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 لرومٱسوره 
 سوره روم

 

 لرهِحيمِ ٱلرهْْحَـِٰن ٱَّللِه ٱِبْسِم 
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 ﴾1﴿امل 
 الم. -(1)روم

 ﴾2﴿لرُّوُم ٱُغِلَبِت 

 روم شکست خورد.-(2)روم

 ﴾3﴿ْْلَْرِض َوُهم مِ ن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن ٱِف أَْدََن 

در نزديکترين زمين به سرزمين عرب ، و هم ايشان بعد از شکست خوردن به زودي -(3)روم

 غلبه خواهند کرد.
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ْْلَْمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح ٱِف ِبْضِع ِسِننَي َّللِِه 
 ﴾4﴿ُنوَن ْلُمْؤمِ ٱ

در چند سال بعد ، آري زمام امور چه قبل از شکست خوردن روم و چه بعد از غلبه -(4)روم

 ايشان به دست خدا است ، و آن وقت که روميان غلبه کنند مؤمنين خوشحال شوند.

 ﴾5﴿لرهِحيُم ٱْلَعزِيُز ٱَّللِه يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو ٱبَِنْصِر 

شوند به اينکه خدا به وعده خود در باره روميان وفا کرد ، آري او هر که ميخوشحال -(5)روم

 دهد و او عزيز و رحيم است.را بخواهد نصرت مي

ِ نه َأْ  ـََر ٱَّللِه ََل ُُيِْلُف ٱَوْعَد  ُ َوْعَدُه َولَــــــــــــــــــــــــــــٰ لنهاِس ََل يـَْعَلُموَن ٱَّلله
﴿6﴾ 

کند و ليکن بيشتر مردم لف وعده نميبايد به وعده خدا دل بست چون خدا هرگز خ-(6)روم

 دانند.نمي

اِهرا  مِ َن  اِ  ٱيـَْعَلُموَن ظـــَ ا َوُهْم َعِن ٱْْلَيـــَ يـْيـــَ اَُِلوَن ٱلـــدُّ َرِ  ُهْم غـــَ َِ ا ْلئـــَ
﴿7﴾ 

 دانند و از آخرت غافلند.آنها تنها ظاهري از زندگي دنيا مي-(7)روم
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َلَ   ََ ِهْم َما  َماَواِ  وَ ٱ َّللهُ ٱَأَومَلْ يـَتَـَف هُرواْ ِف أَيُفســــــــِ ْْلَْرَض َوَما ٱلســــــــه
ـــــــــ نَـُهَما ِإَله بِـ لنهاِس بِِلَقاِء َرّبِ ِْم ٱْلَْ ِ  َوَأَجٍل مَُّسمًّى َوِإنه َ ِ ريا  مِ َن ٱبـَيـْ

 ﴾8﴿َلَ اَُِروَن 

انديشند که خدا آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است جز به آيا در نفس خود نمي-(8)روم

براي مدتي معين خلق نکرده ؟ ولي بسياري از مردم به مساله معاد و ديدار  حق نيافريده و جز

 پروردگار خود کافرند.

ريُواْ ِف  َـََينظُُرواْ َ ْيَف َ اَن َعاِقَبُة ٱَأَومَلْ َيســــِ لهِذيَن ِمن قـَْبِلِهْم ٱْْلَْرِض 
ُهْم قـُوه   َوَأَ ُرواْ  ده ِمنـْ ْ  ـََر ِمها َعَمُروَها ْْلَْرَض َوَعَمُروَها أَ ٱَ ايُواْ َأشــــــــــَ

ـــــــــــ ِ ن َ ايُواْ ٱْلبَـيِ َناِ  َََما َ اَن ٱَوَجاَءْْتُْم ُرُسُلُهم بِـ ـــــــــــٰ ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَـ َّلله
 ﴾9﴿أَيُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

کنند ببينند عاقبت کفاري که قبل از ايشان بودند چه شد با آيا در زمين سير نمي-(9)روم

ندتر بودند و زمين را زير و رو کردند و آباد نمودند بيشتر از آن آباديها اينکه آنها از اينها نيروم

