
  متن سوره قيامت با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  است یشگيهم اشیمهربانو  اندازهیبه نام خدا که رحمتش ب

  

  ﴾١َال أُْقِسُم بِيَْوِم اْلِقيَاَمِة﴿
  )١خورم، ( یسوگند م امتيبه روز ق

  

اَمِة ﴿   ﴾٢َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
  )٢خورم. ( یو به نفس سرزنش گر قسم م

  

ْنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ ﴿   ﴾٣أَيَْحَسُب اْإلِ
  )٣کرد؟ ( ميرا جمع نخواه شيکند که ما هرگز استخوان ها یانسان گمان م ايآ

  

َي بَنَانَهُ ﴿   ﴾٤بَلَٰى قَاِدِريَن َعلَٰى أَْن نَُسِوّ
 کويکه [خطوط] سر انگشتانش را درست و ن مييکه توانا یچرا در حال

  )۴( م،يکن یبازساز

  

ْنَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ ﴿   ﴾٥بَْل يُِريُد اْإلِ
خواهد [با دست و پا  یدر کار نباشد] بلکه انسان م یامتيبه گمان او ق نکهي[نه ا

 یقو یکه بازدارنده ا امتيرا [از اعتقاد به ق شي] فراروديزدن در شک و ترد
  )۵آزاد باشد!] ( یارتکاب هر گناه یاست] باز کند [تا برا

  



  ﴾٦يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة ﴿
  )۶چه وقت است؟ ( امتيپرسد: روز ق ی] مديبا ترد ختهيآم ی[با حالت

  

  ﴾٧فَإِذَا بَِرَق اْلبََصُر ﴿
  )٧شود، ( رهيآن] خ یو هولناک ی[است] که چشم [از سخت یپس هنگام

  

  ﴾٨َوَخَسَف اْلقََمُر ﴿
  )٨نور گردد، ( یو ب کيو ماه تار

  

  ﴾٩ُس َواْلقََمُر ﴿َوُجِمَع الشَّمْ 
  )٩و ماه به هم جمع شوند. ( ديو خورش

  

ْنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ ﴿   ﴾١٠يَقُوُل اْإلِ
  )١٠کجاست؟ ( زگاهي: گرديآن روز انسان گو

  

  ﴾١١َكالَّ َال َوَزَر ﴿
  )١١وجود ندارد. ( یهرگز پناهگاه ست،ين نيچن نيا

  

  ﴾١٢إِلَٰى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ ﴿
  )١٢پروردگار توست. ( ی] فقط به سويیآن روزقرارگاه [نها

  



َر ﴿ ْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدََّم َوأَخَّ   ﴾١٣يُنَبَّأُ اْإلِ
پس از آن انجام داده، آگاه  اي ربازيکه از د یآن روز است که انسان را به اعمال

  )١٣کنند. ( یم

  

ْنَساُن عَ    ﴾١٤لَٰى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ ﴿بَِل اْإلِ
  )١۴. (ناستيب شيبلکه انسان خود به وضع خو

  

  ﴾١٥َولَْو أَْلقَٰى َمعَاِذيَرهُ ﴿
  )١۵گناهانش] بهانه ها بتراشد ( هيتوج یو هر چند [برا

  

ْك بِِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِِه ﴿   ﴾١٦َال تَُحِرّ
تا در  اوري] زبانت را به حرکت در نليجبرئ لهيبه وس یوح افتني انياز پا شي[پ

  )١۶. (یخواندن آن شتاب ورز

  

  ﴾١٧إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ ﴿
شود و  یم یکه بر تو وح اتيدادن آ ونديگردآوردن و [به هم پ ديترد یب

  )١٧] قرائتش بر عهده ماست، (یچگونگ

  

  ﴾١٨فَإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ ﴿
[به همان صورت] خواندنش را  م،يکه آن را [به طور کامل] خواند یپس هنگام

  )١٨دنبال کن. (

  



  ﴾١٩ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ ﴿
  )١٩بر عهده ماست. ( زين انشيو ب حيسپس توض

  

  ﴾٢٠َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ ﴿
 نيبلکه شما عاشق ا ست،ين نيچن ني] استيدر کار ن یامتيق ديپندار یم نکهي[ا
  )٢٠( د،يزودگذر هست یايدن

  

  ﴾٢١َوتَذَُروَن اْآلِخَرةَ ﴿
  )٢١. (ديکن ی] رها مهيپا یعشق ب نيا یو همواره آخرت را [برا

