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يوسفترجمه سوره مباركه   

 
 

 استاد فوالدوند
 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان 

   »1«الف الم راء اين است آيات كتاب روشنگر
   »2«ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم باشد كه بينديشيد

ـ    يتو حكايت م ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم بر  يكنيم و تـو قطعـا پـيش از آن از ب
   »3«خبران بودى

] آنهـا [يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديـدم ديـدم   ] در خواب[زمانى را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من ] ياد كن[
   »4«كنند يبراى من سجده م

انديشـند زيـرا شـيطان بـراى     ينيرنگـى م حكايت مكن كه براى تو  گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت] يعقوب[
   »5«آدمى دشمنى آشكار است

Ĥموزد و نعمتش را بر تـو و بـر خانـدان يعقـوب تمـام      يگزيند و از تعبير خوابها به تو ميو اين چنين پروردگارت تو را برم
   »6«كيم استكند همان گونه كه قبال بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرد در حقيقت پروردگار تو داناى حيم

   »7«يوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست] سرگذشت[به راستى در 
ترند قطعا پدر ي داشتن گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه جمعى نيرومند هستيم دوست] برادران او[هنگامى كه 

   »8«ما در گمراهى آشكارى است
بيندازيد تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمى شايسته يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى ] يكى گفت[

   »9«باشيد
خانه چاه بيفكنيد تا برخى از مسـافران او را   كنيد او را در نهانييوسف را مكشيد اگر كارى م گويندهاى از ميان آنان گفت

   »10«برگيرند
  »11«ى در حـالى كـه مـا خيرخـواه او هسـتيم     دانيـ گفتند اى پدر تـو را چـه شـده اسـت كـه مـا را بـر يوسـف امـين نم         

   »12«بگردد و بازى كند و ما به خوبى نگهبان او خواهيم بود] در چمن[فردا او را با ما بفرست تا 
ــه او را بب ــت اينك ــدوهگين م گف ــرا ان ــخت م ــد س ــد و ميري ــورد  يكن ــرگ او را بخ ــويد و گ ــل ش ــم از او غاف   »13«ترس

»14«مقدار خـواهيم بـود  يب] مردمى[ا گروهى نيرومند هستيم در آن صورت ما قطعا گفتند اگر گرگ او را بخورد با اينكه م
   

و به او وحى كرديم كه قطعا آنان ] چنين كردند[پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند 
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   »15«دانند با خبر خواهى كرديرا از اين كارشان در حالى كه نم
   »16«آمدند] باز[گريان نزد پدر خود و شامگاهان 

گفتند اى پدر ما رفتيم مسابقه دهيم و يوسف را پيش كاالى خود نهاديم آنگاه گرگ او را خورد ولى تـو مـا را هـر چنـد     
   »17«دارىيراستگو باشيم باور نم

را بـراى شـما آراسـته    ] بـد [بلكه ن فس شما كـارى  ] نه[گفت ] يعقوب[به خونى دروغين آوردند ] آغشته[و پيراهنش را 
ــو    ــبرى نيك ــك ص ــت اين ــت  [اس ــر اس ــن بهت ــراى م ــيف م  ] ب ــه توص ــر آنچ ــار  يو ب ــدا ي ــد خ ــتي كني   »18«ده اس

و كاروانى آمد پس آبĤور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده اين يك پسر است و او را چون كـااليى پنهـان   
   »19«كردند دانا بوديداشتند و خدا به آنچه م

   »20«رغبت بودنديبه بهاى ناچيزى چند درهم فروختند و در آن بو او را 
و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت نيكش بدار شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار 

خدا بـر كـار خـويش    كنيم و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا به او تاويل خوابها را بياموزيم و 
   »21«داننديچيره است ولى بيشتر مردم نم

   »22«دهيميو چون به حد رشد رسيد او را حكمت و دانش عطا كرديم و نيكوكاران را چنين پاداش م
چفـت كـرد و گفـت بيـا كـه از آن تـوام       ] پيـاپى [كه وى در خانهاش بود خواست از او كام گيـرد و درهـا را   ] بانو[و آن 

