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 مترجم ۀمقدم

انسان را از ن دوران يتا ااز آغاز نزول امل و تام كو قانون  یتاب بزرگ آسمانكن يم ايركقرآن 

 يیدانش و روشنا یسو هنجاتش داد و ب اهیها ساخت، از گمراهر یاسارت و بردگ ريزنج

تب انسان ساز قرآن كم کبدون شم نمود، هن او را فرايو سعادت دار یخوشبخت رد،كتش يداه

ش يآموخت و برا یدلسوز و یثارگريا شجاعت، ،یدار امانت، یهخوا عدالت تيبشر یبرا

اعمال  همه هکست، بليتاب نكدف و بدون حساب و هبدون  یستهان و هج هكماند هف

 د شد.نهخوا پرس و باز هانسان از خوب و بد محاسب

بود، زورمندان  كیل و تارهداد، جیگرفتار ظلم، ب یبشر هن راز خلقت جامعيش از نزول ايپ

ساختند. یو تار م هريون انسان روزگار بشر را تدن خيور دل با آشامكش و استبدادگران ياند بد

دانستند یو ماتم م هايا آمدن دختران خود را روز سيدن ها روز بههت آن دوران خانواديلهدر جا

 یجوشان زندگ ۀن چشميا، قرآن نمودندیگور م هب ها را زندهختند و آنيریحسرت م کاش

 هو مشعل دار را تعلم و معرف ۀنيآور گنجاميد. پينكبگور ن هدستور داد: فرزندان خود را زند

ببرند گوسفند و ندينما یشاد ینوزاد رهنجات اعالم داشت روز والدت   هب و سر

بر خود ها دو خوايو  دختر دو هكیشخص ب یرا بخو  ن داد.يشت برهب ۀد وعديو بزرگ نما تيتر

ر در كتف هرا بانسان  او هت رايحقانو روشن  هل زنديدل امبر اسالم ويپ ۀمعجز قرآن

وانات و انسان يح، نباتات ،اهايدر اههوك، نيزم، ستارگان، هما، ديخورشا، هنش آسمانيآفر

گوشزد فرماست  مكحموجودات از انواع  يکر هدر  هكرا  یشگفت آور ند و نظامكیدعوت م

ار كآش یهت وجود اليبشر حقان ین موجودات برايا هدن در باريشيو اند هد، تا با مطالعينمایم

و در خدمت  ها را مورد استفادهرند و آنيبگ هرهب يیويكن هب یستهن حال از عالم يشود و در ع

 .ندهانسان قرار بد

عمق  هدن بيو رس یم عاليهمفا كدر یا براها و قرنهعصر همهبزرگ اسالم در  یعلما

بير و تشريتفس هقرآن ب یمعان ابند يدر یح آن پرداختند تا مسلمانان مقصد و مراد آن را بخو
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 كدربا ابند و ياوج سعادت و آرامش دست  هور شوند و بهرهب یهن نعمت با ارزش اليو از ا

باال  یائهدف نه یسو هب دهدیتكامل مو ارزش انسان را  یسته هك كامل ۀشين انـديا

ان هن محمد مخلوف از دانشمندان بزرگ جيخ حسنيش يکدف نهن ياز ا یتأس هبروند. ب

 هر آنجا بهاز ۀا آمد و بعد از فراغت از دانشگايدن هب هرهقا هـ به 4903سال  هكاسالم 

مندان هعالق هكد يگرد هس متوجينگام تدرهان رفت. هاز جـ ه 4140س پرداخت و سال يتدر

را  «لمات قرآنكان ير و بيتفس»پس نند كیار سوال ميات آن بسيبعض آ یقرآن از معان

ن يگوناگون چاپ و نشر شد، ا یاههويش ها بهمورد استقبال قرار گرفت و بار هكنگاشت 

 هاستفاد یاست. برا هز نوشتيگر را نيتب دكو چند  «القرآن یان لمعانيالب ةصفو»دانشمند 

بان فارس هوا و رسا بيل شكش هتاب آن را بكن يشتر از ايب  هب هكیسانكدم تا رك هترجم یز

ب بان عر  رند.يامل و تمام بگك ۀرهندارند از آن ب يیآشنا یز

 والسالم

 «ارشد»م يركعبد ال        

file:///C:/wiki/1410_Ù�Ù�
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 هفاتح ۀسور

دُ ﴿ -4 َمح ُُّٱۡلح  خداست. هش خاصي: ثنا و ستا﴾لِّلَ

4- ﴿ُّ ب: ﴾لحَعَٰلَّميَُٱُرَب  ب یمر  شان.يساز امور اهو چار کمال ،موجودات هنندكت يو تر

ّينُّٱُيَوحمُّ﴿ -1  : روز جزاء.﴾ل 

ّدنَاٱ﴿ -1 َرََٰطُٱُهح ّ َتقّيمَُٱُلص  حم سح  هكار اسالم كروشن و آش هرا ه: ما را موفق گردان تا ب﴾٦ل

 م.يست ثابت قدم و استوار باشيدر آن ن یو نادرست یجكچ يه

وّبُٱ﴿ -3 حَمغحض   ود.هی: ﴾َعلَيحّهمُحُل
 .یهشان در ضاللت و گمرايمچنان امثال اه، ی: نصار﴾لَضٓال ّيَُٱ﴿ -3

 هبقر ۀسور

َٰلَّكُ﴿ -2 ُٱَُذ  م.يركقرآن: ﴾لحّكَتَٰب 

 است. هنازل شد رن قرآن حق و از جانب پروردگايا کبدون ش: ﴾فّيهُّ َُريحَبُ َُلُ﴿ -2

 ند.كیت ميداهراست  هرا هو ضاللت ب یهاز گمرا: ﴾ه ٗدى﴿ -2

َتقّيَُ﴿ -2 ردند و خود را كجا  هرا ب یاجتناب و اوامر او تعال هاز گنا هكيیاهآن یبرا: ﴾ل ّلحم 

 داشتند. هاز عذاب آخرت نگا

5- ﴿َُٰ ٗدىََُعَ  راست و روشن قرار دارند. هرا هبا قلب مطمئن ب: ﴾ه 

 است. هادهر نه: خدا م﴾لَِلُ ٱَُخَتمَُ﴿ -3
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 است. یاهپوشش و پرد: ﴾ّغَشََٰوة ُ﴿ -3

ونَُي َخَُٰ﴿ -3  نند.كیرنگ رفتار ميب و نيبا فر هارانكمنافقان م: ﴾ّدع 

40- ﴿ُ  ار است.كب و انيذكا تيو نفاق  کش: ﴾َمَرض 

ا ُ﴿ -41  ا شوند.ها تنهبا آنل نفاق نزد بزرگانشان بروند يا ها: ﴾َشَيَّٰطينّّهمُحُإَّلََُُٰخلَوح

مُح﴿ -45 ه  دُّ  د.هدیلت مها ميبخشد یادت ميا را زهخدا آن: ﴾َيم 

َيَٰنّّهم﴿ -45 غح  ش.يدر كفر و تجاوز از حد خو یپافشار: ﴾ط 

ونَُ﴿ -45 َمه  ر و يا متحيابند يیراست را نم همانند و رایم یالت باقهمنافقان در ج: ﴾َيعح

 شوند.یسرگردان م

 ا.ها صفت آنيز يانگحالت شگفت: ﴾َمَثل ه م﴿ -43

تَوحقَدَُٱ﴿ -43  آتش افروخت.: ﴾نَاٗراُسح

مُ ﴿ -41  ستند.هان حق گنگ ياز ب: ﴾ب كح

ب: باران يا ببارد. صهد بر آنيتند و شد یباران هستند كه یمانند كسان: ﴾َكَصي ّب﴿ -43

 است. ها ابر بارندي ،دن از آسمانيدر حال بار

مُح﴿ -20 بحَصَٰرَه 
َ
ُأ  سرعت ببرد. ها را بهآن يیناينور برق ب: ﴾ََيحَطف 

وا ُ﴿ -20  خود متوقف شوند. یر و سرگردان در جايمتح: ﴾قَام 

ۡرَضُٱ﴿ -22
َ َٰٗشاُۡلح  ت استقرار در آن.هن را بستر و فرش جيزم: ﴾فَّر

 م.كا مانند گنبد مستحي هآسمان را سقف برافراشت: ﴾ءُٗبَّنا ُُءَُلَسَما ُٱ﴿ -22

نَدادُٗ﴿ -22
َ
 د.يكنیپرستش م ها كهاز بت ،متاهامثال و : ﴾اأ

وا ُٱ﴿ -29 مُدحع  َهَدا َءك   د.ياوران خود را حاضر كنياران و يا يان يخدا: ﴾ش 

تََشَٰبّٗها﴿ -25  در طعم و لذت. هت دارند نهم شباهر با هدر رنگ و ظا ،مهمانند : ﴾م 

تََوىُ ٱ﴿ -23  قصد راست و درست. رد،كنش آسمان را يآفر هخدا قصد و اراد: ﴾لَسَما ءُّٱُإَّلُُسح

َٰه نَُ﴿ -23 م كا را استوار و مستحهاتمام رساند و آن ها را بهپس خلقت آسمان: ﴾فََسَوى

 ساخت.

فّك ُ﴿ -90 َّما ءَُٱُيَسح  زند.یو ستم م یزيخونر هو عداوت دست ب یاز دشمن: ﴾ل 
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ّدكَُُن َسب ّحُ ﴿ -90 ش يرا ثنا و ستا م و تويشماریم هزكيو پا كا پاهیبد همهتو را از : ﴾ِّبَمح

 م.ينكیم

90- ﴿ُ ّس  سزاوار عظمت و شرفت  هاد تو را از آنچيم و ينكیاد مي یبزرگ هتو را ب: ﴾لََكُُن َقد 

 م.يدانیم كست پاين

وا ُ﴿ -91 د  ج   د.ييم و احترام نمايتعظ ها سجديد، ينك یآدم فروتن هب: ﴾ٓأِلَدمَُُٱسح

 زحمت.یا گوارا و بيفراوان  یغذا: ﴾رََغًدا﴿ -95

َما﴿ -91 َزلَه 
َ
ع دور يب داد و از آن مقام رفيمسرش را فرهطان آدم و يش: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُ ُفَأ

 ساخت.

َر ءّيَلُ﴿ -10  عقوب.يلقب : ﴾إّسح

 د.يا از من بترسهاتان تنهیمان شكنيدر پ: ﴾فَٱرحَهب ونُّ﴿ -10

وا َُُلُ﴿ -12  د.ينكان نها پنيد ييمخلوط ننما: ﴾تَلحبّس 

11- ﴿ُّ ّب 
 ک.ين یاهار و كاريطاعت و عبادت بس هب: ﴾بّٱلح

 ن است.يسخت و سنگ ،دشوار یلينماز خ یدرست هب: ﴾لََكبرَّية ُُإَّنَها﴿ -15

 ن.كيمتواضع و با تم یاه: انسان﴾ٱلحَخَّٰشعّيَُ﴿ -15

نُّونَُ﴿ -11  دانند.ین ميقي: ﴾َيظ 

 ان دوران خود شما.يانهج: ﴾ٱلحَعَٰلَّميَُ﴿ -13

ََُُتحزّيَُلُ﴿ -11 س  َُُعنَُنفح س  َُُنفح انجام  یكار یگريد یتواند برایس نمكچ يه: ﴾اَشيح

 د.هد

لُ ﴿ -11   ن.يگزیل و جايبد: ﴾َعدح

مُح﴿ -13 ونَك  وم  گماشتند. یدشوار م یاهارك هچشاندند و شما را بیشما م هب: ﴾يَس 

ي ونَُ﴿ َتحح مُحُيَسح  گذاشتند.می هدختران شما را بخاطر خدمت زند: ﴾نَّسا َءك 

 و عذاب. هنجكش هب یا و گرفتارهنعمت یبود با اعطا یآزمون و امتحان: ﴾بَََل ء ُ﴿ -13

َنا﴿ -50  م.يافتكش: ﴾فََرقح
ت مُ ﴿ -54 َلُُٱََّتَذح  د.يرا خدا و معبود قرار داد هگوسال: ﴾ٱلحعّجح
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رحقَان﴿ -59  ز حالل و حرام است.يمم هكعت را يشر: ﴾ٱلحف 

مُح﴿ -51  خالقتان.: ﴾بَارّئّك 

ت ل و ا ُ﴿ -51 مُحُفَٱقح َسك  نف 
َ
 كار را بكشند.هد گنايكوكار بايان خود شما نيدر م: ﴾أ

َرةُٗ﴿ -55  ار.كآش: ﴾َجهح
 آسمان آمد. یاز سو هكد يا آواز شديآتش و : ﴾ٱلَصَٰعَّقةُ ﴿ -55

 د نازك.يابر سف: ﴾ٱلحَغَمام﴿ -53

حَمنَُ﴿ -53  ن است.يريمثل عسل ش هكیصمغ هماد: ﴾ٱل

 .یسمان هور بهمرغ مش: ﴾َوٱلَسلحَوىَُٰ﴿ -53

 زحمت.یا گوارا و بيفراوان  یغذا: ﴾رََغٗدا﴿ -51

 ان ما را ببخش.هگنا ،د: پروردگاراييبگو: ﴾ّحَطة ُُق ول وا ُ﴿ -51

ٗزا﴿ -53  طاعون است. هشد هرا، گفت یعذاب: ﴾رّجح

 شكافت و فوران كرد.: ﴾فَٱنَفَجَرت﴿ -10

مُح﴿ -10 َبه  َ  دن خود را.يآشام یجا: ﴾َمۡشح

ا َُُلُ﴿ -10 َثوح ۡرّضُُّفَُُتعح
َ  د.يفساد نزن هن دست بيدر زم: ﴾ٱۡلح

ّسّدينَُ﴿ -10 فح  .یشگيمهفساد : ﴾م 

 ر.يا سيگندم و : ﴾ف وّمَها﴿ -14

14- ﴿ُ ّبَتح  است. هديا چسبهآن ها بي هردك ها را احاطهآن: ﴾َعلَيحّهمُ ُُض 

َّلةُ ﴿ -14  .یو پست یعزتی، بیخوار: ﴾ٱل 

َكَنةُ ﴿ -14 حَمسح  .یو بخل ذات ینادار: ﴾ٱل

 مستحق آن بودند. هكر و غضب خدا دچار شدند هق هم بهباز : ﴾بَّغَضبُ ُبَا ء و﴿ -14

 شدند. یودهی: ﴾َهاد وا ُ﴿ -12

 پرستان. ها ستاريا ههپرستندگان فرشت: ﴾يَُٱلَصَّٰبُ﴿ -12

مُح﴿ -19  د.ينكیتورات عمل م هب هكنيا همان شما را بيد و پهع: ﴾ّميَثََٰقك 
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 ارزش.یشدگان پست و ب هراند: ﴾يََُخَّٰسُ﴿ -15

ََٰٗلُُفََجَعلحَنََٰها﴿ -11  م.يو عذاب قرار داد هنجكفر را شين كيا: ﴾نََك

ٗوا﴿ -13 ز   شخند.يو ر همسخر: ﴾ه 

َُُلُ﴿ -11 رُ َُوَلُُفَارّض   جوان نورس. هالن سال است و نك هن: ﴾بّكح

ََُُعَوان  ُ﴿ -11 َٰلَّكَُُبيح  سال است. هانيم: ﴾َذ

ن َهاُفَاقّعُ ﴿ -13  ار زرد است.يرنگ آن گاو بس: ﴾لَوح

 ست.يرام ن: ﴾َذل ولُ َُلُ﴿ -34

ۡرَضُُت ثرّيُ ﴿ -34
َ  ن را شخم زند.يتا زم: ﴾ٱۡلح

َرحَثُ﴿ -34  زراعت را. یبرا هن آماديا زميشت ك: ﴾ٱۡلح

َسَلَمة ُ﴿ -34  ب است.يعیب: ﴾م 

 زرد در آن وجود ندارد.ر از رنگ يغ یگريرنگ د: ﴾فّيَهاُّشيَةََُُلُ﴿ -34

 د.يز پرداختيو ست یدشمن هاو ب هو در بار: ﴾فّيَهاُفَٱَدََٰٰٔرت مُح﴿ -32

 شود.یم یوفرت جار هب: ﴾َيَتَفَجرُ ﴿ -31

 ا عرض.يطول و  هشود بیاف مكش: ﴾يََشَققُ ﴿ -31

ّف ونَهُ ﴿ -35 َر   .نندكیل ميباطل تأو ها بيف يان تورات را تحريودهیاز  یهگرو: ﴾ُي 

مَُخََلُ﴿ -31 ه   نند.يا بنشها تنها با آني: نزد بزرگانشان بروند ﴾...َبعحض 

مُحُٱلَِلُ َُفَتحَُ﴿ -31  هان داشتيشما ب ها آن را بياست  هردكم كخدا بر شما ح: ﴾َعلَيحك 

 است.

ّيُّونَُ﴿ -31 م 
 
 توانند تورات را بخوانند.ینم ،لندهجا: ﴾أ

َماّنَُ﴿ -31
َ
 دانشمندان خود آموختند.از  هكیاهدروغ: ﴾أ

 نم.هاست در ج یا وادي ،ديا عذاب شدي ،ا حسرتي ینابود: ﴾فََويحلُ ﴿ -33

 د.يكفر ورز: ﴾َسي َّئةَُُٗكَسَبُ﴿ -14

14- ﴿ُ َحََٰطتح
َ
 شد. هريكرد و بر حسناتش چ هاو را محاصر هگنا: ﴾بّهُُّأ
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ونَُ﴿ -15  د.ينكیم یمكارهگر يديكبا  ،اهآن هدر ظلم و ستم ب: ﴾َعلَيحّهمُتََظََٰهر 

َسََٰرىَُٰ﴿ -15
 
 ران.ياس:  ﴾أ

مُح﴿ -15 وه   د.يسازیاشان مهد و از اسارت ريهدیا را مهآن هیفد: ﴾ت َفَٰد 

يُ ﴿ -15  .هنجكحت، عذاب و شيذلت، فض: ﴾ّخزح

ّدهّۦُّمنُ َُقَفيحَنا﴿ -13 لَُُّبعح پیرا پ یامبرانيپس از او پ: ﴾بّٱلرُّس   هب هكم يفرستاد یدر

 ردند.كیم مكعت او حيشر

وحُّ﴿ -13 ّسُُبّر  د   ÷لي، جبرئهزكيروح پا هب: ﴾ٱلحق 
ُُق ل وب َنا﴿ -11 لحف   است. هنش در پرديما از آفر یاهدل: ﴾غ 

ون﴿ -13 تّح  تَفح  خواستند.یم کمكو  یاري جبعثت او  هليوس هب: ﴾يَسح

ا ُ﴿ -30 وح ََتَ مُحُبّهّۦ ُُٱشح َسه  نف 
َ
 آن فروختند. هخود را ب: ﴾أ

ًيا﴿ -30  حسادت.از : ﴾َبغح

َُُفَبا ء و﴿ -30  مستحق آن بودند. هكگر خدا گرفتار شدند يغضب د هب: ﴾بَّغَضب 

ت مُ ﴿ -32 َلُُٱََّتَذح  د.يپرداخت هپرستش گوسال هب: ﴾ٱلحعّجح

ل﴿ -39  پرستش كردند. هكیاهمحبت گوسال: ﴾ٱلحعّجح

َعَمرُ ُلَوُح﴿ -31  شد.یاش عمرش دراز مك: ﴾ي 

 رد و بدور انداخت.كد را نقض هع: ﴾َنَبَذه ُ﴿ -400

 گفتند.یدروغ م ها بي ،خواندندیا سحر و جادو را مهطانيش :﴾ٱلَشَيَّٰطيُ َُتتحل وا ُ﴿ -402

 م.يستهامتحان شما  یما از جانب پروردگار برا: ﴾فّتحَنة ََُُنحنُ ﴿ -400

 ا قدر و مرتبت.ير ياز خ هرهب: ﴾َخَلَٰقُ ﴿ -400

ا ُ﴿ -400 وح  فروختند.آن  هخود را ب: ﴾بّهََُُّشَ

ول وا َُُلُ﴿ -401 بان  هن كلميا ،ديينگو «راعنا»شما مسلمانان : ﴾َرَّٰعَناَُتق  ود هیدر ز