ها به سويشان آمدند کفر ورزيدند و خدا که اينان کردند ، اما همين که رسوالن خدا با معجزه

 نابودشان کرد و خدا به ايشان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم کردند.
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اُءواْ لهِذيَن أَ ٱُُثه َ اَن َعاِقَبَة  ِ  ٱســـَ َِ بُواْ بَِئا وَأٰأ َأن َ ذه َّللِه وََ ايُواْ ٱلســـُّ
 ﴾10﴿ِّبَا َيْستَـْهزُِئوَن 

شدند اين شد که آيات خدا و سرانجام کساني که بديها را به بدترين وجه مرتکب مي-(10)روم

 را تکذيب نموده و به آن استهزاء کنند .

ُ يـَْبَدأُ ٱ  ﴾11﴿ْْلَْلَ  ُُثه يُِعيُدُه ُُثه ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن ٱَّلله

گرداند و خدا است که خلق را براي نخستين بار آفريد و سپس براي بار دوم نيز برمي-(11)روم

 گرديد.شما هم به سويش برمي

 ﴾12﴿ْلُمْجرُِموَن ٱلسهاَعُة يـُْبِلُس ٱَويـَْوَم تـَُقوُم 

 گردند.زي که قيامت به پا شود مجرمين مايوس ميو رو-(12)روم

رََ اِئِهْم َ اَِرِيَن  َفَعاُء وََ ايُواْ ِبشـــــــــــــُ رََ اِئِهْم شـــــــــــــُ ُم مِ ن شـــــــــــــُ َوملَْ َيُ ن َّله
﴿13﴾ 

و از شرکاء که درست کرده بودند هيچ يک شفيع آنان نگشته و خودشان به -(13)روم

 ورزند.شرکايشان کفر مي
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 ﴾14﴿َعُة يـَْوَمِئٍذ يـَتَـَفرهُقوَن لسهاٱَويـَْوَم تـَُقوُم 

 شوند.ها از يکديگر جدا ميو روزي که قيامت به پا شود آن روز فرقه-(14)روم
 

ٍة ُ َْ ُوَن ٱلهِذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ ٱَََأمها  اِْلَاِ  َـَُهْم ِف َرْو ـــــــــــــــَ لصـــــــــــــــه
﴿15﴾ 

 اغي و بهشتي شاد و خرمند.اما آنان که ايمان آوردند و عمل صالح کردند در ب-(15)روم

ِتنا َوِلَقاِء ٱَوَأمها  َِ بُوْا ِبَئا ِئَ  ِف ٱلهِذيَن َ َفُروْا وََ ذه ََُأْولَـــــــــــــــــــــــــــــٰ َرِ   َِ ْلَئا
 ﴾16﴿ْلَعَذاِب ُُمَْضُروَن ٱ

و اما آنهايي که کفر ورزيده و آيات ما و روز ديدار آخرت را تکذيب کردند ايشان در -(16)روم

 عذاب احضار خواهند شد.

 ﴾17﴿ ُُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن َّللِه ِحنيَ ٱََُسْبَحاَن 

 کنيد.پس منزه است خدا ، هم در آخر روز و هم در حيني که صبح مي-(17)روم
 

 



6 

 

ُد ِف ٱَولـَـُه  اَواِ  وَ ٱْلَْمــْ مــَ يــ ا  َوِحنَي ُتْظِهُروَن ٱلســــــــــــــه ْْلَْرِض َوَعشــــــــــــــِ
﴿18﴾ 

ب و هم در حيني و تنها او سزاوار ستايش در آسمانها و زمين است ، هم در آخر ش-(18)روم

 کنيد.که ظهر مي

ْْلَْرَض ٱْلَْيِ  َوُ ِْيي ٱْلَميِ َت ِمَن ٱْلَميِ ِت َوُُيْرُِج ٱْلَْيه ِمَن ٱُُيْرُِج 
 ﴾19﴿بـَْعَد َمْوِْتَا وََ َذاِلَ  ُُتَْرُجوَن 

آورد و زمين را بعد از مردنش کند و مرده را از زنده درميزنده را از مرده بيرون مي-(19)روم

