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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

پنجم

یک

تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما https://t.me/dawargiti
@Dgsarab

http://dawargiti2.mihanblog.com
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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 الْ ُح ُب ِ
ک ﴿ ﴾٧إِنَّک ُْم لَ ِفی َق ْو ٍل ُم ْخ َتلِ ٍ
الس َام ِء َذ ِ
ف ﴿ ﴾٨یُ ْؤ َفکُ َع ْن ُه َم ْن أُ ِفکَ ﴿ُ ﴾٩ق ِت َل الْ َخ َّر ُاصونَ ﴿ ﴾١٠الَّ ِذی َن ُه ْم ِفی َغ ْم َر ٍة
َو َّ
ین ﴿َ ﴾١٢ی ْو َم ُه ْم َع ََل ال َّنا ِر ُی ْف َت ُنونَ ﴿ُ ﴾١٣ذو ُقوا ِف ْت َن َتک ُْم َه َذا الَّ ِذی کُ ْن ُت ْم ِب ِه ت َْس َت ْعجِ لُونَ
َسا ُهونَ ﴿َ ﴾١١ی ْسأَلُونَ أَ َّیانَ َی ْو ُم ِّ
الد ِ
﴿ ﴾١٤إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی َج َّن ٍ
ات َو ُع ُیونٍ ﴿ ﴾١٥آ ِخ ِذی َن َما آتَا ُه ْم َر ُّب ُه ْم إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْب َل َذلِکَ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿ ﴾١٦کَانُوا َقلِیال ِم َن اللَّ ْیلِ َما
ات لِلْ ُمو ِق ِنی َن ﴿﴾٢٠
وم ﴿َ ﴾١٩و ِفی األ ْر ِض آ َی ٌ
لسائِلِ َوالْ َم ْح ُر ِ
َی ْه َج ُعونَ ﴿َ ﴾١٧وب ْ
ِاألس َحا ِر ُه ْم َی ْس َت ْغ ِف ُرونَ ﴿َ ﴾١٨و ِفی أَ ْم َوالِه ِْم َح ٌّق لِ َّ
الس َام ِء َواأل ْر ِض إِن َُّه لَ َح ٌّق ِمث َْل َما أَنَّک ُْم تَ ْن ِطقُونَ
الس َام ِء ِر ْز ُقک ُْم َو َما تُو َع ُدونَ ﴿َ ﴾٢٢ف َو َر ِّب َّ
ِصونَ ﴿َ ﴾٢١و ِفی َّ
َو ِفی أَنْف ُِسک ُْم أَ َفال تُ ْب ِ ُ
﴿َ ﴾٢٣ه ْل أَتَاکَ َح ِد ُ
یث ضَ ْی ِ
یم الْ ُمکْ َر ِمی َن ﴿ ﴾٢٤إِ ْذ َد َخلُوا َعلَ ْی ِه َفقَالُوا َسال ًما َق َال َسال ٌم َق ْو ٌم ُم ْنکَ ُرونَ ﴿َ ﴾٢٥ف َرا َغ إِ ََل أَ ْهلِ ِه
ف إِبْ َرا ِه َ
ُالم َعلِ ٍیم ﴿﴾٢٨
َف َجا َء ِب ِع ْجلٍ َس ِم ٍ
ین ﴿َ ﴾٢٦ف َق َّربَ ُه إِلَ ْیه ِْم َق َال أَال تَأْکُلُونَ ﴿َ ﴾٢٧فأَ ْو َج َس ِم ْن ُه ْم ِخی َف ًة َقالُوا ال تَخ ْ
رشو ُه ِبغ ٍ
َف َوبَ َّ ُ

یم ﴿َ ﴾٢٩قالُوا کَ َذلِکَ َق َال َربُّ ِ
یم ﴿﴾٣٠
یم الْ َعلِ ُ
ک إِن َُّه ُه َو الْ َح ِک ُ
َص ٍة َف َصک َّْت َو ْج َه َها َو َقال َْت َع ُجو ٌز َع ِق ٌ
َفأَ ْق َبل َِت ا ْم َرأَت ُُه ِفی َ َّ
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قسم به آسامن كه داراى چین و شكنهاى زیباست )۷( ،كه شام (درباره قیامت) در گفتارى مختلف و