 ر است.يدشنام زشت و تحق

نَاُق ول وا ُ﴿ -401 رح سخن بگو تا  یتأن هو ب هلت بدها بر ما ميما بنگر  یسو هد: بييبگو: ﴾ٱنظ 

 م.يينما كات را دريآ یمعان
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 م.يبر دار هكتالوت آن را  ها تعبد بي هیر آهم كح: ﴾َءايَةُ ُمّنُحُنَنَسخُحَُما﴿ -401

 م.ينكا محو هها و حافظهآن را از دل: ﴾ن نّسَها﴿ -401

403- ﴿ ُ پرست و ناظر كاري کمال: ﴾َوّل   شما. یاها سر

 م.يمستق هرا: ﴾ٱلَسبّيلَُُّسَوا ءَُ﴿ -401

مُح﴿ -444 َمانّيُّه 
َ
 است.هباطل آن یاهاالت و آرزويخ: ﴾أ

سُح﴿ -442
َ
ُّۥَُههُ وَجُحُلَمَُأ م يخدا تسل هخود و طاعت و عباداتش را ب ،تيخلوص ن هب: ﴾لِّلَ

 د.ينما

يُ ﴿ -441  ، مرگ و اسارت.یخفت، پست: ﴾ّخزح

هُ َُفَثمَُ﴿ -445 آن امر  هشما را ب هاوست ك یمورد رضا هت قبلهمان جه: ﴾ٱلَِلُُّوَجح

 .هردك

بحَحََٰنهُ ﴿ -441  است. هو منز كپا خدا از انتخاب فرزند: ﴾س 

َٰنّت ونَََُُّل ۥ﴿ -441  ستند.هفرمانبردار او : ﴾َق

 .هنندكجاد يا :﴾...بَّديعُ ﴿ -443

ٗراُقََضُ ﴿ -443 مح
َ
 گرداند.  یو قطع یا حتميد هرا بخوا یزيجاد چيا هاراد: ﴾أ

ن﴿ -443 ونُك   ايا: ﴾َفَيك 
ً
 شود.یجاد ميجاد شو، او فورا

 دوران خودتان. یاهملت: ﴾ٱلحَعَٰلَّميَُ﴿ -422

ََُُتحزّيَُلُ﴿ -429 س   .یاهیبدل و فد: َعْدل   -429د.هدیس انجام نمكچ يه: ﴾َنفح

َتَلُ ﴿ -421  آزمود.:  ﴾ٱبح

 .یهاوامر و نوا ،یف شرعيتكال: ﴾بَّكلَّمَٰت ُ﴿ -421

نَُ﴿ -421 َتَمه 
َ
 را انجام داد. همهخدا  یو او خاص برا: ﴾فَأ

 ا موضع كسب ثواب انسان. يا محل اجتماع ي هگاهپنا: ﴾ل ّلَناّسَُُمَثابَةُٗ﴿ -425

نَا ُ﴿ -425  م.يفرستاد یا وحيم يردكا امر يم يردكسفارش : ﴾َعّهدح

 .هکم هف بيشر هعبك: ﴾بَيحّتَُ﴿ -425

هۥ ﴿ -421 َطرُّ ضح
َ
 م.يكنیم هاو را روان: ﴾أ
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421- ﴿ُّ لَّميح سح  خودت. هفرمانبردار، فروتن و مخلص ب: ﴾لََكُُم 

رّنَا﴿ -421
َ
 اموز.يما ب همقررات اعمال و افعال حج را ب: ﴾َمَناّسَكَناُأ

ّيّهمُح﴿ -423  د.ينما كپا هو گنا كشر یا را از ناپاكهآن: ﴾ي َزك 

َّلةَُُّعنُيَرحَغب َُُمن﴿ -490  شود.م روگردان يهن روشن ابراياز د هست كيك: ﴾مَُإّبحَرَّٰهُُم 

َسهُ َُسفّهَُ﴿ -490  هنمود ها خود را تباي هردكو خوار  کا سبي هندكفالت اهج هخود را ب: ﴾َنفح

 است.

لّمُح﴿ -494 سح
َ
 ن.كا مرا عبادت يریا خالص و بيفرمانبردار باش : ﴾أ

ّينَُ﴿ -492  ان را.ياد هدياسالم، برگز: ﴾ٱل 

 گذشتند و رفتند.: ﴾َخلَت﴿ -491

 ن حق.يد هل بياز باطل روگردان ما: ﴾َحنّيٗفا﴿ -495

َباّطُ﴿ -491 سح
َ  .÷ عقوبيرگان يا نبيفرزندان : ﴾ٱۡلح

 پين ياز د: ﴾ٱلَِلُُّّصبحَغةَُ﴿ -491
ً
 د.ينك یرويا فطرت خدا حتما

َفَها ءُ ﴿ -412  .هل قبليار از تحوكشان در انيود و امثال اهیافراد كم عقل، : ﴾ٱلسُّ

مُحَُما﴿ -412 َٰه   د؟يا را برگردانهز آنيچ هچ: ﴾َوَلى

 المقدس.ت ياز ب: ﴾قّبحلَتّّهمُ َُعن﴿ -412

َمةُٗ﴿ -419
 
 ا ملت عادل. ي هديملت برگز: ﴾وََسٗطاُأ

419- ﴿ُ َُُٰيَنَقلّب   گردد.یاز اسالم بر م ،هعبك یسوهب هل قبلينگام تحوه: ﴾هَُّعقَّبيُحََُعَ

 بر اشخاص سخت و دشوار است.: ﴾لََكبرَّيةًُ﴿ -419

مُحُِّل ّضيعَُ﴿ -419 ت المقدس ادا يب یسو هب هكشما را  یاهرگز نمازهخدا : ﴾إّيَمََٰنك 

 ند.كید، باطل نمياهردك

رَُ﴿ -411 ّجدَُُّشطح حَمسح ََرامُُّٱل  .هعبك یسوهب: ﴾ٱۡلح

ََتّينَُ﴿ -413 مح حم   پوشانند.یاز حق آن را م یهبا آگا هكینندگانكشک : ﴾ٱل

م﴿ -454 ّيك   سازد.یپاك م هو گنا كشما را از شر: ﴾ي َزك 

َمةَُُٱلحّكَتََٰبُ﴿ -454 ّكح  ن را.يسنت و دانش در امور دقرآن، : ﴾َوٱۡلح
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م﴿ -455  يم.هتان آگااحوال همهاز  هكنيم با اين كیشما را آزمايش م: ﴾ََلَبحل َونَك 

َٰتُ ﴿ -453 ّنَُصلََو  آمرزش از سوی پروردگارشان.ا مغفرت و يرحمت : ﴾َرب ّّهمُحُم 

ئّرُّ﴿ -451
 .هن خداست در حج و عمريد یاههنشان: ﴾ٱلَِلَُُّشَعا 

 ند.كارت يمشروع ز هوج هرا ب همعظم هعبك: ﴾َتَمرَُٱعُح﴿ -451

َناحَُُفَََلُ﴿ -451  ست.يبر او ن یهچ گنايه: ﴾َعلَيحهُُّج 

 د.هن آن دو را انجام ديب یسع: ﴾بّّهَما َُُيَطَوَفُ﴿ -451

مُ ﴿ -453  ند.كیا را از رحمت خود دور مهپروردگار آن: ﴾ٱلَِلُ ُيَلحَعن ه 

مُحَُلُ﴿ -412 ونَُُه   افتد.یر نميتأخ ها بهعذاب آن: ﴾ي نَظر 

 ساخت. هن پراكنديد مثل در زميبا تول: ﴾فّيَهاُبََثُ﴿ -411

ّيّفُ﴿ -411 َّيَٰحُُّتَۡصح  یتند ،یگرم ،یا از سردهت دادن وزش و احوال بادهدر تغيير ج: ﴾ٱلر 

 و ماليمت.

نَداٗدا﴿ -415
َ
 نند.كیاو را پرستش م همتا كه: ﴾أ

411- ﴿ُ َباب ُُبّّهمُ َُتَقَطَعتح سح
َ ا هن آنيا بيدر دن هكیداتهو تع یدوست ،ینژاد یاهونديپ: ﴾ٱۡلح

 م بپاشد.هوجود داشت از 

 ا. يدن هب یباز گشت: ﴾َكَرةُٗ﴿ -413

 د.يشد یاهیمانيپش: ﴾َحَسَرَٰت﴿ -413
َٰتُّ﴿ -411 َو ط   آثار و اعمال او. ،طانيش یاههرا: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُُّخ 

م﴿ -413 ر ك  م 
ح
و ءُُّيَأ  د. هدیدستور م هگنا هطان شما را بيش: ﴾بّٱلسُّ

َشا ء﴿-413  ار زشت.يبس هگنا: ﴾ٱلحَفحح

لحَفيحَنا﴿ -430
َ
 م.يافتي: ﴾أ
 ستند.هان حق گنگ ياز ب: ﴾مُ ب كُح﴿ند. كیصدا م: ﴾َينحعّقُ ﴿ -434

هَّلُ﴿ -439
 
ُُّبّهّۦُأ  ر شود. كر خدا ذينگام ذبح آن نام غه هكیوانيح: ﴾ٱلَِلُُّلَّغريح

رَُ﴿ -439 ط   حرام بخورد. یاهزياو را ناچار ساخت تا از چ یازمندين: ﴾ٱضح
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439- ﴿َُ ار يا اختهحرام نباشد و حالت اضطرار را بار یسب لذت در پك یبرا: ﴾بَاغُ َُغريح

 نكند.

 ند.كمانع مرگ است تجاوز ن هك یاز حد: ﴾ََعد َُُلُ﴿ -439

 .كاند یاهب: ﴾قَلّيًَلَُُثَمٗنا﴿ -431

ّيّهمُحَُلُ﴿ -431  ند.كینم كپا هگنا یديا را از پلهآن: ﴾ي َزك 

 قت قرار دارند.يدر نزاع و اختالف دور از حق: ﴾بَعّيدُ ُّشَقاقُ ُلَّفُ﴿ -431

 .هگسترد يکن یاهاركطاعت و : ﴾ٱلحّبُ ﴿ -433

مال خود را  هدن بياش جدا و توان رسهاز خانواد هكیمسافر: ﴾ٱلَسبّيلَُُّوٱبحنَُ﴿ -433

 باشد. هنداشت

ّقَاّبُٱّفُ﴿ -433  ردن بردگان و اسراء.كدر آزاد : ﴾لر 

 است. هشتر آنيلت بيت فضهن جيص صابريبا تخصياشخاص شك: ﴾ٱلَصَّٰبّينَُ﴿ -433

َسا ءُّ﴿ -433
ح
َأ  و رنج. یماريب ،، بالیسخت: ﴾ٱۡلح

ّسُُّحيَُ﴿ -433
ح
َأ  وقت شدت جنگ با دشمن.: ﴾ٱۡلح

تَّبُ﴿ -431 مُ ُك   است. هفرض شدبر شما : ﴾َعلَيحك 

ّفَُ﴿ -431 ّخيهُُّّمنُحََُّل ۥُع 
َ
 ند.كا همقتول قصاص را ر یول: ﴾أ

ًاُتََركَُ﴿ -410  مال فراوان بجا گذاشت.: ﴾َخريح

 .هانهعدول از حق ناآگا: ﴾َجَنًفا﴿ -412

 است. هرا مرتكب شد یستم هانهآگا: ﴾إّثحٗما﴿ -412

ونَه﴿ -411  منسوخ است. هبقر 415 هیاثر آ هم بكن حيتوانش را دارند، ا: ﴾ي ّطيق 

اَُتَطَوعَُ﴿411 ٗ  د.يفزايب هیفد هب یعني ،دهافزون انجام د یريش خيخو هدلخوا هب: ﴾َخريح

وا ُ﴿ -415  ّ  د.ينكش يتا خدا را حمد و ستا: ﴾ٱلَِلَُُِّل َكب 

 .یش جنسيزيآم: ﴾ٱلَرفَث ُ﴿ -413

نَُ﴿ -413 ُُه  مُحُّۡلَاس   مانع از حرامند.ا يآرامش  هیشما ما یا براهزن: ﴾لَك 

ودُ ﴿ -413 د   است. یهممنوعات و محرمات ال: ﴾ٱلَِلُُّح 
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وه م﴿ -434 ت م   د.يافتيان را كمشر: ﴾ثَقّفح

 در حرم قرار دارند. هكیخدا در حال هب كشر: ﴾ٱلحفّتحَنةُ ﴿ -434

ّجدُُّّعندَُ﴿ -434 حَمسح ََرامُُّٱل  حرم. یجا همهدر : ﴾ٱۡلح

431- ﴿ُ َمَٰت   حرمتش واجب است.حفظ  هآنچ: ﴾ٱۡلح ر 

ل َكة﴿ -435  است. یهت و تباكاله هیما هاد و عدم مصرف مال در آن راهج كتر: ﴾ٱِلَهح

ت مُح﴿ -431 ّۡصح حح
 
 رد.ك یريشما را از اتمام حج جلو گ یبعد از احرام مانع: ﴾أ

َتيحَسََُُفَما﴿ -431  شود. هآماد یآسان هب هآنچ: ﴾ٱسح

يُُّّمنَُ﴿ -431 حَهدح پا: ﴾ٱل بان یبرا هكيیچار  برند. هعبك هب یقر

وا َُُلُ﴿ -431 مُحََُتحلّق   د.يدن سر از احرام خارج نشويبا تراش: ﴾ر ء وَسك 

يُ َُيبحل غَُ﴿ -431 حَهدح بان: ﴾ََمَّلهُ ُٱل از  هكر جا ها يوجوب ذبحش، حرم برسد  یجا هب یقر

 رون حرم.يا بيد، حرم يمنع شو هعبك هرفتن ب

يَة ُ﴿ -431  د.هبد هید فديبتراشد باسر خود را  هكره: ﴾فَفّدح

ك ُ﴿ -431 بان: ﴾ن س   نجا گوسفند مراد است.يو ا یقر

يُُّّمنَُ﴿ -431 حَهدح  : مراد قربانی حج تمتع است.﴾ٱل

 رد.كبا گرفتن احرام بر خود فرض : ﴾فََرَضُ﴿ -433

 ست.يز نيا گفتار زشت جاي یزش جنسيآم: ﴾َرفََثُُفَََلُ﴿ -433

َج ُُّّفُُّجَداَلَُُلُ﴿ -433  ست.يز نيز و جدال در حج جايخصومت، ست: ﴾ٱۡلح

َناحُ ﴿ -431  .یهگنا: ﴾ج 

َٗلُ﴿ -431  و كسب در موسم حج. یمنافع تجارت: ﴾فَضح

ت م﴿ -431 فَضح
َ
 د.يد و رفتيردكوچ ك یجمع هدست: ﴾أ

َعرُّ﴿ -431 َمشح
ح ََرامُُّٱل  قزح. هوكا ي همزدلف یجا همه: ﴾ٱۡلح

مُح﴿200  اعمال حج را.: ﴾َمَنَّٰسَكك 

 ا قدر و عزت.ير ياز خ یمهس: ﴾َخَلَٰق﴿ -200
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َياُّفُ﴿ -200 نح  ا.يق در دنيت و توفينعمت، عاف: ﴾َحَسَنةُُٗٱلُّ

 رحمت، احسان و نجات در آخرت.: ﴾َحَسنَةُُٗٱٓأۡلّخَرةُُّّفُ﴿ -200

201- ﴿ُ َلُّ
َ
َّصامُّٱأ  كند.یم هباطل مجادل هدر را ،ن دشمنانيترسرسخت: ﴾ۡلح

َرحَثُ﴿ -205  شت را.ك: ﴾ٱۡلح

201- ﴿ُ َخَذتحه 
َ
ُُّلحعَّزة ُٱأ ثحمُّٱب ّ

 شاند.كیم هگنا هبر و نخوت او را بكت: ﴾ۡلح

ۥ﴿ -201 ب ه   است.  یافك یاو جزا یدوزخ برا: ﴾َجَهَنمُ ُفََحسح

حّمَهادُ َُۡلّئحَسُ﴿ -201  است. یبد هگاينم جاهج: ﴾ٱل

ّي﴿ -203 َسهُ ُيَۡشح  اند.هفروختخدا  هبا بذل جان در طاعت و عبادت خود را ب: ﴾َنفح

لحمُُّّفُ﴿ -201 ّ  ام آن.كاح همهدر اسالم و : ﴾َكٓافَةُُٗٱلس 

َٰتُّ﴿ -201 َو ط   طان.يش یاها، آثار و كارههرا: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُُّخ 

 د.يردكقت را گم يد و حقيمنحرف شد: ﴾َزلَلحت م﴿ -203

لَلُ ﴿ -240 ّنَُُظ   .كد نازيسف یاهاز ابر يیاهبان هیسا: ﴾ٱلحَغَمامُُّم 

242- ﴿ُّ  است. همندانر و سخاوتيان ناپذيبخشد پایم یاو تعال هآنچ: ﴾ّحَسابُ ُبَّغريح

َي ا﴿ -249  ا و انحراف از حق.يدن هحرص ب ،از حسادت: ﴾َبغح

ا ُُٱَلّينََُُمَثل ُ﴿ -241  اند. هدرگذشت هكیحالت مؤمنان: ﴾َخلَوح

َسا ءُ ﴿ -241
ح
َأ ا ءُ ُٱۡلح  و رنج. یماري، بیبال، تنگدست ،یسخت: ﴾َوٱلََّضَ

حزّل وا ُ﴿ -241 ل  مضطرب شدند.يا شدهبال يیارياز بس: ﴾ز 
ً
 دا

ه ُ﴿ -241 رح مُحُك   بر شما دشوار است. هكیدر حال: ﴾َلك 

 بزرگ است. یهگنا: ﴾َكبرّي ُ﴿ -243

 خدا. هب كفر و شرك هق مردم بيتشو: ﴾ٱلحفّتحَنةُ ﴿ -243

243- ﴿ُ  رود.یباطل و بر باد م: ﴾َحبَّطتح

حَميحّسُّ﴿ -243  قمار.: ﴾ٱل

وَُ﴿ -243  از شماست.يافزون بر ن هآنچ: ﴾ٱلحَعفح
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مُح﴿ -220 َنَتك  عح
َ
 سپرد.یشما م هدشوار را ب یاهاركمانا ه: ﴾َۡل

ٗذى﴿ -222
َ
 آور است.انيو ز هآلود: ﴾أ

مُحَُحرحثُ ﴿ -229  ستند. هشت نسل شما كمحل : ﴾َلك 

َنَُٰ﴿ -229
َ
 در محل تناسل.د، يخواست هكر روش ه هب: ﴾ّشئحت مُحُأ

رحَضةُٗ﴿ -221 مُحُع  يحَمَٰنّك 
َ
ّ  د.يهدیانجام نم يکار نك هد كير، قسم بخوريمانع از خ: ﴾ۡل 

وُّ﴿ -225 مُحُّف ُُبّٱلَلغح يحَمَٰنّك 
َ
 باور هقسم بخورد ب یزيشخص بر چ هكقسم لغو آن است : ﴾أ

قصد  هكا بدون اينيقت خالف آن باشد يحق هكیدر حال ،ز راست استيآن چ هكنيا

بانش بيايد. ،باشد هسوگند داشت  كلمات سوگند بر ز

ل ونَُ﴿ -221  كنند. یمسران خود مقاربت نمهبا  هكخورند یقسم م: ﴾ن َّسا ئّهّمُحُمّنُي ؤح

221﴿ُ  انتظار بكشند... : ...﴾تََربُّص 

 نند.كرجوع  ،اندهقسم خورد هكیدر مدت: ﴾فَا ء و﴿ -221

َٰثَةَُ﴿ -221 و ء ُُثََل  است. یپاك هس هشد هض، گفتيح هس: ﴾ق ر 

نَُ﴿ -221 وَِل ه   اشان. هرهشو: ﴾ب ع 

 است. هو نفق هخانواد هدار ادارهدهمرد ع هكنيسبب ا هب یمنزلت و برتر: ﴾َدرََجة﴿ -221

 دو بار است.  یطالق رجع: ﴾َمَرتَانُُّٱلَطَلَٰقُ ﴿ -223

223- ﴿ ُ ّيح  َسَٰنُتَسح  و ضرر. انيحقوق و بدون ز یبا ادا يیجدا: ﴾بّإّحح

ودُ ُتّلحَكُ﴿ -223 د   ستند.ه یهض اليا احكام و فراهنيا: ﴾ٱلَِلُُّح 

نَُ﴿ -294 نََُُفَبلَغح َجلَه 
َ
 دند.يخود رس هعد یاهن روزيآخر هب: ﴾أ

نََُُلُ﴿ -294 وه  ّسك  اٗراُت مح  د.يا رجوع نكنهآن هب ،قصد آزار هب: ﴾ُّضَ

ا َُُلُ﴿ -294 و  ٗواُٱلَِلَُُّءاَيَٰتَُُّتَتّخذ  ز  و  یل انگارهد با سينكن هاحكام خدا را مسخر: ﴾ه 

 مخالفت. 

