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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَ ْي َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره  :۵۹الحرش

تلفظ حرف «ظ»

متاس نوك زبان و
حرف «ظ» اين حرف دقيقاً مانند حرف «ذ» از ّ

رس دندانهاي جلو آروارة باال ايجاد ميشود؛ با اين تفاوت كه صدا
ِ
در حرف «ظاء» درشت و پرحجم ميگردد (ذال مفخَّم) .بايد د ّقت
كرد كه هوا با فشار زياد دميده نشود .ظَلَ َم ـ ِعظاماً ـ ِظاللُها ـ

ظيم ـ تُو َعظونَ ـ َغ ْ
ليظ
َيظْلِ ُمونَ َع ٌ

سوره انبیاء

َو َج َعلْ َنا ُه ْم أَ ِِئَّ ًة َی ْه ُدونَ ِبأَ ْم ِرنَا َوأَ ْو َح ْی َنا إِلَ ْیه ِْم ِف ْع َل الْ َخ ْی َر ِ
الصال ِة َوإِی َتا َء ال َّزکَا ِة َوکَانُوا لَ َنا َعا ِب ِدی َن ﴿َ ﴾٧٣ولُوطًا
ات َوإِ َقا َم َّ
آتَ ْی َنا ُه ُحک ًْام َو ِعل ًْام َونَ َّج ْی َنا ُه ِم َن الْ َق ْر َی ِة الَّ ِتی کَان َْت تَ ْع َم ُل الْ َخ َباِِ ََ إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو َم َس ْو ٍء َف ِاس ِقی َن ﴿َ ﴾٧٤وأَ ْد َخلْ َنا ُه ِفی
الصالِ ِحی َن ﴿َ ﴾٧٥ونُو ًحا إِ ْذ نَا َدى ِم ْن َق ْب ُل َف ْاس َت َج ْب َنا ل َُه َف َن َّج ْی َنا ُه َوأَ ْهل َُه ِم َن الْکَ ْر ِب الْ َع ِظ ِیم ﴿﴾٧٦
َر ْح َم ِت َنا إِن َُّه ِم َن َّ
ََصنَا ُه ِم َن الْ َق ْو ِم الَّ ِذی َن کَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو َم َس ْو ٍء َفأَ ْغ َر ْق َنا ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿َ ﴾٧٧و َدا ُو َد َو ُسلَ ْی َامنَ إِ ْذ َی ْحک َُامنِ ِفی
َون َ ْ
الْ َح ْر ِث إِ ْذ نَفَشَ ْت ِفی ِه َغ َن ُم الْ َق ْو ِم َوکُ َّنا لِ ُحکْ ِمه ِْم شَ ا ِه ِدی َن ﴿َ ﴾٧٨ف َف َّه ْم َنا َها ُسلَ ْی َامنَ َوکُال آتَ ْی َنا ُحک ًْام َو ِعل ًْام َو َس َّخ ْرنَا َم َع
وس لَک ُْم لِ ُت ْح ِص َنکُ ْم ِم ْن َبأْ ِسک ُْم َف َه ْل أَنْ ُت ْم شَ ا ِک ُرونَ
َدا ُو َد الْجِ َب َال ُی َس ِّب ْح َن َوالطَّ ْی َر َوکُ َّنا َفا ِعلِی َن ﴿َ ﴾٧٩و َعلَّ ْم َنا ُه َص ْن َع َة لَ ُب ٍ
یح َع ِ
اص َف ًة تَ ْج ِری ِبأَ ْم ِر ِه إِ ََل األ ْر ِض الَّ ِتی َبا َرکْ َنا ِفی َها َوکُ َّنا ِبک ُِّل شَ ْی ٍء َعالِ ِمی َن ﴿﴾٨١
﴿َ ﴾٨٠ولِ ُسلَ ْی َامنَ ال ِّر َ

