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 ْلعنکبوتٱسوره 
 سوره عنکبوت

 

 لرهِحيمِ ٱلرهْْحَـِٰن ٱَّللِه ٱِبْسِم 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 ﴾1﴿امل 
 الم. -(1)عنکبوت

 ﴾2﴿لنهاُس َأن ُيْْتَُکواْ َأن يـَُقوُلواْ َءاَمنها َوُهْم ََل يـُْفتَـُنوَن ٱَأَحِسَب 

شوند و آزمايش ايم رها مياند به صرف اينکه بگويند ايمان آوردهآيا مردم گمان کرده-(2)عنکبوت

 شوند ؟نمي

ا  َـَتَـنــه   ْ َـََهيَـْعَهَننه ٱَوَلقــَ َـَْبِهِمْم  َُوْا َولَيَـْعَهَننه ٱَّللهُ ٱلــهِييَن ِمن   َ لــهِييَن دــــــــــــــــَ
 ﴾3﴿ْلَکاِذِبنَي ٱ

راستگويان را معلوم  با اينکه ما کساني را که قبل از ايشان بودند بيازموديم ، بايد خداوند-(3)عنکبوت

 کند و بايد حتما دروغگويان را مشخص سازد .
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َب  ِبُقوَ  ٱلهِييَن يـَْعَنُهوَن ٱأَْم َحســــــِ يَِِأاِت َأن َيســــــْ َُُْکُنوَن لســــــه اَء َما  ســــــَ
﴿4﴾ 

گيرند چه بد حکمي اند که از ما پيشي ميکنند پنداشتهو يا آنها که عمل زشت مي-(4)عنکبوت

 کنند.است که ايشان مي

اَء  اَن يـَْرُووْا ِلقــَ َ  ٱَمن کــَ ِنيُ  ٱَّللِه لَأــَاتو َوُهَو ٱَّللِه َـَـِننه َأوــَ ْلَعِهيُم ٱلســــــــــــــه
﴿5﴾ 

 ديدار خدا دارد بداند که اجل خدا رسيدني است و او شنوا و داناست.کسي که اميد -(5)عنکبوت

َا ُُيَاِهُ  لِنَـْفِسِه ِإنه َومَ   ﴾6﴿ْلَعاَلِننَي ٱَّللهَ َلَغِِنٌّ َعِن ٱن َواَهَ  ََِنَّنه

و کسي که جهاد کند به نفع خود جهاد کرده است که خدا بي نياز از همه عالميان -(6)عنکبوت

 است.

يَِِأاِجِْم َولََنْم ِيـَنـهُمْم ٱلهِييَن َءاَمُنواْ َوَعِنُهواْ ٱوَ  ُمْم ســــــَ اِ َاِت لَُنَکفَِِرنه َعنـْ لصــــــه
 ﴾7﴿لهِيي َکانُواْ يـَْعَنُهوَن ٱَأْحَسَن 

و کساني که ايمان آوردند و عمل صالح کردند ما گناهان ايشان را از ايشان محو -(7)عنکبوت

 دهيم.کردند ميپاداش بهتر از آنچه ميکنيم و به طور مسلم مي
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َنا  يـْ َِ ِ  َما لَْيَ  ٱَوَودـــــه ِر َِ لُِتمـــــْ ناا َوِإن َواَهَ ا اَن ِبَواِلَ ْيِه ُحســـــْ نســـــَ ْْلِ
ا ُکنُتْم مـَْعَنُهوَن  َُنـَبُِِأُکم عــــَِ ا ِإَکه َمْرِوُعُکْم َــــَ َََْ ُمِاْعُمنــــَ ِه ِعْهُم  َِ بــــِ لــــَ

﴿8﴾ 

ايم) و در عين حال باره پدر و مادرش سفارش به احسان کردهو ما به انسان در -(8)عنکبوت

ايم ( اگر به تو اصرار ورزيدند که چيزي را که بدان علم نداري شريک من سازي اطاعتشان مکن گفته

کرديد آگاهتان ، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوي من است آن وقت به آنچه مي

 کنم.مي

 ﴾9﴿لصها ِِنَي ٱلصهاِ َاِت لَُنْ ِخَهنـهُمْم ِف ٱاْ َوَعِنُهواْ لهِييَن َءاَمُنو ٱوَ 

کنند ما به طور قطع آنها را در زمره صالحان و کساني که ايمان آورده و عمل صالح مي-(9)عنکبوت

 آوريم.در مي

َنَة َّللِه َوَعَ  ٱَّللِه ََِنَذا أُوِذَي ِف ٱلنهاِس َمن يـَُقوُل َءاَمنها بِــــــــٱَوِمَن  لنهاِس ٱَِتـْ
َِ لَيَـُقوُلنه ِإ ه ُکنها َمَعُکْم َأَولَْيَ  ٱَکَعَياِب  ُر مِِن رهبِِ َّللِه َولَِأن َواَء َنصـــــــــــْ

ُ ِبَِْعَهَم ِعَا ِف ُدُ وِر ٱ  ﴾10﴿ْلَعاَلِننَي ٱَّلله

ا گويند به خدا ايمان آورديم ولي همين که به خاطر خدو بعضي از مردمند که مي-(10)عنکبوت

کنند و چون از طرف پروردگارت نصرتي برسد شوند شکنجه مردم را همسنگ عذاب خدا مياذيت مي

 گويند ما هم با شما بوديم آيا خدا داناتر نيست به آنچه در سينه عالميان پنهان است.حتما مي
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ُ ٱَولَيَـْعَهَننه   ﴾11﴿ْلُنَناَِِقنَي ٱلهِييَن َءاَمُنواْ َولَيَـْعَهَننه ٱَّلله

اند معين کند و کساني را که نفاق ورزيدند مشخص بايد خدا کساني را که ايمان آورده-(11)عنکبوت

 سازد.

