
  متن سوره مرسالت با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  یشگيهم اشیاست و مهربان اندازهیبه نام خدا که رحمتش ب

  

  ﴾١َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا ﴿
  )١شوند، ( یفرستاده م یدر پ یکه پ یسوگند به آن فرشتگان

  

  ﴾٢فَاْلعَاِصفَاِت َعْصفًا ﴿
در سرعت حرکت] چون  یآوردن وح یکه [برا یو سوگند به آن فرشتگان

  )٢تندبادند. (

  

  ﴾٣َوالنَّاِشَراِت نَْشًرا ﴿
  )٣اند، ( یوح یها فهيصح ندهيکه گشا یو سوگند به آن فرشتگان

  

  ﴾٤فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا ﴿
  )۴که جدا کننده حق از باطل اند، ( یو سوگند به آن فرشتگان

  

  ﴾٥فَاْلُمْلِقيَاِت ِذْكًرا ﴿
  )۵[اند،] ( امبرانيبه پ یآسمان اتيکه القاکننده آ یو سوگند به آن فرشتگان

  

  



  ﴾٦ُعْذًرا أَْو نُْذًرا ﴿
  )۶کافران] ( یو هشدار باشد [برا مي] و بمانياهل ا یتا حجت [باشد برا

  

  ﴾٧إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقٌِع ﴿
 ديشو ی] وعده داده مامتيسوگند] که آنچه [به عنوان روز ق قيحقا ني[به همه ا

  )٧است. ( یواقع شدن ديترد یب

  

  ﴾٨فَإِذَا النُُّجوُم ُطِمَسْت ﴿
  )٨شوند، ( کيدر آن زمان که ستارگان محو و تار

  

  ﴾٩َوإِذَا السََّماُء فُِرَجْت ﴿
  )٩که آسمان بشکافد. ( یو آن زمان

  

  ﴾١٠َوإِذَا اْلِجبَاُل نُِسفَْت ﴿
  )١٠و بن کنده شوند. ( خيو آن زمان که کوه ها از ب

  

ُسُل أُقِّتَْت ﴿   ﴾١١َوإِذَا الرُّ
شود.  نيبر امت ها] مع یگواه ی[برا امبرانيو آن زمان که وقت حضور پ

)١١(  

  

  



لَْت ﴿ ِّ يَْوٍم أُِجّ   ﴾١٢ِألَي
  )١٢افتاده؟ ( ريبه تأخ یچه روز یامور برا نيا

  

  ﴾١٣ِليَْوِم اْلفَْصِل ﴿
  )١٣( یروز داور یبرا

  

  ﴾١٤َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصِل ﴿
  )١۴( ست؟يچ یروز داور یدان یو تو چه م

  

  ﴾١٥َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )١۵کنندگان؛ ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

ِليَن ﴿   ﴾١٦أَلَْم نُْهِلِك اْألَوَّ
  )١۶( م؟ي] هالک نکردبشانيرا [به سبب تکذ انينيشيپ ايآ

  

  ﴾١٧ثُمَّ نُتْبِعُُهُم اْآلِخِريَن ﴿
  )١٧. (ميکن ی] هالک مبشانيرا هم [به سبب تکذ گرانيسپس به دنبال آنان د

  

ِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن ﴿   ﴾١٨َكذَٰ
  )١٨. (ميکن یگونه رفتار م نيبا گنهکاران ا

  



  ﴾١٩َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )١٩کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  ﴾٢٠أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن ﴿
  )٢٠( م؟يديافريمقدار ن یپست و ب یشما را از آب ايآ

  

  ﴾٢١فََجعَْلنَاهُ فِي قََراٍر َمِكيٍن ﴿
  )٢١( مياستوار قرار داد یگاهيپس آن را در جا

  

  ﴾٢٢إِلَٰى قََدٍر َمْعلُوٍم ﴿
  )٢٢( ن؛يمع یتا زمان

  

  ﴾٢٣فَقََدْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن ﴿
  )٢٣. (مييتوانا کويو چه ن ميپس توانا بود

  

  ﴾٢٤َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )٢۴کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  ﴾٢٥أَلَْم نَْجعَِل اْألَْرَض ِكفَاتًا ﴿
  )٢۵( م؟يرا فراهم آورنده [انسان ها] قرار نداد نيزم ايآ

  



  ﴾٢٦أَْحيَاًء َوأَْمَواتًا ﴿
  )٢۶و هم زمان مرگشان ( اتشانيهم در حال ح

  

  ﴾٢٧َوَجعَْلنَا فِيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسقَْينَاُكْم َماًء فَُراتًا ﴿
  )٢٧. (ميگوارا نوشاند یو شما را آب مياستوار و بلند در آن قرار داد یو کوه ها

