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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن  ،امید است که این هدیه ناقابل بتواند

در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد.
اگر در اجرای پاورها با بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را از وبالگ دریافت

و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی
فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید .

با تشکر .گیتی نورد.
http://dawargiti2.mihanblog.com
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پاورپوینت قرآن نهم

یک

دهم
تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

http://dawargiti2.mihanblog.com

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب
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ارتباط تلگرامی

@Dgsarab

کانال تلگرامی ما

https://t.me/dawargiti

کلامت جدید

تالوت
انس با قرآن
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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َفال أُ ْق ِس ُم ِب َر ِّب الْ َمشَ ارِقِ َوالْ َمغَار ِِب إِنَّا لَقَا ِد ُرونَ ﴿َ ﴾٤٠ع ََل أَنْ نُ َب ِّد َل َخ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َو َما نَ ْح ُن ِِبَ ْس ُبو ِقی َن ﴿َ ﴾٤١ف َذ ْر ُه ْم َیخُوضُ وا َو َیلْ َع ُبوا َح َّتى ُیال ُقوا
ِسا ًعا کَأَنَّ ُه ْم إِ ََل ن ُُص ٍب یُو ِفضُ ونَ ﴿ ﴾٤٣خ ِ
یَ ْو َم ُه ُم الَّ ِذی یُو َع ُدونَ ﴿ ﴾٤٢یَ ْو َم یَ ْخ ُر ُجونَ ِم َن األ ْج َد ِ
َاش َع ًة أَبْ َصا ُر ُه ْم تَ ْر َه ُق ُه ْم ِذلَّة َذلِکَ الْ َی ْو ُم الَّ ِذی
اث ِ َ
کَانُوا یُو َع ُدونَ ﴿﴾٤٤
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا نُو ًحا إِ ََل َق ْو ِم ِه أَنْ أَنْ ِذ ْر َق ْو َمکَ ِم ْن َق ْبلِ أَنْ َیأْتِ َی ُه ْم َع َذاب أَلِیم ﴿َ ﴾١ق َال َیا َق ْو ِم إِنِّی لَک ُْم نَ ِذیر ُمبِین ﴿ ﴾٢أَنِ ا ْع ُب ُدوا الل ََّه َواتَّقُو ُه
َوأَ ِطی ُعونِ ﴿ ﴾٣یَ ْغ ِف ْر لَک ُْم ِم ْن ُذنُو ِبک ُْم َویُ َؤ ِّخ ْرک ُْم إِ ََل أَ َجلٍ ُم َس ًّمى إِنَّ أَ َج َل اللَّ ِه إِ َذا َجا ََ ال یُ َؤ َّخ ُر لَ ْو کُ ْن ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٤ق َال َر ِّب إِنِّی َد َع ْو ُت َق ْو ِمی
َصوا َو ْاس َتک َ َُْبوا
لَ ْیال َونَ َها ًرا ﴿َ ﴾٥فل َْم یَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِی إِال ِف َرا ًرا ﴿َ ﴾٦وإِنِّی کُل ََّام َد َع ْوتُ ُه ْم لِ َت ْغ ِف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أَ َصا ِب َع ُه ْم ِفی آ َذانِه ِْم َو ْاس َتغْشَ ْوا ثِ َیابَ ُه ْم َوأَ َ ُّ
ِسا ًرا ﴿َ ﴾٩ف ُقل ُْت ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّبک ُْم إِن َُّه کَانَ َغفَّا ًرا ﴿﴾١٠
ِس ْر ُت لَ ُه ْم إِ ْ َ
ْاس ِتکْ َبا ًرا ﴿ ﴾٧ثُ َّم إِنِّی َد َع ْوتُ ُه ْم جِ َها ًرا ﴿ ﴾٨ثُ َّم إِنِّی أَ ْعلَ ْن ُت لَ ُه ْم َوأَ ْ َ
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الس َام ََ َعلَ ْیک ُْم ِم ْد َرا ًرا ﴿َ ﴾١١و ُی ْم ِد ْدک ُْم ِبأَ ْم َو ٍال َو َب ِنی َن َو َی ْج َع ْل لَک ُْم َج َّن ٍ
ات َو َی ْج َع ْل لَک ُْم أَنْ َها ًرا ﴿َ ﴾١٢ما لَک ُْم ال تَ ْر ُجونَ لِلَّ ِه َو َقا ًرا
ُی ْر ِسلِ َّ
ف َخل ََق الل َُّه َس ْب َع َس َام َو ٍ
ِسا ًجا
﴿َ ﴾١٣و َق ْد َخلَ َقک ُْم أَطْ َوا ًرا ﴿ ﴾١٤أَل َْم تَ َر ْوا کَ ْی َ
ات ِط َبا ًقا ﴿َ ﴾١٥و َج َع َل الْ َق َم َر ِفی ِه َّن نُو ًرا َو َج َع َل الشَّ ْم َس ِ َ