ات الْ ُح ُب ِ
ک ﴿ ﴾٧إِنَّک ُْم لَ ِفی َق ْو ٍل ُم ْخ َتلِ ٍ
الس َام ِء َذ ِ
ف ﴿ ﴾٨یُ ْؤ َفکُ َع ْنهُ َم ْن أُ ِفکَ ﴿ُ ﴾٩ق ِت َل
َو َّ

ین ﴿ ﴾١٢یَ ْو َم ُه ْم
الْ َخ َّر ُاصونَ ﴿ ﴾١٠الَّ ِذی َن ُه ْم ِفی َغ ْم َر ٍة َسا ُهونَ ﴿ ﴾١١یَ ْسأَلُونَ أَیَّانَ یَ ْو ُم الدِّ ِ

گوناگونید! (( )۸تنها) كىس از ایامن به آن منحرف مىشود كه از قبول حق رسباز مىزند! ( )۹كشته باد
دروغگویان (و مرگ بر آنها)! ( )10هامنها كه در جهل و غفلت فرو رفتهاند)11( ،و پیوسته سوال مىكنند:
«روز جزا چه موقع است؟!» (()12آرى) هامن روزى است كه آنها را بر آتش مىسوزانند! (()13و گفته
مىشود ):بچشید عذاب خود را ،این هامن چیزى است كه براى آن شتاب داشتید! ( )1۴به یقین ،پرهیزگاران در

َع ََل ال َّنا ِر یُ ْف َت ُنونَ ﴿ُ ﴾١٣ذو ُقوا ِف ْت َن َتک ُْم َه َذا الَّ ِذی کُ ْن ُت ْم ِب ِه ت َْس َت ْعجِ لُونَ ﴿ ﴾١٤إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی

باغهاى بهشت و در میان چشمهها قرار دارند)1۵( ،و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت مىدارند ،زیرا

َج َّن ٍ
ات َو ُع ُیونٍ ﴿ ﴾١٥آ ِخ ِذی َن َما آتَا ُه ْم َربُّ ُه ْم إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْب َل َذلِکَ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿ ﴾١٦کَانُوا َقلِیال

پیش از آن (در رساى دنیا) از نیكوكاران بودند! ()1۶آنها كمى از شب را مىخوابیدند)1۷( ،و در سحرگاهان

لسائِلِ
ِم َن اللَّ ْیلِ َما یَ ْه َج ُعونَ ﴿َ ﴾١٧وب ْ
ِاألس َحا ِر ُه ْم یَ ْس َت ْغ ِف ُرونَ ﴿َ ﴾١٨و ِفی أَ ْم َوالِه ِْم َح ٌّق لِ َّ

استغفار مىكردند)1۸( ،و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم بود! ()1۹و در زمین آیاىت براى جویندگان
یقین است)20( ،و در وجود خود شام (نیز آیاىت است); آیا منىبینید؟! ()21و روزى شام در آسامن است و آنچه

ِصونَ ﴿َ ﴾٢١و ِفی
وم ﴿َ ﴾١٩و ِفی األ ْر ِض آ یَ ٌ
َوالْ َم ْح ُر ِ
ات لِلْ ُمو ِق ِنی َن ﴿َ ﴾٢٠و ِفی أَنْف ُِسک ُْم أَ َفال تُ ْب ِ ُ

به شام وعده داده مىشود! ()22سوگند به پروردگار آسامن و زمین كه این مطلب حق است هامن گونه كه شام

الس َام ِء َواأل ْر ِض إِنَّهُ لَ َح ٌّق ِمث َْل َما أَنَّک ُْم تَ ْن ِطقُونَ ﴿﴾٢٣
الس َام ِء ِر ْز ُقک ُْم َو َما تُو َعدُ ونَ ﴿َ ﴾٢٢ف َو َر ِّب َّ
َّ

سخن مىگویید! ()23آیا خرب مهامنهاى بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ ()2۴در آن زمان كه بر او وارد شدند

َه ْل أَتَاکَ َح ِد ُ
یث ضَ ْی ِ
یم الْ ُمکْ َر ِمی َن ﴿ ﴾٢٤إِ ْذ َد َخلُوا َعلَ ْی ِه َفقَالُوا َسال ًما َق َال َسال ٌم َق ْو ٌم
ف إِبْ َرا ِه َ

و گفتند« :سالم بر تو!» او گفت« :سالم بر شام كه جمعیتى ناشناختهاید!» ()2۵سپس پنهاىن به سوى خانواده
خود رفت و گوساله فربه (و بریان شدهاى را براى آنها) آورد)2۶( ،و نزدیك آنها گذارد( ،وَل با تعجب دید دست

