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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

دوم

یک

تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

http://dawargiti2.mihanblog.com

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب

ارتباط تلگرامی

@Dgsarab

کانال تلگرامی ما

https://t.me/dawargiti
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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
ِین ﴿ ﴾٢إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ِفی لَ ْیلَ ٍة ُم َبا َرکَ ٍة إِنَّا کُ َّنا ُم ْن ِذ ِری َن ﴿ِ ﴾٣فی َها ُی ْف َر ُق ک ُُّل أَ ْم ٍر َح ِک ٍیم ﴿﴾٤
حم ﴿َ ﴾١والْ ِک َت ِ
اب الْ ُمب ِ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َو َما بَ ْی َن ُه َام
یع الْ َعلِ ُ
الس ِم ُ
یم ﴿َ ﴾٦ر ِّب َّ
أَ ْم ًرا ِم ْن ِع ْن ِدنَا إِنَّا کُ َّنا ُم ْر ِسلِی َن ﴿َ ﴾٥ر ْح َم ًة ِم ْن َربِّکَ إِن َُّه ُه َو َّ
یت َر ُّبک ُْم َو َر ُّب آ َبائِک ُُم األ َّولِی َن ﴿َ ﴾٨ب ْل ُه ْم ِفی شَ کٍّ َیلْ َع ُبونَ ﴿﴾٩
إِنْ کُ ْن ُت ْم ُمو ِق ِنی َن ﴿ ﴾٧ال إِل ََه إِال ُه َو ُی ْحیِی َو ُی ِم ُ
اب إِنَّا
الس َام ُء ب ُِدخَانٍ ُمب ٍ
یم ﴿َ ﴾١١ربَّ َنا اک ِْش ْ
اب أَلِ ٌ
ف َع َّنا الْ َع َذ َ
اس َه َذا َع َذ ٌ
ِین ﴿ ﴾١٠یَغ ََْش ال َّن َ
َفا ْرتَ ِق ْب یَ ْو َم تَأْتِی َّ

ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴿ ﴾١٢أَ ََّّن لَ ُه ُم ال ِّذکْ َرى َو َق ْد َجا َء ُه ْم َر ُس ٌول ُمبِی ٌن ﴿ ﴾١٣ثُ َّم تَ َولَّ ْوا َع ْن ُه َو َقالُوا ُم َعل ٌَّم َم ْْج ُنونٌ ﴿ ﴾١٤إِنَّا
اب َقلِیال إِنَّک ُْم َعائِ ُدونَ ﴿ ﴾١٥یَ ْو َم نَ ْب ِط ُش الْ َبطْشَ َة الْک ْ َُْبى إِنَّا ُم ْن َت ِق ُمونَ ﴿َ ﴾١٦ولَق َْد َف َت َّنا َق ْبلَ ُه ْم َق ْو َم
ک َِاشفُوا الْ َع َذ ِ

