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



:ثتلفظ حرف
باال ، همراه با حالت -جلو-متاس رس زبان با لبه ی دندانهای پیشین از 

دمیدگی ادا می شود 
.مثل ثواب. ( تولید نشود" سوت " ، صدای ثاءباید دقت کرد که در تلفظ حرف ) 

باال متاس( پیشین) هنگامی که زبان با لبه ی دندان های جلو : حالت دمیدگی
پیدا می کند باید همزمان هوای داخل دهان را به بیرون هدایت کنیم که به 

«ث». می گوییم" دمیدگی " این حالت 



وَء ِبَجَهالٍَة ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَ  إِنَّ ﴾١١٩﴿ِحیٌم ْعِدَها لََغُفوٌر رَ لَِک َوأَْصلَُحوا إِنَّ َربََّک ِمْن بَ ثُمَّ إِنَّ َربََّک لِلَِّذیَن َعِملُوا السُّ

ًة َقانًِتا لِلَِّه َحِنیًفا َولَْم یَُک ِمَن الُْمرْشِِکیَن  اٍط ُمْسَتِقیٍم َشاِکًرا ألنُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إََِل ِصَ ﴾١٢٠﴿إِبَْراِهیَم کَاَن أُمَّ

الِِحیَن ﴾١٢١﴿ نَْیا َحَسَنًة َوإِنَُّه ِفی اآلِخرَِة لَِمَن الصَّ بَْراِهیَم َحِنیًفا ثُمَّ أَْوَحْیَنا إِلَْیَک أَِن اتَِّبْع ِملََّة إِ ﴾١٢٢﴿َوآتَْیَناُه ِفی الدُّ

ْبُت َعََل الَِّذیَن اْخَتلَُفوا ِفیِه َوإِنَّ ﴾١٢٣﴿َوَما کَاَن ِمَن الُْمرْشِِکیَن  َا ُجِعَل السَّ اَمِة ِفیاَم  َربََّک لََیْحکُُم بَْیَنُهْم یَْوَم الِْقیَ إَِّنَّ

بََّک ُهَو ِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتی ِهَی أَْحَسُن إِنَّ رَ اْدُع إََِل َسِبیِل َربَِّک ِبالِْحکَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَ ﴾١٢٤﴿کَانُوا ِفیِه یَْخَتلُِفوَن 

َو َخْیٌر ُتْم ِبِه َولَِِئْ َصََبْتُْم لَهُ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِِبِْثِل َما ُعوِقبْ ﴾١٢٥﴿أَْعلَُم ِِبَْن َضلَّ َعْن َسِبیلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهَتِدیَن 

اِبِریَن  إِنَّ اللََّه َمَع ﴾١٢٧﴿ی َضْیٍق ِمامَّ یَْمکُُروَن َواْصَِبْ َوَما َصَْبَُک إِال ِباللَِّه َوال تَْحَزْن َعلَْیِهْم َوال تَُک فِ ﴾١٢٦﴿لِلصَّ

﴾١٢٨﴿الَِّذیَن اتََّقْوا َوالَِّذیَن ُهْم ُمْحِسُنوَن 

ارساء/ نحل سوره 

استاد پرهیزگار



وَء ِبَجَهالٍَة ثُ  وا إِنَّ َربََّک مَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِک َوأَْصلَحُ ثُمَّ إِنَّ َربََّک لِلَِّذیَن َعِملُوا السُّ

ًة َقانًِتا لِ ﴾١١٩﴿ِمْن بَْعِدَها لََغُفوٌر َرِحیٌم  َن لَِّه َحِنیًفا َولَْم یَُک مِ إِنَّ إِبْرَاِهیَم کَاَن أُمَّ

َوآتَْیَناُه ﴾١٢١﴿اٍط ُمْسَتِقیٍم َشاِکرًا ألنُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إََِل ِصَ ﴾١٢٠﴿الُْمرْشِِکیَن 

الِ  نَْیا َحَسَنًة َوإِنَُّه ِفی اآلِخرَِة لَِمَن الصَّ اتَِّبْع ثُمَّ أَْوَحْیَنا إِلَْیَک أَنِ ﴾١٢٢﴿ِحیَن ِفی الدُّ

ْبُت َعََل الَّ ﴾١٢٣﴿ِملََّة إِبْرَاِهیَم َحِنیًفا َوَما کَاَن ِمَن الُْمرْشِِکیَن  َا ُجِعَل السَّ ِذیَن إَِّنَّ