ین ﴿َ ﴾٢٦ف َق َّربَهُ إِلَ ْیه ِْم َق َال أَال تَأْکُلُونَ ﴿﴾٢٧
ُم ْنکَ ُرونَ ﴿َ ﴾٢٥ف َرا َغ إِ ََل أَ ْهلِ ِه َف َجا َء ِب ِع ْجلٍ َس ِم ٍ

بسوى غذا منىبرند) گفت« :آیا شام غذا منىخورید؟!» ()2۷و از آنها احساس وحشت كرد ،گفتند« :نرتس (ما

َص ٍة َف َصک َّْت
َفأَ ْو َج َس ِم ْن ُه ْم ِخی َف ًة َقالُوا ال تَخ ْ
رشو ُه ِبغ ٍ
ُالم َعلِ ٍیم ﴿َ ﴾٢٨فأَ ْق َبل َِت ا ْم َرأَتُهُ ِفی َ َّ
َف َوبَ َّ ُ

رسوالن و فرشتگان پروردگار توایم)!» و او را بشارت به تولد پرسى دانا دادند)2۸( .در این هنگام همرسش

یم ﴿َ ﴾٢٩قالُوا کَ َذلِکَ َق َال َربُّ ِ
یم ﴿﴾٣٠
یم الْ َعلِ ُ
ک إِنَّهُ ُه َو الْ َح ِک ُ
َو ْج َه َها َو َقال َْت َع ُجو ٌز َع ِق ٌ

جلو آمد در حاَل كه (از خوشحاَل و تعجب) فریاد مىكشید به صورت خود زد و گفت(« :آیا پرسى خواهم
آورد در حاَل كه) پیرزىن نازا هستم؟!» ()2۹
گفتند« :پروردگارت چنین گفته است ،و او حكیم و داناست!» ()30
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ین ﴿ُ ﴾٣٣م َس َّو َم ًة
َق َال َف َام َخطْ ُبک ُْم أَیُّ َها الْ ُم ْر َسلُونَ ﴿َ ﴾٣١قالُوا إِنَّا أُ ْر ِسلْ َنا إِ ََل َق ْو ٍم ُم ْج ِر ِمی َن ﴿ ﴾٣٢لِ ُ ُْن ِس َل َعلَ ْیه ِْم ِح َجا َر ًة ِم ْن ِط ٍ
رس ِفی َن ﴿َ ﴾٣٤فأَ ْخ َر ْج َنا َم ْن کَانَ ِفی َها ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾٣٥ف َام َو َج ْدنَا ِفی َها َغ ْی َر َب ْی ٍت ِم َن الْ ُم ْسلِ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٦وتَ َرکْ َنا
ِع ْن َد َر ِّبکَ لِلْ ُم ْ ِ
ین ﴿َ ﴾٣٨ف َت َو ََّل ِب ُرکْ ِن ِه َو َق َال َسا ِح ٌر
وَس إِ ْذ أَ ْر َسلْ َنا ُه إِ ََل ِف ْر َع ْونَ ب ُِسلْطَانٍ ُم ِب ٍ
اب األلِ َ
ِفی َها آ َی ًة لِلَّ ِذی َن َیخَا ُفونَ الْ َع َذ َ
یم ﴿َ ﴾٣٧و ِفی ُم َ
یم ﴿َ ﴾٤١ما تَ َذ ُر
یح الْ َع ِق َ
یم ﴿َ ﴾٤٠و ِفی َعا ٍد إِ ْذ أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْیه ُِم ال ِّر َ
أَ ْو َم ْج ُنونٌ ﴿َ ﴾٣٩فأَ َخ ْذنَا ُه َو ُج ُنو َد ُه َف َن َب ْذنَا ُه ْم ِفی الْ َی ِّم َو ُه َو ُملِ ٌ

ین ﴿َ ﴾٤٣ف َع َت ْوا َع ْن أَ ْم ِر َر ِّبه ِْم َفأَ َخ َذتْ ُه ُم
ِم ْن شَ ْی ٍء أَت َْت َعلَ ْی ِه إِال َج َعلَ ْت ُه کَال َّر ِم ِیم ﴿َ ﴾٤٢و ِفی ََثُو َد إِ ْذ ِق َیل لَ ُه ْم َتَ َ َّت ُعوا َح َّتى ِح ٍ
ِصی َن ﴿َ ﴾٤٥و َق ْو َم نُوحٍ ِم ْن َق ْب ُل إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو ًما َف ِاس ِقی َن
الصا ِع َق ُة َو ُه ْم یَ ْنظُ ُرونَ ﴿َ ﴾٤٤ف َام ْاس َتطَا ُعوا ِم ْن ِق َی ٍام َو َما کَانُوا ُم ْن َت ِ ِ
َّ

