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فهرست



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



َباِدِه َوُهَو ِمْن عِ َفال َرادَّ لَِفْضلِِه یُِصیُب ِبِه َمْن یََشاءُ یَْمَسْسَک اللَُّه ِبُُضٍّ َفال کَاِشَف لَُه إِال ُهَو َوإِْن یُرِْدَک ِبَخْیرٍ َوإِْن 

َا یَْهَتِدی لَِنْفِسِه َوَمنْ ُقْل یَا أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاءَکُُم الَْحقُّ ِمْن َربِّکُْم َفَمِن ا﴾١٠٧﴿الَْغُفوُر الرَِّحیُم  َا َضلَّ ْهَتَدى َفإَِّنَّ َفإَِّنَّ

﴾١٠٩﴿للَُّه َوُهَو َخْیُر الَْحاِکِمیَن َواتَِّبْع َما یُوَحى إِلَْیَک َواْصِِبْ َحتَّى یَْحکَُم ا﴾١٠٨﴿یَِضلُّ َعلَْیَها َوَما أَنَا َعلَْیکُْم ِبوَِکیٍل 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

لَْت ِمْن لَُدْن َحِکیٍم َخِبیٍر  َوأَِن ﴾٢﴿ُه نَِذیٌر َوبَِشیٌر أاَل تَْعُبُدوا إاِل اللََّه إِنَِّنی لَکُْم ِمنْ ﴾١﴿الر ِکَتاٌب أُْحِکَمْت آیَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ

ى َویُْؤِت کُلَّ ِذی َفْضٍل فَ اْسَتْغِفُروا َربَّکُْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِه یَُمتِّْعکُْم َمَتاًعا َحَسًنا إََِل أَ  َولَّْوا َفإِنِّی أََخاُف ْضلَُه َوإِْن تَ َجٍل ُمَسمًّ

لَِیْسَتْخُفوا ِمْنُه أاَل إِنَُّهْم یَْثُنوَن ُصُدوَرُهمْ ﴾٤﴿إََِل اللَِّه َمرِْجُعکُْم َوُهَو َعََل کُلِّ َشْیٍء َقِدیٌر ﴾٣﴿َعلَْیکُْم َعَذاَب یَْوٍم کَِبیٍر 

وَن َوَما یُْعلُِنوَن إِنَّهُ  ُدوِر أاَل ِحیَن یَْسَتْغُشوَن ثَِیابَُهْم یَْعلَُم َما یُِِسُّ ﴾٥﴿َعلِیٌم ِبَذاِت الصُّ

محمد صدیق منشاوی

هود/ یونس سوره 



ْضلِِه یُِصیُب إِْن یُرِْدَک ِبَخْیٍر َفال َرادَّ لِفَ َوإِْن یَْمَسْسَک اللَُّه ِبُُضٍّ َفال کَاِشَف لَُه إاِل ُهَو وَ 

َجاءَکُُم ُقْل یَا أَیَُّها النَّاُس َقدْ ﴾١٠٧﴿ِبِه َمْن یََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الَْغُفوُر الرَِّحیُم 

َا یَْهَتِدی لِ  َا یَِضلُّ الَْحقُّ ِمْن َربِّکُْم َفَمِن اْهَتَدى َفإَِّنَّ  َعلَْیَها َوَما أَنَا َنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإَِّنَّ

یَْحکَُم اللَُّه َوُهَو َخْیُر َواتَِّبْع َما یُوَحى إِلَْیَک َواْصِِبْ َحتَّى﴾١٠٨﴿َعلَْیکُْم ِبوَِکیٍل 

﴾١٠٩﴿الَْحاِکِمیَن 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

لَْت ِمْن لَُدْن حَ  أاَل تَْعُبُدوا إاِل اللََّه ﴾١﴿ِکیٍم َخِبیٍر الر ِکَتاٌب أُْحِکَمْت آیَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ

اًعا بُوا إِلَْیِه یَُمتِّْعکُْم َمتَ َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَّکُْم ثُمَّ تُو﴾٢﴿إِنَِّنی لَکُْم ِمْنُه نَِذیٌر َوبَِشیٌر 