  

  ﴾٢٨َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )٢٨کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  ﴾٢٩اْنَطِلقُوا إِلَٰى َما ُكْنتُْم بِِه تَُكِذّبُوَن ﴿
 د،يکرد یم بيکه همواره آن را تکذ یآتش ی:] به سوندي[آن روز به آنان گو

  )٢٩( د؛يبرو

  

  ﴾٣٠ا إِلَٰى ِظٍلّ ِذي ثََالِث ُشعٍَب ﴿اْنَطِلقُو
سه شاخه است،  ی[از دود متراکم و آتش زا] که دارا یا هيسا ی] به سوزيو [ن
  )٣٠. (ديبرو

  

  ﴾٣١َال َظِليٍل َوَال يُْغنِي ِمَن اللََّهِب ﴿
 یم یريآتش جلوگ یکه] نه مانع از حرارت است، و نه از شعله ها یا هي[سا

  )٣١کند. (

  



  ﴾٣٢إِنََّها تَْرِمي بَِشَرٍر َكاْلقَْصِر ﴿
  )٣٢کند. ( یچون ساختمان بلند پرتاب م يیآن آتش، شراره ها

  

  ﴾٣٣َكأَنَّهُ ِجَمالٌَت ُصْفٌر ﴿
  )٣٣آن شراره ها هم چون شتران زرد رنگ هستند. ( يیگو

  

  ﴾٣٤ٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿َويْ 
  )٣۴کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

َذا يَْوُم َال يَْنِطقُوَن ﴿   ﴾٣٥َهٰ
دفاع از خود]  یبرا ننديب ینم یتياست که [انسان ها چون موقع یروز نيا

  )٣۵( ند،يگو یسخن نم

  

  ﴾٣٦َوَال يُْؤذَُن لَُهْم فَيَْعتَِذُروَن ﴿
  )٣۶کنند. ( یشود که عذرخواه یو به آنان اجازه داده نم

  

  ﴾٣٧َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )٣٧کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  

  



ذَا يَْوُم اْلفَْصِل ۖ َجَمْعنَاُكْم َوا ِليَن ﴿َهٰ   ﴾٣٨ْألَوَّ
. ميرا در آن جمع کرده ا انينيشياست که شما و پ یامروز همان روز داور

)٣٨(  

  

  ﴾٣٩فَإِْن َكاَن لَُكْم َكْيٌد فَِكيُدوِن ﴿
. ديريآن را به کار گ د،يدار یريفرار از عذاب] چاره و تدب یپس اگر [برا

)٣٩(  

  

  ﴾٤٠َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )۴٠کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  ﴾٤١إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي ِظَالٍل َوُعيُوٍن ﴿
  )۴١( ند،يها و کنار چشمه سارها هيسا ريدر ز زکارانيپره نيقيبه 

  

ا يَْشتَُهوَن ﴿   ﴾٤٢َوفََواِكهَ ِممَّ
  )۴٢از آنچه همواره بخواهند. ( يیها وهيو نزد م

  

  ﴾٤٣ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿
 دياشاميو ب ديبخور د،يداد یکه همواره انجام م ی:] به پاداش اعمالندي[به آنان گو

  )۴٣باد. ( تانيگوارا

  



ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ﴿   ﴾٤٤إِنَّا َكذَٰ
  )۴۴. (ميده یگونه پاداش م نيرا ا کوکارانيما ن

  

  ﴾٤٥َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )۴۵کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  

  ﴾٤٦ُكلُوا َوتََمتَّعُوا قَِليًال إِنَُّكْم ُمْجِرُموَن ﴿
برخوردار  یو اندک زمان دي] بخورايدن نيکافران و مشرکان! در ا ی[شما ا

شد.]  دياعمالتان گرفتار خواه فريبه ک ديترد ی[و ب ديکه شما گنهکار ديشو
)۴۶(  

  

  ﴾٤٧َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )۴٧کنندگان! ( بيروز بر تکذدر آن  یوا

  

  ﴾٤٨َوإِذَا قِيَل لَُهُم اْرَكعُوا َال يَْرَكعُوَن ﴿
کنند.  یرکوع نم د،ي: [در برابر خدا] رکوع کننديکه به آنان گو یو هنگام

)۴٨(  

  

  ﴾٤٩َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِيَن ﴿
  )۴٩کنندگان! ( بيدر آن روز بر تکذ یوا

  



ِّ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن ﴿   ﴾٥٠فَبِأَي
  )۵٠آورند؟ ( یم ماني] پس به کدام سخن بعد از آن ااورندين ماني[اگر به قرآن ا

  

  

  ميالعظ یصدق هللا العل
 ت گفت خدای بلندمرتبه و بزرگراس


