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فهرست



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



تلّفظ مي شود؛ فقط به همراه آن، صدا « س»مانند « صاد»حرف «ص»حرف 

م)پرحجم تلّفظ مي شود  ه اين كار گلو را پرحجم كنيد؛ ببراي (. سني ُمفخَّ

«  ص»تأكيد مي شود كه هنگام تلّفظ . اصطالح عاميانه باد در گلو بيندازيد

نَُصوحاً َصَدَق ـــ َقَصَص ـــ ُُصَِفْت ـــ. نبايد صداي سوت شديد شنيده شود

ـــ نَواِِص ـــ إُْصاً ـــ َمِحيُص 



ًا َونَِذیرً  ُمکٍْث َونَزَّلَْناُه َوُقرْآنًا َفرَْقَناُه لَِتْقَرأَُه َعََل النَّاِس َعََل ﴾١٠٥﴿ا َوِبالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوِبالَْحقِّ نََزَل َوَما أَْرَسلَْناَک إاِل ُمَبرشِّ

وَن لذِأَذْ ُقْل آِمُنوا ِبِه أَْو ال تُْؤِمُنوا إِنَّ الَِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم ِمْن َقْبلِِه إِ ﴾١٠٦﴿تَْنِزیال  دً ََذا یُْتََل َعلَْیِهْم یَِخرُّ ﴾١٠٧﴿ا َقاِن ُسجَّ

وَن لذِأَْذَقاِن یَْبکُوَن َویَِزیُدُهْم ُخشُ ﴾١٠٨﴿َویَُقولُوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا إِْن کَاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفُعوال  ُقِل اْدُعوا اللََّه ﴾١٠٩﴿وًعا َویَِخرُّ

َوُقِل ﴾١١٠﴿یال  بَْیَن ََذلَِک َسبِ َک َوال تَُخاِفْت ِبَها َوابَْتِِ أَِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَیًّا َما تَْدُعوا َفلَُه األْساَمُء الُْحْسَنى َوال تَْجَهْر ِبَصالتِ 

یٌک ِفی الُْملِْک وَ  لِّ الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی لَْم یَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم یَکُْن لَُه ََشِ ُْه تَکْبِ لَْم یَکُْن لَُه َولِی  ِمَن الذُّ ِّّ ﴾١١١﴿یًرا  َوکَ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َ الُْمْؤِمِنیَن الَّذِ َقیِّاًم لُِیْنِذَر بَأًْسا َشِدیًدا ِمْن لَُدنْ ﴾١﴿الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی أَنَْزَل َعََل َعْبِدِه الِْکَتاَب َولَْم یَْجَعْل لَُه ِعَوَجا  یَن ُه َویَُبرشِّ

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا  ﴾٤﴿ًدا َویُْنِذَر الَِّذیَن َقالُوا اتََّخَذ اللَُّه َولَ ﴾٣﴿َماِکِثیَن ِفیِه أَبًَدا ﴾٢﴿یَْعَملُوَن الصَّ

استاد عبدالباسط

کهف/ ارساء سوره 



ًا َونَِذیرًا َوِبالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوِبالَْحقِّ نََزَل َوَما أَْرَسلْنَ  َوُقرْآنًا َفرَْقَناُه ﴾١٠٥﴿اَک إِال ُمَبرشِّ

نَّ ُقْل آِمُنوا ِبِه أَْو ال تُْؤِمُنوا إِ ﴾١٠٦﴿یال لَِتْقَرأَُه َعََل النَّاِس َعََل ُمکٍْث َونَزَّلَْناُه تَْنزِ 

ًدا الَِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم ِمْن َقْبلِِه إََِذا یُْتََل َعلَْیهِ  وَن لذِأَْذَقاِن ُسجَّ َویَُقولُوَن ﴾١٠٧﴿ْم یَِخرُّ

وَن لذِأَْذَقاِن یَْبکُ﴾١٠٨﴿ُسْبَحاَن َربَِّنا إِْن کَاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفُعوال  وَن َویَِزیُدُهْم َویَِخرُّ

َنى ْدُعوا َفلَُه األْساَمُء الُْحسْ ُقِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَیًّا َما تَ ﴾١٠٩﴿ُخُشوًعا 

َوُقِل الَْحْمُد لِلَِّه ﴾١١٠﴿َن ََذلَِک َسِبیال َوال تَْجَهْر ِبَصالتَِک َوال تَُخاِفْت ِبَها َوابَْتِِ بَیْ 

