
  متن سوره مدثر با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١يَا أَيَُّها اْلُمدَّثُِّر﴿
  )١! (دهيجامه برخود پوش یا

  

  ﴾٢قُْم فَأَْنِذْر ﴿
  )٢ده، ( ميو ب زيبرخ

  

  ﴾٣َوَربََّك فََكبِّْر ﴿
  )٣و پروردگارت را بزرگ دار، (

  

ْر ﴿َوثِيَابََك    ﴾٤فََطِهّ
  )۴و جامه ات را پاک کن، (

  

ْجَز فَاْهُجْر ﴿   ﴾٥َوالرُّ

  )۵دور شو ( یديو از پل

  

  



  ﴾٦َوَال تَْمنُْن تَْستَْكثُِر ﴿
منت  ،ینيکه [آن را] بزرگ و فراوان ب ی] در حالگرانيو [احسانت را بر د

  )۶مگذار، (

  

  ﴾٧َوِلَربَِّك فَاْصبِْر ﴿
  )٧ورز. ( يیبايپروردگارت شک یو [بر آزار دشمنان] برا

  

  ﴾٨فَإِذَا نُِقَر فِي النَّاقُوِر ﴿
  )٨شود، ( دهيکه در صور دم یپس زمان

  

ِلَك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسيٌر ﴿   ﴾٩فَذَٰ
  )٩است، ( یسخت اريآن روز، روز بس

  

  ﴾١٠َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر يَِسيٍر ﴿
  )١٠( ست،يبر کافران آسان ن

  

  ﴾١١َخلَْقُت َوِحيًدا ﴿َذْرنِي َوَمْن 
  )١١واگذار، ( دميآفر يیکه او را به تنها یمرا با کس

  

  



  ﴾١٢َوَجعَْلُت لَهُ َماًال َمْمُدوًدا ﴿
  )١٢ثروت گسترده و فراوان قرار دادم، ( شيو برا

  

  ﴾١٣َوبَنِيَن ُشُهوًدا ﴿
  )١٣که نزدش حاضرند ( یو فرزندان

  

ْدُت لَهُ تَْمِهيًدا ﴿   ﴾١٤َوَمهَّ
او فراهم آوردم،  ی] را به طور کامل برایزندگ ليو وسا یماد یها [و نعمت 

)١۴(  

  

  ﴾١٥ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيَد ﴿
  )١۵. (ميفزايباز هم طمع دارد که ب

  

  ﴾١٦َكالَّ ۖ إِنَّهُ َكاَن ِآليَاتِنَا َعنِيًدا ﴿
  )١۶ورزد، ( یم یما دشمن اتياو همواره به آ رايز ست؛ين نيچن نيا

  

  ﴾١٧هُ َصعُوًدا ﴿َسأُْرِهقُ 
کنم.  یسخت مجبور م اريبس یاو را به باال رفتن از گردنه عذاب یبه زود

)١٧(  

  

  



  ﴾١٨إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر ﴿
  )١٨( د؛يو [آن را] سنج ديشيباطل کردن دعوت قرآن] اند یاو [برا

  

  ﴾١٩فَقُتَِل َكْيَف قَدََّر ﴿
  )١٩( د؟يپس مرگ بر او باد، چگونه سنج

  

  ﴾٢٠قُتَِل َكْيَف قَدََّر ﴿ثُمَّ 
  )٢٠( د؟يباز هم مرگ بر او باد، چگونه سنج

  

  ﴾٢١ثُمَّ نََظَر ﴿
  )٢١آن گاه نظر کرد، (

  

  ﴾٢٢ثُمَّ َعبََس َوبََسَر ﴿
  )٢٢به خود گرفت، ( زينفرت آم افهيو ق ديسپس چهره درهم کش

  

  ﴾٢٣ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر ﴿
  )٢٣( د؛يو تکبّر ورز ديگردان یآن گاه [از قرآن] رو

  

ذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر ﴿   .﴾٢٤فَقَاَل إِْن َهٰ
 یزيشده چ تيحکا نيشيکه از جادوگران پ يیقرآن جز جادو نيپس گفت: ا

