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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

نهم

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
الس َام َو ِ
ات َو َما ِفی األ ْر ِض ل َُه الْ ُملْکُ َول َُه الْ َح ْم ُد َو ُه َو َع ََل ک ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر ﴿ُ ﴾١ه َو الَّ ِذی َخلَ َقک ُْم َف ِم ْنک ُْم
یُ َس ِّب ُح لِلَّ ِه َما ِفی َّ

الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض بِالْ َح ِّق َو َص َّو َرک ُْم َفأَ ْح َس َن ُص َو َرک ُْم َوإِلَ ْی ِه الْ َم ِصی ُر
کَا ِف ٌر َو ِم ْنک ُْم ُم ْؤ ِم ٌن َوالل َُّه ِِبَا تَ ْع َملُونَ َب ِصی ٌر ﴿َ ﴾٢خل ََق َّ
یم ِب َذ ِ
الس َام َو ِ
الص ُدو ِر ﴿ ﴾٤أَل َْم یَأْتِک ُْم نَ َبأُ الَّ ِذی َن
ات ُّ
ُِسونَ َو َما تُ ْعلِ ُنونَ َواللَّ ُه َعلِ ٌ
﴿ ﴾٣یَ ْعل َُم َما ِفی َّ
ات َواأل ْر ِض َویَ ْعل َُم َما ت ِ ُّ
یم ﴿َ ﴾٥ذلِکَ ِبأَن َُّه کَان َْت تَأْتِیه ِْم ُر ُسلُ ُه ْم بِالْ َب ِّی َن ِ
رش َی ْه ُدونَ َنا
اب أَلِ ٌ
کَ َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل َف َذا ُقوا َو َب َال أَ ْم ِر ِه ْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ات َفقَالُوا أَ َب َ ٌ
َفکَ َف ُروا َوتَ َولَّ ْوا َو ْاس َت ْغ َنى الل َُّه َوالل َُّه َغ ِن ٌّی َح ِم ٌید ﴿َ ﴾٦ز َع َم الَّ ِذی َن کَ َف ُروا أَنْ لَ ْن ُی ْب َعثُوا ُق ْل َب ََل َو َر ِّبی لَ ُت ْب َع ُ َُّث ثُ َّم لَ ُت َن َّبؤُنَّ ِِبَا
َع ِملْ ُت ْم َو َذلِکَ َع ََل اللَّ ِه یَ ِسی ٌر ﴿َ ﴾٧فآ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َوال ُّنو ِر الَّ ِذی أَنْ َزلْ َنا َوالل َُّه ِِبَا تَ ْع َملُونَ َخبِی ٌر ﴿ ﴾٨یَ ْو َم یَ ْج َم ُعک ُْم لِ َی ْو ِم
الْ َج ْم ِع َذ ِلکَ َی ْو ُم ال َّتغَا ُب ِن َو َم ْن ُی ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َو َی ْع َم ْل َصالِ ًحا ُیکَ ِّف ْر َع ْن ُه َس ِّی َئاتِ ِه َو ُی ْد ِخل ُْه َج َّن ٍ
ات تَ ْج ِری ِم ْن تَ ْح ِت َها األنْ َها ُر خَالِ ِدی َن
یم ﴿﴾٩
ِفی َها أَبَ ًدا َذلِکَ الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ
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اب ِم ْن ُم ِصی َب ٍة إِال
اب ال َّنا ِر خَالِ ِدی َن ِفی َها َو ِب ْئ َس الْ َم ِصی ُر ﴿َ ﴾١٠ما أَ َص َ
َوالَّ ِذی َن کَ َف ُروا َوکَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا أُو َل ِئکَ أَ ْص َح ُ
یم ﴿َ ﴾١١وأَ ِطی ُعوا الل ََّه َوأَ ِطی ُعوا ال َّر ُس َول َفإِنْ تَ َولَّ ْی ُت ْم
ِبإِ ْذنِ اللَّ ِه َو َم ْن ُی ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َی ْه ِد َقلْ َب ُه َوالل َُّه ِبک ُِّل شَ ْی ٍء َعلِ ٌ

