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



ُسوا ِمْن یُوُسَف َوأَِخیِه َوال تَْیأَُسوا ِمْن َروْ  َقْوُم الْکَاِفُروَن للَِّه إاِل الْ حِ اللَِّه إِنَُّه ال یَْیَئُس ِمْن َرْوحِ ایَا بَِنیَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

﴿٨٧﴾ ُّ َنا َوأَْهلََنا الّضُّ ْق َعلَْیَنا ِف لََنا الْکَ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمزَْجاٍة َفأَوْ َفلَامَّ َدَخلُوا َعلَْیِه َقالُوا یَا أَیَُّها الَْعِزیُز َمسَّ ْیَل َوتََصدَّ

ِقیَن  َقالُوا أَئِنََّک ﴾٨٩﴿أَنُْتْم َجاِهلُوَن َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعلُْتْم ِبُیوُسَف َوأَِخیِه إِذْ ﴾٨٨﴿إِنَّ اللََّه یَْجِزی الُْمَتَصدِّ

ْجَر الُْمْحِسِنیَن یُِضیُع أَ ْن یَتَِّق َویَْصِِبْ َفإِنَّ اللََّه الألنَْت یُوُسُف َقاَل أَنَا یُوُسُف َوَهَذا أَِخی َقْد َمنَّ اللَُّه َعلَْیَنا إِنَُّه مَ 

ْغِفُر اللَُّه لَکُْم َوُهَو َقاَل ال تَْْثِیَب َعلَْیکُُم الَْیْوَم یَ ﴾٩١﴿َقالُوا تَاللَِّه لََقْد آثَرََک اللَُّه َعلَْیَنا َوإِْن کُنَّا لََخاِطِئیَن ﴾٩٠﴿

َولاَمَّ ﴾٩٣﴿یًرا َوأْتُونِی ِبأَْهلِکُْم أَْجَمِعیَن اْذَهُبوا ِبَقِمیِصی َهَذا َفأَلُْقوُه َعََل َوْجِه أَِبی یَأِْت بَِص ﴾٩٢﴿أَْرَحُم الرَّاِحِمیَن 

﴾٩٥﴿یِم َقالُوا تَاللَِّه إِنََّک لَِفی َضاللَِک الَْقدِ ﴾٩٤﴿وِن َفَصلَِت الِْعیُر َقاَل أَبُوُهْم إِنِّی ألِجُد ِریَح یُوُسَف لَْوال أَْن تَُفنِّدُ 

استاد پرهیزگار

سوره یوسف



ُسوا ِمْن یُوُسَف َوأَخِ  إِنَُّه ال یِه َوال تَْیأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَّهِ یَا بَِنیَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

یَا أَیَُّها َفلَامَّ َدَخلُوا َعلَْیِه َقالُوا﴾٨٧﴿یَْیَئُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِال الَْقْوُم الْکَاِفُروَن 

ُّ َوِجْئَنا ِبِبضَ  َنا َوأَْهلََنا الّضُّ ْق َعلَْیَنا اَعٍة ُمزَْجاٍة َفأَْوِف لََنا الْکَْیَل وَ الَْعِزیُز َمسَّ تََصدَّ

ِقیَن  ْم ِبُیوُسَف َوأَِخیِه َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعلْتُ ﴾٨٨﴿إِنَّ اللََّه یَْجِزی الُْمَتَصدِّ

ا یُوُسُف َوَهَذا أَِخی َقالُوا أَئِنََّک ألنَْت یُوُسُف َقاَل أَنَ ﴾٨٩﴿إِْذ أَنُْتْم َجاِهلُوَن 

ُمْحِسِنیَن  َفإِنَّ اللََّه ال یُِضیُع أَْجَر الْ َقْد َمنَّ اللَُّه َعلَْیَنا إِنَُّه َمْن یَتَِّق َویَْصِِبْ 

َقاَل ال ﴾٩١﴿ْن کُنَّا لََخاِطِئیَن َقالُوا تَاللَِّه لََقْد آثَرََک اللَُّه َعلَْیَنا َوإِ ﴾٩٠﴿

