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فهرست

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 هود

َفال تَکُ ِفی ِم ْریَ ٍة ِم َّام یَ ْع ُب ُد َهؤُال ِء َما یَ ْع ُب ُدونَ إِال ک ََام یَ ْع ُب ُد آبَا ُؤ ُه ْم ِم ْن َق ْب ُل َوإِنَّا لَ ُم َو ُّفو ُه ْم ن َِصی َب ُه ْم َغ ْی َر َم ْنق ٍ
ُوص
یب
ف ِفی ِه َولَ ْوال کَلِ َم ٌة َس َب َق ْت ِم ْن َر ِّبکَ لَق ُِض َی َب ْی َن ُه ْم َوإِنَّ ُه ْم لَ ِفی شَ کٍّ ِم ْن ُه ُم ِر ٍ
اب َفا ْخ ُتلِ َ
وَس الْ ِک َت َ
﴿َ ﴾١٠٩ولَق َْد آتَ ْی َنا ُم َ
َاب َم َعکَ َوال
﴿َ ﴾١١٠وإِنَّ کُال ل ََّام لَ ُی َو ِّف َی َّن ُه ْم َر ُّبکَ أَ ْع َاملَ ُه ْم إِن َُّه ِِبَا َی ْع َملُونَ َخبِی ٌر ﴿َ ﴾١١١ف ْاس َت ِق ْم ک ََام أُ ِم ْر َت َو َم ْن ت َ
تَطْ َغ ْوا إِن َُّه ِِبَا تَ ْع َملُونَ بَ ِصی ٌر ﴿َ ﴾١١٢وال تَ ْرکَ ُنوا إِ ََل الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا َف َت َم َّسک ُُم ال َّنا ُر َو َما لَک ُْم ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه ِم ْن أَ ْولِ َیا َء ثُ َّم ال
الصال َة طَ َر َف ِی ال َّن َها ِر َو ُزلَفًا ِم َن اللَّ ْی ِل إِنَّ الْ َح َس َن ِ
الس ِّی َئ ِ
ات َذلِکَ ِذکْ َرى لِل َّذا ِک ِری َن
َصونَ ﴿َ ﴾١١٣وأَ ِق ِم َّ
ات ُی ْذ ِه ْ َْب َّ
تُ ْن َ ُ
یع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿َ ﴾١١٥فلَ ْوال کَانَ ِم َن الْ ُق ُرونِ ِم ْن َق ْبلِک ُْم أُولُو بَ ِق َّی ٍة یَ ْن َه ْونَ َع ِن
﴿َ ﴾١١٤و ْاص ِ ِْب َفإِنَّ الل ََّه ال یُ ِض ُ
الْف ََسا ِد ِفی األ ْر ِض إِال َقلِیال ِم َّم ْن أَنْ َج ْی َنا ِم ْن ُه ْم َواتَّ َب َع الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا َما أُتْ ِر ُفوا ِفی ِه َوکَانُوا ُم ْج ِر ِمی َن ﴿َ ﴾١١٦و َما کَانَ َر ُّبکَ
لِ ُی ْهلِکَ الْ ُق َرى ِبظُل ٍْم َوأَ ْهلُ َها ُم ْصلِ ُحونَ ﴿﴾١١٧
استاد پرهیزگار

ترجمه

َفال تَکُ ِفی ِم ْر َی ٍة ِم َّام َی ْع ُب ُد َهؤُال ِء َما َی ْع ُب ُدونَ إِال ک ََام َی ْع ُب ُد آ َبا ُؤ ُه ْم ِم ْن َق ْب ُل َوإِنَّا

لَ ُم َو ُّفو ُه ْم ن َِصی َب ُه ْم َغ ْی َر َم ْنق ٍ
ف ِفی ِه
اب َفا ْخ ُتلِ َ
وَس الْ ِک َت َ
ُوص ﴿َ ﴾١٠٩ولَق َْد آتَ ْی َنا ُم َ
َت ِم ْن َر ِّبکَ لَق ُِض َی َب ْی َن ُه ْم َوإِنَّ ُه ْم لَ ِفی شَ کٍّ ِم ْن ُه ُمرِی ٍب ﴿﴾١١٠
َولَ ْوال کَلِ َم ٌة َس َبق ْ