   »23«شونديناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نيكو داده است قطعا ستمكاران رستگار نمگفت پ] يوسف[
] كـرديم [كرد چنـين  ياگر برهان پروردگارش را نديده بود آهنگ او م] يوسف نيز[آهنگ وى كرد و ] آن زن[و در حقيقت 

   »24«تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم چرا كه او از بندگان مخلص ما بود
پيـراهن او را از پشـت بدريـد و در آسـتانه در آقـاى آن زن را      ] آن زن[و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتنـد و  

»25«عـذابى دردنـاك شـود   ] دچـار [يافتند آن گفت كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست جز اينكه زندانى يا 
   

خانواده آن زن شهادت داد اگـر پيـراهن او از جلـو چـاك خـورده زن       گفت او از من كام خواست و شاهدى از] يوسف[
   »26«راست گفته و او از دروغگويان است

   »27«و اگر پيراهن او از پشت دريده شده زن دروغ گفته و او از راستگويان است
كـه نيرنـگ   اسـت  ] زنان[شك اين از نيرنگ شما يديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت ب] شوهرش[پس چون 

   »28«بزرگ است] زنان[شما 
  »29«براى گناه خود آمرزش بخـواه كـه تـو از خطاكـاران بودهـاى     ] اى زن[روى بگردان و تو ] پيشامد[اى يوسف از اين 

خاطرخواه او شده است به راستى مـا او را   زنان در شهر گفتند زن عزيز از غالم خود كام خواسته و سخت] دستهاى از[و 
   »30«بينيميكارى مدر گمراهى آش

فرستاد و محفلى برايشان آماده ساخت و بـه هـر يـك از    ] كسى[از مكرشان اطالع يافت نزد آنان ] همسر عزيز[پس چون 
از [او را ديدند وى را بـس شـگرف يافتنـد و    ] زنان[گفت بر آنان درآى پس چون ] به يوسف[كاردى داد و ] ميوه و[آنان 
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  »31«ند و گفتند منزه استخدا ايـن بشـر نيسـت ايـن جـز فرشـتهاى بزرگـوار نيسـت        دستهاى خود را بريد] شدت هيجان
او خود را نگـاه داشـت و   ] لى[كرديد آرى من از او كام خواستم ويگفت اين همان است كه در باره او سرزنشم م] زليخا[

   »32«گرديددهم نكند قطعا زندانى خواهد شد و حتما از خوارشدگان خواهد ياگر آنچه را به او دستور م
خوانند و اگـر نيرنـگ آنـان را از مـن     يتر است از آنچه مرا به آن مي گفت پروردگارا زندان براى من دوستداشتن] يوسف[

   »33«نادانان خواهم شد] جمله[بازنگردانى به سوى آنان خواهم گراييد و از 
   »34«ى او شنواى داناستاو را اجابت كرد و نيرنگ آنان را از او بگردانيد آر] دعاى[پس پروردگارش 

   »35«ها به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند آنگاه پس از ديدن آن نشانه
شـراب  ] انگور براى[ديدم كه ] به خواب[يكى از آن دو گفت من خويشتن را ] روزى[و دو جوان با او به زندان درآمدند 

خورنـد بـه مـا از    يبـرم و پرنـدگان از آن م  يكه بر روى سرم نـان م ديدم ] به خواب[فشارم و ديگرى گفت من خود را ي م
   »36«بينيميتعبيرش خبر ده كه ما تو را از نيكوكاران م

تعبيـر  [دهم پيش از آنكـه  يآورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مي گفت غذايى را كه روزى شماست براى شما نم
ردگارم به من آموخته است من آيين قومى را كه به خـدا اعتقـاد ندارنـد و    به شما برسد اين از چيزهايى است كه پرو] آن

   »37«منكر آخرتند رها كردهام
و آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نمودهام براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنـيم ايـن از   