اْذَهُبوا ﴾٩٢﴿َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمیَن تَْْثِیَب َعلَْیکُُم الَْیْوَم یَْغِفُر اللَُّه لَکُمْ 

َمِعیَن ِصیًرا َوأْتُونِی ِبأَْهلِکُْم أَجْ ِبَقِمیِصی َهَذا َفأَلُْقوُه َعََل َوْجِه أَِبی یَأِْت بَ 

نُِّدوِن ُد ِریَح یُوُسَف لَْوال أَْن تُفَ َولَامَّ َفَصلَِت الِْعیُر َقاَل أَبُوُهْم إِنِّی ألجِ ﴾٩٣﴿

﴾٩٥﴿َقالُوا تَاللَِّه إِنََّک لَِفی َضاللَِک الَْقِدیِم ﴾٩٤﴿

ایوس كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا م; و از رحمت خدا مایوس نشوید; بروید، و از یوسف وبرادرش جستجو كنید! پرسانم

(۸۷)« !شوندمى

رید مواد براى خ)ما و خاندان ما را ناراحتى فرا گرفته، و متاع كمى ! اى عزیز»: وارد شدند، گفتند(یوسف)هنگامى كه آنها بر او 

(۸۸)« !دهدو بر ما تصدق و بخشش منا، كه خداوند بخشندگان را پاداش مى; پیامنه را براى ما كامل كن; ایمبا خود آورده(غذایى

(۸۹)« !آیا دانستید با یوسف و برادرش چه كردید، آنگاه كه جاهل بودید؟»: گفت

پیشه هر كس تقوا; خداوند بر ما منت گذارد! من یوسفم، و این برادر من است(آرى،)»: گفت« !آیا تو هامن یوسفى؟»: گفتند

(۹0)« !كندچرا كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع منى(;شودرسانجام پیروز مى)كند، و شكیبایى و استقامت مناید، 

(۹1)« !و ما خطاكار بودیم; به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برترى بخشیده»: گفتند

!  انان استو او مهربانرتین مهرب; بخشدخداوند شام را مى! امروز مالمت و توبیخى بر شام نیست»: گفت(یوسف)

(۹2)

(۹3)« !و همه نزدیكان خود را نزد من بیاورید! شوداین پیراهن مرا بِبید، و بر صورت پدرم بیندازید، بینا مى

ىن و كنم، اگر مرا به نادامن بوى یوسف را احساس مى»: گفت(یعقوب)جدا شد، پدرشان (از رسزمین مرص)هنگامى كه كاروان 

(۹4)« !كم عقَل نسبت ندهید

(۹۵)« !به خدا تو در هامن گمراهى سابقت هستى»: گفتند

ترجمه



َقالُوا یَا أَبَانَا ﴾٩٦﴿ تَْعلَُموَن ُقْل لَکُْم إِنِّی أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الأَْن َجاَء الَْبِشیُر أَلَْقاُه َعََل َوْجِهِه َفاْرتَدَّ بَِصیًرا َقاَل أَلَْم أَ َفلَامَّ 

َفلَامَّ َدَخلُوا َعََل ﴾٩٨﴿وُر الرَِّحیُم َقاَل َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَکُْم َربِّی إِنَُّه ُهَو الَْغفُ ﴾٩٧﴿اْسَتْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا إِنَّا کُنَّا َخاِطِئیَن 

ًدا َوَقاَل یَا َوَرَفَع أَبََویِْه َعََل الَْعْرِش َوَخرُّ ﴾٩٩﴿یُوُسَف آَوى إِلَْیِه أَبََویِْه َوَقاَل اْدُخلُوا ِمرْصَ إِْن َشاَء اللَُّه آِمِنیَن  وا لَُه ُسجَّ

ا َوَقْد أَْحَسنَ  ْجِن وَ أَبَِت َهَذا تَأِْویُل ُرْؤیَاَی ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلََها َربِّی َحقًّ الَْبْدِو ِمْن َجاَء ِبکُْم ِمنَ  ِبی إِْذ أَْخرََجِنی ِمَن السِّ