َمةُُّٱلحّكَتَٰبُّ﴿ -294 ّكح  قرآن و سنت.: ﴾َوٱۡلح

نَُُفَََلُ﴿ -292 ل وه   د.يا نشوهمانع آن: ﴾َتعحض 

َكَُٰ﴿ -292 زح
َ
مُحُأ  دتر است.يتر و مفهشما ب یبرا: ﴾لَك 
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َعَها﴿ -299  خود. يیتوانا هانداز هب: ﴾و سح

299- ﴿ُ حَوارّثََُُّعَ  م.يتي كودكبر وارث : ﴾ٱل

َراَدا﴿ -299
َ
 از شير بگيرند. یرا پيش از دو سالگ كند كودهپدر و مادر بخوا: ﴾فَّصاًلُُأ

ت م﴿ -295  د.يوانمود كن هیو كنا هاشار هب: ﴾َعَرضح

نَنت مُح﴿ -295 كح
َ
 د.يان داشتهن: ﴾أ

وه نَُُوَلُ﴿ -295  د. ينكاد ازدواج نهشنيبا صراحت پ يیاها در خفا و تنهبا آن یول: ﴾ت َواّعد 

َُُيبحل غَُ﴿ -295 َجلَهُ ُٱلحّكَتَٰب 
َ
 ان برسد.يپا ها بهآن هعد: ﴾أ

 ر.هم: ﴾فَرّيَضة﴿ -291
نُ ﴿291 وه   د.يهشان بدیا سودمند است براهآن هب هكیزيچ: ﴾َمت ّع 

وّسعُّ﴿ -291 حم   توانگر.: ﴾ٱل

ه ُ﴿ -291  توان خود. هانداز هب: ﴾قََدر 

َّتُّ﴿ -291 قح م 
ح  تنگدست.: ﴾ٱل

ةُّ﴿ -291 َطىََُُٰوٱلَصلَوَٰ حو سح  نماز عصر را:  ﴾ٱل
ً
شتر يلت بين نماز را بخاطر فضيا ،و خصوصا

 ند.يگو هانيآن نماز م

َٰنّتّيَُ﴿ -291  فروتن و فرمانبردار.: ﴾َق

 د.ينماز بخوان یرو هادي: پس در حال پ﴾فَرَّجاًلُ﴿ -293

َطَلَقَّٰتُ﴿ -214  هنفق هعد یاها در روزي همتع هزنان طالق شد یالزم است برا: ﴾َمَتَٰع  ُُلّلحم 

 د.يهبد

 ند.كخدا مصرف  یرضا یب خاطر برايمال خود را از ط: ﴾َحَسٗناُقَرحًضا﴿ -215

215- ﴿ُ بّض  َُُيقح ط   گرداند.یاز مينیرا ب یهرا تنگدست و گرو یهگرو: ﴾َوَيبحص  

حَمَلُّ﴿ -211  بزرگان قوم.: ﴾ٱل

 د شما.يشا: ﴾َعَسيحت مُح﴿ -211

َنَُٰ﴿ -213
َ
ونُ ُأ  شود؟یم هچگون: ﴾يَك 

َطةَُُٗزاَده ۥ﴿ -213  است. هديبخش یشتر، قامت بلند و برتريب يیاو توانا هخدا ب: ﴾بَسح
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مُ ﴿ -211 تّيَك 
ح
 د آمد.هصندوق تورات نزد شما خوا: ﴾ٱَِلاب وت ُُيَأ

 شماست. یاهنان و آرامش دليدرآن اطم: ﴾َسّكيَنة ُُفّيهُّ﴿ -211

 رون رفت.يت المقدس بيخود از ب هطالوت با سپا: ﴾َطال وت ُُفََصَلُ﴿ -213

م﴿ -213 بحَتلّيك  ا  هز شما آگايچ همهاز  هكیند در حالكیخدا شما را امتحان م: ﴾م 

 ست. 

ََتََفُ﴿ -213  ر آب نخورد.هان از نهد هب ،ب بر داردف خود آك: با ﴾...ٱغح

 م.يما قدرت و توان ندار: ﴾َطاقََةََُلَا﴿ -213

 از مردم. یاهجماع: ﴾فّئَة﴿ -250

وا ُ﴿ -250  دان آمدند.يم هب: ﴾بََرز 

َمةَُ﴿ -254 ّكح  نبوت را.: ﴾ٱۡلح

وحُّ﴿ -259 ّسُُبّر  د   ل.يجبر هليوس هب: ﴾ٱلحق 
َلة َُُلُ﴿ -251  .یاوري هاست و ن یدوست هن: ﴾خ 

 ر.يد و فنا ناپذيجاو هزند: ﴾ٱلحَحُُّ﴿ -255

 نش. يحافظ امور آفر مدبر و هشيمه: ﴾ٱلحَقيُّومُ ﴿ -255

 .هوتاكو  کخواب سب: ﴾ّسَنة ُ﴿ -255

 ست.يبر او دشوار ن: ﴾ود ه ۥَيَُُلُ﴿ -255

دُ ُتَبََيَُ﴿ -251  است. همان مشخص شديت و ايداه: ﴾ٱلرُّشح

ّ ُُّمنَُ﴿ -251 َغ 
 فر.كو  یهاز گمرا: ﴾ٱلح

طاغوت است از بت، رد يمورد پرستش قرار گ هر چهر از خدا يغ: ﴾بّٱلَطَٰغ وتُّ﴿ -251

 ا.هنيطان و مانند ايش

َوةُّ﴿ -251 رح ثحَقَُُٰبّٱلحع  حو   ثابت و استوار. هديعق ه: ب ﴾ٱل

 رود.ین نميشود و از بینم هرگز گسسته: ﴾لََهاُٱنفَّصامََُُلُ﴿ -251

 هب ÷ ميهنعان با ابراكش نمرود بن كسر هشيستم پ: ﴾مَُإّبحَرَّٰهَُُحا جَُُٱَلّي﴿ -251
 جدال و گفتگو برخاست. 
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 ل او تمام شد.يد، دالير گرديمغلوب و متح: ﴾َفب ّهَتُ﴿ -251

ََُُٰخاوّيَةُ ﴿ -253 وّشَهاََُعَ ر   بود.  هاش افتادهختيفرور یاهای آن بر سقفهواريد: ﴾ع 

َنَُٰ﴿ -253
َ
ُُأ  ند.كیم هزند كیا ي هچگون: ﴾ي حح

 است. هافتير نييتغچ يها هبا گذشت سال: ﴾يَتََسَنهُحُلَمُح﴿ -253

 م.يكنیم وصل مها را با هآن هندكپرا ین بلند و اجزايا را از زمهاستخوان: ﴾ن نِّش َها﴿ -253

نَُ﴿ -210 حه   و مخلوط كن. هزير هزيش خود ريا را پهآن: ﴾إَِّلحَكُُفَۡص 

 ادن. ها و بار منت نهيیويكشمردن احسان و ن: ﴾اَمن ُٗ﴿ -212

ٗذىَُل ُ﴿ -212
َ
 فروشند.ینازند و فخر نمیانفاق مال نم هب: ﴾أ

 خدا. هرا هب هنند و بشنوند نيمردم بب هكنيا یبرا: ﴾ٱَلَاّسُُرّئَا ءَُ﴿ -211

َوان﴿ -211  سنگ بزرگ صاف.: ﴾َصفح

 بزرگ. یاههباران تند با قطر: ﴾َوابّلُ ﴿ -211

ا﴿ -211 ٗ  .كخایصاف و ب: ﴾َصۡلح

 ثواب انفاق. هن بيقينان و يمال اطمكبا : ﴾تَثحبّيٗتا﴿ -215

 باشد. هقرار گرفت یبلند یجا هب هكپر درخت است  یباغ: ﴾بَّربحَوةُ َُجَنة ُ﴿ -215

لََها﴿ -215 ك 
 
 ش را.ياههويم: ﴾أ

215- ﴿
 ُ  ز.يباران نرم و ر: ﴾َفَطل 

َصار﴿ -211  گرد باد. ،یتند باد: ﴾إّعح

 .ها صاعقيباد سوزان : ﴾نَار ُُفّيهُّ﴿ -211

وا َُُلُ﴿ -213 َبّيَثَُُتَيَمم   د.ينكو بد را ن هقصد انفاق مال تبا: ﴾ٱۡلح

وا ُ﴿ -213 ّمض   د.يريگیآن را م یانگارلهو س یليمیاز ب: ﴾فّيهُُّت غح

وا ُ﴿ -239 ّۡص  حح
 
 است. هگر باز داشتيامور د هاد از اشتغال بها را جهآن ﴾أ

ٗبا﴿ -239  ار بپردازند.كسب و كتجارت و  هب: ﴾َُضح

ّفُ﴿ -431  از سؤال. یدور: ﴾ٱَِلَعفُّ
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مُح﴿ -235  است. یازمندينشانگر فقر و ن هكشان ياز سما: ﴾بّّسيَمَٰه 

َاٗفا﴿ -231  و التماس. یزار هسؤال ب: ﴾إّۡلح

هُ ﴿ -235  ن بزند.يطان او را دچار صرع كند و بر زميش: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُ َُيَتَخَبط 

235- ﴿ُ ّ حَمس   جنون و زوال عقل.: ﴾ٱل

َحقُ ﴿ -231 ا ُُٱلَِلُ َُيمح َّبوَٰ با  هب هكرا  یخدا مال: ﴾ٱلر   ند.كیكجا شود نابود مياو ر

ّبُ﴿ -231 َّٰتُُي رح  د.يافزایم هشد هداد هاز آن صدق هكرا  یمال: ﴾ٱلَصَدَق

َذن وا ُ﴿ -233
ح
 د.ياهجنگ برخاست هب هكديباش هباور داشت: ﴾ِّبَرحب ُُفَأ

ة ُُذ و﴿ -210 َ  ر.يتنگدست و فق: ﴾ع سح

 ر بر شما واجب است.يلت و تأخهپس م: ﴾َفَنّظَرة﴿ -210

لّلُّ﴿ -212  كند. . . هكتيد امالء و ديو با :﴾...َوِلح مح

َُُلُ﴿ -212  ند.كم نكاوست  هبر ذم هكیاز حق: ﴾ّمنحهُ َُيبحَخسح

َتّطيعُ َُلُ﴿ -212 نُيَسح
َ
وَُُي ّمَلُُأ  ند.ك هكتيخود نتواند د: ﴾ه 

َبَُُلُ﴿ -212
ح
 نورزد.امتناع : ﴾يَأ

َُُلُ﴿ -212 و ا ُتَسح  د.يدلتنگ و ملول نشو: ﴾م 

قحَسط﴿ -212
َ
 تر.هعادالن: ﴾أ

قحوَمُ ﴿ -212
َ
 ادت.هش یادا هتر و مساعدتر بدرست: ﴾لّلَشَهََٰدةُُّأ

َنُ ﴿ -212 دح
َ
 تر.يكنزد: ﴾أ

212- ﴿ ُ وق   اب اعمال زشت.كخروج از فرمان خدا و ارت: ﴾ف س 

َرانَك﴿ -215 فح بارت : ﴾غ   م.يهخوایآمرزش ماز در

َعَها﴿ -211  توانش.: ﴾و سح

ا﴿ -211 ٗ  است. هف شاقيالكن، مراد تيبار سنگ: ﴾إّۡصح

 م.يتوان انجام آن را ندار: ﴾بّهََُُّلَاَُطاقَةََُُلُ﴿ -211

 عمرانآل ۀسور
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 ر.يد و فنا ناپذيجاو هزند: ﴾ٱلحَحُُّ﴿ -2

 پردازد.ینش و حفظ آن مير آفريتدب هب همواره: ﴾ٱلحَقيُّومُ ﴿ -2

نَزَلُ﴿ -1
َ
قَانَُُأ رح  آن حق از باطل جدا شود. هليوس هب هقرآن را نازل كرد ك: ﴾ٱلحف 

 شد. هرينتوان بر او چ هكاست  یخدا غالب و قو: ﴾َعزّيزُ ُٱلَِلُ ﴿ -1

َُُءاَيَٰتُ ﴿ -3 حَكَمَٰت  و حدس و گمان  هچ اشتبايه هكات قرآن واضح و روشن است يآ: ﴾َمُّ

 ست.يدر آن ن

مُُّ﴿ -3
 
ا واضح هآن هب هگر با مراجعيات ديآ هكتاب كاصل و اساس : ﴾ٱلحّكَتَٰبُُّأ

 شود. یم

تََشَٰبَّهَٰت﴿ -3 ا واضح و روشن يخداست  ها خاصهعلم آن ،است هديا پوشهآن یمعنا: ﴾م 

 .قينظر دق هشود مگر بینم
 اعراض و انحراف از حق است.: ﴾َزيحغُ ﴿_ 3

ۥ﴿ -3 وّيلَه 
ح
 ش خود.هخوار او را موافق يتفس: ﴾تَأ

 منحرف نگردان. يکن هما را از حق و را یاهدل: ﴾ق ل وَبَناُت زّغُحَُلُ﴿ -1

ب﴿ -44
ح
 مچون عادت و حالت...ه: ﴾...َكَدأ

حّمَهادُ ُبّئحَسُ﴿ -42  بد است. هگايدوزخ جا: ﴾ٱل

49- ﴿َُ  پند و اندرز است.: ﴾ةُٗلَعّبح

41- ﴿ُ بُّ  .یزيغر یاهوسه هل بيتما: ﴾ٱلَشَهَوَٰتُُّح 

َقنَطَرة﴿ -41 حم   مال فراوان. : ﴾ٱل

َسَوَمةُّ﴿ -41 حم   با.يا بزرگ و زيدار ینشان: ﴾ٱل

نحَعَٰمُّ﴿ -41
َ  شتر، گاو، بز و گوسفند.: ﴾ٱۡلح

َرحثُّ﴿ -41  شتزار.ك: ﴾َوٱۡلح

نُ ﴿ -41 سح  جنت. هبازگشت ب ،ويكمرجع ن: ﴾ابٱلحَمُُح 

 .یبرداران در برابر او تعالفرمان: ﴾ٱلحَقَٰنّتّيَُ﴿ -43

َحارُّ﴿ -43 سح
َ  دم.هديشب تا سپ یاهدر آخر: ﴾بّٱۡلح
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ّطُُقَا ئَّم ا﴿ -41  موارد. همهعدالت در  يیمجر: ﴾بّٱلحقّسح

ّينَُ﴿ -43  عت مورد قبول او. يا شري ،ت خدايو طاعت مورد رضا یفرمانبردار: ﴾ٱل 

َلَٰمُ ﴿ -43 ّسح
 عت اوست.يشر هت خدا و عمل بيوحدان هق بياقرار و تصد: ﴾ٱۡلح

َي ا﴿ -43  است.ياز حسادت و طلب ر: ﴾َبغح

لَمحت ُ﴿_ 20 سح
َ
ّهَُُأ ُُّوَجح ا عبادتم يردم كم يخدا تسل هت بيخلوص ن هخود را ب: ﴾لِّلَ

 اوست. یخاص برا

20- ﴿ُ ّ ّي  م 
 ن عرب.كيمشر: ﴾نََُوٱۡلح 

22- ﴿ُ مُحَُحبَّطتح َمَٰل ه  عح
َ
 ثمر ماند.یرفت و بيا بطالن پذهاعمال آن: ﴾أ

مُح﴿ -21  طمع خام انداخت. هفت و بيا را فرهآن: ﴾َغَره 

ونَُ﴿ -21 ََت   ردند.كیافتراء م: ﴾َيفح

 نی.كیداخل م: ﴾ت ولّجُ ﴿ -23

23- ﴿ُّ  است. هع و گسترديا وسير يان ناپذيبخشش پروردگار پا: ﴾ّحَسابُ ُبَّغريح

ِّلَا ءَُ﴿ -21 وح
َ
 اور.يار و يمراز، دوستدار، ه: ﴾أ

وا ُ﴿ -21 مُحَُتَتق  َٰةُُّٗمنحه  بان  هد بينكخود را از شرشان حفظ  ،ديا حذر داشتهاز آن: ﴾ت َقى ز

 د.يينما یدوست هر بهتظا

مُ ﴿ -21 ر ك  ّ َذ  َسهُ ُٱلَِلُ ُُي   ترساند.یخدا شما را از غضب و عذاب خود م: ﴾َنفح

ُح﴿_ 90 اَمُّ  ند.كیم هدهاعمال خود مشا هآن را در نام: ﴾ََّضٗ

َرَٰنََُُءاَلُ﴿ -99  عمران. م دختريو مادرش مر یسيع: ﴾ّعمح

ََرٗرا﴿ -95  المقدس. تيعبادت تو و خدمت ب یآزاد و فارغ برا: ﴾َم 

َها﴿ -91 ّعيذ 
 
 سپارم.یو حفظ تو م هپنا هاو را ب: ﴾بَّكُُأ

پرست و عيركخدا ذ: ﴾َزَكرَّياَُكَفلََها﴿ -93  م قرار داد.يدار مصالح مرهدها را سر

َراّبُ﴿ -93 حّمحح  ت المقدس.ياتاق عبادت او در ب: ﴾ٱل

َنَُٰ﴿ -93
َ
 د.يدست تو رس هن غذا بيجا اكا از ي هچگون: ﴾َهََٰذاُلَّكُُأ

93- ﴿ُّ ُُبَّغريح  است. هع و گسترديا وسير يان ناپذيعطا و بخشش پروردگار پا: ﴾ّحَساب 
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 است.  هشد هديآفر «جاد شوين: اك»گفتن  هبدون پدر و ب هكیسيع هب: ﴾بَّكلَّمة ُ﴿ -93

وٗرا﴿ -93 از مقاربت با  یدامنكد و پاها دارد اما از زهزش با زنيتوان آم هكنيبا ا: ﴾َحص 

 ند.كیا اجتناب مهآن

َنَُٰ﴿ -10
َ
ونُ ُأ  شود؟یجا مكا از ي هچگون: ﴾يَك 

 رگزارت باشم.كمسرم تا شهباردار شدن  هنشان: ﴾َءايَة﴿ -14

َلُ﴿ -14
َ
 یتو آفت هب هكنيا بدون يیبا مرد سخن بگو ینتوان هك: ﴾ٱَلَاَسُُت َكل ّمَُُأ

 باشد. هديرس

ٗزاُإَّلُ﴿ -14  .هاشار همگر ب: ﴾َرمح

 ح بگو.ياز زوال تا غروب تسب: ﴾بّٱلحَعّش َُُّسب ّحُح﴿ -14

َٰرُّ﴿ -14 بحَك ّ
 از طلوع صبح تا چاشت.: ﴾ٱۡلح

ن ّتُ﴿ -19  ن.كت طاعت و عبادت يخلوص ن هب همواره: ﴾ٱقح

ونَُ﴿ -11 مُحُي لحق  ََٰمه  قحَل
َ
 خود را انداختند. یاهريت یشك هبابت قرع: ﴾أ

ّنحهُ ُبَّكلَّمة ُ﴿ -15  .«نك»گفتن لفظ  هاز خدا ب هلمك هب: ﴾م 
 ، قدرت و شرف.هجا یدارا: ﴾وَّجيٗها﴿ -15

