
  متن سوره نجم با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١َوالنَّْجِم إِذَا َهَوٰى ﴿
  )١غروب کردن در کرانه افق] افتد؛ ( یکه [برا یسوگند به ستاره هنگام

  

  ﴾٢َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوٰى ﴿
و اعتقادش از  مانيدر اکه هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و [

  )٢…. (راه راست] خطا نرفته؛ 

  

  ﴾٣َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوٰى ﴿
  )٣. (ديگو یهوا و هوس سخن نم یو از رو

  

  ﴾٤إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحٰى ﴿
  )۴. (ستيشود، ن یکه به او نازل م یجز وح یزيگفتار او چ

  

  ﴾٥َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوٰى ﴿
  )۵داده است. ( ميبه او تعل رومندين اري[فرشته] بس

  

ةٍ فَاْستََوٰى ﴿   ﴾٦ذُو ِمرَّ



است، پس [به آنچه که مأمور  یتشگف یو توانمند تيدرا ی[همان که] دارا
  )۶است. ( رهيباشد] مسلط و چ یانجامش م

  

  ﴾٧َوُهَو بِاْألُفُِق اْألَْعلَٰى ﴿
  )٧که در افق اعال بود. ( یدر حال

  

  ﴾٨ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّٰى ﴿
  )٨تر شد ( کيرفت و نزد کيسپس نزد

  

  ﴾٩فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَٰى ﴿
تر شد.  کينزد اي] به اندازه فاصله دو کمان گشت امبريپس [فاصله اش با پ

)٩(  

  

  ﴾١٠فَأَْوَحٰى إِلَٰى َعْبِدِه َما أَْوَحٰى ﴿
  )١٠کرد. ( یکرد، وح یم یوح ديآن گاه به بنده اش آنچه را با

  

  ﴾١١َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَٰى ﴿
ه فرشت قتي] دروغ نگفت [تا او را درباره حقامبري[به پ دي] دامبريآنچه را دل [پ

کامل داشت.]  نيقياندازد، بلکه به حضور و شهودش  اليبه وهم و خ یوح
)١١(  

  

  ﴾١٢أَفَتَُماُروَنهُ َعلَٰى َما يََرٰى ﴿



  )١٢( د؟يکن یم زهيمجادله و ست یبا او به سخت دينيب ی] مقتيدر آنچه [به حق ايآ

  

  ﴾١٣َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرٰى ﴿
  )١٣است ( دهيهم او را د گريبار د کي ديترد یو ب

  

  ﴾١٤ِعْنَد ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهٰى ﴿
  )١۴( ،ینزد سدره المنته

  

  ﴾١٥ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوٰى ﴿
  )١۵است. ( یدر آنجا که جنت الماو

  

  ﴾١٦إِْذ يَْغَشى الِسّْدَرةَ َما يَْغَشٰى ﴿
] احاطه يیبايآن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان، نور و ز

  )١۶کرده بود. (

  

  ﴾١٧َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَٰى ﴿
 قتيحق دنيو از مرز د ديو به خطا ند قتيحق ري] بر غديآنچه را د امبري[پ دهيد

  )١٧هم درنگذشت. (

  

  ﴾١٨لَقَْد َرأَٰى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرٰى ﴿
  )١٨. (ديبزرگ پروردگارش را د اريبس یاز نشانه ها یکه بخش یبه راست



  

ٰى ﴿ َت َواْلعُزَّ   ﴾١٩أَفََرأَْيتُُم الالَّ
  )١٩( دي] خبر دهشي[دو بت خو یپس به من از الت و عزّ 

  

  ﴾٢٠َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْألُْخَرٰى ﴿
به عنوان  ی[که شما آنها را تمثال فرشتگان گرتاني[بت] د نيو منات، سوم
  )٢٠] (د،يپندار یدختران خدا م

  