   »38«كنندي نمخدا بر ما و بر مردم است ولى بيشتر مردم سپاسگزارى  عنايت
   »39«اى دو رفيق زندانيم آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداى يگانه مقتدر

] حقانيـت [پرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كردهايد و خدا دليلى بر ي را نم] چند[شما به جاى او جز نامهايى 
او را نپرستيد اين است دين درست ولى بيشـتر مـردم   آنها نازل نكرده است فرمان جز براى خدا نيست دستور داده كه جز 

   »40«دانندي نم
] مغـز [شـود و پرنـدگان از   ينوشاند و اما ديگرى به دار آويخته مي اى دو رفيق زندانيم اما يكى از شما به آقاى خود باده م

   »41«خورند امرى كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافتيسرش م
شيطان يـادآورى  ] لى[شود گفت مرا نزد آقاى خود به ياد آور ويكرد خالص مين دو كه گمان مبه آن كس از آ] يوسف[و 

   »42«به آقايش را از ياد او برد در نتيجه چند سالى در زندان ماند
خورند و هفتخوشه سـبز و  يالغر آنها را م] گاو[ديدم هفت گاو فربه است كه هفت ] در خواب[گفت من ] مصر[و پادشاه 

   »43«كنيد در باره خواب من به من نظر دهيديخشگيده ديگر اى سران قوم اگر خواب تعبير م] هفتخوشه[
   »44«گفتند خوابهايى است پريشان و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم

بفرسـتيد  ] زندان[به خاطر آورده بود گفت مرا به ] يوسف را[كه نجات يافته و پس از چندى ] زندانى[و آن كس از آن دو 
   »45«تا شما را از تعبير آن خبر دهم

خورند و هفتخوشه سـبز و  يالغر آنها را م] گاو[هفت گاو فربه هفت ] اين خواب كه[اى يوسف اى مرد راستگوى در باره 
   »46«بدانند] تعبيرش را[خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوى مردم برگردم شايد آنان ] هفتخوشه[
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  »47«خوريــد در خوشــهاش واگذاريــديكاريــد و آنچــه را درويديــد جــز انــدكى را كــه ميپــى در پــى م گفــت هفتســال
كنيد همـه  ي از پيش نهادهايد جز اندكى را كه ذخيره م] سالها[آيد كه آنچه را براى آن ي آنگاه پس از آن هفتسال سخت م

   »48«را خواهند خورد
ــرا م   ــالى ف ــس از آن س ــاه پ ــردم در آ  يآنگ ــه م ــه ب ــد ك ــال[ن رس ــاران م] س ــوه م يب ــد و در آن آب مي ــديرس   »49«گيرن

گفت نزد آقاى خويش برگرد و از او ] يوسف[و پادشاه گفت او را نزد من آوريد پس هنگامى كه آن فرستاده نزد وى آمد 
   »50«بپرس كه حال آن زنانى كه دستهاى خود را بريدند چگونه است زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان آگاه است

دانيم يـ خدا مـا گنـاهى بـر او نم    ستاخواستيد چه منظور داشتيد زنان گفتند منزه ]مى[گفت وقتى از يوسف كام ] پادشاه[
ـ   ] بودم كـه [همسر عزيز گفت اكنون حقيقت آشكار شد من    »51«شـك او از راسـتگويان اسـت   ي از او كـام خواسـتم و ب

بداند من در نهان به او خيانت نكردم و خدا نيرنـگ  ] عزيز[براى آن بود كه ] درخواست اعاده حيثيت[اين ] يوسف گفت[
   »52«رساندي خائنان را به جايى نم

كند مگر كسى را كه خدا رحم كند زيـرا پروردگـار مـن    يكنم چرا كه نفس قطعا به بدى امر ميو من نفس خود را تبرئه نم
   »53«آمرزنده مهربان است

خاص خود كنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما بـا منزلـت و   و پادشاه گفت او را نزد من آوريد تا وى را 
   »54«امين هستى

