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 .
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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

حرف « عین»

تلفظ حرف «ع»

در زبان فارسی حرف « ع» مانند «أ» تلفظ می شود .مثالً می نویسیم « علم» ،و می خوانیم « امل» ،یا می نویسیم « عدس» می خوانیم « ادس» ،در
زبان عربی چنین تلفظی صحیح نیست.

تلفظ صحیح «ع»  :در زبان عربی «ع» از وسط حلق تلفظ می شود .هنگام تولید آن دیواره های وسط حلق به هم نزدیک شده و فضای وسط حلق
تنگ می شود و به خاطر ارتعاش تارهای صوتی هنگام تلفظ آن ،صدای حرف به صورت آشکار شنیده می شود:
علیهم ،عبده ،نعبد

موارد «ع» در اذکار مناز :عاملین  ،نعبد ،نستعین ،انعمت،علیهم،عظیم،سمع،أعلی ،عذاب ،عبده ،علی ،علیک ،علینا ،علیکم.
حرف «ع» از ميان حلق و به صورت نرم تلفّظ ميشود و گويي صدا « ِكش» ميآيد (الب ّته اين به معناي افراط در نرمي حرف نيست) .د ّقت كنيد كه
نابيع ـــ ال َعالَ ِم َني ـــ تَ ُعدُّ وا ـــ َب ُعوضَ ًة ـــ نِ ْع َم ال َع ْبدْ
حرف «ع» مفخَّم و پرحجم ادا نشودَ .علِ َم ـــ َي َ

سوره ابراهیم

اس لَ َعلَّ ُه ْم َی َت َذکَّ ُرونَ ﴿َ ﴾٢٥و َمث َُل کَلِ َم ٍة َخبِی َث ٍة کَشَ َج َر ٍة َخ ِبی َث ٍة
ْض ُب الل َُّه األ ْمث ََال لِل َّن ِ
تُ ْؤتِی أُکُلَ َها ک َُّل ِح ٍ
ین ِبإِ ْذنِ َر ِّب َها َو َی ْ ِ
الدنْ َیا َو ِفی اآل ِخ َر ِة َو ُی ِض ُّل
ا ْج ُتث َّْت ِم ْن َف ْوقِ األ ْر ِض َما لَ َها ِم ْن َق َرا ٍر ﴿ُ ﴾٢٦ی َث ِّب ُت الل َُّه الَّ ِذی َن آ َم ُنوا بِالْ َق ْو ِل الثَّاب ِِت ِفی الْ َح َیا ِة ُّ

الل َُّه الظَّالِ ِمی َن َو َی ْف َع ُل الل َُّه َما َیشَ ا ُء ﴿ ﴾٢٧أَل َْم تَ َر إِ ََل الَّ ِذی َن َب َّدلُوا نِ ْع َم َة اللَّ ِه کُ ْف ًرا َوأَ َحلُّوا َق ْو َم ُه ْم َدا َر الْ َب َوا ِر ﴿َ ﴾٢٨ج َه َّن َم
َی ْصلَ ْونَ َها َو ِب ْئ َس الْ َق َرا ُر ﴿َ ﴾٢٩و َج َعلُوا لِلَّ ِه أَن َْدا ًدا لِ ُی ِضلُّوا َع ْن َسبِیلِ ِه ُق ْل َتَ َ َّت ُعوا َفإِنَّ َم ِصی َرک ُْم إِ ََل ال َّنا ِر ﴿ُ ﴾٣٠ق ْل لِ ِع َبا ِد َی

ِسا َو َعالنِ َی ًة ِم ْن َق ْب ِل أَنْ یَأْتِ َی یَ ْو ٌم ال بَ ْی ٌع ِفی ِه َوال ِخ ٌ
الل ﴿ ﴾٣١الل َُّه الَّ ِذی
الَّ ِذی َن آ َم ُنوا یُ ِقی ُموا َّ
الصال َة َویُ ْن ِفقُوا ِم َّام َر َز ْق َنا ُه ْم ِ ًّ
الس َام ِء َما ًء َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
الس َام َو ِ
ات ِر ْز ًقا لَک ُْم َو َس َّخ َر لَک ُُم الْ ُفلْکَ لِ َت ْج ِر َی ِفی الْ َب ْح ِر ِبأَ ْم ِر ِه
ات َواأل ْر َض َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
َخل ََق َّ