ُکْم َوَما ٱلهِييَن َکَفُرواْ لِههِييَن َءاَمُنواْ ٱَوََاَل  ََ ِنْ  َخاَا َْ ِبيَهَنا َوْلَن مهِبُعواْ ســــــــَ
ُمْ  ُهم مِِن َشْيءو ِإَّنه ََ  ﴾12﴿ َلَکاِذبُوَن ُهم ِِبَاِمِهنَي ِمْن َخاَا

و آنان که کفر ورزيدند به کساني که ايمان آوردند گفتند بياييد راه ما را پيروي کنيد و -(12)عنکبوت

توانند حمل اگر راه ما خطا بود خطاي شما به گردن ما ، با اينکه هيچ يک از خطاهاي خود را نمي

 گويند.کنند و به يقين دروغ مي

ِنُهنه أَثـْقَ  َْ ََُلنه يـَْوَم َولََي ْلِقَياَمِة َعنها َکانُواْ ٱاََلُْم َوأَثـَْقاَلا مهَ  أَثـَْقاَلِِْم َولَُيســـــــــــْ
 ﴾13﴿يـَْفَْتُوَن 

و بايد که بارهاي خود را با وزر بارهاي ديگران حمل کنند و روز قيامت به يقين از -(13)عنکبوت

 اند بازخواست خواهند شد.افتراهايي که بسته

نَي َعاماا وَ  َنةو ِإَله َاْســـــِ َـََهِبَي َِيِمْم أَْلَن ســـــَ َـَْوِمِه  ْهَنا نُوحاا ِإَ ٰ  َلَقْ  أَْرســـــَ
َاُن َوُهْم ظَاِلُنوَن ٱَََََخَيُهُم   ﴾14﴿لاَُّو

ما به تحقيق نوح را به سوي قومش گسيل داشتيم ، پس مدت هزار سال اال پنجاه -(14)عنکبوت

 ، و سرانجام طوفان ايشان را که ستمگر بودند بگرفت.سال در ميان آنان درنگ کرد 
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اَب  ََ َناُه َوَأْد  ﴾15﴿لسهِفيَنِة َوَوَعْهَناَها َءايَةا لِِْهَعاَلِننَي ٱََََجَنيـْ

پس ما او و اصحابش را که در کشتي قرار گرفته بودند نجات داديم و آن کشتي را -(15)عنکبوت

 آيتي براي عالميان کرديم.
 

ِه َوِإبـْرَاهِ  اَل ِلَقْومـــِ ُ وْا ٱيَم ِإْذ َـــَ مـهُقوُه َذاِلُکْم َخْْيُ لهُکْم ِإن ُکنُتْم ٱَّللهَ وَ ٱْعبـــُ
 ﴾16﴿مـَْعَهُنوَن 

و بياد آور ابراهيم را که به قوم خود گفت خدا را بپرستيد و از او بترسيد که اين براي -(16)عنکبوت

 شما اگر بدانيد بهتر است.
 

َْکـاا ِإنه ٱُدوِن ِإَّنـهَا مـَْعبـُُ وَن ِمن  لـهِييَن مـَْعبـُُ وَن ِمن ٱَّللِه َأْوََث ا َوََتُْهُقوَن ِإ
ْعبــُُ وُه ٱلِرِْزَق وَ ٱَّللِه ٱبـْتَـُغوْا ِعنــَ  ٱَّللِه ََل ََيِْهُکوَن َلُکْم رِْزَــاا ََـــــــــــــــــــــــــــــٱُدوِن 

 ﴾17﴿ْشُکُرواْ َلُه ِإلَْيِه مـُْرَوُعوَن ٱوَ 

تراشيد با اينکه آنچه به جاي خدا رستيد و تهمتها ميپشما به جاي خدا بتهايي مي-(17)عنکبوت

پرستيد هيچ رزقي را براي شما مالک نيستند ، پس رزق را از نزد خدا بطلبيد و او را عبادت نموده مي

 گرديد.و شکرش به جا آوريد که به سويش بازمي
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َـَْبِهُکْم َوَما َعَهى  ن  َـََقْ  َکيهَب أَُمُم مِِ وِل ِإَله ٱَوِإن ُمَکيِِبُواْ  ُغ ٱلرهســــــــــُ َْ ْلَب
 ﴾18﴿ْلُنِبنُي ٱ

و به فرض که مرا تکذيب کنيد اولين امت نيستيد که پيامبر خود را تکذيب کردند زيرا -(18)عنکبوت

اي ها بودند که پيامبران خود را تکذيب کردند ، و يک پيامبر جز ابالغ روشن وظيفهقبل از شما امت

 ندارد.

