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 -1آیات 11
و  11سورۀ
زمر

و کساىن که از عبادت طاغوت دورى
کردند و به سوى خداوند بازگشتند،بشارت
َوال َِّذي َن ا ْجتَنَ ُبوا الطَّاغُوتَ أَن يَ ْع ُب ُدو َها
ج
َوأَنَابُوا إِ ََل َّ ِ
ْش ِع َبا ِد  11از آنِ آنهاست; پس بندگان مرا بشارت ده.
ْش ٰى فَ َب ر ْ
َّللا لَ ُه ُم الْ ُب ْ َ
ج
 11هامن کساىن که سخنان را مى شنوند و
ال َِّذي َن يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَ َيتَّ ِب ُعو َن أَ ْح َس َن ُه
از نیکوترین آنها پیروى مى کنند; آنان
َّللا صلی َوأُولَٰ ِئ َك ُه ْم
أُولَٰ ِئ َك ال َِّذي َن َه َدا ُه ُم َّ ُ
کساىن هستند که خدا هدایتشان کرده ،و
اب 11
أُولُو الْ َلْ َب ِ
آنها خردمندانند11 .

AND THOSE WHO SHUNNED TO
WORSHIP TAGHUT, AND
TURNED TO ALLAH; FOR THEM IS
GLAD-TIDINGS. SO GIVE GOOD
TIDINGS TO MY SERVANTS. 17
THOSE WHO LISTEN TO WORD,
AND FOLLOW ITS BEST, THEY
ARE THOSE WHOM ALLAH HAS
GUIDED THEM; AND THEY ARE
THOSE ENDUED WITH
UNDERSTANDING. 18

 -2آیۀ 11
سورۀ ملک

و مى گویند« :اگر ما گوش شنوا داشتیم یا
تعقل مى کردیم ،در میان دوزخیان
نبودیم».

AND THEY SAID:-``IF WE HAD
ONLY LISTENED AND USED OUR
WISDOM, WE WERE NOT
AMONG THE COMPANIONS OF
THE BLAZING FIRE. (HELL) 10

َوقَالُوا لَ ْو كُنَّا ن َْس َم ُع أَ ْو نَ ْع ِق ُل َما ُكنَّا ِِف
الس ِعيِ
أَ ْص َح ِ
اب َّ

کاوش ،کرسی اندیشه ها و شناخت ها
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