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قرآن »خراسان دخرت نیشابور« با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری:
بخش دوم: بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1

------------------------------------------------------------------

مرتضی کریمی نیا

             چکیده
این مقاله )در ادامۀ بخش نخست آن در شماره پیشین مجله( به معرفی و بررسی قرآنی کهن از قرن 

پنجم هجری می پردازد که در اوایل قرن ششم هجری در تملک دختری به نام خراسان بنت ابی القاسم 

بن علی بن مانکدیم قرار داشته است. تاکنون 12 جزء مختلف از این قرآن در کتابخانه های مختلف 

در ایران و جهان یافت شده است. نام مالک نسخه در آغاز جزء اول این قرآن همراه با نسب وی تا 

امام علی بن ابی طالب ذکر شده است و نشان می دهد اجداد وی از علویان طبرستان بوده اند، اما 

جد پدر وی یک سده قبل از کتابت نسخه به نیشابور مهاجرت کرده است. این قرآن در 30 پارۀ مجزا 

همراه با ترجمۀ فارسی با خط نسخ کهن و احتماال در نیشابور )محل زندگی خراسان بنت ابی القاسم( 

کتابت شده است. متن قرآن به قرائتی مرکب از ِکسائی، ابن عامر، و ابوعمرو نوشته شده است. ترجمۀ 

فارسی آیات با آنکه متأثر از سبک و واژگان ترجمۀ تفسیر طبری است، اما دارای اختصاصات امالیی، 

واژگانی و لهجه ای مخصوص به خود است. در بخش دوم مقاله، متن کامل ترجمۀ فارسی یک جزء 

از این قرآن )نسخۀ ش 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی( بازنویسی و بررسی شده است.

تصاویر  دریافت  در  که  سپاس گزارم  اسالمی  شورای  مجلس  کتابخانۀ  در  خطی  نسخ  بخش  مدیران  از   .1

نسخه های خطی مساعدت کردند. از استاد آذرتاش آذرنوش و دوست گرامی، سیدمحمد عمادی حائری برای 

گفتگوهای سازنده شان در خصوص تاریخ ترجمه های فارسی کهن، و از فرزندم، مجتبی کریمی نیا برای یاری اش 

در بازخوانی متن نسخه سپاس گزارم. 
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در شمارۀ پیشین از مجلۀ ترجمان وحی مبین معرفی مفّصلی از قرآنی سی پاره، موسوم 
به قرآن خراسان بنت ابی القاسم همراه با بازنویسی و تحلیل متن قرآن و ترجمۀ فارسی از 
قرآن  این  از  آوردم.  تهران(  دانشگاه  کتابخانۀ مرکزی  در  )نسخۀ 2156  آن  اجزاء  از  یکی 
کامل که در قرن ششم هجری در تملک زنی به نام خراسان در شهر نیشابور بوده، اکنون 12 
جزء مختلف در موزه ها و کتابخانه های مختلف ایران و جهان یافت شده است که فهرست 

آنها در این جدول آمده است:

تعداد شماره نسخهمحل کتابخانهجزء
برگ

سوره ها و آیات

فاتحه ـ بقرة، 275241136آستان قدس رضویجزء 1

یوسف، 76ـ ابراهیم، 27533952آستان قدس رضویجزء 13

اسراء، 19ـ کهف، 27544874آستان قدس رضویجزء 15

احزاب، 32 ـ یس، 27554921آستان قدس رضویجزء 22

محمد، 14 ـ ذاریات، 27563231آستان قدس رضویجزء 26

فرقان، 23 ـ نمل، 46505256آستان قدس رضویجزء 19

نمل، 57 ـ عنکبوت، 46514945آستان قدس رضویجزء 20

نساء، 24 ـ نساء، 200248147مجلس شورای اسالمیجزء 5

فصلت، 46ـ جاثیه، 15851ص2003مجلس شورای اسالمیجز ء 25

مجادلة، 14ـ تحریم، 15812ص2003مجلس شورای اسالمیجزء 28

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه جزء 14
تهران

حجر، 1ـ نحل، 215654128

حراج ساتبیز لندن)18 جزء 16
اکتبر 2001(

کهف، 75ـ طه، 52135کاالی ش 24

در  اکنون  که  را  قرآنی  کهن  فارسی  ترجمۀ  این  از  دیگری  بخش  مقال،  آن  ادامۀ  در 
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی قرار دارد، در این شماره معرفی و بازنویسی می کنم. 

این نسخه به شمارۀ 2002 حاوی یک جزء قرآن کریم، سورۀ نساء، آیات 24 تا 147 

1. نسخۀ 2003 در مجلس شورای اسالمی در واقع حاصل کنارهم نهادن 2 جزء از این قرآن است. از آغاز تا 
ص 79، حاوی جزء 25 قرآن کریم و از ص 80 تا 158، حاوی جزء 28 قرآن کریم است. انتهای جزء 25 

و ابتدای جزء 28 در این نسخه مفقود است.
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)جزء پنجم قرآن( است که در 95 صفحه کتابت شده و همانند دیگر پاره ها، ترجمۀ میان 
سطری فارسی با حروف ریزتر در میان سطور قرآنی آمده است.1 متن قرآن به خط نسخ 
شده  استفاده  شنگرف  نقطه گذاری  قدیمی  نظام  از  آن،  اعراب گذاری  برای  و  است  کهن 
 و همزه اضافه شده است. 

ّ
است. با این همه، بعدها رنگ سبز برای نشان دادن تشدید، مد

آیات قرآنی در این نسخه ـ به سنت قرآن نویسی متداول در قرون میانه ـ به ترکیبی از قرائات 
 همواره با متن آیات 

ً
مختلف قراء سبعه کتابت شده و ترجمۀ فارسی نیز از این جهت، تقریبا

مطابقت دارد. به برخی از مهم ترین این موارد در پانویس های ذیل جدوِل قرآن و ترجمه 
فارسی اشاره کرده ام.

همانند دیگر پاره های این قرآن، رنگ سورمه ای یا الجورد برای تغییر و نشان دادن یک 
 و مواضع وقف 

ّ
 قرائت حمزه و ِکسائی( و نیز برای اظهار موارد مد

ً
قرائت خاص )معموال

ا )نساء، 58( با رنگ الجورد در ص 28 نشان می دهد که   کتابت و ِاعراب َنِعمَّ
ً
است. مثال

 مطابق با حمزه، کسائی و ابن عامر اعراب گذاری شده است. همچنین در 
ً
این کلمه بعدا

 
ً
الحا( کتابت شده، و بعدا ص 81، ان یصالحا )نساء 128( مطابق با 4 قاری غیر کوفه )َیصَّ

کسی با رنگ الجورد، آن را به صورت ُیصِلحا )قرائت کوفی( اعراب گذاری کرده است. نیز 
عبه و ِکسائی و حمزه، و در همین 

ُ
حَصنَّ با رنگ الجورد مطابق با قرائت ش

َ
در ص 4، فاذا ا

صفحه، المحِصنات مطابق با قرائت ِکسائی، اعراب گذاری شده است.
فارسی  ترجمۀ  و  قرآن  متن  کهنگی  بر   

ّ
دال متعددی  شواهد  مقاله،  نخست  بخش  در 

را آوردیم که تکرار آن ها در اینجا الزم نیست. تنها به فهرستی اجمالی از برخی واژه ها و 
ترکیب های خاص فارسی اشاره می کنیم: الفریضة: بریده // أخدان: دوستکانان // فالتبغوا: 
نشوزا:   // را  او  بنفرید  َعَنُه: 

َ
ل  // پایندان  ِکفل:   // نازنده  کشنده  فخورا:   

ً
مختاال  // مه جویید 

 // : وی گناه 
ً
//بریئا فراخ کار  واسع:   // بسامان شدند  اصلحوا:   // اولی تر  اولی:   // بدسازی 

َسهم: 
َ
ارک  // را  خویش  تنهای  گویند  پاکیزه  انفسهم:  ون 

ُّ
ُیزک  // شوی مندان  المحصنات: 

نگونبار کرد // المجاهدین: کوشندگان.

بازنویسی متن نسخۀ ش 2002 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
تمامی نسخه های کهن ترجمۀ فارسی از قرآن واجد اهمیت اند. حتی نسخه هایی که 
 »ترجمۀ رسمی« را با اصالح، تغییر، نوشدگی یا حتی با 

ً
کاتب یا مترجم در آنها احتماال

ی، تهران، 
ّ
1. برای سایر اطالعات فیزیکی نسخه نک.: فهرست نسخه های خّطی کتابخانۀ مجلس شورای مل

1344، ج 6 ص 2.
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بدخوانی یا اشتباه خوانی می نویسد، در تاریخ زبان و خط فارسی و نیز در سیر تاریخی 
ترجمۀ فارسی قرآن از اهمیت بسیار برخوردارند. به جهت اهمیت قرآن حاضر از حیث 
ترجمۀ فارسی، متن فارسی ترجمه قرآن تنها از یک جزء آن )نسخۀ ش 2002 کتابخانۀ 
مجلس شورای اسالمی( را بازنویسی کرده ام. طبیعی است که در اینجا، تحلیل متن قرآن 

و قرائت یا رسم به کار رفته در نسخه مورد نظر نبوده است.
در جدول زیر، در ستون اول، شمارۀ صفحۀ متن در نسخه را آورده ام. در ستون دوم، 
متن آیات قرآن بنابر رسم رایج عثمانی و قرائت حفص از عاصم آمده است )ش 2002 
و  رسم  در  هم  کتابخانه ها  دیگر  در  آن  اجزای  سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس  کتابخانۀ 
هجای مصحف و هم در قرائت متن قرآن، متفاوت از قرائت و رسم رایج است(. در ستون 
سوم، متن ترجمۀ فارسی با حفظ امالی کلمات مطابق با اصل نسخه آمده است. در اینجا 
تنها به اغالط واضح امالیی در متن نسخه تذکر داده شده است. در ستون چهارم و آخر، 
متن ترجمۀ فارسی بنابر امال و نقطه گذاری امروزی بارنویسی شده است. در این قسمت 
بیشترین  هم  و  شود  ساده  خواندن  برای  هم  متن  تا  شود  اعمال  تغییر  کمترین  کوشیده ام 

شباهت را به اصل همراه داشته باشد.

□



     149  ...قرآن »خراسان دختر نیشابور« با ترجمۀ فارسی    

بازنویسی منت نسخه منت ترجمۀ فارسی در نسخۀ خطی منت آیات قرآن
شامرۀ 

آیات

آنکه  از زنان مگر  و شوی مندان 
شما[1   ]دستهای  پادشاهست 
حالل  و  شما.  بر  خدای  کتاب 
کرد شما را آنچه جز از آن است 
بخواستهای  بجویید  که  را  شما 
و  پلیدان  نه  باشید  پاکان  شما، 

زناکنندگان

مکر  زٮان  از  شوي مندان  و 
}دستهای  ٮادشاهست  انک 
شما  بر  حذاي  کٮاب  شما{ 
جذ  اٮج  ڔا  شما  کرڊ  و حالل 
ٮحوٮٮذ  که  ڔا  شما  انست  از 
ٮاشیذ  ٮاکان  سما  ٮخواستهاء 
زٮاکنندکان و  ٮلیذان  نه 

َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الّنَِساء 
ْيَمانُُكْم 

َ
إاِلَّ َما َملََكْت أ

ِحلَّ 
ُ
كَِتاَب الّلِ َعلَيُْكْم َوأ

ن 
َ
ا َوَراء َذلُِكْم أ لَُكم مَّ

ِْصننَِي  ْمَوالُِكم مُّ
َ
تَبَْتُغواْ بِأ

َغْيَ ُمَسافِِحنَي 

1

شما  گیرید  برخورداری  آنچه 
ایشانرا  بدهید  ایشان،  از  بدان 
واجب  ایشان،  کاوینها]ی[ 
شما  بر  تنگی  نیست  و  کرده. 
بدان  شوید  پسندکار  آنچه  در 
بریده. که خدای هست  از پس 
 ۞ درست گفتار  درستکار  دانا 

و هر که

اٮج برخورداي کیرٮذ شما ٮذان 
از ایشان ٮدهیذ اٮشانرا کاوٮنها 
ٮٮست  و  کرڊه  واحب  ایشان 
ٮسندکاڔ  دراٮج  شما  بر  تٮکی 
که  برٮده  بس  از  ٮذان  سوٮذ 
کاڔ  درٮ  دانا  هست  حذاي 
که هر  و   ۞ کڡتاڔ  درسٮ 

ِمنُْهنَّ  بِهِ  اْسَتْمَتْعُتم  َفَما 
فَرِيَضًة  ُجورَُهنَّ 

ُ
أ فَآتُوُهنَّ 

فِيَما  َعلَيُْكْم  ُجَناَح  َوالَ 
تََراَضيُْتم بِهِ ِمن َبْعِد الَْفرِيَضةِ 
َحِكيًما   َعلِيًما  َكَن  اللَّ  إِنَّ 

٢٤ َوَمن 

2

بزنی  که  افزونی  شما  از  نُتواند 
گرویدگان،  آزاد  پاک  زنان  کند 
دستهای  شد  پادشاه  آنچه  از 
شما از کنیزکان شما گرویدگان. 
ایمان  به  داناترست  خدای  و 
برخی؛  از  برخی شما  ایشان.2  
فرمان  به  ایشانرا  کنید  بزنی 

خداوندان ایشان

که  افزونی  شما  از  تُوانذ  نه 
ازاد  ٮاک  زٮان  کند  ٮزنی 
شذ  ٮاذشا  اٮج  از  کڔوٮذاکان 
شما  کنیرکان  از  شما  ڊستهاء 
کروٮذکان و حذاي دانا ترست 
از  شما  برخی  اٮشان  ٮاٮمان 
اٮشانرا  کنید  ٮزنی  برخی 
ایشان  حذاوٮدان  ٮڡرمان 

ن 
َ
أ َّْم يَْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوالً  ل

يَنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت 
ْيَمانُُكم 

َ
أ َملََكْت  ّمِا  فَِمن 

الُْمْؤِمَناِت  َفَتَياتُِكُم  ّمِن 
بِإِيَمانُِكْم  ْعلَُم 

َ
أ َواللُّ 

َبْعٍض  ّمِن  َبْعُضُكم 
ْهلِِهنَّ

َ
فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أ

  

3

کاوینها]ی[  ایشانرا  بدهید  و 
ایشان بنیکوی، پاکیزگان باشند، 
گیرندگان  نه  و  زناکنندگان،  نه 
دوستکانان؛ چون پاکیَزه باشند، 
اگر آرند پلیدی، بر ایشان باشد 
نیمی از آنچه بر زنان پاکیزه آزاد 

باشد از عذاب

و ٮدهٮذ اٮشانڔا کاوٮنها اٮشان 
نه  ٮاشند  ٮاکٮزکان  بنیکوی 
کیرندکان  و  نه  رناکنندکان 
دوسٮکانان حون باکٮَزه ٮاشند 
اٮشان  ٮر  بلیذی  ارند  اکڔ 
زٮان  بڔ  اٮج  از  نیمی  ٮاشذ 
عذاب از  ٮاشذ  ازاذ  ٮاکیزه 

بِالَْمْعُروِف  ُجورَُهنَّ 
ُ
أ َوآتُوُهنَّ 

ُمَسافَِحاٍت  َغْيَ  ُمَْصَناٍت 
فَإِذَا  ْخَداٍن 

َ
أ ُمتَِّخَذاِت  َوالَ 

بَِفاِحَشٍة  َتنْيَ 
َ
أ فَإِْن  ْحِصنَّ 

ُ
أ

َعَ  َما  نِْصُف  َفَعلَيِْهنَّ 
الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعَذاِب

4

1. افتادگی در نسخه است.
2. ترجمۀ ایمانکم به »ایمان ایشان« و با ضمیر غایب، ناشی از سهو کاتب می تواند باشد.
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آن آنراست که بترسد بزه از شما. 
را؛  شما  بهتر  کنید،  صبر  اگر  و 
بخشاینده  و  آمرزگار  خدای  و 
است ۞ می خواهد خدای که 
نماید  راه  و  ]را[،  شما  کند  پیدا 
شما را، راه آنان که از پیش شما 
و  شما؛  بر  دهد  توبه  و  بودند 
و  راست کردار  داناست  خدای 

راست گفتار ۞

ار  ٮره  ٮترسذ  که  انراست  ان 
بهتر  کنید  صبر  اکڔ  و  شما 
و  امڔزکاڔ  خذاي  و  ڔا  شما 
مے خواهذ   ۞ ٮحشاٮٮده ست 
راه  و  کٮد شما  ٮٮذا  که  حذاي 
از  که  انان  راه  را  شما  نمایذ 
ٮٮش شما بودنڊ و توٮه دهذ بر 
راسٮ  داناست  حذاي  و  شما 
۞ کڡتار  راسٮ  و  کردار 

َذلِـَك لَِمـْن َخـِشَ الَْعَنـَت 
واْ َخْيٌ  ن تَْصـِبُ

َ
ِمنُْكـْم َوأ

لَُّكـْم َواللُّ َغُفـوٌر رَِّحيـٌم 
َ لَُكْم  ٢٥ يُرِيـُد اللُّ ِلُبنَّيِ
ِيـَن  الَّ ُسـَنَ  َوَيْهِديَُكـْم 
َوَيُتـوَب  َقبْلُِكـْم  ِمـن 
َعلِيـٌم  َواللُّ  َعلَيُْكـْم 

 ٢٦ َحِكيـٌم

5

توبه  که  می خواهد  خدای  و 
آنان  می خواهد  و  شما  بر  دهد 
را  شهوات  کردند  پسروی  که 
 ۞ بزرگ  گشتنی  بگردند  که 
می خواهد خدای که سبک کند 
از شما، و بیافرید آدمی را سست 

۞ ای آنان که بگرویدند، مه

ٮوٮه  که  مے خواهذ  حذاي  و 
دهذ بر شما و مي خواهذ انان 
که بسروی کردنڊ شهوات را 
که بکردٮذ کستٮی بزرک ۞ 
مے خواهذ حذاي که سٮک کٮد 
از شما و ٮٮاڡرٮذ ادمی ڔا سست 
انان که ٮکروٮدٮد مه  ۞ اي 

َيُتــوَب  ن 
َ
أ يُرِيــُد  َواللُّ 

ــَن  ِي ــُد الَّ ــْم َوُيرِي َعلَيُْك
ن 

َ
أ ــَهَواِت  الشَّ يَتَّبُِعــوَن 

َعِظيًمــا  َميْــاًل  تَِميلُــواْ 
ن ُيَّفِــَف 

َ
}٢٧ يُرِيــُد اللُّ أ

ــاُن  ــَق اإِلنَس َعنُكــْم وَُخلِ
َهــا  يُّ

َ
َضعِيًفــا }٢٨ يَــا أ

ِيــَن آَمُنــواْ اَل  الَّ

6

شما  میان  شما  مالهای  خورید 
بازارگانی  باشد  که  مگر  بناحق، 
شید 

ُ
و مک از شما؛  شنودی 

ُ
از خ

خدای  که  را  خویش  تنهای 
و   ۞ بخشاینده  بشما  هست 
هر که کند آن بدشمنان و ستم، 
در  را  او  آرند  اندر  که  بود  زود 

آتش و هست

مٮان  شما  مالهاء  خوریذ 
ٮاشذ  که  مکر  ٮٮاحق  شما 
از  خشنودي  از  ٮازارکاني 
را  تٮها خویش  شما و مکشیذ 
که حذاي هست بشما ٮحشاینده 
۞ و هر ک کند ان ٮڊشمنان 
اٮڊرارند  که  بوذ  روذ  ستم  و 
هست  و  اتش  در  را  او 

