
 

 سم ها از قول دیگران در قرآن کریمق

                                                           
 ترجمة آیت اهلل مکارم شیرازی - 1

نام سوره  عنوان 

و شماره 

 آیه

 1متن آیات و ترجمه

بررا  ارابود     سوگند ابراهیم  1

 بت ها

 اابیاء

75 
 وَ تَاللّهِ الَ َكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ  

 «!كشم مى بتهايتان نابودى براى اى و به خدا سوگند، در غياب شما، نقشه

 

سوگند منراقیین بررا  ریرایت     2

 مؤمنان

توبه 

26 

 

 يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنينَ 
 دارند، ايمان اگر كه است اين تر شايسته كه حالى در ;سازند راضى را شما تا كنند، آنها براى شما به خدا سوگند ياد مى

 .كنند راضى را پيامبرش و خدا

 

سرروگند مکرررکان در قیامررت    3

 برا  رهایی از عذاب

 ااعام

62 

 

 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِالّ أَنْ قالُوا وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكينَ
 مشرك ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به»: گويند سپس پاسخ و عذر آنها، چيزى جز اين نيست كه مى

 «!نبوديم

 

در  برررادران یوسرر سرروگند  4

 دقاع از تهمت دزد 

یوس  

52 
 قَالُوا تَاهللِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي االَْرْضِ وَ مَا كُنَّا سَارِقِينَ

 «!ايم نبوده دزد گاه هيچ ما و ;كنيم فساد سرزمين اين در كه ايم نيامده ما دانيد به خدا سوگند شمامى»گفتند: 

 

 یعیوب سوگندبرادران خطاب به  5

   پدر علت اادوه شدیدبه 

یوس  

57 
 قَالُوا تَاهللِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنْ الْهَالِكِينَ

 «!بميرى يا شوى، مرگ به مشرف تا كنى به خدا سوگند كه تو آن قدر ياد يوسف مى»گفتند: 

 



 

 

 تهیه کننده : حجة االسالم و المسلمین استاد علی رجبی

بررا    یوسر  سوگند برادران  6

 اعتراف به قضایل یوس 

 یوس 

11 
 قَالُوا تَاهللِ لَقَدْ آثَرَكَ اهللُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ

 «و ما خطاكار بوديم. ;به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برترى بخشيد»گفتند: 

 

در  یعیرروب بسررتگانسرروگند  7

 مورد بو  پیراهن یوس 

یوس  

17 
 تَاهللِ إِنَّكَ لَفِي ضَالَلِكَ الْقَدِيمِقَالُوا 
 «به خدا تو در همان گمراهى سابقت هستى!»گفتند: 

 

سوگند مکررکان مّهره در ااّرار      8

 معاد

 احل

25 
ا ِِ وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ اليَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّ

 اليَعْلَمُونَ 
 در آنها) آرى، «!انگيزد نمى بر ميرد، هرگز خداوند كسى را كه مى»آنها سوگندهاى شديد به خدا ياد كردند كه: 

 .دانند نمى مردم بيشتر ولى ;(گرداند اين وعده قطعى خداست )كه همه مردگان را براى جزا باز مى (اشتباهند

 

سرروگند ابلرریا برررا  گمراهرری  9

 مگر مخلَصینااسان ها 

 ص

 و 56

52 

 قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 

 به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد،»گفت: 

 إِالّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 
 «.آنها ميان از ات، مگر بندگان خالص شده

 


