
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

  بھ نام خداوند رحمتگر مھربان

  

 ﴾۱﴿ ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ 

  )١آن واقعھ چون وقوع یابد (

  

 ﴾۲﴿ لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ 

  )٢[كھ] در وقوع آن دروغى نیست (

  

 ﴾۳﴿ َخاِفَضٌة رَاِفَعةٌ 

  )٣كننده [و] باالبرنده است ( پست

  

 ﴾۴﴿ ِإَذا ُرجَِّت اْألَْرُض َرج�ا

  )۴چون زمین با تكان [سختى] لرزانده شود (

  



 ﴾۵﴿  َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبس�ا

  )۵و كوھھا [جملھ] ریزه ریزه شوند (

  

 ﴾۶﴿  َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبث�ا

  )۶و غبارى پراكنده گردند (

  

 ﴾۷﴿  وَُكْنُتْم أَْزَواًجا َثَالثَةً 

  )٧شوید ( و شما سھ دستھ

  

 ﴾۸﴿ فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ 

  )٨یاران دست راست كدامند یاران دست راست (

  

 ﴾۹﴿ َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ 

  )٩و یاران چپ كدامند یاران چپ (

  



 ﴾۱۰﴿ َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقونَ 

  )١٠گیرندگان مقدمند (و سبقت

  

 ﴾۱۱﴿  أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ 

  )١١آنانند ھمان مقربان [خدا] (

  

 ﴾۱۲﴿ ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ 

  )١٢در باغستانھاى پر نعمت (

  

 ﴾۱۳﴿  ثـُلٌَّة ِمَن اْألَوَِّلنيَ 

  )١٣گروھى از پیشینیان (

  

 ﴾۱۴﴿  َوقَِليٌل ِمَن اْآلِخرِينَ 

  )١۴و اندكى از متاخران (

  



 ﴾۱۵﴿  َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونَةٍ 

  )١۵بر تختھایى جواھرنشان (

  

َها ُمتَـَقابِِلنيَ   ﴾۱۶﴿  ُمتَِّكِئَني َعَليـْ

  )١۶اند ( كھ روبروى ھم بر آنھا تكیھ داده

  

 ﴾۱۷﴿  َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدونَ 

  )١٧ردند (گ بر گردشان پسرانى جاودان [بھ خدمت] مى

  

 ﴾۱۸﴿ بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعنيٍ 

  )١٨با جامھا و آبریزھا و پیالھ[ھا]یى از باده ناب روان (

  

َها َوَال يـُْنزُِفونَ   ﴾۱۹﴿ َال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ

  )١٩خرد گردند ( [كھ] نھ از آن دردسر گیرند و نھ بى

  



 ﴾۲۰﴿ َوفَاِكَهٍة ِممَّا يـََتَخيـَُّرونَ 

  )٢٠و میوه از ھر چھ اختیار كنند (

  

 ﴾۲۱﴿ َوحلَِْم َطْريٍ ِممَّا َيْشتَـُهونَ 

  )٢١و از گوشت پرنده ھر چھ بخواھند (

  

 ﴾۲۲﴿  َوُحوٌر ِعنيٌ 

  )٢٢درشت (و حوران چشم

  

 ﴾۲۳﴿  َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ 

  )٢٣مثل لؤلؤ نھان میان صدف (

  

 ﴾۲۴﴿ ْعَمُلونَ َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يَـ 

  )٢۴[اینھا] پاداشى است براى آنچھ میکردند (

  



 ﴾۲۵﴿  َال َيْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا َوَال تَْأثِيًما

  )٢۵آلود ( شنوند و نھ [سخنى] گناهاى مى  در آنجا نھ بیھوده

  

 ﴾۲۶﴿ ِإالَّ ِقيًال َسَالًما َسَالًما

  )٢۶سخنى جز سالم و درود نیست (

  

 ﴾۲۷﴿  َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني َما َأْصَحاُب اْلَيِمنيِ 

  )٢٧یاران راست كدامند ( و یاران راست

  