بَيَْنُكْم  ْمَوالَُكْم 
َ
أ ُكلُواْ 

ْ
تَأ

تَُكوَن  ن 
َ
أ إاِلَّ  بِاْلَاِطِل 

ّمِنُكْم  تََراٍض  َعن  ِتَاَرةً 
نُفَسُكْم إِنَّ اللَّ 

َ
َواَل َتْقُتلُواْ أ

َكَن بُِكْم رَِحيًما ٢٩ َوَمن 
َوُظلًْما  ُعْدَوانًا  َذلَِك  َيْفَعْل 

فََسوَْف نُْصلِيهِ نَاًرا َوَكَن 

7
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اگر   ۞ آسان  خدای  بر  آن 
بزرِگ  گناهان  از  بپرهیزید 
او،  از  را  شما  بازمی زنند  آنچه 
بدیها]ی[  شما  از  بپوشانیم 
شما و درآریم شما را درآوردنی 
بزرگوار ۞ و آرزو مکنید آنچه 
فضل کرد خدای بدان برخی را 
از شما بر برخی. مردانرا بهره ای 

است از آنچه ساختند

اکڔ   ۞ اسان  حذاي  بر  ان 
بزڔک  کٮاهان  از  ٮبرهیزٮذ 
را  شما  مے زنند  ٮاز  اٮج 
ٮدیها  شما  از  ٮٮوسانیم  ازو 
ڔا  شما  درارٮم  و  شما 
 ۞ ٮررکواڔ  دراوردني 
فضل  اٮج  مکنید  ارزو  و 
را  ٮرخی  ٮذان  حذای  کرڊ 
مڔدانڔا  برخي  بر  شما  از 
ساختنڊ  اٮج  از  ٮهره ءاست 

إِن  يَِسًيا ٣٠  ذَلَِك َعَ الّلِ 
َتَْتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه 
َسّيَِئاتُِكْم  َعنُكْم  نَُكّفِْر 
َكرِيًما  ْدَخالً  مُّ َونُْدِخلُْكم 
َل  فَضَّ َما  َتَتَمنَّوْاْ  َوالَ   ٣١{
اللُّ بِهِ َبْعَضُكْم َعَ َبْعٍض 
ا اْكتََسُبواْ  ّلِلرَِّجاِل نَِصيٌب ّمِمَّ

8

آنچه  از  است  بهره  زنانرا  و 
ساخَتند. و خواهید از خدای از 
فضل او که خدای هست به همه 
را  کسی  هر  و   ۞ دانا  چیز 
کردیم دوستان از آنچه گذاشت 
آن  و  خویشان.  و  پدر  و  مادر 
دستها]ی[  ببست3   که  کسانی 

شما،

اٮج  از  است  ٮهره  زٮانرا  و 
ساختَٮد و خواهیذ از حذاي از 
فضل او که حذاي هست ٮهمه 
را  کسی  هر  و  ڊانا ۞  حیز 
کردٮم دوستان از اٮج کذاست 
و  خوٮشان  و  ٮذڔ  و  ماذر 
انکسانی که بٮست ڊستها شما 

ا  ّمِمَّ نَِصيٌب  َولِلّنَِساء 
ِمن  اللَّ  لُواْ 

َ
َواْسأ اْكتََسْبَ 

بُِكّلِ  َكَن  اللَّ  إِنَّ  فَْضلِهِ 
 ٍ

َولُِكّ  ٣٢ َعلِيًما  ٍء  َشْ
تََرَك  ا  ِممَّ َمَواِلَ  َجَعلَْنا 
ِيَن  َوالَّ قَْرُبوَن 

َ
َواأل اِن  الَْواِلَ

ْيَمانُُكْم
َ
َعَقَدْت أ

9

ایشان؛  بهره]ی[  ایشانرا  بدهید 
چیز  همه  بر  هست  خدای  که 
گماشتگان  مردان   ۞ گواه 
نهاد  فضل  بدانچه  زنان  بر 
بر  ایشان  از  را  برخی  خدای 
کردند  هزینه  بدانچه  و  برخی، 
زنان  خویش.  خواستهای  از 
بسامان فرمان برداران نگاهداراِن

که  اٮشان  ٮهره  اٮشانرا  ٮدهٮد 
حذاي هست بر همه حیز کواه 
۞ مردان کماسٮکان ٮر زنان 
ٮذاٮح فصل ٮهاد حذاي ٮرخی 
را ار ایشان بر ٮرحي و ٮذاٮح 
خواستهاء  از  کردند  هزٮنه 
ٮسامان  زٮان  خویش 
ڊاران ٮکاه  ٮرداران  ڡرمان 

فَآتُوُهْم نَِصيَبُهْم إِنَّ اللَّ َكَن 
 ٣٣ َشِهيًدا  ٍء  َشْ  ِ

ُكّ َعَ 
الّنَِساء  اُموَن َعَ  قَوَّ الرَِّجاُل 
َعَ  َبْعَضُهْم  اللُّ  َل  فَضَّ بَِما 
ِمْن  نَفُقواْ 

َ
أ َوبَِما  َبْعٍض 

احِلَاُت قَانَِتاٌت  ْمَوالِِهْم فَالصَّ
َ
أ

َحافَِظاٌت 

10
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داشت  نگاه  بدانچه  نهان  و  راز 
ترسید  که  زنان  آن  و  خدای. 
دهید  پند  ایشان،  نافرمانی  از 
ایشان  از  ببرید  و  ایشانرا، 
بزنید  و  جایگاه ها،  بستر   در 
ایشانرا. اگر فرمان برند شما را، 
که  راهی؛  ایشان  بر  مه جویید 
خدای هست برتر و بزرگتر ۞

ٮکاه  ٮذاٮج  نهان  و  راز 
که  زٮان  ان  و  حذاي  داست 
اٮشان  ناڡرماني  از  ترسٮد 
از  ٮٮریذ  و  اٮشانرا  دهیذ  ٮٮد 
جایکاهها  ٮستر  دڔ  ایشان 
ڡرمان  اکڔ  ایشانرا  ٮزٮٮد  و 
حوٮٮذ  مه  ڔا  شما  ٮرند 
حذاي  که  راهي  اٮشان  ٮر 
۞ ٮررکتر  و  ٮرتر  هست 

اللُّ  َحفَِظ  بَِما  ّلِلَْغيِْب 
نُُشوزَُهنَّ  َتَافُوَن  َوالالَِّت 
ِف  َواْهُجُروُهنَّ  فَعُِظوُهنَّ 
فَإِْن  َواْضُِبوُهنَّ  الَْمَضاِجِع 
َطْعَنُكْم فَاَل َتبُْغواْ َعلَيِْهنَّ 

َ
أ

َعلِيًّا  َكَن  اللَّ  إِنَّ  َسبِياًل 
َكبًِيا ٣٤

11

میان  بترسید شما خالف  اگر  و 
از  داوری  بفرستید  زن،  و  شوی 
کسان  از  داوری  و  مرد  کسان 
زن، اگر خواهید بسامان شوند، 
ایشان  میان  خدای  کند  ساخته 
که خدای هست دانا و بینا ۞ 
و بترسید خدایرا و انباز مگیرید 

با او چیزی و با مادر و پدر

و اکڔ ٮترسٮد سما حالف مٮاں 
داوری  ٮڡرستید  زن  و  سوی 
از  داوري  و  مرڊ  کسان  از 
که  خواهیذ  اکر  زں  کسان 
کٮد  ساحته  سوٮذ  ٮسامان 
حذای  که  اٮشان  مٮاں  حذاي 
هست دانا و ٮٮنا ۞ و ٮٮرسید 
ٮا  مکیرٮذ  انباز  و  حذایرا 
بدز  و  مادر  ٮا  و  حٮری  او 

بَيْنِِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  ِإَوْن 
ْهلِهِ 

َ
أ ّمِْن  َحَكًما  فَابَْعُثواْ 

ْهلَِها إِن يُرِيَدا 
َ
وََحَكًما ّمِْن أ

إِْصالًَحا يُوَّفِِق اللُّ بَيَْنُهَما إِنَّ 
  ٣٥ َخبًِيا  َعلِيًما  َكَن  اللَّ 
َواْعُبُدواْ اللَّ َواَل تُْشُِكواْ بِهِ 

يِْن َشيًْئا َوبِالَْواِلَ

12

خداونِد  با  و  کردن  نیکوی 
دراویشان،  و  یتیمان  و  خویشی 
همسایه  و  خویشان،  همسایه  و 
پهلو]ی[  که  یاری  و  بیگانه، 
آنچه  و  راه گذری،  و  توست، 
شما؛  دستها]ی[  است  پادشاه 
که  آنرا  ندارد  دوست  خدای  که 

باشد کشنده نازنده ۞

خداوند  ٮا  کردن  نٮکوي 
خویشی و ٮٮٮمان و دروایشان 
و همسایه خویشان و همساٮه 
ٮهلو  که  ٮاری  و  ٮٮکانه 
اٮح  و  کذري  راه  و  توست 
که  شما  دستها  ٮاذشاست 
انرا  ندارذ  دوست  حذاي 
۞ نارنڊه  کشنده  ٮاشد  که 

الُْقْرىَب  َوبِِذي  إِْحَسانًا 
َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَم 
َواجْلَارِ  الُْقْرىَب  ذِي  َواجْلَارِ 
بِاجَلنِب  اِحِب  َوالصَّ اجْلُُنِب 
َملََكْت  َوَما  بِيِل  السَّ َوابِْن 
ُيِبُّ  الَ  اللَّ  إِنَّ  ْيَمانُُكْم 

َ
أ

َمن َكَن ُمَْتاالً فَُخوًرا ٣٦ 

13

و  می کنند  بخیلی  که  آنان 
ببخیلی  مردمانرا  می فرمایند 
ایشان  داد  آنچه  می پوشند  و 
خویش؛  فضل  از  خدای  را 
عذاب  کافرانرا  ما  ساختیم  و 
ننده ۞ و آنان که هزینه 

ُ
خوارک

ایشان  خواستها]ی[  می کنند 
نه میگروند  و  مردمان  بدیدار 

بخدای و نه

و  مے کنند  ٮحٮلی  که  انان 
ٮٮحٮلي  مردمانرا  مے ڡرمایند 
اٮشانرا  داذ  اٮح  می ٮوسند  و 
و  خوٮش  ڡضل  از  حذاي 
عذاب  کافرانڔا  ما  ساختٮم 
که  انان  و   ۞ ُکننده  خواڔ 
خواستها  مے کنند  هزٮنه 
و  مردمان  ٮدٮدار  ایشان 
نه  و  ٮحذاي  مي کروند  ٮه 

ُمُروَن 
ْ
َوَيأ َيبَْخلُوَن  ِيَن  الَّ

َوَيْكُتُموَن  بِاْلُْخِل  الَّاَس 
فَْضلِهِ  ِمن  اللُّ  آتَاُهُم  َما 
َعَذابًا  لِلَْكفِرِيَن  ْعَتْدنَا 

َ
َوأ

يُنفُِقوَن  ِيَن  َوالَّ  ٣٧ ِهيًنا  مُّ
َواَل  الَّاِس  رِئَاء  ْمَوالَُهْم 

َ
أ

يُْؤِمُنوَن بِالّلِ َواَل

14
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بروز رستخیز؛ و هرکه باشد دیو 
َیاری است ۞  بد  یاری،  را  او 
و چیست بر ایشان، اگر بگروند 
هزینه  و  پسین،  روز  و  بخدای 
از آنچه روزی کرد ایشانرا  کنند 
خدای؟ و هست خدای بدیشان 

دانا ۞ که خدای ستم نکند

هرک  و  رسٮحیر  بروز 
ٮد  ٮاری  ڔا  او  دیو  ٮاسذ 
بر  حٮست  و  است ۞  یَاری 
ٮحذاي  ٮکرونڊ  اکڔ  ایشان 
کنند  هزٮنه  و  بسین  روز  و 
ایشانرا  کرد  روزی  اٮج  از 
ٮذٮشان  حذاي  هست  و  حذاي 
نکٮد  ستم  کحذاي   ۞ دانا 

يَُكِن  َوَمن  اآلِخرِ  بِاْلَوِْم 
فََساء  قَرِيًنا  َلُ  يَْطاُن  الشَّ
َعلَيِْهْم  َوَماَذا    ٣٨ قِرِيًنا 
اآلِخرِ  َواْلَوِْم  بِالّلِ  آَمُنواْ  لَْو 
اللُّ  َرزََقُهُم  ا  ِممَّ نَفُقواْ 

َ
َوأ

  ٣٩ َعلِيًما  بِِهم  اللُّ  َوَكَن 
إِنَّ اللَّ اَل َيْظلُِم 

15

از  را  تو  کنند  متابعت  که  آن 
دوزخ  که  به درستی  و  گمراهان. 
همگان.  است  ایشان  وعده گاه 
آن را هفت در است هر دری را 
کرده.  قسمت  پاره ای  ایشان  از 
در  پرهیزگاران  که  به درستی 

بهشت هااند و چشمه هایی.

از  ترا  کٮٮد  متابعت  انک 
که  ٮدرستی  و   ۞ ُکم راهان 
اٮشانست  کاه  وعده  دوزخ 
در  هفت  انرا   ۞ همکان 
ایشان  از  را  دڔي  هر  است 
 ۞ کرده  قسمت  باڔهء 
دڔ  ٮرهیزکاران  که  ٮدرستی 
۞ جشمهاي  و  بهشتهاانڊ 

ٍة ِإَون تَُك َحَسَنًة  ِمثَْقاَل َذرَّ
نُْه  ُ لَّ ِمن  َوُيْؤِت  يَُضاِعْفَها 
فََكيَْف   ٤٠ َعِظيًما  ْجًرا 

َ
أ

ٍة بَِشِهيٍد  ِ أمَّ
إَِذا ِجئَْنا ِمن ُكّ

َهُؤالء  َعَ  بَِك  وَِجئَْنا 
ِيَن  َشِهيًدا ٤١ يَوَْمئٍِذ يََودُّ الَّ

َكَفُرواْ وََعَصُواْ الرَُّسوَل

16

زمین  بدیشان  کنند  راست  اگر 
و پنهان نکنند از خدای سخنی 
بگرویدند!  که  آنان  ای   ۞
شما  و  بنماز  مکنی4   نزدیکی 
مستان، تا بدانید آنچه می گویید، 
و نه جنب مگر گذرندگاِن راه تا 

نید؛ و اگر
ُ
غسل ک

اکر راست کنٮد ٮذٮشان زمین 
و ٮٮهان ٮکنند از حذاي سخنی 
ٮکروٮدٮد  که  اناں  اي   ۞
شما  و  بنماز  مکنی  ٮزدٮکی 
بدانیذ اٮج مے کوٮٮد  تا  مستان 
کذڔٮدکان  مکڔ  حنب  ٮه  و 
اکر و  ُکٮٮد  غسل  تا  ڔاه 

َواَل  رُْض 
َ
األ بِِهُم  تَُسوَّى  لَْو 

 ٤٢ َحِديًثا  اللَّ  يَْكُتُموَن 
ِيَن آَمُنواْ اَل َتْقَرُبواْ  َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

 َ َحتَّ ُسَكَرى  نُتْم 
َ
َوأ اَلةَ  الصَّ

َتْعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َواَل ُجُنًبا 
 َ َحتَّ َسبِيٍل  اَعبِرِي  إاِلَّ 

َتْغتَِسلُواْ ِإَون

17

با این همه،  التَقَرُبوا به صورت مفرد مخاطب، ناشی از سهو کاتب، می تواند باشد.   
ِ

4. ترجمۀ فعل جمع
 در جاهای مختلف، فعل های جمع مخاطب را به 

ً
همچنانکه در ادامه خواهیم دید، مترجم یا کاتب مکررا

یا  یا گویشی مترجم  نوعی سبک گفتاری  نشان دهندۀ  امر می تواند  این  گونه مفرد مخاطب ترجمه می کند. 
منطقۀ وی باشد.
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آید  یا  ر، 
َ

بر سف یا  بیماران  باشید 
یکی از شما از َحدث کردن، یا 
دست فراکرده باشید5  فرا زنان و 
نه یابید آب را، تیمم کنید بخاک 
برویهای  بمالید  خوشپاک،  نرم 
خویش  دستهای  و  خویش 
درگذارندۀ  هست  خدای  که 

آمرزنده ۞

ٮا  سفَر  بر  ٮا  ٮٮماران  باشید 
َحدث  از  شما  از  ٮکی  ایذ 
کرڊن ٮا دسٮ فرا کرده ٮاشید 
را  اب  ٮاٮٮد  نه  و  فرازٮان 
حوس  نرم  ٮخاک  کٮٮد  تیمم 
خویش  ٮروٮهاء  بمالیذ  باک 
حذاي  که  خویش  دستهاء  و 
هست در کذارٮده امڔڔنذه ۞

َسَفٍر  َعَ  ْو 
َ
أ رَْض  مَّ ُكنُتم 

ّمِن  ّمِنُكم  َحٌد 
َ
أ َجاء  ْو 

َ
أ

الّنَِساء  اَلَمْسُتُم  ْو 
َ
أ الَْغآئِِط 

ُمواْ  َفَتَيمَّ َماء  َتُِدواْ  فَلَْم 
فَاْمَسُحواْ  َطّيًِبا  َصعِيًدا 
إِنَّ  يِْديُكْم 

َ
َوأ بِوُُجوهُِكْم 

ا َغُفوًرا ٤٣ اللَّ َكَن َعُفوًّ

18

که  کسانی  آن  سوی  نه بینی 
بدادند ایشانرا بهره ای از کتاب؟ 
می خرند بیراهی را و می خواهند 
که گم شوند از راه ۞ و خدای 
و  شما  بدشمنان  داناترست 
بَود بخدای یار، و بسنده  بسنده 
از   ۞ ن 

ُ
ک نصرت  خدای  بَود 

آنان که جهود شدند

انکساني  سوي  بٮنی  نه 
از  ٮهرهء  اٮشانرا  کٮدادند 
راهي  بي  مے خرند  کتاب 
کم  که  می خواهنڊ  و  ڔا 
خذاي  و   ۞ ڔاه  از  سوند 
شما  ٮدسمنان  داناترست 
و  یار  بحذاي  بوذ  ٮسٮده  و 
ُکن  نصرت  خذاي  بوذ  ٮسٮده 
شذٮد  جهوذ  انانک  از   ۞

وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  الَّ إَِل  تََر  لَْم 

َ
أ

الِْكَتاِب  ّمَِن  نَِصيًبا 
اَللََة َوُيرِيُدوَن  وَن الضَّ يَْشَتُ
بِيَل ٤٤ َواللُّ  ن تَِضلُّواْ السَّ

َ
أ

َوَكَف  ْعَدائُِكْم 
َ
بِأ ْعلَُم 

َ
أ

ْبِالّلِ َوِلًّا َوَكَف بِالّلِ نَِصًيا  ِيَن َهاُدوا ٤٥ ّمَِن الَّ

19

از  را  سخن  می گردانید6 
می گویند:  و  آن   جایگاه های 
بیفرمان شدیم، و  بشنودیم ما و 
می گویند:  و  مه شنویا.  که  بشنو 
گردانیدن  را،  ما  کن  مراعات 
کردن  طعن  و  ایشان  بزبانهای 
فتندی 

ُ
گ ایشان  اگر  و  دین؛  در 

بشنودیم، و فرمان بردیم، و بشنو 
و بنگر بما،

از  را  سحں  مے کردانید 
مي کوٮٮد  و  ان  جایکاههاء 
فڔماں  ٮی  و  ما  بشنودٮم 
سٮوٮا  مه  کے  بشنو  و  شذیم 
ما  کں  مراعات  می کوٮند  و 
ایشان  ٮزٮانهاء  کرداٮٮدن  را 
اکر  دین و  و طعن کردن در 
و  ٮسنوذیم  کڡتندی  ایشان 
ڡرمان ٮردیم و بشنو و بنکر بما 

َواِضعِهِ  ُيَّرِفُوَن الَْكَِم َعن مَّ
وََعَصيَْنا  َسِمْعَنا  َوَيُقولُوَن 
َوَراِعَنا  ُمْسَمٍع  َغْيَ  َواْسَمْع 
ِف  َوَطْعًنا  لِْسنَتِِهْم 

َ
بِأ َلًّا 

ُهْم قَالُواْ َسِمْعَنا  نَّ
َ
اّلِيِن َولَْو أ

َطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرنَا 
َ
َوأ

20

َمسُتُم )مطابق قرائت حمزه و ِکسائی( آمده است، اما تأثیر این اختالف قرائت در 
َ
5. در متن قرآن در نسخه، ل

ترجمۀ فارسی مشهود نیست.