پس شك و تردیدى (در باطل بودن) معبودهایى كه آنها مىپرستند ،به خود راه مده! آنها هامنگونه این معبودها
را پرستش مىكنند كه پدرانشان قبال مىپرستیدند ،و ما نصیب آنان را ىبكم و كاست خواهیم داد! ()10۹
ما به موَس كتاب آسامىن دادیم; سپس در آن اختالف شد; و اگر فرمان قبَل خدا (در زمینهآزمایش و امتام حجت

بر آنها) نبود ،در میان آنان داورى مىشد! و آنها (هنوز) در شكاند ،شىك آمیخته به بدگامىن! ()110
و پروردگارت اعامل هر یك را ىبكم و كاست به آنها خواهد داد; او به آنچه عمل مىكنند آگاه است! ()111

َوإِنَّ کُال ل ََّام لَ ُی َو ِّف َی َّن ُه ْم َر ُّبکَ أَ ْع َاملَ ُه ْم إِن َُّه ِِبَا َی ْع َملُونَ َخبِی ٌر ﴿َ ﴾١١١ف ْاس َت ِق ْم ک ََام

پس هامنگونه كه فرمان یافتهاى ،استقامت كن; و همچنین كساىن كه با تو بسوى خدا آمدهاند (باید استقامت

َاب َم َعکَ َوال تَطْ َغ ْوا إِن َُّه ِِبَا تَ ْع َملُونَ بَ ِصی ٌر ﴿َ ﴾١١٢وال تَ ْرکَ ُنوا إِ ََل
أُ ِم ْر َت َو َم ْن ت َ

كنند)! و طغیان نكنید ،كه خداوند آنچه را انجام مىدهید مىبیند! ()112

َصونَ
الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا َف َت َم َّسک ُُم ال َّنا ُر َو َما لَک ُْم ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه ِم ْن أَ ْولِ َیا َء ثُ َّم ال تُ ْن َ ُ

و بر ظاملان تكیه ننامیید ،كه موجب مىشود آتش شام را فرا گیرد; و در آن حال ،هیچ وَل و رسپرستى جز خدا
نخواهید داشت; و یارى منىشوید! ()113

الس ِّی َئ ِ
الصال َة طَ َر َف ِی ال َّن َها ِر َو ُزلَفًا ِم َن اللَّ ْیلِ إِنَّ الْ َح َس َن ِ
ات
﴿َ ﴾١١٣وأَ ِق ِم َّ
ات یُ ْذ ِه ْ َْب َّ
یع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِنی َن ﴿﴾١١٥
َذلِکَ ِذکْ َرى لِل َّذا ِکرِی َن ﴿َ ﴾١١٤و ْاص ِ ِْب َفإِنَّ الل ََّه ال یُ ِض ُ

و شكیبایى كن ،كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نخواهد كرد! ()11۵

َفلَ ْوال کَانَ ِم َن الْ ُق ُرونِ ِم ْن َق ْبلِک ُْم أُولُو َب ِق َّی ٍة َی ْن َه ْونَ َع ِن الْف ََسا ِد ِفی األ ْر ِض إِال َقلِیال

چرا در قرون (و اقوام) قبل از شام ،دانشمندان صاحب قدرىت نبودند كه از فساد در زمین جلوگیرى كنند؟! مگر

ِم َّم ْن أَنْ َج ْی َنا ِم ْن ُه ْم َواتَّ َب َع الَّ ِذی َن ظَلَ ُموا َما أُتْ ِر ُفوا ِفی ِه َوکَانُوا ُم ْج ِر ِمی َن ﴿َ ﴾١١٦و َما
کَانَ َربُّکَ لِ ُی ْهلِکَ الْ ُق َرى ِبظُل ٍْم َوأَ ْهلُ َها ُم ْصلِ ُحونَ ﴿﴾١١٧

در دو طرف روز ،و اوایل شب ،مناز را برپا دار; چرا كه حسنات ،سیئات (و آثار آنها را) از بین مىبرند; این تذكرى
است براى كساىن كه اهل تذكرند! ()11۴

اندىك از آنها ،كه نجاتشان دادیم! و آنان كه ستم مىكردند ،از تنعم و كامجوىئ پیروى كردند; و گناهكار بودند (و
نابود شدند)! ()11۶
و چنین نبود كه پروردگارت آبادیها را بظلم و ستم نابود كند در حاَل كه اهلش در صدد اصالح بوده باشند!
()11۷

