Пас, бад аст борони тарсонидагон!

174. ба дурустї ки дар ин (мо
љаро) нишонае њаст ва бештарина
шон мўъмин набуданд.
175. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
176. бошандагони айка3 пайѓам
баронро дурўѓгў шумурданд,
177. чун Шуайб ба онњо гуфт: «Оё 
наметарсед?

178. Њамоно ман барои шумо пай
ѓамбари боамонат њастам.
179. Пас, аз Худо битарсед ва ба 
ман фармонбардорї кунед!
180. Ва аз шумо барои таблиѓи ри
солат њељ музде талаб намекунам; 
музди ман ба љуз бар Парвардиго
ри оламиён (бар касе) нест.

181. Паймонаро тамом паймоед ва 
аз зиёндињандагон мабошед!
182. Ва бо тарозуи рост бисанљед!
183. Ва ба мардум чизњояшонро 
но сара мадињед ва дар замин бе
бок фасодкунон магардед!
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184. Ва аз Он (Худой) битарсед, 
ки шумо ва гурўњи пешиниёнро 
офарид!»
185. Гуфтанд: «Љуз ин нест, ки ту 
аз љодузадагонї.
186. Ва ту ба љуз одамие монанди 
мо (каси дигар) нестї; ва њамоно 
мо туро аз дурўѓгўён мепиндорем.

187. Пас, агар аз ростгўёнї, порае 
аз осмонро бар мо биафкан!»
188. Гуфт: «Парвардигори ман ба 
он чи мекунед, Донотар аст».

189. Пас, ўро дурўѓгў пиндоштанд 
ва азоби рўзи «соябон»4 онњоро 
гирифтор кард; ба дурустї ки он 
азоби рўзи бузург буд.
190. ба дурустї ки дар ин (мо
љаро) нишонае њаст ва бештарина
шон мўъмин набуданд.

191. Ва ба дурустї ки Парвардиго
ри ту Ѓолиби Мењрубон аст.
192. Ва ба дурустї ки ќуръон фу
рудовардаи Парвардигори олами
ён аст.

193. Онро рўњуламин5 фуруд 
овард –
194. бар дили ту, то аз тарсонанда
гон шавї –

195. ба забони арабии равшан.
196. Ва ба дурустї ки (хабари) 
вай дар сањифањои пешиниён аст.

197. Оё ин барои онњо нишона 
нест, ки (њаќќонияти) ќуръонро 
оли мони банї исроил медонанд?
198. Ва агар ќуръонро бар баъзе 
аља миён фуруд меовардем,

199. пас, онро барояшон мехонд, 
њаргиз онро тасдиќкунанда наме
шуданд.

200. Њамчунин ин корро дар дил
њои гунањгорон даровардем.

201. ба ќуръон имон наме ова
ранд, то он ки азоби дард ди њан да
ро бинанд.
202. Пас, (азоб) ногањон ба онњо 
биё яд ва онњо бехабар бошанд.

203. Пас, гўянд: «Оё мо мўњлат 
до да шавем?»
204. Оё азоби Моро ба шитоб ме
та лабанд?

205. Оё дидї, ки агар онњоро сол
њо бањраманд созем,

206. сипас, он чи ки аз он тарсони
да мешуданд, ба онњо биёяд,
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207. (он) бањраманд буданашон чї 
чизро аз сарашон дафъ кунад?»

208. Ва (ањли) њељ дењаро њалок 
на кардем, магар он, ки (ањли) он
ро бимкунандагоне буданд –

209. (барои) панд додан. Ва Мо 
си тамгар набудем.
210. Ва ќуръонро шайтонон фу
руд наовардаанд.

211. Ва онњоро сазовор нест ва на
метавонанд.
212. Њамоно шайтонон аз шуни
дан6 дур карда шудаанд.

213. Пас, бо Худо худои дигарро ма
хон, он гоњ аз азобкардагон бо шї!

214. Ва хешовандони наздики худ
ро бим кун!
215. Ва барои онњое аз мўъминон, 
ки ба ту пайравї карданд, бозуи 
худро паст кун!7

216. Пас, агар ба ту нофармонї 
ку нанд, бигў: «Њамоно ман аз он 
чи шумо мекунед, безорам».
217. Ва бар Ѓолиби Мењрубон та
ваккул кун! –
218. Оне, ки чун (ба ваќти тањаљ
људ) бармехезї, туро мебинад.
219. Ва нишастану бархостани8 
ту ро дар миёни саљдакунандагон 
(ме  би над).
220. ба дурустї ки Вай Шунавои 
Доно аст.

221. Оё ба шумо хабар дињам, ки 
шай тонон бар чї кас фуруд мео
янд?
222. бар њар дурўѓгўи гунањгор 
фу руд меоянд,
223. гўш фаро медињанд ва бешта
ринашон дурўѓгўянд.
224. Ва шоирон (касонеанд, ки) 
гум роњон ба онњо пайравї меку
нанд.
225. Оё надидї, ки онњо дар њар 
во дие саргардонанд;

226. ва он чизе мегўянд, ки (худ) 
намекунанд?
227. На (он шоироне), ки имон 
овар данд; ва амалњои шоиста кар
данд; ва бисёр зикри Худо кар
данд; ва баъд аз он ки мазлум шу
данд, интиќом кашиданд. Ва золи
мон хоњанд донист, ки ба кадом љо 
хо њанд бозгашт.

27. Сураи намл
(МЎрЧа)

Дар Макка нозил шуд, 93 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. То. син. ин оятњои ќуръон ва 
Ки тоби равшан аст.

2. Њидоят ва мужда барои мўъ ми
нон аст –

3. касоне, ки намозро барпо медо
ранд ва закотро медињанд ва онњо 
ба охират яќин меоранд.

4. барои касоне, ки ба охират 
имон намеоранд, кирдорњояшонро 
ороста кардем. Пас, онњо саргар
дон мешаванд.

5. Онњо касонеанд, ки барояшон 
сах тии азоб аст; ва онњо дар охи
рат зиёнкортаранд.

6. ба дурустї ки ин ќуръон аз 
наз ди Худои устуворкори Доно 
ба ту дода мешавад.

7. Он гоњ, ки Мўсо ба ањли худ 
гуфт: «Њамоно ман оташе дидам, 
аз он љо хабаре хоњам овард, ё 
шўъ лаи оташи фарогирифта хо
њам овард, бувад ки шумо гарм 
ша вед!»

8. Пас, чун ба оташ расид, ба ў 
овоз карда шуд, ки: «ба касе, ки 
дар оташ аст ва ба касе, ки гирдо
гирди он аст, баракат дода шуд; ва 
покї Худойро аст, ки Парвардиго
ри оламиён аст.

9. Эй Мўсо, ба дурустї ки Ман 
Худои Ѓолиби боњикмат њастам!

10. Ва асои худро биафкан!» Пас, 
чун дид, ки асо мељунбад, гўё вай 
море аст, пушт гардонида рўй би
тофт ва бознагашт. (Гуфтем:) «Эй 

Мўсо, матарс, ба дурустї ки пай
ѓам барон назди Ман наметарсанд!

11. лекин касе, ки ситам кард; 
боз баъд аз бадї ба ивази он некї 
кард, пас, њамоно Ман Омурзан
даи Мењрубон њастам.

12. Ва дасти худро ба гиребони 
худ дарор, то сафед шуда, бе њељ 
ай бе берун ояд; бо нўњ мўъљиза 
ба сўи Фиръавн ва ќавми ў бирав! 
ба дурустї ки онњо гурўњи фосиќ 
буданд».

13. Пас, он гоњ, ки нишонањои 
рав шаншудаи Мо ба онњо омад, 
гуф танд: «ин сењри ошкор аст».
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14. Ва онро аз рўи ситамгарию та
каббур инкор карданд ва (њол он 
ки) дилњояшон онро бовар дошта 
буд. Пас, бинигар, ки охири кори 
муфсидон чї гуна буд!

15. Ва ба дурустї ки Мо ба Довуд 
ва сулаймон илм додем ва гуф
танд: «ситоиш он Худойро аст, ки 
моро бар бисёре аз бандагони мўъ
мини Хеш афзунї дод».

16. Ва сулаймон вориси Довуд 
шуд ва гуфт: «Эй мардум, гуфто

ри мурѓон ба мо омўхта шуд ва аз 
њар неъмате ба мо дода шуд, ба ду
рустї ки ин фазли ошкор аст».

17. Ва барои сулаймон лашкар
њои ў аз љинну одамиён ва мурѓон 
ба њам оварда шуд; ва (он ќадар 
зиёд буданд, ки барои ба њам пай
вастан сафњои) онњоро бозистода 
мекарданд.

18. То ваќте ки ба Водии мўрчагон 
расиданд, мўрчае гуфт: «Эй мўр
чагон, ба хонањои худ дароед, то 
сулаймону лашкарњои ў надонис
та шуморо дарњам нашикананд!»

19. Ў аз гуфтори мўрча бо тааљљуб 
табассум карду гуфт: «Эй Парвар
дигори ман, илњом дењ маро, ки 
шукри ин неъмати Ту кунам, ки бар 
ман ва бар падару модари ман инъ
ом кардаї; ва кирдори шоиста ба 
љо орам, ки Ту аз он хушнуд шавї; 
ва маро ба рањмати Худ дар зумраи 
бандагони шоистаат дарор!»

20. Ва ањволи мурѓонро бозљуст, 
пас гуфт: «Маро чї шудааст, ки 
њуд њудро намебинам, ё ў аз ѓои
бон аст?

21. Њамоно ўро ба азоби сахт азоб 
кунам ё ўро бикушам; ё ин аст, ки 
пеши ман њуљљати ошкор биёрад».

22. (Њудњуд) чандоне диранг на
кард, пас, гуфт: «Чизеро фаро 
ги риф та ам, ки ту онро фаро на ги
риф таї; ва аз сабо1 хабари яќин
ро пе ши ту овардаам.
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23. ба дурустї, занеро ёфтам, ки 
бар онњо подшоњї мекунад; ва аз 
њар неъмате ўро дода шудааст ва 
ўро тахте бузург аст.

24. Ва ёфтам, ки ўву ќавми ў ба 
љуз Худо офтобро саљда мекунанд 
ва Шайтон кирдорњояшонро баро
яшон оростааст ва онњоро аз роњ 
боздоштааст; пас, онњо роњ намеё
банд –

25. (ба сўи) он ки Он Худойро 
саљ да кунанд, ки чизи пўшидаро 
дар осмонњову замин берун меова
рад ва он чиро, ки пинњон медоред 
ва ошкор мекунед, медонад;

26. Худое, ки ѓайри Ў њељ худое 
нест; ва (Ў) Парвардигори арши 
бузург аст».

27. Гуфт:2 «Хоњем дид, оё рост 
гуф тї, ё аз дурўѓгўён њастї.

28. ин номаи маро бибар ва ба сўи 
онњо биандоз, сипас аз онњо ба ка
нора шав ва бинигар, чї љавоб боз
медињанд!»

29. (балќис) гуфт: «Эй пешвоён, 
ба дурустї ки номае гиромї ба сўи 
ман андохта шуд.

30. ба дурустї ки ин (нома) аз 
љониби сулаймон аст (ва дар он 
чунин омадааст): «бисмиллоњи
ррањмониррањим» (ба номи 
Ху дои бахшояндаи Мењрубон).

31. бар ман такаббур макунед ва 
фар мон бардор шуда, пеши ман 
биё ед!»

32. Гуфт:3 «Эй пешвоён, маро дар 
ко ри ман машварат дињед, то ваќ

те ки шумо пеши ман њозир ша
вед, ман ан љомдињандаи њељ коре 
нес там».

33. Гуфтанд: «Мо дорои тавоної 
ва нерўи сахти љангї њастем; ва 
кор дар ихтиёри туст, пас, дарни
гар, чї чиз мефармої!?»

34. Гуфт: «Њамоно подшоњон чун 
ба дење дароянд, онро хароб ку
нанд ва азизтарини ањли онро рас
вотарин созанд. Ва њамчунин ме
кунанд.

35. Ва ман тўњфае ба сўи онњо ме
фиристам, пас, бибинам, фиристо
дагон чї чиз бозмеоваранд».
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36. Пас, чун (фиристода) пеши 
су лай мон омад, (сулаймон) гуфт: 
«Оё маро ба моле имдод меку нед? 
Ва он чи Худо маро ато кар да аст, 
аз он чи бењтар аст, ки шу моро ато 
кардааст. балки шумо ба тўњфаи 
хеш шодмон мешавед.

37. ба сўи онњо бозгард! Пас, ња
моно бар онњо бо лашкарњое биё
ем, ки онњоро дар муќобили он 
та воноие набошад ва онњоро рас
во карда, аз дења берун кунем; ва 
онњо хор бошанд».

38. Гуфт:4 «Эй пешвоён, кадом яке 
аз шумо – пеш аз он, ки фармон
бардор шуда, назди ман биёянд, 
тахти ўро пеши ман мебиёрад?»

39. ќавитарине аз љинњо гуфт: 
«Ман – пеш аз он, ки ту аз љои худ 
бархезї, онро назди ту биёрам ва 
ба дурустї ки ман бар он5 тавонои 
боамонатам».

40. Касе, ки назди ў аз Китоби 
илоњї илм буд, гуфт: «Ман пеш 
аз як мижа заданат онро назди ту 
биёрам». Пас, чун онро дар назди 
хеш ќароргирифта дид, гуфт: «ин6 
аз фазли Парвардигори ман аст, 
то маро имтињон кунад: оё шукр
гузорї мекунам, ё носипосї мена
моям. Ва њар ки шукргузорї ку
над, љуз ин нест, ки барои нафъи 
хеш шукргузорї мекунад; ва њар 
ки носипосї кунад, пас, Парварди
гори ман бениёзи бокарам аст».

41. Гуфт: «Тахти ўро барои (имти
њони) ин зан дигаргун созед, би
нигарем, оё роњи дуруст меёбад, ё 
аз касоне мешавад, ки роњ намеё
банд!»
42. Чун биомад,7 ба ў гуфтанд: 
«Оё тахти ту њамчунин аст?» 
Гуфт: «Гўё ин њамон аст. Ва пеш 
аз ин мо ро дониш дода шуд8 ва мо 
му сул мон њастем».

43. Ва (сулаймон) он занро аз 
он чи ба љуз Худо ибодат мекард, 
боз дошт. ба дурустї ки вай аз гу
рўњи кофирон буд.
44. ба вай гуфта шуд: «ба ин ќаср 
да рой!» Чун онро бидид, пин
дошт, ки он њавзи об аст ва (љо ма) 
аз ду соќи худ бардошт. Гуфт:9 
«ин ќасре содаву њамвор аст, аз 
об ги на њо (сохта шуда)». Гуфт: 
«Эй Пар вардигори ман, ба ду рус
тї ки ман бар хеш ситам карда ам 
ва њам роњи сулаймон барои Ху до, 
ки Пар вардигори оламиён аст, ис
лом овардам».
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45. Ва ба сўи (ќабилаи) самуд ба
родарашон солењро фиристодем, 
ки Худойро ибодат кунед! аммо 
он ќавм ду гурўњ шуданд ва бо як
дигар хусумат менамуданд.

46. Гуфт:10 «Эй ќавми ман, чаро 
пеш аз некўї бадиро ба шитоб та
лаб мекунед?! Чаро аз Худо тала
би омурзиш намекунед, бувад ки 
бар шумо рањм карда шавад?»

47. Гуфтанд: «Мо аз туву аз касо
не, ки њамроњи туанд, фоли бад 
гирифтаем». Гуфт: «Фоли бади 
шумо назди Худо аст, балки шумо 
ќавме њастед, ки имтињон карда 
мешавед».

48. Ва дар он шањр нўњ кас бу
данд, ки дар замин фасод мекар
данд ва ислоњ наменамуданд.

49. бо якдигар ќасами Худо хўрда 
гуфтанд: «албатта, бар солењу 
ањ ли хонаи ў шабехун кунем ва 
си пас, албатта, ба вориси ў хоњем 
гуфт: «Ваќти њалок шудани ањли 
ў њозир набудем ва ба дурустї ки 
мо ростгўем».

50. Онњо сахт макр карданд ва Мо 
(низ) сахт макр кардем, дар њоле 
ки онњо намедонистанд.

51. Пас, бинигар, саранљоми мак
ри онњо чї гуна буд, ки Мо њамаи 
он њо ва ќавмашонро якљо њалок 
кар дем.

52. Пас, ин хонањои онњо ба саба
би он, ки ситам карданд, хо лї 

мон данд. Њароина, дар ин (мо ља
ро) барои гурўње, ки дониш до
ранд, нишонае њаст.

53. Ва касонеро, ки имон оварданд 
ва парњезгорї карданд, наљот додем.

54. Ва лутро (фиристодем), чун 
ба ќавми худ гуфт: «Оё дидаву 
до нис та кори бењаёиро ба амал 
меоред?

55. Оё шумо ба иродаи шањват ба 
љои занон ба мардон меоед? балки 
шумо ќавми нодонед».
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56. Пас, љавоби ќавми ў ба љуз ин 
набуд, ки гуфтанд: «ањли хонаи 
лутро аз дењаи хеш берун кунед, 
ба дурустї ки онњо мардуми поки
талабанд!»11

57. Пас, ў ва ањли ўро наљот до
дем, магар занаш, ки Мо ўро аз 
бо ќи мондагон муайян кардем.

58. Ва бороне бар сари онњо боро
нидем. Пас (чї) бад аст борони 
тар  сонидагон!

59. бигў: «сипос Худойрост ва са
лом бар он бандагони Ў, ки онњо
ро баргузидааст». Оё Худо бењтар 
аст, ё он чи шарик меоваранд?

60. Ё кист Он, ки осмонњову за
минро биофарид ва барои шумо аз 
ос мон обе фуруд овард? Пас ба са
баби он бўстонњои хурраму тоза 
рўё нидем; шуморо имкон набуд, 
ки дарахтњои онро бирўёнед. Оё бо 
Худо худои дигаре њаст? балки он
њо гурўње њастанд, ки каљ мераванд.

61. Ё кист Он, ки заминро ќа рор
гоњ сохт ва дар миёни замин љўй њо 
пайдо кард ва барои замин кўњ њо 
биофарид ва миёни ду дарё њи
љобро биофарид? Оё бо Худо ху
дои дигаре њаст? балки бештари 
онњо намебинанд.

62. Ё кист Он, ки чун Ўро бихо
нед, дармондаро иљобат мекунад 
ва сахтиро мебардорад ва шумо
ро дар замин љонишини пешиниён 
месозад? Оё бо Худо худои дигаре 
њаст? андаке панд мепазиред.

63. Ё кист Он, ки ба шумо дар 
торикињои биёбону дарё роњ мена
мояд ва кист Он, ки бодњоро пеш
пеши рањмати Худ муждадињанда 
мефиристад? Оё бо Худо худои 
дигаре њаст? Худо аз он бартар 
аст, ки шарик мегиранд.
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64. Ё кист Он, ки офариниши ав
валро оѓоз мекунад, сипас онро 
бозмегардонад; ва кист Он, ки ба 
шумо аз осмону замин рўзї ме
дињад? Оё бо Худо худои дигаре 
њаст?» бигў: «агар ростгўй њас
тед, њуљљати худро биёред!»

65. бигў: «Њељ кас (аз онњое, ки) 
дар осмонњову заминанд, ѓайбро 
на медонад, магар Худо; ва наме
донанд, ки кай барангехта меша
ванд».

66. балки илми онњо дар боби 
охират ба љое нарасид. балки он
њо аз охират дар шубњаанд, балки 
онњо дар бораи он нобиноанд.

67. Ва кофирон гуфтанд: «Оё мо 
ва падарони мо низ хоке шавем, оё 
мо берун оварда мешавем?12

68. ба дурустї ки ин ба мову пада
рони мо пеш аз ин ваъда дода шу
да буд. ин ба љуз афсонањои пе
шиниён чизе нест».

69. бигў: «Дар замин сайр кунед, 
пас, бинигаред, ки анљоми гунањ
горон чї гуна буд!»

70. бар онњо андўњ махўр ва аз 
бад сиголидани онњо дар тангдилї 
мабош!

71. Ва мегўянд: «агар ростгў њас
тед, ин ваъда кай бошад?»

72. бигў: «Шояд баъзеи он чи ба 
шитоб металабед,13 ба шумо наз
дик шуда бошад».

73. Ва њамоно Парвардигори ту бар 
мар дум Худованди фазл аст, ва ле

кин бештаринашон шукр намеку
нанд.

74. Ва ба дурустї ки Парварди
гори ту он чиро медонад, ки сина
њояшон пинњон мекунад ва он чи
ро, ки ошкор менамоянд.

75. Ва дар осмону замин њељ (чи
зи) пўшидае нест, магар он, ки 
дар Китоби равшан навишта шу
дааст.

76. ба дурустї ки ин ќуръон ба
рои банї исроил бештари он чи
ро, ки онњо дар он ихтилоф мекар
данд, баён мекунад.
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77. Ва ба дурустї ки вай барои 
мўъ минон њидоят ва рањмат аст.

78. Њамоно Парвардигори ту ба 
њук ми Худ миёни онњо доварї ме
кунад; ва Ў Ѓолиби Доно аст.

79. Пас, бар Худо таваккул кун, 
ба дурустї ки ту бар дини рости 
рав шан њастї!

80. ба њаќиќат, ту овозро ба мур
да гон шунавонида наметавонї; ва 
ба карон – ваќте ки онњо пушт гар
донида, рўй битобанд – шунавони
да наметавонї.

81. Ва ту барои кўрон роњнамо 
нес тї, то аз гумроњии хеш бозо

янд. Ту намешунавонї, магар касе
ро, ки ба оятњои Мо имон овар да
аст. Пас, онњо таслимшудагонанд.

82. Ва чун ваъдаи азоб бар онњо 
воќеъ шавад, барояшон Доббату
ларз14 аз замин берун оварем, ки 
бо онњо сухан гўяд – ба сабаби он, 
ки мардум ба оятњои Мо яќин на
меоварданд.

83. Ва он рўз, ки аз њар уммате то
ифае аз касонеро, ки оятњои Моро 
дурўѓ мешумурданд, барангезем; 
пас, онњо боздошта мешаванд.15

84. То ваќте ки њозир оянд, (Ху
до) гўяд: «Оё шумо оятњои Маро 
дурўѓ шумурдед ва (њол он ки) аз 
рўи дониш онро дарбар нагирифта 
будед? Ё шумо чї кор мекардед?»

85. Ва ба сабаби ситам кардана
шон ваъдаи азоб бар онњо собит 
шуд. Пас, онњо сухан нагўянд.

86. Оё надидаанд, ки шабро пай
до кардем, то дар он ором гиранд 
ва рўзро равшаншуда сохтем. ба 
дурустї, дар ин барои ќавме, ки 
бовар медоранд, нишонањое њаст.

87. Ва он рўз, ки дар сур дами
да шавад, пас, касоне, ки дар ос
монњоанд ва касоне, ки дар зами
нанд, ба тарс афтанд, магар касе, 
ки Худо хостааст. Ва њама хоршу
да, пеши Худо биёянд.

88. Ва кўњњоро бибинї, онњоро 
бар љой истода пиндорї ва (њол 
он ки) онњо монанди рафтани абр 
ме раванд – санъати он Худое аст, 
ки њар чизеро устувор сохт. ба 
ду рустї ки Вай аз он чи мекунед, 
Ха бардор аст.
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89. Њар ки некї биёрад, пас, ўро 
по доши бењтар аз он бошад. Ва он
њо аз изтироби он рўз эмин бошанд.

90. Ва њар ки бадї биёрад – пас, 
рўи онњо дар оташ нагунсор карда 
шавад. Магар ба ѓайри он чи кар
даед, љазо дода мешавед?

91. (бигў:) «Љуз ин нест, ки ба 
ман фармуда шуд, ки Парварди
гори ин шањрро16 ибодат кунам 
– Он, ки ин (шањр)ро муњаррам 
сохт; ва њар чиз аз они Ўст. Ва ба 
ман фар муда шуд, ки аз мусулмо
нон бошам.

92. Ва (ба ман фармуда шуд, ки) 
ќуръонро бихонам». Ва њар ки 
роњ ёбад, пас, љуз ин нест, ки ба
рои (нафъи) хештан роњ меёбад. 
Ва њар ки гумроњ шавад, пас бигў: 
«Љуз ин нест, ки ман аз бимкунан
да гонам».

93. Ва бигў: «ситоиш Худойрост, 
ки оятњои Худро ба шумо хоњад 
намоёнид, пас онро бишиносед!» 
Ва Парвардигори ту аз он чи меку
нед, бехабар нест.

28. Сураи ќаСаС
(ќиссаХОНї)

Дар Макка нозил шуд, 88 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. То. син. Мим.

2. ин оятњои Китоби равшан аст.

3. баъзе хабари Мўсо ва Фиръ
авн ро барои гурўње, ки бовар ме
до ранд, ба ростї бар ту мехонем.

4. ба дурустї ки Фиръавн дар за
мин такаббур кард; ва ањли он ро 
гурўњгурўњ сохт; аз онњо гурў ње
ро забун мегирифт; писарона шон
ро мекушт ва занонашонро зин да 
мегузошт; њамоно вай аз муф си
дон буд.

5. Ва Мо мехостем бар касоне, ки 
дар замин забун гирифта шуданд, 
неъмати фаровон дињем ва онњоро 
пеш во созем ва онњоро ворис кунем;
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6. ва ба онњо дар замин дастрасї 
ди њем ва аз забунгирифтагон – ба 
Фиръавну Њомон ва лашкар њоя
шон он чиро бинамоёнем, ки аз он 
ме тарсиданд.

7. Ва ба сўи модари Мўсо илњом 
фиристодем, ки: «Ўро шир би дењ, 
пас, чун бар вай битарсї, ўро дар 
дарё андоз ва матарсу ан дўњ ма
хўр; њамоно Мо ўро боз ра со нанда 
ба сўи ту ва ўро аз пай ѓам барон 
Гардонанда њастем!»

8. Пас, ањли хонаи Фиръавн ўро 
баргирифтанд, то охири кор ба
рояшон душман ва сабаби андўњ 
шавад. ба дурустї ки Фиръавну 
Њомон ва лашкарњояшон хатоку
нанда буданд.

9. Ва зани Фиръавн гуфт: «ин 
тифл барои ман ва барои ту рав
ша нии чашм аст, ўро макушед, 
бу вад ки ба мо нафъ дињад, ё ўро 
фар занд гирем!» Ва онњо (њаќи ќа
ти њолро) намедонистанд.

10. Ва дили модари Мўсо (аз 
сабр) холї гашт; агар Мо бар 
дили ў ришта намебастем,1 то аз 
бовардорандагон бошад, њамоно 
наздик буд, ки ин ќиссаро ошкор 
кунад.

11. Ва ба хоњари ў гуфт: «аз паи ў 
бирав!» Пас, ўро аз дур бидид ва 
(ќавми Фиръавн) намедонистанд.

12. Ва пеш аз омадани хоњар 
шири доягонро бар Мўсо њаром 
сохтем. Пас (хоњараш) гуфт: «Оё 
шуморо бар ањли хонае роњ на
моям, ки барои шумо парастории 
ин тифл кунанд ва онњо барои ў 
некхоњ бошанд?»

13. Пас, ўро ба сўи модари ў 
боз расонидем, то чашми вай 
рав шан шавад ва андўњ нахўрад 
ва то бидонад, ки ваъдаи Худо 
рост аст; валекин бештари мар
дум намедонанд.
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14. Ва чун (Мўсо) ба нињояти ља
вонии худ расид ва дурустандом 
шуд, ба ў њикмат ва дониш додем; 
ва њамчунин некўкоронро подош 
медињем.

15. Ва ў њангоми ѓафлати ањли 
шањр ба шањр даромад, пас, дар 
он љо он ду мардро ёфт, ки бо як
дигар љанг мекарданд: он як аз 
ќавми Мўсо ва он дигар аз душ
манони вай буд. Пас, марде, ки аз 
ќавми ў буд, бар он дигар, ки аз 
душманонаш буд, аз ў мадад та
лаб кард. Пас, Мўсо ўро муште 
зад ва ўро бикушт. Гуфт: «ин аз 
кори Шайтон аст; ба дурустї ки 
Шайтон душмани гумроњкунандаи 
ошкор аст».

16. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ња моно ман бар хеш ситам кардам, 
пас, маро биомурз!» Пас, ўро био
мурзид; ба дурустї ки Вай Омур
зандаи Мењрубон аст.

17. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ба њаќќи инъом кардани ту бар 
ман, њаргиз мададгори гунањгорон 
на хоњам буд».

18. сипас, бомдод тарсону нига
рон дар шањр буд; ногањон шахсе, 
ки дирўз аз ў мадад талаб карда 
буд, боз ўро ба фарёдрасї мехонд. 
Мўсо ба ў гуфт: «ба дурустї ки ту 
гумроњи ошкор њастї».

19. Пас, чун хост ба шахсе, ки вай 
душмани Мўсо ва душмани фар
ёдкунанда буд, даст дароз кунад, 
(фарёдкунанда) гуфт:2 «Эй Мў со, 
оё мехоњї, ки маро бикушї, чу

нон ки дирўз шахсеро куштї? Ме
хоњї, ки дар рўи замин љуз ситам
гаре набошї ва намехоњї, ки аз 
некўкорон бошї!»

20. Ва марде аз дуртарин мањал њои 
он шањр давида омад; гуфт: «Эй 
Мўсо, ба дурустї ки раисон дар 
њаќќи ту машварат мекунанд, то 
туро бикушанд, пас, берун рав! Ња
моно ман барои ту аз нек хо њо нам».

21. Пас, тарсону нигарон аз он 
шањр берун омад, гуфт: «Эй Пар
вардигори ман, маро аз гурўњи си
тамгарон рањо кун!»
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22. Ва ваќте ки ба сўи шањри Мад
ян равон шуд, гуфт: «аз Парвар
дигори хеш умедворам, ки маро ба 
роњи рост њидоят кунад».

23. Ва ваќте ки ба оби Мадян ра
сид, тоифае аз мардумро бар он 
об ёфт, ки (чањорпоёнро) об медо
данд ва дар як сў аз онњо ду занро 
ёфт, ки (чањорпоёни худро) боз
ме доштанд. (Мўсо ба он ду зан) 
гуфт: «Њоли шумо чист?» Гуф
танд: «Мо об намедињем, то он, 
ки шу бонон (чањорпоёни худро об 

до да) боз гардонанд; ва падари мо 
пи ри ка лонсол аст».

24. Пас, (Мўсо) барои ин њар ду 
(ча њорпоёнашонро) об дод, сипас 
ба сўи соя рўй овард; ва гуфт: «Эй 
Пар вардигори ман, њамоно ман ба 
он чи аз неъмат ба сўи ман фуруд 
овардї, мўњтољам».

25. Пас, яке аз он ду зан ба шарм
гинї роњ рафта, ба (назди) Мўсо 
омад, гуфт: «Њамоно падари ман 
туро мехонад, то музди он, ки ба
рои мо об додї, ба ту бидињад». 
Пас, чун (Мўсо) назди Шуайб 
омад ва ќиссаро пеши ў њикоят 
кард, гуфт: «Матарс, аз ќавми си
там га рон рањо ёфтаї!»

26. Яке аз ин ду (духтар) гуфт: 
«Эй падари ман, ўро муздур би
гир, њамоно ў бењтарин касе (аст), 
ки муздур гирї; шахси тавонои 
бо амонат аст!»

27. (Шуайб) гуфт: «ба дурустї ки 
ман мехоњам яке аз ин ду духта
ри худро ба ту ба занї дињам – ба 
шарти он, ки њашт сол муздурии 
ман кунї ва агар дањ солро тамом 
кунї, пас, он (ба тариќи ихтиёрї) 
аз љониби ту аст; ва намехоњам, 
ки бар ту машаќќат афканам; агар 
Худо хостааст, маро аз шоистагон 
хоњї ёфт».

28. (Мўсо) гуфт: «ин паймон миё
ни ману миёни ту аст; њар кадом аз 
ин ду муддатро, ки адо кунам, бар 
ман ситаме набошад ва Худо бар 
он чи мегўем, Гувоњ аст».
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29. Пас, чун Мўсо он муддатро адо 
кард ва бо ањли худ равон шуд, 
ба љониби кўњи Тур оташе дид, ба 
ањли худ гуфт: «Таваќќуф ку нед, 
ба дурустї ки ман оташе дида ам; 
умедворам, ки аз он љо хабаре ё 
шўълае аз оташ биёрам, бувад ки 
шумо (ба он) худро гарм со зед!»

30. Пас, чун наздики оташ омад, 
аз канораи рости водї, дар љой
гоњи бобаракат, аз миёни дарахт 
овоз дода шуд, ки: «Эй Мў со, ба 
дурустї ки Ман Худоям – Пар
вар дигори оламиён!»

31. Ва он, ки: «асои худро биаф
кан!» Пас, чун дид, ки асо ња ра
кат мекунад – гўё он море бошад, 
пушт гардонида рўй битофт ва 
боз нагашт. (Гуфта шуд:) «Эй Мў
со, пеш ой ва матарс, ба дурус тї 
ки ту аз эминонї!

32. Ва дасти худро дар гиребонат 
дарор, то бе иллате сафедшуда бе
рун ояд ва бозуи худро аз тарс ба 
сўи худ ба њам ор! Пас, ин њар ду 
нишона аз љониби Парвардиго
ри ту барои Фиръавн ва пешвоёни 
ў фуруд омадаанд. ба дурустї ки 
онњо гурўњи бадкор њастанд».

33. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ња моно ман аз онњо касеро куштам, 
пас, метарсам, ки маро бикушанд.

34. Ва бародарам Њорун ба за
бон аз ман фасењтар аст, пас, ўро 

њам роњи ман мададкунанда би
фирист, ки маро бовар дорад, 
зеро ман аз он метарсам, ки маро 
дурўѓгў шумуранд».

35. (Худо) гуфт: «бозуи туро бо 
бародарат муњкам хоњем кард ва 
ба шумо ѓалаба хоњем дод; ба саба
би нишонањои Мо (ба ќасди озор) 
ба шумо расида натавонанд. Шу мо 
– њар ду ва онон, ки ба шу мо пай
равї кардаанд, ѓолиб хо њед шуд».
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36. Пас, чун Мўсо барояшон ни
шо нањои равшани Моро овард, 
гуф танд: «ин ба љуз љодуи барбас
та (чизе) нест ва инро дар (њаќќи) 
падарони нахустини хеш нашуни
даем».

37. Ва Мўсо гуфт: «Парвардиго
ри ман ба он кас, ки аз назди Ў 
њи доят овардааст ва ба он касе, 
ки дар охират оќибати писандида 

аз они ўст, Донотар аст. Њамоно 
ситам гарон растагор намешаванд».

38. Ва Фиръавн гуфт: «Эй пеш
воён(и ќавм), ѓайри худам барои 
шумо њељ худое надонистаам. Пас, 
эй Њомон, барои ман бар гил оташ 
афрўз3 ва барои ман кўшке бино 
кун; бошад ки ман ба сўи Худои 
Мўсо дидавар шавам; ва ба ду
рустї ки ман ўро аз дурўѓгўён ме
пиндорам!»

39. Ва Фиръавну лашкарњои ў дар 
замин ба ѓайри њаќ такаббур кар
данд ва гумон карданд, ки онњо ба 
сўи Мо бозгардонида намешаванд.

40. Пас, ўву лашкарњояшро ги
рифтем ва онњоро дар дарё афкан
дем. Пас, дарнигар, ки анљоми си
тамгарон чї гуна буд.

41. Ва онњоро пешвоёне гардони
дем, ки ба сўи оташ мехонанд; ва 
рўзи ќиёмат бе ёру мададгоранд.

42. Ва дар ин дунё лаънатро аз паи 
онњо фиристодем ва ба рўзи ќиё
мат онњо аз рондашудагон бошанд.

43. Ва ба дурустї баъд аз он, ки 
(ањли) ќарнњои нахустинро њалок 
сохтем, ба Мўсо Китоб додем, 
(ки) барои мардум далелу њидоят 
ва бахшоиш аст, то бувад ки онњо 
панд пазир шаванд.
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44. Ва чун вањйро ба сўи Мўсо ба 
ан љом расонидем, ту ба тарафи 
ѓар бї набудї ва (низ) аз њозирон 
на будї.

45. Валекин Мо ќарнњоро офари
дем, пас, умр бар онњо дароз шуд 
ва ту бошанда дар миёни ањ ли 
Мад ян набудї, ки бар онњо оят
њои Мо ро мехондї; валекин Мо 
Фирис танда будем.

46. Ва ту ба тарафи Тур набудї – 
он гоњ, ки овоз додем, валекин аз 
рўи бахшоиши Парвардигори ту 
вањй омад, то гурўњеро тарсонї, 
ки њељ тарсонандае пеш аз ту ба 
он њо наомада буд; бувад ки онњо 
панд пазир шаванд.

47. Ва агар он намебуд, ки ба саба
би он чи дастњояшон пеш фирис
то да аст, уќубате ба онњо бирасад, 
пас, мегуфтанд: «Эй Парвар ди
гори мо, чаро ба сўи мо пай ѓам ба
реро нафиристодї, то ба оятњои 
Ту пайравї кунем ва аз мўъминон 
бо шем?!»

48. Ва чун аз назди Мо вањйи рост 
ба онњо омад, гуфтанд: «Чаро мо
нанди он чи ба Мўсо дода шуд, ба 
ин Пайѓамбар дода нашуд?» Оё ба 
он чи пеш аз ин ба Мўсо дода шуд, 
кофир нашудаанд? Гуфтанд: «Ду4 
сењреанд, ки ба якдигар мувофиќ 
шудаанд». Ва гуфтанд: «Њамоно 
мо ба њар як кофирем».

49. бигў: «агар рост мегўед, пас 
китобе (фуруд омада) аз назди 

Худо биёред, ки вай аз ин ду роњ
на мояндатар бошад, то ба он пай
равї кунем!»

50. Ва агар сухани туро ќабул на
кунанд, пас, бидон: љуз ин нест, 
ки ба хоњиши нафси худ пайравї 
мекунанд! Ва кист гумроњтар аз 
касе, ки бидуни роњнамої аз Худо 
ба хоњиши нафси худ пайравї ку
над? ба дурустї ки Худо ба гу
рўњи ситамгарон роњ наменамояд.
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51. Ва њамоно Мо ин ќуръонро 
ба рояшон ба њам пайваставу пай 
дар пай овардем, то бувад ки онњо 
панд пазиранд.

52. Касоне, ки пеш аз он5 ба онњо 
Ки тоб додем, ба он имон меоранд.

53. Ва чун (ќуръон) бар онњо хон
да мешавад, гўянд: «ба он имон 
овардем; ба дурустї ки он рост ва 
аз љониби Парвардигори мо аст; 
њамоно мо пеш аз (нузули) он гар
дан нињода будем».

54. Онњо – ба сабаби он, ки сабр 
кар данд, муздашон ду бор дода 
ме шавад; ва бадиро бо хислати 
нек дафъ мекунанд ва аз он чи ба 
онњо рўзї додаем, харљ мекунанд.

55. Ва чун сухани бењударо бишу
наванд, аз он рўй бигардонан
ду гўянд: «Кирдорњои мо аз они 
мост ва кирдорњои шумо аз они 
шу мост; ва салом бар шумо бод, 
(сўњ бати) љоњилонро намехоњем».

56. ба дурустї ки ту6 њар киро 
дўст медорї, роњ наменамої; вале
кин Худо њар киро хоњад, роњ ме
намояд; ва Ў ба роњёфтагон Доно
тар аст.

57. Ва гуфтанд:7 «агар њамроњи ту 
пайравии њидоят кунем, аз зами
ни худ рабуда шавем».8 Оё онњоро 
дар Њараме боамн љо надодем, ки 
ба сўи вай аз њар навъ мевањо – 
рўзї аз назди Мо расонида меша
вад? Валекин бештарини онњо на
медонанд.

58. Ва басо дењањоеро њалок кар
дем, ки (ањли онњо) дар зиндаго
нии худ аз њад даргузаштанд. Пас, 
инњо љои сукунати онњо аст; баъд 
аз онњо дар он љо ба љуз андаке 
(касе дигар) сокин нашуд. Ва Мо 
Вориси он (масканњо) будем.

59. Ва Парвардигори ту њаргиз ња
лок кунандаи дењањо нест, то дар 
калонтарини онњо пайѓамбареро 
фи ристад, ки бар онњо оятњои Мо
ро бихонад. Ва Мо њаргиз њалок
ку нандаи дењањо нестем, магар 
дар он њол, ки ањолии онњо ситам
гар бошанд.
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60. Ва аз њар навъе њар чи ба шумо 
дода шавад, пас, бањрамандии 
зин да гонии дунё ва ороиши он 
аст. Ва он чи назди Худо аст, бењ
та ру пояндатар аст. Оё ба аќл дар
на ме ёбед?

61. Оё касе, ки ба ў ваъдаи некў 
до даем ва ў дарёбандаи он аст, мо
нанди касе аст, ки ўро ба манфи
ати зиндагонии дунё бањраманд 
сох тем, сипас, рўзи ќиёмат вай аз 
њозиркардагон аст?9

62. Ва (ёд кун) рўзеро, ки (Худо) 
онњоро бихонад, пас гўяд: «Он 
ша рикони Ман, ки шумо гумон 
ме кар дед, куљоанд?»

63. Онон, ки њукм(и азоб) бар он
њо10 собит шуд, гўянд: «Эй Пар вар
дигори мо, инњо касонеанд, ки гум
роњ кардем, чунон ки худ гум роњ 
шудем, онњоро гумроњ кардем.11 
аз њама безор ба сўи Ту меша вем. 
Онњо моро намепарастиданд».

64. Ва гуфта шавад: «Шарико
ни худро бихонед!» Пас, онњоро 
би хо нанд; ва онњо даъвати он гу
рўњ ро напазиранд; ва азобро би
би нанд (ва таманно кунанд): кош 
он њо роњёб мебуданд!

65. Ва (ёд кун) рўзе, ки (Худо) 
он њо ро бихонад, пас гўяд: «ба 
пай ѓам барон чї љавоб додед?»

66. Пас, он рўз хабарњо бар онњо 
пў шида шавад, пас, онњо ба якди
гар суол накунанд.12

67. Ва аммо он, ки тавба намуд ва 
имон овард ва кори шоиста кард 
– пас умед аст, ки аз растагорон 
бошад.

68. Ва Парвардигори ту њар чи хо
њад, меофаринад ва (њар киро хо
њад) бармегузинад, онњоро ихтиё
ре нест. Покї Худойрост ва аз он, 
ки шарик меоранд, баландтар аст.

69. Ва Парвардигори ту он чиро, ки 
синањояшон пинњон медоранд ва он 
чиро, ки ошкор мекунанд, медонад.

70. Ва Ў Худо аст, ки ба ѓайри Ў 
њељ худое нест; ва ситоиш дар ду
нёву охират Ўрост; ва фармон ра
вої аз они Ўст ва ба сўи Ў баргар
донида мешавед.
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71. бигў: «Оё дидед, ки агар Худо 
шабро бар шумо то рўзи ќиёмат 
поянда гардонад, кист маъбуде 
ѓай ри Худо, ки равшаниро пеши 
шу мо биёрад? Оё намешунавед?»

72. бигў: «Оё дидед, ки агар Худо 
рўзро бар шумо то рўзи ќиёмат 
поянда гардонад, кист маъбу
де ѓайри Худо, ки ба шумо шабро 

биё рад, ки дар он ором гиред? Оё 
на мебинед?

73. Ва аз рањмати Худ барои шу
мо шабу рўзро сохт, то дар шаб 
ором гиред ва то (дар рўз) аз фаз
ли Ў рўзї талаб кунед ва то шукр
гузорї кунед».

74. Ва (ёд кун) рўзеро, ки онњоро 
бихонад, пас, гўяд: «Он шарико
ни Ман, ки шумо гумон мекардед, 
куљоанд?»

75. Ва аз њар уммате гувоњеро бе
рун кашем,13 пас, (ба ќавм) гўем: 
«Далели худро биёред!» Он гоњ 
бидонанд, ки њаќ ба љониби Худо 
аст; ва он чи дурўѓ мебастанд, аз 
онњо гум шавад.

76. ба дурустї ки ќорун аз ќав
ми Мўсо буд, пас, бар онњо бе
додї кард. Ва Мо ба ў аз ганљњо 
он ќадар ато карда будем, ки ка
лидњои он барои гурўњи нерўманд 
гаронї мекард. (Ёд кун) чун ќав
маш ба ў гуфтанд: «Шод машав, 
ба дурустї ки Худо шодшаванда
гонро дўст намедорад!

77. Ва дар он чи Худо ба ту ато 
кар дааст, (салоњи) сарои охират
ро биљўй ва аз дунё њиссаи худро 
фаромўш макун; ва некўї кун – 
чунон ки Худо бар ту некўї кар
дааст ва дар замин фасод маљў; ба 
дурустї ки Худо фасодкунанда
гонро дўст намедорад».
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78. Гуфт: «Љуз ин нест, ки бино
бар донише, ки назди ман аст, мо
ли фаровон ба ман дода шуд». Оё 
намедонист, ки Худо пеш аз вай 
аз ќарнњо он ќавмеро, ки аз вай 
аз рўи ќувват тавонотар ва дар 
љамъият бештар буданд, ња лок 
кар дааст? Ва гунањгорон аз гу но
њи хеш пурсида намешаванд.14

79. Пас (ќорун) дар ороиши хеш 
бар ќавми худ берун омад. Касо
не, ки зиндагонии дунёро талаб 
ме карданд, гуфтанд: «Кош, он чи 
ба ќорун дода шудааст, моро бо
шад! Њамоно вай соњиби насиби 
бу зург аст».

80. Ва касоне, ки ба онњо илм до
да шуда буд, гуфтанд: «Вой бар 
шумо, савоби Худо барои он кас, 
ки имон овард ва кори шоиста 
кард, бењтар аст. Ва ин (сухан)ро 
ба љуз собирон (касе дар дилу за
бон) фаро намегирад».

81. Пас, ќорун ва сарои ўро ба 
за мин фурў бурдем; пас, барои ў 
ѓайри Худо њељ гурўње набуд, ки 
ба ў нусрат дињанд ва ў худ аз нус
рат ёфтагон набуд.

82. Ва дар бомдод касоне, ки ди
рўз манзалати ўро орзу мекар
данд, мегуфтанд: «Эй аљаб, ки Ху
до рўзиро барои њар ки аз банда
гони хеш хоњад, фарох мекунад ва 
танг месозад. Ва агар он намебуд, 
ки Худо бар мо миннат нињод,15 
ња моно моро (низ замин) фурў ме

бурд. Эй аљаб, ки кофирон раста
гор намешаванд».

83. ин сарои бозпасинро барои ка
соне муќаррар мекунем, ки дар за
мин такаббур ва фасод наметала
банд. Ва оќибат(и некў) аз они 
парњезгорон аст.

84. Њар ки некї биёрад, пас барои 
ў бењтар аз он аст. Ва њар ки бадї 
би ёрад: пас, касоне, ки бадињоро ба 
амал оварданд, љуз ба мисли он чи 
мекарданд, љазо дода намешаванд.
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85. ба дурустї, Он, ки (таблиѓи) 
ќуръ онро бар ту фарз кард, ал
бат та, туро ба сўи љои бозгашт16 
боз гар донанда аст. бигў: «Пар вар
ди гори ман ба он кас, ки њи доят
ро овард ва ба он кас, ки дар гум
роњии ошкор аст, Донотар аст».

86. Ва умед надоштї, ки ба сўи ту 
Китоб фуруд оварда шавад, лекин 
ба сабаби рањмате аз Парвардиго
ри ту (фурў фиристода шуд). Пас, 
њаргиз мададгори кофирон машав!

87. Ва (кофирон) туро аз таблиѓи 
оятњои Худо – баъд аз он, ки ба 

сўи ту фуруд оварда шуд – боз на
хоњанд дошт. Ва ба сўи Парварди
гори хеш даъват кун ва њаргиз аз 
мушрикон мабош!

88. Ва бо Худо маъбуди дигар
ро махон, ѓайри Ў њељ худое нест! 
Њар чиз њалокшаванда аст, магар 
рўи Ў,17 фармонравої аз они Ўст; 
ва ба сўи Ў бозгардонида мешавед.

29. Сураи анКабуТ
(ТОрТаНаК)

Дар Макка нозил шуд, 69 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим.

2. Оё мардум пиндоштанд, ки ња
мин ки гўянд: «имон овардем» – 
гу зошта шаванд ва онњо имтињон 
кар да нашаванд?

3. Ва ба дурустї касонеро, ки пеш 
аз онњо буданд, имтињон кардем. 
Пас, Худо касонеро, ки рост гуф
танд, албатта, маълум кунад ва ду
рўѓ гўёнро, албатта, маълум созад.

4. Ё касоне, ки корњои бад кар
данд, гумон доранд, ки бар Мо 
пеш дастї мекунанд? бад чизе аст, 
ки ба он њукм мекунанд!

5. Њар ки мулоќоти Худоро умед 
дош та бошад, пас ваъдаи Худо, 
ал батта, омаданист. Ва Ў Шуна
вои Доно аст.

6. Ва њар ки љињод кунад, љуз ин 
нест, ки барои (нафъи) хеш љињод 
мекунад. Њамоно Худо аз оламиён 
бениёз аст.
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7. Ва корњои бади касонеро, ки 
имон оварданд ва корњои шоиста 
кар данд, албатта, мањв кунем ва 
ба онњо некўтар аз он чи мекар
данд, подош дињем.

8. Ва ба одамї амр кардем, ки ба 
падару модари худ некўї кун. Ва 
агар онњо кўшиш кунанд, ки ба 
Ман он чиро шарик орї, ки ба ња
ќиќати он туро донише нест, пас, 
ба онњо фармонбардорї макун! 
боз гашти шумо ба сўи Ман аст; 
пас, шуморо ба он чи мекардед, 
ха бар медињам.

9. Ва касонеро, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, албат
та, дар зумраи шоистагон дарорем.

10. Ва аз мардум касоне њастанд, 
ки мегўянд: «ба Худо имон овар
дем». Пас, чун дар роњи Худо ба 
онњо озоре дода шавад, ранљ до
дани мардумро монанди азоби Ху
до мешуморанд. Ва агар аз наз
ди Парвардигори ту фатње биёяд, 
мегўянд: «Њамоно мо бо шумо бу
дем». Оё Худо ба он чи дар си на
њои оламиён аст, Донотар нест?

11. Ва албатта, Худо касонеро, ки 
имон оварданд, маълум мекунад; 
ва албатта мунофиќонро маълум 
ме созад.

12. Ва кофирон ба мўъминон гуф
танд: «роњи моро пайравї кунед 
ва мо гуноњони шуморо мебардо
рем!» Ва онњо бардорандаи чизе 
аз гуноњони онњо нестанд. Њамоно 
он њо дурўѓгўянд.

13. Ва албатта, борњои худ ва бор
њое њамроњи борњои худро бар
доранд1 ва рўзи ќиёмат аз он чи 
дурўѓ мебастанд, албатта, суол 
кар да ша ванд.

14. Ва ба дурустї ки Нўњро ба сўи 
ќавми ў фиристодем; пас, ў дар 
миёни онњо панљоњ сол кам њазор 
сол таваќќуф кард. Пас, онњоро 
тўфон даргирифт ва онњо ситам
гар буданд.



398 29. сураи аНКабуТ

15. Пас, Нўњ ва ањли киштиро на
љот додем ва онро2 барои оламиён 
нишонае сохтем.

16. Ва иброњимро (фиристодем), 
ваќте ки ба ќавми худ гуфт: «Па
растиши Худо кунед ва аз Вай би
тарсед; агар медонед, ин барои 
шумо бењтар аст!

17. Љуз ин нест, ки ба љуз Худо 
бутонро мепарастед ва дурўѓ бар

мебандед. ба дурустї, касоне, ки 
ба љуз Худо мепарастед, барои 
шумо рўзї дода наметавонанд. 
Пас, рў зиро аз назди Худо талаб 
кунед ва Ўро бипарастед ва шук
ри Ў ба љо оред; ба сўи Ў бозгар
донида хоњед шуд!»

18. Ва агар дурўѓ мешумуред, пас, 
ба дурустї ки умматњо пеш аз шу
мо дурўѓ шумурда буданд; ва ба 
(ўњдаи) пайѓамбар ба љуз пай ѓом 
ра сонидани ошкоро чизе нест.

19. Оё надидаанд, ки Худо чї гуна 
офариниши аввалро оѓоз мекунад, 
сипас, онро бозмегардонад? Ња мо
но ин кор бар Худо осон аст.

20. бигў: «Дар замин сайр кунед, 
пас, дарнигаред, ки чї гуна офа
риниши аввалро оѓоз кард; си
пас, Худо он пайдоиши бозпасин
ро барпо мекунад. ба дурустї ки 
Худо бар њар чиз Тавоно аст.

21. Њар киро хоњад, азоб мекунад ва 
бар њар ки хоњад, рањм мекунад ва 
ба сўи Ў баргардонида хоњед шуд.

22. Ва шумо дар замин ва (њам) 
дар осмон ољизкунанда нестед ва 
шу мо ро ба љуз Худо њељ дўсту 
ёри ди њан дае нест.

23. Ва касоне, ки ба оятњои Худо 
ва ба мулоќоти Ў кофир шуданд, 
аз рањмати Ман ноумед шуданд ва 
барои онњо азоби дарддињанда аст.
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24. Пас, љавоби ќавми иброњим 
ба љуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ўро 
би кушед, ё бисўзонед!» Ва Ху до 
ўро аз оташ бирањонид. ба дурус
тї, дар ин мољаро барои гурўње, ки 
бовар медоранд, нишо на њое њаст.

25. Ва гуфт: «Љуз ин нест, ки шу
мо ба љуз Худо ба љињати дўстї 
дар миёни хеш дар зиндагонии 
дунё бутонро гирифтаед. сипас, 
дар рўзи ќиёмат баъзеи шумо мун
кири баъзе шавад ва баъзеи шумо 
баъ зеро лаънат кунад. Ва љои шу
мо дўзах аст ва шуморо њељ ёри
дињандае нест».

26. Пас, лут иброњимро бовар 
дошт. Ва гуфт:3 «ба дурустї ки ман 
ба (он љо, ки амри) Парварди го ри 
ман (аст,) њиљраткунандаам. Ња мо
но Вай Ѓолиби боњикмат аст».

27. Ва исњоќ ва Яъќубро ба ў ато 
кардем ва пайѓамбарї ва Китоб
ро дар фарзандони вай муќаррар 
дош тем ва музди ўро дар дунё до
дем; ва ба дурустї ки дар охират 
вай аз шоистагон аст.

28. Ва лутро (фиристодем), ваќте 
ки ба ќавми худ гуфт: «Њамоно 
шу мо он кори бењаёиро мекунед, 
ки пеш аз шумо њељ кас аз оламиён 
он ро накардааст.

29. Оё шумо (ба ќасди шањват) 
ба мардон меоед ва роњзанї меку

нед ва дар маљлиси хеш кори но
писандида ба амал меоред?» Пас, 
љавоби ќавми ў љуз ин набуд, ки 
гуфтанд: «агар ту аз ростгўён њас
тї, азоби Худоро пеши мо биёр!»

30. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
маро бар ќавми фасодкорон нус
рат дењ!»
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31. Ва ваќте ки фиристодагони 
Мо муждаро пеши иброњим овар
данд, гуфтанд: «ба дурустї ки мо 
ња локкунандаи ањли ин дењаем. 
Ња моно ањли ин дења ситамгар бу
данд».

32. Гуфт:4 «Њамоно лут дар он љо 
аст». Гуфтанд: «Мо бар њар кас, 
ки он љо њаст, донотарем; албат
та, ў ва ањли ўро халос кунем – ба 

ѓайр аз зани вай, ки аз боќи мон да
гон бошад».

33. Ва ваќте ки фиристодагони Мо 
пеши лут омаданд, ба сабаби (њу
зури) онњо андўњгин шуд ва ба
рои онњо тангдил гашт; онњо гуф
танд: «Матарс ва андўњ махўр, ба 
дурустї ки мо наљотдињандаи ту 
ва ањли ту њастем – ба ѓайр аз зани 
ту, ки аз боќимондагон бошад!

34. ба дурустї ки мо бар ањли ин 
де ња ба сабаби он, ки бадкорї ме
карданд, уќубатеро аз осмон фу
руд меорем».

35. Ва њамоно аз он дења барои гу
рўње, ки андеша мекунанд, нишо
ни равшан гузоштем.

36. Ва ба сўи Мадян бародара
шон Шуайбро (фиристодем), пас, 
гуфт: «Эй ќавми ман, Худоро 
ибо дат кунед ва рўзи бозпасинро 
умед вор бошед ва дар замин фа
сод кунон њар сў нагардед!»

37. Пас, ўро дурўѓгў доштанд ва 
он њоро зилзила даргирифт ва 
бомдод дар хонањои хеш мурда 
афтоданд.

38. Ва Оду самудро (њалок кар
дем); ва ба дурустї ки баъзе мас
канњояшон барои шумо рав шан 
аст. Ва Шайтон кирдор њоя шонро 
ба рояшон ороста сохта буд, пас, 
он њоро аз роњ боздошт, дар њоле 
ки онњо бино буданд.
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39. Ва ќорун ва Фиръавн ва Њо
мон ро (њалок кардем); ва ба ду
рустї ки Мўсо бо нишонањои рав
шан ба онњо омада буд. Пас, онњо 
дар замин такаббур карданд ва 
(бар њукми Худо) пешигиранда 
набу данд.

40. Пас, њар якеро ба ваболи гу
но њаш гирифтор сохтем: аз онњо 
касе буд, ки бар вай боди сангбор 
фиристодем; ва аз онњо касе буд, 
ки ўро овози сахт фурў гирифт; ва 
аз онњо касе буд, ки ўро ба замин 
фурў бурдем; ва аз онњо касе буд, 
ки ѓарќ сохтем. Ва њаргиз чунин 
набуд, ки Худо бар онњо ситам ку
над, валекин онњо бар хеш ситам 
мекарданд.

41. Масали онон, ки ба ѓайри Ху
до дўстон гирифтаанд, њамчун ма
сали анкабут аст, ки хонае фаро 
гирифт. Ва агар медонистанд, 
суст та рини хонањо, њамоно, хонаи 
ан кабут аст.

42. ба дурустї ки Худо он чиро 
медонад, ки онњо ба љуз Вай – аз 
њар чи бошад – мепарастанд; ва Ў 
Ѓо либи боњикмат аст.

43. Ва ин масалњоро барои мардум 
баён мекунем ва онро ба љуз доно
ён касе ба аќл дарнамеёбад.

44. Худо осмонњову заминро ба 
тадбири дуруст офарид. ба дурус
тї ки дар ин кор нишонае барои 
мўъминон њаст.

45. бихон, (эй Муњаммад), он чи
ро аз Китоб, ки ба сўи ту вањй фи
ристода шудааст ва намозро бар
по дор, ба дурустї ки намоз аз 
ко ри бењаёї ва феъли нописанди
да манъ мекунад ва ба дурустї ки 
ёд кардани Худо аз њама бузург
тар аст; ва Худо он чиро, ки меку
нед, медонад!
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46. Ва бо ањли Китоб љуз ба он су
рате, ки некў бошад, муљодала ма
кунед, магар бо касоне аз онњо 
(муљодала кунед), ки ситам кар
данд ва бигўед: «ба он чи ба сўи 
мо фуруд оварда шуд ва ба он чи 
ба сўи шумо фуруд оварда шуд, 
имон овардем ва Худои мо ва Ху
дои шумо Яке аст ва мо Ўро фар
монбардорем».

47. Ва њамчунон ин Китобро ба 
сўи ту фуруд овардем. Пас, ка
соне, ки ба онњо Китоб додем, ба 
он имон меоранд; ва аз инњо5 касе 
њаст, ки ба он имон меорад. Ва ба 
љуз кофирон касе оятњои Моро 
инкор намекунад.

48. Ва ту пеш аз нузули ќуръон 
њељ китоберо намехондї ва ба дас
ти рости худ њељ китоберо на ме
навиштї; он гоњ ин бадкешон дар 
шак меафтоданд.

49. балки ќуръон дар синањои ка
соне, ки ба онњо илм дода шуд, 
оятњои равшан аст. Ва ба љуз си
тамгарон касе оятњои Моро инкор 
намекунад.

50. Ва гуфтанд: «Чаро нишонањо 
аз љониби Парвардигори вай бар 
ин Пайѓамбар фиристода нашуд?» 
бигў: «Љуз ин нест, ки нишонањо 
назди Худо аст ва љуз ин нест, ки 
ман тарсонандаи ошкор њастам».

51. Оё онњоро њамин кифоят на
кардааст, ки бар ту Китоб фирис
тодем ва бар онњо хонда мешавад? 
ба дурустї, дар ин (Китоб) барои 
ќавме, ки бовар медоранд, рањмат 
ва панд њаст.

52. бигў: «Гувоњ миёни ману шу
мо Худо бас аст, он чиро, ки дар 
осмонњо ва замин њаст, медонад. 
Ва касоне, ки ба ноњаќ имон овар
данд ва ба Худо кофир шуданд, 
зиёнкоранд».
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53. Ва аз ту шитоби азоб (ома
данро) металабанд; ва агар мўњ
лати муай ян намебуд, албатта, 
азоб ба онњо меомад. Ва но гањон 
ба онњо (азоб) биёяд ва онњо бе
хабар бошанд.

54. аз ту шитоби азоб (омаданро) 
талаб мекунанд ва њол он ки дўзах 
фарогирандаи кофирон аст.

55. рўзе, ки азоб онњоро аз боло
яшон ва аз зери пояшон фаро ги
рад, (Худо) гўяд: «бичашед (ља
зои) он чиро, ки мекардед!»

56. Эй бандагони мўъмини Ман, 
ба дурустї ки замини Ман кушода 
аст, пас, (ба љои боамнтар њиљрат 
ку нед, то) холисан Маро ибодат 
ку нед!

57. Њар шахс чашандаи марг аст; 
ва сипас ба сўи Мо гардонида ме
шавед.

58. Ва касонеро, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, албат
та, аз бињишт дар мањалњои ба
ланд љой дињем, зери он љўйњо ме
раванд; он љо љовидонанд. Чї нек 
аст музди ин амалкунандагон –

59. касоне, ки сабр карданд ва бар 
Парвардигори хеш таваккул меку
нанд.

60. Ва басо љонварон, ки рўзии 
худ ро барнамедоранд; Худо онњо
ро ва шуморо низ рўзї медињад; 
ва Ў Шунавои Доно аст.

61. Ва агар аз онњо суол кунї: 
«Кист Он, ки осмонњову заминро 
офарид ва офтобу моњро ром гар
до нид?» – албатта, гўянд: «Ху

до». Пас, чї гуна (аз роњи тавњид) 
гар донида мешаванд?!

62. Худо рўзиро барои њар ки аз 
бандагони Хеш хоњад, фарох ме
кунад ва барои њар ки хоњад, танг 
месозад. ба дурустї ки Худо ба 
њар чиз Доно аст.

63. Ва агар аз онњо суол кунї: 
«Кист Он, ки аз осмон обро фуруд 
овард, пас, ба сабаби он заминро – 
баъди мурдани он – зинда сохт?» 
– албатта, гўянд: «Худо». бигў: 
«си тоиш Худойрост». балки беш
та рини онњо ба аќл дарнамеёбанд.
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64. Ва ин зиндагонии дунё ба љуз 
бењудаву бозї чизе нест; ва агар 
медонистанд, ба дурустї ки сарои 
охират сарои зиндагонї аст.

65. Пас, чун онњо ба киштињо са
вор шаванд, ба Худо – ибодатро 
барои Вай холис намуда – дуо ку
нанд. Ва ваќте ки онњоро ба сўи 
замини хушк наљот дод, ногањон 
онњо шарик меоранд,

66. то ба он чи онњоро ато кардем, 
носипосї кунанд ва то бањраманд 
шаванд. Пас, хоњанд донист.6

67. Оё надидаанд, ки Мо Њарами 
боамн пайдо кардем ва (њол он 
ки) мардуми гирдогирдашон ра
буда мешаванд? Оё (чизи) беасл
ро бовар медоранд ва ба неъмати 
Худо носипосї мекунанд?

68. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки бар Худо дурўѓро барбандад ё 
сухани ростро – чун пеши ў биёяд 
– дурўѓ дорад? Оё кофиронро љой 
дар дўзах нест?!

69. Ва касонеро, ки дар роњи Мо 
љињод карданд, албатта, ба роњњои 
Худ њидоят кунем. Ва ба дурустї 
ки Худо бо некўкорон аст.

30. Сураи рум

Дар Макка нозил шуд, 60 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим.

2. (ќавми) рум маѓлуб шуданд –

3. дар наздиктарин замин.1 Ва он
њо баъд аз маѓлуб шудани худ ѓо
либ хоњанд омад –

4. дар чанд сол. Фармон пеш аз ин 
ва пас аз ин Худойрост; ва он рўз 
мўъминон шодмон мешаванд –

5. ба нусрати Худо. Њар киро хо
њад, нусрат медињад; ва Ў Ѓолиби 
Мењрубон аст.
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6. Худо ваъда кардааст. Ва Худо 
ваъ даи Худро хилоф намекунад; 
ва лекин аксари мардум намедо
нанд.

7. Зоњири зиндагонии дунёро ме
донанд ва онњо аз охират бехаба
ранд.

8. Оё дар замири худ тафаккур на
мекунанд, ки Худо осмонњову за
мин ва он чиро, ки дар миёни он 
њар дуст, љуз ба тадбири дуруст ва 
ба (таъйини) ваќти муќаррар нао
фаридааст. Ва ба дурустї ки бисё
ре аз мардум ба мулоќоти Парвар
дигори хеш эътиќод на доранд.

9. Оё дар замин сайр накарданд, 
то бинигаранд оќибати касонеро, 
ки пеш аз онњо буданд, чї гуна 
шуд? Онњо тавонотар аз инњо бу
данд ва замин биронданд ва беш
тар аз инњо онро обод карданд. Ва 
пайѓамбаронашон бо мўъљизањо 
бар онњо омаданд; пас, Худо (бар 
он) набуд, ки бар онњо ситам ку
над; валекин онњо бар хештан си
там мекарданд.

10. сипас, оќибати он касон, ки 
бадї карданд, бадтар шуд – ба са
баби он ки оятњои Худоро дурўѓ 
доштанд ва ба он истењзо мекар
данд.

11. Худо офариниши аввалро оѓоз 
мекунад, сипас онро бозмегардо
над; боз ба сўи Ў баргардонида 
ме шавед.

12. Ва рўзе, ки ќиёмат барпо ша
вад, гунањгорон (ноумед шуда) 
хо мўш монанд.

13. Ва барои онњо аз шариконашон 
њељ шафоаткунандае набошад ва 
шарикони хешро мункир шаванд.

14. Ва рўзе, ки ќиёмат барпо ша
вад – он рўз (мардум) пароканда 
ша ванд.

15. аммо касоне, ки имон овар
данд ва кирдорњои шоиста кар
данд, онњо дар бињишт хушњол 
кар да шаванд.
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16. Ва аммо касоне, ки кофир шу
данд ва оятњои Мо ва мулоќоти 
охи ратро дурўѓ доштанд, пас, он
њо дар азоб њозиркардагонанд.

17. Пас, ваќте ки ба шабонгоњ дар
меоед ва ваќте ки ба бомдод дар
меоед, Худоро ба покї ёд кунед –

18. ситоиш Ўрост дар осмонњову 
замин – ва охири рўз ва он гоњ, ки 
ба ваќти завол дармеоед (низ чу
нин кунед!)2

19. Зиндаро аз мурда берун мео
рад ва мурдаро аз зинда берун ме
орад ва заминро – баъди мурдани 
он – зинда месозад: ва њамчунин 
берун оварда хоњед шуд.3

20. Ва аз нишонањои Худо он аст, 
ки шуморо аз хок офарид, сипас, 
он гоњ, ки мардум шудед, (њар љо) 
пароканда гардидед.

21. Ва аз нишонањои Худо он аст, 
ки барои шумо аз љинси худа тон 
занон офарид, то бо онњо ором ги
ред ва дар миёни шумо дўс тию 
мењ рубонї пайдо кард. ба ду
рустї, дар ин кор барои гурўње, ки 
андеша мекунанд, нишонањое њаст.

22. Ва аз нишонањои Ў офаридани 
осмонњову замин ва гуногун буда
ни забонњо ва рангњои шумо аст. 
ба дурустї ки дар ин кор барои 
до нишмандон нишонањое њаст.

23. Ва аз нишонањои Ў хуфтани 
шумо дар шаб ва ризќ талаб карда
ни шумо аз фазли Ў дар рўз аст. ба 
дурустї, дар ин кор барои ќав ме, 
ки мешунаванд, нишонањое њаст.

24. Ва аз нишонањои Ў ин аст, ки 
барќро аз барои тарсонидан ва раѓ
бат додан ба шумо менамоёнад ва аз 
осмон обро фуруд меорад, пас, ба 
сабаби он заминро – баъд аз мурда
наш – зинда мекунад. ба ду рустї, 
дар ин кор барои ќавме, ки ба аќл 
дармеёбанд, нишонањое њаст.
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25. Ва аз нишонањои Худо ин аст, 
ки осмону замин ба њукми Ў меис
танд. сипас, чун шуморо ба як бор 
хондан бихонад, ногањон шу мо аз 
замин берун меоед.

26. Ва њар ки дар осмонњову за
мин аст, аз они Ў аст ва њама ба
рои Ў фармонбардоранд.

27. Ва Ў Он (Худой) аст, ки офар
и ниши аввалро оѓоз мекунад, си
пас, онро бозмегардонад; ва ин 
кор бар Вай осонтар аст; ва Ўро 
дар осмонњо сифати баландтарин 
аст ва Ў Ѓолибу боњикмат аст.

28. барои шумо мисоле аз њоли 
худатон баён мекунад: оё бандаго
неро, ки дасти шумо молики онњо 
аст, дар он чи ба шумо ато кар
дем, њељ шарикие њаст, то дар он 
яксон бошед ва аз онњо монан
ди тарсидан аз ќавми хеш битар
сед? Њамчунин нишонањоро барои 
ќавме, ки ба аќл дармеёбанд, баён 
мекунем.4

29. балки ситамгарон ба ѓайри илм 
хоњиши нафси худро пайравї кар
даанд. Пас, касеро, ки Худо гум
роњ кардааст, кї роњ менамояд? 
Ва онњоро њељ ёридињандае нест.

30. Пас, рўи худро барои ибодат 
рост кун, дар њоле ки њаниф бо шї; 
дини Худо(ро пайравї кун), ки 
мардумро бар он пайдо кардааст! 
Офариниши Худоро бадал кар

дане нест. ин дини дуруст аст, ва
ле кин аксари мардум намедонанд.

31. ба сўи Вай бозгашт карда, 
ибо дат кунед ва аз Вай битарсед 
ва на мозро барпо доред ва аз муш
ри кон мабошед –

32. аз касоне, ки дини худро па
роканда сохтанд ва гурўњгурўњ 
шу данд; њар гурўњ ба он чи назди 
ўст, хурсанд аст!
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33. Ва чун ба мардум сахтї бира
сад, ба сўи Парвардигорашон боз
гашт карда, Вайро бихонанд. си
пас, чун осоише аз љониби Худ ба 
онњо бичашонад, ногањон тоифае 
аз онњо ба Парвардигори худ ша
рик меоранд,

34. то (оќибат) ба он чи онњоро ато 
кардем, носипосї кунанд. Пас, бањ
ра манд шавед (эй кофирон); ва зуд 
(њаќиќати њолро) хоњед донист!

35. Оё бар онњо далеле фуруд 
овар дем, ки он (далел) ба он чи 

бо Ху до шарик меоранд, далолат 
дош та бошад?

36. Ва чун ба мардум бахшоише 
бичашонем, бар он шодмон ша
ванд; ва агар ба сабаби он чи даст
њояшон пеш фиристодааст, ба он
њо сахтї бирасад, ногањон онњо 
нав мед мешаванд.

37. Оё надиданд, ки Худо рўзиро 
ба рои њар ки хоњад, фарох меку
над ва (барои њар ки хоњад) танг 
ме кунад. ба дурустї, дар ин барои 
ќавме, ки имон меоранд, нишо на
њое њаст.

38. Пас, (эй Муњаммад) њаќќи хе
шованд, мискин ва мусофирро би
дењ! ин (додан) барои касоне, ки 
рўи5 Худоро металабанд, бењтар 
аст; ва онњо худ растагоранд.

39. Ва он чи аз суд дода бошед, то 
(он суд) дар моли мардум биаф
зояд, пас, он назди Худо намеаф
зояд;6 ва он чи аз садаќа, рўи Ху
доро талабкунон дода бошед, пас, 
онњо худ дучандкунанда њастанд.

40. Худо Он аст, ки шуморо био
фарид, сипас ба шумо рўзї дод; 
си пас шуморо бимиронад; сипас 
шу моро зинда гардонад. Оё аз ша
рикони шумо касе њаст, ки чизе аз 
ин кор бикунад? Покї Ўрост ва аз 
он ки шарик меоранд, баландтар 
аст.

41. ба сабаби он чи дасти мардум 
ба амал овардааст, фасод дар хуш
кию дарё пайдо шуд, то љазои баъ
зеи он чиро, ки амал карданд, ба 
он њо бичашонад,7 бувад ки онњо 
боз гарданд.
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42. бигў: «Дар замин сайр кунед, 
пас дарнигаред, ки анљоми (кори) 
касоне, ки пеш аз ин буданд, чї 
гуна буд?! бештаринашон мушрик 
буданд».

43. Пас рўи худро барои дини ду
руст рост кун – пеш аз он ки рўзе 
би ёяд, ки аз љониби Худо онро 
боз гашт нест! Он рўз (мардум) аз 
њам људо шаванд:

44. њар ки кофир шавад, пас (за
рари) куфри ў бар вай аст; ва 
касо не, ки кори шоиста карда бо
шанд, барои хештан љойгоњ рост 
ме ку нанд,

45. то (Худо) касонеро, ки имон 
оварданд ва корњои шоиста кар
данд, аз фазли Худ подош дињад. 
ба дурустї ки Вай кофиронро 
дўст намедорад.

46. Ва аз нишонањои Худо он аст, 
ки бодњои муждадињанда мефи
ристад – барои он ки ба шумо аз 
рањмати Худ бичашонад; ва барои 
он ки киштињо ба фармони Ў ра
вон шаванд; ва барои он ки аз фаз
ли Ў рўзї талаб кунед; ва барои 
он ки шояд шумо шукр кунед.

47. Ва њамоно, пеш аз ту пай ѓам
баронро ба сўи ќавмашон фирис
тодем; пас нишонањоро пеши ќав
ми худ оварданд. Пас, аз касоне, 
ки нофармонї карданд, интиќом 
ка шидем. Ва нусрати мўъминон 
бар Мо лозим буд.

48. Худо Он аст, ки бодњоро ме
фи ристад, пас абрро бармеанге
зад; пас он абрро дар осмон чунон 

ки хоњад, мегустаронад ва он ро 
порапора мегардонад. Пас, ме
бинї, ки аз миёни он ќатрањо бе
рун меоянд. Пас, чун онро аз бан
дагон ба њар ки хоњад, расонад, 
ногањон онњо шодмон мешаванд;

49. ва агарчи пеш аз он ки бар он
њо (борон) фуруд оварда шавад, 
навмедшаванда буданд.

50. Пас, ба сўи осори рањмати 
Худо дарнигар, ки чї гуна замин
ро баъди мурда будани он зин
да мекунад. Њамоно Вай, албатта, 
Зиндакунандаи мурдагон аст ва Ў 
бар њама чиз Тавоно аст.
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51. Ва агар боде фиристем, пас он 
киштро зардшуда бибинанд, ал
батта, баъд аз он носипос шаванд.