یٌک ِفی ُْه الُْملِْک َولَْم یَکُْن لَُه َولِی  ِمنَ الَِّذی لَْم یَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم یَکُْن لَُه ََشِ ِّّ لِّ َوکَ  الذُّ

﴾١١١﴿تَکِْبیرًا 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ا َقیِّاًم لُِیْنِذَر بَأْسً ﴾١﴿لَْم یَْجَعْل لَُه ِعَوَجا الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی أَنَْزَل َعََل َعْبِدِه الِْکَتاَب وَ 

َ الُْمْؤِمِنیَن الَِّذیَن یَ  الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًر َشِدیًدا ِمْن لَُدنُْه َویَُبرشِّ ﴾٢﴿ا َحَسًنا ْعَملُوَن الصَّ

﴾٤﴿ًدا َویُْنِذَر الَِّذیَن َقالُوا اتََّخَذ اللَُّه َولَ ﴾٣﴿َماِکِثیَن ِفیِه أَبًَدا 

(10۵)! مدهنده، نفرستادیدهنده و بیمو تو را، جز بعنوان بشارت; و بحق نازل شد; و ما قرآن را بحق نازل كردیم
(106). و آن را بتدریج نازل كردیم; و قرآىن كه آیاتش را از هم جدا كردیم، تا آن را با درنگ بر مردم بخواىن

گامى كه خواه به آن ایامن بیاورید، و خواه ایامن نیاورید، كساىن كه پیش از آن به آنها دانش داده شده، هن»: بگو
(107)... افتندكنان به خاك مىشود، سجدهبر آنان خوانده مى(این آیات)

(108)« !شدىن است هایش به یقین انجاممنزه است پروردگار ما، كه وعده»: گویندو مى
(10۹). دافزایبر خشوعشان مى(تالوت این آیات، همواره)و ; كنندافتند و گریه مىبه زمین مى(اختیارىب)آنها 
«  !امهاستبراى او بهرتین ن(و; َذات پاكش یىك است)را، هر كدام را بخوانید، « رحامن»را بخوانید یا « الله»»: بگو

(110)! انتخاب كن(معتدل)و در میان آن دو، راهى ; را زیاد بلند، یا خیَل آهسته نخوانو منازت
، و نه ستایش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده، و نه َشیىك در حكومت دارد»: و بگو

(111)! و او را بسیار بزرگ بشامر« !رسپرستى براى اوست(حامى و)بخاطر ضعف و َذلت، 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آن اش نازل كرد، و هیچ گونه كژى در(برگزیده)را بر بنده (آسامىن)حمد مخصوص خدایى است كه این كتاب 

(١)... قرار نداد

و ; برتسانداز عذاب شدید او(بدكاران را)تا ; دیگر است(آسامىن)در حاىل كه ثابت و مستقیم و نگاهبان كتابهاى 

(٢)... دهند، بشارت دهد كه پاداش نیكویى براى آنهاستمؤمناىن را كه كارهاى شایسته انجام مى

(٣)! كه جاودانه در آن خواهند ماند(هامن بهشت برین)

(٤). ، انذار كند«انتخاب كرده است(براى خود)خداوند، فرزندى »: آنها را كه گفتند(نیز)و 

ترجمه



َْت کَلَِمًة تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهمْ  ُّ َفلََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َعََل ﴾٥﴿ إِْن یَُقولُوَن إِال کَِذبًا َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َوال آلبَائِِهْم کَ

َوإِنَّا ﴾٧﴿ُهْم أَیُُّهْم أَْحَسُن َعَمال إِنَّا َجَعلَْنا َما َعََل األْرِض ِزیَنًة لََها لَِنْبلُوَ ﴾٦﴿آثَارِِهْم إِْن لَْم یُْؤِمُنوا ِبَهَذا الَْحِدیِث أََسًفا 

إَِْذ أََوى الِْفْتَیُة ﴾٩﴿ْن آیَاتَِنا َعَجًبا أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الْکَْهِف َوالرَِّقیِم کَانُوا مِ ﴾٨﴿لََجاِعلُوَن َما َعلَْیَها َصِعیًدا ُجُرًزا 

بَْنا َعََل آََذانِِهْم ِفی الْکَْهِف سِ ﴾١٠﴿رِنَا َرَشًدا إىَِل الْکَْهِف َفَقالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَُدنَْک َرْحَمًة َوَهیِّْئ لََنا ِمْن أَمْ  ِنیَن َفََضَ