ى َویُْؤِت کُلَّ ِذی َفْضٍل َفضْ  َعلَْیکُْم َعَذاَب لَُه َوإِْن تََولَّْوا َفإِنِّی أََخافُ َحَسًنا إََِل أََجٍل ُمَسمًّ

أاَل إِنَُّهْم یَْثُنوَن ﴾٤﴿ِدیٌر إََِل اللَِّه َمرِْجُعکُْم َوُهَو َعََل کُلِّ َشْیٍء قَ ﴾٣﴿یَْوٍم کَِبیٍر 

وَن َوَماُصُدوَرُهْم لَِیْسَتْخُفوا ِمْنُه أاَل ِحیَن یَْسَتْغُشوَن ثِ  یُْعلُِنوَن إِنَُّه َیابَُهْم یَْعلَُم َما یُِِسُّ

ُدوِر  ﴾٥﴿َعلِیٌم ِبَذاِت الصُّ

براى تو و اگر اراده خیرى; سازدزیاىن به تو رساند، هیچ كس جز او آن را برطرف َّنى( براى امتحان یا كیفر گناه،)اگر خداوند، و 

(10۷)« !و او غفور و رحیم است; رساندآنرا به هر كس از بندگانش بخواهد مى! كند، هیچ كس مانع فضل او نخواهد شد

ر كس و ه; هدایت یابد، براى خود هدایت شده( در پرتو آن)هر كس ; حق از طرف پروردگارتان به رساغ شام آمده! اى مردم»: بگو

(10۸)« !شام نیستم( به اجبار)و من مامور ; گرددگمراه گردد، به زیان خود گمراه مى

هرتین و او ب; را صادر كند( پیروزى)، تا خداوند فرمان (و استقامت َّنا)شود پیروى كن، و شكیبا باش و از آنچه بر تو وحى مى

(10۹! )حاكامن است

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

(1)! است(نازل گردیده)سپس ترشیح شده و از نزد خداوند حكیم و آگاه ; الر، این كتاىب است كه آیاتش استحكام یافته

(2)! اممن از سوى او براى شام بیم دهنده و بشارت دهنده! را نپرستید« الله»جز : كه(دعوت من این است)

به (جهان،از مواهب زندگى این)تا شام را تا مدت معینى، ; سپس بسوى او بازگردید; از پروردگار خویش آمرزش بطلبید: و اینكه

ن بر شام از روى گردان شوید، م(از این فرمان)و اگر ! و به هر صاحب فضیلتى، به مقدار فضیلتش ببخشد; مند سازدخوىب بهره

(3)! عذاب روز بزرگى بیمناكم

(۴)! است، و او بر هر چیز تواناست« الله»بازگشت شام بسوى (بدانید)

)را از او(و سخنان خویش)دهند، تا خود هاشان را در كنار هم قرارمىسینه(رسها را به هم نزدیك ساخته، و)آگاه باشید، آنها 

داند مى(داوندخ)كنند، پیچند و خویش را در آن پنهان مىآگاه باشید، آنگاه كه آنها لباسهایشان را به خود مى! پنهان دارند(پیامِب

(۵)! ها، آگاه استچرا كه او، از ارسار درون سینه; سازندكنند و آنچه را آشكار مىآنچه را پنهان مى

ترجمه



َوُهَو الَِّذی َخلََق ﴾٦﴿ٍن ْسَتْوَدَعَها کُلٌّ ِفی ِکَتاٍب ُمِبیَوَما ِمْن َدابٍَّة ِفی األْرِض إِال َعََل اللَِّه ِرزُْقَها َویَْعلَُم ُمْسَتَقرََّها َومُ 

اَمَواِت َواألْرَض ِفی ِستَِّة أَیَّاٍم َوکَاَن َعْرُشُه َعََل الْاَمِء لَِیْبلُوَکُ ْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد لَْت إِنَّکُْم مَ ْم أَیُّکُْم أَْحَسُن َعَمال َولَِِئْ قُ السَّ

ةٍ ﴾٧﴿الَْمْوِت لََیُقولَنَّ الَِّذیَن کََفُروا إِْن َهَذا إِال ِسْحٌر ُمِبیٌن  رْنَا َعْنُهُم الَْعَذاَب إََِل أُمَّ ُه َمْعُدوَدٍة لََیُقولُنَّ َما یَْحِبسُ َولَِِئْ أَخَّ

وًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهْم َما کَانُوا ِبِه یَْستَ  نََزْعَناَها َولَِِئْ أََذْقَنا اإلنَْساَن ِمنَّا َرْحَمًة ثُمَّ ﴾٨﴿ْهزُُِوَن أاَل یَْوَم یَأْتِیِهْم لَْیَس َمْْصُ

ْتُه لََیُقولَنَّ ﴾٩﴿ِمْنُه إِنَُّه لََیُئوٌس کَُفوٌر  یَِّئاُت َعنِّی إِنَُّه لََفِرٌح َفخُ َولَِِئْ أََذْقَناُه نَْعاَمَء بَْعَد ََضَّاَء َمسَّ إِال ﴾١٠﴿وٌر َذَهَب السَّ

الَِحاِت أُولَِئَک لَُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر کَِبیرٌ  َضاٌُِق ِبِه َفلََعلََّک تَارٌِک بَْعَض َما یُوَحى إِلَْیَک وَ ﴾١١﴿الَِّذیَن َصَِبُوا َوَعِملُوا الصَّ

َا أَ  ﴾١٢﴿ْیٍء َوِکیٌل نَْت نَِذیٌر َواللَُّه َعََل کُلِّ شَ َصْدُرَک أَْن یَُقولُوا لَْوال أُنِْزَل َعلَْیِه کَْنٌز أَْو َجاَء َمَعُه َملٌَک إَِّنَّ

استاد پرهیزگار

هودسوره 



اینها همه; دانداو قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مى! اى در زمین نیست مگر اینكه روزى او بر خداستهیچ جنبنده

(۶)(در لوح محفوظ ، در كتاب علم خدا)! در كتاب آشكارى ثبت است

ر بخاط); او، بر آب قرار داشت(حكومت)و عرش ; آفرید(شش دوران)او كىس است كه آسامنها و زمین را در شش روز 

گیخته شام بعد از مرگ، بران»: بگویى(به آنها)و اگر ! تا شام را بیازماید كه كدامیك عملتان بهرت است(این آفرید

(۷)« !این سحرى آشكار است»: گویندكافران مى« ، مسلام»! شویدمى

«  !چه چیز مانع آن شده است؟»: گوینداز روى استهزا مى)و اگر مجازات را تا زمان محدودى از آنها به تاخیر اندازیم، 

و (;ودو هیچ قدرىت مانع آن نخواهد ب); به رساغشان آید، از آنها بازگردانده نخواهد شد(عذاب)آگاه باشید، آن روز كه 

(۸)! گیردكردند، دامانشان را مىآنچه را مسخره مى

(۹)! ودو اگر از جانب خویش، نعمتى به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد ب

دیگر باز مشكالت از من برطرف شد، و»: گویدو اگر بعد از شدت و رنجى كه به او رسیده، نعمتهایى به او بچشانیم، مى

(10)... شودو غرق شادى و غفلت و فخرفروىش مى« !نخواهد گشت

مرزش و كه براى آنها، آ ; صِب و استقامت ورزیدند و كارهاى شایسته انجام دادند(در سایه ایامن راستین،)مگر آنها كه 

(11)! اجر بزرگى است

ات از و سینه;(و به تاخیر اندازى)ترك كنى (بخاطر عدم پذیرش آنها)شود، بعض آیاىت را كه به تو وحى مى(ابالغ)شاید 

اى همراه او نیامده و یا چرا فرشته! چرا گنجى بر او نازل نشده؟»: گویندشود كه مى(و ناراحت)این جهت تنگ 

یز و خداوند، نگاهبان و ناظر بر همه چ; اىتو فقط بیم دهنده(چرا كه! ابالغ كن، و نگران و ناراحت مباش)« !است؟

(12)! (رسدو به حساب آنان مى;)است 

لٌّ ِفی لَُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها کَُوَما ِمْن َدابٍَّة ِفی األْرِض إِال َعََل اللَِّه ِرزُْقَها َویَعْ 

اَمَواِت َواألْرَض ِفی سِ ﴾٦﴿ِکَتاٍب ُمِبیٍن  َعََل تَِّة أَیَّاٍم َوکَاَن َعْرُشهُ َوُهَو الَِّذی َخلََق السَّ