َفإِمنَّ َا َع ََل َر ُسولِ َنا الْ َبال ُغ الْ ُمبِی ُن ﴿ ﴾١٢الل َُّه ال إِل ََه إِال ُه َو َو َع ََل اللَّ ِه َفلْ َی َت َوک َِّل الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴿ ﴾١٣یَا أَیُّ َها الَّ ِذی َن
یم
آ َم ُنوا إِنَّ ِم ْن أَ ْز َواجِ ک ُْم َوأَ ْوال ِدک ُْم َع ُد ًّوا لَک ُْم َفا ْح َذ ُرو ُه ْم َوإِنْ تَ ْعفُوا َوت َْص َف ُحوا َوتَ ْغ ِف ُروا َفإِنَّ اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِح ٌ

﴿ ﴾١٤إِمنَّ َا أَ ْم َوالُک ُْم َوأَ ْوال ُدک ُْم ِف ْت َن ٌة َوالل َُّه ِع ْن َد ُه أَ ْج ٌر َع ِظی ٌم ﴿َ ﴾١٥فاتَّقُوا الل ََّه َما ْاس َتطَ ْع ُت ْم َو ْاس َم ُعوا َوأَ ِطی ُعوا
َوأَنْ ِفقُوا َخ ْی ًرا ألنْف ُِسک ُْم َو َم ْن ُی َ
وق شُ َّح نَف ِْس ِه َفأُو َل ِئکَ ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحونَ ﴿ ﴾١٦إِنْ تُ ْق ِرضُ وا الل ََّه َق ْرضً ا َح َس ًنا

یم ﴿﴾١٨
یم ﴿َ ﴾١٧عالِ ُم الْ َغ ْی ِب َوالشَّ َها َد ِة الْ َع ِزی ُز الْ َح ِک ُ
ُیضَ ا ِعف ُْه لَک ُْم َو َی ْغ ِف ْر لَک ُْم َوالل َُّه شَ کُو ٌر َحلِ ٌ
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
الس َام َو ِ
ات َو َما ِفی األ ْر ِض لَهُ الْ ُملْکُ َولَهُ الْ َح ْمدُ َو ُه َو َع ََل ک ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر
یُ َس ِّب ُح لِلَّ ِه َما ِفی َّ
﴿ُ ﴾١ه َو الَّ ِذی َخلَ َقک ُْم َف ِم ْنک ُْم کَا ِف ٌر َو ِم ْنک ُْم ُم ْؤ ِم ٌن َواللَّهُ ِبِ َا تَ ْع َملُونَ بَ ِصی ٌر ﴿َ ﴾٢خل ََق
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر َض بِالْ َح ِّق َو َص َّو َرک ُْم َفأَ ْح َس َن ُص َو َرکُ ْم َوإِلَ ْی ِه الْ َم ِصی ُر ﴿ ﴾٣یَ ْعل َُم َما ِفی
َّ
یم ِب َذ ِ
الس َام َو ِ
الصدُ و ِر ﴿ ﴾٤أَل َْم َیأْتِک ُْم
ات ُّ
ُِسونَ َو َما تُ ْعلِ ُنونَ َواللَّهُ َعلِ ٌ
َّ
ات َواأل ْر ِض َو َی ْعل َُم َما ت ِ ُّ
یم ﴿َ ﴾٥ذلِکَ ِبأَنَّهُ کَان َْت تَأْتِیه ِْم
اب أَلِ ٌ
نَ َبأُ الَّ ِذی َن کَ َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل َف َذا ُقوا َوبَ َال أَ ْم ِر ِه ْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُر ُسلُ ُه ْم بِالْ َب ِّی َن ِ
رش َی ْهدُ ونَ َنا َفکَ َف ُروا َوتَ َولَّ ْوا َو ْاس َت ْغ َنى اللَّهُ َواللَّهُ َغ ِن ٌّی َح ِمیدٌ ﴿َ ﴾٦ز َع َم
ات َفقَالُوا أَ َب َ ٌ