َو َس َّخ َر لَک ُُم األنْ َها َر ﴿َ ﴾٣٢و َس َّخ َر لَک ُُم الشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َدائِ َب ْی ِن َو َس َّخ َر لَک ُُم اللَّ ْی َل َوال َّن َها َر ﴿﴾٣٣
استاد پرهیزگار

ترجمه

اس لَ َعلَّ ُه ْم َی َت َذکَّ ُرونَ
ْض ُب الل َُّه األ ْمث ََال لِل َّن ِ
تُ ْؤتِی أُکُلَ َها ک َُّل ِح ٍ
ین ِبإِ ْذنِ َر ِّب َها َو َی ْ ِ
﴿َ ﴾٢٥و َمث َُل کَلِ َم ٍة َخبِی َث ٍة کَشَ َج َر ٍة َخبِی َث ٍة ا ْج ُتث َّْت ِم ْن َف ْوقِ األ ْر ِض َما لَ َها ِم ْن
الدنْ َیا َو ِفی
َق َرا ٍر ﴿ ﴾٢٦یُ َث ِّب ُت الل َُّه الَّ ِذی َن آ َم ُنوا بِالْ َق ْو ِل الثَّاب ِِت ِفی الْ َح َیا ِة ُّ
اآل ِخ َر ِة َویُ ِض ُّل الل َُّه الظَّالِ ِمی َن َویَ ْف َع ُل اللَّ ُه َما یَشَ ا ُء ﴿ ﴾٢٧أَل َْم تَ َر إِ ََل الَّ ِذی َن
َب َّدلُوا نِ ْع َم َة اللَّ ِه کُ ْف ًرا َوأَ َحلُّوا َق ْو َم ُه ْم َدا َر الْ َب َوا ِر ﴿َ ﴾٢٨ج َه َّن َم َی ْصلَ ْونَ َها َو ِب ْئ َس

الْ َق َرا ُر ﴿َ ﴾٢٩و َج َعلُوا لِلَّ ِه أَن َْدا ًدا لِ ُی ِضلُّوا َع ْن َسبِیلِ ِه ُق ْل َتَ َ َّت ُعوا َفإِنَّ َم ِصی َرک ُْم
الصال َة َو ُی ْن ِفقُوا ِم َّام َر َز ْق َنا ُه ْم
إِ ََل ال َّنا ِر ﴿ُ ﴾٣٠ق ْل لِ ِع َبا ِد َی الَّ ِذی َن آ َم ُنوا ُی ِقی ُموا َّ
ِسا َو َعالنِ َی ًة ِم ْن َق ْبلِ أَنْ یَأْتِ َی یَ ْو ٌم ال بَ ْی ٌع ِفی ِه َوال ِخ ٌ
الل ﴿ ﴾٣١الل َُّه الَّ ِذی
ِ ًّ
الس َام ِء َما ًء َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
الس َام َو ِ
ات ِر ْز ًقا
ات َواأل ْر َض َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
َخل ََق َّ
لَک ُْم َو َس َّخ َر لَک ُُم الْ ُفلْکَ لِ َت ْجر َِی ِفی الْ َب ْح ِر ِبأَ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر لَک ُُم األنْ َها َر ﴿﴾٣٢
َو َس َّخ َر لَک ُُم الشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َدائِ َب ْی ِن َو َس َّخ َر لَک ُُم اللَّ ْی َل َوال َّن َها َر ﴿﴾٣٣

هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش مىدهد .و خداوند براى مردم مثلها مىزند ،شاید متذكر شوند (و پند گیرند)! ()٢۵
(همچنین) «كلمه خبیثه» (و سخن آلوده) را به درخت ناپاىك تشبیه كرده كه از روى زمین بركنده شده ،و قرار و ثباىت ندارد)٢۶( .
خداوند كساىن را كه ایامن آوردند ،به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ،استوار مىدارد; هم در این جهان ،و هم در ِساى دیگر! و
ستمگران را گمراه مىسازد( ،و لطف خود را از آنها برمىگیرد) ; خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام مىدهد! ()٢۷
آیا ندیدى كساىن را كه نعمت خدا را به كفران تبدیل كردند ،و قوم خود را به ِساى نیستى و نابودى كشاندند؟! ()٢۸
(ِساى نیستى و نابودى ،هامن) جهنم است كه آنها در آتش آن وارد مىشوند; و بد قرارگاهى است! ()٢۹
آنها براى خدا همتایاىن قرار دادهاند ،تا (مردم را) از راه او (منحرف و) گمراه سازند; بگو(« :چند روزى از زندگى دنیا و لذات آن)
بهره گیرید; اما عاقبت كار شام به سوى آتش (دوزخ) است! سذللّه ()30
به بندگان من كه ایامن آوردهاند بگو مناز را برپا دارند; و از آنچه به آنها روزى دادهایم ،پنهان و آشكار ،انفاق كنند; پیش از آنكه
روزى فرا رسد كه نه در آن خرید و فروش است ،و نه دوستى! (نه با مال مىتوانند از كیفر خدا رهایى یابند ،و نه با پیوندهاى

مادى!) ()3١
خداوند هامن كىس است كه آسامنها و زمین را آفرید; و از آسامن ،آىب نازل كرد; و با آن ،میوهها(ى مختلف) را براى روزى شام (از
زمین) بیرون آورد; و كشتىها را مسخر شام گردانید ،تا بر صفحه دریا به فرمان او حركت كنند; و نهرها را (نیز) مسخر شام منود;
()3٢
و خورشید و ماه را -كه با برنامه منظمى دركارند -به تسخیر شام درآورد; و شب و روز را (نیز) مسخر شام ساخت; ()33

سوره ابراهیم

یم َر ِّب
َوآتَاک ُْم ِم ْن ک ُِّل َما َسأَلْ ُت ُمو ُه َوإِنْ تَ ُع ُّدوا نِ ْع َم َة اللَّ ِه ال تُ ْح ُصو َها إِنَّ اإلن َْسانَ لَظَلُو ٌم کَفَّا ٌر ﴿َ ﴾٣٤وإِ ْذ َق َال إِبْ َرا ِه ُ

اس َف َم ْن تَ ِب َع ِنی َفإِن َُّه ِم ِّنی
األص َنا َم ﴿َ ﴾٣٥ر ِّب إِنَّ ُه َّن أَضْ لَلْ َن کَ ِثی ًرا ِم َن ال َّن ِ
ا ْج َع ْل َه َذا الْ َبل ََد آ ِم ًنا َوا ْج ُن ْب ِنی َو َب ِن َّی أَنْ نَ ْع ُب َد ْ
یم ﴿َ ﴾٣٦ربَّ َنا إِنِّی أَ ْسکَ ْن ُت ِم ْن ُذ ِّریَّ ِتی ِب َوا ٍد َغ ْی ِر ِذی َز ْرعٍ ِع ْن َد بَ ْی ِتکَ الْ ُم َح َّر ِم َربَّ َنا لِ ُی ِقی ُموا
َو َم ْن َع َصانِی َفإِنَّکَ َغفُو ٌر َر ِح ٌ
اس تَ ْهوِی إِلَ ْیه ِْم َوا ْر ُز ْق ُه ْم ِم َن ال َّث َم َر ِ
الصال َة َفا ْج َع ْل أَ ْف ِئ َد ًة ِم َن ال َّن ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم َیشْ کُ ُرونَ ﴿َ ﴾٣٧ر َّب َنا إِنَّکَ تَ ْعل َُم َما نُ ْخ ِفی َو َما
َّ
الس َام ِء ﴿ ﴾٣٨الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذی َو َه َب لِی َع ََل الْ ِک َ َِب إِ ْس َام ِع َیل
نُ ْعلِ ُن َو َما َی ْخفَى َع ََل اللَّ ِه ِم ْن شَ ْی ٍء ِفی األ ْر ِض َوال ِفی َّ

