
)۷۶  سوره انسان (  

مدنى و شامل سى و يك آيه    

    به نام خداوند بخشنده مهربان

)۱ آيا بر انسان مدت زمانى نگذشت كه چيز قابل توجهى نبود؟(

)۲ ما انسان را از نطفه مخلوطى آفريديم و او را امتحان مى كنيم و او را شنوا و بينا ساختيم.(

)۳( ما راه را به او نشان داديم، چه شكرگزارى كند چه ناسپاسى نمايد.

)۴ ما براى منكران زنجيرها و غل ها و آتش جهنم آماده كرده ايم.(

)۵ نيكوكاران از جامى كه شرابش مخلوط با كافور است مى نوشند.(

)۶ چشمه اى كه بندگان خدا از آن مى نوشند آن را هر طور كه بخواهند روان مى سازند.(

)۷ به نذر خود وفا مى كنند و از روزى كه شرش همه جا را فرامى گيرد مى ترسند.(

)۸( به مسكين و يتيم و اسير غذا مى دهند. و با علقه به او (به خدا)

 ما براى رضاى خدا شما را سير مى كنيم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزارى)و مى گويند:( 

)۹نداريم.(

)۱۰ ما از عذاب خداوندمان در روزى خشن و سخت مى ترسيم.(

)۱۱ درنتيجه خدا آن ها را از شر آن روز حفظ كرد و به آنان شادى و سرور بخشيد.(

)۱۲ پاداش آن ها به علت صبرى كه كردند بهشت و لباس هاى ابريشمى است.(

)۱۳ در آن بهشت بر تخت ها تكيه مى زنند و در آن جا آفتاب داغ و سرماى سخت نمى بينند.(

)۱۴ سايه هاى درختانش به آن ها مى افتد و ميوه هايش در دسترس و اختيار آن ها است.(

)۱۵ و ظرف هاى نقره اى و كاسه هاى شيشه اى دور آن ها مى گردانند.(

)۱۶ شيشه هايى از نقره كه به اندازه درست كرده اند.(

)۱۷ در آن بهشت از جام هايى كه با زنجبيل مخلوط است به آن ها مى نوشانند.(

)۱۸ در آن چشمه اى است كه نامش سلسبيل است.(



 و دور آن ها جوانانى جاودانى مى گردند. وقتى آن ها را ببينى خيال مى كنى مرواريدهاى پراكنده

)۱۹هستند.(

)۲۰ وقتى آن را ببينى، آنجا نعمت و فرمانروايى بزرگى مى بينى.(

 بر اندام آن ها لباس حرير سبزرنگ نازك و كلفت هست و با دستبندهاى نقره اى زينت شده اند. و

)۲۱خداوندشان نوشيدنى پاك به آن ها مى نوشاند.(

)۲۲ اين پاداش شما است و از كوشش شما قدردانى مى شود.(

)۲۳( ما قرآن را بر تو نازل كرديم.

 بنابراين براى حكم خداوندت صبر و استقامت داشته باش و از هيچ گناه كار يا فرد بى ايمان و

)۲۴(ناسپاس آن ها اطاعت نكن.

)۲۵ و نام خداوندت را صبح و شب ذكر كن.(

)۲۶ و شبانگاه برايش سجده كن و در شب طولنى تسبيح او را بگو.(

)۲۷ اين ها دنياى زودگذر را دوست دارند و پشت سر خودشان روز سنگينى را به جا مى گذارند.(

 ما آن ها را خلق كرديم و ساختمان وجودشان را محكم كرديم. هر وقت بخواهيم آن ها را با عده

)۲۸ديگرى كه مثل آن ها هستند عوض مى كنيم.(

 پس هر كس ميل داشته باشد راهى به سوى خداوندش در پيش مى گيرد.(اين قرآن تذكرى است. 

۲۹(

)۳۰ شما فقط چيزى را مى خواهيد كه خدا بخواهد. چون خدا دانا و حكيم است.(

)۳۱( براى ظالمين عذاب پردردى آماده كرده است. هر كس را بخواهد داخل رحمتش مى كند و

 


