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فهرست



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



ْیَر َمْنُقوٍص ْم نَِصیَبُهْم غَ ُهْم ِمْن َقْبُل َوإِنَّا لَُمَوفُّوهُ َفال تَُک ِفی ِمْریٍَة ِمامَّ یَْعُبُد َهُؤالِء َما یَْعُبُدوَن إِال کَاَم یَْعُبُد آبَاؤُ 

ی َشکٍّ ِمْنُه ُمِریٍب فِ ْت ِمْن َربَِّک لَُقِضَی بَْیَنُهْم َوإِنَُّهْم لَ َولََقْد آتَْیَنا ُموََس الِْکَتاَب َفاْخُتلَِف ِفیِه َولَْوال کَلَِمٌة َسَبقَ ﴾١٠٩﴿

َوال َفاْسَتِقْم کَاَم أُِمرَْت َوَمْن تَاَب َمَعکَ ﴾١١١﴿وَن َخِبیٌر َوإِنَّ کُال لَامَّ لَُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّک أَْعاَملَُهْم إِنَُّه ِِبَا یَْعَملُ ﴾١١٠﴿

کُُم النَّاُر وَ ﴾١١٢﴿تَطَْغْوا إِنَُّه ِِبَا تَْعَملُوَن بَِصیٌر  مَّ ال َما لَکُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِیاَء ثُ َوال تَْرکَُنوا إََِل الَِّذیَن ظَلَُموا َفَتَمسَّ

وَن  الَة طَرََفِی النََّهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللَّْیِل إِنَّ الَْحَسنَ ﴾١١٣﴿تُْنََصُ یَِّئاِت َذلَِک ِذکَْرى لِلذَّ َوأَِقِم الصَّ اِکِریَن اِت یُْذِهْْبَ السَّ

لُو بَِقیٍَّة یَْنَهْوَن َعِن َفلَْوال کَاَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن َقْبلِکُْم أُو ﴾١١٥﴿َواْصِِبْ َفإِنَّ اللََّه ال یُِضیُع أَْجَر الُْمْحِسِنیَن ﴾١١٤﴿

ْن أَنَْجْیَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذیَن ظَلَ  َوَما کَاَن َربَُّک ﴾١١٦﴿ْجرِِمیَن ُموا َما أُتْرُِفوا ِفیِه َوکَانُوا مُ الَْفَساِد ِفی األْرِض إِال َقلِیال ِممَّ

﴾١١٧﴿لُِیْهلَِک الُْقَرى ِبظُلٍْم َوأَْهلَُها ُمْصلُِحوَن 

سوره هود

استاد پرهیزگار



ْبُل َوإِنَّا وَن إِال کَاَم یَْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قَ َفال تَُک ِفی ِمْریٍَة ِمامَّ یَْعُبُد َهُؤالِء َما یَْعُبدُ 

اَب َفاْخُتلَِف ِفیِه َولََقْد آتَْیَنا ُموََس الِْکتَ ﴾١٠٩﴿لَُمَوفُّوُهْم نَِصیَبُهْم َغْیَر َمْنُقوٍص 

﴾١١٠﴿ٍب ُهْم َوإِنَُّهْم لَِفی َشکٍّ ِمْنُه ُمِریَولَْوال کَلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّک لَُقِضَی بَْینَ 

َفاْسَتِقْم کَاَم ﴾١١١﴿إِنَُّه ِِبَا یَْعَملُوَن َخِبیٌر َوإِنَّ کاُل لَامَّ لَُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّک أَْعاَملَُهمْ 

َوال تَْرکَُنوا إََِل ﴾١١٢﴿َملُوَن بَِصیٌر أُِمرَْت َوَمْن تَاَب َمَعَک َوال تَطَْغْوا إِنَُّه ِِبَا تَعْ 

کُُم النَّاُر َوَما لَکُْم ِمْن دُ  وَن وِن اللَِّه ِمْن أَْولَِیاَء ثُمَّ ال تُ الَِّذیَن ظَلَُموا َفَتَمسَّ ْنََصُ

الَة طَرََفِی النََّهاِر َوُزلًَفا ِمَن ال﴾١١٣﴿ یَِّئاِت لَّْیِل إِنَّ الَْحَسَناِت یُْذِهْْبَ َوأَِقِم الصَّ  السَّ