الصال ِة َو ِم ْن ُذ ِّریَّ ِتی َربَّ َنا َوتَ َق َّب ْل ُد َعا ِء ﴿َ ﴾٤٠ربَّ َنا ا ْغ ِف ْر لِی
یع ُّ
یم َّ
الد َعا ِء ﴿َ ﴾٣٩ر ِّب ا ْج َعلْ ِنی ُم ِق َ
َوإِ ْس َح َاق إِنَّ َربِّی ل ََس ِم ُ
اب ﴿َ ﴾٤١وال تَ ْح َس َ ََّب الل ََّه َغا ِفال َع َّام َی ْع َم ُل الظَّالِ ُمونَ إِمنَّ َا ُی َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ َی ْو ٍم تَشْ خ َُص
َولِ َوالِ َد َّی َولِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َی ْو َم َیقُو ُم الْ ِح َس ُ
استاد پرهیزگار

ِفی ِه األبْ َصا ُر ﴿﴾٤٢

ترجمه

َوآتَاک ُْم ِم ْن ک ُِّل َما َسأَ ْل ُت ُمو ُه َو ِإنْ تَ ُع ُّدوا ِن ْع َم َة ال َّل ِه ال تُ ْح ُصو َها ِإنَّ اإلن َْسانَ لَظَلُو ٌم
یم َر ِّب ا ْج َع ْل َه َذا الْ َبل ََد آ ِم ًنا َوا ْج ُن ْب ِنی َوبَ ِن َّی أَنْ نَ ْع ُب َد
کَفَّا ٌر ﴿َ ﴾٣٤وإِ ْذ َق َال إِبْ َرا ِه ُ

و از هر چیزى كه از او خواستید ،به شام داد; و اگر نعمتهاى خدا را بشامرید ،هرگز آنها را شامره نتوانید كرد!
انسان ،ستمگر و ناسپاس است! ()3۴
(به یاد آورید) زماىن را كه ابراهیم گفت« :پروردگارا! این شهر ( مكه) را شهر امنى قرار ده! و من و فرزندانم را از

اس َف َم ْن تَ ِب َع ِنی َفإِن َُّه ِم ِّنی َو َم ْن
األص َنا َم ﴿َ ﴾٣٥ر ِّب إِنَّ ُه َّن أَضْ لَلْ َن کَ ِثی ًرا ِم َن ال َّن ِ
ْ

پرستش بتها دور نگاه دار! ()3۵

یم ﴿َ ﴾٣٦ر َّب َنا إِنِّی أَ ْسکَ ْن ُت ِم ْن ُذ ِّر َّی ِتی ِب َوا ٍد َغ ْی ِر ِذی
َع َصانِی َفإِنَّکَ َغفُو ٌر َر ِح ٌ

پروردگارا! آنها ( بتها) بسیارى از مردم را گمراه ساختند! هر كس از من پیروى كند از من است; و هر كس نافرماىن

اس تَ ْهوِی إِلَ ْیه ِْم
َز ْرعٍ ِع ْن َد بَ ْی ِتکَ الْ ُم َح َّر ِم َربَّ َنا لِ ُی ِقی ُموا ال َّصال َة َفا ْج َع ْل أَ ْف ِئ َد ًة ِم َن ال َّن ِ
َوا ْر ُز ْق ُه ْم ِم َن ال َّث َم َر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم َیشْ کُ ُرونَ ﴿َ ﴾٣٧ر َّب َنا إِنَّکَ تَ ْعل َُم َما نُ ْخ ِفی َو َما نُ ْع ِل ُن

