
  متن کامل سوره قمر با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر﴿
  )١شد، و ماه از هم شکافت. ( کينزد اريبس امتيق

  

  ﴾٢َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ ﴿
 یشگيهم يی] جادوني: [انديبگردانند و گو یرو نند،يرا بب یو اگر معجزه ا

  )٢است! (

  

  ﴾٣َوَكذَّبُوا َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم ۚ َوُكلُّ أَْمٍر ُمْستَِقرٌّ ﴿
خود را  ینفسان یو معجزه را] انکار کردند و هواها امبريو [قرآن، رسالت پ

و چه شر، چه حق و چه باطل  ري[چه خ یکه هر کار ینمودند، در حال یرويپ
خواهند دانست که  یبه زود ناني[و ا رديگ یخود] قرار م ژهيدر قرارگاه و

  )٣معبودانشان؟] ( ايبر حق است  امبريقرآن و پ

  

  ﴾٤َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجٌر ﴿
بازداشتن [از کفر و  هيگذشتگان] که [در آن] ما یآنچه از خبرها [ ديترد یب

  )۴آنان آمده است. ( یشرک و گناهان] است برا

  

  ﴾٥ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ ۖ فََما تُْغِن النُّذُُر ﴿



 ینم یستمکاران لجوج] سود نيهشدارها [به ا یرساست، ول یخبرها] پند ني[ا
  )۵بخشد. (

  

  ﴾٦فَتََولَّ َعْنُهْم ۘ يَْوَم يَْدعُ الدَّاعِ إِلَٰى َشْيٍء نُُكٍر ﴿
 یعنيکن] که آن دعوت کننده [ اديرا [ یبگردان [و] روز یاز آنان رو نيبنابرا
  )۶کند. ( یبس دشوار و هولناک دعوت م ی] آنان را به امرلياسراف

  

ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد 
  ﴾٧ُمْنتَِشٌر ﴿

پراکنده  ی[از شدت ترس] فرو افتاده، هم چون ملخ ها دگانشانيکه د یدر حال
  )٧. (نديآ رونياز گورها ب

  

ذَا يَْوٌم َعِسٌر ﴿   ﴾٨ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُوُل اْلَكافُِروَن َهٰ
: امروز روز نديگو یروند و کافران م یآن دعوت کننده م یشتابان به سو

  )٨است. ( یسخت اريبس

  

َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن 
  ﴾٩َواْزُدِجَر ﴿

کردند، پس بنده ما [نوح] را هم  بي] را تکذامبرانياز آنان قوم نوح [پ شيپ
از گزند جن  یاست [که آثار یاست، و جن زده ا وانهيکردند و گفتند: د بيتکذ

  )٩باشد.] ( یدر او م

  

  ﴾١٠فََدَعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصْر ﴿



آنان  يیدگارش را خواند که من مغلوب شده ام [و از ستم و زورگوپس پرور
  )١٠. (ري] بگنانيانتقام [مرا از ا نيدلتنگم] بنابرا

  

  ﴾١١فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمٍر ﴿
 انزيفراوان و ر اريبس یآسمان را به آب یپس [در پاسخ درخواستش] درها

  )١١( م،يگشود

  

ْرنَا اْألَْرَض ُعيُ  ونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَٰى أَْمٍر قَْد قُِدَر َوفَجَّ
﴿١٢﴾  

 نيپس آِب آسمان و زم م؛ي[پر آب] شکافت يی] چشمه هادنيرا به [جوش نيو زم
  )١٢( وستند،يکه مقّدر شده بود به هم پ یکار یبرا

  

  ﴾١٣َوُدُسٍر ﴿ َوَحَمْلنَاهُ َعلَٰى ذَاِت أَْلَواحٍ 
  )١٣( م،يها بود سوار کرد خيتخته ها و م یکه دارا یو او را بر کشت

  

  ﴾١٤تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر ﴿
 بيکه مورد تکذ یکس یبود برا ی] پاداشنينظر ما روان بود. [و ا ريکه ز

  )١۴قرار گرفته بود. (

  

  ﴾١٥آيَةً فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴿َولَقَْد تََرْكنَاَها 
پس  م،يگذاشت یپند و عبرت باق هي] ماندگانيآ یآن سرگذشت را [برا ديترد یو ب

  )١۵هست؟ ( یا رندهيپند گ ايآ



  

  ﴾١٦فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ﴿
  )١۶چگونه بود؟ ( ميدارهاپس عذاب و هش

  

  ﴾١٧َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴿
ً يقيو  هست؟  یا رندهيپند گ ايپس آ م،يپند گرفتن آسان کرد یما قرآن را برا نا
)١٧(  

  

  ﴾١٨َكذَّبَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ﴿
چگونه بود؟  ميکردند، پس عذاب و هشدارها بيرا] تکذ امبرشانيقوم عاد [پ