سوره سوره هود/یوسف

هود/یوسف

اس أُ َّم ًة َوا ِح َد ًة َوال یَ َزالُونَ ُم ْخ َتلِ ِفی َن ﴿ ﴾١١٨إِال َم ْن َر ِح َم َربُّکَ َولِ َذلِکَ َخلَ َق ُه ْم َومتَ َّْت کَلِ َم ُة َربِّکَ
َولَ ْو شَ ا َء َربُّکَ لَ َج َع َل ال َّن َ
اس أَ ْج َم ِعی َن ﴿َ ﴾١١٩وکُال نَق ُُّص َعلَ ْیکَ ِم ْن أَنْ َبا ِء ال ُّر ُس ِل َما نُ َث ِّب ُت ِب ِه ُفؤَا َدکَ َو َجا َءکَ ِفی َه ِذ ِه الْ َح ُّق
أل ْمألنَّ َج َه َّن َم ِم َن الْجِ َّن ِة َوال َّن ِ
َو َم ْو ِعظَ ٌة َو ِذکْ َرى لِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾١٢٠و ُق ْل لِلَّ ِذی َن ال یُ ْؤ ِم ُنونَ ا ْع َملُوا َع ََل َمکَانَ ِتک ُْم إِنَّا َعا ِملُونَ ﴿َ ﴾١٢١وانْ َت ِظ ُروا إِنَّا ُم ْن َت ِظ ُرونَ
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َوإِلَ ْی ِه ُی ْر َج ُع األ ْم ُر کُل ُُّه َفا ْع ُب ْد ُه َوتَ َوک َّْل َعلَ ْی ِه َو َما َر ُّبکَ ِب َغا ِف ٍل َع َّام تَ ْع َملُونَ ﴿﴾١٢٣
﴿َ ﴾١٢٢ولِلَّ ِه َغ ْی ُب َّ
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
ِین ﴿ ﴾١إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّیا لَ َعلَّک ُْم تَ ْع ِقلُونَ ﴿ ﴾٢نَ ْح ُن نَق ُُّص َعلَ ْیکَ أَ ْح َس َن الْق ََص ِص ِِبَا أَ ْو َح ْی َنا
الر تِلْکَ آ َی ُ
ات الْ ِک َت ِ
اب الْ ُمب ِ
رش کَ ْوکَ ًبا َوالشَّ ْم َس
وس ُ
إِلَ ْیکَ َه َذا الْ ُق ْرآنَ َوإِنْ کُ ْن َت ِم ْن َق ْبلِ ِه لَ ِم َن الْغَا ِفلِی َن ﴿ ﴾٣إِ ْذ َق َال یُ ُ
ف ألبِی ِه یَا أَبَ ِت إِنِّی َرأَیْ ُت أَ َح َد َع َ َ
َوالْ َق َم َر َرأَ ْی ُت ُه ْم لِی َساجِ ِدی َن ﴿﴾٤
استاد پرهیزگار

اس أُ َّم ًة َوا ِح َد ًة َوال َی َزالُونَ ُم ْخ َتلِ ِفی َن ﴿ ﴾١١٨إِال َم ْن
َولَ ْو شَ ا َء َر ُّبکَ لَ َج َع َل ال َّن َ

ترجمه

اس
َر ِح َم َربُّکَ َولِ َذلِکَ َخلَ َق ُه ْم َومتَ َّْت کَلِ َم ُة َربِّکَ أل ْمألنَّ َج َه َّن َم ِم َن الْجِ َّن ِة َوال َّن ِ
أَ ْج َم ِعی َن ﴿َ ﴾١١٩وکُال نَق ُُّص َعلَ ْیکَ ِم ْن أَنْ َبا ِء ال ُّر ُسلِ َما نُ َث ِّب ُت ِب ِه ُفؤَا َد کَ َو َجا َءکَ
ِفی َه ِذ ِه الْ َح ُّق َو َم ْو ِعظَ ٌة َو ِذکْ َرى لِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾١٢٠و ُق ْل لِلَّ ِذی َن ال ُی ْؤ ِم ُنونَ
ا ْع َملُوا َع ََل َمکَانَ ِتک ُْم إِنَّا َعا ِملُونَ ﴿َ ﴾١٢١وانْ َت ِظ ُروا إِنَّا ُم ْن َت ِظ ُرونَ ﴿َ ﴾١٢٢ولِلَّ ِه
الس َام َو ِ
ات َواأل ْر ِض َوإِلَ ْی ِه یُ ْر َج ُع األ ْم ُر کُل ُُّه َفا ْع ُب ْد ُه َوتَ َوک َّْل َعلَ ْی ِه َو َما َربُّکَ
َغ ْی ُب َّ
ِبغَا ِفلٍ َع َّام تَ ْع َملُونَ ﴿﴾١٢٣
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
ِین ﴿ ﴾١إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّیا لَ َعلَّک ُْم تَ ْع ِقلُونَ ﴿﴾٢
الر تِلْکَ آ َی ُ
ات الْ ِک َت ِ
اب الْ ُمب ِ
نَ ْح ُن نَق ُُّص َعلَ ْیکَ أَ ْح َس َن الْق ََص ِص ِِبَا أَ ْو َح ْی َنا إِلَ ْیکَ َه َذا الْ ُق ْرآنَ َوإِنْ کُ ْن َت ِم ْن َق ْبلِ ِه
رش کَ ْوکَ ًبا
وس ُ
لَ ِم َن الْغَا ِفلِی َن ﴿ ﴾٣إِ ْذ َق َال یُ ُ
ف ألبِی ِه یَا أَبَ ِت إِنِّی َرأَیْ ُت أَ َح َد َع َ َ

َوالشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َرأَ ْی ُت ُه ْم لِی َساجِ ِدی َن ﴿﴾٤

و اگر پروردگارت مىخواست ،همه مردم را یك امت (بدون هیچ گونه اختالف) قرار مىداد; وَل آنها همواره مختلفند)11۸( ...
مگر كىس را كه پروردگارت رحم كند! و براى همین (پذیرش رحمت) آنها را آفرید! و فرمان پروردگارت قطعى شده كه :جهنم را از
همه (رسكشان و طاغیان) جن و انس پر خواهم كرد! ()11۹
ما از هر یك از رسگذشتهاى انبیا براى تو بازگو كردیم ،تا به وسیله آن ،قلبت را آرامش بخشیم; و ارادهات قوى گردد .و در این
(اخبار و رسگذشتها )،براى تو حق ،و براى مؤمنان موعظه و تذكر آمده است)120( .
و به آنها كه ایامن منىآورند ،بگو« :هر چه در قدرت دارید ،انجام دهید! ما هم انجام مىدهیم! ()121

و انتظار بكشید! ما هم منتظریم! ()122
و (آگاهى از) غیب (و ارسار نهان) آسامنها و زمین ،تنها از آن خداست; و همه كارها به سوى او بازمىگردد! پس او را پرستش كن!
و بر او توكل منا! و پروردگارت از كارهایى كه مىكنید ،هرگز غافل نیست! ()123
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر

الر ،آن آیات كتاب آشكار است! ()1
ما آن را قرآىن عرىب نازل كردیم ،شاید شام درك كنید (و بیندیشید)! ()2
ما بهرتین رسگذشتها را از طریق این قرآن -كه به تو وحى كردیم -بر تو بازگو مىكنیم; و مسلام پیش از این ،از آن خِب نداشتى! ()3
(به خاطر بیاور) هنگامى را كه یوسف به پدرش گفت« :پدرم! من در خواب دیدم كه یازده ستاره ،و خورشید و ماه در برابرم
سجده مىكنند!» ()۴
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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.
اگر دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود ،از وبالگ فونت نصب کنید.
برای اجرا از آفیس 2013به باال استفاده کنید .
با تشکر .گیتی نورد.
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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 «ح»

حرف «ح»
خاّص در حلق ،ايجاد ميشود؛ مانند
حرف «حاء» با گرفتگي ّ
كيس كه بخواهد مثالً پوست تخمهاي را كه در حلق گري كرده با
ميد ـ ُح ْسناً ـ ُح َنفا َء ـ نَ ِح َس ٍ
ات ـ
فشار هوا خارج كند .ال َح ْم ُد ـ َح ٌ
ياح
نُ ْحيِي ال ّر ْ