من كند ،تو بخشنده و مهرباىن! ()3۶
پروردگارا! من بعىض از فرزندانم را در ِسزمین ىبآب و علفى ،در كنار خانهاى كه حرم توست ،ساكن ساختم تا مناز
را برپا دارند; تو دلهاى گروهى از مردم را متوجه آنها ساز; و از مثرات به آنها روزى ده; شاید آنان شكر تو را بجاى
آورند! ()3۷

الس َام ِء ﴿ ﴾٣٨الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذی
َو َما یَ ْخفَى َع ََل اللَّ ِه ِم ْن شَ ْی ٍء ِفی األ ْر ِض َوال ِفی َّ

پروردگارا! تو مىداىن آنچه را ما پنهان و یا آشكار مىكنیم; و چیزى در زمین و آسامن بر خدا پنهان نیست! ()3۸

الد َعا ِء ﴿َ ﴾٣٩ر ِّب
یع ُّ
َو َه َب لِی َع ََل الْ ِک َ َِب إِ ْس َام ِع َیل َوإِ ْس َح َاق إِنَّ َربِّی ل ََس ِم ُ

حمد خداى را كه در پیرى ،اسامعیل و اسحاق را به من بخشید; مسلام پروردگار من ،شنونده (و اجابت كننده)

الصال ِة َو ِم ْن ُذ ِّر َّی ِتی َر َّب َنا َوتَ َق َّب ْل ُد َعا ِء ﴿َ ﴾٤٠ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لِی
یم َّ
ا ْج َعلْ ِنی ُم ِق َ

اب ﴿َ ﴾٤١وال تَ ْح َس َ ََّب الل ََّه غَا ِفال َع َّام یَ ْع َم ُل
َولِ َوالِ َد َّی َولِلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن یَ ْو َم یَقُو ُم الْ ِح َس ُ
الظَّالِ ُمونَ إِمنَّ َا یُ َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ َی ْو ٍم تَشْ خ َُص ِفی ِه األبْ َصا ُر ﴿﴾٤٢

دعاست)3۹( .
پروردگارا :مرا برپا كننده مناز قرار ده ،و از فرزندانم (نیز چنین فرما) ،پروردگارا :دعاى مرا بپذیر! ()۴0
پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را ،در آن روز كه حساب برپا مىشود ،بیامرز! ()۴١
گامن مَب كه خدا ،از آنچه ظاملان انجام مىدهند ،غافل است! (نه ،بلكه كیفر) آنها را براى روزى تاخیر انداخته
است كه چشمها در آن (به خاطر ترس و وحشت) از حركت بازمىایستد)۴٢( ...
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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 حجر

