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َتَصد   ِِ اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ََ ْن َخْش الحرش: ۵۹سوره .ًعا م 



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َوالَِّذیَن ُهْم ﴾٣﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضونَ ﴾٢﴿الَِّذیَن ُهْم ِفی َصالتِِهْم َخاِشُعوَن ﴾١﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن 

کَاِة َفاِعلُوَن  ُهْم َفإِنَُّهْم َغْیُر إاِل َعََل أَْزَواِجِهْم أْو َما َملَکَْت أَیْاَمنُ ﴾٥﴿َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ﴾٤﴿لِلزَّ

﴾٨﴿اُعوَن َوالَِّذیَن ُهْم ألَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَ ﴾٧﴿َفَمِن ابَْتَغى َوَراَء َذلَِک َفأُولَِئَک ُهُم الَْعاُدوَن ﴾٦﴿َملُوِمیَن 

ِفیَها َخالُِدوَن الَِّذیَن یَرِثُوَن الِْفرَْدْوَس ُهمْ ﴾١٠﴿أُولَِئَک ُهُم الَْوارِثُوَن ﴾٩﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعََل َصلََواتِِهْم یَُحاِفظُوَن 

ٍِ ِمْن ِطیٍن ﴾١١﴿ ًِ ِفی َقَراٍر َمِکیٍن ﴾١٢﴿َولََقْد َخلَْقَنا اإلنَْساَن ِمْن ُساللَ َِ ﴾١٣﴿ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْف ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْف

َِ ِعظَاًما َفکَسَ  ًِ َفَخلَْقَنا الُْمْضَغ َِ ُمْضَغ ًِ َفَخلَْقَنا الَْعلََق َتَباَرَک اللَُّه أَْحَسُن لًْقا آَخَر فَ ْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم ثُمَّ أَنَْشأْنَاُه خَ َعلََق

ِِ تُْبَعُثوَن ﴾١٥﴿ثُمَّ إِنَّکُْم بَْعَد َذلَِک لََمی ُتوَن ﴾١٤﴿الَْخالِِقیَن  َع َولََقْد َخلَْقَنا َفْوَقکُْم َسبْ ﴾١٦﴿ثُمَّ إِنَّکُْم یَْوَم الِْقَیاَم

﴾١٧﴿طََرائَِق َوَما کُنَّا َعِن الَْخلِْق َغاِفلِیَن 

مؤمنونسوره 



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

لَّْغِو َوالَِّذیَن ُهْم َعِن ال﴾٢﴿الَِّذیَن ُهْم ِفی َصالتِِهْم َخاِشُعوَن ﴾١﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن 

کَاِة َفاِعلُوَن ﴾٣﴿ُمْعرُِضوَن  ﴾٥﴿اِفظُوَن َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حَ ﴾٤﴿َوالَِّذیَن ُهْم لِلزَّ

َفَمِن ابَْتَغى َوَراَء َذلِکَ ﴾٦﴿ْیُر َملُوِمیَن إِال َعََل أَْزَواِجِهْم أْو َما َملَکَْت أَیْاَمنُُهْم َفإِنَُّهْم غَ 

َوالَِّذیَن ُهْم ﴾٨﴿وَن َوالَِّذیَن ُهْم ألَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراعُ ﴾٧﴿َفأُولَِئَک ُهُم الَْعاُدوَن 

َدْوَس ُهْم الَِّذیَن یَرِثُوَن الِْفْر ﴾١٠﴿أُولَِئَک ُهُم الَْوارِثُوَن ﴾٩﴿َعََل َصلََواتِِهْم یَُحاِفظُوَن 

ٍِ ِمْن ِطی﴾١١﴿ِفیَها َخالُِدوَن  ًِ ﴾١٢﴿ٍن َولََقْد َخلَْقَنا اإلنَْساَن ِمْن ُساللَ ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْف

ًِ َفَخلَْقنَ ﴾١٣﴿ِفی َقَراٍر َمِکیٍن  َِ َعلََق ًِ َفَخلَْقَنا الْ ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْف َِ ُمْضَغ َِ ا الَْعلََق ُمْضَغ

﴾١٤﴿ِقیَن ا آَخَر َفَتَباَرَک اللَُّه أَْحَسُن الَْخالِ ِعظَاًما َفکََسْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم ثُمَّ أَنَْشأْنَاُه َخلْقً 

ِِ تُْبعَ ﴾١٥﴿ثُمَّ إِنَّکُْم بَْعَد َذلَِک لََمی ُتوَن  َولََقْد َخلَْقَنا ﴾١٦﴿ُثوَن ثُمَّ إِنَّکُْم یَْوَم الِْقَیاَم

﴾١٧﴿یَن َفْوَقکُْم َسْبَع طََرائَِق َوَما کُنَّا َعِن الَْخلِْق َغاِفلِ 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آنها كه از لغو و بیهودگى و (2); كه در منازشان خشوع دارندآنها (1); مؤمنان رستگار شدند

شدن به از آلوده)آنها كه دامان خود را و (4); دهندآنها كه زكات را انجام مىو (3); گردانندروى

ى از گیر آمیزش جنىس با همرسان و كنیزانشان دارند، كه در بهرهتنها (۵); كنندحفظ مى(عفتىىب

(7)! كساىن كه غیر از این طریق را طلب كنند، تجاوزگرندو (6); شوندآنان مالمت منى

; منایندآنها كه بر منازهایشان مواظبت مىو (8); كنندو آنها كه امانتها و عهد خود را رعایت مى

برند، و جاودانه در آن خواهند كه بهشت برین را ارث مى(وارثاىن()10)! آنها وارثانند(آرى،()۹)

)اى در قرارگاه مطمنئ او را نطفهسپس (12); اى از گل آفریدیمما انسان را از عصارهو (11)! ماند

)ه ، و علقه را بصورت مضغ(خون بسته)نطفه را بصورت علقه سپس (13); قرار دادیم(رحم

وانها و بر استخ; ، و مضغه را بصورت استخوانهایى درآوردیم(چیزى شبیه گوشت جویده شده

ن پس بزرگ است خدایى كه بهرتی; اى دادیمسپس آن را آفرینش تازه; گوشت پوشاندیم

در روز قیامت برانگیخته سپس (1۵); میریدشام بعد از آن مىسپس (14)! آفرینندگان است

(زهرگ)و ما ; قرار دادیم(طبقات هفتگانه آسامن)بر باالى رس شام هفت راه ما (16)! شویدمى

(17)! ایمغافل نبوده(خود)از خلق 

ترجمه



اَمِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْسکَنَّاُه ِفی األْرِض َوإِنَّا َعََل َذهَ  ِخیٍل َفأَنَْشأْنَا لَکُْم ِبِه َجنَّاٍت ِمْن نَ ﴾١٨﴿اٍب ِبِه لََقاِدُروَن َوأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ

ْهِن َوِصْبغٍ لِآلِکلِیَن َوَشَجرًَة تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْیَناَء تَْنُبُت بِ ﴾١٩﴿َوأَْعَناٍب لَکُْم ِفیَها َفَواِکُه کَِثیرٌَة َوِمْنَها تَأْکُلُوَن  الدُّ

َوَعلَْیَها َوَعََل ﴾٢١﴿لُوَن ْم ِفیَها َمَناِفُع کَِثیرٌَة َوِمْنَها تَأْکَُوإِنَّ لَکُْم ِفی األنَْعاِم لَِعْْبًَة نُْسِقیکُْم ِمامَّ ِفی بُطُونَِها َولَکُ﴾٢٠﴿

