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قرآن قرار دارد و تعداد آیه های شریف  2شصت و هفتمین سوره قرآن به نام الملک می باشد که در جزء 

 . آیه می باشد 30آن 

سوره در قرآن است که سی آیه  » : رسول خدا )ص( نیز در خصوص فضیلت سوره ملک فرموده است

 «دارد و فرد قرائت کننده خود را آنقدر شفاعت می کند تا او را ببخشند و آن سوره ملک است

س سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به هر ک » :همچنین حضرت فرموده اند

اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شود و هر کس این سوره را حفظ کند. انیس و 

مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد او را به خدا نزدیک می کند 

 «وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در امان استتا اینکه 

 

 فارسی معنیمتن سوره ملک با 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

 ﴾1تَبَاَرَك الهِذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر ﴿

 (1) بزرگوار ]و خجسته[ است آنكه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناست

  

 ﴾2الهِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمًلا َوهَُو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر ﴿

 (2) همانكه مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید و اوست ارجمند آمرزنده

 

اْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُطُوٍر ﴿الهِذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقاا مَ 
ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَ  ﴾3ا تََرى فِي َخْلِق الره
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 همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خداى[ بخشایشگر هیچ گونه اختالف ]و تفاوتى[ نمى

 (3) بینى بینى بازبنگر آیا خلل ]و نقصانى[ مى

 

تَْيِن يَْنقَِلْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئاا َوهَُو َحِسيٌر ﴿ثُمه اْرِجعِ الْ   ﴾4بََصَر َكره

 (4) باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد

 

ا  ﴾5اَب السهِعيِر ﴿ِللشهيَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَ  َولَقَْد َزيهنها السهَماَء الدُّْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوما

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین ]= قواى مزاحم[ گردانیدیم و براى 

 (5) ایم آنها عذاب آتش فروزان آماده كرده

 

 ﴾6َوِللهِذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم َعذَاُب َجَهنهَم َوبِئَْس اْلَمِصيُر ﴿

 (6) وردگارشان انكار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى استو كسانى كه به پر

 

 ﴾7إِذَا أُْلقُوا فِيَها َسِمعُوا لََها َشِهيقاا َوِهَي تَفُوُر ﴿

 (7) جوشد شنوند در حالى كه مى چون در آنجا افكنده شوند از آن خروشى مى

 

 ﴾8َي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتِكُْم نَِذيٌر ﴿تََكاُد تََميهُز ِمَن اْلغَْيِظ كُلهَما أُْلقِ 

نزدیك است كه از خشم شكافته شود هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند نگاهبانان آن از ایشان پرسند مگر شما 

 (8) اى نیامد را هشدار دهنده

 

ُ ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إَِّله فِي َضًَلٍل َكبِيٍر ﴿قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذهْبنَا َوقُلْ  َل َّللاه  ﴾9نَا َما نَزه

شما جز در  اى به سوى ما آمد و]لى[ تكذیب كردیم و گفتیم خدا چیزى فرو نفرستاده است گویند چرا هشدار دهنده

 (9) گمراهى بزرگ نیستید
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 ﴾10كُنها فِي أَْصَحاِب السهِعيِر ﴿َوقَالُوا لَْو كُنها نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما 

 (10) و گویند اگر شنیده ]و پذیرفته[ بودیم یا تعقل كرده بودیم در ]میان[ دوزخیان نبودیم

 

 ﴾11فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَسُْحقاا ِِلَْصَحاِب السهِعيِر ﴿

 (11) پس به گناه خود اقرار مى كنند و مرگ باد بر اهل جهنم

 

 ﴾12َن يَْخَشْوَن َربهُهْم بِاْلغَْيِب لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر ﴿إِنه الهِذي

 (12) ترسند آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى

 

ُدوِر ﴿ وا قَْولَكُْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنههُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  ﴾13َوأَِسرُّ

 (13) و ]اگر[ سخن خود را پنهان دارید یا آشكارش نمایید در حقیقت وى به راز دلها آگاه است

 

 ﴾14أَََّل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوهَُو اللهِطيُف اْلَخبِيُر ﴿

 (14) داند با اینكه او خود باریك بین آگاه است آیا كسى كه آفریده است نمى

 

 ﴾15ذَلُوَّلا فَاْمشُوا فِي َمنَاِكبَِها َوكُلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُّشُوُر ﴿هَُو الهِذي َجعََل لَكُُم اِْلَْرَض 

اوست كسى كه زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى ]خدا[ بخورید و 

 (15) رستاخیز به سوى اوست
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 ﴾16ُم اِْلَْرَض فَِإذَا ِهَي تَُموُر ﴿أَأَِمْنتُْم َمْن فِي السهَماِء أَْن يَْخِسَف بِكُ

 (16) اید كه شما را در زمین فرو برد پس بناگاه ]زمین[ به تپیدن افتد آیا از آن كس كه در آسمان است ایمن شده