ترجمه

َو َج َعلْ َنا ُه ْم أَ ِِئَّ ًة َی ْه ُدونَ ِبأَ ْم ِرنَا َوأَ ْو َح ْی َنا إِلَ ْیه ِْم ِف ْع َل الْ َخ ْی َر ِ
الصال ِة
ات َوإِ َقا َم َّ
َوإِی َتا َء ال َّزکَا ِة َوکَانُوا لَ َنا َعا ِب ِدی َن ﴿َ ﴾٧٣ولُوطًا آتَ ْی َنا ُه ُحک ًْام َو ِعلْ ًام َونَ َّج ْی َنا ُه ِم َن
الْ َق ْریَ ِة الَّ ِتی کَان َْت تَ ْع َم ُل الْ َخ َباِِ ََ إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو َم َس ْو ٍء َف ِاس ِقی َن ﴿﴾٧٤
الصالِ ِحی َن ﴿َ ﴾٧٥ونُو ًحا إِ ْذ نَا َدى ِم ْن َق ْب ُل
َوأَ ْد َخلْ َنا ُه ِفی َر ْح َم ِت َنا إِن َُّه ِم َن َّ
ََصنَا ُه ِم َن الْ َق ْو ِم
َف ْاس َت َج ْب َنا ل َُه َف َن َّج ْی َنا ُه َوأَ ْهل َُه ِم َن الْکَ ْر ِب الْ َع ِظ ِیم ﴿َ ﴾٧٦ون َ ْ

الَّ ِذی َن کَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا إِنَّ ُه ْم کَانُوا َق ْو َم َس ْو ٍء َفأَ ْغ َر ْق َنا ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿َ ﴾٧٧و َدا ُو َد
َو ُسلَ ْی َامنَ إِ ْذ َی ْحک َُامنِ ِفی الْ َح ْر ِث إِ ْذ نَفَشَ ْت ِفی ِه َغ َن ُم الْ َق ْو ِم َوکُ َّنا لِ ُحکْ ِمه ِْم
شَ ا ِه ِدی َن ﴿َ ﴾٧٨ف َف َّه ْم َنا َها ُسلَ ْی َامنَ َوکُال آتَ ْی َنا ُحک ًْام َو ِعل ًْام َو َس َّخ ْرنَا َم َع َدا ُو َد
وس لَک ُْم
الْجِ َب َال یُ َس ِّب ْح َن َوالطَّ ْی َر َوکُ َّنا َفا ِعلِی َن ﴿َ ﴾٧٩و َعلَّ ْم َنا ُه َص ْن َع َة لَ ُب ٍ
یح َع ِ
اص َف ًة
لِ ُت ْح ِص َنک ُْم ِم ْن َبأْ ِسک ُْم َف َه ْل أَنْ ُت ْم شَ ا ِک ُرونَ ﴿َ ﴾٨٠ولِ ُسلَ ْی َامنَ ال ِّر َ
تَ ْجرِی ِبأَ ْم ِر ِه إِ ََل األ ْر ِض الَّ ِتی َبا َرکْ َنا ِفی َها َوکُ َّنا ِبک ُِّل شَ ْی ٍء َعالِ ِمی َن ﴿﴾٨١

و آنان را پیشوایاىن قرار دادیم كه به فرمان ما( ،مردم را) هدایت مىكردند; و انجام كارهاى نیك و
برپاداشنت مناز و اداى زكات را به آنها وحى كردیم; و تنها ما را عبادت مىكردند)73( .
و لوط را (به یاد آور) كه به او حكومت و علم دادیم; و از شهرى كه اعامل زشت و كثیف انجام
مىدادند ،رهایى بخشیدیم; چرا كه آنها مردم بد و فاسقى بودند! ()74
و او را در رحمت خود داخل كردیم; و او از صالحان بود)7۵( .
و نوح را (به یاد آور) هنگامى كه پیش از آن (زمان ،پروردگار خود را) خواند! ما دعاى او را مستجاب
كردیم; و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم; ()7۶
و او را در برابر جمعیتى كه آیات ما را تكذیب كرده بودند یارى دادیم; چرا كه قوم بدى بودند; از
این رو همه آنها را غرق كردیم! ()77
و داوود و سلیامن را (به خاطر بیاور) هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندان ىب شبان قوم،
شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه كرده) بودند ،داورى مىكردند; و ما بر حكم آنان شاهد بودیم.
()78
ما (حكم واقعى) آن را به سلیامن فهامندیم; و به هر یك از آنان (شایستگى) داورى ،و علم فراواىن
دادیم; و كوهها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم ،كه (همراه او) تسبیح (خدا) مىگفتند; و ما این
كار را انجام دادیم! ()7۹
و ساخنت زره را بخاطر شام به او تعلیم دادیم ،تا شام را در جنگهایتان حفظ كند; آیا شكرگزار (این
نعمتهاى خدا) هستید؟ ()80
و تندباد را مسخر سلیامن ساختیم ،كه بفرمان او بسوى رسزمینى كه آن را پربركت كرده بودیم جریان
مىیافت; و ما از همه چیز آگاه بودهایم)81( .
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َو ِم َن الشَّ َی ِ
وب إِ ْذ نَا َدى َربَّ ُه أَنِّی َم َّس ِن َی
اط ِ
ین َم ْن یَغ ُ
ُوصونَ ل َُه َویَ ْع َملُونَ َع َمال ُدونَ َذلِکَ َوکُ َّنا لَ ُه ْم َحا ِف ِظی َن ﴿َ ﴾٨٢وأَیُّ َ
ُض َوآتَ ْی َنا ُه أَ ْهل َُه َو ِم ْثلَ ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ْن ِدنَا
ُّ ُّ
الُّض َوأَن َْت أَ ْر َح ُم ال َّرا ِح ِمی َن ﴿َ ﴾٨٣ف ْاس َت َج ْب َنا ل َُه َفکَشَ ْف َنا َما ِب ِه ِم ْن ُ ٍّ
الصا ِب ِری َن ﴿َ ﴾٨٥وأَ ْد َخلْ َنا ُه ْم ِفی َر ْح َم ِت َنا إِنَّ ُه ْم ِم َن
ِیس َو َذا الْ ِکف ِْل ک ٌُّل ِم َن َّ
َو ِذکْ َرى لِلْ َعا ِب ِدی َن ﴿َ ﴾٨٤وإِ ْس َام ِع َیل َوإِ ْدر َ