یم ﴿ ﴾١٧أَنْ أَ ُّدوا إِل ََّی ِع َبا َد اللَّ ِه إِنِّی لَک ُْم َر ُس ٌول أَ ِمی ٌن ﴿﴾١٨
ِف ْر َع ْونَ َو َجا َء ُه ْم َر ُس ٌول کَ ِر ٌ
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ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
ِین ﴿ ﴾٢إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ِفی لَ ْیلَ ٍة ُم َبا َرکَ ٍة إِنَّا کُ َّنا ُم ْن ِذرِی َن ﴿﴾٣
حم ﴿َ ﴾١والْ ِک َت ِ
اب الْ ُمب ِ
ِفی َها یُ ْف َر ُق ک ُُّل أَ ْم ٍر َح ِک ٍیم ﴿ ﴾٤أَ ْم ًرا ِم ْن ِع ْن ِدنَا إِنَّا کُ َّنا ُم ْر ِسلِی َن ﴿َ ﴾٥ر ْح َم ًة ِم ْن
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َو َما بَ ْی َن ُه َام إِنْ کُ ْن ُت ْم
یع الْ َعلِ ُ
الس ِم ُ
یم ﴿َ ﴾٦ر ِّب َّ
َربِّکَ إِنَّهُ ُه َو َّ
یت َر ُّبک ُْم َو َر ُّب آ َبائِک ُُم األ َّولِی َن ﴿َ ﴾٨ب ْل
ُمو ِق ِنی َن ﴿ ﴾٧ال إِ َلهَ إِال ُه َو ُی ْحیِی َو ُی ِم ُ
ِین ﴿َ ﴾١٠یغ ََْش
الس َام ُء ِبدُ خَانٍ ُمب ٍ
ُه ْم ِفی شَ کٍّ َیلْ َع ُبونَ ﴿َ ﴾٩فا ْرتَ ِق ْب َی ْو َم تَأْتِی َّ
اب إِنَّا ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴿ ﴾١٢أَ ََّّن
یم ﴿َ ﴾١١ر َّب َنا اک ِْش ْ
اب أَلِ ٌ
ف َع َّنا الْ َع َذ َ
اس َه َذا َع َذ ٌ
ال َّن َ
لَ ُه ُم ال ِّذکْ َرى َو َقدْ َجا َء ُه ْم َر ُس ٌول ُمبِی ٌن ﴿ ﴾١٣ثُ َّم تَ َولَّ ْوا َع ْنهُ َو َقالُوا ُم َعل ٌَّم َم ْْج ُنونٌ
اب َقلِیال إِنَّک ُْم َعائِدُ ونَ ﴿ ﴾١٥یَ ْو َم نَ ْب ِط ُش الْ َبطْشَ َة الْک ْ َُْبى
﴿ ﴾١٤إِنَّا ک َِاشفُوا الْ َع َذ ِ
ِیم ﴿﴾١٧
إِنَّا ُم ْن َت ِق ُمونَ ﴿َ ﴾١٦ولَ َقدْ َف َت َّنا َق ْبلَ ُه ْم َق ْو َم ِف ْر َع ْونَ َو َجا َء ُه ْم َر ُس ٌول کَر ٌ
أَنْ أَ ُّدوا إِل ََّی ِع َبا َد اللَّ ِه إِنِّی لَک ُْم َر ُس ٌول أَ ِمی ٌن ﴿﴾١٨
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
حم ()١
سوگند به این كتاب روشنگر)٢( ،
كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كردیم; ما همواره انذاركننده بودهایم! ()٣
در آن شب هر امرى بر اساس حكمت (الهى) تدبیر و جدا مىگردد)٤( .
(آرى ،نزول قرآن) فرماَّن بود از سوى ما; ما (محمد (ص) را) فرستادیم! ()٥
