
  متن سوره انسان با ترجمه

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

نَسانِ  َن الدَّْهِر لَْم يَُكن َشْيئًا  َهْل أَتَى َعلَى اْإلِ ِحيٌن ِمّ
ْذُكوًرا﴿   ﴾١مَّ

  )١در خور ذکر نبود؟ ( یزياز روزگار گذشت که چ یبر انسان زمان ايآ

  

ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا  إِنَّا َخلَْقنَا اْإلِ
  ﴾٢بَِصيًرا ﴿

و او را از  ميدي[از مواد و عناصر] آفر یو مختلط ختهيان را از نطفه آمما انس
[از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از  یبه شکل یو شکل یبه حالت یحالت

. ميقرار داد نايپس او را شنوا و ب م،يکامل] درآورد یمضغه به استخوان تا طفل
)٢(  

  

ا َشاِكًرا ا َكفُوًرا ﴿ إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ   ﴾٣َوإِمَّ
  )٣ناسپاس. ( ايسپاس گزار خواهد بود  اي ميما راه را به او نشان داد

  

  ﴾٤إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسَالِسَل َوأَْغَالًال َوَسِعيًرا ﴿
  )۴. (ميو بندها و آتش فروزان آماده کرده ا رهايکافران زنج یما برا

  



  ﴾٥إِنَّ اْألَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا ﴿
به کافور [آن  ختهياش آم یدنينوشند که نوش یم یهمواره از جام کانيهمانا ن

  )۵و معطر] است. ( ديماده سرد، سپ

  

ِ يُفَ  َّ ُرونََها تَْفِجيًرا ﴿َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد    ﴾٦ِجّ
نوشند و آن را به  یاست که همواره بندگان خدا از آن م یآن جام از چشمه ا

  )۶. (دنينما یم یدلخواهشان هرگونه که بخواهند جار

  

هُ ُمْستَِطيًرا ﴿يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُو   ﴾٧َن يَْوًما َكاَن َشرُّ
و گزندش  بيکه آس یکنند، و از روز ی[همانان که] همواره نذرشان را وفا م

  )٧ترسند، ( یگسترده است، م

  

  ﴾٨ِه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا ﴿َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَٰى ُحبِّ 
  )٨کنند. ( یانفاق م ريو اس ميتيو  نيدوست داشتنش، به مسک نيو غذا را در ع

  

ِ َال نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا  َّ إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه 
﴿٩﴾  

 چيو انتظار ه ميکن یخدا اطعام م یخشنود ی:] ما شما را فقط برانديگو ی[و م
  )٩. (ميرا از شما ندار یپاداش و سپاس

  

  

  



  ﴾١٠إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمَطِريًرا ﴿
 یاست م یهولناک اريکه روز عبوس و بس یما از پروردگارمان در روز

  )١٠. (ميترس

  

ِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا ﴿ ُ َشرَّ ذَٰ َّ   ﴾١١فََوقَاُهُم 
به  یو شادمان یو گزند آن روز است و شاداب بيپس خدا نگه دار آنان از آس

  )١١کند. ( یآنان عطا م

  

  ﴾١٢َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا ﴿
 يیبايو حوادث روزگار] شک ینيد في[در برابر تکال نکهيا یو آنان را برا

  )١٢دهد. ( یپاداش م نيشميابر ی[عنبرسرشت] و لباس یبهشت دند،يورز

  

ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى اْألََرائِِك ۖ َال يََرْوَن فِيَها َشْمًسا َوَال 
  ﴾١٣َزْمَهِريًرا ﴿

ناراحت  شي[که از گرما یکه آفتاب یزنند، در حال یم هيدر آنجا بر تخت ها تک
  )١٣( نند،يب یاش به زحمت افتند] نم ی[که از سخت يیشوند] و سرما

  

  ﴾١٤لَُها َوذُِلّلَْت قُُطوفَُها تَْذِليًال ﴿َوَدانِيَةً َعلَْيِهْم ِظَال 
در دسترس است،  یبه آسان شيها وهيو م کيدرختان به آنان نزد یها هيو سا

)١۴(  

  



ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَرا  َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآنِيٍَة ِمْن فِضَّ
﴿١٥﴾  

است]  یدني[که پر از غذا و نوش نيبلور يیاز نقره فام، و قدح ها يیو ظرف ها
  )١۵گردانند؛ ( یآنان م رامونيپ

  

ٍة قَدَُّروَها تَْقِديًرا ﴿   ﴾١٦قََواِريَر ِمْن فِضَّ
  )١۶کرده اند، ( یرياز نقره که آنها را به اندازه مناسب اندازه گ يیجام ها

  