کاتب  سهو  از  ناشی  مخاطب  صورت  به  فعل  نگارش  و  است  »می گردانند«  اینجا  در  صحیح  ترجمۀ   .6

آنکه، در متن نسخه، قرائت  فُوَن( نداریم. خاصه  َرِّ با می گردانید )حتُ باشد. هیچ قرائتی هم مطابق  می تواند 

فُوَن آمده است. ُیَرِّ
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ر، و 
َ
پاینده ت ایشانرا و  بودی بهتر 

خدای  ایشانرا  کرد  نفرین  لکن 
مگر  بنمی گروند  ایشان،  بکفر 
دادند  که  آنان  ای   ۞ اندک 
بدانچه  بگروید  کتاب!  ایشانرا 
که  آنرا  باوردارنده  ما  فرستادیم 
آنکه محو  پیش  از  با شماست، 
کنیم ُرویها را؛ بازگردانیم آنرا بر

ٮاٮٮده  و  ایشانرا  ٮهتر  بوذي 
ایشانرا  کرذ  ٮڡرٮں  ولکں  تَر 
حذاي بکفر ایشان ٮٮمی کڔونذ 
که  انان  اي   ۞ اندک  مکڔ 
بکروٮذ  کتاب  اٮشانرا  داذند 
ٮاوردارنڊه  ما  ٮذاٮج ڡرستادٮم 
از  شماست  کبا  که  انرا 
ُرویها  کنیم  محو  انک  ٮٮش 
بر انر}ا{  کردانیم  ٮاز  ڔا 

قَْوَم 
َ
َوأ َُّهْم  ل ا  َخْيً لََكَن 

اللُّ  لََّعَنُهُم  َولَِكن 
إاِلَّ  يُْؤِمُنوَن  فَاَل  بُِكْفرِهِْم 
ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا   ٤٦ قَلِياًل 

بَِما  آِمُنواْ  الِْكَتاَب  وتُواْ 
ُ
أ

َمَعُكم  لَِّما  قًا  ُمَصّدِ ْلَا  نَزَّ
ن نَّْطِمَس وُُجوًها 

َ
َها َعَّمِن َقبِْل أ َفَنُدَّ

21

کنیم  نفرین  یا  آن،  پشتهای 
کردیم  نفرین  چنانچه  ایشانرا 
باشد  و  را؛  شنبه  خداوندان 
که   ۞ کرده  خدای  فرمان 
خدای نیامرزد آنرا که انباز گیرد 
باو، و بیامرزد آنچه فرود آنست 
آنرا که خواهد؛ و هرکه انباز گیرد 
فرابافت  که  بدرستی  بخدای، 

بزهی بزرگ ۞

کنیم  ٮفرٮن  ٮا  ان  بشتهاء 
کردٮم  ٮڡرٮں  جناٮج  ایشانرا 
باشذ  و  را  سنبه  خذاوٮدان 
که   ۞ کرڊه  خذاي  ڡرمان 
انباز  که  انرا  نیامرزد  خذاي 
کیرذ ٮاو و ٮٮامڔزذ اٮج فروذ 
انست انرا که حواهذ و هرک 
ٮدرستی  ٮحذاي  کیرذ  انبار 
ٮزرک ۞ بزهء  فراٮافت  که 

ْو نَلَْعَنُهْم َكَما لََعنَّا 
َ
ْدبَارَِها أ

َ
أ

ْمُر 
َ
أ َوَكَن  بِْت  السَّ ْصَحاَب 

َ
أ

إِنَّ اللَّ اَل  َمْفُعواًل ٤٧  الّلِ 
َك بِهِ َوَيْغفُِر َما  ن يُْشَ

َ
َيْغفُِر أ

َوَمن  يََشاء  لَِمن  َذلَِك  ُدوَن 
اْفَتَى  َفَقِد  بِالّلِ  يُْشِْك 

إِثًْما َعِظيًما ٤٨

22

پاکیزه  که  آنان  بسوی  نهبینی  یا 
را؟  خویش  تنها]ی[  گویند 
که  آنرا  ند 

ُ
ک پاک  خدای  که  نه! 

مقدار  نکنند  ستم  و  خواهد 
حستۀ  شکاف  در  که  پوستی 
چگونه  بنگر   ۞ د 

َ
باش خرما 

و  دروغ  خدای  بر  می بافند  فرا 
روشن  بزهی  بدان  است  بسنده 
۞ نه بینی سوی آنان که دادند 
که  کتاب؟  از  بهره ای  ایشانرا 

می گروند

که  انان  بسوي  بینی  نه  ٮا 
ٮاکیزه کوٮند ٮٮها خوٮش را نه 
کخذاي باک ُکند انرا که خواهذ 
و ستم ٮکٮٮد مقداڔ ٮوستی که 
ٮاَشذ  خرما  حسٮه  سکاف  در 
۞ بنکڔ جکونه فرا می ٮاڡند 
ٮڔ حذاي ڊروغ و ٮسنده است 
بذاں ٮزهء روشن ۞ نه بینی 
اٮشانرا  داذٮد  انانک  سوی 
مي کروند  که  کتاب  از  ٮهرهء 

وَن  يَُزكُّ ِيَن  الَّ إَِل  تََر  لَْم 
َ
أ

َمن  يَُزّكِ  اللُّ  بَِل  نُفَسُهْم 
َ
أ

فَتِياًل  ُيْظلَُموَن  َواَل  يََشاء 
وَن  َيْفَتُ َكيَف  انُظْر   ٤٩
َوَكَف  الَكِذَب  الّلِ  َعَ 
تََر  لَْم 

َ
أ  ٥٠ بِيًنا  مُّ إِثًْما  بِهِ 

ّمَِن  نَِصيًبا  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  الَّ إَِل 

الِْكَتاِب يُْؤِمُنوَن

23
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خدای  از  جز  هرچه  و  ببت 
که  آنانرا  می گویند  و  بپرسَتند، 
از  راه ترند  بر  اینان  شدند:  کافر 
 ۞ راهی  بگرویدند  که  آنان 
کرد  نفرین  که  آنان  ایشان اند 
ایشانرا خدای و هرکه نفرین کرد 
او را خدای، نه یاوی7  او را یار 

۞ یا ایشانرا بهره ای از 

حذای  ار  جز  هرج  و  ببت 
ٮٮرستَنڊ و مے کوٮٮد انانرا که 
اٮنان ٮر راه نراٮذ  کافر شذٮد 
از انان که ٮکروٮدٮد ڔاهي ۞ 
نفرٮن کرد  انان که  انڊ  اٮشان 
اٮشانرا حذاي و هر ک ٮڡرن 
کرد او را خذاي نه ٮابی او را 
از  ٮهرهء  ایشانرا  ٮا   ۞ یار 

اُغوِت  َوالطَّ بِْت  بِاجْلِ
َكَفُرواْ  ِيَن  لذِلَّ َوَيُقولُوَن 
ِيَن  الَّ ِمَن  ْهَدى 

َ
أ َهُؤالء 

ْولَئَِك 
ُ
أ  ٥١ َسبِياًل  آَمُنواْ 

ِيَن لََعَنُهُم اللُّ َوَمن يَلَْعِن  الَّ
اللُّ فَلَن َتَِد َلُ نَِصًيا ٥٢ 

ْم لَُهْم نَِصيٌب ّمَِن
َ
أ

24

پادشاهی ]است[؟ آنگاه ندهند 
که  نقطه ای  مقدار  به  مردمانرا 
َیا  د ۞ 

َ
پشت َحستۀ خرما باش

بدانچه  مردمانرا  نند 
ُ
می ک َحسد 

فضل  از  خدای  ایشانرا  داد 
خویش؟ بدرستی که دادیم گروه 
و  حکمت،  و  کتاب  را  ابراهیم 
بزرگ  پادشاهی  ایشانرا  دادیم 
۞ از ایشان آنکه بگروید بدو، 
برگردید  که  بود  کس  ازیشان  و 

ازو؛

دهند  نه  اٮکاه  ٮاذشاهي 
که  نقطهء  ٮمقداڔ  مردمانڔا 
 ۞ باَشد  خرما  َخسته  ٮشت 
مڔدمانڔا  مے ُکنند  َحسڊ  یَا 
از  خذاي  اٮشانرا  داذ  ٮداٮج 
که  ٮدرستی  خوٮش  فضل 
کتاب  ڔا  ابرهیم  کروه  داذٮم 
ایشانرا  داذٮم  و  حکمة  و 
از   ۞ ٮزرک  ٮاذشاهي 
اٮشان انک بکرویذ بذو و از 
ایشان کس بوذ کبرکردیذ ازو 

الُْملِْك فَإًِذا الَّ يُْؤتُوَن الَّاَس 
َيُْسُدوَن  ْم 

َ
أ  ٥٣ نَقًِيا 

الَّاَس َعَ َما آتَاُهُم اللُّ ِمن 
فَْضلِهِ َفَقْد آتَيَْنآ آَل إِبَْراهِيَم 
الِْكَتاَب َواحْلِْكَمَة َوآتَيَْناُهم 
ْن  لًْك َعِظيًما ٥٤ فَِمنُْهم مَّ مُّ
ن َصدَّ َعنُْه آَمَن بِهِ َوِمنُْهم مَّ

25

آتش  ُدوزخ  است  بسنده  و 
کافر  که  آنان  که   ۞ سوزنده 
شدند بحجتهای ما، زود بود که 
هرگه  آتشی؛  در  ایشانرا  دراریم 
که سوخته شود پوستهای ایشان، 
پوستها  ایشانرا  گردانیم  دیگر 
عذاب؛  بچشند  تا  آن،  از  جز8  
ارجمند  هست  خدای  که 
 ۞ راست کردار  راست گفتار 

آنان که بگرویدند

اٮش  دوزخ  است  بسنڊه  و 
اٮان که کافر  سوزٮڊه ۞ که 
ٮود  روذ  ما  ٮححتهاء  سدند 
اٮشی  در  ایشانرا  کدرارٮم 
شوذ  کسوخته  که  هرکه 
کردانیم  دٮکر  اٮشان  ٮوستهاء 
ٮا  ان  از  ُجذ  ٮوستها  اٮشانرا 
ٮحشند عذاب که حذاي هست 
راسٮ  کڡٮار  راسٮ  ارحمنڊ 
انان که ٮکڔوٮدند  کرداڔ ۞ 

إِنَّ  َسعًِيا ٥٥  ِبََهنََّم  َوَكَف 
ِيَن َكَفُرواْ بِآيَاتَِنا َسوَْف  الَّ
نَِضَجْت  ُكََّما  نَاًرا  نُْصلِيِهْم 
ُجلُوًدا  ْلَاُهْم  بَدَّ ُجلُوُدُهْم 
إِنَّ  الَْعَذاَب  ِلَُذوقُواْ  َغْيََها 
اللَّ َكَن َعزِيًزا َحِكيًما ٥٦ 

ِيَن آَمُنواْ  َوالَّ

26

7. نیابی.

8. در متن نسخه، کلمۀ ُجز با امالی قدیم، جذ نوشته شده است.
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که  بود  زود  نیکیها،  کردند  و 
بهشتهایی،  در  ایشانرا  درآریم 
جویها،  آن  زیر  از  می رود 
ه؛ 

َ
همیش آنجا  در  جاویدان 

پاک  زنانی  آنجا  در  ایشانراست 
در  ایشانرا  درآریم  و  کرده؛ 
که   ۞ سایه  ه 

َ
همیش سایه ای 

که  را  شما  می فرماید  خدای 
بخداوندان  را  امانتها  بگزارید 

آن، و چون داوری برید

که  ٮوذ  روذ  نیکیها  کڔدنڊ  و 
ٮهستهاء  در  اٮشانرا  درارٮم 
حویها  ان  زٮر  از  مے روذ 
همیَشه  درانجا  حاوٮذان 
رٮاني  درانجا  اٮشانراست 
ایشانرا  درارٮم  و  کرده  باک 
 ۞ سایه  همیَشه  سایهء  در 
کحذاي مے فرمایذ شما ڔا که 
ٮکزاریذ امانتها را ٮحذاوٮدان 
ٮرٮد  ڊاوري  جون  و  ان 

احِلَاِت  الصَّ وََعِملُواْ 
َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْرِي ِمن 
فِيَها  َخاِلِيَن  نَْهاُر 

َ
األ َتْتَِها 

َرةٌ  َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
َُّهْم فِيَها أ بًَدا ل

َ
أ

 ٥٧ َظلِيالً  ِظالًّ  َونُْدِخلُُهْم 
تُؤدُّواْ  ن 

َ
أ ُمرُُكْم 

ْ
يَأ اللَّ  إِنَّ 

ِإَوذَا  ْهلَِها 
َ
أ إَِل  َمانَاِت 

َ
األ

َحَكْمُتم

27

برید  داوری  که  مردمان،  میان 
پند  نیک  خدای  که  براستی. 
خدای  که  را؛  شما  می دهد 
آنان  ای   ۞ بینا  و  شنوا  هست 
برید  فرمان  بگرویدند!  که 
را  پیغامبر  برید  فرمان  و  خدایرا 
و خداوندان کار را از شما؛ اگر 

خالف کنید در چیزی

مٮان مردمان که داوری ٮرٮذ 
بند  نیک  حذاي  که  ٮراستي 
مے دهذ شما ڔا کحذاي هسٮ 
که  انان  اي   ۞ ٮٮٮا  و  سنوا 
حذایرا  بریذ  ڡرمان  ٮکروٮدٮد 
را  ٮٮعامبر  ٮرٮذ  ڡرمان  و 
شما  از  را  کار  خذاوندان  و 
جیزي  دڔ  کنید  خالف  اکر 

َتُْكُمواْ  ن 
َ
أ الَّاِس  َبنْيَ 

ا  نِعِمَّ اللَّ  إِنَّ  بِالَْعْدِل 
َكَن  اللَّ  إِنَّ  بِهِ  يَعُِظُكم 
َها  يُّ

َ
أ يَا   ٥٨ بَِصًيا  َسِميًعا 

اللَّ  ِطيُعواْ 
َ
أ آَمُنواْ  ِيَن  الَّ

ْوِل 
ُ
َوأ الرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ

ْمرِ ِمنُكْم فَإِن َتَنازَْعُتْم 
َ
األ

ٍء ِف َشْ

28

و  خدای  بسوی  آنرا  بازگردانید 
می گروید  هستید  اگر  پیغامَبر، 
بهتر  آن  واپسین؛  و روز  بخدای 
نهبینی  یا  بعاقبت ۞  ر 

َ
نیکوت و 

نند 
ُ
می ک دعوی  که  آنان  سوی 

بدانچه  بگرویدند  ایشان  که 
فرستادند  آنچه  و  بتو،  فرسَتادند 

و؟
ُ
از پیش ت

بسوي  انرا  کڔدانید  باز 
هستید  اکڔ  ٮیعامبر  و  حذاي 
روز  و  ٮحذاي  مے کرویذ 
نیکوتر  و  بهتر  ان  وابسین 
سوي  ٮٮني  نه  ٮا   ۞ ٮعاڡٮٮ 
انان که ڊعوي مے ُکنند کایشان 
بتو  ڡرستَادنڊ  بذاٮج  ٮکروٮدٮد 
تُو  ٮٮش  از  ڡرستادٮذ  اٮج  و 

إِن  َوالرَُّسوِل  الّلِ  إَِل  فَُردُّوهُ 
َواْلَوِْم  بِالّلِ  تُْؤِمُنوَن  ُكنُتْم 
ْحَسُن 

َ
َوأ َخْيٌ  َذلَِك  اآلِخرِ 

ِيَن  لَْم تََر إَِل الَّ
َ
وِياًل ٥٩ أ

ْ
تَأ

بَِما  آَمُنواْ  ُهْم  نَّ
َ
أ يَزُْعُموَن 

ِمن  نزَِل 
ُ
أ َوَما  إَِلَْك  نزَِل 

ُ
أ

َقبْلَِك

29

به  کنند  داوری  که  می خواهند 
ویند کعب بن االشرف 

ُ
بت ـ و گ

را ـ و بدرستی که فرموده اند که 
می خواهد  و  بدو؛9   کافر شوند 
بیراه  ایشانرا  کند  بیراه  که  دیو 
گویند  چون  و   ۞ دور  کردن 
فرسَتاد  بدانچه  بیایید  ایشانرا: 

خدای، و سوی پیغامَبر، بینی

کنند  ڊاوری  که  مے خواهنڊ 
بن  کعب  کویند  و  بت  ٮه 
که  ٮدرستی  و  را  االشرف 
سوٮد  کافڔ  که  انڊ  ڡرموذه 
که  دیو  مے خواهذ  و  بذوا 
راه  بی  ایشانرا  کٮد  راه  ٮي 
کوٮد  و حوں  ڊوڔ ۞  کردن 
ڡرستَاذ  ٮذاٮح  ٮٮاٮٮد  ایشانرا 
ٮینی  ٮٮعامبر  سوي  و  حذاي 

َيَتَحاَكُمواْ  ن 
َ
أ يُرِيُدوَن 

ِمُرواْ 
ُ
أ َوقَْد  اُغوِت  الطَّ إَِل 

َوُيرِيُد  بِهِ  يَْكُفُرواْ  ن 
َ
أ

يُِضلَُّهْم  ن 
َ
أ يَْطاُن  الشَّ

َضاَلاًل بَعِيًدا ٦٠ ِإَوَذا قِيَل 
نَزَل اللُّ 

َ
أ َما  إَِل  َتَعالَْواْ  لَُهْم 
يَْت

َ
ِإَوَل الرَُّسوِل َرأ

30

9. در متن نسخه، کلمۀ فارسی بدو، مطابق رسمی قدیمی به شیوه ای عربی به صورت »بدوا« نوشته شده است.
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تو  از  می شوند  دور  را  منافقان 
بود،  چگونه   ۞ شدنی  دور 
مصیبتی  بدیشان  رسد  چون 
دستهای  فرستاد  پیش  بدانچه 
سوگند  بتو  آیند  پس  ایشان، 
می خورند بخدای که نخواستیم 
 ۞ توفیق؟  و  نیکوئی  مگر  ما 
ایشان اند آنان که می داند خدای 

آنچه در 

از  مے شوند  دور  منافڡانرا 
جکونه   ۞ شذني  دور  تو 
ٮذٮشان  رسذ  جون  بود 
ڡرستاذ  ٮٮش  ٮذاٮج  مصیٮٮی 
ٮتو  اٮٮد  ٮس  ایشان  دستهاء 
ٮحذاي  مے خورند  سوکٮد 
نیکوء  مکر  ما  ٮخواستٮم  که 
انان  ۞اٮشان اند  ٮوفیق   و 
دڔ  اٮح  حذای  مے داند  که 

وَن  يَُصدُّ الُْمَنافِقِنَي  يَْت 
َ
َرأ

فََكيَْف   ٦١ ُصُدوًدا  َعنَك 
بَِما  ِصيَبٌة  مُّ َصاَبتُْهم 

َ
أ إَِذا 

َجآُؤوَك  ُثمَّ  يِْديِهْم 
َ
أ َمْت  قَدَّ

إاِلَّ  َرْدنَا 
َ
أ إِْن  بِالّلِ  َيْلُِفوَن 

ولَئَِك 
ُ
إِْحَسانًا َوتَوْفِيًقا ٦٢ أ
ِيَن َيْعلَُم اللُّ َما ِف الَّ

31

از  برگرد  ایشانست.  دلهای 
گو  و  ایشان،  ده  پند  و  ایشان، 
ایشان  تنها]ی[  در  را  ایشان 
و   ۞ ه 

َ
رسید نیک  گفتاری 

پیغامبری  از  ما  نه فرستادیم 
بفرمان  را  او  برند  فرمان  تا  مگر 
چون  ـ  ایشان  اگر  و  خدای؛ 
ایشان ـ  تنها]ی[  بر  ستم کردند 
آمدندی بتو، آمرزش خواستندی 