اینها همه بخاطر رحمتى است از سوى پروردگارت ،كه شنونده و داناست! ()٦
(هامن) پروردگار آسامنها و زمین و آنچه در میان آنهاست ،اگر اهل یقین هستید! ()٧
هیچ معبودى جز او نیست; زنده مىكند و مىمیراند; او پروردگار شام و پروردگار پدران نخستین
شامست! ()٨
وىل آنها در شكند و (با حقایق) بازى مىكنند)٩( .
پس منتظر روزى باش كه آسامن دود آشكارى پدید آورد)١٠( ...
كه همه مردم را فرامىگیرد; این عذاب دردناىك است! ()١١
(مىگویند ):پروردگارا! عذاب را از ما برطرف كن كه ایامن مىآوریم)١٢( .
چگونه :و از كْجا متذكر مىشوند با اینكه رسول روشنگر (با معْجزات و منطق روشن) به ساغشان
آمد! ()١٣
سپس از او روى گردان شدند و گفتند« :او تعلیم یافتهاى دیوانه است!» ()١٤
ما عذاب را كمى برطرف مىسازیم ،وىل باز به كارهاى خود بازمىگردید! ()١٥
(ما از آنها انتقام مىگیریم) در آن روز كه آنها را با قدرت خواهیم گرفت; آرى ما انتقام گیرندهایم!
()١٦
ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگوارى به ساغشان آمد)١٧( ،
(و به آنان گفت :امور) بندگان خدا را به من واگذارید كه من فرستاده امینى براى شام هستم! ()١٨
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ِین ﴿َ ﴾١٩وإِنِّی ُع ْذ ُت ِب َر ِّبی َو َر ِّبک ُْم أَنْ تَ ْر ُج ُمونِ ﴿َ ﴾٢٠وإِنْ ل َْم تُ ْؤ ِم ُنوا لِی َفا ْع َت ِزلُونِ
َوأَنْ ال تَ ْعلُوا َع ََل اللَّ ِه إِنِّی آتِیک ُْم ب ُِسلْطَانٍ ُمب ٍ
س ِب ِع َبا ِدی لَ ْیال إِنَّک ُْم ُم َّت َب ُعونَ ﴿َ ﴾٢٣واتْ ُر ِک الْ َب ْح َر َر ْه ًوا إِنَّ ُه ْم ُج ْن ٌد ُم ْغ َر ُقونَ
﴿َ ﴾٢١ف َد َعا َر َّب ُه أَنَّ َهؤُال ِء َق ْو ٌم ُم ْْج ِر ُمونَ ﴿َ ﴾٢٢فأَ ْ ِ
﴿ ﴾٢٤ک َْم تَ َرکُوا ِم ْن َج َّن ٍ
ِیم ﴿َ ﴾٢٦ونَ ْع َم ٍة کَانُوا ِفی َها َفا ِکهِی َن ﴿ ﴾٢٧کَ َذلِکَ َوأَ ْو َرثْ َنا َها َق ْو ًما
ات َو ُع ُیونٍ ﴿َ ﴾٢٥و ُز ُرو ٍع َو َمق ٍَام کَر ٍ
ِین ﴿﴾٣٠
سائِ َیل ِم َن الْ َع َذ ِ
اب الْ ُمه ِ
آ َخرِی َن ﴿َ ﴾٢٨ف َام َبک َْت َعلَ ْیه ُِم َّ
الس َام ُء َواأل ْر ُض َو َما کَانُوا ُم ْنظَرِی َن ﴿َ ﴾٢٩ولَق َْد نَ َّْج ْی َنا َب ِنی إِ ْ َ