)١٨(  

  

إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي يَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمٍرّ 
﴿١٩﴾  

سخت و  یاش استمرار داشت، تندباد یشوم که شوم یما بر آنان در روز
  )١٩( م،يسرد [به عنوان عذاب] فرستاد اريبس

  

  ﴾٢٠تَْنِزُع النَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعٍر ﴿
 ینخل یتنه ها يیکند [و بعد از آن عذاب،] گو ی] برمنيکه مردم را [از زم

  )٢٠کن شده اند. ( شهيبودند که ر

  

  ﴾٢١ َعذَابِي َونُذُِر ﴿فََكْيَف َكانَ 



  )٢١چگونه بود؟ ( ميپس عذاب و هشدارها

  

  ﴾٢٢َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴿
ً يقيو  هست؟  یا رندهيپند گ ايپس آ م،يپند گرفتن آسان کرد یما قرآن را برا نا
)٢٢(  

  

  ﴾٢٣َكذَّبَْت ثَُموُد بِالنُّذُِر ﴿
  )٢٣کردند. ( بيدهندگان را تکذ ميقوم ثمود ب

  

فَقَالُوا أَبََشًرا ِمنَّا َواِحًدا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَِفي َضَالٍل َوُسعٍُر 
﴿٢٤﴾  

و  تياز جنس خود را که [تک و] تنهاست [و جمع یما بشر ايپس گفتند: آ
 یوانگيو د یصورت در گمراه ني! در ام؟يکن یرويبا خود ندارد] پ يیروين

  )٢۴بود. ( ميخواه

  

  ﴾٢٥أَأُْلِقَي الِذّْكُر َعلَْيِه ِمْن بَْينِنَا بَْل هَُو َكذَّاٌب أَِشٌر ﴿
 اري] بلکه او بسستين نينازل شده است؟! [نه، چن یما فقط بر او وح انياز م ايآ

  )٢۵کند.] ( ید بر ما بزرگخواه یدروغگو و پر افاده و متکبر است [که م

  

  ﴾٢٦َسيَْعلَُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اْألَِشُر ﴿
 ست؟يدروغگو و پرافاده و متکبر ک اريخواهند دانست که بس کينزد یدر فردا

)٢۶(  



  

  ﴾٢٧إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِتْنَةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر ﴿
ً يقيآنان  شيآزما ی:] ما برامي[به صالح گفت آن ماده شتر [درخواست شده] را  نا

  )٢٧کن. ( شهيپ يیبايفرستاد؛ پس در انتظار سرانجام آنان باش و شک ميخواه

  

  ﴾٢٨َونَبِّئُْهْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَُهْم ۖ ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر ﴿
شده است؛  ميآنان و ماده شتر تقس انيم یدنيو آنان را خبر ده که آب آشام

  )٢٨در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند. ( کيهر

  

  ﴾٢٩فَنَاَدْوا َصاِحبَُهْم فَتَعَاَطٰى فَعَقََر ﴿
کردن ناقه آماده کرده بودند] فرا خواندند و  یپ یرا [که برا ارشانيپس آنان 

  )٢٩کرد. ( یر شد و [ماده شتر را] پ[او] دست به کا

  

  ﴾٣٠فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ﴿
  )٣٠چگونه بود؟ ( ميپس عذاب و هشدارها

  

ْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحَدةً فََكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحتَِظِر إِنَّا أَ 
﴿٣١﴾  

 یخشک اهيپس همه آنان به صورت گ م،يمرگبار فرستاد اديفر کيما بر آنان 
  )٣١کنند، درآمدند. ( یجمع م انيکه در آغل چهارپا

  

  



  ﴾٣٢قَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴿َولَ 
ً يقيو  هست؟  یا رندهيپند گ ايپس آ م،يپند گرفتن آسان کرد یما قرآن را برا نا
)٣٢(  

  

  ﴾٣٣َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُِر ﴿
  )٣٣کردند. ( بيدهندگان را تکذ ميلوط ب قوم

  

ْينَاُهْم بَِسَحٍر  إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصبًا إِالَّ آَل لُوٍط ۖ نَجَّ
﴿٣٤﴾  

 جهي[در نت ميآورد فرستاد یو سنگ م گيسخت که با خود ر یما بر آنان توفان
  )٣۴. (ميهمه را هالک کرد]، مگر خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان داد

  

ِلَك نَْجِزي َمْن َشَكَر ﴿   ﴾٣٥نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدنَا ۚ َكَذٰ
را که سپاس گزار است،  یگونه کس نيما بود، ا یاز سو ی] نعمت و رحمتني[ا

  )٣۵. (ميده یپاداش م

  

  ﴾٣٦ْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُّذُِر ﴿َولَقَْد أَْنذََرهُ 
] در ی[آنان با و یداده بود، ول ميلوط آنان را به مؤاخذه سخت ما ب یبه راست