الَّ ِذی َن کَ َف ُروا أَنْ لَ ْن یُ ْب َعثُوا ُق ْل بَ ََل َو َربِّی لَ ُت ْب َع ُ َُّث ثُ َّم لَ ُت َن َّبؤُنَّ ِبِ َا َع ِملْ ُت ْم َو َذلِکَ َع ََل اللَّ ِه یَ ِسی ٌر
﴿َ ﴾٧فآ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َوال ُّنو ِر الَّ ِذی َأنْ َزلْ َنا َواللَّهُ ِبِ َا تَ ْع َملُونَ َخبِی ٌر ﴿َ ﴾٨ی ْو َم َی ْج َم ُعک ُْم لِ َی ْو ِم
الْ َج ْمعِ َذلِکَ یَ ْو ُم ال َّتغَابُ ِن َو َم ْن یُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه َویَ ْع َم ْل َصالِ ًحا یُکَ ِّف ْر َع ْنهُ َس ِّی َئاتِ ِه َویُدْ ِخلْهُ َج َّن ٍ
ات

یم ﴿﴾٩
تَ ْجرِی ِم ْن تَ ْح ِت َها األنْ َها ُر خَالِ ِدی َن ِفی َها أَ َبدً ا َذ ِلکَ الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ

آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است براى خدا تسبیح مىگویند; مالكیت و حكومت از آن اوست و ستایش از آن او; و او بر همه
چیز تواناست! ()1
او كىس است كه شام را آفرید (و به شام آزادى و اختیار داد); گروهى از شام كافرید و گروهى مؤمن; و خداوند به آنچه انجام

مىدهید بیناست! ()2
آسامنها و زمین را بحق آفرید; و شام را (در عامل جنین) تصویر كرد ،تصویرى زیبا و دلپذیر; و رسانجام (همه) بسوى اوست)3( .
آنچه را در آسامنها و زمین است مىداند ،و از آنچه پنهان یا آشكار مىكنید با خرب است; و خداوند از آنچه در درون سینههاست آگاه
است)۴( .
آیا خرب كساىن كه پیش از این كافر شدند به شام نرسیده است؟! (آرى) آنها طعم كیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند; و عذاب دردناك

براى آنهاست! ()۵
این بخاطر آن است كه رسوالن آنها (پیوسته) با دالیل روشن به رساغشان مىآمدند ،وىل آنها (از روى كرب و غرور) گفتند« :آیا
برشهایى (مثل ما) مىخواهند ما را هدایت كنند؟!» از این رو كافر شدند و روى برگرداندند; و خداوند (از ایامن و طاعتشان) ىب نیاز
بود ،و خدا غنى و شایسته ستایش است! ()۶
كافران پنداشتند كه هرگز برانگیخته نخواهند شد ،بگو« :آرى به پروردگارم سوگند كه همه شام (در قیامت) برانگیخته خواهید شد،
سپس آنچه را عمل مىكردید به شام خرب داده مىشود ،و این براى خداوند آسان است!» ()۷

حال كه چنین است ،به خدا و رسول او و نورى كه نازل كردهایم ایامن بیاورید; و بدانید خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است! ()۸
این در زماىن خواهد بود كه همه شام را در روز اجتامع ( روز رستاخیز) گردآورى مىكند; آن روز روز تغابن است (روز احساس
خسارت و پشیامىن)! و هر كس به خدا ایامن بیاورد و عمل صالح انجام دهد ،گناهان او را مىبخشد و او را در باغهایى از بهشت كه
نهرها از زیر درختانش جارى است وارد مىكند ،جاودانه در آن مى مانند; و این پیروزى بزرگ است! ()۹
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اب ال َّنا ِر خَالِ ِدی َن ِفی َها َو ِب ْئ َس الْ َم ِصی ُر
َوالَّ ِذی َن کَ َف ُروا َوکَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا أُولَ ِئکَ أَ ْص َح ُ
اب ِم ْن ُم ِصی َب ٍة إِال ِبإِ ْذنِ اللَّ ِه َو َم ْن یُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه یَ ْه ِد َقلْ َب ُه َوالل َُّه
﴿َ ﴾١٠ما أَ َص َ
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اما كساىن كه كافر شدند و آیات ما را تكذیب كردند اصحاب دوزخند ،جاودانه در آن مىمانند ،و (رسانجام
آنها) رسانجام بدى است! ()10
هیچ مصیبتى رخ منىدهد مگر به اذن خدا! و هر كس به خدا ایامن آورد ،خداوند قلبش را هدایت مىكند;
و خدا به هر چیز داناست! ()11

