
  متن سوره طور با ترجمه فارسی

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١َوالطُّوِر﴿
  )١سوگند به [کوِه] طور، (

  

  ﴾٢َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر ﴿
  )٢که نوشته شده، ( یو به کتاب

  

  ﴾٣﴿فِي َرٍقّ َمْنُشوٍر 
  )٣باز و گسترده، ( یدر صفحه ا

  

  ﴾٤َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر ﴿
  )۴و به آن خانه آباد، (

  

  ﴾٥َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوعِ ﴿
  )۵و به آن سقف برافراشته، (

  

  ﴾٦َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر ﴿



  )۶مملو و برافروخته، ( یايآن درو به 

  

  ﴾٧إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواقٌِع ﴿
  )٧است؛ ( یعذاب پروردگارت واقع شدن ديترد یکه ب

  

  ﴾٨َما لَهُ ِمْن َدافِعٍ ﴿
  )٨. (ستين یمانع و بازدارنده ا چيو آن را ه

  

  ﴾٩َم تَُموُر السََّماُء َمْوًرا ﴿يَوْ 
  )٩( د؛يسخت در آ ی[است] که آسمان به حرکت و لرزه ا ی[و آن در] روز

  

  ﴾١٠َوتَِسيُر اْلِجبَاُل َسْيًرا ﴿
  )١٠و تند، روان شوند. ( عيکوه ها [چون گرد و غبار] سرو 

  

  ﴾١١بِيَن ﴿فََوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّ 
  )١١کنندگان! ( بيبر تکذ یپس در آن روز وا

  

  ﴾١٢الَِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَبُوَن ﴿
کنند.  یم ی] بازقيهمانان که با فرو رفتن [در گفتار و کردار باطل با حقا

)١٢(  

  



  ﴾١٣يَْوَم يَُدعُّوَن إِلَٰى نَاِر َجَهنََّم َدعا ﴿
  )١٣رانند. ( یآتش م یکه آنان را با خشونت و زور به سو یروز

  

ِذِه النَّاُر الَّتِي ُكْنتُْم بَِها تَُكِذّبُوَن ﴿   ﴾١٤َهٰ
. ديکرد یم بياست که همواره آن را تکذ یهمان آتش ني:] انديگو ی[و به آنان م

)١۴(  

  

َذا أَْم أَْنتُْم َال تُْبِصُروَن ﴿   ﴾١٥أَفَِسْحٌر َهٰ
شما  اي] ديپنداشت یرا جادو م یوح ايآتش هم جادوست [چنانکه در دن نيا ايآ

  )١۵] (د؟يديد یرا نم قيحقا اير دن[چنانکه د دينيب یآشکار را] نم تيواقع ني[ا

  

اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو َال تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيُكْم ۖ إِنََّما 
  ﴾١٦تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿

است. فقط  کسانيشما  یبرا دينکن اي دي]؛ پس صبر کندي[و بسوز دييدر آن در آ
  )١۶(. ديشو یجزا داده م د،يداد یرا که همواره انجام م یاعمال

  

  ﴾١٧إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونَِعيٍم ﴿
  )١٧فراوان اند. ( یدر بهشت ها و نعمت زکارانيپره ديترد یب

  

  ﴾١٨فَاِكِهيَن بَِما آتَاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم ﴿
آنکه] پروردگارشان آنان را  یبه آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده و [برا

  )١٨از عذاب دوزخ مصون داشته، شادمان و مسرورند. (



  

  ﴾١٩ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿
نعمت ها]  ني[از ا ديداد یکه همواره انجام م ی:] به پاداش اعمالندي[به آنان گو

  )١٩باد. ( تانيگوارا د،ياشاميو ب ديبخور

  

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن ُمتَِّكئِيَن َعلَٰى سُُرٍر َمْصفُوفٍَة ۖ َوَزوَّ 
﴿٢٠﴾  
زنند و  یم هيتک وستهيو به هم پ فيرد يی[است] که بر تخت ها ی] در حالني[ا

  )٢٠. (ميآور یآنان در م یرا به همسر نيحورالع

  

يَّتَُهْم  يَّتُُهْم بِإِيَماٍن أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُِرّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُِرّ
َوَما أَلَتْنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ۚ ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب 

  ﴾٢١َرِهيٌن ﴿
 یرويآنان پاز  ماني] در ایآوردند و فرزندانشان [به نوع مانيکه ا یو کسان