ْوِت لََیُقولَنَّ َت إِنَّکُْم َمْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد الْمَ الاَْمِء لَِیْبلُوَکُْم أَیُّکُْم أَْحَسُن َعَمال َولَِِئْ ُقلْ 

رْنَا َعْنُهُم الَْعَذاَب ﴾٧﴿الَِّذیَن کََفُروا إِْن َهَذا إِال ِسْحٌر ُمِبیٌن  ٍة َمْعُدوَدٍة َولَِِئْ أَخَّ  إََِل أُمَّ

ِه وًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهْم َما کَانُوا بِ لََیُقولُنَّ َما یَْحِبُسُه أاَل یَْوَم یَأْتِیِهْم لَْیَس َمْْصُ 

﴾٩﴿ُفوٌر َزْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لََیُئوٌس کََولَِِئْ أََذْقَنا اإلنَْساَن ِمنَّا َرْحَمًة ثُمَّ نَ ﴾٨﴿یَْسَتْهزُُِوَن 

ْتُه لََیقُ  یَِّئاُت َعنِّی إِنَُّه لَ َولَِِئْ أََذْقَناُه نَْعاَمَء بَْعَد ََضَّاَء َمسَّ َفِرٌح َفُخوٌر ولَنَّ َذَهَب السَّ

الَِحاِت أُولَِئَک لَ ﴾١٠﴿ ﴾١١﴿ُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر کَِبیٌر إِال الَِّذیَن َصَِبُوا َوَعِملُوا الصَّ

کَْنٌز أَْو َعلَْیِه ِه َصْدُرَک أَْن یَُقولُوا لَْوال أُنِْزَل َفلََعلََّک تَارٌِک بَْعَض َما یُوَحى إِلَْیَک َوَضاٌُِق بِ 

َا أَنَْت نَِذیٌر َواللَُّه َعََل کُلِّ شَ  ﴾١٢﴿ْیٍء َوِکیٌل َجاَء َمَعُه َملٌَک إَِّنَّ

ترجمه



کلامت جدید



ُقل

بگو

چیزهمه ،توانا ،پروردگار ،بگو ، 

اِلَی

به ، به سوی

جاءَ 

آمدبرای ،آمد

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َرب  

پروردگار

فَ 

پس ، و

َقد

قطعاً 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

چیزهمه ،توانا ،پروردگار ،بگو ، 



هُ 
او ،َش، آن

َعلی
بر

ها
آن ، َش ، او

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

چیزهمه ،توانا ،پروردگار ،بگو ، 



کُل  

، همههر

َشی ء

چیز

َقدیر

توانا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

چیزهمه ،توانا ،پروردگار ،بگو ، 





مِمن َربِّکُ َقدجآءَکُم ن اسُقل یا اَیُّها ال

بگو ای مردم
قطعاً آمد 
برشام

از سوی 
پروردگارتان

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اِلَی اللهِ ی ءٍ َعلی کُلِّ شَ 

بر همه چیز
به سوی 
خدا

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اِلی

هِ 

ها

کُم

به سوی او  ، به سویش:  اِلَیهِ 

:اِلَیها

:اِلَیکُم

به سوی او ،به سویش

به سوی شام،به سویتان

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



َعلی

هِ 

ِهم

کُم

بر او  ، برآن:  َعلَیهِ 

:َعلَیِهم

:َعلَیکُم

برآنها

بر شام

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اُنس با قرآن



بگو ای مردم









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





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

.یدفونت نصب کنوبالگاگر دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود، از 

.به باال استفاده کنید   2013برای اجرا از آفیس

.گیتی نورد.با تشکر 
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فهرست



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



سوره هود

وَن ِمَن ِعظَُک أَْن تَکُِنی َما لَْیَس لََک ِبِه ِعلٌْم إِنِّی أَ َقاَل یَا نُوُح إِنَُّه لَْیَس ِمْن أَْهلَِک إِنَُّه َعَمٌل َغْیُر َصالِحٍ َفال تَْسأَلْ 

یَن اإِال تَْغِفْر لِی َوتَرَْحْمِنی أَکُْن ِمَن الْخَ َقاَل َربِّ إِنِّی أَُعوُذ ِبَک أَْن أَْسأَلََک َما لَْیَس لِی ِبِه ِعلٌْم وَ ﴾٤٦﴿الَْجاِهلِیَن  ِِسِ