الس َام َء َب َن ْی َنا َها ِبأَ ْی ٍد َوإِنَّا لَ ُم ِ
وس ُعونَ ﴿َ ﴾٤٧واأل ْر َض َف َرشْ َنا َها َف ِن ْع َم ال َْام ِه ُدونَ ﴿َ ﴾٤٨و ِم ْن ک ُِّل شَ ْی ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْی ِن لَ َعلَّک ُْم
﴿َ ﴾٤٦و َّ
تَ َذکَّ ُرونَ ﴿َ ﴾٤٩ف ِف ُّروا إِ ََل اللَّ ِه إِنِّی لَک ُْم ِم ْن ُه نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿َ ﴾٥٠وال تَ ْج َعلُوا َم َع اللَّ ِه إِلَ ًها آ َخ َر إِنِّی لَک ُْم ِم ْن ُه نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿﴾٥١
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(ابراهیم) گفت« :ماموریت شام چیست اى فرستادگان (خدا)؟» ()31گفتند« :ما به سوى قوم مجرمى فرستاده

َق َال َف َام َخطْ ُبک ُْم أَیُّ َها الْ ُم ْر َسلُونَ ﴿َ ﴾٣١قالُوا إِنَّا أُ ْر ِسلْ َنا إِ ََل َق ْو ٍم ُم ْج ِر ِمی َن ﴿ ﴾٣٢لِ ُ ُْن ِس َل َعلَ ْیه ِْم

رس ِفی َن ﴿َ ﴾٣٤فأَ ْخ َر ْج َنا َم ْن کَانَ ِفی َها ِم َن
ِح َجا َر ًة ِم ْن ِط ٍ
ین ﴿ُ ﴾٣٣م َس َّو َم ًة ِع ْندَ َربِّکَ لِلْ ُم ْ ِ
الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾٣٥ف َام َو َجدْ نَا ِفی َها َغ ْی َر بَ ْی ٍت ِم َن الْ ُم ْسلِ ِمی َن ﴿َ ﴾٣٦وتَ َرکْ َنا ِفی َها آ یَ ًة لِلَّ ِذی َن
ِین ﴿َ ﴾٣٨ف َت َو ََّل
وَس إِ ْذ أَ ْر َسلْ َنا ُه إِ ََل ِف ْر َع ْونَ ِب ُسلْطَانٍ ُمب ٍ
اب األلِ َ
یَخَا ُفونَ الْ َع َذ َ
یم ﴿َ ﴾٣٧و ِفی ُم َ
یم ﴿﴾٤٠
ِب ُرکْ ِن ِه َو َق َال َسا ِح ٌر أَ ْو َم ْج ُنونٌ ﴿َ ﴾٣٩فأَ َخ ْذنَا ُه َو ُج ُنو َد ُه َف َن َب ْذنَا ُه ْم ِفی الْ َی ِّم َو ُه َو ُملِ ٌ

شدهایم)32( ...تا باراىن از «سنگ  -گل» بر آنها بفرستیم; ()33سنگهایى كه از ناحیه پروردگارت براى ارسافكاران
نشان گذاشته شده است!» ()3۴ما مؤمناىن را كه در آن شهرها(ى قوم لوط) زندگى مىكردند (قبل از نزول
عذاب) خارج كردیم)3۵( ،وَل جز یك خانواده باایامن در َتام آنها نیافتیم! ()3۶و در آن (شهرهاى بال دیده)
نشانهاى روشن براى كساىن كه از عذاب دردناك مىترسند به جاى گذاردیم)3۷( .و در (زندگى) موَس نیز
(نشانه و درس عربىت بود) هنگامى كه او را با دلیَل آشكار به سوى فرعون فرستادیم; ()3۸اما او با َتام وجودش

از وى روى برتافت و گفت« :این مرد یا ساحر است یا دیوانه!» ()3۹از این رو ما او و لشكریانش را گرفتیم و
به دریا افكندیم در حاَل كه در خور رسزنشبود! ()۴0و (همچنین) در رسگذشت «عاد» (آیتى است) در آن
هنگام كه تندبادى ىبباران بر آنها فرستادیم)۴1( ،