  )٣۶کردند. ( زهي] سرسختانه مجادله و ستشيو هشدارها [ مهايب

  

لَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيِفِه فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي 
  ﴾٣٧َونُذُِر ﴿



خواستند، در  يیفرشتگان ما بودند] کام جو قتي[که در حق همانانشيو از م
 مي: طعِم] عذاب و هشدارهاميپس [گفت م؛يکرد نايرا محو و ناب دگانشانيد جهينت

  )٣٧. (ديرا بچش

  

  ﴾٣٨َولَقَْد َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعَذاٌب ُمْستَِقرٌّ ﴿
  )٣٨. (ديبه آنان رس داريو پا ريگيپ یدم عذاب دهيدر سپ نيقيبه 

  

  ﴾٣٩فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر ﴿
  )٣٩. (ديرا بچش مي: طعِم] عذاب و هشدارهاميپس [گفت

  

  ﴾٤٠َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴿
ً يقيو  هست؟  یا رندهيپند گ ايپس آ م،يپند گرفتن آسان کرد یما قرآن را برا نا
)۴٠(  

  

  ﴾٤١َولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر ﴿
  )۴١دهندگان آمدند. ( ميب انيفرعون یو همانا برا

  

  ﴾٤٢َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُكِلَّها فَأََخْذنَاُهْم أَْخذَ َعِزيٍز ُمْقتَِدٍر ﴿
 یآنان را [به عذاب جهيکردند؛ در نت بيما را تکذ اتي] همه معجزات و آ[آنان

  )۴٢. (رومنديو ن ريشکست ناپذ يیگرفتن توانا م،يسخت] گرفت

  

بُِر ﴿ ئُِكْم أَْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الزُّ   ﴾٤٣أَُكفَّاُرُكْم َخْيٌر ِمْن أُولَٰ



بهتر و برترند [تا به سبب  م،يکه برشمرد یکافران [شهر] شما از اقوام ايآ
 یآسمان یشما در کتاب ها یبرا ايمصون از عذاب باشند؟]  یو برتر یبهتر

داشت؟!]  دينخواه یعذاب ديرا مرتکب شو یهست [که هر جرم یه اامان نام
)۴٣(  

  

  ﴾٤٤أَْم يَقُولُوَن نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر ﴿
[که هرکس بخواهد  ميگريکدي بانيمتحد و پشت ی: ما گروهنديگو ی[آنکه] م اي
  )۴۴] (م؟يريگ یبه ما رساند، با قدرت هرچه تمام تر از او انتقام م یبيسآ

  

  ﴾٤٥َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّبَُر ﴿
] ننديب یکه خود بر ضد مؤمنان تدارک م ی] گروه [متحد در جنگني[ا یبه زود

  )۴۵. (زنديگر یخورند و پشت کنان م یشکست م

  

  ﴾٤٦﴿ بَِل السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهٰى َوأََمرُّ 
  )۴۶هولناک تر و تلخ تر است. ( امتياست، و ق امتيبلکه وعده گاهشان ق

  

  ﴾٤٧إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َضَالٍل َوسُعٍُر ﴿
  )۴٧و انحراف و در آتش افروخته اند. ( یگنهکاران در گمراه ديترد یب

  

 َسقََر يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَٰى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمسَّ 
﴿٤٨﴾  

 ی:] سوزندگنديگو یشوند [و به آنان م یم دهيکه با صورت در آتش کش یروز
  )۴٨. (ديو عذاب دردناک دوزخ را بچش



  ﴾٤٩إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر ﴿
  )۴٩. (ميديرا به اندازه آفر یزيما هر چ

  

  ﴾٥٠َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر ﴿
  )۵٠چشم بر هم زدن است. ( کيکه مانند  ستين یو فرمان ما جز فرمان واحد

  

ِكٍر ﴿   ﴾٥١َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمْن ُمدَّ
بردند، به خاطر  یما هم مسلکان شما را [که در گذشته به سر م ديترد یب

  )۵١هست؟ ( یا رندهيپند گ ايپس آ م؛ي] هالک کردانشانيطغ

  

بُِر ﴿   ﴾٥٢َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الزُّ
  )۵٢اعمالشان ثبت است. ( یرا که انجام دادند در نامه ها یو هر عمل

  

  ﴾٥٣َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْستََطٌر ﴿
  )۵٣[از اعمالشان در آن] نوشته شده است. ( یو هر کوچک و بزرگ

  

  ﴾٥٤إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهٍر ﴿
ً يقي   )۵۴در بهشت ها و [کنار] نهرها هستند؛ ( زکارانيپره نا

  

  ﴾٥٥فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقتَِدٍر ﴿
 )۵۵توانا. ( ینزد پادشاه دهيحق و پسند یهگايدر جا