َِ َعَهى ٱَّللهُ ٱَن يـُْبِ ُئ َأَوملَْ يـََرْوْا َکيْ  ُْي ٱْْلَْهَق ُُثه يُِعيُ ُه ِإنه َذاِل َّللِه َيســــــــــــــِ
﴿19﴾ 

کند و اين بينند که خدا خلقت خاليق را آغاز کرده و سپس آن را اعاده ميآيا نمي-(19)عنکبوت

 براي خدا آسان است.

ـــــــــــــــٱَُْ  ِسْيُواْ ِف  ُ يُنِمُئ ٱْْلَْهَق ُُثه ٱنظُُرواْ َکْيَن َبَ أَ ٱْْلَْرِض ََـ لنهْمَََة ٱَّلله
 ﴾20﴿َّللهَ َعَهٰى ُک ِِ َشْيءو ََِ يُر ٱْلَأاِخَرَة ِإنه ٱ

بگو در زمين سير کنيد و نيک نظر کنيد که چگونه خدا خلق را آفريد ، خداوند همين -(20)عنکبوت

 آورد که خدا بر هر چيز قادر است.يگر پديد ميجور نشاه د

 ﴾21﴿يـَُعيُِِب َمن َيَماُء َويـَْرَحُم َمن َيَماُء َوِإلَْيِه مـُْقَهُبوَن 

کند و همه به سوي او کند و هر که را بخواهد رحم ميهر کس را بخواهد عذاب مي-(21)عنکبوت

 شويد.برگردانيده مي
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َناِء َوَما َلُکم مِِن ُدوِن ٱْْلَْرِض َوََل ِف ٱَوَما أَنُتم ِعُْعِم ِيَن ِف  َّللِه ٱلســــــــــــــه
 ﴾22﴿ِمن َوِکِو َوََل َنِصْيو 

توانيد خدا را در زمين و نه در آسمان به ستوه آوريد و به غير خدا وشما نمي -(22)عنکبوت

 سرپرست و ياوري نداريد.

ِت لهِييَن َکَفُرواْ بِ ٱوَ  ََ َِ ََلُْم ٱَأا َِ يَِأُسواْ ِمن رهْْحَِِت َوأُْولَـِٰأ َّللِه َوِلَقائِِه أُْولَـِٰأ
 ﴾23﴿َعَياُب أَلِيُم 

و کساني که به آيات خدا و ديدار او کفر ورزيدند آنان از رحمت من مايوسند و آنان -(23)عنکبوت

 عذابي دردناک دارند.

ِه ِإَله  َـَْومــِ اَن َوَواَب  ا کــَ اُلوْا ََنــَ اُه ٱَأن َــَ ََجنــَ َّللهُ ِمَن ٱَْـتـُُهوُه َأْو َحرَُِِوُه َــَ
تو لَِِقْومو يـُْؤِمُنوَن ٱ ََ َِ لََأا  ﴾24﴿لنهاِر ِإنه ِف َذاِل

ولي از ناحيه مردمش جز اين پاسخي نبود که بگويند : او را بکشيد يا بسوزانيد ، پس -(24)عنکبوت

هايي است براي مردمي که بدرستي در همين سرگذشت آيتخدا ابراهيم را از آتش آنان نجات داد ، 

 ايمان آورند.
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نـْيــَا ُُثه ٱْ َيــَاِة ٱَّللِه َأْوََث ا مهَودهَة بـَْيِنُکْم ِف ٱَتــهَْيُ  مِِن ُدوِن ٱَـَـاَل ِإَّنــهَا وَ  لــ ُّ
ُکم بـَْعضـــــــاا َومَ ٱيـَْوَم  َو َويـَْهَعُن بـَْعضـــــــُ ُکم بِبَـْع ََْواُکُم ْلِقَياَمِة َيْکُفُر بـَْعضـــــــُ

ِدرِيَن ٱ  ﴾25﴿لنهاُر َوَما َلُکم مِِن  ه

ابراهيم )بار ديگر ( گفت : به خاطر دوستي با يکديگر در زندگي دنيا به جاي خدا -(25)عنکبوت

ها به دشمني مبدل گشته و به يکديگر کفر ها گرفتيد ، ولي در روز قيامت همين دوستيبت

 سر منزلتان آتش است و از ياوران کسي را نداريد. کنيد وورزيد و يکديگر را لعنت ميمي

ُه ُهَو  اِوُر ِإَ ٰ َر ِِ ِإنـــــه ِِِ ُممـــــَ اَل ِإ ُه ُلوُ  َوَـــــَ اَمَن لـــــَ  َِْکيُم ٱْلَع ِيُ  ٱَـَأـــــَ
﴿26﴾ 

لوط به ابراهيم ايمان آورد و اعالم داشت که من به سوي پروردگارم از شما دوري -(26)عنکبوت