  ﴾١٧َويُْسقَْوَن فِيَها َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجبِيًال ﴿
نوشانند،  یبه آنان ماست،  ليبه زنجب ختهياش آم یدنيکه نوش یو در آنجا جام

)١٧(  

  

ٰى َسْلَسبِيًال ﴿   ﴾١٨َعْينًا فِيَها تَُسمَّ
  )١٨شود، ( دهينام »ليسلسب«در آنجا که  یاز چشمه ا

  

َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن إِذَا َرأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا 
  ﴾١٩َمْنثُوًرا ﴿

گردند، که چون  یاز آنان] م يیرايپذ ی[برا یجاودان ینوجوانان رامونشانيو پ
  )١٩پراکنده اند، ( یديمروار یپندار ینيآنان را بب

  

  



  ﴾٢٠َوإَِذا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكبِيًرا ﴿
  )٢٠( ،ینيبزرگ ب یفراوان و کشور ینعمت ،ینيو چون آنجا را بب

  

َعاِليَُهْم ثِيَاُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن 
ٍة َوَسقَاُهْم َربُّهُ    ﴾٢١ْم َشَرابًا َطُهوًرا ﴿فِضَّ

ستبر است و با  یباينازک و سبز رنگ و د رياز حر يیبر اندامشان جامه ها
 یاز نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان باده طهور به آنان م يیدستبندها

  )٢١نوشاند. (

  

  

َذا َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُُكْم َمْشُكوًرا ﴿   ﴾٢٢إِنَّ َهٰ
ً يقي:] دي[به آنان گو [نعمت ها] پاداش شماست و تالشتان مقبول افتاده  نيا نا

  )٢٢است؛ (

  

ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن تَْنِزيًال ﴿   ﴾٢٣إِنَّا نَْحُن نَزَّ
  )٢٣( م؛يبر تو نازل کرد جيما قرآن را به تدر یبه راست

  

  ﴾٢٤فَاْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَال تُِطْع ِمْنُهْم آثًِما أَْو َكفُوًرا ﴿
از  یکافر ايگنهکار  چيباش، و از ه بايپس در برابر فرمان پروردگارت شک

  )٢۴آنان اطاعت مکن، (

  

  



  ﴾٢٥َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصيًال ﴿
  )٢۵کن. ( اديو صبح و شام نام پروردگارت را 

  

  ﴾٢٦َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَهُ َوَسبِّْحهُ لَْيًال َطِويًال ﴿
. یگو حيتسب یاز شب را سر به سجده گذار، و او را در شب طوالن یو پاره ا

)٢۶(  

  

ُؤَالِء يُِحبُّ  وَن اْلعَاِجلَةَ َويَذَُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيًال إِنَّ َهٰ
﴿٢٧﴾  
زودگذر را دوست دارند [و  یاي[که گنهکار و ناسپاس اند] دن نانيا ديترد یب

 شيرا که پ یکوشند] و روز هولناک و سخت یبه دست آوردن آن م یفقط برا
  )٢٧گذارند. ( یرو دارند وام

  

ْلنَا أَْمثَالَُهْم نَْحُن خَ  لَْقنَاُهْم َوَشَدْدنَا أَْسَرُهْم ۖ َوإَِذا ِشئْنَا بَدَّ
  ﴾٢٨تَْبِديًال ﴿

اعصاب و عضالت] محکم و  یو مفاصلشان را [با رشته ها ميديما آنان را آفر
 رشانيو] امثال و نظا ميکن ی[آنان را نابود م ميو هرگاه بخواه م،ياستوار کرد
  )٢٨. (ميده یآنان قرار م یو فرمانبردارند] به جا عيرا [که مط

  

ِذِه تَْذِكَرةٌ ۖ فََمنْ    ﴾٢٩َشاَء اتََّخذَ إِلَٰى َربِِّه َسبِيًال ﴿ إِنَّ َهٰ
به  یاست؛ پس هر کس بخواهد راه یقرآن] تذکر و هشدار اتي[آ نيهمانا ا

  )٢٩( ند،ي] برگزاتيآ نيبر ا هيپروردگارش [با تک یسو

  



َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما  َّ ُ ۚ إِنَّ  َّ َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن يََشاَء 
﴿٣٠﴾  

ً يقيخواست؛  ديو تا خدا نخواهد، نخواه   )٣٠است. ( ميخدا همواره دانا و حک نا

  

اُء فِي َرْحَمتِِه ۚ َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم َعذَابًا يُْدِخُل َمْن يَشَ 
  ﴾٣١أَِليًما ﴿

دردناک آماده  یستمکاران عذاب یهر کس را بخواهد در رحمتش درآورد و برا
  )٣١کرده است. (

  

  علی العظيمالصدق هللا و 
 راست گفت خدای بززگ و بند مرتبه


