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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
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تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد
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دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب
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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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ات َما َع ِملُوا َو َح َاق ِبه ِْم َما کَانُوا ِب ِه َی ْس َت ْه ِزئُونَ ﴿َ ﴾٣٣و ِق َیل الْ َی ْو َم نَ ْن َساک ُْم ک ََام ن َِسی ُت ْم لِ َقا َء َی ْو ِمک ُْم َه َذا َو َمأْ َواک ُُم ال َّنا ُر
َو َب َدا لَ ُه ْم َس ِّی َئ ُ
َاِصی َن ﴿َ ﴾٣٤ذلِک ُْم ِبأَنَّک ُُم اتَّ َخ ْذت ُْم آ یَ ِ
الدنْ َیا َفالْ َی ْو َم ال یُ ْخ َر ُجونَ ِم ْن َها َوال ُه ْم یُ ْس َت ْع َت ُبونَ
ات اللَّ ِه ُه ُز ًوا َو َغ َّرتْک ُُم الْ َح َیا ُة ُّ
َو َما لَک ُْم ِم ْن ن ِ ِ
الس َام َو ِ
الس َام َو ِ
یم
ات َواأل ْر ِض َو ُه َو الْ َع ِزی ُز الْ َح ِک ُ
ات َو َر ِّب األ ْر ِض َر ِّب الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٦ول َُه الْ ِک ْ ِْب َیا ُء ِفی َّ
﴿َ ﴾٣٥فلِلَّ ِه الْ َح ْم ُد َر ِّب َّ
﴿﴾٣٧
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض َو َما َب ْی َن ُه َام إِال بِالْ َح ِّق َوأَ َج ٍل ُم َس ًّمى َوالَّ ِذی َن
حم ﴿ ﴾١تَ ْن ِز ُیل الْ ِک َت ِ
اب ِم َن اللَّ ِه الْ َع ِزی ِز الْ َح ِک ِیم ﴿َ ﴾٢ما َخلَ ْق َنا َّ
الس َام َو ِ
ات
ِشکٌ ِفی َّ
کَ َف ُروا َع َّام أُنْ ِذ ُروا ُم ْع ِرضُ ونَ ﴿ُ ﴾٣ق ْل أَ َرأَیْ ُت ْم َما ت َْد ُعونَ ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه أَ ُرونِی َما َذا َخلَقُوا ِم َن األ ْر ِض أَ ْم لَ ُه ْم ِ ْ
یب ل َُه إِ ََل
اِئْ ُتونِی ِب ِک َت ٍ
اب ِم ْن َق ْب ِل َه َذا أَ ْو أَثَا َر ٍة ِم ْن ِعل ٍْم إِنْ کُ ْن ُت ْم َصا ِد ِقی َن ﴿َ ﴾٤و َم ْن أَضَ ُّل ِم َّم ْن َی ْد ُعو ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه َم ْن ال َی ْس َتجِ ُ
َی ْو ِم الْ ِق َیا َم ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعائِه ِْم َغا ِفلُونَ ﴿﴾٥
صفحه قبل

صفحه بعد

ترجمه
و بدیهاى اعاملشان براى آنان آشكار مىشود ،و رسانجام آنچه را استهزا مىكردند آنها را فرامىگیرد! ()٣٣

ات َما َع ِملُوا َو َح َاق ِبه ِْم َما کَانُوا ِب ِه یَ ْس َت ْه ِزئُونَ ﴿َ ﴾٣٣و ِق َیل الْ َی ْو َم نَ ْن َساک ُْم
َوبَدَ ا لَ ُه ْم َس ِّی َئ ُ
َاِصی َن ﴿َ ﴾٣٤ذلِک ُْم ِبأَنَّک ُُم
ک ََام ن َِسی ُت ْم لِقَا َء یَ ْو ِمک ُْم َه َذا َو َمأْ َواک ُُم ال َّنا ُر َو َما لَک ُْم ِم ْن ن ِ ِ
اتَّ َخ ْذت ُْم آ یَ ِ
ات اللَّ ِه ُه ُز ًوا َو َغ َّرتْک ُُم الْ َح َیا ُة الدُّ نْ َیا َفالْ َی ْو َم ال یُ ْخ َر ُجونَ ِم ْن َها َوال ُه ْم یُ ْس َت ْع َت ُبونَ
الس َام َو ِ
ات َو َر ِّب األ ْر ِض َر ِّب الْ َعالَ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٦ولَهُ الْ ِک ْ ِْبیَا ُء ِفی
﴿َ ﴾٣٥فلِلَّ ِه الْ َح ْمدُ َر ِّب َّ