﴿َ ﴾١٦والل َُّه أَنْ َب َتک ُْم ِم َن األ ْر ِض نَ َباتًا ﴿ ﴾١٧ثُ َّم یُ ِع ُیدک ُْم ِفی َها َویُ ْخ ِر ُجک ُْم إِ ْخ َرا ًجا ﴿َ ﴾١٨والل َُّه َج َع َل لَک ُُم األ ْر َض ب َِساطًا ﴿ ﴾١٩لِ َت ْسلُکُوا
ِم ْن َها ُس ُبال ِف َجا ًجا ﴿َ ﴾٢٠ق َال نُوح َر ِّب إِنَّ ُه ْم َع َص ْونِی َواتَّ َب ُعوا َم ْن ل َْم یَ ِز ْد ُه َمال ُُه َو َول َُد ُه إِال خ ََسا ًرا ﴿َ ﴾٢١و َمکَ ُروا َمکْ ًرا کُ َّبا ًرا ﴿َ ﴾٢٢و َقالُوا

ال تَ َذ ُرنَّ آلِ َه َتک ُْم َوال تَ َذ ُرنَّ َو ًّدا َوال ُس َوا ًعا َوال َیغ َ
ُوث َو َی ُع َ
َْسا ﴿َ ﴾٢٣و َق ْد أَضَ لُّوا کَ ِثی ًرا َوال تَ ِز ِد الظَّالِ ِمی َن إِال ضَ الال ﴿ِ ﴾٢٤م َّام
وق َون ْ ً
خ َِطی َئاتِه ِْم أُ ْغ ِر ُقوا َفأُ ْد ِخلُوا نَا ًرا َفل َْم َیجِ ُدوا لَ ُه ْم ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه أَن َْصا ًرا ﴿َ ﴾٢٥و َق َال نُوح َر ِّب ال تَ َذ ْر َع ََل األ ْر ِض ِم َن الْکَا ِفرِی َن َد َّیا ًرا ﴿﴾٢٦
إِنَّکَ إِنْ تَ َذ ْر ُه ْم ُی ِضلُّوا ِع َبا َدکَ َوال َیلِ ُدوا إِال َفاجِ ًرا کَفَّا ًرا ﴿َ ﴾٢٧ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِی َولِ َوالِ َد َّی َولِ َم ْن َدخ ََل َب ْی ِت َی ُم ْؤ ِم ًنا َولِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات َوال
تَ ِز ِد الظَّالِ ِمی َن إِال تَ َبا ًرا ﴿﴾٢٨
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ترجمه
َفال أُ ْق ِس ُم ِب َر ِّب الْ َمشَ ارِقِ َوالْ َمغَار ِِب إِنَّا لَقَا ِد ُرونَ ﴿َ ﴾٤٠ع ََل أَنْ نُ َبدِّ َل َخ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َو َما نَ ْح ُن
ِبِ َ ْس ُبو ِقی َن ﴿َ ﴾٤١ف َذ ْر ُه ْم یَخُوضُ وا َویَلْ َع ُبوا َح َّتى یُال ُقوا یَ ْو َم ُه ُم الَّ ِذی یُو َعدُ ونَ ﴿ ﴾٤٢یَ ْو َم
ِسا ًعا کَأَنَّ ُه ْم إِ ََل ن ُُص ٍب یُو ِفضُ ونَ ﴿ ﴾٤٣خ ِ
یَ ْخ ُر ُجونَ ِم َن األ ْجدَ ِ
َاش َع ًة أَبْ َصا ُر ُه ْم تَ ْر َه ُق ُه ْم
اث ِ َ