از  زيچ چيو ه ميکن یکردند، فرزندانشان را [در بهشت] به آنان ملحق م
  )٢١است. ( شيدر گرو اعمال خو یهر انسان م؛يکاه یاعمالشان را نم

  

ا يَْشتَُهوَن ﴿   ﴾٢٢َوأَْمَدْدنَاُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ
 یکه دلخواه آنان است، م يیها و گوشتها وهيو [همواره] به آنان انواع م

  )٢٢. (ميرسان

  

  ﴾٢٣يَتَنَاَزُعوَن فِيَها َكأًْسا َال لَْغٌو ِفيَها َوَال تَأْثِيٌم ﴿



که نه در آن [پس از [پر از شراب طهور را]  یآنان در بهشت، جام ها
 گريکديو نه [خوردنش] گناه است، از دست  يیگو هودهي] بنهيزم دنش،ينوش

  )٢٣. (رنديگ یم

  

  ﴾٢٤َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن لَُهْم َكأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُوٌن ﴿
 ايگردند که گو یم رامونشانيپ یاز آنان] نوجوانان يیرايپذ یو [همواره برا

  )٢۴نهفته در صدف هستند. ( یديمروار

  

  ﴾٢٥َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن ﴿
  )٢۵پرسند. ( یکنند [و از احواالت گذشته] از هم م یم یرو گريکديو به 

  

  ﴾٢٦قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن ﴿
کسان خود [از عذاب امروز] ترسان  اني] در مايتر [در دن شي: ما پنديگو یم

  )٢۶( م؛يبود

  

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم ﴿ َّ   ﴾٢٧فََمنَّ 
  )٢٧ذاب مرگبار حفظ کرد. (خدا بر ما منت نهاد و ما را از ع یول

  

ِحيُم ﴿   ﴾٢٨إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ ۖ إِنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ الرَّ
و  کوکاريکه او ن رايز م؛يخواند ینجات از عذاب] م یاو را [برا شياز پ

  )٢٨مهربان است. (

  



  ﴾٢٩ٍن ﴿فَذَِكّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِت َربَِّك بَِكاِهٍن َوَال َمْجنُو
نه  یپس [مشرکان را] هشدار ده که تو به لطف و رحمت پروردگارت نه کاهن

  )٢٩( وانه؛يد

  

  ﴾٣٠أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نَتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن ﴿
او حوادث تلخ  یاست که برا ی: او شاعرنديگو یسبک مغزانند که م نيبلکه ا

  )٣٠! (ميبرد یروزگار و آمدن مرگش را انتظار م

  

  ﴾٣١قُْل تََربَُّصوا فَإِنِّي َمعَُكْم ِمَن اْلُمتََربِِّصيَن ﴿
  )٣١که من هم با شما از منتظرانم. ( ديبگو: [هالکت خود را] انتظار بر

  

ذَا ۚ أَْم ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن ﴿   ﴾٣٢أَْم تَأُْمُرُهْم أَْحَالُمُهْم بَِهٰ
[بر ضد تو و قرآن] وا  اوهيباطل و  یگفتارها نيآنان را به ا شانيعقل ها ايآ
  )٣٢گر و سرکش اند؟ ( انيطغ ی[نه] آنان مردم ايدارد،  یم

  

لَهُ ۚ بَْل َال يُْؤِمنُوَن ﴿   ﴾٣٣أَْم يَقُولُوَن تَقَوَّ
 نيخود ساخته [و به خدا نسبت داده است؟ چن شي: قرآن را از پنديگو یم اي
 ینم ماني] ااننيا یاست، ول یاله یپندارند]، بلکه [قرآن وح یکه م ستين

  )٣٣آورند. (

  

  ﴾٣٤فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن ﴿
  )٣۴. (دياوريمانند آن ب یسخن د،ييخود] راستگو یپس اگر [در ادعا



  

  ﴾٣٥أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلقُوَن ﴿
شده اند.  دهياند،] آفر دهيرا از آن آفر گراني[که د یزي[آن] چ ريآنان از غ ايآ
)٣۵(  

  

  ﴾٣٦وَن ﴿أَْم َخلَقُوا السََّماَواِت َواْألَْرَض ۚ بَْل َال يُوقِنُ 
  )٣۶ندارند. ( نيقياند؟ نه، بلکه  دهيرا آفر نيآسمان ها و زم اآناني

  