و به آنها گفته مىشود« :امروز شام را فراموش مىكنیم هامنگونه كه شام دیدار امروزتان را فراموش كردید; و جایگاه شام
دوزخ است و هیچ یاورى ندارید! ()٣٤
این بخاطر آن است كه شام آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگى دنیا شام را فریب داد! سخللّهامروز نه آنان را از

دوزخ بیرون مىآورند ،و نه هیچگونه عذرى از آنها پذیرفته مىشود! ()٣٥
پس حمد و ستایش مخصوص خداست ،پروردگار آسامنها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان! ()٣٦
و براى اوست كْبیا و عظمت در آسامنها و زمین ،و اوست عزیز و حكیم! ()٣٧

الس َام َو ِ
یم ﴿﴾٣٧
ات َواأل ْر ِض َو ُه َو الْ َعزِی ُز الْ َح ِک ُ
َّ

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

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

حم ()١

الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض َو َما
حم ﴿ ﴾١تَ ْنز ُ
ِیل الْ ِک َت ِ
اب ِم َن اللَّ ِه الْ َعزِی ِز الْ َح ِک ِیم ﴿َ ﴾٢ما َخلَ ْق َنا َّ
بَ ْی َن ُه َام إِال بِالْ َح ِّق َوأَ َجلٍ ُم َس ًّمى َوالَّ ِذی َن کَ َف ُروا َع َّام أُنْ ِذ ُروا ُم ْعرِضُ ونَ ﴿ُ ﴾٣ق ْل أَ َرأَیْ ُت ْم َما
الس َام َو ِ
ات اِئْ ُتونِی
ِشکٌ ِفی َّ
تَدْ ُعونَ ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه أَ ُرونِی َما َذا َخلَقُوا ِم َن األ ْر ِض أَ ْم لَ ُه ْم ِ ْ
اب ِم ْن َق ْبلِ َه َذا أَ ْو أَثَا َر ٍة ِم ْن ِعل ٍْم إِنْ کُ ْن ُت ْم َصا ِد ِقی َن ﴿َ ﴾٤و َم ْن أَضَ ُّل ِم َّم ْن یَدْ ُعو ِم ْن
ِب ِک َت ٍ
یب لَهُ إِ ََل یَ ْو ِم الْ ِق َیا َم ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعائِه ِْم غَا ِفلُونَ ﴿﴾٥
ُدونِ اللَّ ِه َم ْن ال یَ ْس َتجِ ُ

این كتاب از سوى خداوند عزیز و حكیم نازل شده است! ()٢
ما آسامنها و زمین و آنچه را در میان این دو است جز بحق و براى رسآمد معینى نیافریدیم; اما كافران از آنچه انذار
مىشوند روى گردانند! ()٣
به آنان بگو« :این معبودهایى را كه غیر از خدا پرستش مىكنید به من نشان دهید چه چیزى از زمین را آفریدهاند ،یا
ِشكتى در آفرینش آسامنها دارند؟ كتاىب آسامىن پیش از این ،یا اثر علمى از گذشتگان براى من بیاورید (كه دلیل صدق
گفتار شام باشد) اگر راست مىگویید!» ()٤
چه كىس گمراهرت است از آن كس كه معبودى غیر خدا را مىخواند كه تا قیامت هم به او پاسـخ منىگوید و از خواندن
آنها (كامال) ىبخْب است؟! (و صداى آنها را هیچ منىشنود!) ()٥