ْیطَاُن بَْیِنی َوبَْیَن إِْخَوتِی إِنَّ َربِّی لَِطیٌف لِاَم  َربِّ َقْد آتَْیَتِنی ِمَن ﴾١٠٠﴿ یََشاُء إِنَُّه ُهَو الَْعلِیُم الَْحِکیمُ بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّ

اَمَواِت َواألْرِض أَنْ  نَْیا َواآلِخرَِة تَ الُْملِْک َوَعلَّْمَتِنی ِمْن تَأِْویِل األَحاِدیِث َفاِطَر السَّ لِاًم َوأَلِْحْقِنی َوفَِّنی ُمسْ َت َولِیِّی ِفی الدُّ

الِِحیَن  َوَما ﴾١٠٢﴿ْذ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم یَْمکُُروَن َذلَِک ِمْن أَنَْباِء الَْغْیِب نُوِحیِه إِلَْیَک َوَما کُْنَت لََدیِْهْم إِ ﴾١٠١﴿ِبالصَّ

﴾١٠٣﴿أَکَْْثُ النَّاِس َولَْو َحرَْصَت ِِبُْؤِمِنیَن 

سوره یوسف
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ِه ی أَْعلَُم ِمَن اللَّ دَّ بَِصیرًا َقاَل أَلَْم أَُقْل لَکُْم إِنِّ َفلاَمَّ أَْن َجاَء الَْبِشیُر أَلَْقاُه َعََل َوْجِهِه َفاْرتَ 

َقاَل ﴾٩٧﴿نَّا کُنَّا َخاِطِئیَن َقالُوا یَا أَبَانَا اْسَتْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا إِ ﴾٩٦﴿َما ال تَْعلَُموَن 

َوى َفلاَمَّ َدَخلُوا َعََل یُوُسَف آ ﴾٩٨﴿ِحیُم َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَکُْم َربِّی إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ 

ِش َوَرَفَع أَبََویِْه َعََل الَْعرْ ﴾٩٩﴿ِنیَن إِلَْیِه أَبََویِْه َوَقاَل اْدُخلُوا ِمرْصَ إِْن َشاَء اللَُّه آمِ 

ًدا َوَقاَل یَا أَبَِت َهَذا تَأِْویُل ُرْؤیَ  وا لَُه ُسجَّ ا َوَقْد اَی ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلََها َربِّی حَ َوَخرُّ قًّ

ْجِن َوَجاَء ِبکُْم مِ  ْیطَاُن َن الَْبْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّ أَْحَسَن ِبی إِْذ أَْخرََجِنی ِمَن السِّ

َربِّ َقْد ﴾١٠٠﴿ُء إِنَُّه ُهَو الَْعلِیُم الَْحِکیُم بَْیِنی َوبَْیَن إِْخَوتِی إِنَّ َربِّی لَِطیٌف لاَِم یََشا

اَمَواِت َواألْرِض أَنْ آتَْیَتِنی ِمَن الُْملِْک َوَعلَّْمَتِنی ِمْن تَأِْویِل األحَ  َت َولِیِّی اِدیِث َفاِطَر السَّ

نَْیا َواآلِخرَِة تََوفَِّنی ُمْسلاًِم َوأَلِْحْقِنی الِِحیَن ِفی الدُّ ِب َذلَِک ِمْن أَنَْباِء الَْغیْ ﴾١٠١﴿ِبالصَّ

َوَما أَکَْْثُ ﴾١٠٢﴿ْم َوُهْم یَْمکُُروَن نُوِحیِه إِلَْیَک َوَما کُْنَت لََدیِْهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمرَهُ 

﴾١٠٣﴿النَّاِس َولَْو َحرَْصَت ِِبُْؤِمِنیَن 

م من از خدا آیا به شام نگفت»: گفت! ناگهان بینا شد; را بر صورت او افكند(پیراهن)اما هنگامى كه بشارت دهنده فرا رسید، آن 

