
  متن کامل سوره ق با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١ق ۚ َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد﴿
حق  امتي[که محّمد، فرستاده ماست و وقوع ق ديقاف، سوگند به قرآن مج

  )١است.] (

  

ذَا َشْيٌء  بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن َهٰ
  ﴾٢َعِجيٌب ﴿

از خودشان به  یدهنده ا ميب نکهي] بلکه از ااوردندين مانينه تنها ا شگاني[کفر پ
است.  بيعج یزيچ نيکافران گفتند: ا جهيآنان آمد تعجب کردند و در نت یسو

)٢(  

  

ِلَك َرْجٌع بَِعيٌد ﴿   ﴾٣أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا ۖ َذٰ
 یدوباره باز م اتيو به ح ميشو ی[زنده م ميو خاک شد ميکه مرد یهنگام ايآ

  )٣دور [از عقل] است. ( یبازگشت ني] ام؟يگرد

  

قَْد َعِلْمنَا َما تَْنقُُص اْألَْرُض ِمْنُهْم ۖ َوِعْنَدنَا ِكتَاٌب َحِفيٌظ 
﴿٤﴾  
 یو نزد ما کتاب ميدان یکاهد، م یاز اجسادشان م نيما آنچه را که زم ديترد یب

  )۴ضبط کننده [همه امور چون لوح محفوظ] است. (



ا َجاَءُهْم فَُهْم فِي أَْمٍر َمِريجٍ ﴿   ﴾٥بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحِقّ لَمَّ
شدن پس از مرگ را باور نکردند] بلکه حق را هم  زنده نکهينه ا ناني[ا

آشفته و سردرگم اند.  یکردند پس در حالت بيآمد، تکذ شانيکه به سو یهنگام
)۵(  

  

أَفَلَْم يَْنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما 
  ﴾٦لََها ِمْن فُُروجٍ ﴿

که چگونه آن را بنا کرده و  ستنديسرشان ننگر یبا تأمل به آسمان باال ايآ
  )۶( ست؟ي] نیشکاف [و ناموزون چيو آن را ه مياراستيب

  

نَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكِلّ َواْألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَيْ 
  ﴾٧َزْوجٍ بَِهيجٍ ﴿

 اهيو در آن از هر نوع گ مياستوار در آن افکند يیو کوه ها ميرا گسترد نيو زم
  )٧( م،يانديرو یزيخوش منظر و دل انگ

  

  ﴾٨تَْبِصَرةً َوِذْكَرٰى ِلُكِلّ َعْبٍد ُمنِيٍب ﴿
گردد،  یخدا باز م ی] به سویدر نظام هست دنيشيکه [با اند یهر بنده ا یتا برا

  )٨باشد؛ ( یادآوريو  يینايب هيما

  

ْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء ُمبَاَركً  ا فَأَْنبَتْنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ َونَزَّ
  ﴾٩اْلَحِصيِد ﴿
آن باغ ها  لهيپس به وس م،يپربرکت و سودمند نازل کرد اريبس یو از آسمان آب

  )٩. (ميانديرورا  یدروکردن یو دانه ها



  

  ﴾١٠َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌع نَِضيٌد ﴿
دارند  دهيهم چ یمتراکم و رو ی] درختان بلندقامت خرما را که خوشه هازيو [ن
  )١٠.] (مياندي[رو

  

ِلَك اْلُخُروُج ﴿   ﴾١١ِرْزقًا ِلْلِعبَاِد ۖ َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً َمْيتًا ۚ َكذَٰ
مرده  نيآن آب سرزم لهيبه وس زيبندگان باشد، و ن یآنکه رزق و روز یبرا

ورود به  یآمدنشان [پس از مرگ از خاک گور برا رونيو ب م؛يرا زنده کرد
  )١١گونه است. ( ني] اامتيق

  

ِسّ    ﴾١٢ َوثَُموُد ﴿َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الرَّ
کنند] قوم نوح و اصحاب رس و [قوم] ثمود  یم بي[که تو را تکذ نانياز ا شيپ