ترجمه سوره جاثیه  /احقاف
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اس کَانُوا لَ ُه ْم أَ ْع َدا ًء َوکَانُوا ِب ِع َبا َدتِه ِْم کَا ِف ِری َن ﴿َ ﴾٦وإِ َذا تُ ْت ََل َعلَ ْیه ِْم آ َیاتُ َنا َب ِّی َن ٍ
ات َق َال الَّ ِذی َن کَ َف ُروا لِلْ َح ِّق
رش ال َّن ُ
َوإِ َذا ُح ِ َ
ل ََّام َجا َء ُه ْم َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِی ٌن ﴿ ﴾٧أَ ْم َیقُولُونَ ا ْف َ َرتا ُه ُق ْل إِنِ ا ْف َ َرت ْی ُت ُه َفال َتَ ْلِکُونَ لِی ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا ُه َو أَ ْعل َُم ِِبَا تُ ِفیضُ ونَ
یم ﴿ُ ﴾٨ق ْل َما کُ ْن ُت ب ِْد ًعا ِم َن ال ُّر ُس ِل َو َما أَ ْد ِری َما ُی ْف َع ُل بِی َوال
ِفی ِه کَفَى ِب ِه شَ ه ً
ِیدا َب ْی ِنی َو َب ْی َنک ُْم َو ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
ِبک ُْم إِنْ أَتَّب ُِع إِال َما ُیو َحى إِل ََّی َو َما أَنَا إِال نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿ُ ﴾٩ق ْل أَ َرأَ ْی ُت ْم إِنْ کَانَ ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َوکَ َف ْرت ُْم ِب ِه َوشَ ه َِد شَ ا ِه ٌد ِم ْن
رسائِ َیل َع ََل ِم ْثلِ ِه َفآ َم َن َو ْاس َتک َ ْْْبت ُْم إِنَّ الل ََّه ال َی ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمی َن ﴿َ ﴾١٠و َق َال الَّ ِذی َن کَ َف ُروا لِلَّ ِذی َن آ َم ُنوا لَ ْو کَانَ
َب ِنی إِ ْ َ
وَس إِ َما ًما َو َر ْح َم ًة َو َه َذا
َخ ْی ًرا َما َس َبقُونَا إِلَ ْی ِه َوإِ ْذ ل َْم َی ْه َت ُدوا ِب ِه َف َس َیقُولُونَ َه َذا إِ ْفکٌ َق ِد ٌ
یم ﴿َ ﴾١١و ِم ْن َق ْبلِ ِه ِک َت ُ
اب ُم َ
رشى لِلْ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿ ﴾١٢إِنَّ الَّ ِذی َن َقالُوا َر ُّب َنا الل َُّه ثُ َّم ْاس َتقَا ُموا َفال
ِک َت ٌ
اب ُم َص ِّد ٌق لِ َسانًا َع َر ِب ًّیا لِ ُی ْن ِذ َر الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا َو ُب ْ َ
اب الْ َج َّن ِة خَالِ ِدی َن ِفی َها َج َزا ًء ِِبَا کَانُوا َی ْع َملُونَ ﴿﴾١٤
َخ ْو ٌ
ف َعلَ ْیه ِْم َوال ُه ْم َی ْح َزنُونَ ﴿ ﴾١٣أُولَ ِئکَ أَ ْص َح ُ
صفحه قبل

صفحه بعد

ترجمه

اس کَانُوا لَ ُه ْم أَ ْعدَ ا ًء َوکَانُوا ِب ِع َبا َدتِه ِْم کَا ِفرِی َن ﴿َ ﴾٦وإِ َذا تُ ْت ََل َعلَ ْیه ِْم
رش ال َّن ُ
َوإِ َذا ُح ِ َ
آیَاتُ َنا بَ ِّی َن ٍ
ات َق َال الَّ ِذی َن کَ َف ُروا لِلْ َح ِّق ل ََّام َجا َء ُه ْم َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِی ٌن ﴿ ﴾٧أَ ْم یَقُولُونَ

ا ْف َ َرتا ُه ُق ْل إِنِ ا ْف َ َرت ْی ُتهُ َفال َتَ ْلِکُونَ لِی ِم َن اللَّ ِه شَ ْی ًئا ُه َو أَ ْعل َُم ِبِ َا تُ ِفیضُ ونَ ِفی ِه کَفَى ِب ِه
یم ﴿ُ ﴾٨ق ْل َما کُ ْن ُت بِدْ ًعا ِم َن ال ُّر ُسلِ َو َما أَ ْدرِی
شَ هِیدً ا بَ ْی ِنی َوبَ ْی َنک ُْم َو ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
َما ُی ْف َع ُل بِی َوال ِبک ُْم إِنْ أَتَّب ُِع إِال َما ُیو َحى إِل ََّی َو َما أَنَا إِال نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿ُ ﴾٩ق ْل أَ َرأَ ْی ُت ْم

رسائِ َیل َع ََل ِم ْثلِ ِه َفآ َم َن
إِنْ کَانَ ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َوکَ َف ْرت ُْم ِب ِه َوشَ هِدَ شَ ا ِهدٌ ِم ْن بَ ِنی إِ ْ َ
َو ْاس َتک َ ْْْبت ُْم إِنَّ اللَّهَ ال َی ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمی َن ﴿َ ﴾١٠و َق َال الَّ ِذی َن کَ َف ُروا لِلَّ ِذی َن آ َم ُنوا َل ْو
یم ﴿َ ﴾١١و ِم ْن
کَانَ َخ ْی ًرا َما َس َبقُونَا إِلَ ْی ِه َوإِ ْذ ل َْم یَ ْه َتدُ وا ِب ِه َف َس َیقُولُونَ َه َذا إِ ْفکٌ َق ِد ٌ