52. Пас, ба дурустї ки ту ба (гў
ши) мурдагон ва карон – чун пушт 
гардонида рўй битобанд – (овози) 
даъватро шунавонида наметавонї.

53. Ва ту кўронро аз гумроњиашон 
рањнамо нестї. Ва ту (сухан) на

мешунавонї, магар ба касоне, ки 
оятњои Моро бовар медоранд – 
пас онњо мусулмонанд.

54. Худо Он аст, ки шуморо аз 
(ибтидои) нотавонї офарид, си
пас, баъд аз нотавонї (ба шумо) 
та воної дод; сипас, баъд аз та
воної (ба шумо) нотавонї ва са
федии мўй дод. Њар чи хоњад, ме
офа ринад; ва Ў Донои Тавоно аст.

55. Ва рўзе, ки ќиёмат барпо ша
вад, гунањгорон савганд хў ранд, 
ки ба љуз соате (дар ќабр) та ваќ
ќуф накардаанд. Њамчунин (дар 
дунё аз ростгўї) баргардонида 
меша ванд.

56. Ва касоне, ки ба онњо илму 
имон дода шудааст, гўянд: «ба ду
рустї ки бар (фармудаи) Китоби 
Худо то рўзи растохез таваќќуф 
кардед. Пас, ин рўзи растохез аст, 
валекин шумо намедонистед».8

57. Пас, он рўз золимонро узр хо
њиашон суд надињад ва на аз онњо 
тавба талаб карда шавад.

58. Ва њароина, дар ин ќуръон ба
рои мардум њар масале баён кар
дем; ва агар пеши онњо нишонае 
биё рї, кофирон гўянд: «Шумо ба 
љуз бењудагўй (каси дигар) нес
тед!»

59. Њамчунин Худо бар дилњои онон, 
ки намедонанд, мўњр мени њад.

60. Пас, сабр кун, ба дурустї ки 
ваъдаи Худо рост аст; ва касоне, 
ки яќин намеоранд, туро ба са бук
сорї надоранд!
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31. Сураи луќмОн

Дар Макка нозил шуд, 34 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим.

2. ин оятњои Китоби боњикмат аст,

3. њидоят ва бахшоиш барои некў
корон аст –

4. касоне, ки намозро барпо медо
ранд ва закотро медињанд ва онњо 
ба охират боварї доранд.

5. Онњо аз љониби Парвардигори 
худ бар њидоятанд; ва онњо раста
горанд.

6. Ва аз мардум касе њаст, ки су
ханеро меситонад, ки барои бозї 
аст, то бе донише мардумро аз ро
њи Худо гумроњ кунад ва роњи Ху
доро тамасхур гирад; барои онњо 
азоби хоркунанда аст.

7. Ва чун оятњои Мо бар ин шахс 
хонда шавад, такаббуркунон рўй 
бигардонад, гўё онро нашу ни да
аст, гўё дар гўшњои вай гаро ние 
њаст. Пас ўро аз азоби дард ди њан
да хабар дењ!

8. ба дурустї, барои касоне, ки 
имон оварданд ва корњои шоиста 
кар данд, бињиштњои неъмат аст,

9. (ки) он љо љовидонанд. Худо 
рост ваъда додааст ва Ў Ѓолиби 
бо њикмат аст.

10. Осмонњоро ба ѓайри сутунњое, 
ки онро бибинед, офарид; ва 
дар замин кўњњои устувор
ро афканд, то ки шуморо (за
мин) наљунбонад; ва њар навъ 
љонваронро дар замин пароканда 
кард. Ва аз осмон обе фуруд овар
дем; пас, аз њар навъи нек дар он 
рўёнидем.

11. ин офариниши Худо аст, пас 
ба Ман бинамоед: онон, ки, ѓайри 
Ўянд, чї чиз офариданд? балки си
там гарон дар гумроњии ошкоранд.
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12. Ва ба дурустї, ба луќмон њик
мат ато кардем, (гуфтем) ки: «Ху
доро шукр кун! Ва њар ки шукр 
кунад, пас, љуз ин нест, ки барои 
нафъи худ шукр мекунад; ва њар 
ки носипосї кунад, пас, њамоно, 
Худо бениёзи сутудакор аст».

13. Ва (ёд кун) чун луќмон ба писа
ри худ гуфт – ва ў он писарро панд 
медод: «Эй писараки ман, ба Худо 
шарик муќаррар макун! ба ду рустї 
ки ширк ситаме бузург аст».

14. Ва одамиро нисбат ба падару 
модари вай њукм фармудем; мо

дараш вайро дар њоли сустї бо
лои сустии дигар1 дар шикам бар
доштааст; ва аз шир људо кардани 
ў дар ду сол аст; (њукм фармудем, 
ки) Маро ва падару модари худро 
шукргузорї кун! бозгашт ба сўи 
Ман аст.

15. Ва агар бо ту дар он кўшиш 
ку нанд, то чизеро, ки туро ба (ња
ќиќати) он донише нест, бо Ман 
шарик муќаррар кунї, пас ба онњо 
фармонбардорї макун ва бо онњо 
дар (зиндагонии) дунё ба ваљњи 
писандида муомила кун ва роњи 
касеро пайравї кун, ки ба сўи Ман 
бозгашт дорад. сипас бозгаш ти 
шумо ба сўи Ман аст; пас шу моро 
аз он чи мекардед, огоњ ме кунам.

16. (луќмон гуфт:) «Эй писараки 
ман, ба дурустї ки агар (кирдо ре) 
њамсанги донае аз сипандон бошад, 
пас дар миёни санге ё дар осмонњо 
ё дар замин бошад – (ба њар њол) 
Худо онро њозир кунад; њамоно 
Худо борикбини Хабардор аст.

17. Эй писараки ман, намозро бар
по дор ва ба кори писанди да би
фар мо ва аз нописандида манъ 
кун ва ба њар чи ба ту бирасад, 
сабр кун! ба дурустї ки ин аз кор
њои маќсуд аст.

18. Ва рухсораи худро аз мардум 
матоб2 ва дар замин хиромон роњ ма
рав, ба дурустї ки Худо њар но зан
даи худситояндаро дўст намедорад!

19. Ва дар рафтори худ ростравї 
кун ва овози худро фуруд ор! ба 
ростї ки бадтарини овозњо овози 
ха рон бошад».
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20. Оё надидед, ки Худо он чиро, 
ки дар осмонњо аст ва он чиро, ки 
дар замин аст, барои шумо ром 
гар донид ва неъматњои ошкору 
пинњони Худро бар шумо ба тамом 
фуруд овард. Ва аз мардум касе 
њаст, ки ба ѓайри дониш ва ба ѓай
ри њидоят ва ба ѓайри Китоби рав
шан дар боби Худо љидол мекунад.

21. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«Чи зеро, ки Худо фуруд оварда
аст, пайравї кунед!» – гўянд: 
«бал ки чизеро, ки падарони худ
ро бар он ёфтаем, пайравї меку
нем». Оё дар њоле ки Шайтон он
њоро ба сўи азоби дўзах мехонад 
(пайравї мекунанд)?

22. Ва њар ки рўи худро ба сўи 
Ху до бигардонад ва вай не кў кор 
бошад, пас, њамоно ба дастовезе 
устувор даст задааст. Ва бозгашти 
корњо ба сўи Худо аст.

23. Ва њар ки кофир шавад, пас 
куф ри вай туро андўњгин накунад. 
бозгашти онњо ба сўи Мост, пас, 
онњоро аз он чи мекарданд, хабар
дор кунем. ба ростї, Худо ба он 
чи, ки дар синањо бошад, Доност.

24. Онњоро андаке бањраманд ме
созем, сипас, онњоро ба бечорагї 
ба сўи азоби сахт меронем.

25. Ва агар аз онњо суол кунї: 
«Кист, ки осмонњову заминро био
фа рид?» – албатта, бигўянд: «Ху
до (офарид)». бигў: «ситоиш Ху
дойро аст». балки аксарашон на
медонанд.

26. Он чи дар осмонњову замин 
аст, аз они Худо аст. Њамоно, Ху
до бениёзу сутуда аст.

27. Ва агар дарахтон – он чи дар 
за мин њаст – ќалам шаванд ва 
дарё сиёњї бошад, баъд аз ин дарё 
њафт дарёи дигар онро мадад ку
над, суханони Худо ба поён нара
сад. Њамоно Худо Ѓолиби бо
њикмат аст.

28. Офаридани шумо ва барангех
тани шумо ба љуз монанди (офа
ри дану барангехтани) як тан (чи
зи дигар) нест. Њамоно Худо Шу
навои бино аст.
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29. Оё надидї, ки Худо шабро дар 
рўз дармеорад ва рўзро дар шаб 
дар ме орад ва офтобу моњро ром 
гар донид, њар яке то муддати муай
ян меравад; ва (оё надидї, ки) Худо 
аз он чи мекунед, Хабардор аст?

30. ин (корњо) ба сабаби он аст, 
ки њамоно Худо барњаќ аст; ва (ба 
сабаби он аст, ки) он чи ба љуз Вай 
мепарастанд, бењуда аст; ва (ба са
баби он аст, ки) њамоно Худо ба
ландмартабаи бузургќадр аст.

31. Оё надидї, ки киштї ба фазли 
Худо дар дарё меравад, то ба шу
мо баъзе нишонањои Хешро бина
моёнад. ба дурустї ки дар ин ба
рои њар сабркунандаи сипосдоран
да нишонањое њаст.

32. Ва чун мавље монанди соя бон
њо онњоро фаро гирад, ибодатро 
барои Худо холис карда, Ўро би
хонанд; пас, он гоњ, ки онњоро ба 
сўи хушкї наљот дињад, пас, баъ
зеи онњо рострав бошанд. Ва ба 
љуз њар паймоншиканандаи носи
пос (касе) оятњои Моро инкор на
ме кунад.

33. Эй мардум, аз Парвардиго
ри хеш битарсед ва аз рўзе њазар 
кунед, ки њељ падар ба љои пи
сари хеш кифоят накунад ва на 
фарзанде ба љои падари худ чизе
ро кифояткунанда бошад! ба ду
рустї ки ваъдаи Худо рост аст, 
пас, зиндагонии дунё шуморо фи
реб надињад ва (Шайтони) фи реб
дињанда шуморо ба (афв кардани) 
Худо фиреб надињад.

34. Њамоно Худо, ки илми ќиёмат3 
назди Ўст, боронро фурў мефи
ристад ва он чиро медонад, ки дар 
ши ками њомилањост. Ва њељ шахсе 
на медонад, ки фардо чї кор хоњад 
кард ва њељ шахсе намедонад, ки ба 
кадом замин хоњад мурд. ба ростї 
ки Худо Донои Хабардор аст. 

32. Сураи Саљда

Дар Макка нозил шуд, 30 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. алиф. лом. Мим.

2. Фуруд овардани Китоб, ки дар 
он њељ шубња нест, аз љониби Пар
вардигори оламиён аст.

3. Оё мегўянд: «Онро барбофта
аст»? балки вай рост аст, аз љо ни
би Парвардигори ту омадааст, то 
ќавмеро, ки њељ тарсонандае пеш 
аз ту ба онњо наомадааст, тарсонї, 
то бувад ки онњо роњ ёбанд.

4. Худо Он аст, ки осмонњову за
мин ва он чиро, ки мобайни онњо 
аст, дар шаш рўз офарид, сипас 
бар арш мустаќар шуд;1 шуморо 
љуз Вай њељ дўсте ва шафоатку
нан дае нест. Оё пандпазир наме
шавед?

5. Корро аз осмон ба сўи замин 
(фуруд оварда) тадбир меку над. 
сипас он кор дар рўзе, ки миќ
дори он аз он њисоб, ки мешумо
ред, (баробари) њазор сол аст, ба 
сўи Худо2 боло меравад.

6. ин (сифати) Донандаи нињону 
ош кор, Ѓолиби Мењрубон аст –

7. Он, ки њар чизеро, ки офарид, 
он ро ба некўтарин ваљњ сохт ва офа
ри ниши одамиро аз гил оѓоз кард.

8. сипас, насли ўро аз хулосае аз 
оби ночиз3 пайдо кард.

9. сипас, ўро дурустандом кард ва 
дар вай аз рўњи Худ бидамид; ва ба

рои шумо гўшњову чашмњо ва дилњо 
пайдо кард; андаке шукр ме кунед.

10. Ва гуфтанд: «Чун дар замин 
гум шавем,4 оё мо боз дар офари
ниши нав хоњем буд?» балки онњо 
ба мулоќоти Парвардигори хеш 
ко фиранд.

11. бигў: «Малакулмавт,5 ки бар 
шу мо гумошта шудааст, рўњи шумо
ро меситонад; сипас, ба сўи Пар вар
ди гори хеш гардонида меша вед».
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12. Ва (тааљљуб кунї) агар он ваќт 
дарнигарї, ки гунањгорон назди 
Парвардигори хеш сарафканан
да бошанд (гўянд): «Эй Парвар
дигори мо, дидему шунидем, пас 
моро бозгардон, то кори шоис та 
би кунем, ба ростї ки мо яќин ку
нандаем».

13. Ва агар мехостем, ба њар шах
се њидояти ўро медодем, вале
кин ин ваъда аз љониби Ман со
бит шуд, ки: «Њамоно дўзахро аз 

њамаи љинниёну одамиён – якљо, 
пур кунам.

14. Пас, ба сабаби он ки мулоќоти 
ин рўзи худро фаромўш кардед, 
(ин азобро) бичашед! ба дурустї 
ки Мо низ шуморо фаромўш кар
дем; ва ба сабаби он чи мекардед, 
азоби доимро бичашед!»

15. Љуз ин нест, ки ба оятњои Мо 
касоне имон меоранд, ки чун ба он 
панд дода мешаванд, саљдакунон 
нагунсор афтанд ва Парвардиго
ри хешро ба ситоиш ба покї ёд ку
нанд ва онњо такаббур намекунанд.

16. Пањлўњояшон аз хобгоњ дур 
мемонад, ба тарсу умедворї Пар
вардигори худро мехонанд; ва аз 
он чи ба онњо рўзї додаем, харљ 
мекунанд.

17. Пас, њељ нафсе намедонад, чї 
чиз аз равшании чашм дар подо
ши он чи мекарданд, барои онњо 
пинњон дошта шудааст.

18. Оё касе, ки мўъмин бошад, мо
нанди касе аст, ки фосиќ бошад? 
Њаргиз баробар намешаванд.

19. аммо касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
барояшон – ба тариќи мењмонї – 
би њиштњо љои мондан аст.

20. аммо касоне, ки фосиќ бу
данд, пас, љояшон дўзах аст. Њар 
гоњ хоњанд, ки аз он љо берун 
оянд, дар он бозгардонида шаванд 
ва ба онњо гуфта шавад: «азоби 
ота шеро бичашед, ки онро дурўѓ 
ме доштед!»
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21. Ва, албатта, (дар дунё) ба 
онњо азоби камтари фурўтар аз 
азоби бузургро бичашонем, бувад 
ки он њо бозгарданд.

22. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки ба оятњои Парвардигори хеш 
панд дода шавад, сипас, аз он рўй 
бигардонад? ба ростї ки Мо аз 
гунањгорон интиќомкашандаем.

23. Ва дар њаќиќат ба Мўсо Китоб 
додем; пас, аз мулоќоти вай дар 
шубња мабош! Ва вайро6 барои ба
нї исроил њидоят сохтем.

24. Ва аз онњо – ваќте ки сабр кар
данд ва ба оятњои Мо яќин овар
данд – пешвоёне пайдо кардем, ки 
бо фармони Мо роњ менамуданд.

25. Њамоно Парвардигори ту рўзи 
ќиёмат миёни онњо – дар он чи ан
дар он ихтилоф мекарданд, њукм 
кунад.

26. Оё барои онњо равшан нашу
дааст, ки пеш аз онњо чї ќадар аз 
(ањли) ќарнњоро њалок кардем, ки 
онњо дар хонањо(и вайрон)ашон 
роњ мераванд? ба ростї, дар ин 
кор нишонањое њаст. Оё намешу
наванд?

27. Оё надиданд, ки Мо обро ба 
сўи замини бегиёњ равон мекунем, 
то ба сабаби он зироатро берун 
орем, ки чањорпоёнашон ва худи 
онњо низ аз он зироат мехўранд. 
Оё намебинанд?

28. Ва мегўянд: «агар ростгў њас
тед, ин фатњ кай хоњад буд?»

29. бигў: «рўзи фатњ ба кофирон 
имон оварданашон суд надињад; 
ва онњо мўњлат дода нашаванд».

30. Пас, аз онњо рўй бигардон ва 
нигарон бош, њамоно онњо низ ни
гаронанд!

33. Сураи аЊзОб
(ГурЎЊЊО)

Дар Мадина нозил шуд, 73 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй Пайѓамбар, аз Худо битарс 
ва ба кофирону мунофиќон фар
мон бардорї макун! ба дурустї ки 
Худо Донои боњикмат аст.

2. Ва ба он чизе, ки аз љониби 
Пар вар дигори ту ба сўи ту вањй 
фи ристода мешавад, пайравї кун, 

њамоно Худо аз он чи мекунед, 
Ха бардор аст.

3. Ва бар Худо таваккул кун ва 
Ху до Вакил бас аст.

4. Худо барои њељ марде андаруни 
(бадани) ў ду дил нанињодааст; ва 
он занонатонро, ки ба онњо зињор 
мекунед,1 модарони шумо нагардо
ни дааст; ва писархондагонатон
ро пи сарони шумо насохтааст. ин 
су ха ни шумо аст, ки ба дањони хеш 
мегўед; ва Худо сухани рост ме гўяд 
ва Ў ба роњ (и њаќ) њидоят ме ку
над.

5. Писархондагонро ба падарона
шон нисбат кунед; ин назди Худо 
росттар аст; пас, агар падарона
шонро надонед, он гоњ онњо баро
дарони шумо дар дин ва озодкар
дагони шумоанд.2 Ва бар шумо 
дар он (лафзе), ки ба (гуфтани) 
он хато карда бошед, гуноње нест, 
валекин (гуноњ он аст, ки) дилњои 
шумо ќасд карда бошад. Ва Худо 
Омурзандаи Мењрубон аст.

6. Пайѓамбар ба (тасарруф дар 
умури) мўъминон аз худи онњо са
зовортар аст; ва занони Пайѓамбар 
модарони онњоанд;3 ва дар њукми 
Худо баъзе хешовандон ба баъзе 
аз дигар мўъминон ва муњољирон 
наздиктаранд, лекин он (љоиз бу
вад), ки дар њаќќи дўстони худ 
некўї бикунед. ин њукм дар Ки
тоб4 навишта шудааст.
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7. Ва (ёд кун), чун аз пайѓамбарон 
ва (хусусан) аз ту ва аз Нўњ ва 
иброњим ва Мўсо ва исо писа
ри Мар ям паймонашонро гириф
тем ва аз њама паймони устувор 
гириф тем,

8. барои он ки то (Худо) рост
гўёнро аз ростиашон бипурсад; ва 
барои кофирон азоби дарддињанда 
муњайё кардааст.

9. Эй мўъминон, неъмати Худоро 
бар хеш ёд кунед – ваќте ки лаш
карњо бар сари шумо омад, пас, 
бар онњо бод ва лашкарњоеро, ки 
он њоро намедидед, фиристодем! Ва 
Худо ба он чи мекунед, Доно аст.

10. Чун аз љониби болои шумо ва 
аз љониби поини шумо ба шумо 
ома данд ва чун дидањо хира мон
данд ва љонњо ба гулў расиданд 
ва (нисбат) ба Худо ба гумонњои 
мухталиф гумон мебурдед,

11. дар он љо мўъминон имтињон 
карда шуданд ва сахт љунбонида 
шуданд.

12. Ва чун мунофиќон ва онон, ки 
дар дилњояшон беморї аст, мегуф
танд: «Худо ва пайѓамбари Ў ба 
љуз фиреб додан ба мо ваъда на
доданд».

13. Ва чун тоифае аз онњо гуф
танд: «Эй ањли Ясриб,5 шуморо 
љои мондан нест, пас, бозгардед!» 
Ва гурўње аз онњо аз Пайѓамбар 
иљо зат талабиданд, мегуфтанд: 
«ба ростї ки хонањои мо бепаноњ 

аст». Ва (њол он ки) он хонањо бе
па ноњ набуданд; ба љуз гурехтан 
(чи зи) дигар намехостанд.

14. Ва агар бар сари онњо аз њама 
љониби он даромада мешуд ва аз 
онњо фитна6 талаб карда мешуд, 
ал батта, онро (анљом) медоданд ва 
дар ин кор ба љуз андаке таваќќуф 
намекарданд.7

15. Ва дар воќеъ пеш аз ин бо Ху
до паймон баста буданд, ки пушт
ро барнагардонанд. Ва паймони 
Худо пурсидашуда аст.
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16. бигў: «агар аз марг ё кушта шу
дан гурезед, шуморо гурехтан суд 
надињад; ва дар он њангом ба љуз 
андаке бањраманд сохта нашавед».

17. бигў: «агар (Худо) дар њаќќи 
шумо сахтї бихоњад ё дар њаќќи 
шумо неъмате бихоњад, кист он, 
ки шуморо аз (тасарруфи) Худо 
нигоњ дорад?!» – Ва ба љуз Худо 
ба рои хеш дўсте ва ёридињандае 
наёбанд.

18. ба ростї ки Худо аз шумо боз
дорандагонро ва низ онњоеро медо
над, ки ба бародарони худ гў янд: 
«ба сўи мо биёед!» Ва ба љуз анда
ке ба корзор њозир наме ша ванд,

19. (дар њолате ки) дар њаќќи шу
мо бахиланд. Пас, чун тарс биёяд, 
бибинї, ки онњо ба сўи ту дарме
нигаранд; чашмњояшон мегардад 
– монанди касе, ки аз (сахтии) 
марг бењуш шавад. Пас, чун тарс 
биравад, ба забонњои тез, бар мол 
бухл кунон, ба шумо забондарозї 
кунанд. Онњо имон наовардаанд. 
Пас, Худо кирдорњояшонро нобуд 
сохт. Ва ин кор бар Худо осон аст.

20. Мепиндоранд, ки (лашкар
њои) ањзоб8 нарафтаанд. Ва агар 
ин лашкарњо биёянд, таманно ку
нанд, ки кош онњо дар миёни аъро
би ёни бодиянишин мебуданд ва аз 
ахбори шумо суол мекарданд.9 Ва 
агар дар миёни шумо ме бу данд, ба 
љуз андаке корзор наме кар данд.

21. ба дурустї ки барои шумо – 
барои касе, ки (савоби) Худо ва 
рўзи охирро умед дорад ва Худо
ро бисёр ёд мекунад, дар (кори) 
пайѓамбари Худо иќтидои писан
дидае њаст.

22. Ва чун мўъминон (лашкарњои) 
ањзобро диданд, гуфтанд: «Он чи 
Худову пайѓамбари Ў ба мо ваъ
да дода буданд, ин аст. Ва Худо
ву пайѓамбари Ў рост гуфтанд». 
Ва (ин мољаро) дар њаќќи онњо ба 
љуз бовар доштану гардан нињодан 
(чизеро) наафзуд.
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23. аз мўъминон мардоне њастанд, 
ки он чиро бо Худо бар он паймон 
баста буданд, рост карданд; пас, 
аз онњо касе њаст, ки ќарордоди 
худро ба анљом расонид10 ва аз 
онњо касе њаст, ки интизорї мека
шад ва ба њељ ваљњ (паймони худ
ро) табдиле накардааст,

24. то Худо ростгўёнро дар муќо
били ростиашон подош дињад ва 
му нофиќонро, агар хоњад, азоб 
ку над, ё бар онњо ба рањмат боз
гар дад. Њамоно Худо Омурзандаи 
Мењ рубон аст.

25. Ва Худо кофиронро бо хашма
шон бозгардонид; њељ манфиате 
наёфтанд. Ва Худо мўъминонро 
дар љанг кардан кифоят кард. Ва 
Худо Тавонои Ѓолиб аст.

26. аз ањли Китоб ононро, ки ба 
ин лашкарњо мададгорї карда 
бу данд, аз ќалъањояшон фуруд 
овард11 ва дар дилњояшон хавф 
афканд. Тоифаеро мекуштед ва 
тоифа еро асир мегирифтед.

27. Ва оќибати кор замини онњо ва 
хонањои онњо ва молњои онњоро ва 
заминеро, ки ба он нарафтаед,12 ба 
шумо дод. Ва Худо бар њама чиз 
Та воно аст.

28. Эй Пайѓамбар, ба занони худ 
би гў:13 «агар зиндагонии дунёву 
оро иши онро мехоста бошед, пас 
биё ед, то ба шумо матоъ дињам ва 
ба ра њо кардани нек шуморо рањо 
кунам.

29. Ва агар Худову пайѓамбари Ў 
ва са рои охиратро мехоњед, пас, ба 
рос тї, Худо музди бузургеро ба
рои занони некўкор аз шумо омо да 
сох тааст».

30. Эй занони Пайѓамбар, њар ки 
аз шумо бадкории ошкор ба амал 
орад, вайро ду баробари (дига
рон) азоб карда шавад. Ва ин кор 
бар Худо осон аст.
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31. Ва њар ки аз шумо ба Худо ва 
пайѓамбари Ў фармонбардорї ку
над ва кори нек бикунад, ба ў муз
дашро ду бор бидињем ва барои ў 
рўзии нек муњайё кунем.

32. Эй занони Пайѓамбар, шумо 
монанди дигар занон нестед! агар 
парњезгорї доред, дар сухан гуф
тан мулоимат макунед, ки он гоњ 

касе, ки дар дилаш беморист, та
маъ кунад; ва сухани некў гўед!

33. Ва дар хонањои хеш бимо
нед ва монанди изњори таљаммул, 
ки дар љоњилияти пешин буд, зи
нат њои худро ошкор макунед ва 
намоз ро барпо доред ва закотро 
би дињед ва ба Худову пайѓамбари 
Ў фар монбардорї кунед! Љуз ин 
нест, ки Худо мехоњад, то аз шу
мо, эй ањли байт, палидиро дур ку
над ва шуморо поку покиза кунад!

34. Ва аз оятњои Худо ва аз њик
мат он чиро, ки дар хонањои шумо 
хонда мешавад, ёд кунед! ба ду
рустї ки Худо лутфкунандаи Ха
бардор аст.

35. ба ростї ки Худо барои мардо
ни мусулмон ва занони мусулмон; 
ва мардони бовардоранда ва зано
ни бовардоранда; ва мардони то
аткунанда ва занони тоаткунанда; 
ва мардони ростгўянда ва занони 
ростгўянда; ва мардони шикебои
кунанда ва занони шикебоикунан
да; ва мардони фурўтанинамоянда 
ва занони фурўтанинамоянда; ва 
мардони садаќадињанда ва зано ни 
са даќадињанда; ва мардони рў за
доранда ва занони рўзадоранда; 
ва мардони нигањдорандаи шарм
гоњи худ ва занони нигањдорандаи  
шармгоњи худ; ва мар дону занони 
Худоро бисёр ёдкунанда – омур
зиш ва музди бузург муњайё кар
дааст.
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36. Ва њељ зану марди мўъминро 
он нест, ки чун Худову пай ѓам
бари Ў коре муќаррар кунанд, 
он њо ро дар он кори хеш ихтиёр 
бошад. Ва њар ки Худову пай ѓам
бари Ўро нофармонї кунад, пас, 
њамоно, ошкоро гумроњ шудааст.

37. Ва (ёд кун) чун ба шахсе, 
ки Худо бар вай инъом кардааст 
ва ту низ бар вай инъом кардаї, 
мегуфтї: «Зани худро бар худ 
нигоњ дор ва аз Худо битарс!» – ва 
он чиро, ки Худо падидорандаи 
он аст, дар замири хеш пинњон 
мекардї ва аз мардум метарсидї 
ва Худо ба он, ки аз Вай битарсї, 
сазовортар аст. Пас, ваќте ки 
Зайд14 аз он зан њољатро ба анљом 
ра сонид,15 вайро16 ба ту ба занї до
дем, то бар мўъминон дар (никоњ 
кардани) занони писархондагон 
– чун аз онњо њољатро ба охир ра
сонанд – њељ тангї набошад. Ва 
амри Худо, албатта, карданист.

38. бар Пайѓамбар дар он чи Худо 
барои ў њалол сохтааст, њељ тангие 
нест. (ин) монанди суннати Худо 
дар њаќќи ононест, ки пеш аз ин 
гузаштаанд ва кори Худо боандо
заи муќарраркардашуда аст –

39. ононе, ки пайѓомњои Худоро 
ме ра сонанд ва аз Вай метарсанд; 
ва ба љуз аз Худо аз њељ кас наме
тар  санд; ва Худо Њисобкунанда 
бас аст.

40. Муњаммад падари њељ кас аз 
мардони шумо нест; валекин пай
ѓамбари Худо ва Мўњри пай ѓам

барон аст.17 Ва Худо ба њар чиз 
До но аст.

41. Эй мўъминон, Худоро бисёр ёд 
кунед!

42. Ва субњу шом Ўро ба покї ёд 
ку нед!

43. Ў Он (Худой) аст, ки бар шу
мо рањмат мефиристад ва фариш
тагони Ў (бар шумо дуои рањмат 
мекунанд), то шуморо аз торикињо 
ба сўи равшанї бароварад. Ва Ху
до бо мўъминон Мењрубон аст.
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44. Дуруди Худо ба онњо дар рўзе, 
ки бо Ў мулоќот кунанд, «салом!» 
аст; ва Ў барояшон музди нек омо
да кардааст.

45. Эй Пайѓамбар! Њамоно Мо ту
ро гувоњидињанда ва муждади њан
да ва тарсонанда фиристодем;

46. ва ба њукми Худо ба сўи Ў даъ
ваткунанда ва (њамчун) чароѓи 
рав шан (фиристодем).

47. Ва мўъминонро ба он мужда 
дењ, ки барои онњо аз љониби Худо 
бах шоиши бузург бошад!

48. Ва кофирону мунофиќонро 
фар мон мабар ва ранљонида на
шон ро (аз назари эътибор) бигу
зор ва бар Худо таваккул кун! Ва 
Ху до Корсоз бас аст.

49. Эй мўъминон, чун занони мўъ
минро никоњ кунед, сипас – пеш 
аз он, ки ба онњо даст расонед, 
онњоро талоќ дињед, пас, шумо
ро бар ин занон њељ иддае нест, ки 
онро бишуморед. Пас, ба ин (за
нон) мутъа дињед18 ва онњоро ба 
не кўї рањо кунед!

50. Эй Пайѓамбар, дар њаќиќат 
Мо барои ту (инњоро) њалол кар
дем: он занонатро, ки мањрашонро 
додаї; ва канизаконеро, ки дас
ти ту молики онњо шудааст – аз 
он чи Худо ба ту бахшида аст;19 
ва духтарони амакатро; ва духта
рони аммањоятро; ва духта ро
ни таѓоиятро; ва духтаро ни хо
лањоятро – онон, ки бо ту њиљ рат 
карданд; ва зани мўъ минаеро, ки 
агар худро барои Пайѓамбар би
бахшад20 – агар Пай ѓамбар хоњад, 
ки ўро ба занї гирад – хос барои 
ту, ба љуз мўъ минон аст.21 Њамоно 
Мо он чиро донистаем, ки бар он
њо дар њаќќи занонашон ва (дар 
њаќќи) канизаконе, ки дасташон 
мо лики онњо шудааст, фарз сох
таем, (сањл кардем) то бар ту њељ 
тангї набошад.22 Ва Худо Омур
зандаи Мењрубон аст.
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51. аз онњо њар киро хоњї (нав
баташро) мавќуф дорї ва њар 
киро хоњї, назди хеш љой дињї; 
ва агар занеро аз он љумла талаб 
кунї, ки онњоро яксў кардаї, пас, 
бар ту њељ гуноње нест. ин (рух
сат додан) ќарибтар аст ба он, ки 
чашмњояшон равшан шавад ва 
андўњ нахўранд ва њамаи онњо ба 
он чи онњоро бидињї, хушнуд ша
ванд. Ва Худо он чиро медонад, 
ки дар дилњои шумо аст ва Худо 
Донои бурдбор аст.

52. баъд аз ин (дигар) занон туро 
њалол нестанд ва (њалол нест) он, 
ки ба љои онњо занони дигарро ба
дал кунї – агарчи њусни онњо туро 
ба шигифт оварад – магар он чи 
дасти ту молик шудааст. Ва Худо 
бар њама чиз Нигањбон аст.

53. Эй мўъминон, ба хонањои 
Пайѓамбар надароед, магар ваќте 
ки барои таоме ба шумо иљозат 
дода шавад, он њам бе он ки (бар
ваќт омада) мунтазири пухта шу
дани таом бошед, валекин чун 
шумо даъват карда шавед, даро
ед! Пас, чун таом хўред, барои 
сухане таваќќуф накарда, паро
канда шавед! ба ростї ки ин кор 
Пайѓамбарро меранљонад, вале аз 
шумо шарм медорад, (ки гўяд) ва 
Худо аз сухани рост шарм намедо
рад. Ва чун аз занони Пайѓамбар 
чизе талаб кунед, пас, онро аз 
паси парда талаб кунед! ин хис

лат барои дилњои шумо ва дилњои 
онњо поктар аст. Ва шуморо са
зовор нест, ки пайѓамбари Худо
ро биранљонед ва њељ гоњ сазо
вор нест, ки пас аз вай занонаш
ро никоњ кунед. ба дурустї ки ин 
кор назди Худо гуноњи бузург аст.

54. агар чизеро ошкор кунед, ё 
онро пинњон доред, пас, њамоно 
Худо ба њар чиз Доно аст.
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55. бар занон гуноње нест, ки 
(агар) пеши падарони хеш ва пи
сарони хеш ва бародарони хеш ва 
писарони бародарони хеш ва пи
сарони хоњарони хеш ва занони 
(њамљинси) хеш ва он чи даста
шон молики он аст (бе њиљоб бо
шанд). (Эй занон) аз Худо битар
сед! ба ростї ки Худо бар њама 
чиз Гувоњ аст.

56. Њамоно, Худо ва фариштаго
ни Ў бар Пайѓамбар дуруд мефи
ристанд. Эй касоне, ки имон овар
даед, бар вай дуруд бифиристед 

ва салом гўед (ва таслими фармо
ни ў бошед)!

57. Њамоно, Худо касонеро, ки 
Ху дову пайѓамбари Ўро меран љо
нанд, дар дунёву охират лаънат 
кард ва барои онњо азоби хорку
нанда муњайё сохт.

58. Ва касоне, ки мардону зано
ни мўъминро ба ѓайри гуноње, ки 
ба амал оварда бошанд, меран љо
нанд, њамоно бори бўњтон ва гу
ноњи ошкорро бардоштанд.

59. Эй Пайѓамбар, ба занони худ 
ва духтарони худ ва занони мўъ
минон бигў, ки чодарњои худро 
бар худ фурў гузоранд! ин ба он 
наз диктар аст, ки шинохта ша
ванд; пас, ба онњо озор дода на
ша вад. Ва Худо Омурзандаи Мењ
рубон аст.

60. агар мунофиќон ва касоне, ки 
дар дилњояшон беморист ва пањн
кунандагони хабари бад дар Ма
дина (аз кирдорњои хеш) бозна
монанд, албатта, туро бар онњо 
баргуморем, сипас бо ту дар Ма
дина ба љуз замоне андак њамсоя 
набошанд,23

61. дар њоле ки онњо лаънаткарда
шудагонанд, њар љо ёфта шаванд, 
асир гирифта шаванд ва ба сахтї 
кушта шаванд.

62. (ин монанди) суннати Худо24 
дар (њаќќи) онон аст, ки пеш аз ин 
гузаштанд. Ва дар суннати Худо 
њар гиз таѓйире наёбї.
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63. Мардум туро аз ќиёмат суол 
ме кунанд, бигў: «Љуз ин нест, ки 
до нистани он назди Худо аст». Ва 
аз куљо медонї, (он кай мешавад), 
шояд ки (омадани) ќиёмат наздик 
бошад?

64. ба ростї ки Худо кофиронро 
лаънат кардааст ва барояшон оташ 
омода сохтааст,

65. ки дар он љо њамеша љови до
нанд, њељ дўсте ва ёридињандае на
ёбанд.

66. рўзе, ки рўйњояшон дар оташ 
гардонида шавад, гўянд: «Эй кош, 
мо Худоро фармон мебурдем ва 
Пайѓамбарро фармон мебурдем!»

67. Ва гўянд: «Эй Парвардигори 
мо, ба ростї ки мо рањбаронамон 
ва бузургонамонро фармон бурдем, 
пас моро аз роњ гумроњ сохтанд.

68. Эй Парвардигори мо, ба онњо 
дучанд азоб бидењ ва онњоро сахт 
лаънат кун!»

69. Эй мўъминон, монанди касо
не мабошед, ки Мўсоро ранљо ни
данд! Пас Худо ўро аз он чи гуф
та буданд, пок сохт. Ва Мўсо наз
ди Худо бообрў буд.

70. Эй мўъминон, аз Худо битар
сед ва сухани устувор бигўед,

71. то (Худо) кирдорњоятонро ба 
салоњ орад ва гуноњонатонро ба
рои шумо биомурзад! Ва њар ки 
Худову пайѓамбари Ўро фармон 
барад, пас, ба дурустї ки ба пи
рўзии бузург ноил шудааст.

72. ба ростї, Мо амонатро бар ос
монњову замину кўњњо арз кар
дем, пас, ќабул накарданд, ки он
ро бардоранд ва аз он битарси
данд; ва одамї онро бардошт; дар 
ња ќиќат вай ситамгари нодон буд.

73. (ин арзи амонат барои он 
буд, ки) то Худо мардону зано
ни му нофиќ ва мардону занони 
муш рик ро азоб кунад ва ба мар
дону занони мўъмин (ба рањмат) 
боз гар дад. Ва Худо Омурзандаи 
Мењ ру бон аст.
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34. Сураи Сабаъ
(сабО)

Дар Макка нозил шуд, 54 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њама ситоиш Худойро аст, ки 
он чи дар осмонњову дар замин 
аст, аз они Ўст; ва дар охират 
(низ) ситоиш Ўро аст. Ва Ў бо
њик мату Огоњ аст.

2. Он чиро, ки ба замин дармео
яд ва он чиро, ки аз он бармеояд 
ва он чиро, ки аз осмон фуруд ме
ояд ва он чиро, ки дар он боло ме
равад, медонад. Ва Ў Мењрубони 
Омурзанда аст.

3. Ва кофирон гуфтанд: «ќиёмат 
бар мо нахоњад омад». бигў: 
«Оре, ќасам ба Парвардигорам, 
ки До нандаи ѓайб аст, албатта, ба 
шу мо хоњад омад; њамвазни зар
рае, ё хурдтар аз он ва ё бузургтар 
аз он – дар осмонњову дар замин – 
аз Вай ѓоиб намешавад, магар он 
ки дар Китоби равшан сабт аст,

4. то касонеро, ки имон оварданд 
ва амалњои шоиста карданд, по
дош дињад: барои онњо омурзиш 
ва рўзии гиромї аст;

5. ва барои онон, ки дар оятњои 
Мо саъй карданд, ки (Моро) 
ољиз кунанда бошанд, азобе аз 
уќубати дарддињанда њаст.

6. Ва касоне, ки ба онњо илм дода 
шудааст, мебинанд, ки он чи аз 
љониби Парвардигорат ба ту фу
руд оварда шуд, рост аст ва ба сўи 
роњи (Худои) Ѓолиби сутудакор 
њидоят мекунад.

7. Ва кофирон (ба мардум) гуф
танд: «Оё шуморо бар марде дало
лат кунем, ки ба шумо хабар ме
дињад: чун аз њам сахт порапора 
карда шавед, њароина шумо боз аз 
нав зинда карда хоњед шуд?
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8. Оё бар Худо дурўѓро барбаста
аст, ё ба ў љунуне њаст?» балки ка
соне, ки ба охират имон намеоранд, 
дар азобу гумроњии дур бошанд.

9. Оё аз осмону замин ба он чи 
пеши рўи онњост ва ба он чи паси 
пушти онњост, наменигаранд? 
агар хоњем, онњоро ба замин фурў 
ме ба рем, ё порањои осмонро бар 
он њо меафканем. ба дурустї ки 
дар ин (кор) барои њар бандаи 
боз гар данда нишонае њаст.

10. Ва ба дурустї ки ба Довуд аз 
назди Худ бузургї додем, (гуф
тем): «Эй кўњњо, бо ў овозњои 
худ ро бозгардонед!»1 ва мурѓонро 
(ба ў мусаххар сохтем) ва оњанро 
барои ў нарм гардонидем,

11. (гуфтем) ки: «зирењњои фа
рохдоман бисоз ва дар бофтани 
њал ќањо андоза нигањ дор ва (эй 
ањли байти Довуд) кирдорњои шо
иста ба амал оред, њамоно Ман ба 
он чи мекунед, биноам!»

12. Ва барои сулаймон бодро (му
саххар сохтем), сайри аввали рўзи 
ў якмоња роњ буд ва сайри охири 
рўзи ў низ якмоња роњ буд ва чаш
маи мисро барои ў равон сохтем 
ва аз девон касеро (мусаххар гар
донидем), ки дар пеши ў ба њукми 
Парвардигори хеш кор мекард; ва 
аз девон њар ки аз њукми Мо каљї 
кунад, ўро (порае) аз азоби дўзах 
бичашонем.

13. барои ў он чи мехост, месох
танд: аз ќалъањо, суратњо, коса

њои ба ќадри њавзњо ва дегњои со
бит дар љойњои худ. (Гуфтем:) 
«Эй касони Довуд, шукр кунед!» 
Ва аз бандагони Ман андак касе 
шукр гузоранда аст.

14. Пас, чун маргро бар вай му
ќаррар кардем, девонро бар мар
ги ў (чизе) далолат накард, магар 
чўбхорае,2 ки асои сулаймонро 
мехўрд. Пас, чун биафтод, пеши 
девон равшан шуд, ки агар ѓайбро 
медонистанд, дар азоби хоркунан
да диранг намекарданд.
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15. ба дурустї ки ќавми сабо
ро дар масканњояшон нишонае 
буд: ду бўстон – аз љониби росту 
аз љониби чап. (Гуфтем:) «ризќи 
Пар вар дигори хешро бихўред ва 
Ўро шукр гўед, (шуморо) шањре 
по ки за ва Парвардигоре Омурзан
да њаст!»

16. Пас рў гардониданд.3 Пас Мо 
бар онњо сели арин4 фиристодем 
ва ба љои ду бўстонашон ду бўс
тони дигар ба онњо иваз додем: до
рои мевањои бадмаза ва дорои да
рахти газ ва чизи андаке аз дарах
ти кунор.

17. инчунин онњоро ба сабаби но
си посиашон сазо додем ва Мо ба 
љуз носипос касеро сазои бад на
ме дињем.

18. Дар миёни онон ва миёни он 
де њањое, ки дар онњо баракат ни
њодаем,5 дењањои ба якдигар пай
вас та пайдо кардем ва дар он де ња
њо омадурафт муќаррар кардем. 
(Гуфтем:) «Дар ин дењањо шаб њо ву 
рўзњо эмин шуда сайр кунед!»

19. Пас, гуфтанд: «Эй Парварди
гори мо, дар миёни сафарњои мо 
дурї пайдо кун!» Ва онњо бар хеш 
ситам карданд. Пас Мо онњоро 
афсона гардонидем ва онњоро аз 
њам сахт порапора сохтем. Ња
мо но дар ин (мољаро) барои њар 
сабр кунандаи шукргўянда нишо
нањое њаст.

20. Ва ба дурустї ки Шайтон дар 
њаќќи онњо андешаи худро рост 
ёфт. Пас, онњо, ба љуз гурўње ан
дак аз мўъминон, ба ў пайравї 
кар данд.

21. Ва Шайтонро бар онњо њељ ѓа
лаба набуд, лекин (барои он муб
тало гардонидем) то касеро, ки ба 
охират имон меорад, аз касе људо 
кунем, ки аз он дар шубња аст. 
Ва Парвардигори ту бар њар чиз 
Нигањбон аст.

22. бигў: «Касонеро, ки шумо ба 
љуз Худо (худоён) гумон меку
нед, бихонед!» Молики њамвазни 
як зарра дар осмонњову дар замин 
нес танд ва онњоро дар осмонњову 
замин њељ ширкате нест ва Худоро 
аз онњо њељ ёридињанда нест.
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23. Ва шафоат назди Худо суд на
кунад, магар барои касе, ки ўро 
дастурї дода бошад, то он гоњ, ки 
изтироб аз дили онњо дур карда ша
вад, гўянд: «Парвардигори шу мо 
чї чиз фармудааст?» Гўянд: «су
ха ни ростро (фармудааст). Ва Ў 
баландмартабаи бузургќадр аст».

24. бигў: «Кї ба шумо аз ос мон
њову замин рўзї медињад?» (боз) 
бигў: «Худо медињад. Ва, ња рои
на, мо ё шумо дар њидоят ё дар 
гум роњии ошкорем».

25. бигў: «Шумо аз гуноњи мо су
ол карда нахоњед шуд ва мо аз он 
чи шумо мекунед, суол карда на
хо њем шуд».

26. бигў: «Парвардигори мо миё
ни мо љамъ хоњад кард, сипас ми
ёни мо ба ростї њукм мекунад ва Ў 
Њукмкунандаи Доно аст».

27. бигў: «ба ман касонеро бина
моед, ки шумо онњоро бо Худо ша
рик сохта, барбастаед! На чунин 
аст, балки Худо Њамон Ѓолиби 
бо њикмат аст».

28. Мо туро нафиристодем, ма
гар барои њамаи мардум – муж да
дињанда ва тарсонанда, валекин 
аксари мардум намедонанд.

29. Ва мегўянд: «агар ростгў њас
тед, ин ваъда кай бошад?»

30. бигў: «барои шумо ваъдаи рў
зе аст, ки аз он соате бозпас намо
нед ва на (соате) пешї кунед».

31. Ва кофирон гуфтанд: «Мо ин 
ќуръонро ва он (Китоб)ро, ки 
пеш аз он буд, њаргиз бовар надо
рем». агар бибинї, чун ситамга
рон назди Парвардигори хеш боз
дошта шаванд, суханро ба якди
гар бозмегардонанд; касоне, ки 
но тавон гирифта шуда буданд, ба 
ка соне, ки саркашї мекарданд, 
ме гўянд: «агар шумо намебудед, 
ња роина, мо мўъмин мешудем».
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32. саркашон ба нотавонон гўянд: 
«баъд аз он ки ба шумо њидоят 
омад, оё мо шуморо аз он боздош
тем? (Не,) балки худи шумо гу
нањ гор будед».

33. Ва нотавонон ба саркашон 
гўянд: «Не, балки макри шабу рўз 
(моро боздошт), чун ба мо мефар
мудед, ки ба Худо кофир шавем 
ва барои Ў њамтоёнро муќаррар 
ку нем». Ва чун азобро бибинанд, 
дар дил пушаймон шаванд. Ва мо 
дар гардани кофирон тавќњо андо

зем; сазо дода намешаванд, магар 
му вофиќи он чи мекарданд.

34. Ва Мо бимкунандаеро дар њељ 
дење нафиристодем, магар со њиб
неъ матони он дењ гуфтанд: «Ња
моно мо ба он чи, ки шумо бо он фи
ристода шудаед, эътиќод на дорем».

35. Ва гуфтанд: «Мо ба (эътибо
ри) амвол ва авлод зиёдатарем ва 
мо азобкардашаванда нестем».

36. бигў: «ба дурустї ки Парвар
дигори ман рўзиро барои њар ки 
хоњад, фарох мекунад ва (барои 
њар ки хоњад) – танг, валекин ак
сари мардум намедонанд».

37. Ва амволи шумо ва авлоди шу
мо он чизе нест, ки шуморо наз
ди Мо ба дараљаи ќурбат наздик 
гардонад, лекин ин (наздикгардо
нида) касе аст, ки имон овард ва 
кори шоиста кард, пас, барои ин 
гурўњ – ба сабаби он чи амал кар
данд, подоши дучанд аст ва онњо 
эмин дар кўшкњои баланд бошанд.

38. Ва касоне, ки дар оятњои Мо 
саъй мекунанд, ки (Моро) ољиз
ку нанда бошанд, онњо дар азоб њо
зир карда шаванд.

39. бигў: «ба дурустї ки Парвар
дигори ман рўзиро барои њар ки аз 
бандагони Худ хоњад, фарох ме
кунад; ва барои њар ки хоњад, танг 
месозад. Ва шумо аз њар чи бо
шад, харљ кунед, пас, Худо ива
зи онро медињад ва Ў бењтарини 
рўзи дињандагон аст.
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40. Ва рўзе, ки Худо њамаи онњоро 
якљо барангезад, сипас, ба фариш
тагон гўяд: «Оё инњо шуморо ибо
дат мекарданд?» –

41. Гўянд:6 «Покї Турост, Туї 
Кор сози мо, на онњо; балки онњо 
љин њоро ибодат мекарданд, акса ри 
он њо ба љинњо эътиќод дош танд».

42. Пас имрўз шумо ба якдигар 
суд расонидан ва зиён кардан на
метавонед. Ва ба ситамгарон фар
моем: «азоби оташеро бичашед, 
ки шумо онро дурўѓ медоштед!»

43. Ва чун оятњои равшани Мо бар 
онњо хонда мешавад, гўянд: «ин 
(пайѓамбар) нест, магар марде, ки 
мехоњад шуморо аз он чи боз до рад, 
ки падарони шумо он ро мепарасти
данд». Ва гўянд: «ин (ќуръон) 
чизе нест, магар ду рўѓе бар бофта». 
Ва кофирон, чун сухани рост ба 
онњо биомад, гўянд: «ин чизе нест, 
магар сењри ош кор».

44. Ва Мо ба онњо7 китобњое надо
дем, ки онро бихонанд ва пеш аз 
ту њељ тарсонандаеро ба сўи онњо 
на фиристодаем.

45. Ва касоне, ки пеш аз онњо бу
данд, дурўѓгў доштанд ва њол он 
ки инњо7 ба дањяки он чи ба пе
шиниён дода будем, нарасидаанд. 
Пас, онњо пайѓамбарони Маро ду
рўѓ гў шумурданд. Пас, уќубати 
Ман чї гуна буд?

46. бигў: «Љуз ин нест, ки шуморо 
ба як калима панд медињам: дуду 

ва якяк барои Худо бархезед (ва 
биравед); боз тааммул кунед, ки 
ба ин ёри шумо8 љунуне нест; ба
рои шумо ў фаќат бимкунанда аст 
– пеш аз омадани азоби сахт!»

47. бигў: «Он чи аз музд аз шумо 
су ол карда бошам, барои шумо 
аст. Нест музди ман, магар бар Ху
до ва Ў аз њама чиз Хабардор аст».

48. бигў: «ба дурустї ки Парвар
дигори ман (вањйи) ростро (дар 
ди ли пайѓамбарон) меафканад, 
(Ў) Донои пўшидањост».
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49. бигў: «(сухани) рост омад ва 
(маъ буди) ботил чизе намеофари
над ва (баъд аз марг) дигар бор 
онро барнамегардонад».

50. бигў: «агар гумроњ шавам, 
пас, љуз ин нест, ки бар нафси хеш 
гум роњ мешавам; ва агар роњ ёбам, 
пас ба сабаби он аст, ки Парвар
ди гори ман ба сўи ман вањй ме фи
рис тад; ба дурустї ки Вай Шу на
вои Наз дик аст».

51. Ва агар бибинї, чун музтариб 
ша ванд, халосї набошад; ва аз 
њар љои наздик гирифта шаванд9

52. ва гўянд: «имон овардем ба 
вай».10 Ва аз куљо онњоро аз љои дур 
ба даст овардани имон бошад?!11

53. Ва пеш аз ин ба вай кофир бу
данд ва аз љои дур нодида (тўњ
мат) меафканданд.

54. Ва миёни онњову миёни он чи 
мехостанд, људої афканда шуд, 
чу нончи ба амсоли онњо пеш аз 
ин карда шуд. ба дурустї ки онњо 
дар шакки ќавї буданд.

35. Сураи фОТир
(ОФариНаНДа)1

Дар Макка нозил шуд, 45 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. (Њама) ситоиш Худойрост – 
Офа ринандаи осмонњо ва замин, 
ки фариштагонро фиристодагоне 
гардонидааст, ки дорои бозуњои 
дугондугон ва сегонсегон ва ча
њор гончањоргонанд; дар офари
ниши њар чи хоњад, зиёда меку
над. ба дурустї ки Худо бар њар 
чиз Тавоно аст.

2. Он чи Худо аз рањмат барои 
мар дум кушода созад, пас онро 
њељ бандкунандае нест; ва он чи 
банд кунад, пас, онро баъд аз Вай2 
њељ кушояндае нест. Ва Ў Ѓолиби 
бо њикмат аст.

3. Эй мардум, неъмати Худо
ро бар хеш ёд кунед! Оё офари
нандае ѓайри Худо њаст, ки ба 
шумо аз (љониби) осмону замин 
рўзї ди њад? Њељ худое ба љуз Вай 
нест. Пас, аз куљо (аз роњи рост) 
гардони да мешавед?
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4. Ва агар туро дурўѓгў шуморанд, 
пас, њамоно пайѓамбарони пеш аз 
ту дурўѓгў шумурда шудаанд. Ва 
корњо ба сўи Худо бозгардонида 
мешавад.

5. Эй мардум, дар воќеъ ваъдаи 
Ху до рост аст, пас, зиндагонии 
ду нё шу моро фирефта накунад; 
ва (Шай тони) фиребанда шуморо 
нис бат ба Худо нафиребад!

6. Дар њаќиќат Шайтон шумо
ро душ ман аст, пас ўро душман 
ги ред; љуз ин нест, ки ў тобеони 
худ ро мехонад, то аз ањли дўзах 
бо шанд!

7. барои касоне, ки кофир шу
данд, азоби сахт аст; ва барои ка
соне, ки имон оварданд ва амал
њои шоиста карданд, омурзиш ва 
музди бузург аст.

8. Оё касе, ки амали зишти ў баро
яш ороста карда шудааст ва онро 
нек дидааст (мисли мўъмини со
лењ бошад)? Пас, њамоно Худо 
њар киро хоњад, гумроњ мекунад 
ва њар киро хоњад, роњ менамояд. 
Пас, бояд ки нафси ту аз рўи њас
рат бар онњо (аз даст) наравад. ба 
ростї ки Худо ба он чи мекунанд, 
Доно аст.

9. Ва Худо Он аст, ки бодњоро фи
ристод; пас, (он бодњо) абрро ба
рангехт; пас, абрро ба сўи шањри 
мурда равон кардем; пас, ба он 
(абр) заминро – баъди мурда буда
наш – зинда сохтем. барангехтани 
мурдагон њам чунин хоњад буд.

10. Њар ки арљмандї хоњад, пас, 
ња маи арљмандї якљо аз они Худо 

аст; сухани покиза ва амали солењ 
ба сўи Ў боло меравад,3 онро (Ху
до) баланд мегардонад. Ва барои 
касоне, ки фитнањо меандешанд, 
азоби сахт аст ва бадандешии онњо 
њамоно нобуд шавад.

11. Ва Худо шуморо аз хок офа
рид, сипас аз нутфа, сипас шумо
ро љуфт – марду зан гардонид; ва 
њељ зане дар шикам барнамедорад 
ва намезояд, магар ба илми Худо; 
ва њељ дарозумреро зиндагонї до
да намешавад ва аз умри вай кам 
карда намешавад, магар он ки дар 
Китоб сабт аст. ба ростї ки ин кор 
бар Худо осон аст.
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12. Ва ду дарё баробар нестанд:4 
ин як дар нињояти ширинї ширин 
ва оби он гуворост; ва он дигар 
шўри моил ба талхист; ва аз њар 
яке гўшти тоза мехўред ва зева
ре бармеоред, ки онро мепўшед; 
ва киштињоро дар дарё шикофан
даи об мебинї, то аз фазли Ў рўзї 
та лаб кунед ва то бувад ки шумо 
шукр гўед.

13. Шабро дар рўз дармеорад ва 
рўзро дар шаб дармеорад ва оф
тобу моњро ром сохт, њар яке то 
њангоме муайян меравад. ин аст 
Худо – Парвардигори шумо; под
шо њї аз они Ўст. Ва касоне, ки ба 
љуз Вай мепарастед, молики (чизе 
ба миќдори) пўсти њастаи хурмо 
намешаванд.

14. агар онњоро даъват кунед, 
даъ вати шуморо намешунаванд; ва 
агар (ба фарз) бишунаванд, гуф
таатонро ќабул намекунанд; ва рў
зи ќиёмат шарик муќаррар карда
ни шуморо мункир мешаванд. Ва 
њељ кас монанди (Худои) Доно ту
ро хабар надињад.

15. Эй мардум, шумо ба Худо мўњ
тољед ва њамоно Худо бениёзи су
тудакор аст!

16. агар хоњад, шуморо нобуд ме
созад ва офариниши нав меорад.

17. Ва ин кор бар Худо душвор нест.

18. Ва њељ бардорандае бори дига
реро намебардорад; ва агар гарон
бор касеро ба сўи бори хеш бихо
над, аз он бор чизе бардошта на
мешавад – агарчи он кас хешованд 
бошад. Љуз ин нест, ки ту касоне
ро бим мекунї, ки аз Парвардиго
ри хеш ѓоибона метарсанд ва на
мозро барпо медоранд. Ва њар ки 
пок шавад, пас, љуз ин нест, ки ба
рои (нафъи) хеш пок мешавад. Ва 
бозгашт ба сўи Худо аст.
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19. Ва нобинову бино баробар не
станд;

20. ва на торикињову равшанї;

21. ва на сояву боди гарм.

22. Ва зиндагону мурдагон баро
бар намешаванд. ба ростї, Худо 
њар киро хоњад, мешунавонад; ва 
ту касеро, ки дар гўр бошад, шу
навонанда нестї.

23. Ва ту нестї, магар тарсонандае.

24. Њамоно Мо туро мужда ди њан
да ба дини рост ва бимкунанда фи
ристодем; ва њељ уммате нест, ма
гар он ки дар он бимкунандае гу
заштааст.

25. Ва агар туро дурўѓгў шумо
ранд, пас, њамоно касоне, ки пеш 
аз онњо буданд, (низ) пайѓамба ро
нашонро, ки бо нишонањои ошкор 
ва бо Номањои илоњї ва бо Китоби 
равшан ба онњо омаданд, дурўѓгў 
шумурда буданд.

26. сипас кофиронро гирифтор 
кар дам. Пас, уќубати Ман чї гуна 
буд?

27. Оё надидї, ки Худо аз осмон 
обро фуруд овард? Пас, ба сабаби 
он мевањои гуногунранг баровар
дем; ва аз кўњњо роњњое, ки ран
ги онњо гуногун – сафеду сурху 
сиёњ аст, дар нињояти сиёњї (пай
до кардем).

28. Ва њамчунин, аз мардум ва 
љон варону чањорпоён – ранги он
њо гуногун аст. Љуз ин нест, ки аз 

бандагони Худо фаќат олимон аз 
Ў метарсанд. ба ростї ки Худо 
Ѓолиби Омурзанда аст.

29. Њамоно касоне, ки Китоби Ху
доро тиловат мекунанд ва намоз
ро барпо медоранд ва аз он чи ба 
онњо рўзї додем, пинњону ошкор 
харљ мекунанд – савдогариеро 
умед воранд, ки њаргиз касод на
ша вад;

30. то (Худо) ба онњо муздашон
ро ба тамом расонад ва ба онњо аз 
фазли Худ зиёда дињад. Дар ња
ќиќат Ў Омурзандаи ќадрдон аст.
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31. Ва он чи аз ќуръон ба сўи ту 
вањй фиристодем, њамоно рост аст, 
тасдиќкунандаи он чист, ки пеш аз 
вай аст. ба ростї ки Худо аз бан
дагони Худ Хабардори бино аст.

32. сипас, ќуръонро ба он банда
гони Худ, ки онњоро баргузидем, 
мерос додем;5 пас баъзеашон бар 
нафси худ ситамгаранд ва баъ зе
ашон ростраванд ва баъзеашон ба 
сўи некињо ба њукми Худо сабќат
ку нандаанд. ин аст фазли бузург.

33. ба бўстонњои љовидон даро
янд; дар он љо ба онњо даст во
на њои аз тилло сохташуда ва аз 
марво рид пероя баста шаванд; ва 
ли боси онњо дар он љо (љомаи) аб
решимї бошад.

34. Ва гўянд: «(Њамаи) ситоиш 
Худойро аст, ки аз мо андўњро дур 
кард. ба ростї ки Парвардигори 
мо Омурзандаи ќадршинос аст.

35. Он, ки моро аз фазли Худ ба 
сарои њамеша мондан фуруд овард 
(ба сарое, ки) дар он љо њељ ранље 
ба мо намерасад; ва дар он љо њељ 
мондагї ба мо нарасад».

36. Ва барои касоне, ки кофир шу
данд, оташи дўзах аст – на бар 
онњо њукм карда шавад, то бими
ранд ва на аз онњо чизе аз азоби 
дўзах сабук карда шавад. Њам чу
нин њар носипосро сазо ме ди њем.

37. Ва ањли дўзах дар он љо фар
ёд кунанд: «Эй Парвардигори 
мо, моро берун ор, то кори шоис
та бикунем – ѓайри он чи ки ме
кардем!» (Гўем:) «Оё шуморо он 
ќадар зиндагонї надодем, ки дар 
он њар ки панд пазируфтан хоњад, 
пандпазир шавад? Ва ба шумо 
тар сонанда омад. акнун бичашед 
(азоби дўзахро)!» Пас ситамгарон
ро њељ ёридињандае нест.

38. ба дурустї ки Худо Донандаи 
(чизњои) пинњони осмонњову за
мин аст; њамоно Вай ба он чи дар 
синањост, Доно аст.
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39. Ў Он (Худой) аст, ки шумо
ро дар замин љонишин гардонид. 
Пас, њар ки кофир шавад, (зара
ри) куфри ў бар худаш аст. Ва дар 
њаќќи кофирон куфри онњо наз
ди Парвардигорашон ба љуз ѓазаб 
(чизеро) намеафзояд ва дар њаќќи 
кофирон куфрашон ба љуз зиён 
(чизеро) ба бор намеорад.

40. бигў: «Оё шарикони муќар
рар кардаи худро, ки ба љуз Худо 
мепарастед, дидаед? ба ман би
намоед: аз замин чї чизро офа
ридаанд? Оё онњоро дар осмонњо 
ширкате њаст? Ё оё ба онњо кито
бе додем, пас онњо аз он бар њуљ
љатанд?» балки ситамгарон ба 
њамдигар љуз ба тариќи фирефтан 
ваъда намедињанд.

41. ба ростї, Худо осмонњову за
минро аз он нигоњ медорад, ки аз 
љои худ билаѓзанд. Ва агар би
лаѓзанд, њељ кас баъд аз Худо6 ин 
њар дуро нигоњ надорад. Њамоно 
Ў бурдбори Омурзгор аст.

42. Ва ба сахттарин ќасамњои худ 
ба Худо ќасам хўрданд, ки агар 
тарсонандае ба онњо биёяд, албат
та, аз њар як уммат роњёфтатар хо
њанд буд. Пас, чун тарсонанда ба 
онњо омад, дар њаќќи онњо ба љуз 
рамидан (чизеро) зиёда накард –

43. ба сабаби саркашї дар замин 
ва бадандешї. Ва ваболи бад ан
дешї ба љуз ба ањли он (ба касе) 
фуруд намеояд. Пас, ба љуз оини 

(уќубати) пешиниён (чизеро) ни
гарон нестанд. Пас, дар оини Ху
до табдиле нахоњї ёфт ва дар оини 
Худо таѓйире нахоњї ёфт.

44. Оё дар замин сайр накарда
анд, то бибинанд: анљоми кори ка
соне, ки пеш аз онњо буданд, чї 
гуна шуд? Ва (онњо) дар ќувват аз 
инњо зиёдатар буданд. Ва њаргиз 
(чунин) нест, ки чизе дар осмонњо 
ва дар замин Худоро ољиз кунад. 
ба ростї ки Ў Донои Тавоно аст.
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45. Ва агар Худо мардумро ба са
зои он чи мекарданд, гирифтор 
ме кард, дар рўи замин њељ љон
вареро намегузошт; валекин он
њо ро то ваќти муайян мавќуф ме
до рад. Пас, чун ваќти онњо биёяд, 
пас, дар воќеъ, Худо ба бандагони 
Худ бино аст.

36. Сураи ё Син

Дар Макка нозил шуд, 83 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ё. син.

2. ќасам ба ќуръони боњикмат,

3. ки ба дурустї, ту аз пайѓам ба
ро нї,

4. бар роњи ростї.

5. (ќуръон) фурў фиристодаи Ѓо
либи Мењрубон аст,

6. то ќавмеро битарсонї, ки пада
ро нашон тарсонида нашудаанд; 
пас онњо ѓофилонанд.

7. Њароина ваъда (и азоб) бар ак
сари онњо собит шуд; ва онњо имон 
намеоранд.

8. Мо дар гарданњояшон тавќ њо ни
њодем, ки то занах бошанд; ва он њо 
сар ба боло нигоњдош та гонанд.

9. Ва пеши рўи онњо деворе сох
тем ва паси пушти онњо – деворе; 
ва (чашмњои) онњоро пўшонидем; 
ва онњо њељ намебинанд.1

10. барояшон баробар аст: чи он
њоро бим кунї ва ё онњоро бим на
кунї, имон намеоранд.

11. Љуз ин нест, ки ту касеро ме
тарсонї, ки пандро пайравї ку
над ва аз (Худои) рањмон ѓоибона 
тарсад; пас, ўро ба омурзиш ва 
музди гиромї мужда дењ!

12. ба дурустї, Мо мурдагонро 
зинда мегардонем ва он чиро, ки 
пеш фиристоданд2 ва наќши ќа
дам њои онњоро менависем. Ва њар 
чизеро дар Китоби равшан3 фаро 
гирифтем.
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13. Ва масали ањли он дењаро ба
рояшон баён кун, чун ба он дења 
пайѓамбарон омаданд.

14. Он гоњ, ки ба сўи онњо ду кас
ро фиристодем, пас, он дуро ду
рўѓ гў шумурданд. Пас, (он дуро) 
бо севумї ќувват додем; ва гуф
танд: «ба дурустї, мо ба сўи шумо 
фиристодагон њастем».

15. Гуфтанд: «Шумо ба љуз мо
нанди мо одамї (каси дигар) 
нестед ва Худо њељ чиз фурў 
нафиристода аст ва шумо љуз 
дурўѓ (чизе) наме гўед».

16. Гуфтанд:4 «Парвардигори мо 
ме донад, ки ба дурустї, мо ба сўи 
шу мо фиристодагон њастем.
17. Ва бар (ўњдаи) мо ба љуз пай ѓом 
расонидани ошкор (чизе) нест».

18. Гуфтанд:5 «Њамоно, мо ба шу
мо фоли бад гирифтем, агар боз
на монед, шуморо сангсор меку
нем ва албатта, аз мо ба шумо азо
би дарддињандае мерасад».

19. Гуфтанд:4 «Фоли бади шумо 
њам роњи худи шумо аст. Оё агар 
ба шумо панд дода шавад, (чунин 
мекунед)? балки шумо гурўњи аз
њад гузаштае њастед».

20. Ва марде аз дуртарин мањал
њои он шањр давондавон омаду 
гуфт: «Эй ќавми ман, фиристода
гонро пайравї кунед –
21. касонеро пайравї кунед, ки аз 
шумо њељ музде наметалабанд ва 
худ роњёфтагонанд!

22. Ва чаро ман Онеро ибодат на
кунам, ки маро биофарид ва ба 
сўи Вай бозгардонида хоњед шуд?!

23. Оё ба љуз Вай худоёне ги
рам, ки агар (Худои) рањмон дар 
њаќќи ман зиёне бихоњад, шафоа
ташон аз ман чизеро дафъ накунад 
ва маро наљот надињанд?!

24. Он гоњ ман њароина дар гум
роњии ошкор бошам.

25. ба дурустї ки ман ба Парвар
дигори шумо имон овардам. Пас 
(сухани) маро бишунавед!»6

26. Гуфта шуд: «ба бињишт да
рой!» Гуфт: «Эй кош, ќавми ман 
ме донистанд,
27. ки Парвардигори ман маро ба 
чї чиз биомурзид ва маро аз гиро
мидоштагон бигардонид!»
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28. Ва баъд аз ў бар ќавми ў њељ 
лашкаре аз осмон фуруд наовар
дем ва Мо фурудоранда набудем.

29. Онњоро (ягон уќубате) набуд, 
ма гар як фарёди тунд, ки ногањон 
онњо (чун оташи) фурўмурда шу
данд.

30. Эй вой дареѓ бар бандагон, ки 
њељ фиристодае бар онњо наомад, 
магар он ки бо ў тамасхур мекар
данд.

31. Оё надиданд, ки чї ќадар та ба
ќоти мардумро пеш аз онњо њалок 

сохтем, ки онњо ба сўяшон бозна
мегарданд?

32. Ва насле нест, магар он ки ња
ма назди Мо њозиркардашуда бо
шанд.

33. Ва барояшон замини мурда ни
шонае аст, ки онро зинда гардони
дем ва аз он дона баровардем; ва 
аз он дона мехўранд.

34. Ва дар он бўстонњое аз дарах
тони хурмо ва токи ангур офари
дем ва дар он чашмањо равон сох
тем,

35. то аз меваи он ва аз он чи, ки 
дастони онњо сохтааст, бихўранд. 
Оё шукр намекунанд?

36. Пок аст Худое, ки тамоми 
љуфт њоро офарид: аз он чи замин 
ме рўёнад ва аз нафсњояшон ва аз 
он чи онњо намедонанд.

37. Ва шаб низ барояшон нишонае 
аст, ки рўзро аз вай (чун пўст аз 
тан) мекашем ва ногањон онњо дар 
торикї фурў мераванд.

38. Ва офтоб ба роње меравад, ки 
ќароргоњи вай аст. ин ба таќдири 
(Худои) Ѓолиби Доно аст.

39. Ва барои моњ манзилњое му
ќар рар кардем, то он ки монанди 
чўби кўњнаи хушки хурмо бозгар
дад.

40. На офтобро месазад, ки моњ ро 
дарёбад ва на шаб бар рўз сабќат
кунанда аст. Ва њар яке7 дар фала
ке шино мекунанд.
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41. Ва барояшон нишонае ин аст, 
ки Мо насли онњоро дар киштии 
пуркардашуда бор кардем.

42. Ва барояшон монанди киштї 
чи зе офаридем, ки бар он савор 
ме шаванд.

43. Ва агар хоњем, онњоро ѓарќ ме
кунем, он гоњ барояшон њељ фар
ёд расе набошад ва онњо рањо кар
да нашаванд,

44. магар аз рўи рањмати Худи Мо 
ва барои бањраманд сохтан – то 
муддате.

45. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«аз он чи битарсед, ки пеши ду 
дасти шумо ва паси пушти шумо 
бошад, бувад ки бар шумо рањм 
карда шавад (онњо рўй бигардо
нанд)».

46. Ва њељ нишонае аз нишонањои 
Парвардигорашон бар онњо намео
яд, магар аз он рўгардон бошанд.

47. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«аз он чи Худо ба шумо рўзї до
дааст, харљ кунед!» – ин кофирон 
ба мўъминон гўянд: «Оё ба касе 
таом дињем, ки агар Худо мехост, 
(Худаш) ба ў таом медод? Шумо 
дар гумроњии ошкор њастед».

48. Ва мегўянд:8 «агар ростгў њас
тед, ин ваъда9 кай бошад?»

49. Онњо (чизеро) нигарон нес
танд, магар як наъраи тундро, то 
дар њоле ки хусумат мекунанд, он
њоро бигирад.

50. Он гоњ на васият карда таво
нанд ва на ба ањли худ бозгарданд.

51. Ва дар сур дамида шавад ва 
но гањон онњо аз ќабрњо ба сўи 
Пар вардигорашон бишитобанд.

52. Гўянд: «Эй вой бар мо! Кї 
мо ро аз хобгоњамон барангехт?» 
(Дар љавоб гуфта шавад:) «ин ња
мон аст, ки (Худои) рањмон ваъ
да карда буд ва пайѓамбарон рост 
гуф та буданд».

53. (ин воќеа) ба љуз наъраи тунде 
чизе набошад, ки ногањон онњо ња
ма назди Мо њозир карда шаванд.

54. Пас имрўз бар њељ кас њељ 
чизе ситам карда нахоњад шуд ва 
ба љуз он чи мекардед, љазо дода 
нахоњед шуд.
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55. ба дурустї ки ањли бињишт 
имрўз дар коре шодон њастанд.

56. Онњо ва занони онњо дар сояњо 
бар тахтњо такя кардаанд.

57. Онњоро дар он љо мева њаст ва 
њар чи хоњанд, барояшон њаст.

58. «салом!» – сухане аз Парвар
ди гори Мењрубон аст.

59. (Ва бигўем:) «Эй гунањгорон, 
им рўз људо шавед!

60. Эй фарзандони Одам, оё бо 
шу мо паймон накарда будам, ки 
Шай тонро мапарастед, зеро ки вай 
барои шумо душмани ошкор аст;

61. ва он ки Маро бипарастед, ро
њи рост ин аст?!

62. Ва њароина аз шумо халќи 
бис ёреро гумроњ сохт. Оё наме
донистед?

63. ин њамон дўзах аст, ки ба шу
мо ваъда дода мешуд.

64. ба сабаби он ки куфр мекар
дед, имрўз ба он дароед!»

65. имрўз бар дањонашон мўњр 
менињем ва бо Мо дастњояшон су
хан мегўяд ва пойњояшон гувоњї 
медињад, ки чї мекарданд.

66. Ва агар хоњем, чашмњояшонро 
мањв карда кўр мекунем, пас чун 
ба сўи роњ сабќат кунанд, чї гуна 
хоњанд дид?

67. Ва агар хоњем, онњоро бар 
љояшон масх мекунем, пас, ната
вонанд ба пеш раванд ва на бозпас 
бигарданд.

68. Ва њар киро умри дароз меди
њем, дар офариниш ўро нагунсор 
мекунем. Оё ба аќл дарнамеёбанд?

69. Ва ба Пайѓамбар шеър на омўх
таем ва ин барои ў шоиста нест. Ва 
ин (Китоб) чизе нест, магар панд 
ва ќуръони равшан,

70. то њар касеро, ки зинда(дил) 
бо шад,10 битарсонад ва сухани 
(њаќ) бар кофирон собит шавад.
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71. Оё надиданд, ки Мо аз он чи 
дасти Мо сохтааст, барояшон ча
њор поёнро офаридем ва онњо мо
лики он њастанд?

72. Ва чањорпоёнро барояшон ром 
сохтем, ки аз он баъзе саво рии онњо 
аст ва аз он баъзеро мехў ранд.

73. Ва аз чањорпоён барояшон 
ман фиатњо ва ошомиданињо њаст. 
Оё шукр намегузоранд?

74. Ва ба љои Худо маъбудонеро 
(ху до) гирифтанд, ба он (умед) ки 
шояд онњо барояшон ёрї дињанд.

75. Ва ин (худоён) ба онњо ёрї 
кар да наметавонанд ва ин (кофи
рон) барои он маъбудон лашка
ре (њастанд, ки дар ќиёмат) њозир 
кар да шудаанд.

76. Пас суханашон туро андўњгин 
накунад, њамоно Мо он чиро, ки 
пинњон мекунанд ва он чиро, ки 
ош кор – медонем.

