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فهرست



تَ  ْن َخْشَيِة اللَِّه لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ الحرش: ۵۹سوره .َصدِّ



اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِبْسِم 

ِ الَِّذیَن آَمُنوا أَ أَکَاَن لِلنَّاِس َعَجًبا أَْن أَْوَحْیَنا إََِل َرُجٍل ِمْنُهْم أَنْ ﴾١﴿الر تِلَْک آیَاُت الِْکَتاِب الَْحِکیِم  نَّ لَُهمْ أَنِْذِر النَّاَس َوبرَشِّ

اَمَواِت الَِّذی اللُه إِنَّ َربَّکُُم ﴾٢﴿َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم َقاَل الْکَاِفُروَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر ُمِبیٌن  َواألْرَض ِفی ِستَِّة أَیَّاٍم َخلََق السَّ

إِلَْیِه ﴾٣﴿َفاْعُبُدوُه أََفال تََذکَُّرونَ َربُّکُْم اللُه لِکُُم ثُمَّ اْسَتَوى َعََل الَْعْرِش یَُدبُِّر األْمَر َما ِمْن َشِفیعٍ إاِل ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذَ 

ا اللِه َمرِْجُعکُْم َجِمیًعا َوْعَد  الَِحاِت ِبالِْقْسِط وَ إِنَُّه یَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ یُِعیُدُه لَِیجْ َحقًّ ا لَُهْم الَِّذیَن کََفُرو ِزَی الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْمَس ِضَیاًء َوالَْقَمَر نُوًرا﴾٤﴿ِمْن َحِمیٍم َوَعَذاٌب أَلِیٌم ِِبَا کَانُوا یَکُْفُروَن ََشَاٌب  َرُه َمَناِزَل لَِتْعلَُموا َعدَ ُهَو الَِّذی َجَعَل الشَّ َد َوَقدَّ

ِنیَن َوالِْحَساَب َما َخلََق  ُل اآلیَاِت لَِقْومٍ َذلَِک اللُه السِّ لََق إِنَّ ِفی اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َوَما خَ ﴾٥﴿ یَْعلَُموَن إاِل ِبالَْحقِّ یَُفصِّ

اَمَواِت َواألْرِض آلیَاٍت لَِقْوٍم یَتَُّقوَن ِفی اللُه  ﴾٦﴿السَّ

محمد صدیق منشاوی

سوره یونس



اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِبْسِم 

َحْیَنا إََِل َرُجٍل أَکَاَن لِلنَّاِس َعَجًبا أَْن أَوْ ﴾١﴿الر تِلَْک آیَاُت الِْکَتاِب الَْحِکیِم 

ِ الَِّذیَن آَمُنوا أَ  ِهْم َقاَل نَّ لَُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِّ ِمْنُهْم أَْن أَنِْذِر النَّاَس َوبرَشِّ

اَمَواِت إِنَّ َربَّکُُم اللَُّه الَِّذی خَ ﴾٢﴿الْکَاِفُروَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر ُمِبیٌن  لََق السَّ

 إِال ِمْن ْرِش یَُدبُِّر األْمَر َما ِمْن َشِفیعٍ َواألْرَض ِفی ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعََل الْعَ 

ا إِلَْیِه َمرِْجُعکُْم َجِمیعً ﴾٣﴿َفال تََذکَُّروَن بَْعِد إِْذنِِه َذلِکُُم اللَُّه َربُّکُْم َفاْعُبُدوُه أَ 

ا إِنَُّه یَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ یُعِ  الَِحاِت یُدُه لَِیْجِزَی الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُ َوْعَد اللَِّه َحقًّ وا الصَّ

کُْفُروَن یٍم َوَعَذاٌب أَلِیٌم ِِبَا کَانُوا یَ ِبالِْقْسِط َوالَِّذیَن کََفُروا لَُهْم ََشَاٌب ِمْن َحمِ 

ْمَس ِضَیاًء َوالَْقَمَر نُورً ﴾٤﴿ َرُه َمَناِزَل لَِتْعلَمُ ُهَو الَِّذی َجَعَل الشَّ وا َعَدَد ا َوَقدَّ