 شويد.کند و به همين نحو شما بيرون مينده ميز

ُروَن  ر  تَنَتشــــــــــــــِ َلَقُ م مِ ن تـُرَاٍب ُُثه ِإَذا أَيُتم َبشــــــــــــــَ ََ ِتِه َأْن  َِ َوِمْن َءا
﴿20﴾ 

و يکي از آياتش اين است که : شما را از خاک آفريد و سپس ناگهان بشري هستيد -(20)روم

 شويد.که منتشر مي
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ََ وَ  تِِه َأْن  َِ َها ِمْن َءا ُ ُنواْ ِإلَيـْ ُ ْم أَْتَواجا  ل َِتســــــــــــْ َلَ  َلُ م مِ ْن أَيُفســــــــــــِ
ٍ  لِ َقْوٍم يـَتَـَف هُروَن  َِ ا ة  ِإنه ِف َذالـــَِ  لَئـــَ َنُ م مهَوده   َوَرْحـــَْ َل بـَيـْ َوَجعـــَ

﴿21﴾ 

و يکي از آيات او اين است که براي شما از خود شما همسراني خلق کرد تا به سوي -(21)روم

کنيد و آرامش گيريد و بين شما مودت و رحمت قرار داد و در همين آيتها هست  آنان ميل

  براي مردمي که تفکر کنند.

ْلُ  وَ  ََ تــِِه  َِ اَواِ  وَ ٱِمْن َءا مــَ َنِتُ ْم ٱْْلَْرِض وَ ٱلســــــــــــــه ِتََلُف أَْلســــــــــــــِ َْ
ٍ  ل ِْلَعاِلِمنَي  َِ  ﴾22﴿َوأَْلَواِيُ ْم ِإنه ِف َذاِلَ  لََئا

ز آيات او خلقت آسمانها و زمين و اختالف زبانهاي شما و رنگهايتان است که و يکي ا-(22)روم

 در اينها آياتي است براي دانايان.

تِِه َمَناُمُ م بِـــــــــــــــ َِ بِْتَغاؤُُ م مِ ن ََْضِلِه ِإنه ِف ٱلنـهَهاِر وَ ٱللهْيِل وَ ٱَوِمْن َءا
ٍ  لِ َقْوٍم َيْسَمُعوَن  َِ  ﴾23﴿َذاِلَ  لََئا

ها و يکي از آياتش خوابيدنتان در شب و طلب روزيتان در روز است که در اين ، آيت-(23)روم

 هست براي مردمي که بشنوند.
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ِتِه يُرِيُ ُم ِمنْ وَ  َِ ْوَا  َوَطَمعا  َويـُنَـز ُِل ِمَن ٱ َءا ََ َماِء َماء  ٱْلَ َْق  لســــــــــــــه
ٍ  لِ َقْوٍم يـَْعِقُلوَن ٱَـَُيْحِيي ِبِه  َِ َئا ِلَ  َل ْعَد َمْوِْتَا ِإنه ِف َذا ْْلَْرَض بـَ

﴿24﴾ 

وف و طمع دهد که شما به خو يکي از آيات او اين است که برق را به شما نشان مي-(24)روم

کند ، در اين کند پس با آن آب زمين را بعد از مردنش زنده ميدرآييد و از باال آبي نازل مي

 ها هست براي مردمي که تعقل کنند.نيز آيت

تِِه َأن تـَُقوَم  َِ َماُء وَ ٱَوِمْن َءا ْْلَْرُض ِِبَْمرِِه ُُثه ِإَذا َدَعاُ ْم َدْعَو   ٱلســـــــــه
 ﴾25﴿يُتْم َُتُْرُجوَن ْْلَْرِض ِإَذا أَ ٱمِ َن 

و از جمله آيات او اين است که آسمان و زمين را با امر خود سر پا نگه داشته پس -(25)روم

 شويد.خواند همه از زمين خارج ميچون شما را با يک دعوت مي

 ﴾26﴿ْْلَْرِض ُ لٌّ لهُه قَايُِتوَن ٱلسهَماَواِ  وَ ٱَوَلُه َمن ِف 

 کنند.کس که در آسمانها و زمين است و همه او را عبادت مياز آن اوست آن -(26)روم
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َدُأ ٱَوُهَو  ِذَ يـَبــــْ ُه ٱلــــه ِه َولــــَ ُل ٱْْلَْلَ  ُُثه يُِعيــــُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَليــــْ ْلَم ــــَ
 ﴾27﴿ْلَِْ يُم ٱْلَعزِيُز ٱْْلَْرِض َوُهَو ٱلسهَماَواِ  وَ ٱْْلَْعَلٰى ِف ٱ