 تنها اوست .جويم که عزيز و حکيم مي

اَق َويـَْعُقوَب َوَوَعْهَنا ِف ُذرِِيهِتِه  ََ َنا َلُه ِإْس َناُه ٱلنـُّبـُوهَة وَ ٱَوَوَهبـْ ْلِکَتاَب َوَءامـَيـْ
نـَْيا َوِإنهُه ِف ٱَأْوَرُه ِف   ﴾27﴿لصها ِِنَي ٱْلَأاِخَرِة َلِنَن ٱل ُّ

يه او نبوت و کتاب قرار داديم و اجر ما به ابراهيم ، اسحق و يعقوب عطا کرديم و در ذر-(27)عنکبوت

 او را در دنيا داديم و در آخرت هم از صالحان است.
 



9 

 

َُْموَن  بَـَقُکم ِدَا ِمْن َأَح و ٱَوُلوطاا ِإْذ ََاَل ِلَقْوِمِه ِإنهُکْم لََت َة َما ســـــــَ ْلَفاِحمـــــــَ
َن   ﴾28﴿ْلَعاَلِننَي ٱمِِ

کنيد که قبل به درستي شما عمل زشتي ميو به ياد آور لوط را که به قوم خود گفت -(28)عنکبوت

 از شما احدي از مردم عالم مرتکب آن نشده بود.

َُْموَن  ِبيَ  َوَدُْموَن ِف َ ِديُکُم ٱلِرَِواَل َومـَْقَاُعوَن ٱأَئِنهُکْم َلَت ْلُننَکَر ٱلســــــــــــــه
اُلوْا  ِه ِإَله َأن َـــَ َـَْومـــِ اَن َوَواَب  ا کـــَ َياِب ٱََنـــَ ا ِبعـــَ ِإن ُکنـــَم ِمَن َّللِه ٱْئِتنـــَ

 ﴾29﴿لصهاِدَِنَي ٱ

کنيد و در مجالس و کنيد که با مردان جمع شده راه تناسل را قطع ميآيا شرم نمي-(29)عنکبوت

گويي برو کنيد ؟ اما جز اين پاسخي از قومش نيامد که اگر راست ميانظار يکديگر عمل زشت مي

 عذاب خدا را بياور.

 ﴾30﴿ْلُنْفِسِ يَن ٱْلَقْوِم ٱنُصْرِِ َعَهى ٱََاَل َربِِ 

 لوط گفت : پروردگارا مرا بر مردم فساد انگيز نصرت بده.-(30)عنکبوت
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ـ ْلَقْريَِة ٱْلُبْمَرٰى ََاُلواْ ِإ ه ُمْمِهُکواْ َأْهِ  َهـِٰيِه ٱَوَلنها َواَءْت ُرُسهَُنا ِإبـْرَاِهيَم ِب
 ﴾31﴿واْ ظَاِلِننَي ِإنه َأْهَهَما َکانُ 

گان ما نزد ابراهيم آمدند که او را بشارت دهند گفتند : ما اهل اين قريه و چون فرشته-(31)عنکبوت

 را ) که لوط در آن است ( هالک خواهيم کرد و مامور اين کاريم چون اهل آن ستمگرند.
 

ا لَ  ا ُلوطــاا َـَـاُلوْا َعُْن َأْعَهُم ِعَن َِيمــَ يَـنــهُه َوَأْههـَـُه ِإَله َـَـاَل ِإنه َِيمــَ ْمَرأَمــَُه ٱنـَُنمِِ
 ﴾32﴿ْلَغاِبرِيَن ٱَکاَنْم ِمَن 

ابراهيم گفت آخر لوط در آن قريه است ! گفتند ما از هر کس به اهل آن داناتريم لوط -(32)عنکبوت

 دهيم به جز همسرش که از باقي ماندگان در قريه است.اش را حتما نجات ميو خانواده
 

ن َواَءْت ُرُسهَُنا ُلوطاا ِسيَء ِدِْم َوَضاَق ِدِْم َذْرعاا َوََاُلواْ ََل ََتَْن َوَلنها أَ 
َِ ِإَله  َِ َوَأْهَه َِ َکاَنْم ِمَن ٱَوََل ََتَْ ْن ِإ ه ُمَنمُّو  ﴾33﴿ْلَغاِبرِيَن ٱْمَرأََم

که خود را  و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از آمدن آنان اندوهناک شد به حدي-(33)عنکبوت

گان گفتند مترس و اندوه مخور که ما نجات دهنده تو و خانواده تو هستيم مگر بيچاره ديد ، فرشته

 همسرت که بايد مانند سايرين در قريه بماند.
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ِيِه  ـــــــــٰ َن ٱِإ ه ُمن ُِلوَن َعَهٰى َأْهِ  َهـ لسهَناِء ِعَا َکانُواْ يـَْفُسُقوَن ٱْلَقْريَِة رِْو اا مِِ
﴿34﴾ 

ها که کنيم به خاطر آن فسقو ما به زودي باليي از آسمان بر اهل اين قريه نازل مي-(34نکبوت)ع