ِنیَن َوالِْحَساَب َما َخلََق اللَُّه َذلَِک إاِل ِبالْ  ُل اآلیَاِت لَِقْومٍ السِّ یَْعلَُموَن َحقِّ یَُفصِّ

اَمَواِت َواألْرِض إِنَّ ِفی اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق ﴾٥﴿ اللَُّه ِفی السَّ

﴾٦﴿آلیَاٍت لَِقْوٍم یَتَُّقوَن 

نام خداوند بخشنده بخشایشگربه 
(1! )الر، این آیات كتاب استوار و حكمت آمیز است

از )آیا براى مردم، موجب شگفتى بود كه به مردى از آنها وحى فرستادیم كه مردم را 
نها، سابقه اند بشارت ده كه براى آ برتسان، و به كساىن كه ایامن آورده( عواقب كفر و گناه

احر این مرد، س»: كافران گفتند( اما! )نزد پروردگارشان است؟( و پاداشهاى مسلم)نیك 
(2); !آشكارى است

;  آفرید( شش دوران) پروردگار شام، خداوندى است كه آسامنها و زمین را در شش روز 
ت هیچ شفاع; پرداخت( جهان)قرار گرفت، و به تدبیر كار ( قدرت)سپس بر تخت 

! نیدپس او را پرستش ك! این است خداوند، پروردگار شام; اى، جز با اذن او نیستكننده
(3! )شوید؟آیا متذكر منى

ند، كاو آفرینش را آغاز مى; خداوند وعده حقى فرموده! بازگشت همه شام بسوى اوست
ند، اگرداند، تا كساىن را كه ایامن آورده و كارهاى شایسته انجام دادهسپس آن را بازمى
ذاىب و ع; و براى كساىن كه كافر شدند، نوشیدىن از مایع سوزان است; بعدالت جزا دهد

(۴! )ورزیدنددردناك، بخاطر آنكه كفر مى
هایى و براى آن منزلگاه; او كىس است كه خورشید را روشنایى، و ماه را نور قرار داد

او ; خداوند این را جز بحق نیافریده; را بدانید( كارها)مقدر كرد، تا عدد سالها و حساب 
(۵! )دهدبراى گروهى كه اهل دانشند، َشح مى( خود را)آیات 

و )مسلام در آمد و شد شب و روز، و آنچه خداوند در آسامنها و زمین آفریده، آیات 
(۶(. )بینندو حقایق را مى)است براى گروهى كه پرهیزگارند ( هایىنشانه

ترجمه



نَْیا َواطََْمَنُّوا بِ إِنَّ  أُولَِئَک َمأَْواُهُم ﴾٧﴿َن َها َوالَِّذیَن ُهْم َعْن آیَاتَِنا َغاِفلُو الَِّذیَن ال یَرُْجوَن لَِقاَءنَا َوَرُضوا ِبالَْحَیاِة الدُّ

الَِحاِت یَْهِدیِهْم َربُّهُ ﴾٨﴿النَّاُر ِِبَا کَانُوا یَکِْسُبوَن  نَْهاُر ِفی ْم ِبإِیاَمنِِهْم تَْجِری ِمْن تَْحِتِهُم األ إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

لَِمیَن َعا َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الْ َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحانََک اللَُّهمَّ َوتَِحیَُّتُهْم ِفیَها َسالمٌ ﴾٩﴿َجنَّاِت النَِّعیِم 

َّ اْسِتْعَجالَُهْم ِبالَْخْیِر لَُقِض ﴾١٠﴿ ُل اللَُّه لِلنَّاِس الرشَّ لَِقاَءنَا ِفی رُْجونَ َی إِلَْیِهْم أََجلُُهْم َفَنَذُر الَِّذیَن ال یَ َولَْو یَُعجِّ

ُّ َدَعانَا لَِجْنِبِه أَْو َقاِعًدا أَْو قَ ﴾١١﴿طُْغَیانِِهْم یَْعَمُهوَن   لَْم رَّ کَأَنْ اِِئًا َفلاَمَّ کََشْفَنا َعْنُه ُُضَُّه مَ َوإَِذا َمسَّ اإلنَْساَن الُّضُّ