﴾١٢٤﴿لُِفوَن َم الِْقَیاَمِة ِفیاَم کَانُوا ِفیِه یَْختَ اْخَتلَُفوا ِفیِه َوإِنَّ َربََّک لََیْحکُُم بَْیَنُهْم یَوْ 

َسُن إِنَّ َحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتی ِهَی أَحْ اْدُع إََِل َسِبیِل َربَِّک ِبالِْحکَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الْ 

َوإِْن َعاَقْبُتْم ﴾١٢٥﴿لَُم ِبالُْمْهَتِدیَن َربََّک ُهَو أَْعلَُم ِِبَْن َضلَّ َعْن َسِبیلِِه َوُهَو أَعْ 

اِبِریَن َفَعاِقُبوا ِِبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِِئْ َصََبْتُ  َواْصَِبْ َوَما ﴾١٢٦﴿ْم لَُهَو َخْیٌر لِلصَّ

إِنَّ اللََّه َمَع ﴾١٢٧﴿ی َضْیٍق ِمامَّ یَْمکُُروَن َصَْبَُک إِال ِباللَِّه َوال تَْحزَْن َعلَْیِهْم َوال تَُک فِ 

﴾١٢٨﴿الَِّذیَن اتََّقْوا َوالَِّذیَن ُهْم ُمْحِسُنوَن 

اند، اند، سپس توبه كرده و در مقام جَبان برآمدهاما پروردگارت نسبت به آنها كه از روى جهالت، بدى كرده

(11۹). پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است

(120); و از مرشكان نبود; خاَل از هر گونه انحراف; امتى بود مطیع فرمان خدا(به تنهایى)ابراهیم 

(121)! و به راهى راست هدایت َّنود; خدا او را برگزید; شكرگزار نعمتهاى پروردگار بود

(122)! و در آخرت از نیكان است; نیكویى دادیم(همت)ما در دنیا به او 

(123)!پیروى كن-كه ایامىن خالص داشت و از مرشكان نبود-سپس به تو وحى فرستادیم كه از آیین ابراهیم 

رت روز و پروردگا; فقط بعنوان یك مجازات بود، كه در آن هم اختالف كردند(براى یهود)روز شنبه (تحریمهاى)

(124)! كندقیامت، در آنچه اختالف داشتند، میان آنها داورى مى

!  اظره كنو با آنها به روىش كه نیكوتر است، استدالل و من! با حكمت و اندرز نیكو، به راه پروردگارت دعوت َّنا

.  تیافتگان داناتر اسو او به هدایت; داند چه كىس از راه او گمراه شده استپروردگارت، از هر كىس بهرت مى

(12۵)

د، این كار و اگر شكیبایى كنی! و هر گاه خواستید مجازات كنید، تنها ِبقدارى كه به شام تعدى شده كیفر دهید

(12۶). براى شكیبایان بهرت است

و از ! شوآنها، اندوهگین و دلرسد م(كارهاى)و بخاطر ! صَب كن، و صَب تو فقط براى خدا و به توفیق خدا باشد

(12۷)! هاى آنها، در تنگنا قرار مگیرتوطئه

(12۸). اند، و كساىن كه نیكوكارندخداوند با كساىن است كه تقوا پیشه كرده

ترجمه



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

اتَِنا إِنَّه ُهَو ُُنِیَُه ِمْن آیَ  األْقََص الَِّذی بَاَرکَْنا َحْولَُه لِ ُسْبَحاَن الَِّذی أرَْسَى ِبَعْبِدِه لَْیال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إََِل الَْمْسِجدِ 

ِمیُع الَْبِصیُر  یََّة َمْن ﴾٢﴿ال تَتَِّخُذوا ِمْن ُدونِی َوِکیال َوآتَْیَنا ُموََس الِْکَتاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَِبِنی إِرْسَائِیَل أَ ﴾١﴿السَّ ُذرِّ

ا ِسُدنَّ ِفی األْرِض َمرَّتَْیِن َولََتْعلُ َوَقَضْیَنا إََِل بَِنی إرْسائِیَل ِفی الِْکَتاِب لَُتفْ ﴾٣﴿َحَملَْنا َمَع نُوحٍ إِنَُّه کَاَن َعْبًدا َشکُوًرا  نَّ ُعلُوًّ

