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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 .
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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

َص ﴿َ ﴾٥٠ولَق َْد أَ ْهلَکْ َنا أَشْ َیا َعک ُْم َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر ﴿َ ﴾٥١وک ُُّل شَ ْی ٍء َف َعلُو ُه ِفی ال ُّز ُب ِر ﴿﴾٥٢
َو َما أَ ْم ُرنَا إِال َوا ِح َد ٌة کَلَ ْم ٍح بِالْ َب َ ِ
ات َونَ َه ٍر ﴿ِ ﴾٥٤فی َم ْق َع ِد ِص ْدقٍ ِع ْن َد َملِ ٍ
َوک ُُّل َص ِغی ٍر َوکَبِی ٍر ُم ْس َتطَ ٌر ﴿ ﴾٥٣إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی َج َّن ٍ
یک ُم ْق َت ِد ٍر ﴿﴾٥٥

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
ال َّر ْح َم ُن ﴿َ ﴾١عل ََّم الْ ُق ْرآنَ ﴿َ ﴾٢خل ََق اإلن َْسانَ ﴿َ ﴾٣ع َّل َم ُه ا ْل َب َیانَ ﴿ ﴾٤الشَّ ْم ُس َوالْ َق َم ُر ِب ُح ْس َبانٍ ﴿َ ﴾٥وال َّن ْج ُم َوالشَّ َج ُر
ِْسوا
َی ْس ُج َدانِ ﴿َ ﴾٦و َّ
الس َام َء َر َف َع َها َو َوضَ َع الْ ِمی َزانَ ﴿ ﴾٧أَال تَطْ َغ ْوا ِفی الْ ِمی َزانِ ﴿َ ﴾٨وأَ ِقی ُموا الْ َوزْنَ بِالْ ِق ْس ِط َوال تُخ ِ ُ
ات األک َْام ِم ﴿َ ﴾١١والْ َح ُّب ُذو الْ َع ْص ِ
ف َوال َّر ْی َحانُ ﴿﴾١٢
الْ ِمی َزانَ ﴿َ ﴾٩واأل ْر َض َوضَ َع َها لِألن َِام ﴿ِ ﴾١٠فی َها َفا ِک َه ٌة َوال َّنخ ُْل َذ ُ

َف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾١٣خل ََق اإلن َْسانَ ِم ْن َصل َْص ٍ
ال کَالْ َفخَّا ِر ﴿َ ﴾١٤و َخل ََق الْ َجانَّ ِم ْن َما ِرجٍ ِم ْن نَا ٍر ﴿َ ﴾١٥ف ِبأَ ِّی
آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿﴾١٦

ترجمه
و فرمان ما یك امر بیش نیست ،همچون یك چشم بر هم زدن! ()۵0

َص ﴿َ ﴾٥٠ولَق َْد أَ ْهلَکْ َنا أَشْ َیا َعک ُْم َف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر ﴿﴾٥١
َو َما أَ ْم ُرنَا إِال َوا ِح َد ٌة کَلَ ْم ٍح بِالْ َب َ ِ

َوک ُُّل شَ ْی ٍء َف َعلُو ُه ِفی ال ُّز ُب ِر ﴿َ ﴾٥٢وک ُُّل َص ِغی ٍر َوکَبِی ٍر ُم ْس َتطَ ٌر ﴿ ﴾٥٣إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی
ات َونَ َه ٍر ﴿ِ ﴾٥٤فی َم ْق َع ِد ِص ْدقٍ ِع ْن َد َملِ ٍ
َج َّن ٍ
یک ُم ْق َت ِد ٍر ﴿﴾٥٥
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