﴾٢٣﴿َن و َه َما لَکُْم ِمْن إِلٍَه َغْیرُُه أََفال تَتَّقُ َولََقْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إََِل َقْوِمِه َفَقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ ﴾٢٢﴿الُْفلِْک تُْحَملُوَن 

َل َعلَْیکُْم َولَْو َشاَفَقاَل الَْمأل الَِّذیَن کََفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َهَذا إِال برََشٌ ِمْثلُکُْم یُِریُد أَ  ًِ َما َسِمْعَنا َء اللَُّه ألنَْزَل ْن یََتَفضَّ  َمالئِکَ

لِیَن  ٌِ َفرَتَبَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحینٍ ﴾٢٤﴿ِبَهَذا ِفی آبَائَِنا األوَّ بُوِن ﴾٢٥﴿إِْن ُهَو إِال َرُجٌل ِبِه ِجنَّ ﴾٢٦﴿َقاَل َرب  انُُْصْنِی ِِبَا کَذَّ

ِن اثَْنْیِن َوأَْهلََک إِال یَها ِمْن کُلٍّ َزْوَجیْ رُنَا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسلُْک فِ َفأَْوَحْیَنا إِلَْیِه أَِن اْصَنعِ الُْفلَْک ِبأَْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َفإَِذا َجاَء أَمْ 

﴾٢٧﴿ُهْم ُمْغرَُقوَن َمْن َسَبَق َعلَْیِه الَْقْوُل ِمْنُهْم َوال تَُخاِطْبِنی ِفی الَِّذیَن ظَلَُموا إِنَّ 
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اَمِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْسکَنَّاُه ِفی األ ﴾١٨﴿ْرِض َوإِنَّا َعََل َذَهاٍب ِبِه لََقاِدُرونَ َوأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ

﴾١٩﴿کُلُوَن ْم ِفیَها َفَواِکُه کَِثیرٌَة َوِمْنَها تَأْ َفأَنَْشأْنَا لَکُْم ِبِه َجنَّاٍت ِمْن نَِخیٍل َوأَْعَناٍب لَکُ

ْهِن وَ  َوإِنَّ لَکُْم ِفی ﴾٢٠﴿ِصْبغٍ لِآلِکلِیَن َوَشَجرًَة تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْیَناَء تَْنُبُت ِبالدُّ

﴾٢١﴿لُوَن ِفیَها َمَناِفُع کَِثیرٌَة َوِمْنَها تَأْکُاألنَْعاِم لَِعْْبًَة نُْسِقیکُْم ِمامَّ ِفی بُطُونَِها َولَکُمْ 

َفَقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا َولََقْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إََِل َقْوِمهِ ﴾٢٢﴿َوَعلَْیَها َوَعََل الُْفلِْک تُْحَملُوَن 

ْن َقْوِمِه َما َهَذا َفَقاَل الَْمأل الَِّذیَن کََفُروا مِ ﴾٢٣﴿اللََّه َما لَکُْم ِمْن إِلٍَه َغْیرُُه أََفال تَتَُّقوَن 

َل َعلَْیکُْم َولَ  ًِ َما َسِمعْ إاِل برََشٌ ِمْثلُکُْم یُِریُد أَْن یََتَفضَّ َنا ِبَهَذا ِفی ْو َشاَء اللَُّه ألنَْزَل َمالئِکَ

لِیَن  ٌِ َفرَتَبَُّصوا بِ ﴾٢٤﴿آبَائَِنا األوَّ َقاَل َرب  ﴾٢٥﴿ِه َحتَّى ِحیٍن إِْن ُهَو إِال َرُجٌل ِبِه ِجنَّ

بُوِن  اَء أَْمرُنَا أَْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َفإَِذا جَ َفأَْوَحْیَنا إِلَْیِه أَِن اْصَنعِ الُْفلَْک بِ ﴾٢٦﴿انُُْصْنِی ِِبَا کَذَّ