یم ﴿َ ﴾١١وأَ ِطی ُعوا الل ََّه َوأَ ِطی ُعوا ال َّر ُس َ
ول َفإِنْ تَ َولَّ ْی ُت ْم َفإِمنَّ َا َع ََل
ِبک ُِّل شَ ْی ٍء َعلِ ٌ

اطاعت كنید خدا را ،و اطاعت كنید پیامرب را; و اگر روىگردان شوید ،رسول ما جز ابالغ آشكار وظیفهاى

َر ُسولِ َنا الْ َبال ُغ الْ ُمبِی ُن ﴿ ﴾١٢الل َُّه ال إِل ََه إِال ُه َو َو َع ََل اللَّ ِه َفلْ َی َت َوکَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ

ندارد! ()12

﴿ ﴾١٣یَا أَیُّ َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا إِنَّ ِم ْن أَ ْز َواجِ ک ُْم َوأَ ْوال ِدک ُْم َع ُد ًّوا لَک ُْم َفا ْح َذ ُرو ُه ْم

خداوند كىس است كه هیچ معبودى جز او نیست ،و مؤمنان باید فقط بر او توكل كنند! ()13

یم ﴿ ﴾١٤إِمنَّ َا أَ ْم َوالُک ُْم
َوإِنْ تَ ْعفُوا َوت َْص َف ُحوا َوتَ ْغ ِف ُروا َفإِنَّ الل ََّه َغفُو ٌر َر ِح ٌ
یم ﴿َ ﴾١٥فاتَّقُوا الل ََّه َما ْاس َتطَ ْع ُت ْم
َوأَ ْوال ُد ک ُْم ِف ْت َن ٌة َوالل َُّه ِع ْن َد ُه أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ
َو ْاس َم ُعوا َوأَ ِطی ُعوا َوأَنْ ِفقُوا َخ ْی ًرا ألنْف ُِسک ُْم َو َم ْن یُ َ
وق شُ َّح نَف ِْس ِه َفأُو َل ِئکَ ُه ُم
الْ ُم ْفلِ ُحونَ ﴿ ﴾١٦إِنْ تُ ْقرِضُ وا الل ََّه َق ْرضً ا َح َس ًنا ُیضَ ا ِعف ُْه لَک ُْم َو َی ْغ ِف ْر لَک ُْم َوالل َُّه
یم ﴿﴾١٨
یم ﴿َ ﴾١٧عالِ ُم الْ َغ ْی ِب َوالشَّ َها َد ِة الْ َعزِی ُز الْ َح ِک ُ
شَ کُو ٌر َحلِ ٌ

برگشت

اى كساىن كه ایامن آوردهاید! بعىض از همِسان و فرزندانتان دشمنان شام هستند ،از آنها برحذر باشید; و

اگر عفو كنید و چشم بپوشید و ببخشید( ،خدا شام را مىبخشد); چرا كه خداوند بخشنده و مهربان است!
()1۴
اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شام هستند; و خداست كه پاداش عظیم نزد اوست! ()1۵
پس تا مىتوانید تقواى الهى پیشه كنید و گوش دهید و اطاعت منایید و انفاق كنید كه براى شام بهرت است;
و كساىن كه از بخل و حرص خویشنت مصون ِبانند رستگارانند! ()1۶
اگر به خدا قرضالحسنه دهید ،آن را براى شام مضاعف مىسازد و شام را مىبخشد; و خداوند شكركننده و
بردبار است! ()1۷
او داناى پنهان و آشكار است; و او عزیز و حكیم است! ()1۸
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آیا می خواهید از برنامه خارج شوید؟
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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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صفحه قبل

صفحه بعد

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

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِیم
تَ َبا َرکَ الَّ ِذی ِب َی ِد ِه الْ ُملْکُ َو ُه َو َع ََل ک ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر ﴿ ﴾١الَّ ِذی َخل ََق الْ َم ْو َت َوالْ َح َیا َة لِ َی ْبلُ َوک ُْم أَ ُّیک ُْم أَ ْح َس ُن َع َمال َو ُه َو الْ َع ِزی ُز