77. Оё одамї надидааст, ки Мо 
ўро аз нутфа офаридем; ва (ак
нун) ў ногањон хусуматкунандаи 
ош кор шудааст?

78. Ва ў офариниши худро фаро
мўш кардааст, ки барои Мо маса
ле падид меоварад ва мегў яд: «ин 
устухонњоро, ки пўсида бошанд, 
кї зинда мекунад?»

79. бигў: «Њамон (Зоте) зинда ме
кунад, ки онро бори аввал офарид 
ва Ў бар њар офариниш Доно аст –

80. Њамоне, ки аз дарахти сабз ба
роятон оташ пайдо кард ва акнун 
шумо аз он оташ ме афрўзед».

81. Оё Он Худое, ки осмонњо ва 
заминро офарид, бар он Тавоно 
нест, ки монанди онњо офаринад? 
– бале (Тавоност). Ва Ў Њамон 
Офаринандаи Доност.

82. Чун чизеро бихоњад офаридан, 
фармони Ў љуз ин нест, ки ба ў ме
гўяд: «Шав!» – Пас мешавад.

83. Пас, Пок аст Он Худое, ки 
подшоњии њар чиз ба дасти Ўст ва 
ба сўи Ў баргардонида мешавед.

37. Сураи СОффОТ
(саФКаШиДаГОН)

Дар Макка нозил шуд, 182 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба фариштањо, ки саф 
андар саф мекашанд;1

2. пас, ќасам ба онњое, ки ба сахтї 
меронанд,2

3. пас, ќасам ба онњое, ки зикрро 
ти ловат мекунанд,3

4. ба дурустї ки Худои шумо Як 
аст.
5. (Ў) Парвардигори осмонњову 
за мин ва он чи дар миёни инњо 
аст; ва (Ў) Парвардигори маш
риќ њо аст.4

6. Њамоно Мо осмони дунёро ба 
зи нати ситорањо ороиш додем.
7. Ва аз њар шайтони саркаш ни
гоњ доштем.

8. То (шайтонњо) ба сўи Малаи 
аъ ло5 гўш нанињанд. Ва аз њар 
љо ниб (шињобњо) андохта меша
ванд–
9. барои рондани онњо. Ва барои 
онњо азоби доим аст.
10. Магар касе, ки якбора бира
бояд.6 Пас шўълаи сўзанда аз паи 
ў афтад.
11. Пас, аз онњо бипурс: «Оё дар 
офариниш онњо сахттаранд, ё ка
се, ки Мо офаридем?» ба ростї ки 
Мо онњоро аз гили часпанда офа
ридем.
12. балки тааљљуб кардї7 ва онњо 
та масхур мекунанд.
13. Ва чун ба онњо панд дода ша
вад, панд намегиранд.
14. Ва чун нишонае бибинанд, та
масхур кунанд.
15. Ва гўянд: «ин (ќуръон) ба 
љуз сењри ошкор (чизе) нест.
16. Оё чун бимирем ва хоку усту
хоне чанд бошем, оё мо барангех
та мешавем?
17. Оё падарони нахустини мо 
(барангехта мешаванд)?»
18. бигў: «Оре, дар њоле ки шумо 
хор бошед».
19. Пас, љуз ин нест, ки он (ба
рангехтан) як наъраи тунд бошад. 
Пас, ногањон онњо бинигаранд
20. ва гўянд: «Эй вой бар мо, ин 
рўзи љазо аст!»
21. (Гуфта шавад:) «ин рўзи људо 
кардан аст, ки онро дурўѓ мешу
мурдед».
22. (Гуфта шавад: «Эй малоика) 
си тамгаронро бо њамроњонашон8 
ва бо он чи мепарастиданд –
23. ба љуз Худо, барангезед, пас 
он њоро ба сўи роњи дўзах далолат 
кунед!
24. Ва онњоро боздоред! ба ростї 
ки онњо суол карда хоњанд шуд:
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25. «Шуморо чист, ки якдигарро 
ёрї намекунед?»
26. балки онњо имрўз таслимшу
да гонанд.
27. Ва онњо ба якдигар бо суол 
рўй оваранд.
28. Гўянд: «Њамоно шумо пеши мо 
аз љониби рост меомадед».9

29. Гўянд: «балки шумо (худ) 
мўъ мин набудед;
30. ва моро бар шумо њељ ќудрате 
набуд, балки шумо гурўње азњад
гузашта будед.

31. Пас, сухани Парвардигора
мон бар мо лозим шуд, ки албатта, 
чаш анда(и азоб) бошем.
32. Пас, шуморо гумроњ кардем; 
њамоно мо (худ) гумроњ будем».
33. Пас, њамоно њамаи онњо дар 
он рўз дар азоб бо њам шарик бо
шанд.
34. ба ростї ки Мо бо гунањгорон 
њамчунин мекунем.
35. Чун ба онњо гуфта мешуд: «ба 
љуз Худо њељ худое нест» – ња мо
но саркашї мекарданд

36. ва мегуфтанд: «Оё мо барои 
(гуфтаи) шоири девонае таркку
нандаи худоёни худ бошем?»

37. балки Пайѓамбар сухани рост
ро овард ва (њамаи) пай ѓам ба рон
ро бовар дошт.
38. ба ростї ки шумо чашандаи 
азоби дарддињанда бошед.
39. Ва љуз ба ќадри он чи мекар
дед, љазо дода нахоњед шуд.

40. лекин бандагони холиси Ху до 
41. барои онњо рўзї муќаррар аст 
42. (анвои) мевањо. Ва онњо наво
зишёфтаанд 
43. дар бињиштњои неъмат,
44. бар тахтњо, рў ба рўи якдигар.

45. Љоме аз шароб бар онњо (даст 
ба даст) гардонида шавад,
46. ки сафедранг ва нўшандагонро 
лаззатдињанда аст.

47. Дар он (шароб) њељ табоњкорї 
набошад ва онњо аз он (шароб) 
маст нашаванд.
48. Ва назди онњо занони чашмфу
рудорандаи фарохдида бошанд.

49. Гўё онњо тухмњои (шутур мур
ѓи) дар парда пўшидаанд.

50. Ва баъзеи ањли бињишт аз баъ
зе суолкунон ба якдигар рўй ова
ранд.
51. Гўяндае аз онњо гўяд: «Њамоно 
маро њамнишине буд,
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52. ки (ба инкор) мегуфт: «Оё аз 
бо вардорандагон шудї?10

53. Оё чун бимирем ва хокею усту
хоне чанд шавем, оё мо љазо дода 
хо њем шуд?»

54. (боз) гўяд: «Оё шумо дарме
ни гаред?»11

55. Пас, дарнигарад, пас, он њам
ни шини худро дар миёнаи дўзах 
би над.
56. Гўяд: «ба Худо, ба ростї, ба он 
наздик будї, ки маро њалок ку нї;

57. ва агар бахшоиши Парварди
гори ман намебуд, њамоно аз њо
зир кардашудагон (дар азоб) ме
шу дам.

58. Оё, пас, мо (дубора) мурдагон 
нес тем,
59. аз ѓайри мурдани нахустини 
худ? Ва мо азобкардашаванда нес
тем?»
60. ба ростї ки ин пирўзии бузург 
аст.
61. Пас, амалкунандагон бояд ки ба
рои инчунин неъмат амал кунанд.

62. Оё барои мењмонї он чи (аз 
неъ матњо) мазкур шуд, некўтар 
аст, ё дарахти заќќум?
63. ба ростї ки Мо заќќумро ба
рои ситамгарон уќубате сохтем.
64. Њамоно вай дарахте аст, ки 
дар ќаъри дўзах бармеояд.
65. Хўшаи он монанди сарњои 
шай тон њо аст.
66. Пас, њароина, дўзахиён аз он 
да рахт бихўранд, пас, аз он ши
камњоро пур кунанд.

67. Пас, ба ростї ки барои онњо 
бар болои он таом аз оби гарм 
омех та ние бошад.

68. сипас, њамоно бозгашти онњо 
ба сўи дўзах бувад.
69. Дар воќеъ онњо падарони худ
ро гумроњ ёфтанд.
70. Пас, онњо бар паи падарони 
худ (ба суръат) ронда мешаванд.
71. Ва ба ростї ки пеш аз онњо ак
сари пешиниён гумроњ шуда бу
данд.
72. Ва њамоно дар миёни онњо тар
сонандагоне фиристодем.
73. Пас, бибин, анљоми бимкарда
гон чї гуна шуд!
74. Магар бандагони холиси Худо.
75. Ва дар воќеъ Нўњ Моро овоз 
дод, пас, Мо некў ќабулкунандаи 
дуо ем.
76. Ва ўву касони ўро аз андўњи 
бу зург рањонидем.
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77. Ва фаќат авлоди ўро мондагор 
сохтем. 
78. Ва барои вай дар пасиниён са
нои нек гузоштем:
79. «Дар оламиён бар Нўњ салом бод!»
80. ба ростї ки Мо некўкоронро 
њамчунин љазо медињем.
81. Њамоно ў аз бандагони мўъ ми
ни Мо аст.
82. сипас дигаронро ѓарќ сохтем.
83. Ва ба дурустї ки иброњим аз 
пайравони Нўњ аст;
84. он гоњ бо дили (аз айб) пок ба 
назди Парвардигори худ омад;
85. он гоњ ба падари худ ва ба ќав
ми худ гуфт: «Чї чизро ибодат ме
ку нед?
86. Оё ба раъйи фосиди худ ба љуз 
Худо маъбудонеро мељўед?
87. Пас, гумони шумо ба Парвар
ди гори оламиён чист?»
88. Пас, (иброњим) нигоње ба си
то рањо афканд.
89. Пас гуфт: «ба ростї ки ман бе
морам».
90. Пас, (ќавмаш) аз вай пушт 
гар донида баргаштанд.
91. Пас, пинњонї ба сўи худоёна
шон рафт. Ва гуфт: «Оё чизе на
ме хўред?
92. Пас шуморо чист, ки сухан на
мегўед?»
93. Пас, бо дасти рост бар сари он
њо сахт мезад.
94. Пас, бо шитоб рў ба иброњим 
оварданд.
95. (иброњим) гуфт: «Оё чизеро 
мепарастед, ки худ метарошед? –
96. Ва (њол он ки) Худо шуморо ва 
он чиро, ки мекунед, офаридааст».
97. Гуфтанд:12 «барои иброњим 
имо рате бино кунед, пас, ўро дар 
ота ши бисёр биафканед!»
98. Пас, бо вай бадсиголиро ќасд 
кар данд; пас, онњоро зертар гар
до нидем.

99. Ва (иброњим) гуфт: «ба рос
тї, ман ба сўи (фармудаи) Пар
вар дигори худ равонаам; Ў маро 
роњ хоњад намуд.
100. Эй Парвардигори ман, ба ман 
аз шоистагон (фарзанде) ато кун!»

101. Пас, ўро ба нављавони бурд
боре мужда додем.
102. Пас, чун (он тифл) ба он 
(син) расид, ки бо падар саъй та
во над кардан, (иброњим) гуфт: 
«Эй писараки ман, њамоно ман 
дар хоб мебинам, ки туро забњ ме
ку нам. Пас, дарнигар, то чї чиз 
ба хотири ту мерасад!» Гуфт: «Эй 
па дари ман, он чи бикун, ки туро 
фар муда шудааст! Худо хоњад, 
ма ро аз шикебоён хоњї ёфт».
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103. Пас, чун њар ду гардан ни њо
данд ва падар писарро ба пешонї 
биафканд,
104. ва Мо иброњимро нидо до
дем, ки: «Эй иброњим!

105. ба дурустї ки хобро рост 
кар дї, њамоно Мо некўкоронро 
њам чу нин љазо медињем».
106. ба ростї ки он (мољаро) им
тињони ошкор аст.
107. Ва ба ивази ў забњи бузург 
до дем.13

108. Ва барои вай дар пасиниён 
(санои нек) гузоштем:
109. «бар иброњим салом бод!»
110. Некўкоронро њамчунин по
дош медињем.

111. Њамоно вай аз бандагони 
мўъ мини Мо аст.
112. Ва ўро ба исњоќ – пай ѓам ба
ре аз шоистагон мужда додем.

113. Ва бар иброњиму бар исњоќ 
ба ракат додем. Ва аз авлоди онњо 
баъзе некўкоранд ва баъзе бар 
хеш тан ситамкунандаи ошкороанд.

114. Ва дар воќеъ Мо бар Мўсову 
Њорун эњсон кардем.

115. Ва онњову ќавми онњоро аз 
андўњи бузург наљот додем.
116. Ва онњоро нусрат додем, пас, 
онњо ѓолиб буданд.

117. Ва ба онњо Китоби равшан 
до дем.
118. Ва онњоро ба роњи рост њи
доят кардем.

119. Ва барои он ду дар пасиниён 
(санои нек) гузоштем:
120. «бар Мўсову Њорун салом 
бод!»

121. ба ростї ки Мо некўкоронро 
њамчунин љазо медињем.

122. Њамоно њар ду аз бандагони 
мўъмини Моанд.

123. ба ростї ки илёс аз фиристо
дагон буд,
124. чун ба ќавми худ гуфт: «Оё 
парњезгорї намекунед?

125. Оё баълро14 парастиш меку
нед ва Некўтарини офаринанда
гонро тарк мекунед?
126. (Тарк мекунед) Худоро, ки 
Пар вардигори шумо ва Парварди
гори падарони нахустини шумо 
(аст)?»
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127. Пас, ўро дурўѓгў шумурданд. 
Пас, дар њаќиќат, онњо њозир кар
да гонанд,15

128. магар бандагони холиси Ху
до.
129. Ва бар илёс дар пасиниён 
(са нои нек) гузоштем:

130. «бар илёс салом бод!»
131. ба ростї ки Мо некўкоронро 
њамчунин љазо медињем.
132. Њамоно вай аз бандагони 
мўъ ми ни Мо буд.
133. Ва ба дурустї ки лут аз фи
ристодагон буд.

134. (Ёд кун) чун ўву њамаи ањли 
хонаи ўро якљо наљот додем,
135. магар пиразане, ки аз боќи
мондагон буд.
136. сипас, он дигаронро њалок 
сох тем.

137. Ва ба дурустї ки шумо ба 
ваќти субњ бар (масканњои) он 
ќавм гузар мекунед.
138. Ва низ ба ваќти шаб. Оё ба 
аќл дарнамеёбед?
139. Ва ба ростї ки Юнус аз фи
ристодагони Мо буд.
140. Чун ба сўи киштии пуршуда 
гурехт,
141. пас, (бо ањли киштї) ќуръа 
ан дохт ва ў аз маѓлубон шуд.

142. Пас, моњї ўро фурў бурд. Ва 
(кори) ў мўљиби маломат буд.
143. Пас, агар на он будї, ки вай 
аз тасбењкунандагон аст,
144. албатта, то рўзе, ки мардум 
барангехта шаванд, дар шиками 
моњї боќї мемонд.
145. Пас, ўро ба замини бегиёњ 
пар тофтем ва ў бемор буд.
146. Ва бар сари ў рустание аз 
(навъи) каду рўёнидем.

147. Ва ўро ба сўи сад њазор, ё 
беш тар аз он, фиристодем.
148. Пас, имон оварданд ва Мо он
њоро то муддате бањраманд сохтем.

149. Пас, аз мушрикон бипурс: оё 
Парвардигори туро духтарон аст 
ва онњоро писарон?
150. Оё фариштагонро духтар 
офа ри дем ва онњо њозир буданд?

151. Огоњ бош! Њамоно онњо аз 
(рўи) дурўѓгўии худ мегўянд:

152. «Худо бизод». Ва дар воќеъ, 
онњо дурўѓгўянд.

153. Оё (Худо) духтаронро бар 
пи сарон ихтиёр кард?
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154. Шуморо чист? Чї гуна њукм 
мекунед?
155. Оё андеша наменамоед?
156. Оё шуморо њуљљате равшан њаст?
157. Пас, агар ростгў њастед, Ки
тоби худро биёред!
158. Ва (кофирон) миёни Худову 
миёни љинниён хеширо муќаррар 
карданд. Ва њамоно љинниён до
нис та анд, ки онњо, албатта, њо зир
кардагонанд.16

159. Покї Худойрост аз он чи баён 
мекунанд,
160. магар бандагони холиси Ху до.
161. Пас, њамоно, шумо (эй кофи
рон) ва он чи мепарастед17 –
162. (њамаи) шумо касеро бар он18 
гумроњ намекунед.
163. Магар касеро, ки ў дароянда 

ба дўзах аст.
164. Ва (фариштагон гўянд:) 
«Њељ кас аз мо нест, магар он ки 
ўро љое муќаррар аст.
165. Ва ба ростї ки мо сафкаши даем.
166. Ва ба ростї ки мо тас бењ гўян
дагонем».
167. Ва њамоно онњо19 мегуфтанд: 
168. «агар хабаре аз пешиниён пе
ши мо мебуд, –
169. албатта, бан дагони холиси 
Худо мешудем».
170. Пас ба он (ќуръон) кофир 
шуданд, пас хоњанд донист.20

171. Ва њароина, ваъдаи Мо ба
рои бандагони фиристодаи Хеш 
собиќан содир шудааст.
172. ба дурустї ки онњо ёриёфта
гонанд.
173. Ва ба ростї ки лашкари Мо 
њамоно ѓолиб аст.
174. Пас, аз он њо то муддате рў 
би гардон –
175. ва онњоро бинигар! Пас, онњо 
низ хоњанд дид.
176. Оё (ин кофирон) азоби Моро 
башитоб металабанд?
177. Пас, чун (азоб) ба майдона
шон фуруд ояд, бад бошад субњи 
он бимкардагон!
178. Ва аз онњо то муддате рў би
гардон –
179. ва бинигар! Пас, онњо низ хо
њанд дид.
180. Пок аст Парвардигори ту – 
Ху дованди ѓалаба аз он чи (ин 
гурўњ) баён мекунанд!
181. Ва салом бар фиристо да
гон(и Худо) бод!
182. Ва сипос Худойро, ки Пар
вардигори оламиён аст.

38. Сураи СОд

Дар Макка нозил шуд, 88 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. сод. ќасам ба ќуръони соњиб
панд,
2. балки кофирон дар саркашї ва 
ихтилофанд.

3. Чї ќадар табаќањои мардумро 
пеш аз онњо њалок кардем! Пас, 
фарёд бароварданд; ва он ваќт 
халосї набуд.

4. Ва аз он тааљљуб карданд, ки 
бимкунандае аз ќавмашон ба онњо 
биомад ва кофирон гуфтанд: «ин 
љодугари дурўѓгўе аст.
5. Оё худоёнро (ин њама) Як Худо 
гардонид? ба дурустї ки ин чизе 
аљиб аст».

6. Ва пешвоёни онњо бирафтанд, 
(бо якдигар гуфтанд) ки: «бира
вед ва бар (ибодати) худоёни худ 
шикебої кунед! ба дурустї, ин1 
чизе аст, ки хоста шудааст.

7. Мо ин ќавлро дар дини пасин 
нашунидаем. ин ба љуз дурўѓбофї 
(чизи дигар) нест.

8. Оё аз миёни мо ќуръон бар ў 
фу руд оварда шуд?» балки ин 
ко фи рон аз панди Ман дар шак 
њастанд. балки њанўз азоби Маро 
на ча шидаанд.

9. Оё хазинањои рањмати Парвар
дигори Ѓолиби бахшояндаи ту 
назди онњо аст?!
10. Оё подшоњии осмонњову за
мин ва он чи дар миёни он ду аст, 
аз они онњо аст? Пас, бояд ки ба 
василањое боло раванд.
11. ин љо лашкаре њаст – (ба њамо
ма да) аз љумлаи гурўњњо,2 ши каст
хўрда.

12. Пеш аз онњо ќавми Нўњ; ва 
Од; ва Фиръавн – соњиби мехњо3 
дурўѓ доштанд;
13. ва самуд; ва ќавми лут; ва со
кинони айка – онњо гурўњњоеанд 
(ки дурўѓ доштанд).

14. Њељ кас аз онњо нест, магар он 
ки пайѓамбаронро дурўѓгў дошт, 
пас, уќубати Ман собит шуд.

15. Ва инњо4 ба љуз як наъраи 
тунд,5 ки онро њељ таваќќуфе на
бошад, (чизеро) нигарон нестанд.

16. Ва гуфтанд:6 «Эй Парвардиго
ри мо, сарнавишти моро (аз уќу
бат) пеш аз рўзи њисоб ба шитоб 
бароямон бидењ!»
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17. бар он чи мегўянд, сабр кун 
ва бандаи Мо – Довуд – соњиби 
ќувватро ёд кун! Њамоно ў бозгар
данда (ба сўи Худо) буд.

18. ба ростї ки Мо кўњњоро њам
роњи ў ром сохтем; ба ваќти шому 
субњ тасбењ мегуфтанд.

19. Ва мурѓонро ба њам овар
да (ром сохтем); њар яке барои ў 
фар мон бардор буд.

20. Ва подшоњии ўро устувор кар
дем; ва ба ў њикмату сухани рав
шан додем.

21. Оё хабари гурўњи бо якдигар 
ху су маткунанда пеши ту омада

аст, чун аз девор љаста ба масљид 
до хил шуданд?

22. Чун бар Довуд даромаданд, 
пас, аз онњо битарсид. Гуфтанд: 
«Ма тарс! Мо ду хусуматкунанда
ем, якеамон ба дигаре ситам кар
да аст. Пас, миёни мо ба ростї 
њукм куну љавр макун ва моро ба 
ро њи рост њидоят кун!

23. ин бародари ман аст, дар дас
ти ў наваду нўњ меш аст ва пеши 
ман як меш аст. Пас (ин шахс) 
гуфт: «ин як мешро ба ман бису
пор!» Ва дар сухан гуфтан бо ман 
дуруштї кард».

24. (Довуд) гуфт: «Дар воќеъ, ў – 
бо хостани меши ту, то бо мешњои 
худ ба њам орад – бар ту ситам 
кардааст. ба ростї, бисёре аз ша
рикон (њастанд, ки) бо њамдигар 
ситам мекунанд, магар онон, ки 
имон оварданд ва корњои шоиста 
карданд ва онњо андаканд». Ва 
Довуд фањмид, ки Мо ўро озмуда
ем, пас, аз Парвардигори худ та
лаби омурзиш кард ва ба саљда би
афтод ва (ба Худо) бозгашт.

25. Пас, он лаѓзиши ўро ба ў омур
зидем. ба ростї ки ўро назди Мо 
ќурбат ва бозгашти некў аст.

26. (Гуфтем:) «Эй Довуд, ба рос
тї ки Мо туро дар замин подшоњ 
сохтем, пас, дар миёни мардум ба 
ростї њукм кун ва хоњиши нафсро 
пайравї макун, ки он туро аз роњи 
Худо гумроњ кунад!» Њамоно, ба
рои касоне, ки аз роњи Худо гум
роњ мешаванд, азоби сахт аст – ба 
са баби он, ки рўзи њисобро фаро
мўш карданд.
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27. Ва Мо осмону замин ва он чи
ро, ки миёни инњо аст, бењуда на
офаридаем. ин гумони кофирон 
аст; пас, вой бар кофирон – аз 
(уќу бати) оташ!
28. Оё онњоеро, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, монан
ди дар замин фасодкунандагон ме
созем? Оё парњезгоронро монанди 
бадкорон месозем?
29. (ин ќуръон) Китобест бобара
кат, ки онро ба сўи ту фуруд овар
дем, то мардум дар оятњои он ан
деша кунанд ва то соњибхирадон 
панд гиранд.
30. Ва ба Довуд сулаймонро ато 
кардем. (сулаймон) некў бандае 
буд; ба ростї ки ў (ба Худо) боз
гар данда буд.
31. (Ёд кун) чун ваќти бегоњ ба ў 
ас пони тезрав арза карда шуд.
32. Пас, гуфт: «ба дурустї ки 
ман (ин аспонро) аз ќабили дўст 
дош тани мол дўст доштам (ва) аз 
зик ри Парвардигори худ бозмон
дам, то он ки (офтоб) дар парда 
пинњон шуд.7

33. ин аспонро ба ман бозгардо
нед!» Пас (шамшер) суданро ба 
соќњову гарданњо шурўъ кард.8

34. Дар воќеъ, Мо сулаймонро оз
мудем ва бар тахти ў љасадеро ан
дохтем, сипас (ба Худо) бозгашт.
35. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
маро биомурз ва ба ман он под
шоњиеро ато кун, ки ѓайр аз ман 
њељ касро насазад! ба дурустї ки 
Ту бахшояндаї».
36. Пас, бодро барои ў мусаххар 
гар донидем, ба фармони Ў њар љо, 
ки хоста бошад, ба оњистагї равон 
мешуд.
37. Ва девонро – њар бинокунанда 
ва дар дарё фурўравандаро (му
саххар гардонидем).

38. Ва девони дигарро, ки бо њам 
(дасту по) дар занљирњо баста бу
данд (мусаххар гардонидем).

39. (Гуфтем:) «ин бахшиши Мост, 
пас (онро) ба ѓайри (он, ки бо ту) 
њисоб (карда шавад), ато кун ё ни
гоњ дор!»
40. Ва ба ростї ки ўро назди Мо 
ќурбат ва бозгашти некў аст.

41. Ва бандаи Мо айюбро ёд кун, 
чун ба Парвардигори худ нидо 
кард, ки: «Шайтон ба ман ранљу 
дард расонидааст».
42. (Гуфтем:) «бо пои худ замин
ро бизан! ин он чашмае бошад, ки 
барои ѓусл омода ва сарду ошо ми
данї аст».
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43. Ва ањли хонаи ў ва монанди 
онњоро њамроњашон ба ў ато кар
дем, ки аз назди Мо бахшоише ва 
барои соњибхирадон панде буд.

44. Ва (гуфтем:) «Дастаи шоха њо
ро ба дасти худ бигир, пас, бо он 
(зани худро) бизан;9 ва хилофи 
савганд макун!» Њамоно Мо ўро 
шикебо ёфтем. (айюб) некў бан
дае буд. ба ростї ки ў (ба Худо) 
бозгарданда буд.

45. Ва бандагони мо иброњим ва 
исњоќ ва Яъќуб – забардастон ва 
соњибназаронро10 ёд кун!
46. ба дурустї ки Мо онњоро ба
рои хислате (нек), ки ёд кардани 
охират аст, холис сохтем.

47. Ва ба ростї ки онњо назди Мо 
аз баргузидагон – некон буданд.
48. Ва исмоил ва алЯсаъ ва Зул
кифлро ёд кун! Ва њама аз некон 
буданд.
49. ин (ќуръон) панде аст ва ња
моно парњезгоронро нек бозгаште 
њаст:
50. бўстонњои љовидон, ки дар во
зањо(и он) барои онњо кушода 
аст.
51. Дар он љо такязадагонанд; дар 
он љо меваи бисёру шаробро мета
лабанд.

52. Ва назди онњо занони чашмфу
рудорандаи ба якдигар њамсол бо
шанд.
53. ин аст он чи ба шумо барои 
рўзи њисоб ваъда дода мешавад.
54. ба дурустї ки ин ризќи Мост; 
онро њељ заволе набошад.
55. ин аст (подош). Ва ба ростї 
ки азњадгузаштагонро бад бозгаш
те бошад:
56. дўзах аст, ки он љо дароянд; 
пас (он) бад оромгоњест.
57. ин (азоб) оби гарму зардоб 
аст; пас, бояд ки онро бичашанд.

58. Ва азоби дигар аст – монанди 
ин, ба навъњои мухталиф.
59. ин11 ќавме аст, ки њамроњи 
шу мо (ба оташ) дароянд. (Онњо12 
гў янд:) «Онњоро њељ «Марњабо» 
ма бод!» ба дурустї ки онњо да
роян даи оташи дўзаханд.
60. Гўянд:13 «балки шумо! Шумо
ро њељ «Марњабо» мабод! Куфрро 
ба рои мо расми ќадим сохтед. Пас 
дў зах бад ќароргоње аст».
61. Гўянд: «Эй Парвардигори мо, 
њар ки куфрро барои мо расми ќа
дим сохта бошад, пас, дар оташ 
азобро дар њаќќи ў дучанд зиёда 
бикун!»
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62. Ва гўянд:14 «Моро чист, мар
донеро, ки мо онњоро аз бадон ме
шумурдем,15 намебинем?
63. Оё онњоро масхара мегирифтем, 
ё чашмњо онњоро намебинанд?»
64. Дар воќеъ, бо якдигар хусумат 
кардани ањли дўзах рост аст.

65. бигў: «Љуз ин нест, ки ман 
тар сонандаам; ва њељ худое нест, 
ма гар Худои Ягонаи боќувват –

66. Парвардигори осмонњову за
мин ва он чи миёни инњо аст, Ѓо
либи Омурзгор».

67. бигў: «ин хабаре бузург аст,
68. ки шумо аз он рўгардонандаед.

69. Маро ба њоли ин гурўњи ба
ланд ќадр (аз фариштагон) – чун 
бо якдигар суолу љавоб мекунанд 
– њељ донише нест.

70. ба сўи ман вањй фиристода на
мешавад, магар он ки ман тарсо
нандаи ошкорам».
71. (Ёд кун) чун Парвардигори ту 
ба фариштагон гуфт: «Њамоно Ман 
одамиро аз гил Офаринандаам.

72. Пас, чун ўро рост кунам ва дар 
вай рўњи Худро бидамам, пас, ба
рои ў ба саљда биафтед!»

73. Пас, њамаи фариштагон якљо 
саљда карданд,
74. магар Шайтон, саркашї кард 
ва аз кофирон шуд.

75. (Худо) гуфт: «Эй Шайтон, чї 
чиз туро аз он боздошт, ки ба чи
зе саљда кунї, ки (онро) бо ду 
дас ти Худ16 офаридаам? Оё такаб
бур кардї ё (ба њаќиќат) аз ба
ландќадрон њастї?»

76. Гуфт: «Ман аз вай бењтарам: 
ма ро аз оташ офаридї ва ўро аз 
гил офаридї».
77. Гуфт: «аз бињишт берун шав, 
ба ростї ки ту рондашудаї!
78. Ва њамоно, лаънати Ман то рў
зи љазо бар ту бод!»

79. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
пас, маро то он рўз, ки (мардум) 
бар ангехта шаванд, мўњлат дењ!»
80. Гуфт: «Њамоно ту аз мўњлат 
дода шудагонї,–
81. то рўзи он ваќти муайян».
82. (Шайтон) гуфт: «ќасам ба из
зати Ту, ки албатта, њамаи онњоро 
якљо гумроњ кунам,
83. магар аз онњо – бандагони хо
лиси Ту».
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84. Гуфт: «Пас (ин сухани) ро ст 
аст ва (сухани) рост мегўям:

85. албатта, дўзахро аз ту ва касо
не, ки пайравии ту кунанд – њама 
якљо – пур кунам».

86. бигў: «бар ин17 аз шумо њељ 
муз де талаб намекунам ва ман аз 
та каллуфкунандагон нестам.18

87. ин (ќуръон) ба љуз панде ба
рои оламиён (чизе) нест.

88. Ва хабари (сидќи) онро баъди 
за моне, албатта, хоњед донист».

39. Сураи зумар
(ГурЎЊЊО)

Дар Макка нозил шуд, 75 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Фурў фиристодани ин Китоб 
аз љо ниби Худои Ѓолиби боњик
мат аст.

2. Њамоно Мо Китобро ба ростї ба 
сўи ту фурў фиристодем, пас, па
растишро барои Худо холис кар
да, Ўро ибодат кун!

3. Огоњ бош, парастиш кардани 
хо лис1 барои Худо аст.2 Ва касо
не, ки ба љуз Худо дўстоне гириф
танд, (гуфтанд): «Онњоро ибо
дат намекунем, магар барои он, ки 
мо ро дар (дараљаи) ќурб ба Худо 
наз дик созанд». ба ростї ки Худо 
дар миёнашон дар он чи онњо дар 
он ихтилоф доранд, њукм меку над. 
Ња моно Худо касеро, ки ду рўѓ гўи 
носипос аст, роњ наменамояд.

4. агар Худо мехост, ки фарзанд 
гирад, албатта, аз љумлаи он чи 
халќ кардааст, чизеро мехост, бар
мегузид. Покї Ўро аст; Ў Худои 
Ягонаи боќувват аст.

5. Осмонњову заминро (ба тадби
ри) дуруст офарид; шабро ба рўз 
мепечонад ва рўзро ба шаб мепе
чонад; ва офтобу моњро ром сохт 
– њар яке дар замони муайян ме
равад. Огоњ бош, Ў Ѓолиби Омур
занда аст!
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6. Шуморо аз як шахс офарид. 
сипас, аз он шахс занашро офа
рид ва њашт ќисм3 аз чањорпоёнро 
ба рои шумо фурў фиристод. Шу
моро дар шиками модарони шумо, 
офа ринише баъд аз офаринише 
(ди гар) дар торикињои сегона4 ме
офаринад. ин аст Худо – Парвар
дигори шумо; подшоњї аз они 
Ўст; ба љуз Ў њељ худо(и барњаќ) 
нест. Пас, (аз роњи њаќ) куљо гар
донида мешавед?

7. агар носипосї кунед, пас, њамо
но, Худо аз шумо бениёз аст; ва 
дар њаќќи бандагони Худ носипо
сиро намеписандад; ва агар сипос
дорї кунед, онро барои шумо пи
санд кунад. Ва њељ бардорандае 
бо ри дигарро барнадорад. сипас, 
бозгаштатон ба сўи Парвардиго
ри шумо аст. Пас, шуморо аз он чи 
мекардед, хабар дињад. ба ростї 
ки Ў ба он чи дар синањо њаст, До
но аст.

8. Ва чун ба одамї ранље бира
сад, ба сўи Парвардигори худ боз
гашт карда, Ўро дуо кунад; сипас, 
чун неъмате аз назди Худ ба ў ато 
кунад, он чиро, ки пеш аз ин ба 
(љињати) он дуо мекард, фаромўш 
созад; ва барои Худо њамтоёнро 
му ќаррар кунад, то аз роњи Худо 
гум роњ гардонад. бигў: «андак 
за моне бо куфри худ бањраманд 
бош, ба ростї ки ту аз ањли дў за
хї!»

9. Оё касе, ки ў дар соатњое аз 
шаб ба саљда ва ба по истода ибо
даткунанда аст, аз охират метар

сад ва ба рањмати Парвардигораш 
умед медорад?5 бигў: «Оё касоне, 
ки медонанд ва касоне, ки намедо
нанд, баробар мешаванд? Љуз ин 
нест, ки соњибхирадон пандпазир 
ме шаванд».

10. бигў:6 «Эй бандагони Ман, ки 
имон овардаед, аз Парвардигора
тон битарсед! барои онон, ки дар 
ин дунё некўкорї карданд, (дар 
охират) њолати нек бошад; ва за
ми ни Худо кушода аст; љуз ин 
нест, ки музди собирон бењисоб, 
ба тамом ба онњо дода мешавад».
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11. бигў: «Њароина ман фармуда 
шудам, ки парастишро барои Ху
до холис сохта, Ўро ибодат кунам.

12. Ва ба он фармуда шудам, ки 
на хустини мусулмонон бошам».

13. бигў: «ба ростї ки ман, агар 
ба Парвардигори худ нофармонї 
ку нам, аз азоби рўзи бузург метар
сам».

14. бигў: «Худоро – барои Ў па
рас тиши худро холис сохта,7 ибо
дат мекунам.

15. Пас, ба љуз Худо њар киро хо
њед, ибодат кунед!» бигў: «Ња мо

но зиёнкорон касонеанд, ки хеш
тан ва ањли худро рўзи ќиёмат 
зиён доданд.8 Огоњ бош, њамоно 
ин зиёни ошкор аст!

16. Онњоро аз болояшон соябон
њое аз оташ бошад ва аз зерашон 
низ – соябонњое. ин (азоб) (он 
аст, ки) Худо ба он бандагони 
Худ ро метарсонад». Эй бандагони 
Ман, аз Ман битарсед!

17. Ва барои касоне, ки аз тоѓут 
яксў рафтанд – аз он, ки онро ибо
дат кунанд, – ва ба сўи Худо боз
гашт карданд, мужда аст. Пас он 
бандагони Маро мужда дењ,

18. ки суханро мешунаванд, пас 
ба некўтарини он пайравї мена
моянд! Онон касонеанд, ки Худо 
он њоро њидоят кардааст; ва соњиб
хирадон њамонњоянд.

19. Пас, оё касе, ки бар вай ваъ
даи азоб собит шуд – оё ту он дў
захиро наљот дода тавонї?

20. лекин, барои касоне, ки аз 
Пар вардигорашон тарсиданд, ма
њал њои баланд аст, ки болои он 
ма њалњои дигар бино карда шуда
аст; зери он љўйњо меравад; Худо 
ваъ да кардааст; Худо ваъдаро хи
лоф намекунад.

21. Оё надидї, ки Худо аз осмон 
обе фурў мефиристад, пас, онро 
ба чашмасорњо дар замин меова
рад, сипас, ба сабаби он кишти гу
ногунрангро бармеоварад; сипас 
хушк мешавад; пас, онро зардшу
да мебинї; сипас, онро резареза 
ме кунад. Њамоно дар ин (њама) 
ба рои соњибхирадон панде њаст.
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22. Оё касе, ки Худо синаи ўро ба
рои дини ислом кушода карда
аст, пас, ў аз љониби Парвардиго
раш бар равшанї бошад (монанди 
сахт дилон аст)? Пас, вой бар ка
со не, ки дилњояшон барои ёди Ху
до сахт (ва баста) аст! Онњо дар 
гум роњии ошкоранд.

23. Худо бењтарин суханро – Ки
то бе нозил сохт, ки (баъзеи он) 
монанди (дигар) дубора аст;9 аз 
шунидани он пўсти онњое, ки аз 
Парвардигорашон метарсанд, мўй
хез мешавад; баъд аз он пўст њо
ву дил њоя шон назди зикри Ху до 
нарм ме шавад. ин њидояти Ху
до аст, бо он њар киро хоњад, роњ 
ме на мояд. Ва њар касро, ки Худо 
гум роњ ку над, пас ўро њељ роњ на
мое нест.

24. Оё касе, ки рўзи ќиёмат бо рўи 
худ сахтии азобро аз худ дур ме
кунад10 (монанди ањли наљот бо
шад)? Ва ба ситамгарон гуфта ша
вад: «(Ваболи) он чиро, ки мекар
дед, бичашед!»

25. Касоне, ки пеш аз онњо буданд, 
(пайѓамбарону Китобњоро) ду рўѓ 
шумурданд; пас, азоб аз он љо, ки 
намедонистанд, ба онњо омад.

26. Пас, Худо ба онњо дар зинда
го нии дунё хориро чашонид; ва 
агар медонистанд, њамоно, азоби 
охи рат сахттар аст.

27. ба дурустї ки барои мардум 
дар ин ќуръон аз њар гуна масал 
баён кардем, бувад ки онњо панд 
ги ранд.

28. ќуръоне арабии беайб (фуруд 

овардем), бувад ки онњо пар њез
горї кунанд.

29. Худо масали бандаеро баён ме
кунад, ки дар вай шарикон дар их
тилофанд ва бандаеро, ки аз они 
як мард аст. Оё ин њар ду дар ма
сал баробаранд?11 ситоиш Худойро 
аст, балки аксари онњо намедонанд.

30. ба ростї ки ту миранда њастї 
ва ба ростї ки онњо мирандаанд.

31. сипас, рўзи ќиёмат, албатта, 
шу мо назди Парвардигоратон бо 
як дигар хусумат хоњед кард.
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32. Пас, кист ситамгартар аз касе, ки 
бар Худо дурўѓ барбаст ва дини ро
стро – чун ба ў биомад – дурўѓ дошт? 
Оё љои кофирон дар дўзах нест?!

33. Ва он кас, ки дини ростро овард 
ва (он кас, ки) онро бовар дошт – 
њамоно онњо худ парњез го ранд.

34. барои онњо он чи хоњанд, наз
ди Парвардигорашон њаст. ин по
доши некўкорон аст.

35. То Худо бадтарини он чиро, 
ки кардаанд, аз онњо мањв ку
над; ва ба (ќадри) некўтарини он 
чи карда анд, муздашонро ба онњо 
биди њад.

36. Оё Худо бандаи Худро Корсоз 
нест?! Туро ба онон, ки ѓайри Ху
доанд, метарсонанд. Ва њар касро, 
ки Худо гумроњ кунад, пас, ўро 
њељ роњнамое нест.

37. Ва њар касро, ки Худо роњ на
мояд, пас, ўро њељ гумроњ ку нан
дае нест. Оё Худо Ѓолиби соњиб
ин тиќом нест?!

38. Ва агар аз онњо бипурсї: «Кї 
ос монњову заминро офарид?» – 
ал батта, бигўянд: «Худо (офа
рид)». бигў: «Оё онро дидед, ки 
ба љуз Худо мепарастед, (коре ку
над)? агар Худо дар њаќќи ман 
сахтиро хоњад, оё ин бутон дафъ
кунандаи сахтии Ў њастанд? Ё агар 
дар њаќќи ман бахшоише хоњад, оё 
ин бутон боздорандаи бахшоиши Ў 
њастанд?» бигў: «Ма ро Худо бас 
аст; таваккулкунан дагон бар Вай 
таваккул мекунанд».

39. бигў: «Эй ќавми ман, бар 
вазъи худ амал кунед, њамоно ман 
низ (бар вазъи худ) амалкунанда
ам; пас, хоњед донист –

40. касеро, ки ба ў азобе биёяд, ки 
ўро расво кунад; ва (касеро) ки 
бар вай азоби доим фуруд ояд».
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41. Њамоно Мо Китобро ба ростї 
барои мардум бар ту фуруд овар
дем, пас, њар ки роњёб шавад, ба 
(фоидаи) худи ўст; ва њар ки гум
роњ шавад, пас, ба љуз ин нест, ки 
ба зарари худ гумроњ мешавад. Ва 
ту бар онњо нигањбон нестї.

42. Худо рўњњоро наздики мар
ги онњо ќабз мекунад ва он рўњро, 
ки намурдааст, дар хоби он (ќабз 
мекунад). Пас, онро, ки бар вай 
њукми марг кардааст, нигоњ медо
рад ва он дигарро то ваќти муай
ян рањо мекунад. ба ростї, дар ин 
(њама) барои ќавме, ки андеша ме
кунанд, нишонањое њаст.

43. Оё ба љуз Худо шафоаткунан
дагоне гирифтаанд? бигў:12 «агар
чи њељ кореро наметавонанду на
медонанд?»13

44. бигў: «Њамаи шафоат якљо дар 
ихтиёри Худо аст; подшоњии ос
монњову замин аз они Ў аст; сипас 
ба сўи Ў баргардонида хоњед шуд».

45. Ва чун Худо танњо ёд карда 
шавад, дилњои касоне, ки ба охи
рат имон намеоранд, нафрат ги
рад; ва чун касоне, ки ба љуз 
Ўянд, ёд карда шаванд, ногоњ он
њо шодмон мешаванд.

46. бигў: «бор Худоё, эй Пайдо
ку нандаи осмонњову замин, До
нан даи нињону ошкор! Ту миёни 
бан дагони Худ бар чизе, ки онњо 

дар он ихтилоф мекарданд, њукм 
ме кунї».

47. Ва агар њамаи он чи дар замин 
аст, якљо ва монанди он њамроњи 
он касонеро бошад, ки ситам кар
данд, албатта, онро ба сабаби сах
тии азоби рўзи ќиёмат ивази худ 
фидя дињанд. Ва аз љониби Худо 
он чи гумон намедоштанд, бар он
њо ошкор шавад.
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48. Ва љазои бади он чи карда бу
данд, ба онњо ошкор шавад; ва он 
чи, ки ба он истењзо мекарданд, 
он њоро фаро гирад.

49. Пас, чун ба одамї сахтие бира
сад, Моро бихонад; сипас, чун аз 
тарафи Худ неъмате ба ў бидињем, 
гўяд: «Љуз ин нест, ки ин неъмат 
бино бар донише (ки маро њаст) 
ба ман дода шудааст». балки ин 
(неъ мат) озмоише аст; валекин 
акса ри онњо намедонанд.

50. Њамоно касоне, ки пеш аз онњо 
буданд, ин калимаро гуфтанд. 
Пас, он чи, ки мекарданд, балоро 
аз онњо дафъ накард.

51. Пас, уќубати он чи карданд, ба 
онњо расид; ва ба касоне аз ин гу
рўњ, ки ситамгаранд, уќубати он 
чи карданд, хоњад расид. Ва онњо 
ољизкунанда нестанд.

52. Оё надонистаанд, ки Худо рў
зиро барои њар ки хоњад, фарох 
ме созад ва (барои њар ки хоњад) 
танг мекунад. ба дурустї, дар ин 
кор барои ќавме, ки имон мео
ранд, нишонањое њаст.

53. бигў:14 «Эй бандагони Ман, 
ки бар худ аз њад таљовуз кардед, 
аз рањ мати Худо ноумед машавед! 
Ња роина, Худо њамаи гуноњонро 
як љо меомурзад; ба ростї ки Ў ња
моно Омурзгори Мењрубон аст.

54. Ва пеш аз он, ки азоб ба шумо 
биёяду сипас мадад карда наша
вед, ба сўи Парвардигоратон боз
гар дед ва Ўро фармон баред!

55. Ва пеш аз он, ки азоб ногањон 
ба шумо биёяд ва шумо хабардор 
набошед, ба некўтарини он чи аз 
љо ниби Парвардигоратон ба сўи 
шу мо фурў фиристода шудааст, 
пай равї кунед!

56. (Пеш аз) он, ки касе гўяд: «Во 
да реѓо бар он чи, ки ман дар кори 
Худо кўтоњї кардам; њамоно ман 
аз тамасхуркунандагон будам».
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57. Ё гўяд: «агар Худо маро њи
доят мекард, албатта, аз парњез го
рон мешудам».

58. Ё, ваќте ки азобро бибинад, 
гўяд: «Кош маро бозгаште бо
шад,15 то аз некўкорон бошам».

59. (Он гоњ Худо фармояд:) «Оре, 
оятњои Ман пеши ту омад, пас, ту 
онњоро дурўѓ доштї ва та каб  бур 
кардї ва аз кофирон шу дї».

60. Ва рўзи ќиёмат касонеро би
бинї, ки бар Худо дурўѓ бас
танд: рўйњояшон сиёњ шудааст. 
Оё љои мутакаббирон дар дўзах 
нест?!

61. Ва Худо парњезгоронро бо 
рас тагорињояшон наљот дињад, ба 
онњо сахтї нарасад ва онњо ан дўњ
гин нашаванд.

62. Худо Офаринандаи њар чиз 
аст ва Ў бар њар чиз Нигањбон аст.

63. Ўрост калидњои осмонњову за
мин.16 Ва касоне, ки ба нишонањои 
Худо кофир шуданд – онњо худ 
зиён коронанд.

64. бигў: «Эй нодонон, оё ба ман 
ме фармоед, ки ѓайри Худоро па
рас тиш кунам?»

65. Ва ба дурустї, ба сўи ту ва ба 
сўи касоне, ки пеш аз ту буданд, 
вањй фиристода шуд, ки агар ша
рик(и Худо) муќаррар кунї, ал

батта, амали ту нобуд гардад ва 
ал батта, аз зиёнкорон шавї.

66. балки (фаќат) Худоро ибодат 
кун ва аз сипосгузорон бош!

67. Ва Худоро (ба андозаи) њаќќи 
шинохтани Ў нашинохтанд; ва рў
зи ќиёмат њамаи замин якљо дар 
муш ти Ў17 бошад ва осмонњо дар 
дас ти рости Ў18 печида шаванд. По
кї Ўро аст ва аз он чи шарик(и Ў) 
муќаррар мекунанд, бартар аст.
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68. Ва дар сур дамида шавад; пас, 
њар ки дар осмонњо ва њар ки дар 
замин аст, бимирад, магар он, ки 
Худо хоста бошад. сипас, бори 
ди гар дар сур дамида шавад; пас, 
но гањон (бибинї, ки) онњо истода
анд (ва) менигаранд.

69. Ва замин ба нури Парварди го
ри хеш равшан гардад; ва Но ма(и 
аъмол) нињода шавад ва пай ѓам
барон ва гувоњон оварда шаванд; 
ва миёни одамиён ба ростї њукм 

карда шавад ва онњо ситам карда 
намешаванд.

70. ба њар шахсе љазои он чи кар
дааст, тамом дода шавад. Ва Худо 
ба он чи мекунанд, Донотар аст.

71. Ва кофирон гурўњгурўњ ба 
сўи дў зах равон карда шаванд, то 
ваќ те ки наздики дўзах биёянд, 
дар возањои он боз карда шавад ва 
ни гоњ бонони дўзах ба онњо гўянд: 
«Оё пайѓамбарон аз љинси ху да тон 
ба шумо наомада буданд, (ки) оят
њои Парвардигоратонро бар шу
мо ме хонданд ва шуморо аз му ло
ќоти ин рўзатон метарсонданд?!» 
Гўянд: «Оре!» Валекин њук ми 
азоб бар кофирон вољиб шуд.

72. Гуфта шавад: «ба дарвозањои 
дў зах дароед; дар он љо љови до
нед!» Пас (дўзах) чї бад љоест ба
рои мутакаббирон!

73. Ва касоне, ки аз Парвардиго
ра шон тарсидаанд, гурўњгурўњ 
ба сўи бињишт равон карда ша
ванд, то ваќте ки наздики бињишт 
биё янд ва дарвозањои он боз кар
да шавад ва нигоњбонони бињишт 
ба онњо гўянд: «салом бар шумо 
бод! Хушњол шудед, пас, љовидон 
ба бињишт дароед!»

74. Ва гўянд: «сипос Худойро, 
ки ваъдаи Худро ба мо рост кард 
ва ба мо аз (бињишт) замин мерос 
дод, аз бињишт њар љо, ки хоњем, 
љой мегирем». Пас, (бињишт) чї 
нек муздест барои коркунандагон!
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75. Ва фариштагонро бибинї, 
(ки) гирдогирди аршро фаро 
гириф та анд, њамроњ бо ситоиши 
Пар вар ди го рашон тасбењ мегўянд. 
Ва миёни онњо ба ростї њукм кар
да шавад; ва гуфта шавад: «сито
иш Худойро, (ки) Парвардигори 
оламиён аст».

40. Сураи ЃОфир
(ОМурЗаНДа)1

Дар Макка нозил шуд, 85 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.
2. Фурў фиристодани ин Китоб аз 
љониби Худои Ѓолиби Доно аст –

3. Омурзандаи гуноњ ва Пазиран
даи тавба, сахтуќубат, Худован
ди тавонгарї; ба љуз Ў њељ худое 
нест; бозгашт ба сўи Ўст.

4. ба љуз кофирон (касе) дар оят
њои Худо љидол намекунад; пас, 
омадурафти онњо дар шањрњо туро 
ѓарра накунад.

5. Пеш аз онњо ќавми Нўњ ва баъди 
ќавми Нўњ гурўњњои дигар ду рўѓ
гў доштанд; ва њар уммате ба пай 

ѓамбари худ ќасд карданд, то ўро 
бигиранд; ва ба шубњањои бе њу да 
љидол карданд, то бо он суха ни ду
рустро ночиз созанд. Пас, он њоро 
(ба уќубат) гирифтам, пас (бибин, 
ки) уќубати Ман чї гуна буд.

6. Ва њамчунин њукми Парварди
горат бар кофирон собит шуд, ки 
онњо ањли дўзаханд.

7. Касоне, ки аршро бармедоранд 
ва касоне, ки гирдогирди аршанд, 
њамроњ бо ситоиши Парвардигора
шон тасбењ мегўянд ва ба Ў имон 
ме оранд ва барои мўъминон омур
зиш мехоњанд (ва мегўянд:) «Эй 
Пар вар дигори мо, ба бахшоишу 
до ниш њама чизро фаро гирифтаї, 
пас, касонеро, ки тавба карданд 
ва ба роњи Ту пайравї намуданд, 
би омурз ва онњоро аз азоби дўзах 
ни гањ дор!
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8. Эй Парвардигори мо, онњоро 
ба бўстонњои љовидон дарор, ки 
ба он њо ваъда кардаї; ва низ аз 
падаронашон ва занонашон ва 
фарзандонашон њар ки шоис
такор бошад, (ба љаннат дарор)! 
ба дурустї ки Ту Ѓолиби бо
њикматї.

9. Ва онњоро аз уќубатњо нигоњ 
дор! Ва њар киро дар он рўз аз 
уќу батњо нигоњ дорї, пас, дар во
ќеъ бар вай рањм кардаї. Ва ин 
(ни гоњ доштан) њамон пирўзии 
бу зург аст».

10. ба ростї, ба касоне, ки кофир 
шуданд, овоз дода шавад: «Ња
моно, шуморо душман доштани 
Ху до аз худро душман доштана
тон – ваќте ки (дар дунё) ба сўи 
имон хонда мешудед, пас, кофир 
ме мондед – зиёдтар аст».

11. Гўянд:2 «Эй Парвардигори мо! 
Моро ду бор мурда сохтї ва мо ро 
ду бор зинда гардондї, пас, ба гу
но њони худ эътироф кардем, пас, 
оё роње ба сўи берун рафтан њаст?»

12. ин (азоб) ба сабаби он аст, ки 
чун Худо танњо ёд карда мешуд, 
инкор мекардед; ва агар шарики 
Ў муќаррар карда мешуд, бовар 
медоштед. Пас фармон Худои ба
ландќадру бузургворро аст.

13. Ў Он (Худой) аст, ки ни шо
нањои Худро ба шумо менамоёнад 
ва барои шумо аз осмон ризќро 
фурў мефиристад. Ва ба љуз касе, 
ки ба Худо бозгашт мекунад, (ка
се) пандпазир намешавад.

14. Пас Худоро – барои Ў ибодат
ро холис сохта, ёд кунед – агарчи 
кофирон нохуш доранд.

15. (Ў) баландкунандаи марта ба
њо, Худованди арш аст, рўњро3 ба 
фармони Худ бар њар ки аз бан
дагони Худ хоњад, меандозад, то 
(он бандаро) аз рўзи мулоќот би
тарсонад –

16. рўзе, ки онњо берун оянд,4 аз 
онњо чизе бар Худо пинњон набо
шад. (Худо фармояд:) «имрўз 
под шоњї аз они кист?» (боз Худ 
љавоб дињад:) «аз они Худои Яго
наи Ѓолиб аст!»
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17. имрўз њар шахсе ба (ќадри) 
он чи кардааст, подош дода шавад, 
им рўз њељ ситам нест. ба дурустї 
ки Худо Зудњисобкунанда аст.

18. Онњоро аз рўзи ќиёмат битар
сон – он гоњ, ки дилњо аз ѓам пур 
шуда, то ба гулў оянд. барои си
там гарон њељ дўсте ва шафоатку
нан дае нест, ки сухани ў ќабул 
кар да шавад.

19. Худо хиёнати чашмњо ва он 
чиро, ки синањо пинњон медоранд, 
ме донад.

20. Ва Худо ба ростї њукм меку
над ва касоне, ки (кофирон) он њо
ро ба љуз Ў мепарастанд, ба чизе 
њукм намекунанд. ба дурустї ки 
Худо Шунавои бино аст.

21. Оё дар замин сайр накарда анд, 
то бинигаранд: оќибати ко ри касо
не, ки пеш аз онњо буданд, чї гуна 
буд? Онњо дар ќув вату ни шо нањо 
дар замин аз ин њо зиёдтар бу
данд.5 Пас, Худо он њоро ба гу но
њо нашон гирифтор кард ва онњоро 
аз Худо њељ па ноњ ди њан дае набуд. 

22. ин (уќубат) ба сабаби он буд, 
ки пайѓамбаронашон бо нишонањо 
ба онњо меомаданд, пас, онњо ко
фир шуданд. Пас, Худо онњоро 
ги рифтор кард. ба ростї ки Худо 
Та вонои сахтуќубат аст.

23. Ва ба дурустї ки Мўсоро бо 
ни шонањои Хеш ва њуљљати ошкор 
фи ристодем –

24. ба сўи Фиръавн ва Њомон ва 
ќо рун. Пас гуфтанд: «Љодугаре 
ду рўѓ гў аст».

25. Пас, чун аз назди Мо бо пай
ѓоми рост ба онњо омад, гуфтанд: 
«Писарони касонеро, ки њамроњи 
ў имон оварданд, бикушед ва за
нони онњоро зинда гузоред!» Ва 
њи ла созии кофирон ба љуз дар та
бо њї (дар чизи дигар) нест.
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26. Ва Фиръавн гуфт: «(Эй ёрон) 
маро бигузоред, то Мўсоро бику
шам ва (бояд ки) ў Парвардиго
раш ро дуо кунад. Њамоно ман аз 
он метарсам, ки дини шуморо ба
дал кунад ё дар замин фасодро па
дид орад».

27. Ва Мўсо гуфт: «ба дурустї, ман 
ба Парвардигори худ ва ба Пар вар
дигори шумо аз (шарри) њар му
такаббире, ки рўзи њисобро бо вар 
намедорад, паноњ гирифтам».

28. Ва марде мўъмин аз хешони 
Фиръавн, ки имони худро пин

њон медошт, гуфт: «Оё мардеро 
ба сабаби он, ки мегўяд: «Парвар
дигори ман Худо аст», меку
шед? Ва њол он, ки нишонањо аз 
љо ниби Парвардигоратон пеши 
шу мо овардааст. Ва агар (бил
фарз) дурўѓгў аст, пас, ваболи ду
рўѓгўиаш бар ўст. Ва агар рост гў 
бошад, баъзеи он чи ба шумо ваъ
да медињад, албатта, ба шумо би
расад. Њамоно Худо касеро, ки 
аз њадгузарандаи дурўѓгў бошад, 
роњ наменамояд.

29. Эй ќавми ман, имрўз подшоњї 
аз они шумо аст, дар замин ѓолиб 
шу даед! Пас, кист, ки аз азоби Ху
до – агар ба мо биёяд – моро нус
рат дињад?» Фиръавн гуфт: «ба 
шу мо ба љуз он чи худ идрок ме
кунам, (чизеро) маслињат наме ди
њам; ва шуморо ба љуз ба роњи рос
тї (ба чизе) њидоят намекунам».

30. Ва шахсе, ки имон оварда буд, 
гуфт: «Њамоно ман бар шумо аз 
монанди рўзи гурўњњо(и пешин) 
метарсам, –

31. монанди (сурати) њоли ќавми 
Нўњ ва Од ва самуд ва онон, ки 
баъд аз онњо буданд. Ва Худо (чу
нин) нест, ки бар бандагон ситам 
хоњад.

32. Эй ќавми ман, њамоно ман бар 
шумо аз рўзи якдигарро овоз до
дан6 метарсам –

33. рўзе, ки рўй ба пушт гардони
да биравед, шуморо аз Худо њељ 
нигоњдорандае набувад! Ва њар 
киро Худо гумроњ созад, пас, ўро 
њељ роњнамое нест.
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34. Ва ба дурустї ки пеш аз ин 
Юсуф бо нишонањое ба шумо ома
да буд. Пас, аз он чи, ки онро пе
ши шумо оварда буд, њамеша дар 
шак будед, то ваќте ки бимурд, 
гуфтед: «Худо баъд аз вай пай
ѓам ба реро нахоњад фиристод». 
Њам чу нин Худо њар касро, ки ў 
аз њад гу зарандаи шаковаранда аст, 
гум роњ мекунад.

35. Касоне, ки дар оятњои Худо ба 
ѓайри њуљљате, ки пеши онњо ома
да бошад, љидол мекунанд – (ин 
љидолашон) назди Худо ва наз
ди онон, ки имон оварданд, сахт 
но пи санд шуд. Њамчунин Худо 
бар дили њар мутакаббири саркаш 
мўњр менињад».

36. Ва Фиръавн гуфт: «Эй Њомон, 
барои ман бинои афрошта кун, то 
бошад ки ба ин роњњо бирасам –

37. роњњои осмонњо, то ба сўи Ху
дои Мўсо дарнигарам. Ва ба ду
рустї ки ман ўро дурўѓгў мепин
дорам». Ва њамчунин дар наза
ри Фиръавн амали бади ў ороста 
гардид ва аз роњ(и рост) боздош
та шуд; ва њиласозии Фиръавн ба 
љуз дар табоњї (дар чизе) набуд.

38. Ва касе, ки имон оварда буд, 
гуфт: «Эй ќавми ман, ба ман пай
равї кунед, то шуморо ба роњи 
ростї њидоят кунам!

39. Эй ќавми ман, љуз ин нест, ки 
ин зиндагонии дунё (андак) бањ

рае аст; ва ба ростї ки охират са
рои њамеша будан аст!

40. Њар ки кори бад ба амал орад, 
ба љуз монанди он љазо дода нахо
њад шуд; ва њар ки кори шоис та ба 
љо орад, – чи марду чи зан – ва ў 
мўъ мин бувад, пас, онњо ба би
њишт дароянд ва он љо ба онњо 
риз ќи бешумор дода шавад.
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41. Ва эй ќавми ман, маро чист, ки 
шуморо ба сўи наљот мехонам ва 
шумо маро ба сўи дўзах мехонед?!

42. Маро ба (сўи) он мехонед, 
ки ба Худо кофир шавам ва чизе
ро шарики Ў муќаррар кунам, ки 
ма ро ба њаќиќати он илме нест; ва 
ман шуморо ба сўи (Худои) Ѓо
либи Омурзгор мехонам.

43. бешубња, чизе, ки шумо маро 
ба сўи он мехонед – он чизро дар 
дунёву охират даъвате7 нест; ва бе
шубња, бозгашти мо ба сўи Худо 
аст; ва бешубња, азњадгузаштагон 
њамоно ањли дўзаханд.

44. Пас, он чиро, ки ба шумо мегў
ям, ёд хоњед кард; ва кори худро 
ба Худо месупорам; њамоно Худо 
ба (ањволи) бандагон бино аст».

45. Пас Худо ўро аз сахтињои 
бадсиголиашон нигоњ дошт. Ва 
азоби сахт хешони Фиръавнро 
фурў гирифт –

46. (яъне) оташ. Пагоњу шом 
бар он њозир карда мешаванд. 
Ва рўзе, ки ќиёмат ќоим шавад 
(гўем:) «Хешони Фиръавнро дар 
сахт тарин азоб дароред!»

47. Ва (ёд кун) чун дар дўзах бо 
њам љидол мекунанд, пас, нотаво
нон ба саркашон гўянд: «ба ду
рус тї ки мо ба шумо тобеъ будем, 
пас, оё шумо як њисса аз (уќу
бати) оташро аз (сари) мо дафъ
кунанда њастед?»

48. саркашон гўянд: «ба ростї ки 
мо њама дар оташем. Њамоно Худо 
миёни бандагон њукм кардааст».

49. Ва онон, ки дар оташанд, ба 
ни гоњбонони дўзах гўянд: «ба 
Пар вардигоратон дуо кунед, то 
(њис саи) якрўза аз азобро аз мо 
са бук кунад!»
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50. (Нигањбонон) гўянд: «Оё пай
ѓам баронатон бо мўъљизањо ба шу
мо намеомаданд?» Гўянд: «Оре». 
(Нигањбонон) гўянд: «Пас, шумо 
дуо кунед!» Ва дуои кофи рон ба 
љуз дар табоњї (дар чизе) нест.

51. ба дурустї ки Мо ба пай ѓам
баронамон ва ба онон, ки имон 
оварданд, дар зиндагонии дунё 
ва низ рўзе, ки гувоњон ќоим ша
ванд,8 нусрат дињем –

52. рўзе, ки ба ситамгарон узр 
овар данашон суд надињад; онњоро 
лаъ нат аст ва онњоро уќубати он 
са рой аст.

53. Ва ба дурустї ки ба Мўсо њи
доят додем ва банї исроилро во
риси Китобе сохтем,

54. ки роњнамо ва панддињандаи 
со њибхирадон аст.

55. Пас, сабр кун, ба дурустї ки 
ваъдаи Худо рост аст ва барои 
гуноњи худ омурзиш талаб кун ва 
ба шому пагоњ бо ситоиши Пар
вардигорат тасбењ гўй!

56. Њамоно касоне, ки дар оятњои 
Худо ба ѓайри њуљљате, ки ба он
њо омада бошад, љидол мекунанд 
– дар синањояшон ба љуз тамаъи 
сарварї, ки ба он расанда набо
шанд, (чизе) нест. Пас, аз Худо 
па ноњ талаб кун! ба дурустї ки Ў 
Шу навои бино аст.

57. Њароина офаридани осмон
њову замин аз офаридани одамиён9 
бузургтар аст, валекин аксари 
мар дум намедонанд.

58. Ва нобинову бино баробар нес
танд ва на касоне, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд, 
бо бадкор (баробаранд). андаке 
панд пазир мешавед.
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59. ба ростї ки ќиёмат омаданист, 
дар он шакке нест; валекин аксари 
мардум бовар намедоранд.

60. Ва Парвардигоратон гуфт: «ба 
Ман дуо кунед, то дуои шумо ро 
ќа бул кунам! Њамоно касоне, ки 
аз ибодати Ман такаббур меку
нанд, хор гардида, ба дўзах дохил 
хо њанд шуд».

61. Худо Он аст, ки шабро барои 
шу мо офарид, то дар он ором ги
ред; ва рўзро – ба ваљње, ки дар 
он дидан(и якдигар) бошад; ба 
дурустї ки Худо бар мардум Ху
дованди фазл аст; валекин аксари 
мардум шукр ба љо намеоранд.

62. ин аст Худо – Парвардиго
ри шумо, Офаринандаи њар чиз; 
ба љуз Вай њељ худое нест. Пас, чї 
гу на (аз ибодати Ў) баргардонида 
ме шавед?

63. Њамчунин касоне, ки оятњои 
Худоро инкор мекарданд, баргар
донида мешаванд.

64. Худо Он аст, ки барои шумо 
за минро ќароргоњ ва осмонро 
саќф сохт; ва шуморо сурат баст; 
ва су ратњои шуморо некў сохт; ва 
ба шумо аз покизањо рўзї дод. ин 
аст Ху до – Парвардигори шумо. 
Пас, бисёр бобаракат аст Худо – 
Пар вар дигори оламиён.

65. Ў Зинда аст; ба љуз Вай њељ 
ху дое нест; пас динро барои Ў хо
лис сохта, Ўро ибодат кунед! си
тоиш Худойро, (ки) Парвардиго
ри оламиён аст.

66. бигў: «Њамоно ман манъ кар
да шудаам аз он ки касонеро, ки 
шумо ба љуз Худо мепарас тед, ибо
дат кунам – ваќте ки ни шо на њое аз 
љониби Парвардигорам ба ман омад. 
Ва ба ман фармуда шуд, ки ба Пар
вардигори оламиён таслим шавам».
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67. Ў Он (Худой) аст, ки шумо
ро аз хок, сипас аз нутфа, сипас 
аз хуни баста офарид; сипас шу
моро, ки кўдак шудаед, берун ме
орад; сипас (боќї мегузорад) то 
ба нињояти ќуввати худ бирасед; 
сипас (боќї мегузорад), то пири 
калон  сол шавед. Ва аз шумо касе 
њаст, ки рўњи ў пеш аз ин ќабз 
кар да шавад. Ва (боќї мегузо
рад), то ба муддати муайян бира
сед. Ва то бувад ки ба аќл дарёбед.

68. Ў Он (Худой) аст, ки зинда 
ме кунад ва мемиронад, пас, чун 
коре ро њукм кунад, љуз ин нест, 
ки ба он мегўяд: «бишав!» Пас, 
ме ша вад.

69. Оё касонеро намебинї, ки дар 
оят њои Худо љидол мекунанд, чї 
гуна (аз имон) баргардонида ме
ша ванд?

70. Касоне, ки Китобу он чиро, ки 
бо он пайѓамбарони Худро фи рис
тодем, дурўѓ шумурданд, (ња ќи ќа
ти њолро) ваќте хоњанд донист,

71. ки тавќњо дар гарданњояшон 
бо шанд – ва занљирњо низ, кашида 
ша ванд –

72. дар оби гарм; сипас дар оташ 
аф канда шаванд.

73. сипас ба онњо гуфта шавад: 
«Он чиз куљост, ки шарик муќар
рар мекардед –

74. ба љуз Худо?» Гўянд: «аз (на
зари) мо гум шуданд, балки пеш 
аз ин њаргиз чизеро намепарасти
дем». – Худо њамчунин кофирон
ро гумроњ мекунад. –

75. «ин (уќубат) ба сабаби он аст, 
ки дар замин ноњаќ шодмон ме
шудед; ва ба сабаби он аст, ки (ба 
худ) менозидед.

76. ба дарвозањои дўзах дароед, 
дар њоле ки дар он љо љовидонед!» 
Пас (дўзах) чї бад љоест барои 
му такаббирон!

77. Пас, сабр кун (эй Муњаммад). 
ба дурустї ки ваъдаи Худо рост 
аст. Пас, агар баъзеи он чиро, ки 
ба онњо ваъда медињем, ба ту бина
моёнем; ё агар рўњи туро ќабз ку
нем – пас (кофирон дар њар сурат) 
ба сўи Мо бозгардонида шаванд.
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78. Ва ба ростї, пеш аз ту пай ѓам
баронро фиристодем; аз онњо касе 
њаст, ки ќиссаашро бар ту хон
даем ва аз онњо касе њаст, ки ќис
са ашро бар ту нахондаем. Ва њељ 
пайѓамбаре набувад, ки нишонае 
биёрад, магар ба фармони Худо. 
Пас, ваќте ки фармони Худо ояд, 
ба ростї њукм карда шавад; ва он 
љо бењудагўён зиёнкор шаванд.

79. Худо Он аст, ки барои шумо 
ча њорпоёнро биофарид, то бар 

баъ зеи онњо савор шавед ва баъзеи 
он њоро бихўред.

80. Ва барои шумо дар чањорпоён 
манфиатњо њаст; ва то бар онњо са
вор шуда, ба маќсаде, ки дар си на
њои шумо (љой гирифта) аст, би
расед. Ва шумо бар чањорпоён ва 
(низ) бар киштињо савор мешавед.

81. Ва (Худо) нишонањои Худро 
ба шумо менамоёнад; пас, кадом 
яке аз нишонањои Худоро инкор 
ме ку нед?

82. Оё дар замин сайр накардаанд, 
то бинигаранд: охири кори касо
не, ки пеш аз онњо буданд, чї гуна 
буд? аз онњо (дар шумор) беш
тар ва дар ќуввату нишонањо дар 
за мин зиёдтар буданд. Пас, он чи 
ме кар данд, аз онњо (чизеро) дафъ 
на кард.

83. Пас, ваќте ки пайѓамбаро на
шон бо мўъљизањо ба сўи онњо 
ома данд, ба он чи аз дониш, ки 
наз ди онњо буд, шодмон шуданд. 
Ва он чи ки ба он истењзо мекар
данд, онњоро фурў гирифт.

84. Пас ваќте ки уќубати Моро ди
данд, гуфтанд: «ба Худои Танњо 
имон овардем ва ба он чи ки онро 
шарик мекардем, мункир шудем».

85. Пас, ваќте ки уќубати Моро 
ди данд, имонашон њаргиз ба онњо 
нафъ намедод. (Чунин аст) сун
нати Худо, ки бар бандагони Ў 
гузаш тааст. Ва он љо кофирон зи
ёнкор шуданд.
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41. Сураи фуССилаТ1

(раВШаН сОХТа ШуД)

Дар Макка нозил шуд, 54 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.

2. ин фурў фиристодан аз љониби 
(Худои) бахшояндаи Мењрубон 
аст.

3. ин Китобе аст, ки оятњои он 
рав шан сохта шуд; ќуръони арабї 
аст барои ќавме, ки медонанд,

4. (дар њоле ки) муждадињанда ва 
тарсонанда аст; пас, аксари мар
дум рўгардон шуданд ва онњо на
мешунаванд.

5. Ва гуфтанд: «Дилњои мо аз 
он чи моро ба сўи он мехонї, дар 
пар дањост; ва дар гўшњои мо гаро
нист ва миёни мову миёни ту њи љо
бест. Пас, амал кун, (ба дини худ) 
ња моно мо амалкунандаем (ба ди
ни худ)!»2

6. бигў: «Љуз ин нест, ки ман ода
мие монанди шумоам, ба сўи ман 
вањй карда мешавад, ки Худои 
шу мо Худои Ягона аст. Пас, рост 
ба сўи Ў мутаваљљењ шавед ва аз Ў 
та лаби омурзиш кунед! Ва вой бар 
он мушриконе,

7. ки закот намедињанд ва онњо ба 
охират њамоно бовар надоранд!»

8. ба ростї, барои онон, ки имон 
овар данд ва корњои шоиста кар
данд, музди бенињоят аст.

9. бигў: «Оё шумо ба Он Зоте ко
фир мешавед, ки заминро дар ду 
рўз офарид ва барои Ў њамтоёнро 
му ќаррар мекунед? ин аст Пар
вар дигори оламиён.

10. Ва дар болои замин кўњњо пай
до кард ва дар он баракат нињод ва 
дар (баќияи) чањор рўз рўзии ањ
ли онро андар он андоза кард, ки 
барои суолкунандагон яксон аст.

11. сипас, ба сўи осмон мута ваљ
љењ шуд3 ва он (монанди) дуд буд, 
Пас, ба он ва ба замин (низ) гуфт: 
«ба хушї ё нохушї биёед!»4 Њар 
ду гуфтанд: «ба хушї омадем».
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12. Пас, онњоро дар ду рўзи дигар 
њафт осмон сохт ва дар њар осмоне 
тадбири онро вањй фиристод; ва 
осмони дунёро ба чароѓњо5 биорос
тем ва нигоњ доштем.6 ин аст тад
бири (Худои) Ѓолиби Доно».

13. Пас, агар рўгардон шаванд, би
гў: «Шуморо аз соиќае7 монанди 
сои ќаи Оду самуд тарсонидам».

14. Ваќте пайѓамбарон аз пеши 
рўя шон ва аз паси пушташон ба 

он њо омаданд, ки ба љуз Худо (ди
гареро) ибодат макунед – гуф
танд: «агар Парвардигорамон ме
хост, фариштагонро фурў мефи
ристод. Пас, ба дурустї ки мо ба 
он чи шумо њамроњи он фиристода 
шудаед, эътиќод надорем».

15. аммо ќавми Од – дар замин 
но њаќ такаббур карданд ва гуф
танд: «Кист дар ќувват аз мо зиёд
тар?» Оё надиданд, ки Он Худой, 
ки онњоро биофарид, дар ќувват 
аз онњо зиёдтар аст? Ва онњо оят
њои Моро инкор мекарданд.

16. Пас бар онњо дар рўзњои шум 
боди тунд фиристодем, то азоби 
рас воиро дар зиндагонии дунё ба 
онњо бичашонем. Ва њароина азо
би охират расвокунандатар аст; ва 
он њо нусрат дода нашаванд.

17. Ва аммо самудро роњ наму
дем, пас нобиноиро бар роњёбї их
тиёр карданд, пас, ба сабаби он чи 
мекарданд, онњоро соиќаи азоби 
хоркунанда фаро гирифт.

18. Ва касонеро, ки имон оварданд ва 
парњезгорї мекарданд, наљот додем.

19. Ва он рўз, ки душманони Худо 
ба сўи оташ барангехта шаванд, 
пас, онњо боздошта шаванд,8

20. то ваќте ки наздики дўзах биё
янд, (он гоњ) гўшњояшону чашм
њоя шон ва пўстњояшон ба он чи ме
карданд, бар онњо гувоњї ди њанд.
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21. Ва ба пўстњои худ гўянд: «Ча
ро бар мо гувоњї додед?» Гўянд: 
«Он Худой, ки њар чизро гўё кар
дааст, моро гўё кард». Ва Ў шумо
ро бори аввал биофарид ва ба сўи 
Ў бозгардонида шавед.