اِکِریَن  ﴾١١٥﴿َر الُْمْحِسِنیَن َواْصِِبْ َفإِنَّ اللََّه ال یُِضیُع أَجْ ﴾١١٤﴿َذلَِک ِذکَْرى لِلذَّ

ِض إِال َقلِیال ٍة یَْنَهْوَن َعِن الَْفَساِد ِفی األرْ َفلَْوال کَاَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن َقْبلِکُْم أُولُو بَِقیَّ 

ْن أَنَْجْیَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذیَن ظَلَُموا مَ  َوَما ﴾١١٦﴿ا أُتْرُِفوا ِفیِه َوکَانُوا ُمْجرِِمیَن ِممَّ

﴾١١٧﴿لُِحوَن کَاَن َربَُّک لُِیْهلَِک الُْقَرى ِبظُلٍْم َوأَْهلَُها ُمْص 

عبودها گونه این مآنها هامن! پرستند، به خود راه مدهمعبودهایى كه آنها مى(در باطل بودن)پس شك و تردیدى 

(10۹)! كم و كاست خواهیم دادپرستیدند، و ما نصیب آنان را ىبكنند كه پدرانشان قبال مىرا پرستش مى

ام حجت آزمایش و امتدر زمینه)و اگر فرمان قبَل خدا ; سپس در آن اختالف شد; ما به موَس كتاب آسامىن دادیم

(110)! اند، شىك آمیخته به بدگامىندر شك(هنوز)و آنها ! شدنبود، در میان آنان داورى مى(بر آنها

(111)! كنند آگاه استاو به آنچه عمل مى; كم و كاست به آنها خواهد دادو پروردگارت اعامل هر یك را ىب

ستقامت باید ا)اند و همچنین كساىن كه با تو بسوى خدا آمده; اى، استقامت كنگونه كه فرمان یافتهپس هامن

(112)! بینددهید مىو طغیان نكنید، كه خداوند آنچه را انجام مى! (كنند

جز خدا و در آن حال، هیچ وَل و رسپرستى; شود آتش شام را فرا گیردو بر ظاملان تكیه ننامیید، كه موجب مى

(113)! شویدو یارى منى; نخواهید داشت

تذكرى این; برنداز بین مى(و آثار آنها را)چرا كه حسنات، سیئات ; در دو طرف روز، و اوایل شب، مناز را برپا دار

(11۴)! است براى كساىن كه اهل تذكرند

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

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

و )بودند و گناهكار; كردند، از تنعم و كامجوىئ پیروى كردندو آنان كه ستم مى! اندىك از آنها، كه نجاتشان دادیم

(11۶)! (نابود شدند

!  اشندو چنین نبود كه پروردگارت آبادیها را بظلم و ستم نابود كند در حاَل كه اهلش در صدد اصالح بوده ب

(11۷)

ترجمه



یوسف/سوره هود

ًة َواِحَدًة َوال یَزَالُوَن ُمْخَتلِِفیَن َولَْو  مَتَّْت کَلَِمُة َربَِّک إِال َمْن َرِحَم َربَُّک َولَِذلَِک َخلََقُهْم وَ ﴾١١٨﴿َشاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

ُسِل َما نَُثبِّ ﴾١١٩﴿ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعیَن  قُّ ُت ِبِه ُفَؤاَدَک َوَجاءََک ِفی َهِذِه الْحَ َوکُال نَُقصُّ َعلَْیَک ِمْن أَنَْباِء الرُّ

َوانَْتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن ﴾١٢١﴿اِملُوَن َوُقْل لِلَِّذیَن ال یُْؤِمُنوَن اْعَملُوا َعََل َمکَانَِتکُْم إِنَّا عَ ﴾١٢٠﴿َوَمْوِعظٌَة َوِذکَْرى لِلُْمْؤِمِنیَن 