الصالِ ِحی َن ﴿َ ﴾٨٦و َذا ال ُّنونِ إِ ْذ َذ َه َب ُمغ ِ
َاض ًبا َفظَ َّن أَنْ لَ ْن نَ ْق ِد َر َعلَ ْی ِه َف َنا َدى ِفی الظُّل َُام ِت أَنْ ال إِل ََه إِال أَن َْت ُس ْب َحانَکَ
َّ
إِنِّی کُ ْن ُت ِم َن الظَّالِ ِمی َن ﴿َ ﴾٨٧ف ْاس َت َج ْب َنا ل َُه َونَ َّج ْی َنا ُه ِم َن الْغ َِّم َوکَ َذ ِلکَ نُ ْنجِ ی الْ ُم ْْ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾٨٨و َزکَ ِر َّیا إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب

ال تَ َذ ْرنِی َف ْر ًدا َوأَن َْت َخ ْی ُر الْ َوا ِرثِی َن ﴿َ ﴾٨٩ف ْاس َت َج ْب َنا ل َُه َو َو َه ْب َنا ل َُه یَ ْح َیى َوأَ ْصلَ ْح َنا ل َُه َز ْو َج ُه إِنَّ ُه ْم کَانُوا یُ َسا ِر ُعونَ ِفی
ات َو َی ْد ُعونَ َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َوکَانُوا لَ َنا خ ِ
الْ َخ ْی َر ِ
َاش ِعی َن ﴿﴾٩٠

ترجمه

َو ِم َن الشَّ َی ِ
ُوصونَ ل َُه َو َی ْع َملُونَ َع َمال ُدونَ َذلِکَ َوکُ َّنا لَ ُه ْم
اط ِ
ین َم ْن َیغ ُ