ِذلَّة َذلِکَ الْ َی ْو ُم الَّ ِذی کَانُوا یُو َعدُ ونَ ﴿﴾٤٤

سوگند به پروردگار مرشقها و مغربها كه ما قادریم)۴0( ...
كه جاى آنان را به كساىن بدهیم كه از آنها بهرتند; و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد! ()۴1
آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازى كنند تا زماىن كه روز موعود خود را
مالقات منایند! ()۴2
هامن روز كه از قَبها بْسعت خارج مىشوند ،گویى به سوى بتها مىدوند)۴3( ...
در حاَل كه چشمهایشان از رشم و وحشت به زیر افتاده ،و پردهاى از ذلت و خوارى آنها را
پوشانده است! این هامن روزى است كه به آنها وعده داده مىشد! ()۴۴

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا نُو ًحا إِ ََل َق ْو ِم ِه أَنْ أَنْ ِذ ْر َق ْو َمکَ ِم ْن َق ْبلِ أَنْ یَأْتِ َی ُه ْم َع َذاب أَلِیم ﴿َ ﴾١ق َال یَا َق ْو ِم
إِنِّی لَک ُْم نَ ِذیر ُمبِین ﴿ ﴾٢أَنِ ا ْع ُبدُ وا اللَّهَ َواتَّقُو ُه َوأَ ِطی ُعونِ ﴿ ﴾٣یَ ْغ ِف ْر لَک ُْم ِم ْن ُذنُو ِبک ُْم
َویُ َؤ ِّخ ْرک ُْم إِ ََل أَ َجلٍ ُم َس ًّمى إِنَّ أَ َج َل اللَّ ِه إِ َذا َجا ََ ال یُ َؤ َّخ ُر لَ ْو کُ ْن ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٤ق َال َر ِّب
إِنِّی َد َع ْو ُت َق ْو ِمی لَ ْیال َونَ َها ًرا ﴿َ ﴾٥فل َْم یَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِی إِال ِف َرا ًرا ﴿َ ﴾٦وإِنِّی کُل ََّام َد َع ْوتُ ُه ْم
َصوا َو ْاس َتک َ َُْبوا ْاس ِتکْ َبا ًرا ﴿﴾٧
لِ َت ْغ ِف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أَ َصا ِب َع ُه ْم ِفی آ َذانِه ِْم َو ْاس َت ْغشَ ْوا ثِ َیابَ ُه ْم َوأَ َ ُّ
ِسا ًرا ﴿َ ﴾٩ف ُقل ُْت
ِس ْر ُت لَ ُه ْم إِ ْ َ
ثُ َّم إِنِّی َد َع ْوتُ ُه ْم جِ َها ًرا ﴿ ﴾٨ثُ َّم إِنِّی أَ ْعلَ ْن ُت لَ ُه ْم َوأَ ْ َ
ْاس َت ْغ ِف ُروا َربَّک ُْم إِنَّهُ کَانَ َغفَّا ًرا ﴿﴾١٠