ال َّر ْح َم ُن ﴿َ ﴾١عل ََّم الْ ُق ْرآنَ ﴿َ ﴾٢خل ََق اإلن َْسانَ ﴿َ ﴾٣علَّ َم ُه الْ َب َیانَ ﴿ ﴾٤الشَّ ْم ُس َوالْ َق َم ُر
الس َام َء َر َف َع َها َو َوضَ َع الْ ِمی َزانَ ﴿ ﴾٧أَال
ِب ُح ْس َبانٍ ﴿َ ﴾٥وال َّن ْج ُم َوالشَّ َج ُر َی ْس ُج َدانِ ﴿َ ﴾٦و َّ
ِْسوا الْ ِمی َزانَ ﴿َ ﴾٩واأل ْر َض
تَطْ َغ ْوا ِفی الْ ِمی َزانِ ﴿َ ﴾٨وأَ ِقی ُموا الْ َوزْنَ بِالْ ِق ْس ِط َوال تُخ ِ ُ
ات األک َْام ِم ﴿َ ﴾١١والْ َح ُّب ُذو الْ َع ْص ِ
ف
َوضَ َع َها لِألن َِام ﴿ِ ﴾١٠فی َها َفا ِک َه ٌة َوال َّنخ ُْل َذ ُ
َوال َّریْ َحانُ ﴿َ ﴾١٢ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾١٣خل ََق اإلن َْسانَ ِم ْن َصل َْص ٍ
ال کَالْ َفخَّا ِر
﴿َ ﴾١٤و َخل ََق الْ َجانَّ ِم ْن َما ِرجٍ ِم ْن نَا ٍر ﴿َ ﴾١٥ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿﴾١٦

ما كساىن را كه در گذشته شبیه شام بودند هالك كردیم; آیا كىس هست كه پند گیرد؟! ()۵1
و هر كارى را انجام دادند در نامههاى اعاملشان ثبت است)۵2( ،
و هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده است)۵3( .
یقینا پرهیزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند)۵۴( ،
در جایگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر! ()۵۵
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

خداوند رحامن)1( ،
قرآن را تعلیم فرمود)2( ،
انسان را آفرید)3( ،
و به او «بیان» را آموخت)۴( .
خورشید و ماه با حساب منظمى مى گردند)۵( ،
و گیاه و درخت براى او سجده مى كنند! ()۶
و آسامن را برافراشت ،و میزان و قانون (در آن) گذاشت)۷( ،
تا در میزان طغیان نكنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید))۸( ،
و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را كم نگذارید! ()۹
زمین را براى خالیق آفرید)10( ،
كه در آن میوه ها و نخلهاى پرشكوفه است)11( ،
و دانههایى كه همراه با ساقه و برگى است كه بصورت كاه درمىآید ،و گیاهان خوشبو! ()12
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را تكذیب مىكنید (شام اى گروه جن و انس)؟! ()13
انسان را از گل خشكیده اى همچون سفال آفرید)1۴( ،
و جن را از شعله هاى مختلط و متحرك آتش خلق كرد! ()1۵
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()1۶