اَمَواِت َواألْرِض َوإِلَْیِه یُرَْجُع األْمُر کُلُُّه َفاْعُبْدهُ ﴾١٢٢﴿ ﴾١٢٣﴿لُوَن اِفٍل َعامَّ تَْعمَ َوتَوَکَّْل َعلَْیِه َوَما َربَُّک ِبغَ َولِلَِّه َغْیُب السَّ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ِص ِِبَا أَْوَحْیَنا نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَک أَْحَسَن الَْقَص ﴾٢﴿إِنَّا أَنَْزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبیًّا لََعلَّکُْم تَْعِقلُوَن ﴾١﴿الر تِلَْک آیَاُت الِْکَتاِب الُْمِبیِن 

ْمَس إِْذ َقاَل یُوُسُف ألِبیِه یَا أَبَِت إِنِّی َرأَیُْت أَحَ ﴾٣﴿إِلَْیَک َهَذا الُْقرْآَن َوإِْن کُْنَت ِمْن َقْبلِِه لَِمَن الَْغاِفلِیَن  َد َعرَشَ کَوْکًَبا َوالشَّ

﴾٤﴿َوالَْقَمَر َرأَیُْتُهْم لِی َساِجِدیَن 

سوره 
یوسف/هود

استاد پرهیزگار



(11۸)... وَل آنها همواره مختلفند; دادقرار مى(بدون هیچ گونه اختالف)خواست، همه مردم را یك امت و اگر پروردگارت مى

هنم را از ج: و فرمان پروردگارت قطعى شده كه! آنها را آفرید(پذیرش رحمت)و براى همین ! مگر كىس را كه پروردگارت رحم كند

(11۹)! جن و انس پر خواهم كرد(رسكشان و طاغیان)همه 

و در این . ات قوى گرددو اراده; ما از هر یك از رسگذشتهاى انبیا براى تو بازگو كردیم، تا به وسیله آن، قلبت را آرامش بخشیم

(120). براى تو حق، و براى مؤمنان موعظه و تذكر آمده است(اخبار و رسگذشتها،)

(121)! دهیمما هم انجام مى! هر چه در قدرت دارید، انجام دهید»: آورند، بگوو به آنها كه ایامن منى

(122)! ما هم منتظریم! و انتظار بكشید

!  كنپس او را پرستش! گرددو همه كارها به سوى او بازمى; آسامنها و زمین، تنها از آن خداست(و ارسار نهان)غیب (آگاهى از)و 

(123)! كنید، هرگز غافل نیستو پروردگارت از كارهایى كه مى! و بر او توكل منا

به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر

(1)! ، آن آیات كتاب آشكار استالر

(2)! (و بیندیشید)ما آن را قرآىن عرىب نازل كردیم، شاید شام درك كنید 

(3)! ِب نداشتىو مسلام پیش از این، از آن خ; كنیمبر تو بازگو مى-كه به تو وحى كردیم-ما بهرتین رسگذشتها را از طریق این قرآن 

ابرم من در خواب دیدم كه یازده ستاره، و خورشید و ماه در بر ! پدرم»: هنگامى را كه یوسف به پدرش گفت(به خاطر بیاور)

(۴)« !كنندسجده مى

ًة َواِحَدًة َوال یَ َولَْو  إِال َمْن ﴾١١٨﴿زَالُوَن ُمْخَتلِِفیَن َشاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

ِة َوالنَّاِس بَِّک ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَّ َرِحَم َربَُّک َولَِذلَِک َخلََقُهْم َومَتَّْت کَلَِمُة رَ 

ُسلِ ﴾١١٩﴿أَْجَمِعیَن  َجاءََک  َما نَُثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَک وَ َوکاُل نَُقصُّ َعلَْیَک ِمْن أَنَْباِء الرُّ

َوُقْل لِلَِّذیَن ال یُْؤِمُنونَ ﴾١٢٠﴿ِفی َهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظٌَة َوِذکَْرى لِلُْمْؤِمِنینَ 

َولِلَِّه ﴾١٢٢﴿َوانَْتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ﴾١٢١﴿اْعَملُوا َعََل َمکَانَِتکُْم إِنَّا َعاِملُوَن 

اَمَواِت َواألْرِض َوإِلَْیِه یُرَْجُع األْمُر کُ ِه َوَما َربَُّک لُُّه َفاْعُبْدُه َوتََوکَّْل َعلَیْ َغْیُب السَّ

﴾١٢٣﴿ِبَغاِفٍل َعامَّ تَْعَملُوَن 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