َْتنَا ُه ْم َع ََل ِعل ٍْم َع ََل الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٢وآتَ ْی َنا ُه ْم ِم َن اآل یَ ِ
ات َما ِفی ِه بَال ٌء
ِم ْن ِف ْر َع ْونَ إِن َُّه کَانَ َعالِ ًیا ِم َن الْ ُم ْ ِ
ْس ِفی َن ﴿َ ﴾٣١ولَ َق ِد اخ َ ْ
ُمبِی ٌن ﴿ ﴾٣٣إِنَّ َهؤُال ِء لَ َیقُولُونَ ﴿ ﴾٣٤إِنْ ِه َی إِال َم ْوتَ ُت َنا َ
رشی َن ﴿َ ﴾٣٥فأْتُوا بِآبَائِ َنا إِنْ کُ ْن ُت ْم َصا ِد ِقی َن ﴿﴾٣٦
األوىل َو َما نَ ْح ُن ِِبُ ْن َ ِ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض َو َما َب ْی َن ُه َام ال ِعبِی َن
أَ ُه ْم َخ ْی ٌر أَ ْم َق ْو ُم تُ َّب ٍع َوالَّ ِذی َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم أَ ْهلَکْ َنا ُه ْم إِنَّ ُه ْم کَانُوا ُم ْْج ِر ِمی َن ﴿َ ﴾٣٧و َما َخلَ ْق َنا َّ
﴿َ ﴾٣٨ما َخلَ ْق َنا ُه َام إِال بِالْ َح ِّق َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ُه ْم ال َی ْعلَ ُمونَ ﴿﴾٣٩
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ِین ﴿َ ﴾١٩وإِنِّی ُع ْذ ُت ِب َربِّی َو َربِّک ُْم أَنْ
َوأَنْ ال تَ ْعلُوا َع ََل اللَّ ِه إِنِّی آتِیک ُْم ب ُِسلْطَانٍ ُمب ٍ
تَ ْر ُج ُمونِ ﴿َ ﴾٢٠وإِنْ ل َْم تُ ْؤ ِم ُنوا لِی َفا ْع َت ِزلُونِ ﴿َ ﴾٢١فدَ َعا َر َّبهُ أَنَّ َهؤُال ِء َق ْو ٌم
س ِب ِع َبا ِدی لَ ْیال إِنَّک ُْم ُم َّت َب ُعونَ ﴿َ ﴾٢٣واتْ ُر ِک الْ َب ْح َر َر ْه ًوا إِنَّ ُه ْم ُج ْندٌ
ُم ْْج ِر ُمونَ ﴿َ ﴾٢٢فأَ ْ ِ
ُم ْغ َر ُقونَ ﴿ ﴾٢٤ک َْم تَ َرکُوا ِم ْن َج َّن ٍ
ِیم ﴿﴾٢٦
ات َو ُع ُیونٍ ﴿َ ﴾٢٥و ُز ُروعٍ َو َمق ٍَام کَر ٍ
َونَ ْع َم ٍة کَانُوا ِفی َها َفا ِکهِی َن ﴿ ﴾٢٧کَ َذلِکَ َوأَ ْو َرثْ َنا َها َق ْو ًما آ َخرِی َن ﴿َ ﴾٢٨ف َام بَک َْت
اب
سائِ َیل ِم َن الْ َع َذ ِ
َعلَ ْیه ُِم َّ
الس َام ُء َواأل ْر ُض َو َما کَانُوا ُم ْنظَرِی َن ﴿َ ﴾٢٩ولَ َقدْ نَ َّْج ْی َنا َب ِنی إِ ْ َ
َْتنَا ُه ْم َع ََل
الْ ُمه ِ
ِین ﴿ِ ﴾٣٠م ْن ِف ْر َع ْونَ إِنَّهُ کَانَ َعالِ ًیا ِم َن الْ ُم ْ ِ
ْس ِفی َن ﴿َ ﴾٣١ولَ َق ِد اخ َ ْ
ِعل ٍْم َع ََل الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٢وآتَ ْی َنا ُه ْم ِم َن اآل یَ ِ
ات َما ِفی ِه بَال ٌء ُمبِی ٌن ﴿ ﴾٣٣إِنَّ َهؤُال ِء
لَ َیقُولُونَ ﴿ ﴾٣٤إِنْ ِه َی إِال َم ْوتَ ُت َنا َ
رشی َن ﴿َ ﴾٣٥فأْتُوا بِآ َبائِ َنا إِنْ
األوىل َو َما نَ ْح ُن ِبِ ُ ْن َ ِ