َقْوُل ِمْنُهْم ْیِن َوأَْهلََک إاِل َمْن َسَبَق َعلَْیِه الْ َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسلُْک ِفیَها ِمْن کُلٍّ َزْوَجْیِن اثْنَ 

﴾٢٧﴿َوال تَُخاِطْبِنی ِفی الَِّذیَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغرَُقوَن 

اكن س(در جایگاه مخصوىص)و آن را در زمین ; و از آسامن، آىب به اندازه معین نازل كردیم
(18)! و ما بر از بین بردن آن كامال قادریم; منودیم

كه در آن باغهایى; سپس بوسیله آن باغهایى از درختان نخل و انگور براى شام ایجاد كردیم
(1۹)! و از آن میخورید; هاى بسیار استمیوه
«نان خورش»، و از آن روغن و (درخت زیتون)روید درختى را كه از طور سینا مى(نیز)و 

(20)! (آفریدیم)گردد براى خورندگان فراهم مى
شام را سیراب (از شیر)از آنچه در درون آنهاست ; و براى شام در چهارپایان عْبىت است

(21); خوریدو از گوشت آنها مى; و براى شام در آنها منافع بسیارى است; كنیممى

(22)! شویدو بر آنها و بر كشتیها سوار مى
تید، كه خداوند یكتا را بپرس! اى قوم من»: او به آنها گفت; و ما نوح را بسوى قومش فرستادیم

(23)! كنید؟پرهیز منى(از پرستش بتها)آیا ! جز او معبودى براى شام نیست
شام این مرد جز برشى همچون»: از قوم نوح كه كافر بودند گفتند(و مغرور)جمعیت ارشاىف 
تگاىن نازل فرش(پیامْبى بفرستد)خواست اگر خدا مى! خواهد بر شام برترى جویدنیست، كه مى

(24)! ایمما چنین چیزى را هرگز در نیاكان خود نشنیده; كردمى

تا مرگش )پس مدىت درباره او صْب كنید ! او فقط مردى است كه به نوعى جنون مبتالست
(2۵)« (!فرا رسد، یا از این بیامرى رهایى یابد

(26)« !مرا در برابر تكذیبهاى آنان یارى كن! پروردگارا»: گفت(نوح)
ه و هنگامى ك. كشتى را در حضور ما، و مطابق وحى ما بساز»: ما به نوح وحى كردیم كه

ان كه نشانه فرا رسیدن طوف)فرا رسد، و آب از تنور بجوشد (براى غرق آنان)فرمان ما 
ا، ات ر و همچنین خانواده; ، از هر یك از انواع حیوانات یك جفت در كشتى سوار كن(است

و دیگر درباره; (همرس و فرزند كافرت)مگر آناىن كه قبال وعده هالكشان داده شده 
(27). ستمگران با من سخن مگو، كه آنان همگى هالك خواهند شد

ترجمه



کلامت جدید
صبور باش



متواضعفروتن، (شدند)رستگار شد
بیهوده 

سخن و کار بیهوده

انجام دهندهزکاتروی گردان

زکات ، فروتن ، انجام دهنده ، بیهوده

لَغوخاِشعاَفلَحَ 

فاِعلَزکاةُمعرِض

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



صبور باش



در منازشانقطعاً مؤمنان رستگارشدند

برای زکاتاز سخن و کار بیهوده

يف َصالتِِهمنونَ َقد اَفلََح املؤمِ 

کاةِ َعِن اللَّغوِ  لِلزَّ

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



.معنا می شودمفرداست بصورت جمعگاهی کلمه ایی که در قرآن 
(در منازشان فروتن هستند) يف َصالتِِهم خاِشعوَن : مانند

:َعِن اللَّغِو ُمعرِضوَن 

:َوالَّذیَن ُهم ُمحِسنونَ 

هستنداز سخن و کار بیهوده روی گردان 

هستندکسانی که نیکو کار و

برای دریافت ترجمه ، روی عبارات کلیک کنید



اُنس با قرآن



نونَ َقد اَفلََح املؤمِ 

 ...            ....             ....