رش َخلَ ْق َت ُه ِم ْن َصل َْص ٍ
ال ِم ْن َح ََمٍ َم ْس ُنونٍ
ألس ُج َد لِ َب َ ٍ
َق َال یَا إِبْلِ ُ
الساجِ ِدی َن ﴿َ ﴾٣٢ق َال ل َْم أَکُ ْن ْ
یس َما لَکَ أَال تَکُونَ َم َع َّ
ین ﴿َ ﴾٣٥ق َال َر ِّب َفأَن ِْظ ْرنِی إِ ََل َی ْو ِم
یم ﴿َ ﴾٣٤وإِنَّ َعلَ ْیکَ اللَّ ْع َن َة إِ ََل َی ْو ِم ِّ
الد ِ
﴿َ ﴾٣٣ق َال َفا ْخ ُر ْج ِم ْن َها َفإِنَّکَ َرجِ ٌ
ُوم ﴿َ ﴾٣٨ق َال َر ِّب ِِبَا أَ ْغ َو ْی َت ِنی أل َز ِّی َن َّن لَ ُه ْم ِفی
ُی ْب َعثُونَ ﴿َ ﴾٣٦ق َال َفإِنَّکَ ِم َن الْ ُم ْنظَ ِری َن ﴿ ﴾٣٧إِ ََل َی ْو ِم الْ َو ْق ِت الْ َم ْعل ِ
ِص ٌ
یم ﴿ ﴾٤١إِنَّ ِع َبا ِدی
اط َعل ََّی ُم ْس َت ِق ٌ
األ ْر ِض َوأل ْغ ِویَ َّن ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿ ﴾٣٩إِال ِع َبا َدکَ ِم ْن ُه ُم الْ ُم ْخل َِصی َن ﴿َ ﴾٤٠ق َال َه َذا ِ َ
اب
لَ ْی َس لَکَ َعلَ ْیه ِْم ُسلْطَانٌ إِال َم ِن اتَّ َب َعکَ ِم َن الْغَاوِی َن ﴿َ ﴾٤٢وإِنَّ َج َه َّن َم لَ َم ْو ِع ُد ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿ ﴾٤٣لَ َها َس ْب َع ُة أَ ْب َو ٍ
اب ِم ْن ُه ْم ُج ْز ٌء َمق ُْسو ٌم ﴿ ﴾٤٤إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی َج َّن ٍ
الم آ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾٤٦ونَ َز ْع َنا َما ِفی
لِک ُِّل بَ ٍ
ات َو ُع ُیونٍ ﴿ ﴾٤٥ا ْد ُخلُو َها ب َِس ٍ
ُس ٍر ُم َتقَا ِبلِی َن ﴿ ﴾٤٧ال َی َم ُّس ُه ْم ِفی َها ن ََص ٌب َو َما ُه ْم ِم ْن َها ِِبُ ْخ َرجِ ی َن ﴿ ﴾٤٨نَ ِّب ْئ ِع َبا ِدی
ُص ُدو ِر ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َوانًا َع ََل ُ ُ
یم ﴿َ ﴾٥٠ونَ ِّب ْئ ُه ْم َع ْن ضَ ْی ِ
یم ﴿﴾٥١
ف إِ ْب َرا ِه َ
اب األلِ ُ
أَنِّی أَنَا الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
یم ﴿َ ﴾٤٩وأَنَّ َع َذابِی ُه َو الْ َع َذ ُ

ترجمه

رش
ألس ُجدَ لِ َب َ ٍ
َق َال یَا إِبْلِ ُ
الساجِ ِدی َن ﴿َ ﴾٣٢ق َال ل َْم أَکُ ْن ْ
یس َما لَکَ أَال تَکُونَ َم َع َّ
ال ِم ْن َح َ ٍ
َخ َل ْق َتهُ ِم ْن َصل َْص ٍ
یم ﴿﴾٣٤
َم َم ْس ُنونٍ ﴿َ ﴾٣٣ق َال َفا ْخ ُر ْج ِم ْن َها َفإِنَّکَ َرجِ ٌ
ین ﴿َ ﴾٣٥ق َال َر ِّب َفأَن ِْظ ْرنِی إِ ََل َی ْو ِم ُی ْب َعثُونَ ﴿﴾٣٦
َوإِنَّ َعلَ ْیکَ اللَّ ْع َن َة إِ ََل َی ْو ِم الدِّ ِ
ُوم ﴿َ ﴾٣٨ق َال َر ِّب ِبِ َا
َق َال َفإِنَّکَ ِم َن الْ ُم ْنظَرِی َن ﴿ ﴾٣٧إِ ََل َی ْو ِم الْ َو ْق ِت الْ َم ْعل ِ
أَ ْغ َو ْی َت ِنی أل َز ِّی َن َّن لَ ُه ْم ِفی األ ْر ِض َوأل ْغ ِو َی َّن ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿ ﴾٣٩إِال ِع َبا َد کَ ِم ْن ُه ُم
ِص ٌ
یم ﴿ ﴾٤١إِنَّ ِع َبا ِدی لَ ْی َس لَکَ َعلَ ْیه ِْم
اط َعل ََّی ُم ْس َت ِق ٌ
الْ ُم ْخل َِصی َن ﴿َ ﴾٤٠ق َال َه َذا ِ َ
ُسلْطَانٌ إِال َم ِن اتَّ َب َعکَ ِم َن الْغَاوِی َن ﴿َ ﴾٤٢وإِنَّ َج َه َّن َم لَ َم ْو ِعدُ ُه ْم أَ ْج َم ِعی َن ﴿﴾٤٣
اب ِم ْن ُه ْم ُج ْز ٌء َمق ُْسو ٌم ﴿ ﴾٤٤إِنَّ الْ ُم َّت ِقی َن ِفی َج َّن ٍ
ات َو ُع ُیونٍ
اب لِک ُِّل بَ ٍ
لَ َها َس ْب َع ُة أَبْ َو ٍ
الم آ ِم ِنی َن ﴿َ ﴾٤٦ونَ َز ْع َنا َما ِفی ُصدُ و ِر ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َوانًا َع ََل
﴿ ﴾٤٥ا ْد ُخلُو َها ب َِس ٍ
ُس ٍر ُم َتقَا ِبلِی َن ﴿ ﴾٤٧ال یَ َم ُّس ُه ْم ِفی َها ن ََص ٌب َو َما ُه ْم ِم ْن َها ِبِ ُ ْخ َرجِ ی َن ﴿ ﴾٤٨نَ ِّب ْئ
ُُ
یم ﴿َ ﴾٥٠ونَ ِّب ْئ ُه ْم
اب األلِ ُ
ِع َبا ِدی أَنِّی أَنَا الْ َغفُو ُر ال َّر ِح ُ
یم ﴿َ ﴾٤٩وأَنَّ َع َذابِی ُه َو الْ َع َذ ُ
َع ْن ضَ ْی ِ
یم ﴿﴾٥١
ف إِبْ َرا ِه َ