از خدای، و آمرزش خواستی 

از  ٮرکڔد  اٮشانسٮ.  دلهاء 
و  اٮشان  ده  ٮٮد  و  اٮشان 
ایشان  تٮها  دڔ  ایشانرا  کو 
کڡتاری نٮک رسیَذه ۞ و نه 
ڡرستادٮم ما از ٮٮعامٮری مکر 
ٮڡرمان  را  او  ٮرٮد  ڡرمان  تا 
حذاي و اکر ایشان حون ستم 
امدٮذی  ایشان  تنها  ٮر  کردند 
از  خواستٮدي  امرزش  ٮتو 
خواستی  امرزش  و  حذاي 

َعنُْهْم  ْعرِْض 
َ
فَأ قُلُوبِِهْم 

نُفِسِهْم 
َ
َُّهْم ِف أ وَِعْظُهْم َوقُل ل

رَْسلَْنا 
َ
أ َوَما  بَلِيًغا ٦٣  قَْواًل 

بِإِذِْن  ِلَُطاَع  إاِلَّ  رَُّسوٍل  ِمن 
لَُمواْ  ظَّ إِذ  ُهْم  نَّ

َ
أ َولَْو  الّلِ 

نُفَسُهْم َجآُؤوَك فَاْسَتْغَفُرواْ 
َ
أ

اللَّ َواْسَتْغَفَر 

32

یافتندی خدایرا  پیغامبر،  ایشانرا 
 ۞ بخشاینده  دهنده  توبه 
تا  بنه گروند  تو!  بخدای  و  نه! 
افتد  آنچه  در  را 

ُ
ت نند 

ُ
ک حکم 

در  نه یاوید10   پس  ایشان؛  میان 
تنها]ی[ ایشان تنگی از آنچه تو 
گردن  نهند  گردن  و  کنی،  حکم 

نهادنی ۞ و اگر ما

ٮاڡٮٮدی  ٮٮعامٮر  اٮشانرا 
ٮحساینده  دهنده  توٮه  حذایرا 
۞ نه و ٮحذاي تو بنه کڔونڊ 
اڡتد  اٮج  در  تُرا  ُکنند  حکم  تا 
ٮاوید  نه  بس  اٮشان  میان 
اٮج  از  تٮکی  اٮشان  تٮها  دڔ 
ٮهند  کردں  و  کنی  حکم  تو 
ما اکر  و   ۞ نهادني  کردں 

اللَّ  لَوََجُدواْ  الرَُّسوُل  لَُهُم 
ابًا رَِّحيًما ٦٤ فَاَل َوَرّبَِك  تَوَّ
ُيَّكُِموَك   َ َحتَّ يُْؤِمُنوَن  اَل 
اَل  ُثمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما 
َحرًَجا  نُفِسِهْم 

َ
أ ِف  َيُِدواْ 

َويَُسّلُِمواْ  قََضيَْت  ا  ّمِمَّ
نَّا

َ
تَْسلِيًما ٦٥ َولَْو أ

33

10. نیابید. ترجمۀ صحیح در اینجا »نیاوند/ ال یجدوا« به صیغۀ غائب است و نگارش فعل به صورت مخاطب 

ِجدوا( نداریم. خاصه آنکه، در متن نسخه، 
َ
ناشی از سهو کاتب می تواند باشد. هیچ قرائتی هم مطابق با نیابید )ال ت

قرائت ال َیِجدوا آمده است.
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واجب کنیم بر ایشان که بکشید 
تنها]ی[ شما اگر11  بیرون شوید 
نه کردندی  شما،  سرایها]ی[  از 
اگر  و  ایشان؛  از  اندکی  مگر 
می دهند  پند  آنچه  کنند  ایشان 
بدان، بودی بهتر ایشانرا و سختر 
بدهیم  آنگاه  و   ۞ استوار 

ایشانرا از نزدیک ما

واحب کٮٮم ٮر اٮشان که بکشٮذ 
سوٮد  ٮٮرون  اکڔ  شما  تنهاء 
کردندی  نه  شما  سراٮها  از 
اکڔ  و  ایشان  از  اندکی  مکڔ 
مے دهند  ٮٮد  اٮج  کٮٮد  اٮشان 
و  اٮشانرا  ٮهتر  ٮوذی  ٮذان 
اٮکاه  و   ۞ استوار  سحتر 
ما  ٮردٮک  از  اٮشانرا  ٮدهٮم 

اْقُتلُواْ  ِن 
َ
أ َعلَيِْهْم  َكَتبَْنا 

ِمن  اْخرُُجواْ  وِ 
َ
أ نُفَسُكْم 

َ
أ

قَلِيٌل  إاِلَّ  َفَعلُوهُ  ا  مَّ دِيَارُِكم 
َما  َفَعلُواْ  ُهْم  نَّ

َ
أ َولَْو  ّمِنُْهْم 

ا  َخْيً لََكَن  بِهِ  يُوَعُظوَن 
ِإَوذاً   ٦٦ تَثْبِيًتا  َشدَّ 

َ
َوأ َُّهْم  ل

نَّا ُ تَيَْناُهم ّمِن لَّ آلَّ

34

نماییم  راه  و   ۞ بزرگ  مزدی 
ایشانرا راهی راست ۞ و هرکه 
را،  پیغامبر  و  خدایرا  برد  فرمان 
ایشان اند وا آنان12 که نعمت نهاد 
و  پیغامبران  از  ایشان  بر  خدای 
صدیقان و شهیدان و بسامانان؛ 

و نیک اند ایشان یاران ۞

مزدي ٮزرک ۞ و راه نماٮٮم 
 ۞ ڔاست  راهي  اٮشانرا 
خذایرا  بزد  ڡرمان  هڔک  و 
وا  انڊ  اٮشان  را  ٮیعامبر  و 
خذاي  ٮهاذ  کنعمت  که  انان 
و  ٮٮعامبران  از  ایشان  بر 
صدیقان و سهٮدان و ٮسامانان 
 ۞ ٮاران  ایشان  نیک اند  و 

ْجراً َعِظيًما ٦٧ َولََهَدْيَناُهْم 
َ
أ

َوَمن   ٦٠ ْسَتقِيًما  مُّ اًطا  ِصَ
ْولَئَِك 

ُ
فَأ َوالرَُّسوَل  اللَّ  يُِطِع 

َعلَيِْهم  اللُّ  نَْعَم 
َ
أ ِيَن  الَّ َمَع 

يقِنَي  ّدِ َوالّصِ الَّبِّينَِي  ّمَِن 
احِلنَِي وََحُسَن  َهَداء َوالصَّ َوالشُّ

ولَئَِك رَفِيًقا ٦٩
ُ
أ

35

و  خدای  از  است  فضلی  این 
 ۞ دانا  بخدای  است  بسنده 
بگرویدند!  که  آنکسانی  ای 
شوید  بغزو  شما،  حذر  گیرید 
گروه گروه یا بشوید همه ۞ و 
باخبر کند؛  آنکه  از شما  هست 
گفت  اندوهی،  بشما  رسد  اگر 

که نعمت نهاد

و  خذاي  از  است  فضلی  اٮن 
 ۞ دانا  ٮحذاي  است  ٮسٮده 
بکروٮدٮد  که  اٮکسانی  ای 
سویذ  بعرو  شما  حدر  کیرید 
همه  بشوٮذ  ٮا  کروه  کروه 
انک  شما  از  هست  و   ۞
بشما  رسد  اکر  کند  ٮاحٮر 
نهاذ  نعمٮ  که  کڡت  اندوهي 

َذلَِك الَْفْضُل ِمَن الّلِ َوَكَف 
َها  يُّ

َ
أ يَا   ٧٠ َعلِيًما  بِالّلِ 

ِحْذَرُكْم  ُخُذواْ  آَمُنواْ  ِيَن  الَّ
انفُِرواْ  وِ 

َ
أ ُثَباٍت  فَانفُِرواْ 

َجِيًعا ٧١ ِإَونَّ ِمنُكْم لََمن 
َصاَبتُْكم 

َ
أ فَإِْن  نَئَّ  َُبّطِ لَّ

نَْعَم 
َ
ِصيَبٌة قَاَل قَْد أ مُّ

36

11. ترجمۀ او به اگر نادرست می نماید.

12. وا آنان = با آنان.
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با  نبودم  چون  من  بر  خدای 
رسد  اگر  و   ۞ حاِضر  ایشان 
بشما فضلی از خدای، گویند13  
و  شما  میان  نبود  چنانکه  ـ 
کاشکی  ای  ـ  دوستی  او  میان 
بیافتمی  تا  ایشان  با  بودمی  من 
یافتنی بزرگ ۞ کارزار کن در 

راه خدای

نبود}م{  حن  من  بر  خذاي 
اکڔ  و   ۞ حاِضر  ایشان  با 
حذاي  از  فضلی  ٮشما  رسذ 
مٮان  نبود  حنانک  کوٮٮد 
ای  ڊوستي  او  میان  و  شما 
ایشان  ٮا  ٮودمی  من  کاشکی 
 ۞ ٮررک  ٮاڡتنی  ٮٮاڡتمی  ٮا 
خذاي  راه  در  کں  کارزار 

َعُهْم  مَّ ُكن 
َ
أ لَْم  إِذْ   َّ اللُّ َعَ

َصابَُكْم 
َ
أ َولَئِْن  َشِهيًدا ٧٢ 

ن 
َ
فَْضٌل ّمَِن الل َلَُقولَنَّ َكأ

َوَبيَْنُه  بَيَْنُكْم  تَُكن  َّْم  ل
َمَعُهْم  ُكنُت  َلتَِن  يَا  ةٌ  َمَودَّ
 ٧٣ َعِظيًما  فَْوًزا  فُوَز 

َ
فَأ

فَلُْيَقاتِْل ِف َسبِيِل الّلِ

37

می خرند  که  آنکسانی  با 
زندگانی این جهان بآن جهان؛ و 
هر که کارزار کند در راه خدای، 
بکشند او را یا او غلبه کند، زود 
بود که بدهیم او را مزدی بزرگ 
۞ و چه بَود شما را که کارزار 
آنکه  و  خدای  راه  در  نمی کنید 

باشند ضعیفان از مردان و زنان

کمے حرند  اٮکسانی  ٮا 
رٮدکانی اٮں حهان ٮان حهان 
راه  دڔ  کند  کارزار  هرک  و 
حذاي بکسند او را ٮا او غلبه 
را  او  کبدهیم  بود  روذ  کٮد 
ٮود  ج  و   ۞ ٮزرک  مزدی 
نمی کنید  زار  کار  که  ڔا  شما 
ٮاسٮد  انک  و  خذاي  راه  دڔ 
زٮان  و  مرداں  از  صعٮفان 

احْلََياةَ  وَن  يَْشُ ِيَن  الَّ
ُيَقاتِْل  َوَمن  بِاآلِخَرةِ  نَْيا  الُّ
و 

َ
أ َفُيْقَتْل  الّلِ  َسبِيِل  ِف 

ْجًرا 
َ
أ نُْؤتِيهِ  فََسوَْف  َيْغلِْب 

اَل  لَُكْم  َوَما   ٧٤ َعِظيًما 
الّلِ  َسبِيِل  ِف  ُتَقاتِلُوَن 
الرَِّجاِل  ِمَن  َوالُْمْسَتْضَعفِنَي 

َوالّنَِساء

38

می گویند:  که  آنان  کودکان؟  و 
ازین  بر ما را  بیرون  خداوند ما! 
دیه که ستم کارند اهل آن و کن 
ما را ما را14 از نزدیک تو دوستی 
یاری  تو  نزدیک  از  را  ما  کن  و 
کارزار  بگرویدند،  که  آنان   ۞
می کنند در راه خدای و آنان که 

کافر شدند

مے کوٮٮد  که  انان  کودکان  و 
ڔا  ما  ٮر  ٮٮرون  ما  حذاوند 
ازین دیه که ستم کارنڊ اهل ان 
و کں ما را ما را از ٮزدٮک تو 
دوستی و کن ما را از ٮزدٮک 
تو ٮاري ۞ انانک بکروٮدٮد 
حذاي  راه  دڔ  کارزامے کنند 
شدند  کافر  که  انانک  و 

ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا  اِن الَّ َوالْوِْلَ
الَْقْرَيةِ  َهِذهِ  ِمْن  ْخرِْجَنا 

َ
أ

َا  لَّ َواْجَعل  ْهلَُها 
َ
أ الِِم  الظَّ

َا  لَّ َواْجَعل  َوِلًّا  نَك  ُ لَّ ِمن 
ِيَن  نَك نَِصًيا ٧٥ الَّ ُ ِمن لَّ
ْآَمُنواْ ُيَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل الّلِ  ِيَن َكَفُروا َوالَّ

39

 مترجم َلَُقولُنَّ به صیغۀ جمع خوانده و ترجمه کرده است که نادرست می نماید. چنین قرائتی در میان 
ً
13. ظاهرا

( خوانده است. نَّ
ُ
ول

ُ
َیق

َ
قراء سبعه ذکر نشده و تنها حسن بصری ـ از قراء چهارده گانه ـ آن را به صیغۀ جمع )ل

14. »ما را« در نسخه زاند است.
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و  دیو  راه  در  می کنند  کارزار 
دوسَتان  با  کنید  کارزار  بیراهی. 
سست  هست  دیو  َمکر  که  ِدیو 
آنانکه  سوی  نه می بینی   ۞
دارید  فرو  ایشانرا:  گفتند 
دارید  بپای  و  شما  دستها]ی[ 
چون  را؟  زکوة  بدهید  و  را  نماز 

واجب گردید

راه  دڔ  مے کنند  کارزار 
کنید  کارزار  راهي  ؟  دیو 
دیو  َمکڔ  که  ِدیو  دوستَان  با 
می ٮٮنی  ٮه   ۞ سست  هست 
اٮشانرا  کڡتٮد  انانک  سوی 
و  شما  دستها  دارٮد  ڡرو 
ٮدهٮذ  و  را  نماز  دارٮذ  ٮٮای 
کرذید  واحٮ  حون  را  زکوه 

اُغوِت  ُيَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل الطَّ
إِنَّ  يَْطاِن  ْوِلَاء الشَّ

َ
أ َفَقاتِلُواْ 

َضعِيًفا  َكَن  يَْطاِن  الشَّ َكيَْد 
قِيَل  ِيَن  الَّ إَِل  تََر  لَْم 

َ
أ  ٧٦

قِيُمواْ 
َ
يِْديَُكْم َوأ

َ
أ واْ  لَُهْم ُكفُّ

ا  فَلَمَّ َكةَ  الزَّ َوآتُواْ  اَلةَ  الصَّ
ُكتَِب

40

گروهی  چون  کارزار،  ایشان  بر 
مردمان  از  می ترسند  ایشان  از 
یا  خدای  از  ترسند  چنانکه 
گویند:  و  ترس.  از  سختتر 
ما  بر  نبشتی  چرا  ما،  خداوند 
کارزار؟ چرا نه بازگذاشتی ما را 
به سوی زمانی نزدیک؟ بگوی: 
برخورداری این جهان اندکست 

و آن جهان بهتر

حون  کاڔزاڔ  اٮشان  بر 
مے ترسنڊ  ایشان  از  کروهي 
از  ٮرسٮد  ار مڔدمان حنانک 
و  ترس  از  سحتر  ٮا  حذاي 
کویند حذاوٮد ما جرا ٮٮستی بر 
ما کاڔزار جرا نه ٮازکداستی 
نردیک  زماني  بسوي  ڔا  ما 
بکوي برخورداري اٮں حهان 
ٮهتر  حهان  ان  و  اندکست 

فَرِيٌق  إَِذا  الْقَِتاُل  َعلَيِْهُم 
الَّاَس  َيَْشْوَن  ّمِنُْهْم 
َشدَّ َخْشَيًة 

َ
ْو أ

َ
َكَخْشَيةِ الّلِ أ

َوقَالُواْ َربََّنا لَِم َكَتبَْت َعلَيَْنا 
َجٍل 

َ
ْرَتَنا إَِل أ خَّ

َ
الْقَِتاَل لَْوال أ

نَْيا قَلِيٌل  قَرِيٍب قُْل َمَتاُع الَّ
َواآلِخَرةُ َخْيٌ 

41

بر  نکنند  ستم  و  بپرهیزد  که  آنرا 
ایشان15  چیز اندک ۞ هر کجا 
اگر  و  مرگ  بشما  رسد  باشید، 
باشید در برجها برافراشته و اگر 
گویند:  نیکویی،  بدایشان  رسد 
این از نزدیک خدایست؛ و اگر 

رسد بدیشان بدی،

انرا که ببرهیزد و ستم نکٮٮد 
هر  انڊک ۞  حیز  اٮسان  ٮر 
کجا ٮاسٮد رسد بشما مڔک و 
اکر ٮاشید دڔ برجها برافراسته 
نیکوء  ٮذاٮشان  رشذ  اکڔ  و 
کوٮند این از نردیک حذایست 
بذي ٮذٮشان  رسذ  اکڔ  و 

ُتْظلَُموَن  َواَل  اتََّق  لَِّمِن 
تَُكونُواْ  ْيَنَما 

َ
أ  ٧٧ فَتِياًل 

َولَْو  الَْموُْت  ُم  يُْدرِككُّ
َشيََّدٍة ِإَون  ُكنُتْم ِف بُُروٍج مُّ
َهِذهِ  َيُقولُواْ  َحَسَنٌة  تُِصبُْهْم 
تُِصبُْهْم  ِإَون  الّلِ  ِعنِد  ِمْن 

َسّيَِئٌة 

42

گویند: این از نزدیک توست. گو: 
چه  خدایست.  نزدیک  از  همه 
بودست این گروه را که نخواهند 
که دریاوندی سخنی؟ ۞ آنچه 
خداست،  از  نیکی  از  بتو  رسد 
تن  از  بدی،  از  بتو  رسد  آنچه  و 

توست؛ و فرستادیم ما ترا

توست  نردیک  از  این  کوٮند 
خذایست  نردیک  از  همه  کو 
کنه  ایں کروه ڔا  ٮوذست  حه 
سحني  کدرٮاویدي  خواهندي 
۞ اٮج رسذ بتو از نیکی از 
حذاست و اٮج رسد بتو از بذی 
از تں توست و ڡرستادٮم ما ترا 

قُْل  ِعنِدَك  ِمْن  َهِذهِ  َيُقولُواْ 
ُكًّ ّمِْن ِعنِد الّلِ َفَما لَِهُؤالء 
الَْقوِْم اَل يََكاُدوَن َيْفَقُهوَن 
ِمْن  َصابََك 

َ
أ ا  مَّ  ٧٨ َحِديًثا 

َصابََك 
َ
َحَسَنٍة فَِمَن الّلِ َوَما أ

نَّْفِسَك  فَِمن  َسّيَِئٍة  ِمن 
رَْسلَْناَك

َ
َوأ

43

15. در متن قرآن در نسخه، ال يُظلَموَن )مطابق با قرائت ابن کثیر، حمزه و ِکسائی( آمده است، و ترجمۀ فارسی 

هم مطابق با همین قرائت انجام گرفته است.
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مردمانرا  پیغامبری، و بسنده بود 
فرمان  خدای گواهی ۞ هرکه 
که  بدرستی  را،  پیغامبر  برد 
طاعت داشت خدایرا؛ و هر که 
برایشان  ترا  نفرستادیم  برگردد، 
می گویند:  و   ۞ نگاه دار 
شوند  بیرون  چون  بریم؛  فرمان 
و  گذارند،  شب  تو،  نزدیک  از 

سگالند گروهی

ٮسنده  و  ٮیغامبري  مردمانڔا 
هرک   ۞ کواهي  حذاي  ٮوذ 
فرمان برد ٮیغامبر را ٮدرستی 
و  خذایرا  داسٮ  کطاعت 
ڡرستادٮم  نه  برکردذ  هڔک 
و   ۞ داڔ  ٮکاه  ٮریشان  ترا 
جون  ٮرٮم  ڡرماں  می کویند 
تو  نردٮک  از  سویذ  ٮٮرون 
شب کذارند و سکالند کروهي 