  )١٢کردند. ( بي] را تکذامبرانشاني[پ

  

  ﴾١٣َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوٍط ﴿
  )١٣م عاد و فرعون و برادران لوط، (قو زيو ن

  

ُسَل فََحقَّ َوِعيِد  َوأَْصَحاُب اْألَْيَكِة َوقَْوُم تُبَّعٍ ۚ ُكلٌّ َكذََّب الرُّ
﴿١٤﴾  

[به  دميکردند، پس تهد بيرا تکذ امبرانيپ یو قوم تُبّع همگ کهيو اصحاب ا
  )١۴نزول عذاب] بر آنان محقق و ثابت شد. (

  



ِل ۚ بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد  أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق اْألَوَّ
﴿١٥﴾  
عاجز و  دني[تا از دوباره آفر ميعاجز و درمانده شد نينخست نشيما از آفر ايآ

روشن و استوار] باز  ليهمه دال ني] بلکه آنان [با استين نيچن م؟يدرمانده شو
  )١۵. (دنديدر ترد ديجد نشيدر آفر

  

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ ۖ َونَْحُن َولَقَْد خَ  لَْقنَا اْإلِ
  ﴾١٦أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد ﴿

 گريو همواره آنچه را که باطنش [نسبت به معاد و د ميديهمانا انسان را آفر
. ميتر کيو ما به او از رگ گردن نزد م،يدان یکند، م ی] به او وسوسه مقيحقا

)١۶(  

  

  ﴾١٧إِْذ يَتَلَقَّى اْلُمتَلَِقّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الِشَّماِل قَِعيٌد ﴿
شر، مالزم  هيو از ناح ريخ هيرا که همواره از ناح یکن] دو فرشته ا ادي[

  )١٧کنند. ( یکرده و ضبط م افتيانسان هستند و همه اعمالش را در

  

  ﴾١٨َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد ﴿
نوشتن و حفظش]  ینزد آن [برا نکهيجز ا ديگو یرا به زبان نم یسخن چيه

  )١٨آماده است؛ ( ینگهبان

  

ِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد  َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحِقّ ۖ َذٰ
﴿١٩﴾  



جهان پس از مرگ  اتيمرگ، حق را [که همه واقع یهوشيو سکرات و ب
 یاست که از آن م یزيهمان چ ني:] انديگو یآورد [و به محتضر م یاست] م

  )١٩( ؛یختيگر

  

ِلَك يَْوُم اْلَوِعيِد ﴿   ﴾٢٠َونُِفَخ فِي الصُّوِر ۚ َذٰ
و  زيدآميتهد یدمند؛ آن است روز [تحقق و ظهور] وعده ها یو در صور م
  )٢٠وحشتناک. (

  

  ﴾٢١َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمعََها َسائٌِق َوَشِهيٌد ﴿
با اوست،  یو شاهد یکه سوق دهنده ا یدر حال ديآ یدر آن روز م یهر کس

] دهد. یم یراند و شاهد بر اعمالش گواه ی[که سوق دهنده او را به محشر م
)٢١(  

  

ذَا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك  لَقَْد ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َهٰ
  ﴾٢٢اْليَْوَم َحِديٌد ﴿

پس ما  ،یو غفلت بود یخبر یروز بزرگ در ب ني:] تو از انديگو ی[به او م
ات امروز  دهيد جهيدر نت مي] ات کنار زدرتي[بص دهيرا از د یخبر یپرده ب

  )٢٢است. ( نيزبيت اريبس

  

َذا َما لََديَّ َعتِيٌد ﴿   ﴾٢٣َوقَاَل قَِرينُهُ َهٰ
است نامه اعمالش که همراه من آماده است.  ني: اديگو یو [فرشته] همراهش م

)٢٣(  

  



  ﴾٢٤يٍد ﴿أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِ 
دهند] شما دو نفر هر کافر  ی[به دو فرشته نگهبان و حافظ اعمال فرمان م