نَُّهْم ِفْتَیٌة نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَک نََبأَُهْم ِبالَْحقِّ إِ ﴾١٢﴿ًدا ثُمَّ بََعْثَناُهْم لَِنْعلََم أَیُّ الِْحْزبَْیِن أَْحََص لِاَم لَِبُثوا أَمَ ﴾١١﴿َعَدًدا 

اَمَواِت َواألْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن دُ َوَربَطَْنا َعََل ُقلُوِبِهْم إَِْذ َقاُموا َفَقالُوا َربَُّنا َربُّ ﴾١٣﴿آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى  ونِِه  السَّ

ِن ْیِهْم ِبُسلْطَاٍن بَیٍِّن َفَمْن أَظْلَمُ َهُؤالِء َقْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهًة لَْوال یَأْتُوَن َعلَ ﴾١٤﴿إِلًَها لََقْد ُقلَْنا إًَِذا َشطَطًا   ِممَّ

﴾١٥﴿اْفرَتَى َعََل اللَِّه کَِذبًا 
استاد عبدالباسط

کهفسوره 



َْت کَلِمَ  ُّ ولُوَن إِال ًة تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن یَقُ َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َوال آلبَائِِهْم کَ

أََسًفا  لَْم یُْؤِمُنوا ِبَهَذا الَْحِدیِث َفلََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َعََل آثَارِِهْم إِنْ ﴾٥﴿کَِذبًا 

َوإِنَّا ﴾٧﴿ُهْم أَیُُّهْم أَْحَسُن َعَمال إِنَّا َجَعلَْنا َما َعََل األْرِض ِزیَنًة لََها لَِنْبلُوَ ﴾٦﴿

ْهِف َوالرَِّقیِم أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الْکَ﴾٨﴿لََجاِعلُوَن َما َعلَْیَها َصِعیًدا ُجُرًزا 

ُدنَْک َقالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَ إَِْذ أََوى الِْفْتَیُة إىَِل الْکَْهِف فَ ﴾٩﴿کَانُوا ِمْن آیَاتَِنا َعَجًبا 

بَْنا َعََل آََذانِِهْم ِفی﴾١٠﴿َرْحَمًة َوَهیِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا  الْکَْهِف ِسِنیَن َفََضَ

نَْحُن ﴾١٢﴿ أَْحََص لِاَم لَِبُثوا أََمًدا ثُمَّ بََعْثَناُهْم لَِنْعلََم أَیُّ الِْحْزبَْینِ ﴾١١﴿َعَدًدا 

َوَربَطَْنا ﴾١٣﴿ٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى نَُقصُّ َعلَْیَک نََبأَُهْم ِبالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتیَ 

نِِه إِلًَها اَمَواِت َواألْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدو َعََل ُقلُوِبِهْم إَِْذ َقاُموا َفَقالُوا َربَُّنا َربُّ السَّ 

ِهْم َهًة لَْوال یَأْتُوَن َعلَیْ َهُؤالِء َقْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آلِ ﴾١٤﴿لََقْد ُقلَْنا إًَِذا َشطَطًا 

ِن اْفرَتَى َعََل  ﴾١٥﴿ اللَِّه کَِذبًا ِبُسلْطَاٍن بَیٍِّن َفَمْن أَظْلَُم ِممَّ

!  گویندآنها فقط دروغ مى! شودسخن بزرگى از دهانشان خارج مى! به این سخن یقین دارند، و نه پدرانشان(هرگز)نه آنها 

(٥)

(٦)! خواهى بخاطر اعامل آنان، خود را از غم و اندوه هالك كنى اگر به این گفتار ایامن نیاورندگویى مى

(٧)! كنندما آنچه را روى زمین است زینت آن قرار دادیم، تا آنها را بیازماییم كه كدامینشان بهرت عمل مى

(٨)! دهیمقرش روى زمین را خاك ىب گیاهى قرار مى(رسانجام)این زرق و برقها پایدار نیست، و ما (وىل)

(٩)! آیا گامن كردى اصحاب كهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟

ا كن، و راه ما را از سوى خودت رحمتى عط! پروردگارا»: زماىن را به خاطر بیاور كه آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند» 

(١٠)« !نجاىت براى ما فراهم ساز

(١١). در غار بر گوششان زدیم، و سالها در خواب فرو رفتند(پرده خواب را)ما 

ساب كدام یك از آن دو گروه، مدت خواب خود را بهرت ح(و این امر آشكار گردد كه)سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم 