یم ﴿َ ﴾٤١ما تَ َذ ُر ِم ْن شَ ْی ٍء أَت َْت َعلَ ْی ِه إِال َج َعلَتْهُ کَال َّر ِم ِیم
یح الْ َع ِق َ
َو ِفی َعا ٍد إِ ْذ أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْیه ُِم ال ِّر َ

كه بر هیچ چیز منىگذشت مگر اینكه آن را همچون استخوانهاى پوسیده مىساخت)۴2( .و نیز در رسگذشت

الصا ِع َق ُة
﴿َ ﴾٤٢و ِفی ََثُو َد إِ ْذ ِق َیل لَ ُه ْم َتَ َ َّت ُعوا َح َّتى ِح ٍ
ین ﴿َ ﴾٤٣ف َع َت ْوا َع ْن أَ ْم ِر َربِّه ِْم َفأَ َخ َذتْ ُه ُم َّ

قوم «َثود» عربىت است در آن هنگام كه به آنان گفته شد« :مدىت كوتاه بهرهمند باشید (و سپس منتظر

ِصی َن ﴿َ ﴾٤٥و َق ْو َم نُوحٍ ِم ْن َق ْب ُل
َو ُه ْم یَ ْنظُ ُرونَ ﴿َ ﴾٤٤ف َام ْاس َتطَا ُعوا ِم ْن ِق َی ٍام َو َما کَانُوا ُم ْن َت ِ ِ

عذاب)!» ()۴3آنها از فرمان پروردگارشان رسباز زدند ،و صاعقه آنان را فراگرفت در حاَل كه (خیره خیره) نگاه
مىكردند (ىبآنكه قدرت دفاع داشته باشند)! ()۴۴چنان بر زمین افتادند كه توان برخاسنت نداشتند و نتوانستند

الس َام َء بَ َن ْی َنا َها ِبأَیْ ٍد َوإِنَّا لَ ُم ِ
وس ُعونَ ﴿َ ﴾٤٧واأل ْر َض َف َرشْ َنا َها
إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو ًما َف ِاس ِقی َن ﴿َ ﴾٤٦و َّ

از كىس یارى طلبند! ()۴۵همچنین قوم نوح را پیش از آنها هالك كردیم ،چرا كه قوم فاسقى بودند! ()۴۶و ما

َف ِن ْع َم ال َْام ِهدُ ونَ ﴿َ ﴾٤٨و ِم ْن ک ُِّل شَ ْی ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْی ِن لَ َعلَّک ُْم تَ َذکَّ ُرونَ ﴿َ ﴾٤٩ف ِف ُّروا إِ ََل اللَّ ِه إِنِّی

آسامن را با قدرت بنا كردیم ،و همواره آن را وسعت مىبخشیم! ()۴۷و زمین را گسرتدیم ،و چه خوب

گسرتانندهاى هستیم! ()۴۸و از هر چیز دو جفت آفریدیم ،شاید متذكر شوید! ()۴۹پس به سوى خدا بگریزید،

لَک ُْم ِم ْنهُ نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿َ ﴾٥٠وال تَ ْج َعلُوا َم َع اللَّ ِه إِلَ ًها آ َخ َر إِنِّی لَک ُْم ِم ْنهُ نَ ِذی ٌر ُمبِی ٌن ﴿﴾٥١

كه من از سوى او براى شام بیمدهندهاى آشكارم! ()۵0و با خدا معبود دیگرى قرار ندهید ،كه من براى شام از
سوى او بیمدهندهاى آشكارم! ()۵1
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إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی َج َّن ٍ
ات َو ُع ُیونٍ
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سارانند
هامنا پرهيزگاران در باغها و چشمه
..................................................