الْ َغفُو ُر ﴿ ﴾٢الَّ ِذی َخل ََق َس ْب َع َس َام َو ٍ
َ َه ْل تَ َرى ِم ْن ُفُطُو ٍر ﴿ ﴾٣ثُ َّم
ات ِط َبا ًقا َما تَ َرى ِفی َخل ِْق ال َّر ْح َم ِن ِم ْن تَ َفا ُو ٍت َفا ْرجِ ِع الْ َب َ َ
ِیح َو َج َعلْ َنا َها ُر ُجو ًما لِلشَّ َی ِ
َخ ِ
ین
الس َام َء ُّ
اط ِ
الدنْ َیا ِِبَ َصاب َ
َاس ًئا َو ُه َو َح ِسی ٌر ﴿َ ﴾٤ولَق َْد َز َّی َّنا َّ
َ کَ َّرتَ ْی ِن َی ْن َقلِ ْب إِلَ ْیکَ الْ َب َ ُ
ا ْرجِ ِع الْ َب َ َ
اب َج َه َّن َم َو ِب ْئ َس الْ َم ِصی ُر ﴿ ﴾٦إِ َذا أُلْقُوا ِفی َها َس ِم ُعوا لَ َها شَ هِیقًا َو ِه َی
الس ِعی ِر ﴿َ ﴾٥ولِلَّ ِذی َن کَ َف ُروا ِب َر ِّبه ِْم َع َذ ُ
َوأَ ْع َت ْدنَا لَ ُه ْم َع َذ َ
اب َّ
تَفُو ُر ﴿ ﴾٧تَکَا ُد َتَ َ َّی ُز ِم َن الْ َغ ْی ِظ کُل ََّام أُلْ ِق َی ِفی َها َف ْو ٌج َسأَلَ ُه ْم َخ َزنَ ُت َها أَل َْم َیأْتِک ُْم نَ ِذی ٌر ﴿َ ﴾٨قالُوا َب ََل َق ْد َجا َءنَا نَ ِذی ٌر َفکَ َّذ ْب َنا َو ُقلْ َنا
َما نَ َّز َل الل َُّه ِم ْن شَ ْی ٍء إِنْ أَنْ ُت ْم إِال ِفی ضَ ٍ
الس ِعی ِر ﴿َ ﴾١٠فا ْع َ ََت ُفوا
الل کَبِی ٍر ﴿َ ﴾٩و َقالُوا لَ ْو کُ َّنا ن َْس َم ُع أَ ْو نَ ْع ِق ُل َما کُ َّنا ِفی أَ ْص َح ِ
اب َّ
الس ِعی ِر ﴿ ﴾١١إِنَّ الَّ ِذی َن یَخْشَ ْونَ َربَّ ُه ْم بِالْ َغ ْی ِب لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأَ ْج ٌر کَبِی ٌر ﴿﴾١٢
ألص َح ِ
ِب َذنْ ِبه ِْم َف ُس ْحقًا ْ
اب َّ
صفحه قبل

صفحه بعد

ترجمه

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِیم
تَ َبا َرکَ الَّ ِذی ِب َی ِد ِه الْ ُملْکُ َو ُه َو َع ََل ک ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر ﴿ ﴾١الَّ ِذی َخل ََق الْ َم ْو َت
َوالْ َح َیا َة لِ َی ْبلُ َوک ُْم أَ ُّیک ُْم أَ ْح َس ُن َع َمال َو ُه َو الْ َعزِی ُز الْ َغفُو ُر ﴿ ﴾٢الَّ ِذی َخل ََق َس ْب َع

َس َام َو ٍ
َ َه ْل تَ َرى ِم ْن
ات ِط َبا ًقا َما تَ َرى ِفی َخل ِْق ال َّر ْح َم ِن ِم ْن تَفَا ُو ٍت َفا ْرجِ ِع الْ َب َ َ
َخ ِ
َاس ًئا َو ُه َو َح ِسی ٌر ﴿﴾٤
َ کَ َّرتَ ْی ِن َی ْن َقلِ ْب إِلَ ْیکَ الْ َب َ ُ
ُفُطُو ٍر ﴿ ﴾٣ثُ َّم ا ْرجِ ِع الْ َب َ َ
ِیح َو َج َعلْ َنا َها ُر ُجو ًما لِلشَّ َی ِ
اب
اط ِ
الس َام َء الدُّ نْ َیا ِبِ َ َصاب َ
ین َوأَ ْع َتدْ نَا لَ ُه ْم َع َذ َ
َولَ َقدْ َزیَّ َّنا َّ