(١٢). اندكرده

دایتشان آنها جواناىن بودند كه به پروردگارشان ایامن آوردند، و ما بر ه; كنیمما داستان آنان را بحق براى تو بازگو مى

(١٣). افزودیم

هرگز غیر ;پروردگار ما، پروردگار آسامنها و زمین است»: و دلهایشان را محكم ساختیم در آن موقع كه قیام كردند و گفتند

(١٤). ایمكه اگر چنین كنیم، سخنى بگزاف گفته; خوانیماو معبودى را منى

املرت و چه كىس ظ! آورند؟منى(بر این كار)چرا دلیل آشكارى ; انداین قوم ما هستند كه معبودهایى جز خدا انتخاب كرده

(١٥)« !است از آن كس كه بر خدا دروغ ببندد؟

ترجمه



کلامت جدید



نازل کرد
فروفرستاد

قرار دادیم
زینت   
زیبایی

بهرتین
بهرت

کرد ، بهرت ، زینتنازل غار ، 

اَحَسنزیَنةاَجَعلناَنَزَل 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



وقتی که اَِذ
هنگامی که

غار

ببخش به 
بده به

غار ، نازل کرد ، بهرت ، زینت

کَهف
آِت 

نزد لَُدن

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





َجَعلنااِنّا  لِکتاَب َعبِده اَعلی اَنَزَل  اَلَحمُدلِلِه الَّذي

و سپاس برای حمد 
خدایی است که 

اتترکیب

نازل کرد بر 

اش کتاب رابنده 

قطعاً ما قرار 
دادیم

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



إلَی الکَهِف  زیَنًة لَها ما َعلَی األَرض

آنچه بر روی زمین 
است

اتترکیب

زینتی برای آن 

است
به سوی غار

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ءاتِنا ِمن لَُدنکَ  َفقالوا َربَّنا

پس گفتند ؛ 
پروردگارا

اتترکیب

ببخش به ما از نزد 

خودت

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



﴾ 1َجا ﴿َتاَب َولَْم يَْجَعل لَُّه ِعوَ اَلَْحْمُد لِلِه الَِّذي أَنَزَل َعََل َعْبِدِه الْكِ 

رستی و در آن هیچ گونه نادحمدو سپاس برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش کتاب را 

و ناراستی قرار ندارد

ترجمه

در آن هیچ گونه نادرستی و ناراستی قرار نداردو .......................................................



 ِزيَنًة لََّهاإِنَّا َجَعلَْنا َما َعََل اأْلَْرِض 

قطعا ما قرار دادیم آنچه بر روی زمین است ، زینتی  برای آن

ترجمه



﴾ 7ُن َعَماًل ﴿لَِنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحسَ 

.عمل را دارندآنها بهرتین را که کدام یک از آنهابیازماییم تا 

ترجمه

.عمل را دارند.... ؛.... که کدام یک از را ....بیازماییم تا 



ىَل الْكَْهِف إَِْذ أََوى الِْفْتَيُة إِ 

در غار جوانانگرفتند پناه که هنگامی 

ترجمه

....  ....  جوانانگرفتند پناه ....  .... 



ُدنَك َرْحَمةً َفَقالُوا َربََّنا آتَِنا ِمن لَّ 

پس گفتند پروردگارا ببخش برای ما از نزد خودت رحمتی 

ترجمه



.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



الَِحاُت َخْیٌر عِ  نَْیا َوالَْباِقَیاُت الصَّ ََ َََوابًا َوَخْیٌر أََمالالْاَمُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاِة الدُّ ى َویَْوَم نَُسیُِّر الِْجَباَل َوتَرَ ﴾٤٦﴿ْنَد َربِّ

ا لََقْد ِجْئُتُمونَ ﴾٤٧﴿األْرَض بَاِرزًَة َوَحرَشْنَاُهْم َفلَْم نَُغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا  ََ َصفًّ َل َمرٍَّة بَ َوُعرُِضوا َعََل َربِّ ْل ا کَاَم َخلَْقَناکُْم أَوَّ

َذا  ِفیِه َویَُقولُوَن یَا َویْلََتَنا َماِل هَ َوُوِضَع الِْکَتاُب َفََتَى الُْمْجرِِمیَن ُمْشِفِقیَن ِمامَّ ﴾٤٨﴿َزَعْمُتْم أَلَّْن نَْجَعَل لَکُْم َمْوِعًدا 

