
  متن کامل سوره ذاريات با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خدايی که مهربان و بخشنده است

  

  ﴾١َوالذَّاِريَاِت َذْرًوا﴿
 نهيو ماد نهينر یباران زا و گرده ها یافشان کننده [که ابرها یسوگند به بادها

  )١افشانند.] ( یرا م اهانيگ

  

  ﴾٢فَاْلَحاِمَالِت ِوْقًرا ﴿
 یمختلف] حمل م یباران را با خود [به نواح نيکه بار سنگ يیسوگند به ابرها

  )٢کنند. (

  

  ﴾٣فَاْلَجاِريَاِت يُْسًرا ﴿
  )٣روانند. ( اهايآب در یرو یکه به آسان يیها یو سوگند به کشت

  

  ﴾٤فَاْلُمقَِسَّماِت أَْمًرا ﴿
 انيم یامور هست ريتدب یکه [به امر خدا] کارها را [برا یو سوگند به فرشتگان

  )۴کنند، ( یم ميخود] تقس

  

  ﴾٥إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق ﴿
دهند،  یآنچه را [از اوضاع و احوال روز جزا] به شما وعده م ديترد یکه ب

  )۵است. ( ینيقيراست و



  

  ﴾٦َوإِنَّ الِدّيَن لََواقٌِع ﴿
  )۶وقطعاً [روز] جزا واقع خواهد شد. (

  

  ﴾٧َوالسََّماِء ذَاِت اْلُحبُِك ﴿
  )٧است؛ ( یو آراستگ يیباياعتدال و ز یو سوگند به آسمان که دار

  

  ﴾٨إِنَُّكْم لَِفي قَْوٍل ُمْختَِلٍف ﴿
کند]  یو برهان اثبات م ليکه قرآن با دل یقيکه شما [در رابطه با قرآن و حقا

  )٨. (ديمتناقض و گوناگون هست یدر گفتار

  

  ﴾٩يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفَِك ﴿
و سعادت] منحرف شده  ريکه [از خ یشود کس یاز قرآن [به باطل] منحرف م

  )٩است. (

  

اُصوَن ﴿   ﴾١٠قُتَِل اْلَخرَّ
سخن  قشيو به ناحق درباره قرآن و حقا ليمرگ بر دروغ پردازان [که بدون دل

  )١٠کنند.] ( یم یپراکن

  

  ﴾١١الَِّذيَن ُهْم فِي َغْمَرةٍ َساُهوَن ﴿
فرو رفته  نيسنگ یو غفلت یخبر یدر ب ريو فراگ قيعم یهمانان که در جهالت

  )١١اند! (



  

  ﴾١٢يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْوُم الِدّيِن ﴿
  )١٢خواهد بود؟ ( یپرسند: روز جزا چه زمان ی[همواره] م

  

  ﴾١٣يَْوَم ُهْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُوَن ﴿
  )١٣سوزانند. ( یاست که آنان را در آتش م یهمان روز

  

ذَا الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن ﴿   ﴾١٤ذُوقُوا فِتْنَتَُكْم َهٰ
 یاست که [از رو یهمان عذاب نيا د،ي:] عذابتان را بچشندي[و به آنان گو

  )١۴. (ديخواست یشتاب در آمدنش را م] شخندير

  

  ﴾١٥ي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن ﴿إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِ 
  )١۵. (نديدر بهشت ها و چشمه سارها زکارانيپره ديترد یب

  

ِلَك ُمْحِسنِيَن ﴿آِخِذيَن َما آتَاُهمْ    ﴾١٦ َربُُّهْم ۚ إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل َذٰ
 شيکه آنان پ رايکنند؛ ز یم افتيآنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده در

  )١۶بودند. ( وکارکيهمواره ن نياز ا

  

  ﴾١٧َكانُوا قَِليًال ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن ﴿
 یم یآن را به عبادت و بندگ شتري[و ب دنديخواب یاز شب را م یآنان اندک

  )١٧گذراندند.] (

  



  ﴾١٨َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن ﴿
  )١٨کردند. ( یاهان از خدا درخواست آمرزش مو سحرگ