اب َج َه َّن َم َو ِب ْئ َس الْ َم ِصی ُر ﴿ ﴾٦إِ َذا أُلْقُوا
الس ِعی ِر ﴿َ ﴾٥ولِلَّ ِذی َن کَ َف ُروا ِب َربِّه ِْم َع َذ ُ
َّ
ِفی َها َس ِم ُعوا لَ َها شَ هِیقًا َو ِه َی تَفُو ُر ﴿ ﴾٧تَکَا ُد َتَ َ َّی ُز ِم َن الْ َغ ْی ِظ کُل ََّام أُلْ ِق َی ِفی َها َف ْو ٌج
َسأَلَ ُه ْم َخ َزنَ ُت َها أَل َْم یَأْتِک ُْم نَ ِذی ٌر ﴿َ ﴾٨قالُوا بَ ََل َقدْ َجا َءنَا نَ ِذی ٌر َفکَ َّذبْ َنا َو ُقلْ َنا َما نَ َّز َل

اللَّهُ ِم ْن شَ ْی ٍء إِنْ أَنْ ُت ْم إِال ِفی ضَ ٍ
الل کَبِی ٍر ﴿َ ﴾٩و َقالُوا لَ ْو کُ َّنا ن َْس َم ُع أَ ْو نَ ْع ِق ُل َما
الس ِعی ِر ﴿﴾١١
ألص َح ِ
کُ َّنا ِفی أَ ْص َح ِ
الس ِعی ِر ﴿َ ﴾١٠فا ْع َ ََت ُفوا ِب َذنْ ِبه ِْم َف ُس ْحقًا ْ
اب َّ
اب َّ
إِنَّ الَّ ِذی َن َیخْشَ ْونَ َر َّب ُه ْم بِالْ َغ ْی ِب لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأَ ْج ٌر کَبِی ٌر ﴿﴾١٢
صفحه قبل

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
پربركت و زوالناپذیر است كىس كه حكومت جهان هستى به دست اوست ،و او بر هر چیز
تواناست)1( .
آن كس كه مرگ و حیات را آفرید تا شام را بیازماید كه كدام یك از شام بهَت عمل مىكنید ،و او
شكستناپذیر و بخشنده است)2( .
هامن كىس كه هفت آسامن را بر فراز یكدیگر آفرید; در آفرینش خداوند رحامن هیچ تضاد و
عیبى منىبینى! بار دیگر نگاه كن ،آیا هیچ شكاف و خلَل مشاهده مىكنى؟! ()3
بار دیگر (به عامل هستى) نگاه كن ،رسانجام چشامنت (در جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده)
به سوى تو باز مىگردد در حاىل كه خسته و ناتوان است! ()۴
ما آسامن پایین (نزدیك) را با چراغهاى فروزاىن زینت بخشیدیم ،و آنها ( شهابها ) را تیرهایى
براى شیاطین قرار دادیم ،و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم! ()۵
و براى كساىن كه به پروردگارشان كافر شدند عذاب جهنم است ،و بد فرجامى است! ()۶
هنگامى كه در آن افكنده شوند صداى وحشتناىك از آن مىشنوند ،و این در حاىل است كه
پیوسته مىجوشد! ()۷
نزدیك است (دوزخ) از شدت غضب پاره پاره شود; هر زمان كه گروهى در آن افكنده
مىشوند ،نگهبانان دوزخ از آنها مىپرسند« :مگر بیمدهنده الهى به رساغ شام نیامد؟!» ()۸
مىگویند« :آرى ،بیمدهنده به رساغ ما آمد ،وىل ما او را تكذیب كردیم و گفتیم :خداوند هرگز
چیزى نازل نكرده ،و شام در گمراهى بزرگى هستید!» ()۹
و مىگویند« :اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل مىكردیم ،در میان دوزخیان نبودیم!» ()10
اینجاست كه به گناه خود اعَتاف مىكنند; دور باشند دوزخیان از رحمت خدا! ()11
(اما) كساىن كه از پروردگارشان در نهان مىترسند ،مسلام آمرزش و پاداش بزرگى دارند! ()12
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به پایان آمد این دفَت حکایت همچنان باقیست.
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