ُه کََذلَِک ُزیَِّن لِلُْمْْسِِفیَن َما کَانُوا یَْعَملُو  امَّ ظَلَُموا َولََقْد أَْهلَکَْنا الُْقُروَن ِمْن َقْبلِکُْم لَ ﴾١٢﴿َن یَْدُعَنا إََِل ُُضٍّ َمسَّ

ثُمَّ َجَعلَْناکُْم َخالئَِف ِفی األْرِض ﴾١٣﴿الَْقْوَم الُْمْجرِِمیَن َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم ِبالَْبیَِّناِت َوَما کَانُوا لُِیْؤِمُنوا کََذلَِک نَْجِزی

﴾١٤﴿ِمْن بَْعِدِهْم لَِنْنظَُر کَْیَف تَْعَملُوَن 
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ر آن ندارند، و به زندگى دنیا خشنود شدند و ب( و روز رستاخیز)آنها كه ایامن به مالقات ما 
(۷)تكیه كردند، و آنها كه از آیات ما غافلند، 

(۸)! دادندآنها جایگاهشان آتش است، بخاطر كارهایى كه انجام مى( همه)
تو كساىن كه ایامن آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پر ( وَل)

(۹. )آنها در باغهاى بهشت، نهرها جارى است( قرصهاى)از زیر ; كندایامنشان هدایت مى
:  او تحیت آنها در آنج« !خداوندا، منزهى تو»: آنها در بهشت این است كه( و دعاى)گفتار 

(10)« !حمد، مخصوص پروردگار عاملیان است»: و آخرین سخنشان این است كه; سالم
ها عجله دارند، خداوند در مجازاتشان «خوىب»اگر هامن گونه كه مردم در به دست آوردن 

 را كه وَل كساىن; (شدندو همگى نابود مى)رسید عمرشان به پایان مى( بزودى)كرد، شتاب مى
(11! )كنیم تا در طغیانشان رسگردان شوندایامن به لقاى ما ندارند، به حال خود رها مى

یده، در حاَل كه به پهلو خواب:( در هر حال)رسد، ما را ( و ناراحتى)هنگامى كه به انسان زیان 
، چنان اما هنگامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختیم; خواندیا نشسته، یا ایستاده است، مى

ونه این گ! رود كه گویى هرگز ما را براى حل مشكَل كه به او رسیده بود، نخوانده استمى
(12(! )كنندكه زشتى این عمل را درك منى)براى ارسافكاران، اعاملشان زینت داده شده است 

ان دالیل در حاَل كه پیامربانش; ما امتهاى پیش از شام را، هنگامى كه ظلم كردند، هالك منودیم
(13! )مدهیگونه گروه مجرمان را كیفر مىاین; روشن براى آنها آوردند، وَل آنها ایامن نیاوردند

گونه تا ببینیم شام چ; قرار دادیم-پس از ایشان-سپس شام را جانشینان آنها در روى زمین 
(1۴! )كنیدعمل مى

نَْیا َواطََْمَنُّوا ِبَها َوالَِّذینَ الَِّذیَن ال یَرُْجوَن لَِقاَءنَا َوَرُضوا ِبالَْحَیاِة الإِنَّ  ُهْم َعْن دُّ

إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا ﴾٨﴿ُبوَن أُولَِئَک َمأَْواُهُم النَّاُر ِِبَا کَانُوا یَکْسِ ﴾٧﴿آیَاتَِنا َغاِفلُوَن 

الَِحاِت یَْهِدیِهْم َربُُّهْم ِبإِیاَمنِِهمْ  نَّاِت تَْجِری ِمْن تَْحِتِهُم األنَْهاُر ِفی جَ َوَعِملُوا الصَّ

اُهْم أَِن ُتُهْم ِفیَها َسالٌم َوآِخُر َدْعوَ َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحانََک اللَُّهمَّ َوتَِحیَّ ﴾٩﴿النَِّعیِم 