   »55«هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم گفت مرا بر خزانه] يوسف[
كـرد هـر كـه را    يسـكونت م  قدرت داديم كه در آن هر جـا كـه مـى خواسـت    ] مصر[و بدين گونه يوسف را در سرزمين 

    »56«سازيميرسانيم و اجر نيكوكاران را تباه نميخود م به رحمت بخواهيم
   »57«نمودند بهتر استي و البته اجر آخرت براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى م

   »58«آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند] او[و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند 
بينيد كه من پيمانـه را تمـام   ي بارشان مجهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آوريد مگر نمو چون آنان را به خوار و 

   »59«دهم و من بهترين ميزبانانميم
   »60«پس اگر او را نزد من نياورديد براى شما نزد من پيمانهاى نيست و به من نزديك نشويد

   »61«كار را خواهيم كرد  گفتند او را با نيرنگ از پدرش خواهيم خواست و محققا اين
گردنـد  يهاى آنان را در بارهايشان بگذاريد شايد وقتى به سوى خانواده خـود برم  سرمايه به غالمان خود گفت] يوسف[و 

   »62«آن را بازيابند اميد كه آنان بازگردند
فرست تـا پيمانـه بگيـريم و مـا     پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پيمانه از ما منع شد برادرمان را با ما ب

   »63«نگهبان او خواهيم بود
گفت آيا همان گونه كه شما را پيش از اين بر برادرش امين گردانيدم بر او امين سازم پس خدا بهتـرين نگهبـان   ] يعقوب[

   »64«است و اوست مهربانترين مهربانان
ي چه مـ ] ديگر[نها بازگردانيده شده است گفتند اى پدر شان بدا و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند دريافتند كه سرمايه



5  
 

كنـيم و  يخواهيم اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانيده شده است قوت خانواده خود را فـراهم و برادرمـان را نگهبـانى م   
  »65«پيمانهــاى نــاچيز اســت  ] پيمانــه اضــافى نــزد عزيــز   [افــزاييم و ايــن  ي يــك بــار شــتر مــ   ] بــا بــردن او [

و را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتما او را نزد مـن بـاز آوريـد مگـر     گفت هرگز ا
گـوييم وكيـل   يخـدا بـر آنچـه م    گفت] يعقوب[شويد پس چون پيمان خود را با او استوار كردند ] حادثهاى[آنكه گرفتار 

   »66«است
بـا ايـن   [در نياييد بلكـه از دروازههـاى مختلـف وارد شـويد و مـن      ] شهربه [از يك دروازه ] همه[و گفت اى پسران من 

 توانم داشت فرمان جز براى خـدا نيسـت بـر او توكـل كـردم و توكـل      يخدا را از شما دور نم] قضاى[چيزى از ] سفارش
   »67«كنندگان بايد بر او توكل كنند

كرد يچيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نم] اين كار[ و چون همان گونه كه پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند
] فـراوان [آنچه بدو آموخته بوديم داراى دانشـى  ] بركت[گمان او از يجز اينكه يعقوب نيازى را كه در دلش بود برآورد و ب

   »68«داننديبود ولى بيشتر مردم نم
گفت من برادر تو هستم بنـابراين از آنچـه   ] و[ى داد را نزد خود جا] بنيامين[و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند برادرش 

   »69«كردند غمگين مباشيم] برادران[
نداكننـدهاى  ] بـه دسـتور او  [پس هنگامى كه آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد آبخورى را در بار برادرش نهـاد سـپس   

   »70«بانگ درداد اى كاروانيان قطعا شما دزد هستيد
   »71«به آنان روى كردند گفتند چه گم كردهايددر حالى كه ] برادران[

مـن ضـامن   ] متصـدى گفـت  [گفتند جام شاه را گم كردهايم و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهـد بـود و   
   »72«آنم