  

  ﴾٢٢ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ ﴿
  )٢٢شاداب است؛ ( يیدر آن روز چهره ها

  

  ﴾٢٣إِلَٰى َربَِّها نَاِظَرةٌ ﴿
  )٢٣کند ( یدل] به پروردگارش نظر م دهي[با د

  

  ﴾٢٤َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ بَاِسَرةٌ ﴿
  )٢۴است؛ ( دهيعبوس و درهم کش يیو چهره ها

  

  



  ﴾٢٥تَُظنُّ أَْن يُْفعََل بَِها فَاقَِرةٌ ﴿
  )٢۵کمرشکن قرار خواهند گرفت. ( یدارند که در معرض عذاب نيقيچون 

  

  ﴾٢٦َكالَّ إَِذا بَلَغَِت التََّراقَِي ﴿
  )٢۶که جان به گلوگاه رسد، ( یپندارد]، هنگام ی[که م ستين نيچن نيا

  

  ﴾٢٧َوقِيَل َمْن ۜ َراٍق ﴿
  )٢٧( ست؟يک ماريب ني: درمان کننده اندي] گوماريو [کسان ب

  

  ﴾٢٨َوَظنَّ أَنَّهُ اْلِفَراُق ﴿
 ا،ي[از دن يیجان به گلوگاه] زمان جدا دنيکند [که با رس یم نيقي] ماريو [ب

  )٢٨است! ( دهيثروت، زن و فرزند] فرا رس

  

  ﴾٢٩َواْلتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق ﴿
  )٢٩( چد؛يجان کندن] ساق به ساق به هم پ یو [از سخت

  

  ﴾٣٠إِلَٰى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق ﴿
  )٣٠پروردگار توست. ( یبه سو ريآن روز، روز سوق و مس

  

  



  ﴾٣١فََال َصدََّق َوَال َصلَّٰى ﴿
را]  امبريبه کام مرگ افتاده] نه [دعوت پ ني: انديگو ی[در آن حال فرشتگان م

  )٣١باور کرد، و نه نماز خواند؛ (

  

ِكْن َكذََّب َوتََولَّٰى ﴿   ﴾٣٢َولَٰ
  )٣٢گرداند؛ ( یکرد و رو بياجتماعات] تکذ انيبلکه [در م

  

  ﴾٣٣ثُمَّ ذََهَب إِلَٰى أَْهِلِه يَتََمطَّٰى ﴿
  )٣٣کسانش رفت. ( یسپس متکبرانه و خرامان به سو

  

  ﴾٣٤أَْولَٰى لََك فَأَْولَٰى ﴿
تر است،  ستهيتو شا یعذاب دوزخ] برا ،یکه دار یوضع ني: با اندي[و گو

  )٣۴تر! ( ستهيشا

  

  ﴾٣٥ثُمَّ أَْولَٰى لََك فَأَْولَٰى ﴿
  )٣۵تر. ( ستهيتر است شا ستهياز هم شاب

  

ْنَساُن أَْن يُتَْرَك ُسًدى ﴿   ﴾٣٦أَيَْحَسُب اْإلِ
 ی] رها متيو مسؤول فيو مهمل [و بدون تکل هودهيکند ب یانسان گمان م ايآ

  )٣۶شود؟! (

  

  



  ﴾٣٧أَلَْم يَُك نُْطفَةً ِمْن َمنِيٍّ يُْمنَٰى ﴿
  )٣٧شود نبود؟ ( یم ختهيکه در رحم ر یاز من یانطفه  ايآ

  

ٰى ﴿   ﴾٣٨ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّ
  )٣٨ساخت، ( کويو اندامش را درست و ن ديسپس علقه شد و خدا او را آفر

  

ْوَجْيِن الذََّكَر َواْألُْنثَٰى ﴿   ﴾٣٩فََجعََل ِمْنهُ الزَّ
  )٣٩ماده، ( گرينر و د یکيو از او دو زوج به وجود آورد 

  

ِلَك بِقَاِدٍر َعلَٰى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَٰى ﴿   ﴾٤٠أَلَْيَس ذَٰ
  )۴٠که مردگان را زنده کند؟ ( ستيتوانا ن یآگاه رومندين نيچن ايآ

  

  

  ميالعظ یصدق هللا العل

  بزرگ و بلند رتبه یت گفت خداراس

 