(۹۶)« !دانید؟دانم كه شام منىچیزهایى مى

(۹۷)« !از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بودیم! پدر»: گفتند

(۹۸)« !طلبم، كه او آمرزنده و مهربان استبزودى براى شام از پروردگارم آمرزش مى»: گفت

ر همگى داخل مرص شوید، كه انشاء الله د»: و هنگامى كه بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و گفت

(۹۹)« !امن و امان خواهید بود

; بال دیدماین تعبیر خواىب است كه ق! پدر»: و گفت; و همگى بخاطر او به سجده افتادند; و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند

ورد بعد آ (به اینجا)و او به من نیىك كرد هنگامى كه مرا از زندان بیرون آورد، و شام را از آن بیابان ! پروردگارم آن را حق قرار داد

چرا ; تصاحب لطف اس(داند،و شایسته مى)خواهد پروردگارم نسبت به آنچه مى.از آنكه شیطان، میان من و برادرانم فساد كرد

(100)! كه او دانا و حكیم است

تو وىل ! زمیناى آفریننده آسامنها و! از حكومت به من بخشیدى، و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساختى(عظیم)بخىش ! پروردگارا

(101)« !و به صالحان ملحق فرما; و رسپرست من در دنیا و آخرت هستى، مرا مسلامن ِبیران

!  كشیدندشه مىگرفتند و نقنزد آنها نبودى هنگامى كه تصمیم مى(هرگز)تو ! فرستیماین از خِبهاى غیب است كه به تو وحى مى

(102)

(103)! آورندو بیشرت مردم، هر چند ارصار داشته باىش، ایامن منى

ترجمه



کلامت جدید



این ، تو ، نیکوکار ، شام ، بسیار آمرزنده، گفتند ، آیا ، گناهان ، نادان

اَنَت آیااَ ، َهل

هذاشاماَنُتم

ُمحِسندبی ِخَر نادانجاِهل

تو

این

نیکوکار

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



گناهان 
جمع َذنب

قطعاً گفتندبسیارآمرزنده

این ، تو ، نیکوکار ، شام ، بسیار آمرزنده، گفتند ، آیا ، گناهان ، نادان

َل قالواَغفورُذنوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ویوسف با
برادرش

هامنآیا قطعاً تو 
هستی؟یوسف 

استمناین برادر 

ترکیبات

هذا اَخيیوُسفُ اَِءنََّک اَلَنَت خیهِ ِبیوُسَف َو اَ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ینَ اَجَر املُحِسن

پاداش 
نیکوکاران

قالوا یا اَبانا

گفتند ای 
پدرما

یمُ ُهَو الَغفوُر الرَّح

او بسیارآمرزنده و 
مهربان است

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



راستگو:  صاِدق

:محِسن

:مؤِمن

:عالِم

:کاِفر

ینَ 

راستگویان:صاِدقینَ 

نیکوکارانمحسنینَ 
نیکوکار

مؤمنانمؤِمنینَ 
با ایامن

دانشمندانعالِمینَ 
دانا

کافرانکاِفرینَ 
کافر

مثل منونه کامل کنید

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



آفریننده:  خالِق

:ُمسلِم

:ُمهاِجر

:ظالِم

:کاِفر

ونَ 

آفرینندگان:َخالِقونَ 

مسلامنانمسلِمونَ 
مسلامن

ُمهاِجرونَ 
هجرت 
کنندگان

هجرت 
کننده

ستمگرانظالِمونَ 
ستمگر

کافرانکاِفرونَ 
کافر

مثل منونه کامل کنید

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

اضافه ونَ یا ینَ هرگاه به آخر کلمه ایی  
.معنا می شودجمعشود آن کلمه بصورت 

نکته



اُنس با قرآن



اِذ انُتم جاِهلونقاَل َهل َعلِمُتم ما َفَعلُتم ِبیوُسَف َو اَخیهِ 

؟بودیدشام نادان هنگامی که برادر او و یوسف دانستید چه کردید با آیا : گفت

ترجمه

بودید؟......هنگامی که ......و ...دانستید چه کردید با ...: ...