  )٢۴( ست،ين



َذا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر ﴿   ﴾٢٥إِْن َهٰ
  )٢۵باشد. ( یجز سخن بشر نم نيا

  

  ﴾٢٦َسأُْصِليِه َسقََر ﴿
  )٢۶او را در سقر درآورم ( یبه زود

  

  ﴾٢٧َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر ﴿
  )٢٧( ست؟يسقر چ یدان یو تو چه م

  

  ﴾٢٨َال تُْبِقي َوَال تَذَُر ﴿
  )٢٨کند؛ ( یگذارد و نه رها م یم یرا باق یزياست که] نه چ ی[آتش

  

اَحةٌ ِلْلبََشِر ﴿   ﴾٢٩لَوَّ
  )٢٩کند؛ ( یانبه] دگرگون مپوست بدن را [همه ج

  

  ﴾٣٠َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشَر ﴿
  )٣٠بر آن نوزده نفر [موّکل] گمارده اند (

  

  



َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمَالئَِكةً ۙ َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَُهْم إِالَّ 
فِتْنَةً ِللَِّذيَن َكفَُروا ِليَْستَْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َويَْزَداَد 

ِكتَاَب الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا ۙ َوَال يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا الْ 
َواْلُمْؤِمنُوَن ۙ َوِليَقُوَل الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن 
ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي  َّ ِلَك يُِضلُّ  ذَا َمثًَال ۚ َكذَٰ ُ بَِهٰ َّ َماذَا أََراَد 

 َمْن يََشاُء ۚ َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو ۚ َوَما ِهَي إِالَّ 
  ﴾٣١ِذْكَرٰى ِلْلبََشِر ﴿

و شماره آنان را جز  م،يو ما موّکالن آتش را جز فرشتگان قرار نداده ا
قرآن با  یتا اهل کتاب [به خاطر هماهنگ ميکافران مقّرر نکرده ا یبرا یشيآزما

و اهل کتاب و مؤمنان [در  د،يفزايمؤمنان ب مانيکنند و بر ا دايپ نيقيکتابشان] 
 في: خدا از توصنديو کافران بگو ماردالنينکنند، و تا ب ديقرآن] ترد تيّ حقّان

گونه خدا هر که را  نيدارد؟ ا ی[نوزده نفر] چه هدف نيگماشتگان آتش به ا
 یم تيکند و هر که را بخواهد هدا ی] گمراه مقتيحق انيبخواهد [پس از ب

قرآن فقط  نيداند، و ا ینم یپروردگارت را جز خود او کس انيو سپاه د،ينما
  )٣١است. ( شرب یتذکر و پند برا هيما

  

  ﴾٣٢َكالَّ َواْلقََمِر ﴿
افسانه است،] سوگند به  قيحقا نيپندارند که ا ی[که کافران م ستين نيچن نيا

  )٣٢ماه (

  

﴾٣٣َواللَّْيِل إِْذ أَْدبََر ﴿  
  )٣٣کند ( یکه پشت م ی[و] سوگند به شب هنگام

  



ْبحِ إِذَا أَْسفََر ﴿   ﴾٣٤َوالصُّ
  )٣۴( ديو رخ نما ديشب درآ اهيکه از پرده س یو سوگند به صبح زمان

  

ْحَدى اْلُكبَِر ﴿   ﴾٣٥إِنََّها َإلِ
  )٣۵هاست؛ ( دهيپد ني[قرآن] از بزرگ تر نيا ديترد یکه ب

  

  ﴾٣٦نَِذيًرا ِلْلبََشِر ﴿
  )٣۶هشدار دهنده به بشر است، (

  

َر ﴿   ﴾٣٧ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَدََّم أَْو يَتَأَخَّ
] ريطاعت و انجام کار خ مان،يا لهيهر کس از شما که بخواهد [به وس یبرا

  )٣٧و گناه] پس ماند؛ ( اني[به سبب کفر، طغ اي ديجو یشيپ

  