تر کند ، و اعاده برايش آساناش ميغاز کرد و اعادهو او کسي است که خلقت را آ-(27)روم

 است ، و براي او در آسمانها و زمين از هر مثل فرد اعاليش هست و او مقتدر حکيم است.

ُ ْم َهل لهُ م مِ ن مها َمَلَ ْت أَْمَاُيُ م  ــــــــَ  َرَب َلُ م مهَ َل  ِمْن أَيُفســــــــِ
رََ اَء ِف َما َرَتقْـَناُ ْم ََأَيتُ  َُوَتُْم َ ِ يَفِتُ ْم مِ ن شـــــــــــــُ َواء  َُتَا ْم َِيِه ســـــــــــــَ

ِ  ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن ٱأَيُفَسُ ْم َ َذاِلَ  يـَُفصِ ُل  َِ  ﴾28﴿ْلَئا

براي شما از خود شما مثلي زده ، آيا بردگان شما در آنچه که از اموال به شما روزي -(28)روم

با هم برابر باشيد و احيانا ايم هيچ فردي شريک شما هست بطوري که آن برده و شما کرده

شما از آن بردگان بترسيد که مبادا در شرکت تجاوز کنند آن طور که از يک شريک آزاد 

گيريد ، ما اين طور آيات را ترسيد ؟ قطعا نه ، پس چطور مخلوقات خدا را شريک او ميمي

 دهيم .براي مردمي که تعقل کنند توضيح مي
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له لهِذيَن ظََلمُ ٱتـهَبَع ٱَبِل  واْ َأْهَواَءُهم ِبَغرْيِ ِعْلٍم َََمن يـَْهِدَ َمْن َأ ــــــــــــَ
ِصرِيَن ٱ ُ َوَما ََّلُم مِ ن َّنه  ﴾29﴿َّلله

بلکه آنها که ستم کردند هواهاي خود را بدون علم پيروي کردند ، و وقتي خدا کسي -(29)روم

  را گمراه کند کيست که او را هدايت نمايد ؟ و هيچ ناصري برايشان نيست.
 

يِن َحِنيفــا  َِْ َرَ  َـَـأَ  َ  لِلــدِ  ا ََل ٱلهِِت َََ َر ٱَّللِه ٱِقْم َوْجهــَ هــَ لنــهاَس َعَليـْ
ْبِديَل ِْلَْلِ   يُن ٱَّللِه َذاِلَ  ٱتـَ ِ نه َأْ  ـََر ٱلدِ  لنهاِس ََل ٱْلَقيِ ُم َولَـــــــــــــــــــــــــــــٰ

 ﴾30﴿يـَْعَلُموَن 

طرتي که خدا پس روي خود به سوي دين حنيف کن که مطابق فطرت خدا است ف-(30)روم

بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگي نيست ، اين است دين مستقيم ولي 

 دانند.بيشتر مردم نمي

َلٰوَ  َوََل َتُ ويُواْ ِمَن ٱتـهُقوُه َوأَِقيُمواْ ٱُمِنيِبنَي ِإلَْيِه وَ  رِِ نَي ٱلصــــــــــــــه ْلُمشــــــــــــــْ
﴿31﴾ 

 ز او و نماز بپا داريد و از مشرکين مباشيد.رو به سوي دين خدا کنيد و بپرهيزيد ا-(31)روم
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َا َلَدْيِهْم ََرُِحوَن ٱَن مِ  َيعا  ُ لُّ ِحْزٍب ِْ لهِذيَن َـَرهُقواْ ِدينَـُهْم وََ ايُواْ شــــــــــِ
﴿32﴾ 

اي به از آنهايي که دين خود را تکه تکه کرده و خود دسته دسته شدند و هر دسته-(32)روم

  دين خود خوشحالي کردند.