نْ ﴾٤٧﴿ نَّا َعَذاٌب أَلِیٌم ُهْم مِ  َمَعَک َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ثُمَّ یََمسُّ ِقیَل یَا نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َوبََرکَاٍت َعلَْیَک َوَعََل أَُمٍم ِممَّ

َبَة لِلُْمتَِّقیَن  الَْعاقِ ال َقْوُمَک ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصِِبْ إِنَّ تِلَْک ِمْن أَنَْباِء الَْغْیِب نُوِحیَها إِلَْیَک َما کُْنَت تَْعلَُمَها أَنَْت وَ ﴾٤٨﴿

یَا َقْوِم ال ﴾٥٠﴿ْیرُُه إِْن أَنُْتْم إِال ُمْفََتُونَ َوإََِل َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما لَکُْم ِمْن إِلٍَه غَ ﴾٤٩﴿

إِلَْیِه یُْرِسِل َویَا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَّکُْم ثُمَّ تُوبُوا﴾٥١﴿َن أَْسأَلُکُْم َعلَْیِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَی إِال َعََل الَِّذی َفطَرَنِی أََفال تَْعِقلُو 

تِکُْم َوال تََتَولَّوْ  ًة إََِل ُقوَّ اَمَء َعلَْیکُْم ِمْدَراًرا َویَزِْدکُْم ُقوَّ ْحُن ِبَتارِِکی َقالُوا یَا ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبیَِّنٍة َوَما نَ ﴾٥٢﴿ا ُمْجرِِمیَن السَّ

﴾٥٣﴿آلَِهِتَنا َعْن َقْولَِک َوَما نَْحُن لََک ِِبُْؤِمِنیَن 
استاد پرهیزگار

سوره طه



َس لََک ِبِه ْیُر َصالِحٍ َفال تَْسأَلِْنی َما لَیْ یَا نُوُح إِنَُّه لَْیَس ِمْن أَْهلَِک إِنَُّه َعَمٌل غَ َقاَل 

َک أَْن َقاَل َربِّ إِنِّی أَُعوُذ بِ ﴾٤٦﴿ِعلٌْم إِنِّی أَِعظَُک أَْن تَکُوَن ِمَن الَْجاِهلِیَن 

ینَ أَْسأَلََک َما لَْیَس لِی ِبِه ِعلٌْم َوإِال تَْغِفْر لِی وَ  ﴾٤٧﴿تَرَْحْمِنی أَکُْن ِمَن الَْخاِِسِ

ْن َمَعَک َوأَُممٌ ِقیَل یَا نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َوبََرکَاٍت َعلَْیکَ   َوَعََل أَُمٍم ِممَّ

ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِیٌم   نُوِحیَها إِلَْیَک تِلَْک ِمْن أَنَْباِء الَْغْیِب ﴾٤٨﴿َسُنَمتُِّعُهْم ثُمَّ یََمسُّ

﴾٤٩﴿ِقیَن ا َفاْصِِبْ إِنَّ الَْعاِقَبَة لِلُْمتَّ َما کُْنَت تَْعلَُمَها أَنَْت َوال َقْوُمَک ِمْن َقْبِل َهذَ 

ُتْم إِال ا لَکُْم ِمْن إِلٍَه َغْیرُُه إِْن أَنْ َوإََِل َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه مَ 

َفال ِرَی إِال َعََل الَِّذی َفطَرَنِی أَ یَا َقْوِم ال أَْسأَلُکُْم َعلَْیِه أَْجًرا إِْن أَجْ ﴾٥٠﴿ُمْفََتُوَن 

اَمَء َعلَ َویَا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَّکُْم ثُمَّ تُوبُ ﴾٥١﴿تَْعِقلُوَن  ْیکُْم وا إِلَْیِه یُْرِسِل السَّ

تِکُْم َوال تََتوَ  ًة إََِل ُقوَّ َقالُوا یَا ُهوُد َما ِجْئَتَنا﴾٥٢﴿لَّْوا ُمْجرِِمیَن ِمْدَراًرا َویَزِْدکُْم ُقوَّ