﴾٢﴿ا لََعلَّکُْم تَْعِقلُوَن إِنَّا أَنَْزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبیًّ ﴾١﴿الر تِلَْک آیَاُت الِْکَتاِب الُْمِبیِن 

َت ِمْن َقْبلِِه َنا إِلَْیَک َهَذا الُْقرْآَن َوإِْن کُنْ نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَک أَْحَسَن الَْقَصِص ِِبَا أَْوَحیْ 

ا أَیُْت أََحَد َعرَشَ کَْوکَبً إِْذ َقاَل یُوُسُف ألِبیِه یَا أَبَِت إِنِّی رَ ﴾٣﴿لَِمَن الَْغاِفلِیَن 

ْمَس َوالَْقَمَر َرأَیُْتُهْم لِی َساِجِدیَن  ﴾٤﴿َوالشَّ

ترجمه



کلامت جدید



، نهانغیب َغیب

فرمان، کار

عبادت کن

توکّل کن ، انجام می دهید ، نازل کردیم ، کار ، نهان ، عبادت کن

اَمر

اُعُبد
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



تَوَکَّل

نتوکّل ک

کَ 

تو ، َت

َعن

از

توکّل کن ، انجام می دهید ، نازل کردیم ، کار ، نهان ، عبادت کن

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



، انجام عمل می کنید 
می دهید

ما ، مان
فرو فرستادیم 

نازل کردیم
تا ، امید است

َعلَّ لَ ااَنَزلننانَ تَعَملو 

توکّل کن ، انجام می دهید ، نازل کردیم ، کار ، نهان ، عبادت کن

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





برای خدا
نهان آسامنها و 

زمین

پس عبادت کن 
اورا

ترکیبات

امواِت َو  َغیُب السَّ
االَرِض 

َفاعُبدهُ (الله+ ِل )لِلهِ 
(هُ + اُعُبد + َف )

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

یهِ تَوَکَّل َعلَ 

براو توکّل 
کن

َعاّم تَعَملونَ 

از آنچه انجام 
می دهید

اِنّا اَنَزلناهُ 

قطعاً ما نازل 
کردیم آن را

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

قرآن را 
عربی

ِبّیاً ُقرءاناً َعرَ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

تا اندیشه 
کنید

عِقلونَ لََعلَّکُم تَ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



امواِت َو االَ رِض َو للِه َغیُب السَّ

زمینونهان آسامنها استبرای خدا و

ترجمه

...و...  ...  است...  ...  و



َو اِلَیِه یُرَجُع االَمُر کُلُّهُ 

هاکار بازگردانده می شود همهبسوی او و

ترجمه

ها... بازگردانده می شود همه...  ... و



یهِ َفاعُبدُه َو تَوَکَّل َعلَ 

بر او توکل کنرا وعبادت کن او پس

ترجمه

...  ...  ... .را و...  ... پس



تَعَملونَ و ما َربَُّک ِبغاِفٍل َعاّم 

.از آنچه انجام می دهیدغافلپروردگارت و نیست

ترجمه

...  ...  ...  .غافل...  ... و نیست



َعلَّکُم تَعِقلونَ اِنّآ انَزلناُه ُقرءاناً َعَرِبیَّاً لَ 

قرآن عربی ، تا  شام اندیشه کنیدرا قطعاً ما نازل کردیم آن 

ترجمه

...  ...  ...  .، ...  ... را...  ...  ...  ...  



.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 

وبالگ
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پاورپوینت قرآن هفتم

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 

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



«  ح»حرف 
ند با گرفتگي خاّّص در حلق، ايجاد مي شود؛ مان« حاء»حرف 

كرده با كه در حلق گريكيس كه بخواهد مثالً پوست تخمه اي را 
ـ نَِحَساٍت ـ اَء ُحَنفـ ُحْسناً ـ َحميٌد ـ الَحْمُد . فشار هوا خارج كند

الّرياْح نُْحِيي 

«ح»تلفظ حرف 



 َعلَْیَنا َوَعََل  َفْضِل اللَّهِ رْشَِک ِباللَِّه ِمْن َشْیٍء َذلَِک ِمنْ َواتََّبْعُت ِملََّة آبَائِی إِبَْراِهیَم َوإِْسَحاَق َویَْعُقوَب َما کَاَن لََنا أَْن نُ 