یَاِر َوکَاَن وَ َفإَِذا َجاَء َوْعُد أُوالُهاَم بََعْثَنا َعلَْیکُْم ِعَباًدا لََنا أُولِی بَأٍْس شَ ﴾٤﴿کَِبیًرا  ﴾٥﴿ُعوال ْعًدا َمفْ ِدیٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ

َ نَِفیًرا ثُمَّ َرَدْدنَا لَکُُم الْکَرََّة َعلَْیِهْم َوأَْمَدْدنَاکُْم ِبأَْمَواٍل َوبَِنیَن َوجَ  ََ  َوإِْن إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ألنُْفِسکُمْ ﴾٦﴿َعلَْناکُْم أَکْ

َل َمرَّ أََسأْتُْم َفلََها َفإَِذا َجاَء َوْعُد اآلِخرَِة لَِیُسوُءوا ُوُجوَهکُْم َولَِیْدُخلُوا الْ  ُ َمْسِجَد کَاَم َدَخلُوُه أَوَّ ﴾٧﴿وا َما َعلَْوا تَْتِبیًرا ٍة َولُِیَتَبِّ

استاد عبدالباسط

ارساءسوره 



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ََص الَِّذی ِجِد الَْحَراِم إََِل الَْمْسِجِد األقْ ُسْبَحاَن الَِّذی أرَْسَى ِبَعْبِدِه لَْیال ِمَن الَْمسْ 

ِمیُع الَْبِصیُر بَاَرکَْنا َحْولَُه لُُِنِیَُه ِمْن آیَاتَِنا إِنَّه ُهَو ال َوآتَْیَنا ُموََس ﴾١﴿سَّ

یََّة ﴾٢﴿تَِّخُذوا ِمْن ُدونِی َوِکیال الِْکَتاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَِبِنی إرِْسَائِیَل أاَل تَ  ُذرِّ

ائِیَل ِفی َوَقَضْیَنا إََِل بَِنی إرْس ﴾٣﴿َمْن َحَملَْنا َمَع نُوحٍ إِنَُّه کَاَن َعْبًدا َشکُوًرا 

ا کَِبیًرا الِْکَتاِب لَُتْفِسُدنَّ ِفی األْرِض َمرَّتَْیِن َولَ  َفإَِذا َجاَء َوْعُد ﴾٤﴿َتْعلُنَّ ُعلُوًّ

یَاِر وَ أُوالُهاَم بََعْثَنا َعلَْیکُْم ِعَباًدا لََنا أُولِی بَأٍْس  کَاَن  َشِدیٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ

ِنیَن َوأَْمَدْدنَاکُْم ِبأَْمَواٍل َوبَ ثُمَّ َرَدْدنَا لَکُُم الْکَرََّة َعلَْیِهمْ ﴾٥﴿َوْعًدا َمْفُعوال 

َ نَِفیًرا  ََ لََها ِسکُْم َوإِْن أََسأْتُْم فَ إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ألنْفُ ﴾٦﴿َوَجَعلَْناکُْم أَکْ

َل ْدُخلُوا الَْمْسِجَد کَاَم َدَخلُو َفإَِذا َجاَء َوْعُد اآلِخرَِة لَِیُسوُءوا ُوُجوَهکُْم َولِیَ  ُه أَوَّ

ُوا َما َعلَْوا تَْتِبیًرا  ﴾٧﴿َمرٍَّة َولُِیَتَبِّ

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
كه -اش را در یك شب، از مسجد الحرام به مسجد االقَص پاك و منزه است خدایى كه بنده

او شنوا چرا كه; برد، تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیم-ایمگرداگردش را پربركت ساخته
(1). و بیناست

غیر ما (:یمو گفت); و آن را وسیله هدایت بنى ارسائیل ساختیم; ما به موَس كتاب آسامىن دادیم
(2)! گاه خود قرار ندهیدرا تكیه

مانند او شام هم). او بنده شكرگزارى بود! سوار كردیم(بر كشتى)اى فرزندان كساىن كه با نوح 
(3)(!باشید، تا نجات یابید

اعالم كردیم كه دوبار در زمین فساد خواهید كرد، و(تورات)ما به بنى ارسائیل در كتاب 
(4). جویى بزرگى خواهید َّنودبرترى