ترجمه سوره معارج  /نوح
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بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم( :قوم خود را انذار كن پيش از آنكه عذاب دردناك
به ِساغشان آيد!) « »1گفت( :اى قوم! من براى شام بيمدهنده آشكارى هستم »2« ،كه خدا را
پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت مناييد! « »3اگر چنني كنيد ،خدا گناهانتان
را مىآمرزد و تا زمان مع ّينى شام را عمر مىدهد؛ زيرا هنگامى كه اجل الهى فرا رسد ،تأخريى
نخواهد داشت اگر مىدانستيد!) «[ »۴نوح] گفت( :پروردگارا! من قوم خود را شب و روز
حق بر آنان نيفزود! « »6و من
[بسوى تو] دعوت كردم »5« ،ا ّما دعوت من چيزى جز فرار از ّ
هر زمان آنها را دعوت كردم كه [اميان بياورند و] تو آنها را بيامرزى ،انگشتان خويش را در
گوشهايشان قرار داده و لباسهايشان را بر خود پيچيدند ،و در مخالفت اَصار ورزيدند و به
شدّ ت استكبار كردند! « »7سپس من آنها را با صداى بلند [به اطاعت فرمان تو] دعوت كردم،
« »8سپس آشكارا و نهان [حقيقت توحيد و اميان را] براى آنان بيان داشتم! « »9به آنها گفتم:
(از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است»10« ...
صفحه بعد
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الس َام ََ َعلَ ْیک ُْم ِمدْ َرا ًرا ﴿َ ﴾١١ویُ ْم ِد ْدک ُْم ِبأَ ْم َو ٍال َوبَ ِنی َن َویَ ْج َع ْل لَک ُْم َج َّن ٍ
ات َویَ ْج َع ْل
یُ ْر ِسلِ َّ
لَک ُْم أَنْ َها ًرا ﴿َ ﴾١٢ما لَک ُْم ال تَ ْر ُجونَ لِلَّ ِه َو َقا ًرا ﴿َ ﴾١٣و َقدْ َخلَ َقک ُْم أَطْ َوا ًرا ﴿ ﴾١٤أَل َْم تَ َر ْوا
ف َخل ََق اللَّهُ َس ْب َع َس َام َو ٍ
ِسا ًجا
کَ ْی َ
ات ِط َبا ًقا ﴿َ ﴾١٥و َج َع َل الْ َق َم َر ِفی ِه َّن نُو ًرا َو َج َع َل الشَّ ْم َس ِ َ
﴿َ ﴾١٦واللَّهُ أَنْ َب َتک ُْم ِم َن األ ْر ِض نَ َباتًا ﴿ ﴾١٧ثُ َّم یُ ِعیدُ ک ُْم ِفی َها َویُ ْخ ِر ُجکُ ْم إِ ْخ َرا ًجا ﴿﴾١٨
َواللَّهُ َج َع َل لَک ُُم األ ْر َض ب َِساطًا ﴿ ﴾١٩لِ َت ْسلُکُوا ِم ْن َها ُس ُبال ِف َجا ًجا ﴿َ ﴾٢٠ق َال نُوح َر ِّب إِنَّ ُه ْم
َع َص ْونِی َواتَّ َب ُعوا َم ْن ل َْم یَ ِز ْد ُه َمالُهُ َو َولَدُ ُه إِال خ ََسا ًرا ﴿َ ﴾٢١و َمکَ ُروا َمکْ ًرا کُ َّبا ًرا ﴿﴾٢٢
َو َقالُوا ال تَ َذ ُرنَّ آلِ َه َتک ُْم َوال تَ َذ ُرنَّ َو ًّدا َوال ُس َوا ًعا َوال یَغ َ
ُوث َویَ ُع َ
َْسا ﴿َ ﴾٢٣و َقدْ
وق َون ْ ً
أَضَ لُّوا کَ ِثی ًرا َوال تَ ِز ِد الظَّالِ ِمی َن إِال ضَ الال ﴿ِ ﴾٢٤م َّام خ َِطی َئاتِه ِْم أُ ْغ ِر ُقوا َفأُ ْد ِخلُوا نَا ًرا َفل َْم
یَجِ دُ وا لَ ُه ْم ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه أَن َْصا ًرا ﴿َ ﴾٢٥و َق َال نُوح َر ِّب ال تَ َذ ْر َع ََل األ ْر ِض ِم َن الْکَا ِفرِی َن
َدیَّا ًرا ﴿ ﴾٢٦إِنَّکَ إِنْ تَ َذ ْر ُه ْم یُ ِضلُّوا ِع َبا َدکَ َوال یَلِدُ وا إِال فَاجِ ًرا کَفَّا ًرا ﴿َ ﴾٢٧ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِی

َولِ َوالِدَ َّی َولِ َم ْن َدخ ََل بَ ْی ِت َی ُم ْؤ ِم ًنا َولِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات َوال تَ ِز ِد الظَّالِ ِمی َن إِال تَ َبا ًرا ﴿﴾٢٨

ترجمه سوره نوح

صفحه قبل

تا بارانهاى پربركت آسامن را پى در پى بر شام فرستد »11« ،و شام را با اموال و فرزندان
فراوان كمك كند و باغهاى ِسسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد! « »12چرا شام
براى خدا عظمت قائل نيستيد؟! « »13در حاَل كه شام را در مراحل مختلف آفريد [تا از
نطفه به انسان كامل رسيديد]! « »1۴آيا منىدانيد چگونه خداوند هفت آسامن را يىك
باالى ديگرى آفريده است »15« ،و ماه را در ميان آسامنها مايه روشنايى ،و خورشيد را
چراغ فروزاىن قرار داده است؟! « »16و خداوند شام را همچون گياهى از زمني رويانيد،
« »17سپس شام را به هامن زمني بازمىگرداند ،و بار ديگر شام را خارج مىسازد! « »18و
خداوند زمني را براى شام فرش گسرتدهاى قرار داد »19« ...تا از راههاى وسيع و درههاى
آن بگذريد [و به هر جا مىخواهيد برويد]!) « »20نوح [بعد از نوميدى از هدايت آنان]
گفت( :پروردگارا! آنها نافرماىن من كردند و از كساىن پريوى منودند كه اموال و فرزندانشان
چيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است! « »21و [اين رهَبان گمراه] مكر عظيمى به كار
بردند »22« ...و گفتند :دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد [به خصوص] بتهاى ( َود)،
(سواع)( ،يغوث)( ،يعوق) و (نْس) را رها نكنيد! « »23و آنها گروه بسيارى را گمراه
كردند! خداوندا ،ظاملان را جز ضاللت ميفزا!) «[ »2۴آرىِ ،سانجام] همگى بخاطر
گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند ،و جز خدا ياوراىن براى خود نيافتند!
« »25نوح گفت( :پروردگارا! هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار! « »26چرا كه
اگر آنها را باقى بگذارى ،بندگانت را گمراه مىكنند و جز نسَل فاجر و كافر به وجود
منىآورند! « »27پروردگارا! مرا ،و پدر و مادرم و متام كساىن را كه با اميان وارد خانه من
شدند ،و جميع مردان و زنان بااميان را بيامرز؛ و ظاملان را جز هالكت ميفزا!) «»28
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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن  ،امید است که این هدیه ناقابل
بتواند در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد.
اگر در اجرای پاورها با بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را از وبالگ
دریافت و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال استفاده منایید تا ازبهم
ریختگی فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید
با تشکر .گیتی نورد.

http://dawargiti2.mihanblog.com
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پاورپوینت قرآن نهم

