
)۷۷سوره مرسلت (    

مكى و شامل پنجاه آيه    

    به نام خداوند بخشنده مهربان

)۱ قسم به فرستاده شدگان پشت سر هم.(

)۲ و قسم به طوفان هايى كه به شدت مى وزند.(

)۳ قسم به پخش كنندگان.(

)۴ قسم به جداكنندگان.(

)۵ قسم به وحى كنندگان قرآن.(

)۶ چه براى عذر باشد، چه براى برحذر داشتن.(

)۷(آنچهبهشماوعدهدادهشدهعملىمىشود. 

)۸ پس وقتى ستارگان محو شوند.(

)۹ و وقتى آسمان بشكافد.(

)۱۰ و وقتى كوه ها از جا كنده و پراكنده شوند.(

)۱۱ و آنگاه كه براى پيغمبران وقت تعيين شود.(

)۱۲ براى چه روزى به شما مهلت داده شده؟(

)۱۳ براى روز جداسازى.(

)۱۴ چه مى دانى روز جداسازى چيست؟(

)۱۵(درآنروزواىبرمنكران.

)۱۶ آيا قبلى ها را هلك نكرديم؟(

)۱۷ بعد ديگران را دنبال آن ها خواهيم برد.(

)۱۸ با گناه كاران چنين مى كنيم.(

)۱۹(درآنروزواىبرمنكران.



)۲۰ آيا شما را از آبى ناچيز نيافريديم؟(

)۲۱ و بعد آن را در جاى مطمئنى قرار داديم.(

)۲۲ تا مدتى مقرر و معلوم.(

)۲۳ ما قدرت اين كار را داشتيم و قدرتمند خوبى هستيم.(

)۲۴(درآنروزواىبرمنكران. 

)۲۶ و ۲۵ آيا زمين را براى زندگان و مردگان قرارگاه نساختيم؟(

)۲۷ و در آن كوه هاى بلند بوجود آورديم و آب گوارا براى نوشيدن به شما داديم.(

)۲۸(درآنروزواىبرمنكران. 

)۲۹ به طرف جهنمى كه منكر آن بوديد حركت كنيد.(

)۳۰ به طرف سايه سه شاخه حركت كنيد.(

)۳۱ كه سايه نيست و شما را از شعله آتش نجات نمى دهد.(

)۳۲ آتشى كه شعله اش را مثل يك قصر پرتاب مى كند.(

)۳۳ مثل اين كه شعله آن شتر زردى است.(

)۳۴(درآنروزواىبرمنكران.

)۳۵ اين روزى است كه آن ها حرف نمى زنند.(

)۳۶ و به آن ها اجازه عذرخواهى داده نمى شود.(

)۳۷(درآنروزواىبرمنكران.

)۳۸ اين است روز جداسازى. شما و تمام گذشتگان را جمع كرده ايم. (

)۳۹ اگر نقشه اى داريد درباره من به كار ببريد.(

)۴۰(درآنروزواىبرمنكران. 

)۴۲ و ۴۱ افراد باتقوى زير سايه ها و كنار چشمه ها و كنار هر نوع ميوه اى كه ميل دارند هستند(

)۴۳(بهخاطركارهايىكهدردنيامىكرديدبخوريدوبنوشيد،نوشجانتان.

)۴۴(مانيكوكارانرااينطورپاداشمىدهيم.

)۴۵(درآنروزواىبرمنكران. 



)۴۶ براى مدت كمى بخوريد و بهره ببريد چون شما گناه كاريد.(

)۴۷ در آن روز واى بر منكران.(

)۴۸ وقتى به آن ها مى گويند ركوع كنيد ركوع نمى كنند.(

)۴۹(درآنروزواىبرمنكران. 

)۵۰ (بهچهحرفىبعدازقرآنايمانمىآورند؟
 