رش َق ْی ِن َو َر ُّب الْ َم ْغ ِربَ ْی ِن ﴿َ ﴾١٧ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾١٨م َر َج الْ َب ْح َریْ ِن یَلْ َت ِق َیانِ ﴿ ﴾١٩بَ ْی َن ُه َام بَ ْرزَخٌ ال یَ ْب ِغ َیانِ
َر ُّب الْ َم ْ ِ
﴿َ ﴾٢٠ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾٢١ی ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َام اللُّ ْؤلُ ُؤ َوالْ َم ْر َجانُ ﴿َ ﴾٢٢ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾٢٣ول َُه الْ َج َوا ِر
الم ﴿َ ﴾٢٤ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٢٥ک ُُّل َم ْن َعلَ ْی َها َفانٍ ﴿َ ﴾٢٦ویَ ْبقَى َو ْج ُه َربِّکَ ُذو الْ َج ِ
الل
الْ ُم ْنشَ ُ
آت ِفی الْ َب ْح ِر کَاأل ْع ِ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض ک َُّل َی ْو ٍم ُه َو ِفی شَ أْنٍ ﴿َ ﴾٢٩ف ِبأَ ِّی آال ِء
َواإلکْ َر ِام ﴿َ ﴾٢٧ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾٢٨ی ْسأَل ُُه َم ْن ِفی َّ
رش الْجِ ِّن َواإلن ِْس إِنِ ا ْس َتطَ ْع ُت ْم
َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾٣٠س َن ْف ُر ُغ لَک ُْم أَیُّ َها ال َّثقَالنِ ﴿َ ﴾٣١ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٣٢یَا َم ْع َ َ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َفانْ ُف ُذوا ال تَ ْن ُف ُذونَ إِال ب ُِسلْطَانٍ ﴿َ ﴾٣٣ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿ُ ﴾٣٤ی ْر َس ُل َعلَ ْیک َُام
أَنْ تَ ْن ُف ُذوا ِم ْن أَ ْقطَا ِر َّ
َصانِ ﴿َ ﴾٣٥ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾٣٦فإِ َذا انْشَ ق ِ
شُ َو ٌ
َالد َهانِ ﴿﴾٣٧
الس َام ُء َفکَان َْت َو ْر َد ًة ک ِّ
اظ ِم ْن نَا ٍر َونُ َح ٌ
َّت َّ
اس َفال تَ ْن َت ِ َ
َف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾٣٨ف َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُی ْسأَ ُل َع ْن َذنْ ِب ِه إِن ٌْس َوال َجانٌّ ﴿َ ﴾٣٩ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿﴾٤٠

ترجمه

رش َق ْی ِن َو َر ُّب الْ َم ْغ ِر َب ْی ِن ﴿َ ﴾١٧ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾١٨م َر َج الْ َب ْح َر ْی ِن
َر ُّب الْ َم ْ ِ

یَلْ َت ِق َیانِ ﴿ ﴾١٩بَ ْی َن ُه َام بَ ْرزَخٌ ال یَ ْب ِغ َیانِ ﴿َ ﴾٢٠ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٢١یَ ْخ ُر ُج
آت
ِم ْن ُه َام اللُّ ْؤلُ ُؤ َوالْ َم ْر َجانُ ﴿َ ﴾٢٢ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾٢٣ولَهُ الْ َج َوا ِر الْ ُم ْنشَ ُ
الم ﴿َ ﴾٢٤ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٢٥ک ُُّل َم ْن َعلَ ْی َها َفانٍ ﴿﴾٢٦
ِفی الْ َب ْح ِر کَاأل ْع ِ
َویَ ْبقَى َو ْجهُ َربِّکَ ُذو الْ َج ِ
الل َواإلکْ َر ِام ﴿َ ﴾٢٧ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٢٨یَ ْسأَلُهُ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض ک َُّل َی ْو ٍم ُه َو ِفی شَ أْنٍ ﴿َ ﴾٢٩ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ
َم ْن ِفی َّ
رش
﴿َ ﴾٣٠س َن ْف ُر ُغ لَک ُْم أَیُّ َها ال َّثقَالنِ ﴿َ ﴾٣١ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٣٢یَا َم ْع َ َ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َفانْ ُف ُذوا ال تَ ْن ُف ُذونَ
الْجِ ِّن َواإلن ِْس إِنِ ْاس َتطَ ْع ُت ْم أَنْ تَ ْن ُف ُذوا ِم ْن َأ ْقطَا ِر َّ

إِال ب ُِسلْطَانٍ ﴿َ ﴾٣٣ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿ ﴾٣٤یُ ْر َس ُل َعلَ ْیک َُام شُ َو ٌ
اظ ِم ْن نَا ٍر
َصانِ ﴿َ ﴾٣٥ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾٣٦فإِ َذا انْشَ ق ِ
الس َام ُء
َونُ َح ٌ
َّت َّ
اس َفال تَ ْن َت ِ َ
َفکَان َْت َو ْر َد ًة کَالدِّ َهانِ ﴿َ ﴾٣٧ف ِبأَ ِّی آال ِء َربِّک َُام تُکَ ِّذبَانِ ﴿َ ﴾٣٨ف َی ْو َم ِئ ٍذ ال یُ ْسأَ ُل َع ْن
َذنْ ِب ِه إِن ٌْس َوال َجانٌّ ﴿َ ﴾٣٩ف ِبأَ ِّی آال ِء َر ِّبک َُام تُکَ ِّذ َبانِ ﴿﴾٤٠