َّ ﴾١٠﴿الَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمیَن  ُل اللَُّه لِلنَّاِس الرشَّ ْیِر  اْسِتْعَجالَُهْم ِبالْخَ َولَْو یَُعجِّ

﴾١١﴿َن َن لَِقاَءنَا ِفی طُْغَیانِِهْم یَْعَمُهو لَُقِضَی إِلَْیِهْم أََجلُُهْم َفَنَذُر الَِّذیَن ال یَرُْجو 

ُّ َدَعانَا لَِجْنِبِه أَْو َقاعِ  ُه ُُضَُّه َمرَّ ًدا أَْو َقاِِئًا َفلَامَّ کََشْفَنا َعنْ َوإَِذا َمسَّ اإلنَْساَن الُّضُّ

ُه کََذلَِک ُزیَِّن لِ  َولََقْد ﴾١٢﴿لُْمْْسِِفیَن َما کَانُوا یَْعَملُوَن کَأَْن لَْم یَْدُعَنا إََِل ُُضٍّ َمسَّ

ا کَانُوا لُِیْؤِمُنوا تُْهْم ُرُسلُُهْم ِبالَْبیَِّناِت َومَ أَْهلَکَْنا الُْقُروَن ِمْن َقْبلِکُْم لَامَّ ظَلَُموا َوَجاءَ 

ألْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ثُمَّ َجَعلَْناکُْم َخالئَِف ِفی ا﴾١٣﴿کََذلَِک نَْجِزی الَْقْوَم الُْمْجرِِمیَن 

﴾١٤﴿لَِنْنظَُر کَْیَف تَْعَملُوَن 

ترجمه



کلامت جدید



بخشنده

اَلرَّحمناَللهاِسم ِب 

، خداالله به
(خداوند ، خدای یکتا )

، ناماسم 

،  نشانه ها ، بخشنده ، آسامنها ، ماه ، به او ، روشنایی ، خورشید روز، جز، شب ، زمین ، کسی (  خداوند،خدای یکتا)خدا
که ،گروه ،کتاب ،آفرید درستی ، نام ، مهربان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



او

ُهوَ ِکتابءایات َرحیم

مهربان
قرآن

کتاب

آیات
نشانه ها

،  نشانه ها ، بخشنده ، آسامنها ، ماه ، به او ، روشنایی ، خورشید روز، جز، شب ، زمین ، کسی (  خداوند،خدای یکتا)خدا
که ،گروه ،کتاب ،آفرید درستی ، نام ، مهربان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



نور
روشنایی

نورَقَمرَشمس اَلَّذي

ماهکسی که خورشید

،  نشانه ها ، بخشنده ، آسامنها ، ماه ، به او ، روشنایی ، خورشید روز، جز، شب ، زمین ، کسی (  خداوند،خدای یکتا)خدا
که ،گروه ،کتاب ،آفرید درستی ، نام ، مهربان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



روز

نَهارلَیلااِّل  َخلََق 

خلق کرد
آفرید

شب جز، مگر

،  نشانه ها ، بخشنده ، آسامنها ، ماه ، به او ، روشنایی ، خورشید روز، جز، شب ، زمین ، کسی (  خداوند،خدای یکتا)خدا
که ،گروه ،کتاب ،آفرید درستی ، نام ، مهربان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



، درستیحّق 

َحّق َقوماَرض َساموات

گروه،قومآسامن ها زمین

،  نشانه ها ، بخشنده ، آسامنها ، ماه ، به او ، روشنایی ، خورشید روز، جز، شب ، زمین ، کسی (  خداوند،خدای یکتا)خدا
که ،گروه ،کتاب ،آفرید درستی ، نام ، مهربان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





آیات قرآنمهربانیبخشنده بنام خدا

ترکیبات

ءایاُت الِکتاِب الرَّحمِن الرَّحیمِ ِبسِم الله

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

شب و روزاو کسی است که
در آسامنها

و زمین

امواِت وَ الَّیِل َو النَّهارِ ُهَوالَّذي ِفی السَّ
االَرِض 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



آیات

.الف الم را؛ این                       حکمت آمیز است .حکمت آمیز استآیات قرآن الف الم را؛ این 