ترجمه

قطعا مومنان رستگار شدند



اَلَّذیَن يف َصالتِِهم خاِشعونَ 

هستند...  ...  ...  ...  ...  ... 

ترجمه

هستندکسانی که در منازشان فروتن 



َو الَّذیَن  ُهم َعِن اللَّغِو ُمعرِضوَن 

. ...   ...   ...   ...    ...    ...    ...

ترجمه

و کسانیکه  از سخن و کار بیهوده روی گردان هستند



کاِة فَو الَّذیَن   اِعلونَ ُهم لِلزَّ

زکات می دهند....  ....  و 

ترجمه

زکات می دهندو کسانی که 



ونَ َو الَّذیَن ُهم لَِفروِجِهم حاِفظ

پاکدامن هستند....  ....  و

ترجمه

پاکدامن هستندکسانی که و



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

@Dgsarab
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ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما http://dawargiti2.mihanblog.com
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بسم اهلل الرحمن الرحیم



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 در اجرای پاورها با  بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را  از  وبالگ دریافت و 

به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در 2013یا 2010نصب منایید در ضمن از آفیس 

.پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید 

.گیتی نورد.با تشکر 

http://dawargiti2.mihanblog.comوبالگ
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ارتباط تلگرامی
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هشتمپاورپوینت قرآن 

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 

وبالگ
@Dgsarab

https://t.me/dawargiti
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فهرست



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



الِة َوإِیتَ  کَاِة یََخاُفوَن یَْوًما تَ ِرَجاٌل ال تُلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َوال بَْیٌع َعْن ِذکِْر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ ُقلُوُب َواألبَْصاُر َتَقلَُّب ِفیِه الْ اِء الزَّ

ْیِر ِحَساٍب لَِیْجِزیَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا َویَِزیَدُهْم ِمْن َفْضلِِه َواللَُّه یَ ﴾٣٧﴿ ََ ُُ َمْن یََشاُء ِب َوالَِّذیَن کََفُروا ﴾٣٨﴿ْرُز

یُع ُه َفَوفَّاُه ِحسَ ِجْدُه َشْیًئا َوَوَجَد اللََّه ِعْندَ أَْعاَملُُهْم کَََسَاٍب ِبِقیَعٍة یَْحَسُبُه الظَّْْمُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه لَْم یَ  ابَُه َواللَُّه ََسِ

َشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوجٌ ﴾٣٩﴿الِْحَساِب  َْ یٍّ یَ َُ أَْو کَظُلُاَمٍت ِفی بَْحٍر لُجِّ ٍض إَِذا  بَعْ ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ظُلُاَمٌت بَْعُضَها َفْو

اَمَواِت أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه یَُسبُِّح لَُه َمْن فِ ﴾٤٠﴿ نُوٍر أَْخَرَج یََدُه لَْم یَکَْد یََراَها َوَمْن لَْم یَْجَعِل اللَُّه لَُه نُوًرا َفاَم لَُه ِمنْ  ی السَّ

اَمَواِت َواألْرِض َوإِ ﴾٤١﴿لِیٌم ِِبَا یَْفَعلُوَن َواألْرِض َوالطَّْیُر َصافَّاٍت کُلٌّ َقْد َعلَِم َصالتَُه َوتَْسِبیَحُه َواللَُّه عَ  ََل َولِلَِّه ُملُْک السَّ

َُ یَْخُرُج ِمْن خِ أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه یُزِْجی َسَحابًا ثُمَّ یَُؤلُِّف بَْیَنُه ثُمَّ ﴾٤٢﴿اللَِّه الَْمِصیُر  اللِِه َویَُنزُِّل یَْجَعلُُه ُرکَاًما َفََتَى الَْوْد

