
  متن کامل سوره سجده با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١الم﴿
  )١(ميم الم، الف،

  

  ﴾٢تَْنِزيُل اْلِكتَاِب َال َرْيَب فِيِه ِمْن َرِبّ اْلعَالَِميَن ﴿
 یاز سو ست،يبودن] آن ن یدر [وح یديترد چيکتاب که ه نينازل کردن ا

  )٢است. ( انيپروردگار جهان

  

ِمْن َربَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ ۚ بَْل ُهَو اْلَحقُّ 
  ﴾٣أَتَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن ﴿

] آن را از نزد خود ساخته و پرداخته [و امبري: [پنديگو ی[مشرکان لجوج] م ايآ
] حق و درست است [که] ی] بلکه آن [کتابستين نيبه خدا نسبت داده است؟ چن

 ميب چياز تو ه شيکه پ یپروردگارت [نازل شده است]، تا به مردم یاز سو
  )٣. (ابندي تيتا هدا یده مياست ب امدهيآنان ن یبرا یدهنده ا

  

  

  



ُ الَِّذي َخلََق السَّمَ  اَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة َّ
أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوٰى َعلَى اْلعَْرِش ۖ َما لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ 

  ﴾٤َوَال َشِفيعٍ ۚ أَفََال تَتَذَكَُّروَن ﴿
 د،يآنهاست در شش روز آفر انيرا و آنچه را م نيخداست که آسمان ها و زم

شما  یو مسلط شد. برا رهيچ نشيامور آفر ريو تدب يیسپس بر تخت فرمانروا
 اريمتذّکر و هوش ايحال] آ ني[با ا ست،ين یو شفاعت کننده ا اوري چيجز او ه

  )۴( د؟يشو ینم

  

يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اْألَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم 
ا تَعُدُّوَن ﴿   ﴾٥َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممَّ

کند، سپس در  یم ميو تنظ ريتدب ني[همه] امور را [همواره] از آسمان تا زم
رود.  یاو باال م یکه اندازه آن به شمارش شما هزار سال است به سو یروز

)۵(  

  

ِحيُم ﴿ ِلَك َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ اْلعَِزيُز الرَّ   ﴾٦َذٰ
و مهربان  ريشکست ناپذ ینهان و آشکار که توانا یاست [پروردگار] دانا نيا

  )۶است، (

  

ْنَساِن ِمْن ِطيٍن  الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ ۖ َوبََدأَ َخْلَق اْإلِ
﴿٧﴾  

انسان را از ِگل آغاز  نشيساخت، و آفر کوين ديکه آنچه را آفر یهمان کس
  )٧کرد، (

  



  ﴾٨ثُمَّ َجعََل نَْسَلهُ ِمْن ُسَاللٍَة ِمْن َماٍء َمِهيٍن ﴿
  )٨مقدار قرار داد، ( یاز آب پست و ب یا دهيسپس نسل او را از چک

  

اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه ۖ َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع  ثُمَّ َسوَّ
  ﴾٩َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدةَ ۚ قَِليًال َما تَْشُكُروَن ﴿

 ديدم ینمود، و از روح خود در و کويآن گاه او را [از جهت اندام] درست و ن
 یم یکه اندک سپاس گزار یدر حال ديشما گوش و چشم و قلب آفر یو برا

  )٩. (ديکن

  

َوقَالُوا أَإِذَا َضلَْلنَا فِي اْألَْرِض أَإِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد ۚ بَْل ُهْم 
  ﴾١٠بِِلقَاِء َربِِّهْم َكافُِروَن ﴿

شد و  زير زين ما رکه [پس از مردنمان بد یزمان ايو [منکران لجوج] گفتند: آ
آمد؟ [نه  ميخواه ديجد ینشيما در آفر یبه راست ايآ م،يگم شد نيو] در زم ديپوس

 داريلجوجان متکبر فقط منکر قدرت حق باشند] بلکه آنان منکر د نيا نکهيا
  )١٠] پروردگارشان هستند، (لهيو محاسبه اعمال به وس امتي[ق

  

ِت الَِّذي ُوِكَّل ِبُكْم ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكْم قُْل يَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَموْ 
  ﴾١١تُْرَجعُوَن ﴿

سپس  رد،يگ یبگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است [روح] شما را م
  )١١. (ديشو یپروردگارتان باز گردانده م یبه سو

  

  



َولَْو تََرٰى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنَا 
  ﴾١٢أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموقِنُوَن ﴿