قالوا اَِءنََّک اَلَنَت یوُسفُ 

هستی؟یوسف هامن آیا قطعاً تو : گفتند 

ترجمه

هستی؟... هامن ... : ...  ...  ...  



قاَل اَنَا یوُسُف و هذا اَخي

.من استاین برادر هستم و یوسف من : گفت

ترجمه

.من است...  ... وهستم... من ... : 



حِسنینَ َفاِنَّ اللَه ال یُضیُع اَجَر املُ 

راپاداش نیکو کاران از بین منی برد پس قطعاً خدا 

ترجمه

را...  ...از بین منی برد ...  ...  ... 



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



﴾٤٣﴿ِنی َوبَْیَنکُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْکَتاِب الَِّذیَن کََفُروا لَْسَت ُمْرَسال ُقْل کََفى ِباللَِّه َشِهیًدا بَیْ َویَُقوُل 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

اللَِّه ﴾١﴿ِد یِز الَْحِمیوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إََِل ِِصَاِط الَْعزِ الر ِکَتاٌب أَنَْزلَْناُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلاَُمِت إََِل النُّ 

اَمَواِت َوَما ِفی األْرِض َوَویٌْل لِلْکَاِفِریَن ِمْن َعذَ  نَْیا الَِّذیَن یَْسَتِحبُّوَن الَْحَیاَة ال﴾٢﴿اٍب َشِدیٍد الَِّذی لَُه َما ِفی السَّ دُّ

وَن َعْن َسِبیِل اللَِّه َویَْبُغونََها ِعَوًجا أُولَِئکَ  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسوٍل إاِل ﴾٣﴿ِفی َضالٍل بَِعیٍد َعََل اآلِخرَِة َویَُصدُّ

َولََقْد أَْرَسلَْنا ُموََس ﴾٤﴿ْن یََشاُء َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم ِبلَِساِن َقْوِمِه لُِیَبیَِّن لَُهْم َفُیِضلُّ اللَُّه َمْن یََشاُء َویَْهِدی مَ 

﴾٥﴿اٍر َشکُوٍر کُلِّ َصبَّ أَیَّاِم اللَِّه إِنَّ ِفی َذلَِک آلیَاٍت لِ ِبآیَاتَِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّلاَُمِت إََِل النُّوِر َوَذکِّرُْهْم بِ 

ابراهیم/ سوره رعد 



َنکُْم َوَمْن ى ِباللَِّه َشِهیًدا بَْیِنی َوبَیْ الَِّذیَن کََفُروا لَْسَت ُمْرَسال ُقْل کَفَ َویَُقوُل 

﴾٤٣﴿ِعْنَدُه ِعلُْم الِْکَتاِب 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َربِِّهْم إََِل َن الظُّلُاَمِت إََِل النُّوِر ِبإِْذنِ الر ِکَتاٌب أَنَْزلَْناُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج النَّاَس مِ 

اَمَواِت ﴾١﴿ِِصَاِط الَْعِزیِز الَْحِمیِد   َوَما ِفی األْرِض اللَِّه الَِّذی لَُه َما ِفی السَّ

نَْیا َعََل الَِّذیَن یَْسَتِحبُّوَن الْحَ ﴾٢﴿َوَویٌْل لِلْکَاِفِریَن ِمْن َعَذاٍب َشِدیٍد  َیاَة الدُّ

وَن َعْن َسِبیِل اللَِّه َویَْبُغونَ  ﴾٣﴿یٍد َها ِعَوًجا أُولَِئَک ِفی َضالٍل بَعِ اآلِخرَِة َویَُصدُّ

ْن یََشاُء َبیَِّن لَُهْم َفُیِضلُّ اللَُّه مَ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسوٍل إاِل ِبلَِساِن َقْوِمِه لِیُ 

ِبآیَاتَِنا أَْن َولََقْد أَْرَسلَْنا ُموََس ﴾٤﴿َویَْهِدی َمْن یََشاُء َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم 