22. Ва шумо (дар дунё) дар парда 
нињон намешудед аз он, ки гўш
њоя тон ва чашмњоятон ва пўст
њоятон бар шумо гувоњї дињанд; 
ва ле кин пиндоштед, ки Худо би
сёре аз он чиро, ки мекунед, наме
донад.

23. Ва ин гумон, ки шумо ба ѓалат 
дар њаќќи Парвардигоратон анде
ша кардед, шуморо њалок кард; 
пас, аз зиёнкорон гаштед.

24. Пас, агар сабр кунанд, оташ 
ќа роргоњи онњо аст; ва агар афв 
та лабанд, пас, онњо аз афвкарда
шу дагон нестанд.

25. Ва барои онњо њамнишиноне 
бар гумоштем;9 пас ин њамнишинон 
он чиро пеши рўяшон аст ва он чи
ро паси пушташон аст, барои онњо 
ороста карданд.10 Ва бо умматоне 
аз љинну одамиён, ки пеш аз онњо 
гу заштанд, бар онњо (низ) ваъдаи 
азоб собит шуд. ба ростї ки онњо 
зиёнкор буданд.

26. Ва кофирон гуфтанд: «ин 
ќуръ онро машунавед ва дар аснои 
хон дани он сухани бењуда гўед, 
бу вад ки шумо ѓолиб шавед!»

27. Пас, албатта, ба кофирон азо
би сахт ро бичашонем ва албатта, 

ба он њо ба (ќадри) бадтарини он 
чи ме кар данд, љазо дињем.

28. ин аст љазои душманони Худо, 
ки оташ аст. Дар он љо барои онњо 
манзили љовидона бошад. (ин) 
њам чун сазои он аст, ки оятњои 
Мо ро инкор мекарданд.

29. Ва кофирон гўянд: «Эй Пар
вардигори мо, он ду кас11 аз љинну 
инс ро, ки моро гумроњ сохтанд, ба 
мо бинамоён, то он њар дуро зе ри 
ќа дамњоямон дарорем, то аз фу рў
тармондагон шаванд».
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30. ба ростї, бар касоне, ки: 
«Пар вар ди горамон Худо аст» 
гуф танду сипас бар он биисто
данд, фа риш тагон фуруд мео
янд,12 (гў янд) ки: «Матарседу 
ан дўњ ма хў ред ва ба бињиште, 
ки ваъда до да ме шудед, хушњол 
шавед!

31. Мо дар зиндагонии дунё ва дар 
охират низ дўстони шумо њастем. 
Ва дар он љо барои шумо он чи 
њаст, ки нафси шумо биталабад; 

ва барои шумо дар он љо њар чи 
дар хост кунед, њаст –

32. ба тариќи мењмонї аз љониби 
(Ху дои) Омурзгори Мењрубон».

33. Ва кист ба сухан гуфтан не кў
тар аз касе, ки мардумро ба сўи 
Худо даъват кунад ва кори шоиста 
кунад ва гўяд: «ба ростї ки ман аз 
мусулмононам».

34. Ва некию бадї баробар нест: 
бадиро бо он чизе љавоб дењ, ки он 
бењтар аст. Он гоњ (бибинї, ки) он 
кас, ки миёни туву миёни вай душ
манист, гўё дўсти ќариб шудааст.

35. Ва ин (хислат) (ба касе) дода 
намешавад, магар ба касоне, ки 
сабр карданд ва ин (хислат) (ба 
касе) дода намешавад, магар ба 
со њиби насиби бузург.

36. Ва агар аз љониби Шайтон вас
васае омада туро бозгардонад, пас 
ба Худо паноњ бибар! ба дурустї 
ки Худо Шунавои Доно аст.

37. Ва аз нишонањои Ў шабу рўз ва 
офтобу моњ аст; ба офтобу моњ саљ
да макунед ва ба Худое, ки ин чиз
њоро офарид, саљда кунед – агар 
фа ќат Ўро ибодат мекарда бо шед!

38. Ва агар (кофирон) такаббур 
ку нанд (чї бок!) Пас онон, ки наз
ди Парвардигори туанд, Ўро шабу 
рўз ба покї ёд мекунанд ва онњо 
мон да намешаванд.
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39. Ва аз нишонањои Ў он аст, ки 
за минро фарсуда мебинї, пас, 
ваќ те ки бар он об фурў резем, ба 
љун биш ояд ва (бо рўидани гиёњ
њо) аф зоиш ёбад. Њамоно, Он ки 
за минро зинда кардааст, албатта, 
Зин да кунандаи мурдагон аст; ба 
ду рустї ки Ў бар њама чиз Тавоно 
аст.

40. Њамоно касоне, ки дар оятњои 
Мо каљравї мекунанд,бар Мо пў
шида нестанд. Оё касе, ки дар 
оташ андохта шавад, бењтар аст, 
ё касе, ки рўзи ќиёмат эмин шуда 
биё яд? Њар чи хоњед, бикунед; ба 
рос тї ки Худо ба он чи мекунед, 
би но аст.

41. Њамоно касоне, ки ба ќуръон 
– ваќте ки ба онњо омад – кофир 
шу данд, (бар Мо пўшида нес
танд); ва ба тањќиќ он Китоби ги
ро ми ќадрест,

42. ки њељ ботил на аз пеш ва на аз 
пас ба он роњ намеёбад; фурў фи
рис тода аз љониби (Худои) Донои 
сутуда аст.

43. ба ту13 (чизе) гуфта намеша
вад, магар он чи пеш аз ту ба пай
ѓамбарон гуфта шуд. ба дурустї 
ки Парвардигори ту Худованди 
омур зиш ва Худованди уќубати 
дард дињанда аст.

44. Ва агар ин Китобро ќуръони 
аљамї14 месохтем, њамоно мегуф
танд:15 «Чаро оятњои он равшан 
кар да нашуд? Оё (калом) аљамї 
ва (мухотаб) арабист?» бигў: 
«ќуръ он барои мўъминон њидоят 
ва ши фо аст; ва касоне, ки имон 

на до ранд, дар гўшњояшон гаронї 
аст ва ќуръон барояшон кўрї аст. 
Он њо (ба масал чунонанд, ки) аз 
љои дур овоз дода мешаванд».

45. Ва ба ростї ки ба Мўсо Китоб 
до дем; пас, дар он ихтилоф кар
да шуд. Ва агар калимаи собиќ со
диршуда аз Парвардигорат наме
буд, албатта, дар миёни онњо њукм 
кар да мешуд. Ва њамоно онњо аз 
он16 дар шакки ќавианд.

46. Њар ки кори нек бикунад, пас 
ба нафъи ўст ва њар ки бадкорї 
ку над, пас (вабол) бар вай аст. Ва 
Пар вардигорат бар бандагон си
там кунанда нест.
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47. Ва маърифати ќиёмат ба сўи 
Худо њавола карда мешавад ва 
њељ аз мевањо аз ѓилофњои худ бе
рун намеояд ва њељ зане дар ши
кам бор намегирад ва бори ши кам
ро наменињад, магар ба донис ти 
Худо. Ва рўзе, ки Худо он њо ро 
нидо дињад, ки: «Шарико ни17 Ман 
ку љоанд?» – гўянд: «ба Ту хабар 
до дем, ки аз мо њељ кас гу во њи ди
њан да(и шарикон) нест».

48. Ва он чи пеш аз ин мепарасти
данд, аз (назари) онњо гум шуд ва 

донистанд, ки онњоро њељ роњи ха
лосї нест.

49. Одамї аз талаби хайр монда 
на мешавад; ва агар ба ў сахтї би
расад, пас, маъюси ноумед аст.

50. Ва агар ба ў баъд аз сахтие, ки 
ба вай расида бошад, бахшоише аз 
љониби Худ бичашонем, албатта, 
гўяд: «ин барои ман аст18 ва на
мепиндорам, ки ќиёмат ќоим ша
вад ва агар (билфарз) ба сўи Пар
вардигорам бозгардонида шавам, 
њамоно назди Ў барои ман њолати 
хуш бошад». Пас, албатта, кофи
ронро аз он чи мекарданд, хабар
дор кунем ва албатта, ба онњо аз 
азоби сахт бичашонем.

51. Ва чун бар одамї неъмат ди њем, 
носипосї кунад ва (аз роњи њаќ) 
дур шавад; ва чун ба ў балое би
расад, пас, соњиби дуои бисёр аст.

52. бигў: «Оё дидед, ки агар 
(ќуръ он) аз љониби Худо бошад, 
сипас ба он кофир шавед; кї гум
роњтар аз касе аст, ки дар мухоли
фати дур (аз роњи дуруст) бошад?»

53. Нишонањои Худро дар атрофи 
олам ва дар нафсњои онњо (низ) ба 
онњо хоњем намоёнид, то бар онњо 
равшан шавад, ки ин сухан рост 
аст. Оё он бас нест, ки Парварди
горат бар њар чиз Гувоњ аст?

54. Огоњ шав, њамоно онњо аз му
ло ќо ти Парвардигорашон дар шуб
ња анд; огоњ шав, њамоно Ў њар 
чиз ро Фарогиранда аст!
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42. Сураи ШўрО

(МаШВараТ)

Дар Макка нозил шуд, 53 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.

2. айн. син. ќоф.

3. Њамчунин Худои Ѓолиби бо
њик мат ба сўи ту ва ба сўи касоне, 
ки пеш аз ту буданд, вањй мефи
рис тад.

4. Он чи дар осмонњо аст ва он чи 
дар замин аст, аз они Ў аст. Ва Ў 
ба ланд мартабаи бузургќадр аст.

5. Наздик аст, ки осмонњо аз љо
ниби болои худ бишикофанд. Ва 
фариштагон њамроњ бо ситоиши 
Парвардигорашон тасбењ мегўянд 
ва барои касоне, ки дар заминанд, 
омурзиш талаб мекунанд. Огоњ 
шав, ба дурустї ки Худо Омур
зан даи Мењрубон аст!

6. Ва Худо бар касоне, ки ба љуз Ў 
дўстон гирифтанд, Нигањбон аст 
ва ту бар онњо гумошта нестї.

7. Ва њамчунин ќуръони арабиро 
ба сўи ту вањй фиристодем, то ањ ли 
Макка ва касонеро, ки гирдо гирди 
он њастанд, битарсонї ва аз рўзи 
ќиёмат, ки дар он њељ шуб ња нест, 
битарсонї: гурўње дар би њишт бо
шанд ва гурўње – дар дў зах.

8. Ва агар Худо мехост, онњоро 
як уммат мегардонид; валекин 

њар ки ро хоњад, дар рањмати Худ 
дарме орад; ва ситамгаронро њељ 
корсо зе ва ёридињандае нест.

9. Оё ба љуз Худо дўстон гириф
танд? Пас, њамоно Худо Корсоз аст 
ва њам Ў мурдагонро зинда меку
над; ва Ў бар њар чиз Тавоно аст.

10. «Њар он чи, ки дар он ихтилоф 
мекунед, пас њукми он њавола ба 
Худост – Оне, ки Худои барњаќ 
– Парвардигори ман аст, бар Ў 
та ваккул кардам ва ба сўи Ў боз
гашт мекунам».1
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11. Офаринандаи осмонњову за
мин аст; бароятон аз худатон 
љуфт њое пайдо кард ва аз чањор
поён – навъњое чанд. ба ин (тад
бир) шуморо сершумор мекунад. 
Чи зе монанди Ў нест; ва Ў Шуна
вои бино аст.

12. Ўрост калидњои осмонњову за
мин; барои њар ки хоњад, рўзиро 
фарох мекунад ва (барои њар ки 
хоњад), танг мекунад; ба ростї ки 
Ў ба њар чиз Доно аст.

13. аз оин он чиро, ки Нўњро ба 
(иќомати) он фармуда буд, барои 
шумо муќаррар кард. Ва (низ) он 
чиро ба сўи ту вањй фиристодем ва 
он чиро, ки иброњим ва Мўсо ва 
исоро ба (иќомати) он фармудем 
(ба ин мазмун), ки динро ќоим ку
нед ва дар он пароканда машавед. 
Он чи мушриконро ба он мехонї, 
бар онњо душвор омад. Худо њар 
киро хоњад, ба сўи Худ бармегузи
над ва њар касро, ки бозгашт меку
над,2 ба сўи Худ роњ менамояд.

14. Ва (умматњо) аз рўи њасад 
дар миёни худ пароканда нашу
данд, магар баъд аз он, ки до
ниш ба онњо омад. Ва агар сухани 
собиќан содиршудае аз Парварди
горат намебуд, ки то замоне му
айян мўњлат дода шаванд, албат
та, миёни онњо њукм карда мешуд. 
Ва ба дурустї, касоне, ки баъд аз 
онњо3 Китоб дода шудаанд, аз вай4 
бар шубњаи ќавианд.

15. Пас, ба сўи дин даъват кун ва 
њамчунон ки ба ту фармуда шуд, 
ќоим бош ва ба хоњиши ин кофи
рон пайравї макун! Ва бигў: «ба 
он чи аз њар Китоб, ки Худо фурў 
фиристодааст, имон овардам. Ва ба 
ман фармуда шуд, ки миёни шумо 
инсоф кунам. Худо Парвар дигори 
мо ва Парвардигори шумо аст; 
амал њои мо аз они мост ва амалњои 
шумо аз они шумост; миёни мову 
миёни шумо гуфтугўе нест. Худо 
миёни мову миёни шу мо љамъ ме
кунад5 ва бозгашт ба сўи Ў аст».
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16. Ва касоне, ки дар (дини) Худо 
– баъд аз он, ки фармони Ў ќабул 
карда шуд6 – гуфтугў мекунанд, 
њуљљаташон назди Парвардигора
шон ботил аст ва бар онњо хашм 
аст ва онњоро азоби сахт аст.

17. Худо Он аст, ки Китобро ба 
рос тї ва тарозуро (низ) фуруд 
овард. Ва чї чиз туро (ба њаќи ќа

ти кор) огоњ сохт? Шояд ки ома
дани ќиёмат наздик бошад.

18. Касоне, ки ба ќиёмат имон на
до ранд, онро зуд талаб мекунанд; 
ва касоне, ки бовар доштаанд, аз 
он тарсонанд ва медонанд, ки он 
рост аст. Огоњ шав, ба дурустї, 
ка соне, ки дар омадани ќиёмат 
љи дол мекунанд, њамоно дар гум
роњии дуранд.

19. Худо бар бандагони Худ Мењ
рубон аст, њар киро хоњад, рўзї 
медињад ва Ў Тавонои Ѓолиб аст.

20. Њар ки кишти охиратро хоста 
бошад, барояш дар кишти ў ме
афзоем; ва њар ки кишти дунёро 
хоста бошад, ба ў баъзеи дунёро 
медињем ва барояш дар охират њељ 
насибае нест.

21. Оё кофиронро шариконе њас
танд, ки барояшон аз дин он чи 
Ху до онро нафармудааст, му ќар
рар кардаанд? Ва агар ваъдаи 
њукм кардан намебуд, албатта, ми
ёни онњо њукм карда мешуд; ва ба 

ростї ки барои ситамгарон азоби 
дарддињанда аст.

22. ситамгаронро аз љазои он чи 
ба амал овардаанд, тарсон бибинї; 
ва он, албатта, ба онњо расанда 
аст. Ва касоне, ки имон оварда
анд ва корњои шоиста кардаанд, 
дар боѓњои бињишт бошанд; њар 
чи бихоњанд, барояшон дар назди 
Пар вар дигорашон муњайё бошад. 
Ња моно ин фазли бузург аст.
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23. ин (савоб) он аст, ки Худо 
бандагони Худро, ки имон овар
даанд ва корњои шоиста карда
анд, (ба он) мужда медињад. бигў: 
«аз шумо бар таблиѓи рисолат 
музде наметалабам, лекин дўстї 
дар миёни хешовандон (метала
бам)».7 Ва њар ки некї бикунад, 
барояш дар он некї њуснро биаф
зоем. Њамоно Худо Омурзгори 
ќадршинос аст.

24. Оё мегўянд: «(Пайѓамбар) ду
рўѓро бар Худо бастааст»? Пас, 
агар Худо хоњад, бар дили ту 
мўњр менињад. Ва Худо бењударо 
но буд месозад ва дини дуруст ро 

бо суханњои Худ собит мекунад. 
ба ростї ки Ў ба он чи дар сина
њост, Доно аст.

25. Ва Ў Он (Худой) аст, ки тав
баро аз бандагони Худ ќабул ме
кунад ва аз бадињо дармегузарад 
ва он чи мекунед, медонад.

26. Ва дуои касонеро, ки имон 
овар даанд ва корњои шоиста кар
даанд, ќабул мекунад ва ба онњо 
аз фазли Худ зиёда медињад. Ва 
барои кофирон азоби сахт аст.

27. Ва агар Худо ризќро бар бан
дагонаш фарох мекард, албатта, 
дар замин фасод мекарданд; вале
кин ба андозаи он чи мехоњад, фу
руд меорад; ба ростї ки Худо бар 
бандагони Худ Донои бино аст.

28. Ва Ў Он (Худой) аст, ки бо
ронро – баъд аз он ки ноумед шу
данд, фуруд меорад ва рањмати 
Худро пароканда месозад ва Ў 
Корсози сутудакор аст.

29. Ва аз нишонањои Ў офаридани 
осмонњову замин ва (офаридани) 
он чи аз љонварон аст, ки дар ми
ёни ин њар ду пароканда кардааст; 
ва Ў – ваќте ки хоњад – бар љамъ 
овардани онњо Тавоно аст.

30. Ва аз мусибатњо њар чи ба шу
мо бирасад, пас, ба сабаби гуноње 
аст, ки дастњоятон ба амал оварда
аст. Ва Ў аз (кўтоњињои) бисёре 
дар мегузарад.

31. Ва шумо дар замин ољизку нан да 
нестед ва шуморо ба љуз Худо њељ 
корсозе ва нусратдињандае нест.
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32. Ва аз нишонањои Ў киштињои 
монанди кўњњо дар дарё аст.
33. агар хоњад, бодро боздорад, 
пас киштињо бар пушти дарё ис
тода бимонанд. ба дурустї ки дар 
ин барои њар сабркунандаи шукр
гузоранда нишонањое њаст.

34. Ё (агар хоњад, ањли) киш ти
њоро – ба сабаби он чи карданд 
– њалок кунад; ва аз (кўтоњињои) 
бисёре дармегузарад.
35. Ва то касоне, ки дар оятњои 
Мо хусумат мекунанд, бидонанд, 
ки онњоро њељ роњи халосї нест.

36. Пас, он чи аз њар љинс ба шумо 
дода шуд, андак бањрае аз зин
дагонии дунё аст; ва он чи назди 
Худо аст, барои касоне, ки имон 
овардаанд ва бар Парвардигора
шон таваккул мекунанд, бењтару 
пояндатар аст.

37. Ва (барои) касоне, ки аз гуно
њони кабира ва бењаёињо парњез 
ме кунанд; ва чун онњо ба хашм ме
оянд, меомурзанд.

38. Ва касоне, ки фармони Пар
вардигорашонро ќабул карданд ва 
намозро барпо доштанд ва кора
шон аз сари машварат бо якдигар 
бошад ва аз он чи ба онњо рўзї до
даем, харљ мекунанд.

39. Ва касоне, ки чун ба онњо бе
додї бирасад, онон интиќом мека
шанд.8

40. Ва сазои бадї – бадие монанди 
он аст; пас, њар ки даргузарад ва 
(корро) ба ислоњ орад, пас, муз
даш бар Худо аст. Њамоно Худо 
золимонро дўст намедорад.
41. Ва њамоно касе, ки баъди маз
лум шудани худ интиќом кашад, – 

пас, бар онњо њељ роњ(и маломат) 
нест.

42. Љуз ин нест, ки роњ(и мало
мат) бар он касоне аст, ки ба мар
дум зулм мекунанд ва дар замин 
ноњаќ фасод металабанд; барои 
онњо азоби дарддињанда аст.

43. Ва њар ки сабр кунад ва био
мурзад, ба дурустї ки ин (сифат) 
аз корњои бењтарин аст.9

44. Ва њар касро, ки Худо гумроњ 
ку над, пас, баъд аз Вай барои ў 
њељ корсозе нест. Ва ситамгарон
ро бибинї, ки чун азобро биби
нанд, гўянд: «Оё њељ роњи боз
гашт њаст?»
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45. Ва онњоро бибинї, ки наздики 
дўзах пеш оварда шаванд, аз хорї 
фурўтан шуда, ба гўшаи чашми 
ним кушода менигаранд. Ва ањли 
имон гўянд: «ба дурустї зиёнко
рон касонеанд, ки рўзи ќиёмат худ
рову хешовандони худро дар зиён 
доданд». Огоњ шав, ба ростї ки си
тамгарон дар азоби доим бошанд!

46. Ва онњоро корсозоне ба љуз 
Ху до набошанд, ки ба онњо нусрат 

ди њанд. Ва њар киро Худо гумроњ 
ку над, ўро роње нест.

47. Пеш аз он ки рўзе биёяд, ки 
он ро аз љониби Худо бозгашт 
нест, фармони Парвардигоратон
ро ќа бул кунед! Он рўз шуморо 
њељ па ноње нест ва шуморо њељ ин
коре нест.

48. Пас, агар рў бигардонанд, ту
ро бар онњо нигоњбон нафиристо
даем; бар ту ба љуз пайѓом расо
нидан чизе нест. Ва ба дурустї ки 
Мо чун ба одамї аз љониби Худ 
рањмате бичашонем, ба он шодмон 
шавад; ва агар ба одамиён – ба са
баби он чи дасти онњо пеш фирис
тодааст, мусибате бирасад, пас, 
ња моно, одамї носипос аст.

49. Подшоњии осмонњову замин 
аз они Худо аст, њар чи хоњад, 
меофа ринад; ба њар ки хоњад, дух
таронро ато мекунад ва ба њар ки 
хоњад, писаронро ато мекунад;

50. ё барояшон писарону духта
ронро љамъ мекунад; ва њар киро 
хоњад, нозо месозад; ба дурустї 
ки Ў Донои Тавоно аст.

51. Ва њељ одамиро мумкин нест, 
ки Худо бо ў сухан гўяд, магар ба 
вањй; ё аз паси парда; ё фаришта
еро бифиристад, пас, он чи Худо 
хостааст, ба њукми Худ вањй ку
над.10 ба ростї ки Худо баланд
мартабаи боњикмат аст.
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52. Ва њамчунин ќуръонро аз ка
ломи Худ ба сўи ту вањй фиристо
дем. Ту намедонистї, ки Китоб 
чист ва (намедонистї, ки) имон 
чист. Ва ле кин вањйро равшанї 
сох тем; њар киро аз бандагони 
Хеш бихоњем, роњ менамоем. Ва 
ба ду рус тї ки ту ба сўи роњи рост 
њи доят мекунї –

53. роњи Худо, ки он чи дар ос
монњо ва он чи дар замин аст, аз 
они Ўст. Огоњ шав, корњо ба сўи 
Худо бозмераванд!

43. Сураи зухруф
(ОрОиШ)

Дар Макка нозил шуд, 89 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.

2. ќасам ба Китоби равшан.

3. ба ростї ки Мо ин Китобро 
ќуръони арабї сохтем, бувад ки 
шу мо ба аќл дарёбед.

4. Ва њамоно ин Китоб дар лавњи 
Мањ фуз назди Мо сабт аст; ња мо
но ин Китоб баланд ќадру бо њик
мат аст.

5. Оё барои он ки гурўње азњад
рафта њастед, бояд пандро аз шу
мо яксў боздорем?

6. Ва бисёр пайѓамбаронро дар 
(миё ни) пешиниён фиристодем.

7. Ва њељ пайѓамбаре ба онњо на
ме омад, магар он ки ба ў истењзо 
ме карданд.

8. Пас, дар нерў сахттар аз онњоро 
њалок кардем;1 ва масали пешини
ён гузашт.

9. Ва агар аз онњо суол кунї, ки: 
«Кї осмонњову заминро биофа
рид?» – албатта, гўянд: «Онњоро 
(Ху дои) Ѓолиби Доно биофарид».

10. Ў Он (Худой) аст, ки заминро 
барои шумо ќароргоње сохт ва дар 
замин барои шумо роњњо сохт, то 
бувад ки шумо роњ ёбед.
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11. Ва Ў Он (Худой) аст, ки аз ос
мон обе ба андоза фуруд овард; 
пас, бо он шањри мурдаро зинда 
кардем – њамчунин шумо баровар
да хоњед шуд.2

12. Ва Ў Он (Худой) аст, ки тамо
ми навъњоро3 биофарид ва барои 
шумо аз киштињо ва чањорпоён чи
зеро сохт, ки бар он савор шавед,

13. то бар пушти он рост бинишинед. 
сипас, ваќте ки бар он рост нишас
тед, неъмати Парвардигоратонро ёд 
кунеду бигўед: «Пок аст Худое, ки 
инро барои мо мусаххар сохт, њол он 
ки мо бар он тавоно набудем.

14. Ва ба ростї ки мо ба сўи Пар
вардигорамон бозгардандаем».

15. Ва барои Худо аз бандагони Ў 
фар зандонро муќаррар карданд. ба 
ростї, одамї носипоси ошкор аст.

16. Оё Худо аз махлуќот духта
ронро (барои Худ) фаро гирифта
аст ва шуморо бо писарон афзали
ят додааст?

17. Дар њоле ки чун яке аз онњо 
ба таваллуди он чи барои (Худои) 
рањмон масал сохтааст,4 хабар до
да шавад, рўяш турш гардад ва 
(ди ли) ў аз ѓусса ба танг ояд.

18. Ё онро (ба Худ фарзанд ги
рифтааст), ки дар зевар парварда 
мешавад ва дар сафи хусумат ош
кор намегардад?

19. Ва фариштагонро, ки банда
гони (Худои) рањмонанд, дух
тар муќаррар кардаанд. Оё назди 
офа ринишашон њозир буданд? ин 
гувоњиашон навишта хоњад шуд ва 
онњо пурсида хоњанд шуд.

20. Ва гуфтанд:5 «агар (Худои) 
рањ мон мехост, ин фариштагонро 
па рас тиш намекардем». Онњоро 
ба ин (њама) донише нест; ба љуз 
ду рўѓ (чизе) намегўянд.

21. Оё ба онњо пеш аз ќуръон ки
тобе додаем, пас онњо ба он (ки
тоб) чанг задаанд?

22. балки мегўянд: «ба ростї ки 
мо падарони худро дар дине ёфта
ем ва њамоно мо дар паи онњо роњ
ёф тагонем».
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23. Ва њамчунин, пеш аз ту дар 
њељ дење тарсонандаеро нафирис
тодем, магар он ки соњиб неъ ма
тони он дењ гуфтанд: «ба ростї ки 
мо падарони худро бар дине ёф
таем ва њамоно мо дар паи онњо 
иќтидокунандагонем».

24. Гуфт:6 «Оё (ба онњо иќтидо ме
кунед), агарчи ба шумо дине овар
даам, ки аз он чи бар он падарони 
худро ёфтаед, зиёдатар роњнамое 
аст?»7 Гуфтанд: «Њамоно мо ба он 
чи, ки шумо њамроњи он фиристо
да шудед, кофирем».

25. Пас, аз онњо интиќом каши
дем. Пас, дарнигар – оќибати ду
рўѓ до рандагон чї гуна буд?

26. Ва (ёд кун) чун иброњим ба 
падари худ ва ќавми худ гуфт: 
«Њамоно ман аз он чи шумо парас
тиш мекунед, безорам, –
27. магар аз Худое, ки маро био
фарид, пас, њамоно Ў маро њидоят 
хоњад кард».

28. Ва он (калимаи тавњид)ро дар 
фарзандонаш калимаи боќимонда 
сохт,8 то бувад ки (кофирон аз 
ширк) бозгарданд.

29. балки ин гурўњ (аз кофиро
ни ќурайш) ва падаронашонро 
бањраманд сохтам, то ваќте ки ди
ни рост ва Пайѓамбари ошкор ба 
онњо омад.

30. Ва он гоњ, ки дини рост ба он
њо омад, гуфтанд: «ин љоду аст ва 
ња моно мо ба он кофирем».

31. Ва гуфтанд: «Чаро ин ќуръон 
бар марде бузург аз ањли ин ду 
дењ9 фурў фиристода нашуд?»

32. Оё онњо рањмати Парвардиго
ратро таќсим мекунанд? Мо (мо
яи) рўзгузарониашонро дар зин
дагонии дунё дар миёни онњо 
таќсим кардаем; ва баъзеашонро 
бар баъзе баланд мартаба сохта
ем, то баъзеашон баъзеро хидмат
гор гиранд. Ва рањмати Парвар
дигорат аз он чи љамъ мекунанд, 
бењтар аст.

33. Ва агар (эњтимоли) он наме
буд, ки њамаи мардум як гурўњ ме
шаванд, албатта, барои хонањои 
касоне, ки ба (Худои) рањмон ко
фир мешаванд, саќфњо аз нуќра 
месохтем ва нардбонњо низ, ки бар 
он боло бароянд;
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34. ва барои хонањояшон дар во
зањо (низ аз нуќра) ва тахтњое, ки 
бар он такя зада нишинанд;

35. ва ороиши бисёр (месохтем). 
Ва њамаи ин ба љуз андак бањ ра
мандии дунё (чизе) нест. Ва охи
рат назди Парвардигорат аз они 
парњезгорон аст.

36. Ва њар кас, ки аз ёди (Худои) 
рањмон ѓофил шавад, барои ў 
шайтоне баргуморем, пас он шай
тон ўро њамнишин бошад.

37. Ва ба дурустї ки шайтонњо 
одамиёнро аз роњ бозмедоранд ва 
одамиён мепиндоранд, ки онњо 
роњёфтагонанд,

38. то он ваќт, ки одамї пеши Мо 
наояд. Он гоњ (ба шайтони худ) 
гўяд: «Эй кош, дар миёни ма ну дар 
миёни ту масофаи маш ри ќу маѓриб 
мебуд! Пас, ту бад њам ни шинї!»

39. Ва (гўем): «имрўз шуморо 
(ин орзу) суд надорад, зеро шумо, 
азбаски ситам кардаед, дар азоб 
бо њам шарикед».

40. Оё ту каронро шунавонида ме
тавонї? Ё кўрон ва он касро, ки 
дар гумроњии ошкор аст, роњ на
муда метавонї?

41. Пас, агар туро (аз ин олам) 
бибарем, пас, албатта, Мо аз ин 
гурўњ интиќомкашанда њастем.
42. Ё агар он чиро, ки ба онњо ваъ
да додем, ба ту бинамоёнем, пас 
њамоно Мо бар онњо Тавоноем.

43. Пас, ба он чи ба сўи ту вањй 
фиристода шуд, чанг зан, њамоно 
ту бар роњи рост њастї!

44. Ва ба ростї ки ќуръон барои 
туву ќавми ту панд аст. Ва шумо 
суол карда хоњед шуд.

45. Ва ононро аз пайѓамбарони 
Мо, ки пеш аз ту фиристода бу
дем, бипурс: «Оё ба љуз (Худои) 
рањ мон худоёни дигар сохта бу
дем, ки ибодат карда шаванд?»

46. Њамоно, Мўсоро бо нишо на
њои Худ ба сўи Фиръавн ва пеш
во ёни ќавми ў фиристодем; пас 
гуфт: «Њамоно, ман пайѓамбари 
Пар вардигори оламиёнам».

47. Пас, он њангом ки нишонањои 
Мо ба онњо омад, ба он (нишона)
њо механдиданд.
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48. Ва ба онњо њељ нишонае наме
намоёнидем, магар он ки вай аз 
ни шонаи дигар бузургтар буд. Ва 
он њоро ба азоб гирифтор кардем, 
бувад ки (аз дини ботил) баргар
данд.

49. Ва гуфтанд: «Эй љодугар, ба
рои мо ба (даргоњи) Парвардиго
рат – ба он чи назди ту паймон 
кар дааст, дуо кун! ба ростї, ки мо 
роњёфтагонем».

50. Пас, он њангом ки азобро аз 
онњо дур кардем, онњо паймон ши
кастанд.

51. Ва Фиръавн дар миёни ќавми 
худ овоз доду гуфт: «Эй ќавми 
ман, оё подшоњии Мисру ин љўй
њо, ки зери (кўшки) ман меравад, 
аз они ман нест?! Оё намебинед?»

52. Не, балки ман аз ин кас бењ
тарам, ки вай хор аст ва наметаво
над, ки сухани равшан гўяд.10

53. Пас, чаро даствонањои заррин 
бар вай фуруд оварда нашуд, ё ча
ро фариштагон бо ў њамроњ наома
данд?»

54. Пас, ќавми худро сабукаќл 
ёфт, то онњо фармони ўро ќабул 
кар данд, њамоно онњо гурўњи фо
сиќ буданд.

55. Ва он њангом, ки Моро ба 
хашм оварданд, аз онњо интиќом 
ка шидем, пас, њамаи онњоро якљо 
ѓарќ сохтем.

56. Ва онњоро пешиниён ва барои 
пасиниён масале сохтем.

57. Ва он гоњ, ки ба писари Марям 
масал зада шуд, ногањон ќавми 
ту аз ин ба хушваќтї овоз баланд 
карданд.

58. Ва гуфтанд: «Оё худоёни мо 
бењтаранд, ё ў?»11 бо ту ин њарфро 
на заданд, магар барои љидол. бал
ки онњо ќавме хусуматкунандаанд.

59. Ў ба љуз бандае (каси дигар) 
нест, ки бар вай инъом кардем ва ўро 
барои банї исроил нишона сохтем.

60. Ва агар мехостем, бадали шу
мо фариштагоне месохтем, ки дар 
замин халифа шаванд.



494 43. сураи ЗуЊруФ

61. Ва њамоно ў12 нишона барои 
ќиё мат аст, пас, дар ќиёмат шубња 
ма кунед! Ва (бигў:) «ба ман пай
равї кунед, ин роњи рост аст!

62. Ва (бояд ки) Шайтон шумо
ро бознадорад. Њамоно ў шуморо 
душ мани ошкор аст».

63. Ва он гоњ, ки исо бо мўъ љи
зањо омад, гуфт: «Њамоно ман ба 
шумо њикматро овардам ва (ома
даам) то барои шумо баъзеи он 
чиро баён кунам, ки дар он ихти

лоф мекунед. Пас, аз Худо битар
сед ва фармони ман баред!

64. ба дурустї ки Худо Парвардиго
ри ман ва Парвардигори шумо аст, 
Ўро бипарастед! роњи рост ин аст».

65. Пас, гурўњњо дар миёни хеш 
их тилоф карданд. Пас, вой бар ка
соне, ки ситам карданд – аз азоби 
рўзи дарддињанда!

66. Магар нигарони ќиёмат нес
танд, ки ногањон ба онњо биёяд ва 
онњо хабардор набошанд?

67. Он рўз дўстон ба якдигар душ
ман бошанд, магар парњезгорон,

68. ки (гуфта шавад): «Эй бан
дагони Ман, имрўз бар шумо њељ 
тарсе нест ва шумо андўњгин на
шавед –

69. касоне, ки ба оятњои Мо имон 
оварданд ва мусулмон буданд!»

70. (боз гуфта шавад:) «Шумо ва 
занонатон хушњолона ба бињишт 
дароед!»

71. бар онњо косањои бузурги зар
рин ва кўзањо низ давр занонда 
шавад; ва дар он љо њар чи нафс 
бихоњад ва чашмњо аз (дидани) он 
лаззат бибарад, њаст. Ва шумо дар 
он љо љовидон бошед.

72. Ва ин он бињишт аст, ки ба 
шумо – ба сабаби он чи амал ме
кардед, ато карда шуд.

73. Дар он љо барои шумо мевањои 
бисёр њаст, ки аз он мехўред.
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74. ба ростї ки гунањгорон дар 
азоби дўзах љовидонанд.
75. (азоб) аз онњо суст карда на
шавад ва онњо дар ин (азоб) ноу
мед шуда, хомўш бошанд.
76. Ва Мо бар онњо ситам накар
дем, валекин онњо худ ситамгар 
бу данд.
77. Ва овоз дињанд: «Эй Молик, 
бояд ки Парвардигорат моро ба 
марг њукм кунад». (Молик) гўяд: 
«Њамоно шумо њамеша бошанда
гонед».
78. ба дурустї ки ба шумо суха
ни рост овардем, валекин аксари 
шумо сухани ростро (дили) но хо
њонед.
79. Оё (кофирон) дар коре азм ус
тувор кардаанд? Пас, њамоно Мо 
низ азмустуворкардаем.
80. Оё мепиндоранд, ки Мо суха
ни пинњону саригўшии онњоро на
ме шунавем? Оре, (мешунавем) ва 
фиристодагони Мо назди онњо ме
нависанд.
81. бигў: «агар (собит гардад, ки 
Худои) рањмонро фарзанде бо
шад, пас, ман нахустин ибодат ку
нанда(и Ў) бошам.
82. Пок аст Парвардигори осмон
њову замин, Худованди арш, аз он 
чи баён мекунанд».
83. Пас, онњоро бигузор, то (дар 
ботил) бањс кунанд ва бозї пеш 
гиранд, то он ки ба он рўзашон, 
ки ба онњо ваъда дода мешавад, 
мулоќот кунанд.
84. Ва Ў Он (Худой) аст, ки (њам) 
дар осмон Худо асту (њам) дар за
мин Худо. Ва Ў боњикмати Доно 
аст.
85. Ва бисёр бобаракат аст Он, ки 
подшоњии осмонњо ва замин ва он 
чи дар миёни њар дуст, аз они Ўст 
ва илми ќиёмат назди Ўст ва ба 
сўи Ў баргардонида мешавед.

86. Ва касоне, ки (кофирон) он
њоро ба љуз Худо парастиш ме
кунанд, шафоат карда наметаво
нанд, лекин касоне (шафоат кар
да метавонанд), ки гувоњии рост 
дода бошанд; ва онњо (ба дил ин 
гувоњии худро) медонанд.13

87. Ва агар аз онњо суол кунї, ки: 
«Кї онњоро биофарид?» – албат
та, гўянд: «Худо (офаридааст)». 
Пас, чї гуна (аз ибодати Ў) бар
гардонида мешаванд?
88. Ва сухани Пайѓамбар, ки 
гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
ња мо но онњо гурўње њастанд, ки 
имон намеоранд».
89. Пас (фармудем:) «аз онњо рў 
гардону бигў: «салом(и видоъ)!» 
Пас, хоњанд донист».
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44. Сураи духОн
(ДуД)

Дар Макка нозил шуд, 59 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.

2. ќасам ба Китоби равшан,

3. ки њамоно Мо ин Китобро дар 
Шаби муборак1 фуруд овардем ва 
њамоно Мо Тарсонанда будем.

4. Дар он (Шаби муборак) њар ко
ри устувор људо карда мешавад,

5. ба фармудане аз назди Мо. ба 
ду рус тї ки Мо Фиристанда будем,2

6. њамчун бахшоише аз назди Пар
вардигорат, ба ростї ки Ў Шуна
вои Доно аст.

7. Парвардигори осмонњову за
мин ва он чи дар миёни њар ду аст 
– агар яќинкунандаед.
8. Њељ худое ба љуз Ў нест, зинда 
мекунад ва мемиронад, Парварди
гори шумо ва Парвардигори пада
рони пешини шумост.

9. балки (кофирон) ба њоле дар 
шуб њаанд, ки (бо ќуръон) бозї 
ме кунанд.
10. Пас, рўзеро нигарон бош, ки 
ос мон дуде ошкор биёрад,

11. ки мардумро фурў гирад. ин 
азоби дарддињанда аст.
12. (Гўянд:) Эй Парвардигори мо, 
азобро аз мо дур кун, ба ростї ки 
мо мўъмин мешавем!

13. Онњоро чї гуна панд гирифтан 
бошад, дар њоле ки Пайѓамбари 
ошкор ба онњо омада буд,
14. сипас, аз ў рўй гардонидан ду 
гуф танд: «(ин шахс) омўхта шу
даи девона аст».

15. ба дурустї ки Мо азобро ан
даке бардоранда њастем. Њамоно 
шумо (ба куфр) бозгардандаед.
16. рўзе, ки он даргирифти сахти 
бузург кунем, њамоно Мо инти
ќом кашандаем.

17. Ва ба ростї ки Мо пеш аз онњо 
ќавми Фиръавнро имтињон кар
дем; ва пайѓамбари гиромиќадр ба 
онњо омад.
18. (бо ин сухан) ки: «бандагони 
Худоро ба ман супоред!3 Њамоно 
ман барои шумо пайѓамбари боа
монатам».
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19. Ва ин, ки: «ба Худо саркашї 
макунед; ба ростї ки ман њуљљати 
ошкорро пеши шумо биёрам!

20. Њамоно ман аз он ки маро 
санг сор кунед, ба Парвардигори 
худам ва Парвардигори шумо па
ноњ гирифтам.

21. Ва агар ба ман бовар надоред, 
пас, аз ман яксў шавед!»
22. Пас, ба даргоњи Парвардиго
раш дуо кард, ки онњо ќавми гу
нањ горанд.

23. (Гуфтем:) «Пас, бандагони 
Ма ро ваќти шаб бибар! ба ростї 
ки шумо таъќиб карда шавед.
24. Ва дарёро орамида бигузор, ња
мо но онњо лашкаре ѓарќшу да анд!»

25. Чї бисёр аз бўстонњову чаш
мањо гузоштанд;
26. ва киштњову мањалњои гиромї;
27. ва нозу неъмат, ки дар он бар
хурдор буданд.

28. Њамчунин шуд. Ва ин чизњоро 
ба гурўњи дигар ато кардем.
29. Ва осмону замин бар ин 
ќавм(и Фиръавн) нагирист ва ба 
он њо мўњлат дода нашуд.

30. Њароина, Мо банї исроилро 
аз азоби хоркунанда наљот додем,

31. (ки) аз (љониби) Фиръавн 
(буд). ба дурустї ки Фиръавн 
сар ка ше аз исрофкорон буд.

32. Ва ба ростї ки банї исроилро 
дониста бар оламиён баргузидем.
33. Ва аз мўъљизот – он чи дар 
он им тињони ошкор буд, ба онњо 
додем.
34. ба дурустї ки онњо мегўянд:

35. «Оќибати кор ба љуз њамин 
марги нахустини мо (чизе) нест. 
Ва мо барангехташаванда нестем.

36. агар ростгў њастед, пас пада
рони моро биёред!»

37. Оё онњо бењтаранд ё ќавми 
Туббаъ4 ва касоне, ки пеш аз онњо 
буданд? Онњоро њалок сохтем; ња
моно онњо гунањгор буданд.

38. Ва осмону замин ва он чиро, 
ки дар миёни њар ду аст, ба бозї 
наофаридаем.

39. ин њар дуро наофаридем, ма
гар ба тадбири дуруст; валекин ак
сарашон намедонанд.
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40. ба ростї ки рўзи ќиёмат ваъ
дагоњи њамаи онњо якљо аст –

41. рўзе, ки њељ дўсте аз дўсти ди
гар чизеро дафъ накунад ва онњо 
ёрї дода нашаванд,

42. магар он, ки Худо бар ў рањм 
карда бошад. Дар њаќиќат Худо 
Ѓолиби Мењрубон аст.

43. ба ростї ки дарахти заќќум –

44. таоми гунањгорон аст.

45. Монанди миси гудохта дар ши
камњо биљўшад,

46. монанди љўшидани оби гарм.

47. (Гўем: «Эй фариштагон) ин гу
нањгорро бигиред, пас, ўро ба сахтї 
ба сўи миёнаи дўзах бикашед!

48. сипас, бар сари ў аз оби гарм 
бирезед, ки ин уќубат аст!»
49. (Гўем:) «бичаш, њамоно ту бу
зургвору гиромиќадр њастї!5

50. Дар воќеъ, ин њамон аст, ки 
дар он шубња мекардед».
51. Њамоно, парњезгорон дар љой
њои боамн бошанд, –

52. дар бўстонњову чашмањо.
53. рў ба рўи якдигар шуда, аз ња
рири нозук ва њарири ѓафс (љома) 
бипўшанд.

54. Њол инчунин бошад. Ва он
њоро бо њурони кушодачашм љуфт 
кунем.
55. Он љо эмин шуда, њар меваро 
биталабанд.

56. Он љо маргро начашанд, магар 
марги нахустин, (ки онро чашида 
буданд). Ва Худо онњоро аз азоби 
дўзах нигоњ дошт,

57. ки он бахшоишест аз љониби 
Парвардигорат. Њамоно ин пи рў
зии бузург аст.

58. Љуз ин нест, ки ќуръонро ба 
забони ту осон сохтем, то бувад ки 
онњо пандпазир шаванд.

59. Пас, нигарон бош, њамоно он
њо (низ) нигаронанд!

45. Сураи љОСия
(баЗОНуДарОМаДа)

Дар Макка нозил шуд, 37 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.
2. Фурў фиристодани ин Китоб аз 
љониби Худои Ѓолиби боњикмат 
аст.
3. ба ростї ки дар осмонњову за
мин барои мўъминон нишонањое 
њаст.

4. Ва дар офариниши шумо ва (дар 
офариниши) он чи аз љон ва рон па
роканда месозад, барои ќав ме, ки 
яќин мекунанд, ни шо нањо њаст.

5. Ва дар омадурафти шабу рўз ва 
дар он, ки Худо аз осмон рўзиро 
фуруд овард, пас ба сабаби он за
минро – баъди мурда буданаш 
– зинда кард; ва дар гардонида
ни бодњо – барои ќавме, ки ба аќл 
дармеёбанд, нишонањо њаст.

6. ин нишонањои Худо аст, ки 
онро ба ростї бар ту мехонем. Пас, 
баъди (панди) Худо ва оят њои Ў 
ба кадом сухан имон меоранд?
7. Вой бар њар дурўѓгўи гунањгор!

8. Оятњои Худоро, ки бар вай хон
да мешавад, мешунавад, сипас, 
му такаббирона (дар куфр) исрор 
меварзад; гўё онро нашунидааст. 
Пас, ўро аз азоби дарддињанда ха
бар дењ!

9. Ва чун бар чизе аз оятњои Мо 
во ќиф шавад, онро ба тамасхур 
ги рад. Онњоро азоби хоркунанда 
аст.

10. Дар пешопешашон дўзах аст. 
Ва он чи ба даст оварданд ва низ 
он, ки ба љуз Худо дўстон гириф
та анд, аз онњо чизеро дафъ наку
над. Ва онњоро азоби бузург аст.

11. ин (ќуръон) њидоят аст ва ба
рои касоне, ки ба оятњои Парвар
дигорашон кофир шуданд, азобе 
аз уќубати дарддињанда њаст.

12. Худо Он аст, ки дарёро барои 
шу мо мусаххар кард, то киштињо 
дар он ба фармони Ў равон ша
ванд ва то аз фазли Ў талаб(и 
рў зї) кунед; ва бувад ки шумо 
шукр гузорї кунед.

13. Ва њамаи он чиро, ки дар ос
монњо аст ва он чиро, ки дар за
мин аст – якљо, аз љониби Худ (па
дид оварда), барои шумо мусах
хар кард. ба дурустї, дар ин ба
рои гурўње, ки тафаккур меку
нанд, нишонањое њаст.
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14. ба мўъминон бигў: аз касоне, 
ки аз рўзњои Худо тарс надоранд,1 
даргузаранд, то Худо гурўњеро (аз 
онњо) ба (ќадри) он чи мекарданд, 
сазо дињад.

15. Њар ки кори шоиста бикунад, 
пас, ба (нафъи) ўст; ва њар ки бад
корї кунад, пас, вабол бар ўст. 
си пас, ба сўи Парвардигоратон 
боз гар донида хоњед шуд.

16. Ва ба ростї ки ба банї исро
ил Китоб ва донишмандї ва пай
ѓамбарї додем ва аз неъматњои 

покиза ба онњо рўзї ато кардем 
ва он њоро бар оламиён фазилат 
бахши дем.

17. Ва дар боби дин ба онњо ни шо
нањои равшан додем; пас, аз рўи 
њасад бо якдигар ихтилоф накар
данд, магар баъд аз он, ки дониш ба 
онњо омад. Њамоно Парвардигорат 
рўзи ќиёмат дар он чи, ки дар он 
ихтилоф мекарданд, њукм кунад.

18. сипас, туро бар роњи ошкор аз 
дин муќаррар кардем; пас, ба он 
пайравї кун ва ба хостањои касо
не, ки намедонанд, пайравї макун!

19. ба дурустї ки онњо аз (уќу
бати) Худо чизеро дафъ нахоњанд 
кард. Њамоно ситамгарон корсози 
якдигаранд; ва Худо Корсози пар
њезгорон аст.

20. ин (ќуръон) барои мардум 
да лелњои равшан аст ва барои гу
рўње, ки яќин мекунанд, њидоят ва 
бахшоиш аст.

21. Оё касоне, ки бадињо карданд, 
пиндоштанд, ки онњоро монан
ди касоне бикунем, ки имон овар
данд ва корњои шоиста карданд – 
зиндагонии онњо ва мурдани онњо 
яксон бошад? Чї бад њукмест 
њукми онњо!

22. Ва Худо осмонњову заминро 
ба тадбири дуруст офарид ва то 
(оќибати кор) њар шахсе ба (ќад
ри) он чи амал кардааст, љазо дода 
ша вад; ва бар онњо ситам карда 
на шавад.
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23. Оё касеро дидї, ки хоњиши 
наф си худро худои худ гирифта
аст; ва Худо ўро – бо вуљуди до
ниш – гумроњ кард ва бар гўшу 
ди лаш мўњр нињод ва бар чашмаш 
пар да пайдо кард? Пас, кист баъ
ди Худо, ки ўро роњ намояд? Оё 
панд намегиред?

24. Ва гуфтанд: «ба љуз њамин 
зин да гонии инљањонии мо зинда
го ние нест: мемирем ва зинда ме
шавем ва моро ба љуз замона 
(чизе) њалок намекунад». Ва он
њо ро ба ин њељ донише нест. Ва он
њо ба љуз гумонкунанда (каси ди
гар) нестанд.

25. Ва чун оятњои равшани Мо бар 
онњо хонда шавад, бурњони онњо ба 
љуз ин нест, ки гўянд: «агар рост гў 
њастед, падарони моро биёред!»

26. бигў: «Худо шуморо зинда ме
кунад, сипас, шуморо мемиронад, 
сипас, ба рўзи ќиёмат – њељ шубња 
дар он нест – шуморо љамъ меку
над. Валекин аксари мардум наме
донанд».

27. Ва подшоњии осмонњову замин 
аз они Худост; ва рўзе, ки ќиёмат 
барпо шавад – он рўз табоњкорон 
зиёнкор шаванд.

28. Ва њар гурўњеро базонударо ма
да мебинї, њар гурўње ба сўи Но
ма(и аъмол)аш хонда шавад.2 (Гў
ем:) «имрўз шумо ба (ќадри) он чи 
мекардед, љазо дода мешавед».

29. (Гўем:) «ин Номаи Мо аст, ки 
ба ростї бар шумо сухан мегўяд. 
Он чиро, ки шумо мекардед, ња мо
но Мо менавиштем».

30. Пас, аммо касонеро, ки имон 
оварданд ва корњои шоиста кар
данд, Парвардигорашон дар рањ
мати Худ дарорад. Дар њаќи ќат ин 
пирўзии ошкор аст.

31. Ва аммо (ба) касоне, ки кофир 
шуданд, (гўем): «Оё оятњои Ман 
бар шумо хонда намешуд? Пас, 
такаббур кардед ва ќавми гу нањ
гор будед.

32. Ва чун гуфта мешуд, ки ваъ
даи Худо рост аст ва дар ќиёмат 
њељ шубња нест, мегуфтед: «Наме
донем, ќиёмат чист, ба љуз гумоне 
онро (чизи дигар) тасаввур наме
кунем ва мо яќинкунанда нестем».
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33. Ва уќубатњои он чи, ки ба он 
амал карда буданд, ба онњо ошкор 
шуд; ва он чи, ки ба он истењзо ме
карданд, онњоро фурў гирифт.

34. Ва гуфта шавад: «имрўз шу мо
ро фаромўш кунем, чунон ки шу мо 
мулоќоти ин рўзи худ ро фа ро мўш 
кардед ва љои шу мо дўзах аст ва 
шуморо њељ ёриди њан дае нест.

35. ин (азоб) ба сабаби он аст, ки 
шумо оятњои Худоро ба тамасхур 
гирифтед ва зиндагонии дунё шу
моро фирефта кард». Пас, имрўз 
аз дўзах берун карда нашаванд ва 

аз онњо хушнуд сохтани Худо та
лаб карда нашавад.

36. Пас, ситоиш Худойрост, ки 
Пар вардигори осмонњо ва Парвар
дигори замин ва Парвардигори 
ола миён аст.

37. Ва бузургї дар осмонњову за
мин Ўро аст ва Ў Ѓолиби боњик
мат аст.

46. Сураи аЊќОф
(реГисТОН)

Дар Макка нозил шуд, 35 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њо. Мим.

2. Фурў фиристодани ин Китоб аз 
љониби Худои Ѓолиби боњикмат 
аст.

3. Мо осмонњову замин ва он чи
ро, ки дар миёни њар ду аст, љуз ба 
тадбири дуруст ва ба ваќте муайян 
наофаридем. Ва касоне, ки кофи
ранд, аз он чи тарсонида шуданд, 
рўйгардонанд.

4. бигў: «Оё он чиро, ки ба љуз 
Худо мепарастед, дидед? ба ман 
бинамоёнед, ки аз замин чї чиз
ро офаридаанд? Оё онњоро дар 
осмонњо ширкате њаст? агар рост
гў њастед, китобе, ки пеш аз ин 
омада бошад, ё баќияе аз илм – ба 
ман биёред!»

5. Ва кист гумроњтар аз касе, ки 
ба љуз Худо чизеро бихонад, ки то 
рўзи ќиёмат (хонданашро) иљобат 
накунад? Ва ин маъбудони ботил 
аз хондани онњо ѓофиланд.
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6. Ва чун мардум љамъ карда ша
ванд, ин худоён ба онњо душман 
бошанд ва ибодати онњоро мункир 
бошанд.

7. Ва чун оятњои равшани Мо бар 
онњо хонда шавад, ин кофирон 
дар бораи сухани дуруст – чун бар 
он њо биёяд – гўянд: «ин сењри 
ош кор аст».

8. балки мегўянд: «(Пайѓамбар) 
он ро барбастааст». бигў: «агар 
он ро барбаста бошам, пас, шумо 
чи зеро аз Худо барои ман намета
вонед (дигар кунед); Худо ба он 
чи дар (бораи) ќуръон мегўед, 
До нотар аст. Дар миёни ману дар 
миё ни шумо Худо Гувоњ бас аст. 
Ва Ў Омурзгори Мењрубон аст».

9. бигў: «Ман аз пайѓамбарони нав
омада нестам1 ва намедонам бо ман 
ва бо шумо чї карда хоњад шуд;2 
ба љуз он чиро, ки ба сўи ман вањй 
фиристода мешавад, (чизеро) пай
равї намекунам; ва ман ба љуз тар
сонандаи ошкоро (дигаре) нес там».

10. бигў: «Чї мебинед: агар (ќур
ъ он) аз назди Худо бошад ва шу
мо ба он кофир шавед, дар њоле 
ки гувоње аз банї исроил бар 
ќуръ он гувоњї дода, имон орад 
ва шумо такаббур варзед? Њамоно 
Ху до гурўњи ситамгаронро роњ 
наме на мояд».3

11. Ва кофирон дар њаќќи мўъ
минон гуфтанд: «агар ин дин бењ
тар мебуд, онњо ба сўи он бар мо 
пешї намегирифтанд».4 Ва чун 
ба он роњ наёфтанд, хоњанд гуфт: 
«ин дурўѓе ќадим аст».

12. Ва пеш аз ќуръон Китоби Мў
со пешво ва бахшоиш буд. Ва ин 
Китобе аст бовардоранда, ба забо
ни арабї; барои ситамгаронро тар
сонидан ва барои некўкоронро 
муж да додан омадааст.

13. Њароина касоне, ки: «Парвар
дигори мо Худо аст» гуфтанду си
пас бар он устувор монданд, њељ 
тар се бар онњо нест ва онњо андўњ 
на хўранд.

14. Онњо ањли бињиштанд, он љо 
љо видонанд – дар подоши он чи 
ме карданд.
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15. ба одамї дар њаќќи падару мо
дараш некўкориро амр кардем. 
Модараш ўро ба душворї дар ши
кам бардоштааст ва ба душворї 
ўро зодааст; ва (аќалли мудда
ти) бор гирифтани ў – ва аз шир 
боз кардани ў сї моњ аст. Ва (зин
да монд) то ваќте ки ба камоли 
ќув вати худ расид; ва ба чињил 
сол расад, гўяд: «Эй Парвардиго
ри ман, илњом дењ маро, ки шук
ри ин неъмати Ту кунам, ки бар 
ману бар падару модари ман инъ
ом кардаї; ва кирдори шоиста ба 
љо орам, ки Ту аз он хушнуд шавї 
ва барои ман дар фарзандони ман 
салоњ пайдо кун! ба ростї ки ман 

ба сўи Ту бозгаштам ва ман аз му
сулмононам».

16. Онњо касонеанд, ки аз онњо 
не кў тарини он чиро, ки амал 
кар даанд, ќабул мекунем ва аз 
гу ноњонашон дармегузарем, то 
дар шумори ањли бињишт бо
шанд. ин ваъдаи ростест, ки ваъ
да дода мешаванд.

17. Ва он кас, ки ба падару мода
раш гуфт: «уф бар шумо,5 оё ба 
ман ваъда медињед, ки (аз ќабр) 
бароварда шавам, дар њоле ки 
ба тањќиќ, пеш аз ман табаќањои 
мардум гузаштаанд»; ва он њар 
ду ба даргоњи Худо фарёд карда 
гўянд: «Вой бар ту, имон ор, њама 
ваъдаи Худо рост аст!» Пас гўяд: 
«ин ба љуз афсонањои пешиниён 
(чизе) нест» –

18. онњо касонеанд, ки ваъ
даи азоб бар онњо собит шуд; 
(ва онњо) аз љумлаи умматњое аз 
љинниён ва ода миёнанд, ки пеш аз 
онњо гузаш таанд. ба дурустї ки 
онњо зиён кор буданд.

19. Ва њар якеро – ба (ќадри) он 
чи амал карданд – дараљањост; ва 
то Худо ба онњо љазои аъмолашон
ро ба тамом дињад; ва онњо ситам 
карда нашаванд.

20. Ва рўзе, ки кофирон бар оташ 
пеш оварда шаванд, (гуфта ша
вад): «Неъматњои худро дар зин
да го нии дунявиатон нобуд кардед 
ва ба он бањраманд шудед. Пас, им
рўз ба сабаби он, ки дар замин но
њаќ такаббур мекардед ва ба саба би 
он, ки бадкорї мекардед, шу мо ба 
азоби хорї љазо дода мешавед».
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21. Ва бародари ќавми Одро6 ёд 
кун, чун ќавми худро ба сарзами
ни ањќоф битарсонид – ва њаро
ина тарсонандагоне пеш аз вай ва 
пас аз вай гузашта буданд, – ки: 
«ба љуз Худо (дигаре)ро ибодат 
ма кунед! Њамоно ман бар Шумо аз 
азо би рўзи бузург метарсам».

22. Гуфтанд: «Оё пеши мо омадаї, 
то моро аз парастиши худоёнамон 
боздорї? Пас, агар аз ростгўён 
њас тї, он чиро биёр, ки ба мо ваъ
да медињї!»

23. Гуфт: «Љуз ин нест, ки илм 
наз ди Худо аст ва ман он чиро, ки 
њам роњи он фиристода шудам, ба 
шумо мерасонам. Валекин шумо
ро гурўње мебинам, ки нодонї ме
ку нед».

24. Пас, чун он (азоб)ро ба су
ра ти абре диданд, ки рў ба во ди
њояшон оварда буд, гуфтанд: «ин 
абри боронандае бар мо аст». бал
ки (ба њаќиќат) он (абр) чизе аст, 
ки шитоби онро талаб кардед. Он 
бодест, ки дар он азоби дард ди
њанда аст;

25. ба фармони Парвардигораш 
њар чизро барњам мезанад. Пас, чу
нон гаштанд, ки ба љуз хона њоя шон 
чизе дида намешуд. Њам чу нин гу
рўњи гунањгоронро љазо ме ди њем.

26. ба ростї, ба онњо9 чунон им
кон дода будем, ки ба шумо ончу
нон имкон надода будем; ва ба
рои онњо гўшњову чашмњо ва 
дил њо сохта будем. Пас – азбас
ки нишонањои Худоро инкор ме
карданд, – гўшњояшон ва чашм

њояшон ва дилњояшон чизеро аз 
онњо дафъ накард. Ва он чи, ки 
ба он истењзо мекарданд, онњоро 
фаро гирифт.

27. Ва, дар воќеъ, он чиро аз де
ња њо, ки гирдогирди шумо аст, 
ња лок кардем ва нишонањоро гу
ногун падид овардем, то бувад 
ки (ањли) онњо (аз куфр) бозгар
данд.

28. Пас, чаро онон,10 ки ба љуз Ху до 
барои таќарруб (ба Худо) он њоро 
маъбуд гирифта буданд, ба онњо 
ёрї надоданд? балки аз назарашон 
гум шуданд? Ва њамин аст ду рўѓи 
онњо ва он чи бармебофтанд.
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29. Ва (ёд кун) чун гурўње аз 
љин ро ба сўи ту равона сохтем, 
ќуръ онро мешуниданд; чун пеши 
Пай ѓам бар њозир шуданд, (бо 
якдигар) гуфтанд: «Хомўш бо
шед!» Пас, чун тамом карда шуд, 
ба сўи ќав ма шон бимкунанда боз
гаштанд.

30. Гуфтанд: «Эй ќавми мо, ња мо
но мо Китоберо шунидем, ки баъд 
аз Мўсо фуруд оварда шуда, тас
диќ кунандаи он чи аст, ки пеш аз 
ў буд; ба сўи дини рост ва ба сўи 
ро њи рост роњ менамояд!

31. Эй ќавми мо, (сухани) ба сўи 
Ху до даъваткунандаро ќабул ку
нед ва ба вай имон оред, то Худо 
ба рои шумо баъзе гуноњонатонро 
би омурзад ва ба шумо аз азоби 
дард дињанда паноњ дињад!

32. Ва њар ки (гуфтаи) ба сўи Ху
до даъваткунандаро ќабул на ку
над, пас, ў дар замин ољиз ку нан
да(и Худо) нест ва ўро ба љуз 
Ху до дўстон нестанд. Онњо дар 
гум роњии ошкоранд».

33. Оё надиданд: Худое, ки осмон
њову заминро офаридааст ва дар 
офаридани онњо монда нашудааст, 
Тавоно бар он аст, ки мурдагонро 
зинда кунад. Оре, чунин аст; дар 
њаќиќат Ў бар њар чиз Тавоно аст.

34. Ва рўзе, ки кофирон бар 
оташ пеш оварда шаванд (гуф
та шавад): «Оё ин (ваъда) дуруст 
нест?» Гўянд: «Оре, савганд ба 
Пар вардигорамон (дуруст аст)». 
Гўяд: «Пас, ба сабаби он, ки ко
фир будед, азобро бичашед!»

35. Пас, сабр кун, чунон ки пай
ѓамбарони соњибазм сабр карда 
бу данд ва барои онњо (уќубатро) 
ба шитоб талаб макун! рўзе, ки он 
чиро бибинанд, ки ба онњо ваъда 
дода мешавад, чунон аст, ки онњо, 
гўё, ба љуз як соат аз рўз (дигар) 
намонда буданд.11 (ин) пайѓом 
(расонидан) аст. Пас, ба љуз ќав
ми бад корон (касе) њалок карда 
на хо њад шуд.

47. Сураи муЊаммад

Дар Мадина нозил шуд, 38 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. (Худо) аъмоли касонеро, ки ко
фир шуданд ва (мардумро) аз ро
њи Худо боздоштанд, нобуд кард.

2. Ва касоне, ки имон оварданд ва 
корњои шоиста карданд ва ба он 
чи ки бар Муњаммад фуруд овар
да шуд – ва он рост аст аз љониби 
Парвардигорашон (фурудомада) 
– мўътаќид шуданд, (Худо) бади
њоя шонро аз онњо дур сохт ва њо
ла шонро ба салоњ овард.

3. ин ба сабаби он аст, ки кофи
рон ба ботил пайравї карданд; ва 
мўъминон ба дини рост, ки аз љо
ниби Парвардигорашон аст, пай
равї карданд. Њамчунин Худо ба
рои мардум масалњояшонро баён 
ме кунад.

4. Пас, чун ба кофирон рў ба рў 
ша вед,1 гарданњоро бизанед, то 
ваќ те ки дар онњо хунрезии бисёр 
кунед, пас бандњоро сахт устувор 
кунед!2 баъд аз ин, ё бо эњсон ха
лос кардан, ё ба иваз моле гириф
тан аст, то он, ки (ањли) љанг си
лоњи худро бинињад.3 (Њукм) ин 
аст. Ва агар Худо мехост, Худ аз 
онњо интиќом мекашид; валекин 
мехоњад, ки шуморо ба якдигар 
имтињон кунад. Ва касоне, ки дар 
роњи Худо кушта шуданд, пас аъ
молашонро нобуд нахоњад кард:

5. онњоро роњ хоњад намуд ва њо
лашонро ба салоњ хоњад овард;
6. ва ба бињиште, ки онњоро ба он 
шиносо кардааст, (ононро) хоњад 
даровард.

7. Эй мўъминон, агар Худоро ёрї 
дињед, (Худо) шуморо ёрї ме ди

њад ва ќадамњоятонро устувор ме
кунад.
8. Ва касоне, ки кофир шуданд – 
пас, њалок бод бар онњо – (Худо) 
аъ молашонро нобуд кард.

9. ин ба сабаби он аст, ки онњо чи
зеро написандиданд, ки Худо фу
руд овардааст, пас (Худо) аъмо
лашонро нобуд кард.
10. Оё дар замин сайр накардаанд, 
то бинигаранд: анљоми касоне, ки 
пеш аз онњо буданд, чї гуна буд – 
Худо онњоро барњам зад. Ва кофи
ронро монанди ин (уќубат) аст.

11. ин ба сабаби он аст, ки Худо 
Кор сози мўъминон аст; ва кофи
ронро њељ корсозе нест.
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12. ба дурустї, Худо касонеро, ки 
имон овардаанд ва корњои шоис та 
кардаанд, ба бўстонњое дармеова
рад, ки зери он љўйњо равон аст. 
Ва касоне, ки кофир шуданд, (дар 
дунё) бањра бармегиранд ва ме
хўранд – чунон ки чањорпоён ме
хўранд; (ва дар охират) оташ љои 
онњо аст.
13. Ва бисёр аз дењањо, ки (ањли) 
онњо аз (ањли) дењаи ту, ки туро 
аз он берун кард, ќавитар буданд 
– онњоро њалок сохтем. Пас, ба
рои онњо њељ ёридињандае набуд.

14. Оё њар ки бар тариќаи равшан 
аз (љониби) Парвардигори хеш бо
шад, монанди он касонест, ки бад
кориашон дар назарашон ороста 

карда шуд ва ба хоњишњои (наф
сонии) худ пайравї карданд?
15. Масали бињиште, ки ба пар
њезгорон ваъда дода шуд, ин аст: 
дар он љўйњое аст аз об, ки (ба 
дер мондагї) таѓйир наёфтааст; 
ва љўйњое аст аз шир, ки мазаи он 
барнагаштааст; ва љўйњое аст аз 
маи лаззатдињанда барои ошоман
дагон; ва љўйњое аст аз асали соф
кардашуда; ва барояшон он љо аз 
њар гуна мевањо њаст; ва (он њо
ро) аз Парвардигорашон омур
зиш аст. (Оё онњо) монанди ка
сонеанд, ки њамеша дар оташ бо
шанд, дар њоле ки ба онњо оби 
гарм ошомонида шавад, пас (он) 
рўдањояшонро порапора созад.

16. Ва аз мардум касоне њастанд, 
ки ба сўи ту гўш менињанд, то ваќ
те ки аз назди ту берун раванд, 
ба касоне, ки илм дода шуда анд, 
гўянд: «(Пайѓамбар) алњол чї 
гуфт?» Онњо касоне њастанд, ки 
Ху до бар дилњояшон мўњр ни њо
дааст ва хоњиши нафси худро пай
равї карданд.
17. Ва (Худо) ба касоне, ки роњёб 
шуданд, њидоят афзуд ва ба онњо 
парњезгориашонро ато кард.

18. Пас, (кофирон) магар ќиё мат
ро нигарон нестанд, ки ногањон 
ба онњо фаро расад? ба тањќиќ ки 
аломатњои ќиёмат омадааст. Пас, 
ваќте ки ќиёмат ба онњо биёяд, ба
рояшон панд гирифтани онњо ди
гар чї суд дорад?
19. Пас, яќин кун, ки ба љуз Ху до 
њељ маъбуде нест; ва барои гуно
њони худ ва (низ) дар њаќќи мар
дон ва занони мўъмин омурзиш 
талаб кун! Ва Худо љои омаду
рафти шумо ва љои монданатонро 
медонад.
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20. Ва мўъминон мегўянд: «Чаро 
(дар боби љињод) сурае фурў фи
ристода нашуд?» Пас, чун сурае 
муњ кам фиристода шавад ва дар 
он «љанг» зикр карда шавад, касо
неро, ки дар дилњояшон беморист, 
бибинї, ки монанди назар карда
ни касе, ки ба сабаби (расидани) 
марг бењуш шуда бошад, ба сўи ту 
ме нигарад. Пас вой бар онњо!

21. (Кори онњо) фармонбардорї 
ва сухани некў гуфтан аст. Пас, 
чун кор азм карда шавад, агар 
ваъ даи худро бо Худо рост мекар
данд, барояшон бењтар мебуд.

22. Пас, (эй мунофиќон), агар њо
ким шавед, аз шумо ин таваќќўъ 
аст, ки дар замин табоњкорї кунед 
ва ќатъи (пайванди) хешовандї 
на моед.

23. Онњо касонеанд, ки Худо он
њоро лаънат кард, пас, онњоро кар 
сохт ва чашмњояшонро кўр кард.

24. Оё дар ќуръон андеша на
мекунанд? балки бар дилњо(и 
онњо) ќуфлњо (нињода) аст?

25. Њамоно касоне, ки пас аз он, 
ки роњи њидоят ба онњо ошкор 
шуд, бар (љониби) пушти хеш бар
гаш танд.4 Шайтон (инкор кардан
ро) барояшон ороста кардааст ва 
(Худо) ба онњо мўњлат додааст.

26. ин њама ба сабаби он аст, ки 
онњо ба касоне, ки чизи фурў
фи рис тодаи Худоро написанди
данд, гуфтанд:5 «Дар баъзе корњо 
ба шумо фармонбардорї хоњем 
кард». Ва Худо пинњон сухан гуф
та ни онњоро медонад.

27. Пас, њол чї гуна бошад, ваќ те 
ки фариштагон рўњашонро ќабз 
кунанд, рўйњояшонро (барои рўй
гардон шудан аз њаќ) ва пушт њоя
шонро (барои пушт гардонидан ба 
ањли њаќ) мезананд?

28. ин (уќубат) ба сабаби он аст, 
ки онњо ба чизе пайравї карданд, 
ки Худоро ба хашм овард ва хуш
нудии Ўро написандиданд. Пас, 
Ху до аъмолашонро нобуд сохт.

29. Оё касоне, ки дар дилњояшон бе
мо рист, пиндоштаанд, ки Худо ки
на њоя шонро ошкор нахоњад кард?
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30. Ва агар мехостем, онњоро ба ту 
ме намоёнидем, пас, ту онњоро аз ќиё
фаашон мешинохтї.6 Ва, албатта, 
онњоро аз оњанги сухан би ши носї. 
Ва Худо аъмолатонро медонад.

31. Ва, албатта, шуморо имтињон 
кунем, то аз шумо муљоњидону со
биронро бишиносем ва ањволи шу
моро биозмоем.

32. Њамоно касоне, ки кофир шу
данд ва (ќавми худро) аз роњи 
Худо боздоштанд ва бо Пайѓамбар 
– баъд аз он, ки роњи њидоят ба 
онњо равшан шуд – мухолифат 

кар данд, ба Худо њељ зиён намера
сонанд ва Худо амалњояшонро но
буд хоњад кард.

33. Эй мўъминон, Худоро фар
мон баред ва Пайѓамбарро фар
мон баред ва амалњои худро бо
тил макунед!

34. ба ростї, касоне, ки кофир 
шу данд ва (мардумро) аз роњи 
Ху до боздоштанд, сипас дар њоли 
ко фир будан бимурданд, Худо 
онњоро њаргиз нахоњад омурзид.

35. Пас, сустї макунед ва (кофи
ронро) ба сўи сулњ махонед ва 
шумо ѓолибед ва Худо бо шумост 
ва амалњоятонро њаргиз нобуд на
хоњад сохт.

36. Љуз ин нест, ки зиндагонии 
дунё бозї ва бењудагист. Ва агар 
имон оред ва парњезгорї кунед, 
(Худо) ба шумо муздатонро ме ди
њад ва аз шумо (њамаи) мол њоя
тон ро наметалабад.

37. агар аз шумо молатонро бита
лабад, пас (дар талаб) истодагї ку
над, он гоњ бухл кунед; ва он бух лу 
кинањои шуморо ба рўи кор орад.

38. Огоњ шавед, шумо, эй касо
не, ки хонда мешавед, то дар роњи 
Худо харљ кунед! Пас, аз шумо 
касе њаст, ки бухл мекунад. Ва 
њар ки бухл кунад, љуз ин нест, 
ки аз хеш бухл мекунад.7 Ва Худо 
Тавонгар аст ва шумо мўњтољед. 
Ва агар рўйгардон шавед, гурўње 
дигарро ѓайри шумо бадал мео
рад: пас (он гурўњ) монанди шумо 
набошанд.
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48. Сураи фаТЊ

(ПирЎЗї)

Дар Мадина нозил шуд, 29 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба дурустї ки Мо барои ту фат
њи ошкороро1 њукм кардем,

2. то Худо аз гуноњи ту2 он чиро, 
ки собиќ гузашт ва он чиро, ки пас 
воќеъ шуд, барои ту биомурзад ва 
неъмати Худро ба ту тамом кунад 
ва ба ту роњи ростро бинамояд.

3. Ва то Худо туро ба нусрати ќа
вї ёрї дињад.

4. Ў Он (Худой) аст, ки дар дил
њои мўъминон оромиш фуруд 
овард, то имоне ба имони со би ќа
шон афзун шавад. Ва лаш кари ос
мон њо ва замин аз они Худо аст. 
Ва Худо Донои бо њик мат аст;

5. то мардону занони мўъминро 
ба бўстонњое дарорад, ки зери он 
љўйњо равон аст, дар њоле ки дар 
он љо љовидонанд; ва аз онњо бади
њояшонро мањв кунад. Ва ин наз
ди Худо пирўзии бузург аст.

6. Ва то мардону занони мунофиќ 
ва мардону занони ширковаранда
ро, ки ба Худо гумони бад доранд, 
азоб кунад. Гардиши бад бар онњо 
афтад, Худо бар онњо ба хашм 
омад ва онњоро лаънат кард ва ба
рояшон дўзахро омода сохт. Ва 
(дўзах) бад љоест.

7. Ва лашкари осмонњо ва замин 
аз они Худо аст. Ва Худо Ѓолиби 
боњикмат аст.