اب ُم َصدِّ ٌق لِ َسانًا َع َر ِب ًّیا لِ ُی ْن ِذ َر الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا
وَس إِ َما ًما َو َر ْح َم ًة َو َه َذا ِک َت ٌ
َق ْبلِ ِه ِک َت ُ
اب ُم َ

و هنگامى كه مردم محشور مىشوند ،معبودهاى آنها دشمنانشان خواهند بود; حتى عبادت آنها را انكار مىكنند! ()٦
هنگامى كه آیات روشن ما بر آنان خوانده مىشود ،كافران در برابر حقى كه براى آنها آمده مىگویند« :این سحرى آشكار
است!» ()٧
بلكه مىگویند« :این آیات را بر خدا افرتا بسته است!» بگو« :اگر من آن را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (الزم است مرا
رسوا كند و) شام منىتوانید در برابر خداوند از من دفاع كنید! او كارهایى را كه شام در آن وارد مىشوید بهرت مىداند;
همین بس كه خداوند گواه میان من و شام باشد; و او آمرزنده و مهربان است!» ()٨
بگو« :من پیامْب نو ظهورى نیستم; و منىدانم با من و شام چه خواهد شد; من تنها از آنچه بر من وحى مىشود پیروى

مىكنم ،و جز بیمدهنده آشكارى نیستم!» ()٩
بگو« :به من خْب دهید اگر این قرآن از سوى خدا باشد و شام به آن كافر شوید ،در حاَل كه شاهدى از بنى ارسائیل بر آن
شهادت دهد ،و او ایامن آورد و شام استكبار كنید (چه كىس گمراهرت از شام خواهد بود)؟! خداوند گروه ستمگر را هدایت
منىكند!» ()١٠
كافران درباره مؤمنان چنین گفتند« :اگر (اسالم) چیز خوىب بود ،هرگز آنها (در پذیرش آن) بر ما پیىش منىگرفتند!» و چون

خودشان بوسیله آن هدایت نشدند مىگویند« :این یك دروغ قدیمى است!» ()١١
و پیش از آن ،كتاب موَس كه پیشوا و رحمت بود (نشانههاى آن را بیان كرده) ،و این كتاب هامهنگ با نشانههاى تورات

ف َعلَ ْیه ِْم َوال
رشى لِلْ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿ ﴾١٢إِنَّ الَّ ِذی َن َقالُوا َربُّ َنا اللَّهُ ثُ َّم ْاس َتقَا ُموا َفال َخ ْو ٌ
َوبُ ْ َ

است در حاَل كه به زبان عرىب و فصیح و گویاست ،تا ظاملان را بیم دهد و براى نیكوكاران بشارىت باشد! ()١٢

اب الْ َج َّن ِة خَالِ ِدی َن ِفی َها َج َزا ًء ِبِ َا کَانُوا یَ ْع َملُونَ ﴿﴾١٤
ُه ْم یَ ْح َزنُونَ ﴿ ﴾١٣أُولَ ِئکَ أَ ْص َح ُ

كساىن كه گفتند« :پروردگار ما الله است» ،سپس استقامت كردند ،نه ترَس براى آنان است و نه اندوهگین مىشوند)١٣( .

ترجمه سوره احقاف

صفحه قبل

آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن مىمانند; این پاداش اعامَل است كه انجام مىدادند)١٤( .
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آیا می خواهید خارج شوید؟
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https://t.me/dawargiti

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.
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پاورپوینت قرآن نهم

درس سوّم 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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ارتباط تلگرامی