او پروردگار دو مرشق و پروردگار دو مغرب است! ()1۷
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()1۸
دو دریاى مختلف (شور و شیرین ،گرم و رسد) را در كنار هم قرار داد ،در حاىل كه با هم متاس دارند; ()1۹
در میان آن دو برزخى است كه یىك بر دیگرى غلبه منىكند (و به هم منى آمیزند)! ()20
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()21
از آن دو ،لؤلؤ و مرجان خارج مىشود)22( .
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()23
و براى اوست كشتیهاى ساخته شده كه در دریا به حركت درمى آیند و همچون كوهى هستند! ()2۴
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()2۵
همه كساىن كه روى آن ( زمین) هستند فاىن مىشوند)2۶( ،
و تنها ذات ذوالجالل و گرامى پروردگارت باقى مىماند! ()2۷
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()2۸
متام كساىن كه در آسامنها و زمین هستند از او تقاضا مىكنند ،و او هر روز در شان و كارى است! ()2۹
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()30
بزودى به حساب شام مىپردازیم اى دو گروه انس و جن! ()31
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()32
اى گروه جن و انس! اگر مىتوانید از مرزهاى آسامنها و زمین بگذرید ،پس بگذرید ،وىل هرگز منىتوانید،
مگر با نیرویى (فوق العاده)! ()33
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()3۴
شعله هایى از آتش ىبدود ،و دودهایى مرتاكم بر شام فرستاده مىشود; و منىتوانید از كىس یارى بطلبید!
()3۵
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()3۶
در آن هنگام كه آسامن شكافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناىك رخ مىدهد كه
تاب تحمل آن را نخواهید داشت)! ()3۷
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()3۸
در آن روز هیچ كس از انس و جن از گناهش سوال منىشود (و همه چیز روشن است)! ()3۹
پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنید؟! ()۴0
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فعالیت س ّوم (انس با قرآن)

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

وم ﴿َ ﴾٥٢ف َاملِ ُئونَ ِم ْن َها الْ ُبطُونَ ﴿َ ﴾٥٣فشَ ا ِربُونَ َعلَ ْی ِه ِم َن
ثُ َّم إِنَّک ُْم أَیُّ َها الضَّ الُّونَ الْ ُمکَ ِّذبُونَ ﴿ ﴾٥١آل ِکلُونَ ِم ْن شَ َج ٍر ِم ْن َز ُّق ٍ
ین ﴿ ﴾٥٦نَ ْح ُن َخلَ ْق َناک ُْم َفلَ ْوال ت َُص ِّد ُقونَ ﴿ ﴾٥٧أَ َف َرأَ ْی ُت ْم َما
ِیم ﴿َ ﴾٥٥ه َذا نُ ُزلُ ُه ْم َی ْو َم ِّ
الد ِ
ُش َب الْه ِ
الْ َح ِم ِیم ﴿َ ﴾٥٤فشَ ا ِر ُبونَ ُ ْ
ُتُ ْ ُنونَ ﴿ ﴾٥٨أَأَنْ ُت ْم تَ ْخلُقُون َُه أَ ْم نَ ْح ُن الْخَالِقُونَ ﴿ ﴾٥٩نَ ْح ُن َق َّد ْرنَا بَ ْی َنک ُُم الْ َم ْو َت َو َما نَ ْح ُن ِبَ ْْس ُبو ِقی َن ﴿َ ﴾٦٠ع ََل أَنْ نُ َب ِّد َل
أَ ْمثَالَک ُْم َونُ ْن ِش َئک ُْم ِفی َما ال تَ ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٦١ولَق َْد َعلِ ْم ُت ُم ال َّنشْ أَ َة َ
األوَل َفلَ ْوال تَ َذکَّ ُرونَ ﴿ ﴾٦٢أَ َف َرأَ ْی ُت ْم َما تَ ْح ُرثُونَ ﴿﴾٦٣
أَأَنْ ُت ْم تَ ْز َر ُعون َُه أَ ْم نَ ْح ُن ال َّزا ِر ُعونَ ﴿ ﴾٦٤لَ ْو نَشَ ا ُء لَ َج َعلْ َنا ُه ُحطَا ًما َفظَلْ ُت ْم تَ َفکَّ ُهونَ ﴿ ﴾٦٥إِنَّا لَ ُم ْغ َر ُمونَ ﴿ ﴾٦٦بَ ْل نَ ْح ُن
َرش ُبونَ ﴿ ﴾٦٨أَأَنْ ُت ْم أَنْ َزلْ ُت ُمو ُه ِم َن الْ ُم ْزنِ أَ ْم نَ ْح ُن الْ ُم ْن ِزلُونَ ﴿ ﴾٦٩لَ ْو نَشَ ا ُء َج َعلْ َنا ُه
َم ْح ُرو ُمونَ ﴿ ﴾٦٧أَ َف َرأَ ْی ُت ُم ال َْام َء الَّ ِذی ت ْ َ