درس دهم جلسه دو
تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

http://dawargiti2.mihanblog.com

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

یَا أَیُّ َها الْ ُم َّز ِّم ُل ﴿ُ ﴾١ق ِم اللَّ ْی َل إِال َقلِیال ﴿ ﴾٢نِ ْصف َُه أَ ِو انْق ُْص ِم ْن ُه َقلِیال ﴿ ﴾٣أَ ْو ِز ْد َعلَ ْی ِه َو َرت ِِّل الْ ُق ْرآنَ تَ ْرتِیال ﴿ ﴾٤إِنَّا َس ُنلْ ِقی َعلَ ْیکَ
َق ْوال ثَ ِقیال ﴿ ﴾٥إِنَّ ن َِاش َئ َة اللَّ ْی ِل ِه َی أَشَ ُّد َوطْ ًئا َوأَ ْق َو ُم ِقیال ﴿ ﴾٦إِنَّ لَکَ ِفی اَل َّن َها ِر َس ْب ًحا طَوِیال ﴿َ ﴾٧وا ْذکُ ِر ْاس َم َر ِّبکَ َوتَ َب َّت ْل إِلَ ْی ِه
رشقِ َوالْ َم ْغ ِر ِب ال إِل ََه إِال ُه َو َفاتَّ ِخ ْذ ُه َو ِکیال ﴿َ ﴾٩و ْاص ِ ِْب َع ََل َما َیقُولُونَ َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا َج ِمیال ﴿َ ﴾١٠و َذ ْرنِی
تَ ْب ِتیال ﴿َ ﴾٨ر ُّب الْ َم ْ ِ
ف
یام ﴿ ﴾١٣یَ ْو َم تَ ْر ُج ُ
یام ﴿َ ﴾١٢وطَ َعا ًما َذا ُغ َّص ٍة َو َع َذابًا أَلِ ً
َوالْ ُمکَ ِّذبِی َن أُولِی ال َّن ْع َم ِة َو َم ِّهلْ ُه ْم َقلِیال ﴿ ﴾١١إِنَّ ل ََدیْ َنا أَنْکَاال َو َج ِح ً
األ ْر ُض َوالْجِ َب ُال َوکَان َِت الْجِ َب ُال کَ ِثی ًبا َمهِیال ﴿ ﴾١٤إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا إِلَ ْیک ُْم َر ُسوال شَ ا ِه ًدا َعلَ ْیک ُْم ک ََام أَ ْر َسلْ َنا إِ ََ ِف ْر َع ْونَ َر ُسوال ﴿َ ﴾١٥ف َع ََص

الس َام ُء ُم ْنف َِط ٌر ِب ِه کَانَ َو ْع ُد ُه
ِف ْر َع ْونُ ال َّر ُس َول َفأَ َخ ْذنَا ُه أَ ْخ ًذا َوبِیال ﴿َ ﴾١٦فکَ ْی َ
ف تَ َّتقُونَ إِنْ کَ َف ْرت ُْم یَ ْو ًما یَ ْج َع ُل الْ ِول َْدانَ ِشی ًبا ﴿َّ ﴾١٧
َم ْف ُعوال ﴿ ﴾١٨إِنَّ َه ِذ ِه تَ ْذ ِک َر ٌة َف َم ْن شَ ا َء اتَّ َخ َذ إِ ََ َر ِّب ِه َسبِیال ﴿﴾١٩
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ترجمه

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

َیا أَ ُّی َها الْ ُم َّز ِّم ُل ﴿ُ ﴾١ق ِم اللَّ ْی َل إِال َقلِیال ﴿ ﴾٢نِ ْص َفهُ أَ ِو انْق ُْص ِم ْنهُ َقلِیال ﴿َ ﴾٣أ ْو
ِز ْد َعلَ ْی ِه َو َرتِّلِ الْ ُق ْرآنَ تَ ْرتِیال ﴿ ﴾٤إِنَّا َس ُنلْ ِقی َعلَ ْیکَ َق ْوال ثَ ِقیال ﴿ ﴾٥إِنَّ ن َِاش َئ َة
اللَّ ْیلِ ِه َی أَشَ دُّ َوطْ ًئا َوأَ ْق َو ُم ِقیال ﴿ ﴾٦إِنَّ لَکَ ِفی اَل َّن َها ِر َس ْب ًحا طَوِیال ﴿َ ﴾٧وا ْذکُ ِر
رشقِ َوالْ َم ْغر ِِب ال إِلَهَ إِال ُه َو َفاتَّ ِخ ْذ ُه
ْاس َم َر ِّبکَ َوتَ َب َّت ْل إِلَ ْی ِه تَ ْب ِتیال ﴿َ ﴾٨ر ُّب الْ َم ْ ِ
َو ِکیال ﴿َ ﴾٩و ْاص ِ ِْب َع ََل َما یَقُولُونَ َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا َج ِمیال ﴿َ ﴾١٠و َذ ْرنِی