الُّض َوأَن َْت أَ ْر َح ُم
َحا ِف ِظی َن ﴿َ ﴾٨٢وأَ ُّی َ
وب إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه أَنِّی َم َّس ِن َی ُّ ُّ
ُض َوآتَ ْی َنا ُه أَ ْهل َُه َو ِم ْثلَ ُه ْم
ال َّرا ِح ِمی َن ﴿َ ﴾٨٣ف ْ
اس َت َج ْب َنا ل َُه َفکَشَ ْف َنا َما ِب ِه ِم ْن ُ ٍّ
ِیس َو َذا
َم َع ُه ْم َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ْن ِدنَا َو ِذکْ َرى لِلْ َعا ِب ِدی َن ﴿َ ﴾٨٤وإِ ْس َام ِع َیل َوإِ ْدر َ
الصا ِبرِی َن ﴿َ ﴾٨٥وأَ ْد َخلْ َنا ُه ْم ِفی َر ْح َم ِت َنا إِنَّ ُه ْم ِم َن
الْ ِکفْلِ ک ٌُّل ِم َن َّ
الصالِ ِحی َن ﴿َ ﴾٨٦و َذا ال ُّنونِ إِ ْذ َذ َه َب ُمغ ِ
َاض ًبا َفظَ َّن أَنْ لَ ْن نَ ْق ِد َر َعلَ ْی ِه
َّ
َف َنا َدى ِفی الظُّل َُام ِت أَنْ ال إِل ََه إِال أَن َْت ُس ْب َحانَکَ إِنِّی کُ ْن ُت ِم َن الظَّالِ ِمی َن
اس َت َج ْب َنا ل َُه َونَ َّج ْی َنا ُه ِم َن الْغ َِّم َوکَ َذلِکَ نُ ْنجِ ی الْ ُم ْْ ِم ِنی َن ﴿﴾٨٨
﴿َ ﴾٨٧ف ْ
َو َزکَ ِر َّیا إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب ال تَ َذ ْرنِی َف ْر ًدا َوأَن َْت َخ ْی ُر الْ َوا ِرثِی َن ﴿﴾٨٩

اس َت َج ْب َنا ل َُه َو َو َه ْب َنا ل َُه َی ْح َیى َوأَ ْصلَ ْح َنا ل َُه َز ْو َج ُه إِنَّ ُه ْم کَانُوا ُی َسا ِر ُعونَ ِفی
َف ْ
ات َویَ ْد ُعونَ َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َوکَانُوا لَ َنا خ ِ
الْ َخ ْی َر ِ
َاش ِعی َن ﴿﴾٩٠

و گروهى از شیاطین (را نیز مسخر او قرار دادیم ،كه در دریا) برایش غواىص مىكردند; و كارهایى غیر
از این (نیز) براى او انجام مىدادند; و ما آنها را (از رسكىش) حفظ مىكردیم! ()82
و ایوب را (به یاد آور) هنگامى كه پروردگارش را خواند (و عرضه داشت)« :بدحاَل و مشكالت به من
روى آورده; و تو مهربانرتین مهرباناىن!» ()83
ما دعاى او را مستجاب كردیم; و ناراحتیهایى را كه داشت برطرف ساختیم; و خاندانش را به او
بازگرداندیم; و هامنندشان را بر آنها افزودیم; تا رحمتى از سوى ما و تذكرى براى عبادتكنندگان
باشد)84( .
و اسامعیل و ادریس و ذاالكفل را (به یاد آور) كه همه از صابران بودند)8۵( .
و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم; چرا كه آنها از صالحان بودند)8۶( .
و ذاالنون ( یونس) را (به یاد آور) در آن هنگام كه خشمگین (از میان قوم خود) رفت; و چنین
مىپنداشت كه ما بر او تنگ نخواهیم گرفت; (اما موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت )،در آن
ظلمتها(ى مرتاكم) صدا زد(« :خداوندا!) جز تو معبودى نیست! منزهى تو! من از ستمكاران بودم! »
()87
ما دعاى او را به اجابت رساندیم; و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم; و این گونه مْمنان را نجات
مىدهیم! ()88
و زكریا را (به یاد آور) در آن هنگام كه پروردگارش را خواند (و عرض كرد)« :پروردگار من! مرا تنها
مگذار (و فرزند برومندى به من عطا كن); و تو بهرتین وارثاىن!» ()8۹
ما هم دعاى او را پذیرفتیم ،و یحیى را به او بخشیدیم; و همرسش را (كه نازا بود) برایش آماده
(باردارى) كردیم; چرا كه آنان (خانداىن بودند كه) همواره در كارهاى خیر برسعت اقدام مىكردند; و
در حال بیم و امید ما را مىخواندند; و پیوسته براى ما (خاضع و) خاشع بودند)۹0( .
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نجات دادیم  ،اندوه و ناراحتی  ،رفت  ،ندا کرد
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ظَ َّن