  »73«دانيـد كـه مـا نيامـدهايم در ايـن سـرزمين فسـاد كنـيم و مـا دزد نبودهـايم          يگفتند بـه خـدا سـوگند شـما خـوب م     
   »74«س اگر دروغ بگوييد كيفرش چيستگفتند پ

در بار او پيدا شود پس كيفرش خود اوست ما سـتمكاران را ايـن گونـه كيفـر     ] جام[كسى است كه ] همان[گفتندكيفرش 
   »75«دهيميم

در آورد ايـن  ] بنيـامين [بارهاى آنان پيش از بار برادرش پرداخت آنگـاه آن را از بـار بـرادرش    ] بازرسى[به ] يوسف[پس 
توانست برادرش را بازداشت كند مگر اينكه خدا بخواهـد  ي او در آيين پادشاه نم] چرا كه[نه به يوسف شيوه آموختيم گو

   »76«بريم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى استي درجات كسانى را كه بخواهيم باال م] و چنين راهى بدو بنمايد[
را در دل خود پنهان داشت و آن را ] سخن[دزدى كرده استيوسف اين برادرش ] نيز[گفتند اگر او دزدى كرده پيش از اين 

   »77«كنيد داناتر استيست و خدا به آنچه وصف م]از او[شما بدتر  گفت موقعيت] ولى[برايشان آشكار نكرد 
   »78«بينيمين مگفتند اى عزيز او پدرى پير سالخورده دارد بنابراين يكى از ما را به جاى او بگير كه ما تو را از نيكوكارا

گفت پناه به خدا كه جز آن كس را كه كاالى خود را نزد وى يافتهايم بازداشت كنيم زيـرا در آن صـورت قطعـا سـتمكار     
   »79«خواهيم بود
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دانيد كه پدرتان با نـام خـدا پيمـانى اسـتوار از     يپس چون از او نوميد شدند رازگويان كنار كشيدند بزرگشان گفت مگر نم
روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا ي در باره يوسف تقصير كرديد هرگز از اين سرزمين نم] هم[و قبال  شما گرفته است

   »80«در حق من داورى كند و او بهترين داوران است
دهيم و مـا نگهبـان غيـب     دانيم گواهى نمى پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد اى پدر پسرت دزدى كرده و ما جز آنچه مى

   »81«نبوديم
  »82«گـوييم  شهرى كه در آن بـوديم و كـاروانى كـه در ميـان آن آمـديم جويـا شـو و مـا قطعـا راسـت مـى           ] مردم[و از 

صبرى نيكوسـت  ] صبر من[را براى شما آراسته است پس ] نادرست[بلكه نفس شما امرى ] چنين نيست[گفت ] يعقوب[
   »83«حكيم استآورد كه او داناى ] باز[اميد كه خدا همه آنان را به سوى من 

خورد چشـمانش از انـدوه سـپيد     و از آنان روى گردانيد و گفت اى دريغ بر يوسف و در حالى كه اندوه خود را فرو مى
   »84«شد

ــاد مــى  ] پســران او[ ــه خــدا ســوگند كــه پيوســته يوســف را ي ــا هــالك گــردى  گفتنــد ب ــا بيمــار شــوى ي   »85«كنــى ت
  »86«دانيـد  دانـم كـه شـما نمـى     خـدا چيـزى مـى   ] عنايـت [برم و از  گفت من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى

اى پسران من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمتخدا نوميد مباشـيد زيـرا جـز گـروه كـافران كسـى از       
   »87«شود خدا نوميد نمى رحمت

سيده است و سـرمايهاى نـاچيز آوردهـايم    بر او وارد شدند گفتند اى عزيز به ما و خانواده ما آسيب ر] برادران[پس چون 
ــدقه        ــدا ص ــه خ ــن ك ــدق ك ــا تص ــر م ــده و ب ــام ب ــا را تم ــه م ــابراين پيمان ــى  بن ــاداش م ــدگان را پ ــد دهن   »88«ده

   »89«گفت آيا دانستيد وقتى كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد
گمان هـر   تى خدا بر ما منت نهاده است بىمن يوسفم و اين برادر من است به راس] آرى[گفتند آيا تو خود يوسفى گفت 