  ﴾٣٨ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ ﴿
  )٣٨است، ( شيخو یدر گرو دست آورده ها یکسهر 

  

  ﴾٣٩إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن ﴿
  )٣٩مگر سعادتمندان (

  

  



  ﴾٤٠فِي َجنَّاٍت يَتََساَءلُوَن ﴿
  )۴٠پرسند ( یم گريکديکه در بهشت ها از 

  

  ﴾٤١َعِن اْلُمْجِرِميَن ﴿
  )۴١از روز و حال گنهکاران، (

  

  ﴾٤٢َما َسلََكُكْم فِي َسقََر ﴿
  )۴٢شما را به دوزخ وارد کرد؟ ( زي: چه چنديگو ی[به آنان رو کرده] م

  

  ﴾٤٣قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصِلّيَن ﴿
  )۴٣( مي: ما از نمازگزاران نبودنديگو یم

  

  ﴾٤٤َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن ﴿
  )۴۴( ميداد یطعام نم ازمندانيو ن دستانيو به ته

  

  ﴾٤٥َوُكنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن ﴿
  )۴۵( م،يرفت یو با فرورفتگان [در گفتار و کردار باطل] فروم

  

  ﴾٤٦َوُكنَّا نَُكِذُّب بِيَْوِم الِدّيِن ﴿
  )۴۶( ميکرد یو همواره روز جزا را انکار م

  



  ﴾٤٧َحتَّٰى أَتَانَا اْليَِقيُن ﴿
  )۴٧. (ديتا آنکه مرگ ما فرا رس

  

  ﴾٤٨فََما تَْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعيَن ﴿
  )۴٨دهد؛ ( ینم یسود عاني﴿ پس آنان را شفاعت شف

  

  ﴾٤٩فََما لَُهْم َعِن التَّْذِكَرةِ ُمْعِرِضيَن ﴿
  )۴٩گردانند؟ ( یآنان را چه شده که از تذکر و هشدار رو

  

  ﴾٥٠َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ ﴿
  )۵٠اند ( دهيو رم یوحش یگورخران يیگو

  

ْت ِمْن قَْسَوَرةٍ ﴿   ﴾٥١فَرَّ
  )۵١اند؛ ( ختهيگر یريکه از [چنگال] ش

  

  ﴾٥٢بَْل يُِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَٰى ُصُحفًا ُمنَشََّرةً ﴿
 افتيخدا] در یسرگشاده [از سو يیبلکه هر کدام از آنان توقع دارد نامه ها

  )۵٢دارد! (

  

  



  ﴾٥٣َكالَّ ۖ بَْل َال يََخافُوَن اْآلِخَرةَ ﴿
نکردن نامه باشد]  افتيدر یبرا ني[که علت فرارشان از د ستين نيچن نيا

  )۵٣ترسند؛ ( یاست که] از آخرت نم نيا یبلکه [فرارشان برا

  

  ﴾٥٤َكالَّ إِنَّهُ تَْذِكَرةٌ ﴿
 ديترد یما به آنان رسد]، بلکه ب یاز سو ی[که نامه سرگشاده ا ستين نيچن نيا
  )۵۴است.] ( یکاف انيجهان یاست [که برا یقرآن تذکر و هشدار نيا

  

  ﴾٥ ٥فََمْن َشاَء ذََكَرهُ ﴿
  )۵۵( رد،يگپس هرکه بخواهد از آن پند 

  

ُ ۚ ُهَو أَْهُل التَّْقَوٰى َوأَْهُل َوَما يَ  َّ ْذُكُروَن إِالَّ أَْن يََشاَء 
  ﴾٥٦اْلَمْغِفَرةِ ﴿

پروا  یمگر آنکه خدا بخواهد، او سزاوار است که از و رنديگ یو از آن پند نم
  )۵۶بندند. ( ديکنند، و سزاوار است که به آمرزشش ام

  

  صدق هللا العلی العظيم
 مرتبهراست گفت خداوند بزرگ و بلند