﴾٥٣﴿َک َوَما نَْحُن لََک ِِبُْؤِمِنیَن ِبَبیَِّنٍة َوَما نَْحُن ِبَتارِِکی آلَِهِتَنا َعْن َقْولِ 

از آن پس، آنچه را! (اى استفرد ناشایسته)او عمل غیر صالحى است ! او از اهل تو نیست! اى نوح»: فرمود

(۴۶)« !!دهم تا از جاهالن نباىشمن به تو اندرز مى! آگاه نیستى، از من مخواه

بخىش، و اگر مرا ن! برم كه از تو چیزى بخواهم كه از آن آگاهى ندارممن به تو پناه مى! پروردگارا»: عرض كرد

(۴۷)« !و بر من رحم نكنى، از زیانكاران خواهم بود

و ! اند، فرود آىبا سالمت و بركاىت از ناحیه ما بر تو و بر متام امتهایى كه با تو ! اى نوح»: گفته شد(به نوح)

ه آنها مند خواهیم ساخت، سپس عذاب دردناىك از سوى ما بامتهاى نیز هستند كه ما آنها را از نعمتها بهره

(۴۸)« (!كنند،چرا كه این نعمتها را كفران مى)رسد مى

این نه تو، و نه قومت، اینها را پیش از; كنیموحى مى(اى پیامِب)اینها از خِبهاى غیب است كه به تو 

(۴۹)! بنابر این، صِب و استقامت كن، كه عاقبت از آن پرهیزگاران است! دانستیدمنى

نید، خدا را پرستش ك! اى قوم من»: گفت(به آنها); را فرستادیم« هود»عاد، برادرشان (قوم)به سوى (ما)

(۵0)! (خوانیدو بتها را رشیك او مى)زنید شام فقط تهمت مى! كه معبودى جز او براى شام نیست

ریده پاداش من، تنها بر كىس است كه مرا آف; طلبم، پاداىش منى(رسالت)من از شام براى این ! اى قوم من

(۵1)! فهمید؟آیا منى; است

در پى بر آسامن را پى(باران)از پروردگارتان طلب آمرزش كنید، سپس به سوى او بازگردید، تا ! و اى قوم من

(۵2)ذللّه س! بر نتابید(از حق)و گنهكارانه، روى ! و نیرویى بر نیرویتان بیفزاید; شام بفرستد

!  كردو ما خدایان خود را بخاطر حرف تو، رها نخواهیم! اىتو دلیل روشنى براى ما نیاورده! اى هود»: گفتند

(۵3)! آوریمبه تو ایامن منى(اصال)و ما 

ترجمه



کلامت جدید



عبادت کنید ، گفت ،برادر ،خدا ، پاداش

، معبودخداایگفتبرادر

اَخ،اَخو،

اَخا ،اَخی
اِلهیاقاَل 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



عبادت کنید ، گفت ،برادر ،خدا ، پاداش

اندیشه منی کنیدپاداشعبادت کنیدمن ، َم

ونَ ال تَعِقلاَجرااُعُبدو ي

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





اِلُهکُم هوداً اَخاُهم  َو اِلَی عادٍ 

بسوی و
عاد(قوم)

شامیخدا
برادرشان 

(هود حرضت )

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ِقلونَ اََفال تَع قاَل یا َقومِ  هَ اُعُبدواالل

عبادت 
راکنید خدا 

پس آیا 
منی کنیداندیشه 

گفت 
قوم منای 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



کُم اِّّن تَوَکلُت َعلَی اللِه َرّّب َو َربِّ 

پروردگار شامو بر خدا،پروردگار من کردمتوکلهامنا من 

ترجمه

...  ... .و...  ... ،...  ...توکل کردم ...  ... 



َو اِلی ََثوَد اَخاُهم صالِحاً 

بسوی قوم َثود برادرشان (فرستادیم)و
راصالح (حرضت)

ترجمه

را...  ...  ...  ...  ...  ...  ( فرستادیم)و



اعُبُدوا اللَه      قاَل یا َقوِم 

راای قوم من عبادت کنید خدا : گفت

ترجمه

را..... :  .....  .....  .....  .....  .....  



یِه اُنیُب َعلَیِه تَوَکَّلُت َو اِلَ 

روی می آورمبه سوی او توکل کردم و بر او 

ترجمه

روی می آورم...  ... توکل کردم و ...  ...  



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