  

  ﴾١٩َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم ﴿
  )١٩بود. ( شتيو محروم از مع دستيسائل ته یبرا یو در اموالشان حقّ 

  

  ﴾٢٠َوفِي اْألَْرِض آيَاٌت ِلْلُموقِنِيَن ﴿
و قدرت خدا] ست.  تيربوب د،ي[بر توح يینشانه ها نيقياهل  یبرا نيدر زم

)٢٠(  

  

  ﴾٢١ أَفََال تُْبِصُروَن ﴿ َۚوفِي أَْنفُِسُكمْ 
  )٢١( د؟ينيب ینم اياست] آ يی] در وجود شما [نشانه هازيو [ن

  

  ﴾٢٢َوفِي السََّماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن ﴿
  )٢٢در آسمان است ( د،يشو یو رزق شما و آنچه به آن وعده داده م

  

فََوَرِبّ السََّماِء َواْألَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَْنِطقُوَن 
﴿٢٣﴾  

 د،يشو یکه آنچه را که وعده داده م نيپس سوگند به پروردگار آسمان و زم
 ی] سخن مديدار نيقيگفتن  است، همان گونه که شما [وقت سخن ینيقيحّق و 

  )٢٣. (دييگو

  



  ﴾٢٤تَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن ﴿َهْل أَ 
  )٢۴است؟ ( دهيبه تو رس ميخبر مهمانان ارجمند و بزرگوار ابراه ايآ

  

فَقَالُوا َسَالًما ۖ قَاَل َسَالٌم قَْوٌم ُمْنَكُروَن  إِْذ َدَخلُوا َعلَْيهِ 
﴿٢٥﴾  

 یکه بر او وارد شدند، پس سالم گفتند. گفت: سالم، [شما] مردم یزمان
  )٢۵! (ديناشناس

  

  ﴾٢٦فََراَغ إِلَٰى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِميٍن ﴿
شده] آورد.  انيفربه [و بر یخانواده اش بازگشت و گوساله ا یپس به سو

)٢۶(  

  

بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أََال تَأُْكلُوَن ﴿   ﴾٢٧فَقَرَّ
  )٢٧( د؟يخور یخورند]؛ گفت: مگر نم ینم ديد یبرد [ول کشانيپس آن را نزد

  

فَأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً ۖ قَالُوا َال تََخْف ۖ َوبَشَُّروهُ بِغَُالٍم َعِليٍم 
﴿٢٨﴾  

دانا  یکرد. گفتند: مترس. و او را به پسر یو [در دلش] از آنان احساس ترس
  )٢٨مژده دادند. (

  



ةٍ فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز  فَأَْقبَلَِت اْمَرأَتُهُ فِي َصرَّ
  ﴾٢٩َعِقيٌم ﴿

تعجب] در  ی[از رو یاديبود] با فر دهيهمسرش [که مژده را شن انيم نيدر ا
  )٢٩نازا [و فرزند؟!] ( یرزنيو گفت: پ ديکه به چهره اش زد سر رس یحال

  

ِلِك قَاَل َربُّكِ    ﴾٣٠ ۖ إِنَّهُ ُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم ﴿قَالُوا َكَذٰ
ً يقيگفته است؛  نيگفتند: پروردگارت چن   )٣٠و داناست. ( مياو حک نا

  

  ﴾٣١قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن ﴿
  )٣١( د؟يهست یفرستادگان! دنبال چه کار مهم ی] گفت: امي[ابراه

  

  ﴾٣٢وا إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَٰى قَْوٍم ُمْجِرِميَن ﴿قَالُ 
  )٣٢گنهکار فرستاده اند؛ ( یمردم یگفتند: ما را به سو

  

  ﴾٣٣ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن ﴿
  )٣٣( م؛ي] از ِگل سنگ بر آنان بفرستیتا [باران

  

َمةً ِعْنَد َربَِّك ِلْلُمْسِرفِيَن ﴿   ﴾٣٤ُمَسوَّ
  )٣۴شده است؛ ( یتجاوزکاران نشانه گذار یکه] نزد پروردگارت برا ی[سنگ