نگیزیم هنگامى كه نخستین وعده فرا رسد، گروهى از بندگان پیكارجوى خود را بر ضد شام میا
;  نندكها را جستجو مى، خانه(حتى براى به دست آوردن مجرمان; تا شام را سخت در هم كوبند)

(۵)! اى است قطعىو این وعده
و ; كردو شام را به وسیله داراییها و فرزنداىن كمك خواهیم; كنیمسپس شام را بر آنها چیره مى

(۶). دهیمقرارمى(از دشمن)نفرات شام را بیشرت 
هنگامى كه و. كنیدو اگر بدى كنید باز هم به خود مى; كنیداگر نیىك كنید، به خودتان نیىك مى

آثار غم و اندوه در (آنچنان دشمن بر شام سخت خواهد گرفت كه)وعده دوم فرا رسد، 
;  ندشوند هامن گونه كه بار اول وارد شدمى(االقَص)و داخل مسجد ; شودصورتهایتان ظاهر مى

(۷). كوبندگیرند، در هم مىو آنچه را زیر سلطه خود مى

ترجمه





با استفاده ازکلامت داده شده ،  معانی کلامت را حدس بزنید 

عمل می کنند ، ایامن می آورند ،
آخرتکسانی که ، اینکه،کارهای خوب ، هدایت می کند ، بزرگ 

هدایت می کندیَهدی

کسانی کهالَّذینَ 

انجام می دهندیَعَملونَ 
عمل می کنند

کارهای خوب

که،اینکه،قطعاً 

بزرگ

صالِحات

اَنَّ 

یرَةکَبیر،کَب
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



با استفاده ازکلامت داده شده ،  معانی کلامت را حدس بزنید 

عمل می کنند ، ایامن می آورند ،
آخرتکسانی که ، اینکه،کارهای خوب ، هدایت می کند ، بزرگ 

ایامن می آورندیُؤِمنونَ 

قیامتآخرت ، ءاِخرَة

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ترکیبات

قرآناین هامنا آنَ الُقر هَذا اِنَّ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

کسانی که انجام می دهند اِلحاِت الَّذیَن یَعَملوَن الّص 
کارهای خوب

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

پاداشی بزرگیًرااَجًرا کَب

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

ایامن َّنی آورند ِخرَةآل ال یُؤِمنوَن با 
به آخرت

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

عذابی دردناکاًم َعذابًا اَلی

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



اِنَّ هذاالُقرآَن یَهدی ِهَی أقَومُ ( 1

به چیزی که درست ترین و ماندگارترین استقطعاً این قرآن هدایت می کند (1

ترجمه

به چیزی که درست ترین و ماندگارترین است(...  ...  ...  ... 1



ُ املؤِمنیَن الَّذیَن یَعَملونَ (2 الّصالِحاتَو یَُبرشِّ

کارهای خوب مؤمنان ، کسانی که و بشارت می دهد به (2
می دهند انجام 

ترجمه

............................و بشارت می دهد به (2



قطعاً برای آنها پاداشی بزرگ است

اَنَّ لَُهم اَجراً کَبیراً 
ترجمه



ِباآلِخرَةِ الَِّذيَن الَ يُْؤِمُنونَ واَنَّ ( 3

.آخرتوقطعاً کسانی که ایامن َّنی آورند به (3

ترجمه



﴾10لِياًم ﴿أَْعَتْدنَا لَُهْم َعَذابًا أَ ( 4

برای آنها عذابی دردناکآماده کرده ایم (4

ترجمه

....................آماده کرده ایم (4



.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

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
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فهرست

تالوت1

(ترکیبات ) فعالیت دّوم3

(انس با قرآن) فعالیت سّوم 4

(کلامت جدید ) فعالیت اّول2



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



َک ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسلَْنا َقْبلَ ﴾٧٦﴿ُثوَن ِخالَفَک إاِل َقلِیال َوإِْن کَاُدوا لََیْسَتِفزُّونََک ِمَن األْرِض لُِیْخرُِجوَک ِمْنَها َوإًِذا ال یَلْبَ 

ْمِس إََِل َغَسِق اللَّیْ ﴾٧٧﴿ِمْن ُرُسلَِنا َوال تَِجُد لُِسنَِّتَنا تَْحِویال  الَة لُِدلُوِک الشَّ ْجِر ِل َوُقرْآَن الَْفْجِر إِنَّ ُقرْآَن الْفَ أَِقِم الصَّ

