سوره مبارکه شمس

سایت سالم دنیا

سوره شمس در جزء سی قرآن قرار دارد و نود و یکمین سوره از کتاب الهی می باشد ،و دارای فضیلت
و خواصی برای زنان ،ثروت ،ازدواج ،محبت ،حاجت ،زیبایی صورت ،در بارداری ،برای اموات ،و در
علوم غریبه ،می باشد.

متن سوره شمس با ترجمه فارسی
الر ِح ِيم
ِب ْ
س ِم ه ِ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
به نام خداوند رحمتگر مهربان

َوالش ْهم ِس َو ُ
ضحَا َها ﴿﴾1
سوگند به خورشيد و تابندگى اش)(1

َوا ْلقَ َم ِر ِإذَا ت َ ََل َها ﴿﴾2
سوگند به ماه چون پى [خورشيد] رود)(2

َار إِذَا ج هََل َها ﴿﴾3
َوالنهه ِ
سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند)(3

َوالله ْي ِل إِذَا يَ ْغشَا َها ﴿﴾4
سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد)(4
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اء َو َما بَنَا َها ﴿﴾5
س َم ِ
َوال ه
سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت)(5

ض َو َما َ
طحَا َها ﴿﴾6
َو ْاْل َ ْر ِ
سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد)(6

س هوا َها ﴿﴾7
َونَ ْف ٍس َو َما َ
سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد)(7

ور َها َوت َ ْق َوا َها ﴿﴾8
فَأ َ ْل َه َمهَا فُ ُج َ
سپس پليدكارى و پرهيزگارى اش را به آن الهام كرد)(8

قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن َزكها َها ﴿﴾9
كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد)(9

سا َها ﴿﴾10
اب َم ْن َد ه
َوقَ ْد َخ َ
و هر كه آلوده اش ساخت قطعا درباخت)(10

َكذهبَتْ ث َ ُمو ُد ِب َ
ط ْغ َوا َها ﴿﴾11
[قوم] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند)(11
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ِإ ِذ ا ْن َبعَ َ
ث أَ ْ
شقَا َها ﴿﴾12
آنگاه كه شقى ترينشان بر[پا] خاست)(12

َّللا َوسُ ْقيَا َها ﴿﴾13
َّللا نَاقَةَ ه ِ
فَقَا َل لَ ُه ْم َرسُو ُل ه ِ
پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده شتر خدا و [نوبت] آبخوردنش را [حرمت نهيد])(13

س هوا َها ﴿﴾14
فَ َكذهبُو ُه فَ َعقَ ُرو َها فَد َْم َد َم َ
علَي ِْه ْم َربُّ ُه ْم ِبذَنْ ِب ِه ْم فَ َ
و[لى] دروغزنش خواندند و آن [ماده شتر] را پى كردند و پروردگارشان به [سزاى] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان
را با خاك يكسان كرد ()14

اف عُ ْقبَا َها ﴿﴾15
َو ََل يَ َخ ُ
و از پيامد كار خويش بيمى به خود راه نداد)(15

دانلود سوره شمس صوتی با صدای عبدالباسط با کيفيت باَل
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