دُُّّفُ﴿ -11 حَمهح  ش از زمان سخن گفتن.يپ یخوارگريو ش هوارهدرگ: ﴾ٱل

َٗلُ﴿ -11  پس از فرود آمدن از آسمان. ،مال قوتشكزمان : ﴾َكهح

ٗراُقََضُ ﴿ -13 مح
َ
 گرداند. ینش او را حتميا آفريد هرا بخوا یزيچ: ﴾أ

 ل.كن شيباتريز هنوشتن با دست را ب: ﴾ٱلحّكَتَٰب﴿ -11

َمةَُ﴿ -11 ّكح  .يکردار نكا گفتار و يدانش : ﴾ٱۡلح

ل قُ ﴿ -13 خح
َ
مُأ  سازم.یاش را مهل و اندازكش ،ار شماكبخاطر رد ان: ﴾لَك 

بحرّئُ ﴿ -13
 
َمهَُُأ كح

َ  بخشم.یبود مهزاد را ب ور مادرك: ﴾ٱۡلح

ونََََُُما﴿ -13  د.ينكیم هريزخ هنديدر آ هاستفاد یبرا هآنچ: ﴾تََدّخر 

52- ﴿ُ َحس 
َ
 ن دانست.يقي هب: ﴾أ

ََوارّيُّونَُ﴿ -52  .÷ یسياران عي ،يکدوستان نزد: ﴾ٱۡلح
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هَُُمَكرَُ﴿ -51  اثر ساخت.یشان را بيا هسير درست دسيخدا با تدب: ﴾ٱلَِل 

َتَوف ّيك﴿ -55  رم.يتو را با روح و جسمت بگ: ﴾م 

 ز او.يحالت و صفت شگفت انگ: ﴾ّعيَسََُُٰمَثَلُ﴿ -53

ََتّينَُ﴿ -10 مح م 
ح  .یسيت عينندگان در حقانكد يو ترد کش: ﴾ٱل

ا﴿ -14  د.ييايدرست ب هشيبا عزم قاطع و اند: ﴾َتَعالَوح

 م.ينكیدام از ما دروغگو باشد بر او لعنت مكر ه: ﴾نَبحَتّهل﴿ -14

 ان در آن اتفاق دارند.ياد همها يسان است يكن ما و شما يب هكیسخن: ﴾َسَوا ء ََُُكَّمة ُ﴿ -11

 ن حق بود.يد هاز باطل روگردان و ب: ﴾َحنّيٗفاََُكنَُ﴿ -13

لّٗما﴿ -13 سح  متعال بود. یا فرمانبردار خدايتاپرست يك ﴾مُّ

مّنّيََُُوّلُُّ﴿ -11 حم ؤح ا پاداش هآن يکاعمال ن هند و بكیم کمكخدا مسلمانان را : ﴾ٱل

 د.هدیم

ونَُُلّمَُ﴿ -34  د.يداریان مها پنيد يكنچرا حق و باطل را مخلوط می: ﴾...تَلحبّس 

 .يینما هبا فشار از او مطالب: ﴾قَا ئّٗماَُعلَيحهُّ﴿ -35

ُُّفُ﴿ -35 ّ ّي  م 
 د.يايدست ما ب هب هر چهاز اموال عرب  ﴾نَُٱۡلح 

 .یها گناي یمالمت: ﴾َسبّيلُ ﴿ -35

مُحَُخَلَٰقََُُلُ﴿_ 33  ندارند. یا قدر و منزلتيشود یا نمهب آنينص یريچ خيه: ﴾لَه 

رُ َُلُ﴿ -33  بخشد.یا را نمهند و آنكینم يكیا نهآن هب: ﴾إَِّلحّهمُحُيَنظ 

ّيّهمُحَُلُ﴿ -33  ند.كیاد نميكی ين ها بيسازد ینم كپا ها را از گناهآن: ﴾ي َزك 

نَُ﴿ -31 مُيَلحوۥ  حّسنََته  ل
َ
بان  هاند بهردكف يرا تحر هپوشانند و آنچیق تورات را ميحقا: ﴾أ ز

 آورند.یم

مَُ﴿ -33  م و دانش.ها فيمت كح: ﴾ٱۡلح كح

ون وا ُ﴿ -33 ُُك  ّ  د. يو معلم باش هین دانشمند، فقيدر مور د: ﴾نََُرَبَٰنّي 

ونَُ﴿ -33 ر س   د.يخواندیتاب خدا را مك: ﴾تَدح

ّي﴿ -14  د مرا.هع: ﴾إّۡصح
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ُۥ ﴿ -19 لَمَََُُّل  سح
َ
 است. هردك یو فروتن هادهاو گردن ن هب: ﴾أ

َباّطُ﴿_ 11 سح
َ  .÷ عقوبيرگان يفرزندان و نب: ﴾ٱۡلح

َلَٰمُّ﴿ -15 ّسح
 .ج امبر مايعت پيا شري یكتا پرستي: ﴾ٱۡلح
مُحَُلُ﴿ -11 ونَُُه   افتد.یر نميتأخ هم به هلحظ يکا هعذاب آن: ﴾ي نَظر 

 امل را.كر ياحسان و خ: ﴾ٱلحّبَُ﴿ -32

َر ءّيَلُ﴿ -39  .÷ عقوب بن اسحاقي: ﴾إّسح
 ن حق.يد هل بيما: ﴾َحنّيٗفا﴿ -35

 قرار دارد. هدر مک :﴾بَّبَكةَُ﴿ -31

وَنَها﴿ -33  م كج شود.يمستق هن رايد ايهخوایم: ﴾ّعوَٗجاَُتبحغ 

َتّصمَُمن﴿ -404  ن او چنگ بزند.يد ها بيببرد  هخدا پنا هب هكیسك: ﴾بّٱلَِلَُُّيعح

 و الزم. هستيشا یزگاريهپر: ﴾ت َقاتّهَُُّحقَُ﴿ -402

وا ُ﴿ -409 َتّصم   د.ين او چنگ بزنيا ديتاب او كا يد خدا هع هب: ﴾ٱلَِلُُِّّبَبحلَُُّوٱعح

َرة َُُشَفا﴿ -409 فح  .هپرتگا هنارك: ﴾ح 

ٗذى﴿ -444
َ
 د.يدها تيبا دروغ  كضرر اند: ﴾أ

مُ ﴿ -44 ُُي َولُّوك 
َ  شوند.یخوار مخورند و یست مكاز شما ش: ﴾بَارَُدُحٱۡلح

442- ﴿ُ َّبتح  است. هديا چسبهآن ها بياست  هگرفت ها را در احاطهآن: ﴾َعلَيحّهمُ ُُض 

ّلَةُ ﴿ -442  .یعزتیو ب یخوار: ﴾ٱل 

و ا ُ﴿ -442  افت شوند.ي: ﴾ث قّف 

ّنَُُِّبَبحلُ ﴿ -442  مراد اسالم است. ،ید او تعالهع هب: ﴾ٱلَِلُُّم 

ّنََُُحبحلُ ﴿ -442  مان مسلمانان.يو پد هع: ﴾ٱَلَاّسُُم 

 سزاوار آن بودند دچار شدند. هكر خدا هق هم بهباز : ﴾بَّغَضبُ ُبَا ء و﴿ -442

َكَنةُ ﴿ -442 حَمسح  است.هدر سرشت آن يینوايبخل و ب: ﴾ٱل

وا ُ﴿ -449  ستند.يسان نيك همهتاب كل ها: ﴾َسَوا ءُُٗلَيحس 
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َمة ُ﴿ -449
 
 حقند.م و پابند يا مستقهاز آن یهگرو: ﴾قَا ئَّمة ُُأ

ّنَُُلَن﴿ -441 مُحُت غح  ند.كیا دور نمهرگز از آنه: ﴾َعنحه 

 است. ها گرمای سوزنديد يشد یدر آن باد سرما: ﴾ّۡصُرُفّيَها﴿ -443

مُ َُحرحَثُ﴿ -443  ا.هشت آنك هب: ﴾قَوح

 ابند.يشما را در یانهراز ن هك: دوستانی﴾َطانَة﴿ -441

مُحَُلُ﴿ -441 ل ونَك 
ح
 نند.كینم یهوتاكن شما يردن دك هدر تبا: ﴾َخَباٗلُُيَأ

 د.يد گرفتار باشيرنج و مشقت شد هشما ب هكدوست دارند : ﴾َعنّتُّمُحَُماَُودُّوا ُ﴿ -441

ا﴿ -443  ا شدند.هگر تنيديكا با يرفتند، : ﴾َخلَوح

 د.ياز خشم و غضب شد: ﴾ٱلحَغيحظُّمنَُ﴿ -443

 . یرون آمديب هنياز مد هصبحگا: ﴾َغَدوحت﴿ -424

 .یردكیم هآماد: ﴾ت َبو ّئُ ﴿ -424

 دان جنگ را در روز احد.يم: ﴾لّلحقَّتاّل َُُمَقَٰعّدَُ﴿ -424

نَُتفُح﴿ -422
َ
 نند.ك یو بزدل یناتوان هك: ﴾َشََلُأ

ذّلَة ُ﴿ -429
َ
 د.ياندك داشت یافراد كم و ساز و برگ نظام ،ديف بوديضع: ﴾أ

ن﴿ -421
َ
مُحُأ  رساند، روز بدر. کمكند و كت يشما را تقو: ﴾ي ّمَدك 

م﴿ -425 ت وك 
ح
 اورند.يجوم بهمشركان بر شما : ﴾يَأ

َُهََٰذا﴿ -425 رّهّمح  .هن لحظيمهشتابان در : ﴾فَوح

َسو ّمّيَُ﴿ -425  اند.هردك یم خاص نشانيشان را با عالياها اسبيخود : ﴾م 

َطعَُ﴿ -423  ند.كدم هرا من یهتا خدا گرو: ﴾َطَرٗفاُِّلَقح

مُحُ﴿ -423 بَّته   ن سازد.يگهزم، رسوا و اندها را منهآن: ﴾يَكح

َضََٰعَفةُٗ﴿ -490 با حرام است.يم و بكچند برابر، : ﴾مُّ  ش ر

ا ءُّ﴿ -491 ا ءُّوَُُٱلَسَ  .یو تنگدست یتوانگر: ﴾ٱلََّضَ

َّٰظّميَُ﴿ -491  ا بر خشم خود تسلط دارند.هآن: ﴾ٱلحَغيحَظَُُوٱلحَك
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َّٰحَشةًَُُفَعل وا ُ﴿495  ند.هانجام بد یقباحت و زشت یاهدر منت یبزرگ هگنا: ﴾َف

 است. هشد یو سپر هگذشت: ﴾َخلَت﴿ -493

َنُ ﴿ -493  ردند.كب يذكامبران را تيپ هكیاهدر مورد ملت یحوادث: ﴾س 

 د.ينكن یدر جنگ با دشمنان ناتوان: ﴾تَّهن وا َُُلُ﴿ -493

حُ ﴿ -410  . در احد یجراحت ﴾قَرح
حُ ﴿410 ُُقَرح ۥ  ّثحل ه   مانند آن در بدر. یجراحت: ﴾م 

 م.يگردانیمختلف بر م یاهحالت ها را بهن روزيا: ﴾ن َداوّل َها﴿ -410

َصُ﴿ -414  گردند. كپا هتا از گنا: ﴾ِّل َمح ّ

 ن سازد.كهشينابود و ر: ﴾َيمحَحق﴿414

َؤَجَٗلُُكَّتَٰٗبا﴿ -415  است. هن و نوشتير كس معهوقت مرگ : ﴾مُّ

ي ّن﴿411
َ
ّنَُوَكأ ُ ُم   امبران.ياز پ یاريبس: ﴾نَّب 

 ار.يبس یاهها گرويا هعلما فق: ﴾رّب ّيُّونَُ﴿ -411

 دند.يا بزدل نگرديعاجز و ناتوان نشدند : ﴾وََهن وا َُُفَما﴿ -411

َتََكن وا َُُما﴿ -411  دند.يشكو ذلت ن یاز دشمنان خود خوار: ﴾ٱسح

مُحُٱلَِلُ ﴿ -450 َٰك  لَى  اور شماست.يار و يا خدا هتن: ﴾َموح

َبُ﴿ -454  ترس را.: ﴾ٱلرُّعح

لحَطَٰٗنا﴿ -454  ل روشن.يدل: ﴾س 

 اقامت ستمگران. یجا: ﴾ٱلَظَٰلّّميَُمثحَوى﴿ -454

وَنه م﴿ -452 سُّ  د.يشتكیسرعت م ها را بهآن: ﴾ح 

 د.يد و بزدل شديدياز دشمن ترس: ﴾فَّشلحت م﴿ -452

ُه﴿ -452 مح  ند.كتا صبر و ثبات شما را امتحان : ﴾ِّلَبحَتلَّيك 

ون﴿459 عّد   . ديردكیاحد فرار م یدر واد: ﴾ت صح
نََُُوَلُ﴿459  د.يردكینم هس توجكچ يه هب: ﴾تَلحوۥ 
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مُح﴿ -459 َثََٰبك 
َ
 شما را داد. یپس خدا جزای نافرمان: ﴾فَأ

ُ َُغَم ا﴿ -459  غم. یغم در پ: ﴾بَّغم 

َمَنةُٗ﴿ -451
َ
 م.يبدون ترس و ب ،تيامن: ﴾أ

 .کا خواب سبيآرامش : ﴾نَُّعاٗسا﴿ -451

َشَُٰ﴿ -451  پوشاند. یم همانند پوشش و پرد:  ﴾َيغح

زَُ﴿ -451  ب: ﴾لََبَ
ً
 آمدند.یرون ميحتما

 است.  هن كرديخدا مع هكش يخو یاههقتلگا: ﴾َمَضاّجعّّهمُح﴿ -451

 ند.كتا خدا امتحان : ﴾ِّلَبحتَّلَُ﴿ -451

َصُِّل ُ﴿ -451  ار سازد.كا آشيو خالص گرداند  كتا پا: ﴾َمح ّ

مُ ﴿ -455 لَه  ََتَ  لغزش انداخت. ها را بهخود آن یاههطان با وسوسيش: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُ ُٱسح

ب وا ُ﴿ -451  مسافرت رفتند و مردند. هگر بيار دكا يتجارت  یبرا ﴾َُضَ

ز ٗى﴿ -451  د شدند.يهوستند و شين پيدهصف مجا هب: ﴾غ 

َة ُُفَبَّما﴿ -453 بانهسبب م هب: ﴾رَۡحح  .هكیاريبس یر

مُحَُّلَتُ﴿453  . یردكن یو درشت یو رفتار نموديكاخالق ن ها بهبا آن: ﴾لَه 

ا﴿ -453  ردار.كن در گفتار و يتند و خش ﴾َفظًّ

وا ُ﴿ -453  شدند.یم هزار و پراكنديمردم ب: ﴾ََلنَفضُّ

مُحََُغلَّبُُفَََلُ﴿ -410  شود. هد و بر شما چيرهكس نتواند شما را شكست د: ﴾لَك 

َلُ﴿ -414  ند.كانت يمت خيغن هب: ﴾َيغ 

 غرق امواج خشم خدا بازگشت.: ﴾بَّسَخط ُُبَا ءَُ﴿ -412

ّيّهمُح﴿ -411  ند.كیم كت پايلهجا یاهیا را از آلودگهآن: ﴾ي َزك 

َنَُٰ﴿ -415
َ
 آورد. یما رو هجا بكاز  یست و خواركن شيا: ﴾َهََٰذاُأ

رَء وا ُ﴿ -411  د.ينكپس دور : ﴾فَٱدح

مُ ﴿ -432 َصاَبه 
َ
حُ ُأ  بودند. هشد یزخمروز احد : ﴾ٱلحَقرح
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َنَما﴿ -431
َ
ّلُُأ مُحُن مح  م.يهدیلت مهم هكافران ك هب: ﴾لَه 

 ند.كیانتخاب م: ﴾ََيحَتّبُ﴿ -433

 د شد.هطوق گردنشان خوا یزود هب: ﴾َسي َطَوق ونَُ﴿ -410

 است.  هردكو سفارش  هما دستور داد هخدا در تورات ب: ﴾إَِّلحَنا َُُعّهدَُ﴿ -419

َبان﴿ -419 رح بان: ﴾بّق  بار خدا تقرب جو هآن ب هليوس هب هك یكي، عمل نیقر  ند.يدر

ب رُّ﴿ -411  ز.يپند آم یاهتابك: ﴾ٱلزُّ

زّحََُُعنُُّ﴿ -415  شود. هاز دوزخ دور داشت: ﴾ُٱَلَارُّز حح

ور﴿ -415 ر   دار.يز و ناپايا ناچي هبنديفر: ﴾ٱلحغ 

نُ ﴿ -411 ش قرار يا مورد امتحان و آزماهمحنت هب یبا گرفتار کبدون ش: ﴾َِل بحلَو 

 د.يريگیم

وه ُ﴿ -413  دور انداختند. هاعتنا بید را بهپس آن ع: ﴾َفَنَبذ 

 .يیاهنجات و ر: ﴾بَّمَفازَة﴿ -411

 ت.كاز حم یو عار هودهیب: ﴾َبَّٰطَٗلُ﴿ -434

 پس ما را از عذاب دوزخ حفظ نما.: ﴾ٱَلَارَُُّعَذاَبُُفَقَّنا﴿ -434

َزيُح﴿ -432 خح
َ
 .یاهش ساختهر و تبايرسوا، حق: ﴾َتهأ

َنادّٗيا﴿ -439  .ميا قرآن كريامبراكرم يپ: ﴾م 

 ما را. هريبكان هگنا: ﴾ذ ن وَبَنا﴿ -439

ّرُح﴿ -439 َُُعَناَُكف  ّ  ن.كما را محو  هريان صغهگنا: ﴾اتَّناَسي 

َرنََكَُُلُ﴿ -431 يب ند: ﴾َيغ   د.هتو را فر

431- ﴿ُ  كسب و كار. جنب و جوش و: ﴾َتَقلُّب 

 .یدار و نعمت نابود شدنيناپا يیروز: ﴾قَلّيلُ َُمَتَٰعُ ﴿ -433

حّمَهادُبّئحَسُ﴿ -433  بد است. هگاينم جاهج: ﴾ٱل

ٗلُ﴿_ 431  است. یو پاداش یدارمانه، میافتيض: ﴾ن ز 
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وا﴿ -200  د.يروز شويبا صبر و ثبات بر دشمنان پ: ﴾َصابّر 

وا ُ﴿ -200  د.ييمواظبت نما ین اسالميسرزم یاهاز مرزد و ياد شوهج هآماد: ﴾َرابّط 

 ِنساء ۀسور

َماّمنُحُبََثُ﴿ -4  ساخت. هندكپرا ،جاد نسليمسرش با اهاز آدم و : ﴾ه 

رحَحامَُ﴿ -4
َ  د.يزيهشاوندان بپريوند و محبت خوياز قطع پ: ﴾ٱۡلح

 ا مراقب اعمال شماست.ي هآگا: ﴾َرقّيٗبا﴿ -4

وٗبا﴿ -2  ستمی بزرگ است.ا يبزرگ  یهگنا: ﴾َكبرّٗياُح 

َلُ﴿ -9
َ
وا ُُأ ّسط   د.ينكعدالت و انصاف ن هكنيا: ﴾ت قح

مَُطاَبَُُما﴿ -9  شما حالل است.  هب هآنچ: ﴾لَك 

َبَٰعَُ﴿ -9  ار حرام است.هاد از چيار زن، زهچ: ﴾ر 

َلُ﴿ -9
َ
ّدل وا ُُأ  د.ينكد عدالت يتوانیگر نميو حقوق د هدر نفق هك: ﴾َتعح

َٰلَّكُ﴿ -9 َنُ َُذ دح
َ
َلُُأ

َ
ول وا ُُأ زن و فرزندتان  هكا ياست  یترك ستمكار هتر بکين نزديا: ﴾َتع 

 اد نگردد.يز

َٰتّّهنَُ﴿ -1 َق  ا را.هر آنهم: ﴾َصد 

 ا بخشش.ي هضيعنوان فر هب: ﴾َّنحلَةُٗ﴿ -1

1- ﴿ُ ُُاَهنّي   و.يكحالل و خوشگوار با فرجام ن: ﴾اَمرّي 

 ر و صالح امور شما.يو خ یاسباب زندگان یآراستگ هیما: ﴾قَّيَٰٗما﴿ -5

َتل وا ُ﴿ -1 ََتََٰمََُُٰوٱبح مناسب از اموال  هاستفاد ها رايآ ،دييازمايمان را قبل از بلوغ بيتي: ﴾ٱِلح