سوره یوسف

رشکَ بِاللَّ ِه ِم ْن شَ ْی ٍء َذلِکَ ِم ْن َفضْ ِل اللَّ ِه َعلَ ْی َنا َو َع ََل
ُوب َما کَانَ لَ َنا أَنْ نُ ْ ِ
َواتَّ َب ْع ُت ِملَّ َة آبَائِی إِبْ َرا ِه َ
یم َوإِ ْس َح َاق َویَ ْعق َ
ال َّن ِ
اس َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ال َّن ِ
اب ُم َت َف ِّر ُقونَ َخ ْی ٌر أَ ِم الل َُّه الْ َوا ِح ُد الْ َق َّها ُر ﴿َ ﴾٣٩ما
الس ْج ِن أَأَ ْر َب ٌ
اس ال َیشْ کُ ُرونَ ﴿َ ﴾٣٨یا َصا ِح َب ِی ِّ
تَ ْع ُب ُدونَ ِم ْن ُدونِ ِه إِال أَ ْس َام ًء َس َّم ْی ُت ُمو َها أَنْ ُت ْم َوآبَا ُؤک ُْم َما أَنْ َز َل الل َُّه ِب َها ِم ْن ُسلْطَانٍ إِنِ الْ ُحک ُْم إِال لِلَّ ِه أَ َم َر أَال تَ ْع ُب ُدوا إِال
الس ْج ِن أَ َّما أَ َح ُدک َُام َف َی ْس ِقی َر َّب ُه َخ ْم ًرا َوأَ َّما اآل َخ ُر
الدی ُن الْ َق ِّی ُم َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ال َّن ِ
إِ َّیا ُه َذلِکَ ِّ
اس ال َی ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٤٠یا َصا ِح َب ِی ِّ
َف ُی ْصل َُب َف َتأْک ُُل الطَّ ْی ُر ِم ْن َرأْ ِس ِه ُق ِض َی األ ْم ُر الَّ ِذی ِفی ِه ت َْس َت ْف ِت َیانِ ﴿َ ﴾٤١و َق َال لِلَّ ِذی ظَ َّن أَن َُّه نَا ٍج ِم ْن ُه َام ا ْذکُ ْرنِی ِع ْن َد َر ِّبکَ
الس ْج ِن بِضْ َع ِس ِنی َن ﴿َ ﴾٤٢و َق َال الْ َملِکُ إِنِّی أَ َرى َس ْب َع بَ َق َر ٍ
ات ِس َامنٍ یَأْکُلُ ُه َّن َس ْب ٌع
َفأَن َْسا ُه الشَّ ْیطَانُ ِذکْ َر َربِّ ِه َفلَب َِث ِفی ِّ
ُْض َوأُ َخ َر َیاب َِس ٍ
اف َو َس ْب َع ُس ْن ُب ٍ
ای إِنْ کُ ْن ُت ْم لِل ُّر ْؤ َیا تَ ْع ُ ُُونَ ﴿﴾٤٣
الت خ ْ ٍ
ِع َج ٌ
ات َیا أَ ُّی َها الْ َمأل أَ ْف ُتونِی ِفی ُر ْؤ َی َ
استاد پرهیزگار

ترجمه

ُرشکَ بِاللَّ ِه ِم ْن
ُوب َما کَانَ لَ َنا أَنْ ن ْ ِ
َواتَّ َب ْع ُت ِملَّ َة آ َبائِی إِ ْب َرا ِه َ
یم َوإِ ْس َح َاق َو َی ْعق َ
اس ال َیشْ کُ ُرونَ
اس َولَ ِک َّن أَک َ ََْث ال َّن ِ
شَ ْی ٍء َذلِکَ ِم ْن َفضْ لِ اللَّ ِه َعلَ ْی َنا َو َع ََل ال َّن ِ
اب ُم َت َف ِّر ُقونَ َخ ْی ٌر أَ ِم الل َُّه الْ َوا ِح ُد الْ َق َّها ُر ﴿﴾٣٩
الس ْج ِن أَأَ ْربَ ٌ
﴿ ﴾٣٨یَا َصا ِح َب ِی ِّ
َما تَ ْع ُب ُدونَ ِم ْن ُدونِ ِه إِال أَ ْس َام ًء َس َّم ْی ُت ُمو َها أَنْ ُت ْم َوآبَا ُؤک ُْم َما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِب َها ِم ْن
الدی ُن الْ َق ِّی ُم َولَ ِک َّن َأک َ ََْث
ُسلْطَانٍ إِنِ الْ ُحک ُْم إِال لِلَّ ِه َأ َم َر َأال تَ ْع ُب ُدوا إِال إِ َّیا ُه َذلِکَ ِّ

من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروى كردم! براى ما شایسته نبود چیزى را همتاى خدا قرار دهیم; این از
فضل خدا بر ما و بر مردم است; وىل بیشرت مردم شكرگزارى منىكنند! ()3۸
اى دوستان زنداىن من! آیا خدایان پراكنده بهرتند ،یا خداوند یكتاى پیروز؟! ()3۹
این معبودهایى كه غیر از خدا مىپرستید ،چیزى جز اسمهاىئ (ىبمسام) كه شام و پدرانتان آنها را خدا نامیدهاید ،نیست;
خداوند هیچ دلیَل بر آن نازل نكرده; حكم تنها از آن خداست; فرمان داده كه غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا;
وىل بیشرت مردم منىدانند! ()40