ُه ٱَمسه َوِإَذا  ِه ُُثه ِإَذا أََذاقـَُهم مِ نــْ ُم مُِّنيِبنَي ِإلَيــْ رٌّ َدَعْوْا َرّبه لنــهاَس  ــــــــــــــُ
ُهم ِبَرّبِ ِْم ُيْشرُِ وَن   ﴾33﴿َرْْحَة  ِإَذا ََرِي   مِ نـْ

و چون ضرري به مردم برسد به سوي خدا برگشته او را همي خوانند ، ولي همين که -(33)روم

 ورزند.اي از آنان شرک ميچشاند باز دستهيرحمتي از خود به ايشان م

َََسْوَف تـَْعَلُموَن  َـََتَمتـهُعواْ  َناُهْم  َا َءاتـَيـْ  ﴾34﴿لَِيْ ُفُرواْ ِْ

ايم کفران کنند ، پس بهره بگيريد که به زودي ها که ما به ايشان دادهتا نعمت-(34)روم

 خواهيد فهميد.

َا َ ايُواْ ِبِه ُيْشرُِ وَن أَْم أَيَزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْل َاَّن  َـَهُ   ﴾35﴿َو يـََتَ لهُم ِْ

ايم ، و آن دليل و رهنما شرک ورزيدن را به ايشان و يا دليلي برايشان نازل کرده-(35)روم

 درس داده ؟ !
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َمْت ٱَوِإَذا أََذقْـَنا  َا َقده يِ َئة  ِْ ُهْم ســـــــــــَ بـْ لنهاَس َرْْحَة  ََرُِحواْ ِّبَا َوِإن ُتصـــــــــــِ
 ﴾36﴿أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقَن ُوَن 

کند . و اگر مصيبتي به ايشان برسد با چشانيم شادي ميو چون به انسان رحمتي مي-(36)روم

 شود.نوميد مياينکه اثر کارهاي خودش است ناگهان 

ُ  ٱَومَلْ يـََرْواْ َأنه أَ  اُء َويـَْقِدُر ِإنه ِف َذاِلَ  ٱَّللهَ يـَْبســــــــــُ لر ِْتَق ِلَمن َيشــــــــــَ
ٍ  لِ َقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  َِ  ﴾37﴿لََئا

دهد آيا نديدند که خدا روزي را به هر که بخواهد زياد و به هر که بخواهد اندک مي-(37)روم

 مردمي که ايمان آورند.در اين خود آيتي است براي 

رْي  ل ِلهِذيَن ٱْبَن ٱْلِمْسِ نَي وَ ٱْلُقْرََبٰ َحقهُه وَ ٱَـََئاِ  َذا  ََ لسهِبيِل َذاِلَ  
 ﴾38﴿ْلُمْفِلُحوَن ٱَّللِه َوأُْولَـِٰئَ  ُهُم ٱيُرِيُدوَن َوْجَه 

ا را پس حق ذي القربي و مسکين و ابن سبيل را بده اين براي کساني که رضاي خد-(38)روم

 طلبند بهتر است و هم ايشان رستگارند.مي
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ُتم مِ ن ر ِ   لِ رَيْبـَُوْا ِف أَْمَواِل  ا َءاتـَيـْ ا ٱلنــهاِس ََََل يـَْربُوْا ِعنــَد ٱَومــَ َّللِه َومــَ
ُتم مِ ن تََ ٰوٍ  تُرِيُدوَن َوْجَه  ِئَ  ُهُم ٱَءاتـَيـْ ــــــــــــــــــــــــــٰ ِعُفوَن ٱَّللِه ََُأْولَـ ْلُمضــــــــــــْ

﴿39﴾ 

شود و آنچه از زکات دهيد تا مال مردم زياد شود نزد خدا زياد نميبا ميو آنچه از ر-(39)روم

 کنند.شود و زکات دهندگان مال خود را زياد ميدهيد زياد ميکه براي رضاي خدا مي

ْل ِمن ٱَّللهُ ٱ َلَقُ ْم ُُثه َرَتَقُ ْم ُُثه مُِيُتُ ْم ُُثه ُ ِْييُ ْم هـــــــَ ََ ِذَ  لـــــــه
رََ اِئُ م مهن يـَفْ  ْبَحايَُه َوتـََعاَ ٰ َعمها شــــــُ ْيٍء ســــــُ َعُل ِمن َذاِلُ م مِ ن شــــــَ