اَمِء ِمْن ِجَباٍل ِفیَها ِمْن بَرٍَد َفُیِصیُب ِبِه َمْن یََشاُء َویَْْصِفُ  ﴾٤٣﴿األبَْصاِر  یَْذَهُب بِ ُه َعْن َمْن یََشاُء یَکَاُد َسَنا بَرِْقهِ ِمَن السَّ

نورسوره 



کَاِة یََخافُ ِرَجاٌل ال تُلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َوال بَْیٌع َعْن ِذکِْر اللَِّه وَ  الِة َوإِیَتاِء الزَّ وَن یَْوًما إَِقاِم الصَّ

وا َویَِزیَدُهْم ِمْن َفْضلِهِ لَِیْجِزیَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُ ﴾٣٧﴿تََتَقلَُّب ِفیِه الُْقلُوُب َواألبَْصاُر 

ْیِر ِحَساٍب  ََ ُُ َمْن یََشاُء ِب ُه اٍب ِبِقیَعٍة یَْحَسبُ َوالَِّذیَن کََفُروا أَْعاَملُُهْم کَََسَ ﴾٣٨﴿َواللَُّه یَْرُز

یُع اللََّه ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَسابَُه وَ الظَّْْمُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه لَْم یَِجْدُه َشْیًئا َوَوَجدَ  اللَُّه ََسِ

َشاُه َمْوجٌ ﴾٣٩﴿الِْحَساِب  َْ یٍّ یَ َسَحاٌب  ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقهِ أَْو کَظُلُاَمٍت ِفی بَْحٍر لُجِّ

َُ بَْعٍض إَِذا أَْخَرَج یََدُه لَْم یَکَ ُه نُوًرا َفاَم ْد یََراَها َوَمْن لَْم یَْجَعِل اللَُّه لَ ظُلاَُمٌت بَْعُضَها َفْو

اٍت اَمَواِت َواألْرِض َوالطَّْیُر َصافَّ أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه یَُسبُِّح لَُه َمْن ِفی السَّ ﴾٤٠﴿لَُه ِمْن نُوٍر 

اَمَواِت ﴾٤١﴿ا یَْفَعلُوَن کُلٌّ َقْد َعلَِم َصالتَُه َوتَْسِبیَحُه َواللَُّه َعلِیٌم ِِبَ  َولِلَِّه ُملُْک السَّ

یَْجَعلُُه مَّ یَُؤلُِّف بَْیَنُه ثُمَّ أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه یُزِْجی َسَحابًا ثُ ﴾٤٢﴿َواألْرِض َوإََِل اللَِّه الَْمِصیُر 

َُ یَْخُرُج ِمْن ِخاللِِه َویَُنزُِّل ِمنَ  اَمِء ِمْن ِجَباٍل ِفیَها ِمْن بَرٍَد فَ ُرکَاًما َفََتَى الَْوْد ُیِصیُب ِبِه السَّ

﴾٤٣﴿ِه یَْذَهُب ِباألبَْصاِر َمْن یََشاُء َویَْْصُِفُه َعْن َمْن یََشاُء یَکَاُد َسَنا بَرْقِ 

; كندىاى آنان را از یاد خدا و برپاداشنت مناز و اداى زكات غافل منمرداىن كه نه تجارت و نه معامله
(37). شودترسند كه در آن، دلها و چشمها زیر و رو مىآنها از روزى مى

اداش اند پتا خداوند آنان را به بهَتین اعامَل كه انجام داده(روندآنها به َساغ این كارها مى)
دهد ىو خداوند به هر كس بخواهد ىب حساب روزى م; دهد، و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید

(38). (سازدمند مىانتهاى خویش بهرهو از مواهب ىب)
ن را آب كساىن كه كافر شدند، اعاملشان همچون َساىب است در یك كویر كه انسان تشنه از دور آ 