  )٢۴. (ديرا در دوزخ انداز یسرسخت و معاند

  

  ﴾٢٥َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد ُمِريٍب ﴿
کننده در  ديو تجاوزکار [از حدود خدا] و ترد ري[همان که به شدت] مانع خ

  )٢۵مردم بود.] ( یانداز در دل ها دي[و ترد قيحقا

  

ًها آَخَر فَأَْلِقيَاهُ فِي اْلعَذَاِب الشَِّديِد  ِ إِلَٰ َّ الَِّذي َجعََل َمَع 
﴿٢٦﴾  

  )٢۶( د،يقرار داد، پس او را در عذاب سخت انداز گريد یکه با خدا معبود

  

ِكْن َكاَن فِي َضَالٍل بَِعيٍد  قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَْطغَْيتُهُ َولَٰ
﴿٢٧﴾  

و  ی: پروردگارا! من او را به سرکشديگو یها] م طانيش اني[از م نشيهمنش
…. بود.  یدور و دراز یخود] در گمراه ليوا نداشتم، او خودش [به م انيطغ

)٢٧(  

  

  ﴾٢٨ْلَوِعيِد ﴿قَاَل َال تَْختَِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيُكْم بِا
[به  ديمن تهد ديترد یب د،يمکن زهيست گريکديمن با  شگاهي: در پديگو ی[خدا] م

] به شما اعالم کرده بودم. امبرانيو پ یوح قي[از طر نياز ا شيعذاب] را پ
)٢٨(  

  



ٍم ِلْلعَبِيِد ﴿َما يُبَدَُّل اْلقَْوُل لَ    ﴾٢٩َديَّ َوَما أَنَا بَِظالَّ
هر کس با حال کفر و شرک وارد آخرت  نکهيبه ا زيدآمينزد من فرمان [تهد

. ستميو من نسبت به بندگان ستمکار ن ابدي ینم ريياست] تغ یشود حتماً دوزخ
)٢٩(  

  

  ﴾٣٠يَْوَم نَقُوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمتََألِْت َوتَقُوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد ﴿
از  ادتريز اي: آديگو یم ؟یپر شد اي: آمييگو یرا که به دوزخ م یکن] روز ادي[
  )٣٠هم هست؟ ( نيا

  

  ﴾٣١َوأُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعيٍد ﴿
از آنان داشته  یآنکه فاصله ا یکنند ب یم کينزد زکارانيو بهشت را به پره

  )٣١باشد. (

  

اٍب َحِفيٍظ ﴿ ذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكِلّ أَوَّ   ﴾٣٢َهٰ
 ني[ا ديشد یاده م] وعده دايهمان است که [در دن ني:] انديگو ی[به آنان م

گشته [و]  یخدا] باز م یبه سو اياست که [در دن یهر کس ی] براعيرف گاهيجا
  )٣٢و حقوق خدا و مردم] بوده است. ( یاله مانيحافظ و نگهبان [عهد، پ

  

َن بِاْلغَْيِب َوجَ  ْحَمٰ   ﴾٣٣اَء بِقَْلٍب ُمنِيٍب ﴿َمْن َخِشَي الرَّ
رجوع کننده [به  یو دل ديترس ی] رحمان میکه در نهان از [خدا یهمان کس

  )٣٣خدا] آورده است؛ ( یسو

  

ِلَك يَْوُم اْلُخلُوِد ﴿   ﴾٣٤اْدُخلُوَها بَِسَالٍم ۖ ذَٰ



  )٣۴است ( یامروز روز جاودانگ د،يبه سالمت در آن وارد شو

  

  ﴾٣٥لَُهْم َما يََشاُءوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزيٌد ﴿
 یشتري] بیآنان فراهم است، و نزد ما [نعمت ها یدر آنجا هرچه بخواهند برا

  )٣۵است. (

  