بِالّلِ  َوَكَف  رَُسواًل  لِلنَّاِس 
ْن يُِطِع الرَُّسوَل  َشِهيًدا ٧٩ مَّ
تََولَّ  َوَمن  اللَّ  َطاَع 

َ
أ َفَقْد 

َعلَيِْهْم  رَْسلَْناَك 
َ
أ َفَما 

َحفِيًظا ٨٠ َوَيُقولُوَن َطاَعٌة 
فَإَِذا بََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك َبيََّت 

َطآئَِفٌة

44

که  آن  از  جز16   بر  ایشان  از 
بنویسد  خدای  و  می گویی 
از  رویگرد  می سگالند.  آنچه 
و  بر خدای؛  توکل کن  و  ایشان 
 ۞ وکیل  بخدای  است  بسنده 
اگر  و  قرآن؟  در  درنه اندیشند  یا 
خدای،  جز  نزدیک  از  بودی 

یافتندی در آن خالف

که  ان  از  جذ  ٮر  ایشان  از 
ٮنویسذ  حذاي  و  مے کوٮی 
از  رویکرد  مے سکالنڊ  اٮج 
ایشان و توکل کن بر حذاي و 
وکیل ۞  بحذاي  اسٮ  ٮسنده 
و  قران  در  اندٮَشند  نه  در  ٮا 
حدز  نردیک  از  ٮوذی  اکر 
حالف  ان  در  ٮافتندي  حذاي 

ِي َتُقوُل َواللُّ  ّمِنُْهْم َغْيَ الَّ
ْعرِْض 

َ
يَْكُتُب َما يُبَّيُِتوَن فَأ

الّلِ  َعَ   ْ َوتََوكَّ َعنُْهْم 
فَاَل 

َ
أ َوكِياًل ٨١  بِالّلِ  َوَكَف 

َكَن  َولَْو  الُْقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن 
لَوََجُدواْ  الّلِ  َغْيِ  ِعنِد  ِمْن 

فِيهِ اْختاِلَفًا

45

بدیشان  آمد  چون  و   ۞ بسیار 
کاری از ایمنی یا ترس، آشکارا 
با  آنرا  بازآرند  اگر  و  آنرا  کنند 
فرمان  خداونداِن  یا  و  پیغامبر 
آنان  آنرا  بدانندی  ایشان،  از 
به  علم  آورد  توانند  بیرون  که 
اندیشه از ایشان؛ و اگر نه فضل 

خدایستی بر شما 

ٮسیار ۞ و حون امذ ٮدٮشان 
کاري از ایمني یا ترس اسکارا 
کنند انرا و اکر ٮاز ارٮد انرا ٮا 
ٮٮعامبر و یا حذاوٮدان ڡرمان 
انرا  ٮدا}نـ{ٮذی  اٮشان  از 
اورد  توانند  ٮٮرون  که  انان 
اکر  و  اٮشان  از  ٮانڊیشه  علم 
شما  بر  حذاٮستی  فضل  نه 

ْمٌر 
َ
َكثًِيا ٨٢ ِإَوَذا َجاءُهْم أ

َذاُعواْ 
َ
وِ اْلَوِْف أ

َ
ْمِن أ

َ
ّمَِن األ

وهُ إَِل الرَُّسوِل ِإَوَل  بِهِ َولَْو َردُّ
لََعلَِمُه  ِمنُْهْم  ْمرِ 

َ
األ ْوِل 

ُ
أ

ِمنُْهْم  يَْستَنبُِطونَُه  ِيَن  الَّ
َولَْواَل فَْضُل الّلِ َعلَيُْكْم

46

و رحمت او، پسروی کردی شما 
کارزار   ۞ اندکی  مگر  را  دیو 
نه خواهند  و  خدای  راه  در  کن 
مگر تن تو؛ و برانگیز گرویدگان 
را تا مگر باشد خدای که بازدارد 
رنج آنان که کافر شدند و خدای 
سخت  و  گیرنده ترست  سخت 

عقوبت تر ۞ هر که

و رحمت او بس روی کردی 
 ۞ اندکی  مکر  را  دیو  شما 
کارزار کں دڔ راه حذاي و نه 
خواهند مکڔ تں تو و برانگیز 
ٮاشد  مکڔ  تا  کروٮذکانرا 
انان  رٮح  دارذ  ٮاز  که  حذاي 
که کاڡڔ شدند و حذاي سحت 
کٮرنده ٮرست و سحت عقوبت 

تر ۞ هرک 

يَْطاَن إاِلَّ  َبْعُتُم الشَّ َورَْحَُتُه الَتَّ
َسبِيِل  ِف  َفَقاتِْل   ٨٣ قَلِيالً 
َنْفَسَك  إاِلَّ  تَُكلَُّف  الّلِ الَ 
َعَس  الُْمْؤِمننَِي  وََحرِِّض 
ِيَن  الَّ َس 

ْ
بَأ يَُكفَّ  ن 

َ
أ اللُّ 

َشدُّ 
َ
ًسا َوأ

ْ
َشدُّ بَأ

َ
َكَفُرواْ َواللُّ أ

ن تَنِكيالً  ٨٤  مَّ
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16. در متن نسخه، کلمۀ ُجز با امالی قدیم، جذ نوشته شده است.
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نیکو،  شفاعتی  کند  شفاعت 
هر  و  آن؛  از  بهره ای  را  او  باشد 
بد،  شفاعت  کند  شفاعت  که 
و  آن.  از  پایندانی  را  او  باشد 
وانا 

ُ
ت بر همه چیز  هست خدای 

را  کنند شما  چون سالم  و   ۞
ر 

َ
بنیکوت دهید  جواب  بسالمی، 

از آن یا

نیکو  سڡاعتی  کٮد  سفاعت 
و  ان  از  بهرهء  ڔا  او  ٮاشذ 
سڡاعت  کٮد  سفاعت  هرک 
از  ٮاٮٮدانی  را  او  ٮاسذ  ٮذ 
همه  ٮر  حذاي  هست  و  ان 
حون  و   ۞ تُو}ا{نا  حٮر 
ٮسالمي  ڔا  شما  کٮٮد  سالم 
حواب دهٮذ ٮٮٮکوتر از ان یا 

يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة يَُكن 
يَْشَفْع  َوَمن  ّمِنَْها  نَِصيٌب   ُ لَّ
 ُ لَّ يَُكن  َسّيَِئًة  َشَفاَعًة 
 ِ

كِْفٌل ّمِنَْها َوَكَن اللُّ َعَ ُكّ
قِيًتا ٨٥ ِإَوَذا ُحّيِيُْتم  ٍء مُّ َشْ
ْحَسَن ِمنَْها 

َ
بِأ بَِتِحيٍَّة فََحيُّواْ 

ْو 
َ
أ
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بازگردانید آنرا؛ که خدای بود بر 
خدای   ۞ شماردار  چیز  همه 
جمع  که  او  مگر  خدای  نیست 
رستخیز،  روز  سوی  ندتان 

ُ
ک

کیست  و  آن؛  در  شک  نیست 
بحدیث؟  خدای  آن  راستگوتر 
کار  در  شما  که  چیست   ۞
و  شدی17   گروه  دو  منافقان 

خدای نگونبار کرد ایشانرا

حذاي  که  انڔا  کردانید  ٮاز 
داڔ  شمار  حیڔ  همه  بر  بوذ 
مکڔ  حذاي  ٮٮست  حذاي   ۞
او که حمع کٮذٮان سوي روز 
و  دران  ٮٮست شک  رستحیز 
کیسٮ راست کو تر ان حذاي 
ٮحدیث ۞ جٮست که شما ڊڔ 
کاڔ منافقان دو کروه شذي و 
اٮشانڔا کرد  نکونبار  حذاي 

 ِ
ُكّ َعَ  َكَن  إِنَّ اللَّ  ُردُّوَها 

ال  اللُّ   ٨٦ َحِسيًبا  ٍء  َشْ
إَِل  َلَْجَمَعنَُّكْم  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَ 
فِيهِ  َريَْب  اَل  الْقَِياَمةِ  يَوِْم 
ْصَدُق ِمَن الّلِ َحِديًثا 

َ
َوَمْن أ

٨٧ َفَما لَُكْم ِف الُْمَنافِقِنَي 
ْرَكَسُهم

َ
فَِئتنَْيِ َواللُّ أ
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بدانچه کردند؟ یا میخواهید که 
آنرا  کرد  گم  که  آنرا  نمایید  راه 
را  او  نماید  راه  هرکه  و  خدای؟ 
خدای، نه یابی او را راهی ۞ و 
خواهند اگر کافر شوید چنانکه 
یکَسان؛  باشید  تا  شدند  کافر 
تا  دوستان  ایشان  از  مه گیرید18  

هجرت کنند در

مے خواهیڊ  ٮا  کڔڊنڊ  ٮذاٮج 
که ڔاه نماٮٮد انڔا انرا که کم 
راه  هڔک  و  حذاي  انرا  کڔد 
ننماٮذ او را حذاي نه ٮاٮي او 
اکر  خواهند  و   ۞ ڔاهي  را 
کاڡر شوٮذ حنانک کافر سدند 
از  ٮاسٮد ٮک سان مکیرٮذ  تا 
اٮشان دوستان تا هحره کٮٮد ڊڔ 

ن َتْهُدواْ 
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
بَِما َكَسُبواْ أ

يُْضلِِل  َوَمن  اللُّ  َضلَّ 
َ
أ َمْن 

َسبِياًل  َلُ  َتَِد  فَلَن  اللُّ 
لَْو تَْكُفُروَن َكَما  َودُّواْ   ٨٨
َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواء فَاَل 
 َ َحتَّ ْوِلَاء 

َ
أ ِمنُْهْم  َتتَِّخُذواْ 

ُيَهاِجُرواْ ِف
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17. ترجمۀ ضمیر جمع "لکم" به صورت مفرد مخاطب »شدی«، ناشی از سهو کاتب می تواند باشد.

18. مگیرید.
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راه خدای؛ اگر برگردند، بگیرید 
هر  ایشانرا  بکشید  و  ایشانرا 
مه گیرید  و  ایشانرا  یاوید  کجا 
از ایشان دوستی و نه یاری ۞ 
گروهی  با  بپیوندند  آنانکه  مگر 
ایشان  میان  و  شما  میان  که 
عهدی است، اگر19  آیند بشما، 
ایشان  تنگ شده باشد دلها]ی[ 

که

برکردٮذ  اکڔ  حذاي  راه 
ٮکشید  و  اٮشانرا  بکیرٮذ 
ایشانرا هر کجا ٮاوٮذ اٮشانرا 
ایشان دوستی  از  و مه کیرٮذ 
انانک  مکڔ   ۞ یاڔي  نه  و 
مٮان  که  کروهي  با  ٮٮٮوندنڊ 
عهدهء  اٮشان  مٮان  و  شما 
ٮٮک  بشما  اٮند  اکڔ  است 
که  ایشان  ڊلها  ٮاسذ  شذه 

َّْواْ  تََول فَإِن  الّلِ  َسبِيِل 
َحيُْث  َواْقُتلُوُهْم  فَُخُذوُهْم 
َتتَِّخُذواْ  َواَل  وََجدتَُّموُهْم 
 ٨٩ نَِصًيا  َواَل  َوِلًّا  ِمنُْهْم 
قَْوٍم  إَِلَ  يَِصلُوَن  ِيَن  الَّ إاِلَّ 
ْو 

َ
أ ّمِيَثاٌق  َوَبيَْنُهم  بَيَْنُكْم 

َجآُؤوُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم 
ن 

َ
أ

51

خویش20  قوم  با  کنند  حرب 
خویش؛  قوم  با  کنند  حرب  یا 
برگمارد  خدای،  خواهد  اگر  و 
با  تا حرب کنند  بر شما  ایشانرا 
شما. پس اگر دور شوند از شما 
و حرب نکنند با شما و اوکنند21  
خدای  نه کرد  را،  صلح  بشما 
شما را بر ایشان راهی ۞ زود 

بود که یاوند دیگران

ٮا  خویش  قوم  ٮا  کٮٮد  حرٮ 
و  خوٮش  قوم  ٮا  کٮٮد  حرب 
کمارذ  ٮر  حذاي  خواهذ  اکڔ 
کٮٮد  تا حرب  بر شما  اٮشانرا 
ٮا شما ٮس اکر دور سوٮذ از 
و  شما  ٮا  نکنند  حرب  و  شما 
کرد  نه  را  بشما صلح  اوکنند 
حذاي شما ڔا ٮر اٮشان راهي 
۞ زوذ ٮوڊ که ٮاوند ڊیکران 

ُيَقاتِلُواْ  ْو 
َ
أ ُيَقاتِلُونَُكْم 

قَْوَمُهْم َولَْو َشاء اللُّ لََسلََّطُهْم 
فَإِِن  فَلََقاتَلُوُكْم  َعلَيُْكْم 
ُيَقاتِلُوُكْم  فَلَْم  لُوُكْم  اْعَتَ
َفَما  لََم  السَّ إَِلُْكُم  لَْقوْاْ 

َ
َوأ

َعلَيِْهْم  لَُكْم  اللُّ  َجَعَل 
َسبِيال٩ً٠}َسَتِجُدوَن آَخرِيَن
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دارند شما  ایمن  که  می خواهند 
ایشانرا. هر  را و ایمن دارند قوم 
فتنه،  سوی  بازگردانند  که  آنگاه 
در  ایشانرا  دراوکنند  نگونسار22  
از  بشوند  یکسو  به  اگر  آن. پس 
شما، و اوکنند بشما صلح، و فرو 
بگیرید  دستهای خویش،  دارند 
هرکجا  ایشانرا  شید 

ُ
بک و  ایشانرا 

یاوید ایشانرا؛ و ایشان اند

مے خواهڊ که اٮمن دارٮد شما 
ایشانرا  قوم  دارٮذ  اٮمں  و  را 
کردانند  ٮاز  که  هراٮکاه 
دراوکنند  ٮکوٮساڔ  فتنه  سوي 
اٮشانرا ڊزان ٮس اکڔ بیکسو 
بشما  اوکنند  و  شما  از  ٮسوند 
دستهاء  ڡرودارند  و  را  صلح 
و  اٮشانرا  بکیرٮذ  خوٮش 
کحا  هر  اٮشانرا  ٮکشید 
اٮشان اند  و  اٮشانر}ا{  ٮاوٮذ 

َمُنوُكْم 
ْ
يَأ ن 

َ
أ يُرِيُدوَن 

َواْ  ُردُّ َما  ُكَّ  قَْوَمُهْم  َمُنواْ 
ْ
َوَيأ

ْركُِسواْ فِيَِها فَإِن 
ُ
إَِل الْفِتْنِةِ أ

َّْم َيْعَتِلُوُكْم َوُيلُْقواْ إَِلُْكُم  ل
يِْدَيُهْم 

َ
أ َواْ  َوَيُكفُّ لََم  السَّ

َحيُْث  َواْقُتلُوُهْم  فَُخُذوُهْم 
ْولَئُِكْم

ُ
ثِقِْفُتُموُهْم َوأ
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19. ترجمۀ أو به اگر عجیب است.

20. تکرار این کلمه ناشی از سهو کاتب است. ترجمۀ صحیح چنین است: حرب کنند با شما یا حرب کنند با 

قوم خویش.

21. افکنند.

22. درافکنند.
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ایشان  بر  را  شما  ما  کردیم 
نه باشد  و   ۞ آشکارا  حجت 
بکشد  ]که[  آن  گرویده ای  هیچ 
هر  و  بخطا؛  مگر  را  گرویده ای 
بخطا،  را  گرویده ای  بکشد  که 
دیه  و  گرویده  گردِن  کردِن  آزاد 
صدقه  که  مگر  او،  بقوم  سپرده 

کنند. اگر باشد

اٮشان  بر  را  شما  ما  کردٮم 
نه  و   ۞ اسکارا  ححت 
بکشد  ان  کروٮذهء  هٮح  ٮاسذ 
و  ٮخطا  مکر  ڔا  کروٮذهء 
را  کروٮذهء  ٮکشد  هرک 
کردن  کردں  ازاذ  ٮحطا 
او  بقوم  سبرده  دٮه  و  کروٮده 
اکڔٮاشذ  کنند  صدقه  که  مکر 

َعلَيِْهْم  لَُكْم  َجَعلَْنا 
َكَن  َوَما  بِيًنا ٩١  مُّ ُسلَْطانًا 
إاِلَّ  ُمْؤِمًنا  َيْقُتَل  ن 

َ
أ لُِمْؤِمٍن 

ُمْؤِمًنا  َقَتَل  َوَمن  َخَطًئا 
ْؤِمَنٍة  َخَطًئا َفَتْحرِيُر َرَقَبٍة مُّ
ن 

َ
ْهلِهِ إاِلَّ أ

َ
َسلََّمٌة إَِل أ َودِيٌَة مُّ
قُواْ فَإِن َكَن دَّ يَصَّ
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او  و  را  شما  دشمن  گروه  از 
گردِن  کردِن  آزاد  بود،  گرویده 
گرویده؛ و اگر باشد از گروهی 
که میان شما و میان ایشان عهد 
و  او  بقوم  سپرده  ودیتی  بود، 
آنکه  آزاد کردن گردنی گرویده. 

نیابد، روزه داشتن ]دو ماه[ 

او  و  را  شما  دسمن  کروه  از 
کرویذه بوذ ازاذ کردن کردن 
کروٮذه و اکڔ ٮاشذ از کروهی 
اٮشان  مٮان  و  شما  مٮان  که 
عهد بود و دٮتی سبرده ٮقوم او 
کروٮذه  کردنی  کردن  ازاذ  و 
انک نٮاٮذ روزه داستں }...{

وَُهَو  لَُّكْم  َعُدّوٍ  قَْوٍم  ِمن 
ْؤِمَنٍة  ْمْؤِمٌن َفَتْحرِيُر َرَقَبٍة مُّ
بَيَْنُكْم  قَْوٍم  ِمن  َكَن  ِإَون 
َسلََّمٌة  َوَبيَْنُهْم ّمِيَثاٌق فَِديٌَة مُّ
ْؤِمَنًة  ْهلِهِ َوَتْرِيُر َرَقَبٍة مُّ

َ
إَِل أ

َّْم َيِْد فَِصَياُم َشْهَريْن َفَمن ل
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و  خدای؛  از  است  توبه  پیوسته، 
و   ۞ حکیم  دانا  خدای  هست 
هر که بکشد گرویده ای را عمدا 
را،23 پاداش او دوزخ است جاوید 
خدای  گرفت  خشم  و  آنجا،  در 
برایشان و بنفرید او را و بساخت او 

را عذاب بزرگ۞ ای

ٮٮوسته توٮه است از حذاي و 
هست خذاي ڊانا حکٮم ۞ و 
هرک بکشد کروٮذهءا عمدا ڔا 
جاویذ  است  دوزخ  او  ٮاداس 
درانجا و حشم کرڡٮ حذاي بر 
ایشان و ٮٮڡرٮد او ڔا و ٮساحت 
اي   ۞ ٮررک  عذاب  را  او 

ُمَتَتابَِعنْيِ تَْوَبًة ّمَِن الّلِ َوَكَن 
 ٩٢ َحِكيًما  َعلِيًما  اللُّ 
َتَعّمًِدا  مُّ ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  َوَمن 
فِيَها  ا  َخاِلً َجَهنَُّم  فََجَزآُؤهُ 
َولََعَنُه  َعلَيْهِ  اللُّ  وََغِضَب 
َعِظيًما ٩٣  َعَذابًا  َلُ  َعدَّ 

َ
َوأ

َها  يُّ
َ
يَا أ
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چون  بگرویده اند!  که  آنکسان 
بروید در راه خدای، پیدا کنید و 
مه گویید آنرا که افکند بشما صلح 
را: نیستی تو گرویده. می جویی24  
کاالی این جهان؛ نزدیک خدای 
همچنین  بسیار.  غنیمت  است 

بودید شما از پیش،

حون  ٮکرویذء  که  اٮکسان 
ٮٮدا کٮیذ  ٮروید در ڔاه حذاي 
و مه کوٮٮذ انرا که افکند بشما 
کرویذه  تو  نٮستی  ڔا  صلح 
حهان  ایں  کاالء  می حوٮی 
ٮردٮک خذایست عٮٮمت بسیار 
ٮٮش  از  شما  ٮوذٮد  همحنیں 

بُْتْم  َضَ إَِذا  آَمُنواْ  ِيَن  الَّ
َواَل  َفَتبَيَُّنواْ  الّلِ  َسبِيِل  ِف 
إَِلُْكُم  لَْق 

َ
أ لَِمْن  َتُقولُواْ 

ُمْؤِمًنا  لَْسَت  اَلَم  السَّ
نَْيا  تَبَْتُغوَن َعَرَض احْلََياةِ الُّ
َكثَِيةٌ  َمَغانُِم  الّلِ  فَعِنَد 

َكَذلَِك ُكنُتم ّمِن َقبُْل

57

23. "را" دوم در نسخه اضافه است.