ساب یابد كه حیابد، و خدا را نزد آن مى آید چیزى منىاما هنگامى كه به َساغ آن مى; پنداردمى
(3۹)! و خداوند َسیع الحساب است; دهداو را بطور كامل مى

یگرى، یا همچون ظلامىت در یك دریاى عمیق و پهناور كه موج آن را پوشانده، و بر فراز آن موج د
دست ظلمتهایى است یىك بر فراز دیگرى، آن گونه كه هر گاه; و بر فراز آن ابرى تاریك است

راى او و كىس كه خدا نورى براى او قرار نداده، نورى ب! خود را خارج كند ممكن نیست آن را ببیند
(40)! نیست

گان به كنند، و همچنین پرند آیا ندیدى متام آنان كه در آسامنها و زمینند براى خدا تسبیح مى
و; داندهر یك از آنها مناز و تسبیح خود را مى! اند؟هنگامى كه بر فراز آسامن بال گسَتده
(41)! خداوند به آنچه انجام میدهند داناست

بسوى (متامى موجودات)و بازگشت ; و از براى خداست حكومت و مالكیت آسامنها و زمین
(42)! اوست

را دهد، و بعد آنراند، سپس میان آنها پیوند مىآیا ندیدى كه خداوند ابرهایى را به آرامى مى
و از ; شودالى آن خارج مىبینى كه از البههاى باران را مىدر این حال، دانه! سازد؟مَتاكم مى

رگ هاى تگدانه-(اندها انباشته شدهابرهایى كه همچون كوه)هایى كه در آن است از كوه-آسامن 
رساند، و از هر كس بخواهد این زیان را كند، و هر كس را بخواهد بوسیله آن زیان مىنازل مى

(43)! چشمها را بربد(ابرها)نزدیك است درخشندگى بُر آن ; كندبرطرف مى

ترجمه



کلامت جدید

صبور باش



دانا ، انجام می دهند ، دانست

َعلِمَ طَیرَمنحُ یَُسبِّ 

تسبیح می کند
هرکس ، کسی که، 

چه کسی
پرنده ، پرندگان

دانست 
می داند( اینجا)در

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



دانا ، انجام می دهند ، دانست

َمصیر یَفَعلونَ  َعلیم

(بازگشنت)بازگشتانجام می دهنددانا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



صبور باش



د تسبیح می کن
و خدا داناستاو را

کسی که در 
آسامنها و زمین 

است

تترکیبا

یمٌ َواللُه َعل
َمن ِِف 

امواِت َو  السَّ
االَرِض 

هُ ُح لَ یَُسبِّ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



به آنچه انجام 
می دهند

چهار پرنده
و بازگشت بسوی 

خداست

ترکیبات

لونَ ِِبا یَفعَ 
اَربََعة

ِمَن الطَّیرِ 
صیرُ َو اِلَی اللِه الَ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید





امواِت و االَرِض اَلَم تََر اَنَّ اللَه یَُسبُِّح لَُه َمن ِفی السَّ

.است....  و....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  آیا ندیدی 

ترجمه

.استزمین وهامنا خدا را تسبیح می کند هرکس که در آسامنها آیا ندیدی 



َو الطَّیُر صاّفاٍت 

که در آسامن پرواز می کنند.... ونیز

ترجمه

که در آسامن پرواز می کنندپرندگان ونیز



سبیَحهُ کُلٌّ َقد َعلَِم َصالتَُه َو تَ 

ترجمه



لونَ َواللُه َعلیٌم ِِبا یَفعَ 

....  ....  .... است....  ....  و

ترجمه

به آنچه انجام می دهنداستخداوند دانا و 



اموِت َو االَرِض َو اِلَی اللِه الَصیرُ َو لِلِّه ُملُک السَّ

.است....  ....  ....  واست.... و....  ....  ....  ....  و 

ترجمه

.استبازگشت به سوی خدا واستزمین وبرای خدا فرمانروایی آسامنها  و 



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