نادی

ُسبحانَ

رفت

گامن کرد

ندا کرد،صدا زد

پاک و بی عیب
است

ُنت
ک ُ

نَ َّجینا

َغ ّم

کَذلِکَ

بودم  ،هستم

نجات دادیم

غم  ،اندوه و
ناراحتی

این چنین

برای دریافت ترجمه  ،روی کلامت کلیک کنید

ترکیبات

اِذ َذ َه َب
زمانی که
رفت

َفظَ َّن
پس گامن کرد
برای دریافت ترجمه  ،روی ترگیبات کلیک کنید

َفنادی فی
الظُّلُ ِ
امت
پس در تاریکی
ها ندا کرد

ترکیبات
آل اِ َله اِ ّال
َنت
ا َ

ُسبحانَ الل ِه

ُسبحان َُه

خدایی جز
تو نیست

خدا پاک و
بی عیب است

او پاک و
بی عیب است

ترکیبات
َنت َولِ ُّینا
ُسبحانَکَ ا َ
تو پاک و بی عیب
هستی  ،تو رسپرست
ما هستی

نَ َّجینا ُه ِم َن الغ َِّم
او را از غم
نجات دادیم

اُنس با قرآن

َو َذا ال ُّنونِ إِذ َّذ َه َب ُمغ ِ
َاض ًبا
ترجمه

ناراحتی
خشم و
رفت با
آنگاه
یونس
وحُّضت
ناراحتی
خشم و
 ....كه ....با
یونس
وحُّضت

َفظَ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِد َر َعلَ ْيهِ
ترجمه

گیریم
منیگیریم
سختمنی
پنداشتكهكهمامابربراواوسخت
و.... ....

نت
َف َنا َدى ِِف الظُّلُ َام ِت أَن َّال إِلَ َه إِ َّال أَ َ
ترجمه

پس در [دل] تاريكيها ندا درداد كه معبودى جز تو نيست

ُس ْب َحان ََك إِ ِِّّن ك ُ
ُنت ِم َن الظَّالِ ِم َني ﴿﴾87
ترجمه

پاک وبی عیب هستی تو  ،قطعاً من از ستمكاران بودم ()87

َف ْاس َت َج ْب َنا لَ ُه َونَ َّج ْي َنا ُه ِم َن الْغ َِّم
ترجمه

رهانيديم
راپذیرفتیماو .را از
دعاى]]اواوراپذیرفتیم و
[[....دعاى
پس
اندوهرهانيديم
...........

َو کَذلِکَ نُنجی املْ ِمنی َن()88
ترجمه

دهیم....را
میدهیم
نجاتمی
چنیننجات
و این و ....
مْمنان را

به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
موفق و مْید باشید

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087

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 دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود ،از وبالگ فونت نصب کنید.
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَ ْي َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره  :۵۹الحرش

سوره حج

ات ِفی َج َّن ِ
الصالِ َح ِ
ات ال َّن ِع ِیم ﴿َ ﴾٥٦والَّ ِذی َن کَ َف ُروا َوکَ َّذبُوا بِآ یَاتِ َنا
الْ ُملْکُ یَ ْو َم ِئ ٍذ لِلَّ ِه یَ ْحک ُُم بَ ْی َن ُه ْم َفالَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ

اب ُمهِی ٌن ﴿َ ﴾٥٧والَّ ِذی َن َها َج ُروا ِفی َسب ِ
ِیل اللَّ ِه ثُ َّم ُق ِتلُوا أَ ْو َماتُوا لَ َی ْر ُز َق َّن ُه ُم الل َُّه ِر ْز ًقا َح َس ًنا َوإِنَّ الل ََّه
َفأُولَ ِئکَ لَ ُه ْم َع َذ ٌ
یم َحلِی ٌم ﴿َ ﴾٥٩ذلِکَ َو َم ْن َعا َق َب ِِبِث ِْل َما ُعو ِق َب ِب ِه
لَ ُه َو َخ ْی ُر ال َّرا ِز ِقی َن ﴿ ﴾٥٨لَ ُی ْد ِخلَ َّن ُه ْم ُم ْدخَال یَ ْرضَ ْون َُه َوإِنَّ الل ََّه لَ َعلِ ٌ

ُصن َُّه الل َُّه إِنَّ الل ََّه لَ َع ُف ٌّو َغفُو ٌر ﴿َ ﴾٦٠ذلِکَ ِبأَنَّ الل ََّه ُیولِ ُج اللَّ ْی َل ِفی ال َّن َها ِر َو ُیولِ ُج ال َّن َها َر ِفی اللَّ ْی ِل َوأَنَّ
ثُ َّم ُب ِغ َی َعلَ ْی ِه لَ َی ْن ُ َ
یع َب ِصی ٌر ﴿َ ﴾٦١ذلِکَ ِبأَنَّ الل ََّه ُه َو الْ َح ُّق َوأَنَّ َما َی ْد ُعونَ ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو الْ َب ِ
اِ ُل َوأَنَّ الل ََّه ُه َو الْ َعلِ ُّی الْکَ ِبی ُر ﴿﴾٦٢
الل ََّه َس ِم ٌ