الس ْج ِن أَ َّما أَ َح ُدک َُام َف َی ْس ِقی َر َّب ُه َخ ْم ًرا
ال َّن ِ
اس ال َی ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٤٠یا َصا ِح َب ِی ِّ

اى دوستان زنداىن من! اما یىك از شام (دو نفر ،آزاد مىشود; و) ساقى رشاب براى صاحب خود خواهد شد; و اما دیگرى به

َوأَ َّما اآل َخ ُر َف ُی ْصل َُب َف َتأْک ُُل الطَّ ْی ُر ِم ْن َرأْ ِس ِه ُق ِض َی األ ْم ُر الَّ ِذی ِفی ِه ت َْس َت ْف ِت َیانِ

دار آویخته مىشود; و پرندگان از رس او مىخورند! و مطلبى كه درباره آن (از من) نظر خواستید ،قطعى و حتمى است!»

﴿َ ﴾٤١و َق َال لِلَّ ِذی ظَ َّن أَن َُّه نَاجٍ ِم ْن ُه َام ا ْذکُ ْرنِی ِع ْن َد َربِّکَ َفأَن َْسا ُه الشَّ ْیطَانُ ِذکْ َر
الس ْج ِن بِضْ َع ِس ِنی َن ﴿َ ﴾٤٢و َق َال الْ َملِکُ إِنِّی أَ َرى َس ْب َع بَ َق َر ٍ
ات
َربِّ ِه َفلَب َِث ِفی ِّ

()41
و به آن یىك از آن دو نفر ،كه مىدانست رهایى مىیابد ،گفت« :مرا نزد صاحبت ( سلطان مرص) یادآورى كن!» وىل شیطان
یادآورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد; و بدنبال آن( ،یوسف) چند سال در زندان باقى ماند)42( .

ُْض َوأُ َخ َر َیاب َِس ٍ
ات َیا أَ ُّی َها الْ َمأل
اف َو َس ْب َع ُس ْن ُبال ٍت خ ْ ٍ
ِس َامنٍ َیأْکُلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ

پادشاه گفت« :من در خواب دیدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را مىخورند; و هفت خوشه سبز و هفت

ای إِنْ کُ ْن ُت ْم لِل ُّر ْؤ َیا تَ ْع ُ ُُونَ ﴿﴾٤٣
أَ ْف ُتونِی ِفی ُر ْؤ َی َ

خوشه خشكیده; (كه خشكیدهها بر سبزها پیچیدند; و آنها را از بین بردند ).اى جمعیت ارشاف! درباره خواب من نظر
دهید ،اگر خواب را تعبیر مىكنید!» ()43
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و پیروی کردم از آیین پدرانم (یعنی)حْضت ابراهیم و
و پیروی کردم از( ... ... ...یعنی)حْضت  ...و  ...و ...
اسحاق و یعقوب

رشکَ بِالل ِه ِمن َشی ٍء
ما کانَ لَنآ اَن نُ ِ
ترجمه

سزاوار نیست که ما هیچ چیزی را رشیک خدا
قرار دهیم؛

ذلِکَ ِمن َف ِ
اس
ضل الل ِه َعلَینا َو َعلَی ال ّن ِ
ترجمه

رحمت...خدا ...و
لطف ...و... ...
آن از ...
است.است.
 ...مردم
برما...و بر

َو ل ِک َّن ا َ
َکَثَ ال ّن ِ
اس ال َیشکُرونَ
ترجمه

ولیکن بیشرت مردم شکر منی کنند.

ُضیع اَج َر ال ُ ِ
حسنی َن
َو ال ن ُ
ترجمه

نیکوکاران
پاداشنیکو
بریم ...
کارانرا را
و واز ازبینبینمنیمنیبریم

َو َالَ ُجراآل ِخ َر ِة َخی ٌر لِلَّذی َن ءا َمنوا َو کانوا َی َّتقونَ
ترجمه

تقوا داشتند.
آوردند وو تقوا
کسانی
است برای
آخرت بهرت
قطعاَ...پاداش
و وقطعاَ
داشتند.
ایامنآوردند
که کهایامن
کسانی
است ...
 ...بهرت

به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.

موفق و مؤید باشید