8. ба дурустї ки Мо туро гувоњ ва 
муждадињанда ва тарсонанда фи
ристодем,

9. то ба Худо ва пайѓамбари Ў 
имон оред ва то ба ў ёрї дињед ва 
Ўро бузург доред ва бомдоду бе
гоњ Ўро ба покї ёд кунед.
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10. ба дурустї, касоне, ки бо ту 
байъат3 мекунанд, љуз ин нест, ки 
бо Худо байъат мекунанд.4 Дасти 
Худо болои дастњояшон аст. Ва њар 
ки паймон бишиканад, љуз ин нест, 
ки ба зарари худ паймон меши
канад. Ва њар ки ба он чи бо Ху до 
паймон кардааст, вафо кунад, пас, 
музди бузурге ўро хоњад дод.

11. Пасмондагон аз аъробиён5 ба 
ту хоњанд гуфт: «амвол ва фар
зан донамон моро машѓул кард, 

пас, барои мо омурзиш талаб 
кун!» бо забони худ он чиро ме
гўянд, ки дар дилњояшон нест. би
гў: «агар Ху до ба шумо зиён расо
ни дан хо њад, ё дар њаќќи шумо 
суд додан хо њад, пас, кї ме та
вонад барои шу мо чизеро аз Худо 
(дигар кунад)?» балки Худо аз он 
чи мекунед, Хабардор аст.

12. балки гумон кардед, ки Пай
ѓамбар ва мўъминон њаргиз ба 
сўи ањли хонаи хеш боз нахоњанд 
гашт; ва ин гумон дар дили шумо 
орос та шуд; ва гумони бад кардед; 
ва ќавми њалокшуда будед.

13. Ва њар ки ба Худо ва пай ѓам
бари Ў имон наоварад – пас, ња
моно Мо барои кофирон оташро 
омода кардаем.

14. Ва подшоњии осмонњову замин 
аз они Худо аст, њар киро хоњад, 
меомурзад ва њар киро хоњад, 
азоб мекунад. Ва Худо Омурзгори 
Мењрубон аст.

15. Ваќте ки барои ба даст овар
дани ѓаниматњо равона шавед, он 
пасмондагон ба ту хоњанд гуфт: 
«бигузоред моро, то аз паи шумо 
равем!» Мехоњанд, ки сухани Ху
доро табдил кунанд. бигў: «Шумо 
њаргиз пайравии мо нахоњед кард 
– Худо пеш аз ин њамчунин фар
мудааст». Пас, хоњанд гуфт: «Не, 
балки ба мо њасад мекунед». бал
ки инњо (њамеша) фањм намекар
данд, магар андаке.
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16. ба пасмондагони аъробиён 
бигў: «Шумо барои корзори ќав ме 
– дорои нерўи сахти љангї – хон
да хоњед шуд, ки бо онњо љанг ку
нед, ё он ки мусулмон шаванд. 
Пас, агар фармонбардорї ку нед, 
Худо ба шумо музди нек би ди њад. 
Ва агар рўгардон шавед – чунон 
ки пеш аз ин рўгардон шуда бу
дед, Худо шуморо ба азоби дард
дињанда азоб кунад.

17. бар нобино гуноње нест ва 
бар ланг гуноње нест ва бар бемор 
гуноње нест».6 Ва њар ки Худо ва 
пайѓамбари Ўро фармон барад, 
ўро ба бўстонњое дарорад, ки зери 
он љўй њо меравад. Ва њар ки рў
гар дон шавад, ўро ба азоби дард
ди њанда азоб кунад.

18. ба дурустї ки Худо аз мўъ
ми нон – ваќте ки дар зери дарахт 
бо ту байъат мекарданд, – хуш
нуд шуд ва он чиро донист, ки дар 
дили онњо аст. Пас, бар онњо оро
миш фуруд овард ва ба онњо фат
њи наздик подош дод;

19. ва ѓаниматњои бисёр,7 ки онро 
ба даст оранд. Ва Худо Ѓолиби 
бо њикмат аст.

20. Худо ба шумо ѓаниматњои бис
ёрро ваъда додааст, ки онњоро 
ба даст меоред; пас, зуд ин (ѓа
нимат)ро ба шумо ато кард ва 
дас ти мардумро аз шумо боздошт, 
то ин (њама) барои мўъминон ни
шонае бошад ва то Худо ба шумо 
роњи ростро бинамояд.

21. Ва низ ѓаниматњои дигар, ки 
њанўз бар он даст наёфтаед. Њаро
ина Худо онро фаро гирифтааст 
ва Худо бар њама чиз Тавоно аст.

22. Ва агар кофирон бо шумо љанг 
мекарданд, албатта, пуштро ба 
сўи шумо мегардониданд ва дигар 
кор созе ва нусратдињандае наме
ёф танд.

23. ин суннати Худо аст, ки пеш 
аз ин гузаштааст; ва суннати Ху
до ро табдиле нахоњї ёфт.
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24. Ва Ўст Он (Худой), ки дар ми
ёни Макка дасти онњоро аз шумо 
ва дасти шуморо аз онњо боздошт, 
баъд аз он ки шуморо бар онњо 
пирўзманд сохт. Ва Худо ба он чи 
мекунед, бино аст.

25. Онњо8 њамонњоянд, ки кофир 
шуданд ва шуморо аз Масљидул
Њаром боздоштанд ва ќурбониро 
мавќуф доштанд (ва нагузош

танд), ки ба љои худ бирасад. Ва 
агар мардону занони мўъмин, ки 
шумо онњоро намедонед, (дар ми
ёни онњо) намебуданд,(агар хав
фи) он (намебуд), ки онњоро пой
мол кунед ва надо ниста ба шумо 
гуноње бирасад, (иљозати њамла 
кар дан ба Макка дода мешуд, ва
лекин ин ба таъхир афтод), то 
Худо њар киро хоњад, ба рањмати 
Худ дарорад. агар аз њам људо ме
буданд,9 албатта, кофиронро ба 
азоби дарддињанда азоб мекардем.

26. Он гоњ, ки кофирон дар ди
ли хеш таассуб – таассуби љоњи
лиятро нињоданд, Худо низ оро
миши Худро бар пайѓамбари Худ 
ва мўъминон фуруд овард ва бар 
онњо сухани парњезгориро собит 
кард, ки онњо ба он сазовортар ва 
ањли он буданд.10 Ва Худо ба њар 
чиз Доно аст.

27. Њароина Худо бар Пайѓамбар 
хобро ба њаќ рост баровард: «агар 
Худо бихоњад, албатта, эмин шу
да ва мўи сари худро тароши
да ва кўтоњ карда, биме надошта, 
ба МасљидулЊаром дохил хоњед 
шуд». Ў он чиро донист, ки шумо 
намедонистед ва пеш аз ин фатњи 
наздикеро муяссар кардааст.

28. Ў Он (Худой) аст, ки пай
ѓам бари Худро ба њидоят ва дини 
рост фиристод, то онро бар њамаи 
динњо ѓолиб кунад. Ва Худо Гувоњ 
бас аст.
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29. Муњаммад – пайѓамбари Худо 
ва касоне, ки њамроњи ўянд, бар 
кофирон сахтдиланд ва дар миё
ни худ мењрубонанд. Онњоро дар 
њоли рукўъ ва суљуд мебинї, ки 
аз Худо фазлу хушнудиро метала
банд. Нишонаашон аз асари саљда 
дар рўйњои онњо аст. ин (ки маз
кур шуд), масали онњо дар Тав
рот ва масали онњо дар инљил аст. 
Онњо монанди зироате њастанд, ки 
навдаи худро бароварад ва онро 
ќавї кунад ва ситабр шавад ва бар 
соќњои худ биистад; ва зироатко
ронро ба шигифт меоварад, то ба 
сабаби онњо кофиронро ба хашм 
орад.11 Худо аз миёни онњо ба ка
соне, ки имон оварданд ва корњои 
шоиста карданд, омурзиш ва муз
ди бузург ваъда додааст.

49. Сураи ЊуљурОТ
(ЊуЉраЊО)

Дар Мадина нозил шуд, 18 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй мўъминон, рў ба рўи Худо 
ва пайѓамбари Ў пешдастї ма
ку нед ва аз Худо битарсед, ба ду
рустї, Худо Шунавои Доно аст!

2. Эй мўъминон, овозњои худро аз 
овози Пайѓамбар баландтар маку
нед ва бо ў монанди баланд гуф
тани шумо бо якдигар суханро ба
ланд магўед, (аз хавфи он) ки 
амали шумо нобуд шавад ва шумо 
хабардор набошед!

3. ба дурустї, онон, ки овозњои 
худро назди пайѓамбари Худо 
паст мекунанд, њамон касонеанд, 
ки Худо дилњояшонро барои таќво 
оз му дааст. Онњоро омурзиш ва 
муз ди бузург аст.

4. Њароина, аксари касоне, ки ту
ро аз паси њуљрањо нидо меку
нанд, ба аќл дарнамеёбанд.
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5. Ва агар онњо сабр мекарданд, 
то ваќте ки ба сўи онњо берун ої, 
барояшон бењтар мебуд. Ва Худо 
Омурзгори Мењрубон аст.

6. Эй мўъминон, агар фосиќе хаба
реро пеши шумо биёрад, пас, тањ
ќиќ кунед, мабодо ба нодонї ќав
ме ро зарар расонед, пас, аз он чи 
амал кардаед, пушаймон шавед!

7. Ва бидонед, ки дар миё
ни шумо пайѓамбари Худо аст, 
агар дар бисёре аз корњо шумо

ро фар мон барад, ба ранљ дараф
тед! Ва ле кин Ху до имонро барои 
шу мо мањ буб гардонид ва онро 
дар дил њои шу мо ороста кард ва 
куфр ва фис ќу нофармониро ба
рои шу мо но хуш гар донид. Онњо 
худ роњ ёфта го нанд –

8. ба эњсону неъмат аз назди Худо. 
Ва Худо Донои боњикмат аст.

9. Ва агар ду гурўњ аз мўъминон 
бо якдигар љанг кунанд, пас, ми
ёни онњо сулњ кунед. Ва агар яке 
аз ин ду бар дигарї бедодї кунад, 
пас, бо он гурўњ, ки бедодї меку
над, љанг бикунед, то он ки ба сўи 
њукми Худо бозгашт кунад. Ва 
агар бозгашт кунад, миёни онњо 
сулњ кунед – ба инсоф; ва адл ку
нед; ба дурустї ки Худо адлку
нандагонро дўст медорад!

10. Љуз ин нест, ки мўъминон ба
родарони якдигаранд, пас, миёни 
ду бародари хеш сулњ кунед ва аз 
Худо битарсед, то бар шумо рањм 
карда шавад!

11. Эй мўъминон, гурўње бо гу
рўње тамасхур накунад, эњтимол 
аст, ки он гурўњ1 аз онњо бењтар 
бо шад. Ва занон бо занони дигар 
(та мас хур накунанд), эњтимол 
аст, ки он занон2 аз онњо бењтар 
бо шанд. Ва дар миёни хеш айбљўї 
ма ку нед ва бо лаќабњои бад як ди
гар ро махонед! баъд аз имон овар
дан фосиќї номи баде аст. Ва ка
соне, ки тавба намекунанд, онњо 
си там гаронанд.
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12. Эй мўъминон, аз гумони бис
ёр дурї љўед, њароина баъзе аз 
гумонњо гуноњ аст; ва љосусї ма
кунед ва якдигарро ѓайбат маку
нед! Оё касе аз шумо дўст медо
рад, ки гўшти бародари мурдаи 
худ ро бихўрад? балки аз вай наф
рат хоњед кард. Ва аз Худо битар
сед, ба дурустї ки Худо Тавбапа
зирандаи Мењрубон аст!

13. Эй мардум, ба дурустї ки 
шуморо аз як марду як зан офа
ридем ва шуморо ќавмњо ва ќа
билањо сохтем, то бо якдигар 
шиносо шавед! Њароина гиро
ми тарини шумо наз ди Худо пар
њезгортарини шу мо аст; Худо До
нои Хабардор аст.

14. аъробиён гуфтанд: «имон 
овар дем». бигў: «имон наовар да
ед, валекин бигўед: «ислом овар
дем». Ва њанўз имон ба дил њои 
шу мо дарнаомадааст. Ва агар ба 
Ху до ва пайѓамбари Ў фар мон бар
дорї кунед, ба шумо чизе аз подо
ши аъмолатон кам надињанд; ба 
ду рустї ки Худо Омурзгори Мењ
рубон аст».

15. Љуз ин нест, ки мўъминон (ба 
њаќиќат) касонеанд, ки ба Худо ва 
пайѓамбари Ў имон оварданд ва 
ди гар шубња накарданд ва бо молу 
љони худ дар роњи Худо љињод на
муданд – онњо ростгўёнанд.

16. бигў: «Оё Худоро аз дини худ 
ха бардор мекунед? Ва Худо он 
чи ро медонад, ки дар осмонњо ва 

дар замин аст. Ва Худо ба њар чиз 
До но аст».

17. бо он ки мусулмон шудаанд, 
бар ту миннат менињанд, бигў: 
«ис лом оварданатонро бар ман 
мин нат манињед, балки Худо бар 
шу мо ба он миннат менињад, ки 
шу моро ба имон њидоят кард, – 
агар ростгў њастед!»

18. Њамоно Худо пинњони осмон
њо ва заминро медонад ва Худо ба 
он чи мекунед, бино аст.
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50. Сураи ќОф

Дар Макка нозил шуд, 45 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќоф. савганд ба ќуръони бу
зургвор.

2. балки онњо аз он ки тарсонан
дае аз миёни худашон ба онњо 
омад, тааљљуб карданд; ва кофи
рон гуфтанд: «ин чизе аљиб аст.

3. Оё чун бимирем ва хок шавем 
(боз зинда мешавем)? ин бозгар
донидан (аз аќл) дур аст».
4. ба дурустї, Мо донистаем он 
чи ро, ки замин аз онњо кам меку

над;1 ва назди Мо Китоби Нигоњ
доранда њаст.2

5. балки онњо сухани ростро – чун 
ба онњо биомад – дурўѓ шумур
данд. Ва онњо дар коре шўрида 
аф тоданд.

6. Оё ба сўи осмони болои худ на
менигаранд, ки чї гуна онро бино 
кардаем ва оростаем; ва дар он њељ 
шикофе нест?

7. Ва заминро густурдем ва дар он 
кўњњо афкандем ва аз њар навъи 
хушоянда дар он рўёнидем.
8. роњ намудан ва панд додан барои 
њар бандаи бозгашткунанда аст.

9. Ва аз осмон оби бобаракат фу
руд овардем, пас, бо он бўстонњо 
ва донаи кишти даравшаванда 
рўё нидем;

10. ва дарахтони баланди хурмо, 
(ки) мевањои он бар њам чида аст,

11. њамчун рўзї барои бандагон 
аст. Ва бо он (об) сарзамини мур
даро зинда сохтем. баромадан (аз 
гўр) низ чунин аст.

12. Пеш аз онњо ќавми Нўњ ва 
ањли расс ва самуд дурўѓ шумур
данд;
13. ва Од ва Фиръавн ва барода
рони лут;

14. ва ањли айка ва ќавми Туббаъ 
– њар яке пайѓамбаронро дурўѓ 
шу мур данд. Пас, ваъдаи азоби 
Ман собит шуд.

15. Оё дар офариниши нахустин 
ољиз монда будем? балки онњо аз 
офариниши нав дар шубњаанд.
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16. ба дурустї ки Мо одами
ро офаридем ва медонем, ки ба ў 
нафси ў чиро васваса мекунад ва 
Мо аз раги љон ба вай наздикта
рем. 
17. Он гоњ, ки ду (фариштаи) фа
ро гиранда, ки ба пањлўи рост ва 
ба пањлўи чап нишастаанд, (ња ма
ро) фаро мегиранд. 
18. Одамї сухане ба забон намео
рад, магар он ки нигоњбоне назди 
ў муњайё аст.3

19. Ва ба ростї сахтии мавт фаро 
расид – ин аст он чи аз он канора 
мељўї. 
20. Ва дар сур дамида шавад – ин 
аст рўзи ваъдаи азоб. 
21. Ва њар касе биёяд – ва њам
роњи ў (фариштаи) равонкунан
дае ва гувоњидињандае њаст. 
22. ба ростї ки ту аз ин (рўз) дар 
бехабарї будї, пас, аз ту пардаат
ро бардоштем ва имрўз чашми ту 
тезбин аст. 
23. Ва (фариштаи) њамнишини ў 
гўяд: «ин аст он чи ки назди ман 
њозир карда шудааст».4

24. (Гўем: «Эй ду фаришта,) њар 
носипоси саркашро дар дўзах би
афканед – 
25. он манъкунандаи хайр, аз њад 
даргузаранда, шаковарандаеро, 
26. ки бо Худо маъбуде дигар му
ќаррар кардааст! Пас, њар якеро 
дар азоби сахт биафканед!» 
27. Њамнишини ў5 гўяд: «Эй Пар
вар дигори мо, ин касро ман гум
роњ накардаам, валекин худи ў 
дар гумроњии дур буд». 
28. (Худо) гўяд: «Пеши Ман ху
сумат макунед, њол он ки пеш аз 
ин ба сўи шумо ваъдаи азоб фири
стода будам. 
29. Ваъда назди Ман таѓйир дода 
намешавад ва Ман бар бандагон 
ситамкунанда нестам». 

30. рўзе, ки ба дўзах бигўем: «Оё 
пур шудї?» Ва (дўзах) гўяд: «Оё 
њељ зиёда аз ин њаст?»6

31. Ва бињишт барои парњезгорон 
наз дик гардонида шавад – дур на
бошад. 
32. (Гўем:) «ин аст он чи шуморо 
ваъда дода мешуд – барои њар боз
гардандаи нигоњдоранда7 – 
33. оне, ки ѓоибона аз (Худои) 
рањ мон битарсид ва бо дили боз
гашт кунанда пеш омад. 
34. бо саломатї дар бињишт дохил 
шавед!» ин рўзи њамеша будани 
онњост.
35. Дар бињишт њар чи хоњанд, ба
рои онњо њаст. Ва назди Мо аз он 
зиёда аст.
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36. Ва пеш аз онњо чи бисёр ум
матњоеро њалок кардем, ки дар 
нерў аз онњо сахттар буданд. Пас, 
дар шањрњо кофтуков карданд, ки 
оё њељ гурезгоње њаст?

37. ба дурустї, дар ин сухан ба
рои касе, ки диле дорад ё њозир 
шуда гўш нињад, панде њаст.
38. Ва ба дурустї, осмонњову за
мин ва он чиро, ки дар миёни њар 
ду аст, дар шаш рўз офаридем; ва 
ба Мо њељ мондагї нарасид.

39. Пас, бар он чи мегўянд, сабр 
кун ва пеш аз баромадани офтоб 
ва пеш аз фурў рафтани он Пар
вардигори худро, њамроњ бо сито
иш, ба покї ёд кун!

40. Ва дар соатњои шаб ва баъди 
намоз низ Худоро ба покї ёд кун!

41. Ва гўш фаро дењ (ба ин ќисса): 
рўзе, ки нидодињанда аз љои наз
дик овоз дињад;
42. рўзе, ки наъраи тундро ба њаќ 
бишунаванд, (гўянд): «рўзи баро
мадан (аз ќабрњо) аст!»

43. ба дурустї ки Мо зинда меку
нем ва мемиронем ва бозгашт ба 
сўи Мост.

44. рўзе, ки замин аз (сари) онњо 
бишикофад ва онњо шитобон бе
рун оянд. ин барангехтан барои 
Мо осон аст.

45. Мо он чиро медонем, ки (он
њо) мегўянд ва ту бар онњо маљ
буркунанда нестї. Пас, њар касе
ро, ки аз ваъдаи азоби Ман метар
сад, бо ќуръон панд дењ!

51. Сураи зОриёТ
(бОДЊОи  

ПарОКаНДаКуНаНДаи ХОК)

Дар Макка нозил шуд, 60 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба бодњои (ба сахтї) па
рокандакунандаи хок;
2. пас, (ќасам) ба (абрњои) бардо
рандаи бор (и об);

3. пас, (ќасам) ба киштињои ба 
осонї равоншаванда;
4. пас, (ќасам) ба (фариштагони) 
таќ симкунандаи кор,1

5. ки ба дурустї, он чи ба шумо 
ваъда карда мешавад, рост аст;
6. ва ба дурустї ки љазои аъмол 
буданист.
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7. ќасам ба осмони дорандаи роњ
њо.2

8. ки ба дурустї, шумо дар сухан 
мухталиф њастед.
9. аз ў3 њамон кас бозгардонида ме
ша вад, ки бозгардонида шудааст.4

10. лаънат карда шуд ду рўѓ гў
ёнро –
11. касонеро, ки дар бехабарї фа
ромўшкунандаанд,
12. мепурсанд: «рўзи љазо кай хо
њад буд?»

13. (Оре), он рўз, ки онњо дар 
оташ азоб карда мешаванд,
14. (гўем): «уќубати худро бича
шед: ин аст он чи, ки онро ба ши
тоб талаб мекардед!»
15. ба дурустї ки парњезгорон дар 
бўстонњо ва чашмањо бошанд,
16. он чиро, ки Парвардигорашон 
ба онњо додааст, ба даст меоранд. 
Њамоно онњо пеш аз ин некўкор 
буданд;
17. андаке аз шаб хоб мекарданд;
18. ва ба ваќти сањар онњо омур
зиш талаб мекарданд;

19. ва дар амволашон барои су
ол кунанда ва тангдаст њиссае му
ќаррар буд.
20. Ва дар замин барои яќин ку
нандагон нишонањое њаст –
21. ва низ дар худи шумо; оё наме
бинед?
22. Ва ризќи шумо ва он чи ба шу
мо ваъда дода мешавад, дар осмон 
аст.
23. Пас, ќасам ба Парвардигори 
осмону замин, ки ин хабар – мо
нанди он ки шумо сухан мегўед, 
рост аст.5

24. Оё хабари мењмонони гиромии 
иброњим пеши ту наомадааст?
25. Он гоњ ки бар иброњим даро
маданд, гуфтанд: «салом!» Гуфт: 

«салом» (ва ба дил гуфт:) «Онњо 
гурўњи ношинохта њастанд».

26. Пас, ба сўи ањли хонаи худ ра
вон шуд ва (кабоби) гўсолаи фар
бењ овард.
27. Пас, таомро ба онњо наздик 
сох ту гуфт: «Оё намехўред?»

28. Пас, дар дили худ аз онњо тарсе 
ёфт. Гуфтанд: «Матарс!» Ва ўро ба 
фарзанде доно мужда доданд.
29. Пас, зани иброњим бо овозе 
пеш омад ва рўи худро тапонча заду 
гуфт: «Ман пиразане нозо њас там».

30. Гуфтанд: «Парвардигори ту 
њам чунин фармуд. Њамоно, Ў бо
њикмати Доно аст».
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31. Гуфт:6 «Пас, эй фиристодагон, 
маќсади шумо чист?»
32. Гуфтанд: «ба дурустї ки мо ба 
сўи гурўњи гунањгорон фиристода 
шудаем,

33. то бар сари онњо сангборе аз 
гил бифиристем,
34. ки назди Парвардигори ту ба
рои аз њад берунравандагон ни
шонманд карда шудааст».

35. Пас, аз мўъминон њар киро, ки 
дар он дењ буд, берун овардем.
36. Ва дар он љо ѓайри як хона аз 
мусулмонон наёфтем.7

37. Ва дар он дењ барои касоне, ки 
аз азоби дарддињанда метарсанд, 
нишона гузоштем.8

38. Ва дар (ќиссаи) Мўсо (нишона 
аст) – чун ўро бо далели равшан 
ба сўи Фиръавн фиристодем.
39. Пас, (Фиръавн) њамроњи лаш
кари худ рўгардон шуду гуфт: 
«(ин) љодугар ё девона аст».

40. Пас, ў ва лашкари ўро гириф
тем ва дар дарё афкандем ва ў са
зовори маломат буд.
41. Ва дар (ќиссаи) Од (нишона 
аст) – чун боди бехайрро бар онњо 
фиристодем.

42. ба њар чиз, ки бирасад, нагу
зорад, магар онро монанди усту
хони пўсида созад.
43. Ва дар (ќиссаи) самуд (нишо
на аст) – чун ба онњо гуфта шуд: 
«То муддате бањраманд бошед».
44. Ва аз фармони Парвардигори 
хеш сар кашиданд. Пас, онњоро 
наъ раи тунд даргирифт ва онњо 
ме диданд.

45. Пас, бархостан натавонистанд 
ва интиќомкашанда набуданд.
46. Ва пеш аз ин ќавми Нўњро (ња
лок сохтем) – њароина онњо гу
рўње бадкор буданд.
47. Ва Мо бо ќудрат осмонро бино 
кар дем; дар њаќиќат Мо Тавоноем.
48. Ва заминро густуронидем ва 
некў Густуронанда њастем.

49. Ва аз њар чиз љуфте офаридем, 
то шумо пандпазир шавед.

50. Пас, (эй Пайѓамбар, бигў): 
«ба сўи Худо бигурезед, ба ду рус
тї ки ман аз љониби Ў барои шумо 
бим кунандаи ошкор њастам.
51. Ва бо Худо маъбуде дигарро 
муќаррар макунед, ба дурустї ки 
ман аз љониби Ў барои шумо бим
кунандаи ошкор њастам».
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52. Њамчунин, назди касоне, ки 
пеш аз онњо буданд, њељ пай ѓам
баре наомадааст, магар он ки гуф
танд: «Љодугаре ё девонае аст».
53. Оё якдигарро ба ин кор васи
ят карда омадаанд? балки онњо 
ќавми саркашанд.

54. Пас, (эй Пайѓамбар), аз онњо 
рўй бигардон ва ту сазовори мало
мат кардан нестї.
55. Ва панд дењ, њароина панд до
дан мўъминонро суд мебахшад!

56. Ва Ман љинну инсро наофари
дам, магар барои ин ки Маро па
растанд.

57. аз онњо њељ ризќе намехоњам ва 
намехоњам, ки Маро таом ди њанд.
58. ба дурустї ки Худо – њамон 
рў зидињанда, Худованди тавоно
ии матин аст.

59. Ва ба дурустї, касонеро, ки 
си там кардаанд, аз уќубат наси
ба аст, монанди насибаи ёрон(и 
гузашта)ашон. Пас, набояд ки 
(он ро) ба шитоб талаб кунанд.
60. Пас, вой бар кофирон аз он рў
зашон, ки ваъда дода мешаванд.

52. Сураи Тур
(КЎЊи Тур)

Дар Макка нозил шуд, 49 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. савганд ба кўњи Тур;
2. савганд ба Китоби навишта
шуда,
3. ки дар коѓази кушода аст;1

4. ва савганд ба Хонаи Маъмур;2

5. ва савганд ба саќфи барафрош
ташуда;3

6. ва савганд ба дарёи пуркарда
шуда,
7. ки ба дурустї, азоби Парвар ди
го ри ту, албатта, буданист.

8. Ўро њељ дафъкунандае нест.
9. рўзе, ки осмон якбора љунбиш 
ку над;
10. ва кўњњо якбора равон шаванд,
11. пас, дар он рўз вой бар дурўѓ
шуморандагон –
12. касоне, ки ба бењудагўї бозї 
ме кунанд!

13. рўзе, ки ба сўи оташи дўзах ба 
сахтї равон карда шаванд
14. (ва ба онњо гуфта шавад): «ин 
аст оташе, ки шумо онро дурўѓ ме
шумурдед!
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15. Оё ин сењр аст, ё шумо намеби
нед?
16. ба (ин) оташ дароед, пас, хоњ 
сабр кунед, хоњ сабр накунед – ба
рои шумо яксон аст! Љуз ин нест, 
ки ба (ќадри) он чи мекардед, ља
зо дода хоњед шуд».

17. ба дурустї ки парњезгорон дар 
бўстонњо ва неъматњо бошанд,
18. ба сабаби он ки Парвардигора
шон ба онњо неъмат дод ва (ба са
баби он ки) (Парвардигорашон) 
онњоро аз азоби дўзах нигоњ дошт 
– хушњол шудаанд.

19. (ба онњо гуфта шавад:) «ба 
са баби он чи мекардед, ба гуворої 
би хўред ва биошомед,

20. дар њоле ки бар тахтњои баро
бари якдигар густурда такя зада 
бошед! Ва Мо онњоро бо њурони 
кушодачашм љуфт гардонем.

21. Ва касоне, ки имон оварданд 
ва фарзандонашон дар имон ба он
њо пайравї карданд, фарзандона
шонро ба онњо расонем ва аз подо
ши амалашон чизеро нуќсон наку
нем. Њар касе ба он чи амал кард, 
дар гарав бошад.
22. Ва пай дар пай аз њар навъ ме
ваву гўшт, ки бихоњанд, ба онњо 
ато кунем.

23. Дар он љо љоми шаробро аз 
дас ти якдигар мегиранд, ки дар он 
на бењудагўї бошад ва на гуноњ.
24. ба гирди онњо нављавононе 
(хид матгор) аз барояшон гардиш 
ку нанд, ки гўё онњо марвориди 
(дар парда) пинњонанд.

25. ба якдигар рўй оварда бипур
санд,
26. гўянд: «ба дурустї ки мо пеш 
аз ин дар миёни ањли хонаи худ 
тарсон будем.

27. Пас, Худо ба мо неъмати фа
ровон дод ва моро аз азоби боди 
гарм нигоњ дошт.
28. Мо пеш аз ин Ўро ибодат ме
кардем, ба дурустї ки Ў Эњсон ку
нандаи Мењрубон аст».

29. Пас, (эй Пайѓамбар), панд 
дењ, ки ту ба фазли Парвардигори 
худ коњину девона нестї!
30. Оё мегўянд: «Шоир аст. Мо 
дар њаќќи ў њодисањои замонаро 
ни га ронем»?
31. бигў: «Нигарон бошед, њамо
но ман бо шумо аз нигаронбудаго
нам!»
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32. Оё аќлњояшон онњоро ба он 
(аќида) мефармояд, ё онњо гурўњи 
саркашанд?
33. Оё мегўянд: «ќуръонро худ 
гуф тааст»? Не, балки имон наме
оранд.
34. агар ростгў њастанд, пас, бояд 
ки сухане монанди ин биёранд.

35. Оё бе њељ офаринандае офари
да шудаанд, ё онњо худ офаридго
ранд?
36. Оё осмонњову заминро офари
даанд? балки онњо бовар намеку
нанд.
37. Оё хазинањои Парвардигори 
ту назди онњо аст, ё онњо чирадас
танд?
38. Оё онњоро нардбоне њаст, ки 
бар он (боло рафта) мешунаванд? 
Пас, бояд ки шунавандаи онњо да
лели ошкоре биёрад.

39. Оё Худоро духтарон ва шумо
ро писарон аст?
40. Оё аз онњо музде (бар рисо
лат) талаб мекунї ва онњо аз то
вон гаронбор шудаанд?
41. Оё илми ѓайб назди онњо аст 
ва онњо менависанд?
42. Оё бадандешї мехоњанд? Пас, 
кофирон худ дар (зарари) бад ан
дешї гирифтор шудаанд.
43. Оё онњоро ба љуз Худо маъбу
де њаст? Худо аз он чи шарик му
ќаррар мекунанд, Пок аст.

44. Ва агар бибинанд, ки як пора 
аз осмон афтодааст, гўянд: «ин 
абре бар њам нишаста аст».
45. Пас, онњоро бигузор, то он ки 
ба он рўзи худ мулоќот кунанд, ки 
дар он бењуш карда шаванд –
46. он рўзе, ки макрашон аз онњо 
чизеро дафъ накунад ва на онњо 
нусрат дода шаванд.

47. ба дурустї ки барои ситамга
рон (боз) азобе ѓайри ин аст, вале
кин аксари онњо намедонанд.

48. Ва ба (интизории) њукми Пар
вардигорат сабр кун, њамоно ту 
пе ши чашми Мої; ва ваќте ки 
(субњ) бархезї, Парвардигори худ
ро ба покї – бо ситоиш – ёд кун!

49. Ва Ўро дар соатњои шаб ва 
(низ) њангоми ѓоиб шудани си то
рањо ба покї ёд кун!

53. Сураи наљм
(сиТОра)

Дар Макка нозил шуд, 62 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. савганд ба ситорае, ки фурў 
аф тад,
2. ин ёри шумо1 гумроњ нашуд ва 
роњро ѓалат накардааст.
3. Ва сухан аз хоњиши нафс на ме
гўяд.
4. Нест гуфтораш, магар вањй, ки 
ба ў фиристода мешавад.

5. (Фариштаи) бисёр пурќувват 
ўро омўхтааст –
6. оне, ки сурати некў дорад, пас, 
рост биистод,2

7. дар њоле ки ў ба канораи балан
ди осмон буд.
8. сипас наздик шуд ва фуруд 
омад. 

9. Пас, ба масофаи ду камон ё наз
диктар аз он расид.
10. Пас, ба сўи бандаи Худо пай
ѓом расонид – он чиро, ки расонид.
11. Дил(и Пайѓамбар) дар он чи 
дид, дурўѓ нагуфт.
12. Оё дар бораи он чи Пайѓамбар 
мебинад, бо ў гуфтугў мекунед?
13. ба дурустї ки ўро3 як бори ди
гар дида буд,
14. назди сидратулМунтањо,4

15. (ки) бињишти оромгоњ назди 
он (сидра) аст.
16. (Фариштаро) ваќте (дид), ки 
сидраро пўшонида буд – он чи пў
шонида буд.
17. Чашми (Пайѓамбар) каљравї 
на кард ва аз (маќсад) дарнагузашт.
18. Њароина баъзе нишонањои бу
зурги Парвардигори худро бидид.
19. Оё лот ва уззоро дидед? 
20. Ва Манот5 – севуми дигарро?
21. Оё шуморо писар бошад ва Ху
доро – духтар?
22. Он гоњ ин ќисмат – ќисмати 
бе инсофона бошад.
23. ин чизе нест, магар номњое 
чанд, ки шумову падарони шумо 
онро муќаррар кардаед, ки Худо 
ба он њељ далеле фуруд наоварда
аст. Онњо (чизеро) пайравї наме
ку нанд, магар вањм(и фосид) ва 
чи зеро, ки нафс хоњиш мекунад. 
Ва ба дурустї ки ба онњо аз Пар
вар дигорашон њидоят омадааст.

24. Оё он чи одамї орзу мекунад, 
барояш муяссар аст?
25. Пас, он љањону ин љањон аз они 
Худо аст. 
26. Ва дар осмонњо бисёр фаришта
гон њастанд, ки шафоати онњо чи
зеро нафъ намекунад, магар баъд 
аз он ки Худо барои њар ки хо њад, 
дастурї дињад ва хушнуд ша вад.
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27. Њамоно касоне, ки охиратро 
бовар намедоранд, фариштагонро 
ба номи духтарон меноманд.
28. Ва онњоро ба ин (гуфтаи худ) 
њељ донише нест. Онњо (чизеро) 
пай равї намекунанд, магар гумон
ро; ва ба дурустї ки гумон барои 
шинохти њаќиќат чизеро нафъ 
намедињад.

29. Пас, аз касе, ки аз ёд кардани 
Мо рўгардон шавад ва ба љуз зин
дагонии инљањонї чизеро талаб 
на кунад, ту (низ) рўй бигардон!
30. ин нињояти дониши онњо аст. 
Њамоно Парвардигори ту ба њар 
ки аз роњи Худо гумроњ шудааст, 
До но аст, дар њоле ки Ў ба њар ки 
роњ ёфт, Доност.

31. Ва он чи дар осмонњову он чи 
дар замин аст, аз они Худо аст, то 
касонеро, ки бадкорї карданд, ба 
он чи амал намуданд, љазо дињад; 
ва ононро, ки некўкорї карданд, 
ба некўї подош дињад –
32. касонеро, ки аз гуноњони ка
бира ва бењаёињо – љуз гуноњони 
саѓира – парњезгорї мекунанд. 
Ња роина Парвардигори ту бисёро
мурзиш аст; ва Ў ба ањволи шумо 
Доност – ваќте ки шуморо аз за
мин пайдо кард ва ваќте ки дар 
ши ками модарони хеш љанин бу
дед. Пас, хештанро ситоиш ма
кунед, ки Ў ба њар ки парњезгорї 
кард, Донотар аст.

33. Оё касеро, ки рўгардон шуд – 
дидї –
34. ва андаке (аз мол) бидоду 
сахт дил шуд?
35. Оё илми ѓайб назди ўст ва ў 
(њар чизро) мебинад?
36. Оё аз он чи дар сањифањои 
Мў сост, ба ў хабар дода нашуд –

37. ва дар (сањифањои) иброњим, 
ки вафодор буд –
38. аз он ки њељ бардорандае бори 
гу но њи дигареро нахоњад бардошт?

39. Ва аз он ки одамиро љуз он чи 
амал кардааст, (чизе) нарасад;
40. ва аз он ки саъйи ў дида хоњад 
шуд,
41. сипас ба ў ба якбора подоши 
ко мил дода хоњад шуд;

42. ва аз он ки бозгашт ба сўи Пар
вар дигори ту аст;

43. ва аз он ки Ў механдонад ва 
ме ги рёнад;
44. ва аз он ки Ў мемиронад ва 
зин да мекунад;
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45. ва аз он ки Ў љуфти нару мода
ро офарид –
46. аз нутфа, он гоњ, ки (дар 
рањм) рехта шавад;

47. ва аз он ки офаридани дигар 
бар Худост;
48. ва аз он ки Ў тавонгар созад ва 
сармоя дињад;
49. ва аз он ки Парвардигори сито
раи Шиъро6 Ўст;

50. ва аз он ки Ў Оди нахустинро 
њалок сохт
51. њамроњи самуд ва њељ касро 
бо ќї нагузошт.
52. Ва пеш аз ин ќавми Нўњро (ња
лок кард), ки онњо ситамгартар ва 
азњадгузаштатар буданд.

53. Ва (шањрњои) Мўътафикаро 
(ба замин) афканд.
54. Пас, бар вай пўшонид – он чи 
пў шонид.7

55. Пас, дар кадом як аз неъ мат
њои Парвардигорат шубња ме ку нї?

56. ин (Пайѓамбар) бимкунандае 
аст аз љумлаи бимкунандагони пе
шин.
57. ќиёмат наздик омад.
58. барои ў, ба љуз Худо, њељ ош
коркунандае нест.

59. Оё аз ин сухан тааљљуб мекунед?
60. Ва механдеду намегирйед?
61. Ва шумо бозикунандагонед.
62. Пас, Худоро саљда кунед ва 
па растиш намоед!.

54. Сураи ќамар
(МОЊ)

Дар Макка нозил шуд, 55 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќиёмат наздик омаду моњ биши
кофт.1

2. Ва агар (кофирон) нишонае би
бинанд, рўй бигардонанду гўянд: 
«сењре ќавї аст».

3. Ва дурўѓ шумурданд ва пайра
вии хоњишњои нафсонии худ кар
данд. Ва њар коре ба ваќти худ 
ќарор гирифтааст.

4. Ва ба дурустї, ба онњо он чи аз 
ха барњое омадааст, ки дар он панд 
аст,
5. донише тамом бошад. Пас, тар
сониданњо фоида намедињад;
6. ва аз онњо рўй бигардон! Дар 
он рўзе, ки даъваткунанда ба сўи 
чизе нохуш даъват кунад,
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7. (бибинї, ки) бо чашмњои фурў
афканда аз гўрњо бароянд, гўё 
онњо малахи парокандаанд,
8. дар њоле ки ба сўи он даъватку
нанда шитобон бошанд. Кофирон 
мегў янд: «ин рўзи душворе аст».
9. Пеш аз ин ќавми Нўњ дурўѓ шу
мурданд. Пас, бандаи Моро ду
рўѓ гў доштанду гуфтанд: «Девона 
аст». Ва ў озурда шуд.
10. Пас, Парвардигори худро дуо 
кард, ки: «Ман маѓлуб шудаам, 
ин тиќом бикаш!»
11. Пас, Мо дарњои осмонро ба 
оби бисёри резанда кушодем.
12. Ва чашмањо аз замин равон 
кардем. Ва бинобар коре, ки му
ќаддар шуда буд,2 об (аз њар љо
ниб) љамъ шуд.
13. Ва Нўњро бар киштие дорои 
тахтањову мехњо савор кардем.

14. ба нигоњдошти Мо равон буд, 
то интиќом барои касоне бошад, 
ки ўро бовар накарда буданд.
15. Њамоно инро нишонае сохтем. 
Пас, оё њељ пандгирандае њаст?
16. Пас, азобу тарсониданњои Ман 
чї гуна буд?
17. Ва ба дурустї ки ќуръонро 
осон кардем, то панд гиранд. Пас, 
оё њељ пандпазирандае њаст?
18. ќавми Од дурўѓ шумурданд. 
Пас, азобу тарсониданњои Ман чї 
гуна буд?
19. ба дурустї ки Мо дар рўзи 
шу ми баѓоят сахт боди тундро бар 
он њо фиристодем,
20. ки мардумро бармеканд, гуё 
онњо танањои дарахтони хурмои аз 
бех баркандаанд.
21. Пас, азобу тарсониданњои Ман 
чї гуна буд?
22. Ва ба дурустї ки ќуръонро 
осон кардем, то панд гиранд. Пас, 
оё њељ пандпазирандае њаст?

23. ќавми самуд тарсонандагонро 
дурўѓї шумурданд.

24. Пас, гуфтанд: «Оё як одами
ро, ки аз ќавми худамон аст, пай
равї кунем? ба ростї, он гоњ мо 
дар гумроњї ва девонагї бошем.

25. Оё аз миёни мо вањй ба ў нозил 
карда шуд? Не, балки ў дурўѓгўи 
худписанд аст».

26. Фардо хоњанд донист, ки ду
рўѓ гўи худписанд кист.

27. (ба солењ гуфтем:) «ба дурус тї 
ки Мо модашутурро барои оз мои ши 
онњо хоњем фиристод, пас он њоро 
нигарон бош ва сабр пеш гир!
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28. Ва онњоро хабардор кун, ки об 
дар миёни онњо таќсим шудааст, 
њар як ба њиссае аз об њозир ша
вад!»
29. Пас, ёри худро овоз доданд ва 
ў дастдарозї карду (шутурро) пай 
кард.
30. Пас, азобу тар сониданњои Ман 
чї гуна буд?
31. ба дурустї ки Мо бар онњо як 
наъра фиристодем, пас, монанди 
гиёњи хушки дарњамшикастаи ња
зира3 шуданд. 
32. Ва ба дурустї ки ќуръонро 
осон кардем, то панд гиранд. Пас, 
оё њељ пандпазирандае њаст?
33. ќавми лут тарсонандагонро 
ду рўѓї шумурданд.

34. ба дурустї ки Мо боди санг
бор бар онњо фиристодем, ба љуз 
ањли хонаи лут, ки онњоро ваќ ти 
сањар наљот додем, –
35. ба мењрубоние аз назди Хеш. 
Њар киро, ки шукргузорї кунад, 
њамчунин подош медињем.
36. Њамоно лут онњоро аз уќубати 
Мо тарсонида буд. Пас, дар он 
тар сониданњо ситеза карданд.
37. Онњо сухан гуфтанд, то лутро 
аз (њифзи) мењмононаш ѓафлат 
ди њанд. Пас, чашмони онњоро 
мањв кардем, пас, (гуфтем:) бича
шед азобу тарсониданњои Маро!
38. Ва њароина, як пагоњ азобе 
љой гиранда бар онњо фурў омад.
39. Пас (гуфтем): «бичашед азобу 
тарсониданњои Маро!»
40. Ва ба дурустї ки ќуръонро 
осон кардем, то панд гиранд. Пас, 
оё њељ пандпазирандае њаст?
41. Ва ба дурустї ки бимкунанда
гон ба Оли Фиръавн омаданд.
42. Њамаи нишонањои Моро дурўѓ 
шумурданд. Пас, Мо (низ) онњоро 
даргирифтем – монанди дарги
рифтани Ѓолиби ќавї.
43. Оё кофирони шумо аз ин бењ
таранд, ё барои шумо дар китоб
њои пешин њукми халосї њаст?
44. Оё мегўянд: «Мо гурўње инти
ќомгиранда њастем»?
45. ин гурўњ шикаст дода хоњад 
шуд ва онњо пушт бигардонанд.
46. балки ќиёмат ваъдагоњи онњо 
аст ва ќиёмат сахттару талхтар аст.
47. Њамоно гунањгорон дар гум
роњї ва девонагианд.
48. рўзе, ки онњо бар рўяшон дар 
дўзах кашида шаванд, (гуфта ша
вад, ки): «бичашед (азоберо, ки 
аз) даст расонидани дўзах бо
шад!»
49. ба дурустї ки Мо њар чизро ба 
андозаи муќаррар пайдо кардем.
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50. Ва њукми Мо љуз як калима 
нест, (ки) монанди як мижа зада
ни чашм аст.
51. Ва Мо амсоли шуморо њалок 
сох тем, пас, оё њељ пандгирандае 
њаст?
52. Ва њар чизе, ки кардаанд, дар 
Номаи аъмол (навишта) аст.
53. Ва њар хурду бузург навишта 
шу дааст.4

54. ба дурустї ки парњезгорон дар 
бўстонњову чашмасор бошанд,
55. дар маљлиси ростї – назди 
Под шоњи Тавоно.

55. Сураи раЊмОн
(баХШОЯНДа)

Дар Мадина нозил шуд, 78 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. (Худои) рањмон,
2. ки ќуръонро омўхт;
3. одамиро офарид,
4. ки ба ў сухан гуфтан омўхт.
5. Офтобу моњ ба њисобе (муќар
рар) мераванд.
6. Ва гиёњу дарахт саљда мекунанд.

7. Ва осмонро барафрошт ва таро
зуро бигузошт,
8. то он ки дар тарозу аз њад таљо
вуз накунед.
9. Ва (вазнро) ба инсоф рост сан
љед ва дар тарозу нуќсон макунед.
10. Ва заминро барои одамиён гус
турд,

11. ки дар он (замин) мева ва да
рахтони хурмои дорои шукуфањои 
боѓилофанд;
12. ва донаи баргдор ва гули хуш
бўй аст.

13. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?
14. Одамиро аз гили хушкшудае – 
монанди сафол – офарид.

15. Ва љинро аз шўълаи оташ офа
рид.
16. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?

17. Парвардигори њар ду машриќ 
ва Парвардигори њар ду маѓриб аст.

18. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вардигоратонро дурўѓ мешу
му ред, (эй њар ду гурўњи инсу 
љин)?
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19. Ду дарёро равон сохт, то ба 
њам љамъ шаванд. 20. Миёни ин 
њар ду барзахе аст, ки яке бар ди
гарї таљовуз намекунад. 21. Пас, 
кадом як аз неъматњои Парвар
дигоратонро дурўѓ мешумуред, 
(эй њар ду гурўњи инсу љин)? 
22. Марвориду марљон аз он ду 
(да рё) бармеояд. 23. Пас, ка
дом як аз неъматњои Парварди
горатонро дурўѓ мешумуред, (эй 
њар ду гу рўњи инсу љин)? 24. Ва 
Ўрост киш тињои барафрошта, 
монанди кўњ њо, ки дар дарё ра
вон шаванд. 25. Пас, кадом як аз 
неъматњои Пар  вардигоратонро 
дурўѓ мешумуред, (эй њар ду 
гурўњи инсу љин)? 26. Њар ки 
бар рўи замин аст, фонї шавад. 

27. Ва Зоти Парвар дигори ту, 
ки Худованди бузургию икром 
аст, боќї бимонад. 28. Пас, ка
дом як аз неъматњои Парварди
горатонро дурўѓ мешумуред, (эй 
њар ду гурўњи инсу љин)? 29. Њар 
ки дар осмонњо ва замин аст, аз 
Худо суол мекунад. Њар рўз Худо 
дар коре аст. 30. Пас, кадом як аз 
неъматњои Парвар дигоратонро 
дурўѓ мешумуред, (эй њар ду гурў
њи инсу љин)? 31. Эй љинну инс, 
зуд бошад, ки ба шумо (ба ќасди 
муњосаба) му таваљљењ шавем. 
32. Пас, кадом як аз неъматњои 
Парвардиго ра тонро дурўѓ мешу
муред, (эй њар ду гурўњи инсу 
љин)? 33. Эй гу рўњи љинну инс, 
агар метавонед, ки аз канорањои 
осмонњову замин берун равед, 
пас, берун равед! берун нахоњед 
рафтан, магар бо ќуввате.1 34. 
Пас, кадом як аз неъматњои Пар
вардигоратонро ду рўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурў њи инсу љин)? 
35. бар шумо забонае аз оташ ва 
дуди сиёњ фиристода хоњад шуд, 
пас, муќобилат натавонед кардан.  
36. Пас, кадом як аз неъматњои 
Парвардигоратонро дурўѓ мешу
муред, (эй њар ду гу рўњи инсу 
љин)? 37. Пас, чун осмон бишико
фад, ба ранги гули су рхе гардад, 
ки монанди адими сурх бошад. 38. 
Пас, кадом як аз неъматњои Пар
вардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гу рўњи инсу љин)? 
39. Пас, дар он рўз њељ одамие 
ва љинне аз гуноњи худ суол кар
да нашавад. 40. Пас, ка дом як аз 
неъматњои Парварди горатонро 
дурўѓ мешумуред, (эй њар ду 
гурўњи инсу љин)? 41. Гу нањ
горон ба ќиёфаи худ шинохта ша
ванд. Пас, аз мўи пешонї ва пойњо 
(низ) бигиранд (ва кашанд).
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42. Пас, кадом як аз неъматњои Пар
вардигоратонро дурўѓ мешумуред, 
(эй њар ду гурўњи инсу љин)? 43. ин 
њамон дўзах аст, ки гунањгорон онро 
дурўѓ шумурда буданд. 44. Дар ми
ёни он (оташ) ва оби гарми љўшида 
омадурафт мекунанд. 45. Пас, кадом 
як аз неъматњои Парвардигоратонро 
дурўѓ мешумуред, (эй њар ду гурўњи 
инсу љин)? 46. Ва барои касе, ки (дар 
дунё) аз истодан ба њузури Парвар
дигори худ тарсидааст, ду бўстон 
аст. 47. Пас, кадом як аз неъматњои 
Парвардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)? 48. 
Он ду (бўстон) дорои шохњои бисё
ранд. 49. Пас, кадом як аз неъматњои 
Парвардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)? 50. 
Дар он ду (бўстон) ду чашма мера
вад. 51. Пас, кадом як аз неъматњои 
Парвардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)? 
52. Дар он ду (бўстон) аз њар мевае 
ду гуна бошад. 53. Пас, кадом як аз 
неъматњои Парвардигоратонро дурўѓ 
мешумуред, (эй њар ду гурўњи инсу 
љин)? 54. бар фаршњое такя зада
анд, ки астари он аз дебо бошад ва 
меваи он ду бўстон наздик бувад.2 55. 
Пас, кадом як аз неъматњои Парвар
дигоратонро дурўѓ мешумуред, (эй 
њар ду гурўњи инсу љин)? 56. Дар 
он љо занони фурўандозандаи чаш
мон њастанд, ки њељ (дасти) одамие 
ва љинне пеш аз бињиштиён ба (домо
ни) онњо нарасидааст. 57. Пас, кадом 
як аз неъматњои Парвардигоратонро 
ду рўѓ мешумуред, (эй њар ду гурўњи 
инсу љин)? 58. Гўё он (њурон) ёќуту 
марљонанд. 59. Пас, кадом як аз 
неъматњои Парвардигоратонро дурўѓ 
мешумуред, (эй њар ду гурўњи инсу 
љин)? 60. Оё љазои некўкорї љуз 
некўкорист? 61. Пас, кадом як аз 
неъматњои Парвардигоратонро дурўѓ 

мешумуред, (эй њар ду гурўњи инсу 
љин)? 62. Ва ба љуз ин ду (бўстон), 
ду бўстон(и дигар) бошанд. 63. Пас, 
кадом як аз неъматњои Парвардиго
ратонро дурўѓ мешумуред, (эй њар 
ду гурўњи инсу љин)? 64. аз ѓояти 
сабзї ба сиёњї мезананд. 65. Пас, ка
дом як аз неъматњои Парвардиго
ратонро дурўѓ мешумуред, (эй њар 
ду гурўњи инсу љин)? 66. Дар он ду 
бўстон ду чашмаи љўшанда њаст. 67. 
Пас, кадом як аз неъматњои Парвар
дигоратонро дурўѓ мешумуред, (эй 
њар ду гурўњи инсу љин)? 68. Дар 
он ду бўстон меваву дарахтони хур
мову анор бошанд. 69. Пас, кадом 
як аз неъматњои Парвардигоратонро 
дурўѓ мешумуред, (эй њар ду гурўњи 
инсу љин)?
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70. Дар он љо занони баргузидаи 
со њибљамол бошанд.
71. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вар дигоратонро дурўѓ мешу му
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?

72. Њуроне, ки дар хаймањо парда
нишин бошанд.
73. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?

74. Њељ (дасти) одамие ва љинне 
пеш аз бињиштиён ба (домони) он
њо нарасидааст.

75. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вардигоратонро дурўѓ мешуму
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?

76. бар болишњои сабзу фаршњои 
(гаронмояи) некў такя задаанд.

77. Пас, кадом як аз неъматњои 
Пар вар ди горатонро дурўѓ ме шу му
ред, (эй њар ду гурўњи инсу љин)?

78. бобаракат аст номи Парварди
гори ту, ки Худованди бузургию 
ик ром аст.

56. Сураи вОќиъа
(ќиЁМаТ)

Дар Макка нозил шуд, 96 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Он гоњ, ки ќиёмат воќеъ шавад,
2. дар воќеъ шудани он њељ дурўѓе 
нест.1

3. (Гурўњеро) пасткунанда, (гурў
њеро) баландкунанда аст.
4. Он гоњ, ки замин ба якбора сахт 
љунбонида шавад;
5. ва кўњњо резареза карда шаванд;
6. пас, монанди ѓубор пароканда 
ша ванд.
7. Ва шумо се ќисм шавед:

8. Пас, асњоби дасти рост,2 ки чи
анд асњоби дасти рост (напурс)!
9. Ва асњоби дасти чап,3 ки чианд 
асњоби дасти чап (напурс)!
10. Ва пешравандагон, ки онњо 
пеш равандагонанд;

11. онњо наздиккардагонанд,
12. ки дар бўстонњои неъмат бошанд.
13. Љамъе бисёр аз пешиниёнанд.4

14. Ва андаке аз пасиниёнанд.5

15. бар тахтњои зарбофта нишаста 
бошанд,
16. дар њоле ки рў ба рўи якдигар 
бар онњо такя задаанд.
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17. (Писарони) нављавони љови
дон бар гирди онњо (барои хид
мат) гардиш мекунанд.
18. бо кўзањову ибриќњо ва љом
њо (и пур) аз шароби љорї.
19. Онњо аз он (шароб) на сардард 
мешаванд ва на аз њуш мераванд.
20. Ва аз њар гуна мева, ки писанд 
кунанд.
21. Ва аз њар гуна гўшти мурѓон, 
ки хоњиш кунанд.
22. Ва (онњорост) њурони кушода
чашм
23. Монанди марвориди пўшида 
дар садаф –
24. (њама) подош ба (ќадри) он чи 
мекарданд.
25. Дар он љо на сухани бењуда 
шу наванд ва на њарфе, ки (гуфта
ни он) гуноњ бошад,
26. магар гуфтани «салом, салом».
27. Ва асњоби дасти рост, ки чианд 
асњоби дасти рост (напурс)!
28. Дар (зери) дарахтони сидри 
бе хор;
29. ва дарахтони мавз, ки меваи он 
болои њам чида шудааст;
30. ва дар сояи бардавом;
31. ва дар оби резон;
32. ва дар меваи бисёр,
33. (ки) на ба поён расад ва на аз 
он манъ карда шавад;
34. ва фаршњои барафрошта.
35. Њамоно Мо њуронро якбора 
офа ридем.
36. Пас, онњоро дўшизагоне сох
тем,
37. мањбубшаванда ва њамсоли 
шав њарон,
38. барои асњоби дасти рост.
39. (ки онњо) љамъе бисёр аз пе
шиниёнанд
40. ва љамъе бисёр аз пасиниён.
41. Ва асњоби дасти чап,6 ки чианд 
асњоби дасти чап (напурс)!

42. Онњо дар боди гарму оби гар
манд;
43. ва дар сояи дуди сиёњанд,
44. ки на хунук ва на судбахш бо
шад.
45. ба дурустї ки онњо пеш аз ин 
ба ноз парварда буданд.
46. Ва бар гуноњи бузург исрор 
ме вар зиданд.7

47. Ва мегуфтанд: «Оё чун бими
рем ва хоку устухон шавем, боз мо 
барангехта шавем?
48. Оё падарони нахустини мо низ 
(барангехта шаванд)?»
49. бигў: «ба дурустї ки пешини
ёну пасиниён
50. дар ваќти рўзи муайян љамъ 
кар да шаванд.
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51. Пас, ба дурустї ки шумо, эй 
гум роњони дурўѓшуморандагон,
52. аз дарахтони заќќум хоњед хўрд;

53. ва шикамњоро аз он пур хоњед 
кард;
54. пас, аз болои он оби гарм хо
њед ошомид,

55. пас, хоњед ошомид – монан
ди ошо мидани шутурони ташна
гизада».
56. ин аст мењмонии онњо рўзи 
ља зо.

57. Мо шуморо офаридем, пас, ча
ро бовар намекунед?8

58. Оё дидаед он чиро, ки (дар 
рањ ми занон) мерезед?

59. Оё шумо онро меофаринед ё 
Мо Офаринандаем?9

60. Мо дар миёни шумо маргро 
муайян кардем ва бар Мо касе пе
шї нагирифтааст –

61. аз он ки ба ивази шумо (ќавме) 
монанди шуморо орем ва шуморо 
дар он чи биофаринем, ки намедо
нед.
62. Ва ба дурустї ки офариниши 
на хустинро донистаед, пас, чаро 
панд намегиред?

63. Оё он чиро, ки мекоред, дида
ед?
64. Оё шумо онро мерўёнед ё Мо 
рўёнандаем?
65. агар хоњем, он (зироат)ро 
гиёње дарњам шикаста бигардонем, 
(то) дар тааљљуб монед,

66. (гўед): «ба дурустї ки мо 
ќарз дор шудем,
67. балки мо мањруммондагонем».
68. Оё он обро, ки меошомед, ди
даед?
69. Оё шумо онро аз абр фуруд 
овардаед ё Мо Фурудорандаем?

70. агар хоњем, онро шўр бигардо
нем, пас, чаро шукр намегўед?
71. Оё он оташро, ки меафрўзед, 
дидаед?
72. Оё шумо дарахти онро офари
дед ё Мо Офаринандаем?
73. Мо он дарахтро панде ва барои 
мусофирон (ва муќимон) манфиа
те сохтем.

74. Пас, Парвардигори бузурги 
худ ро ба покї ёд кун!
75. Пас, савганд мехўрам ба афто
дани ситорањо –
76. ва агар бидонед, ин савганде 
бу зург аст –
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77. он ки ин ќуръони гиромиќадр 
аст:
78. «(Навишташуда) дар Китоби 
Пў шида,10

79. ки ба љуз поккардагон, касе ба 
он даст намерасонад;
80. аз Парвардигори оламиён фи
ристода шудааст».

81. Оё шумо ин суханро инкор ме
кунед?
82. Ва онро, ки дурўѓ мешумуред, 
насибаи худ месозед?
83. Пас, он гоњ, ки (рўњ) ба њан
љараи гулў расад;

84. ва шумо дар он ваќт мебинед;
85. ва Мо ба ў нисбат ба шумо наз
диктарем, валекин наменигаред.

86. Пас, агар ѓайри љазодо да шу
дагон њастед,
87. агар ростгўй њастед, чаро рўњ
ро бознагардонед?

88. Ва аммо агар (он мурда) аз 
наз диккардагон (и боргоњи ило
њї) бошад,
89. пас, роњат ва гули хушбўю 
бўс тони неъмат (аз они ўст).

90. Ва аммо агар аз асњоби дасти 
рост бошад,

91. пас, аз асњоби дасти рост бар 
ту салом бод!
92. Ва аммо агар аз дурўѓ шу мо
рандагони гумроњ бошад,
93. пас, барои ў мењмонї аз оби 
гарм аст;
94. ва даровардан ба дўзах аст.
95. Њароина ин хабар росту яќин 
аст.
96. Пас, номи Парвардигори бу
зур ги худро ба покї ёд кун!

57. Сураи Њадид
(ОЊаН)

Дар Мадина нозил шуд, 29 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Худоро њар чи дар осмонњо ва 
замин аст, ба покї ёд кард. Ва Ў 
Ѓолиби боњикмат аст.

2. Подшоњии осмонњо ва замин аз 
они Ўст. Зинда мекунад ва мемиро
над ва Ў бар њама чиз Тавоно аст.

3. Ў Нахустин(и њама) ва Охи
рин(и њама) ва Ошкору Нињон 
аст ва Ў ба њар чиз Доно аст.
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4. Ў Он (Худой) аст, ки осмон
њову заминро дар шаш рўз офа
рид, сипас бар арш мустаќар 
шуд;1 он чиро ба замин дармео
яд ва он чиро аз он бармеояд ва он 
чиро аз осмон фуруд меояд ва он 
чиро дар он боло меравад – медо
над. Ва њар љо, ки бошед, Ў бо шу
мост. Ва Худо ба он чи мекунед, 
бино аст.

5. Подшоњии осмонњо ва замин 
аз они Ўст. Ва корњо ба сўи Худо 
боз гардонида мешавад.

6. Шабро дар рўз дармеорад ва 
рўз ро дар шаб дармеорад; ва Ў ба 
он чи дар синањост, Доно аст.

7. ба Худо ва пайѓамбари Ў имон 
оред ва аз он мол, ки шуморо дар 
вай љонишини дигарон сохтааст, 
харљ кунед! Пас, касонеро аз шу
мо, ки имон оварданд ва харљ кар
данд, музди бузург аст.

8. Ва чист шуморо, ки ба Худо 
имон намеоред? Ва пайѓамбари Ў 
шу моро даъват мекунад, ки ба Пар
вар дигори худ имон оред. Ва агар 
бовардоранда њастед, ба ду рус тї 
ки аз шумо паймон гирифтааст.2

9. Ва Ў Он (Худой) аст, ки бар 
бандаи Худ оятњои равшанро фу
рў мефиристад, то шуморо аз то
ри кињо ба сўи равшанї берун 
орад. ба дурустї ки Худо ба шумо 
бах шояндаи Мењрубон аст.

10. Ва чист шуморо, ки дар роњи 
Худо харљ намекунед? Ва меро
си осмонњову замин аз они Худо 
аст. аз шумо касоне, ки пеш 
аз фатњ(и Макка) харљ наму
данд ва љанг карданд, (бо дига
рон) баро бар нестанд, онњо аз ка
соне, ки баъд аз фатњ харљ наму
данд ва љанг карданд, дар мартаба 
бузургта ранд. Ва Худо ба њар яке 
ваъдаи не кўе додааст. Ва Худо аз 
он чи ме кунед, Хабардор аст.

11. Кист он, ки Худоро ќарзи некў 
дињад, пас, барои ў он ќарзро ду
чанд адо кунад ва барои ў музди 
бузург бошад?
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12. рўзе, ки мардону занони мўъ
минро (ба ин сифат) бибинї, ки 
нури онњо пеши рўй ва аз љониби 
рости онњо мешитобад (ва ба онњо 
гуфта шавад): «Шуморо имрўз 
бўс тонњое мужда бод, ки зери он 
љўй њо меравад, дар њоле ки дар он 
љо љовид бошед!» ин комёбии бу
зург аст.

13. рўзе, ки мардону занони муно
фиќ ба мўъминон мегўянд: «ба 
сўи мо (бо мењрубонї) нигаред, 
то аз нури шумо равшанї гирем!», 
(ба онњо) гуфта шавад: «ба паси 
пуш ти худ бозгардед ва равшани
ро би љўед!»3 Пас, дар миёни онњо 
деворе бино карда шавад, ки онро 
дарвозае бошад: дар даруни он де
вор рањмат аст ва дар беруни он 
девор – азоб.

14. Мунофиќон ба мўъминон овоз 
дињанд: «Оё мо њамроњи шумо на
будем?» Гўянд: «Оре, валекин шу
мо хештанро дар бало афкандед ва 
нигарон будед4 ва шак овардед ва 
орзуњо шуморо фирефта кард, то 
фармони Худо бирасид.5 Ва Шай
тони фиребанда шуморо дар (фар
мон бар дории) Худо фиреб дод.

15. Пас, имрўз аз шумо ва аз ко
фирон фидяе фаро гирифта наме
шавад. Љои шумо оташ аст – 
њамон (оташе), ки лоиќи шумост; 
ва (вай) бад бозгаштест».

16. Оё мўъминонро ваќти он на
расидааст, ки њангоми ёд кардани 
Худо ва он чи аз дини њаќ фуруд 
омадааст, дилњояшон ниёиш ку
над? Ва монанди касоне набошанд, 
ки ба онњо пеш аз ин Китоб дода 

шудааст, пас, муддат бар онњо да
роз гашт ва дилњояшон сахт шуд 
ва бисёре аз онњо бадкоронанд.

17. бидонед, ки Худо заминро – 
баъд аз мурда буданаш – зинда 
мекунад. Њароина Мо нишо на њо
ро барои шумо баён кардем, бувад 
ки шумо ба аќл дарёбед.

18. ба дурустї, барои мардони 
хай ротдињанда ва занони хайрот
дињанда ва (касоне, ки) Худоро 
ќар зи некў медињанд, барояшон 
дучанд (подош) дода мешавад ва 
онњоро музди гиромиќадр аст.
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19. Ва касоне, ки ба Худо ва пай
ѓамбарони Ў имон оварданд, гу
рўњи сиддиќон ва шањидон наз
ди Парвардигори хеш њастанд; ва 
дорандаи музди худ ва нури худ 
мебошанд. Ва касоне, ки кофир 
шуданд ва оятњои Моро дурўѓ 
шумур данд, ањли дўзаханд.

20. бидонед, ки зиндагонии дунё 
бозї ва бењудагї ва ороиш ва дар 
миёнатон худситої ва дар молњову 
фарзандон зиёдаталабист. Монан

ди боронест, ки рустании он зиро
аткунандагонро ба шигифт ова
рад, сипас хушк шавад ва онро 
зард бибинї, сипас дарњам ши
кас та гардад. Ва дар охират азо
би сахт аст ва низ аз љониби Худо 
омур зиш ва хушнудист. Ва зин
да гонии дунё чизе нест, магар бањ
рае, ки боиси фиреб бошад.

21. ба сўи омурзиш аз љониби 
Пар вардигоратон ва ба сўи би
њиш те, ки пањноии он ба андозаи 
пањноии осмону замин аст, сабќат 
кунед. (Он бињишт) барои касо
не омода карда шудааст, ки ба Ху
до ва пайѓамбарони Ў имон мео
ранд; ин фазли Худо аст, ба њар 
ки хоњад, онро медињад. Ва Худо 
со њиби фазли бузург аст.

22. Њељ мусибате дар замин ва дар 
љони шумо намерасад, магар пеш 
аз он ки он мусибатро биофаринем, 
дар Китобе навишта шудааст; ба 
дурустї ки ин бар Худо осон аст.

23. То бар он чи аз дасти шумо 
раф тааст, андўњ нахўред ва то ба 
он чи шуморо ато кардааст, шод
мон нашавед; ва Худо њар такаб
буркунандаи худситояндаро дўст 
намедорад –

24. касонеро, ки бухл мекунанд ва 
мардумро ба бухл мефармоянд. 
Ва њар ки рўгардон шавад, (бидо
над, ки) Худо њамоно бениёзи су
туда аст.
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25. ба дурустї ки Мо пайѓам ба
рони Худро бо нишонањои равшан 
фиристодем ва њамроњи онњо Ки
тоб ва тарозуро фуруд овардем, 
то мардум ба инсоф амал кунанд; 
ва оњанро фуруд овардем, ки дар 
он нерўи сахт ва манфиатњои ди
гар барои мардум њаст, то Худо 
ка серо бидонад, ки Худо ва пай
ѓамбарони Ўро ѓоибона нусрат ме
дињад. ба дурустї ки Худо Таво
нои Ѓолиб аст.

26. Ва ба дурустї ки Нўњ ва иб
роњимро фиристодем ва дар авло
ди онњо пайѓамбарї ва Китоб ро 
нињодем. Пас, баъзеашон роњ
ёбан да анд ва бисёре аз онњо бад
ко ро нанд.

27. боз, аз паи онњо пайѓамбарони 
Худро фиристодем; ва исо писа
ри Марямро аз пай овардем ва ба 
ў инљилро додем; ва дар дили то
беонаш мењрубонию бахшоиш
ро нињодем; ва Мо рањбониятеро, 
ки худ онро пайдо карда буданд, 
бар онњо фарз насохта будем; ле
кин ба талаби хушнудии Худо их
тироъ карданд, пас, онро чунон 
ки сазовори нигоњдошташ бувад, 
нигоњ надоштанд. Пас, ба касоне, 
ки аз онњо имон оварданд,6 муз
дашонро ато кардем; ва бисёре аз 
онњо бадкоронанд.

28. Эй касоне, ки имон овардаед,7 
аз Худо битарсед ва ба пай ѓам
бари Ў8 имон оред, то ба шумо аз 

рањмати Худ ду бањра бидињад ва 
ба шумо нуре бидињад, ки ба он 
роњ равед ва то шуморо биомур
зад! Ва Худо Омурзгори Мењ ру
бон аст.

29. То ањли Китоб бидонанд, ки 
онњо бар чизе аз фазли Худо ќо
дир нестанд. Ва (бидонанд, ки) 
фазл ба дасти Худо аст, онро ба 
њар ки хоњад, медињад ва Худо 
со њиби фазли бузург аст.
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58. Сураи муљОдала
(ЉиДОл КарДаН)

Дар Мадина нозил шуд, 22 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њамоно Худо сухани он занеро 
шунид, ки бо ту дар боби шавњари 
худ љидол мекард ва пеши Худо 
ши коят мекард ва Худо гуфтугў 
кар дани шуморо мешунид.1 ба ду
рустї ки Худо Шунавои бино аст.

2. аз шумо касоне, ки бо зано
ни худ зињор мекунанд2 – (бидо

нанд, ки) он занон модаронашон 
нес танд. Модаронашон љуз касо не 
нес танд, ки онњоро зодаанд. Ња
рои на ин зињоркунандагон суха
ни но маъќул ва дурўѓ мегўянд. Ва 
ба дурустї ки Худо афвкунандаи 
Омурз гор аст.

3. Ва касоне, ки бо занони худ зи
њор мекунанд, сипас аз он чи гуф
танд, бозмегарданд, пеш аз он ки 
(зану мард) ба якдигар даст расо
нанд, озод кардани бандае вољиб 
аст. ин њукмест, ки бо он ба шумо 
панд дода мешавад. Ва Худо аз он 
чи мекунед, Хабардор аст.

4. Ва њар ки наёбад, пас, бар вай, 
пеш аз он ки њар ду ба якдигар 
даст расонанд, ду моњи пай дар 
пай рўза доштан вољиб аст; ва њар 
ки инро натавонад – пас, таом до
дани шаст мискин. ин њукм барои 
он аст, ки ба Худо ва пайѓамбари Ў 
имон оред. ин (ањком) њадди му
ќарраркардаи Худо аст. Ва барои 
кофирон азоби дарддињанда аст.

5. Њамоно касоне, ки бо Худо ва 
пайѓамбари Ў мухолифат меку
нанд, хор карда мешаванд – мо
нан ди хор карда шудани касоне, 
ки пеш аз онњо буданд. ба ду рус
тї ки Мо оятњои равшан фуруд 
овар дем. Ва барои кофирон азо би 
хорку нанда аст.

6. рўзе, ки Худо њамаи онњоро як
љо барангезад, пас, онњоро аз он 
чи карда буданд, хабар дињад. Ху
до онро дар ёд дорад ва онњо фа
ро мў шаш карданд. Ва Худо бар 
њама чиз Огоњ аст.
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7. Оё надидї, ки Худо он чиро ме
донад, ки дар осмонњо ва дар за
мин аст? Њељ бо якдигар роз гуф
тани се кас набошад, магар он ки 
Худо чањоруми онњо аст; ва њељ 
роз гуфтани панљ кас набошад, 
ма гар он ки Худо шашуми онњо 
аст; ва на камтар аз ин ва на зиё
да аз ин, магар он ки њар куљо бо
шанд, Худо бо онњо аст; сипас 
рўзи ќиёмат онњоро аз он чи кар
даанд, хабар дињад. ба дурустї ки 
Худо ба њар чиз Доно аст.

8. Оё касонеро надидї, ки аз 
роз гуфтан ба якдигар манъ кар
да шуданд,3 сипас ба он чи аз он 
манъ карда шуданд, бозмегар
данд ва бо як дигар дар боби гуноњ 
ва бедодї ва фармонбардорї на
кардани Пай ѓам бар роз мегўянд? 
Ва чун пе ши ту би ёянд, туро ба 
он (калимае) та њият4 ку нанд, ки 
Худо туро ба он та њият на кар
дааст;5 ва дар ди ли хеш ме гўянд: 
«Чаро Худо ба са ба би он чи 
м егўем, азоб намекунад?»6 ба рои 
онњо дўзах бас аст, он љо да роянд. 
Ва (дўзах) бад љое аст.

9. Эй мўъминон, чун бо якдигар 
роз гўед, пас, ба (ќасди) гуноњ ва 
бе додї ва фармонбардорї накар
дани Пайѓамбар роз магўед ва ба 
некўкорї ва парњезгорї роз гўед 
ва аз Худой битарсед, ки ба сўи Ў 
њашр карда хоњед шуд!

10. Љуз ин нест, ки роз гуфтани 
бад аз кори Шайтон аст, то мўъ ми
нонро андўњгин кунад; ва ба онњо 
њељ зиёне намерасонад, магар ба 

иро даи Худо; ва мўъминон бояд 
ки бар Худо таваккул кунанд.

11. Эй мўъминон, чун ба шумо 
гуф та шавад, ки дар маљлисњо ку
шода бинишинед, пас, љойро ку
шода кунед, то Худо барои шумо 
(њар мушкилеро) кушода кунад! 
Ва чун гуфта шавад: «бархезед!» 
– пас бархезед, то Худо касонеро, 
ки аз миёни шумо имон овардаанд 
ва касонеро, ки ба онњо илм ато 
карда шудааст, ба мартабањо ба
ланд кунад. Ва Худо аз он чи ме
кунед, Хабардор аст.
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12. Эй мўъминон, чун хоњед, ки 
бо Пайѓамбар роз гўед, пас, на
хуст – пеш аз роз гуфтани худ (ба 
мустањиќќон) хайрот бидињед! ин 
кор барои шумо бењтар ва поки
затар аст; ва агар наёбед, њамоно 
Худо Омурзгори Мењрубон аст.7

13. Оё аз он тарсидед, ки нахуст 
пеш аз роз гуфтани худ хайрот 
ди њед? Пас, чун (ин корро) на
кардед ва Худо аз шумо даргу
зашт, пас намозро барпо доред ва 
закотро бидињед ва Худо ва пай
ѓамбари Ўро фармонбардорї ку
нед! Ва Худо аз он чи мекунед, 
Ха бардор аст. 

14. Оё касонеро надидї, ки бо ќав
ме дўстї карданд, ки Худо бар 
онњо ѓазаб кардааст?8 инњо на 
аз шумо њастанд ва на аз онњо ва 
бардурўѓ савганд мехўранд ва он
њо медонанд.

15. Худо барои онњо азоби сахт 
омо да кардааст; ба дурустї ки бад 
аст он чи мекунанд.

16. савгандони худро сипар ги
рифтанд ва (мардумро) аз роњи 
Худо боздоштанд; пас, барои онњо 
азоби хоркунанда аст.

