
)۸۰سوره عبس (    

مكى و شامل چهل و دو آيه    

    به نام خداوند بخشنده مهربان

)۱ چهره در هم كشيد و رويش را برگرداند.(

)۲ از اين كه كورى نزد او آمد.(

)۳ از كجا مى دانى شايد او تزكيه (پاك) شود؟(

)۴ يا توجه پيدا كند و اين توجه براى او مفيد باشد؟(

)۵ اما كسى كه بى نياز است.(

)۶ تو به او توجه مى كنى.(

)۷ اگر تزكيه و پاك نشود اشكالى بر تو نيست.(

)۸ اما كسى كه با عجله پيش تو مى آيد.(

)۹ در حالى كه از خدا مى ترسد.(

)۱۰ تو از او غفلت مى كنى؟(

)۱۱( قرآن تذكرى است.، اين طور كه فكر كرده اى نيست

)۱۲(هر كس كه بخواهد متوجه آن مى شود. 

)۱۳ در نامه هاى گرانقدرى است.(

)۱۴ نامه هايى وال و پاك.(

)۱۶ و ۱۵ به دست سفيرانى بزرگوار و نيكوكار.(

)۱۷( نابودباد انسانى كه اين قدر ناسپاسى مى كند.

)۱۸ خدا او را از چه چيزى خلق كرده؟(

)۱۹ خدا او را از نطفه اى ناچيز خلق كرد و به اندازه ساخت.(

)۲۰ بعد راه را برايش آسان ساخت.(



)۲۱ بعد جانش را گرفت و در گور دفنش كرد.(

)۲۲ و هر وقت بخواهد دوباره زنده اش مى كند.(

)۲۳ اين طور كه فكر مى كند نيست، هنوز دستورى كه خدا به او داده انجام نداده است.(

)۲۴(انسان بايد به غذايش بنگرد. 

)۲۵ ما باران را فرستاديم.(

)۲۶ و زمين را شكافتيم.(

 و دانه و انگور و سبزى و زيتون و درخت خرما و باغ هاى پردرخت و ميوه و علف در آن

)۳۱ تا ۲۷رويانديم.(

)۳۲ تا شما و چارپايانتان از آن استفاده كنيد.(

)۳۳ وقتى صداى مهيب برآيد.(

)۳۶ تا ۳۴( روزى كه انسان از برادرش و مادر و پدرش و همسر و فرزندش فرار مى كند.

)۳۷ هر كسى از آن ها در آن روز كارى دارد كه سرگرم آن است.(

)۳۸ چهره هايى در آن روز روشن است.(

)۳۹ و خندان و شادند.(

)۴۰ و بر چهره هايى در آن روز غبار است.(

)۴۱ سياهى آن ها را پوشانده.(

)۴۲( آن ها افراد بى ايمان و بدكار هستند.

 