 دانند.یخود را م

ت م﴿ -1  د.يافتيدر: ﴾َءانَسح
ٗدا﴿ -1  درست از اموال خود را. هاستفاد هرا: ﴾ر شح

نُبَّداًرا﴿ -1
َ
وا ُُأ َب   حد رشد برسند.  هبزرگ شوند و ب هكنيترس اشتاب از  هب: ﴾يَكح
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1﴿ُ فّفح َتعح  ا امتناع ورزد.هاز خوردن اموال آن: ﴾فَلحيَسح

 د اعمال شماست.ها شايمحاسب : ﴾َحّسيٗبا﴿ -1

وٗضا﴿ -3 ر   .ین و قطعيا معيواجب : ﴾َمفح

ٗلَُسّديًدا﴿ -3  .ها درست و عادالنيگفتار خوب : ﴾قَوح

نَُ﴿ -40 لَوح  ند.يز درآيانگ ولهور و هآتش شعل هب یزود هب: ﴾َسعّرٗياَُسَيصح

مُ ﴿ -44  ند.كین ميد و معهدیشما دستور م هخدا ب: ﴾ٱلَِلُ ُي وّصيك 

 بر شما فرض است.: ﴾فَرّيَضةُٗ﴿ -44

ا: ﴾َكَلَٰلَةًُ﴿ -42
َ 
ف
َ
 پدر. هفرزند دارد و ن هن هكیمتو

ودُ ﴿ -49 د   خداست. هعت و فرموديشر ،امكاح: ﴾ٱلَِلُُّح 

 ل است.هر نافرمان جاه، ینادان یاز رو: ﴾ِّبََهَٰلَة ُ﴿ -43

 شان. تيو رضا یبدون خوش: ﴾َكرحٗها﴿ -43

نََُُلُ﴿ -43 ل وه   د.يشان نشومانع ازدواج ،اهآن هقصد ضرر رساندن ب هب: ﴾َتعحض 

َبي َّنة ُُبَّفَّٰحَشة ُ﴿ -43  ا زنا.يبد  ی، خویناسازگار ،آشكار هگنا: ﴾مُّ

َتَٰٗنا﴿ -20  باطل و ستم. هب: ﴾ب هح

فحَضَُٰ﴿24
َ
مُحُأ ك   ح. يا خلوت صحي یمقاربت جنس هب ،دياهگر كام گرفتيكدياز : ﴾...َبعحض 

ّيَثًَٰقا﴿ -24  د استوار.هع: ﴾َغلّيٗظاُم 

ٗتا﴿ -22  است. یو پست یت ناسپاسياهن: ﴾َمقح

مُ ﴿ -29 ئّب ك   ا.هگر آنير دهمسرتان از شوهدختران : ﴾َرَب 

َناحَُُفَََلُ﴿ -29 مُحُج   شود.یمحسوب نم هبر شما گنا: ﴾َعلَيحك 

مُ َُحَل ئّل ُ﴿ -29 َنا ئّك  بح
َ
 اتان.همسران پسره: ﴾أ

21- ﴿ُ َصَنَٰت  حم حح  دار.رهزنان شو: ﴾َوٱل

حّصنّيَُ﴿ -21  دامنان.كپا: ﴾َمُّ

21- ﴿َُ َسَٰفّّحيََُُغريح  زنا. هب هن: ﴾م 
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نَُ﴿ -21 ورَه  ج 
 
 ا را.هر آنهم: ﴾أ

ًلُ﴿ -25  .یمال ثروت و توان: ﴾َطوح

َصَنَّٰتُ﴿ -25 حم حح  زنان آزاد.: ﴾ٱل

مُ ﴿ -25  زان خود.ينك: ﴾َفَتَيَٰتّك 

25- ﴿ُ حَصَنَٰت   دامنان.كپا: ﴾َم 

25- ﴿َُ َسَٰفَّحَٰت َُُغريح  زنند.یزنا م هار دست بكطور آش هب هكیزانينك هن: ﴾م 

َتّخَذَٰتَُُّلُ﴿ -25 َدانُ ُم  خح
َ
 گيرند.یزنا م یبرا یانهدوستان ن هكیكنيزان هن: ﴾أ

 بترسد. هاين گنا هاز زنا و يا از ملوث شدن ب: ﴾ٱلحَعَنَتَُُخّشَُ﴿ -25

َنَُ﴿ -21  .یاههويا و شههرا: ﴾س 

 م پروردگار.كناحق و مخالف ح هب: ﴾بّٱلحَبَّٰطلُّ﴿ -23

لّيهُّ﴿ -90  م.ينكافیاو را در دوزخ م: ﴾نَاٗراُن صح

94- ﴿ُ ّ مُحَسي   شما را. هريان صغه: گنا﴾اتّك 

َخَٗلُ﴿ -94 دح  خوب جنت. یجا: ﴾َكرّيٗماُمُّ

َّٰلََُُجَعلحنَا﴿ -99 ا ارث بگ هكم يقرار داد یو وارثان هعصب: ﴾تََركَُُمَّماَُمَو
َ 
ف
َ
 رند. ياز اموال متو

مُحَُعَقَدتحُُٱَلّينَُ﴿ -99 يحَمَٰن ك 
َ
راث يم مهاز  هد كياهد بستها عهبا آن هكیسانك: ﴾أ

 ور منسوخ است.هنزد جم هن بيا ،ديريبگ

ونَُ﴿91 َٰم  ُُقََو پرست زنان : ﴾ٱلن َّسا ءََُُّعَ پرستيستند مثل حماهمدبر امور و سر  یت و سر

 مردم. هان مصلح از عاميفرمانروا

91- ﴿ُ َٰنَّتَٰت   ر.هفروتن و فرمانبردار در برابر خدا و شو: ﴾َق

 نند.كیاب او حفظ مير را در غهناموس و ثروت شو: ﴾ل ّلحَغيحبَُُّحَٰفَّظَٰتُ ﴿ -91

 دارند. یش حقوقيران خوهشو یز بااليزنان ن: ﴾ٱلَِلُ َُحفَّظُُبَّما﴿ -91

نَُ﴿ -91 وزَه   ا را.هآن يیجو یو برتر یناسازگار: ﴾ن ش 

َارُّ﴿ -91
 ا منزلش دورتر است. يست ين يکشاوند نزديخو هكیاهیمساه: ﴾ٱۡلح ن بُُّٱۡلح

َۢنبُُّٱلَصاّحبُّ﴿ -91  و.يكن نيمنشه: ﴾بّٱۡلح
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 مان.ها ميمسافر : ﴾ٱلَسبّيلُُّٱبحنُّ﴿ -91

حَتاٗلُ﴿ -91  بر خود پسند.كمت: ﴾ُم 

وًرا﴿ -91  ند.كبر كک خود افتخار و تين یاهنر و كاره هب هكیسك: ﴾فَخ 

 خدا. یرضا هب هنند و بشنوند نيمردم بب هكنيا یبرا: ﴾ٱَلَاّسُُرّئَا ءَُ﴿ -91

 گرد و غبار.ا ي هن مورچيترکوچكوزن  هب: ﴾َذَرة َُُقاَلُّمثُح﴿ -10

12- ﴿ُ ُبّّهم  ُت َسَوىَٰ ُٱلَوح ۡرض 
َ  شدند.یبودند و مبعوث نمیسان ميك كبا خا: ﴾ۡلح

 نند.كیمم ميابند تيآب ن هكيیاهمسافر: ﴾َسبّيلُ ََُعبّرّي﴿ -19

 از مدفوع است. هیناك ،حاجت یقضا یجا: ﴾ٱلحَغا ئّّطُ﴿ -19

ت مُ ﴿ -19  د.يا دست بمالهبدن آن ها بيد يهانجام دا مقاربت هبا آن: ﴾ٱلن َّسا ءََُُلََٰمسح

 .كن پايا زمي كخا: ﴾اَطي ّبُُٗاَصعّيدُٗ﴿ -19

ّف ونَُ﴿ -11 َر   نند.كیل ميباطل تأو ها بيند هدیر مييسخنان را تغ: ﴾ٱلحََكّمَُُُي 

َمعُح﴿ -11 ََُُوٱسح َمعُ َُغريح سح  ن اوين سخن قصد نفريا هود بهی، يیچ نشنويه هكو بشنو : ﴾م 

 را داشت. ج

امبر يقصد دشنام و كم و كاست نشاندادن پ هرا ب هن جمليود اهی: ﴾َرَّٰعَنا﴿ -11

 گفت. یم

حّسنَتّّهمُحَُِلَ ا﴿ -11 ل
َ
بان م هب یطور: ﴾بّأ  داد.یست ميناشا یمعن هكوردند آیز

قحَومَُ﴿ -11
َ
 تر.تر و درستهستيشا: ﴾أ

ّمَسُ﴿ -13 وٗهاَُنطح  م.يبگذار یها را در گمراهآنا يم ينكا را محو ههرهآثار چ: ﴾و ج 

ونَُ﴿ -13 مُي َزكُّ َسه  نف 
َ
 ند.كپا هاز گنا هكند يستایخود را م: ﴾أ

 خرما. هسته یرو كناز هرشت هانداز هب :﴾فَتّيًَلُ﴿ -13

بحّتُ﴿ -54 ّ
 رد.ير از خدا مورد پرستش قرار گيغ هر چهبت و طاغوت،  هب: ﴾َوٱلَطَٰغ وتُُّبّٱۡلح

 خرما. هستهپشت  یفرو رفتگ هانداز هب: ﴾نَقرًّيا﴿ -59

لّيّهمُح﴿ -51  م.ينكیان ميز داخل و بريانگولها را در آتش هآن: ﴾نَاٗراُن صح

51- ﴿ُ مُنَّضَجتح ل ود ه   ا بسوزد و نابود گردد.هپوست تن آن: ﴾ج 
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 متعادل. یواهمداوم با  هیسا: ﴾َظلّيًَلُ﴿ -53

وا ُ﴿ -51 َمََٰنَّٰتُُت َؤدُّ
َ  د.ينكحقوق خدا و بندگان او را ادا : ﴾ٱۡلح

مُنّعَّما﴿ -51 ك   د.هدیكو اندرز مين ها شما را چهزين چيخدا با ا: ﴾بّهُُّيَعّظ 

َسنُ ﴿ -53 حح
َ
وّيًَلُُأ

ح
 تر است.هوتر و عاقبتش ستوديكفرجامش ن: ﴾تَأ

 عب بن اشرف.ك، هگمرا يیودهی: ﴾ٱلَطَٰغ وتُّ﴿ -10

ونَُ﴿ -14 دُّ  نند.كیآمدن نزد تو اعراض م منافقان از: ﴾َعنَكُُيَص 

مُحَُشَجرَُ﴿ -15  است. هديا پوشهحكمش بر آن هدر اختالفات خود ك: ﴾بَيحَنه 

 .کا شي یدلتنگ: ﴾َحرَٗجا﴿ -15

َشدَُ﴿ -11
َ
 شد.یا مهمان آنيا یداريموجب ثبات و پا: ﴾تَثحبّيٗتاُأ

وا ُ﴿ -34 ذ  مُحُخ  َرك   د.يار باشيوشهدار و يا در برابر دشمن بيد يمسلح شو: ﴾ّحذح

وا ُ﴿ -34 ُُفَٱنفّر  اد هج هو با ثبات ب هجداگان یاهها و دستههصورت گرو هب: ﴾ث َبات 

 د.ينكت كحر

َئَُ﴿ -32 ّ  د.ينمایف مياد را ضعهج هیا روحيند كیم یو تنبل یسست: ﴾َِل َبط 

ونَُ﴿ -31  مؤمنان. ،فروشندیم: ﴾يَۡشح 

 آن كفر است. هرا ،طانيش: ﴾ٱلَطَٰغ وتُّ﴿ -31

 خرما. هسته یرو كناز هرشت هانداز هب: ﴾فَتّيًَلُ﴿ -33

وجُ ﴿ -31  ا. ها قصريا هها و قلعههگاهپنا: ﴾ب ر 

َشَيَدة ُ﴿ -31  ار بلند.يا بسيم كمح: ﴾مُّ

 ا.هحافظ، مراقب اعمال آن: ﴾َحفّيٗظا﴿ -10

وا ُ﴿ -14  رون رفتند.يب: ﴾بََرز 

 رند.يگیم هم مزورانيتصم هی در جلسات شبانهگرو: ﴾َطا ئَّفة َُُبَيَتُ﴿ -14

وا ُ﴿ -19 َذاع 
َ
 ان و فساد است. يز هیار ماكن يا ،سازندیع ميآن را فاش و شا: ﴾بّهُُّأ

ونَهُ ﴿ -19 َتۢنبّط  كدام خبر  هآوردند كیدست م هل آن را بير و تحليافشا گران تدب: ﴾يَسح

 شدند.یم ها از راست و دروغ بودن آن آگايقابل نشر است 
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س﴿ -11
ح
 زور و قدرت.: ﴾بَأ

َشدُُّ﴿ -11
َ
ٗساُأ

ح
 ن قدرت است.يبزرگتر یدارا: ﴾بَأ

َشدُُّ﴿ -11
َ
 تر است.ديشد یعذاب و انتقام او تعال: ﴾تَنّكيَٗلُُأ

لُ ﴿ -15 ّنحَهاُكّفح  .هاز آن گنا یمهس: ﴾م 

قّيٗتا﴿ -15  ا حافظ است.يتوانا : ﴾مُّ

 د.ها شاي هندهمحاسب، پاداش د: ﴾َحّسيًبا﴿ -11

َكَسه م﴿ -11 رح
َ
 است. هفر برگرداندكحكم  هو ب ها را سرنگون ساختهمتعال آن یخدا: ﴾أ

مُحَُحّۡصَتحُ﴿ -30 ور ه  د   اند.هدلتنگ شد: ﴾ص 

 صلح را.: ﴾ٱلَسلَمَُ﴿ -30

وا ُ﴿ -34 كّس  رح
 
 شوند.یسرنگون م هن حالت در فتنيترزشت هب: ﴾فّيَهاُأ

مُح﴿ -34 وه  ت م   د.يدا كرديا تسلط پهآنا بر يد يافتيا را هآن: ﴾ثَقّفح

بحت مُح﴿ -31  د.يردكسفر : ﴾َُضَ

 .یا سالم مسلمانيار اسالم هاظ: ﴾ٱلَسَلَٰمَُ﴿ -31

ةَُُّعَرَضُ﴿ -35 ََيوَٰ َياُٱۡلح نح  است. ینعمت نابود شدن هكمت را يغن: ﴾ٱلُّ

35- ﴿ ُ ّلَُُغريح و 
 
رُُّأ  گردد.یاد مهج هشان بمانع رفتن ،یعذر خاص هكیسانكبدون : ﴾ٱلََّضَ

َرََٰغٗما﴿ -400  در آنجا رود. هكیهگااقامت: ﴾م 

مُ ﴿ -404 تَّنك   برساند. هشما رنج و اندو هب: ﴾َيفح

مُح﴿ -402 رَه   ند.يخود را از دشمن حفظ نما: ﴾ّحذح

ل ونَُ﴿ -402 ف   د.يغافل شو: ﴾َتغح

 دارد. ینياوقات مع ،فرض است: ﴾َموحق وٗتاُكَّتَٰٗبا﴿ -409

 د.ينكن یو ناتوان یسست: ﴾تَّهن وا َُُلُ﴿ -401

 ا.همدافع آن: ﴾َخّصيٗما﴿ -405

مُحََُيحَتان ونَُ﴿ -403 َسه  نف 
َ
 نند.كیانت ميخود خ هب هاب گناكبا ارت: ﴾أ
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 نند.كیم هدر دل شب توطئ: ﴾ي بَي ّت ون﴿ -401

 از عذاب خدا. هندهحافظ و نجات د: ﴾َوكّيَٗلُ﴿ -403

َتَٰٗنا﴿ -442  ار زشت.يدروغ بس: ﴾ب هح

مُح﴿ -441 َٰه   ند.يگویگر ميديك هب یو سر یانهپن هكیسخنان: ﴾ََّنحَوى

وَلُُي َشاقّقُّ﴿ -445  ند.كیامبر مخالفت ميبا پ: ﴾ٱلَرس 

ّۦ﴿ -445 ّ  م.يسازیا مهاست ر هردكار ياخت هكیروش هاو را ب: ﴾تََوَلََُُٰماُن َوَّل 

لّهّۦ﴿ -445  شود.یباب مكم، در آن جا ينكیدوزخ وارد م هاو را ب: ﴾َجَهَنمَُُن صح

 نند.كینت ميمانند زنان ز هكرا  یاهبت: ﴾إَّنَٰٗثا﴿ -443

 ر.ياز خ یطان سركش و عاريش: ﴾َمرّيٗداَُشيحَطَٰٗنا﴿ -443

وٗضا﴿ -441 ر   كشانم.یی و كفر مهگمرا هرا ب ینيتعداد مع: ﴾َمفح

نَُ﴿ -443  افند.كا بشينند كتا قطع : ﴾فَلَي بَت ّك 

 ن خداست.يمراد د ،نش خدا رايآفر: ﴾ٱلَِلَُُّخلحقَُ﴿ -443

وًرا﴿ -420 ر   ز.يب و ناچيفر: ﴾غ 

 .یبرگشت یو جا یهگاهفرار، پنا یجا: ﴾ََمّيٗصا﴿ -424

 سخن.: ﴾قّيَٗلُ﴿ -422

 خرما. هستهدر پشت  کوچك یفرورفتگ هانداز: ﴾نَقرّٗيا﴿ -421

لَمَُ﴿ -425 سح
َ
ۥُأ َهه  ُُّوَجح عبادت  هاخالص ب ها بي هم امر خدا شديا تسليبدون ر: ﴾لِّلَ

 است. هآورد یخدا رو

 دين حق. هاز باطل روگردان و متمايل ب: ﴾َحنّيٗفا﴿ -425

ّطُ﴿ -423  راث و اموال.يعدالت در م هب: ﴾بّٱلحقّسح

لَّها﴿ -421  رش.هشو: ﴾َبعح

وًزا﴿ -421  ند.يگز یستم از او دور هب: ﴾ن ش 

حَُ﴿ -421  حرص. هب هختيبخل آم: ﴾ٱلشُّ
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ن﴿ -423
َ
ّدل واُأ  د.ينكل خاطر عدالت يدر محبت و م هك: ﴾َتعح

ّن﴿ -490  انش.يپایاز فضل و از ثروت ب: ﴾َسَعتّهّۦُم 

پادارنديا مدافع ي هآگا: ﴾َوكّيًَلُ﴿ -492  ان است.هج ها بر

ن﴿ -495
َ
ّدل وا ُ ُأ  رتان نشود.يعدول از حق دامنگ یاهیتا زشت: ﴾َتعح

ۥ ا﴿ -495  د.ييادت از حق انحراف نماهش یدر ادا: ﴾تَلحو 

وا﴿ -495 رّض   ش: ﴾ت عح
ً
 د.ينكادت ادا نهشخصا

 .یروزي، قدرت و پیدفاع یروين: ﴾ٱلحعَّزةَُ﴿ -493

ونَُ﴿ -414 َبص  مُحَُيََتَ  د.يآیش ميشما پ هب یحوادث هستند چهمراقب : ﴾بّك 

 مت.يو غن یروزيپ: ﴾َفتححُ ﴿ -414

مُح﴿ -414 وّذحَُعلَيحك  َتحح ُنَسح لَمح
َ
م و بر يمدست شوها هم با مسلمانيتوانستیا ما نميآ: ﴾أ