  ﴾٢١أَلَُكُم الذََّكُر َولَهُ اْألُْنثَٰى ﴿
  )٢١او دختر است؟! ( ژهيشما پسر و و ژهي[به پندار شما] و ايآ

  

  ﴾٢٢تِْلَك إِذًا قِْسَمةٌ ِضيَزٰى ﴿
  )٢٢ظالمانه است. ( یميتقس نيصورت ا نيدر ا

  

ُ بَِها  َّ ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل  إِْن ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ
إِالَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى اْألَْنفُُس ۖ َولَقَْد ِمْن ُسْلَطاٍن ۚ إِْن يَتَّبِعُوَن 

  ﴾٢٣َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم اْلُهَدٰى ﴿
 یجز نام ها [ یزي] چديخدا گرفته ا کيبتان [که شما آنها را به عنوان شر نيا
 یمفهوم] که شما و پدرانتان [بر اساس حدس و گمان] نامگذار یمعنا و ب یب

فقط  نانينازل نکرده است. ا یليدل چي] آنها هتيّ خدا بر [حقّان ستند،ين ديکرده ا
که  یکنند، در حال یم یرويپ ینفسان ی] و هواهاهيپا یاز پندار و گمان [ب

  )٢٣آمده است. ( تيآنان هدا یپروردگارشان برا یمسلماً از سو



  

ْنَساِن َما تََمنَّٰى ﴿   ﴾٢٤أَْم ِلْإلِ
 یبتان و شفاعت آنان] آرزو م یشانسان آنچه را [چون حاجت بخ یمگر برا

  )٢۴…. (کند، فراهم است؟ 

  

ِ اْآلِخَرةُ َواْألُولَٰى ﴿ َّ ِ َ٢٥﴾  
  )٢۵خداست. ( يیو فرمانروا تيّ مالک طرهيفقط در س ايآخرت و دن

  

َوَكْم ِمْن َملٍَك فِي السََّماَواِت َال تُْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئًا إِالَّ ِمْن 
ُ ِلَمْن يََشاُء َويَْرَضٰى ﴿ َّ   ﴾٢٦بَْعِد أَْن يَأَْذَن 

 ینم یسود چيکه در آسمان ها هستند که شفاعتشان ه یفرشتگان اريو چه بس
  )٢۶هر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد. ( یبخشد مگر پس از آنکه خدا برا

  

وَن اْلَمَالئَِكةَ تَْسِمَيةَ  إِنَّ الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرةِ لَيَُسمُّ
  ﴾٢٧اْألُْنثَٰى ﴿
به نام زن  یندارند، فرشتگان را در نامگذار مانيکه به آخرت ا یمسلماً کسان

  )٢٧کنند؛ ( یم ینامگذار

  

َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ۖ إِْن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ ۖ َوإِنَّ الظَّنَّ َال 
  ﴾٢٨يُْغنِي ِمَن اْلَحِقّ َشْيئًا ﴿



 یروي. [آنان] فقط از گمان پستيمعرفت نو  یآگاه چيکار ه نيو آنان را به ا
دهد.  ینم یسود چيحق، ه افتيدر یگمان [انسان را] برا ديترد یکنند، و ب یم
)٢٨(  

  

فَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولَّٰى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إِالَّ اْلَحيَاةَ 
ْنيَا ﴿   ﴾٢٩الدُّ

را نخواسته  ايدن یگردانده اند و جز زندگ یما رو اديکه از  یاز کسان نيبنابرا
  )٢٩بگردان. ( یاند، رو

  

ِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن اْلِعْلِم ۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَمُ   بَِمْن َضلَّ َعْن ذَٰ
  ﴾٣٠َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمِن اْهتََدٰى ﴿

ً يقيمرز دانش و معرفت آنان است؛  ني] آخریخواه اي[دن نيا پروردگارت به  نا
 افته،ي تيکه هدا یکه از راه او منحرف شده، داناتر است، و او به کس یکس

  )٣٠آگاه تر است. (

  

ِ َما فِي السََّماَواِت وَ  َّ ِ َما فِي اْألَْرِض ِليَْجِزَي الَِّذيَن َو
  ﴾٣١أََساُءوا بَِما َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى ﴿

و  تيّ مالک طرهياست، فقط در س نيو آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زم
را که مرتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را  یخداست، تا کسان يیفرمانروا
را به  کشانيکرده اند، همان کار ن کيرا که کار ن یدهد، و کسان فريبه آنان ک

  )٣١آنان پاداش دهد. (

  



ثِْم َواْلفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم ۚ إِنَّ َربََّك  الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ
 أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اْألَْرِض َوإِْذ َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ ۚ ُهوَ 

َهاتُِكْم ۖ فََال تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ۖ ُهَو أَْعلَُم  أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ
  ﴾٣٢بَِمِن اتَّقَٰى ﴿

 یکوچک دور یها جز لغزش ها یکه از گناهان بزرگ و زشت کار یکسان
ً يقيکنند [مورد آمرزش اند]  یم است.  عيآمرزش پروردگارت گسترده و وس نا

که در  یبه وجود آورد و از هنگام نيکه شما را از زم یاو به شما از هنگام
که  یکس به. او دينکن يیداناتر است؛ پس خودستا د،يبود نيشکم مادرانتان جن

  )٣٢کرده است، آگاه تر است. ( شهيپ یزکاريپره

  

  ﴾٣٣أَفََرأَْيَت الَِّذي تََولَّٰى ﴿
  )٣٣( ؟یديد د،يگردان یرا که [از حق] رو یکس ايآ

  

  ﴾٣٤َوأَْعَطٰى قَِليًال َوأَْكَدٰى ﴿
  )٣۴. (ديمانده آن] امساک ورز یو [از باق دي[از مال خود] بخش یو اندک

  

  ﴾٣٥أَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلغَْيِب فَُهَو يََرٰى ﴿
 یگريد امتي[که بارگناهانش رادر ق نديب ینزد اوست و او م بيعلم غ ايآ

  )٣۵دارد؟] ( یبرم

  

  ﴾٣٦أَْم لَْم يُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسٰى ﴿
  )٣۶است خبر نداده اند؟ ( یموس یها فهياو را به آنچه در صح اي



  

  ﴾٣٧َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّٰى ﴿
[است] همان که به طور کامل [به  مي] ابراهیها فهيبه آنچه در صح ايو [

  )٣٧با خدا] وفا کرد [آگاهش نکرده اند؟] ( مانشيپ

  

  ﴾٣٨الَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ﴿أَ 
  )٣٨دارد، ( یرا بر نم یگريبار گناه د یبار نيسنگ چيکه ه

  

ْنَساِن إِالَّ َما َسعَٰى ﴿   ﴾٣٩َوأَْن لَْيَس ِلْإلِ
  )٣٩( ست،ي] نیو بهره ا بينص چيانسان جز آنچه تالش کرده [ه یبرا نکهيو ا

  

  ﴾٤٠َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى ﴿
  )۴٠خواهد شد؛ ( دهيد یتالش او به زود نکهيو ا

  

  ﴾٤١ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْألَْوفَٰى ﴿
  )۴١سپس به تالشش پاداش کامل خواهند داد؛ (

  

  ﴾٤٢َوأَنَّ إِلَٰى َربَِّك اْلُمْنتََهٰى ﴿
  )۴٢پروردگارتوست؛ ( ی[همه امور] به سو انيپا نکهيو ا

  

  ﴾٤٣نَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكٰى ﴿َوأَ 



  )۴٣( اند؛يگر یخنداند و م یاوست که م نيو ا

  

  ﴾٤٤َوأَنَّهُ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا ﴿
  )۴۴کند. ( یو زنده م رانديم یو هم اوست که م

  

ْوَجْيِن الذََّكَر َواْألُْنثَٰى ﴿   ﴾٤٥َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ
  )۴۵( د،يواوست که دو زوج نر وماده آفر

  

  ﴾٤٦ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَٰى ﴿
  )۴۶شود. ( ختهيکه در رحم ر یاز نطفه هنگام

  

  ﴾٤٧َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ اْألُْخَرٰى ﴿
  )۴٧بر عهده اوست، ( گريآوردن جهان د ديو پد

  

  ﴾٤٨َوأَنَّهُ ُهَو أَْغنَٰى َوأَْقنَٰى ﴿
  )۴٨( د،يبخش رهيقابل ذخ هيتوانگر کرد و سرماو اوست که شما را 

  

  ﴾٤٩َوأَنَّهُ ُهَو َربُّ الِشّْعَرٰى ﴿
  )۴٩است، ( یو او پروردگار [ستاره] ِشعر

  

  ﴾٥٠َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاًدا اْألُولَٰى ﴿



  )۵٠را هالک کرد، ( نيو اوست که قوم عاد نخست

  

  ﴾٥١َوثَُموَد فََما أَْبقَٰى ﴿
  )۵١نگذاشت ( یاز آنان را] باق یکه [کس ی] قوم ثمود را به طورزيو [ن

  

  ﴾٥٢َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل ۖ إِنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطغَٰى ﴿
و سرکش تر بودند  آنان ستمکارتر رايتر [هالک کرد]؛ ز شيوقوم نوح را پ

)۵٢(  

  

  ﴾٥٣َواْلُمْؤتَِفَكةَ أَْهَوٰى ﴿
  )۵٣. (ديکوب نيو رو کرد و به زم ريقوم لوط] را ز یو شهرها [

  

  ﴾٥٤فَغَشَّاَها َما َغشَّٰى ﴿
  )۵۴پس [عذاب خدا] آنان را احاطه کرد آن مقدار که احاطه کرد. (

  

ِّ آَالِء َربَِّك تَتََماَرٰى ﴿   ﴾٥٥فَبِأَي
 اي[که آ یکن یم ديپروردگارت ترد یاز نعمت ها کيانسان!] در کدام  یپس [ا
  )۵۵!] (ست؟ين ايخدا هست  یاز سو

  

َذا نَِذيٌر ِمَن النُّذُِر اْألُولَٰى ﴿   ﴾٥٦َهٰ
  )۵۶است. ( نيشيدهندگان پ مياز [زمره] ب یدهنده ا مي] بزي[ن امبريپ نيا



  

  ﴾٥٧أَِزفَِت اْآلِزفَةُ ﴿
  )۵٧شد. ( کينزد امتيق

  

ِ َكاِشفَةٌ ﴿ َّ   ﴾٥٨لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن 
  )۵٨. (ستيها و هول و هراسش] ن یجز خدا برطرف کننده [سخت یکس

  

ذَا اْلَحِديِث تَْعَجبُوَن ﴿   ﴾٥٩أَفَِمْن َهٰ
  )۵٩( د؟يکن یسخن تعجب م نياز ا ايآ

  

  ﴾٦٠َوتَْضَحُكوَن َوَال تَْبُكوَن ﴿
  )۶٠! (د؟ييگر یو نم ديخند یهنوز] م ديکه دار یوضع نيو [با چن

  

  ﴾٦١َوأَْنتُْم َساِمُدوَن ﴿
مشغول  یو خوشگذران یو غافالنه به خوش ديکن یم یو همواره سرکش

  )۶١! (د؟يهست

  

ِ َواْعبُُدوا ۩ ﴿ َّ ِ   ﴾٦٢فَاْسُجُدوا 
و  دي] خدا را سجده کندييايب د،يدار یدر پ نيسنگ یامتيوصف که ق نيپس [با ا

  )۶٢. (ديبپرست

 