 ﴾40﴿ُيْشرُِ وَن 

خدا است آن کسي که شما را خلق کرد و سپس روزي داد آنگاه همو است که شما -(40)روم

کند آيا کسي از خدايان شما هست که چنين کارها کند ، منزه و ميراند و سپس زنده ميرا مي

 ورزند.شرکي که به وي مي متعالي است خدا از
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اُد ِف ٱَظَهَر  َبْت أَْيِدَ ٱْلَ ِ  وَ ٱْلَفســــــــَ َا َ ســــــــَ لنهاِس لُِيِذيَقُهم ٱْلَبْحِر ِْ
 ﴾41﴿لهِذَ َعِمُلواْ َلَعلهُهْم يـَْرِجُعوَن ٱبـَْعَض 

در دريا و خشکي فساد ظاهر گشت به خاطر کارهاي بد مردم ، ظاهر گشت تا خدا -(41)روم

  ه بعضي از آثار کار بد را به ايشان بچشاند.به اين وسيل

ريُواْ ِف  ــــــــــــــــٱُقْل ســِ لهِذيَن ِمن قـَْبُل ٱيظُُروْا َ ْيَف َ اَن َعاِقَبُة ٱْْلَْرِض ََـ
 ﴾42﴿َ اَن َأْ  ـَُرُهم مُّْشرِِ نَي 

بگو در زمين سير کنيد و ببينيد عاقبت کساني که قبل از شما بودند چه شد و -(42)روم

 تر آنان مشرک بودند.چگونه شد ، بيش

يِن  َّللِه ٱْلَقيِ ِم ِمن قـَْبِل َأن ََيِْتَ يـَْوم  َله َمَرده َلُه ِمَن ٱََأَِقْم َوْجَهَ  لِلدِ 
 ﴾43﴿يـَْوَمِئٍذ َيصهدهُعوَن 

پس رو به سوي دين مستقيم کن قبل از آنکه روزي برسد که ديگر خدا اجازه -(43)روم

 م جدا شوند .برگشت ندهد در آن روز مردم از ه
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ُدوَن  ِهْم َمْهــَ َيُفســــــــــــــِ َََِ ا   اْلــِ َل صــــــــــــــــَ ِه ُ ْفرُُه َوَمْن َعمــِ َـََعَليــْ َمن َ َفَر 
﴿44﴾ 

آنهايي که کافر شدند کفرشان به ضرر خودشان است و آنها که عمل صالح کردند -(44)روم

  براي خود ذخيره نمودند.

ََ لِ  اِْلَاٱلهِذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ ٱَيْجِز ِلِه ِإيهُه ََل  ُِ ُّ لصـــــــه ِ  ِمن ََضـــــــْ
 ﴾45﴿ْلَ اَِرِيَن ٱ

تا خدا کساني را که ايمان آورده و عمل صالح کردند از فضل خود پاداش دهد که او -(45)روم

 دارد.کافران را دوست نمي

َل  ِتِه َأن يـُْرســـــــــــــــِ َِ ُيِذيَقُ م مِ ن رهْْحَِتِه ٱَوِمْن َءا رَاٍ  َوِل َح ُمَبشــــــــــــــِ  َِ لرِ 
ََ َولِتَ  ُ ُروَن ٱْجِر ِلِه َوَلَعلهُ ْم َتشــــــــــــــْ تَـُغوْا ِمن ََضــــــــــــــْ ْلُفْلُ  ِِبَْمرِِه َولِتَـبـْ
﴿46﴾ 

فرستد تا مژده باران دهند و تا شما را از و يکي از آيات او اين است که بادها را مي-(46)روم