  ﴾٣٧أَْم ِعْنَدهُْم َخَزائُِن َربَِّك أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن ﴿
 ناني[علم و قدرت] پروردگارت نزد آنان است [که هر کس را ا یخزانه ها ايآ

 امبريدانند، پس پ ینم امبريپ است و چون تو را امبريپ نند،يبرگز یامبريبه پ
مقام  نيو بر خدا مسلط اند [که اگر بخواهند ا یامور هست ريبر تدب اي] ؟یستين

  )٣٧را از تو سلب کنند، بتوانند؟] (

  

أَْم لَُهْم ُسلٌَّم يَْستَِمعُوَن فِيِه ۖ فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن 
﴿٣٨﴾  
را  یبيغ یاست که [بر آن برشوند و] در آن خبرها یآنان نردبان یبرا اي

  )٣٨( اورد؟ي] بشيآشکار [بر ادعا یليشنونده اش دل ديبشنوند؟ پس با

  

  ﴾٣٩﴿اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلبَنُوَن أَْم َلهُ 
  )٣٩سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟ ( اي

  



  ﴾٤٠أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن ﴿
 نيکه از خسارت آن سنگ یخواه یم یاز آنان [در برابرابالغ رسالت] پاداش اي

  )۴٠بارند؟ (

  

  ﴾٤١أَْم ِعْنَدُهُم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن ﴿
 سند؟ينو یآن] م یخود را از رو ینزد آنان است که آنان [ادعا بيعلم غ اي
)۴١(  

  

  ﴾٤٢أَْم يُِريُدوَن َكْيًدا ۖ فَالَِّذيَن َكفَُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن ﴿
کافران [بدانند  یول رند؟يبه کار گ یبيو فر رنگيخواهند [بر ضد تو] ن یم اي

  )۴٢…. (شده اند.  رنگيو محکوم ن ريکه] خود اس

  

ا يُْشِرُكوَن ﴿ ِ َعمَّ َّ ِ ۚ ُسْبَحاَن  َّ هٌ َغْيُر    ﴾٤٣أَْم لَُهْم إِلَٰ
دهند، منّزه  یاو قرار م کيجز خداست؟ خدا از آنچه شر یآنان را معبود ايآ

  )۴٣…. (است. 

  

َوإِْن يََرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساقًِطا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم 
﴿٤٤﴾  

کنند عذاب است،  ی[فکر نم ننديدر حال سقوط از آسمان بب یو اگر پاره سنگ
  )۴۴متراکم است! ( ی: ابرنديگو یبلکه چنان بر انکار حق اصرار دارند که] م

  

  ﴾٤٥فََذْرُهْم َحتَّٰى يَُالقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي فِيِه يُْصعَقُوَن ﴿



شوند] پس آنان را واگذار تا آن روزشان را  ینم تيهدا یليدل چي[اکنون که با ه
  )۴۵. (ننديشوند، بب یکه در آن هالک م

  

  ﴾٤٦يَْوَم َال يُْغنِي َعْنُهْم َكْيُدُهْم َشْيئًا َوَال ُهْم يُْنَصُروَن ﴿
هم  یاريکند و  یاز عذاب را از آنان دفع نم یزيچ رنگشانيکه ن یروز

  )۴۶نخواهند شد. (

  

ِكنَّ أَْكثََرُهْم َال  ِلَك َولَٰ َوإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا َعذَابًا ُدوَن ذَٰ
  ﴾٤٧يَْعلَُموَن ﴿

] خواهد بود [و آن اي[در دن گريد یعذاب یعذاب آخرت نيستمکاران جز ا یبرا
[به  یمعرفت و آگاه شترشانيب یشدنشان در جنگ بدر است]، ول دهيدرهم کوب

  )۴٧] ندارند. (هنديوضع خود در آ

  

َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنِنَا ۖ َوَسبِّـْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن 
  ﴾٤٨تَقُوُم ﴿

 ،ینظر و مراقبت ما هست ريکن که تو ز يیبايدر برابر حکم پروردگارت شکو 
پروردگارت را همراه با سپاس و  یزيخ یکه [از خواب] برم یو هنگام

  )۴٨. (یگو حيتسب شيستا

  

  ﴾٤٩َوِمَن اللَّْيِل فََسبِّْحهُ َوإِْدبَاَر النُُّجوِم ﴿
صبح]  يیشدن ستارگان [به سبب روشنا دياز شب و هنگام ناپد ی] پاره ازيو [ن

  )۴٩. (یگو حيخدا را تسب

 