@Dgsarab

کانال تلگرامی ما

https://t.me/dawargiti

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
الصالِ َح ِ
الَّ ِذی َن کَ َف ُروا َو َص ُّدوا َع ْن َسب ِ
ات َوآ َم ُنوا ِِبَا نُ ِّز َل َع ََل ُم َح َّم ٍد َو ُه َو الْ َح ُّق ِم ْن
ِیل اللَّ ِه أَضَ َّل أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿َ ﴾١والَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
َر ِّبه ِْم کَ َّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّی َئاتِه ِْم َوأَ ْصل ََح َبالَ ُه ْم ﴿َ ﴾٢ذلِکَ ِبأَنَّ الَّ ِذی َن کَ َف ُروا اتَّ َب ُعوا الْ َب ِ
اط َل َوأَنَّ الَّ ِذی َن آ َم ُنوا اتَّ َب ُعوا الْ َح َّق ِم ْن َر ِّبه ِْم کَ َذلِکَ
اب َح َّتى إِ َذا أَثْ َخ ْن ُت ُمو ُه ْم َفشُ ُّدوا الْ َوثَ َاق َفإِ َّما َم ًّنا َب ْع ُد َوإِ َّما
ْض ُب الل َُّه لِل َّن ِ
ْض َب ال ِّر َق ِ
َی ْ ِ
اس أَ ْمثَالَ ُه ْم ﴿َ ﴾٣فإِذا لَ ِقی ُت ُم الَّ ِذی َن کَ َف ُروا َف َ ْ
َص ِم ْن ُه ْم َولَ ِک ْن لِ َی ْبلُ َو بَ ْعضَ ک ُْم ِب َب ْع ٍض َوالَّ ِذی َن ُق ِتلُوا ِفی َسب ِ
ِیل اللَّ ِه َفلَ ْن یُ ِض َّل
ِف َدا ًء َح َّتى تَضَ َع الْ َح ْر ُب أَ ْوزَا َر َها َذلِکَ َولَ ْو یَشَ ا ُء الل َُّه النْ َت َ َ

َصک ُْم َو ُی َث ِّب ْت
َصوا الل ََّه َی ْن ُ ْ
أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿َ ﴾٤س َی ْه ِدیه ِْم َو ُی ْصلِ ُح َبالَ ُه ْم ﴿َ ﴾٥و ُی ْد ِخلُ ُه ُم الْ َج َّن َة َع َّر َف َها لَ ُه ْم ﴿َ ﴾٦یا أَ ُّی َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا إِنْ تَ ْن ُ ُ
أَ ْق َدا َمک ُْم ﴿َ ﴾٧والَّ ِذی َن کَ َف ُروا َف َت ْع ًسا لَ ُه ْم َوأَضَ َّل أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿َ ﴾٨ذلِکَ ِبأَنَّ ُه ْم کَ ِر ُهوا َما أَنْ َز َل الل َُّه َفأَ ْح َب َط أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿ ﴾٩أَ َفل َْم یَ ِسی ُروا

ف کَانَ َعا ِق َب ُة الَّ ِذی َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم َد َّم َر الل َُّه َعلَ ْیه ِْم َولِلْکَا ِف ِری َن أَ ْمثَالُ َها ﴿َ ﴾١٠ذلِکَ ِبأَنَّ الل ََّه َم ْو ََل الَّ ِذی َن آ َم ُنوا
ِفی األ ْر ِض َف َی ْنظُ ُروا کَ ْی َ
َوأَنَّ الْکَا ِف ِری َن ال َم ْو ََل لَ ُه ْم ﴿﴾١١
صفحه قبل

صفحه بعد

ترجمه
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
كساىن كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند( ،خداوند) اعاملشان را نابود مىكند! ()1

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
الصالِ َح ِ
ات
الَّ ِذی َن کَ َف ُروا َو َصدُّ وا َع ْن َسبِیلِ اللَّ ِه أَضَ َّل أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿َ ﴾١والَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
َوآ َم ُنوا ِبِ َا نُ ِّز َل َع ََل ُم َح َّم ٍد َو ُه َو الْ َح ُّق ِم ْن َر ِّبه ِْم کَ َّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّی َئاتِه ِْم َوأَ ْصلَ َح َبالَ ُه ْم ﴿﴾٢

و كساىن كه ایامن آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد (ص) نازل شده -و همه حق است و از سوى

پروردگارشان -نیز ایامن آوردند ،خداوند گناهانشان را مىبخشد و كارشان را اصالح مىكند! ()2
این بخاطر آن است كه كافران از باطل پیروى كردند ،و مؤمنان از حقى كه از سوى پروردگارشان بود تبعیت منودند;
اینگونه خداوند براى مردم مثلهاى (زندگى) آنان را بیان مىكند! ()3

َذلِکَ ِبأَنَّ الَّ ِذی َن کَ َف ُروا اتَّ َب ُعوا الْ َب ِ
ْض ُب
اط َل َوأَنَّ الَّ ِذی َن آ َم ُنوا اتَّ َب ُعوا الْ َح َّق ِم ْن َر ِّب ِه ْم کَ َذلِکَ َی ْ ِ