یام ﴿﴾١٢
َوالْ ُمکَ ِّذبِی َن أُولِی ال َّن ْع َم ِة َو َم ِّهلْ ُه ْم َقلِیال ﴿ ﴾١١إِنَّ لَدَ یْ َنا أَنْکَاال َو َج ِح ً
ف األ ْر ُض َوالْجِ َب ُال َوکَان َِت الْجِ َب ُال
یام ﴿ ﴾١٣یَ ْو َم تَ ْر ُج ُ
َوطَ َعا ًما َذا غ َُّص ٍة َو َع َذابًا أَلِ ً
کَ ِثی ًبا َمهِیال ﴿ ﴾١٤إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا إِلَ ْیک ُْم َر ُسوال شَ ا ِهدً ا َعلَ ْیک ُْم ک ََام أَ ْر َسلْ َنا إِ ََ ِف ْر َع ْونَ

ف تَ َّتقُونَ إِنْ
َر ُسوال ﴿َ ﴾١٥ف َع ََص ِف ْر َع ْونُ ال َّر ُس َول َفأَ َخ ْذنَا ُه أَ ْخ ًذا َوبِیال ﴿َ ﴾١٦فکَ ْی َ
الس َام ُء ُم ْنف َِط ٌر ِب ِه کَانَ َو ْعدُ ُه َم ْف ُعوال
کَ َف ْرت ُْم یَ ْو ًما یَ ْج َع ُل الْ ِولْدَ انَ ِشی ًبا ﴿َّ ﴾١٧
﴿ ﴾١٨إِنَّ َه ِذ ِه تَ ْذ ِک َر ٌة َف َم ْن شَ ا َء اتَّ َخ َذ إِ ََ َر ِّب ِه َسبِیال ﴿﴾١٩
ترجمه سوره مزمل
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اى جامه به خود پیچیده! ()1
شب را ،جز كمى ،بپاخیز! ()2
نیمى از شب را ،یا كمى از آن كم كن)3( ،
یا بر نصف آن بیفزا ،و قرآن را با دقت و تامل بخوان; ()۴
چرا كه ما بزودى سخنى سنگین به تو القا خواهیم كرد! ()۵
مسلام مناز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامتتر است! ()۶
و تو در روز تالش مستمر و طوالىن خواهى داشت! ()۷
و نام پروردگارت را یاد كن و تنها به او دل ببند! ()۸
هامن پروردگار رشق و غرب كه معبودى جز او نیست ،او را نگاهبان و وكیل خود انتخاب كن)۹( ،
و در برابر آنچه (دشمنان) مىگویند شكیبا باش و بطرزى شایسته از آنان دورى گزین! ()10
و مرا با تكذیبكنندگان صاحب نعمت واگذار ،و آنها را كمى مهلت ده)11( ،
كه نزد ما غل و زنجیرها و (آتش) دوزخ است)12( ،
و غذایى گلوگیر ،و عذاىب دردناك)13( ،
در آن روز كه زمین و كوهها سخت به لرزه درمىآید ،و كوهها (چنان درهم كوبیده مىشود كه) به شكل
تودههایى از شن نرم درمىآید! ()1۴
ما پیامِبى به سوى شام فرستادیم كه گواه بر شامست ،هامن گونه كه به سوى فرعون رسوَ فرستادیم!
()1۵
(وَ) فرعون به مخالفت و نافرماىن آن رسول برخاست ،و ما او را سخت مجازات كردیم! ()1۶
شام (نیز) اگر كافر شوید ،چگونه خود را (از عذاب الهى) بر كنار مىدارید؟! در آن روز كه كودكان را پیر
مىكند)1۷( ،
و آسامن از هم شكافته مىشود ،و وعده او شدىن و حتمى است)1۸( .
این هشدار و تذكرى است ،پس هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمىگزیند! ()1۹
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به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
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