 شدند.مرتکب مي
 

َما َءايَةا بـَيَِِنةا لَِِقْومو يـَْعِقُهوَن   ﴾35﴿َوَلَق  مـهرَْکَنا ِمنـْ

 کنند.چيزي نگذشت که آن قريه را آيت و عبرت مردمي کرديم که تعقل مي-(35)عنکبوت
 

َـَْوِم َوإِ   ََ اَل  َـَقـــَ َعْيبـــاا  اُهْم شــــــــــــــُ ْ َيَن َأخـــَ ُ وْا ٱَ ٰ مـــَ ْليَـْوَم ٱْرُووْا ٱَّللهَ وَ ٱْعبـــُ
 ﴾36﴿ْْلَْرِض ُمْفِسِ يَن ٱْلَأاِخَر َوََل مـَْعثـَْواْ ِف ٱ

شعيب برادر اهل مدين را به سوي مدين گسيل داشتيم او به مردم گفت اي مردم من -(36)عنکبوت

 و روز جزا را اميدوار باشيد و در زمين فساد مينگيزيد.، خدا را عبادت کنيد 
 

بُوُه َََََخَيْجُُم  َُواْ ِف َدارِِهْم َواِثِنَي ٱَََکيه  ﴾37﴿لرهْوَفُة ََََْدَب

هاي خود ليکن او را تکذيب کردند پس زلزله ايشان را بگرفت و صبح همه در خانه-(37)عنکبوت

 مرده افتادند.
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اِکِنِمْم َوَزيهَن ََلُُم َوَعاداا َوَِثُوَد وَ  َ َلُکم مِِن مهســــَ ْياَاُن َأْعَناََلُْم ٱََ  مـهَبنيه لمــــه
ُهْم َعِن   ﴾38﴿لسهِبيِ  وََکانُواْ ُمْستَـْبِصرِيَن ٱَََص ه

هاي آنان براي شما مردم مکه هويدا و کشف شد ، و عاد و ثمود را به يادآور که مسکن-(38)عنکبوت

آنان را براي آنان جلوه داد ، و از اين راه آنان را از راه خدا بازداشت با اينکه شيطان اعمال زشت 

 مردمي بينا بودند.
 

ـــ ـــٱَوََاُروَن َوَِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْ  َواَءُهم مُّوَسٰى بِـ ْسَتْکََبُواْ ِف ٱْلبَـيَِِناِت ََـ
 ﴾39﴿ْْلَْرِض َوَما َکانُواْ َساِبِقنَي ٱ

ها بياورد پس و قارون و فرعون و هامان را به ياد آور که موسي نزدشان آمد و معجزه-(39)عنکبوت

 در زمين تکبر کردند ، و نتوانستند بر عذاب خدا فايق آيند.
 

ُمم مهْن َأَخَيْمُه  باا َوِمنـْ ْهَنا َعَهْيِه َحادــــِ ُمم مهْن أَْرســــَ ْا َأَخْيَ  ِبَينِبِه ََِننـْ ََُک
ََ ٱ ُمم مهْن َخَسْفَنا ِبِه لصهْي ُمم مهْن َأْغَرَْـَنا َوَما َکاَن ٱُة َوِمنـْ ُ ٱْْلَْرَض َوِمنـْ َّلله

 ﴾40﴿لَِيْظِهَنُمْم َولَـِٰکن َکانُواْ أَنُفَسُمْم َيْظِهُنوَن 

ها را به گناهشان بگرفتيم ، بعضي از آنان را با سنگريزه و پس ما هر يک از اين امت-(40)عنکبوت

صيحه بگرفتيم ، بعضي ديگر را در زمين فرو برديم و بعضي را غرق کرديم و خداوند هرگز  بعضي را با

 کرد و ليکن خودشان به خود ظلم کردند.به ايشان ظلم نمي
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َتـهََيْت بـَْيتـاا ٱْلَعنَکُبوِت ٱَّللِه َأْولِيَـاَء َکَنثـَِ  ٱَتـهَُيوْا ِمن ُدوِن ٱلـهِييَن ٱَمثـَُ  
 ﴾41﴿ْلَعنَکُبوِت َلْو َکانُواْ يـَْعَهُنوَن ٱبـُُيوِت لَبَـْيُم لْ ٱَوِإنه َأْوَهَن 

کنند مثل عنکبوت است و خانه مثل کساني که به جاي خدا اوليايي ديگر اتخاذ مي-(41)عنکبوت

 ها خانه عنکبوت است اگر بدانند.ترين خانهساختنش و به درستي سست
 

ْ ُعوَن ِمن ُدونِــــ ٱِإنه  ا يــــَ ْيءو َوُهَو َّللهَ يـَْعَهُم مــــَ  َِْکيُم ٱْلَع ِيُ  ٱِه ِمن شــــــــــــــَ
﴿42﴾ 

 خوانند و او عزيز و حکيم است.داند که به جاي او چه چيزها ميخدا مي-(42)عنکبوت
 

 َِ  ﴾43﴿ْلَعاِلُنوَن ٱْْلَْمثَاُل َنْضرُِدَا لِهنهاِس َوَما يـَْعِقُهَما ِإَله ٱَومِْه