وَن" به صورت مفرد مخاطب »می جویی«، ناشی از سهو کاتب می تواند باشد.
ُ

بَتغ
َ
24. ترجمۀ فعل جمع "ت
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منت نهاد بر شما؛ پیدا کنید که 
می کنید  بدانچه  هست  خدای 
آنکه  یکسان  نیست   ۞ دانا 
از گرویدگان مگر  نشستگان اند 
خداونِد زیانها و جهاد کنندگان 
بخواستها]ی[  خدای  راه  در 
فضل  ایشان.  تنها]ی[  و  ایشان 

نهاد خدای

ٮٮذا  شما  بر  حذاي  نهاذ  مٮت 
ٮذاٮج  هست  حذاي  که  کنید 
ٮٮست   ۞ ڊانا  مے کنید 
اند  ٮٮسستکان  انک  ٮکسان 
حذاونڊ  مکڔ  کڔوٮذکان  از 
دڔ  کنندکان  حهاد  و  زٮانها 
و  ایشان  ٮحواستها  حذاي  راه 
خذاي  نهاذ  ڡضل  اٮشان  تٮها 

َعلَيُْكْم  اللُّ  َفَمنَّ 
بَِما  َكَن  اللَّ  إِنَّ  َفَتبَيَُّنواْ 
 
َّ
ال  ٩٤ َخبًِيا  َتْعَملُوَن 

ِمَن  َقاِعُدوَن 
ْ
ال يَْستَوِي 

ِر  َ الضَّ ْوِل 
ُ
أ َغْيُ  ُمْؤِمِننَي 

ْ
ال

 ِّ َسِبیِل اهلل ُمَجاِهُدوَن ِف 
ْ
َوال

َل  فَضَّ نُفِسِهْم 
َ
َوأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ

ّ اهلل

58

کوشندگانرا بخواستها]ی[ ایشان و 
ن ایشان بر نشستگان پایگاه ها، و 

َ
ت

همه را وعده کرد خدای نیکوی، 
کوشندگانرا  خدای  نهاد  فضل  و 
 ۞ بزرگ  مزدی  نشستگان  بر 
و  آمرزشی  و  ازو  پایگاه هایی 

رحمتی؛ و هست خدای

اٮشان  ٮحواستها  کوسندکانڔا 
ٮسسٮکان  بر  اٮشان  تَں  و 
وعده  را  همه  و  ٮایکاهها 
فضل  و  نیکوی  خذاي  کرد 
بر  کوسندکانڔا  حذاي  نهاذ 
 ۞ ٮزرک  مزدي  ٮسسٮکان 
امڔزشی  و  ازو  بایکاههاء 
خذاي هست  و  رحمتي  و 

ْمَوالِِهْم 
َ
بِأ الُْمَجاهِِديَن 

الَْقاِعِديَن  َعَ  نُفِسِهْم 
َ
َوأ

اللُّ  وََعَد  َوُكًّ  َدرََجًة 
اللُّ  َل  َوفَضَّ احْلُْسَن 
الَْقاِعِديَن  َعَ  الُْمَجاهِِديَن 
َدرََجاٍت   ٩٥ َعِظيًما  ْجًرا 

َ
أ

َوَكَن  َورَْحًَة  َوَمْغفَِرةً  ّمِنُْه 
اللُّ 

59

آنان  که   ۞ مهربان  آمرزنده 
فریشتگان  را  ایشان  بمیراند  که 
را،  خویش  تن  کنندگاِن  ستم 
گویند: در چه بودی؟25  گویند: 
زمین.  در  بیچارگان  بودیم 
گفتند: یا نبود زمین خدای فراخ 
آنجا؟  در  کردید  هجرت  که 

ایشان اند

انان  که  امڔڔنڊه مهربان ۞ 
ڡرٮسٮکان  اٮشانڔا  ٮمیراند  که 
را  خویش  تں  کنندکان  سٮم 
کوٮند  ٮوذی  جه  در  کوٮٮذ 
ٮودٮم ٮٮحارکان در زمین کڡتند 
ٮا نه بود رمین حذاي ڡراخ که 
هحرت کردٮذ درانجا اٮشان انڊ 

ِيَن  َغُفوًرا رَِّحيًما ٩٦ إِنَّ الَّ
َظالِِم  الَْمآلئَِكُة  تََوفَّاُهُم 
ُكنُتْم  فِيَم  قَالُواْ  نُْفِسِهْم 

َ
أ

ِف  ُمْسَتْضَعفِنَي  ُكنَّا  قَالُواْ 
تَُكْن  لَْم 

َ
أ قَالَْواْ  رِْض 

َ
األ

رُْض الّلِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُرواْ 
َ
أ

ْولَئَِك 
ُ
فِيَها فَأ

60

و  ست 
َ

دوزخ ایشان  جای  که 
مگر   ۞ ایشان  جای  َبدست 
و  زنان  و  مردان  از  بیچارگان 
کردنی  چاره  نتوانند  که  کودکان 
و راه نیاوند براهی ۞ ایشان اند 

که مگر خدای عفو کند

و  دوزَخست  اٮشان  کحاي   
مکڔ   ۞ ایشان  جای  بَذست 
زٮاں  و  مڔدان  از  ٮٮحارکان 
جاره  نتواننڊ  که  کوذکان  و 
کردني و راه نیاوند براهي ۞ 
اٮشانانڊ که مکڔ خذاي عفو کنذ 

وََساءْت  َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َمأ

َمِصًيا ٩٧ إاِلَّ الُْمْسَتْضَعفِنَي 
اِن  ِمَن الرَِّجاِل َوالّنَِساء َوالْوِْلَ
َواَل  ِحيلًَة  يَْسَتِطيُعوَن  الَ 
ْولَئَِك 

ُ
َيْهَتُدوَن َسبِيالً ٩٨ فَأ

ن َيْعُفَو 
َ
َعَس اللُّ أ
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نُتم" به صورت مفرد مخاطب »بودی«، ناشی از سهو کاتب می تواند باشد.
ُ
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عفو  خدای  هست  و  ایشان  از 
هرکه  و   ۞ آمرزنده  و  کننده 
هجرت کند در راه خدای، یاود 
و  بسیار  جایگاه های  زمین  در 
از  شود  بیرون  هرکه  و  فراخی؛ 
کننده  هجرت  خویش،  خانه 
َبسوی خدای و پیغامبر او، پس 

دریاود او را مرگ، بدرستی

اٮشان و هست حذاي عفو  از 
کٮٮده و امڔرنده ۞ و هرک 
هحرت کند در راه حذاي ٮاوذ 
ڊڔ زمین حایکاههاء بسیار و 
شوذ  ٮٮرون  هرک  و  فراخي 
کننده  از خانه خویش هحرت 
بَسوی خذاي و ٮٮعامبر او ٮس 
در ٮاوذ او را هرک ٮدرستی 

ا  َعُفوًّ اللُّ  َوَكَن  َعنُْهْم 
ِف  ُيَهاِجْر  َوَمن   ٩٩ َغُفوًرا 
رِْض 

َ
األ ِف  َيِْد  الّلِ  َسبِيِل 

َوَمن  وََسَعًة  َكثًِيا  ُمَراَغًما 
ُمَهاِجًرا  بَيْتِهِ  ِمن  َيُْرْج 
يُْدرِْكُه  ُثمَّ  َورَُسوِلِ  الّلِ  إَِل 

الَْموُْت َفَقْد 

62

و  خدای،  بر  او  مزد  افتد  که 
مهربان  آمرزنده  خدای  هست 
زمین،  در  برفتید  چون  و   ۞
نیست بر شما تنگی اگر بکاهید 
از نماز، اگر ترسید که فتنه کند 
که  کافر شدند؛  که  آنان  را  شما 

کافران

کاڡتد مزڊ او بر حذاي و هست 
خذاي امڔرنڊه مهربان ۞ و 
حون برفتید ڊڔرمین ٮٮست بر 
شما تنکی اکڔ بکاهیذ از نماز 
اکر ترسیذ که فتٮه کٮد شما ڔا 
انان که کافر شذنڊ که کافران 

َوَكَن  الّلِ  َع  ْجُرهُ 
َ
أ َوَقَع 

اللُّ َغُفوًرا رَِّحيًما ١٠٠ ِإَوَذا 
فَلَيَْس  رِْض 

َ
األ ِف  بُْتْم  َضَ

واْ  ن َتْقرُصُ
َ
َعلَيُْكْم ُجَناٌح أ

ن 
َ
أ ِخْفُتْم  إِْن  اَلةِ  الصَّ ِمَن 

ِيَن َكَفُرواْ إِنَّ  َيْفتَِنُكُم الَّ
الَْكفِرِيَن 

63

آشکارا  دشمن  را  شما  هستند 
میان  در  باشی  چون  و   ۞
ایشان، بپای داری ایشانرا نماز، 
با  ایشان  از  گروهی  برخیزندا 
سالحها]ی[  دارندا  نگاه  و  تو 
ایشان. چون سجده کنند، باشند 
ایشان از پس پشت شما و بیایندا 

گروهی دیگر که نماز نکردند

اسکاڔا  دسمن  را  شما  هستٮد 
مٮان  در  ٮاشي  حوں  و   ۞
ایشان ٮٮای داري اٮشانرا نماز 
برحیزندا کڔوهي از اٮشان با 
تو و ٮکاه دارنڊا سالحها ایشان 
اٮشان  ٮاشند  کنند  سحده  حوں 
ٮٮاٮٮذا  و  شما  ٮشٮ  بس  از 
کڔوهي دیکر که نماز نکردنڊ 

بِيًنا ١٠١  ا مُّ َكنُواْ لَُكْم َعُدوًّ
َقْمَت لَُهُم 

َ
ِإَوَذا ُكنَت فِيِهْم فَأ

ّمِنُْهم  َطآئَِفٌة  فَلَْتُقْم  اَلةَ  الصَّ
ْسلَِحَتُهْم 

َ
أ ُخُذواْ 

ْ
َوْلَأ َعَك  مَّ

ِمن  فَلَْيُكونُواْ  َسَجُدواْ  فَإَِذا 
َطآئَِفٌة  ِت 

ْ
َوتْلَأ َْوَرآئُِكْم  ْخَرى لَْم يَُصلُّوا

ُ
أ
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نماز کنند با تو و فراگیرند حذر 
و26   ایشان؛  سالح های  و  ایشان 
اگر  شدند  کافر  که  آنان  خواهد 
غافل شوید از سالح های شما و 
کاالهای شما تا برگردند بر شما 
بر  تنگی  نیست  یک برگشتن؛ و 
از  رنجی  بشما  باشد  اگر  شما 

باران، یا باشید

کیرنڊ  فرا  و  تو  با  کنند  نماز 
حذر ایشان و سالحهاء اٮشان 
شدند  کافر  که  انان  خواهذ  و 
سالحهاء  از  سوٮذ  غافل  اکڔ 
شما و کاالهاء شما ٮا برکرڊٮڊ 
بر شما یک ٮرکشتں و ٮٮسٮ 
بشما  ٮاشد  اکڔ  شما  بر  ننکی 
ٮاسیذ  ٮا  باران  از  رٮحي 

ُخُذواْ 
ْ
َوْلَأ َمَعَك  فَلُْيَصلُّواْ 

ِيَن  ْسلَِحَتُهْم َودَّ الَّ
َ
ِحْذرَُهْم َوأ

َعْن  َتْغُفلُوَن  لَْو  َكَفُرواْ 
ْمتَِعتُِكْم 

َ
َوأ ْسلَِحتُِكْم 

َ
أ

يْلًَة  مَّ َعلَيُْكم  َفَيِميلُوَن 
َواَل ُجَناَح َعلَيُْكْم  َواِحَدةً 
َطٍر  ًذى ّمِن مَّ

َ
إِن َكَن بُِكْم أ

ْو ُكنُتم
َ
أ
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26. این واو در ترجمه زائد، و ناشی از سهو کاتب است.
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بیماران که بنهید سالحهای شما. 
و گیرید حذر خویش که خدای 
عذاب  کافرانرا  است  ساخته 
بگزاردید  چون   ۞ خوارکننده 
نماز را، یاد کنید خدایرا ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهای شما. چون 
بپای  ایمن شدی،  و  گرفتید  آرام 

داری27  نماز را؛

سالحهاء  بنهید  که  ٮٮماراں 
که  کیرٮذ حذر خوٮش  شما و 
کافرانرا  اسٮ  ساحته  حذاي 
جون   ۞ کننڊه  خوار  عذاب 
کنیذ  ٮاذ  را  نماز  ٮکزاردٮذ 
حذایرا اٮستاذه و ٮسسته و بر 
ٮهلوهاء شما جن ارام کرفتید و 
اٮمں سذي ٮٮای داري نماز ڔا 

تََضُعواْ  ن 
َ
أ رَْض  مَّ

ْسلَِحَتُكْم وَُخُذواْ ِحْذَرُكْم 
َ
أ

َعدَّ لِلَْكفِرِيَن َعَذابًا 
َ
إِنَّ اللَّ أ

قََضيُْتُم  فَإَِذا   ١٠٢ ِهيًنا  مُّ
قَِياًما  اللَّ  فَاذُْكُرواْ  اَلةَ  الصَّ
َوُقُعوًدا َوَعَ ُجُنوبُِكْم فَإَِذا 

اَلةَ  قِيُمواْ الصَّ
َ
نَنُتْم فَأ

ْ
اْطَمأ
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گرویدگان  بر  هست  نماز  که 
 ۞ معلوم  کرده  پدید  واجب 
و سست مشوید در جستن قوم 
می یاوید،  رنج  که  هستید  اگر 
چنانچه  می یاوند،  رنج  ایشان 
امید  و  می یاوید؛  رنج  شما 
امید  آنچه  خدای  از  می دارید 
دانا  خدای  هست  و  نمی دارند؛ 

راستکار ۞

کڔوٮذکان  بر  هست  نماز  که 
و  معلوم  کرده  ٮدٮد  واحب 
جستن  ڊر  مشویذ  سسٮ 
رٮح  که  هستٮد  اکر  قوم 
ایشان رٮح مے ٮاونڊ  می یاوٮد 
مي ٮاویذ  رٮح  شما  حناٮح 
حذاي  از  مي دارٮذ  امیذ  و 
هست  و  نمی دارند  امٮذ  اٮج 
 ۞ کاڔ  راست  دانا  حذاي 

َعَ  َكنَْت  اَلةَ  الصَّ إِنَّ 
وْقُوتًا  مَّ كَِتابًا  الُْمْؤِمننَِي 
ابْتَِغاء  ِف  تَِهُنواْ  َواَل   ١٠٣
لَُموَن 

ْ
تَأ تَُكونُواْ  إِن  الَْقوِْم 

لَموَن 
ْ
تَأ َكَما  لَُموَن 

ْ
يَأ ُهْم  فَإِنَّ

اَل  َما  الّلِ  ِمَن  َوتَرُْجوَن 
َعلِيًما  اللُّ  َوَكَن  يَرُْجوَن 

َحِكيًما ١٠٤
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تا  براستی  قرآن  بتو  فرستادیم  ما 
حکم کنی میان مردمان بدانچه 
مه باش28   و  خدای  ترا  نمود 
 ۞ خصم  کنندگانرا  خیانت 
که  خدای  از  خواه  آمرزش  و 
خدای هست آمرزنده بخشاینده 
کسان  آن  از  مکن  پیکار  و   ۞
تنها]ی[  با  کنند  خیانت  که 

خویش که خدای

ما ڡرستادٮم بتو قران ٮراستي 
مردمان  مٮان  کنی  حکم  تا 
مه  و  حذای  ترا  ٮموذ  ٮذاٮح 
حصم  کنندکانرا  حیاٮٮ  ٮاش 
۞ و امڔزش خواه از حذاي 
امڔرنده  هست  حذاي  که 
مکن  ٮٮکار  و   ۞ ٮحشاٮٮده 
کنند  خیاٮت  که  اٮکسان  از 
حذاي  که  خوٮش  ٮٮها  ٮا 

الِْكَتاَب  إَِلَْك  نَزْلَا 
َ
أ إِنَّا 

َبنْيَ  تِلَْحُكَم  بِاحْلَّقِ 
َواَل  اللُّ  َراَك 

َ
أ بَِما  الَّاِس 

َخِصيًما  ّلِلَْخآئِننَِي  تَُكن 
اللَّ  إِنَّ  الّلِ  َواْسَتْغفِرِ   ١٠٥
رَِّحيًما ١٠٦ َواَل  َغُفوًرا  َكَن 
َيَْتانُوَن  ِيَن  الَّ َعِن  ُتَادِْل 

نُفَسُهْم إِنَّ اللَّ
َ
أ
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27. ترجمۀ افعال جمع "اطماننتم و اقیموا" به صورت مفرد مخاطب »ایمن شدی و بپای داری«، ناشی از سهو 
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هست  که  آنرا  ندارد  دوست 
 ۞ بزه کار  کننده  خیانت 
و  مردمان  از  ند 

َ
می پوش

با  او  و  خدای،  از  نه می پوشند 
می سگالیدند  چون  ایشانست 
و  گفتار؛  از  نه می پسندند  آنچه 
می کنند  بدانچه  خدای  هست 
که  آنان  شما  ای29    ۞ دانا 
در  ایشان  از  کردید  خصومت 

زندگانی

هست  که  انرا  ندارد  دوست 
 ۞ کاڔ  ٮزه  کٮٮده  خٮانت 
نه  و  مردمان  از  مے ٮوَشند 
او  و  حذاي  از  از  مے ٮوسند 
ٮا اٮشانست حون مے سکالٮذٮد 
و  کفتاڔ  از  می ٮسندٮد  نه  اٮح 
هست حذاي ٮذاٮح می کنند ڊانا 
کحصومت  انان  شما  اي   ۞
زٮدکاني  در  اٮشان  از  کردٮذ 

انًا  َخوَّ َكَن  َمن  ُيِبُّ  اَل 
ِمَن  يَْسَتْخُفوَن   ١٠٧ ثِيًما 

َ
أ

ِمَن  يَْسَتْخُفوَن  َواَل  الَّاِس 
يُبَّيُِتوَن  إِذْ  َمَعُهْم  َوُهَو  الّلِ 
َما اَل يَرَْض ِمَن الَْقْوِل َوَكَن 
ُمِيًطا  َيْعَملُوَن  بَِما  اللُّ 
َجاَدتْلُْم  َهُؤالء  نُتْم 

َ
َهاأ  ١٠٨

َعنُْهْم ِف احْلََياةِ 
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کند  خصومت  هرکه  دنیا! 
]خدایرا[30  از ایشان روز قیامت 
ایشان  بر  باشد  که  کیست  یا 
بدی،  کند  هرکه  و   ۞ وکیل؟ 
خویش،  تن  بر  کند  ستم  اگر31 
خدای،  از  خواهد  آمرزش  پس 
بخشاینده  آمرزنده  خدایرا  یاود 
۞ و هرکه کند بزهی، بدرستی 

که

از  کٮد  که حصومت  هر  دنیا 
ٮاکیست  قٮامت  روز  اٮشان 
و  وکیل ۞  ایشان  ٮر  کٮاسذ 
کٮد  ستم  اکر  ٮذي  کٮد  هرک 
امڔزش  ٮس  خویش  تں  ٮر 
حذایرا  ٮاوذ  حذاي  از  خواهذ 
و   ۞ ٮحشاینده  امڔرنڊه 
که  ٮدرستی  بزهء  کٮد  هڔکه 

اللَّ  ُيَادُِل  َفَمن  نَْيا  الُّ
ن  مَّ م 

َ
أ الْقَِياَمةِ  يَوَْم  َعنُْهْم 

 ١٠٩ َوكِياًل  َعلَيِْهْم  يَُكوُن 
َيْظلِْم  ْو 

َ
أ ُسوًءا  َيْعَمْل  َوَمن 

َيِِد  يَْسَتْغفِرِ اللَّ  ُثمَّ  َنْفَسُه 
اللَّ َغُفوًرا رَِّحيًما ١١٠ َوَمن 

يَْكِسْب إِثًْما فَإِنََّما
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کند آن بزه بر تن خویش و هست 
خدای  دانا راستکار ۞ و هرکه 
پس  بزهی،  اگر32  بدی،  کند 
گناهی،33   بوی  گناه  آن  افکند 
و  گناهی  برداشت  که  بدرستی 
بزهی هویدا ۞ و اگر نه فضل 
خدای استی بر تو و رحمت او، 

اندیشه کردند از ایشان

و  خوٮش  تں  بر  ٮزه  ان  کٮد 
کاڔ  راسٮ  دانا  حذاي  هست 
اکڔ  ٮذي  کٮذ  هرک  و   ۞
ٮوی  کناه  ان  افکند  ٮس  ٮزهء 
ٮرداست  که  ٮدرستی  کناهي 
و   ۞ هویذا  ٮزهء  و  کٮاهي 
استی  حذاي  فضل  نه  اکر 
انڊیشه  او  رحمت  و  تو  بر 
ایشان  از  کروهي  کردٮد 

َوَكَن  َنْفِسهِ  َعَ  يَْكِسُبُه 
اللُّ َعلِيًما َحِكيًما ١١١ َوَمن 
ْو إِثًْما ُثمَّ 

َ
يَْكِسْب َخِطيَئًة أ

اْحَتَمَل  َفَقِد  بَرِيًئا  بِهِ  يَرِْم 
بِيًنا ١١٢ َولَْواَل  ُبْهَتانًا ِإَوثًْما مُّ
َورَْحَُتُه  َعلَيَْك  الّلِ  فَْضُل 

نُْهْم آئَِفٌة مُّ لََهمَّت طَّ
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نُتْم به صورت منادا در این آیه نادرست می نماید، اما در ترجمه های کهن بی سابقه نیست.
َ
29. ترجمۀ َهاأ

ه در ترجمه به سبب سهو کاتب است.
ّ
30. افتادگی الل

31. ترجمۀ أو به اگر عجیب است.