ها به امر او به حرکت در آيند و تا شما به طلب فضل او رحمت خود بچشاند و تا کشتي

 خيزيد و تا شايد شکر او بگزاريد.بر
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َل  ِإَ ٰ قـَْوِمِهْم َََجاُءوُهم بِـــــــــــــــــــ ْلَنا ِمن قـَْبِلَ  ُرســــُ ْلبَـيِ َناِ  ٱَوَلَقْد أَْرســــَ
ــــــــــــــــــــــ ُر ٱيتَـَقْمَنا ِمَن ٱََـ َنا َيصــــــــْ ْلُمْؤِمِننَي ٱلهِذيَن َأْجَرُمواْ وََ اَن َحق ا  َعَليـْ

﴿47﴾ 

هاي روشن براي رسوالني به سوي قومشان فرستاديم معجزهو به تحقيق قبل از تو -(47)روم

 آنها آوردند و ما از کساني که جرم کردند انتقام گرفتيم ، و از ازل ياري مؤمنين حقي بود بر ما.

ُ ٱ ُل ٱَّلله َـَيَـْبســـُ ُُه ِف ٱلهِذَ يـُْرســـِ َحا    َـَتُِ رُي ســـَ َح  َِ َماِء َ ْيَف ٱلرِ  لســـه
فا  َََ َأ  اُء َوَعَْعُلُه ِ ســـَ اَب ِبِه ٱَيشـــَ ََللِِه ََِإَذا َأصـــَ َِ ْلَوْدَق َُيْرُُج ِمْن 

 ﴾48﴿َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَن 

فرستد تا ابرها را برانگيزد ، و هر طور بخواهد آن کسي است که بادها را ميخدا آن -(48)روم

هاي باران را هايي روي هم و متراکم کرده ، قطرهرا در آسمان بگستراند ، و آن را قطعه

شود ، و چون آن را به هر کس از بندگان خود برساند بيني که از البالي آن ابر بيرون ميمي

 شادماني کنند.

 ﴾49﴿ن َ ايُواْ ِمن قـَْبِل َأن يـُنَـزهَل َعَلْيِهم مِ ن قـَْبِلِه َلُمْبِلِسنَي َوإِ 

 و اگر چه پيش از آنکه باران به ايشان نازل شود نوميد بودند.-(49)روم
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ــــــــــــــــــــ ْْلَْرَض بـَْعَد َمْوِْتَا ِإنه ٱَّللِه َ ْيَف ُ ِْيي ٱيظُْر ِإَ ٰ َءاَ ِر َرْْحَِت ٱََـ
 ﴾50﴿َمْوَتٰى َوُهَو َعَلٰى ُ لِ  َشْيٍء َقِدير  لْ ٱَذاِلَ  َلُمْحِيي 

هاي رحمت خدا را ببين ، که چگونه زمين را از پس موات شدنش زنده پس نشانه-(50)روم

 کند ، اين همان خدا است که زنده کننده مردگان است ، و همو به همه چيز توانا است.مي

َـََرَأْوُه ُمْصَفر    ﴾51﴿ا  لهظَلُّواْ ِمن بـَْعِدِه َيْ ُفُروَن َولَِئْن أَْرَسْلَنا رِ ا  

خورم ، که اگر باد سردي بفرستيم که زراعتهايشان را زرد کند همين که سوگند مي-(51)روم

 ورزند.هاي خدا کفر مييک باره به نعمت ،آن را زرد ببينند

َعاَء إِ ٱلصُّمه ٱْلَمْوَتٰى َوََل ُتْسِمُع ٱِإيهَ  ََل ُتْسِمُع ََ  َذا َولهْواْ ُمْدِبرِيَن لدُّ
﴿52﴾ 

پس تو غم اينان مخور ، که هر دم بر يک مزاجند چون اينها مردگانند ، که وقتي رو -(52)روم

 ( . 52تواني بشنواني ) گردانند ، تو نميمي
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ِمُع ِإَله َمن يـُْؤِمُن ٱَوَما أَيَت ِّبَاِدَ  ََللَِتِهْم ِإن ُتســــــــْ ْلُعْمِي َعن  ــــــــَ
تِنا ََـ  َِ  ﴾53﴿ُهم مُّْسِلُموَن بَِئا

تواني کوران گمراه را از گمراهي به هدايت بکشاني ، و به جز کساني را و نيز تو نمي-(53)روم