أُ َجا ًجا َفلَ ْوال تَشْ کُ ُرونَ ﴿ ﴾٧٠أَ َف َرأَیْ ُت ُم ال َّنا َر الَّ ِتی تُو ُرونَ ﴿ ﴾٧١أَأَنْ ُت ْم أَنْشَ أْت ُْم شَ َج َرتَ َها أَ ْم نَ ْح ُن الْ ُم ْن ِش ُئونَ ﴿ ﴾٧٢نَ ْح ُن
وم ﴿َ ﴾٧٥وإِن َُّه لَق ََْس ٌم لَ ْو
ِاس ِم َر ِّبکَ الْ َع ِظ ِیم ﴿َ ﴾٧٤فال أُ ْق ِْس ُم ِبَ َوا ِق ِع ال ُّن ُج ِ
َج َعلْ َنا َها تَ ْذ ِک َر ًة َو َم َتا ًعا لِلْ ُم ْقوِی َن ﴿َ ﴾٧٣ف َْس ِّب ْح ب ْ

یم ﴿﴾٧٦
تَ ْعلَ ُمونَ َع ِظ ٌ

ترجمه

وم ﴿َ ﴾٥٢ف َاملِ ُئونَ ِم ْن َها
ثُ َّم إِنَّک ُْم أَیُّ َها الضَّ الُّونَ الْ ُمکَ ِّذ ُبونَ ﴿ ﴾٥١آل ِکلُونَ ِم ْن شَ َج ٍر ِم ْن َز ُّق ٍ
ِیم ﴿َ ﴾٥٥ه َذا نُ ُزلُ ُه ْم َی ْو َم
ُش َب الْه ِ
الْ ُب ُطونَ ﴿َ ﴾٥٣فشَ ا ِر ُبونَ َعلَ ْی ِه ِم َن الْ َح ِم ِیم ﴿َ ﴾٥٤فشَ ا ِر ُبونَ ُ ْ
ین ﴿ ﴾٥٦نَ ْح ُن َخلَ ْق َناک ُْم َفلَ ْوال ت َُصدِّ ُقونَ ﴿ ﴾٥٧أَ َف َرأَیْ ُت ْم َما ُتُ ْ ُنونَ ﴿ ﴾٥٨أَأَنْ ُت ْم تَ ْخلُ ُقونَهُ أَ ْم
الدِّ ِ
نَ ْح ُن الْخَالِقُونَ ﴿ ﴾٥٩نَ ْح ُن َقدَّ ْرنَا َب ْی َنک ُُم الْ َم ْو َت َو َما نَ ْح ُن بِ َ ْْس ُبو ِقی َن ﴿َ ﴾٦٠ع ََل أَنْ نُ َبدِّ َل
أَ ْمثَالَک ُْم َونُ ْن ِش َئک ُْم ِفی َما ال تَ ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٦١ولَ َقدْ َعلِ ْم ُت ُم ال َّنشْ أَ َة َ
األوَل َفلَ ْوال تَ َذکَّ ُرونَ ﴿﴾٦٢