ْجِن أَأَْربَاٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخْیرٌ ﴾٣٨﴿النَّاِس َولَِکنَّ أَکََْثَ النَّاِس ال یَْشکُُروَن  اُر یَا َصاِحَبِی السِّ َما ﴾٣٩﴿أَِم اللَُّه الَْواِحُد الَْقهَّ

ْیُتُموَها أَنُْتْم َوآبَاُؤکُْم َما أَنَْزَل  َر أاَل تَْعُبُدوا إِال ُحکُْم إاِل لِلَِّه أَمَ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن إِِن الْ تَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِال أَْساَمًء َسمَّ

یُن الَْقیُِّم َولَِکنَّ أَکََْثَ النَّاِس ال یَْعلَُموَن  ا أََحُدکُاَم َفَیسْ ﴾٤٠﴿إِیَّاُه َذلَِک الدِّ ْجِن أَمَّ ا اآلَخُر یَا َصاِحَبِی السِّ ِقی َربَُّه َخْمًرا َوأَمَّ

نِی ِعْنَد َربَِّک َوَقاَل لِلَِّذی ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهاَم اْذکُْر ﴾٤١﴿ِتَیاِن َفُیْصلَُب َفَتأْکُُل الطَّْیُر ِمْن َرأِْسِه ُقِضَی األْمُر الَِّذی ِفیِه تَْسَتفْ 

ْجِن ِبْضَع ِسِنیَن  ْیطَاُن ِذکَْر َربِِّه َفلَِبَث ِفی السِّ  ِساَمٍن یَأْکُلُُهنَّ َسْبٌع َوَقاَل الَْملُِک إِنِّی أََرى َسْبَع بََقَراٍت ﴾٤٢﴿َفأَنَْساُه الشَّ

ْؤیَا تَ ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْْضٍ َوأَُخَر یَاِبَساٍت یَا أَیَُّها الَْمأل أَْفُتونِی ُوَن ِفی ُرْؤیَاَی إِْن کُْنُتْم لِلرُّ ُُ ﴾٤٣﴿ْع

استاد پرهیزگار

سوره یوسف



ِباللَِّه ِمْن ْعُقوَب َما کَاَن لََنا أَْن نرُْشِکَ َواتََّبْعُت ِملََّة آبَائِی إِبَْراِهیَم َوإِْسَحاَق َویَ 

ْشکُُروَن اِس َولَِکنَّ أَکََْثَ النَّاِس ال یَ َشْیٍء َذلَِک ِمْن َفْضِل اللَِّه َعلَْیَنا َوَعََل النَّ 

ْجِن أَأَْربَاٌب ُمَتَفرُِّقونَ ﴾٣٨﴿ ﴾٣٩﴿اُر َخْیٌر أَِم اللَُّه الَْواِحُد الَْقهَّ یَا َصاِحَبِی السِّ

ْیُتُموهَ  ُه ِبَها ِمْن ا أَنُْتْم َوآبَاُؤکُْم َما أَنَْزَل اللَّ َما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِال أَْساَمًء َسمَّ

یُن الَْقیِّمُ ُسلْطَاٍن إِِن الُْحکُْم إِال لِلَِّه أََمَر أاَل تَْعُبُدوا َولَِکنَّ أَکََْثَ إِال إِیَّاُه َذلَِک الدِّ

ا أََحُدکاَُم ﴾٤٠﴿النَّاِس ال یَْعلَُموَن  ْجِن أَمَّ  َفَیْسِقی َربَُّه َخْمًرایَا َصاِحَبِی السِّ

ا اآلَخُر َفُیْصلَُب َفَتأْکُُل الطَّْیُر ِمْن َرأْ  َتْفِتَیاِن ِسِه ُقِضَی األْمُر الَِّذی ِفیِه تَسْ َوأَمَّ

ْیطَاُن ِذکَْر ی ِعْنَد َربَِّک َفأَنَْساُه الشَّ َوَقاَل لِلَِّذی ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهاَم اْذکُرْنِ ﴾٤١﴿

ْجِن ِبْضَع ِسِنیَن  ْبَع بََقَراٍت َوَقاَل الَْملُِک إِنِّی أََرى سَ ﴾٤٢﴿َربِِّه َفلَِبَث ِفی السِّ