الس َام َو ِ
ات َو َما ِفی
َْض ًة إِنَّ الل ََّه ل َِط ٌ
یف َخبِی ٌر ﴿ ﴾٦٣ل َُه َما ِفی َّ
أَل َْم تَ َر أَنَّ الل ََّه أَنْ َز َل ِم َن َّ
الس َام ِء َما ًء َف ُت ْصب ُِح األ ْر ُض ُمخ َ َّ
األ ْر ِض َوإِنَّ الل ََّه لَ ُه َو الْ َغ ِن ُّی الْ َح ِم ُید ﴿﴾٦٤

ترجمه

ات ِفی َج َّن ِ
الصالِ َح ِ
ات
الْ ُملْکُ یَ ْو َم ِئ ٍذ لِلَّ ِه یَ ْحک ُُم بَ ْی َن ُه ْم َفالَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
اب ُمهِی ٌن ﴿﴾٥٧
ال َّن ِع ِیم ﴿َ ﴾٥٦والَّ ِذی َن کَ َف ُروا َوکَ َّذبُوا بِآیَاتِ َنا َفأُولَ ِئکَ لَ ُه ْم َع َذ ٌ
َوالَّ ِذی َن َها َج ُروا ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه ثُ َّم ُق ِتلُوا أَ ْو َماتُوا لَ َی ْر ُز َق َّن ُه ُم الل َُّه ِر ْز ًقا َح َس ًنا َوإِنَّ
یم
یم َحلِ ٌ
الل ََّه لَ ُه َو َخ ْی ُر ال َّرا ِز ِقی َن ﴿ ﴾٥٨لَ ُی ْد ِخلَ َّن ُه ْم ُم ْدخَال یَ ْرضَ ْون َُه َوإِنَّ الل ََّه لَ َعلِ ٌ
ُصن َُّه الل َُّه إِنَّ الل ََّه
﴿َ ﴾٥٩ذلِکَ َو َم ْن َعا َق َب ِِبِثْلِ َما ُعو ِق َب ِب ِه ثُ َّم بُ ِغ َی َعلَ ْی ِه لَ َی ْن ُ َ
لَ َع ُف ٌّو َغفُو ٌر ﴿َ ﴾٦٠ذلِکَ ِبأَنَّ الل ََّه ُیولِ ُج اللَّ ْی َل ِفی ال َّن َها ِر َو ُیولِ ُج ال َّن َها َر ِفی اللَّ ْیلِ
یع بَ ِصی ٌر ﴿َ ﴾٦١ذلِکَ ِبأَنَّ الل ََّه ُه َو الْ َح ُّق َوأَنَّ َما یَ ْد ُعونَ ِم ْن ُدونِ ِه
َوأَنَّ الل ََّه َس ِم ٌ
ُه َو الْ َب ِ
الس َام ِء
اِ ُل َوأَنَّ الل ََّه ُه َو الْ َعلِ ُّی الْکَبِی ُر ﴿ ﴾٦٢أَل َْم تَ َر أَنَّ الل ََّه أَنْ َز َل ِم َن َّ
الس َام َو ِ
ات َو َما
َْض ًة ِإنَّ الل ََّه ل َِط ٌ
یف َخبِی ٌر ﴿ ﴾٦٣ل َُه َما ِفی َّ
َما ًء َف ُت ْصب ُِح األ ْر ُض ُمخ َ َّ
ِفی األ ْر ِض َوإِنَّ الل ََّه لَ ُه َو الْ َغ ِن ُّی الْ َح ِم ُید ﴿﴾٦٤

حكومت و فرمانروایى در آن روز از آن خداست; و میان آنها داورى مىكند :كساىن كه ایامن آورده و كارهاى شایسته انجام
دادهاند ،در باغهاى پرنعمت بهشتند; ()۵۶
و كساىن كه كافر شدند و آیات ما را تكذیب كردند ،عذاب خواركنندهاى براى آنهاست! ()۵۷
و كساىن كه در راه خدا هجرت كردند ،سپس كشته شدند یا به مرگ ِبیعى از دنیا رفتند ،خداوند به آنها روزى نیكویى
مىدهد; كه او بهرتین روزىدهندگان است! ()۵۸