انس با قرآن

ترکیبات

کلامت جدید

تالوت
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کَانُوا َقلِیال ِم َن اللَّ ْی ِل َما َی ْه َج ُعونَ
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 ..................................................و مناز بودند)
آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند(و بیشرت شب را در دعا
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..................................................که یقین دارند.
و در روی زمین نشانه هایی است برای افرادی
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به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
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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 هشتم

پنجم

دو

تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما https://t.me/dawargiti
@Dgsarab

http://dawargiti2.mihanblog.com
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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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ف کَانَ َع َذابِی َونُ ُذ ِر ﴿ ﴾٣٠إِنَّا
َض ﴿َ ﴾٢٨ف َنا َد ْوا َصا ِح َب ُه ْم َف َت َعاطَى َف َع َق َر ﴿َ ﴾٢٩فکَ ْی َ
ِش ٍب ُم ْح َت َ ٌ
َونَ ِّب ْئ ُه ْم أَنَّ ال َْام َء ِق ْس َم ٌة َب ْی َن ُه ْم ک ُُّل ِ ْ

َّسنَا الْ ُق ْرآنَ لِل ِّذکْ ِر َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر ﴿ ﴾٣٢کَ َّذبَ ْت َق ْو ُم ل ٍ
ُوط
أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْیه ِْم َص ْی َح ًة َوا ِح َد ًة َفکَانُوا کَ َه ِش ِیم الْ ُم ْح َت ِظ ِر ﴿َ ﴾٣١ولَق َْد یَ َّ ْ
اص ًبا إِال َآل ل ٍ
بِال ُّن ُذ ِر ﴿ ﴾٣٣إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْیه ِْم َح ِ
ُوط نَ َّج ْی َنا ُه ْم ب َِس َح ٍر ﴿ ﴾٣٤نِ ْع َم ًة ِم ْن ِع ْن ِدنَا کَ َذلِکَ نَ ْج ِزی َم ْن شَ کَ َر ﴿َ ﴾٣٥ولَق َْد
أَنْ َذ َر ُه ْم بَطْشَ َت َنا َف َت َام َر ْوا بِال ُّن ُذ ِر ﴿َ ﴾٣٦ولَق َْد َرا َو ُدو ُه َع ْن ضَ ْی ِف ِه َفطَ َم ْس َنا أَ ْع ُی َن ُه ْم َف ُذو ُقوا َع َذابِی َونُ ُذ ِر ﴿َ ﴾٣٧ولَق َْد َص َّب َح ُه ْم بُکْ َر ًة
َّسنَا الْ ُق ْرآنَ لِل ِّذکْ ِر َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر ﴿َ ﴾٤٠ولَق َْد َجا َء َآل ِف ْر َع ْونَ ال ُّن ُذ ُر
َع َذ ٌ
اب ُم ْس َت ِق ٌّر ﴿َ ﴾٣٨ف ُذو ُقوا َع َذابِی َونُ ُذ ِر ﴿َ ﴾٣٩ولَق َْد َی َّ ْ
﴿ ﴾٤١کَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا کُلِّ َها َفأَ َخ ْذنَا ُه ْم أَ ْخ َذ َع ِزی ٍز ُم ْق َت ِد ٍر ﴿ ﴾٤٢أَکُفَّا ُرک ُْم َخ ْی ٌر ِم ْن أُولَ ِئک ُْم أَ ْم لَک ُْم َب َرا َء ٌة ِفی ال ُّز ُب ِر ﴿ ﴾٤٣أَ ْم َیقُولُونَ

السا َع ُة أَ ْد َهى َوأَ َم ُّر ﴿ ﴾٤٦إِنَّ الْ ُم ْج ِر ِمی َن
ِص ﴿َ ﴾٤٤س ُی ْه َز ُم الْ َج ْم ُع َویُ َولُّونَ ُّ
نَ ْح ُن َج ِم ٌ
الدبُ َر ﴿ ﴾٤٥بَ ِل َّ
السا َع ُة َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
یع ُم ْن َت ِ ٌ
ِفی ضَ ٍ
الل َو ُس ُع ٍر ﴿َ ﴾٤٧ی ْو َم ُی ْس َح ُبونَ ِفی ال َّنا ِر َع ََل ُو ُجو ِهه ِْم ُذو ُقوا َم َّس َس َق َر ﴿ ﴾٤٨إِنَّا ک َُّل شَ ْی ٍء َخلَ ْق َنا ُه ِبق ََد ٍر ﴿﴾٤٩

ترجمه

َض ﴿َ ﴾٢٨ف َنا َد ْوا َصا ِح َب ُه ْم َف َت َعاطَى َف َع َق َر ﴿﴾٢٩
ِش ٍب ُم ْح َت َ ٌ
َونَ ِّب ْئ ُه ْم أَنَّ ال َْام َء ِق ْس َم ٌة بَ ْی َن ُه ْم ک ُُّل ِ ْ