 م.يم اما ما شما را نجات داديابيشما تسلت 

َذبحَذبّيَُ﴿ -419 َُُمُّ َٰلَّكَُُبيح  مان.يفر و اكن يمتردد ب: ﴾َذ

لحَطَٰٗنا﴿ -411 بّيًناُس   ب خود.يتعذ یار براكل آشيدل: ﴾مُّ

َفلُُّٱَلرحكُّ﴿ -415 سح
َ  نم است.هج در عمق هكیاهطبق: ﴾ٱۡلح

َرةُٗ﴿ -459  چشم. هار بكآش: ﴾َجهح

 از آسمان. یا آوازيآتش : ﴾ٱلَصَٰعَّقةُ ﴿ -459

وا َُُلُ﴿ -451 د   د.يتجاوز نزن هدست ب ،هدر روز شنب یهار ماكبا ش: ﴾ٱلَسبحّتُُّفَُُتعح

ّيَثًَٰقا﴿ -451  اطاعت از خدا. همان محكم بيد و پهع: ﴾َغلّيٗظاُم 

َ ُق ل وب َنا﴿ -455 لحف   اند سخنان تو را هنش در غالف و پرديما از آفر یاهدل: ﴾غ 

 مند. هفینم

 است. هق مانع شديحقا كو از در هر زدها مهآن یاهخدا بر دل: ﴾َعلَيحَهاُٱلَِلُ َُطبَعَُ﴿ -455

َتًَٰنا﴿ -451  ار زشت.يبس یمتهدروغ و ت: ﴾َعّظيٗماُب هح

ب ّهَُ﴿ -453 ُ ُش  مح  شد. یسيع هیمقتول شب: ﴾لَه 

قّيّميَُ﴿ -412 حم  ةَ َُُوٱل  م.يكناد میيی يكوين هو نمازگزاران را ب: ﴾ٱلَصلَوَٰ
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َباط﴿ -419 سح
َ  .÷عقوب يرگان يفرزندان و نب: ﴾ٱۡلح

 مت است.كسراسر پند و ح هكیتابك: ﴾َزب وٗرا﴿ -419

ل وا َُُلُ﴿ -434  د.ييد و از حد تجاوز ننماينكافراط ن: ﴾َتغح

حَمَل ئَّكةُ ﴿ -434  خلق شد.  هبدون پدر و نطف «جاد شوين: اك» هلمك هب ،اوست هكلم: ﴾ٱل

وحُ ﴿ -434 ّنحهُ َُور   ر ارواح مخلوق اوست.يمانند سا ،روح از امر خدا یادار: ﴾م 

تَنّكَفَُُلن﴿ -432 بر كد و تيجوینم یخدا ننگ ندارد، برتر یرگز از بندگهح يمس: ﴾يَسح

 ورزد.ینم

َهَٰنُ ﴿ -431  رسول خدا.: ﴾ب رح

بّيٗناُن وٗرا﴿ -431  م.يقرآن كر: ﴾مُّ

 پدر و فرزند ندارد. هكيیمتوفا: ﴾ٱلحَكَلَٰلَةُّ﴿ -431

 همائد ۀسور

ودُّبّٱلُح﴿ -4 ق   د.كمؤ یاهمانيد و پهع ه: ب﴾ع 

نحَعَٰمُّ﴿ -4
َ  شتر، گوسفند، بز و گاو.: ﴾ٱۡلح

4- ﴿َُ َُُغريح ّ
ّل   د. يحاللش نشمار ،ار حرام استك: ش﴾ٱلَصيحدَُُّم 

نت مُح﴿ -4
َ
ر مُ ُأ  د.يباش ها عمريشما در حال احرام حج  هك: ﴾ح 

ّلُّوا َُُلُ﴿ -2  د.ينكن یحرمتیب: ﴾َت 

 ن خدا را.يد یاهها نشانيحج  کمناس: ﴾ٱلَِلَُُّشَع ئّرَُ﴿ -2

رَُ﴿ -2 ََرامَُُٱلَشهح  حرام را. هارگانهچ یاهه: ما﴾ٱۡلح

ي﴿ -2 حَهدح پا: ﴾ٱل بان یبرا هكرا  يیچار  .فرستند هعبكهب یقر

بان هآنچ: ﴾ٱلحَقَل ئّدَُ﴿ -2  نند.ك یرا با آن نشان یقر

ّيََُُل ُ﴿ -2 َيحَتَُُءا م  خدا  هارت خانيز یبرا هقصد حج و عمر هب هكرا  یسانك هن: ﴾ٱۡلح

 .شوندیروان م
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مُحَُلُ﴿ -2  ند.كوادارتان ن: ﴾ََيحرَّمَنك 

مُ ُانُ َشَنُ﴿ -2  ا.هآن هشما نسبت ب هنكي: ﴾قَوح

 .یخون جار: ﴾ٱَلم﴿ -9

زّنّيرَُُّۡلحمُ ﴿ -9
 . كبدن خو یاجزا همه: ﴾ٱۡلح

9- ﴿ُّ هَّلُلَّغريح
 
أ  ُ  ر شود.كر خدا ذينام غ ،نگام ذبح آنه هآنچ: ﴾ۦبّهُُّلَِلُّٱَما

نحَخنَّقةُ ﴿ -9 حم   باشد. هشد هخف هكیوانيح: ﴾ٱل

حَموحق وَذة﴿ -9  رد.ياثر زدن بم هب هكیوانيح: ﴾َوٱل

ّيَةُ ﴿ -9 ََتَد  حم   باشد.  همرد یاثر سقوط از بلند هب هكیواني: ح﴾َوٱل

 باشد. همرد یگريوان ديشاخ زدن ح هب هكیجانور: ﴾َوٱَلَّطيَحةُ ﴿ -9

َكَلَُُما ُ﴿ -9
َ
ن زخم يمهاز بدن او را بخورد و او از اثر  یقسمت یاهدرند هكی: جانور﴾ٱلَسب عُ ُأ

 رد.يبم

 د.ينكد و ذبحش يبرساو  هقبل از مردنش ب هكیواني: ح﴾َذَكيحت مُحَُما﴿ -9

بُّ﴿ -9  ردند.كیم ميا تعظهآن هب هك هعبكرامون يبود پ یاهسنگ: ﴾ٱَلُّص 

وا ُ﴿ -9 ّسم  تَقح  د.يش را بدانيم خوهقسمت و س هد كيه: بخوا﴾تَسح

َلَٰمُّ﴿ -9 زح
َ  ت معروف بود.يلهدر جا هك هشد ینشان یاهريت هليوس ه: ب﴾بّٱۡلح

مُح﴿ -9 َٰلّك  قُ َُذ  طاعت خداست. خروج از همهن ي: ا﴾فّسح

رَُ﴿ -9 ط   ند.كاز آن تناول  هك: ضرورت ناچارش ساخت ﴾ٱضح

 د.يشد ی: گرسنگ﴾َُمحَمَصةُ ﴿ -9

9- ﴿َُ َُُغريح َتَجانّف  ثحمُ ُم  ّ ّ
 از حد نياز تجاوز نكند. هگنا هبا تمايل ب: ﴾ۡل 

1- ﴿ُ  است. هداد هخدا خوردن آن را اجاز ه: آنچ﴾ٱلَطي َّبَٰت 

ََوارّحُّ﴿ -1  از درندگان و پرنگان. یاركوانات شي: ح﴾ٱۡلح

ََك ّبّيَُ﴿ -1  د.ياهار آموختكا شهآن هب هكی: در حال﴾م 

 سر ببرند. یو نصار ودهی هآنچ: ﴾َطَعامُ ﴿ -5
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َصَنَٰت﴿ -5 حح حم   ا آزاد.يدامن ك: زنان پا﴾ٱل

نَُ﴿ -5 ورَه  ج 
 
 ر آنان را.هم: ﴾أ

حّصنّيَُ﴿ -5  .ديعفت باش یاين ازدواج جويا هب: ﴾َم 
5- ﴿َُ َسَٰفّّحيََُُغريح  ار.كآش یزنا هب هن: ﴾م 
َتّخّذيُ َُلُ﴿ -5 َدانُ ُم  خح

َ
 رد.يزنا نگ یبرا یانه: دوستان ن﴾أ

رُح﴿ -5 ف  يَمَٰنُُّيَكح ّ
 ار ورزد.كعت اسالم انيشر ه: ب﴾بّٱۡلح

ۥَُحبَّطُ﴿ -5  ثواب اعمال سابقش باطل است.: ﴾َعَمل ه 

 .استاز مدفوع  هیناك ،حاجت ی: محل قضا﴾ٱلحَغا ئّط﴿ -1
ت مُ ﴿ -1  د.يا دست زدهآن هرهبدن و چ ها بيد يبا زنان مقاربت كرد: ﴾ٱلن َّسا ءََُُلََٰمسح

 .كن پايا زمي كپا كخا: ﴾َطي ّٗباَُصعّيٗدا﴿ -1

 ن.يدر د یري: سختگ﴾َحَرج ُ﴿ -1

 د او را.هع: ﴾ّميَثََٰقهُ ﴿ -3

َهَدا ءَُ﴿ -1 ّطُُش   .ديهادت دهعدالت ش هب: ﴾بّٱلحقّسح
مُحَُلُ﴿ -1  ند.ك: وادارتان ن﴾ََيحرَّمَنك 

مُ ُانُ َشَنُ﴿ -1  ا.هبا آن ی: دشمن﴾قَوح

و ا ُ﴿ -44 ط  مُحُيَبحس  مُحُإَِّلحك  يحّدَيه 
َ
 ور شوند.هردن شما حملك هشتن و تباك ی: برا﴾أ

پرست ام: ﴾نَقّيٗبا﴿ -42  .نيسر
مُح﴿ -42 وه  ت م   د.يم نموديا تعظيد يردك کمكا هآن ه: ب﴾َعَزرح

 خدا. یرضا یب خاطر برايط هكو بيوام ن: ﴾َحَسٗناُقَرحًضا﴿ -42

ّف ونَُ﴿ -49 َر   نند. كیل ميباطل تأو ها آن را بيند هدیر مييان تورات را تغيودهی: ﴾ٱلحََكّمَُُُي 

وا ُ﴿ -49 اُنَس   ردند.كرا فراموش  ی: بخش وافر﴾َحظ ٗ

 .هناني: غدر و عمل خا﴾َخا ئَّنة﴿ -49

َريحَنا﴿ -41 غح
َ
 م.يا چسبانديم يندكم، افيختيبر انگ: ﴾فَأ
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 : رسول خدا.﴾ن ور ُ﴿ -45

ة ُ﴿ -43 َ  ون.كانقطاع و س ،هفاصل: ﴾َفَتح

ق﴿ -25  ا فرق نما.هن ما و آنيو قضاوت، ب یداور هب: ﴾فَٱفحر 

ونَُ﴿ -21 ۡرّضُُّفُُيَتّيه 
َ  ردند.كیگم گردش مهران و رايابان حي: در آن ب﴾ٱۡلح

َسُُفَََلُ﴿ -21
ح
 ن مباش.ي: غمگ﴾تَأ

َباٗنا﴿ -23 ب جو هبا آن ب هكيكیار نك: ﴾ق رح
ُ 
ر
َ
ق
َ
 ند.يخدا ت

23- ﴿ُ
َ
 .یقتل من نزد خدا برگرد هامت با گنايروز ق یشك: چون مرا ب﴾بّإّثحّمَُُتب و أ

بان هكان سابقت ه: گنا﴾إّثحّمَكُ﴿ -23  ت شدند.يمانع از قبول قر

90- ﴿ُ هُ ََُّل ۥَُفَطوََعتح س   داد. هآراست و آسان جلو ن امر را بر اوياش اهنفس امار: ﴾َنفح

ۡرّضُُّفَُُيبحَحث ُ﴿ -94
َ  ند.كبود دفن  هشتك هكند تا زاغی را كین را مي: زم﴾ٱۡلح

ّخيهَُُّسوحَءةَُ﴿ -94
َ
 ا حسرتا.ي: ﴾لََتُ َويُحَيَُٰ﴿ ا عورت برادرش را.يجسد : ﴾أ

ا ُ﴿ -99 ۡرّضُُّمنَُُي نَفوح
َ  ا محبوس شوند.يد ين تبعي: از آن سرزم﴾ٱۡلح

يُ ﴿ -99  .هنجكو ش يیرسوا: ﴾ّخزح

حوَّسيلَةَُ﴿ -95  .هگنا كجستن با طاعات و عبادت و تر یكينزد: ﴾ٱل

ََٰٗلُ﴿ -91  .هن گنايرار اكاز ت یريجلوگ یاست برا یسخت یاهشكنج: ﴾نََك

برای  هانهند تا بهدیر مييشنوند و آن را تغیسخنان تو را م: ﴾لّلحَكّذّبَُُسَمَٰع ونَُ﴿ -14

 ابند.يبت بيتكذ

مُ َُسَمَٰع ونَُ﴿ -14  ند. ينما یگران جاسوسيد یشنوند تا برایسخنان تو را م: ﴾َءاَخرّينَُُلَّقوح

ّف ونَُ﴿ -14 َر   .دننكیل ميباطل تأو ها آن را بيند هدیر مييالم را تغك: ﴾ٱلحََكّمَُُُي 

 .ت او راكالهفر و ك، یهگمرا: ﴾فّتحنََتهُ ﴿ -14
يُ ﴿ -14  و ذلت. يیرسوا: ﴾ّخزح

َكَٰل ونَُ﴿ -12
َ
ّتُُأ حح  خورند.ین آن رشوت است ميترزشت هك: مال حرام را ﴾لّلسُّ

ّطُ﴿ -12  م اسالم است.كح هكعدالت  هب: ﴾بّٱلحقّسح
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ّسّطيَُ﴿ -12 قح حم   شگان.يعدالت پ: ﴾ٱل

نَُ﴿ -19 دُُّمّنُ َُيَتَوَلوح َٰلَّكَُُبعح ر يمغا هند سپس از فرمانت كهدیخودت را حكم قرار م: ﴾َذ

پيتورات ن  نند.كیم یچيست سر

وا ُ﴿ -11 لَم  سح
َ
 ادند.هدر تورات ذكر بود گردن ن هك یهدستورات ال هب: ﴾أ

 ود. هیان يپارسا: ﴾ٱلَرَبَٰنّيُّونَُ﴿ -11

َبارُ ﴿ -11 حح
َ  ود.هی یعلما: ﴾َوٱۡلح

ُ َُوَقَفيحَنا﴿ -11  م.يامبران فرستادي: پس از پ﴾َءاَثَٰرّهّمََُعَ

َهيحّمًنا﴿ -11  ن.يشيتب پكد بر ها شايمراقب : ﴾َعلَيحهُُّم 

 .ینكعدول  هشد یبر تو وح ه: از آنچ﴾َجا َءكََُُعَما﴿ -11

 ن.يروشن در د هعت و راي: شر﴾َوّمنحَهاٗجاَُّشحَعةُٗ﴿ -11

مُح﴿ -11 َبحل َوك  ّ  است. هتان آگااز احوال هكنيد با ايازماي: تا شما را ب﴾ِل 

ن﴿ -13
َ
تّن وكَُُأ  سازند.منحرف  هلير و حكم هتو را ب: ﴾َيفح

ِّلَا ءُ ﴿ -54 وح
َ
 اور.يمی و يدوست صم: ﴾أ

برو شوهیا و سختهبتياز گردش روزگار با مص: ﴾َدا ئَّرة ُُت ّصيبََنا﴿ -52  م.يا رو

 رسول خدا. یبرا یروزي: پ﴾بّٱلحَفتحح﴿ -52

دَُ﴿ -59 يحَمَٰنّّهمُحَُجهح
َ
 ای سخت.هسوگند: ﴾أ

59- ﴿ُ عُحَُحبَّطتح
َ
مُحأ  ثمر شد.یا باطل و بهاعمال آن: ﴾َمَٰل ه 

51- ﴿ُ ََُعَ ذَّلة 
َ
ّمنّيَُٱأ ؤح حم  بانند.هبر مسلمانان مشفق و م: ﴾ل  ر

ّعَزةُ ﴿ -51
َ
ُُأ َٰفّرّينَََُُعَ َك

 ستند.هرومند يافران سرسخت، استوار و نك: در برابر ﴾ٱلح

 .یاهنندكچ سرزنش يه ن از سرزنشينصرت د ه: در را﴾َل ئّمُ ُلَوحَمةَُ﴿ -51

 فضل و جود خدا فراوان است.: ﴾َوَّٰسعُ ُٱلَِلُ ﴿ -51

ٗواَُولَعّٗبا﴿ -53 ز   .زاه: تمسخر و است﴾ه 
 د.يريگیب مي: ع﴾تَنقّم ون﴿ -53
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 . : جزا و عقوبت﴾َمث وَبة﴿ -10
وَتَُُعَبدَُ﴿ -10  رد.كیطان را اطاعت و خدا را نافرماني: ش﴾ٱلَطَٰغ 

 : روش معتدل، اسالم.﴾ٱلَسبّيلَُُّسَوا ءُّ﴿ -10

لّّهمُ ﴿ -12 كح
َ
َتُُأ حح  ن آن رشوت است.يترخوردن مال حرام، زشت: ﴾ٱلسُّ

 ود.هی یاها علما و فقيان ي: پارس﴾ٱلَرَبَٰنّيُّونَُ﴿ -19

َبار﴿ -19 حح
َ  ود.هی ی: علما﴾ٱۡلح

ل ولَةُ ﴿ -11  است. هاثر بخل بست هاز عطا و بخشش ب: ﴾َمغح

َمة ُ﴿ -11
 
َتّصَدة ُُأ قح  رو، مسلمانان. هانيم هگرو: ﴾مُّ

َسُُفَََلُ﴿ -11
ح
 ن و متأسف نباش.ي: پس حز﴾تَأ

 ا.هها ستاريا ههگان فرشتپرستند: ﴾ونَُلَصَّٰبُٱََ﴿ -13

 د.ي: بال و عذاب شد﴾فّتحَنة ُ﴿ -34

35- ﴿ُ  است.  هگذشت: ﴾َخلَتح

ۥ﴿ -35 ه  مُّ
 
يَقة ُُأ ّ  ار راستگو و با خدا بود.يمادرش بس: ﴾ّصد 

ََلنُّ﴿ -35 ك 
ح
او را  هخوردند پس چگونیگر غذا ميد یاهر دو مثل انسانه: ﴾ٱلَطَعامَُُيَأ

 د.يپنداریخدا م

َنَُٰ﴿ -35
َ
ونَُُأ فَك  پكل آشين داليا هدن بيشيرش و اندياز پذ ه: چگون﴾ي ؤح  یچيار سر

 نند.كیم

ل وا ُ﴿ -33  د.ينكافراط و از حد تجاوز ن: ﴾َلَُتغح

33- ﴿َُ  جاوز نادرست.ت: ﴾ق ُّۡلحَُٱَُغريح

 انجام دادند مورد غضب خدا قرار گرفتند. هسبب آنچ هب:  ﴾َعلَيحهّمُحُٱلَِلُ َُسّخَطُ﴿ -10

19- ﴿ُ عُُّمّنَُُتَفّيض  بار مهز و گيلبر کچشمانشان از اش: ﴾ٱَلمح  شود.یر

وُّ﴿ -13 مُحُّفُ ُبّٱلَلغح يحَمَٰنّك 
َ
 یزيچ ۀاردر ب هكقسم لغو آن است  ،تانهودهیب یاه: قسم ﴾أ

بان  هرا ب یزيا چيقت خالف آن است، يراست است اما حق هكنيا باور هخورد بیقسم م ز

 آن قصد سوگند ندارد. هب هكآورد یم
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يحَمَٰنََُُعَقدتُّمُ ﴿ -13
َ  د.ياهردكاد يقصد سوگند  ه: ب ﴾ٱۡلح

