اگر دقت کنید این سه ایه «سوره انسان» پیام مهمی برای انسان ها دارد
اَّلل هالر ْح َم ِن هالر ِح ِيم
ِب ْس ِم ه ِ
 )76سوره انسان (ایهَ :1ه ْل َا َتى َع َلى ْ ِاْل َنس ِان ِح ٌين ِم َن هالد ْه ِر َل ْم َي ُكن َش ْي اًئ هم ْذ ُكو ارا ﴿ :1ايا {در انچه} زمانى

طوالنى {با تکامل جسمی و روحی و تناسخ} برانسان گذشت {در تجربهای} كه {کسب کرده} چيز قابل ذكرى نبود
()1
 )76سوره انسان (ایهِ :2إ هنا َخ َل ْق َنا ْ ِاْل َنس َان ِمن ُّن ْط َف ٍة َا ْم َش ٍاج هن ْب َت ِل ِيه َف َج َع ْل َن ُاه َس ِم ايعا َب ِص ايرا ﴿ :2ما انسان را از
نطفه مختلطى {از مرد و زن} افريديم و {دانش} او را مىازماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم
()2
ورا ﴿﴾۳
إِنَّا َهدَ ْينَاهُ ال َّ
سبِي َل إِ َّما شَا ِك ًرا َوإِ َّما َكفُ ً
انصاریان :ما راه را به او نشان داديم يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس.
خرمشاهی :ما او را به راه آوردهايم ،چه سپاسگزار باشد ،چه ناسپاس
فوالدوند :ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس
قمشهای :ما به حقيقت راه (حق و باطل) را به او نموديم حال خواهد (هدايت پذيرد و) شکر (اين نعمت)
گويد و خواهد (آن نعمت را) کفران کند.
مکارم شیرازی :ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا كفران كند.
مصطفی خرم دل :ما راه را به او نمودهايم ،چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس...
محمد حسین طباطبایی ،تفسیر المیزان :ما به حقيقت راه (حق و باطل ) را به انسان نموديم (و با تمام
حجت بر او رسول فرستاديم ) حاال خواهد هدايت پذيرد و شكر اين نعمت گويد و خواهد آن نعمت را كفران
كند(3).
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بهنام ،ایه شاهد )54 { :سوره قمر(ایه  :32ولقد يسرنا القران ِل ِلذك ِر فهل ِمن مد ِك ٍر ﴿ :32وقطعا قران را {طبق وعده خود که در

سوره بینه دادیم! امروز با تاویل فرستاده موعود} براى پنداموزى اسان كرديم! ،پس ايا پندگيرندهاى هست؟ (} )32
 )76سوره انسان (ایهِ :3إ هنا َه َد ْي َن ُاه ه
الس ِب َيل ِإ هما َشا ِك ارا َو ِإ هما َك ُفو ارا ﴿ :3ما {با فرستادن فرستاده موعود ،به عهدمان

وفا کردیم و با تاویل کردن متشابهات قران} راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس
{توجه :او = انسان}
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 )76سوره انسان (ایهِ :4إ هنا َا ْع َت ْد َنا ِلل َك ِاف ِر َين َسَل ِسَل َو َا ْغَل ًل َو َس ِع ايرا ﴿ :4ما براى كافران {به فرستاده موعود و

ایات تاویل شده ک تاب قران بزرگ و ناسپاسان ،در جهنم} زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان اتش اماده كردهايم
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