 شنواني.که به آيات ما ايمان دارند ، و تسليم ما هستند نمي

ُ ٱ ْعٍف قـُوه   ُُثه ٱَّلله ْعٍف ُُثه َجَعَل ِمن بـَْعِد  ـــــــَ َلَقُ م مِ ن  ـــــــَ ََ لهِذَ 
اُء َوُهَو  َبة  َُيُْلُ  َما َيشـــــــــــَ يـْ ْعفا  َوشـــــــــــَ ْلَعِليُم ٱَجَعَل ِمن بـَْعِد قـُوهٍ   ـــــــــــَ

 ﴾54﴿ْلَقِديُر ٱ

داد ، و از پس خدا آن کسي است که شما را از ناتواني آفريد ، و از پس ناتواني نيرو -(54)روم

 کند ، و او داناي توانا است.نيرو دو باره ناتواني و پيري آورد ، هر چه بخواهد خلق مي

ُم ٱَويـَْوَم تـَُقوُم  اَعُة يـُْقســـِ اَعٍة َ َذاِلَ  ٱلســـه ْلُمْجرُِموَن َما لَِبُ واْ َغرْيَ ســـَ
 ﴾55﴿َ ايُواْ يـُْؤََُ وَن 

اند ، ن سوگند خورند که جز ساعتي درنگ نکردهکاراروزي که رستاخير بپا شود ، بزه-(55)روم

روش آنان در دنيا هم همين طور بود که حق را باطل ، و آيات داراي داللت را بي داللت 

 کردند.وانمود مي
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مَاَن َلَقْد لَِب ْـُتْم ِف ِ َتاِب ٱْلِعْلَم وَ ٱلهِذيَن أُوُتوْا ٱَوَقاَل  َّللِه ِإَ ٰ يـَْوِم ٱْْلِ
 ﴾56﴿ْلبَـْعِث َولَـِٰ نهُ ْم ُ نُتْم ََل تـَْعَلُموَن ٱـَٰذا يـَْوُم ْلبَـْعِث َـَهَ ٱ

و کساني که علم و ايمان داده شدند ، گويند همان طور که خدا در کتابش خبر داده -(56)روم

ايد ، و اين همان آخرت و روز رستاخير است ، اما مدت بين دنيا و آخرت را خوابيده بود ، طول

 علم و ايمان نداشتيد. شما در دنيا به آن

 ﴾57﴿لهِذيَن ظََلُمواْ َمْعِذَرُْتُْم َوََل ُهْم ُيْستَـْعتَـُبوَن ٱَـَيَـْوَمِئٍذ َله يَنَفُع 
در آن روز کساني که ستم کردند عذرخواهيشان سودشان ندهد ، و ايشان را به دفاع -(57)روم

 از خود دعوت نکنند.

َذا ـــــــــــــــــٰ َربـَْنا لِلنهاِس ِف َهـ تَـُهم ٱ َوَلَقْد  ـــَ ْلُقْرَءاِن ِمن ُ لِ  َمَ ٍل َولَِئن ِجئـْ
 ﴾58﴿لهِذيَن َ َفُرواْ ِإْن أَيُتْم ِإَله ُمْبِ ُلوَن ٱبَِئايٍَة لَيَـُقوَلنه 

اي براي ايشان بياوري ، ايم ، و چون آيهبراي مردم در اين قرآن همه جور مثل زده-(58)روم

 مردمي بيهوده کار نيستيد. کساني که کافرند گويند شما ) از نظر ما ( جز

ُ َعَلٰى قـُُلوِب ٱَ َذاِلَ  َيْ َبُع   ﴾59﴿لهِذيَن ََل يـَْعَلُموَن ٱَّلله

 نهد.دانند مهر ميخدا اين چنين بر دل کساني که نمي-(59)روم
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ــــــــــــــــــــــ ِ ْ ِإنه َوْعَد ٱََـ َتِ فهنهَ  ٱصــــــــْ لهِذيَن ََل يُوِقُنوَن ٱَّللِه َح ٌّ َوََل َيســــــــْ
﴿60﴾ 

پس تو صبر کن که وعده خدا درست است ، و آن کسان که يقين ندارند ، تو را به -(60)روم

 سبک سري وا ندارند.

 
 