ْد ِبِه نَاِفلًَة لََک َعََس أَْن یَْبَعثَ ﴾٧٨﴿کَاَن َمْشُهوًدا  َوُقْل َربِّ أَْدِخلِْنی ﴾٧٩﴿َک َربَُّک َمَقاًما َمْحُموًدا َوِمَن اللَّْیِل َفَتَهجَّ

نَّ َوُقْل َجاَء الَْحقُّ َوزََهَق الَْباِطُل إِ ﴾٨٠﴿ا نَِصیًرا ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِنی ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل لِی ِمْن لَُدنَْک ُسلْطَانً 

﴾٨٢﴿َن َوال یَِزیُد الظَّالِِمیَن إاِل َخَساًرا َونَُنزُِّل ِمَن الُْقرْآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِنی﴾٨١﴿الَْباِطَل کَاَن زَُهوًقا 

 ُّ ُه الرشَّ ُُوًسا َوإَِذا أَنَْعْمَنا َعََل اإلنَْساِن أَْعرََض َونَأَى ِبَجانِِبِه َوإَِذا َمسَّ َربُّکُْم ُقْل کُلٌّ یَْعَمُل َعََل َشاِکلَِتِه فَ ﴾٨٣﴿ کَاَن یَ

وُح ِمْن أَْمِر َربِّی وَ ﴾٨٤﴿أَْعلَُم ِِبَْن ُهَو أَْهَدى َسِبیال  َما أُوتِیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِل َقلِیالَویَْسأَلُونََک َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّ

َُْنا لََنْذَهََبَّ ِبالَِّذی أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ثُمَّ ال تَِجُد لَ ﴾٨٥﴿ ﴾٨٦﴿َک ِبِه َعلَْیَنا َوِکیال َولَِِئْ ِش
استاد عبدالباسط

ارساءسوره 



َک إِال َک ِمْنَها َوإًِذا ال یَلَْبُثوَن ِخالفَ َوإِْن کَاُدوا لََیْسَتِفزُّونََک ِمَن األْرِض لُِیْخرُِجو 

﴾٧٧﴿ِویال َنا َوال تَِجُد لُِسنَِّتَنا تَحْ ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسلَْنا َقْبلََک ِمْن ُرُسلِ ﴾٧٦﴿َقلِیال 

ْمِس إََِل َغَسِق اللَّْیلِ  الَة لُِدلُوِک الشَّ ْجِر کَاَن َوُقرْآَن الَْفْجِر إِنَّ ُقرْآَن الْفَ أَِقِم الصَّ

ْد ِبِه نَاِفلًَة لَکَ ﴾٧٨﴿َمْشُهوًدا  َقاًما  َعََس أَْن یَْبَعَثَک َربَُّک مَ َوِمَن اللَّْیِل َفَتَهجَّ

ْجِنی ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل َوُقْل َربِّ أَْدِخلِْنی ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِر ﴾٧٩﴿َمْحُموًدا 

ُل إِنَّ الَْباِطَل کَانَ َوُقْل َجاَء الَْحقُّ َوزََهَق الَْباطِ ﴾٨٠﴿لِی ِمْن لَُدنَْک ُسلْطَانًا نَِصیًرا 

ٌة لِلُْمْؤِمِنیَن َوال یَِزیُد َونَُنزُِّل ِمَن الُْقرْآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحمَ ﴾٨١﴿زَُهوًقا 

ا  َونَأَى ِبَجانِِبِه َوإِذَ َوإَِذا أَنَْعْمَنا َعََل اإلنَْساِن أَْعرََض ﴾٨٢﴿الظَّالِِمیَن إِال َخَساًرا 

ُُوًسا  ُّ کَاَن یَ ُه الرشَّ َو َربُّکُْم أَْعلَُم ِِبَْن هُ ُقْل کُلٌّ یَْعَمُل َعََل َشاِکلَِتِه فَ ﴾٨٣﴿َمسَّ

وُح ِمنْ ﴾٨٤﴿أَْهَدى َسِبیال  ْم  أَْمِر َربِّی َوَما أُوتِیتُ َویَْسأَلُونََک َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّ

َُْنا لََنْذَهََبَّ ِبالَِّذی﴾٨٥﴿ِمَن الِْعلِْم إِال َقلِیال  ُد لََک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ثُمَّ ال تَجِ َولَِِئْ ِش