 

 ﴾17أَْم أَِمْنتُْم َمْن فِي السهَماِء أَْن يُْرِسَل َعلَْيكُْم َحاِصباا فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَِذيِر ﴿

اید كه بر ]سر[ شما تندبادى از سنگریزه فرو فرستد پس به زودى  آن كس كه در آسمان است ایمن شده یا از

 (17) خواهید دانست كه بیم دادن من چگونه است

 

 ﴾18َولَقَْد َكذهَب الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَكَْيَف َكاَن نَِكيِر ﴿

 (18) ب من چگونه بودو پیش از آنان ]نیز[ كسانى به تكذیب پرداختند پس عذا

 

ْحَمُن إِنههُ بِكُل ِ َشْيءٍ   ﴾19 بَِصيٌر ﴿أََولَْم يََرْوا إِلَى الطهْيِر فَْوقَُهْم َصافهاٍت َويَْقبِْضَن َما يُْمِسكُُهنه إَِّله الره

رحمان  آنند جز خداى گسترند و ]گاه[ بال مى اند ]كه گاه[ بال مى آیا در باالى سرشان به پرندگان ننگریسته

 (19) ]كسى[ آنها را نگاه نمى دارد او به هر چیزى بیناست

 

ْحَمِن إِِن اْلَكافُِروَن إَِّله فِي غُُروٍر ﴿ ْن َهذَا الهِذي هَُو ُجْنٌد لَكُْم يَْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الره  ﴾20أَمه

كیست كافران جز گرفتار كند جز خداى رحمان  یا آن كسى كه خود براى شما ]چون[ سپاهى است كه یاریتان مى

 (20) فریب نیستند

 

ٍ َونُفُوٍر ﴿ وا فِي عُتُو  ْن َهذَا الهِذي يَْرُزقُكُْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَْل لَجُّ  ﴾21أَمه

یا كیست آن كه به شما روزى دهد اگر ]خدا[ روزى خود را ]از شما[ باز دارد ]نه[ بلكه در سركشى و نفرت 

 (21) پافشارى كردند

 

ْن يَْمِشي َسِويًّا َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ﴿أَفَ   ﴾22َمْن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمه
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 (22) رود یا آن كس كه ایستاده بر راه راست مى یافته تر است پیماید هدایت پس آیا آن كس كه نگونسار راه مى

 

 

 ﴾23ْمَع َواِْلَْبَصاَر َواِْلَْفئَِدةَ قَِليًلا َما تَْشكُُروَن ﴿قُْل هَُو الهِذي أَْنَشأَكُْم َوَجعََل لَكُُم السه 

 (23) بگو اوست آن كس كه شما را پدید آورده و براى شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است چه كم سپاسگزارید

 

 ﴾24قُْل هَُو الهِذي ذََرأَكُْم فِي اِْلَْرِض َوإِلَْيِه تُْحَشُروَن ﴿

 (24) ا در زمین پراكنده كرده و به نزد او ]ست كه[ گرد آورده خواهید شدبگو اوست كه شما ر

 

 ﴾25َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿

 (25) گویید این وعده كى خواهد بود گویند اگر راست مى و مى

 

ِ َوإِنهَما أَنَا نَِذيٌر مُ   ﴾26بِيٌن ﴿قُْل إِنهَما اْلِعْلمُ ِعْنَد َّللاه

 (26) اى آشكارم بگو علم ]آن[ فقط پیش خداست و من صرفا هشدار دهنده

 

ا َرأَْوهُ ُزلْفَةا ِسيئَْت ُوُجوهُ الهِذيَن َكفَُروا َوقِيَل َهذَا الهِذي كُْنتُْم بِِه تَدهعُوَن ﴿  ﴾27فَلَمه

اند در هم رود و گفته شود این است  هاى كسانى كه كافر شده و آنگاه كه آن ]لحظه موعود[ را نزدیك ببینند چهره

 (27) خواندید همان چیزى كه آن را فرا مى

 

ُ َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمنَا فََمْن يُِجيُر الَْكافِِريَن ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم ﴿  ﴾28قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِي َّللاه

بگو به من خبر دهید اگر خدا مرا و هر كه را با من است هالك كند یا ما را مورد رحمت قرار دهد چه كسى 

 (28) كافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد
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ْحَمُن آَمنها بِِه َوَعلَْيِه تََوكهْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضًَلٍل ُمبِيٍن ﴿  ﴾29قُْل هَُو الره

خداى بخشایشگر به او ایمان آوردیم و بر او توكل كردیم و به زودى خواهید دانست چه كسى است كه  اوستبگو 

 (29) خود در گمراهى آشكارى است

 

ا فََمْن يَأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعيٍن ﴿  ﴾30قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤكُْم َغْورا

  (30) ]به زمین[ فرو رود چه كسى آب روان برایتان خواهد آوردبگو به من خبر دهید اگر آب ]آشامیدنى[ شما 
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