کُ ْن ُت ْم َصا ِد ِقی َن ﴿ ﴾٣٦أَ ُه ْم َخ ْی ٌر أَ ْم َق ْو ُم تُ َّبعٍ َوالَّ ِذی َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم أَ ْهلَکْ َنا ُه ْم إِنَّ ُه ْم کَانُوا
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض َو َما َب ْی َن ُه َام ال ِعبِی َن ﴿َ ﴾٣٨ما َخلَ ْق َنا ُه َام
ُم ْْج ِر ِمی َن ﴿َ ﴾٣٧و َما َخلَ ْق َنا َّ
إِال بِالْ َح ِّق َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ُه ْم ال یَ ْعلَ ُمونَ ﴿﴾٣٩
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و در برابر خداوند تكْب نورزید كه من براى شام دلیل روشنى آوردهام! ()١٩
و من به پروردگار خود و پروردگار شام پناه مىبرم از اینكه مرا متهم كنید! ()٢٠
و اگر به من ایامن منىآورید ،از من كنارهگیرى كنید (و مانع ایامن آوردن مردم نشوید)! ()٢١
(آنها هیچ یك از این پندها را نپذیرفتند ،و موىس) به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت :اینها قومى مْجرمند!
()٢٢
(به او دستور داده شد ):بندگان مرا شبانه حركت ده كه شام تعقیب مىشوید! ()٢٣
(هنگامى كه از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار (و بگذر) كه آنها لشكرى غرقشده خواهند بود!
()٢٤
(سانْجام همگى نابود شدند و) چه بسیار باغها و چشمهها كه از خود به جاى گذاشتند)٢٥( ،
و زراعتهاو قرصهاى زیبا و گرانقیمت)٢٦( ،
و نعمتهاى فراوان دیگر كه در آن (غرق) بودند! ()٢٧
اینچنین بود ماجراى آنان! و ما (اموال و حكومت) اینها را میراث براى اقوام دیگرى قرار دادیم! ()٢٨
نه آسامن بر آنان گریست و نه زمین ،و نه به آنها مهلتى داده شد! ()٢٩
ما بنى اسائیل را از عذاب ذلتبار رهایى بخشیدیم; ()٣٠
از فرعون كه مردى متكْب و از اسافكاران بود! ()٣١
ما آنها را با علم (خویش) بر جهانیان برگزیدیم و برترى دادیم)٣٢( ،
و آیاىت (از قدرت خویش) را به آنها دادیم كه آزمایش آشكارى در آن بود (وىل آنان كفران كردند و مْجازات
شدند)! ()٣٣
اینها ( مرشكان) مىگویند)٣٤( :
«مرگ ما جز هامن مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد! ()٣٥
اگر راست مىگویید پدران ما را (زنده كنید و) بیاورید (تا گواهى دهند)!» ()٣٦
آیا آنان بهَتند یا قوم «تبع» و كساَّن كه پیش از آنها بودند؟! ما آنان را هالك كردیم ،چرا كه مْجرم بودند!
()٣٧
ما آسامنها و زمین و آنچه را كه در میان این دو است به بازى (و ىبهدف) نیافریدیم! ()٣٨
ما آن دو را جز بحق نیافریدیم; وىل بیشَت آنان منىدانند! ()٣٩
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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