 کنند مگر دانايان.نيم اما در آنها تعقل نميزاين مثلها را براي همه مردم مي-(43)عنکبوت
 

ُ ٱَخَهَق  َناَواِت وَ ٱَّلله ــــــــــــــــــٱلســــه َِ لََأايَةا لِِْهُنْؤِمِننَي ٱْْلَْرَض بِـ  َْقِِ ِإنه ِف َذاِل
﴿44﴾ 

خدا آسمان و زمين را به حق خلقت کرد که در اين خود آيتي است براي مردم با -(44)عنکبوت

 ايمان.
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َِ ِمَن ْمُ  َما أُوِحَي إِ ٱ َِِم ٱلَْي َهٰوَة ِإنه ٱْلِکَتاِب َوَأ َمٰى َعِن ٱلصـــــه َهٰوَة مـَنـْ لصـــــه
َماِء وَ ٱ َْ ُ يـَْعَهُم َما َمْصنَـُعوَن ٱَّللِه َأْکََبُ وَ ٱْلُننَکِر َوَليِْکُر ٱْلَف  ﴾45﴿َّلله

 آنچه از کتاب به تو وحي شده بخوان و نماز به پادار که نماز از فحشاء و منکرات-(45)عنکبوت

 سازيد.داند که چه ميکند و ذکر خدا بزرگتر است و خدا ميجلوگيري مي
 

ُمْم ٱلهِِت ِهَي َأْحَسُن ِإَله ٱْلِکَتاِب ِإَله بِـــــٱَوََل ُُتَاِدُلواْ َأْهَ   لهِييَن ظََهُنواْ ِمنـْ
ــــ َنا َوأُن َِل ِإلَْيُکْم َوِإََلَُناٱَوَُوُلواْ َءاَمنها بِـ ُمُکْم َواِحُ  َوَعُْن  لهِيي أُن َِل ِإلَيـْ ــــٰ َوِإلَـ
 ﴾46﴿َلُه ُمْسِهُنوَن 

و با اهل کتاب جز به وجه احسن مجادله مکنيد مگر افرادي از ايشان که ظلم -(46)عنکبوت -21جزء

کرده باشند ، به ايشان بگوييد ما به آنچه براي خودمان نازل شده و آنچه براي شما نازل شده ايمان 

 يکي است و ما تسليم آن معبوديم. داريم ، معبود ما و شما
 

 َِ َِ أَنَ ْلَنا ِإلَْي َناُهُم ٱْلِکَتاَب ََــــــــــــــــٱوََکَياِل ْلِکَتاَب يـُْؤِمُنوَن ِبِه ٱلهِييَن َءامـَيـْ
مِنا ِإَله  ََ ُ  بَِأا ََ  ﴾47﴿ْلَکاَُِروَن ٱَوِمْن َهـُٰؤََلِء َمن يـُْؤِمُن ِبِه َوَما َُيْ

اي از اهل کتاب و بعضي از اين و اين چنين نازل کرديم کتاب را به تو ، پس پاره-(47)عنکبوت

 کنند مگر کافران.و آيات ما را انکار نميآورند مشرکين بدان ايمان مي
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َِ ِإذاا لـهـــــــــــــــــــــــ َـَْبِهِه ِمن ِکَتابو َوََل ََتُاُُّه بَِيِنيِن ُهوْا ِمن  ْرََتَب ٱَوَما ُکنَم مـَتـْ
 ﴾48﴿ْلُنْبِاُهوَن ٱ

تو پيش از قرآن هيچ کتابي را نتوانستي بخواني و نيز خودت آن را ننوشتي و گر نه -(48)عنکبوت

 افتادند.ت به شک ميمبطالن در نبوت
 

ُ وِر  ُت بـَيَِِناُت ِف دـــــــــُ ََ مِنا ٱلهِييَن أُوُمواْ ٱَبْ  ُهَو َءا ََ ُ  بَِأا ََ ْلِعْهَم َوَما َُيْ
 ﴾49﴿لظهاِلُنوَن ٱِإَله 

اند و آيات ما را انکار بلکه آياتي است روشن در سينه کساني که علم داده شده-(49)عنکبوت

 ستمگران.کنند مگر نمي
 

َا  َُْ  ِإَّنه ُت مِِن رهبِِِه  ََ ُت ِعنَ  ٱَوََاُلواْ َلْوََل أُن َِل َعَهْيِه َءا ََ َا َأَ ْ ٱْلَأا َّللِه َوِإَّنه
 ﴾50﴿َنِييُر مُِّبنُي 

ها بر او نازل نشد بگو آيات تنها نزد خداست حرفها زدند از آن جمله گفتند چرا معجزه-(50)عنکبوت

 اني روشنگرم.رسو من تنها بيم
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 َِ َِ َلَرْْحَةا ٱَأَوملَْ َيْکِفِمْم َأ ه أَنَ ْلَنا َعَهْي َهٰى َعَهْيِمْم ِإنه ِف َذاِل ْلِکَتاَب يـُتـْ
 ﴾51﴿َوِذْکَرٰى ِلَقْومو يـُْؤِمُنوَن 