ََ أََحًدا الِْکَتاِب ال یَُغاِدُر َصِغیرًَة َوال کَِبیرًَة إِال أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضً  َوإِْذ ُقلَْنا لِلَْمالئِکَِة ﴾٤٩﴿ا َوال یَِْلُِم َربُّ

یََّتُه أَ اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إِال إِبْلِیَس کَاَن ِمَن الِْجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّ   ُدونِی َوُهْم لَکُْم َعُدوٌّ ْولَِیاَء ِمنْ ِه أََفَتتَِّخُذونَُه َوُذرِّ

اَمَواِت َواألْرِض َوال َخلَْق أَنُْفسِ ﴾٥٠﴿ِبْئَس لِلَِّالِِمیَن بََدال  ُضًدا ِهْم َوَما کُْنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلِّیَن عَ َما أَْشَهْدتُُهْم َخلَْق السَّ

َوَرأَى ﴾٥٢﴿ًقا َتِجیُبوا لَُهْم َوَجَعلَْنا بَْیَنُهْم َمْوبِ َویَْوَم یَُقوُل نَاُدوا ُُشَکَائَِی الَِّذیَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم یَسْ ﴾٥١﴿

﴾٥٣﴿الُْمْجرُِموَن النَّاَر َفَِنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَْم یَِجُدوا َعْنَها َمْْصًِفا

کهفسوره 

استاد عبدالباسط



نَْیا َوالَْباقِ  ََ الْاَمُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاِة الدُّ الَِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربِّ  َََوابًا َوَخْیٌر َیاُت الصَّ

 ِمْنُهْم زًَة َوَحرَشْنَاُهْم َفلَْم نَُغاِدرْ َویَْوَم نَُسیُِّر الِْجَباَل َوتََرى األْرَض بَارِ ﴾٤٦﴿أََمال 

ا لََقْد ِجْئُتُمو ﴾٤٧﴿أََحًدا  ََ َصفًّ َل َمرَّ َوُعرُِضوا َعََل َربِّ ٍة بَْل نَا کَاَم َخلَْقَناکُْم أَوَّ

ْجرِِمیَن ُمْشِفِقیَن َوُوِضَع الِْکَتاُب َفََتَى الْمُ ﴾٤٨﴿َزَعْمُتْم أَلَّْن نَْجَعَل لَکُْم َمْوِعًدا 

ًة إِال اِب ال یَُغاِدُر َصِغیرًَة َوال کَِبیَر ِمامَّ ِفیِه َویَُقولُوَن یَا َویْلََتَنا َماِل َهَذا الِْکتَ 

ِة َوإِْذ ُقلَْنا لِلَْمالئِکَ﴾٤٩﴿ََ أََحًدا أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًا َوال یَِْلُِم َربُّ 

َتتَِّخُذونَُه  َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَ اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إِال إِبْلِیَس کَاَن ِمَن الِْجنِّ 

یََّتُه أَْولَِیاَء ِمْن ُدونِی َوُهْم لَکُْم َعُدوٌّ بِ  َما أَْشَهْدتُُهْم ﴾٥٠﴿ْئَس لِلَِّالِِمیَن بََدال َوُذرِّ

اَمَواِت َواألْرِض َوال َخلَْق أَنُْفِسِهْم َومَ  ُضًدا ا کُْنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلِّیَن عَ َخلَْق السَّ

وا لَُهْم ْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم یَْسَتِجیبُ َویَْوَم یَُقوُل نَاُدوا ُُشَکَائَِی الَِّذیَن َزَعْمتُ ﴾٥١﴿

نَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَْم َوَرأَى الُْمْجرُِموَن النَّاَر َفَِنُّوا أَ ﴾٥٢﴿َوَجَعلَْنا بَْیَنُهْم َمْوِبًقا 

﴾٥٣﴿یَِجُدوا َعْنَها َمْْصًِفا 

تر میدبخشَوابش نزد پروردگارت بهَت و ا(ارزشهاى پایدار و شایسته)و باقیات صالحات ; مال و فرزند، زینت زندگى دنیاست

(٤٦)! است

را (انسانها)و همه آنان ; بینىمى(و مسطح)و زمین را آشكار ; ها را به حركت درآوریمو روزى را به خاطر بیاور كه كوه

(٤٧)! انگیزیم، و احدى از ایشان را فروگذار نخواهیم كردبرمى

ه كه همگى نزد ما آمدید، هامن گون(:شودو به آنان گفته مى); شوندپروردگارت عرضه مى(پیشگاه)آنها همه در یك صف به 