﴾٨٦﴿ِبِه َعلَْیَنا َوِکیال 

اه چنین و هرگ!تو را از این رسزمین بلغزانند، تا از آن بیرونت كنند(با نیرنگ و توطُه)و نزدیك بود 
(76)! ماندندو پس از تو، جز مدت كمى باقى منى(گرفتار مجازات سخت الهى شده،)كردند، مى

دگرگوىن و هرگز براى سنت ما تغییر و; پیامرباىن است كه پیش از تو فرستادیم(ما در مورد)این سنت 
(77)! نخواهى یافت

)جر و همچنین قرآن ف; برپا دار(نیمه شب)تا نهایت تاریىك شب (هنگام ظهر)مناز را از زوال خورشید 
(78)! است(فرشتگان شب و روز)چرا كه قرآن فجر، مشهود ; را(مناز صبح

د است امی; این یك وظیفه اضاىف براى توست! بخوان(و مناز)قرآن (از خواب برخیز، و)و پاىس از شب را 
(7۹)! پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد

و از سوى خود، حجتى! با صداقت وارد كن، و با صداقت خارج ساز(در هر كار،)مرا ! پروردگارا»: و بگو
(80)« !یارى كننده برایم قرار ده

(81)« !یقینا باطل نابود شدىن است; حق آمد، و باطل نابود شد»: و بگو
(و زیان)و ستمگران را جز خرسان ; كنیمو از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى

(82). افزایدمنى
(رتینكم)و هنگامى كه ; شودگرداند و متكربانه دور مىروى مى(از حق)بخشیم، هنگامى كه به انسان نعمت مى

(83)! گرددمایوس مى(از همه چیز)رسد، بدى به او مى

وتر و پروردگارتان كساىن را كه راهشان نیك; كندخود عمل مى(و خلق و خوى)هر كس طبق روش »: بگو
(84)« .شناسداست، بهرت مى
شام و جز اندىك از دانش، به; روح از فرمان پروردگار من است»: كنند، بگوسوال مى« روح»و از تو درباره 

(8۵)« !داده نشده است
رابر ما، از تو یاىب كه در بسپس كَس را منى; گیریمایم، از تو مىو اگر بخواهیم، آنچه را بر تو وحى فرستاده

(86)... دفاع كند

ترجمه



کلامت جدید



بگوُقل
باطل 
بیهوده

بود،است

بگو ،روشن،دشمن، ستمگران ،بود، پوچ و بیهوده

باِطل

کانَ 
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



ظالِمینَ 
ظاملان

ستمگران

دشمن

آشکار
روشن

َعُدوّ 

ُمبین

بگو ،روشن،دشمن، ستمگران ،بود، پوچ و بیهوده

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





اِنَّ َفضلَهُ 
لِلمؤِمنینَ 

ُقل جاَء الَحقُّ 

بگو حّق 
آمد

ترکیبات

درمان و 
رحمتی برای 

مؤمنان

قطعاً لطف و 
بخشش او

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



بیراً کاَن َعلَیَک کَ

برتو بزرگ 
است

یطا نَ اِنَّ الشَّ

قطعاً شیطان

اً َعُدّواً ُمبین

دشمنی 
آشکار است

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



ْيطَاَن كَاَن لإِِلنَْسا(1 ِبيًنا ﴿إِنَّ الشَّ ا مُّ ﴾۵3ِن َعُدوًّ

آشکاردشمنی انسان است برای هامنا شیطان ( 1

ترجمه

دشمنی آشکار..................................( 1



ْيِهْم ُسلْطَانٌ إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَ (2

سلطیهیچ تنیست (ای شیطان) قطعاً تورا بر بندگان من (2

ترجمه

تسلطیهیچ(..... شیطانای (....................) 2



اِنَّه کاَن ِبکُم َرحیامً (3

به شام مهربان است( خدا)هامنا او (3

ترجمه

....  ....  ....  ....( خدا(....  .... )3



اً لَیَك کَبیر اِنَّ َفضلَه کاَن عَ (4

(سیاربو )بزرگ ( ای پیامرب )بر تو اواست قطعاً لطف و بخشش (4

ترجمه

(بسیارو ....)( ای پیامرب )(....  ....  ....  ....  ....  ....  4



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