17. амволу авлодашон чизеро аз 
азоби Худо аз онњо дафъ нахоњад 
кард. Онњо ањли дўзаханд ва он 
љо љовидон бошанд.

18. рўзе, ки Худо њамаи онњоро 
якљо барангезад; пас, ба њузури 
Ў савганд хўранд, чунон ки ба њу
зури шумо савганд мехўранд; ва 
мепиндоранд, ки онњо бар чизе 
њастанд. Огоњ шав, ба дурустї ки 
онњо дурўѓгўёнанд!

19. Шайтон бар онњо ѓолиб омада
аст; пас, аз хотири онњо ёд карда
ни Худоро фаромўш сохт. Онњо 
гурўњи Шайтонанд. Огоњ шав, ба 
дурустї ки гурўњи Шайтон зиён
коронанд!

20. ба дурустї, касоне, ки бо Ху
до ва пайѓамбари Ў мухолифат 
ме кунанд, дар љумлаи хортарини 
мар думанд.

21. Худо њукм кардааст: «албат
та, Ману пайѓамбари Ман ѓолиб 
ша вем». ба дурустї ки Худо Таво
нои Ѓолиб аст.
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22. ќавмеро нахоњї ёфт, ки ба 
Ху до ва рўзи охир имон дошта бо
шанд ва бо касоне дўстї кунанд, 
ки бо Худо ва пайѓамбари Ў му
холифат мекунанд, агарчи он ка
сон падарон, ё писарон, ё баро
дарон, ё хешовандони онњо бо
шанд. Онњо касонеанд, ки Худо 
дар дили онњо имонро навишта
аст ва ба онњо ба файзе аз љониби 
Худ ќувват додааст; ва онњоро 
ба бўстонњое дарорад, ки зери он 
љўйњо меравад, дар њоле ки дар он 
љо љовидонанд. Худо аз онњо хуш
нуд шуд ва онњо аз Худо хушнуд 
шуданд. Онњо гу рў њи Худоянд. 
Огоњ шав, ба ду рус тї ки гурўњи 
Худо растагоронанд.

59. Сураи ЊаШр
(ЉаМъОВарї)

Дар Мадина нозил шуд, 24 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Он чи дар осмонњо ва он чи дар 
замин аст, Худоро ба покї ёд ку
над. Ва Ў Ѓолиби боњикмат аст.

2. Ў Он (Худой) аст, ки касоне
ро1 аз ањли Китоб, ки кофир шу
данд, дар аввали љамъоварї(и 
лаш кар) аз хонањояшон баро
вард. Шумо гумон надоштед, ки 
ба роянд ва онњо гумон мекарданд, 
ки ќалъањояшон нигоњдорандаи 
он њо аз уќубати Худо аст. Пас, 
(уќу бати) Худо ба онњо аз он љое 
биёмад, ки гумон намебурданд 

ва дар дили онњо тарсро афканд. 
Хонањои худро бо дасти хеш ва 
бо дасти мўъминон хароб ме кар
данд. Пас, ибрат гиред, эй со њиб
на зарон!

3. Ва агар на он буд, ки Худо бар 
онњо љалои2 ватанро навишт, ња
роина онњоро дар дунё уќубат ме
кард.3 Ва онњоро дар охират азоби 
оташ аст.
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4. ин (азоб) барои он аст, ки онњо 
бо Худо ва пайѓамбари Ў мухоли
фат карданд. Ва њар ки бо Худо 
мухолифат кунад, пас, (бидонад, 
ки) њамоно Худо сахтуќубат аст.

5. Он чи аз дарахти хурмо бури
дед ё онро истода бар бехаш гу
зоштед – ба фармони Худо буд;4 
ва то бадкоронро хор кунад.

6. Ва он чи Худо аз (амволи) он
њо5 ба пайѓамбари Худ оид гардо

нид – на аспонро бар он тохта бу
дед ва на шутуронро, валекин 
Худо пай ѓам барони Худро бар 
њар ки хо њад, ѓолиб мегардонад ва 
Худо бар њама чиз Тавоно аст.

7. Он чи Худо аз (амволи) соки
нони дењањо ба Пайѓамбараш оид 
гар донид – аз они Худо ва Пай
ѓам бар ва хешовандон6 ва яти
мон ва мискинон ва мусофирон 
аст, то миёни тавонгарони шумо 
даст ба даст нагардад. Ва њар чи 
Пай ѓам бар ба шумо бидињад, 
онро бигиред ва аз њар чи шу
моро манъ кунад, бозистед ва 
аз Худо битарсед! Њамоно Худо 
сахтуќубат аст.

8. (Он њамчунин) аз они муњо љи
рони фаќир аст, ки аз хонањову 
ам волашон берун карда шуда
анд, фазлу хушнудии Парварди
гори хешро металабанд ва Худо
ву Пайѓамбарашро ёрї медињанд; 
он њо гурўњи ростгўёнанд.

9. Ва (низ) аз они касоне аст, ки 
пеш аз муњољирон ба Дор(ул
ис лом)7 љой гирифтанд ва дар 
имон љой пайдо карданд, њар ки
ро, ки ба сўяшон њиљрат мекунад, 
дўст медоранд ва аз он чи ба му
њољирон дода шавад, дар хотири 
худ њасаде намеёбанд ва дигарон
ро бар хештан муќаддам медо
ранд, агарчи худ эњтиёљ дошта бо
шанд. Ва њамонњое, ки аз њирси 
наф си худашон нигоњ дошта шу
данд, растагоронанд.
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10. Ва (низ) аз они касоне аст, ки 
баъди муњољирон омаданд; ме
гўянд: «Эй Парвардигори мо, мо 
ва бародаронамонро, ки дар имон 
овар дан бар мо пешї гирифтанд, 
би омурз ва дар дилњои мо нисбат 
ба касоне, ки имон оварданд, њељ 
ки нае манењ! Эй Парвардигори 
мо, ба дурустї ки Ту бахшояндаи 
Мењ рубон њастї».

11. Оё касонеро надидї, ки муно
фиќ шуданд, ба он бародарони 
худ, ки кофиронанд аз ањли Ки
тоб, мегўянд: «агар шумо аз ватан 
бе рун карда шавед, албатта, мо 
низ њамроњи шумо берун шавем. 
Ва њаргиз дар муомилаи шумо аз 
њељ кас фармон набарем. Ва агар 
бо шумо љанг карда шавад, албат
та, шуморо нусрат дињем!» Ва 
Худо гувоњї медињад, ки онњо ду
рўѓ гўёнанд.

12. агар (ањли Китоб) берун кар
да шаванд, (мунофиќон) њамро ња
шон берун намераванд; ва агар (бо 
ањли Китоб) љанг карда шавад, 
(му нофиќон) ба онњо ёрї нади
њанд ва агар (ба фарз) ба онњо ёрї 
ди њанд, албатта, пушти худро боз
гар до нанд. баъд аз он ба онњо ма
дад карда нашавад.

13. Њамоно дар хотири онњо тарс 
аз шумо сахттар аз тарси Худо 
аст. ин ба сабаби он аст, ки онњо 
ќав ме њастанд, ки намефањманд.8

14. Онњо бо шумо якљо шуда љанг 
накунанд, магар дар дењањои усту
воркарда (бо хандаќу њисор) ё аз 
паси деворњо; љанг дар миёни худа
шон сахттар аст. Ту онњоро њама 
якљо љамъшуда мепиндорї ва (њол 

он ки) дилњояшон пароканда аст.9 
ин ба сабаби он аст, ки онњо ќав ме 
њастанд, ки ба аќл дарнамеёбанд.

15. (Масали онњо) монанди маса
ли касоне аст, ки дар замони наз
дик пеш аз онњо буданд, ваболи 
гуноњи худро чашиданд; ва барои 
онњо азоби дарднок аст.10

16. (Масали мунофиќон) монан
ди масали Шайтон аст: чун ба 
одамї гуфт: «Кофир шав!» – пас, 
чун ко  фир шуд, гуфт: «Њамоно 
ман аз ту безорам, ба дурустї ки 
ман аз Ху до – Парвардигори ола
миён метар сам».
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17. Пас, оќибати кори ин Шайтон 
ва ин одамї он шуд, ки онњо дар 
оташ бошанд, он љо љовидонанд. 
Ва ин аст љазои ситамгарон.

18. Эй мўъминон, аз Худо битар
сед! Ва њар шахс бояд бинигарад, 
ки барои фардо11 чї чиз пеш фи
ристодааст. Ва аз Худо битарсед! 
ба дурустї ки Худо аз он чи меку
нед, Хабардор аст.

19. Ва монанди касоне мабошед, 
ки Худоро фаромўш карданд, пас, 
Худо (аз хотири онњо) худашонро 
фа ромўш гардонид. Онњо бадко
ронанд.

20. ањли дўзах ва ањли бињишт ба
робар нестанд. ањли бињишт ба 
матлаб расидаанд.

21. агар ин ќуръонро бар кўње 
фу руд меовардем, албатта, онро 
аз хавфи Худо ниёишкунанда, фу
рў рехта медидї. Ва ин масал њое 
аст, ки барои мардум баён меку
нем, то онњо андеша кунанд.

22. Ў Он Худой аст, ки њељ худое 
нест, магар Ў – Донандаи нињону 
ош кор, Ў бахшояндаи Мењрубон 
аст.

23. Ў Он Худой аст, ки њељ худое 
нест, магар Ў – Подшоњ, Нињоят 
Пок, солим (аз њама айбњо), амн
ди њанда, Нигањбон, Ѓолиб, бошав
кат, бузургвор. Худо аз шарик му
ќаррар кардани онњо Пок аст.

24. Ў Худой аст – Офаридгор, 
Нав па ди доранда, Нигоранда; Ўро 
ном њои нек аст; њар чи дар осмон
њову замин аст, Ўро ба покї ёд ме
кунад ва Ў Ѓолиби боњикмат аст.

60. Сураи мумТаЊана
(иМТиЊОНШуДа)

Дар Мадина нозил шуд, 13 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй мўъминон, душманони Ман 
ва душманони худро дўст маги
ред: ба сабаби дўстї ба сўи онњо 
пайѓоми дўстї меафканед! (Њол он 
ки) онњо ба он чи аз дини рост ба 
шумо омадааст, кофир шудаанд, 
барои он ки ба Худо – Парварди
гори хеш имон овардед, Пайѓамбар 
ва шуморо (низ) (аз ватан) берун 
мекунанд. (Дўст магиред) агар ба
рои љињод дар роњи Ман ва ба та
лаби ризои Ман (аз ватанњои худ) 
баромадаед; пинњон ба сўи онњо 
пайѓоми дўстї мефиристед. Ва 
Ман он чиро, ки пинњон меку
нед ва он чиро, ки ошкор менамо
ед, медонам. Ва њар ки аз шумо 
ин корро бикунад, пас, дар воќеъ 
роњи ростро гум кардааст.

2. агар ба шумо зафар биёбанд, 
шу моро душман бошанд ва даст
њову забонњои худро барои озор до
дани шумо бикушоянд ва дўст до
ранд, ки шумо (низ) кофир бошед.

3. рўзи ќиёмат хешовандон ва 
фар зан донатон ба шумо суд нахо
њанд дод, Худо дар миёни шумо 
њукм хоњад кард. Ва Худо ба он 
чи мекунед, бино аст.

4. ба дурустї, шуморо ба ибро
њим ва касоне, ки њамроњи ў бу
данд, пайравии некў аст – чун ба 
ќавми худ гуфтанд: «Њамоно мо 
аз шумо ва он чи ба љуз Худо ме
парастед, безорем, ба шумо мун
кир шудем ва миёни мову шумо 
душ манию кинаи њамеша па

дид омад, то ваќте ки танњо ба 
Ху до имон оред» – ѓайри суха
ни иброњим ба падари худ, ки 
(гуфт): «барои ту омурзиш та
лаб хоњам кард ва барои ту наз
ди Худо молики чизе (дигар) 
нес там».1 (иброњим гуфт:) «Эй 
Парвар дигори мо, бар Ту тавак
кул кар дем ва ба сўи Ту бозгаштем 
ва боз гашт(и њама) ба сўи Ту аст.

5. Эй Парвардигори мо, моро зер
дасти кофирон магардон ва моро 
биомурз, эй Парвардигори мо! ба 
дурустї ки Ту Ѓолиби боњикматї».
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6. ба дурустї ки барои шумо – ба
рои касоне, ки ба (дидори) Худо 
ва рўзи охират умед доранд, ба он
њо пайравии некў њаст. Ва њар ки 
рўйгардон шавад, пас, њамоно Ху
до бениёзи сутудакор аст.

7. умед аст, Худо дар миёни шумо 
ва касоне, ки бо онњо душманї 
дош тед, дўстиро пайдо кунад. Ва 
Ху до Тавоно аст. Ва Худо Омурз
гори Мењрубон аст.

8. Худо шуморо аз некўї кардан 
ва инсоф намудан дар њаќќи ка
соне, ки бо шумо дар амри дин 
љанг накардаанд ва шуморо аз хо

на њоятон берун накардаанд, манъ 
намекунад. ба дурустї ки Худо 
ин софкунандагонро дўст медорад.

9. Љуз ин нест, ки Худо шуморо 
аз дўстї доштан бо касоне манъ 
ме кунад, ки бо шумо дар амри 
дин љанг кардаанд ва шуморо аз 
хонањоятон берун кардаанд ва 
дар баровардани шумо ба дигарон 
пуштибонї кардаанд. Ва касоне, 
ки бо онњо дўстї доранд, њамонњо 
ситамгаронанд.

10. Эй мўъминон, чун занони мўъ
мин њиљрат карда пеши шумо би
ёянд, пас, онњоро имтињон ку
нед!2 Худо ба имонашон Донотар 
аст. агар онњоро мўъмин дар ёбед, 
пас, онњоро ба сўи кофирон бозна
фиристед; на ин занон барои ко
фирон њалоланд ва на он кофи
рон барои ин занон њалоланд; ва 
ба шавњарон – он чи ки харљ кар
данд, бидињед!3 Ва бар шумо 
гуноњ нест, ки агар мањрашонро 
бидињед, бо онњо никоњ кунед. Ва 
аќдњои занони кофираро нигоњ 
ма доред! Ва он чиро талаб кунед, 
ки шумо харљ кардед ва кофи
рон бояд он чиро талаб кунанд, 
ки харљ карданд!4 ин њукми Худо 
аст, ки (ба он) дар миёни шумо 
њукм мекунад. Ва Худо Донои бо
њикмат аст.

11. Ва агар касе аз занони шумо аз 
дастатон ба сўи кофирон биравад, 
пас ба кофирон уќубат расонида, 
(ѓанимат гиред), он гоњ ба касоне, 
ки занонашон рафта бошанд, мо
нанди он чи бидињед, ки харљ кар
да бошанд. Ва аз Худой битарсед, 
ки шумо ба Ў имон доред!
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12. Эй Пайѓамбар, чун зано
ни мўъ мин назди ту биёянд ва 
бо ту ба ин (шарт) байъат ку
нанд, ки бо Худо чизеро ша
рик муќаррар наку нанд; ва 
дуз дї накунанд; ва зи но наку
нанд; ва фарзандони худ ро на
кушанд; ва сухани дурўѓеро 
пеш наоранд, ки онро дар ми
ёни дастњои худ ва (дар миё
ни) пой њои худ барбас та бо
шанд;5 ва дар кори нек туро 
но фармонї накунанд – пас, 
аз онњо байъат ќабул кун ва аз 
Ху до барои онњо талаби омур
зиш кун! ба дурустї ки Худо 
Омурз гори Мењрубон аст.

13. Эй мўъминон, бо гурўње дўстї 
макунед, ки Худо бар онњо хашм 
гирифтааст! Онњо аз савоби охи
рат ноумед шудаанд – чунон ки 
ко фироне, ки аз ањли гўранд, ноу
мед шудаанд. 6

61. Сураи Сафф

Дар Мадина нозил шуд, 14 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Он чи дар осмонњо ва он чи дар 
замин аст, Худоро ба покї ёд ку
над ва Ў Ѓолиби боњикмат аст.

2. Эй мўъминон, чаро он чи ме
гўед, ки намекунед?1

3. Назди Худо бисёр нописанди
да аст, ки чизеро бигўед, ки наме
кунед.

4. ба дурустї, Худо касонеро дўст 
медорад, ки дар роњи Ху до саф 
зада љанг мекунанд, чунон ки гўё 
онњо иморати устувори (љузъ њо
яш) ба якдигар часпида њас танд.

5. Ва (ба ёд ор онро, ки) чун Мўсо 
ба ќавми худ гуфт: «Эй ќавми ман, 
чаро маро меранљонед? Ва ба ду
рустї медонед, ки ман фирис то даи 
Худо ба сўи шумо њастам». Пас, 
ваќте ки каљравї карданд, Ху до 
дилњояшонро каљ сохт. Худо ќав
ми бадкоронро роњ наменамояд.
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6. Ва (ба ёд ор онро, ки) чун исо 
пи сари Марям гуфт: «Эй ба нї 
исроил, ба дурустї ки ман пай
ѓам бари Худо ба сўи шумоам – 
тасдиќкунандаи он чи аз Тав рот, 
ки пеши дасти ман аст ва муж да
дињанда ба Пайѓамбаре, ки баъд 
аз ман биёяд ва номи ў ањмад бо
шад». Пас, чун бо мўъљизањо пе
ши онњо омад, гуфтанд: «ин сењре 
ошкор аст».

7. Ва кист ситамгартар аз касе, 
ки ба Худо дурўѓро барбандад ва 
(дар њоле ки) ў ба сўи ислом хон
да мешавад? Ва Худо гурўњи си
тамгаронро роњ наменамояд.

8. Мехоњанд, ки нури Худоро бо 
да њон њои хеш фурў нишонанд. Ва 
Ху до комилкунандаи нури Худ аст, 
агарчи кофирон нохуш доранд.

9. Ў Он (Худой) аст, ки пай ѓам
бари Худро ба њидоят ва дини 
рост фиристод, то онро бар њамаи 
дин њо ѓолиб гардонад, агарчи 
муш ри кон нохуш доранд.

10. Эй мўъминон, оё шуморо ба он 
тиљорате далолат кунам, ки шу
мо ро аз азоби дарддињанда би ра
њонад?!

11. ба Худо ва пайѓамбари Ў имон 
оред ва дар роњи Худо бо амволу 
љонњои худ љињод кунед! агар ме
донед, ин барои шумо бењтар аст.

12. (агар чунин кунед), Худо ба
рои шумо гуноњонатонро биомур зад 
ва шуморо ба бўстонњое, ки зери он 
љўйњо меравад ва ба ман зил њои по
киза дар бињиштњои љо ви дон даро
рад. ин пирўзии бузург аст.

13. Ва (неъмате) дигар (бидињад), 
ки онро дўст медоред: (он неъмат) 
ёрї аз љониби Худо ва фатњи наз дик 
аст. Ва мўъминонро мужда би дењ!

14. Эй мўъминон, ёридињандагони 
Худо бошед! Чунон ки исо пи
сари Марям ба њавориён2 гуфт: 
«Ёрони нусратдињандаи ман ба 
сўи Худо кистанд?» Он њавориён 
гуфтанд: «Мо нусратдињандагони 
Худо њас тем». Пас, љамъе аз банї 
исро ил имон оварданд ва љамъе 
кофир монданд. Мо мўъминонро 
бар душ ма нонашон ќувват додем, 
пас, ѓо либ шуданд.
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62. Сураи љумуъа

(ЉуМъа)

Дар Мадина нозил шуд, 11 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њар он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин аст, Худойро, ки Под
шоњи Нињоят Поки Ѓолиби бо
њик мат аст, ба покї ёд мекунад.

2. Ў Он (Худой) аст, ки дар (ми
ёни) бесаводон1 Пайѓамбаре аз 
ху дашон барангехт, ки бар онњо 
оят њои Ўро мехонад ва онњоро пок 
мекунад ва ба онњо Китобу дониш
ро меомў зад. Њамоно онњо пеш аз 
ин дар гумроњии ошкор буданд.

3. Ва низ (дар ќавме) дигар2 аз 
он њо,3 (барангехт), ки њанўз бо 
онон4 напайвастаанд. Ва Ў Ѓолиби 
бо њикмат аст.

4. ин фазли Худо аст, ба њар ки 
хо њад, онро медињад. Ва Худо со
њиби фазли бузург аст.

5. Масали касоне, ки бар онњо 
Тав рот нињода шуд, пас, онро на
бардоштанд, монанди масали харе 
аст, ки китобњоро бардорад. бад 
аст масали ќавме, ки оятњои Ху
доро дурўѓ мешумурданд. Ва 
Худо гу рўњи ситамгаронро роњ 
наменамояд.

6. бигў: «Эй яњудиён, агар гумон 
до ред, ки шумо – ба љуз марду
ми ди гар – дўстони Худо њастед, 

пас, марг ро орзу кунед, агар 
рост гў њастед!»

7. Вале онњо, ба сабаби он чи дас
ташон пеш фиристодааст, марг
ро њаргиз орзу нахоњанд кард. Ва 
Худо ба ситамгарон Доно аст.

8. бигў: «Њамоно марге, ки аз он 
мегурезед, албатта, ба шумо ра
санда аст ва сипас ба сўи Донан
даи нињону ошкоро бозгардонида 
хоњед шуд ва шуморо ба он чи ме
кардед, хабар медињад».
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9. Эй мўъминон, чун дар рўзи 
љумъа азон барои намоз дода ша
вад, пас, ба сўи ёд кардани Худо 
би шитобед ва хариду фурўшро би
гузоред! агар медонед, ин барои 
шумо бењтар аст.

10. Ва чун намоз тамом карда ша
вад, дар замин пароканда шавед 
ва фазли Худоро биљўед ва Ху
доро бисёр ёд кунед, то бошад ки 
растагор шавед!

11. Ва чун тиљорате ё бозие биби
нанд, пароканда шуда, ба сўи он 
равон мешаванд ва туро истода5 
бигузоранд. бигў: «Он чи назди 
Худо аст, аз бозию савдогарї бењ
тар аст ва Худо бењтарини рўзи
дињандагон аст».6

63. Сураи мунОфиќун
(МуНОФиќОН)

Дар Мадина нозил шуд, 11 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Чун мунофиќон пеши ту биё
янд, гўянд; «Гувоњї медињем, ки 
ту пайѓамбари Худої». Ва Худо 
ме донад, ки ту пайѓамбари Ў њас
тї. Ва Худо гувоњї медињад, ки 
му нофиќон дурўѓгўянд.

2. Онњо савгандњои худро сипар 
ги рифтанд ва (мардумро) аз роњи 
Ху до бозмедоранд; ба дурустї ки 
он чи онњо мекунанд, бад аст.

3. ин аз он сабаб аст, ки онњо имон 
оварданд, сипас кофир шу данд, 
пас, бар дилњояшон мўњр ни њода 
шуд. Ва онњо наме фањ манд.

4. Ва чун онњоро бибинї, љисм
њоя шон туро ба тааљљуб орад; ва 
агар (сухан) бигўянд, ба сухан
њояшон гўш нињї, гўё онњо чўбњои 
ба девор бознињода њастанд, њар 
овози тундро (њалоке) бар худ ме
пиндоранд. Онњо душманонанд, 
пас, аз онњо барњазар бош! Худо 
он њоро њалок кунад! Чї гуна (аз 
њаќ) гардонида мешаванд?
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5. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«биёед, то пайѓамбари Худо ба
рои шумо талаби омурзиш кунад!» 
– сари худро бипечонанд. Ва он
њо ро бибинї, ки такаббуркунон 
рўй мегардонанд.

6. Дар њаќќи онњо яксон аст, ки 
ба рояшон омурзиш талаб кунї ё 
ба рояшон омурзиш наталабї: Ху
до онњоро нахоњад омурзид. Ња
мо но Худо гурўњи фосиќонро роњ 
на менамояд.

7. Онњо касонеанд, ки мегўянд:1 
«бар љамоае харљ макунед, ки наз
ди пайѓамбари Худоанд, то паро
канда шаванд». Ва хазинањои ос
монњо ва замин аз они Худо аст, 
ва лекин мунофиќон намедонанд.

8. Мегўянд: «агар ба Мадина боз
гардем, албатта, бузургтар хор
тар ро аз Мадина берун ку над».2 
бу зур гї аз они Худо ва пай ѓам
ба ри Ў ва мўъминон аст, валекин 
му но  фиќон намедонанд.

9. Эй мўъминон, амволатон ва 
фар зан донатон шуморо аз ёд кар
да ни Худо машѓул нагардонанд! 
Ва ка соне, ки ин корро бикунанд 
– њамонњо зиёнкоронанд.

10. Ва аз он чи шуморо ато кар
даем, харљ кунед, пеш аз он ки ба 
яке аз шумо марг биёяд ва бигўяд: 
«Эй Парвардигори ман, кошки 
ма ро то муддате андак мавќуф ме

гу зоштї, то садаќа медодам ва аз 
солењон мешудам!»

11. Ва Худо њаргиз касеро, ки аља
лаш биёяд, мўњлат намедињад. Ва 
Худо аз он чи мекунед, Хабардор 
аст.

64. Сураи ТаЃОбун
(ЗиЁН)

Дар Мадина нозил шуд, 18 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њар он чи дар осмонњо ва он чи 
дар замин аст, Худоро ба покї ёд 
мекунад; подшоњї ва ситоиш аз 
они Ўст ва Ў бар њама чиз Тавоно 
аст.

2. Ў Он (Худой) аст, ки шуморо 
офа рид. Пас, баъзе аз шумо ко
фир аст ва баъзе аз шумо – мўъ
мин. Ва Худо ба он чи мекунед, 
би но аст.

3. Осмонњову заминро ба тадбири 
дуруст офарид ва шуморо сурат 

баст; пас, суратњои шуморо некў 
сохт. Ва бозгашт ба сўи Ўст.

4. Он чиро медонад, ки дар ос мон
њову замин аст ва он чиро медо
над, ки пинњон медоред ва ошкор 
ме кунед. Ва Худо ба он чи дар си
нањост, Доно аст.

5. Оё хабари касоне ба шумо на
ома дааст, ки пеш аз ин кофир бу
данд, пас, ваболи кори худро 
ча ши данд ва барои онњо азоби 
дард ди њанда аст?

6. ин (азоб) ба сабаби он аст, ки 
пайѓамбаронашон бо мўъљизањо 
пе ши онњо меомаданд, онњо гуф
танд: «Оё одамиён моро роњ намо
янд?» Пас, кофир шуданд ва рўй 
гардониданд; ва Худо бениёз аст. 
Ва Худо Тавонгари сутуда аст.

7. Кофирон пиндоштанд, ки ба
рангехта нахоњанд шуд. бигў: 
«Оре, савганд ба Парвардигори 
ман, албатта, барангехта шавед, 
си пас шуморо аз он чи мекардед, 
ха бар дода шавад. ин барои Худо 
осон аст».

8. Пас, ба Худо ва пайѓамбари Ў 
ва ба нуре, ки фурў фиристодаем,1 
имон оред! Ва Худо аз он чи меку
нед, Хабардор аст.

9. Ваќте ки шуморо дар рўзи ќиё
мат ба њам оварад, он рўз рўзи зи
ёни баъзе нисбат ба баъзе бошад. 
Ва њар ки ба Худо имон орад ва 
кори шоиста кунад, бадињояшро 
аз ў дур кунад ва ўро ба бўстонњое 
дарорад, ки зери он љўйњо мера
вад; дар он љо њамеша љовидон бо
шанд. ин пирўзии бузург аст.
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10. Ва касоне, ки кофир шуданд 
ва оятњои Моро дурўѓ шумурданд, 
ањ ли дўзаханд, он љо љовидонанд. 
Ва дўзах бад љоест.

11. Њељ мусибате намерасад, магар 
ба њукми Худо. Ва њар ки ба Худо 
имон орад, дили ўро роњ намояд. 
Ва Худо ба њар чиз Доно аст.

12. Ва Худоро фармон баред ва 
Пай ѓамбарро фармон баред ва 
агар рўйгардон шавед, пас, љуз ин 
нест, ки бар пайѓамбари Мо пай
ѓом расонидани ошкор аст.

13. Худо(и Якто) аст, ки њељ ху
дое нест, магар Ў. Ва мўъминон 
бояд ки бар Худо таваккул кунанд.

14. Эй мўъминон, ба дурустї ки 
баъ зе занонатон ва баъзе фар
зандо натон шуморо душманонанд, 
пас, аз онњо битарсед! Ва агар афв 
ку нед ва даргузаред ва биомурзед, 
пас, њамоно Худо Омурзандаи 
Мењ рубон аст.

15. Љуз ин нест, ки амвол ва авло
ди шумо имтињон аст ва музди бу
зург назди Худост.

16. Пас, њар ќадар ки тавонед, 
аз Худо битарсед ва ба сухани Ў 
гўш дињед ва фармон бибаред ва 
нафаќа дињед, ки ин барои љони 
шумо бењтар бошад! Ва касоне, ки 
аз бухли нафси худ нигоњ дошта 
шудаанд, растагоронанд.

17. агар ба Худо ќарзи некў ди
њед, онро ба шумо дучанд дињад 
ва шуморо биомурзад; ва Худо 
ќадр шиноси бурдбор аст.

18. Донандаи нињону ошкоро, Ѓо
ли би боњикмат аст.

65. Сураи ТалОќ

Дар Мадина нозил шуд, 12 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй Пайѓамбар, чун занонро та
лоќ дињед, пас, онњоро дар (ав
вали) иддаашон талоќ дињед1 ва 
идда ро шумор кунед! Ва аз Худо 
– Парвардигори хеш битарсед! 
Он њоро аз хонањояшон берун ма
ку нед! Ва бояд ки онњо берун на
раванд, магар он ки кори зиш
ти ошкоре ба амал оранд. Ва ин 
њадњои (муќарраркардаи) Худо 
аст. Ва њар ки аз њадњои Худо та

љо вуз кунад, пас, ба љони худ си
там кардааст. Њељ кас намедонад, 
шояд ки Худо баъд аз ин (талоќ) 
кореро пайдо кунад.2

2. Ва чун (занони талоќшуда) ба 
мўњлати (иддаи) худ наздик ра
санд, пас, онњоро ба некўї ни
гоњ доред ё ба некўї аз онњо љу до 
шавед! Ва аз ќавми худ ду каси 
соњибадлро гувоњ гиред ва ша њо
датро барои Худо рост адо кунед. 
Њар ки ба Худо ва рўзи охир мўъ
мин бошад, ба ин њукм панд дода 
мешавад. Ва њар ки аз Худо битар
сад, (Худо) барои ў роњи халосие 
падид меоварад.

3. Ва ба ў аз он љое, ки гумон на
до рад, ризќ медињад. Ва њар ки 
бар Худо таваккул кунад, пас, 
Вай ўро бас аст. ба дурустї ки 
Ху до кори Худро (ба анљом) расо
нанда аст. Њамоно Худо барои њар 
чи зе андоза сохтааст.

4. Ва аз (љумлаи) занони шумо3 
он он, ки аз њайз навмед шуданд, 
агар ба шубња афтодаед; ва низ 
он он, ки ба (синни) њайз нараси
даанд, иддаашон се моњ аст. ид
даи занони њомила он аст, ки бори 
худро бинињанд. Ва њар ки аз 
Худо битарсад, Худо барои ў дар 
кораш осониро падид меоварад.

5. ин њукми Худо аст, ки онро 
ба сўи шумо фуруд овард. Ва њар 
ки аз Худо битарсад, бадињои 
ўро аз вай дур кунад ва ба ў зиё
да музд дињад.
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6. Дар он љое, ки шумо сукунат до
ред, ба ќадри тавонатон занони 
талоќдодаро сокин кунед! Ва он њо
ро озор марасонед, то бар он њо танг 
гиред! Ва агар њомила бо шанд, 
пас, барояшон нафаќа ди њед, то он 
бори худро бинињанд! Ва агар ба 
фармони шумо шир ди њанд, пас, 
ба онњо муздашонро би дињед! Ва 
ба некўї бо якдигар мушоварат ку
нед! Ва агар бо якдигар (корро) 
душвор кунед, пас, ба фар мудаи ў4 
зани дигар шир хоњад дод.

7. Доро бояд ки аз дороии худ 
харљ кунад; ва он кас, ки ризќ бар 
вай танг карда шуд, бояд аз он чи 
харљ кунад, ки Худо ба ў додааст. 
Худо њељ касро маљбур намеку
над, магар ба андозаи он чи, ки ба 
ў додааст. Худо баъд аз тангдастї 
осоишро падид хоњад овард.

8. Ва басо ањли дењањо, ки ба њук
ми Парвардигори худ ва пай ѓам
ба рони Ў нофармонї карданд, 
пас, Мо онњоро ба њисобе сахт му
њо саба кардем ва ба азобе душвор 
азоб кардем.

9. Пас, сазои амали худро чаши
данд ва саранљоми корашон зиён
корї шуд.

10. Худо барояшон азоби сахт омо
да кардааст. Пас, эй соњиб хи ра
доне, ки имон овардаед, аз Худо би
тарсед! ба дурустї ки Худо барои 
шумо Китобро фуруд овардааст

11. (ва) Пайѓамбареро (фирис
тода аст), ки оятњои равшани Ху
до ро барои шумо мехонад, то 
касо неро, ки имон овардаанд ва 

кор њои шоиста кардаанд, аз тори
кињо ба сўи равшанї барорад. Ва 
њар киро, ки ба Худо имон орад 
ва корњои шоиста бикунад, ба 
бўстонњое дарорад, ки зери он 
љўйњо меравад; он љо њамеша љо
ви до нанд. ба дурустї ки Худо 
ризќ ро барои ў некў сохтааст.

12. Худо Он аст, ки њафт осмон ва 
аз замин монанди онро офарид, 
њукми Ў дар миёни онњо фуруд 
меояд, то бидонед, ки Худо бар 
ња ма чиз Тавоно аст ва (низ би
до нед, ки) илми Худо њар чизеро 
фа ро гирифтааст.
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66. Сураи ТаЊрим
(ЊарОМ КарДаН)

Дар Мадина нозил шуд, 12 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй Пайѓамбар, чаро он чизе
ро њаром мекунї, ки Худо барои 
ту њалол гардонидааст, (ва бо ин 
кор) хушнудии занони худро ме
та лабї? Ва Худо Омурзгори Мењ
ру бон аст.

2. ба дурустї ки Худо барои шумо 
(роњи) кушодани савгандњоятонро 
муќаррар кардааст.1 Ва Худо Кор
сози шумо аст. Ва Ў Донои бо њик
мат аст.

3. Ва чун Пайѓамбар ба яке аз за
нони худ пинњон суханеро гуфт, 
пас, чун (он зан) он суханро 
ифшо кард ва Худо Пайѓамбарро 
бар он огоњ сохт, Пайѓамбар (он 
занро) ба баъзеи он сухан шиносо 
кард ва аз баъзе худдорї кард. Ва 
ваќте ки ўро аз он хабардор кард, 
он зан гуфт: «Кї туро аз ин хабар 
дод?» Фар муд: «Худои Донои Ха
бардор маро хабар дод».

4. агар шумо – ду зан,2 ба сўи Ху
до тавба кунед, (хуш бошад), ба 
дурустї ки дилњои шумо каљ шу
дааст. Ва агар ба ранљонидани 
Пай ѓамбар бо њам иттифоќ кунед, 
пас, њамоно Худо Корсози ўст; ва 
низ Љабраил ва мардуми шоиста 
аз мўъминон ва фариштагон баъд 
аз ин мададгоранд.

5. агар (Пайѓамбар) шуморо та
лоќ дињад, шояд ки Парварди го
раш барои ў занони дигари бењ тар 
аз шумо, мусулмонон, мўъ ми нон, 
дуокунандагон, тавбаку нан да гон, 
ибо даткунандагон, рўза до ран да
гон, шавњардидагон ва дух тарон 
ба иваз дињад.

6. Эй мўъминон, хештан ва ањ ли 
хонаи худро аз оташе, ки оташ
афрўзи он мардум ва сангњо бо
шанд, нигоњ доред! Фариштаго
ни дуруштхў, сахтрў бар он оташ 
муваккаланд, Худоро дар он чи ба 
онњо фармудааст, нофармонї на
мекунанд ва он чиро мекунанд, ки 
ба онњо њукм мешавад.

7. Эй кофирон, имрўз узр пеш ма
оред! Љуз ин нест, ки шумо му то
биќи он чи мекардед, љазо дода 
мешавед.
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8. Эй мўъминон, ба сўи Худо тав
баи холис кунед! умед њаст, ки 
Пар вардигоратон бадињоятонро 
аз шумо дур кунад ва шуморо ба 
бўстонњое дарорад, ки зери он 
љўй њо меравад – дар рўзе, ки Ху
до Пайѓамбар ва касонеро, ки њам
роњи ў имон овардаанд, расво на
кунад; нури онњо пешопешашон 
ва аз љониби росташон равон аст; 
мегўянд: «Эй Парвардигори мо, 
нури моро барои мо тамом дењ ва 
моро биомурз! ба дурустї ки Ту 
бар њар чиз Тавоної».

9. Эй Пайѓамбар, бо кофирон ва 
му нофиќон љињод кун ва бар онњо 
ду рушт шав! Ва љои онњо дўзах 
аст; ва вай бад љое аст!

10. Худо барои касоне, ки кофир 
шу данд, зани Нўњ ва зани лутро 
масале овард, ки дар никоњи ду 
бандаи шоиста аз бандагони Мо 
буданд, пас, ба он ду банда хиёнат 
карданд. Онњо аз он ду зан чизеро 
аз (азоби) Худо дафъ накарданд. 
Гуфта шуд: «бо дарояндагон ба 
дўзах дароед!»

11. Ва Худо барои касоне, ки имон 
оварданд, зани Фиръавнро маса
ле овард, ки чун гуфт: «Эй Пар
вар дигори ман, назди Худат, дар 
бињишт хонае барои ман бино кун 
ва маро аз Фиръавн ва кори ў 

рањо кун ва маро аз ќавми ситам
гарон наљот дењ!»

12. Ва Марям – духтари имронро, 
ки домани худро пок нигоњ дошт 
ва Мо аз рўњи Худ дар он дами
дем; ў суханони Парвардигори 
худ ва Китобњои Ўро бовар дошт 
ва аз фармонбардорон буд.
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67. Сураи мулК
(ПОДШОЊї)

Дар Макка нозил шуд, 30 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бисёр бобаракат аст Он (Ху
дой), ки подшоњї ба дасти Ў аст. 
Ва Ў бар њама чиз Тавоно аст.
2. Он, ки маргу зиндагиро офа
рид, то шуморо биозмояд, ки ка
до ми шумо дар амал некўтар аст. 
Ва Ў Ѓолиби Омурзгор аст.

3. Он, ки њафт осмонро табаќа
та баќа офарид; дар офариниши 
(Худои) рањмон њељ ихтилофе 
набинї (эй бинанда), пас, чашм

ро бозгардон: оё њељ шикастагї 
мебинї?!

4. Пас, чашмро дубора бозгардон, 
то чашм ба љониби ту хоршуда ва 
мондашуда бозояд.

5. Ва ба дурустї ки осмони наз
дик ро бо чароѓњо зинат додем ва 
он чароѓњоро олоти рондани шай
тонњо сохтем ва барои онњо азоби 
оташи сўзонро омода кардаем.

6. Ва барои касоне, ки ба Парвар
дигори худ кофир шуданд, азоби 
дўзах аст ва он бад љое аст.

7. Ваќте ки онњо ба он љо афканда 
шаванд, аз он овозе монанди овози 
хар бишунаванд ва он (дўзах) љўш 
мезанад,

8. наздик аст, ки аз хашм по ра
пора шавад. Њар гоњ гу рў ње ба 
дўзах афканда шаванд, ни гоњ бо но
ни дўзах аз он гу рўњ суол кунанд: 
«Оё њељ (пайѓам ба ри) бимку нан
дае назди шумо наомада буд?»

9. Гўянд: «Оре, бимкунанда ба мо 
омада буд, пас, дурўѓ шумурдем ва 
гуфтем: Худо њељ чизро фуруд на
овардааст ва шумо (дар чизе) нес
тед, магар дар гумроњии бузург».

10. Ва гўянд: «агар мо мешунидем 
ё мефањмидем, дар зумраи ањли 
дўзах дохил намешудем».

11. Ва ба гуноњи хеш иќрор кунанд. 
Пас, лаънат бод ба ањли дў зах!

12. ба дурустї, барои касоне, ки 
аз Парвардигори хеш ѓоибона 
метар санд, омурзиш ва музди бу
зург аст.



56367. сураи МулК

13. Ва сухани худро пинњон кунед ё 
онро ошкор гўед – њамоно Худо ба 
он чи дар синањо бошад, Доно аст.

14. Оё Он, ки офаридааст, наме
донад? Ва Ў борикбини Хабардор 
аст.

15. Ў Он (Худой) аст, ки заминро 
барои шумо ром сохт, то дар рўи 
он роњ равед ва аз ризќи Худо би
хўред. Ва барангехтан ба сўи Ўст.

16. Оё аз Он (Зот)е эмин шудаед, 
ки дар осмон аст, аз он ки ногањон 
замин љунбиш кунад, пас, шуморо 
ба замин фурў барад?

17. Оё аз Он (Зот)е эмин шуда
ед, ки дар осмон аст, аз он ки боди 
санг бор бар шумо бифиристад? 
Пас, хоњед донист, ки тарсонида
ни Ман чї гуна аст.

18. Ва њамоно касоне, ки пеш аз 
он њо буданд, дурўѓ доштанд. Пас, 
(оё надидед, ки) уќубати Ман чї 
гуна шуд?

19. Оё паррандагони болои худро 
надидаанд, ки болњоро мекушоян
ду фароњам меоранд? Онњоро ба 
љуз (Худои) рањмон касе нигоњ 
на ме дорад. ба дурустї ки Ў ба 
њар чиз бино аст.

20. Оё кист он, ки вай барои шумо 
лаш кар аст, шуморо ба љуз (Ху
дои) рањмон ёрї медињад? Кофи
рон (дар чизе) нестанд, магар дар 
фиреб.

21. Оё кист он, ки агар Худо риз
ќи Худро бозгирад, ба шумо рўзї 
дињад? балки дар саркашї ва ра
мидагии пайвастаанд.

22. Оё касе, ки бар рўи худ афто
да, нагунсор биравад, роњёфтатар 
аст ё касе, ки рост истода ба роњи 
рост меравад?1

23. бигў: «Ў Он (Худой) аст, ки 
шу моро биофарид ва барои шумо 
шу навої ва чашмњо ва дилњо па
дид овард. андаке шукр мекунед».

24. бигў: «Ў Он (Худой) аст, ки 
шу моро дар замин пароканда сохт 
ва ба сўи Ў барангехта хоњед шуд».

25. Ва мегўянд: «агар ростгўед, 
ин ваъда кай бошад?»
26. бигў: «Љуз ин нест, ки илм 
наз ди Худо аст ва љуз ин нест, ки 
ман бимкунандаи ошкорам».
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27. Ва он гоњ, ки он ваъдаро наз
дик бибинанд, рўи касоне, ки ко
фир шуданд, нохуш карда шавад2 
ва гуфта шавад: «ин аст он чи, ки 
онро металабидед».

28. бигў: «Оё мебинед, агар Худо 
ман ва касонеро, ки њамроњи ма
нанд, њалок кунад ё бар мо рањмат 
кунад, кї кофиронро аз азоби 
дард дињанда халосї дињад?»
29. бигў: «Ў бахшоянда аст, ба Ў 
имон овардем ва бар Вай таваккул 
на мудем. Пас, хоњед донист, ки 
дар гумроњии ошкор кист».

30. бигў: «Оё мебинед, агар оби 
шу мо (ба замин) фурў равад, пас, 
кї ба шумо оби равонро биёрад?»

 
68. Сураи ќалам

Дар Макка нозил шуд, 52 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Нун. савганд ба ќалам ва ба он 
чи менависанд,
2. ки ту, ба фазли Парвардигорат, 
де вона нестї.

3. Ва ба дурустї ки туро музди бе
нињоят аст.
4. Ва ба дурустї ки ту бар хўи бу
зург њастї.
5. Пас, хоњї дид ва онњо низ хо
њанд дид,
6. ки девонагї ба кадом як аз шу
мо аст.

7. Њамоно Парвардигори ту ба ка

се Донотар аст, ки роњи Ўро ѓа лат 
кард ва (низ) Ў ба роњ ёфтагон До
нотар аст.
8. Пас, дурўѓдорандагонро фар
мон мабар!

9. Орзу доранд, ки мулоимат1 ку
нї, то онњо низ мулоимат кунанд.
10. Ва аз њар бисёр сав ганд хў ран
даи бемиќдор фармон ќабул ма
кун!

11. (аз) њар айбкунанда, раванда 
дар паи суханчинї,
12. манъкунандаи хайр, азњад гу
зашта, гунањгор,
13. (аз) њар сахтрўй, баъд аз ин 
ња ма – њаромзода,2

14. ба сабаби он ки соњиби молу 
фарзанд аст,
15. чун оятњои Мо бар вай хонда 
ша вад, гўяд: «афсонаи пешиниён 
аст».
16. бар бинии ў доѓ хоњем нињод.3
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17. ба дурустї, Мо онњоро озму
дем, чунон ки соњибони бўстонро 
оз муда будем; чун ќасам хўрданд, 
ки албатта, бўстонро дар ваќти 
субњ дарав кунанд. 
18. Ва «иншоаллоњ» нагуфтанд. 
19. Пас, балое аз Парвардигори ту 
бар он (бўстон) ба гирд омад4 ва 
он њо хуфта буданд. 
20. Пас, монанди зироати бурида
шу да гардид. 21. Пас, дар ваќти 
субњ ба якдигар овоз доданд, 
22. ки агар дарав карданї њастед, 
пагоњї ба кишти худ равед! 
23. Ва рафтанду бо якдигар пин
њон сухан мегуфтанд: 
24. «имрўз њељ мискине бояд ки 
дар бўстони шумо дохил наша
вад». 25. Ва пагоњї дар њоле ки 
бар боздоштани фаќирон тавоно 
бу данд, ба роњ даромаданд. 
26. Ва он гоњ, ки он бўстонро ди
данд, гуфтанд; «ба ростї мо роњ
ро ѓалат кардаем.5

27. На, балки мо мањрум мон да го
нем». 
28. бењтаринашон гуфт: «Оё ба 
шу мо нагуфта будам, ки чаро Ху
доро ба покї ёд намекунед?» 
29. Гуфтанд: «Пок аст Парварди
гори мо, њамоно мо ситамгар бу
дем».
30. Пас, яке ба дигаре рўй овар да 
њамдигарро маломат мекар данд. 
31. Гуфтанд: «Эй вой бар мо, ња
мо но мо азњадгузашта будем! 
32. умед аст, ки Парвардигори мо 
бўс тоне бењтар аз ин дар иваз ба мо 
дињад; ба дурустї ки мо ба сўи Пар
вардигорамон раѓ бат ку нан да ем».
33. азоб њамчунин аст. Кош медо
нистанд, ки њамоно азоби охират 
бузургтар аст. 
34. ба дурустї ки барои пар њез го
рон назди Парвар дигорашон бўс
тон њои неъмат аст. 

35. Оё мусулмононро монанди 
гунањгорон гардонем? 36. Чист 
шу моро, чї гуна њукм мекунед? 
37. Оё назди шумо китобе њаст, ки 
дар вай мехонед, 38. ки ба ростї 
њар чи ихтиёр мекунед, дар он ба
рои шумо њаст? 
39. Оё шуморо паймонњои устуво
ри бар Мо расидаест, ки (њукми 
он) то ба ќиёмат бошад, ки албат
та, њар чи њукм мекунед, барои 
шу мо аст? 40. аз онњо бипурс: ка
дом як аз онњо ба он зомин аст? 
41. Оё онњоро шарикон њастанд? 
Пас, агар ростгўянд, бояд ки ша
ри кони худро биёранд. 
42. рўзе, ки (љома) аз соќ бардош
та шавад6 ва онњо ба саљда хонда 
ша ванд, пас, натавонанд.
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43. Ниёиш дар чашмњояшон њу
вай до бошад, хорї онњоро фурў 
ги рад. ба дурустї ки онњо дар њо
ле ба саљда хонда мешуданд, ки 
тан дуруст буданд.
44. Пас, Маро бо касе бигузор, ки 
ин суханро дурўѓ мешуморад. Он
њо ро аз он роње, ки намедонанд, 
пояпоя фурў хоњем кашид.

45. Ва ба онњо мўњлат хоњам дод. 
ба дурустї ки гирифтани Ман 
сахт аст.
46. Оё аз онон музд металабї ва 
он њо аз товон гаронборанд?
47. Оё назди онон илми ѓайб аст 
ва онњо менависанд?
48. Пас, барои њукми Парвардиго
рат сабр кун ва монанди ёри моњї7 

мабош, ки чун дуо кард ва (дили) 
ў аз ѓам пур буд,
49. агар рањмате аз љониби Пар
вардигораш ўро дарнамеёфт, ал
батта, дар замини бегиёњ ба њоле 
партофта мешуд, ки ў бадњол буд!8

50. Пас, Парвардигораш ўро бар
гузид ва ўро аз љумлаи солењон 
сохт.
51. Ва ба дурустї, кофирон наз
дик буданд, ки чун ќуръонро шу
ниданд, туро ба чашмњои тези 
худ билаѓзонанд ва мегўянд: «ба 
ростї ки ў девона аст».

52. Ва ба њаќиќат, ин ќуръон љуз 
пан де барои оламиён (чизи дигар) 
нест.

69. Сураи ЊОќќа
(ќиЁМаТ)

Дар Макка нозил шуд, 52 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќиёмат!
2. Чї гуна аст ќиёмат, (напурс)!
3. Ва чї чиз туро хабардор кард, 
ки ќиёмат чї гуна аст?

4. ќабилаи самуд ва Од ќиёматро 
дурўѓ шумурданд:
5. аммо самуд ба наъраи тунд ња
лок карда шуданд;
6. ва аммо Од ба боди сахти аз њад
даргузашта њалок карда шуданд.

7. Худо он бодро њафт шабу њашт 
рўзи пай дар пай бар Од баргу
мошт. Ва он ќавмро дар он (ваќт
њо) афтода медидї, гўё онњо та на
њои аз кўњнагї барњамшудаи да
рахтони хурмо бошанд.
8. Пас, њељ боќимондаеро аз онњо 
мебинї?



56769. сураи ЊОќќа

9. Ва Фиръавну касоне, ки пеш аз 
вай буданд ва ањли Мўътафикот 
низ гуноњ карданд;
10. ва фиристодаи Парвардигори 
худ ро нофармонї карданд. Пас, 
Ху до онњоро сахт фурў гирифт.
11. Њамоно, ваќте ки об аз њад гу
зашт, шуморо бар киштии равон 
са вор кардем,
12. то он (воќеа)ро барои шумо 
пан де бикунем ва гўши ёддоран
дае онро ёд дорад.
13. Пас, чун дар сур як бор дами
да шавад;
14. ва замину кўњњо бардошта ша
ванд ва ба як бор кўфта шаванд.
15. Пас, он рўз (ќиёмати) воќеъ
ша ванда воќеъ шавад.
16. Ва осмон, ки он рўз суст шуда 
бошад, шикофта шавад.
17. Ва фариштагон бар канорњои 
ос мон бошанд. Ва он рўз њашт 
(фа ришта) арши Парвардигорат
ро болои хеш бардоранд.
18. Он рўз шумо пеш оварда ша
вед, ки аз (њоли) шумо њељ пин њо
не пўшида намонад.
19. аммо он кас, ки Нома(и аъ
мол)аш ба дасти росташ дода ша
вад, гўяд: «Номаи аъмоли маро 
бигиреду бихонед,
20. њамоно яќин медонистам, ки 
ман њам ба њисоби худ хоњам ра
сид!»
21. Пас, ў дар зиндагонии писан
дида бошад,
22. дар бињиште баланд,
23. ки меваи он наздик аст.
24. (ба онњо гуфта шавад:) «Гуво
ро бихўреду биошомед – ба сабаби 
он чи дар рўзњои гузашта пеш фи
ристода будед».
25. Ва аммо он кас, ки Нома(и аъ
мол)аш ба дасти чапаш дода ша
вад, гўяд: «Эй кош, Нома(и аъ
мол)ам ба ман дода намешуд!

26. Ва намедонистам, ки њисоби 
ман чист,
27. эй кош, марг охиркунандаи 
кор мебуд!
28. Моли ман маро њељ нафъ на
кард.
29. Подшоњии ман аз ман нобуд 
шуд».
30. (Гуфта шавад:) «Ўро бигиред 
ва тавќ ба гарданаш кунед!
31. сипас ўро ба дўзах дохил кунед;
32. ва ўро ба занљире дароред, ки 
дарозиаш њафтод газ бошад!»
33. ба дурустї ки ин кас ба Худои 
бузург имон намеовард;
34. ва (мардумро) бар таом дода
ни мискин раѓбат намедод.
35. Пас, ўро имрўз дар ин љо дўсти 
наздике нест.
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36. Ва вайро њељ таоме нест, магар 
зардоб,
37. ки онро ба љуз гунањгорон касе 
нахўрад.
38. Пас, ќасам мехўрам ба он чи 
ме бинед; 
39. ва он чи намебинед; 

40. ки ба дурустї, ин (ќуръон) 
гуф тори фиристодаи бузургвор аст. 
41. Ва он на гуфтори шоирест, ан
даке имон меоред. 

42. Ва на гуфтори коњинест, панд 
напазиред. 
43. аз љониби Парвардигори ола
миён фуруд оварда шудааст. 
44. Ва агар (Пайѓамбар) баъзе су
ханњоро бар Мо мебаст, 

45. албатта, ўро аз дасти рост ме
гирифтем, 
46. сипас раги дили ўро мебури
дем.1

47. Пас, њељ каси шумо ўро2 боздо
ранда нест. 
48. ба дурустї ки ќуръон барои 
пар њезгорон панде аст. 

49. Ва ба дурустї ки Мо медонем, 
ки баъзеи шумо дурўѓдорандаанд. 
50. Ва ба дурустї ки ин ќуръон 
бар кофирон њасрат аст.
51. Ва ба дурустї ки ќуръон росту 
дуруст ва яќин аст. 
52. Пас, номи Парвардигори бу
зургвори худро ба покї ёд кун.

70. Сураи маъОриљ
(ДараЉаЊО)

Дар Макка нозил шуд, 44 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Хоњандае азоберо дархост кард, 
ки воќеъ шуданист, –
2. барои кофирон. Ва онро њељ 
боз дорандае нест;

3. (фурудоянда) аз љониби Худо, 
ки Худованди дараљањо аст.
4. (Дараљањое, ки бо онњо) 
фариш тагон ва рўњ1 дар рўзе, ки 
миќ дори он панљоњ њазор сол аст, 
ба сўи Ў боло мераванд.2

5. Пас, некў сабр бикун.
6. Њамоно кофирон он(рўз)ро 
дур мебинанд.

7. Ва Мо онро наздик мебинем.
8. рўзе, ки осмон монанди мис гу
дохта шавад.
9. Ва кўњњо монанди пашм рангин 
ша вад.
10. Ва њељ хешованд хешованди 
ди гарро напурсад,
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11. дар њоле ки њамдигарро меби
нанд. Гунањгор орзу кунад, ки ба
рои (рањої аз) азоби он рўз фар
зандони худро ба иваз дињад
12. ва (низ) зану бародари худро
13. ва (низ) ќабилаеро, ки ба 
ў љой медињад 14. ва (низ) њар 
киро, ки дар замин аст – њамаро 
якљо – пас, худ ро бирањонад. 
15. Њаргиз (чунин) набошад! ба 
дурустї ки дўзах оташи забоназа
нанда аст,
16. пўсти сарро сахт кашанда аст, 
17. њар киро, ки пушт гардонид 
ва рўй гардон шуд, (ба сўи худ) 
мехонад; 
18. ва (он касро, ки) мол љамъ на
муд ва дар бордон нигоњ дошт. 
19. Њамоно одамї ношикебанда 
офа рида шудааст. 
20. Чун мусибате ба ў бирасад, из
тиробкунанда аст; 21. ва чун хай
ре ба ў бирасад, бухлкунанда аст, 
22. магар намозгузорон –
23. касоне, ки бар намози худ да
вомкунандагонанд;
24. ва онон, ки дар амволашон 
њис сае њаст, му ќаррар 25. барои 
суол ку нанда ва мўњтољи камсуол; 
26. ва касоне, ки рўзи љазоро бо
вар медоранд;
27. ва касоне, ки аз азоби Парвар
дигори худ тарсандагонанд – 
28. ба ростї, аз азоби Парвардиго
рашон эмин натавонанд шуд; 
29. ва касоне, ки андоми нињонии 
худро нигоњдорандагонанд, 
30. магар бар занони худ ё каниза
коне, ки дастњояшон молики онњо 
шудааст ва њамоно онњо маломат
карда нестанд; 
31. ва касоне, ки ѓайри инро талаб 
мекунанд, (пас,) касоне аз њад
гузаштагон њастанд; 
32. ва касоне, ки амонатњо ва пай
мон њои худро риояткунандагонанд; 

33. ва касоне, ки ба гувоњињои худ 
истодагонанд;
34. ва касоне, ки бар намози худ 
муњофизат ку нандагонанд – 
35. ин љамоа дар бўстонњо гиромї 
њастанд.
36. Пас, кофиронро чї шудааст, 
ки ба сўи ту шитобонанд, 
37. гурўњгурўњ шуда, аз љониби 
росту аз љониби чап? 
38. Оё њар касе аз онњо тамаъ ме
кунад, ки ба бўстони неъмат даро
варда шавад?
39. Њаргиз (чунин) набошад! ба 
дурустї ки Мо он њоро аз он чи 
(ки худ) медонанд, офаридаем.3

40. Пас, ба Пар вар ди гори маш
риќ њо ва маѓ риб њо ќа сам мехўрам, 
ки дар ња ќи ќат Мо Тавоноем –
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41. бар он, ки бењтар аз онњо иваз 
биё рем; ва Мо (дар ин) ољиз нес тем.

42. Пас, онњоро бигузор, ки ба бе
њудагї дароянд ва бозї кунанд, то 
он рўзи худро мулоќот намоянд, 
ки ба онњо ваъда дода мешавад –

43. рўзе, ки аз ќабрњо шитобон ба
роянд, гўё онњо ба сўи нишонањо 
медаванд.

44. Дар дидањояшон ниёиш њувай
до шуда бошад, онњоро хорї дар
гирад. ин он рўз аст, ки ба онњо 
ваъда дода мешуд.

 
71. Сураи нўЊ

Дар Макка нозил шуд, 28 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба дурустї ки Мо Нўњро ба сўи 
ќавмаш фиристодем, ки: «ќавми 
худро битарсон, пеш аз он ки ба 
онњо азоби дарддињанда биёяд!»
2. Гуфт: «Эй ќавми ман, ба ду рус
тї ки ман барои шумо бимкунан
даи ошкорам!
3. Худоро ибодат кунед ва аз Ў 
би тарсед ва фармони ман баред,

4. то гуноњонатонро барои шумо 
биомурзад ва шуморо то ваќти му
ќаррар мавќуф дорад! агар медо
нед, чун ваќти муќарраркардаи 
Ху до биёяд, њаргиз онро мавќуф 
гу зошта нашавад».

5. Гуфт: «Эй Парвардигори ман, 
њамоно ман шабу рўз ќавми худро 
даъват кардам!
6. Пас, даъват кардани ман дар 
њаќ ќи онњо ба љуз гурехтан чизеро 
зиё да накард.

7. Ва њар гоњ, ки ман онњоро даъ
ват кардам, то Ту онњоро био мур
зї, ангуштони худро дар гўшњои 
хеш нињоданд ва љомањои хешро 
ба худ дарпечиданд ва бар куфр 
по  фишорї карданд ва сахт сар ка
шї намуданд.
8. сипас њамоно ман онњоро ба 
ово зи баланд даъват кардам.
9. боз, ба ростї ки ман ба онњо 
ош кор гуфтам ва ба онњо дар пин
њонї (низ) гуфтам.
10. Пас, гуфтам: «аз Парвардиго
ратон талаби омурзиш кунед! Ња
моно Ў Омурзанда аст,
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11. то бар шумо аз осмон борони 
пай дар пай фиристад;

12. ва бо амволу фарзандон шу мо
ро мадад кунад ва ба шумо бўс тон
њо бидињад ва барои шумо љўй њо 
падид орад.
13. Шуморо чї шудааст, ки аз Ху
до бузургиро умед намекунед?

14. Њол он ки шуморо ба таврњои 
мух талиф офаридааст.
15. Оё намебинед, чї гуна Худо 
њафт осмонро табаќатабаќа офарид;
16. ва дар миёни инњо моњро фу
рў занда ва офтобро чароѓ(и ду
рах шанда) сохт;

17. ва Худо шуморо ба навъе аз 
рўё нидан аз замин рўёнид.
18. сипас шуморо ба замин боз
гар донад ва (низ) шуморо дигар
бора берун оварад.
19. Ва Худо барои шумо заминро 
фарше (густурда) сохт,

20. то ба роњњои кушодаи он (за
мин) биравед».
21. Нўњ гуфт: «Эй Парвардиго
ри ман! Њамоно онњо нофармо
нии ман карданд ва ба касе пай
равї на муданд, ки бар вай молу 
фар зан даш ба љуз зиён чизеро 
наафзуда аст.1

22. Ва њилаи бузург карданд;
23. ва гуфтанд: «Худоёни худро 
њар гиз тарк макунед; ва «Вадд» ва 
«су воъ» ва «Яѓус» ва «Яъуќ» ва 
«Наср»2ро њаргиз тарк макунед!

24. Ва ба дурустї ки бисёреро гум
роњ карданд ва ба ситамгарон ба 
љуз гумроњї (чизеро) зиёда ма дењ!»
25. ба сабаби гуноњони худ ѓарќ 
кар да шуданд, пас, дар оташ даро

вар да шуданд; ва барои хеш ба љуз 
Худо њељ ёридињандае наёфтанд.

26. Ва Нўњ гуфт: «аз кофирон 
њељ сокиншавандаеро бар замин 
магузор!

27. ба дурустї, агар Ту онњоро би
гу зорї, бандагони Туро гумроњ со
занд ва ба ѓайр аз (фарзандони) 
бад кори носипосдор касеро назоянд.

28. Эй Парвардигори ман, маро ва 
падару модари маро ва њар киро, 
ки имон оварда ба хонаи ман да
рояд ва (њамаи) мардону занони 
мўъ минро биомурз ва ба ситамга
рон ба љуз њалокї чизеро зиёда 
ма дењ!»
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72. Сураи љинн

Дар Макка нозил шуд, 28 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бигў:1 «ба сўи ман вањй фирис
то да шуд, ки гурўње аз љин гўш 
ни њоданд, пас, гуфтанд: «ба ду
рус тї ки мо ќуръоне аљиб шуни
дем, 
2. ки ба сўи роњи рост њидоят ме
кунад. Пас, ба он имон овардем 
ва њељ якро бо Парвардигори хеш 
шарик муќаррар нахоњем кард; 

3. ва ба дурустї ки бузургии Пар
вардигори мо баланд аст, зане ва 
фарзанде фаро нагирифтааст;

4. ва ба дурустї ки љоњили мо бар 
Худо дурўѓ мегуфт; 
5. ва ба дурустї ки мо чунин пин
доштем, ки одамиён ва љинниён 
бар Худо њаргиз сухани дурўѓро 
нагўянд; 
6. ва ба дурустї ки мардони ода
миён ба мардони љин паноњ меги
рифтанд ва дар њаќќи он љинниён 
саркаширо зиёда карданд;2

7. ва ба дурустї ки одамиён гу
мон карданд – чунон ки шумо гу
мон карда будед, ки Худо њељ кас
ро њаргиз нафиристад;3

8. ва ба дурустї ки мо ба осмон даст 
расонидем ва ёфтем, ки ос мон ба 
посбонони тавоно ва ба си то ра њои 
фурудоянда пур карда шудааст;

9. ва ба дурустї ки мо ба љойњое аз 
ос мон барои шунидан4 менишас тем; 
пас, њар ки алњол гўш бини њад, ба
рои худ ситорае дар камин ёбад; 

10. ва ба дурустї ки мо намедо
нем, оё дар њаќќи касоне, ки дар 
заминанд, балое ирода карда шуд 
ё Парвардигорашон дар њаќќи он
њо хайрро ирода кардааст; 

11. ва ба дурустї ки (љамъе) аз мо 
шоистакоронанд ва љамъе аз мо 
ѓайри инанд ва мо фирќањои мух
талиф њастем; 

12. ва ба дурустї ки мо донистем, 
ки Худоро дар замин њаргиз наме
тавонем ољиз кард ва бо гурехтан 
низ Ўро ољиз натавонем кард; 

13. ва ба дурустї ки мо чун њи
доятро шунидем, ба он имон овар
дем ва њар ки ба Парвардигори 
хеш имон орад, пас, ў аз њељ нуќ
соне ва аз њељ ситаме натарсад;
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14. ва ба дурустї ки (љамъе) аз мо 
мусулмонанд ва (љамъе) аз мо гу
нањгоранд: пас, касоне, ки мусул
мон шуданд, роњи ростро ќасд 
кар данд; 
15. ва аммо гунањгорон барои дў
зах њезум бошанд».
16. агар бар роњи дуруст рост ме
ис то данд, албатта, онњоро оби 
бис ёр менўшонидем,5

17. то онњоро ба он имтињон ку
нем. Ва њар ки аз ёд кардани Пар
вар дигори худ рўй бигардонад, 
ўро ба азоби сахт дароварад. 
18. Ва ба дурустї ки масљидњо 
мах сус барои Худо аст. Пас, бо 
Ху до њељ якеро ибодат макунед! 
19. Ва ба дурустї ки чун бандаи 
Худо6 бархост, ки Худоро ибодат 
ку над, наздик буданд, ки бар он 
бан да яке бар дигаре часпида ша
ванд.7

20. бигў: «Љуз ин нест, ки Пар
вар дигори худро ибодат мекунам 
ва ба Ў њељ якро шарик муќаррар 
на мекунам». 
21. бигў: «Њамоно ман ба шумо 
за рар расонидан ва роњи ростї му
ќаррар кардан наметавонам».
22. бигў: «ба дурустї ки њељ яке 
ма ро аз (уќубати) Худо паноњ на
ди њад ва ба љуз Вай њаргиз па ноњ 
наёбам, 
23. – лекин ба як хабар расонидан 
аз љониби Худо (хабар мерасо
нам) ва ба як таблиѓ пайѓомњои 
Ўро (таблиѓ мекунам)». Ва касо
не, ки Худо ва пайѓамбари Ўро 
но фар монї кунанд, пас, њамоно 
оташи дўзах аз они онњост – дар 
он љо ња меша љовидонанд,
24. то ваќте ки он чиро бибинанд, 
ки ба онњо ваъда дода меша вад, 
пас, хоњанд донист, ки нусрат ди
њан даи нотавонтар кист ва шумо
ри кї камтар. 

25. бигў: «Ман намедонам, оё он 
чи ки ба шумо ваъда дода меша
вад, наздик аст ё Парвардигори 
ман барои он замонеро муќаррар 
ме кунад. 
26. (Ў) Донандаи пинњон аст; ва 
њељ якеро бар илми ѓайби Худ 
огоњ намесозад, 
27. магар касеро аз пайѓамбар, ки 
ўро писанд ояд. Пас, ба дурустї 
ки Худо пеши вай ва аз паси пуш
ти вай (фариштагони) нигањбонро 
равон мекунад, 
28. то (Худо) бидонад, ки онњо 
пай ѓомњои Парвардигори худро ба 
тањ ќиќ расонидаанд. Ва Худо он 
чиро, ки назди онњо аст, аз њар љи
њат ињота кардааст ва њар чизро аз 
рўи шумор фаро гирифтааст».
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73. Сураи муззаммил
(ЉОМабарХуДПеЧиДа)

Дар Макка нозил шуд, 20 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй (марди) љомабархудпечида!1

2. ќиёми шаб кун, магар андаке,2

3. (ќиём кун) ними шаб ё андаке 
аз он кам кун!3

4. Ё андаке бар ними шаб биафзой 
ва ќуръонро ба равшан хондан 
тартил кун!

5. ба дурустї ки Мо фармоне душ
вор ро4 бар ту нозил хоњем кард.

6. ба ростї, ќиёми шаб дар му во
фиќати забон бо дил зиёдатар аст 
ва дар талаффузи алфоз дуруст
тар.
7. Њароина туро дар рўз шуѓли 
бис ёр аст.

8. Ва номи Парвардигори худро ёд 
кун ва ба сўи Ў (мутаваљљењ шу
да) аз њама љињат гусаста шав!
9. Парвардигори машриќу маѓриб 
аст, ба љуз Ў њељ худое нест, пас, 
Ўро Корсоз гир!

10. Ва бар он чи мегўянд, сабр кун 
ва онњоро некў тарк бикун!
11. Ва Маро бо дурўѓшу мо ран да
гон, ки соњибнеъматанд, бигузор 
ва онњоро андаке мўњлат дењ!

12. ба дурустї ки назди Мо банд
њои гарон ва оташи афрўхта
13. ва таоми гулўгир ва азоби 
дард дињанда њаст –

14. дар рўзе, ки замину кўњњо би
љун банд ва кўњњо монанди тали 
рег аз њам пошида шаванд.
15. ба дурустї ки Мо ба сўи шу
мо Пайѓамбаре бар шумо гуво њи
ди њанда фиристодем, чунон ки ба 
сўи Фиръавн пайѓамбаре фирис
тода будем.
16. Пас, Фиръавн он пайѓамбарро 
но фармонбардорї кард; ва Мо 
ўро ба сахтї гирифтем.

17. Пас, агар кофир монед, аз рў
зе, ки кўдаконро пир мегардонад, 
чї гуна дар паноњ шавед?
18. Осмон дар он рўз шикофта ша
вад. Ваъдаи Худо (албатта) шуда
нист.
19. Њамоно ин панд аст, пас, њар 
ки хоњад, ба сўи Парвардигори 
худ роњ бигирад.
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20. Њамоно Парвардигори ту ме
донад, ки ту ва гурўње аз касо
не, ки њамроњи туанд, наздик ба 
ду се яки шаб ва ними шаб ва сея
ки шаб бармехезед. Ва Худо шабу 
рўз ро андоза мекунад. Худо до
нист, ки шумо онро5 ињота кар
да на ме та вонед, пас, бар шумо 
ба рањ мат боз гашт. Пас, он чи аз 
ќуръ он осон бошад, бихонед! (Ху
до) донист, ки баъзе аз шумо бе
мор хо њанд буд ва дигарон дар за
мин са фар мекунанд, то аз фазли 
Ху до талаби рўзї намоянд ва ди
га рон дар роњи Худо корзор меку
нанд. Пас, он чи аз ќуръон осон 
бо шад, бихонед ва намозро барпо 
до ред ва закотро бидињед ва Ху
доро воми нек дињед! Ва он чиро 
аз амали нек, ки барои хештан ме
фиристед, назди Худо бењтар ва 
аз рўи музд бузургтар хоњед ёфт. 
Ва аз Худо талаби омурзиш кунед, 
ба дурустї ки Худо Омурзандаи 
Мењ ру бон аст!

74. Сураи муддаССир
(ЉОМабарХуДПеЧиДа)

Дар Макка нозил шуд, 56 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Эй (марди) љомабархудпечида!1

2. бархезу битарсон;
3. ва Парвардигори худро ба бу
зур гї ёд кун!
4. Ва љомањоятро пок соз;
5. ва палидињоро дур кун;
6. ва набояд ки чизе бидињї ва зи
ёда талаб кунї;
7. ва барои (њукми) Парвардигори 
хеш сабр кун!
8. Ва ваќте ки дар сур дамида ша
вад,
9. пас, он гоњ он рўз рўзи душвор 
бошад,

10. бар кофирон – ѓайри осон.
11. Маро бо касе бигузор, ки 
(ўро) танњо офаридам;
12. ва ўро моли фаровон додам;

13. ва фарзандони (дар маљлис) 
њо зиршаванда;
14. ва барои ў (њамаро) ба якбора 
омода кардам;2

15. боз тамаъ мекунад, ки зиёда 
ди њам.

16. Њаргиз (чунин) набошад! ба 
ду рустї ки ў ба оятњои Мо сите
занда аст.
17. Ўро ба машаќќате хоњам расо
нид.
18. ба дурустї ки ў фикр кард ва 
андоза муќаррар намуд.
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19. лаънат бар ў бод! Чї гуна ан
доза кард?!
20. боз њам лаънат бар ў бод! Чї 
гу на андоза кард?!
21. сипас дарнигарист;
22. сипас рўй турш карду пешонї 
дар њам кашид;
23. сипас пушт гардониду такаб
бур кард;
24. пас, гуфт: «ин (ќуръон) чи зе 
нест, магар љодуие, ки (аз со њи
рон) наќл карда мешавад;
25. ин (ќуръон) чизе нест, магар 
каломи одамї».
26. Ўро ба дўзах хоњам даровард.
27. Ва чї медонї, ки дўзах чист?
28. (Оташе, ки чизеро) боќї наме
гузорад ва тарк намекунад;
29. одамиёнро сўзонанда аст;

30. бар вай нуздањ (фаришта му
ваккал)анд.
31. Ва ба љуз фариштагон касе
ро муваккали дўзах насохтаем ва 
шу морашонро ба љуз озмоиш дар 
њаќ ќи кофирон чизе насохтаем, 
то ањли Китоб яќин кунанд; ва то 
имони мўъминонро зиёда кунад; 
ва то ањли Китоб ва мўъминон дар 
шак наафтанд; ва то касоне, ки 
дар дилашон беморї аст ва кофи
рон бигўянд: «Худо ба ин масал 
чї хостааст?» Худо њамчунин њар 
киро хоњад, гумроњ мекунад ва 
њар киро хоњад, роњ менамояд; ва 
љуз Ў лашкарњои Парвардигорат
ро касе намедонад. Ва ин ба љуз 
панде барои мардум чизе нест.
32. Њаргиз (чунин) набошад! сав
ганд ба моњ;
33. ва савганд ба шаб, чун баргар
дад;
34. ва савганд ба субњ, чун равшан 
шавад,
35. ба дурустї ки дўзах яке аз чиз
њои бузург аст;
36. тарсонандаи мардум аст –
37. барои њар ки аз шумо, ки хо
њад пештар ояд ё бозпас монад.
38. Њар кас ба он чи кард, дар га
рав аст,
39. магар асњоби дасти рост,
40. ки дар бўстонњо бошанд, суол 
кунанд
41. аз гунањгорон:
42. «Чї чиз шуморо ба дўзах даро
вард?»

43. Гўянд: «Мо аз намозгу зо ран
да гон набудем;
44. ва мискинро таом намедодем;
45. ва бо фурўрафтагон (дар бо
тил) фурў мерафтем;
46. ва рўзи љазоро дурўѓ мешумур
дем,
47. то ваќте ки марг ба мо расид».
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48. Пас, шафоати шафоаткунанда
гон барои онњо суд надињад.
49. Онњоро чист, ки аз панд рў гар
дон шудаанд? 
50. Гўё онњо харони рамандаанд, 
51. ки аз шере гурехта бошанд. 
52. балки њар касе аз онњо ме хо
њад, ки ба ў номањои кушода дода 
шавад.3 53. Не, не, балки аз охи
рат наметарсанд. 
54. Не, не, ба дурустї ки ќуръон 
панд аст. 55. Пас, њар ки хоњад, аз 
он панд ме гирад.
56. Ва (бандагон) панд намеги
ранд, магар ваќте ки Худо хоста 
бо шад. Ў сазовори он аст, ки аз 
Вай битарсанд ва Ў сазовори он 
аст, ки биомурзад.