لَِک آلیَاٍت رُْهْم ِبأَیَّاِم اللَِّه إِنَّ ِفی ذَ أَْخِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّلُاَمِت إََِل النُّوِر َوَذکِّ

﴾٥﴿لِکُلِّ َصبَّاٍر َشکُوٍر 

و )م كتاب كاىف است كه خداوند، و كىس كه عل»: بگو« !تو پیامرب نیستى»: گویندكه كافر شدند مىآنها 
(43)« !نزد اوست، میان من و شام گواه باشند(آگاهى بر قرآن

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

روشنایى به سوى(ى رشك و ظلم و جهل،)كتاىب است كه بر تو نازل كردیم، تا مردم را از تاریكیها(این)الر، 

(١). بفرمان پروردگارشان در آورى، بسوى راه خداوند عزیز و حمید(ایامن و عدل و آگاهى،)

واى بر كافران از مجازات شدید ; هامن خدایى كه آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است، از آن اوست

(٢)! (الهى)

خواهند راه و مى; دارنداز راه خدا باز مى(مردم را)و ; دهندهامنها كه زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح مى

(3)! آنها در گمراهى دورى هستند; حق را منحرف سازند

دا هر كس سپس خ; براى آنها آشكار سازد(حقایق را)تا ; ما هیچ پیامربى را، جز به زبان قومش، نفرستادیم

ا و و او توان; كندهدایت مى(و شایسته بداند)گمراه، و هر كس را بخواهد (و مستحق بداند)را بخواهد 

(4). حكیم است

را « لهالایام و ! قومت را از ظلامت به نور بیرون آر(:و دستور دادیم); ما موَس را با آیات خود فرستادیم

(۵)! هایى است براى هر صرب كننده شكرگزاردر این، نشانه! به آنان یاد آور

ترجمه



کلامت جدید



ها ، سخت ، تاریکی ها ، بی ایامندل 

ُقلوب

اجازهبی ایامن، کافرتاریکی هاقلب ها ، دل ها

اِذنکاِفرظُلاُمت

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



راه
عزمتند

شکست ناپذیر
سختوای بر

دل ها ، سخت ، تاریکی ها ، بی ایامن

َشدیدَویلعزیزِِصاط

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ناهُ ِکتاٌب اَنَزل

کتابی که نازل 
کردیم آن را

اِلَیکَ 

بسوی تو

ِمَن الظُّلُامِت 

از تاریکی ها

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



از عذابی سختوای بر کافرانبسوی روشنایی

ترکیبات

َویٌل لِلکاِفرینَ اِلَی الّنورِ 
ِمن عذاٍب 

َشدیدٍ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



لَقّهارُ ُقِل اللُه خالُِق کُلِّ َشی ٍء َو ُهَوالواِحُد ا

او است وبگو؛ خداوند آفریننده ی همه چیز 
.مقتدر استیگانه  ی 

ترجمه

.استمقتدر...  ...و است...  ...  ...  ...  ؛  ... 



ااَل ِبِذکِر اللِه تَطَمِِئُّ  الُقلوُب 

دلهاآرام می گیرد خدابا یاد ( فقط)بدانید

ترجمه

... آرام می گیرد ...با یاد ( فقط)بدانید



ا لر، کتاٌب اَنَزلناُه اِلَیَک لُِتخِرَج الّناَس ِمَن الظُلاُمِت 

از تاریکی هارامردم تا خارج کنیبسوی تو رانازل کردیم آن کهی کتاب، الف الم را

ترجمه

...  ....را...تا خارج کنی...  ...  را...  ... کهی ... ،  الف الم را



زیِز الَحمیدِ اِلَی الّنوِر ِباِذِن َربِِّهم اِلَی ِِصاِط العَ 

.ستودهعزمتند ( خداوند)راه به سوی اجازه پروردگارشان به به سوی نور 

ترجمه

.ستوده...( خداوند)... به سوی ... ...  ...به ...  ...  



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