و هنگامى كه با كافران (جنایت پیشه) در میدان جنگ روبهرو شدید گردنهایشان را بزنید( ،و این كار را همچنان ادامه

اب َح َّتى إِ َذا أَثْ َخ ْن ُت ُمو ُه ْم
اللَّهُ لِل َّن ِ
ْض َب ال ِّر َق ِ
اس أَ ْمثَالَ ُه ْم ﴿َ ﴾٣فإِذا لَ ِقی ُت ُم الَّ ِذی َن کَ َف ُروا َف َ ْ

دهید) تا به اندازه كاىف دشمن را در هم بكوبید; در این هنگام اسیران را محكم ببندید; سپس یا بر آنان منت گذارید (و

َفشُ دُّ وا الْ َوثَ َاق َفإِ َّما َم ًّنا َب ْعدُ َوإِ َّما ِفدَ ا ًء َح َّتى تَضَ َع الْ َح ْر ُب أَ ْوزَا َر َها َذلِکَ َولَ ْو َیشَ ا ُء اللَّهُ

آزادشان كنید) یا در برابر آزادى از آنان فدیه ( غرامت) بگیرید; (و این وضع باید همچنان ادامه یابد) تا جنگ بار سنگین
خود را بر زمین نهد( ،آرى) برنامه این است! و اگر خدا مىخواست خودش آنها را مجازات مىكرد ،اما مىخواهد بعىض از

َص ِم ْن ُه ْم َولَ ِک ْن لِ َی ْبلُ َو َب ْعضَ ک ُْم ِب َب ْع ٍض َوالَّ ِذی َن ُق ِتلُوا ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه َفلَ ْن ُی ِض َّل أَ ْع َاملَ ُه ْم
النْ َت َ َ

شام را با بعىض دیگر بیازماید; و كساىن كه در راه خدا كشته شدند ،خداوند هرگز اعاملشان را از بین منىبرد! ()4

﴿َ ﴾٤س َی ْه ِدیه ِْم َو ُی ْصلِ ُح َبالَ ُه ْم ﴿َ ﴾٥و ُیدْ ِخلُ ُه ُم الْ َج َّن َة َع َّر َف َها لَ ُه ْم ﴿َ ﴾٦یا أَ ُّی َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا

بزودى آنان را هدایت منوده و كارشان را اصالح مىكند; ()5

َصک ُْم َو ُی َث ِّب ْت أَ ْقدَ ا َمک ُْم ﴿َ ﴾٧والَّ ِذی َن کَ َف ُروا َف َت ْع ًسا لَ ُه ْم َوأَضَ َّل أَ ْع َاملَ ُه ْم
َصوا اللَّهَ َی ْن ُ ْ
إِنْ تَ ْن ُ ُ
﴿َ ﴾٨ذلِکَ ِبأَنَّ ُه ْم کَ ِر ُهوا َما أَنْ َز َل اللَّهُ َفأَ ْح َب َط أَ ْع َاملَ ُه ْم ﴿ ﴾٩أَ َفل َْم َی ِسی ُروا ِفی األ ْر ِض
ف کَانَ َعا ِق َب ُة الَّ ِذی َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم َد َّم َر اللَّهُ َعلَ ْیه ِْم َولِلْکَا ِفرِی َن أَ ْمثَالُ َها ﴿َ ﴾١٠ذلِکَ
َف َی ْنظُ ُروا کَ ْی َ
ِبأَنَّ اللَّهَ َم ْو ََل الَّ ِذی َن آ َم ُنوا َوأَنَّ الْکَا ِفرِی َن ال َم ْو ََل لَ ُه ْم ﴿﴾١١

و آنها را در بهشت (جاویدانش) كه اوصاف آن را براى آنان بازگو كرده وارد مىكند)6( .
اى كساىن كه ایامن آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یارى كنید ،شام را یارى مىكند و گامهایتان را استوار مىدارد)7( .
و كساىن كه كافر شدند ،مرگ بر آنان! و اعاملشان نابود باد! ()8
این بخاطر آن است كه از آنچه خداوند نازل كرده كراهت داشتند; از این رو خدا اعاملشان را حبط و نابود كرد! ()9
آیا در زمین سیر نكردند تا ببینند عاقبت كساىن كه قبل از آنان بودند چگونه بود؟! خداوند آنها را هالك كرد; و براى كافران

امثال این مجازاتها خواهد بود! ()10
این براى آن است كه خداوند موال و رسپرست كساىن است كه ایامن آوردند; اما كافران موالیى ندارند! ()11
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