 ﴾۲۸﴿  ِيف ِسْدٍر َخمُْضودٍ 

  )٢٨خار ( در [زیر] درختان كنار بى

  

 ﴾۲۹﴿ َوطَْلٍح َمْنُضودٍ 

  )٢٩اش خوشھ خوشھ روى ھم چیده است ( و درختھاى موز كھ میوه

  



 ﴾۳۰﴿  َوِظلٍّ َممُْدودٍ 

  )٣٠اى پایدار ( و سایھ

  

 ﴾۳۱﴿ َوَماٍء َمْسُكوبٍ 

  )٣١و آبى ریزان (

  

 ﴾۳۲﴿  َوفَاِكَهٍة َكِثريَةٍ 

  )٣٢اى فراوان ( و میوه

  

 ﴾۳۳﴿  َال َمْقُطوَعٍة َوَال َممُْنوَعةٍ 

  )٣٣نھ بریده و نھ ممنوع (

  

 ﴾۳۴﴿ َوفـُُرٍش َمْرُفوَعةٍ 

  )٣۴و ھمخوابگانى باال بلند (

  



 ﴾۳۵﴿  َشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً ِإنَّا أَنْ 

  )٣۵ایم پدید آوردنى ( ما آنان را پدید آورده

  

 ﴾۳۶﴿ َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا

  )٣۶ایم ( و ایشان را دوشیزه گردانیده

  

 ﴾۳۷﴿  ُعرُبًا أَتْـَرابًا

  )٣٧شوى دوست ھمسال (

  

 ﴾۳۸﴿ ِألَْصَحاِب اْلَيِمنيِ 

  )٣٨براى یاران راست (

  

 ﴾۳۹﴿  ثـُلٌَّة ِمَن اْألَوَِّلنيَ 

  )٣٩كھ گروھى از پیشینیانند (

  



 ﴾۴۰﴿  َوثـُلٌَّة ِمَن اْآلِخرِينَ 

  )۴٠و گروھى از متاخران (

  

 ﴾۴۱﴿  َوَأْصَحاُب الشَِّماِل َما َأْصَحاُب الشَِّمالِ 

  )۴١و یاران چپ كدامند یاران چپ (

  

يمٍ   ﴾۴۲﴿ ِيف َمسُوٍم َومحَِ

  )۴٢داغ ( در [میان] باد گرم و آب

  

 ﴾۴۳﴿  َوِظلٍّ ِمْن َحيُْمومٍ 

  )۴٣اى از دود تار ( و سایھ

  

 ﴾۴۴﴿  َال بَارٍِد َوَال َكرِميٍ 

  )۴۴نھ خنك و نھ خوش (

  



 ﴾۴۵﴿ ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُمتـَْرِفنيَ 

  )۴۵اینان بودند كھ پیش از این ناز پروردگان بودند (

  

 ﴾۴۶﴿ وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِْنِث اْلَعِظيمِ 

  )۴۶و بر گناه بزرگ پافشارى میکردند (

  

َنا وَُكنَّا تـَُرابًا َوِعظَاًما أَِإنَّا َلَمبـُْعوثُونَ   ﴾۴۷﴿  وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَئَِذا ِمتـْ

  )۴٧م (گردی و مى گفتند آیا چون مردیم و خاك واستخوان شدیم واقعا [باز] زنده مى

  

 ﴾۴۸﴿  َأَوآبَاُؤنَا اْألَوَُّلونَ 

  )۴٨یا پدران گذشتھ ما [نیز] (

  

 ﴾۴۹﴿  ُقْل ِإنَّ اْألَوَِّلَني َواْآلِخرِينَ 

  )۴٩بگو در حقیقت اولین و آخرین (

  



 ﴾۵۰﴿ َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ 

  )۵٠قطعا ھمھ در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند (

  

بُونَ   ﴾۵۱﴿ ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّ

  )۵١آنگاه شما اى گمراھان دروغپرداز (

  