ف کَانَ َع َذابِی َونُ ُذ ِر ﴿ ﴾٣٠إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْیه ِْم َص ْی َح ًة َوا ِحدَ ًة َفکَانُوا کَ َه ِش ِیم الْ ُم ْح َت ِظ ِر ﴿﴾٣١
َفکَ ْی َ
َّسنَا الْ ُق ْرآنَ لِل ِّذکْ ِر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِک ٍر ﴿ ﴾٣٢کَ َّذبَ ْت َق ْو ُم ل ٍ
ُوط بِال ُّن ُذ ِر ﴿ ﴾٣٣إِنَّا أَ ْر َسلْ َنا
َولَ َقدْ یَ َّ ْ
اص ًبا إِال َآل ل ٍ
َعلَ ْیه ِْم َح ِ
ُوط نَ َّج ْی َنا ُه ْم ب َِس َح ٍر ﴿ ﴾٣٤نِ ْع َم ًة ِم ْن ِع ْن ِدنَا کَ َذلِکَ نَ ْجزِی َم ْن شَ کَ َر
﴿َ ﴾٣٥ولَ َقدْ أَنْ َذ َر ُه ْم بَطْشَ َت َنا َف َت َام َر ْوا بِال ُّن ُذ ِر ﴿َ ﴾٣٦ولَ َقدْ َرا َو ُدو ُه َع ْن ضَ ْی ِف ِه َفطَ َم ْس َنا أَ ْع ُی َن ُه ْم
اب ُم ْس َت ِق ٌّر ﴿َ ﴾٣٨ف ُذو ُقوا َع َذابِی َونُ ُذ ِر
َف ُذو ُقوا َع َذابِی َونُ ُذ ِر ﴿َ ﴾٣٧ولَ َقدْ َص َّب َح ُه ْم بُکْ َر ًة َع َذ ٌ
َّسنَا الْ ُق ْرآنَ لِل ِّذکْ ِر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِک ٍر ﴿َ ﴾٤٠ولَ َقدْ َجا َء َآل ِف ْر َع ْونَ ال ُّن ُذ ُر ﴿﴾٤١
﴿َ ﴾٣٩ولَ َقدْ یَ َّ ْ
کَ َّذبُوا بِآ یَاتِ َنا کُلِّ َها َفأَ َخ ْذنَا ُه ْم أَ ْخ َذ َعزِی ٍز ُم ْق َت ِد ٍر ﴿ ﴾٤٢أَکُفَّا ُرک ُْم َخ ْی ٌر ِم ْن أُولَ ِئک ُْم أَ ْم لَک ُْم بَ َرا َء ٌة
ِص ﴿َ ﴾٤٤س ُی ْه َز ُم الْ َج ْم ُع َویُ َولُّونَ الدُّ بُ َر ﴿ ﴾٤٥بَلِ
ِفی ال ُّزبُ ِر ﴿ ﴾٤٣أَ ْم یَقُولُونَ نَ ْح ُن َج ِم ٌ
یع ُم ْن َت ِ ٌ
السا َع ُة أَ ْد َهى َوأَ َم ُّر ﴿ ﴾٤٦إِنَّ الْ ُم ْج ِر ِمی َن ِفی ضَ ٍ
الل َو ُس ُع ٍر ﴿ ﴾٤٧یَ ْو َم
السا َع ُة َم ْو ِعدُ ُه ْم َو َّ
َّ
یُ ْس َح ُبونَ ِفی ال َّنا ِر َع ََل ُو ُجو ِهه ِْم ُذو ُقوا َم َّس َس َق َر ﴿ ﴾٤٨إِنَّا ک َُّل شَ ْی ٍء َخلَ ْق َنا ُه ِب َقدَ ٍر ﴿﴾٤٩