  

  ﴾٣٥فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ﴿



 م؛يبرد رونياز آمدن عذاب] ب شيپس هرکه را از مؤمنان در آن شهر بود [پ
)٣۵(  

  

  ﴾٣٦ْدنَا فِيَها َغْيَر بَْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِميَن ﴿فََما َوجَ 
  )٣۶.] (ميافتيخدا بودند، ن عيخانه از مسلمانان [که اهلش مط کيدر آنجا جز 

  

  ﴾٣٧ِذيَن يََخافُوَن اْلعََذاَب اْألَِليَم ﴿َوتََرْكنَا فِيَها آَيةً ِللَّ 
[از  یتو رو شدن شهر و هالکت مردم] نشانه و عبر ريدر آنجا [پس از ز

که از عذاب دردناک  یکسان یمجرمان] برا تيقدرت، غضب خود و محکوم
  )٣٧. (ميترسند به جا گذاشت یم

  

  ﴾٣٨َوفِي ُموَسٰى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ إِلَٰى فِْرَعْوَن بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن ﴿
فرعون  یروشن به سو یليچون او را با دل ،یسرگذشت] موس] در [زيو [ن

  )٣٨است.] ( ی[عبرت ميفرستاد

  

  ﴾٣٩فَتََولَّٰى بُِرْكنِِه َوقَاَل َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن ﴿
جادوگر  ايمرد]  ني[از حق] گرداندند و گفت: [ا یرو انشيپس فرعون با سپاه

  )٣٩! (وانهيد اياست 

  

  ﴾٤٠َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِي اْليَِمّ َوُهَو ُمِليٌم ﴿فَأََخْذنَاهُ 
که [به سبب  یدر حال م،يافکند ايو به در ميرا گرفت انشياو و سپاه جهيدر نت
  )۴٠] مستحّق سرزنش بود. (یو دشمن یلجباز

  



يَح اْلعَِقيَم ﴿   ﴾٤١َوفِي َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الِرّ
 یکه بر آنان باد هالک کننده ا ی] در [سرگذشت قوم] عاد هنگامزيو [ن

  )۴١است.] ( ی[عبرت ميفرستاد

  

ِميِم ﴿   ﴾٤٢َما تَذَُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ َجعَلَتْهُ َكالرَّ
کرد مگر آنکه آن را به  یرها نم د،يوز یرا که بر آن م یزيچ چي[آن باد] ه
  )۴٢ساخت. ( یم یا دهياستخوان پوسصورت 

  

  ﴾٤٣وَد إِْذ قِيَل لَُهْم تََمتَّعُوا َحتَّٰى ِحيٍن ﴿َوفِي ثَمُ 
کردن ناقه] به آنان  یکه [پس از پ یاست] هنگام ی] در قوم ثمود [عبرتزيو [ن

 دي] برخوردار باشیاز زندگ ست،ياز سه روز ن شيکوتاه [که ب یگفته شد: زمان
  )۴٣.] (دي[که عذاب خواهد رس

  

اِعَقةُ َوُهْم يَْنُظُروَن  فَعَتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخذَتُْهُم الصَّ
﴿٤٤﴾  
[آنان در آن سه روز هم که مهلت داشتند باز] از فرمان پروردگارشان  یول

که آنان با ترس  یکردند، پس صاعقه مرگبار آنان را فراگرفت در حال یچيسرپ
  )۴۴. (ستندينگر یبه آن م رتيو ح

  

  ﴾٤٥فََما اْستََطاُعوا ِمْن قِيَاٍم َوَما َكانُوا ُمْنتَِصِريَن ﴿
ز ] نه قدرت برخاستن اافتندين یمهلت چيه نکهيپس [با آمدن عذاب و به سبب ا

  )۴۵کردند. ( یخود را داشتند و نه دادخواه یجا

  



  ﴾٤٦َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل ۖ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن ﴿
نافرمان  یآنان همواره مردم راي]؛ زميرد[هالک ک نياز ا شيو قوم نوح را پ