32. ترجمۀ أو به اگر عجیب است.

33. ببیگناهی.
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م نمی کنند 
ُ
که بیراه کنند ترا، و گ

و  را  خویش  تنها]ی[  مگر 
چیز؛  هیچ  ترا  می کنند  نه  گزند 
و  قرآن  تو  بر  خدای  فرستاد  و 
آنچ  ترا  درآموخت  و  حکمت، 
فضل  هست  و  دانستی؛  نبودی 
نیست   ۞ بزرگ  تو  بر  خدای 

نیکی در بسیاری 

کم  و  ترا  کنند  راه  بي  که 
ٮمے کٮٮد مکڔ تٮها خویش را 
و کزند نه می کنند ترا هٮحیز 
قراں  تو  بر  حذاي  ڡرستاذ  و 
ترا  دراموحت  و  حکمت  و 
هست  و  داٮستي  نبوذي  اٮح 
ٮزرک   تو  بر  خذاي  فضل 
بسیاري در  نٮکی  ٮٮست   ۞

ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إاِلُّ 
َ
أ

ِمن  ونََك  يَُضُّ َوَما  نُفَسُهْم 
َ
أ

َعلَيَْك  اللُّ  نَزَل 
َ
َوأ ٍء  َشْ

وََعلََّمَك  َواحْلِْكَمَة  الِْكَتاَب 
َوَكَن  َتْعلَُم  تَُكْن  لَْم  َما 
َعِظيًما  َعلَيَْك  الّلِ  فَْضُل 

١١٣ الَّ َخْيَ ِف َكثٍِي
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آنکه  مگر  ایشان  کردن  راز  از 
بفرماید بصدقه دادنی یا نیکویی یا 
صالح آوردن میان مردمان؛ و هرکه 
کند آنرا جستن رضای خدای، زود 
بزرگ  مزدی  را  او  بدهیم  که  بود 
۞ و هرکه خالف کند پیغامبر را 

از پس آنکه پدید آمد

از رار کردن اٮشان مکر انک 
ٮڡرمایذ ٮصدقه داذني یا نیکوء 
ٮا صالح اوردن مٮان مردمان 
حستں  انرا  کٮد  ک  هر  و 
رضاي خذاي زوذ ٮوذ کٮدهیم 
و   ۞ ٮررک  مزدی  را  او 
ٮٮعامبر  کٮد  حالف  هڔک 
امذ  ٮدٮد  انک  ٮس  از  را 

َمَر 
َ
أ َمْن  إاِلَّ  َْواُهْم  نَّ ّمِن 

ْو 
َ
أ َمْعُروٍف  ْو 

َ
أ بَِصَدقٍَة 

َوَمن  الَّاِس  َبنْيَ  إِْصاَلٍح 
َيْفَعْل َذلَِك ابَْتَغاء َمرَْضاِت 
ْجًرا 

َ
أ نُْؤتِيهِ  فََسوَْف  الّلِ 

يَُشاقِِق  َوَمن   ١١٤ َعِظيًما 
َ الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما تَبنَيَّ
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کند  پسروی  و  راست،  راه  را  او 
نه راه گرویدگانرا، با وی گذاریم 
آنچه درپذیرفت و بسوزیم او را 
است  جایگاهی  َبد  و  بدوزخ، 
که  آنرا  نیامرزد  خدای  که   ۞
آنچه  بیامرزد  و  بدو  گیرد  انباز 
خواهد؛  که  آنرا  آنست  فرود 
بخدای،  گیرد  انباز  هرکه  و 

مشدنی
ُ
م شد گ

ُ
بدرستی که گ

او ڔا راه راست و ٮس روی 
وی  با  کڔوٮذکانڔا  را  نه  کٮد 
و  ٮذٮرفت  در  اٮج  کذارٮم 
بذ  و  ٮدوزح  را  او  ٮسوزٮم 
حایکاهي است ۞ که حذاي 
کیرذ  انٮاز  که  انرا  نیامڔزد 
ڡروذ  اٮج  ٮیامڔزذ  و  ٮذو 
و  }خو{اهذ  که  انرا  انست 
ٮحذاي  کیرذ  انباز  هڔک 
شذني  کم  شد  کم  که  ٮدرستی 

َلُ الُْهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل 
تََولَّ  َما   ِ نَُوّلِ الُْمْؤِمننَِي 
وََساءْت  َجَهنََّم  َونُْصلِهِ 
َمِصًيا ١١٥ إِنَّ اللَّ اَل َيْغفُِر 
ن يُْشََك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن 

َ
أ

يُْشِْك  َوَمن  يََشاء  لَِمن  َذلَِك 
بِالّلِ َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل
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فرود  از  نه می خوانند   ۞ دور 
نه می خوانند  و  مادگانی  مگر  او 
بنفرین   ۞ گردنکش  دیو  مگر 
فرا  گفت:  و  خدای،  را  او  کرد 
گیرم از بندگان تو بهره ای واجب 
و  ایشانرا  کنم  مراه 

ُ
گ و  کرد ۞ 

و  َنهم  ایشان  پیش  در  آرزوها 
فرمایم ایشانرا تا بُبرند

از  می خواننڊ  نه   ۞ دوڔ 
نه  و  ماذکاني  مکر  او  ڡروذ 
کردن  دیو  مکر  می خواننڊ 
را  او  کرد  ٮٮڡڔٮن   ۞ کش 
از  کیرم  فرا  کڡت  و  حذاي 
کرد  واحب  ٮهرهء  تو  ٮٮدکان 
و  ایشانرا  کنم  راه  کم  و   ۞
نَهم  اٮشان  ٮٮش  دڔ  ارزوها 
ٮٮرنڊ  تا  اٮشانرا  ڡرمایم  و 

ِمن  يَْدُعوَن  إِن   ١١٦ بَعِيًدا 
يَْدُعوَن  ِإَون  إِنَاثًا  إاِلَّ  ُدونِهِ 
رِيًدا ١١٧ لََّعَنُه  إاِلَّ َشيَْطانًا مَّ
ِمْن  َِذنَّ  تَّ

َ
أَل َوقَاَل  اللُّ 

ْفُروًضا  مَّ نَِصيًبا  ِعَبادَِك 
َمّنَِينَُّهْم 

ُ
َوأل ِضلَّنَُّهْم 

ُ
َوأل  ١١٨

ُهْم فَلَُيبَّتُِكنَّ  َوآلُمَرنَّ
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و  چهارپایان  گوشها]ی[ 
بگردانند  تا  ایشانرا  بفرمایم 
گیرد  هرکه  و  خدای  آفرینش 
خدای،  فرود  از  دوستی  را  دیو 
زیان  کرد  زیان  که  بدرستی 
دهد  وعده   ۞ آشکارا  کردنی 
ایشانرا  دهد  پیوس34   و  ایشانرا 
و نهدهد وعده ایشانرا دیو، مگر 

فریفَتن ۞

ٮڡرماٮم  و  حهارٮاٮان  کوشها 
اڡرٮٮش  ٮکردانند  تا  اٮشانرا 
دیو  کیرذ  هرک  و  حذاي 
حذاي  ڡروذ  از  دوستي  را 
زٮان  کرد  زٮان  که  ٮدرستی 
وعده   ۞ اسکاڔا  کردٮي 
دهذ  ٮدٮس  و  اٮشانرا  دهذ 
وعده  دهذ  نه  و  اٮشانرا 
ڡرٮڡتَں ۞  مکڔ  دیو  اٮشانرا 

ُهْم  َوآلُمَرنَّ نَْعاِم 
َ
األ آَذاَن 

َوَمن  الّلِ  َخلَْق  نَّ  ُ فَلَُيَغّيِ
َوِلًّا  يَْطاَن  الشَّ َيتَِّخِذ 
َخِسَ  َفَقْد  الّلِ  ُدوِن  ّمِن 
يَعُِدُهْم   ١١٩ بِيًنا  مُّ انًا  ُخْسَ
يَعُِدُهُم  َوَما  َوُيَمّنِيِهْم 

يَْطاُن إاِلَّ ُغُروًرا ١٢٠ الشَّ
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ایشان  جای  که  ایشاناند 
دوزخست و نیاوند از آن بگشَتن 
۞ و آنان که بگرویدند و کردند 
نیکوها، درآریم ایشانرا در بهشتها 
جویها  آن  زیر  از  می رود  که 
جاویدانان در آنجا همیشه. وعده 
کیست  و  است  درست  خدای 

وی تر از خدای
ُ
راستگ

ایشان  کجای  اٮشان اند 
از  نیاونڊ  و  دوزخست 
که  انان  و   ۞ بکشتَں  ان 
نیکوها  کردنڊ  و  ٮکڔوٮدٮد 
ٮهستها  در  اٮشانرا  درارٮم 
حوٮها  زٮران  از  کمی روذ 
همیشه  درانجا  حاوٮذانان 
و  درستست  حذاي  وعده 
کیست راسٮ ُکویتر از حذاي 

َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َمأ ْولَئَِك 

ُ
أ

َمِيًصا  َعنَْها  َيُِدوَن  َواَل 
وََعِملُواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َوالَّ  ١٢١
َسُنْدِخلُُهْم  احِلَاِت  الصَّ
َتْتَِها  ِمن  َتْرِي  َجنَّاٍت 
بًَدا 

َ
أ فِيَها  َخاِلِيَن  نَْهاُر 

َ
األ

ْصَدُق 
َ
أ َوَمْن  ا  َحقًّ الّلِ  وَْعَد 

ِمَن الّلِ

77

گفتار؟ ۞ نیست بآرزوها]ی[ 
کتاب.  اهل  آرزوهای  نه  و  شما 
دهند  پاداش  بدی،  ند 

ُ
ک هرکه 

بدان و نه یاود او را از فرود خدای 
دوستی و نه َیاری ۞ و هر که 
کند از نیکوها ـ از نر یا ماَده ـ و 

او گرویده بود، ایشان

ٮارزوها  نیست   ۞ کڡتاڔ 
شما و نه اڔزوهاء اهل کٮاب 
دهند  ٮاداش  بذي  ُکند  هرک 
بدان و نه ٮاوذ او را از فروذ 
خذاي دوستی و نه یاري ۞ 
و هڔک کٮد از نیکوها از نڔ 
ٮا ماَذه و او کڔوٮده بود ایشان 

َمانِّيُِكْم 
َ
بِأ لَّيَْس  قِياًل ١٢٢ 

ْهِل الِْكَتاِب َمن 
َ
ِ أ َماِنّ

َ
َوال أ

َيْعَمْل ُسوًءا ُيَْز بِهِ َواَل َيِْد 
َواَل  َوِلًّا  الّلِ  ُدوِن  ِمن  َلُ 
ِمَن  َيْعَمْل  َوَمن  نَِصًيا ١٢٣ 
نَث 

ُ
ْو أ

َ
احِلَاَت ِمن َذَكٍر أ الصَّ

ْولَئَِك
ُ
َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأ
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34. نسخه در اینجا ناخوانا است. محتمل ترین واژه از حیث معنایی برای آن »پیوس دادن« می تواند باشد که در 

برخی برگردان های کهن فارسی نیز به کار رفته است )نک. فرهنگنامۀ قرآنی، 1899/4(.
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درشوند در بهشت و ستم نکنند 
حسَته  پشت  شکاف  بمقدار 
خرما ۞ و کیست نیکوتر بدین 
از آنکه گردن نهد و بسپارد روی 
خویش بخدای ـ و او نیکوکار ـ 
را  ابراهیم  دین  کند  پس روی  و 
پاک؟ و گرفت خدای ابراهیم را 
دوست ۞ و خدایراست آنچه 
در آسمانهاست و آنچه در زمین 

است و هست

ستم  و  ٮهشت  در  سوٮد  در 
ٮسٮ  ٮمقداڔشکاف  نکنند 
کیست  و   ۞ خڔما  حستَه 
نیکوتڔ بدین از انک کردن نهد 
و ٮسبارد روی حوٮش ٮحذاي 
و او نیکوکاڔ و ٮس روی کنذ 
کرفت  و  ٮاک  را  ابرهیم  دٮن 
حذاي ابرهیم را دوست ۞ و 
حذایراست اٮح دڔ اسمانهاست 
هست و  زمٮٮست  دڔ  اٮح  و 

َواَل  اجْلَنََّة  يَْدُخلُوَن 
َوَمْن   ١٢٤ نَقًِيا  ُيْظلَُموَن 
ْسلََم 

َ
أ ْن  ّمِمَّ دِيًنا  ْحَسُن 

َ
أ

َبَع  وَْجَهُه لل َوُهَو ُمِْسٌن واتَّ
ََذ  َواتَّ َحنِيًفا  إِبَْراهِيَم  ِملََّة 
 ١٢٥ َخلِياًل  إِبَْراهِيَم  اللُّ 
َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما  َولّلِ 

رِْض َوَكَن
َ
ِف األ
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 ۞ دانا  چیز  همه  به  خدای 
زنان.  در  را 

ُ
ت می پرسند  فتوی 

بگوی: خدا فتیا دهد شما را در 
ایشان و آنچه می خوانند بر شما 
آنان  زنان،  یتیماِن  در  در کتاب، 
واجب  آنچه  ایشانرا  ندهید  که 
کرده اند ایشانرا و رغبت نکنید35  

که بزنی کنید ایشانرا و ضعیفان

 ۞ ڊانا  حیر  بهمه  حذای 
زٮان  دڔ  تُرا  می ٮرسند  ڡتوی 
ڡٮٮا دهد شما را  ٮکوی حذای 
مے خواننڊ  اٮج  و  اٮشان  در 
یٮٮمان  در  کتاب  دڔ  شما  بر 
دهٮد  کنه  که  انان  زٮان 
کرده انڊ  واحب  اٮح  اٮشانرا 
که  نکٮٮد  رغبت  و  ایشانرا 
ٮزٮی کنید اٮشانرا و ضعیفان 

ِيًطا ١٢٦  ٍء مُّ اللُّ بُِكّلِ َشْ
قُِل  الّنَِساء  ِف  َويَْسَتْفُتونََك 
َوَما  فِيِهنَّ  ُيْفتِيُكْم  اللُّ 
الِْكَتاِب  ِف  َعلَيُْكْم  ُيتَْل 
الَّالِت  الّنَِساء  َيَتاَم  ِف 
لَُهنَّ  ُكتَِب  َما  تُْؤتُوَنُهنَّ  الَ 
تَنِكُحوُهنَّ  ن 

َ
أ َوتَرَْغُبوَن 

وَالُْمْسَتْضَعفِنَي

80

یتیمانرا  بایستید  و  کودکان،  از 
نیکی،  از  کنید  هرچه  و  داد؛  به 
و   ۞ دانا  بدان  هست  خدای 
اگر زنی ترسد از شوهر خویش 
نیست  برگشَتنی،  یا  بدسازی 
نند 

ُ
ک صلح  که  ایشان  بر  تنگی 

میان ایشان صلح کردن

ٮٮٮمانرا  وٮٮسٮدٮد  کوذکان  از 
نیکی  از  کنید  هڔح  و  ٮداذ 
 ۞ ڊانا  ٮذان  هست  حذاي 
شوهر  از  ترسذ  زٮي  اکڔ  و 
برکشتَٮی  ٮا  ٮذسازی  خویش 
نیست ٮٮکي بر اٮشان که صلح 
کردن  اٮشان صلح  مٮان  ُکنند 

َتُقوُمواْ  ن 
َ
َوأ اِن  الْوِْلَ ِمَن 

َوَما  بِالْقِْسِط  لِلَْيَتاَم 
اللَّ  فَإِنَّ  َخْيٍ  ِمْن  َتْفَعلُواْ 
ةٌ 

َ
َكَن بِهِ َعلِيًما ١٢٧ ِإَوِن اْمَرأ

ْو 
َ
أ نُُشوًزا  َبْعلَِها  َخافَْت ِمن 

إِْعَراًضا فَاَل ُجَناَْح َعلَيِْهَما 
ن يُْصلَِحا بَيَْنُهَما ُصلًْحا

َ
أ
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35. برخی از دیگر مترجمان کهن نیز این فعل را به معنای منفی گرفته اند: یعنی آن را »]ال[ترغبون« خوانده اند 

)نک. فرهنگنامۀ قرآنی، 451/2(.
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حاضر  و  بود،  بهتر  صلح  و 
اگر  و  بخیلی؛  را  تنها  کرده اند 
خدای  بپرهیزید،  و  کنید  نیکی 
نید دانا ۞ 

ُ
هست بدانچه می ک

میان  نید 
ُ
ک داد  که  نه توانید  و 

نمایید.  حرص  اگرچه  و  زنان 
تا  کردنی  میل  همه  بمگردید 

بگذارید آن زنانرا

حاضر  و  بوذ  بهتر  صلح  و 
کردهانڊ تٮها ڔا ٮخیلی و اکڔ 
حذاي  ٮٮرهیزٮد  و  کنید  نٮکی 
ڊانا  مے کنید  ٮذاٮج  هست 
ُکنید  داذ  که  توانیڊ  نه  و   ۞
حرص  اکرجه  و  زٮان  مٮان 
مٮل  همه  ٮمکڔدیذ  نمایٮد 
زٮانڔا ان  ٮکذارٮذ  تا  کردني 

ْحِضَِت 
ُ
َوأ َخْيٌ  لُْح  َوالصُّ

ُتِْسُنواْ  حَّ ِإَون  الشُّ نُفُس 
َ
األ

بَِما  َكَن  اللَّ  فَإِنَّ  َوَتتَُّقواْ 
َولَن   ١٢٨ َخبًِيا  َتْعَملُوَن 
َبنْيَ  َتْعِدلُواْ  ن 