خداوند آنان را در محَل وارد مىكند كه از آن خشنود خواهند بود; و خداوند دانا و بردبار است)۵۹( .
(آرى )،مطلب چنین است! و هر كس به هامن مقدار كه به او ستم شده مجازات كند ،سپس مورد تعدى قرار گیرد ،خدا او
را یارى خواهد كرد; یقینا خداوند بخشنده و آمرزنده است! ()۶0
این (وعده نُصت الهى) بخاِر آن است (كه او بر هر چیز قادر است; خداوندى) كه شب را در روز ،و روز را در شب

داخل مىكند; و خداوند شنوا و بیناست! ()۶1
این بخاِر آن است كه خداوند حق است; و آنچه را غیر از او مىخوانند باِل است; و خداوند بلندمقام و بزرگ است!
()۶2
آیا ندیدى خداوند از آسامن ،آىب فرستاد ،و زمین (بر اثر آن) رسسبز و خرم مىگردد؟! و خداوند لطیف و آگاه است)۶3( .

آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است از آن اوست; و خداوند ىبنیاز ،و شایسته هر گونه ستایش است! ()۶4
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ترکیبات

لك َیو َم ٍئذ لِل ِه
اَمل ُ ُ
آن روز فرمانروایی برای خداست
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ترکیبات

َفالَّذی َن ءا َمنوا
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ترکیبات

ِ
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وا
ل
م
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و کارهای خوب انجام دادند
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ترکیبات

ِ
عیم
ن
ال
ات
فی َج ّن
َّ ِ
در بهشت های پرنعمت هستند
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

َو الَّذی َن کَ َفروا
وکسانی که کافر شدند
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

َو کَ َّذبوا بِآی اِتنا
وتکذیب کردند آیات ما را
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

ذاب ُمهی ٌن
َع ٌ
عذابی خوار کننده
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

فی َس ِ
بیل الل ِه

در راه خدا
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

رِز ًقا َح َس ًنا
روزی خوب
ِ
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

ترکیبات

َخی ُر ال ّرازِقی َن
بهرتین روزی دهندگان
برای دریافت ترجمه  ،روی ترکیبات کلیک کنید

اُنس با قرآن

َ
الس َام َو ِ
َ
ات َو َمن ِِف ْاألَ ْر ِض
ِف
ن
م
ه
ل
د
ج
س
ي
الله
نَّ
)1اَلَ ْم تَ َر أ
ُ
ُ
َ
ِ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ترجمه

هرکس....که....
هرکس که
سجده می
هامنا ....را
)1آیا منی بینی ....
در
کنند کنند
سجده می
خداوند را
که است.
هرکس ....
آسامن هاو و.... ....
درزمین است.

اس
اب َوكَ ِث ٌري ِّم َن ال َّن ِ
َوالشَّ ْم ُس َوالْ َق َم ُر َوال ُّن ُجو ُم َوالْجِ َب ُال َوالشَّ َج ُر َو َّ
الد َو ُّ
ترجمه

ونیز خورشید و ماه و ستاره گان و کو هها و
ونیز ....و ....و  ....و  ....و  ....جنبندگان و .... .... ....
درخت و جنبندگان و بسیاری از مردم

الله ُیدا ِف ُع َعن الَّذی َن ءا َمنوا
)2اِنَّ َ
ترجمه

آوردند
دفاعمی کند
 ....دفاع
)....خداوند
2)2هامنا
ایامن ....
کسانی....که ....
می ازکند

ُص ِهم لَ َقدی ٌر
َ )3واِنَّ َ
الله َعلی نَ ِ
ترجمه

است.
 ....بریاری
....اً ....
3)3و)و
است
یاری....آنها....توانا
خداوند
قطع

الصالِح ِ
ات
َ )4فالَّذی َن ءا َمنوا َو َع ِملوا ّ
ترجمه

)4پس کسانی که ایامن آوردند و اعامل خوب انجام دادند

لَ ُهم َمغ ِف َر ٌة َور ٌ
َریم
ِزق ک ٌ
ترجمه

است .
ارزشمندیاست
روزیارزشمندی
....ای ....
آنها آمرزش
بر
آمرزش و ِ ....

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