(٤٨)! كردید ما هرگز موعدى برایتان قرار نخواهیم داداما شام گامن مى! نخستین بار شام را آفریدیم

، بینى كه از آنچه در آن استشود، پس گنهكاران را مىدر آن جا گذارده مى(كتاىب كه نامه اعامل همه انسانهاست)و كتاب 

نكه آن را به این چه كتاىب است كه هیچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر ای! اى واى بر ما»: گویندو مى; ترسان و هراسانند

(٤٩). كندو پروردگارت به هیچ كس ستم منى; بینندهمه اعامل خود را حاض مى(این در حاىل است كه)و ! شامر آورده است؟

و از -ودكه از جن ب-آنها همگى سجده كردند جز ابلیس « !براى آدم سجده كنید»: به یاد آرید زماىن را كه به فرشتگان گفتیم

ا دشمن كنید، در حاىل كه آنهاو و فرزندانش را به جاى من اولیاى خود انتخاب مى(با این حال،)فرمان پروردگارش بیرون شد آیا 

(٥٠)! چه جایگزینى بدى است براى ستمكاران(فرمانربدارى از شیطان و فرزندانش به جاى اطاعت خدا،)! شام هستند؟

و من ! تمرا به هنگام آفرینش آسامنها و زمین، و نه به هنگام آفرینش خودشان، حاض نساخ(ابلیس و فرزندانش)من هرگز آنها 

(٥١)! دهمكنندگان را دستیار خود قرار منىهیچ گاه گمراه

وىل « (!تابندتا به كمك شام بش)پنداشتید، بخوانید همتایاىن را كه براى من مى»: گویدمى(خداوند)به خاطر بیاورید روزى را كه 

(٥٢)! ایمو در میان این دو گروه، كانون هالكتى قرارداده; دهندخوانند،جوابشان منىهر چه آنها را مى

(٥٣). آمیزند،و هیچ گونه راه گریزى از آن نخواهند یافتكنند كه با آن درمىو یقین مى; بینندرا مى(دوزخ)و گنهكاران، آتش 

ترجمه



کلامت  جدید



کوچَمی گویند

عمل کردند ،یافتند

انجام دادند

گفتیم ، کوچَ ، سجده کردند، عمل کردند ، ظلم منی کند



گفتیم ، کوچَ ، سجده کردند، عمل کردند ، ظلم منی کند

کندظلم منی 
منی کندستم 

کسی ، یکتا، یگانه

سجده کردندگفتیم





ترکیبات

دادندیافتند آنچه انجام و 

َو َوَجدوا ما َعِملوا
ترجمه



کندپروردگارت ظلم منی 

ال یَِلُم َربُّكَ 

ترکیبات

ترجمه



فرشتگانهنگامی که گفتیم به و 

َو اذُقلنا للَمالِئکَة

ترکیبات

ترجمه



شیطانپس سجده کردند بجز 

َفَسَجدوا ااِلّ ابلیَس 

ترکیبات

ترجمه



عملاین نامه 

الِکتاِب هَذا 

ترکیبات

ترجمه



توراآفرید 

َخلََقكَ 

ترکیبات

ترجمه



اُنس با قرآن



ن تُراٍب اَکََفرَت ِبالَّذی َخلََقَك مِ ( 1

خاک؟به کسی که آفرید تو را از کافر شدی آیا (1

ترجمه

خاک؟....  ....  ....  ....  .... کافر شدی (....  1



َة ااِّل ِباللهِ (2 ال ُقوَّ

اخدازمگر هیچ توان و قدرتی نیست (2

ترجمه

...از...هیچ توان و قدرتی (... 2



اِل َهَذا الِْكَتاِب َويَُقولُوَن يَا َويْلََتَنا مَ ( 3

?کتاباین چیست ای وای بر ما می گویند و( 3

ترجمه

?....  ....چیست وای بر ما ای .... و ( 3



َصاَهاِبريًَة إاِلَّ أَحْ اَل يَُغاِدُر َصِغريًَة َواَل كَ

جز این که به حساب آمده است آن بزرگو کوچَجا منانده است هیچ چیز 

ترجمه

این که به حساب آمده است آن جز .... و....چیز منانده است هیچ جا 



آنچه را که انجام داده اند حاض یافتند و

ترجمه



(4۹)کسبه هیچ و ظلم منی کند پروردگارت 

﴾ 4۹أََحًدا ﴿َواَل يَِْلُِم َربُّكَ 

ترجمه