را به  شاني] نزد پروردگارشان سرهاامتي] مجرمان [منکر قنيکه [ا یزمان ینيو اگر بب
 ناي] بی:] پروردگارا! [به آنچه ما را وعده داده بودنديگو یکه م ینيب یافکنده اند [م ريز

 م،يانجام ده ستهيبرگردان تا کار شا ايپس ما را به دن م،يو [به دعوت حق] شنوا گشت ميشد
  )١٢. (مي] هستقيکننده [همه حقاباور  ام ديترد یب

  

ِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنِّي  َولَْو ِشئْنَا َآلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس هَُداَها َولَٰ
  ﴾١٣َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن ﴿

 م،يکرد یاجبار] به او عطا م یرا [از رو یهرکس تيهدا م،يواستخ یو اگر م
را خود انتخاب کنند]  یگمراه اي تيتا راه هدا ميدي[اما همه را آزاد و مختار آفر

دوزخ را از همه  ديترد یفرمان من بر عذاب الزم و حتم شده است که ب یول
  )١٣خواهم کرد. ( رکردند] پ بيمن را تکذ اتي[که آ انيو آدم انيجنّ 

  

ذَا إِنَّا نَِسينَاُكْم ۖ َوذُوقُوا  فَذُوقُوا بَِما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهٰ
  ﴾١٤َعَذاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿

[عذاب  ديامروزتان را فراموش کرد داريآنکه د فري:] به کنديپس [به آنان گو
آنچه همواره  فريو به ک م،يکه ما [هم] شما را واگذاشته ا د،يدوزخ را] بچش

  )١۴. (ديعذاب جاودانه را بچش د،يداد یانجام م

  

  

  



ًدا  وا ُسجَّ إِنََّما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا الَِّذيَن إِذَا ذُِكُّروا بَِها َخرُّ
  ﴾١٥َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوُهْم َال يَْستَْكبُِروَن ۩ ﴿

به آنان تذکر  اتيآن آ لهيبه وس یآورند که وقت یم مانيما ا اتيبه آ یفقط کسان
افتند و همراه با سپاس، پروردگارشان را  یداده شود، سجده کنان به رو در م

] هيکه [از سجده و سپاس و تنز یکنند در حال یم هيتنز یو نقص بياز هر ع
  )١۵ورزند؛ ( ینم یتکبّر و سرکش

  

َطَمعًا تَتََجافَٰى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا وَ 
ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن ﴿   ﴾١٦َوِممَّ
 شانياز خوابگاه ها شانيبلکه] پهلوها ستند،ي[مالزم بستر استراحت و خواب ن

[از عذاب] و  ميکه همواره پروردگارشان را به علت ب یشود در حال یدور م
انفاق  م،يداده ا یخوانند و از آنچه آنان را روز ی[به رحمت و پاداش] م ديام
  )١۶کنند. ( یم

  

ةِ أَْعيٍُن َجَزاًء بَِما َكانُوا فََال تَْعلَُم  نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَّ
  ﴾١٧يَْعَملُوَن ﴿

آنان است به  یو خوشحال یشادمان هيکه ما يیزهايداند چه چ یکس نم چيپس ه
  )١٧آنان پنهان داشته اند. ( یداده اند، برا یکه همواره انجام م یپاداش اعمال

  

  ﴾١٨أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسقًا ۚ َال يَْستَُووَن ﴿
هستند که فاسق اند؟ [نه هرگز  یکه مؤمن اند مانند کسان یکسان ايحال آ نيبا ا

  )١٨. (ستندين کسانيو  یدو گروه] مساو نيا

  



اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمأَْوٰى  ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ أَمَّ
  ﴾١٩نُُزًال بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿

آنان  یانجام داده اند، پس برا ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یاما کسان
 یاست خواهد بود [که به آنان] به پاداش اعمال یقامت گاه دائمکه ا يیبهشت ها

  )١٩شود. ( یم شکشيدادند، پ یکه همواره انجام م

  

ا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر ۖ ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا  َوأَمَّ
ِمْنَها أُِعيُدوا ِفيَها َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنتُْم 

  ﴾٢٠بِِه تَُكِذّبُوَن ﴿
کرده اند اقامتگاهشان آتش است، هرگاه بخواهند از آن  یکه نافرمان یاما کسان

: عذاب آتش را که نديشوند، و به آنان گو یدر آن بازگردانده م نديآ رونيب
  )٢٠. (ديبچش د،يکرد یم بيهمواره آن را تکذ

  

َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمَن اْلعََذاِب اْألَْدنَٰى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّهْم 
  ﴾٢١يَْرِجعُوَن ﴿

تر  کي] از عذاب نزدامتياز عذاب بزرگ تر [در ق ريآنان را غ ديترد یو ب
  )٢١باشد که [از فسق و فجور] برگردند. ( م،يچشان ی] ماي[در دن

  

ْن ذُِكَّر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها ۚ إِنَّا ِمَن  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
  ﴾٢٢اْلُمْجِرِميَن ُمْنتَِقُموَن ﴿

پروردگارش تذکر داده شود، سپس از آنها  اتيآ لهيکه به وس یستمکارتر از کس
  )٢٢. (ميريگ یما از مجرمان انتقام م ديترد یب ست؟يبرگرداند، ک یرو

  



َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فََال تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَائِِه ۖ 
  ﴾٢٣َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنِي إِْسَرائِيَل ﴿

 لهيکتاب [به وس افتيپس تو در در م،يکتاب داد یما به موس یو به راست
 م،يقرار داد تيهدا لياسرائ یبن ینداشته باش، و آن را برا یديترد چي] هیموس

)٢٣(  

  

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا َوَجعَْلنَ  ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ ا ِمْنُهْم أَئِمَّ
  ﴾٢٤بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن ﴿

تلخ و  یها و حادثه ها یاز آنان را چون [در برابر مشکالت، سخت یو برخ
که  ميقرار داد یانيشوايداشتند، پ نيقيما  اتي] صبر کردند و همواره به آنيريش

  )٢۴کردند. ( یم تيبه فرمان ما [مردم را] هدا

  

يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه إِنَّ َربََّك ُهَو 
  ﴾٢٥يَْختَِلفُوَن ﴿

ً يقي آنان درباره آنچه همواره در آن  انيخود م امت،يپروردگارت روز ق نا
  )٢۵خواهد کرد. ( یکردند، داور یختالف ما

  

أََولَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمُشوَن فِي 
ِلَك َآليَاٍت ۖ أَفََال يَْسَمعُوَن ﴿   ﴾٢٦َمَساِكنِِهْم ۚ إِنَّ فِي ذَٰ

 مياز آنان هالک کرد شيکه ما پ يیاز ملت ها یاريمشرکان را [داستان] بس ايآ
آنان روشن  ی[و برانکرد  تيزنند هدا یقدم م شاني] در مسکن هانانيکه [ا

[سرگذشت ها]  نيهالکت است؟] همانا در ا شگانينساخت که سرانجام کفرپ
  )٢۶شنوند؟! ( ینم ايعبرت هاست، آ



  

أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اْألَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه 
  ﴾٢٧عَاُمُهْم َوأَْنفُُسُهْم ۖ أَفََال يُْبِصُروَن ﴿َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنهُ أَنْ 

آن  لهيو به وس ميران یم اهيگ یب نيزم یندانسته اند که ما آب را به سو ايآ
خورند؟ پس  یو خودشان از آن م شانيکه دام ها ميآور یم رونيرا ب یزراعت

  )٢٧! (نند؟يب ی[آثار رحمت خدا را] نم ايآ

  

ذَا اْلفَتُْح إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿   ﴾٢٨َويَقُولُوَن َمتَٰى َهٰ
 نيا دييگو ی: اگر راست منديگو یمسخره به مؤمنان] م یو [مشرکان از رو

خواهد  ی] کديو به آن دلخوش هست ديده ی[که به خود وعده م یروزيفتح و پ
  )٢٨بود؟ (

  

 يَْنفَُع الَِّذيَن َكفَُروا إِيَمانُُهْم َوَال ُهْم قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ الَ 
  ﴾٢٩يُْنَظُروَن ﴿

 مانياند، نه ا دهيکه کفر ورز یمؤمنان] کسان ی[حتم یروزيبگو: روز فتح و پ
  )٢٩شود؛ ( یآوردنشان سودشان دهد و نه به آنان مهلت داده م

  

  ﴾٣٠فَأَْعِرْض َعْنُهْم َواْنتَِظْر إِنَُّهْم ُمْنتَِظُروَن ﴿
] باش که آنان هم [به یروزيپ دنيبرگردان و منتظر [رس ینان رواز آ نيبنابرا

  )٣٠شوند.] ( روزيگمان خود] منتظرند [که بر شما پ

  صدق هللا و العلی و العظيم
 خدای بزرگ و بلند رتبه راست گفت