 ﴾۵۲﴿ َآلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّومٍ 

  )۵٢خواھید خورد ( قطعا از درختى كھ از زقوم است

  

َها اْلُبُطونَ   ﴾۵۳﴿ َفَمالُِئوَن ِمنـْ

  )۵٣د (و از آن شكمھایتان را خواھید آكن

  

 ﴾۵۴﴿ َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احلَِْميمِ 

  )۵۴نوشید (و روى آن از آب جوش مى 

  



 ﴾۵۵﴿  َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيمِ 

  )۵۵[مانند] نوشیدن اشتران تشنھ (

  

 ﴾۵۶﴿  َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدِّينِ 

  )۵۶این است پذیرایى آنان در روز جزا (

  

ُقونَ   ﴾۵۷﴿  َحنُْن َخَلْقَناُكْم فـََلْوَال ُتَصدِّ

  )۵٧كنید (ایم پس چرا تصدیق نمى  ماییم كھ شما را آفریده

  

 ﴾۵۸﴿  أَفـََرأَيـُْتْم َما ُمتُْنونَ 

  )۵٨اید ( ریزید دیدهآیا آنچھ را [كھ بھ صورت نطفھ] فرو مى 

  

 ﴾۵۹﴿ أَأَنـُْتْم َختُْلُقونَُه أَْم َحنُْن اْخلَالُِقونَ 

  )۵٩ایم ( كنید یا ما آفرینندهآیا شما آن را خلق مى 

  



َنُكُم اْلَمْوَت َوَما َحنُْن ِمبَْسُبوِقنيَ  ْرنَا بـَيـْ  ﴾۶۰﴿ َحنُْن َقدَّ

  )۶٠ایم و بر ما سبقت نتوانید جست ( ماییم كھ میان شما مرگ را مقدر كرده

  

 ﴾۶۱﴿ َعَلى َأْن نـَُبدَِّل أَْمثَاَلُكْم َونـُْنِشَئُكْم ِيف َما َال تـَْعَلُمونَ 

توانیم] امثال شما را بھ جاى شما قرار دھیم و شما را [بھ صورت] آنچھ نمیدانید پدیدار گردانیم  [و مى

)۶١(  

  

 ﴾۶۲﴿  َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اْألُوَىل فـََلْوَال َتذَكَُّرونَ 

  )۶٢طعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید (و ق

  

 ﴾۶۳﴿  أَفـََرأَيـُْتْم َما َحتْرُثُونَ 

  )۶٣اید ( كنید مالحظھ كردهآیا آنچھ را كشت مى 

  

 ﴾۶۴﴿ أَأَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعونَ 

  )۶۴كنیم (كنید یا ماییم كھ زراعت مى یارى ما] زراعت مى آیا شما آن را [بى



  

 ﴾۶۵﴿  َلْو َنَشاُء َجلََعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تـََفكَُّهونَ 

  )۶۵افتید ( گردانیم پس در افسوس [و تعجب] مى اگر بخواھیم قطعا خاشاكش مى

  

 ﴾۶۶﴿ ِإنَّا َلُمْغَرُمونَ 

  )۶۶ایم ( اقعا ما زیان زدهگویید] و [و مى

  

 ﴾۶۷﴿  َبْل َحنُْن َحمُْروُمونَ 

  )۶٧بلكھ ما محروم شدگانیم (

  

 ﴾۶۸﴿ أَفـََرأَيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشرَبُونَ 

  )۶٨اید ( نوشید دیدهآیا آبى را كھ مى 

  

 ﴾۶۹﴿  أَأَنـُْتْم أَنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمْنزُِلونَ 

  )۶٩ایم ( اید یا ما فرودآورنده شما آن را از [دل] ابر سپید فرود آوردهآیا 

  



 ﴾۷۰﴿  َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُرونَ 

  )٧٠گردانیم پس چرا سپاس نمى دارید ( اگر بخواھیم آن را تلخ مى

  

 ﴾۷۱﴿  أَفـََرأَيـُْتُم النَّاَر الَِّيت تُوُرونَ 

  )٧١اید ( افروزید مالحظھ كرده كھ برمى آیا آن آتشى را

  

