
  متن سوره مزمل با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خدای بخشنده مهربان

  

ُل﴿ ِمّ   ﴾١يَا أَيَُّها اْلُمزَّ
  )١! (دهيچيجامه بر خود پ یا

  

  ﴾٢قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليًال ﴿
  )٢( ز؛يعبادت] برخ یاستراحت است، برا ژهي[که و یشب را جز اندک

  

  ﴾٣نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَِليًال ﴿
ازنصف بکاه،  یاندک اينصف [همه ساعات] شب [را به عبادت اختصاص ده] 

)٣(  

  

  ﴾٤أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيًال ﴿
و قرآن را شمرده و روشن و با تأمل و دقت  فزا،ي] بر نصف بی[مقدار اي

  )۴بخوان. (

  

  ﴾٥إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْيَك قَْوًال ثَِقيًال ﴿
کرد.  ميالقا خواه قرآن] به تو اتي[چون آ نيسنگ یگفتار یما به زود نيقيبه 

)۵(  

  



  ﴾٦إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِيًال ﴿
و  دارتري] محکم تر و پارديگ یکه در دل] شب [انجام م یعبادت [ ديترد یب

  )۶ن استوارتر و درست تر است. (گفتار در آ

  

  ﴾٧﴿إِنَّ لََك فِي النََّهاِر َسْبًحا َطِويًال 
مردم و حل مشکالت  تيو هدا یمشاغل فراوان معنو یتو را در روز [برا

 یعبادت فرصت یاست [پس ساعات شب برا یطوالن ی] رفت و آمدازمندان،ين
  )٧بهتر است.] (

  

  ﴾٨تَبَتَّْل إِلَْيِه تَْبتِيًال ﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك وَ 
نما] و  دياو قطع ام ريکن [و از غ ادينام پروردگارت را [به زبان حال و قال] 

  )٨فقط دل بر او بند. (

  

هَ إِالَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوِكيًال ﴿   ﴾٩َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َال إِلَٰ
پس  ست،يجز او ن یمعبود چي[همان که] پروردگار مشرق و مغرب [است]، ه

  )٩و کارساز خود انتخاب کن، ( ليوکاو را 

  

  ﴾١٠َواْصبِْر َعلَٰى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًال ﴿
 یدور دهيپسند یا وهيباش و از آنان به ش بايو بر گفتار [و آزار] مشرکان شک

  )١٠کن، (

  

  



ْلُهْم قَِليًال    ﴾١١ ﴿َوَذْرنِي َواْلُمَكِذّبِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمِهّ
مهلت ده،  یکنندگان توانگر و نازپرورده واگذار و آنان را اندک بيو مرا با تکذ

)١١(  

  

  ﴾١٢إِنَّ لََدْينَا أَْنَكاًال َوَجِحيًما ﴿
به  یگران و آتش يیرهاياعمالشان] زنج فريآنان] نزد ما [به ک یکه حتماً [برا

  )١٢ور است، (شدت شعله

  

ٍة َوَعذَابًا أَِليًما ﴿   ﴾١٣َوَطعَاًما ذَا ُغصَّ
  )١٣دردناک است، ( یو عذاب ريگلوگ يیو غذا

  

اُل َوَكانَِت اْلِجبَاُل َكثِيبًا َمِهيًال يَْوَم تَْرُجُف اْألَْرُض َواْلِجبَ 
﴿١٤﴾  

شن  یو کوه ها به صورت توده ا ند،يو کوه ها به لرزه درآ نيکه زم یدر روز
  )١۴روان گردند! (

  

ْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَٰى إِنَّا أَ 
  ﴾١٥فِْرَعْوَن َرُسوًال ﴿

همان گونه که به  م،يتادفرس تانيکه گواه بر [اعمال] شماست، به سو یامبريما پ
  )١۵( م؛يفرستاد یفرعون، رسول یسو

  

  



  

  

ُسوَل فَأََخْذنَاهُ أَْخذًا َوبِيًال ﴿   ﴾١٦فَعََصٰى فِْرَعْوُن الرَّ
. ميسخت گرفت یکرد، پس او را به عذاب یپس فرعون از آن رسول نافرمان

)١۶(  

  

  

َّقُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوًما يَْجعَُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا ﴿   ﴾١٧فََكْيَف تَت
که کودکان را  یپس چگونه خود را [از عذاب] روز د،ياگر امروز کفر بورز

  )١٧! (د؟يينما یکند، حفظ م یم ريپ

  

  

  ﴾١٨السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه ۚ َكاَن َوْعُدهُ َمْفعُوًال ﴿
شود و قطعاً وعده  یآن روز، درهم شکافته م یآسمان به سبب شدت و کوبندگ

  )١٨است. ( یخدا شدن

  

  

ِذِه تَْذِكَرةٌ ۖ فََمْن َشاَء    ﴾١٩اتََّخذَ إِلَٰى َربِِّه َسبِيًال ﴿إِنَّ َهٰ
[قرآن] مدر سوره|مزمل تذکر و پند است، پس هر کس بخواهد  نيا ديترد یب

  )١٩. (نديقرآن] برگز نيبرا هيپروردگارش [باتک یبه سو یراه

  



إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَٰى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ 
ُ يُقَِدُّر ال َّ لَّْيَل َوالنََّهاَر ۚ َعِلَم أَْن َوَطائِفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمعََك ۚ َو

لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم ۖ فَاْقَرُءوا َما تَيَسََّر ِمَن اْلقُْرآِن ۚ 
َعِلَم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضٰى ۙ َوآَخُروَن يَْضِربُوَن فِي 
ِ ۙ َوآَخُروَن يُقَاتِلُوَن فِي  َّ اْألَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل 

َالةَ َوآتُوا  ِ ۖ فَاْقَرُءوا َما تَيَسََّر ِمْنهُ ۚ َوأَقِيُموا الصَّ َّ َسبِيِل 
َ قَْرًضا َحَسنًا ۚ َوَما تُقَِدُّموا ِألَْنفُِسُكْم  َّ َكاةَ َوأَْقِرُضوا  الزَّ

ِ ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا ۚ  َّ ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد 
 َ َّ َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿َواْستَْغِفُروا  َّ   ﴾٢٠ ۖ إِنَّ 

به دو  کيکه با تواند، نزد یاز کسان یپروردگارت آگاه است که تو و گروه
عبادت و خواندن  یسومش را [برا کي یاز آن و زمان یمين یسوم شب و گاه

کند،  یم یريو منظم] اندازه گ قيو خدا شب و روز را [دق زد،يخ یقرآن] برم
 یو بلند ی[به علت کوتاه ديتوان یاو مشخص است که شما هرگز نم یو برا

ً يسوم را دق کيشب در طول سال، دو سوم و نصف و   د،يکن یري] اندازه گقا
شما  یآنچه را از قرآن برا نيبنابرا د؛يرا] بر شما بخش قيدق یريپس [اندازه گ

شوند، و  یم مارياز شما ب یبرخ یداند که به زود ی. او مدياست بخوان سريم
کنند، و  یسفر م نيخدا در زم یبه دست آوردن رزق و روز یبرا یگروه
و نماز را  دياست بخوان سريجنگند؛ پس آنچه را از آن م یدر راه خدا م یبعض

 ريو آنچه را از عمل خ د؛يبه خدا بده کويو وام ن ديو زکات بپرداز ديبرپا دار
 نيصورت و بزرگ تر نيرا نزد خدا به بهتر آن د،يفرست یم شيخود پ یبرا

آمرزنده و  اريکه خدا بس ديآمرزش بخواه خداو از  افت؛ي ديپاداش خواه
  )٢٠(مهربان است. 

  علی العظيمصدق هللا وال
 ای بلند رتبتدراست گفت خ