سپس شام اى گمراهان تكذيبكننده! « »51قطعاً از درخت زقّوم مىخوريد »52« ،و شكمها را از آن پر
مىكنيد »53« ،و روى آن از آب سوزان مىنوشيد »54« ،و همچون شرتان مبتال به بيامرى عطش ،از آن
مىآشاميد! « »55اين است وسيله پذيرايى از آنها در قيامت! «) »56ما شام را آفريديم؛ پس چرا
[آفرينش مجدّ د را] تصديق منىكنيد؟! « »57آيا از نطفهاى كه در رحم مىريزيد آگاهيد؟! « »58آيا شام

آن را [در دوران جنينى] آفرينش [پى در پى] مىدهيد يا ما آفريدگاريم؟! « »59ما در ميان شام مرگ را
مقدّ ر ساختيم؛ و هرگز كىس بر ما پيىش منىگريد! « »60تا گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم و شام
را در جهاىن كه منىدانيد آفرينش تازهاى بخشيم! « »61شام عامل نخْستني را دانْستيد؛ چگونه متذكّر
منىشويد [كه جهاىن بعد از آن است]؟! « »62آيا هيچ درباره آنچه كشت مىكنيد انديشيدهايد؟! «»63

أَ َف َرأَ ْی ُت ْم َما تَ ْح ُرثُونَ ﴿ ﴾٦٣أَأَنْ ُت ْم تَ ْز َر ُعونَهُ أَ ْم نَ ْح ُن ال َّزا ِر ُعونَ ﴿ ﴾٦٤لَ ْو نَشَ ا ُء لَ َج َعلْ َنا ُه ُحطَا ًما

آيا شام آن را مىرويانيد يا ما مىرويانيم؟! « »64هرگاه بخواهيم آن را مبدّ ل به كاه در هم كوبيده

َفظَلْ ُت ْم تَ َفکَّ ُهونَ ﴿ ﴾٦٥إِنَّا لَ ُم ْغ َر ُمونَ ﴿ ﴾٦٦بَ ْل نَ ْح ُن َم ْح ُرو ُمونَ ﴿ ﴾٦٧أَ َف َرأَیْ ُت ُم ال َْام َء الَّ ِذی

مىكنيم كه تع ّجب كنيد! «[ »65بگونهاى كه بگوييد ]:براستى ما زيان كردهايم »66« ،بلكه ما ّ
بكَل

َرشبُونَ ﴿ ﴾٦٨أَأَنْ ُت ْم أَنْ َزلْ ُت ُمو ُه ِم َن الْ ُم ْزنِ أَ ْم نَ ْح ُن الْ ُم ْن ِزلُونَ ﴿ ﴾٦٩لَ ْو نَشَ ا ُء َج َعلْ َنا ُه أُ َجا ًجا
تَْ
َفلَ ْوال تَشْ کُ ُرونَ ﴿َ ﴾٧٠أ َف َر َأ ْی ُت ُم ال َّنا َر الَّ ِتی تُو ُرونَ ﴿َ ﴾٧١أ َأنْ ُت ْم َأنْشَ أْت ُْم شَ َج َرتَ َها َأ ْم نَ ْح ُن

محروميم! « »67آيا به آىب كه مىنوشيد انديشيدهايد؟! « »68آيا شام آن را از ابر نازل كردهايد يا ما نازل

ِاس ِم َربِّکَ الْ َع ِظ ِیم
الْ ُم ْن ِش ُئونَ ﴿ ﴾٧٢نَ ْح ُن َج َعلْ َنا َها تَ ْذ ِک َر ًة َو َم َتا ًعا لِلْ ُم ْقوِی َن ﴿َ ﴾٧٣ف َْس ِّب ْح ب ْ
یم ﴿﴾٧٦
﴿َ ﴾٧٤فال أُ ْق ِْس ُم بِ َ َوا ِق ِع ال ُّن ُج ِ
وم ﴿َ ﴾٧٥و ِإنَّهُ لَق ََْس ٌم لَ ْو تَ ْعلَ ُمونَ َع ِظ ٌ