75. Сураи ќиёмаТ

Дар Макка нозил шуд, 40 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. савганд мехўрам ба рўзи ќиё
мат; 2. Ва савганд мехўрам ба 
наф си маломаткунанда, (ки одамї 
баъд аз мурдан, албатта, барангех
та хо њад шуд).
3. Оё одамї мепиндо рад, ки усту
хон њои ўро љамъ наку нем? 
4. бале (љамъ мекунем); Таво но ем 
бар он, ки (њатто) саран гушт њои 
ўро рост кунем. 
5. балки одамї мехоњад, ки пеши 
(рўи) худ1 маъсият кунад. 
6. Мепурсад: «рўзи ќиёмат кай 
хо њад буд?» 7. Ваќте ки чашм хи
ра шавад; 8. ва моњ тира гардад; 
9. ва офтобу моњ якљо љамъ кар
да шавад, 10. он рўз одамї бигўяд: 
«Гурезгоњ куљост?» 
11. Не, не, њељ паноњ нест. 
12. Он рўз ќароргоњ ба сўи Пар
вар дигорат аст. 

13. Он рўз одамиро аз (њаќиќати 
њо ли) он чи хабар дода шавад, 
ки пеш фиристода ва пас гузошта 
буд.2

14. балки одамї бар нафси худ 
бино аст. 
15. агарчи узрњои худро дар миён 
орад. 
16. барои зуд аз ёд кардан забо
ни худро ба (такрори) ќуръон ма
љунбон!3

17. ба дурустї ки љамъ кардани 
ќуръон (дар синаи ту) ва хондани 
он (бар забони ту) бар Мост.
18. Пас, чун онро (ба забони фа
ришта) бихонем, хондани онро 
пайравї кун! 
19. сипас, ба дурустї ки баён кар
дани он бар Мост.4
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20. Не, не, балки дунёро дўст ме
доред; 
21. ва охиратро тарк менамоед. 
22. Дар он рўз (як пора) рўйњо то
за мебошанд, 
23. ки ба сўи Парвардигори худ 
на заркунандаанд. 
24. Ва дар он рўз (як пора) рўйњо 
пешонї дарњам кашидаанд, 
25. чунин пиндорї, ки ба онњо 
азо бе миёншикан воќеъ гардад. 
26. Не, не, ваќте ки (рўњ) ба чан
бари гардан бирасад 
27. ва гуфта шавад: «Кист афсун
кунанда?» 
28. Ва (яќин) донад,5 ки ин ваќти 
људо шудан(и рўњ) аст; 
29. ва як соќ ба соќи дигар бипе
чад,6

30. дар он рўз равон кардан ба сўи 
Парвардигори ту аст. 
31. Пас, (одамї) на бовар дошт ва 
на намоз гузорид, 
32. валекин дурўѓ шумурд ва рўй
гардон гашт; 
33. боз, хиромон ба сўи ањли хо
наи худ бирафт. 
34. Вой бар ту, пас, вой бар ту!
35. боз, вой бар ту, пас, вой бар 
ту! 
36. Оё одамї мепиндорад, ки ба 
(њоли) худ гузошта шавад? 

37. Оё нутфае аз манї набуд, ки 
дар рањм рехта мешуд? 
38. сипас хуни баста буд, пас, 
(Ху до онро) биофарид ва дурус
тан дом кард; 
39. пас, аз он (манї) ду синфро 
сохт: мардро ва занро. 
40. Оё ин (Худо) бар он Тавоно 
не ст, ки мурдагонро зинда кунад?

76. Сураи инСОн1

Дар Макка нозил шуд, 31 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њамоно бар инсон муддате аз 
за мон омадааст, ки чизе ёдкарда
шуда набуд.
2. ба дурустї ки Мо инсонро аз 
мании дарњамомехта2 офаридем, 
то ўро биозмоем ва ўро шунавои 
би но гардонидем.
3. Њамоно Мо инсонро ба роњ(и 
рост) њидоят кардем, хоњ шукр
гўянда аст ва хоњ – носипос.
4. ба дурустї ки Мо барои кофи
рон занљирњо ва тавќњо ва оташи 
афрўхта омода сохтаем.
5. Њамоно некўкорон аз љоми ша
робе меошоманд, ки омезиши вай 
(оби) Кофур бошад3
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6. чашмае, ки аз он бандагони Ху
до меошоманд, онро њар куљо хо
њанд, равон мекунанд. 
7. ба назр вафо мекунанд ва 
аз рў зе метарсанд, ки бадии он 
парокан да бошад. 
8. Ва таомро – бо вуљуди дўст 
дош тан ва эњтиёљ ба он – ба мис
кину ятиму зиндонї медињанд. 
9. (Мегўянд:) «Љуз он нест, ки ба 
шумо барои ризои Худо таом ме
дињем, аз шумо музде ва шукре 
на металабем. 
10. ба дурустї ки мо аз Парвар
дигори худ (дар) рўзе, ки (гунањ
го рон) туршрўй (бошанд) ва ни
њоят сахт аст, метарсем». 
11. Пас, Худо онњоро аз сахтии он 
рўз нигоњ дошт ва ба онњо тозагї 
ва хушњолї расонид. 12. Ва барои 
сабрашон ба онњо бўс тон ва љомаи 
абрешимї подош дод. 
13. Он љо бар тахтњо такя зада бо
шанд, он љо (гармии) офтоб ва 
сар мои тундро набинанд. 
14. Ва сояњои он бўстон бар онњо 
наздик шуда бошад ва мевањои он 
осон дастрас карда шавад. 
15. Ва бар онњо бо зарфњое аз нуќ
ра ва бо љомњое аз обгинањо ома
дурафт карда шавад – 
16. обгинањое аз нуќра, ки онњоро 
дуруст андоза карда бошанд. 
17. Ва он љо ба онњо љоми шаробе 
нўшонида шавад, ки омезиши он 
(оби чашмаи) Занљабил аст. 
18. Чашмае дар бињишт аст, ки 
сал сабил номида мешавад. 
19. Ва бар гирди онњо нављаво но
ни љовидон гардиш кунанд; чун 
онњоро бинї, пиндорї, ки онњо 
мар вориди (нав аз садаф) афшон
да шудаанд. 
20. Ва чун он љо нигоњ кунї, неъ
мати фаровон ва подшоњии бузург 
бибинї. 

21. бар (тани) онњо љомањои сабз 
аз дебои нозук ва дебои муњкам 
бо шад ва бо даствонањо аз нуќра 
пероя пўшонида шаванд ва Пар
вардигорашон шароби нињоят пок 
ба онњо бинўшонад. 

22. ба дурустї ки ин (неъмат) ба
рои шумо подоши аъмол аст ва 
саъ йи шумо ќабул карда шудааст. 
23. ба дурустї ки Мо ќуръонро 
ба тадриљ бар ту фуруд овардем. 

24. Пас, бар њукми Парвардигори 
худ шикебої кун ва ба гунањгоре ё 
носипосе (аз зумраи мардум) фар
мон мабар! 
25. Ва номи Парвардигори худро 
субњу шом ёд кун!
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26. Ва дар баъзе соатњои шаб ба
рои Ў намоз гузор ва ваќти дароз 
аз шаб Ўро ба покї ёд кун!
27. ба дурустї ки ин (кофирон) 
дунёро дўст медоранд ва рўзи 
гаронро паси пушти худ тарк ме
кунанд.
28. Мо онњоро офаридем ва пай
ванди банду буѓумашонро устувор 
кардем; ва чун бихоњем, ќавме мо
нанди онњоро ба тариќи бадал ба 
иваз орем.

29. ба дурустї ки ин панд аст. 
Пас, њар ки хоњад, ба сўи Парвар
дигори худ роњ пеш бигирад.
30. Ва шумо чизеро намехоњед, ма
гар ваќте ки Худо хоњад. ба ду рус
тї ки Худо Донои боњикмат аст.

31. Њар киро хоњад, дар рањмати 
Худ дохил мекунад; ва барои си
тамгарон азоби дарддињанда омо
да кардааст.

77. Сураи мурСалОТ
(бОДЊО)

Дар Макка нозил шуд, 50 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. савганд ба бодњои ба ваљњи нек 
фиристодашуда;
2. ва савганд ба бодњои ба шиддат 
тундвазанда;
3. ва савганд ба бодњои пањн ку
нандаи абр; 
4. ва савганд ба бодњои пароканда
кунандаи абр;
5. ва савганд ба фариштагони фу
рудорандаи вањй –
6. барои (дафъи) узр ё барои тар
сонидан,
7. ки ба дурустї, он чи ба шумо 
ваъ да дода мешавад, албатта, бу
данист.
8. Пас, ваќте ки ситорањо бенур 
карда шаванд; 9. ва ваќте ки ос
мон шикофта шавад;
10. ва ваќте ки кўњњо порапора 
шаванд; 
11. ва ваќте ки барои пайѓамбарон 
ваќт муайян карда шавад,
12. (пас гўянд): «барои кадом рўз 
ин (чизњо) мавќуф гузошта шуд?» 
13. (Он гоњ гуфта шавад:) «барои 
рўзи људо кардан».
14. Ва ту чї донї, ки рўзи «људо 
кар дан» чист? 15. Дар он рўз вой 
бар дурўѓшуморандагон!
16. Оё нахустиниёнро њалок на
кардаем?!
17. баъд аз он пасиниёнро дар паи 
онњо орем. 18. бо гунањгорон њам
чунин мекунем. 19. Дар он рўз вой 
бар дурўѓшуморандагон!
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20. Оё шуморо аз оби беќадр нао
фаридаем?!
21. Пас, он обро дар љои устувор 
нињодем, –
22. то муддати муайян. 
23. Мо бар он (кор) Тавоно будем, 
пас, Мо некў Тавоноем! 
24. Дар он рўз вой бар дурўѓшу
морандагон!
25. Оё Мо заминро љамъкунанда 
на сохтем
26. барои зиндагон ва мурдагон?! 
27. Ва дар замин кўњњои баланд 
офаридем ва ба шумо оби ширин 
нўшонидем.
28. Дар он рўз вой бар дурўѓ шу
морандагон! 
29. ба сўи чизе биравед, ки онро 
ду рўѓ мешумурдед! 
30. ба сўи сояи (дуди) сешоха би
равед,
31. ки на (сояи) сард бошад ва на 
аз гармии оташ кифоят кунад.
32. ба дурустї ки он (оташ) ша ро
рањое монанди кўшк меафканад. 
33. Гўё он (шарорањо) шутурони 
зар данд.
34. Дар он рўз вой бар дурўѓшу
морандагон! 
35. ин рўз рўзе аст, ки сухан 
нагўянд.
36. Ва ба онњо иљозат дода наша
вад, ки то узр хоњанд.
37. Дар он рўз вой бар дурўѓшу
мо рандагон! 
38. ин рўз рўзи људо кардан аст, ки 
шуморо бо пешиниён љамъ кардем.
39. Пас, агар шуморо њилае њаст, 
дар њаќќи Ман њила кунед! 
40. Дар он рўз вой бар дурўѓшу
мо рандагон!
41. ба дурустї ки парњезгорон дар 
сояњо ва (канори) чашмањо бо
шанд;
42. ва аз мевањо њар он чи би хо
њанд.

43. (Гўянд:) «ба сабаби он чи ме
кардед, гуворо бихўреду биошо
мед! 
44. Њамоно Мо некўкоронро њам
чу нин подош медињем».
45. Дар он рўз вой бар дурўѓшу
морандагон! 
46. бихўреду андаке бањраманд 
бо шед, њамоно шумо1 гунањгоред! 
47. Дар он рўз вой бар дурўѓ шу
морандагон! 
48. Ва чун ба онњо гуфта шавад: 
«На моз гузоред!» – намоз намегу
зоранд.
49. Дар он рўз вой бар дурўѓ шу
морандагон! 
50. Пас, баъд аз ќуръон ба кадом 
су хан имон хоњанд овард?
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78. Сураи набаъ
(Хабар)

Дар Макка нозил шуд, 40 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. аз чї чиз (кофирон) бо якдигар 
суол мекунанд?

2. аз хабари бузурге (суол меку
нанд),
3. ки онњо дар он ихтилоф доранд.1

4. Њаќќо, ки хоњанд донист.
5. боз њаќќо, ки хоњанд донист.
6. Оё заминро фарше насохтаем?!

7. Ва кўњњоро – мехњо?!
8. Ва шуморо љуфтљуфт2 офаридем.

9. Ва хоби шуморо роњате сохтем.
10. Ва шабро парда сохтем.
11. Ва рўзро ваќти талаби маишат 
сохтем.
12. Ва болои шумо њафт осмони 
ус тувор бино кардем.

13. Ва чароѓе дурахшанда3 офари
дем.
14. Ва аз абрњои боронафшон оби 
резон фуруд овардем,
15. то ба сабаби он (об) донаву 
гиёњ ро барорем;

16. ва бўстонњои дарњампечидаро.
17. Њамоно рўзи људо кардан ваќ
ти муайян аст.

18. Он рўзест, ки дар сур дами
да ша вад, пас, шумо гурўњгурўњ 
би ёед;
19. ва осмон шикофта шавад, пас, 
(гўї) дарвозањост;

20. ва кўњњо равон карда шаванд, 
пас, (гўї) сароб аст.
21. Њамоно дўзах дар интизор аст;
22. саркашонро љои бозгашт аст,
23. ки муддатњои дароз дар он љо 
дирангкунандагонанд;

24. дар он љо хунукию ошомиданї 
дарнаёбанд,
25. магар оби гарму зардобро.
26. (Љазо дода шуд) – љазои муво
фиќ.
27. ба дурустї ки онњо њисобро 
умед на доштанд.

28. Ва оятњои Моро сахт дурўѓ ме
шумурданд.
29. Ва Мо њар чизро ба (тариќи) 
навиштан забт кардем.
30. Пас, бичашед! Ва Мо ба шу
мо ба љуз азоб чизеро зиёда нахо
њем дод.
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31. Њамоно парњезгоронро раста
горї њаст: 32. бўстонњову дарахто
ни ангур; 33. ва дўшизагони нор
пистони њамсол; 
34. ва љоми пур аз шароб. 
35. Дар он љо сухани бењуда ва 
ду рўѓ (шумурдан)ро намешуна
ванд. 
36. (ин) подошест њамчун атои 
басанда, ки аз љониби Парварди
гори туст. 
37. Парвардигори осмонњову за
мин ва он чи мобайни онњост – 
(Ху дои) рањмон, ки аз (њайбати) 
Ў сухан гуфтан натавонанд. 
38. рўзе, ки рўњ ва фариштагон 
саф зада биистанд, касе сухан на
гўяд, магар он ки (Худои) рањ мон 
ба Ў дастурї дода бошад; ва су ха
ни дуруст гўяд.4

39. ин рўз њаќ аст, пас, њар ки хо
њад, ба сўи Парвардигори худ ро
њи бозгашт бигирад. 
40. ба дурустї ки Мо шуморо аз 
азоби наздики ояндае тарсонидем 
– рўзе, ки одамї он чиро биби над, 
ки ду дасти вай пеш фиристода 
буд; ва кофир бигўяд: «Эй кош, 
ман хок мебудам!»

79. Сураи нОзиъОТ
(КаШаНДаГОНи ЉОН)

Дар Макка нозил шуд, 46 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба фариштагоне, ки ба 
сахтї љонњоро бикашанд;1

2. ќасам ба фариштагоне, ки ба 
нармї (љонњоро) берун оранд;2

3. ќасам ба фариштагоне, ки ба 
шитоб шино кунанд;3

4. пас, ќасам ба фариштагоне, ки 
ба якдигар сабќат кунанд; 
5. пас, ќасам ба фариштагоне, ки 
кореро тадбир кунанд, 

6. рўзе, ки љунбандае биљунбад,4

7. аз пай дарояндае аз паси вай да
рояд, 8. дар он рўз дилњое тарсон 
бошанд.5

9. бар дидањо хорї њувайдо шуда 
бошад.
10. Мегўянд: «Оё мо ба њолати на
хустин бозгардонида шавем? 
11. Оё чун устухонњои пўсида ша
вем?» 12. Гуфтанд: «Он гоњ ин 
боз гашти зиёндињанда бошад». 
13. Пас, љуз ин нест, ки он (воќеа) 
як овози тунд аст, 
14. ки ногањон онњо бар рўи за
мин(и ќиёмат) омада бошанд.
15. Оё хабари Мўсо пеши ту 
омада аст? 
16. Чун Парвардигораш дар водии 
по ки Туво ба ў овоз дод,
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17. ки: «ба сўи Фиръавн бирав, 
њамоно вай аз њад гузаштааст! 
18. Пас, бигў: «Оё туро њељ майл 
аст ба он, ки покиза шавї? 
19. Ва туро ба сўи Парвардигорат 
роњ намоям, то битарсї?» 
20. Пас, ба Фиръавн он мўъљизаи 
бузургро нишон дод. 
21. Ва ў дурўѓгўй дошт ва нофар
монї кард; 
22. сипас, аз он (маљлис) бозгашт 
ва мешитофт. 23. Пас (ќавми худ
ро) љамъ кард ва овоз дод; 
24. пас гуфт: «Ман парвардигори 
бузургвори шумоам». 
25. Ва Худо ўро ба азоби охират 
ва дунё гирифтор кард. 
26. Њамоно дар ин хабар барои 
њар касе, ки метарсад, пандест. 

27. Оё шумо дар офариниш сахт
таред ё осмон? Худо онро бино 
кард; 
28. саќфи онро баланд сохт ва он
ро дуруст кард. 
29. Ва шаби онро торик кард ва 
рав шании рўзи онро ошкор намуд. 
30. Ва баъд аз он заминро њамвор 
кард. 
31. аз замин обу чарогоњи онро 
бе рун овард.
32. Ва кўњњоро устувор намуд –
33. барои манфиати шумо ва ча
њор поёни шумо. 
34. Пас, ваќте ки њангомаи бузург6 
биёяд, 35. рўзе, ки одамї он чиро 
ба ёд орад, ки амал карда буд.
36. Ва дўзах барои њар касе, ки 
ме бинад, пайдо карда шавад. 
37. аммо касе, ки аз њад гузашта 
бо шад; 
38. ва зиндагонии инљањониро бар
гузида бошад,
39. пас, њамоно дўзах љои ўст. 
40. Ва аммо касе, ки аз истодан ба 
њузури Парвардигори хеш тарси
да бошад ва нафсро аз шањват боз
дошта бошад, 
41. пас, њамоно бињишт љои ўст. 
42. Туро аз ќиёмат мепурсанд: 
«ќиё ми он кай бошад?» 
43. Туро аз зикри он чї кор аст? 
44. Поёни (илми) он ба сўи Павар
дигори ту аст. 
45. Љуз ин нест, ки ту касеро тар
сонанда њастї, ки аз он (ќиёмат) 
битарсад. 
46. рўзе, ки онро бибинанд, чунон 
аст, ки гўё онњо дар дунё ба љуз як 
ваќти шом ё як ваќти субњ, ки пеш 
аз он буд, диранг накарда буданд.

80. Сураи абаСа
(рЎ ТурШ КарД)

Дар Макка нозил шуд, 42 оят аст
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Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. рўй турш кард ва рўй гардонид, 
2. аз он ки нобино пеши ў биёмад.1

3. Ва чї медонї, ки шояд вай (аз 
шунидани љавоб) пок мешуд? 
4. Ё панде мешунид ва он панд ба 
ў нафъ медод? 
5. аммо касе, ки тавонгар аст, 
6. ту ба сўи ў иќбол мекунї. 
7. Ва дар он ки ў пок нашавад, бар 
ту ваболе нест. 
8. Ва аммо касе, ки пеши ту шито
бон биёмад, 9. дар њоле ки (аз Ху
дои худ) тарсон аст,
10. пас, ту аз вай рўй мегардонї 
(ва ба дигарон машѓул мешавї).
11. Њаргиз чунин нест, ба дурустї 
ки ин оятњои ќуръон панд аст.
12. Ва њар ки хоњад, ќуръонро ёд 
кунад. 13. (Оятњои ќуръон) дар 
номањои гиромии 
14. баландќадри поккардашуда
15. ба дастњои нависандагони 
16. бузургманиши некўкирдор2 
(сабт аст). 
17. лаънаткарда бод одамї, чї но
сипосдор аст! 
18. (андеша намекунад, ки Худо) 
ўро аз чї чиз офарид? 
19. аз нутфае ўро офариду андоза 
кард (офаридани) ўро; 
20. пас, роњ(и баромад)ро бар 
вай осон намуд; 
21. сипас ўро бимиронид ва дар 
гўр кард; 
22. боз, њар гоњ хоњад, ўро зинда 
месозад. 23. Њаргиз чунин мабод! 
Он чиро, ки ба ў фармуд, ба амал 
наовард. 24. Пас, одамї бояд ки 
ба таоми худ дарнигарад; 
25. (ба он ки) Мо обро ба сурати 
борише рехтем;
26. пас, заминро ба некї шикоф
тем; 27. пас, дар он замин рўё ни
дем донаро; 

28. ва ангуру сабзавотро;
29. ва зайтуну дарахтони хурморо; 
30. ва боѓњои пурдарахтро; 
31. ва меваву алафро – 
32. барои манфиати шумо ва ча
њор поёни шумо. 
33. Пас, ваќте ки овози сахт биёяд, 
34. рўзе, ки мард бигурезад аз ба
родари худ; 
35. ва аз модараш ва падараш; 
36. ва аз занаш ва фарзандаш,
37. дар он рўз њар мардеро аз онњо 
шуѓле њаст, ки ўро (ба њоли худ) 
бозмедорад. 
38. (Як пора) рўйњо дар он рўз рав
шан, 
39. хандону шодон бошанд. 
40. Ва бар (як пора) рўйњо дар он 
рўз ѓубор бошад;
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41. онњоро торикї фурў гирад.
42. Онњо кофирони бадкоранд.

81. Сураи ТаКвир
(ПеЧиДаН)

Дар Макка нозил шуд, 29 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ваќте ки офтоб печида шавад;
2. ва ваќте ки ситорањо тира ша
ванд; 
3. ва ваќте ки кўњњо равон карда 
шаванд;
4. ва ваќте ки модашутурони бор
дори дањмоња1 бесоњиб гузошта 
ша ванд; 
5. ва ваќте ки љонварони вањшї 
љамъ карда шаванд; 

6. ва ваќте ки дарёњо (мисли от
аш) афрўхта шаванд; 
7. ва ваќте ки рўњњо бо љасадњо 
љамъ карда шаванд; 
8. ва ваќте ки духтари зинда дар
гўр пурсида шавад:
9. «ба кадом гуноњ кушта шуд?»
10. Ва ваќте ки Номањо(и аъмол) 
кушода шаванд; 
11. ва ваќте ки осмон пўст бар
канда шавад;2

12. ва ваќте ки дўзах барафрўхта 
ша вад; 
13. ва ваќте ки бињишт наздик 
овар да шавад, 
14. њар кас бидонад, ки чї њозир 
сохтааст. 
15. Пас, ќасам мехўрам ба сито
рањои бозгардандаи 
16. сайрнамояндаи ѓоибшаванда;3

17. ва ќасам ба шаб, чун бозгар
дад; 
18. ва ќасам ба субњ, чун бидамад 
19. ба дурустї ки ќуръон гуфтори 
фариштаи гиромиќадр аст, 

20. Тавонманде, ки назди Худован
ди арш мартабаи бузург дорад. 
21. Дар он љо4 фармондењ ва (мав
суф) ба амонат аст. 
22. Ва ин ёри шумо девона нест. 
23. Ва њамоно ў он (фаришта)ро 
ба каронаи осмон дида буд. 
24. Ва (ёри шумо) ба илми пинњон 
бухлкунанда нест. 

25. Ва ќуръон гуфтори Шайтони 
рондашуда нест.
26. Пас, куљо меравед? 
27. Нест ќуръон, магар панд ба
рои оламиён, 
28. барои њар ки аз шумо, ки би
хоњад росткирдор шавад. 
29. Ва шумо намехоњед, магар он 
(ваќте) ки Худо – Парвардигори 
оламиён бихоњад.
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82. Сураи инфиТОр

(ШиКОФТаН)

Дар Макка нозил шуд, 19 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ваќте ки осмон шикофта шавад;
2. ва ваќте ки ситорагон аз њам 
фу рў резанд;
3. ва ваќте ки дарёњо (ба шиддат) 
равон карда шаванд;
4. ва ваќте ки гўрњо зеру забар 
кар да шаванд,
5. њар нафсе бидонад, ки чї чизе 
пеш фиристода буд ва чї чизе боз
пас гузошта буд.

6. Эй одамї, чї чиз туро ба Пар
вардигори каримат бифирефт?

7. Он (Худое), ки туро биофарид, 
пас, туро дурустандом кард, пас, 
туро ба эътидол овард;
8. дар њар сурате, ки хост, туро 
тар киб дод.
9. Њаргиз чунин нест, балки ома
дан(и ќиёматро) дурўѓ мешуморед.

10. ба дурустї ки бар шумо нигоњ
бонон гумошта шудаанд:
11. нависандагони гиромиќадранд,
12. ки медонанд шумо чї мекунед.

13. Њамоно некўкорон дар неъмат 
бошанд.
14. Ва њамоно гунањгорон дар дў
зах бошанд,
15. ки рўзи љазо(и аъмол) ба дў
зах дароянд;

16. ва аз он љо ѓоиб нашаванд.
17. Ва чї медонї, ки «рўзи љазо» 
чист?
18. боз, чї медонї, ки «рўзи ља
зо» чист?

19. рўзест, ки њељ кас барои њељ 
кас фоида расонидан натавонад. 
Ва он рўз фармон Худойрост.

83. Сураи муТаффифин
(КаМКуНаНДаГОН)

Дар Макка нозил шуд, 36 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Вой бар камкунандагон!
2. Касоне, ки чун аз мардум барои 
худ паймоянд, ба тамом бигиранд;

3. ва чун хоњанд, ки барои онњо 
пай муда ё санљида бидињанд, зиён 
расонанд.
4. Оё онњо намедонанд, ки баран
гехта хоњанд шуд
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5. дар рўзи бузург –
6. рўзе, ки мардум пеши Парвар
дигори оламиён истода шаванд?
7. Њаргиз чунин нест, ба дурустї 
ки Нома(и аъмол)и бадкорон дар 
сиљљин аст.
8. Ва чї медонї, ки «сиљљин» чист?
9. Китобе аст навишташуда.
10. Он рўз вой бар дурўѓ шу мо ран
дагон!
11. Касоне, ки рўзи љазоро дурўѓ 
мешумуранд.
12. Ва онро ба љуз њар ситамга
ри гу нањгор (касе) дурўѓ намешу
морад,
13. ки чун оятњои Мо бар вай хон
да шавад, гўяд: «афсонањои пе
шиниён аст».
14. Њаргиз чунин нест, балки он 

чи мекарданд, бар дилњояшон 
занг бастааст.
15. Њаргиз чунин нест, ба дурустї 
ки онњо он рўз аз дидори Парвар
дигори хеш дар парда бошанд.
16. Пас, ба дурустї ки онњо даро
яндагони дўзаханд.
17. Пас, онњоро гуфта шавад: «ин 
аст он чи шумо онро дурўѓ мешу
мурдед».
18. Њаќќо, ба дурустї ки Номаи 
(аъ моли) некўкорон дар иллий
йин аст.
19. Ва чї медонї, ки «иллиййин» 
чист?
20. Китобе аст навишташуда,
21. ки (фариштагони) муќарраби 
Худо ба он њозир мешаванд.
22. ба дурустї ки некўкорон дар 
неъмат(и бињишт) бошанд,
23. бар тахтњо нишаста, (ба њар 
љониб) назар меандозанд,
24. дар рўи онњо тозагии неъматро 
бишиносї.
25. аз шароби холиси сарбамўњр 
нўшонида мешаванд,
26. ки мўњри ў мушк аст. Ва раѓ
бат кунандагон бояд ки ба њамин 
(шароби пок) раѓбат кунанд.
27. Ва омезиши он аз (оби) Тас
ним бошад.
28. Чашмаест, ки аз он наздиккар
дагони Худо менўшанд.
29. ба дурустї ки гунањгорон бар 
мўъминон механдиданд.
30. Ва чун бар онњо мегузаштанд, 
бо якдигар чашмак мезаданд.
31. Ва чун ба ањли хонаи худ боз
ме гаштанд, шодмон шуда боз ме
гаш танд.
32. Ва чун (кофирон) онњоро ме
диданд, мегуфтанд: «ба дурустї 
ки онњо гумроњонанд»
33. ва (њол он ки ин кофирон) бар 
сари мўъминон фиристода нашуда 
буданд, то нигањбонон бошанд.
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34. Пас, имрўз мўъминон бар ко
фирон механданд,
35. дар њоле ки бар тахтњо нишас
та (ба њар љониб) назар мекунанд. 
36. Оё ба кофирон баробари он чи 
мекарданд, љазо дода шуд?

84. Сураи инШиќОќ
(ШиКОФТаН)

Дар Макка нозил шуд, 25 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ваќте ки осмон бишикофад;
2. ва фармони Парвардигори худ
ро шунавад; ва (осмон) сазовори 
ња мин аст. 
3. Ва ваќте ки замин бозкашида 
ша вад; 
4. ва њар чиро, ки дар он бошад,1 
берун андозад ва тињї шавад;
5. ва фармони Парвардигори худ
ро шунавад; ва (замин) сазовори 
њамин аст. 
6. Эй одамї, ба дурустї ки ту то 
расидан ба Парвардигори худ ба 
кўшиши тамом коркунанда њастї. 
Пас, бо Ў мулоќот хоњї кард.
7. аммо њар касе, ки Нома(и аъ
мол)аш ба дасти росташ дода ша
вад, 
8. пас, (ба зудї) бо ў ба осонї њи
соб карда шавад; 
9. ва шодмон шуда, ба сўи ањли 
хонаи худ бозгардад. 
10. Ва аммо њар касе, ки Нома(и 
аъмол)аш аз паси пушташ дода 
шавад, 
11. пас, њалокро ёд хоњад кард; 
12. ва ба дўзах медарояд. 13. ба 
дурустї ки ў (ба дунё) дар (миё
ни) ањли хонаи худ шодмон буд. 
14. ба дурустї, вай гумон карда 
буд, ки бознамегардад.2

15. Оре!3 ба дурустї ки Парвар
дигори ў ба ањволи ў бино буд. 

16. Пас, ба сурхии канораи осмо
ни шом ќасам мехўрам; 
17. ва ќасам мехўрам ба шаб ва ба 
он чи шаб онро љамъ кардааст; 
18. ва ќасам мехўрам ба моњ, чун 
комил шавад, 
19. ки шумо баъди њоле ба њоле 
хо њед расид. 
20. Пас, онњоро чист, ки имон на
меоранд? 
21. Ва чун бар онњо ќуръон хонда 
шавад, саљда намекунанд? 
22. балки ин кофирон дурўѓ ме
шумуранд. 
23. Ва Худо ба он чи дар дили худ 
нигоњ медоранд, Донотар аст.
24. Пас, онњоро аз азоби дард ди
њан да хабар дењ!
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25. лекин барои касоне, ки имон 
оварданд ва кирдорњои шоиста 
кар данд, музди бенињоят аст.

85. Сураи буруљ
(бурЉЊО)

Дар Макка нозил шуд, 22 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба осмони дорандаи бурљ
њо;1

2. ва ќасам ба рўзе,2 ки ваъда кар
да шудааст;

3. ва ќасам ба гувоњ ва он чи ба он 
гувоњї дода шудааст,
4. лаънат карда шуданд ањли хан
даќњои

5. оташе, ки дорои њезуми бисёр 
аст,
6. ваќте ки онњо бар канораи он 
(хандаќњо) нишаста буданд;
7. ва онњо ба он чи бо мўъминон 
мекарданд, њозир буданд.
8. Ва аз онњо3 айб нагирифтанд, 
магар инро, ки ба Худои Ѓолиби 
сутудакор имон оварда буданд.
9. Он (Худой), ки подшоњии ос
мон њову замин аз они Ўст. Ва Ху
до бар њар чиз Гувоњ аст.

10. Њамоно касоне, ки мардону за
нони мўъминро уќубат карданд ва 
тавба нанамуданд, пас барояшон 
азоби дўзах аст; ва барои онон 
азоби сўхтан аст.

11. ба дурустї, касоне, ки имон 
оварданд ва кирдорњои шоиста 
кар данд, барояшон бўстонњоест, 
ки зери он љўйњо меравад. ин пи
рў зии бузург аст.
12. ба дурустї ки гирифтани Пар
вардигори ту сахт аст.

13. ба дурустї ки Ў офариниши 
нав ро оѓоз мекунад ва бозмегардо
над.
14. Ва Ў Омурзгор, Дўстдор,
15. Худованди арш, Гиромиќадр 
аст,
16. ки њар чизеро хоњад, мекунад.
17. Оё ба ту хабари лашкарњо ома
дааст,
18. ки Фиръавну самуд мебошанд?

19. балки кофирон дар дурўѓ шу
мурдан њастанд.
20. Ва Худо аз гирдогирди онњо 
Фа рогиранда аст.
21. балки ин ќуръони гиромиќадр 
аст,
22. ки дар лавњи Мањфуз (навиш
ташуда) аст.
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86. Сураи ТОриќ

(баШабПаДиДОЯНДа)

Дар Макка нозил шуд, 17 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба осмон ва ќасам ба чи
зе, ки ба шаб падид меояд
2. ва чї медонї, ки «башабпадидо
янда» чист? 
3. Он ситораи дурахшанда аст. 
4. Њељ касе нест, магар (он ки) бар 
вай (фариштаи) нигоњбоне аст.
5. Пас, одамї бояд бибинад, ки аз 
чї офарида шудааст:
6. аз оби љањандае офарида шудааст,
7. ки аз миёни пушт(и мард) ва 
ус ту хони сина (и зан) бармеояд.
8. Њамоно Худо бар бори дигар 
офа ридани одамї Тавоно аст.
9. рўзе, ки замирњои мардум имти
њон карда шавад,
10. пас, одамиро ќуввате ва ёриди
њандае набошад.
11. ќасам ба осмони боборон;
12. ва ќасам ба замини дорои ши
кофтан,1

13. ки ба дурустї, ќуръон сухани 
људокунанда аст;
14. ва он сухани бењуда нест.
15. Њамоно кофирон навъе бадан
дешї мекунанд;
16. ва Ман низ навъе бадандешї 
мекунам.
17. Пас, кофиронро мўњлат дењ, 
он њо ро андаке фурў гузор!

87. Сураи аълО
(барТариН)

Дар Макка нозил шуд, 19 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Номи Парвардигори аз њама 
бар тарини худро ба покї ёд кун! – 

2. Он (Худой), ки биофарид ва 
дурустандом кард;
3. ва Он (Худой), ки андоза кард, 
пас, роњ намуд; 
4. ва Он (Худой), ки (гиёњи) ча
ро гоњи тозаро баровард,
5. сипас онро хушкшудаву сиёњ
гаш та сохт.
6. барои ту (ќуръонро) хоњем 
хонд, пас, ту фаромўш нахоњї кард,
7. магар он чиро Худо хостааст. 
ба дурустї ки Худо ошкору пин
њонро медонад.
8. Ва (роњи) осонро ба ту муяссар 
гардонем.
9. агар панд додан суд кунад, пас, 
панд бидењ!
10. Њар ки метарсад, панд хоњад 
ги рифт,
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11. ва бадбахттарин(и мардум) аз 
он панд яксў хоњад шуд, – 
12. оне, ки ба оташи бузург хоњад 
даромад, 

13. сипас, ў он љо на мирад ва на 
зинда бошад. 
14. Њамоно њар ки пок шуд, раста
гор шуд; 
15. ва номи Парвардигори худро 
ёд кард, пас, намоз гузорид. 

16. балки зиндагонии инљањониро 
ихтиёр мекунед;
17. ва охират бењтар ва пояндатар 
аст. 
18. ба дурустї ки ин сухан дар са
њифањои нахустин мазкур буд: 
19. сањифањои иброњим ва Мўсо.

 
88. Сураи ЃОШия

(ФурЎПЎШаНДа)

Дар Макка нозил шуд, 26 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Оё ба ту хабари фурўпўшанда1 
омадааст?
2. Он рўз (як пора) рўйњо хор,
3. коркунандаи ранљбинанда бо
шанд,
4. ки ба оташи афрўхташуда даро
янд,
5. аз чашмаи нињоят гарм об нў шо
нида шаванд.
6. Онњоро њељ таоме набошад, ма
гар аз зариъ,2

7. ки на фарбењ кунад ва на дафъи 
гуруснагї намояд.
8. Он рўз як пора рўйњое бошанд, 
ки тозаи
9. ба саъйи худ розиянд,

10. дар бињишти барин (љой гир
шуда) бошанд.
11. Дар он љо њељ сухани бењудае 
на шунавї.
12. Дар он љо чашмаи равон бошад.
13. Дар он љо тахтњои баланд бо
шанд;
14. ва кўзањои нињода;
15. ва болишњои баробари якдигар 
гу зошта;
16. ва фаршњои густурда.
17. Оё ба шутурон наменигаранд, 
ки чї гуна офарида шудаанд?
18. Ва ба осмон, ки чї гуна бар
дошта шуд?
19. Ва ба кўњњо, ки чї гуна бараф
рошта шуд?
20. Ва ба замин, ки чї гуна пањн 
кар да шуд?
21. Пас, панд дењ, љуз ин нест ки 
ту панддињанда њастї!
22. бар онњо гумошташуда нестї.
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23. лекин њар ки рўй бигардонад 
ва кофир шавад,
24. пас, Худо ба азоби бузургтар 
ўро азоб кунад.
25. Њамоно бозгашти онњо ба сўи 
Мо аст.
26. сипас њамоно њисоби онњо бар 
Мо аст.

89. Сураи фаљр
(субЊ)

Дар Макка нозил шуд, 30 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. савганд ба субњ;
2. ва савганд ба шабњои дањгона;
3. ва савганд ба љуфту тоќ;
4. ва савганд ба шаб, чун бигуза
рад,
5. оё дар ин барои соњибхирад сав
ганде писандида њаст?
6. Оё надидї, ки Парвардигори ту 
чї кард бо ќавми Од,
7. ки ирам бошад – соњиби ќадњои 
баланд,
8. ки монанди он дар шањрњо офа
рида нашудааст?

9. Ва бо ќавми самуд, ки дар 
Во дї1 сангњои бузургро тароши
да бу данд?
10. Ва бо Фиръавн – соњиби мех њо?
11. (ин њама) касоне буданд, ки 
дар шањрњо саркашї карданд.

12. Пас, дар он љо фасоди бисёр 
кар данд.
13. Пас, Парвардигори ту бар са
ри онњо тозиёнаи азобро бирехт.
14. Њамоно Парвардигори ту ба 
кам ингоњ аст.

15. аммо одамї – чун Парварди
го раш ўро имтињон кунад ва ги
ромї дорадаш ва ба ў неъмат ди

њад, пас, бигўяд: «Парвардигори 
ман маро гиромї дошт».
16. Ва аммо чун ўро имтињон ку
над ва ризќи вайро бар вай танг 
созад, гўяд: «Парвардигори ман 
ма ро хор кард».
17. Њаргиз чунин нест, балки ятим
ро гиромї намедоред;

18. ва якдигарро бар таом додани 
мискин раѓбат намедињед;
19. ва моли меросро бисёр мехў
ред;
20. ва молро бисёр дўст медоред.
21. Њаргиз чунин нест, чун замин 
сахт дарњам кўбида шавад;
22. ва (фармони) Парвардигори 
ту ва фариштагон сафсаф шуда 
биёянд;
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23. ва он рўз дўзах оварда шавад – 
он рўз одамї ёд кунад. Ва ўро он 
ёд кардан куљо фоида дињад?
24. Гўяд: «Эй кош, ман барои ин 
зиндагонии љовидонии хеш амали 
нек мефиристодам!»

25. Пас, он рўз њељ кас монанди 
азоби Ў азоб накунад.
26. Ва њељ кас монанди бастани Ў 
ба занљир набандад.
27. (Гуфта шавад:) «Эй нафси 
ора мида!
28. ба сўи Парвардигори хеш боз
гард, (дар њоле ки) ту хушнуд 
шудаї ва аз ту низ хушнуд гашта,
29. пас, ба (зумраи) бандагони 
хос си Ман дарой;
30. ва ба бињишти Ман дарой!»

 
90. Сураи балад

(ШаЊр)

Дар Макка нозил шуд, 20 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам мехўрам ба ин шањр,1

2. дар њоле ки ту ба ин шањр њалол 
хоњї шуд;2

3. ва ќасам ба зоянда ва ба њар чи 
зодааст,3

4. ба дурустї ки одамиро дар сах
тию ранљ офаридем.
5. Оё гумон мекунад, ки њељ кас 
бар вай ќодир нашавад?

6. Мегўяд: «Моли бисёр харљ кар
дам».
7. Оё мепиндорад, ки ўро њељ кас 
надидааст?
8. Оё наофаридем барои ў ду
чашмро;
9. ва забону ду лабро?

10. Ва (оё) ўро ба ду роњ њидоят 
(на)кардем?

11. Пас, бар гузаргоњи душвор на
гузаштааст.
12. Ва чї медонї, ки гузаргоњи 
душ вор чист?

13. Он озод кардани барда аст;
14. ё таом додан дар рўзи гурус
нагї
15. ба ятим, ки хешованд бошад;
16. ё ба мискини хоксор.

17. баъд аз он, (бояд) аз касоне 
бо шад, ки имон оварданд ва якди
гарро ба шикебої васият карданд 
ва якдигарро ба бахшоишу мењ
рубонї васият карданд.
18. Онњо асњоби дасти ростанд.



59591. сураи ШаМс

19. Ва касоне, ки ба оятњои Мо ко
фир шуданд – онњо асњоби дасти 
чапанд.
20. бар онњо оташе (гумошта ша
вад), ки аз њар љињат гирд оварда 
шу дааст.

91. Сураи ШамС
(ОФТОб)

Дар Макка нозил шуд, 15 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба офтоб ва равшании ў; 
2. ва ќасам ба моњ, чун аз паи он 
барояд; 3. ва ќасам ба рўз, чун он
ро намоён кунад;
4. ва ќасам ба шаб, чун онро би
пўшонад; 5. ва ќасам ба осмон ва 
ба Он, ки бинояш кард; 
6. ва ќасам ба замин ва ба Он, ки 
њамвораш кард;
7. ва ќасам ба нафс(и одамї) ва 
Зоте, ки ўро дурустандом намуд, 
8. сипас шинохти гуноњи ўву пар
њезгории ўро дар дилаш андохт.
9. Ва ба дурустї, њар ки нафсро 
пок сохт, растагор шуд.
10. Ва ба дурустї, њар ки онро ба 
гу ноњ пўшонид, зиёнкор шуд. 
11. (ќавми) самуд ба сабаби сар
кашии худ дурўѓгўй шумурд.
12. Ваќте ки бадбахттарини он 
ќавм (ба куштани модашутур) 
бар хост, 13. пас, пайѓамбари Худо 
ба он њо гуфт: «Модашутури Худо 
ва об хўр ди ў(ро бигузоред!)» 
14. Пас, пайѓамбарро дурўѓгўй 
шу мур данд ва модашутурро пай 
кар данд, (пас бикуштанд). Ва 
Пар вар дигорашон ба сабаби гу
но ња шон уќубатро ба онњо фуруд 
овард ва онро (бар сари онњо) як
сон кард.1

15. Ва Худо аз оќибати он наме
тар сад.

92. Сураи лайл
(Шаб)

Дар Макка нозил шуд, 21 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба шаб, чун бипўшонад; 
2. ва ќасам ба рўз, чун равшан ша
вад; 3. ва ќасам ба Он, ки нару мо
даро офарид, 4. ки њамоно саъйи 
шумо гуногун аст. 
5. Ва аммо њар ки ато кард ва 
парњезгорї намуд; 6. ва (сухани) 
некўро бовар дошт, 7. пас, барои 
ў расидан ба сарои осоишро осон 
кунем. 8. Ва аммо њар ки бухл 
кар ду худро бениёз шумурд; 
9. ва (сухани) некўро дурўѓ шу
мурд,
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10. пас, барои ў расидан ба (са
рои) душвориро осон кунем. 
11. Ва ваќте ки нагунсор афтад, 
моли ў њељ (азобро) аз вай дафъ 
на кунад. 
12. ба дурустї ки роњ намудан бар 
Мост. 
13. Ва ба дурустї ки он љањону ин 
ља њон Морост. 
14. Пас, шуморо аз оташе тарсони
дам, ки забона мезанад. 
15. ба он (оташ) (касе) намедаро
яд, магар бадбахттарин одамї – 
16. оне, ки дурўѓ шумурд ва рў
гардон шуд. 
17. Ва парњезгортарини мардум аз 
он (оташ) яксў дошта хоњад шуд – 
18. оне, ки моли худро медињад, 
то ки пок гардад. 

19. Ва назди ў њељ касро неъмате 
нест, ки подош дода шавад, 
20. магар барои талаби хушнудии 
Пар вардигори баландмартабаи 
хеш. 
21. Ва, албатта, хушнуд хоњад шуд.

93. Сураи зуЊО
(ЧОШТГОЊ)

Дар Макка нозил шуд, 11 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба чоштгоњ;
2. ва ќасам ба шаб, чун (њамаро) 
би пўшонад,

3. Парвардигорат туро фурў нагу
зошт ва душман надошт.
4. Ва њамоно охират барои ту бењ
тар аз дунё хоњад буд.

5. Ва Парвардигорат, албатта, ба 
ту неъмат хоњад дод, пас, ту хуш
нуд хоњї шуд.
6. Оё туро ятим наёфт, пас, љой дод;
7. ва туро роњгумкарда (на)ёфт, 
пас, роњ намуд;
8. ва туро тангдаст (на)ёфт, пас, 
та вонгар сохт?
9. Пас, аммо ятимро ситам макун;

10. ва аммо гадойро бонг бармазан!
11. ва аммо дар бораи неъмати Пар
вардигори худ хабар дењ!

94. Сураи ШарЊ
(КуШОДаН)

Дар Макка нозил шуд, 8 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Оё синаатро барои ту накушо
даем?
2. Ва он бори туро аз (дўши) ту 
бар нагирифтем,
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3. ки пушти туро гарон карда буд? 
4. Ва зикратро барои ту баланд 
сох тем. 
5. Пас, ба дурустї ки бо душворї 
осонї аст. 
6. албатта, бо душворї осонї аст.

7. Пас, ваќте ки аз кору бор фориѓ 
шавї, (дар ибодати Худо) ранљ 
каш;
8. ва ба сўи Парвардигори худ раѓ
бат намой!

95. Сураи Тин
(аНЉир)

Дар Макка нозил шуд, 8 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба анљир ва зайтун;
2. ва ќасам ба Тури сино;
3. ва ќасам ба ин шањри боамн,1

4. ба дурустї ки Мо одамиро дар 
некўтарин сурате офаридем.
5. Пас, ўро фурўтар аз њама фу
рўмондагон гардонидем,
6. магар касоне, ки имон оварданд 
ва корњои шоиста карданд, пас, 
барои онњо савоби бенињоят аст.

7. Пас, (баъди ин њама) чї чиз ту
ро ба он водор мекунад, ки љазои 
аъмолро бардурўѓ шуморї?
8. Оё Худо њукмкунандатарини 
њо кимон нест?

96. Сураи алаќ
(ХуНи басТа)

Дар Макка нозил шуд, 19 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бихон ба номи Парвардигори 
худ, ки офарид!
2. Одамиро аз хуни баста офарид.

3. бихон! Ва Парвардигори ту бу
зургвор аст!
4. Он, ки бо ќалам илм омўхт;
5. одамиро он чи намедонист, омўхт.

6. Њаќќо, ки одамї њамоно аз њад 
дармегузарад,
7. ваќте ки худро тавонгар мебинад.

8. ба дурустї ки бозгашт ба сўи 
Пар вардигори ту аст.

9. Оё дидї шахсеро, ки манъ ме
ку над
10. бандаро, чун намоз мегузорад?

11. Оё дидї, ки (чї мешуд), агар 
ба роњи рост мебуд,
12. ё ба парњезгорї мефармуд?
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13. Оё дидї, ки (чї мешуд), агар 
ду рўѓ шуморад ва рўгардон шавад? 
14. Оё (ин рўгардонанда) надо
нис та аст, ки Худо мебинад? 

15. Не, не, агар бознаистад, ўро ба 
мўи пешонї хоњем кашид, 

16. ба он мўи пешоние, ки ду рўѓ
зани хатокор аст. 
17. Пас, бояд ки ањли маљлиси 
худ ро бихонад. 

18. Мо низ фариштагони азобро 
хо њем хонд. 

19. (Фармони) ўро ќабул макун 
ва саљда бикун ва ќурб(и Худой
ро) биљўй!

 
97. Сураи ќадр
(аНДОЗа КарДаН)

Дар Макка нозил шуд, 5 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба дурустї ки Мо ќуръонро 
дар шаби ќадр фурў фиристодем.
2. Ва чї медонї, ки «шаби ќадр» 
чист?
3. Шаби ќадр аз њазор моњ бењтар 
аст.

4. Дар он шаб фариштагон ва рўњ 
ба фармони Парвардигори хеш ба
рои (саранљом кардани) њар коре 
фуруд меоянд.
5. Он шаб то дами субњ (мањзи) 
са ломатї аст.

98. Сураи баййина
(ЊуЉЉаТи раВШаН)

Дар Мадина нозил шуд, 8 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Кофирони ањли Китоб ва муш
рикон (аз оини худ) људошаванда 
набуданд, то ваќте ки ба онњо њуљ
љати равшан наомад,

2. ки Пайѓамбар аз љониби Худо 
аст, сањифањои покро1 мехонад.
3. Дар он сањифањо ањкоме рости 
дуруст аст.
4. Ва ањли Китоб пароканда нашу
данд, магар баъд аз он ки ба онњо 
њуљљати равшан омад.

5. Ва фармуда нашуд, магар он ки 
Худоро парастиш кунанд – парас
тишро барои Ў холис сохта, ба ди
ни њанифњо бошанд; ва на моз ро 
барпо доранд ва закот ро би ди њанд. 
Ва ин аст (ањкоми) ди ни дуруст.
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6. ба дурустї, касоне, ки кофир 
шуданд аз ањли Китоб ва мушри
кон дар оташи дўзаханд – дар он 
љовидон бошанд. Онњо бадтарини 
халќанд.

7. ба дурустї, касоне, ки имон 
овар данд ва корњои шоиста кар
данд, бењтарини халќанд.

8. Подоши онњо назди Парварди
горашон бўстонњои њамеша бу
дан аст, ки зери он љўйњо меравад, 
дар он љо њамеша љовидон бошанд. 
Худо аз онњо хушнуд шуд ва онњо 
аз Худо хушнуд шуданд. ин (ваъ
да) касеро аст, ки аз Парвардиго
ри худ битарсад.

99. Сураи зилзОл
(ЗаМиНЉуНбї)

Дар Мадина нозил шуд, 8 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ваќте ки замин ба љунбиши 
(сах ти) худ љунбонида шавад;
2. ва замин борњои худро берун 
ова рад;

3. ва одамї гўяд: «Заминро чї њо
лат аст?»
4. Дар он рўз замин хабарњои худ
ро баён кунад,
5. ба сабаби он ки Парвардигори 
ту ба замин њукм фиристодааст.
6. Он рўз мардум гурўњгурўњ боз
гарданд, то ба онњо љазои аъмола
шон намоёнида шавад:

7. пас, њар ки њамсанги як зарра 
амали нек карда бошад, онро би
бинад;
8. ва њар ки њамсанги як зарра 
ама ли бад карда бошад, онро би
би над.

100. Сураи ОдиёТ
(асПОНи ДаВаНДа)

Дар Макка нозил шуд, 11 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба аспони (тез ва пур
дам) давандае, ки нафасзанон ме
даванд;

2. ва ќасам ба аспоне, ки ба наъли 
худ сангро зада оташ мебароранд;
3. ва ќасам ба аспони ѓорат ку нан
да дар ваќти субњ,

4. ки дар он ваќт гардро баранге
занд;
5. ва дар он ваќт дар миёни љамъе 
да роянд,



600 101. сураи ќОриъа

6. ба дурустї ки одамї ба Парвар
дигори худ носипос аст;

7. ва ба дурустї ки одамї бар ин 
(носипосии худ) гувоњ аст;

8. ва ба дурустї ки одамї дар дўст 
доштани мол сахт аст.

9. Пас, оё намедонад, ки чун њар 
он чи дар гўрњо бошад, барангех
та шавад;

10. ва њар он чи дар синањо бошад, 
пайдо карда шавад,

11. ба дурустї ки Парвардигора
шон он рўз (аз ањволи онњо) Ха
бар дор аст.
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(КЎбаНДа)

Дар Макка нозил шуд, 11 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Кўбанда.1

2. Чист он кўбанда?
3. Ва ту чї донї, ки кўбанда чист?
4. рўзе, ки мардум монанди пар
во нањои пароканда бошанд.
5. Ва кўњњо монанди пашми ран
гини њаллољишуда бошанд.

6. аммо њар ки паллањои (њаса
ноти) ў гарон бошад,
7. пас, вай дар зиндагии писанди
да бошад.

8. Ва аммо њар ки паллањои ў са
бук бошад,
9. пас, модари2 вай Њовия бошад.
10. Ва чї чиз туро огоњ сохт, ки 
Њо вия чист?
11. Оташе аст нињоят сўзон.

102. Сураи ТаКОСур
(бисЁрТалабї)

Дар Макка нозил шуд, 8 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бисёрталабї1 шуморо ѓофил кард,
2. то ваќте ки ба гўристонњо раси
дед.

3. Не, не, хоњед донист.
4. боз њам, не, не, хоњед донист.
5. Не, не, агар яќин бидонед,
6. албатта, дўзахро хоњед дид.

7. Пас, албатта, дўзахро яќин хо
њед дид.
8. сипас, албатта, дар он рўз аз 
неъ матњо пурсида хоњед шуд.
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103. Сураи аСр

(ЗаМОН)

Дар Макка нозил шуд, 3 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ќасам ба замон,

2. ки њамоно одамї дар зиён аст,

3. магар касоне, ки имон оварданд 
ва амалњои шоиста карданд ва як
дигарро ба (дини) њаќ васият кар
данд ва якдигарро ба шикебої ва
сият карданд.

104. Сураи Њумаза
(айбКуНаНДа)

Дар Макка нозил шуд, 9 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Вой бар њар айбкунандаи ѓай
бат кунанда!

2. Он, ки молро фароњам оварду 
он ро нигоњ дошт.

3. Мепиндорад, ки молаш ўро љо
вид гардонад.

4. Не, не, албатта, ба њутама ан
дох та хоњад шуд.

5. Ва ту чї медонї, ки њутама чист?

6. (Он) оташи афрўхташудаи Ху
дой аст,
7. ки барояду бар дилњо ѓолиб ша
вад.

8. ба дурустї ки он оташ бар онњо 
гумошта шудааст –

9. дар сутунњои дароз.

105. Сураи фил

Дар Макка нозил шуд, 5 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Оё надидї, ки Парвардигори ту 
бо асњоби фил чї гуна (муомила) 
кард?

2. Оё бадандешии онњоро табоњ 
на сохт?
3. Ва бар онњо паррандагонро 
фављфављ фиристод,

4. (ки) ба сўи онњо сангрезањо аз 
санг гил меандохтанд.
5. Пас, онњоро монанди коњи хўр
да шуда гардонид.
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106. Сураи ќурайШ

Дар Макка нозил шуд, 4 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. барои улфат додани ќурайш,

2. улфат додани онњо дар сафари 
зи мистону тобистон,

3. пас, бояд ки Парвардигори ин 
Хо наро ибодат кунанд.

4. Он (Худой), ки онњоро дар гу
рус нагї таом дод ва аз тарс эминї 
дод.

107. Сураи мОъун

Дар Макка нозил шуд, 7 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Оё он касро дидї, ки (рўзи) ља
зоро дурўѓ мешумурд?

2. Пас, ин њамон касест, ки ба ду
руштї ятимро меронад;

3. ва бар таом додани мискин раѓ
бат намедињад.

4. Пас, вой бар он намозгузорон! –

5. касоне, ки аз намози худ ѓафлат 
меварзанд;

6. онон, ки худ риё мекунанд;

7. ва моъунро1 намедињанд.

108. Сураи КавСар

Дар Макка нозил шуд, 3 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. ба дурустї ки Мо туро Кавсар2 
ато кардем.

2. Пас, барои Парвардигори худ на
моз гузор ва (шутур) ќурбонї кун!

3. ба дурустї ки душмани ту худ 
думбурида2 аст.
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109. Сураи КОфирун

(КОФирОН)

Дар Макка нозил шуд, 6 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бигў: «Эй кофирон!

2. Он чиро, ки шумо мепарастед, 
ман намепарастам.

3. Ва шумо парастандаи Он нес
тед, ки ман мепарастам.

4. Ва ман парастандаи он чи нес
там, ки шумо парастидед.

5. Ва шумо (низ) парастандаи Он 
нестед, ки ман мепарастам.

6. Шуморост дини шумо ва маро – 
дини ман.

110. Сураи наСр
(Ёрї)

Дар Мадина нозил шуд, 3 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Ваќте ки ёрии Худо ва фатњ би
ёмад;

2. ва мардумро бибинї, ки дар ди
ни Худо гурўњгурўњ дохил меша
ванд,

3. пас, Парвардигори худро бо 
си тоиш ба покї ёд кун ва аз Вай 
омурзиш талаб кун! ба дурустї ки 
Худо Тавбапазир аст.

111. Сураи маСад
(лиФи ХурМО)

Дар Макка нозил шуд, 5 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. Њалок бод ду дасти абўлањаб ва 
њалок бод худи ў!

2. Моли ў ва он чи ба даст оварда 
буд, аз (сари) ў њељ (чизро) дафъ 
накард.

3. ба оташи забоназананда хоњад 
да ромад.

4. Ва зани ў (низ дарояд), ки ње
зум каш аст.

5. Дар гардани ў ресмоне аз лифи 
хур мост.
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112. Сураи ихлОС

Дар Макка нозил шуд, 4 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бигў: «Ў Худои Ягона аст.

2. Худои бениёз аст.

3. На зода аст ва на зода шудааст.

4. Ва њељ кас Ўро њамто нест».

 
113. Сураи фалаќ

(субЊ)

Дар Мадина нозил шуд, 5 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бигў: «ба Парвардигори субњ 
паноњ мегирам,

2. аз бадии њар чи офаридааст;

3. ва аз бадии шаби торик, чун да
рояд;

4. ва аз бадии занони љодугари дар 
гирењњо даманда;

5. ва аз бадии њасуд, чун њасад барад».

114. Сураи нОС
(МарДуМ)

Дар Мадина нозил шуд, 6 оят аст

Ба номи Худои Бахшояндаи Мењрубон

1. бигў: «ба Парвардигори мар
дум паноњ мегирам,

2. ба Подшоњи мардум,

3. ба Худои мардум,

4. аз бадии васвасакунандаи боз
пасраванда,

5. он, ки дар синањои мардум вас
васа меафканад,

6. аз љинниён (бошад) ё аз мардум».



I

 
ДУОИ ХАТМИ  

ЌУРЪОНИ КАРИМ

Худои бузург рост гуфт 
* Ва Пай ѓамбари ги ро ми
ќадри Ў (њам) рост гуфт 
* Ва мо бар он аз љумлаи 
гувоњони сипосгузор њас
тем. Парвардигори мо, аз 
мо ќабул кун, њамоно Ту 
Шунавои Доної * бор Ху
доё, ба њар њарфе аз ќуръ
он њаловате ва бо њар порае 
аз ќуръон подоше ба мо на
сибу рўзї дењ * бор Худоё, 
бо «алиф» – улфат; бо «бо» 
– баракат; бо «то» – тавба; 
бо «со» – савоб; бо «љим» 
– љамол; бо «њо» – њикмат; 
бо «хо» – хайр; бо «дол» 
– далел; бо «зол» – зако
ват; бо «ро» – рањмат; бо 
«зо» – закот; бо «син» – са
одат; бо «шин» – шифо; 
бо «сод» – сидќ; бо «зод» 
– зиё; бо «то» – тароват; 
бо «зо» – зафар; бо «айн» 
– илм; бо «ѓайн» – ѓано; 

бо «фо» – фирўзї; бо «ќоф» – 
ќурбат; бо «коф» – каромат; бо 
«лом» – лутф; бо «мим» – мавъ
иза; бо «нун» – нур; бо «вов» – 
васлат; бо «њо» – њидоят; бо «ё» 
– яќинро на сибу рўзии мо гар
дон * бор Худоё, бо ќуръони бу
зург (маќоми) мо ро баланд бар
дор * Ва бо оятњо ва Китоби 
муњкам ба мо баракат дењ * Ва аз 
мо ќироатамонро ќа бул кун; ва 
агар дар тиловати ќуръон хатое; 
ё фаромўшие; ё таѓ йире дар љои 
калима – пеш ё пас аз љояш гу
зоштане; ё зиёд ё кам кар дане; ё 
маънї кардане ба ѓайри он чи Ту 
фурў фиристодаї; ё дуди лагие; ё 
шубњае; ё сањве; ё камии хоњиш ё 
њарос њангоми (хондани) оятњои 

рањмат ё азоб – буда бо шад, пас 
Ту аз мо даргузар. * бор Худоё, 
аз мо хатми ќуръони бу зургро 
ќабул кун ва тиловати он ро дар 
ваќтњои шаб ва атрофи рўз на
сибу рўзии мо гардон * бор Ху
доё, бар сарвари мо Муњаммад 
– соњиби шариату бурњон, ду
руд фирист * Ва гуноњони моро 
бар мо биомурз, эй бахшоянда 
ва эй Мењрубон * Ва дилњои мо
ро бо ќуръон равшан кун * Ва 
кир дори моро бо ќуръон био
рой * Ва моро бо ќуръон аз оташ 
(и дўзах) ворањон * Ва моро бо 
ќуръон ба бињишт дарор * бор 
Ху доё, моро ба њурмати ќуръон 
аз балои инљањонї ва азоби онља
њонї ба офият нигоњ дор * Ва ба 
њаќќи ќуръон ба њамаи умма
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ти Му њаммад Мењрубон бош * 
бор Ху доё, ќуръонро барои мо 
дар ин ља њон – ёри њамнишин 
* Ва дар гўр – ёри њамдам * Ва 
дар ќиёмат – шафоаткунанда * 
Ва дар сирот – равшанї * Ва 
аз оташ(и дўзах) паноњу пар
да * Ва дар бињишт – рафиќу 
њамроњ * Ва ба сўи њамаи не
кўињо – рањнамову пешво гар
дон. бо фазлу бахшишат, бо ка
раму некўию мењрубониат, эй 
Ги ромитарини гиромињо ва эй 
Мењ ру бонтарини мењрубонњо * 
бор Худоё, ба њурмати ќуръони 
азим, дилњоямонро пок соз * Ва 
айб њоя монро пўшида дор * Ва 
ба бе морњоямон шифо бахш * Ва 
ќарз њоямонро пардохта гардон 
* Ва рўй њоямонро сафед намо * 

Ва па дарону гузаш тагони 
моро рањ мат кун * Ва мо
дарони моро би омурз * Ва 
дину дунёамонро ба са лоњ 
овар * Љамъияти душмано
намонро парешон кун * Ва 
ањл (и хона)амон ва ам
воламон ва киш варамонро 
аз њамаи офатњо, беморињо 
ва балоњо эмин нигоњ дор 
* Ва ќадамњои моро усту
вор дор * Ва моро бар гу
рўњи кофирон ѓалаба дењ 
* бор Худоё, савоби ќи
роати моро ва нури ти ло
вати моро њамроњ бо ба
ракат ба рўњи сарварамон 
Муњаммад, сал лаллоњу 
Таъоло алай њи ва саллам * 
Ва ба ар во њи њамаи баро
дарони пай ѓамбар ва пай
ѓамбари мурсалаш * Ду
руди Худо ва саломи Ў 
бар њамаи онњо бод * Ва ба 
арвоњи хонадону авлодаш 
* Ва ба арвоњи њам саронаш 
* Ва ба арвоњи ёрону пай
равонаш * ки хушнудии 
Худои бузург бар ња маи он њо 
бод * Ва ба арвоњи падарону мо
даронамон ва бародарон ва хо
њаронамон ва авлодамон ва хе
шо вандонамон ва ёронамон ва 
дўс тонамон * Ва ба арвоњи усто
донамон * Ва ба арвоњи пирон(и 
роњу тариќат)амон * Ва ба ар
воњи ња маи мардону занони 
мўъ мин * ба зиндаву гузаштаи 
он њо бирасон * Эй бароваран
даи ниёзњо * Эй иљобаткунандаи 
дуоњо * Дуои моро мустаљоб гар
дон – бо мењру бо ният, эй Мењ
рубонтарини мењ ру бонњо * Пок 
аст Парвардигори ту – Худован
ди ѓалаба аз он чи баён мекунанд. 
Ва салом бар фиристодагон(и 
Ху до) бод! Ва сипос Худойро, ки 
Парвардигори оламиён аст.
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АЛОМАТЊОИ ВАЌФ (ИСТ)  
ВА ИСТИЛОЊОТИ ЗАБТ

—  ваќфи лозим;

—  ваќфи мамнўъ;

—  ваќфи љоизи тарафайн, яъне ист кардан ва ист накар
дан раво бошад;

—  ваќфи љоиз, вале васл авло бошад;

—  ваќфи љоиз, вале ваќф авло бошад;

—  ваќфи “яке аз ду”, яъне дар яке ист карда шавад, дар 
дигаре ист раво нест.

—  зоид будани њарф ва талаффуз накардани он;

—  зоид будани њарф дар њангоми васл;

—  сукуни њарф;

—  иќлоб, яъне њамчун “мим” талаффуз шудани “танвин” 
ва “нун”;

—  изњор кардани “танвин”;

—  идѓом, яъне ассимилятсия ва ихфо, яъне нопурра та
лаффуз кардан;

—  вољиб будани талаффузи њарфњои матрук;

—  дар болои “сод”: вољиб будани талаффуз ба “син” – 
ба љои он “сод”; дар зери “сод”: талаффуз ба “сод” 
машњуртар аст;

—  лозим будани мадди изофї;

—  љои саљда, дар зери калимае, ки саљда дар он вољиб аст, 
хат кашида шудааст;

—  ибтидои љузъ, њизб; нисф, се чањоряк ва чањоряки 
њизб;

—  поёни оят ва шумораи он.
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1. СУРАИ ФОТИЊА

1. инс ва љин ва малоика ва њо казо, 
ки њар кадомеро оламе њаст.

2. Пайѓамбарон, сиддиќон, ша њи дон 
ва солењон.

2. СУРАИ БАЌАРА

1. Њамон Китобе, ки Худой Таъоло 
фиристодани онро дар Ки тобњои 
дигараш ваъда дода буд.

2. сустии имон.
3. Пешвоёни худ.
4. аз ќуръон.
5. Њезум.
6. ба сабаби гум шудани ягон чизи 

дўстдоштаи худ њаргиз озурдахо
тир намешаванд.

7. ќасди офариниши осмон кард.
8. ин сухане чанд дар сураи 7, аъ

роф, ояти 23 дарљ аст.
9. Таврот.
10. Оламиёни он замон.
11. Фидя ќабул нашавад.
12. барои канизї.
13. Оташак, азоби њалокатбор.
14. Тарангубин, хоршакар.
15. бедона.
16. Дење, ки дар замони њаз рати Мў

со (а) фатњ шуда буд.
17. суоли мо омурзиш аст.
18. ба љои «њиттатун» (омурзиш), 

«њи нтатун» (гандум) гуфтанд.
19. банї исроил дувоздањ ќа била бу

данд, барои њар ќабила як чашма 
муайян шуд.

20. «Фум» ду хел тарљума мешавад: 
гандум ва сир.

21. Фуруд оварда шуд.
22. собииён: 1) гурўње аз насрониён 

ё яњудиён ё яњудиёни насронї; 2) 
гурўње, ки аз њар дину мазњаб љи
њатњои ба худ маъќулро гирифта, 
онро пайравї мекард.

23. ањкоми Тавротро.

24. Шикор карданд. Ва рўзи шанбе 
шикор кардан дар дини банї ис
роил њаром буд.

25. Якранг, монанд шуданд; дар на
зари мо ба њамдигар монанд шу
данд.

26. Шахсеро аз банї исроил куш
та ёфтанд ва кушандаи он маъ
лум набуд. Худои Таъоло њукм 
фар муд, ки говеро бикушанд ва 
бо узве аз он гов кушташударо би
зананд, то зинда шавад ва аз ќо
тилони худ хабар дињад. ал ќисса, 
говро ба маблаѓи калон хариданд 
ва ба узве аз гов бизаданд. Кушта
шуда зинда шуд ва писарони ама
ки худро ном бурд, ки ўро онњо 
куштанд. Пас ќотилонро ба ќасос 
расониданд; ва аз он ваќт боз ќо
тилро аз мерос мањрум сохтанд.

27. Тавротро.
28. бо раисони хеш.
29. Наъти пайѓамбари охируззамон.
30. Љабраил (а).
31. ќуръон.
32. ќуръон.
33. Њамаи кору кирдорњои дар ин 

дунё кардаи инсон, ки дар Номаи 
аъмолаш навишта мешавад.

34. Яњудиён дар маљлиси Пайѓамбар 
(с) омада, лафзи «роъино» ме
гуф танд. ин лафз ду маъно до
рад: 1) «моро риоят кун!», 
«бар мо шафќат кун!»; 2) 
«руунатдоран да», «аблањ». Ва 
ќас ди онњо даш ном буд. «унзур
но» – «ба мо ни гоњ кун!»

35. Мушрикон.
36. Љињати тоат ва ризои Худо.
37. Яњудиён узайрро ва насрониён 

исоро писари Худо мегуфтанд.
38. Мушрикон.
39. Таврот.
40. Гўшанишинон.
41. Ниг.: 3:67.
42. Дини.
43. ќиблаи мусулмонон дар оѓоз бай

тул муќаддас буд. Ва чун Пай ѓам

Т А В З е Њ О Т
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бар (с) ба Мадина њиљрат фар
муд, шонз дањ ё њабдањ моњ ба та
рафи бай тул муќаддас намоз ме
гузорид. Худо дар ояти 144 су
раи баќара фармуд, ки ба сўи 
МасљидулЊаром намоз гузоред! 
бо нузули ин оят Каъба ќиблаи 
мусулмонон шуд.

44. ба аќиб.
45. Гардонидани ќибла.
46. Намози.
47. Гардонидани ќибла.
48. 1) Пайѓамбари исломро; 2) ќуръ

онро.
49. барои њосил кардани савоби охи

рат.
50. Номи ду кўњ дар наздикии Каъба, 

ки њољиён байни онњо њафт бор 
саъй мекунанд.

51. Он чиро, ки пинњон мекарданд.
52. ба тиљорат.
53. Василањо ва пайвандњо.
54. Дар ин оят он чизњои њаром зикр 

шудааст, ки фаќат ба чањорпоён 
тааллуќ дорад. Он чизњои њаром, 
ки ба хабисињо, даррандагон ва 
монанди ин тааллуќ дорад, мав
зўи дигар аст.

55. Дар хўрдани он чизњо.
56. Мискин касест, ки њељ чиз надо

рад.
57. Манзур аз мусофир касест, ки дар 

роњ монда, аз моли худ дур афто
дааст.

58. Дар озод ё халос кардани банда
гон.

59. Эътибори баробарї дар куш тагон.
60. Дар њукм мисли ўст.
61. Чизе аз хуни мусулмони маќ тул.
62. Њукми васият бо ояти маворис 

мансух аст, ниг.: 4:714.
63. рўза доштан.
64. Касоне, ки тоќати рўза доштан 

доранд, вале мехоњанд, ки рўза 
на доранд. ин њукми ихтиёрї бу
дани рўза бо ояти баъдї мансух 
шудааст.

65. Фарзанд.
66. ламс кардан, судан, њам хо багї 

кар дан.
67. ба ришва.
68. аз моњи њаљ.
69. То мардум дар онњо эњроми њаљ 

банданд.

70. аз Макка.
71. аз ширк.
72. Шаввол ва зулќаъда ва да њаи 

зулњиљља.
73. Эњром бандад.
74. аз гадої ва дуздї.
75. Номи кўњ аст дар Макка, дар охи

ри Муздалифа.
76. аз арафот.
77. Дар Мино.
78. савоби охират.
79. айёми Мино.
80. аз роњи Мино.
81. аз љони худ мегузарад.
82. Дар усул мухталиф машавед!
83. ањли исён.
84. азоби Худо биёяд.
85. раљаб ва зулќаъда ва зул њиљља ва 

муњаррам.
86. Тарвиљи ширк.
87. аз ислом.
88. Дар дунё.
89. Њароманд ва аз манфиатњои онњо 

сарфи назар бояд кард.
90. аз њољати зарурї.
91. Занони мўъминро.
92. Мушрикон.
93. Ѓусл ба љо оранд.
94. аз роњи пеш, ки тифл пайдо ша

вад.
95. Корњои хайрро.
96. Дастак, парчам.
97. савганд барои мавќуф гузоштани 

кори нек љоиз нест.
98. ќасам мехўранд, ки омезиш наку

нанд.
99. аз паси савганд.
100. Њалол нест, ки ба бадали талоќ 

аз мањр бигиред.
101. Дар муошират.
102. бори сеюм.
103. ин шавњари дигар.
104. Чун идда сипарї шавад.
105. бо шавњарони пешинаи худ.
106. Васї.
107. Пеш аз ду сол.
108. Никоњи шаръї.
109. Дар миёни идда.
110. ба киноят.
111. Шавњар њаќќи худро гузошта, 

та мом дињад.
112. Хусусан намози асрро.
113. аз душман ва монанди он.
114. аз хона.
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115. баъд аз як сол.
116. аз зебу зинат ва талаби шав њар.
117. Нафаќа ва маскан.
118. Нўшандагон гуфтанд.
119. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
120. Нимрўд.
121. Даъвои бе њуљљат.
122. ба ситам сазовори куштанро ме

гузорам ва касеро, ки сазовори 
куш тан нест, мекушам.

123. Он шахс узайр буд.
124. бовар доштаам.
125. аз беадабии гадой.
126. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
127. Талаби хушнудии Худо.
128. савоби он.
129. ба сабаби машѓул будан бо уму

ри дин чизе аз моли дунё касб 
кар да наметавонанд.

130. аз гўр.
131. ќабл аз ояти тањрим.
132. баъд аз ояти тањрим.
133. аз мусулмонон.

3. СУРАИ ОЛИ ИМРОН

1. Фурќон: 1) Китобњои осмонї ва 
мўъ љи зањои пайѓамбарон, ки љу
до ку нан даи њаќќу ботиланд; 2) 
ќуръон.

2. Оятњои муташобењот, ки чанд 
ваљњи тафсир доранд, ё до нис тани 
њаќиќати онњо ба илми илоњї во
гузошта шавад.

3. Шарњу тавзењ.
4. рўзи бадр.
5. Кофиронро.
6. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
7. Ошкор сохт.
8. Дар ќабули ислом.
9. Њаќиќати њолро донистанд.
10. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
11. Мушрикон.
12. Дар паймони Худо нест.
13. аз хидмати волидайн озодкарда.
14. Давоми сухани зан аст.
15. Духтар шоистагии хидмати бай

тулмуќаддасро надорад.
16. исоро бовар дорад.
17. Нишонаи њамли он фарзанд.
18. Љуръа мепартофтанд.
19. Ёрони њазрати исо (а), ки дувоз

дањ нафар буданд.
20. исо алайњиссалом.

21. Дар зумраи шоњидон, ки бењта
рини умматанд.

22. ба он кофирон Худо љазои макра
шонро дод.