30- ﴿ُ نَصاب 
َ  داشتند. یا را بزرگ مهن آنكيمشر هكبود  یاهسنگ هعبكاطراف  ه: ب﴾ََٱۡلح

َلَٰم﴿ -30 زح
َ  گرفتند.یفال م اهت با آنيلهدر جا هكیاهري: ت﴾ٱۡلح

30- ﴿ُ س   د و نجس است.يث، پلي: خب﴾رّجح

َناحُ ﴿ -39  .ه: گنا﴾ج 

و ا﴿ -39 ا يخوردند  ،ا اعالم شودهم آنيتحر هكنيش از ايحرام را پ یاهزي: چ ﴾َطعّم 

 دند.ينوش

مُ ﴿ -31  ند.كی: خدا شما را امتحان م﴾ٱلَِلُ َُِلَبحل َونَك 

نت مُح﴿ -35
َ
ر م ُُأ  د.يسته ها عمري: در حال احرام حج ﴾ح 

 : شتر، گاو، گوسفند و بز.﴾ٱَلََعمُّ﴿ -35

َبةَُُّبَٰلّغَُ﴿ -35  حرم برسد و آنجا ذبح شود. ه: ب ﴾ٱلحَكعح

ل ُ﴿ -35 َٰلَّكَُُعدح  : معادل و برابر آن طعام. _َذ

َُُّوَباَلُ﴿ -35 رّه مح
َ
 خود را. هعمل و عاقبت بد گنا یجزا یني: سنگ﴾أ

 مسافران. یبرا: ﴾لّلَسَياَرةُّ﴿ -31

َيحَتُ﴿ -33 ََرامَُُٱۡلح  حرم است. یجا همه ،هعبك: مراد از ﴾ٱۡلح

پادارند﴾ل ّلَناّسُُقَّيَٰٗما﴿ -33  مردم.  يیويو دن ینيمصالح د ه: بر

رَُ﴿ -33 ََرامَُُٱلَشهح  ، محرم و رجب.هالحجیذ هالقعدیحرام ذ یاهه: ما﴾ٱۡلح

يَُ﴿ -33 حَهدح بان﴾ٱل  فرستند. هعبك هب هك ی: قر

بان هب هنشان یبرا ه: آنچ﴾ٱلحَقَل ئّدَُ﴿ -33  اندازند. یگردن قر

بودی گوش او را  هدييپنج بار و بار آخر نر زا هكگفتند یرا م ی: شتر﴾َِبّرَية ُ﴿ -409

 .ردندكیا مها رهبت یافتند و براكشیم
 یبرا هنجات در محارب ايقصد شفا از مرض  هآن را ب هك هشتر ماد: ﴾َسا ئَّبة ُ﴿ -409

 كردند.یا مها رهبت

 ردند. كیا مها رهبت یآن را برا ،دييزایم هبار اول و دوم ماد هكی: شتر﴾وَّصيلَة﴿ -409
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 هشدند و نسوار می هشد آن را نیاش آبستن مهبچ هبچ هكی: شتر نر﴾َحامُ ﴿ -409

 ادند.هنیبردوشش بار م

ب َنا﴿ -401  است. یافكما  ی: برا﴾َحسح

مُح﴿ -405 مُحَُعلَيحك  َسك  نف 
َ
 حفظ كنيد. هدار خود باشيد و خود را از گناهدهشما ع: ﴾أ

بحت مُح﴿ -401 ۡرّضُُّفَُُُضَ
َ  د.يردك: سفر ﴾ٱۡلح

ََتّيَُلُ﴿ -401  م.يخوردیا قسم ناحق نميما بخاطر مال دن: ﴾بّهّۦُنَشح

لََيَٰنُّ﴿ -403 وح
َ   یاهان و وارثيكنزد: ﴾ٱۡلح

َ 
ف
َ
تو
ُ
 . یم

وحُّ﴿ -440 ّسُُبّر  د   ل.يجبر ه: ب﴾ٱلحق 

حُُّفُ﴿ -440  .یر خوارگي: در ش﴾دَُّمهُحٱل

َٗلُ﴿ -440  پس از فرود آمدن از آسمان. ،مال قوتكدر حال : ﴾َكهح

 .یساختیل مك: صورت و ش﴾ََّتحل قُ ﴿ -440

440- ﴿ُ
َ  ور مادرزاد را.ك: ﴾َمهَُكُحٱۡلح

444- ﴿ُ ّ ََوارّي 
 .÷ یسيع يکاران نزدي: ﴾نَُٱۡلح
 پر از غذا. یاهخوان: ﴾َما ئَّدةُٗ﴿ -442

 .یا شادمانيروز مبارك : ﴾ّعيٗدا﴿ -441

بحَحَٰنََكُ﴿ -441 بان ب هن سخن را بيا همن چگون ،یاهتو پاك و منز ،: پروردگارا﴾س   اورم.يز

 .یآسمان برد هب هو زند یمرا گرفت: ﴾تَوََفيحتَّنُ﴿ -443
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ام ۀسور
َ
ع
ْ
 ان

 رد.كجاد يا :﴾َجَعَلُ﴿ -4

ّدل ونُبَّرب ّّهمُح﴿ -4  نند.كیا را با عبادت خدا برابر مه: عبادت بت﴾َيعح

َجَٗلُُقََضُ ﴿ -2
َ
 ن ساخت.يمرگ زمانی را مع یبرا: ﴾أ

َجلُ ﴿ -2
َ
ُُأ َسمًّ  اوست.  هعلم آن خاص هكن كرد يرا تع یز مدتيرستاخ ی: برا﴾ّعنَده ُُمُّ

ونَُ﴿ -2 ََت   د.ينكیار مكا از وقوع آن انيد يورزیم کز شيامت و رستاخيق ه: ب﴾َتمح

وَُ﴿ -9  او جل: ﴾ٱلَِلُ َُوه 
ُ
 است. هگانيا يمعبود  هجالل

ا ُ﴿ -5 ؤ  ۢنَب 
َ
 رسد.یا مهآن هب هكاست  ی: اخبار، مراد عذاب﴾أ

َناَُكمُح﴿ -1 لَكح هح
َ
 م.يردك كالهار ي: بس﴾أ

نُ ﴿ -1  از مردم. گروهي: ﴾قَرح

مُح﴿ -1  .ميداد يیا قدرت و تواناهآن هب: ﴾َمَكَنَٰه 
 باران را.: ﴾ٱلَسَما ءَُ﴿ -1

َراٗرا﴿ -1 ّدح پیباران تند و پ: ﴾م   .یدر
ُُّفُُكَّتَٰٗبا﴿ -3  اغذ.كدر ه: نوشت﴾قّرحَطاس 

ونََُُلُ﴿ -1  نشود. هلت دادها مهآن هم به هلحظ يک ه: بعد از آمدن فرشت﴾ي نَظر 

َنا﴿ -3 ونََُُماَُعلَيحّهمُلَلَبَسح امروز خود  هكرا  هم آنچيكردیتر مهديا پوشهبر آن ه: آنگا﴾يَلحبّس 

 اند.هساخت هديچيپ

 ا نازل شد.يرد ك هاحاط: ﴾فََحاَقُ﴿ -40

 است. هديگردانی: از فضل و احسان واجب و حتم﴾َكَتَبُ﴿ -42

ا ُ﴿ -42 و  مُحَُخّس  َسه  نف 
َ
 اند.هو متضرر ساخت هفر تباكاثر  ه: خود را ب﴾أ

 است. هفتآرام و قرار گر ه: آنچ﴾َسَكنََُُما﴿ -49

 اور.يار و يمعبود، : ﴾َوِّل ٗا﴿ -41
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 . . .هنندكجاد يا: ﴾...فَاّطر﴿ -41

وَُ﴿ -41 عّمُه  طح  د.هدیبندگانش رزق م ه: ب﴾ي 

لَمََُُمنُح﴿ -41 سح
َ
 اد.هگردن ن یاو تعال یبندگ هب هكیسك: ﴾أ

 شان برسد.يا قرآن براهدوران همهدر  هكیسانك: ﴾بَلَغََُُمنُ ﴿ -43

مُح﴿ -29  ا.هآن كا عاقبت شريا ه: عذر آن﴾فّتحنَت ه 

مَُضَلُ﴿ -21  : از دستشان رفت.﴾َعنحه 

ونَََُُكن وا َُُما﴿ -21 ََت   ا.ها و شفاعت آنهساختند، بتیدروغ م هب ه: آنچ﴾َيفح

ّكَنةًُ﴿ -25
َ
 ار.يبس یاهه: پرد﴾أ

 ن است.ير و سنگكشان ياه: گوش﴾َوقحٗرا﴿ -25

َسَّٰطريُ ﴿ -25
َ
َولّيَُُأ

َ  است. هشان نوشتياهتابكدر  هكیاه: دروغ﴾ٱۡلح

21- ﴿ُ نَُيَنح  نند.يگزیم یز از قرآن دوري: خود ن﴾َعنحهُ ُوح

وا ُ﴿ -23 ُُو قّف   ا در وسط آتش محبوس شوند.يشوند  ه: از آتش آگا﴾ٱَلَارََُُّعَ

وا ُ﴿ -90 قّف  َُُٰو   حساب و جزا بازداشت شوند. یبرا ،م پروردگاركح ه: ب﴾َرب ّّهمُحََُعَ

َتة﴿ -94  ان.ه: ناگ﴾َبغح

َنا﴿ -94  م.يردك یهوتاكا ي: در دن﴾فّيَهاُفََرطح

مُح﴿ -94 َزارَه  وح
َ
 شان را.یاهان و خطاه: گنا﴾أ

 است. هامبران آمديپ هو نصرت ب یاري ها وعدهدر آن هكیاتي: آ﴾ٱلَِلُُّلََّكَّمَّٰتُ﴿ -91

95- ﴿َُ  : بر تو سخت و دشوار است.﴾َعلَيحَكَُُكب 

ۡرّضُُّفَُُنَفٗقا﴿ -95
َ  ند.كدر اعماق آن نفوذ  هكن يدر زم ی: سوراخ﴾ٱۡلح

َممُ ﴿ -91
 
مُأ َثال ك  مح

َ
ا هدگار و مدبر امور آنيستند و ما آفرهمانند شما ه یاهه: گرو﴾أ

 م. يسته

َناَُما﴿ -91  م.يردكن ك: تر﴾فََرطح

ل َمَّٰتُُّفُ﴿ -93  فر.كل، عناد و هج یاهيكی: در تار﴾ٱلظُّ
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مُح﴿ -10 َتك  رََءيح
َ
 د.يبساز هزتان آگاي: مرا از حالت شگفت انگ﴾أ

َسا ءُّ﴿ -12
ح
َأ ا ءُُّبّٱۡلح  و بال. ی، سختیتنگدست ه: ب﴾َوٱلََّضَ

ونَُ﴿ -12  نند.ك هند و توبينما ی: زار﴾َيَتََّضَع 

َناَُجا َءه م﴿ -19 س 
ح
 د.يا رسهآن ه: عذاب ما ب﴾بَأ

11- ﴿ُّ ءُ ُك   . یاه: نعمت﴾ََشح
ً
 فراوان را استدراجا

َنَٰه م﴿ -11 َخذح
َ
َتةُُٗأ  م.يفرستاد یانها عذاب ناگهآن ه: ب﴾َبغح

ونَُُه م﴿ -11 بحلّس   ن شوند.يگها اندويد ي: از رحمت پروردگار نوم﴾مُّ

 ن نفر.ي: آخر﴾ٱلحَقوحمَُُّدابّرُ ﴿ -15

11- ﴿ُ  م.ينكیان ميمختلف ب یاهروش هات را بي: آ﴾ٱٓأۡلَيَّٰتُُن َۡص ّف 

مُح﴿ -11 ّدف ونَُُه   شان از آن رو گردانند.ي: ا﴾يَصح

مُح﴿ -13 َتك  رََءيح
َ
 د.ييم بگوي: برا﴾أ

َتةًُ﴿ -13  ا در شب.يان ه: ناگ﴾َبغح

َرة﴿ -13  ا در روز.يار ك: آش﴾َجهح

 او جل یاهيیا توانايا ه: نعمت﴾ٱلَِلَُُّخَزا ئّنُ ﴿ -50
ُ
 .هجالل

52- ﴿ُّ  .هشيمه یعني: اول و آخر روز، ﴾َوٱلحَعّش ُُّبّٱلحَغَدوَٰة

 م.يسته ها آگاهاز احوال آن هكیم در حاليردك: امتحان ﴾َفَتَنا﴿ -59

مُحَُكتََبُ﴿ -51  است،.  هديگران ی: پروردگار شما از فضل و احسان خود الزم و حتم﴾َربُّك 

 ل است.هر نا فرمان بدكار جاهت، هسفا ه: ب﴾ِّبََهَٰلَة ُ﴿ -51

53- ﴿ُ َقََُُيق صُّ  ند.كیان ميار بكآش: حق را روشن و ﴾ٱۡلح

53- ﴿ ُ  كند.حق را از باطل جدا می هديمت پسندك: با ح﴾ٱلحَفَّٰصلّيََُُخريح

بّيُ ُكَّتَٰبُ ﴿ -53  .یا علم او تعالي: لوح محفوظ ﴾مُّ

ت م﴿ -10  د.ياهدر روز انجام داد هكیهر گناه: ﴾بّٱَلََهارَُُّجرَحح

ونََُُلُ﴿ -14 ّط  َفر   نند.كینم یهوتاكو یسست: ﴾ي 
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 خدا. هشگايپ هب ی: زار﴾تَََّضَُّٗعُ﴿ -19

َيةُٗ﴿ -19 فح  د.يهخوایان مهو ن هدي: حاجت خود را پوش﴾خ 

مُح﴿ -15  د.هم قرار دهبزرگ مقابل  یاهشما را در جنگ: ﴾يَلحبَّسك 

 مختلف. یاههمتعدد با خواست یاه: گرو﴾ّشَيٗعا﴿ -15

َسُ﴿ -15
ح
ُُبَأ  دان جنگ.يرا در م یگريد ی: رنج و سخت﴾َبعحض 

15- ﴿ُ  م.ينكیان ميمختلف ب یاهروش هل را بيات و دالي: آ﴾ٱٓأۡلَيَّٰتُُن َۡص ّف 

 كنم.باشند تا شما را مجازات  همن سپرد همراقب، كار شما را ب: ﴾بَّوكّيل﴿ -11

ونَََُيُ ﴿ -11  رند.يگیم هزاء و طعنهباد است هب: ﴾وض 

مُ ﴿ -30  ند.كطمع خام اف هفت و بيا را فره: آن﴾َغَرتحه 

ن﴿ -30
َ
ُُت بحَسَلُُأ س    ت نگردد.كالها گرفتار يفتد يدوزخ ن هتا ب: ﴾َنفح

ّدلحُ﴿ -30 ََُُتعح لُ ُك   د.هبد یاهیر فده: ﴾َعدح

حّسل وا ُ﴿ -30 ب
 
 دند.يگرد كالها يشدند  ه: در دوزخ انداخت﴾أ

 : آب جوشان.﴾َۡحّيمُ ﴿ -30

َوتحهُ ﴿ -34 َتهح  است. هبرد هرانيو هب و هكرد هن او را گمراياطيش: ﴾ٱلَشَيَّٰطيُ ُٱسح

نَا﴿ -34 ّمرح
 
لّمَُُأ  هم و عبادت را خالصانيفرمانبردار باش هكما دستور است  ی: برا﴾لّن سح

 م.يهانجام د

ورُّ﴿ -39  دمد.یل در آن مياسراف هكی: شاخ﴾ٱلصُّ

 اوست. یا اسم عموي ÷ ميهلقب پدر ابرا: ﴾اَزرَُ﴿ -31

 ب...يعجاا يات يا آيرا،  یه: پادشا﴾...َملَك وت﴿ -35

 د.يشب او را پوشان يكی: تار﴾ٱَِلحل َُُعلَيحهَُُّجنَُ﴿ -31

فََلُ﴿ -31
َ
 رد.كدامان افق غروب  هان شد و به: پن﴾أ

 خود را منتشر ساخت. یآسمان طلوع كرد و روشن ۀاز كران هك: ﴾بَازَّٗغُ﴿ -33

َٰتَُُّفَطرَُ﴿ -33  است... هردكجاد يا را اهآسمان: ﴾...ٱلَسَمََٰو
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 ن حق.يد هل بي: ما﴾َحنّيٗفا﴿ -33

ۥ﴿ -10 هُ َُحا َجه   ردند.كز يو ست یدشمن یتا پرستيك: قومش با او در ﴾قَوحم 

لحَطَٰٗنا﴿ -14  ل روشن.يدل: ﴾س 

و ا ُُلَمُح﴿ -12  : مخلوط نكردند.﴾يَلحبّس 

لحم﴿ -12  فر.كو  كشر ه: ب﴾بّظ 

مُح﴿ -13 َتبَيحَنَٰه   م.يدينبوت برگز ها را بهآن: ﴾َوٱجح

 شد.ین باطل و ساقط ميقي هب: ﴾َۡلَبَّطُ﴿ -11

13- ﴿ ُ  مت.كا حيحق  هان مردم بي: قضاوت م﴾مَُكُحَوٱۡلح

َتّدهحُ﴿ -30  كن. یرويپ: ﴾ٱقح
وا َُُما﴿ -34  نستودند. یبزرگ ها او را بيا خدا را نشناختند ه: آن﴾ٱلَِلَُُقََدر 

 .هندكصفحات پرا: ﴾قََراّطيَسُ﴿ -34

 است. هفرستادبگو: تورات را خدا : ﴾ٱلَِلُ ُق لُّ﴿ -34

 در باطل وكفر خود.: ﴾َخوحّضّهمُح﴿ -34

َباَرك﴿ -32  ار است.يد بسيمنافع و فوا یقرآن دارا: ﴾م 

مَُ﴿ -32
 
َرىَُُٰأ  آنجا. یالها هکم :﴾ٱلحق 

لََهاَُمنُح﴿ -32  ن.يزم یباشندگان رو همه: ﴾َحوح

حَموحتَُُّغَمَرَٰتُّ﴿ -39  .مرگ یاهی: سخت﴾ٱل

و ا ُ﴿ -39 رّج  خح
َ
مُ ُأ َسك  نف 

َ
 د.يا سازه: خود را از عذاب ر﴾أ

حَُُعَذاَبُ﴿ -39 ونُّٱل  .يیعذاب حقارت و رسوا: ﴾ه 

مُحَُما﴿ -31  م.يبود هديشما بخش هاز ناز و نعمت ب هآنچ: ﴾َخَولحَنَٰك 

مُحَُتَقَطعَُ﴿ -31  ن شما قطع شد.يوند بيپ: ﴾بَيحَنك 

ُُّفَالّقُ ﴿ -35 َب   است. ها خالق دانياند يرویم هايافد و از آن گكشیرا م ه: دان﴾ٱۡلح

َنَُٰ﴿ -35
َ
ونَُُفَأ فَك  پ هچگون: ﴾ت ؤح  د؟ينكیم یچياز عبادت خدا سر



يم     56  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

َباحُُّفَالّقُ ﴿ -31 ّصح
 ا خالق صبح.يروز  يیصبح از روشنا يكیتار ۀنندك: جدا ﴾ٱۡلح

َسُ﴿ -31 بَانٗاَُوٱلحَقَمرَُُٱلَشمح سح ن در يحساب مع هخود ب کدام در فلكره ه: آفتاب و ما﴾ح 

 مصالح مردم. هگردشند، ب

َتَقرُ ﴿ -31 سح  .در رحم و مانند آن هشد ه: محل استقرار در پشت پدر و گفت﴾َفم 
تَوحَدع  ُ﴿ -31 سح م و مانند آن ب﴾م 