آیات

مَس ِضیاًء َو الَقَمَر ن وراً ُهَو الَّذي َجَعَل الشَّ

تابان........را فروزان و .........است که قرار داد........ تابانماه را را فروزان و خورشیداست که قرار داد او کسی 



آیات

قِّ ما َخلََق اللُه ذلَِک ااِّل ِبالحَ 

........به .......اینها را ......خلق نکرد  درستیبه مگر رااینهاخداوند خلق نکرد 



آیات

اِنَّ ِفی اخِتالِف الَّیِل َو النَّهارِ 

......و .....قطعاً در آمد و شِد  روزو شبقطعاً در آمد و شِد 



آیات

.................در..................و آنچه 

امواِت َو االَرِض  َو ما َخلََق اللُه ِفی السَّ

زمینوآسامنهادر آفرید خداوندو آنچه 



آیات

.که تقوا دارندقومیبرایاستهایینشانهقطعاً 

آَلیاٍت لَِقوٍم یَتَّقونَ 

.که تقوا دارند......است برای .........قطعاً 







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

.فونت نصب کنیدوبالگاگر دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود، از 

.به باال استفاده کنید   2013برای اجرا از آفیس

.گیتی نورد.با تشکر 

وبالگ
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تَ  ْن َخْشَيِة اللَِّه لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ الحرش: ۵۹سوره .َصدِّ



وا النَّ  ِقْسِط َوُهْم ال بَْیَنُهْم ِبالْ َداَمَة لَامَّ َرأَُوا الَْعَذاَب َوُقِضیَ َولَْو أَنَّ لِکُلِّ نَْفٍس ظَلََمْت َما ِفی األْرِض الْفَتَدْت ِبِه َوأَََسُّ

اَمَواِت َواألْرِض أاَل إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَ ﴾٥٤﴿یُظْلَُموَن  َُهْم ال یَْعلَُموَن أاَل إِنَّ لِلَِّه َما ِفی السَّ ََ ُهَو یُْحِیی ﴾٥٥﴿لَِکنَّ أَکْ

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة یَا أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتْکُْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِّکُْم َوشِ ﴾٥٦﴿َویُِمیُت َوإِلَْیِه تُرَْجُعوَن  َفاٌء لِاَم ِفی الصُّ

َمُعوَن ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذلَِک َفلَْیْفرَُحوا ُهَو َخیْ ﴾٥٧﴿لِلُْمْؤِمِنیَن  ْْ کُْم ُقْل أََرأَیُْتْم َما أَنَْزَل اللَُّه لَ ﴾٥٨﴿ٌر ِمامَّ یَ

َعلُْتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحالال ُقْل آللَُّه أَِذَن لَکُْم أَْم َعََل اللَّ  َْ ِه َوَما ظَنُّ الَِّذیَن یَْفَُرُوَن َعََل اللَّ ﴾٥٩﴿ِه تَْفَُرُوَن ِمْن ِرْزٍق َف

 َ ََ ُه َوَما تَکُوُن ِفی َشأٍْن َوَما تَْتلُو ِمنْ ﴾٦٠﴿ُهْم ال یَْشکُُروَن الْکَِذَب یَْوَم الِْقَیاَمِة إِنَّ اللََّه لَُذو َفْضٍل َعََل النَّاِس َولَِکنَّ أَکْ

ٍة ِفی األْرِض َوال ِمْثَقاِل َذرَّ  ِفیِه َوَما یَْعزُُب َعْن َربَِّک ِمنْ ِمْن ُقرْآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِال کُنَّا َعلَْیکُْم ُشُهوًدا إِْذ تُِفیُضونَ 

اَمِء َوال أَْصَغَر ِمْن َذلَِک َوال أَکََْبَ إِال ِفی ِکَتاٍب ُمِبیٍن  ﴾٦١﴿ِفی السَّ

یونسسوره 



ول همه را از ه)و هر كس كه ستم كرده، اگر متامى آنچه روى زمین است در اختیار داشته باشد، 
( اما; شوندپشیامن مى) و هنگامى كه عذاب را ببینند،! دهدبراى نجات خویش مى( عذاب،