آيا اين معجزه برايشان کافي نيست که ما بر تو کتاب نازل کرديم و اينک بر آنان -(51)عنکبوت

 آورند.، بدرستي که در اين ، رحمت و تذکري است براي مردمي که ايمان مي شودتالوت مي
 

ــــــــــــــ َنُکْم َشِمي اا يـَْعَهُم َما ِف ٱَُْ  َکَفٰى بِـ ْْلَْرِض ٱلسهَناَواِت وَ ٱَّللِه بـَْيِِن َوبـَيـْ
َِ ُهُم ٱْلَباِطِ  وََکَفُرواْ بِـٱلهِييَن َءاَمُنواْ بِـٱوَ   ﴾52﴿ ْْلَاِسُرونَ ٱَّللِه أُْولَـِٰأ

داند آنچه که در آسمانها بگو خدا کافي است که در ميان من و شما گواهي دهد او مي-(52)عنکبوت

 ورزند زيانکارند.گروند و به خدا کفر ميو زمين است و کساني که به باطل مي
 

ــــــــــــــــــــــــ َِ بِـ تَـْعِمُهوَن َاَءُهُم ٱَوَيســــــــــْ ناى  ه ْلَعَياُب ٱْلَعَياِب َوَلْوََل َأَوُ  مُّســــــــــَ
َْمِيَـنـهُمم بـَْغَتةا َوُهْم ََل َيْمُعُروَن وَ   ﴾53﴿لََي

خواهند و اگر نبود آن مدتي که مقرر شده عذاب زودتر ايشان از تو عذاب زودرس مي-(53)عنکبوت

 گرفت.را ناگهان و بدون اطالع مي

َِ بِـيَ  ياَُة بِـٱْستَـْعِمُهوَن َِ  ﴾54﴿ْلَکاَِرِيَن ٱْلَعَياِب َوِإنه َوَمنهَم َلُن

دانند که جهنم کافران را از هر سو احاطه کرده طلبند نمياز تو عذاب زودرس مي-(54)عنکبوت

 است.
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اُهُم  َـَْوَِِمْم َوِمن ََتِْم أَْرُوِهِمْم َويـَُقوُل ُذوَُواْ َما ٱيـَْوَم يـَْغمــــــــَ ْلَعَياُب ِمن 
 ﴾55﴿ُکنُتْم مـَْعَنُهوَن 

گويد کند از باالي سر و پايين پا ، و خدا به ايشان ميشان ميروزي که عذاب احاطه-(55)عنکبوت

 کرديد.بچشيد آنچه را که مي
 

َي ََـلهيِ ٱََ ِعَباِدَي  َه  ﴾56﴿ْعُبُ وِن ٱيَن َءاَمُنواْ ِإنه أَْرِضي َواِسَعُة ََِن

ايد به درستي که زمين من پهناور است پس تنها مرا اي بندگان من که ايمان آورده-(56)عنکبوت

 عبادت کنيد.
 

َنا مـُْرَوُعوَن ٱُک ُّ نـَْف و َذائَِقُة   ﴾57﴿ْلَنْوِت ُُثه ِإلَيـْ

 کنيد.را خواهد چشيد و سپس به سوي ما بازگشت مي هر نفسي مرگ-(57)عنکبوت
 

َن ٱلهِييَن َءاَمُنواْ َوَعِنُهواْ ٱوَ  اِ َاِت لَنـُبَـوِِئـَنـهُمم مِِ ْ َنهِة ُغَرَاا َُتْرِي ِمن ٱلصـــــــــــه
 ﴾58﴿ْلَعاِمِهنَي ٱْْلََّْنَاُر َخاِلِ يَن َِيَما نِْعَم َأْوُر ٱََتِْتَما 

هاي بهشتي منزلشان کنند ما در غرفهرده و عمل صالح ميو کساني که ايمان آو-(58)عنکبوت

هايي که از پايين آن نهرها جاري است و ايشان هميشه در آن خواهند بود و چقدر دهيم غرفهمي

 خوب است پاداش اهل عمل.
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 ﴾59﴿لهِييَن َدََبُواْ َوَعَهٰى َردِِِْم يـَتَـوَکهُهوَن ٱ

 کنند.کرده و بر پروردگار خود توکل مييعني کساني که صبر -(59)عنکبوت
 

ُکْم َوُهَو ٱوََکََيِِن ِمن َدابهةو ََل ََتِْنُ  رِْزَـََما  َه ُ يـَْرُزَـَُما َوِإ ِنيُ  ٱَّلله ْلَعِهيُم ٱلسـه
﴿60﴾ 

تواند رزق خود را تامين کند خدا آنها را و شما را روزي اي که نميو چه بسيار جنبده-(60)عنکبوت

 نواي دانا است.دهد و او شمي
 

ََْلتَـُمم مهْن َخَهَق  َناَواِت وَ ٱَولَِأن ســَ رهَر ٱلســه ْنَ  وَ ٱْْلَْرَض َوســَ ْلَقَنَر ٱلمــه
َََََّنهٰ يـُْؤََُکوَن ٱلَيَـُقوُلنه   ُ  ﴾61﴿َّلله