صفحه قبل

صفحه بعد

اس ال یُ ْؤ ِم ُنونَ ﴿َ ﴾٥٩و َق َال َربُّک ُُم ا ْد ُعونِی أَ ْس َتجِ ْب لَک ُْم إِنَّ الَّ ِذی َن یَ ْس َتک ِ ُِْبونَ َع ْن ِع َبا َدتِی َس َیدْ ُخلُونَ َج َه َّن َم َدا ِخرِی َن ﴿﴾٦٠
السا َع َة آلتِ َی ٌة ال َریْ َب ِفی َها َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ال َّن ِ
إِنَّ َّ
اس ال یَشْ کُ ُر ُق ْل لِلَّ ِذی َن آ َم ُنوا یَ ْغ ِف ُروا لِلَّ ِذی َن ال یَ ْر ُجونَ أَیَّا َم اللَّ ِه لِ َی ْجز َِی
اس َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ال َّن ِ
ِصا إِنَّ اللَّهَ لَ ُذو َفضْ لٍ َع ََل ال َّن ِ
اللَّهُ الَّ ِذی َج َع َل لَک ُُم اللَّ ْی َل لِ َت ْسکُ ُنوا ِفی ِه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ ً
اب َوالْ ُحک َْم َوال ُّن ُب َّو َة َو َر َز ْق َنا ُه ْم ِم َن
ْسائِ َیل الْ ِک َت َ
َق ْو ًما ِبِ َا کَانُوا َیک ِْس ُبونَ ﴿َ ﴾١٤م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا َفلِ َنف ِْس ِه َو َم ْن أَ َسا َء َف َعلَ ْی َها ثُ َّم إِ ََل َر ِّبک ُْم تُ ْر َج ُعونَ ﴿َ ﴾١٥ولَ َقدْ آتَ ْی َنا َب ِنی إِ ْ َ
ات َو َفضَّ لْ َنا ُه ْم َع ََل الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾١٦وآتَ ْی َنا ُه ْم َب ِّی َن ٍ
الطَّ ِّی َب ِ
یام کَانُوا
ات ِم َن األ ْم ِر َف َام ا ْخ َتلَفُوا إِال ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم الْ ِعل ُْم َب ْغ ًیا َب ْی َن ُه ْم إِنَّ َر َّبکَ َیق ِْضی َب ْی َن ُه ْم َی ْو َم الْ ِق َیا َم ِة ِف َ
َشی َع ٍة ِم َن األ ْم ِر َفاتَّ ِب ْع َها َوال تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َء الَّ ِذی َن ال َی ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾١٨إِنَّ ُه ْم لَ ْن ُی ْغ ُنوا َع ْنکَ ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا َوإِنَّ الظَّالِ ِمی َن َب ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َیا ُء
ِفی ِه َی ْخ َتلِفُونَ ﴿ ﴾١٧ثُ َّم َج َعلْ َناکَ َع ََل َ ِ
الصالِ َح ِ
الس ِّی َئ ِ
ات
َب ْع ٍض َواللَّهُ َولِ ُّی الْ ُم َّت ِقی َن ﴿َ ﴾١٩ه َذا َب َصائِ ُر لِل َّن ِ
ات أَنْ نَ ْج َعلَ ُه ْم کَالَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
اس َوهُدً ى َو َر ْح َم ٌة لِ َق ْو ٍم ُیو ِق ُنونَ ﴿ ﴾٢٠أَ ْم َح ِس َب الَّ ِذی َن ا ْج َ ََت ُحوا َّ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض بِالْ َح ِّق َولِ ُت ْج َزى ک ُُّل نَف ٍْس ِبِ َا ک ََس َب ْت َو ُه ْم ال ُیظْلَ ُمونَ ﴿﴾٢٢
َس َوا ًء َم ْح َیا ُه ْم َو َم َامتُ ُه ْم َسا َء َما َی ْحکُ ُمونَ ﴿َ ﴾٢١و َخل ََق اللَّهُ َّ
ونَ ﴿َ ﴾٦١ذلِک ُُم اللَّهُ َربُّک ُْم خَالِ ُق ک ُِّل شَ ْی ٍء ال إِلَهَ إِال ُه َو َفأَ ََّّن تُ ْؤ َفکُونَ ﴿ ﴾٦٢کَ َذلِکَ یُ ْؤ َفکُ الَّ ِذی َن کَانُوا بِآیَ ِ
ات اللَّ ِه یَ ْج َحدُ ونَ ﴿ ﴾٦٣اللَّهُ الَّ ِذی َج َع َل لَک ُُم األ ْر َض َق َرا ًرا
الس َام َء ِب َنا ًء َو َص َّو َرک ُْم َفأَ ْح َس َن ُص َو َرک ُْم َو َر َز َقک ُْم ِم َن الطَّ ِّی َب ِ
ات َذلِک ُُم اللَّهُ َربُّک ُْم َف َت َبا َرکَ اللَّهُ َر ُّب الْ َعالَ ِمی َن ﴿ُ ﴾٦٤ه َو الْ َح ُّی ال إِلَهَ إِال ُه َو َفا ْد ُعو ُه ُم ْخلِ ِصی َن لَهُ الدِّ ی َن
َو َّ
ات ِم ْن َربِّی َوأُ ِم ْر ُت أَنْ أُ ْسلِ َم لِ َر ِّب الْ َعالَ ِمی َن ﴿﴾٦٦
ِیت أَنْ أَ ْع ُبدَ الَّ ِذی َن تَدْ ُعونَ ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه ل ََّام َجا َءنِ َی الْ َب ِّی َن ُ
الْ َح ْمدُ لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِمی َن ﴿ُ ﴾٦٥ق ْل إِنِّی نُه ُ
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ترجمه