انس با قرآن

ترکیبات

کلامت جدید

تالوت

و به آنها خرب ده كه آب (قریه) باید در میانشان تقسیم شود( ،یك روز سهم ناقه ،و یك روز براى آنها) و هر یك در
نوبت خود باید حارض شوند! ()2۸آنها یىك از یاران خود را صدا زدند ،او به رساغ این كار آمد و (ناقه را)پى كرد!
()2۹پس (بنگرید) عذاب و انذارهاى من چگونه بود! ()30ما فقط یك صیحه ( صاعقه عظیم) بر آنها فرستادیم و بدنبال
آن همگى بصورت گیاه خشىك درآمدند كه صاحب چهارپایان (در آغل) جمعآورى مىكند! ()31ما قرآن را براى یادآورى
آسان ساختیم; آیا كىس هست كه متذكر شود؟! ()32قوم لوط انذارها(ى پىدرپى پیامربشان) را تكذیب كردند; ()33ما
بر آنها تندبادى كه ریگها را به حركت درمىآورد فرستادیم (و همه را هالك كردیم) ،جز خاندان لوط را كه سحرگاهان
نجاتشان دادیم! ()3۴این نعمتى بود از ناحیه ما; این گونه هر كىس را كه شكر كند پاداش مىدهیم! ()3۵او آنها را از
مجازات ما بیم داد ،وىل بر آنها ارصار بر مجادله و القاى شك داشتند! ()3۶آنها از لوط خواستند میهامنانش را در
اختیارشان بگذارد; وىل ما چشامنشان را نابینا و محو كردیم (و گفتیم ):بچشید عذاب و انذارهاى مرا! ()3۷رسانجام
صبحگاهان و در اول روز عذاىب پایدار و ثابت به رساغشان آمد! (()3۸و گفتیم ):پس بچشید عذاب و انذارهاى مرا!
()3۹ما قرآن را براى یادآورى آسان ساختیم; آیا كىس هست كه متذكر شود؟! ()۴0و (همچنین) انذارها و هشدارها (یىك
پس از دیگرى) به رساغ آل فرعون آمد)۴1( ،اما آنها همه آیات ما را تكذیب كردند ،و ما آنها را گرفتیم و مجازات كردیم،
گرفنت شخىص قدرمتند و توانا! ()۴2آیا كفار شام بهرت از آنانند یا براى شام اماننامهاى در كتب آسامىن نازل شده است؟!
()۴3یا مىگویند« :ما جامعتى متحد و نیرومند و پیروزیم»؟! (()۴۴وىل بدانند) كه بزودى جمعشان شكست مىخورد و
پا به فرارمىگذارند! (()۴۵عالوه بر این) رستاخیز موعد آنهاست ،و مجازات قیامت هولناكرت و تلخرت است! ()۴۶مجرمان
در گمراهى و شعلههاى آتشند)۴۷( ،در آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشیده مىشوند (و به آنها گفته
مىشود ):بچشید آتش دوزخ را! ()۴۸البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم! ()۴۹
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پند  ،خاندان  ،آسان کردیم

َی ََّّسنا
آسان کردیم

ِذکر

ءال

پند  ،یاد

آل  ،خاندان
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پند  ،خاندان  ،آسان کردیم

ُم َّد ِکر
پند گیرنده

نُ ُذر

اَ َخذنا

هشدارها ،
هشداردهندگان

مجازات کردیم
گرفتیم
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انس با قرآن

َولَ َقد َی ََّّسنَا
ال ُقرءان
هامنا آسان کردیم
قرآن را

لِل ِّذک ِر

برای پند گرفنت

ترکیبات

َولَ َقد جآ َء

قطعاًآمده است

کلامت جدید

تالوت

َ
ءال ِفر َعونَ

خاندان فرعون

انس با قرآن

کَ َّذبوا بِآیاتِنا

تکذیب کردند
آیات ما را

کُلِّها

همه ی آن را

ترکیبات

کلامت جدید

َفاَخَذنا ُهم

پس مجازات
کردیم آنان را

تالوت
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َّسنَا الْ ُق ْرآنَ لِل ِّذکْ ِر
َولَ َق ْد َی َّ ْ
ترجمه

كرديم
و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان
..................................................
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َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر
ترجمه

هست؟
آيا هیچ پندگريندهاى
پس
......................................
............
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َولَ َق ْد َجا َء َآل ِف ْر َع ْونَ ال ُّن ُذ ُر
ترجمه

و در حقيقت هشداردهندگان به جانب
..................................................
خاندان فرعون آمدند
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کَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا کُلِّ َها
ترجمه

[اما آنها] همه آیات ما را تكذيب كردند
....................................................................
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َفأَ َخ ْذنَا ُه ْم أَ ْخ َذ َع ِزی ٍز ُم ْق َت ِد ٍر
ترجمه

مقتدر
و
عزمتند
فردی
که
آنگونه
،
ا
ر
آنان
کردیم
ات
ز
مجا
پس
 ...............آنگونه که فردی عزمتند و مقتدر مجازات می کند
مجازات می کند.
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به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
موفق و مؤید باشید

تالوت
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