َ
أ تَْسَتِطيُعواْ 

فَاَل  َحَرْصُتْم  َولَْو  الّنَِساء 
تَِميلُواْ ُكَّ الَْميِْل َفَتَذُروَها
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صالح  اگر  و  آویخته ای.  چون 
که  بدرستی  بپرهیزید،  و  کنید 
خدای هست آمرزنده بخشاینده 
شوند،  جدا  هم  از  اگر  و   ۞
از  را  همه  خدای  کند  بی نیاز 
فراخی و هست خدای فراخ کار 
در  آنچه  دانا ۞ و خدایراست 
آسمانها و آنچه در زمین است و 

بدرستی که

حن اوٮحتهء و اکر صالح کنید 
و ٮٮرهیزٮد ٮدرستی که حذای 
هست امڔرنده ٮحساینده ۞ و 
اکر ار هم جذا سوند بے نیاز 
کٮد حداي همه را از فراخي و 
هست حذاي فراخ کاڔ ڊانا ۞ 
و خداٮراست اٮج دڔ اسمانها و 
اٮح در زمٮٮست و ٮدرستی که 

تُْصلُِحواْ  ِإَون  َكلُْمَعلََّقةِ 
َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ اللَّ َكَن َغُفوًرا 
قَا ُيْغِن  رَِّحيًما ١٢٩ ِإَون َيَتَفرَّ
اللُّ ُكًّ ّمِن َسَعتِهِ َوَكَن اللُّ 
َما  َولّلِ  َحِكيًما ١٣٠  َواِسًعا 
رِْض 

َ
َماَواِت َوَما ِف األ ِف السَّ

َولََقْد

83

دارند  که  آنانرا  کردیم  وصیت 
را  شما  و  تو36  پیش  از  کتاب 
کافر  اگر  خدای؛  از  بترسید  که 
در  آنچه  خدایراست  شوید، 
و  زمینست،  در  آنچه  و  آسمانها 
بی نیاز  و  توانگر  خدای  هست 
ستوده ۞ و خدایراست آنچه در

وصٮت کردٮم انانرا که دارند 
کتاب از ٮٮش تو و شما ڔا که 
کاڡر  اکڔ  خذاي  از  ٮترسیذ 
ڊر  اٮج  خذاٮراست  شویذ 
اٮح دڔ زمٮٮست و  اسمانها و 
هست حذاي توانکر و ٮی نٮاز 
ستوده ۞ و حذاٮراست اٮح دڔ 

الِْكَتاَب  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  يَْنا الَّ َوصَّ

ِن 
َ
أ ِإَويَّاُكْم  َقبْلُِكْم  ِمن 

اتَُّقواْ اللَّ ِإَون تَْكُفُرواْ فَإِنَّ 
َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما   ِ لِلّ
َغنِيًّا  اللُّ  َوَكَن  رِْض 

َ
األ ِف 

ِ َما ِف َحِيًدا ١٣١ َولِلّ

84

م" به صورت مفرد مخاطب »تو«، ناشی از سهو کاتب می تواند باشد.
ُ
36. ترجمۀ ضمیر جمع "ک
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زمینست؛  در  آنچه  و  آسمانها 
کاردان  بخدای  است  بسنده  و 
۞ اگر خواهد، ببرد شما را ای 
مردمان! و آرد دیگرانرا؛ و هست 
هرکه   ۞ وانا 

ُ
ت آن  بر  خدای 

این  پاداش  می خواهد  هست 
است  خدای  نزدیک  جهان،37 

پاداش این جهان و آن جهان؛

زمٮٮست  ڊر  اٮح  و  اسمانها 
کاڔدان  ٮحذاي  است  ٮسنده  و 
را  شما  ٮٮرذ  خواهذ  اکڔ   ۞
اي مڔدمان و ارذ دٮکڔانرا و 
تُوانا ۞  ان  بر  خذاي  هست 
هر که هست مے خواهذ ٮاداش 
خدایست  نردیک  حهان  اٮن 
حهان  ان  و  حهاں  اٮں  ٮاداس 

رِْض 
َ
األ ِف  َوَما  َماَواِت  السَّ

إِن   ١٣٢ َوكِياًل  بِالّلِ  َوَكَف 
الَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يُْذهِبُْكْم   

ْ
يََشأ

اللُّ  َوَكَن  بِآَخرِيَن  ِت 
ْ
َوَيأ

ن َكَن  َعَ َذلَِك قَِديًرا ١٣٣ مَّ
نَْيا فَعِنَد الّلِ  يُرِيُد ثََواَب الُّ

نَْيا َواآلِخَرةِ ثََواُب الُّ
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بینا  و  شنوا  خدای  هست  و 
بگرویدند!  که  آنان  ای   ۞
گواهان  بداد،  ایستندگان  باشید 
شما  تنها]ی[  بر  اگر  و  خدایرا، 
باشد، اگر38 بر مادر و پدر شما 
یا بر خویشان؛ اگر باشند توانگر 
اولی ترست  خدای  درویش،  یا 

بدایشان؛ بر پی هوا مروید

ٮیٮا  و  شنوا  حذاي  هست  و 
ٮکڔوٮدٮد  که  انان  اي   ۞
کواهان  بڊاذ  اٮسٮندکان  ٮاشید 
حذایرا و اکر بر ٮٮها شما ٮاشد 
اکڔ بر مادز و ٮدر شما یا ٮر 
ٮا  توانکر  ٮاسٮذ  اکر  خویشان 
ترست  اولی  حذاي  دروٮش 
مڔویذ  هوا  ٮي  بر  ایشان  ٮذ 

َوَكَن اللُّ َسِميًعا بَِصًيا ١٣٤ 
ُكونُواْ  آَمُنواْ  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا 

ُشَهَداء  بِالْقِْسِط  اِمنَي  قَوَّ
نُفِسُكْم 

َ
أ َعَ  َولَْو   ِ لِلّ

إِن  قَْربنَِي 
َ
َواأل يِْن  الَْواِلَ وِ 

َ
أ

فَاللُّ  َفَقًيا  ْو 
َ
أ َغنِيًّا  ْيَُكْن  ْوَل بِِهَما فَاَل تَتَّبُِعوا

َ
أ

86

یا  برگردید  اگر  و  کنید؛  داد  که 
روی گردانید، که خدای هست 
گاه ۞  بینا و آ نید 

ُ
بدانچه می ک

بگروید  بگرویدند!  که  آنان  ای 
بدان  و  او،  پیغامبر  و  بخدای 
پیغامبر  بر  فرستادند  که  کتابی 
او، و بدان کتاب که فرستادند از 

پیش، و هرکه

ٮرکردید  اکڔ  و  کنید  داد  که 
حذاي  که  کردانید  روی  ٮا 
و  بٮنا  مے ُکنید  ٮذاٮج  هست 
اکاه ۞ اي انان که ٮکروٮدٮد 
او و  ٮٮعامبر  ٮکوٮذ ٮحذاي و 
بر  ڡرستاذٮذ  که  کٮاٮی  ٮذان 
که  کتاب  ٮذان  و  او  ٮٮعامبر 
ک هر  و  بیش  از  ڡرستادٮذ 

ن َتْعِدلُواْ ِإَون تَلُْوواْ 
َ
الَْهَوى أ

َكَن  اللَّ  فَإِنَّ  ُتْعرُِضواْ  ْو 
َ
أ

يَا   ١٣٥ َخبًِيا  َتْعَملُوَن  بَِما 
ِيَن آَمُنواْ آِمُنواْ بِالّلِ  َها الَّ يُّ

َ
أ

َل  ِي نَزَّ َورَُسوِلِ َوالِْكَتاِب الَّ
َِي  الَّ َوالِْكَتاِب  رَُسوِلِ  َعَ 

نَزَل ِمن َقبُْل َوَمن
َ
أ
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37. جملۀ شرطیه به اشتباه ترجمه شده، یا از سوی کاتب نوشته شده است. صحیح این است: هر که می خواهد 

پاداش این جهان.

38. ترجمۀ أو به اگر عجیب است؟؟
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فریشتگان  و  بخدای  شود  کافر 
او  پیغامبران  و  او  نامه های  و  او 
و روز واپسین؛ بدرستی که بیراه 
بیراه شدنی دور ۞ که آن  شد 
کافر  پس  بگرویدند،  که  کسان 
پس  بگرویدند،  پس  شدند، 
کفر  بیفزودند  پس  شدند،  کافر 
بیامرزد  که  خدای  نیست  را، 

ایشانرا و نه راه نمایدشان

کاڡر شوذ ٮحذاي و ڡرٮسٮکان 
او و نامهاء او و ٮٮعامٮران او 
که  ٮدرستی  وابسیں  روز  و 
ٮی راه سذ ٮی راه شذٮي ڊوڔ 
۞ که ان کسان که ٮکڔوٮدٮد 
کاڡر سدٮد بس ٮکروٮدٮد  بس 
ٮٮڡزودٮذ  بس  سدٮد  کاڡر  بس 
کفر ڔا ٮٮست حذاي کٮٮامڔزذ 
نمایذشان  راه  نه  و  اٮشانرا 

َوَماَلئَِكتِهِ  بِالّلِ  يَْكُفْر 
اآلِخرِ  َواْلَوِْم  َورُُسلِهِ  َوُكُتبِهِ 
َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَعِيًدا ١٣٦ 
ُثمَّ َكَفُرواْ  آَمُنواْ  ِيَن  الَّ إِنَّ 
ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  آَمُنواْ  ُثمَّ 
يَُكِن  َّْم  ل ُكْفًرا  ازَْداُدواْ 
اللُّ ِلَْغفَِر لَُهْم َواَل ِلَْهِدَيُهْم

88

منافقانرا  ]ده[  مژده   ۞ راهی 
عذاب  ایشانراست  بدانکه 
گیرند  آنانکه   ۞ دردناک 
فرود  از  دوستان  کافرانرا 
می جویند  آیا  گرویدگان، 
نزدیک ایشان عزیزی؟ بدرستی 
و  عزة خدایراست همه ۞  که 
بر شما  فرستادند39   که  درستی 

آنچه40  در 

منافقانرا  مژده   ۞ راهی 
عذاب  ایشانراست  ٮذاٮک 
کیرند  که  انان   ۞ ڊردناک 
ڡروذ  از  دوستان  کافرانرا 
مے حوٮند  ٮا  کروٮذکان 
عزٮری  اٮشان  نزدیک 
حذایراست  عزة  که  ٮدرستی 
که  ٮدرستی  و   ۞ همه 
دڔ اٮج  شما  بر  ڡرستادٮذ 

الُْمَنافِقِنَي   ِ بَّشِ  ١٣٧ َسبِياًل 
 ١٣٨ ِلًما 

َ
أ َعَذابًا  لَُهْم  نَّ 

َ
بِأ

الَْكفِرِيَن  َيتَِّخُذوَن  ِيَن  الَّ
الُْمْؤِمننَِي  ُدوِن  ِمن  ْوِلَاء 

َ
أ

فَإِنَّ  ةَ  الْعِزَّ ِعنَدُهُم  يَبَْتُغوَن 
َ
أ

َوقَْد   ١٣٩ َجِيًعا   ِ لِلّ ةَ  العِزَّ
َل َعلَيُْكْم ِف نَزَّ
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شما  بشنوید  چون  که  کتاب 
شوند  کافر  خدای  حجتها]ی[ 
بدان،  نند 

ُ
ک افسوس  و  بدان 

مه نشینید با ایشان تا درشوند در 
حدیثی جز41 آن؛ که شما آنگاه 
خدای  که  باشید.  ایشان  مانند 
جمع کنندۀ منافقان و کافرانست 

در دوَزخ

شما  ٮسنویذ  حون  که  کتاب 
ححتها حذاي کاڡر سوٮذ ٮذان 
و اڡسوس ُکنند ٮذان مه ٮسینیذ 
ٮا اٮشان تا در سوٮذ دڔ حدٮثی 
مانند  اٮکاه  شما  ک  ان  جذ 
اٮشان ٮاسٮد کحذای حمع کننده 
منافقان و کافرانست دڔ ڊوَزخ 

ْن إَِذا َسِمْعُتْم آيَاِت 
َ
الِْكَتاِب أ

 بَِها 
ُ
الّلِ يَُكَفُر بَِها َويُْسَتْهَزأ

َحتَّ  َمَعُهْم  َتْقُعُدواْ  فَاَل 
َغْيِهِ  َحِديٍث  ِف  َيُوُضواْ 
اللَّ  إِنَّ  ّمِثْلُُهْم  إًِذا  إِنَُّكْم 
َوالَْكفِرِيَن  الُْمَنافِقِنَي  َجاِمُع 

ِف َجَهنََّم
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 )مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( آمده است، 
َ

ل 39. در متن قرآن در نسخه، ُنزِّ

و ترجمۀ فارسی هم مطابق با همین قرائت به صیغۀ مجهول انجام گرفته است. از میان قّراء سبعه، تنها عاصم، آیه 

 به صیغۀ معلوم خوانده است.
َ

ل را َنزَّ

40. کلمۀ »آنچه« در ترجمۀ فارسی زائد است.

41. در متن نسخه، کلمۀ ُجز با امالی قدیم، جذ نوشته شده است.
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شما  بدی  که  آنان   ۞ همه 
اگر  بشما؛  می دارند  چشم 
خدای،  از  فتحی  را  شما  باشد 
و  شما؟  با  بودیم  ما  نه  گویند 
اگر باشد کافرانرا بهره ای، گویند 
و  شما  بر  کردیم  غلبه  نه  که 
بازداشتیم تان از مومنان؟ خدای 

داوری کند

شما  ٮدی  که  انان   ۞ همه 
حشم مے ڊارٮد بشما اکڔ ٮاشد 
شما را ڡٮحي از حذاي کویند 
نه ما بودٮم ٮا شما و اکر ٮاشذ 
کافرانرا بهرهء کوٮند کٮه غلبه 
کردیم بر شما و ٮازداستیم تان 
کند  داوری  حذاي  مومنان  از 

بَُّصوَن  َيَتَ ِيَن  الَّ َجِيًعا ١٤٠ 
َفتٌْح  لَُكْم  َكَن  فَإِن  بُِكْم 
نَُكن  لَْم 

َ
أ قَالُواْ  الّلِ  ّمَِن 

لِلَْكفِرِيَن  َكَن  ِإَون  َعُكْم  مَّ
نَْسَتْحوِذْ  لَْم 

َ
أ قَالُواْ  نَِصيٌب 

ّمَِن  َوَنْمَنْعُكم  َعلَيُْكْم 
الُْمْؤِمننَِي فَاللُّ َيُْكُم
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نه کرد  و  قیامت  روز  شما  میان 
گروندگان  بر  کافرانرا  خدای 
منافقان  که   ۞ راهی 
خدایرا  بفریبند  که  می خواهند 
چون  و  ایشانست  فریبنده  او  و 
برخیزند  نماز،  بسوی  برخیزند 
کاهالن؛ می نمایند مردمانرا و نه

و  قٮامت  روز  شما  مٮان 
بر  کافرانرا  حذاي  کرد  نه 
که   ۞ ڔاهي  کڔوندکان 
که  مے خواهند  منافقاں 
ڡرٮٮٮنده  او  و  حذایرا  ٮفرٮٮند 
ٮرحیزٮد  حون  و  اٮشانست 
کاهالن  برحیزند  نماز  ٮسوی 
نه  و  مڔدمانرا  مے نماٮند 

َولَن  الْقَِياَمةِ  يَوَْم  بَيَْنُكْم 
َعَ  لِلَْكفِرِيَن  اللُّ  َيَْعَل 
إِنَّ   ١٤١ َسبِياًل  الُْمْؤِمننَِي 
اللَّ  ُيَادُِعوَن  الُْمَنافِقِنَي 
قَاُمواْ  ِإَوَذا  َخادُِعُهْم  َوُهَو 
ُكَساَل  قَاُمواْ  اَلةِ  الصَّ إَِل 

يَُرآُؤوَن الَّاَس َواَل 
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یاد کنند خدایرا مگر اندک ۞ 
اندرمیان این و آن؛ نه با اینها و نه 
با آنها. و هرکه بیراه کرد خدای، 
آنان  ای  راهی ۞  را  او  نهیابی 
کافرانرا  مگیرید  بگرویدند!  که 
آیا  گرویدگان؛  فروِد  از  دوستان 

می خواهید

اندک  مکڔ  حذایرا  کٮٮد  ٮاذ 
و  اٮں  مٮاں  اٮد}ر{   ۞
و  انها  ٮا  نه  و  اٮنها  ٮا  نه  ان 
نه  خذاي  کرد  راه  ٮي  هرک 
اي   ۞ راهي  را  او  ٮٮابي 
مکیرٮد  ٮکڔوٮدٮد  که  انان 
ڡروذ  از  دوستان  کافرانڔا 
می خواهیذ ٮا  کڔوٮذکان 

قَلِياًل  إاِلَّ  اللَّ  يَْذُكُروَن 
اَل  َذلَِك  َبنْيَ  َذبَْذبنَِي  مُّ  ١٤٢
َهُؤالء  إَِل  َواَل  َهُؤالء  إَِل 
َتَِد  فَلَن  اللُّ  يُْضلِِل  َوَمن 
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
َلُ َسبِياًل ١٤٣ يَا أ

الَْكفِرِيَن  َتتَِّخُذواْ  اَل  آَمُنواْ 
الُْمْؤِمننَِي  ُدوِن  ِمن  ْوِلَاء 

َ
أ

تُرِيُدوَن
َ
أ
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حجتی  شما  بر  خدایرا  کنید  که 
آشکارا؟ ۞ که منافقان در درک 
ر از آتش اند و نه یابی ایشانرا 

َ
فروت

یار ۞ مگر آنان که توبه کردند 
و بسامان شدند و چنگ در دین 
خدای زدند، و ویژه کردند دین 

خویش خدایرا. ایشان اند

که کنید حذایرا بر شما ححتي 
ڊڔ  منافقان  که   ۞ اسکارا 
اند  اتش  از  فڔوتَر  درک 
 ۞ یار  ایشانرا  ٮاٮی  نه  و 
و  کردنڊ  توٮه  که  انان  مکڔ 
ٮسامان سدند و حٮک در دٮں 
کردنڊ  وٮژه  و  حذای ز}د{ٮد 
ایشان انڊ  حذایرا  خویش  دٮن 

َعلَيُْكْم   ِ لِلّ َتَْعلُواْ  ن 
َ
أ

إِنَّ   ١٤٤ بِيًنا  مُّ ُسلَْطانًا 
ْسَفِل 

َ
األ رِْك  الَّ ِف  الُْمَنافِقِنَي 

ِمَن الَّارِ َولَن َتَِد لَُهْم نَِصًيا 
ْصلَُحواْ 

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ ١٤٥ إاِلَّ الَّ

ْخلَُصواْ 
َ
َوأ بِالّلِ  َواْعَتَصُمواْ 

ْولَئَِك 
ُ
ِ فَأ دِيَنُهْم لِلّ
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با گرویدگان و زود بود که بدهد 
بزرگ  مزد  گرویدگانرا  خدای 
بعذاب  خدای  کند  چه   ۞
اگر شکر کنید و بگروید؟  شما 
و هست خدای شاکر و دانا ۞

ٮا کڔوٮذکان و زوذ بود کبدهذ 
خذاي کڔوٮذکانرا مزد ٮزڔک 
۞ حه کند حذاي ٮعداب شما 
و  بکڔوٮذ  و  کنید  سکڔ  اکر 
هست حذاي شاکر و دانا ۞

يُْؤِت  وََسوَْف  الُْمْؤِمننَِي  َمَع 
َعِظيًما  ْجًرا 

َ
أ الُْمْؤِمننَِي  اللُّ 

ا َيْفَعُل اللُّ بَِعَذابُِكْم  ١٤٦ مَّ
َوَكَن  َوآَمنُتْم  َشَكْرُتْم  إِن 

اللُّ َشاكًِرا َعلِيًما ١٤٧
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