23. аз ин љањон.
24. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
25. инсон шуд.
26. баъзе гуфтанд: «яњудї буд»; ва 

баъзе гуфтанд: «насронї буд».
27. Њаниф: 1) шахсе, ки ќиблааш 

Каъ ба бошад ва њаљ гузорад ва 
хатна намояд ва аз љанобат ѓусл 
кунад; 2) шахсе, ки Худои Ягона
ро парастад; 3) шахсе, ки ба ша
риати иброњимї пайравї кунад.

28. Мусулмон: 1) шахсе, ки худро ба 
амри Худо таслим кардааст ва ба 
фар мони Ў гардан нињодааст; 2) 
шах се, ки пайрави дини ислом аст.

29. Дар замони ў.
30. бо якдигар.
31. идомаи каломи ањли Китоб аст.
32. ба њар хиёнату љиноят, ки дар 

њаќќи арабњои бесавод мекунем, 
бар мо њељ уќубат нахоњад буд.

33. Оре, барои он хиёнату љи ноят 
уќу бат хоњад буд.

34. аз ањли Китоб.
35. аз худ ѓалат сохта, дар Китоб ме

хонанд.
36. Муршиди халќ шавед.
37. барои пайѓамбарон аз фарзандо

ни Одам паймон гирифт.
38. ќабул кардед?
39. бар якдигар.
40. Љои истодани иброњим – наќ ше, 

ки дар санг ошкор аст.
41. Шубњањо меоред, то назди мар

дум ошкор шавад, ки каљ аст.
42. Китоби Худо.
43. ќабилањои авсу Хазраљ.
44. Монанди яњудиён ва насрониён 

на шавед, ки њафтоду чанд фирќа 
гаштанд.

45. ба сабаби забондарозї.
46. бигурезанд.
47. ба паймон ва зимма.
48. Касоне, ки аз онњо мусулмон шу

да бошанд.
49. аз ѓайри мусулмон.
50. Дар бадр.
51. Кофирон.
52. Гуноњони онњоро мањв кунад.
53. Шањодатро.



VII

54. Зидди кофирон.
55. Фирор кардед.
56. Дар гурехтан.
57. Дар ин кор моро ихтиёр нест ва ба 

тадбири мо кор намекунанд.
58. Ва ин кор барои он карда шуд, ки 

дар илми илоњї муќаррар буд.
59. Кофирон ва мусулмонон.
60. Чун дар ин њолат бимиранд.
61. аз моли дунё.
62. Дубора ба вуљуд оварда хо њед шуд; 

(аз гўр) бархезонда хо њед шуд.
63. ба сар бардошта.
64. ба душман.
65. Кофиронро аз сарзамини хеш.
66. Маслињат медонистем.
67. Заифисломро.
68. ба дини Ў.
69. ихтиёр карданд.

4. СУРАИ НИСО

1. Канизаки махсус барои њамхо багї.
2. То њангоми булуѓ.
3. болиѓ шаванд.
4. Дар хурдсолии онњо.
5. Валии ятим агар тавонгар бошад, 

аз моли ятим чизе нагирад.
6. Хешони ѓайри ворис.
7. ба тариќи мењрубонї.
8. Он чи аз маййит боќї мондааст; 

шакли дурусти калимаи «тарака».
9. Калола – касе, ки падару фар

занд ва бародару хоњари њамтана 
(ўгай) надорад.

10. ањёфї – бародарон ва хо њарони 
њамбатн, модаряк.

11. ањёфиён.
12. Васияте, ки зиёда аз сеяк (1/3) 

бувад, эътибор надорад.
13. аз мусулмонон.
14. аз никоњ бо њар ки хоњанд.
15. Пас, метавон озор дод.
16. Моли бисёр дар мањр дода бошед.
17. Хилват кардед.
18. Дояњо.
19. Писархонда набошанд.
20. Дар як замон зан кардани ду 

хоњар барои мард њаром аст.
21. Зане, ки дар љанг асири мусулмо

нон шудааст.
22. баъди љимоъ додани тамоми мањр 

лозим мешавад.

23. баъди муќаррар кардан, агар бо 
ризоияти њамдигар зиёда ё кам 
кунед, бок нест.

24. Канизакон низ фарзанди Ода
манд.

25. Покдоман
26. Њукми никоњи канизон.
27. Гуноњи кабира он аст, ки дар 

ќуръон ва суннати сањења бар он 
њад му ќаррар шудааст, ё ваъдаи 
дўзах карда шудааст, ё ба он номи 
куфр дода шудааст. Ва њар ки аз 
гуноњњои кабира парњез кунад, 
гуноњњои саѓи раи ўро намозу рўза 
ва садаќа нобуд месозад.

28. Њампаймононро риоят кардан ё 
васият кардан метавон, вале он
њоро дар мерос дахл нест; ва мерос 
барои хешон муќаррар карда шуд.

29. Њамхобагї макунед!
30. Ѓуломон ва канизон.
31. Хасисї, бахилї.
32. аз онњо ному нишоне намонад.
33. ин њукм ќабл аз њаром гардони

дани хамр буд, баъд аз он мастї 
куллан њаром шуд.

34. Печондани сухан он аст, ки даш
номро чунон дар калом омехта ку
над, ки касе нашиносад. Ва «ис
маъ ѓайра мусмаъин» ду маъно 
дорад: яке он, ки «бишунав, дар 
њолате, ки муаззам ва мўњтарамї 
ва касе ба хилофи ризояти ту су
хан натавонад гуфт!»; дигар он, ки 
«бишунав, дар њолате, ки ња ќирї 
ва касе бо ту сухан на ме гўяд!» Ва 
«роъино» низ ду маъ но дорад: 
яке он ки «риоят кун моро!», ди
гар «ањмаќ ва рууна то варанда». 
Ѓарази онњо дашном буд, калимаи 
думаънодор мегуфтанд.

35. ба љои «исмаъ ѓайра мусмаъин!» 
фаќат «исмаъ!» мегуфтанд.

36. ба љои «роъино» – «унзурно» 
(«моро мўњлат дењ!» ё «дар кори 
мо назар кун!»).

37. Ононе, ки аз фармони Худо сар 
печида, рўзи шанбе ба сайд маш
ѓул шуданд.

38. риштае, ки дар миёни донаи хур
мо њаст.

39. Нуќтае, ки дар пушти донаи хур
мо њаст.

40. роњати тамом; рањмат.
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41. амирони мусулмон.
42. Шайтон.
43. Дар миёни хусуматкунандагон.
44. аз ќатли онњо.
45. Дар рафтан.
46. Гирифторон ба дасти кофирон.
47. Љанг макунед!
48. Пас, ќабул карданд.
49. риштаи борике, ки бар пўсти хур

мо аст.
50. Дар њузури ту.
51. Дар Номаи аъмол.
52. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
53. ба ту раѓбат додан асту бас, агар 

рафоќат накунанд, ту ља воб гар 
нестї.

54. Мухотаб мусулмононанд.
55. Мусулмон шаванд ва њиљрат ку

нанд.
56. аз ислом ва њиљрат.
57. сулњ мекунанд ва боз пай мон

шиканї менамоянд.
58. ба ѓайри ќасд ќатл воќеъ мешавад.
59. Хунбањо лозим нест.
60. Мўъминоне, ки бе сабаби узрнок 

нишинанд ва ба љанг нараванд.
61. ба тарки њиљрат.
62. Дар роњ, пеш аз расидан ба маќ сад.
63. Ваќти хавф.
64. Муќобили душман.
65. Хўд, зирењ, сипар ва монанди он.
66. ба тариќи амн.
67. Монанди ахта кардан ва сўзан за

дан ба бадан, то сурх ё кабуд гар
донанд.

68. Наќир – ниг.: 4:53.
69. Чї навъ бо онњо муомила бояд 

кард.
70. бахилї бар онњо ѓалаба кардааст.
71. Зани на талоќшуда ва на шав њар

дор.
72. Марду зан.
73. Подоши амалро дар дунё талаб 

ку над.
74. Пас, чаро на толиби њар ду бошад?
75. исрор карданд.
76. аз зумраи шумоем.
77. ба кофирон.
78. исроркорона шуморо мас ли њат 

до дем, ки бо мусулмонон љанг ку
нед ва нагузоштем, ки ба масли
њати дигар амал кунед.

79. Нашавад, ки исломро решакан 
гардонанд.

80. ба Худо имон оранд ва ба пай
ѓамбарон имон наоранд.

81. Як дафъа.
82. Яъне, тўњмат ба зино.
83. Яњудиёне, ки нузули исоро њозир 

шаванд, албатта, имон оранд.
84. исроркорон дар куфр.
85. То нагўянд, ки таќсири мо нест, 

њељ пайѓамбар назди мо наомад.
86. имон овардан.
87. аз ин гуфтор, ки: «Худоён сеанд».
88. ин бозмондан.
89. Мероси касе, ки падару модар ва 

фарзанд надорад.

5. СУРАИ МОИДА

1. Паймоне, ки бо Худо дар риояи 
ањкоми Ў бастаед.

2. Шутур ва гов ва гўсфанд – ин се 
ќисмро «анъом» гўянд ва ња лол 
аст.

3. Тафсилоташ баъдтар хоњад омад 
(ниг.: 5:3).

4. Дар раљаб ва зулќаъда ва зул
њиљља ва муњаррам љанг набояд 
кард.

5. Тавќ ё гулўбанде аст, ки дар 
гулўи њайвони ќурбонї ба таври 
нишон мебастанд.

6. ба њољиён ва умракунандагон 
даст дарозї набояд кард.

7. Пеш аз фатњи Макка ва пеш аз он 
ки мусулмон шаванд.

8. Хуни рехташуда.
9. Тирњои бепар, ки дар љо њилият бо 

он фол медиданд ва дар асоси он 
шутурон харида, гўшти онро ба 
фаќирон таќсим мекарданд.

10. Дар гуруснагї хўрдани мур
дор љоиз аст. Ва ин охирин ояти 
ќуръ он аст, баъд аз ин њељ оят но
зил нашуд.

11. Он чи табиати инсон покиза до
над.

12. Нахўрда ва барои хўрдани худ 
надарида бошанд.

13. Наздики равон кардани љон ва ро
ни шикорї.

14. Хилват карда бошед.
15. Таѓйир медињанд.
16. аз Китоби илоњї.
17. ќуръон.
18. Худоро падари худ мегуфтанд.
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19. баъди исо (а) ба љуз Пай ѓам бари 
мо (с) њељ пайѓамбаре фи рис тода 
нашуд.

20. Мўъљизоти бузург.
21. Фирор накунед.
22. Њорун (а).
23. Њукм кардем, ки чињил сол ба он 

замин ворид нашаванд.
24. Њобил некўтарин гўсфанде ба 

ниёз бурд, аз ѓайб оташе ошкор 
шу ду фурў бурд. Ва ќобил бадта
рин ган дум пеш овард ва оташ ни
ёзашро ќабул накард. Ва ин саба
би њасад шуд.

25. ќобил гуфт.
26. Њобил гуфт.
27. баъди куштан надонист, ки чї 

гуна дафн кунад, љуссаи ўро бар 
пушт ни њода мегашт.

28. роњзанї ва муртад шудан.
29. банї исроил.
30. роњзанї мекунанд.
31. Дасти росту пои чап.
32. Њад соќит аст, аммо њуќуќи ода

миён соќит нест.
33. ба забони хеш.
34. Мўътаќиди он шудаанд.
35. Љосусони њарбиёнанд.
36. Њукми тањрифёфта.
37. Хўрандагони ришваанд.
38. агар маќсади онњо талаби ризои 

Худои Таъоло мебуд, муво фиќи 
Тав рот амал мекарданд, лекин ѓа
рази фосид доштанд.

39. ќатъан маълум карда буданд, ки 
њукми илоњї аст.

40. ивази он бояд кушт.
41. Мунофиќї.
42. Яњудиён ва насрониён.
43. Эњтимол дорад, ки шикаст бар ањ

ли ислом афтад, пас, му во фиќат 
бо душманон маслињат аст.

44. Дар рўзи ќиёмат.
45. ба азон истењзо кунанд.
46. бахилї, хасисї дорад.
47. баѓоят сахї аст.
48. Дар миёни фирќањои яњу диён.
49. Китобњои дигари собиќа.
50. ќуръон ва Китобњои дигари ос

монї.
51. ќуръон.
52. Ниг.: 2:62.
53. Муњаммад (с)ро фиристод.

54. ба эътиќоди насрониён дар мар
та баи улуњият се кас њастанд: яке 
Худо ва дигарї исо ва сеюм рў
њулќудус.

55. Мушрикон.
56. Љамоате, ки комилтарини уммат 

бошанд.
57. агар савгандро шикастед.
58. То метавонед, савгандро нашика

нед.
59. ањли љоњилият ањкоме чанд ихти

роъ карда буданд ва дар онњо ба 
ќавли гузаштагони худ пайравї 
менамуданд, аз он љумла: бањира 
– ва он модашутуре аст, ки ўро 
барои бутон муќаррар мекарданд 
ва шири онро ба касе намедоданд; 
соиба – њайвоне, ки барои бутон 
мегузоштанд ва бар пушти ў бор 
наменињоданд; васила – модашу
туре аст, ки бори якум дар авва
ли умр шутури мода зояд, баъд 
аз он бевосита, дигар бор мода 
зояд, пас онро барои бутон мегу
зоштанд, њомї – шутури наре, ки 
чун аз он чанд бача мегирифтанд, 
ўро аз саворї ва ѓайри он озод ме
доштанд. ислом њамаи инро бо
тил кард.

60. Намози аср.
61. Гувоњї, ё савганди Худо.
62. Гувоњи њаќ, ки Худо ба он фарму

дааст.
63. ба сабаби гуноњи он ду гувоњи 

аввалї, ки дурўѓ гувоњї доданд ва 
дурўѓ ќасам хўрданд.

64. бар ваљње, ки дар гувоњї додан 
зарур аст.

65. аз гўр зинда бармеовардї.
66. Мухотаб исо (а) аст.
67. ба осмон.

6. СУРАИ АНЪОМ

1. бутонро.
2. барои ќиёми ќиёмат.
3. Тасарруфкунанда ва Фармонра

во.
4. Мардуми дигар.
5. Таассуби онњо ба дараљае аст, ки 

агар нузули Китобро ба њисси ош
кор бибинанд, низ инкор кунанд.

6. ба ваљње, ки мо онро ба њис си ош
кор бибинем.
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7. ба ин ваљњ зоњир шудани малои
ка дар њикмати илоњї маънои ња
локи њатмии онњоро дорад.

8. Дар шакли марде фиристем.
9. Љазои калимае, ки ба тари ќи ис

тењзо ба онњо мегуфтанд.
10. аз ин уммат.
11. Гувоњии чї касе дар изњор кар

дани њаќ аз њама бузургтар аст?
12. 1) Муњаммад (с)ро; 2) њаќи ќа ти 

ќавлро.
13. аз Пайѓамбар (с).
14. Мардумро.
15. аќидањои ботила.
16. Мункири њашранд.
17. Худо гўяд.
18. Оре, дуруст аст.
19. 1) ќиёмат; 2) њаёти дунё.
20. Ваъдањо.
21. Даъвати исломро.
22. аз он нишонањо, ки металабанд.
23. лавњи Мањфуз.
24. ба тадриљ неъматњои фаровон до

дем.
25. уќубат дар ихтиёри ман нест.
26. Дини дурустро.
27. Навъњои илми ѓайб.
28. Мурдагон.
29. аз мусибатњои хушкию дарё.
30. Чунон ки санг бар ќавми лут бо

рид.
31. Чунон ки ќорун ба замин рафт.
32. Фављњои бисёре пайдо шаванд ва 

бо якдигар љанг кунанд.
33. аз дин.
34. Чизеро.
35. Чунон ки бар вай ошкор кардем, 

ки бутон лоиќи ибодат нестанд, 
низ ошкор сохтем, ки ситора ва 
њар чи дар осмонњо ва замин аст, 
лоиќи ибодат нест.

36. ба оятњои ќуръон.
37. ањли Макка.
38. Муњољирон ва ансор ва дигар не

кон.
39. бар таблиѓи ќуръон.
40. Чунон ки пайѓамбарон ба озо

ри кофирон сабр карданд, ту низ 
сабр кун.

41. Дар ќуръон.
42. Пинњон доштани оятњои Тав рот

ро ќуръон изњор кард, вагарна 
собиќ ба яќин намедонис танд.

43. Худо фуруд овард.

44. ќуръон.
45. Китобе мисли ќуръон иншо хо

њам кард.
46. Шарикони Худоанд.
47. рањми модар ва ќабр.
48. сулб, камари падар.
49. Дар дунё.
50. Кофирон.
51. Мухотаб мусулмононанд.
52. Он чи лоиќи онњо аст.
53. ќуръон.
54. Таврот.
55. Кофир буд, Мо ўро њидоят кар

дем.
56. Чунон ки сарони кофирони Мак

ка дар нусрати куфр саъй меку
нанд.

57. ба њар касе аз мо Љабраил фуруд 
ояд ва вањй нозил шавад.

58. Њаќиќати ислом ва хубињои онро 
ба ў мефањмонад.

59. Њарчанд мехоњанд њаќи ќа ти ис
лом ва хубињои онро би фањманд, 
на метавонанд.

60. ислом.
61. бињишт.
62. Шайтонњо.
63. Пайравони онњо аз кофирон.
64. барои њисоби мо, пас дар њаќќи 

мо чї њукм аст?
65. Дар њаќќи ањли наљот.
66. Фиристодани пайѓамбарон.
67. Пеш аз фиристодани пай ѓам барон 

уќубат нест.
68. Токи ангур ва монанди он.
69. Дарахтони бар соќ истода.
70. Њар навъе аз љињати сурат монан

ди якдигар аст ва аз љињати таъм 
монанд нест.

71. Чањорпои парворї.
72. Нару мода аз њар як.
73. Наќле сањењ биёред.
74. Мисли шутур ва шутурмурѓ.
75. Наќле аз Китобњои илоњї.
76. Маъбуди ботилро.
77. Зино ва ливота.
78. ба ќисос ва мисли он.
79. Гувоњї дињед, ё њукм кунед!
80. Он муњокимашаванда.
81. ба назри Ў.
82. ќуръон.
83. Таврот ва инљил.
84. барои ситонидани љонњо.
85. ба њалоки ќавм.
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86. Тулўи офтоб аз ѓарб, ё доб батул
арз.

87. Он рўз тавбаи гуноњгор ва имони 
кофир ќабул нашавад.

7. СУРАИ АЪРОФ

1. аз таблиѓи он.
2. Маъбудони ботилро, ки дўст ме

гирифтед.
3. Њама аъмоли онњоро.
4. санљидани аъмол.
5. Падари шуморо.
6. Одамиён дар рўзи ќиёмат.
7. То аз он манъ кунам.
8. То марг.
9. сару по барањна, хатна нокарда, 

зинда гардонида хоњед шуд.
10. либос.
11. Пўшоку хўрок.
12. лоиќи онњо аст, агарчи дигарон 

низ истеъмол кунанд.
13. барои њалоки онњо ваќте муайян 

аст.
14. Наздик шавад.
15. лавњи Мањфуз.
16. Неъмате, ки дар дунё му ќад дар 

шудааст, ба онњо мерасад.
17. барои пайравон азоби куфру 

таќлид ва барои пешвоён азоби 
гумроњ будану гумроњ кардан аст.

18. Муњол аст.
19. Мехостанд бо шубњањо ин роњ ро 

ботил созанд.
20. Ва он њиљоб «аъроф» номида ме

шавад.
21. ањли аъроф нидо кунанд.
22. Мусулмонони фаќир, ки кофирон 

онњоро ба эътибор намегирифтанд
23. ин хитоб ба ањли аъроф аст.
24. Фаромўш кардани Худо тарки 

онњо дар дўзах аст.
25. Кофирон интизорї мекунанд.
26. ба дунё.
27. Мусулмон шавем ва бут напара

стем.
28. Худой Таъоло бар њамаи мах лу

ќот Муставлї (Њукм фар мо) ва 
Ѓо  либ аст.

29. ба сабаби фиристодани Пай ѓам
бар (с).

30. борон.
31. аз ќабрњо.

32. ин масал аст барои панд дар ќал
би салим ва таъсир надоштани он 
дар ѓайри салим.

33. ба ёрони худ.
34. Гирифтани ногањонии Худо.
35. бо якдигар.
36. Гирдоварандагонро.
37. Дасти росту пои чап.
38. Касони Фиръавн ба Мўсо.
39. Замини Шомро то тамоми ќис мат

њои шарќї ва ѓарбї ба онњо додем.
40. банї исроил гуфтанд.
41. ба парастидани гўсола.
42. сарнавишт бисоз!
43. Дар охират.
44. ќуръони карим.
45. Тарангубин.
46. бедона, вартиш.
47. Ниг.: эзоњи 2:59.
48. Ниг.: эзоњи 2:59.
49. Эй Муњаммад, аз яњудиён суол 

кун.
50. ањли дења се ќисм буданд: ќисме 

шикор мекарданд; ва ќисме аз он 
манъ мекарданд; ва ќисме на ши
кор мекарданд ва на аз он манъ 
мекарданд.

51. ќисми сеюм ба манъкунандагон 
гуфтанд.

52. банї исроилро.
53. ањбори (донишмандони) банї 

ис роил.
54. Таврот.
55. рўзи паймон аз Одам фарзандо

ни ўро пайдо кард ва аз онњо фар
зандонашонро ба тартибе, ки мин
баъд амалї шуд.

56. Пас, ба онњо таќлид кардем.
57. Тобеи шањавоти нафс шуд ва то

беи шањавоти нафсро олим ната
вон гуфт.

58. балъами боур, ки Китоб њои ило
њиро хонда буд, баъд аз он ба иѓ
вои зани худ ба озори њазрати Мў
со (а) ќасд кард ва малъун шуд.

59. ќадру манзалати ўро.
60. бо задану давонидан.
61. «абулмасењ» ва «абулмалоика» 

мегуфтанд.
62. Тадбир.
63. Донистани ќиёмат мушкил шуда

аст.
64. Донандаи он бошї.
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8. СУРАИ АНФОЛ

1. сураи анфол дар ѓазваи бадр фу
руд омадааст, дар оятњои он ба 
воќеањои ин ѓазва, аз он љумла, 
ѓаниматњо ва таќсими онњо, ишо
рат шудааст.

2. Њукми ѓаниматњо дар дасти Худо
ву Пайѓамбар (с) аст ва касе ди
гарро дар он ихтиёр нест.

3. Мушти хокро.
4. Хитоб ба кофирон аст.
5. ба нофармонї.
6. ба љазо додан.
7. Монанди ањли Китоб, ки Таврот 

хонданд ва ба забон эътироф на
муданд ва дар он амал накарданд.

8. азимати ўро беасар мекунад.
9. Мумкин аст, ки шумии ин ба њама 

расад.
10. Хитоб ба муњољирон аст; яъне: 

«Эй муњољирон, неъмати Худоро 
ба ёд оред!»

11. Дар Макка.
12. Дар Мадина.
13. Миёни шумову мухолифони шу

мо; миёни њаќќу ботил.
14. суннати Худо чунон аст, ки то 

пайѓамбар дар миёни ќавм бошад, 
азоби ом намекунад; ва њамчунин, 
то он ки онњо аз Худо маѓфират 
талаб кунанд, азоб намеояд.

15. Њуштак.
16. ин равиш дар њаќќи онњо низ 

татбиќ мешавад.
17. Ѓалабаи куфр.
18. аз ширк ва мусулмон шаванд.
19. аз ислом.
20. ба он ки рўзи бадр нусрат нозил 

фармуд, имон оварданд.
21. Хешовандони Пайѓамбар (с), ки 

банї Њошим ва банї Мутталиб 
њас танд.

22. Чањор њиссаи дигарро ба онњое 
бояд дод, ки ин ѓаниматро ба даст 
овардаанд.

23. ба љониби дарё.
24. аз буздилї.
25. Дилњост.
26. Мусулмононро.
27. Шукрро ба куфрони неъмат ва то

атро ба маъсият.
28. баёни њоли ќабилањои яњудиён 

аст, ки он Њазрат (с) бо онњо сулњ 

карда буданд ва онњо гоњгоњ ѓадр 
менамуданд.

29. Маломати шикастани паймон бар 
шумо лозим наояд.

30. Мунофиќонро.
31. савоби он.
32. Муњољирон.
33. ансориён.
34. Корсозиро бо якдигар. Ва хитоб 

ба мусулмонон аст.

9. СУРАИ ТАВБА

1. Номи дигари ин сура: «бароат» 
(бе зорї) аст ва ин сура бе басма
ла оѓоз мешавад.

2. Хитоб ба мушрикон аст.
3. Он чањор моњ, ки онњоро фурсат 

дода буданд.
4. ќурайш, ки дар Њудайбия бо он

њо сулњ воќеъ шуда буд.
5. Тобеи шањвати нафс шуданд, 

имон ро тарк карданд.
6. Дар оѓози ѓазваи Њунайн шикасте 

ба мусулмонон рўй дода буд; баъд 
аз он Худои Таъоло нусрат дод. 
Ва ба љињати ёдрас кардани неъ
мат, ин оятњо фиристод.

7. аз кофирон ба њар ки хо њад, тав
фиќи ислом медињад.

8. ба сабаби наомадани савдогарон.
9. асле надорад.
10. Мушрикон, ки малоикаро духта

рони Худо мегўянд.
11. аз роњи дуруст.
12. барои ботил нишон додани дин бо 

шубњањо сухан мегўянд.
13. Закот намедињанд.
14. Дамида шавад.
15. Зулќаъда, зулњиљља, муњар рам ва 

раљаб.
16. бо љанги ноњаќ.
17. Насї: 1) ба таъхир афкандани яке 

аз моњњои њаром ба моњи дигар; 
2) чанд рўзро ба соли ќамарї аф
зуда, онро соли шамсї сохтан.

18. абўбакри сиддиќро (р).
19. Он чи, ки ту ба он даъват ме кунї.
20. бо савганди дурўѓ.
21. саъй дар фитна мекарданд.
22. сухани онњоро ќабул мекунанд.
23. Маро ба билоди рум мабаред, ки 

љамоли румиёнро дида мафтун хо
њам шуд!
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24. Пинњон ба душманон муво фиќат 
кардаем, ё аз сафар тахаллуф на
мудаем, моро њељ бок нест.

25. Фатњ ё шањодат.
26. Машаќќати љамъи мол ва њифзи 

фарзандон ва таассуф бар он чи 
аз даст равад.

27. Заифулислом.
28. Касе њар чи гўяд, ќабул мекунад.
29. бар мусулмонон.
30. имони забонї.
31. аз дунё.
32. Шањрњои ќавми лут.
33. бо шамшер.
34. бо забон.
35. Озори пайѓамбарро.
36. ба муздурї чизеро пайдо меку

нанд ва садаќа медињанд.
37. Њар ду сурат яксон аст.
38. Хабари он аст, ки дар дунё хо

њанд хандид ва дар охират хоњанд 
гирист.

39. Дар љанги дигар, барои ба даст 
овардани ѓаниматњо.

40. арабњои бодиянишин. ин љамъи 
махсус аст ва мурод аз он араб њои 
банї Тамим, банї асад, Ѓатафон 
ва атрофи Мадина аст, на тамоми 
ањли бодия.

41. Дар изњори ислом.
42. Онњое, ки дар ин оят ном бар шу

данд, маъзурони њаќи ќи анд ва ба
рои онњо гуноње нест, ки ба љињод 
нараванд.

43. Дар дунё.
44. аз итобу сарзаниши онњо рўй би

гардонед.
45. Ниг.: 9:90.
46. Нисбат ба ањли шањр.
47. Наздикї љустан ба Худо.
48. Дар миёни мусулмонон хор ша

ванд ва дар амволу авлод офат њо 
бинанд.

49. иморат сохтан бар асоси таќво 
ки ноят аст аз ихлос дар аъмол; ва 
иморат сохтан бар канораи рўд
хўрда киноят аст аз риё ва маѓ
рурї дар аъмол.

50. ин калима ба маънои «рўзадо ро
нанд» низ тафсир шудааст.

51. ќавмеро аз љумлаи гум роњон на
мешуморад.

52. То пайѓамбар наояд ва таб лиѓ на
кунад.

53. Дар ин оят ишора ба се тан аст: 
Каъб ибни Молик, Њилол ибни 
умайя ва Мирора ибни аррабиъ, 
ки аз ширкат дар ѓазваи Табук бе 
узр аќиб монданд. Ва баъд сидќан 
тавба карданд ва тавбаи онњо баъд 
аз панљоњ рўз пазируфта шуд.

54. бо беморињо ва мусибатњо.
55. сурае, ки дар вай баёни нифоќи 

онњо бошад.
56. ба хонањои худ.

10. СУРАИ ЮНУС

1. Ниг.: 7:54.
2. ба маќомоти наљот.
3. Покї Турост, бор Худоё.
4. То ба аќидањои ботили онњо муво

фиќ бошад.
5. бар тавњиду миллати ибро њим.
6. ба куфрони неъмат.
7. бињишт.
8. Дидани Худои Таъоло.
9. Холиќи гўшу чашм бошад.
10. Њайвонро аз нутфа ва нутфаро аз 

њайвон.
11. Онњо монанди карону кўро нанд.
12. Пайѓамбарон ва пайравони он њо 

наљот ёбанд ва кофирон њалок ша
ванд.

13. ба истењзо ва дурўѓ доштан.
14. Худо ба онњо дар рўзи ќиё мат чї 

хоњад кард.
15. аз гуфтаи ман, пас бидонед, ки…
16. Худо гуфт.
17. бе дигаргунї.
18. ќуръон.
19. То ошкор шавад, ки бар пай ѓам

барони собиќ низ вањй нозил ме
шуд.

20. Мухотаб Муњаммад (с) аст.

11. СУРАИ ЊУД

1. рўй мегардонанд.
2. Метавон гуфт: печидани синањо 

иборат аз он аст, ки фикрњои но
дуруст кунад ва ба шубњањои бе
бунёд дили худро итминон дињад 
ва аќидањои њаќиќиро фаромўш 
созад; зеро ки «судур» ин љо ба 
маънои «улуми садр» омадааст.

3. «Муставдаъ» – љое аст, ки шахс 
ба ѓайри ихтиёр он љо нигоњ дош
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та мешавад, монанди камари па
дар ва рањми модар; ва «мус та
ќарр» љое аст, ки ба ихтиёри худ 
он љо мемонад, – мисли хона.

4. лавњи Мањфуз.
5. Тарк макун ва тангдил машав!
6. Дар ин мубориза нахуст тала

би дањ сура воќеъ шуд ва чун аз 
он ољиз шуданд, ба як сура талаб 
фар муд.

7. бар ислом собит бошед!
8. савоби садаќа ва пайванди хешо

вандиро, ки аз кофирон ба вуљуд 
меояд, ба воситаи фаровонии 
ризќ ва сињњатии бадан ба онњо 
дода мешавад.

9. Далели аќлї.
10. ќуръон.
11. Кироман котибин – (фариш та гон) 

– нависандагони гиро миќадр.
12. ба сабаби шиддати нохушї.
13. Он фурўмоягон њам ба зо њир ни

гариста, бо тааммули сар сарї, бе 
андешаи амиќ пай ра вї карданд.

14. Мухотаби ин оят Муњаммад (с) 
аст ва ин љумларо дар миёни ќис
саи Нўњ (а) зиёда кардааст, то 
диќ ќатро бар татбиќи њоли муш
ри кони Макка бо њоли ќавми њаз
рати Нўњ (а) љалб кунад.

15. Монеъ.
16. аз борон.
17. Молики ўст.
18. Њаким аст.
19. ба сабаби хушњолї ва ба сабаби 

њалокати ќавми лут.
20. Онњо нављавонони хушрўй бу

данд; ва одати ќавм маълум буд, 
пас хавфи фитна пайдо шуд.

21. Њалоккунанда.
22. аз ин суханњо маќсади онњо ис

тењзо буд.
23. Њалол; ва дар ин сурат чї гуна су

хани шуморо шунавам.
24. Намехоњам, ки ба кори нек би

фармоям ва худ накунам.
25. Дўзах.
26. Он лаънат.
27. Монанди овози хар.
28. аз азоб.
29. Ваќте ки барангехта мешаванд.
30. ба лаззатњои дунё машѓул шу

данд.

12. СУРАИ ЮСУФ

1. Ончунон ки дар хоб ба ту намуд.
2. Таъбири хоб.
3. Тавба кунед.
4. Киноят аз талаби њамхобагї аст.
5. ба ў хиёнат намекунам.
6. Машварат карданд, ки Юсуф

ро ба зиндон бояд кард, то ба рои 
мардум бегуноњии Зулайхо со бит 
шавад.

7. Дар хоб.
8. Далели ростии таъбир.
9. ќобилияти ўро бишинохт.
10. баъд аз ин дар њамаи ноњияњои 

Мисру Шом ќањт афтод; ба авло
ди Яъќуб машаќќати зиёд расид, 
ба сўи Юсуф равона шуданд.

11. аз дигар модар, модарљудо.
12. То чашмзахм нарасад.
13. андешае дар дил гузаронидан, ба 

хотир гузаронидани коре, анде
ша, фикр.

14. Ўро ѓулом гиранд.
15. аз шањр.
16. Дар хаймааш; ва ў барои истиќ

бол баромада буд.
17. Мухотаб Муњаммад (с) аст.

13. СУРАИ РАЪД

1. Ниг.: 7:54.
2. Туршу ширин, хубу бад.
3. аз тарафи онњо.
4. ба талаби ризои Ў.
5. аз ќисме, ки дархост мекарданд.
6. лавњи Мањфуз ё асли Китоб.

14. СУРАИ ИБРОЊИМ

1. ба шубњањо собит мекунанд, ки 
каљ аст.

2. рўзњое, ки Худои Таъоло кофиро
ни пешгузаштаро азоб кард; ва ё 
рўзњое, ки банї исроил ба дасти 
фиръавниён гирифтор шуданд.

3. ададу сифати онњоро.
4. аз нињояти тааљљуб ва инкор.
5. асбоби марг ба ў биёяд.
6. аъмоли онњо барбод равад ва чизе 

аз он нафъ нагиранд.
7. Тобеон ба пешравон.
8. Ваќте ки бињиштиён ба би њиш ту 

дўзахиён ба дўзах дароянд.
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9. Носипосї карданд ва ба шумии 
он неъмат аз даст рафт. Пас, гўё, 
неъмат доданд ва куфр хариданд.

10. Макри онњо заиф аст.
11. ќатрон – моддаи сиёњи бадбўй 

аст, оташ дар он зуд дармегирад.
12. барои таблиѓ нозил карда шуда

аст.

15. СУРАИ ЊИљР

1. Њиљр – номи шањр ва сарзамини 
ќавми самуд – арабњои азбайн
рафта дар нимљазираи арабистон 
аст, ки њазрати солењ бар онњо 
пайѓамбар фиристода шуда буд.

2. Кофирони Макка.
3. барои њар навъ сурате ва сифате 

њаст, ки аз он таљовуз намекунад.
4. Ѓуломон ва љонварон.
5. уќубат.
6. агар ќазои шањват хоњед, ни коњи 

духтарони ман муносибтар аст.
7. ин љумла дар миёни ќиссаи њаз

рати лут оварда шуд, то диќќат 
ба татбиќи њоли мушрикони Мак
ка, бар њоли ќавми лут ва амсоли 
онњо љалб карда шавад.

8. Гили пухта, мисли санг шуда.
9. Шањрњои ќавми лут ва шањр њои 

айка.
10. аз беадабии онњо.
11. сураи Фотиња, ки дар намоз му

каррар хонда мешавад.
12. Фурўтанї кун!
13. азобро фуруд хоњем овард.
14. ањли Китоб, ки бар баъзе оятњо 

амал мекарданд ва бар баъзе – не.

16. СУРАИ НАЊЛ

1. Ѓалабаи дини ислом ва азоб дода
ни кофирон ба яќин шуданї аст; 
чаро шитоб мекунанд.

2. Њайвонот ва набототи гуногун.
3. Моњї.
4. лўълўъ ва марљон.
5. Дўзах.
6. барои гирифтани љон.
7. азоби Ў.
8. ин ваъда дар амал иљро шуд ва 

муњољиронро ба Мадина љой дод.
9. Пайѓамбарони собиќ одамї бу

данд, фаришта набуданд.

10. Дар њаќќи пайѓамбарон ва мўъ
минон.

11. Тарс аз њалоки пешиниён.
12. барои бутон.
13. Писаронро.
14. Духтарон.
15. Наљот дар охират.
16. Дар пеши ќудрати Худо.
17. Пашми шутур.
18. Зирењњо.
19. Ва он пайѓамбари ќавм бошад.
20. То узри худ кунанд.
21. Мардумро.
22. азоби гумроњ будан ва гум роњ 

кардан.
23. Ва он пайѓамбари он ќавм бошад.
24. Номи Ўро дар ќасам зикр карда

ед.
25. барои манфиати дунё, то молу 

маноли зиёда ба даст орад.
26. Дар дунё неъмат медињем.
27. Як оятро ба ояти дигар насх ку

нем.
28. Љабраил (а).
29. розї шаванд.
30. То ин ки калимаи куфр би гўянд.
31. ба хўрдани яке аз ин њаром

кардањо мўњтољ шавад.
32. Дар сураи анъом.
33. Ниг.: 3:67.
34. Яњудиён.
35. Мардумро.

17. СУРАИ ИСРО

1. Номи дигари ин сура: «банї ис
роил».

2. Худои Таъоло дар шаби меъ рољ 
он Њазратро (с) пеш аз меъ рољ ба 
Масљиди байтул му ќаддас расо
нид.

3. бар киштї.
4. барои ќатлу ѓорат.
5. ин ваъда ба воситаи гумоштаи 

Љолут – подшоњи амолиќа амалї 
гардид.

6. Ва ин маъно дар хилофати њаз
рати Довуд ошкор шуд.

7. Дар њолати тангдилї бар худ ва 
бар авлоди худ дуои бад ме кунад.

8. Он чи хоњем.
9. Дар дунё ба њадди ризќу љоњ.
10. аз бахилї.
11. ба исрофкорї.
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12. Дар сурати бухл.
13. Дар сурати исроф.
14. Њаќќи ќисос.
15. Мутакаббирона ва маѓру рона.
16. ба ќасди истењзо ва айбгўї мешу

наванд.
17. Мулзам хоњанд шуд.
18. ба кофирон.
19. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
20. Наздикиро.
21. Дар ќудрати Худ.
22. Чун кофирон ќиссаи меърољ ва 

дарахти заќќумро шуниданд, он
ро аз њаќиќат дур гирифтанд ва 
мавриди таън сохтанд.

23. бар њайвон ва киштї.
24. Намози бомдод.
25. Маќоми шафоат.
26. Дар њар њол ба ман ёрї дењ: чи 

ваќти дохил шудан ба љое ва чи 
ваќти хориљ шудан аз он љо!

27. Дурї љўяд.
28. Ваќту соате.

18. СУРАИ КАЊФ

1. Кањф – ѓор.
2. раќим: 1) навиштае, ки бар дево

ри ѓор буд; 2) номи дења ё водї; 
3) номи саг.

3. Хобонидем.
4. Дилњояшонро устувор сохтем.
5. Чунон ки хуфтани онњоро нишо

на сохтем.
6. бигў: «Хоњам кард, ин шоалло

њу Таъоло».
7. «ин шоаллоњ» гуфтанро фа

ромўш кунї, сипас ба ёд орї.
8. ризои Худоро.
9. ба онњо офат расид.
10. Хизрро ёфтанд.
11. ба синни љавонї.
12. Ва ин киноят аз ќудрати ў бар ин 

ду кор аст.
13. бештар аз он аст, ки шумо ме

хоњед.
14. ќиёмат наздик шавад.
15. аз шиддати буѓз.
16. ин киноят аз хорию бе ќадрї аст.
17. суханони Парвардигор по ён на

мепазиранд.

19. СУРАИ МАРяМ

1. алќисса, Яњё таваллуд ёфт ва ду
сола шуд.

2. Љабраилро (а).
3. ба осмон.
4. ќиёмат.
5. аз ибтидои офариниши ос мону 

за мин.
6. Монанде.
7. Одамии кофир.
8. ба иззати дунё маѓрур шуданд.
9. Дар ќиёмат.
10. Мусулмон шуда ва ваъдаи савоб

ро мустањиќ гаштааст.
11. бо якдигар дўст бошанд.

20. СУРАИ ТОЊО

1. Ниг.: 7:54.
2. Пойафзол, попўшї.
3. алќисса, ин пайѓом расониданд.
4. ба талаби маоши худаш.
5. Љашн.
6. асоро.
7. алќисса, њамчунин шуд.
8. Якеро аз рост ва дигарро аз чап.
9. ба додани Таврот.
10. Ниг.: 2:57.
11. Чун Мўсо (а) бо њафтод кас аз 

ќавми худ ба љониби Тур равона 
шуд, ў ба шитоб аз њама пештар 
омад, ин хитоб расид.

12. Муддати набудани ман дар ин љо.
13. ќавми ќибтї.
14. Дар оташ.
15. сомирї ва касони ў.
16. Љабраил (а).
17. Колбаде, ки аз зар дар шакли гў

сола сохта буд.
18. агар бо касе њамнишин мешуд, 

њар дуро таб мегирифт.
19. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
20. бори гуноњеро.
21. Дар дунё.
22. исрофил (а).
23. Мусулмон бошад.
24. ин гуноњро ќасдан накард.
25. ќуръон мувофиќи Китобњои со

биќа ќисас ва ѓайри онро дар бар 
гирифтааст.
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21. СУРАИ АНБИё

1. Онњо «нишона» гуфта уќубати 
онро дар назар доштанд, мисли 
тўфони ќавми Нўњ (а).

2. Малаи аъло.
3. аз аљзои замин, мисли тилло, 

нуќра, чўб ва санг.
4. баъд аз марг.
5. Онон, ки дар њаќќашон ин сухан

њоро гуфтанд, фариштагон.
6. «Во кардани осмонњо»  фурў бо

рондани борон аст; «во кардани 
замин»  рўёнидани гиёњ аз он аст.

7. ба хорї, пастї.
8. ин киноят аз ѓалабаи шитобкорї 

бар одамї аст.
9. аз мусибатњо.
10. айб мекард.
11. бо якдигар.
12. Мулзам шуданд.
13. алќисса, дар оташ андохтанд.
14. Замини Шом.
15. сохтани зирењ.
16. Замини Шом.
17. бар ќавми худ, бе рухсати илоњї.
18. алќисса, моњї ўро фурў бурд.
19. ишора ба уммати ислом аст.
20. Дар асли дин.
21. ба дунё
22. бутон.
23. сањифа.
24. Таърихи он чи ваъда шудааст.
25. Пайѓамбар (с) гуфт.

22. СУРАИ ЊАљ

1. Дар ќазои илоњї.
2. Ѓояти пирию фартутї.
3. Такаббур мекунад.
4. Ниг.: 2:62.
5. Дар дунё.
6. Намозгузорон.
7. иди ќурбон ва рўзњои таш риќ.
8. Шутуру гову бузу гўсфанд.
9. Каъба, зеро ки аввал бино шуд, 

баъд аз он байтулмуќаддас.
10. ибодатњо ва ќурбонињо њан гоми 

адои њаљ.
11. Гувоњии дурўѓ.
12. ба ваљње њалок шавед, ки умеди 

наљот намонад.
13. ин хитоб ба Муњаммад (с) аст.
14. Куштани шутур.
15. Дар бињишт.

16. Обиду маъбуд – њар ду.
17. Дар Китобњои собиќ.
18. Даст андозед, паноњ баред.

23. СУРАИ МўЪМИНУН

1. ба дамидани рўњ.
2. Дарахти зайтун.
3. аз оташдон об фаввора зада баро

яд.
4. Нару модаро.
5. Њуд (а).
6. баъзе мемиранд ва баъзе зинда 

мешаванд.
7. Наслњо.
8. Дар њалок.
9. Неъмат нест, балки ба тад риљ ба 

азоб наздик кардан аст.
10. Номаи аъмол.
11. Ѓайри инкори ќуръон.
12. ќуръон.
13. 1) Худо; 2) ќуръон.
14. Њамчунон дар ѓафлати хеш мон

данд.
15. Он чи миёни ду чиз њоил бошад, 

парда, њиљоб.

24. СУРАИ НУР

1. Никоњи зинокор.
2. Дар ѓазваи банї Мусталиќ њаз

рати Оиша (р) ба тўњмат гириф
тор шуда ва мунофиќон дар пањн 
кардани бадномї саъй карданд 
ва гурўње изњори бегуноњї на
муданд ва гурўње анљоми корро 
мунтазир шуданд. Худои Таъо
ло дар бегуноњии Оишаи сиддиќа 
оятњо нозил кард ва дар њаќќи 
мунофиќон накўњиш ва дар њаќ ќи 
бегуноњшуморандагон ситоиш ва 
дар њаќќи мунтазиршудагон тањ
дид фармуд.

3. Мунофиќон аз ќабили аб дул лоњ 
ибни убай.

4. Корвонсарой ва работи ваќф.
5. Мавзеъњои зевар.
6. рўй, ду каф ва њар ду ќа дам.
7. Гардани худро бо сарандоз би

пўшанд.
8. Ѓуломон.
9. Њосили ин оят он аст, ки мав

зеъњои зинат ду ќисм аст: он чи 
дар сатри он душворї аст – ва он 
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рўю ду каф аст; ва он чи дар сатри 
он душворї нест – монанди сару 
гардану бозуву оринљу соиду соќ.

10. ќарордоди миёни банда ва 
соњибаш ба он шарт, ки банда бо 
мењнати худ арзиши худро ба 
соњи баш пардохта озод шавад; 
ва мукотаб бан дае аст, ки ба ин 
тариќ озод шавад.

11. Дар дили мусулмонон.
12. Фатилаи равшан аст.
13. Дар ќандил аст.
14. бисёр.
15. Мунофиќон.
16. аз ватан.
17. Чунон ки банї исроилро баъди 

(подшоњони) амолиќа љо нишин 
сохта буд.

18. Ѓуломону канизон.
19. Нигањбон ва вакили њифзи он бо

шед.

25. СУРАИ ФУРЌОН

1. ќуръон – људокунандаи њаќ ќу бо
тил.

2. То ёд гирад.
3. Дар дунё.
4. Кофиронро.
5. То фариштагон ба онњо расида на

тавонанд.
6. барбод дињем.
7. Ниг.: 7:54.
8. Офтоб.
9. бар онњо хоксорї ѓолиб аст.
10. балки дидаву шунида, саљ да ку

нанд.

26. СУРАИ ШУАРО

1. Яке аз љониби росту дигаре аз љо
ниби чап.

2. биноњое барои бозию тамошо.
3. ќавме дар љангали наздики шањ

ри Мадян, ки Шуайб ба онњо пай
ѓам бар фиристода шуда буд.

4. Оташ ба шакли соябон ош кор шуд 
ва њалок сохт.

5. Љабраил (а).
6. аз шунидани каломи малоика.
7. Фурўтан бош!
8. аз ќиём ба рукўъ ва аз рукўъ ба 

суљуд.

27. СУРАИ НАМЛ

1. Номи кишвари ќадимие дар Яман.
2. сулаймон (а) гуфт.
3. балќис гуфт.
4. сулаймон (а) гуфт.
5. Тахт.
6. ин ѓайри одат.
7. балќис.
8. ба њаќќонияти сулаймон (а).
9. сулаймон (а).
10. солењ (а).
11. Худро пок ва моро палид ме њи

собанд.
12. аз ќабрњо.
13. уќубати дунё.
14. Љонвари азимљусса, ки дар охи

ри замон падид ояд ва он нишонаи 
наздикии ќиёмат аст.

15. То расидани дигарон.
16. Маккаи Мукаррама.

28. СУРАИ ЌАСАС

1. сабр намедодем.
2. Чун Мўсо ба ў гуфт: «Ту гум роњи 

ошкор њастї» – тарсид ва гумон 
бурд, ки ѓазаб карда бар сари ў 
меояд.

3. Хишт бисоз!
4. Таврот ва ќуръон.
5. ќуръон.
6. Мухотаб Муњаммад (с) аст.
7. ањли Макка.
8. Мардум моро берун кунанд.
9. Дар азоб.
10. раисони куфр.
11. бе маљбур кардан.
12. Љавоби дуруст намеёбанд, зеро 

њама дармондаву дар дањшат аф
тода бошанд ва маљоли суолу ља
воб набошад.

13. Њар пайѓамбаре ба ќавми худ гу
воњї дињад.

14. ба сабаби аз њад зиёд ошкор бу
дан њољати пурсидан нест.

15. Чунин миннат нињод, ки ба онњо 
мисли ќорун сарват надод.

16. 1) охират; 2) Макка.
17. Зоти Ў.
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29. СУРАИ АНКАБУТ

1. бори гумроњ шудан ва бори гум
роњ карданро бардоранд.

2. Киштиро.
3. иброњим гуфт.
4. иброњим гуфт.
5. аз арабњо.
6. Њаќиќати њолро.

30. СУРАИ РУМ

1. Дар сарњадди худ.
2. Дар ин ду оят ишора ба намозњои 

њаррўза ва ваќтњои онњо аст.
3. аз ќабрњо.
4. Њосили масал он аст, ки ѓулом бо 

соњибаш баробар намешавад, пас 
бандаи Худоро шарики Ў натавон 
гуфт.

5. ризо.
6. Моле, ки ба шарти зиёдат ќарз ме

ди њанд, «рибо» номида мешавад.
7. ќањт, ѓарќ ва мусибатњои дигар 

љазои ќатли банї Одам мебошад.
8. Дар дунё.

31. СУРАИ ЛУЌМОН

1. Њар ваќт сусттар мешавад.
2. ба такаббур рўй матоб!
3. Замони вуќўи ќиёмат.

32. СУРАИ САљДА

1. Ниг.: 7:54.
2. ба он сўе, ки ризои Худост.
3. Нутфа.
4. Хок шавем.
5. Фариштаи марг, азроил.
6. а) Мўсо; б) Китоби Мўсо.

33. СУРАИ АЊЗОБ

1. ба зани худ гуфтани он ки «ту 
бар ман чун пушти модари ман 
бошї».

2. Пас, бо ин лаќаб бихонед!
3. Дар њурмати никоњ.
4. лавњи Мањфуз ё ќуръон.
5. Номи Мадина ќабл аз ислом.
6. а) хонаљангї; б) ширк.

7. Дар љињод таваќќуф мекунанд; ва 
агар љанг барои ѓаразњои нафсонї 
мешуд, таваќќуф намекарданд.

8. ин калима дар ќуръон ба маънои 
гурўњњо, лашкарњои мушрикон 
ома дааст.

9. аз њар ояндаву раванда.
10. Шањид шуд.
11. банї ќурайзаро фуруд овард.
12. Хайбар.
13. Занони Пайѓамбар (с) аз зинати 

дунё чизеро, ки назди он Њазрат 
(с) набуд, талаб мекарданд. Ху
дои Таъоло онњоро панд дод ва аз 
ин кор манъ кард ва њукмњои му
ошират бо онњоро нозил сохт. Ва 
Зайнаб (р) дар никоњи Зайд буд. 
Дар миёни онњо носозгорї па
дид омад ва рафтарафта ба талоќ 
анљом ёфт ва баъди гузаронида
ни идда Худо ўро аз љумлаи зано
ни Пайѓамбар (с) гардонид. Му
нофиќон забони таъна кушоданд, 
ки зани писари худро ба занї ги
рифт. Худо оятњоеро дар баёни он 
нозил сохт, ки писархонда њукми 
писар надорад.

14. Писархонди Пайѓамбар (с), ки 
Зайнаб духтари аммаи он Њаз рат 
(с) зани ў буд.

15. Талоќ дод.
16. Зайнабро.
17. баъд аз вай њељ пайѓамбар набо

шад.
18. Нисфи мањри лозимро ба ў дињад.
19. аз кофирон ба ту расонидааст.
20. бе мањр дар никоњ ояд.
21. ин њукми бе мањр ба ни коњ даро

мадани зан хос барои Пай ѓамбар 
(с) аст, на мусулмонони дигар.

22. Дар боби никоњ чизњое њаст, ки 
бар уммат фарз шуд ва бар он 
Њазрат (с) – не.

23. аз ватан берун карда шаванд.
24. Оин ва ќонунияти илоњї.

34. СУРАИ САБАЪ

1. Њамроњи ў ба зеру бам тас бењ гў
ед.

2. Мўрчаи сафед, термит.
3. аз шукр.
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4. Номи водї ва садди бузурге дар 
Яман, ки бо номи садди Маъриб 
маъруф аст.

5. Шом.
6. Фариштагон гўянд.
7. Мушрикони араб.
8. Пайѓамбар (с).
9. ба осонї гирифта шаванд.
10. ба ќуръон.
11. Муњол аст.

35. СУРАИ ФОТИР

1. Номи дигари ин сура «алМалои
ка» (Фариштањо) аст.

2. Ѓайри Вай.
3. ба мањалли ризои Ў меравад.
4. ба омезиш яксон нестанд.
5. аз Пайѓамбар (с) ба уммати Му

њаммад (с) расид.
6. Ѓайри Худо.

36. СУРАИ ё СИН

1. ин ду оят барои навмедии онњо аз 
шинохтани Њаќ тамсил ва тасвир 
аст.

2. аз амалњои хайру шар.
3. лавњи Мањфуз.
4. Он се кас.
5. ањли дења.
6. ањли дења он мардро шањид кар

данд.
7. Њар яке аз офтобу моњу ситора

гон.
8. Кофирон.
9. Ваъдаи ќиёмат.
10. а) мўъминон; б) соњиби фањм.

37. СУРАИ СОФФОТ

1. Назди Парвардигори худ.
2. Шайтонњоро.
3. Фариштагоне, ки вањйи ило њи ро 

ба пайѓамбарон мехонанд.
4. Ва маѓрибњо низ.
5. Олами боло; фариштагони олами 

боло.
6. Калимаеро аз калимоти Малаи 

аъло.
7. аз њоли кофирон.
8. Шайтонњо.
9. аз љониби чап низ, барои гум роњ 

кардан.

10. ќиёматро.
11. Дўзахиёнро.
12. ба якдигар.
13. Гўсфанди бузурги омода барои 

забњ.
14. баъл – номи буте аст.
15. Дар дўзах.
16. барои њисобу азоб.
17. бутон.
18. бар ибодати маъбуди ботил (бут).
19. Кофирони араб.
20. Оќибати корро.

38. СУРАИ СОД

1. Дини нав – ислом.
2. аз љинси гурўњњое, ки бо пай

ѓамбарон мухолифат карданд.
3. Мардумро чормех мекард.
4. Кофирони ин аср.
5. Нафхаи ќиёмат.
6. ба тариќи истењзо.
7. Намози аср фавт шуд.
8. аз љињати ѓайрат бар зикри Худо 

гардану соќњои аспонро бурид.
9. Фаќат як бор.
10. илму амал – њар ду ба камол до

штанд.
11. Чун тобеон ба дўзах даро ма данї 

шаванд, ба раисони онњо гуфта 
шавад.

12. раисони куфр.
13. Тобеон.
14. ањли дўзах.
15. Фаќирони мусулмон.
16. ба ќудрати Худ.
17. Таблиѓи ќуръон.
18. Ноњаќ ва беасос даъвои вањй на

мекунам.

39. СУРАИ ЗУМАР

1. ба ѓайри ширк.
2. Назди Ў маќбул аст.
3. Нару мода аз шутуру гову гўс

фанду буз.
4. Машима ва рањм ва батн.
5. ин шахс бењтар аст, ё он носипо

си мушрик?!
6. Эй Муњаммад, аз тарафи Ман бигў!
7. аз ширк.
8. бо гумроњ будан ва гумроњ кар

дан худ ва ањли хонаи худро ња
лок карданд.
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9. Дутодуто, мисли «ваъдаваид», 
«амрнањй», «рањматазоб», «би
њиштдўзах», «имонкуфр» ва 
ѓайра.

10. ба љуз рўи худ чизе наёбад, ки 
азобро бо он нигоњ дорад.

11. Як банда, ки чанд кас молики ў 
бошанд, нобуд шавад; њамчунин 
касе, ки худоёни бисёрро пара
стиш мекунад, зоеъ аст. Ва бан
дае, ки фаќат аз они як кас аст, он 
як кас њамаи корњои ин бандаро 
ба ўњда мегирад; њам чунин, касе, 
ки яктопараст бошад, Худо Кор
сози ў аст.

12. ба онњое, ки гирифтанд.
13. боз њам онњоро шафеъ мегиред?
14. Эй Муњаммад, аз тарафи Ман 

бигў!
15. ба дунё.
16. Осмонњову замин дар ихтиёру та

сарруфи Ўст.
17. Мулки Ў.
18. ќудрати Ў.

40. СУРАИ ЃОФИР

1. Номи дигари ин сура «алМўъ
мин» аст.

2. ба Худо ва фариштагон.
3. Љабраил (а); вањй.
4. аз ќабрњо.
5. Мањалњо ва ќалъањои бисёр бино 

карданд.
6. рўзи ќиёмат.
7. Пазируфтан.
8. Фариштагон гувоњї дињанд.
9. Офариниши дубораи онњо.

41. СУРАИ ФУССИЛАТ

1. Номи дигари ин сура «Њо.Мим. 
ассаљда» аст.

2. ба таври худ.
3. Ниг.: 2:29.
4. Мутеи њукми Ман шавед!
5. ситорањо.
6. аз шайтонњо.
7. уќубат.
8. То расидани дигарон.
9. аз шайтонњо.
10. Васваса андохтанд, ки дунё ќо

били раѓбат аст ва охират ќобили 
раѓбат нест.

11. Ду гурўњ.
12. Наздики марг.
13. ба ту, эй Муњаммад (с).
14. Ѓайриарабї.
15. Кофирони араб мегуфтанд.
16. 1) ќуръон; 2) Таврот.
17. Он шарикон, ки шумо му ќаррар 

мекардед.
18. Хотири худро љамъ кунад ва хавф 

аз дили ў дур шавад.

42. СУРАИ ШўРО

1. ин оят бозгўи сухани Пайѓамбар 
(с) аст.

2. ба сўи Њаќ.
3. Пайѓамбарон.
4. 1) Дин; 2) ќуръон; 3) Пай ѓам бар 

(с).
5. рўзи ќиёмат.
6. Љамъе дар ислом дохил шуданд.
7. бо ман силаи рањм кунед ва озор 

нарасонед!
8. агар золиме бар заифе бе додї ку

над, бузургони ќавм мут тафиќ 
шаванд ва интиќом кашанд.

9. Дар њаќќи худ маѓфират азм 
аст ва интиќом рухсат аст ва дар 
њаќќи заифони ќавм интиќом ло
зим аст, магар он ки заифон худ 
даргузаранд.

10. Вањй иборат аз дидани хоб аст ва 
аз илќои илм дар хотир ба тариќи 
илњом; ва аз паси парда – иборат 
аз он аст, ки овоз шунавад ва ка
серо набинад. Ва ќисми сеюм он 
аст, ки фаришта ба сурати одамї 
намоён шавад ва сухан гўяд.

43. СУРАИ ЗУХРУФ

1. Оду самудро, ки аз ќу райш ќа
витар буданд.

2. аз ќабрњо.
3. Тамоми навъњои махлу ќотро.
4. ба таваллуди духтаре.
5. Кофирон.
6. Пайѓамбар (с).
7. боз њам ба падарони худ пай равї 

мекунед?
8. Дар авлоди њазрати иб роњим (а) 

анбиё ва авлиё пайдо шуданд.
9. Макка ва Тоиф.
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10. Дар забони њазрати Мўсо (а) лук
нат буд.

11. исо (а).
12. исо (а).
13. ањли тавњидро шафоат кунанд.

44. СУРАИ ДУХОН

1. лайлатулќадр.
2. Онро бар Пайѓамбар (с) фуруд 

овардем.
3. банї исроилро ба ман супоред ва 

банда магиред!
4. Подшоњони Њимяр дар Яман дар 

асрњои 45 мелодї.
5. ба гумони худ.

45. СУРАИ љОСИя

1. Мўътаќид нестанд, ки њо дисаву 
воќеањо љазои аъмолашон аст.

2. барои суолу љавоб омода карда 
шавад.

46. СУРАИ АЊЌОФ

1. Нахустин.
2. Дар дунё.
3. Дар ин маврид, албатта, ситамгар 

бошед.
4. Мо аз онњо пештар онро ќабул ме

кардем.
5. аз шумо дилтанг шудам.
6. Њуд (а).
7. регистоне аст дар наздикии Њаз

ра мавт ба вилояти Яман.
8. аз њар љониб ба ин мазмун…
9. ќавми Од.
10. бутон.
11. Дар дунё.

47. СУРАИ МУЊАММАД

1. ба љанг.
2. асир кунед!
3. Љанг ба поён расад ва эњтиёљи си

лоњ намонад.
4. Муртад шуданд.
5. Мунофиќон ба яњудиён гуфтанд.
6. Торикии мунофиќиашон бар рўи 

онњо њувайдо мешуд.
7. Манфиати дар роњи Худо харљ 

карданро аз худ бозмедорад.

48. СУРАИ ФАТЊ

1. Фатњи (пирўзии) Макка аз тара
фи Пайѓамбар (с).

2. Мўљиби сарзаниши ту.
3. ањд, паймон бастан.
4. Мурод дасти Пайѓамбар (с) аст, 

ки бо мухолифон даст дода пай
мон баста буд.

5. арабњои бодиянишин.
6. Дар бозпас мондан аз мисли он 

сафар.
7. Ѓаниматњои Хайбар ва ѓай ра.
8. Кофирони ќурайш.
9. Мўъминон аз кофирон.
10. Гурўње аз мусулмонон зидди ин 

сулњ буданд. Охируламр Худои 
Таъоло оромишро ба дили онњо 
андохт, то ба ризояти он Њазрат 
(с) ризо доданд.

11. Њосили масал он аст, ки ислом 
дар аввали њол заиф буд ва му
сулмонон кам буданд, рафтараф
та ѓолибу бисёр шуданд.

49. СУРАИ ЊУљУРОТ

1. Гурўњи тамасхуршаванда.
2. Занони тамасхуршаванда.

50. СУРАИ ЌОФ

1. Он чиро, ки аз вуљуди инсон хок 
мешавад.

2. лавњи Мањфуз.
3. агар калимаи њаќ бошад, фариш

таи дасти рост менависад ва агар 
калимаи ботил бошад, фариштаи 
дасти чап менависад.

4. Дафтари аъмол.
5. аз шайтонњо, аз инсу љин.
6. Њарчанд дар ў андозанд, зиёда та

лаб кунад.
7. бо тавба бозгарданда ва нигоњ

дорандаи њудуди Худо.

51. СУРАИ ЗОРИёТ

1. ризќу рўзї, кишварњо ва ѓай ра
њоро.

2. роњњои ситорагон, ки су рат њои 
мухталиф доранд, монанди шакли 
шер, шакли барра, шакли аќраб 
ва ѓайра.
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3. аз ќуръон ё аз Пайѓамбар (с).
4. Дар илми илоњї – аз хайр.
5. Чунон ки дар гуфтани худ яќин 

доред, ки мо, албатта, мегўем, 
њам чунин ба ин хабар яќин бояд 
овард.

6. иброњим гуфт.
7. Хонаи њазрати лут (а).
8. Осори он сангборон мављуд аст.

52. СУРАИ ТУР

1. Таврот ё ќуръон.
2. Он ки дар осмон аст.
3. Осмон.

53. СУРАИ НАљМ

1. Муњаммад (с).
2. Љабраил (а).
3. ин фариштаро.
4. Дарахте, ки дар осмони њафтум 

ќарор дорад ва илми халоиќ бо он 
интињо меёбад.

5. Номи се буте, ки арабњо пеш аз 
ислом мепарастиданд.

6. Номи ду ситора, ки яке дар бурљи 
Калби акбар ва дигаре дар бурљи 
Калби асѓар аст.

7. сангборон кард.

54. СУРАИ ЌАМАР

1. ишора ба он ќисса аст, ки кофи
рон аз њазрати Пайѓамбар (с) 
мўъљиза талаб карданд. Худои 
Таъоло моњро ду пора сохт: яке 
бар кўњи абўќубайс ва дигар бар 
кўњи ќайќаъон.

2. барои њалоки ќавм.
3. Деворе, ки аз шохњои хушку хор 

барои гўсфанд бино кунанд. Ва он 
чи бо мурури замон аз он ба замин 
афтода поймоли чорпоён мегар
дад, «њашим» аст. Худои Таъоло 
ба он поймолшуда ташбењ дод.

4. Дар лавњи Мањфуз.

55. СУРАИ РАЊМОН

1. Ва он ќувват куљо аст?!
2. ба осонї тавон гирифт.

56. СУРАИ ВОЌИЪА

1. Њар хабаре, ки аз он ме дињанд, 
рост аст.

2. Хушбахтон.
3. бадбахтон.
4. аз умматњои собиќа.
5. аз уммати муњаммадия.
6. бадбахтон.
7. бар ширк.
8. Дубора зинда гардониданро.
9. Маниро аз њоле ба њоле мегардо

нем, то одамї пайдо мешавад.
10. лавњи Мањфуз.

57. СУРАИ ЊАДИД

1. Ниг.: 7:54.
2. рўзи «а ласту би раббикум», 

ниг.: 7:172.
3. Дар дунё равед ва тањсили нур ку

нед, ки ин љо тањсили нур нест.
4. ба њаводиси бад, ки ба сари му

сулмонон ояд.
5. Марг.
6. ба Муњаммад (с).
7. ба пайѓамбарони собиќ (а).
8. Муњаммад (с).

58. СУРАИ МУљОДАЛА

1. Занеро шавњари ў гуфт: «анти 
алаййа ка зањри уммї» – «ту бар 
ман монанди пушти модари ман 
њастї». Он зан пеши Њазрат (с) 
омад ва мољароро арз кард. Фар
муданд, ки: «њаром шудї». Он зан 
бисёрии иёл ва камии мол арз кард. 
Худои Таъоло ин оят фиристод.

2. Занони худро ба пушти модар 
таш бењ медињанд, то ки аз онњо 
људо шаванд.

3. Яњудиён, ки роз гуфтани онњо дар 
озори мусулмонон буд.

4. салом додан.
5. ба љои «ассалому алайка» – «ас

самму алайка» гўянд, яъне: «марг 
бар ту!»

6. агар Пайѓамбар ростгў аст, бояд 
ки моро азоб мерасид.

7. ин њукм бо ояти оянда мансух аст.
8. Мунофиќон бо яњудиён дўс тї 

кар данд.
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59. СУРАИ ЊАШР

1. Яњудиёни банї Назир дар Мади
на.

2. берун кардан (аз хонумон).
3. ба навъе дигар.
4. буридани дарахти мевадор ваќти 

љињод раво аст ва тарки он низ ра
вост.

5. банї Назир.
6. Хешовандони Пайѓамбар (с).
7. Мадина.
8. аз азоби Худо парво надоранд.
9. бо якдигар љангњои хонагї до

ранд ва маслињаташон яке нест.
10. Онњо низ монанди ањли бадр маѓ

луб шуданд.
11. барои рўзи ќиёмат.

60. СУРАИ МУМТАЊАНА

1. Дар ин ќавл ба иброњим пайравї 
кардан нашояд ва талаби маѓ фи
рат барои кофирон дуруст нест.

2. Онњоро ќасам дињед, ки ба сабаби 
нохушии шавњарони худ ё ба са
баби ишќи мардони дигар наома
даанд.

3. Мањре, ки шавњарони кофир дода 
буданд, бозгардонед.

4. агар зане муртад шуда, ба кофи
рон пайвандад, мањри ў бояд тала
бид ва агар зане мусулмон шу да, 
њиљрат кунад, мањри ў бояд дод.

5. Фарзанди касеро ба дигаре ман
суб накунанд.

6. Худои Таъоло ба азоби онњо њукм 
кардааст, пас, њаргиз имон нао
ранд, чунончи кофирон баъд аз 
мурдан бар куфр умеди савоб на
доранд.

61. СУРАИ САФФ

1. бо Худо паймон кунед, ба вафо 
на расонед.

2. Ёрони хосси исо (а).

62. СУРАИ љУМУЪА

1. арабњо.
2. Дар онњое, ки баъд аз Пайѓамбар 

(с) ба ислом мегараванд.
3. Фарзандони Одам.

4. бо мусулмонон.
5. Дар хутба.
6. ин оят итоб аст бар асњоб ва ишо

рат аст ба он ќисса, ки дар аснои 
хутба корвоне аз Шом омад, онњо 
корвонро дида ба сўи он рафтанд 
ва дар хидмати он Њазрат (с) на
монданд, магар дувоздањ шахс, ки 
њазрати абўбакр (р) ва њазрати 
умар (р) аз он љумла буданд.

63. СУРАИ МУНОФИЌУН

1. ба ёрони худ.
2. Мунофиќони тавонгар мусулмо

нони фаќирро.

64. СУРАИ ТАЃОБУН

1. ќуръон.

65. СУРАИ ТАЛОЌ

1. Дар тўњре, ки њамхобагї накарда 
бошед.

2. Мувофаќат падид ояд ва муро
љаат кунад.

3. аз талоќшуда.
4. Падар.

66. СУРАИ ТАЊРИМ

1. бо адои каффорат.
2. Њафса (р) ва Оиша (р).

67. СУРАИ МУЛК

1. ин барои кофиру мўъмин масал 
аст.

2. сиёњ карда шавад.

68. СУРАИ ЌАЛАМ

1. Нармї.
2. Мардуми бадасл ѓолибан мавсуф 

ба ин сифати разила мебошанд.
3. Киноя аз расво кардан аст.
4. Оташ даргирифт.
5. ин бўстони дигар аст, бўс тони мо 

нест.
6. Њангома боло гирад.
7. Юнус (а).
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8. лекин рањмат даррасид ва ў бад
њол нашуд.

69. СУРАИ ЊОЌЌА

1. Одати љаллод он аст, ки дасти 
рос ти асирро ба дасти чапи худ 
бигирад ва шамшер ба гардани ў 
њавола кунад. бинобар ин ба чу
нин услуб гуфта шудааст.

2. уќубати Моро.

70. СУРАИ МАЪОРИљ

1. Љабраил (а).
2. ба он љое, ки Худо фармудааст, 

боло раванд.
3. аз манї.

71. СУРАИ НўЊ

1. ба раисони куффор.
2. ин панљ бут буданд.

72. СУРАИ љИНН

1. рўзе, ки њазрати Пайѓамбар (с) 
намози бомдод беруни Макка ме
хонданд, гурўње аз љин онро гўш 
карданд ва имон оварданд. Ху
дои Таъоло аз имони онњо ва 
гуф тугўи онњо бо ќавми худ дар 
ин сура хабар дод – то он љо, ки 
гуфт: «Ва аллавистаќомў…» (оя
ти 16).

2. ба он ишорат аст, ки дар љоњи
лият ба љое фуруд меомаданд, ме
гуфтанд: «аъузу би саййиди њоза
лводї мин суфањои ќавмињи» 
(Па ноњ мебарам ба худованди ин 
во дї аз аблањони ќавми ў).

3. Пайѓамбар нафиристад.
4. барои шунидани каломи малоика.
5. арзонї мешуд ва ќањт намеомад.
6. Муњаммад (с).
7. аз њирс ба шунидани ќуръон.

73. СУРАИ МУЗЗАММИЛ

1. ба сабаби њайбати вањй.
2. агар баъзе шабњо накунї, гуноњ 

набошад.
3. аз ними шаб.

4. Даъвати куффор ба ислом.
5. ќиёми шабро.

74. СУРАИ МУДДАССИР

1. аз њайбати вањй.
2. асбоби љоњу сарватро.
3. Мегўянд: «бояд ки Китоб бар њар 

як шахс нозил шавад».

75. СУРАИ ЌИёМАТ

1. Дар замони њозира ва оянда.
2. Мисли садаќаи љория ва илми бо

ќї.
3. Чун Љабраил (а) пеши он Њазрат 

(с) вањй меовард, бањри аз ёд кар
дани он эњтимоми тамом мефар
муд ва њам ба њузури Љабраил (а) 
пеш аз адои вањй такрор менамуд, 
то аз хотири муборак наравад. 
Худои Таъоло ба ин маъно ишо
рат фармуд.

4. ба дурустї ки љамъ кардани 
ќуръ он дар Мусњафњо ва ќироати 
он ва эзоњу тафсири маъноњои он 
аз аср ба аср бар Мост.

5. Шахсе, ки дар њолати љон додан 
аст.

6. Дар пой њаракат намонад.

76. СУРАИ ИНСОН

1. Номи дигари ин сура: «Дањр» 
(За мон).

2. Мании марду мании зан.
3. аз оби чашмаи Кофур.

77. СУРАИ МУРСАЛОТ

1. Дурўѓшуморандагон.

78. СУРАИ НАБАЪ

1. Мурод эњё ва ќиёмат аст.
2. Нару мода.
3. Офтоб.
4. Калимаи ислом.

79. СУРАИ НОЗИЪОТ

1. Як ќисм арвоњро ба сахтї аз ба
данњо берун мекашанд.
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2. Як ќисм арвоњро ба осонї аз ба
данњо берун меоранд.

3. Дар њаво шино мекунанд.
4. рўзе, ки бори аввал дар сур дами

да шавад.
5. Ваќте ки бори дуюм дар сур дами

да шавад.
6. ќиёмат.

80. СУРАИ АБАСА

1. Нобиное аз фуќаро ва сањоба ба 
маљ лиси он Њазрат (с) даромад 
ва ба суолњои паињам ташвиш дод 
ва он Њазрат (с) дар он њолат ба 
даъвати ашрофи араб машѓул бу
данд, пас, онро макрўњ доштанд 
ва рўй гардониданд. Худои Таъо
ло бар хулќи азим далолат фар
муд.

2. Фариштагон аз лавњ наќл меку
нанд.

81. СУРАИ ТАКВИР

1. боарзиштарин чиз барои араб њо.
2. сурх шавад – монанди барраи 

пўстканда.
3. Зуњал, Муштарї, Миррих, Зўњ ра 

ва уторид.
4. Дар малакути осмон.

84. СУРАИ ИНШИЌОЌ

1. Хазинањои худ ва мурдагонро 
пар тояд.

2. ба сўи Худои Таъоло.
3. Оре, бозгашт кори шуданї аст.

85. СУРАИ БУРУљ

1. Дувоздањ бурљи осмон.
2. рўзи ќиёмат.
3. аз мўъминон.

86. СУРАИ ТОРИЌ

1. То дона берун ояд.

88. СУРАИ ЃОШИя

1. ќиёмат.
2. Гиёњи хору зањрдор.

89. СУРАИ ФАљР

1. Водїлќуро.

90. СУРАИ БАЛАД

1. Маккаи Мукаррама.
2. барои ту љанг кардан дар Макка 

њалол (раво) хоњад шуд.
3. Одам (а) ва авлоди Одам (а).

91. СУРАИ ШАМС

1. ба њама расонид.

95. СУРАИ ТИН

1. Шањри Макка.

98. СУРАИ БАййИНА

1. сурањои ќуръонро.

101. СУРАИ ЌОРИЪА

1. ќиёмат.
2. Љои мондан.

102. СУРАИ ТАКОСУР

1. бисёрталабии молу фарзанд.

107. СУРАИ МОЪУН

1. Моъун: а) асбоби рўзгор аз ќа би
ли сўзан, дег, пиёла, сатил ва мо
нанди он; б) закот.

108. СУРАИ КАВСАР

1. а) Њавзе аст, ки дар охират хо њад 
буд; б) некии бисёр.

2. Марде, ки наслаш бурида шуда
аст.
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1. Фотиња 1
2. баќара 2
3. Оли имрон 50
4. Нисо 77
5. Моида 106
6. анъом 128
7. аъроф 151
8. анфол 177
9. Тавба 187
10. Юнус 208
11. Њуд 221
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