ْم بَْطًشا فَنَقَّبُوا فِي َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن هُْم أََشدُّ ِمْنهُ 
  ﴾٣٦اْلبَِالِد َهْل ِمْن َمِحيٍص ﴿

 رومندتريکه از آنان ن مياز آنان هالک کرد شيرا که پ یاقوام اريو چه بس
توانستند  ايها رفتند [و آنها را فتح کردند]، آ ني] به سرزمشانيرويبودند، و [با ن

  )٣۶( ابند؟يب یزگاهي[از عذاب و هالکت] گر

  

ِلَك لَِذْكَرٰى ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو  إِنَّ فِي ذَٰ
  ﴾٣٧َشِهيٌد ﴿

 یرويکه ن یکس یاست برا یپند و عبرت هيما انينيشيدر سرگذشت پ ديترد یب
که  یدهد در حال یبا تأمل و دقت [به سرگذشت ها] گوش فرا م ايتعقّل دارد، 

  )٣٧خود باشد. ( یها دهيشن یريو فراگ دنيحاضر به شن

  

َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم 
  ﴾٣٨َوَما َمسَّنَا ِمْن لُغُوٍب ﴿

و  م،يديآنهاست در شش روز آفر انيو آنچه را م نيهمانا ما آسمان ها و زم
  )٣٨. (ديبه ما نرس یرنج و درماندگ چيه

  



فَاْصبِْر َعلَٰى َما يَقُولُوَن َوَسبِّـْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل ُطلُوعِ 
  ﴾٣٩الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروِب ﴿

از غروب  شيو پ دياز طلوع خورش شيباش، و پ بايپس [بر آزار مشرکان] شک
  )٣٩( ،یگو حيتسب شيآن پروردگارت را همراه با سپاس و ستا

  

  ﴾٤٠َوِمَن اللَّْيِل فََسبِّْحهُ َوأَْدبَاَر السُُّجوِد ﴿
  )۴٠( ،یگو حيپس از سجده ها خدا را تسب زياز شب و ن یو در پاره ا

  

  ﴾٤١ٍب ﴿َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكاٍن قَِري
  )۴١دهد. ( یندا م کينزد يیکه ندا دهنده از جا یو گوش فرا ده روز

  

ِلَك يَْوُم اْلُخُروجِ ﴿ ْيَحةَ بِاْلَحِقّ ۚ َذٰ   ﴾٤٢يَْوَم يَْسَمعُوَن الصَّ
شنوند [و] آن روز،  یم یرا به حق و درست اديو فر حهيکه [همگان] ص یروز

  )۴٢آمدن [از قبرها] ست. ( رونيروز ب

  

  ﴾٤٣إِنَّا نَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َوإِلَْينَا اْلَمِصيُر ﴿
ماست.  یو بازگشت به سو م،يرانيم یو م ميکن یکه زنده م مييما ديترد یب
)۴٣(  

  

ِلكَ   َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيٌر يَْوَم تََشقَُّق اْألَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ۚ ذَٰ
﴿٤٤﴾  



آمده]  رونيکه [از قبرها ب یاجساد] آنان در حال یاز [رو نيکه زم یروز
گردآوردنشان از گورها  نيندا کننده خود بروند] بشکافد؛ ا یشتابان [به سو

  )۴۴] بر ما آسان است. (امتي[وحاضر کردنشان در ق

  

نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن ۖ َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِجبَّاٍر ۖ فََذِكّْر 
  ﴾٤٥﴿بِاْلقُْرآِن َمْن يََخاُف َوِعيِد 

و تو را بر آنان  ميداناتر ند،يگو ی] مقيما به آنچه [دشمنان لجوج بر ضد حقا
را  یقرآن کسان لهي]؛ پس به وسیوادارشان کن قي[که به قبول حقا ستين یتسلط

  )۴۵ده. ( ميترسند، ب یمن م ديکه از تهد

  

  صدق هللا العلی العظيم
 راست گفت خدای عظيم و بلند مرتبه