و ; ودشو در میان آنها، بعدالت داورى مى(! ،مبادا رسواتر شوند)كنند پشیامىن خود را كتامن مى
(۵۴! )ستمى بر آنها نخواهد شد

آگاه باشید وعده خدا حق است، وىل! آگاه باشید آنچه در آسامنها و زمین است، از آن خداست
(۵۵! )دانندبیشرت آنها منى

( ۵۶. )گرديدمرياند و به سوي او باز ميكند و مياو است كه زنده مي
; تهاسو درماىن براى آنچه در سینه; اندرزى از سوى پروردگارتان براى شام آمده است! اى مردم

(۵۷! )و هدایت و رحمتى است براى مؤمنان( ;درماىن براى دلهاى شام)
هرت اند، بكه این، از متام آنچه گردآورى كرده; به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند»: بگو

(۵۸)« !است
ىض را اید، كه بعىض از آن را حالل، و بعآیا روزیهایى را كه خداوند بر شام نازل كرده دیده»: بگو

ش خود، و از پی)آیا خداوند به شام اجازه داده، یا بر خدا افرتا مى بندید »: بگو« !اید؟حرام منوده
(۵۹)« !(كنید؟حالل و حرام مى

سبت به خداوند ن! اندیشند؟روز رستاخیز، چه مى( مجازات)بندند، درباره آنها كه بر خدا افرتا مى
(۶۰! )كننددارد، اما اكرث آنها سپاسگزارى منى( و بخشش)همه مردم فضل 

را كنى، و هیچ عمىلنیستى، و هیچ قسمتى از قرآن را تالوت منى( اىو اندیشه)در هیچ حال 
و هیچ! دهید، مگر اینكه ما گواه بر شام هستیم در آن هنگام كه وارد آن مى شویدانجام منى

ه اى، و نحتى به اندازه سنگینى ذره; ماندچیز در زمین و آسامن، از پروردگار تو مخفى منى
(  وندو لوح محفوظ علم خدا)در كتاب آشكار ( همه آنها)كوچكرت از آن و نه بزرگرت، مگر اینكه 

(۶۱! )ثبت است

وا النََّداَمَة لَامَّ َرأَ أَنَّ لِکُلِّ نَْفٍس ظَلََمْت َما ِفی األْرِض الْفَتدَ َولَْو  ُوا الَْعَذاَب ْت ِبِه َوأَََسُّ

اَم ﴾٥٤﴿َوُقِضَی بَْیَنُهْم ِبالِْقْسِط َوُهْم ال یُظْلَُموَن  َواِت َواألْرِض أاَل أاَل إِنَّ لِلَِّه َما ِفی السَّ

َُهْم ال یَْعلَُمونَ  ََ رَْجُعوَن ُهَو یُْحِیی َویُِمیُت َوإِلَْیِه تُ ﴾٥٥﴿إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِکنَّ أَکْ

ُدوِر وَ یَا أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتْکُْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِّ ﴾٥٦﴿ ُهًدى کُْم َوِشَفاٌء لاَِم ِفی الصُّ

امَّ لَِک َفلَْیْفرَُحوا ُهَو َخْیٌر مِ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبرَْحَمِتِه َفِبذَ ﴾٥٧﴿َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِنیَن 

َمُعوَن  ْْ َعلُْتْم ِمْنُه َحرَاًما َوحَ ُقْل أََرأَیُْتْم َما أَنَْزَل اللَُّه لَکُْم ِمْن ِرزْ ﴾٥٨﴿یَ َْ الال ُقْل ٍق َف

ََل اللَِّه الْکَِذَب یَْومَ َوَما ظَنُّ الَِّذیَن یَْفَُرُوَن عَ ﴾٥٩﴿آللَُّه أَِذَن لَکُْم أَْم َعََل اللَِّه تَْفَُرُوَن 

َُهْم ال یَْشکُُروَن الِْقَیاَمِة إِنَّ اللََّه لَُذو َفْضٍل َعََل النَّاِس َولَِکنَّ  ََ َوَما تَکُوُن ِفی ﴾٦٠﴿أَکْ