(خداوند) فرمود« :اى ابلیس! چرا با سجدهكنندگان نیستى؟!» ()32
گفت« :من هرگز براى برشى كه او را از گل خشكیدهاى كه از گل بدبویى گرفته شده است آفریدهاى ،سجده نخواهم كرد!» ()33
فرمود« :از صف آنها ( فرشتگان) بیرون رو ،كه راندهشدهاى (از درگاه ما!))34( .
و لعنت (و دورى از رحمت حق) تا روز قیامت بر تو خواهد بود!» ()3۵
گفت« :پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار!)» ()3۶
فرمود« :تو از مهلت یافتگاىن! ()3۷
(اما نه تا روز رستاخیز ،بلكه) تا روز وقت معینى)3۸( ».
گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى ،من (نعمتهاى مادى را) در زمین در نظر آنها زینت مىدهم ،و همگى را گمراه خواهم ساخت)3۹( ،

مگر بندگان مخلصت را)40( ».
فرمود« :این راه مستقیمى است كه بر عهده من است (و سنت همیشگیم))41( ...
كه بر بندگانم تسلط نخواهى یافت; مگر گمراهاىن كه از تو پیروى مىكنند; ()42
و دوزخ ،میعادگاه همه آنهاست! ()43
هفت در دارد; و براى هر درى ،گروه معینى از آنها تقسیم شدهاند! ()44
به یقین ،پرهیزگاران در باغها(ى ُسسبز بهشت) و در كنار چشمهها هستند)4۵( .
(فرشتگان به آنها مىگویند ):داخل این باغها شوید با سالمت و امنیت! ()4۶
هر گونه غل ( حسد و كینه و دشمنى) را از سینه آنها برمىكنیم (و روحشان را پاك مىسازیم); در حاَل كه همه برابرند ،و بر تختها روبهروى یكدیگر
قرار دارند)4۷( .
هیچ خستگى و تعبى در آنجا به آنها منىرسد ،و هیچ گاه از آن اخراج منىگردند! ()4۸
بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم! ()4۹

و (اینكه) عذاب و كیفر من ،هامن عذاب دردناك است! ()۵0
و به آنها از مهامنهاى ابراهیم خرب ده! ()۵1
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به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
موفق و مؤید باشید