   »90«كند كه تقوا و صبر پيشه كند خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى
   »91«گفتند به خدا سوگند كه واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاكار بوديم

ــر شــما سرزنشــى نيســت ] يوســف[ ــروز ب ــانترين  خــدا شــما را مــى گفــت ام ــرزد و او مهرب ــان اســتآم   »92«مهربان
  »93«بينـا شـود و همـه كسـان خـود را نـزد مـن آوريـد        ] تـا [اين پيـراهن مـرا ببريـد و آن را بـر چهـره پـدرم بيفكنيـد        

  »94«شـنوم  خـردى نسـبت ندهيـد بـوى يوسـف را مـى       و چون كاروان رهسـپار شـد پدرشـان گفـت اگـر مـرا بـه كـم        
   »95«هستىگفتند به خدا سوگند كه تو سخت در گمراهى ديرين خود 

شـك مـن از    را بر چهره او انداخت پس بينا گرديد گفت آيا به شما نگفتم كـه بـى  ] پيراهن[پس چون مژدهرسان آمد آن 
   »96«دانيد دانم كه شما نمى خدا چيزهايى مى] عنايت[

   »97«گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم
   »98«خواهم كه او همانا آمرزنده مهربان است شما آمرزش مىگفت به زودى از پروردگارم براى 

امان داخل مصـر  ] امن و[پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت ان شاء اهللا با 
   »99«شويد
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پدر ايـن اسـت تعبيـر    گفت اى ] يوسف[پيش او به سجده درافتادند و ] همه آنان[و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و 
خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما 

باز آورد پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بى گمان پروردگار من نسـبت بـه   ] كنعان به مصر[را از بيابان 
   »100«طف است زيرا كه او داناى حكيم است آنچه بخواهد صاحب ل

پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى اى پديدآورنده آسمانها و زمين تنها تو در دنيا و آخـرت  
   »101«موالى منى مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما 

كردنـد   ى مىكنيم و تو هنگامى كه آنان همداسـتان شـدند و نيرنـگ مـى    از خبرهاى غيب است كه به تو وح] ماجرا[اين 
   »102«نزدشان نبودى 

   »103«آورنده نيستند  و بيشتر مردم هر چند آرزومند باشى ايمان
   »104«جز پندى براى جهانيان نيست ] قرآن[خواهى آن  پاداشى از آنان نمى] كار[و تو بر اين 

  »105«گرداننـد   و زمين است كـه بـر آنهـا مىگذرنـد در حـالى كـه از آنهـا روى برمـى         ها در آسمانها و چه بسيار نشانه
   »106«گيرند  شريك مى] با او چيزى را[آورند جز اينكه  و بيشترشان به خدا ايمان نمى

  »107«خبرنـد بناگـاه آنـان را فـرا رسـد       آيا ايمنند از اينكه عذاب فراگير خدا به آنان دررسد يا قيامت در حـالى كـه بـى   
خـدا و مـن از    كنيم و منزه اسـت  ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى بگو اين است راه من كه من و هر كس پيروى

   »108«مشركان نيستم 
كرديم نفرستاديم آيا در زمين نگرديدهانـد تـا فرجـام     جز مردانى از اهل شهرها را كه به آنان وحى مى] نيز[و پيش از تو 

 اند بهتر اسـت آيـا نمـى    اند بنگرند و قطعا سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزگارى كرده آنان بوده كسانى را كه پيش از
   »109«انديشيد 

پنداشتند كه به آنان واقعا دروغ گفته شده يارى ما به آنان رسـيد پـس   ] مردم[نوميد شدند و ] ما[تا هنگامى كه فرستادگان 
   »110«عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد  ]لى[خواستيم نجات يافتند و كسانى را كه مى

سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق آنچـه  ، به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است
آورند رهنمود و رحمتى است  است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى] از كتابهايى[
»111«  

 