مىكنيم؟! « »69هرگاه بخواهيم ،اين آب گوارا را تلخ و شور قرار مىدهيم؛ پس چرا شكر منىكنيد؟!
« »70آيا درباره آتىش كه مىافروزيد فكر كردهايد؟! « »71آيا شام درخت آن را آفريدهايد يا ما
آفريدهايم؟! « »72ما آن را وسيله يادآورى [براى همگان] و وسيله زندگى براى مْسافران قرار دادهايم!
« »73حال كه چنني است به نام پروردگار بزرگت تْسبيح كن [و او را پاك و من ّزه بشامر]! « »74سوگند به
جايگاه ستارگان [و محل طلوع و غروب آنها]! « »75و اين سوگندى است بْسيار بزرگ ،اگر بدانيد! «»76

کلامت جدید

می آشامید  ،می رویانید  ،دیدید  ،شکر می کنید  ،می خواهیم  ،کشاورز

َراَی ُتم

تَز َرعونَ

زارع

دیدید
دقت کردید

می رویانید ،
زراعت می کنید

کشاورز
رویاننده

رشبونَ
تَ َ

تَشکُرونَ

می آشامید
می نوشید

شکر می کنید
سپاسگزاری می کنید

برای دریافت ترجمه  ،روی کلامت کلیک کنید

نَشا ُء
می خواهیم

ترکیبات

اَ َف َر َءی ُتم

آیا دقت کردید

َءاَن ُتم

آیا شام

برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

تَز َرعون َُه

آن را می رویانید

اَم نَح ُن ال ّزارِعون

لَو نَشا ُء

یا ما می رویانیم

اگر بخواهیم

برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

لَ َج َعلنا ُه

قرار دادیم آن را

نَح ُن َمحرومونَ

ما نیازمندیم

َفلَو ال تَشکُرونَ

پس چرا شکر منی کنید

برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

اُنس با قرآن

اَ َف َر َءی ُت ُم ما تَح ُرثونَ

کارید؟
 .................می
کارید؟
......................................به آنچه می
پس آیا دقت کردید

ترجمه

اَ َءن ُتم تَز َرعونَه ,اَم نَح ُن ال ّزرعونَ

..............................................................
رویانیم
آیا شام آن را می رویانید یا ما می

ترجمه

لَو نَشا ُء لَ َج َعلنا ُه ُحطاماً َفظَل ُتم تَ َفکَّهونَ

.....................................................را
اگربخواهیم قطعاً قرار می دهیم آن
متعجب می
شام نانارراحت و
شده،وو شام
خُرد خوُرد و
شوید!شوید!
متعجب می
احت و
خشکشده،
خشک

ترجمه

اِنّالَ ُمغ َرمونَ

(و می گفتید) واقعاً ما زیان کردیم .

ترجمه

َبل نَح ُن َمحرومونَ

بلکه ما نیازمندانیم
..............................................................

ترجمه

رشبونَ
اَ َف َر َءی ُت ُم املا َءالَّذی تَ َ

..............................................................
نوشید
پس آیا دقت کردید آبی که می

ترجمه

َء اَن ُتم اَن َزل ُتمو ُه ِم َن املُزنِ اَم نَح ُن املُن ِزلونَ

شام آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هْستیم که آن را فرو می فرستیم
آیا........

ترجمه

لَو نَشا ُء َج َعلنا ُه اُجاجاً َفلَو ال تَشکُرونَ

.......................کنید
شور  ،پس چرا شکر منی
تلخوو شور
اگر بخواهیم آن راقرار می
دهیمتلخ
................................

ترجمه

به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیْست.
موفق و مؤید باشید

ارتباط تلگرامی
http://dawargiti2.mihanblog.com

@Dgsarab
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