  )۴۶بودند. (

  

  ﴾٤٧َوالسََّماَء بَنَْينَاَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن ﴿
  )۴٧. (ميو ما [همواره] وسعت دهنده ا ميبنا کرد رويو آسمان را به قدرت ون

  

  ﴾٤٨َواْألَْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلَماِهُدوَن ﴿
  )۴٨. (ميهست یگستراننده ا کويو چه ن ميرا گسترد نيو زم

  

  ﴾٤٩َوِمْن ُكِلّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن ﴿
بر  يیکه نشانه ها قيحقا نيباشد که متذّکر [ا ميديجفت آفر یزيواز هر چ

  )۴٩. (ديخداست] شو تيقدرت، حکمت و ربوب

  

ِ ۖ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن ﴿ َّ وا إِلَى    ﴾٥٠فَِفرُّ
 یدهنده ا مياو ب یمن از سو ديترد ی[که] ب ديزيخدا بگر یپس به سو

  )۵٠روشنگرم. (

  

ًها آَخَر ۖ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن َوَال تَْجعَلُو ِ إِلَٰ َّ ا َمَع 
﴿٥١﴾  

ً يقي د،يقرار نده گريد یو با خدا معبود آشکارم.  یدهنده ا مياو ب یمن از سو نا
)۵١(  



  

ِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ قَالُوا َساِحٌر كَ  ذَٰ
  ﴾٥٢أَْو َمْجنُوٌن ﴿

گفتند:  نکهيمگر ا امديبودند ن نانياز ا شيکه پ یبر کسان یامبريپ چيه نيهمچن
  )۵٢است! ( وانهيد ايجادوگر 

  

  ﴾٥٣أَتََواَصْوا بِِه ۚ بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن ﴿
] سفارش امبرشاني[ناحق درباره پ یگونه داور نيرا به ا گريکدي] اقوام ني[ا ايآ

 اوهي نيو سرکش بودند [و ا یاغي یکرده بودند؟! [نه] بلکه همه آنان گروه
  )۵٣آنان بود.] ( یگر یاغيو  یها، محصول سرکش يیگو

  

  ﴾٥٤فَتََولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُوٍم ﴿
برگردان [که تو اتمام حجت  یسبک مغزان باطل گو، رو نياز ا نيبنابرا
  )۵۴( ؛یستيسرزنش ن ستهي] و شایکرد

  

  ﴾٥٥َوَذِكّْر فَإِنَّ الِذّْكَرٰى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِيَن ﴿
  )۵۵دهد؛ ( یپند به مؤمنان سود م رايو پند ده؛ ز

  

ْنَس إِالَّ ِليَْعبُُدوِن ﴿   ﴾٥٦َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
  )۵۶( م؛يديافريمرا بپرستند ن نکهيا یو جن و انس را جز برا

  

  ﴾٥٧ِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريُد أَْن يُْطِعُموِن ﴿َما أُ 



  )۵٧خواهم که مرا طعام دهند. ( یخواهم، و نم ینم یرزق چياز آنان ه

  

ةِ اْلَمتِيُن ﴿ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ َّ   ﴾٥٨إِنَّ 
  )۵٨دهنده و صاحب قدرت استوار است. ( یخدا خود روز ديترد یب

  

فَإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا ذَنُوبًا ِمثَْل ذَنُوِب أَْصَحابِِهْم فََال 
  ﴾٥٩يَْستَْعِجلُوِن ﴿

از عذاب است مانند سهم  یسهم دند،ي[از قوم تو] که ستم ورز یکسان یپس برا
شتاب در آمدن آن را نخواهند.  ني]، بنابرانيشيپ یهم مسلکانشان [از امت ها

)۵٩(  

  

  ﴾٦٠ْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدوَن ﴿فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن يَ 
شوند.  یکه کافر شدند از آن روزشان که به آن وعده داده م یبر کسان یپس وا

)۶٠(  

  

  العظيم صدق هللا العلی
  .راست گفت ،خدای بزرگ و بلند مرتبه

 