و اگر از ايشان بپرسي چه کسي آسمانها و زمين را آفريد و چه کسي آفتاب و ماه را به -(61)عنکبوت

 شوند.گويند اهلل با اين حال از خداپرستي يک جا برگردانده ميرآورده قطعا ميفرمان خود د
 

ُ  ٱ ُ يـَْبســـُ اُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِ ُر َلُه ِإنه ٱَّلله ْيءو ٱلِرِْزَق ِلَنن َيمـــَ َّللهَ ِبُک ِِ شـــَ
 ﴾62﴿َعِهيُم 

راخ و براي هر کس اين خدا است که روزي را براي هر يک از بندگانش که بخواهد ف-(62)عنکبوت

 کند که خدا به هر چيزي داناست.تنگ مي که بخواهد
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ََْلتَـُمم مهن نـه هَل ِمَن  ََََْحَيا ِبِه ٱَولَِأن ســــــــــــَ َناِء َماءا  ْْلَْرَض ِمن بـَْعِ  ٱلســــــــــــه
َُِ  ٱَمْوِجَا لَيَـُقوُلنه   ُ  ﴾63﴿ َْْنُ  َّللِِه َبْ  َأْکثـَُرُهْم ََل يـَْعِقُهوَن ٱَّلله

ين را بعد از فرستد و زمو اگر از ايشان بپرسي چه کسي از آسمان آبي چنان مي-(63)عنکبوت

 کنند.کند حتما خواهند گفت اهلل ، تو بگو الحمد هلل ، اما بيشترشان تعقل نميمردنش زنده مي
 

ِيِه  ـــــــــٰ نـَْيا ِإَله ََلُْو َوَلِعُب َوِإنه ٱْ ََياُة ٱَوَما َهـ اَر ٱل ُّ ْ َيَـَواُن ٱْلَأاِخَرَة َلََِي ٱل ه
 ﴾64﴿َلْو َکانُواْ يـَْعَهُنوَن 

اين زندگي دنيا چيزي جز لهو و بازي نيست و به درستي که زندگي حقيقي ، آخرت و -(64)عنکبوت

 است اگر بناي فهميدن داشته باشند.
 

ِِ َدَعُواْ ٱََِنَذا رَِکُبواْ ِف  نَي َلُه ٱْلُفْه ْلََبِِ ٱل ِِيَن َـََهنها جَنهاُهْم ِإَ  ٱَّللهَ ُُمِْهصـــــــِ
 ﴾65﴿ِإَذا ُهْم ُيْمرُِکوَن 

س چون به کشتي سوار شوند خدا را همي خوانند و دين را خالص براي او دانند اما پ-(65)عنکبوت

 ورزند.رساند باز هم شرک ميهمين که ايشان را نجات داده و به خشکي مي

َََسْوَف يـَْعَهُنوَن  َناُهْم َولِيَـَتَنتـهُعواْ   ﴾66﴿لَِيْکُفُرواْ ِعَا َءامـَيـْ

خواهند ايم کفران کنند ، باشد و هر چه ميهاي ما را که به ايشان دادهتا نعمت-(66)عنکبوت

 دانند که چه کردند.گيري بکنند که به زودي ميبهره
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ــــــٱاا َءاِمناا َويـَُتَراهُن َأَومَلْ يـََرْواْ َأ ه َوَعْهَنا َحَرم ْلَباِطِ  ٱلنهاُس ِمْن َحْوَلِِْم أَََبِـ
 ﴾67﴿َّللِه َيْکُفُروَن ٱيـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَنِة 

آيا نديدند که ما حرمي ايمن قرار داديم که همواره در آن جا از نعمت امنيت برخوردار -(67)عنکبوت

گروند مه روزه مورد دستبرد دشمنند ؟ آيا به باطل ميبودند با اينکه اقوام ديگر که پيرامون ايشانند ه

 ورزند.و به نعمت خدا کفران مي
 

ـــــٱََْْتَٰى َعَهى ٱَوَمْن َأْظَهُم ِمهِن   َْقِِ َلنها َواَءُه أَلَْيَ  ٱَّللِه َکِيابا َأْو َکيهَب بِـ
 ﴾68﴿ِف َوَمنهَم َمثْـواى لِِْهَکاَِرِيَن 

کسي که بر خدا به دروغ افتراء بندد و يا حق را بعد از آمدنش  کيست ستمکارتر از-(68)عنکبوت

 تکذيب کند آيا در جهنم جايي براي کفار نيست.
 

بـَُهَنا َوِإنه ٱوَ  ْمِ يـَنـهُمْم ســــــــــــــُ ِننَي ٱَّللهَ َلَنَ  ٱلهِييَن َواَهُ وْا َِيَنا لَنَـ ســــــــــــــِ َْ ْلُن
﴿69﴾ 

هاي خود هدايتشان ما به سوي راه کنندو کساني که در اقامه دين ما مجاهده مي-(69)عنکبوت

 کنيم و خدا همواره با نيکوکاران است.مي
 