تُِفیُضوَن َمٍل إِال کُنَّا َعلَْیکُْم ُشُهوًدا إِذْ َشأٍْن َوَما تَْتلُو ِمْنُه ِمْن ُقرْآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن عَ 

اَمِء َوال أَْصَغَر مِ ِفیِه َوَما یَْعزُُب َعْن َربَِّک ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفی األ ْن َذلَِک ْرِض َوال ِفی السَّ

﴾٦١﴿َوال أَکََْبَ إاِل ِفی ِکَتاٍب ُمِبیٍن 

ترجمه





درآنچهبرایقطعاً 

يفمالِ اِنَّ 

َوعده ،  بیشُر ،قطعاً  ، لیکن ، رحمت ، هدایت ، ای ، مردم

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َوعده ،  بیشُر ،قطعاً  ، لیکن ، رحمت ، هدایت ، ای ، مردم

آنها ،شانبیشُرلیکن، ولیوعده

ََ لِکنَّ َوعد ُهماَک

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َوعده ،  بیشُر ،قطعاً  ، لیکن ، رحمت ، هدایت ، ای ، مردم

شام،تاناز،ازسویمردمای

کُمِمنناسیا أَیُّها

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َوعده ،  بیشُر ،قطعاً  ، لیکن ، رحمت ، هدایت ، ای ، مردم

رحمتلطفهدایت

َرحَمةُهًدی،ُهدی

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ل

الله

املؤمنینَ 

الّناس

برای خدا:  لِلّهِ 

:لِلمؤِمنینَ 

:لِلّناِس 

برای مومنان

مردمبرای 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َواالَرِض 

در آنچه 
زمین وآسامنها 

است
نبیشُرشاوعده خدا

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ای مردم
از موعظه وپندی 

سوی پروردگارتان

وهدایت 
رحمتی برای 

مومنان

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



ّناَس َشیئا  ِانَّ هللَا ال َیظِلُم ال

هیچ مقدار؛.......ظلم منی کند به .....  ...... هیچ مقدار؛مردمظلم منی کند به قطعاَ خدا 

ترجمه



َسُهم َیظِلمونَ َولِکنَّ الّناَس اَنفُ 

.خودشان ظلم می کنند( به)...... ...... و .خودشان ظلم می کنند( به)مردم اّما و 

ترجمه



ِِ َاآلِانَّ لِِلِ ما فی السَّماواتِ   َو ااَلض

.است........و...........ست............آگاه باشید  .استزمینوآنچه در آسامنها ستقطعاً برای خداآگاه باشید 

ترجمه



َاآلِانَّ َوعَدهللِا َحق  

استآگاه باشید قطعاً وعده ی خدا راست .است......  ......  ......  ......  ...... 

ترجمه



یَعَلمونَ َولِکنَّ اَکثَ َرُهم ال 

.دانندمنی .......  .......  .......  .منی دانندولی بیشُرشان 

ترجمه



آداب تالوت قرآن

:آداب ظاهری تالوت قرآن

.وضو بگیریم( 1

.هنگام قرائت در مقابل قرآن مؤدَّب بنشینیم(2

در صورت امکان هنگام تالوت قرآن به سوی قبله بنشینیم(3

یطاِن الرَّجیم)در رشوع تالوت (4 .بگوییم( أعوُذ باللِه ِمَن الشَّ

.قدری قران را بلند بخوانیم (۵

.سعی کنیم قرآن را با صوت زیبا بخوانیم (6

سعی کنیم قران را با ترتیل و شمرده بخوانیم(7



آداب باطنی تالوت قرآن

.و کسب رضای خدا قران بخوانیم(  قربة الی اللِه ) با نیت (1

.به معنای آیات توجه کنیم(2

.در مقابل سخنان خدا خاضع و خاشع باشیم (3

.سعی کنیم در معنای آیات تدبر کنیم (4

.هنگام تالوت قلبامن متوجه آیات و خدا باشد (۵

.نسبت به انْام کارهای خداپسندانه و خوب توجه بیشُری داشته باشیم(6

.از گناهان دوری کنیم (7



.به پایان آمد این دفُر حکایت همچنان باقیست
موفق و مؤید باشید