ُق ْل لِلَّ ِذی َن آ َم ُنوا َی ْغ ِف ُروا لِلَّ ِذی َن ال َی ْر ُجونَ أَ َّیا َم اللَّ ِه لِ َی ْجز َِی َق ْو ًما ِبِ َا کَانُوا َیک ِْس ُبونَ
﴿َ ﴾١٤م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا َفلِ َنف ِْس ِه َو َم ْن أَ َسا َء َف َعلَ ْی َها ثُ َّم إِ ََل َر ِّبک ُْم تُ ْر َج ُعونَ ﴿﴾١٥
اب َوالْ ُحک َْم َوال ُّن ُب َّو َة َو َر َز ْق َنا ُه ْم ِم َن الطَّ ِّی َب ِ
ات
ْسائِ َیل الْ ِک َت َ
َولَ َقدْ آتَ ْی َنا َب ِنی إِ ْ َ

َو َفضَّ لْ َنا ُه ْم َع ََل الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾١٦وآتَ ْی َنا ُه ْم َب ِّی َن ٍ
ات ِم َن األ ْم ِر َف َام ا ْخ َتلَفُوا إِال ِم ْن
یام کَانُوا ِفی ِه
َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم الْ ِعل ُْم َب ْغ ًیا َب ْی َن ُه ْم إِنَّ َر َّبکَ َیق ِْضی َب ْی َن ُه ْم َی ْو َم الْ ِق َیا َم ِة ِف َ
َشی َع ٍة ِم َن األ ْم ِر َفاتَّ ِب ْع َها َوال تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َء الَّ ِذی َن
یَ ْخ َتلِفُونَ ﴿ ﴾١٧ثُ َّم َج َعلْ َناکَ َع ََل َ ِ
ال یَ ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾١٨إِنَّ ُه ْم لَ ْن یُ ْغ ُنوا َع ْنکَ ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا َوإِنَّ الظَّالِ ِمی َن بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َیا ُء
اس َوهُدً ى َو َر ْح َم ٌة لِ َق ْو ٍم یُو ِق ُنونَ
بَ ْع ٍض َواللَّهُ َولِ ُّی الْ ُم َّت ِقی َن ﴿َ ﴾١٩ه َذا بَ َصائِ ُر لِل َّن ِ
الس ِّی َئ ِ
ات أَنْ نَ ْج َعلَ ُه ْم کَالَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
﴿ ﴾٢٠أَ ْم َح ِس َب الَّ ِذی َن ا ْج َ ََت ُحوا َّ
الس َام َو ِ
الصالِ َح ِ
ات
َّ
ات َس َوا ًء َم ْح َیا ُه ْم َو َم َامتُ ُه ْم َسا َء َما یَ ْحکُ ُمونَ ﴿َ ﴾٢١و َخل ََق اللَّهُ َّ
َواأل ْر َض بِالْ َح ِّق َولِ ُت ْج َزى ک ُُّل نَف ٍْس ِبِ َا ک ََس َب ْت َو ُه ْم ال ُیظْلَ ُمونَ ﴿﴾٢٢
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به مؤمنان بگو« :كساَّن را كه امید به ایام الله ( روز رستاخیز) ندارند مورد عفو قرار دهند تا
خداوند هر قومى را به اعامَل كه انجام مىدادند جزا دهد»! ()١٤
هر كس كار شایسته اى بجا آورد ،براى خود بجا آورده است; و كىس كه كار بد مىكند ،به زیان
خود اوست; سپس همه شام به سوى پروردگارتان بازگردانده مىشوید! ()١٥
ما بنى اْسائیل را كتاب (آسامَّن) و حكومت و نبوت بخشیدیم و از روزیهاى پاكیزه به آنها عطا
كردیم و آنان را بر جهانیان (و مردم عِص خویش) برترى بخشیدیم; ()١٦
و دالیل روشنى از امر نبوت و َشیعت در اختیارشان قرار دادیم; آنها اختالف نكردند مگر بعد
از علم و آگاهى; و این اختالف بخاطر ستم و برترىجویى آنان بود; اما پروردگارت روز قیامت
در میان آنها در آنچه اختالف داشتند داورى مىكند)١٧( .
سپس تو را بر َشیعت و آیین حقى قرار دادیم; از آن پیروى كن و از هوسهاى كساَّن كه آگاهى
ندارند پیروى مكن! ()١٨
آنها هرگز منىتوانند تو را در برابر خداوند ىبنیاز كنند (و از عذابش برهانند); و ظاملان یار و
یاور یكدیگرند ،اما خداوند یار و یاور پرهیزگاران است! ()١٩
این (قرآن و َشیعت آسامَّن) وسایل بینایى و مایه هدایت و رحمت است براى مردمى كه (به
آن) یقین دارند! ()٢٠
آیا كساَّن كه مرتكب بدیها و گناهان شدند گامن كردند كه ما آنها را همچون كساَّن
قرارمىدهیم كه ایامن آورده و اعامل صالح انجام داده اند كه حیات و مرگشان یكسان باشد؟!
چه بد داورى مىكنند! ()٢١
و خداوند آسامنها و زمین را بحق آفریده است تا هر كس در برابر اعامَل كه انجام داده است
جزا داده شود; و به آنها ستمى نخواهد شد! ()٢٢
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این بینش هایی برای مردم است.
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اَن نَج َعلَ ُهم

که آنهارا قرار می دهیم

کَالَّذی َن ءا َمنوا

مانند کسانی که ایامن آورده اند
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و کارهای خوب انجام داده اند
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َسوآ ًء َمحیا ُهم َو َمامتُ ُهم

زندگی و مرگشان یکسان است

سآ َء ما َیحکُمونَ

چه بد قضاوت می کنند

الله یَحک ُُم بَی َنکُم یَو َم
ُ
ال ِقیا َم ِة

خداوند روز قیامت میان شام قضاوت می کند
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و نیکی و بدی مساوی نیستند
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َوال تَس َتوی ال َح َس َن ُة َو َال َّ
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دارند) رهنمود و رحمتى است«»20
ترجمه
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الصالِ ِ
حات
اَن نَج َعلَ ُهم کَالَّذی َن ءا َمنوا َو َع ِملوا ّ
که آنها را قرار می دهیم مانند کسانی که ایامن
آورده اند و کارهای خوب انجام داده اند
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ترجمه
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َسوا ًء َمحیا ُهم و َ َمامتُ ُهم سا َء ما َیحکُمونَ
..........................................................کنند.
زندگی و مرگشان یکسان است  ،چه بد قضاوت می
ترجمه
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به پایان آمد این دفَت حکایت همچنان باقیست.
موفق و مؤید باشید
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