َها الَْمأل ٍت ُخْْضٍ َوأَُخَر یَاِبَساٍت یَا أَیُّ ِساَمٍن یَأْکُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبال 

 ُ ُُ ْؤیَا تَْع ﴾٤٣﴿وَن أَْفُتونِی ِفی ُرْؤیَاَی إِْن کُْنُتْم لِلرُّ

این از ; براى ما شایسته نبود چیزى را همتاى خدا قرار دهیم! من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروى كردم

(3۸)! كنندوىل بیشرت مردم شكرگزارى منى; فضل خدا بر ما و بر مردم است

(3۹)! آیا خدایان پراكنده بهرتند، یا خداوند یكتاى پیروز؟! اى دوستان زنداىن من

;  ، نیستایدكه شام و پدرانتان آنها را خدا نامیده(مسامىب)پرستید، چیزى جز اسمهاىئ این معبودهایى كه غیر از خدا مى

;  ن پابرجااین است آیی! فرمان داده كه غیر از او را نپرستید; حكم تنها از آن خداست; خداوند هیچ دلیَل بر آن نازل نكرده

(40)! دانندوىل بیشرت مردم منى

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

«  !ستنظر خواستید، قطعى و حتمى ا(از من)و مطلبى كه درباره آن ! خورندو پرندگان از رس او مى; شوددار آویخته مى

(41)

شیطان وىل« !یادآورى كن(سلطان مرص)مرا نزد صاحبت »: یابد، گفتدانست رهایى مىو به آن یىك از آن دو نفر، كه مى

(42). چند سال در زندان باقى ماند(یوسف)و بدنبال آن، ; یادآورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد

و هفت خوشه سبز و هفت ; خورندمن در خواب دیدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را مى»: پادشاه گفت

نظر درباره خواب من! اى جمعیت ارشاف(.و آنها را از بین بردند; ها بر سبزها پیچیدندكه خشكیده); خوشه خشكیده

(43)« !كنیددهید، اگر خواب را تعبیر مى

ترجمه



کلامت جدید



لطف و رحمتاین ، آنجمع اَبپدران ، دین ، آیین

َفضلذلِکَ ءاباءِملَّة

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



یَشکُرونَ ال

شکر منی کنند

دانند ، یک ، شکر منی کنند ، پدرانمی 

اَم

یا ، آیا

واِحد

یک، یگانه

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





آیین پدرانم
آن از لطف خداوند 

است
برما و بر مردم

ترکیبات

َعلَینا َو َعلَیاللهِ ذلَِک ِمن َفضلِ ِملََّة ءاباءي
الّناِس 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

خدا یکتاستبیشرت مردم

اللُه الواِحدُ اَکََثَ الّناِس 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



عقوَب َواتََّبعُت ِملََّة ءابآءي اِبراهیَم َو اِسحاَق َو یَ 

وابراهیم حْضت (یعنی)از آیین پدرانم و پیروی کردم 

یعقوبواسحاق 

ترجمه

... و... و... حْضت (یعنی)...  ...  ...   ازو پیروی کردم 



یءٍ شَ ِباللِه ِمن ما کاَن لَنآ اَن نرُشَِک 

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

ترجمه



لَی الّناِس ذلَِک ِمن َفضِل اللِه َعلَینا َو عَ 

.استبر مردم وآن از لطف و رحمت خدا برما 

ترجمه

.است...  ... و...  ...  ...  ...  ...  ... 



کُرونَ َو لِکنَّ اَکََثَ الّناِس ال یَش

.ندلیکن بیشرت مردم شکر منی کنو 

ترجمه



حِسنینَ َو ال نُضیُع اَجَر الُ 

نیکو کاران راپاداشو از بین منی بریم 

ترجمه

نیکو کاران را...و از بین منی بریم 



نوا یَتَّقونَ َواَلَُجراآلِخرَِة َخیٌر لِلَّذیَن ءاَمنوا َو کا

.کسانی که ایامن آوردند و تقوا داشتندبرای بهرت است پاداش آخرت و قطعاَ 

ترجمه

.کسانی که ایامن آوردند و تقوا داشتند...بهرت است ......و قطعاَ 



.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست

موفق و مؤید باشید