 ﴾۷۲﴿ أَأَنـُْتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها أَْم َحنُْن اْلُمْنِشُئونَ 

  )٧٢ایم ( اید یا ما پدیدآورنده آیا شما [چوب] درخت آن را پدیدار كرده

  

 ﴾۷۳﴿  َحنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا لِْلُمْقوِينَ 

  )٧٣ایم ( ما آن را [مایھ] عبرت و [وسیلھ] استفاده براى بیابانگردان قرار داده

  

 ﴾۷۴﴿ َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ 

  )٧۴پس بھ نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى (

  



 ﴾۷۵﴿  َفَال أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجومِ 

  )٧۵ویژه و فواصل معین] ستارگان (ھاى [پندارید] سوگند بھ جایگاه نھ [چنین است كھ مى 

  

 ﴾۷۶﴿  َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ 

  )٧۶اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است (

  

 ﴾۷۷﴿  ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرميٌ 

  )٧٧كھ این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند (

  

 ﴾۷۸﴿  ِيف ِكَتاٍب َمْكُنونٍ 

  )٧٨در كتابى نھفتھ (

  

 ﴾۷۹﴿  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ َال َميَسُّ 

  )٧٩شدگان بر آن دست ندارند (كھ جز پاك

  



 ﴾۸۰﴿  تـَْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

  )٨٠وحیى است از جانب پروردگار جھانیان (

  

 ﴾۸۱﴿  أَفَِبَهَذا احلَِْديِث أَنـُْتْم ُمْدِهُنونَ 

  )٨١گیرید ( آیا شما این سخن را سبك [و سست] مى

  

بُونَ   ﴾۸۲﴿  َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

  )٨٢دھید ( و تنھا نصیب خود را در تكذیب [آن] قرار مى

  

 ﴾۸۳﴿  فـََلْوَال ِإَذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومَ 

  )٨٣رسد (پس چرا آنگاه كھ [جان شما] بھ گلو مى 

  

 ﴾۸۴﴿ َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُرونَ 

  )٨۴و در آن ھنگام خود نظاره گرید (

  



 ﴾۸۵﴿ َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال تـُْبِصُرونَ 

  )٨۵بینید (و ما بھ آن [محتضر] از شما نزدیكتریم ولى نمى 

  

َر َمِديِننيَ   ﴾۸۶﴿ فـََلْوَال ِإْن ُكْنُتْم َغيـْ

  )٨۶ر كار نیست] (مانید [و حساب و كتابى د جزا مىپس چرا اگر شما بى

  

 ﴾۸۷﴿ تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

  )٨٧گردانید ( گویید [روح] را برنمى اگر راست مى

  

 ﴾۸۸﴿ فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ 

  )٨٨و اما اگر [او] از مقربان باشد (

  

 ﴾۸۹﴿ فـََرْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ 

  )٨٩حت و بھشت پر نعمت [خواھد بود] ([در] آسایش و را

  



 ﴾۹۰﴿ َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنيِ 

  )٩٠و اما اگر از یاران راست باشد (

  

 ﴾۹۱﴿  َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنيِ 

  )٩١از یاران راست بر تو سالم باد (

  

ِبَني الضَّالِّنيَ   ﴾۹۲﴿  َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ

  )٩٢و اما اگر از دروغزنان گمراه است (

  

يمٍ   ﴾۹۳﴿  فـَنُـُزٌل ِمْن محَِ

  )٩٣پس با آبى جوشان پذیرایى خواھد شد (

  

 ﴾۹۴﴿ َوَتْصِلَيُة َجِحيمٍ 

  )٩۴و [فرجامش] درافتادن بھ جھنم است (

  



 ﴾۹۵﴿  ْلَيِقنيِ ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ ا

  )٩۵این است ھمان حقیقت راست [و] یقین (

  

 ﴾۹۶﴿ َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ 

  )٩۶پس بھ نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوى (


