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Introduction to Surah An-Najm (The Star)
Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an

Name
The Sarah derives its name from the very first word wan Najm. This title also does not relate to the
subject matter, but is a name given to the Surah as a symbol.
Period of Revelation and Historical Background
According to a Tradition related by Bukhari, Muslim, Abu Da'ud and Nasai, on the authority of Hadrat
Abdullah bin Mas'ud, the first Surah in which a verse requiring the performance of
a sajdah (prostration) as sent down, is Surah An-Najm. The parts of this Hadith which have been
reported by Aswad bin Yazid, Abu Ishaq and Zubair bin Mu'awiyah from Hadrat Ibn Mas'ud, indicate
that this is the first Surah of the Qur'an, which the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him) had publicly recited before an assembly of the Quraish (and according to Ibn Marduyah, in
the Ka'bah) in which both the believers and the disbelievers were present. At the end, when he
recited the verse requiring the performance of a sajdah and fell down in prostration, the whole
assembly also fall down in prostration with him, and even those chiefs of the polytheists who were in
the forefront of the opposition to the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) could
not resist falling down in prostration. Ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) says that he saw
only one man, Umayyah bin Khalaf, from among the disbelievers, who did not fall down in
prostration but took a little dust and rubbing it on his forehead said that that was enough for him.
Later, as Ibn Mas'ud relates, he saw this man die in the state of disbelief.
Ibn Sad says that before this, in the Rajab of the 5th year of Prophethood, a small group of the
Companions had emigrated to Abyssinia. Then, when in the Ramadan of the same year this incident
took place the news spread that the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had
recited Surah An-Najm publicly in the assembly of the Quraish and the whole assembly, including the
believers as well as the disbelievers, had fallen down in prostration with him. When the emigrants to
Abyssinia heard this news they formed the impression that the disbelievers of Makkah had become
Muslims. Thereupon, some of them returned to Makkah in the Shawwal of the 5th year of
Prophethood, only to learn that the news was wrong and the conflict between Islam and disbelief
was raging as furiously as before. Consequently, the second emigration to Abyssinia took place, in
which many more people left Makkah.
Thus, it becomes almost certain that this Surah was revealed in the Ramadan of 5th year of
Prophethood.

Bevezetés az An-Nadzsm (Csillag) Szúrához
Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an – A Korán Jelentése c. munkája nyomán

Elnevezés
A cím szimbolikus és az első versből ered.
A kinyilatkoztatás ideje és történelmi háttér
Bukhari, Muslim, Abu Daud és Nasai Hadiszai Abdullah bin Mas’udot idézik, aki közli, hogy az AnNadzsm (Csillag) Szúra az első, ahol egy vers után előírt leborulni (szadzsda). A Hadiszok egy része
megemlíti Aswan bin Yazid, Abu Ishaq és Zubair bin Mu’awiyah tudósításait, akik szintén Ibn
Mas’udot idézték, aki úgy nyilatkozott, hogy ez a Korán első olyan Szúrája, melyet a Próféta (béke
reá) Quraish előtt nyilvánosan recitált, hívők és pogányok jelenlétében (Marduya szerint a Kábánál).
Amikor elérkezett a versig, ami után le kellett borulni, földre ereszkedett és a gyülekezett minden tagja
így tett, még a politeisták frontemberei is, akik az Iszlám ellenzői voltak. Nem tudtak ellenállni, hogy
le ne boruljanak. Csak egy ember, Umayyah bin Khalaf maradt állva a hitetlenek között. Ő egy marék
port szórt homlokára, mondván, hogy az elég neki. Később ez az ember hitetlenként halt meg.
Ibn Sad közölte, hogy a Prófécia ötödik évének Radzsab havában a követők egy kis csoportja
Abesszíniába menekült. Ugyanannak az évnek Ramadán havában elterjedt a híre, hogy a Próféta (béke
reá) az An-Nadzsm Szúrát recitálta Quraish jelenlétében, hívők és hitetlenek széles nyilvánossága előtt
és mindenki leborult a vers hallatán. Amikor a migránsok ennek hírét vették Abesszíniában, azt hitték,
hogy a hitetlenek Mekkában megtértek az Iszlámra. A Prófécia 5. évének Shawal havában néhányan
visszatértek közülük Mekkába és látták, hogy a helyzet változatlanul kiélezett a hívők és a pogányok
között. Ennek következménye volt a migráció második hulláma Abesszíniába, aminek keretében
sokkal többen hagyták el Mekkát, mint először.
Ezért pontosan tudjuk, hogy a Szúra, a Prófécia 5. évének Ramadán havában nyilatkoztatott ki.

53. An-Najm

53. An-Nadzsm

THE STAR

CSILLAG

Total Verses: 62
Revealed At: Makka

Összes vers: 62
Mekkai kinyilatkoztatás

الر ِحي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ِّللا
ِب ْس ِم ه
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

َّ َو
﴾١﴿ الن ْج ِم ِإ َذا َه َوى

1. By the Star when it goes down1,1. A csillag, ha letűnik1,-

ِ ما ض َّل ص
﴾٢﴿ اح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى
َ َ َ

2. Your Companion is neither astray nor being misled2.
2. Társatok nem tévelyedett el, s félre sincs vezetve2.

ِ وما ي
﴾٣﴿ نط ُق َع ِن اْل َه َوى
َ ََ

3. Nor does he say (aught) of (his own) Desire.
1

Najm is interpreted in various ways. As most commonly accepted, it means either a Star generically, or the
close cluster of seven stars known as the Pleiades in the Constellation Taurus, which the sun enters about the
21st of April every year.
Hawa in the text may mean either "goes down (or sets)" or "rises". Whichever meaning we take, it makes no
difference to the interpretation given above.
„Nadzsm” többféle módon fordítható. A legáltalánosabb jelentése Csillag. De emellett jelenthet csillagképeket
is, mint a Pleiádok. Ez a Bika csillagkép része. Késő ősszel és télen lehet könnyen megtalálni azt a tűhegynyi
csillagok alkotta "fészket", amit mi Fiastyúk néven ismerünk.
„Hawa” a szöveg szempontjából lehet le- és feltűnik egyaránt. Ebben a gondolat összetételben az élet és halál
számít.
2

"Your Companion" is the holy Prophet Muhammad, who had lived among the Quraish. He is defended from
three kinds of charges that the Unbelievers brought against him: • that he was going astray, either through
defect of intelligence or through carelessness; • that he was being misled or deceived by evil spirits; and • that
he spoke out of a whim or impulse, or from a selfish desire to impress his own personality.
„Társatok”: Mohammed Próféta, aki Quraish törzsében élt. Három vádban kap védelmet ebben és a következő
versekben: 1. Nem intelligencia károsodás, vagy gondatlanság miatt tért le az ősök útjáról. 2. Nem vezette senki
félre és gonosz szellemek sem szállták meg. 3. Nem szeszélyből, indulatból, vagy önös vágyaktól fűtve beszélt,
hogy saját személyiségének szerezzen érvényt.

3. Nem mond ő (semmit) (saját) vágyairól.

َّ
﴾٤﴿ وحى
َ ِإ ْن ُه َو ِإَّل َو ْح ٌي ُي

4. It is no less than inspiration sent down to him:
4. Mert bizony, ez csupán egy sugallat, mi kisugallott felé,

﴾٥﴿ َعَّل َم ُه َش ِد ُيد اْلُق َوى

5. He was taught by one Mighty in Power3,
5. Őt egy Hatalmas Erő tanította3,

ٍِ
﴾٦﴿ استََوى
ْ ُذو م َّرة َف

6. Endued with Wisdom: for he appeared (in stately form);
6. Bölcsességgel megáldva tűnt elő,

﴾٧﴿ َعَلى
ْ َو ُه َو ِب ْاْلُُف ِق ْاْل

7. While he was in the highest part of the horizon4:
7. Mikor a látóhatár legmagasabb fokán állt4,

﴾٨﴿ ثُ َّم َدَنا َفتََدَّلى

8. Then he approached and came closer,
8. Majd egyre közelebb és közelebb ért,

﴾٩﴿ اب َق ْو َس ْي ِن أ َْو أ َْدَنى
َ َف َك
َ ان َق

9. And was at a distance of but two bow-lengths or (even) nearer;
9. Két nyíllövésnyire volt, vagy még közelebb,

﴾١٠﴿ َفأ َْو َحى ِإَلى َع ْب ِد ِه َما أ َْو َحى

10. So did ((Allah)) convey the inspiration to His Servant- (conveyed) what He (meant) to
convey.
10. Így sugallotta (Allah) szolgálójának azt, mit sugallott.

﴾١١﴿ َما َك َذ َب اْلُف َؤ ُاد َما َأرَى

11. The (Prophet's) (mind and) heart in no way falsified that which he saw5.

3

This is referred by the Commentators to the angel Gabriel, through whom the inspiration came. Cf. 81:20.

A kommentátorok egy része Gábriel Arkangyalra vonatkoztatja ezt az utalást, akitől az inspiráció jött. 81:20.
4

Gabriel appeared in stately form, perhaps towering above the Mountains of Light.

Gábriel tekintélyes alakban jelent meg, talán a Ghar Hira (Világosság Barlangja) fölé magasodva.
5

"Heart" in Arabic includes the faculty of intelligence as well as the faculty of feeling. The impression conveyed
was pure truth; there was no illusion in it.

11. Nem hazudtolta meg (a Próféta) szíve azt, mit látott5,

﴾١٢﴿ ون ُه َعَلى َما َي َرى
َ أََفتُ َم ُار

12. Will ye then dispute with him concerning what he saw?
12. Vitába szálltok-e vele abban, amit látott?

﴾١٣﴿ ُخ َرى
ْ َوَلَق ْد َرآهُ َن ْزَل ًة أ

13. For indeed he saw him at a second descent6,
13. Hiszen látta őt egy másik leereszkedéskor is6,

﴾١٤﴿ ِع َند ِس ْد َ ِرة اْل ُم ْنتَ َهى

14. Near the Lote-tree beyond which none may pass7:
14. A lótuszfánál, mi után már nem vezet út7,

﴾١٥﴿ ِع َند َها َجَّن ُة اْل َمأ َْوى

15. Near it is the Garden of Abode8.
15. A Kertek Hajlékának közelében8,

ِ
ِ
﴾١٦﴿ الس ْد َرَة َما َي ْغ َشى
إ ْذ َي ْغ َشى ه

16. Behold, the Lote-tree was shrouded (in mystery unspeakable!)
16. Mikor a lótuszfa homályba burkolózott,

﴾١٧﴿ ط َغى
َ ص ُر َو َما
َ َما َاز
َ غ اْلَب

17. (His) sight never swerved, nor did it go wrong!
17. Tekintete nem tért ki és nem is veszette szem elől!

ِ َلَقد أرَى ِمن آي
﴾١٨﴿ ات َرهبِ ِه اْل ُك ْب َرى
َ ْ
َ ْ

Az Arabban a szív nem csak az érzés, hanem az intelligencia, felfogás érzékszerve is. A látvány maga a tiszta
Igazság volt, nem volt semmi megtévesztés.
6

The first occasion when Gabriel appeared in a visible form was at the Mountain of Light, when he brought his
first revelation beginning with Iqra'; The second was at the Prophet's Miraj or Ascension. These were the only
two occasions when Gabriel appeared in visible form.
Első alkalommal Gábriel látható módon a Gar Hiránál (Világosság Barlangjánál) jelent meg, amikor a legelső
kinyilatkoztatásokat elhozta: „Iqra”, azaz Olvass, kezdettel. A másodszor a Próféta Mennybemenetelekor
(Ma’radzs) jelent meg. Ez volt az a két alkalom összesen, amikor Gábriel látható formában jelen volt.
7

For the Lote-tree in its literal meaning, see 34:16. The wild Lote (Zizyphus Spina-Christi) is thorny; under
cultivation it yields good fruit and shade, and is symbolic of heavenly bliss, as here and in 56:28.
A lótuszfa még itt 34:16. A vad Lótuszfa (Zizyphus Spina-Christi) tövises, termelésbe véve ízletes gyümölcsöt
és árnyékot ad. Az Égi áldás szimbolikus megtestesítője. 56:28-ban szintén.
8

The "Garden of Abode" (Jannat al-Mawa) lies close to the Lote-Tree and, in the opinion of some authorities, is
so called because the souls of believers will find their abode therein.
„Kertek Hajléka” a Lótuszfa közelében van, néhány tudós véleménye szerint itt találnak hajlékra a hívő lelkek.

18. For truly did he see, of the Signs of his Lord, the Greatest!
18. Mert ő Ura Jelei közül a Legnagyobbat látta!

َّ أََف أرَيتُم
﴾١٩﴿ الَّل َت َواْل ُع َّزى
ُ َْ

19. Have ye seen Lat. and 'Uzza9,
19. Láttátok-e Látot és Uzzát9,

﴾٢٠﴿ ُخ َرى
ْ اة الثَّالِثَ َة ْاْل
َ َو َمَن

20. And another, the third (goddess), Manat?
20. És egy másik (istenséget), Manatot?

َّ أََل ُكم
﴾٢١﴿ الذ َك ُر َوَل ُه ْاْلُنثَى
ُ

21. What! for you the male sex, and for Him, the female10?
21. Tán nektek jár a hím és Neki a női nem10?

ِ ِتْلك ِإ ًذا ِقسم ٌة
﴾٢٢﴿ ض َيزى
َ
َْ

22. Behold, such would be indeed a division most unfair!
22. Ez a felosztás, bizony a legigazságtalanabb!

َّ ِ ِ ِ
ٍط
ان ِإن َيتَِّب ُعو َن ِإ ََّّل
َّ َنزَل
َ ّللاُ ِب َها ِمن ُسْل
َ اؤُكم َّما أ
ُ وها أَنتُ ْم َو َآب
َ َس َماء َس َّم ْيتُ ُم
ْ إ ْن ه َي إَّل أ
َّ
﴾٢٣﴿ اءهم ِهمن َّرهبِ ِه ُم اْل ُه َدى
ُ الظ َّن َو َما تَ ْه َوى ْاْل
ُ َنف ُس َوَلَق ْد َج

23. These are nothing but names which ye have devised,- ye and your fathers,- for which
Allah has sent down no authority (whatever). They follow nothing but conjecture and
what their own souls desire!- Even though there has already come to them Guidance
from their Lord11!

9

The three principal idols of Pagan Arab Idolatry were the goddesses • Lat, • Uzza, and • Manat.

A Pogány Arab bálványok három főistenségei voltak: Lat, Uzza és Manat.
10

To show Allah in human shape, or imagine sons or daughters of Allah, as if Allah were flesh, was in any case a
derogation from the supreme glory of Allah, high above all creatures, even if the human shapes were invested
with great beauty and majesty as in the Greek Pantheon. But when we consider in what low opinion Pagan
Arabia held the female sex, it was particularly degrading to show Allah, or so-called daughters of Allah, in
female shapes. Cf. 16:57-59, and also 52:39,
Allahot emberi alakban mutatni, Neki fiakat, lányokat tulajdonítani, mintha Ő hús és vér teremtmény lenne, az Ő
Dicsőségének megbecstelenítését, megalázását jelenti. Allah messze fölötte áll mindennek még akkor is, ha a
Neki tulajdonított emberi megjelenítés a Görög Panteonok mintájára a tökéletességet próbálja megmintázni. De
ha ráadásul ismerjük a Pogány Arab világ női nemhez, azon belül született lányaikhoz való emberietlen,
megalázó viszonyát, akkor az Allahnak betudott leánygyermekek Őt a lehető legmélyebbre degradálják. 16:5759 és 52:39.
11

Cf. 7:71; and 12:40. The divine names which they give to stocks and stones, or to heroes living or dead, or
even to prophets and men of God, are but the creations of their own fancy. Whatever they were, they were not
gods.

23. Ezek csak nevek, miket ti és atyáitok adtatok, mikkel Allah nem bocsátott le (semmiféle)
hatalmat. Mert bizony, ők csak a sejtést és lelkeik vágyát követik még akkor is, ha már eljött
hozzájuk Uruktól az Útmutatás11!

ِِ
ِ نس
﴾٢٤﴿ ان َما تَ َمَّنى
َ أ َْم ل ْْل

24. Nay, shall man have (just) anything he hankers after12?
24. Vagy tán az emberé lesz mindaz, amire vágyik12?

﴾٢٥﴿ َفلَِّل ِه ْاْل ِخ َرةُ َو ْاْلُوَلى

25. But it is to Allah that the End and the Beginning (of all things) belong.
25. De hiszen Allahé a Vég és a Kezdet!

ِ
ِ
ّللاُ لِ َمن
َّ اعتُ ُه ْم َش ْيًئا ِإ ََّّل ِمن َب ْع ِد أَن َي ْأ َذ َن
َّ َوَكم ِهمن َّمَل ٍك ِفي
َ الس َم َاوات ََّل تُ ْغني َشَف
﴾٢٦﴿ ضى
َ َي َشاء َوَي ْر

26. How many-so-ever be the angels in the heavens, their intercession will avail nothing
except after Allah has given leave for whom He pleases and that he is acceptable to
Him13.
26. Hány Angyalnak az Egeken és a Földön nem használ semmit közbenjárása, kivéve, miután
Allah engedélyezi annak, kinek Ő akarja és elfogadja őt13.

ِ َّ
﴾٢٧﴿ ين ََّل ُي ْؤ ِمُنو َن ِب ْاْل ِخ َرِة َلُي َس ُّمو َن اْل َم ََّلِئ َك َة تَ ْس ِمَي َة ْاْلُنثَى
َ ِإ َّن الذ

27. Those who believe not in the Hereafter, name the angels with female names14.
7:71 és 12:40. Általuk kreált istenneveket adtak állatoknak, bálványoknak, hősöknek, kik éltek, vagy már
meghaltak, prófétáknak, Isten embereinek. Akárkiknek is adták a neveket, nem voltak istenek.
12

The unpurified desires of men's hearts often lead to destruction, for they are dictated by Evil. The true source
of guidance and light is Allah, just as He is also the goal to which all persons and things-all existence returns.
Az ember tisztátalan vágyai, gyakran bukásba viszik őt, mert a gonosz diktálja azokat. Az Útmutatás helyes
forrása Allah világossága, igazsága, Aki minden élő és élettelen célja és végállomása.
13

We are apt to imagine the angelic host of heaven as beings of immense power. But their power is all derived
from Allah. Men, when they attain to the highest spiritual dignities, may have even more power and position
than angels in the sight of Allah, as in typified by angels being hidden to bow down to Adam: 2:34. The Quraish
superstition about angels being intermediaries and intercessors for man with Allah is condemned.
Hajlamosak vagyunk Angyaloknak, Mennyei kiváltságot és roppant hatalmat képzelni. Az ő erejük, hatalmuk,
Allahé, Tőle ered. Az embernek nagyobb lehet a hatalma az Angyaloknál, ha átadja magát a spirituális
vezetésnek, Allah elrendeléseinek az Ő Akarata szerint, ahogy Allah leborulásra késztette az Angyalokat Ádám
előtt 2:34. Quraish Angyalokkal kapcsolatos babonái azon a felfogáson alapultak, hogy ők közvetítők ember és
Allah között. Ez hibás.
14

Cf. 53:21. The Pagan Quraish had no firm belief in the Hereafter. Their prayers for intercession to angels and
deities was on account of their worldly affairs.
53:21 feljebb. A Pogány Quraishnek nem volt erős hite a Túlvilágban. Imáikkal az Angyalok közbenjárását
kérték földi céljaik, vágyaik megvalósításához.

27. Kik nem hisznek a Túlvilágban, adnak női neveket az Angyaloknak14.

َّ الظ َّن واِ َّن
َّ وما َلهم ِب ِه ِمن ِعْل ٍم ِإن يتَِّبعون ِإ ََّّل
﴾٢٨﴿ الظ َّن ََّل ُي ْغِني ِم َن اْل َح ِهق َش ْيًئا
َ ُ َ
ْ
َ
ُ ََ
28. But they have no knowledge therein. They follow nothing but conjecture; and
conjecture avails nothing against Truth.
28. Nincs ebben nekik tudásuk. Csak a sejtést követik, márpedig a sejtés nem használ az Igaz
ellenében semmit.

ِ
َّ
ُّ اة
﴾٢٩﴿ الد ْنَيا
َ ض َعن َّمن تََولى َعن ذ ْك ِرَنا َوَل ْم ُي ِرْد ِإ ََّّل اْل َحَي
ْ َع ِر
ْ َفأ

29. Therefore shun those who turn away from Our Message and desire nothing but the
life of this world.
29. Ezért kerüld el azt, ki elfordul Üzenetünktől és nem akar mást, csak az Evilági életet.

ِِ
ِ ِ
ِ
اهتََدى
ْ َعَل ُم ِب َم ِن
ْ ض َّل َعن َسِبيله َو ُه َو أ
ْ ك ُه َو أ
َ َعَل ُم ِب َمن
َ ك َمْبَل ُغ ُهم هم َن اْلعْل ِم ِإ َّن َرَّب
َ َذل
﴾٣٠﴿
30. That is as far as knowledge will reach them. Verily thy Lord knoweth best those who
stray from His Path, and He knoweth best those who receive guidance15.
30. Ez minden, ami eléri őket a tudásból. Mert bizony, Urad a Legjobb Tudója annak, ki
tévelyedett le az Ő Útjáról és Ő a Legjobb Tudója, ki halad az Útmutatás szerint15.

ِ َّ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ ات وما ِفي ْاْلَر
ين
َّ َوَِّّلِلِ َما ِفي
َ اؤوا ِب َما َعمُلوا َوَي ْج ِز َي الذ
َ ض لَي ْج ِز َي الذ
ُ َس
ْ
َ ين أ
َ َ الس َم َاو
﴾٣١﴿ َح َسُنوا ِباْل ُح ْسَنى
ْأ

31. Yea, to Allah belongs all that is in the heavens and on earth: so that He rewards those
who do evil, according to their deeds, and He rewards those who do good, with what
is best16.

15

Men with a materialist turn of mind, whose desires are bounded by sex and material things, will not go
beyond those things. Their knowledge will be limited to the narrow circle in which their thoughts move. The
spiritual world is beyond their ken. While persons with a spiritual outlook, even though they may fail again and
again in attaining their full ideals, are on the right Path. They are willing to receive guidance and Allah's Grace
will find them out and help them.
Anyagias szemléletű ember, akinek vágyait szexualitása és az anyagi dolgok határolják be, nem lép túl ezen a
körön. Tudásuk csak azok közt a nagyon szűk határok közt mozog, ahova gondolataikkal beszorultak. A
spirituális világ kívül esik azon a téren, amit be tudnak látni. Ezalatt mások, lehet, hogy rendelkeznek spirituális
kitekintéssel, mégis sorozatosan elbuknak abban, hogy elképzelésüket megvalósítsák, holott a helyes úton
haladnak. Ők készek arra, hogy befogadják Allah kegyét, ami segít nekik útjukon.
16

All deeds have their consequences, good or ill. Allah does not sit apart. He governs the world. And Mercy as
well as Justice are His attributes. In His Justice every deed or word or thought of evil has its consequence for
the doer or speaker or thinker. But there is always in this life room for repentance and amendment. As soon as
this is forthcoming, Allah's Mercy comes into action. It can blot out our evil, and the "reward" which it gives is
nearly always greater than our merits.
Minden tettnek vannak jó és rossz következményei. Allah nem ül tétlenül és vár. Ő vezérli az egész
világmindenséget. Attribútumai közé tartozik a Megbocsájtás és Igazság, ami alapján minden gondolat, szó,
cselekedet következménye visszahat arra, aki kigondolta, kimondta, vagy megtette. Azonban mindig ott van a

31. Allahé minden, mi az Egeken és Földön van. Viszonozza osztályrészét azoknak, kik gaztevők
azáltal, mit tesznek. A jócselekedetűeknek legszebb tettük szerint ad viszonzást16.

ِ َّ
ِ
ِ اللمم ِإ َّن رَّب
ِ
َّ َّ َ اح
ِ اْل ْث ِم واْلَفو
ِ ِ
َعَل ُم ِب ُك ْم ِإ ْذ
ْ ك َواس ُع اْل َم ْغف َرِة ُه َو أ
َ الذ
َ َ َ َ ش ِإَّل
َ َ ْ ين َي ْجتَنُبو َن َكَبائ َر
ِ ُ َنشأ
ِ ض واِ ْذ أَنتُم أ
ِ
َعَل ُم ِب َم ِن
َّ طو ِن أ
ُ َجَّن ٌة ِفي ُب
ُ ُم َه ِات ُك ْم َف ََّل تَُزُّكوا أ
َ أ
ْ َنف َس ُك ْم ُه َو أ
َ َكم هم َن ْاْل َْر
ْ
﴾٣٢﴿ اتََّقى
32. Those who avoid great sins and shameful deeds, only (falling into) small faults,verily thy Lord is ample in forgiveness. He knows you well when He brings you out
of the earth, And when ye are hidden in your mothers' wombs. Therefore justify not
yourselves: He knows best who it is that guards against evil17.
32. Kik elkerülik a főbenjáró bűnöket, a ledérséget, csak kis botlásokba (esnek), Urad
Megbocsájtása széleskörű. Ő a ti Legjobb Ismerőtök, hiszen Ő alkotott meg titeket a Földből és ti
magzatok voltatok anyáitok méhében. Nem kell hát magatokat bizonygatni, Ő a Legjobb Ismerője
annak, ki őrizkedik17.

﴾٣٣﴿ أََف َأرَْي َت َّال ِذي تََوَّلى

33. Seest thou one who turns back18,
33. Látod-e azt, ki hátrafordul18,

﴾٣٤﴿ يَّل َوأَ ْك َدى
َ َع
ً ِطى َقل
ْ َوأ

34. Gives a little, then hardens (his heart)?
34. Ad egy keveset, de megkeményedik (szíve)?

ِأ
﴾٣٥﴿ َع َندهُ ِعْل ُم اْل َغ ْي ِب َف ُه َو َي َرى

bűnbánat és a módosítás, helyrehozás lehetősége. Ha ez megvalósul, Allah Megbocsájtása is érvényre jut.
Leveheti a rosszat és viszonzást nyújthat, ami több, mint, amit megérdemlünk.
17

As Allah knows our inmost being, it is absurd for us to justify ourselves either by pretending that we are
better than we are or by finding excuses for our conduct.
Mivel Allah jól ismeri legbensőbb valónkat, fölösleges önmagunkat Előtte jobbnak bizonygatni annál, mint akik
vagyunk, vagy állandóan kifogást keresni tetteinkre.
18

The particular reference in this passage, according to Baidhawi is to Walid ibn Mugaira, who bargained with a
Quraish Pagan for a certain sum if the latter would take upon himself the sins of Walid. He paid a part of the
sum but withheld the rest. The general application that concerns us is threefold: • if we accept Islam, we must
accept it wholeheartedly and not look back to Pagan superstitions; • we cannot play fast and loose with our
promises and, • no man can bargain about spiritual matters for he cannot see what his end will be.
Baidhawi szerint ennek a résznek az alapja Walid ibn Mughaira alkuja volt, amit a Pogány Quraishal kötött
bizonyos összegben, hogy Quraish magára veszi Walid bűneit. Megfizette a pénz egy részét, de visszatartotta a
fennmaradó másik részt. Az általános üzenete ennek számunkra a következő: 1. Ha elfogadjuk az Iszlámot,
annak egészét kell elfogadnunk teljes szívünkből és nem szabad visszatekinteni a pogány babonák világára. 2.
Nem bocsátkozhatunk hiábavaló játékokba és veszthetjük ilyeneken ígéreteinket. 3. Senki sem tehet spirituális
ügyeket alku tárgyává, hiszen ezek végkimenetelét csak Allah látja be.

35. What! Has he knowledge of the Unseen so that he can see19?
35. Nála tán a Láthatatlan tudása, amit ő lát19?

ِ
ِ ِ
﴾٣٦﴿ وسى
َ ص ُحف ُم
ُ أ َْم َل ْم ُيَنَّب ْأ ب َما في

36. Nay, is he not acquainted with what is in the Books of Moses36. Vagy tán nem értesült arról, mi Mózes Könyveiben van?-

ِ
﴾٣٧﴿ يم َّال ِذي َوَّفى
َ َواِ ْب َراه

37. And of Abraham who fulfilled his engagements?37. És Ábrahámról, ki hűen ellátta (küldetését)?-

﴾٣٨﴿ ُخ َرى
ْ أ َََّّل تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِوْزَر أ

38. Namely, that no bearer of burdens can bear the burden of another20;
38. Hogy nem terhelhető a teher hordója más terhével20,

ِ ِ َّ
ِ نس
﴾٣٩﴿ ان ِإ ََّّل َما َس َعى
َ َوأَن ل ْي َس ل ْْل

39. That man can have nothing but what he strives for;
39. Hogy nem jár az embernek más, csak miért töri magát,

َّ َوأ
﴾٤٠﴿ ف ُي َرى
َ َن َس ْعَي ُه َس ْو

40. That (the fruit of) his striving will soon come in sight21:
40. Hogy igyekezetének (gyümölcsét) meg fogja látni21,

﴾٤١﴿ ثُ َّم ُي ْج َزاهُ اْل َج َزاء ْاْل َْوَفى

41. Then will he be rewarded with a reward complete;
41. Majd viszonzása a leghűbb viszonzás lesz,

َّ َوأ
﴾٤٢﴿ ك اْل ُمنتَ َهى
َ َِن ِإَلى َرهب

42. That to thy Lord is the final Goal22;
19

So that he can see what will happen in the Hereafter': for no bargains can be struck about matters unknown.

Senki sem tehet alku tárgyává ügyeket, melyek tere a Láthatatlan Világban van.
20

Here follows a series of eleven aphorisms. • The first is that a man's spiritual burden-the responsibility for his
sin must be borne by himself and not by another: Cf. 6:164.
Tizenegy aforizma következik. Az első az, hogy ember nem terhelheti spirituális terhét, felelősségét másokra.
Mindenki maga kell, hogy vállalja bűneiért a következményeket. 6:164.
21

The second and third aphorisms are that • man must strive, or he will gain nothing; • and that if he strives,
the result must soon appear in sight and he will find his reward in full measure.
A második és harmadik aforizma: - ha az ember nem töri magát, nem jut semmire. – ha törekszik, az eredmény
nem marad el és viszonzása teljes lesz.
22

The fourth, fifth, and sixth aphorisms are that • all things return to Allah; • that all our hope should be in
Him; • and we should fear none but Him: and that He alone can give Life and Death.

42. Hogy Uradnál van a Végső Cél22,

﴾٤٣﴿ ك َوأ َْب َكى
ْ َوأََّن ُه ُه َو أ
َ َض َح

43. That it is He Who granteth Laughter and Tears;
43. Ő az, Ki megnevettet és megríkat,

﴾٤٤﴿ َحَيا
َ َم
ْ ات َوأ
َ َوأََّن ُه ُه َو أ

44. That it is He Who granteth Death and Life;
44. Ő az, Ki elmulaszt és életet ad,

َّ الزوجي ِن
﴾٤٥﴿ الذ َك َر َو ْاْلُنثَى
ْ َ ْ َّ َوأََّن ُه َخَل َق

45. That He did create in pairs,- male and female23,
45. Ő az, Ki párokban teremtett, hímet és nőstényt23,

﴾٤٦﴿ طَف ٍة ِإ َذا تُ ْمَنى
ْ ِمن ُّن

46. From a seed when lodged (in its place);
46. Az élet cseppjéből, mi beágyazódik,

َّ
﴾٤٧﴿ ُخ َرى
ْ الن ْشأ ََة ْاْل

َّ َوأ
َن َعَل ْي ِه

47. That He hath promised a Second Creation (Raising of the Dead)24;
47. Mert Rá vár a Második Teremtés (Feltámadás) 24,

﴾٤٨﴿ َغَنى َوأَْقَنى
ْ َوأََّن ُه ُه َو أ

48. That it is He Who giveth wealth and satisfaction25;

Negyedik ötödik, hatodik aforizma: - minden Allahhoz tér vissza, - minden reményünket Bele kell vetnünk, senki mást nem kell félnünk, csak Őt. Csak Ő ad egyedül életet és halált.
23

The seventh aphorism relates to sex: • all things are created in pairs: each sex performs its proper function,
and yet its wonderful working is part of the creative process of Allah: the living seed fructifies, but contains
within itself all the factors disclosed in its later development and life.
A hetedik aforizma a nemekről szól: - mindent párokban teremtett az Úr: minden nem önmagában is tökéletes
funkcióval bír, de csodálatos működésük csak része Allah kreatív őszfolyamatainak. Az élő mag termékenyít és
magában foglalja az élet későbbi szakaszainak minden elemét.
24

No less wonderful is the promise He has made about the raising of the dead, and a new life in the Hereafter,
and this is the subject of the eighth aphorism.
A nyolcadik aforizma Allah ígéretéről a holt életre keltéséről, a Túlvilági Feltámadásról szól.
25

Wealth and material gain are sought by most men, in the hope that they will be a source of enjoyment and
satisfaction. But this hope is not always fulfilled. There is a physical and spiritual side to it. But both the
material and the spiritual side depend upon the working of Allah's Plan. This is referred to in the ninth
aphorism.
Az ember látókörében elsősorban a vagyon és anyagi szempontok szerepelnek. Abban reménykedik, hogy
anyagi forrásaival mielőbb eléri vágyait. De ezek a vágyak fizikai és spirituális okok miatt, nem mindig

48. Mert Ő az, Ki gazdaggá és elégedetté tesz25,

﴾٤٩﴿ الش ْع َرى
َوأََّن ُه ُه َو َر ُّب ِه

49. That He is the Lord of Sirius (the Mighty Star)26;
49. Ő az, Ki a Szíriusz Ura26,

﴾٥٠﴿ ك َع ًادا ْاْلُوَلى
ْ َوأََّن ُه أ
َ َهَل

50. And that it is He Who destroyed the (powerful) ancient 'Ad (people)27,
50. Ő az, Ki elpusztította az előd Aád (népét) 27,

﴾٥١﴿ ود َف َما أ َْبَقى
َ َوثَ ُم

51. And the Thamud nor gave them a lease of perpetual life.
51. És Thamud (népe) sem maradhatott,

﴾٥٢﴿ ط َغى
ْ َظَل َم َوأ
ْ ََوَق ْوَم ُنو ٍح ِهمن َق ْب ُل ِإَّن ُه ْم َك ُانوا ُه ْم أ

52. And before them, the people of Noah, for that they were (all) most unjust and most
insolent transgressors,
52. Előttük Noé népe, kik még elkárhozottabbak és zsarnokibbak voltak,

ِ
﴾٥٣﴿ َه َوى
ْ َواْل ُم ْؤتَف َك َة أ

53. And He destroyed the Overthrown Cities (of Sodom and Gomorrah).
53. És Ő vészt hozott a Rommá Lett Városokra (Szodomára és Gomorára).

﴾٥٤﴿ اها َما َغ َّشى
َ َف َغ َّش

54. So that (ruins unknown) have covered them up.
54. Beborította azokat azzal, mivel beborította.

ِ
﴾٥٥﴿ ك تَتَ َم َارى
َ َي
َ آَّلء َرهِب
َفبأ ِه
teljesülnek. Az okok mindkét csoportja Allah kezében van és Ő ezeket saját Terve megvalósítására hozza
működésbe. Ez a kilencedik aforizma.
26

The tenth aphorism • refers to a mighty phenomenon of nature, the magnificent star Sirius, which is such a
prominent object in the skies, in the early part of the solar year, say, from January to April. It is the brightest
star in the firmament, and its bluish light causes wonder and terror in Pagan minds. The Pagan Arabs
worshipped it as a divinity.
A tízedik aforizma a természet egyik tündöklő csodája, a Szíriusz csillag, ami az Égbolt prominens eleme. Január
és Április között különösen intenzív, ragyogó. Fénye annyira betölti a teret, hogy a pogány Arabokat félelemmel
töltötte el, istenségnek tekintették és imádkoztak hozzá.
27

The eleventh and last aphorism • refers to the punishment of the most powerful ancient peoples for their
sins.
A tizenegyedik, egyben utolsó aforizma a leghatalmasabb elődök büntetéséről szól, melyet bűneik miatt nyertek
el.

55. Then which of the gifts of thy Lord, (O man,) wilt thou dispute about28?
55. Hát Urad mely kegyét vitatod (ó, ember) 28?

ُّ
﴾٥٦﴿ الن ُذ ِر ْاْلُوَلى

َه َذا َن ِذ ٌير ِهم َن

56. This is a Warner, of the (series of) Warners of old29!
56. Ez egy Figyelmeztető, az előd Figyelmeztetők sorából29!

﴾٥٧﴿ أ َِزَف ْت ْاْل ِزَف ُة

57. The (Judgment) ever approaching draws nigh:
57. Egyre közeledik, minek közelednie kell,

ِ ّللاِ َك
﴾٥٨﴿ اشَف ٌة
َّ َل ْي َس َل َها ِمن ُدو ِن

58. No (soul) but Allah can lay it bare.
58. Allahon kívül nincs, Ki azt visszatartsa.

ِ أََف ِمن ه َذا اْلح ِد
﴾٥٩﴿ يث تَ ْع َج ُبو َن
َ ْ
َ

59. Do ye then wonder at this recital?
59. És ti ezen az elbeszélésen csodálkoztok?

﴾٦٠﴿ َوتَ ْض َح ُكو َن َوََّل تَْب ُكو َن

60. And will ye laugh and not weep,60. Nevettek és nem sírtok,-

ِ وأَنتُم س
﴾٦١﴿ ام ُدو َن
َ ْ َ

61. Wasting your time in vanities?
61. Hiábavalóságokban vesztek el?

ِِ
۩ ﴾٦٢﴿ *اع ُب ُدوا
ْ اس ُج ُدوا َّّلِل َو
ْ َف

62. But fall ye down in prostration to Allah, and adore (Him)30! ۩
28

With a slight modification this forms the refrain of the next Surah but one, the highly artistic Surah of
Rahman. In Surah 54:15, 17 etc., there is a similar refrain in different words. Every gift and benefit you have is
from Allah.
Egy apró változtatással, de a következő Szúra visszatérő refrénje hangzik itt el, Ebben 54:15. 17, stb. a refrén
felsorolja Allah kegyeit, ami az ember oldaláról hálát érdemel.
29

The Prophet before the Quraish (and before us) continues the line of messengers of Allah who have come to
teach mankind and lead men into unity and righteousness. Shall we not listen to his voice? Every day that
passes, the Judgment approaches nearer and nearer. But Allah alone can say at what precise hour it will come
to any of us.
A Próféta azoknak a Prófétáknak a sorát zárja le, akik előtte Allah Üzenetét saját népeiknek elhozták, köztük
tanították az embereket az igazságra, egyenességre, összefogásra, egységre. Nekünk mind hallgatnunk kell rá.
Minden nappal közelebb kerülünk a Végítélethez. Csak Allah egyedül tudja ennek valós idejét.
30

And so we are invited to prostrate ourselves and adore Him. For this is the true end of Revelation and the
true attitude when we understand the world, Nature, History and the working of Allah's Plan.

62. Hát boruljatok le Allahnak és szolgáljátok (Őt) 30!

Leborulásra hívnak Előtte, hogy Igaz imádatunkat kifejezzük. Ezzel ér véget a Kinyilatkoztatás, ami felhívott az
Igaz hozzáállásra, hogy megértsük a Világot, Természetet, Történelmet és Allah tervébe illeszkedhessünk.