ْ
ح
َ
 شود.یم هعت گذاشتيود ه: در ر

ا﴿ -33  .ه: تروتاز﴾َخَّّضٗ

ا﴿ -33 ََتَاكّٗباَُحب ٗ  گندم و مانند آن. هم مانند خوشكمترا یاهه: دان﴾مُّ

 رسد.یاول م هكدرخت خرما  هوي: م﴾َطلحعَّها﴿ -33

 انگور. هخرما مانند خوش یاهها و خوشهه: شاخ﴾قّنحَوان﴿ -33

 .هنندكل يا در دسترس ميزان ي: آو﴾َدانَّية﴿ -33

 .هديو رس هپختحالت  ه: ب﴾َينحعّهُّ﴿ -33

پرست.﴾َوكّيلُ ﴿ -402  : مراقب و سر

هُ َُلُ﴿ -409 رّك  بحَصَٰرُ ُت دح
َ  كنند. كامل دركتوانند او را یرت نميو بص هدي: د﴾ٱۡلح

 نند.كیت ميداهحق  هب هكیليات و دالي: آ﴾بََصا ئّرُ ﴿ -401

401- ﴿ُ  م.هرم و پاداش بديحساب اعمال شما را بگ هكمراقب : ﴾ِّبَفّيظ 

405- ﴿ُ  م.ينكیان ميمختلف ب یاهروش هات خود را بيآ: ﴾َيَّٰتُٱٓأۡلُن َۡص ّف 

َتُ﴿ -405  .یتاب آموختكل هو از ا یدرس خواند: ﴾َدرَسح

َو ا﴿ -401  تجاوز و ستم. ی: از رو﴾َعدح

دَُ﴿ -403 يحَمَٰنّّهمُحَُجهح
َ
 دشان.كسخت و مؤ یاهسوگند: ﴾أ

مُح﴿ -440  م.ينكیا مهحال خودشان ر ها را بهآن: ﴾نََذر ه 

َيَٰنّّهمُح﴿ -440 غح  اشان.هیسركش: ﴾ط 

َمه ون﴿ -440  شوند.سرگردان ا يابند ينراست را  هرا: ﴾َيعح

نَا﴿ -444  م.يردكی: جمع م﴾َحَۡشح
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ب َٗلُ﴿ -444  .هگرو ها گروي یارويرو: ﴾ق 

ر َفُ﴿ -442 لُُّز خح  .هر آراستهظا هو ب هودهسخنان بي: ﴾ٱلحَقوح

وٗرا﴿ -442 ر   ب.يفر ی: برا﴾غ 

َغُ ﴿ -449  ل شود.ين سخنان مزخرف متمايا هتا ب: ﴾ِّلَصح

ََتّف وا ُ﴿ -449  ند.هزشت را انجام د یاهاركتا : ﴾ِّلَقح

ََتّينَُ﴿ -441 مح م 
ح بهرا اينندگان زك: شک ﴾ٱل ن كتاب را يا هدانند كیم یل كتاب بخو

 است. هدگار فرستاديآفر

445- ﴿ُ  .الم خدا، قرآنك: ﴾َرب َّكََُُكَّمت 
ٗقا﴿ -445 ٗلُُّصدح  ام خدا.كا واحههوعد هوعدالت ب ی: در راست﴾وََعدح

ونَُ﴿ -441  ند.هدیخدا نسبت م هدروغ ب هرا ب يیاهزي: چ﴾ََيحر ص 

وا ُ﴿ -420  د.ينك ك: تر﴾ذَر 

ََتّف ونَُ﴿ -420  باشد. هكیهر گناهشدند، یم هب گناكمرت: ﴾َيقح

 است. هن خوردن آن گنايقي ه: ب﴾قُ لَفّسُحُۥََإّنَهُ ﴿ -424

 .ید و خواريذلت شد: ﴾َصَغارُ ﴿ -421

 .یت تنگياه: در ن﴾َحرَٗجا﴿ -425
 تواند.یآسمان باال رود اما نم هل دارد بي: م﴾ٱلَسَما ءُُّّفُُيََصَعدُ ﴿ -425

َسُ﴿ -425  .یا خواري: عذاب ﴾ٱلر ّجح

ت م﴿ -421 ََثح تَكح ّنَُُٱسح نّسُُم  ّ
 د.ياهردك ها را گمراهاز انسان یاري: بس﴾ٱۡلح

مُحُٱَلَارُ ﴿ -421 َٰك   شماست. یدوزخ جا: ﴾َمثحَوى

مُ ﴿ -490 ة َُُغَرتحه  َيَوَٰ  بود. هفتيا را فرهش آنياهیودگهیب همها با يدن ی: زندگ﴾ٱۡلح

ّجزّين﴿ -491 عح  د.ينكد فرار يتوانی: از عذاب خدا نم﴾بّم 

مُح﴿ -495  ت توان و استطاعت خود.ياهن: ﴾َمََكنَتّك 

 : زراعت.﴾ثُّرُحۡلحَُٱ﴿. است هدي: آفر﴾َذَرأ﴿ -491
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نحَعَٰمُّ﴿ -491
َ  شتر، گاو،گوسفند و بز.: ﴾ٱۡلح

َلَّٰدهّمُحَُقتحَلُ﴿ -493 وح
َ
 ردن دخترانشان را.كگور  هب هزند: ﴾أ

مُح﴿ -493 حد وه   ساختن. هبا گمرا ،ندينما ها را تباهتا آن: ﴾لرّي 

وا ُ﴿ -493  زند.يسازند و با خرافات در آم ها مشتبه: تا بر آن﴾َعلَيحّهمُحُِّلَلحبّس 

ونَُ﴿ -493 ََت   بافند.یدروغ م ه: ب﴾َيفح

 : زراعت.﴾َحرحث ُ﴿ -491

رُ ﴿ -491  .: حرام و ممنوع است﴾ّحجح
491- ﴿ُ ر َّمتح ور َهاُح  ه  ا حرام هادن و سوار شدن بر آنهبار ن هستند كه یواناتيح: ﴾ظ 

 است.

مُح﴿ -493 َفه   خدا. ها را نسبت بهآن یباف: دروغ﴾َوصح

وَشَٰت ُ﴿ -414 ر   انگور و مانند آن. كدار مثل تا: داربست﴾َمعح

414- ﴿َُ وَشَٰتُ َُغريح ر  ندارند مانند درخت داربست  هضرورت ب هك: درختان راست ﴾َمعح

 خرما.

حَتلًّفا﴿ -414 ۥُُم  ل ه  ك 
 
 ت مختلفند.يفكيآن در صورت و  یاههويم: ﴾أ

 مثل شتر. هبار برند: ﴾َۡح ولَةُٗ﴿ -412

 نند.كن افيذبح بر زم یبرا هكیوانيح: ﴾فَرحٗشا ُ﴿ -412

َوَٰتُّ﴿ -412 ط   شيطان، حالل را حرام شمردان و بالعكس. یاههرا: ﴾ٱلَشيحَطَٰنُُّخ 

مُ ﴿ -411 ََٰذاُٱلَِلُ َُوَصىَٰك   م دستور داد.ين تحريا هخدا شما را ب: ﴾بَّه

ُۥ َُطاّعمُ ﴿ -415 ه  َعم   س باشد.كر ه ه: خورند﴾َيطح

وًحا﴿ -415 ف   .هختي، ری: جار﴾َمسح

415- ﴿ُ س   ا نجس و حرام.يد ي: پل﴾رّجح

هَّلُ﴿ -415
 
ُُّأ  ر شود.كر خدا ذينگام ذبح آن نام غه: ﴾بّهُُّٱلَِلُُّلَّغريح

رَُ﴿ -415 ط   حرام را بخورد. یاهزيتا چ همجبورش ساخت یازمندي: ن﴾ٱضح
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415- ﴿َُ ار ين حالت را اختيا هموارها يد هن محرمات را نخوايسب لذت اك ی: برا﴾بَاغُ َُغريح

 نكند.

 ند.ك: از مقدار سدرمق تجاوز ن﴾ََعد َُُلُ﴿ -415

ر ُُذّي﴿ -411
ف  پا باشد هدار، چ هوان پنجي: ح﴾ظ   .ها پرنديار

َما ُ﴿ -411 وَمه  ح  ب﴾ش   ا را.ههو گرد همبكش ی: چر

َُُما﴿-411 َما َُُۡحَلَتح ور ه  ه  ب﴾ظ   ا حالل است.هنيپشت ا ی: چر

ََوايَا ُ﴿ -411 ب﴾ٱۡلح  ا.ههرود ی: چر

َتلََطَُُما﴿ -411 مُ ُٱخح  گوسفند حالل است. ه: دنب﴾بَّعظح

ۥُي َردَُُُّلُ﴿ -413 ه  س 
ح
 شود.یدفع نم ی: عذاب او تعال﴾بَأ

ونَُ﴿ -411  د.يهدیخدا نسبت م ه: سخنان دروغ را ب﴾ََّتحر ص 

 .یای آسمانهتابكامبران و يل رسا با فرستادن پيدل: ﴾ٱلحَبَٰلَّغةُ ُٱۡلح َجةُ ﴿ -413

مُ َُهل مَُ﴿ -450 َهَدا َءك   .ديهتان را بدكد، مدارياوريخود را ب یاهدهشا: ﴾ش 
ّدل ونَُُبَّرب ّّهمُح﴿ -450  نند.كیخدا برابر م هرا در طاعات و عبادات ب یگري: د﴾َيعح

تحل﴿ -454
َ
 نم... كیت مئ: قرا﴾...أ

َلَٰقُ ﴿ -454  : فقر.﴾إّمح

َّٰحَشُ﴿ -454  مانند زنا و امثال آن. هريبكان ه: گنا﴾ٱلحَفَو

م﴿ -454  است. هديو واجب گردان هشما دستور داد ه: خدا آن ر ا ب﴾بّهّۦَُوَصىَٰك 

َده َُُيبحل غَُ﴿ -452 ش 
َ
 مال قوت و رشد خود برسد.ك ه: ب﴾أ

452- ﴿ُّ ّطُب  ادت و نقصان.يعدالت بدون ز ه: ب﴾ٱلحقّسح

َعَها﴿ -452  توانش. هانداز ه: ب﴾و سح

َتقّيٗماُّصَرَّٰطُ﴿ -459 سح  ست.يمن ن هن و رايدر د یجكچ يه: ﴾م 

 از آن روگردان سازد. ا مردم رايند ك: از آن اعراض ﴾َعنحَهاَُصَدَفُ﴿ -453

ّتَُ﴿ -451
ح
 سزاوار جاللت اوست. هكید، آمدنيايپروردگارت ب: ﴾َربَُّكُُيَأ
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 و حزب حزب شدند. هگرو هگرو یهاز گمرا: ﴾ّشَيٗعاََُكن وا ُ﴿ -453

پادارندي: د﴾قَّيٗماُدّيٗنا﴿ -414  ا و آخرت.يامور دن هن ثابت، بر

 حق. هبل ي: از باطل رو گردان و ما﴾َحنّيٗفا﴿ -414

ّكُ﴿ -412  عباداتم. همه: ﴾ن س 

 بر دوش خود اوست. هعذاب آن گنا هكنيمگر ا: ﴾َعلَيحَهاُإَّلُ﴿ -411

 دارد...یبر نم یاركهچ گنايه: ﴾...َوازَّرة ُُتَزّرُ َُلُ﴿ -411

ۡرّضَُُخَل ئَّفُ﴿ -415
َ  شود.یم یگرين دين جانشيزم یاز شما در رو یبرخ: ﴾ٱۡلح

مُح﴿ -415 َبحل َوك  ّ  است. هاز تمام امور شما آگا هكیدر حالد يازماي: تا شما را ب﴾ِل 

 اعراف ۀسور

ّنحهُ َُحَرجُ ﴿ -2  ب مردم از تلبغ قرآن دلتنگ نباش.يذكار و تكم اني: از ب﴾م 

ّنَُكم﴿ -1 يَةُ ُم   .ميردكنابودشان  هكا ههیبسا قر هچ: ﴾قَرح
َنا﴿ -1 س 

ح
 عذاب ما.: ﴾بَأ

 در خواب بودند. هكنگام ها شب يبودند و  هشبان یاهارك: مصروف ﴾بََيًَٰتا﴿ -1

مُح﴿ -1  .هلوليخواب ق ،مروز استراحت بودنديا در نه: آن﴾قَا ئّل ونُه 

َٰه م﴿ -5 َوى  شان.يا یدعا و زار: ﴾َدعح

1- ﴿ُ لَتح ۥَُثق  َٰزّين ه   افت.يش رجحان ياهیش بر بديكن یاهارك: ﴾َمَو

3- ﴿ُ ۥَُخَفتح َٰزّين ه  بك: ﴾َمَو  ش افزون باشد.ياهیردار بدش از خو

مُح﴿ -40  م.يشما را مستقر ساخت: ﴾َمَكَنَٰك 

يرت ساخت يا ك هچ: ﴾َمَنَعَكَُُما﴿ -42  وادارت كرد و از تو خواست. هچيز ناگز

 ا.هريا ذلت پذهپست: ﴾ٱلَصَٰغّرّينَُ﴿ -49

ّنُ ﴿ -41 نّظرح
َ
 دار.هنگ ه، زندهلت بده: مرا م﴾أ

نَظرّينَُ﴿ -45 م 
ح  .هلتم بدهاول م هنفخ : تا﴾ٱل
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َويحتَّنُُفَبَّما ُ﴿ -41 غح
َ
 كردی. همرا گمرا هكسبب آن  ه: ب﴾أ

َدنَُ﴿ -41 ع  قح
َ
مُحَُۡل  نم.ينشیمن يمك ها بهآن ه: سر را﴾لَه 

ء وٗما﴿ -41  ر.يخوار و حق: ﴾َمذح

ورُٗ﴿ -41 ح   : مطرود.﴾اَمدح

وََسُ﴿ -20 َماُفَوَسح  رد.ك ه: آدم و حوا را وسوس﴾لَه 

رّيَُ﴿ -20 َماُوۥ   ان بود.ها نهد آني: از د﴾َعنحه 

َٰءتّهَّما﴿ -20  ا.ه: عورت آن﴾َسوح

َما﴿ -24  رد.كاديآنان سوگند  ی: برا﴾قَاَسَمه 

َما﴿ -22 َٰه  ور ُُفََدَلى ر   ن آورد.ييب از مقام طاعت پايفر ها را به: و آن﴾بّغ 

 بچسباندند. هردند كك: شروع ﴾ََيحّصَفانَُُّطفَّقا﴿ -22

َا﴿ -21 نَزَلح
َ
مُحُأ  م.يديشما بخش هب: ﴾َعلَيحك 

َٰرّي﴿ -21 مُحُي َو َٰءتّك   پوشاند.ی: عورت شما را م﴾َسوح

 ا نرم.يبا ي: لباس ز﴾رّيٗشا﴿ -21

21- ﴿ُ َوىَُُّٰۡلَاس   مان و ثمرات آن.يا ،زگاریيه: لباس پز﴾ٱَِلقح

مُ َُلُ﴿ -23 تّنََنك   د.هب نديشما را فر: ﴾َيفح

َماُيزَنّعُ ﴿ -23 بود.یرنگ ميرد، با نكیا دور مهاز آن: ﴾َعنحه   ر

 ا فرزندانش.ي هسپا: ﴾قَبّيل هُ ﴿ -23

َّٰحَشةَُُٗفَعل وا ُ﴿ -21  ند.هدت زشت انجام بياهن یاهارك: كافران ﴾َف

ّطُ﴿ -23  عدالت. هب: ﴾بّٱلحقّسح

وا ُ﴿ -23 قّيم 
َ
مُحَُوأ وَهك   د.يباش یعبادت او تعال ه: درست متوج﴾و ج 

ّجدُك  ُُّّعندَُ﴿ -23  د.يخواندینماز م هكیر وقتهو  یر جاه: در ﴾َمسح

وا ُ﴿ -94 ذ  مُحُخ   د.يستر عورت بپوش یخود را برا یاه: لباس﴾زّينََتك 

 ا.هرا بخاطر زشتی آن هريبكان ه: گنا﴾ٱلحَفَوَّٰحش﴿ -99
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ثحم﴿ -99 ّ
 ستند.ه یهموجب عذاب ال هك یانهگنا همه: ﴾ٱۡلح

99- ﴿َُ َغح  را. : ظلم و تجاوز بر مردم﴾ٱۡلح

لحَطَٰٗنا﴿ -99  ل روشن.ي: دل﴾س 

نَُ﴿ -93 يح
َ
نت مَُماُأ  د.يشما بود هكیانيستند خداهجا ك: ﴾ك 

وا ُ﴿ -91  نم جمع شوند.هدر ج یگريپس از د يكی: ﴾فّيَهاُٱَداَرك 

َٰه م﴿ -91 َرى خح
 
 ا.هگان آنيروان و فروماي: پ﴾أ

مُح﴿ -91 َٰه  ولَى
 
 شان.يبران و رؤساهر ی: برا﴾ّۡل

ٗفاَُعَذاٗبا﴿ -91  : عذاب دو چندان.﴾ّضعح

ََمل ُُيَلّجَُ﴿ -10  : شتر داخل شود.﴾ٱۡلح

َّياّطَُُسم ُّ﴿ -10  : در سوراخ سوزن.﴾ٱۡلح

 .هگايجا یعنيفرش : ﴾ّمَهاد﴿ -14

14- ﴿ُ  : پوشش، مانند لحاف.﴾َغَواش 

َعَها﴿ -12  توانش. هانداز ه: ب﴾و سح

19- ﴿ ُ
 و عداوت. هنكيحقد، : ﴾ّغل 

َذنَُ﴿ -11
َ
َؤذ ّن  ُُفَأ  ند.كندا  يی: پس مناد﴾م 

 باشد. یجك یخواستند دارایا ميجستند یب مين خدا عيد : در﴾ّعوَٗجاَُيبحغ وَنَها﴿ -15

َما﴿ -11  است. یواريشت و دوزخ، دهان بي: م﴾ّحَجابُ ُبَيحَنه 

َراّفُ﴿ -11 عح
َ  آن. یاههنگركوار و ين ديا هن نقطي: بلندتر﴾ٱۡلح

مُح﴿ -11 َٰه   شان.هرهچ هزيعالمت مم: از ﴾بّّسيَمى

وا ُ﴿ -50 فّيض 
َ
 د.يا افكنيد يزيما بر یبرا: ﴾َعلَيحَناُأ

مُ ﴿ -54 ة َُُغَرتحه  ََيوَٰ َياُٱۡلح نح  فت.يا را فرها و تجمالتش آنهیبايا با زي: دن﴾ٱلُّ

َٰه م﴿ -54  م.يگذاریاد رفتگان ميشان را در عذاب مانند از ي: ا﴾نَنَسى

 بودند. هك هگونمانه: ﴾ََكن وا َُُما﴿ -54
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وّيلَهُ ﴿ -59
ح
ا، حساب و ههردن مردك هل زنديقرآن را از قب یاهه: عاقبت و سرانجام وعد﴾تَأ

 امت.يروز ق

ونَُ﴿ -59 ََت   ند.كیا را شفاعت مها آنهبت هكبودند  ه: دروغ بافت﴾َيفح

تََوىَُٰ﴿ -51 ُُٱسح  (1)است. یق جاللت او تعاليال هكاستوای: ﴾ٱلحَعرحّشََُُعَ

 ابد.يیان مياو پا یپوشاند، روشنیشب م ه: روز را با پرد﴾ٱَلََهارَُُٱَِلحَلُُي غحّشُ﴿ -51

ۥ﴿ -51 ل ب ه   د.يآیدنبال روز م هسرعت ب ه: شب ب﴾َحثّيٗثاَُيطح

َلحقُ ََُّلُ ﴿ -51  قدرت اوست. هاء بياش همهجاد ي: ا﴾ٱۡلح

رُ ﴿ -51 مح
َ  د.هبخوا هك هر گونهر و تصرف در امور، ي: تدب﴾ٱۡلح

 رش فزون است.يا خي: خدا بزرگ است ﴾ٱلَِلُ َُتَباَركَُ﴿ -51

وا ُ﴿ -55 مُحُٱدحع   د.يهخود را از خدا بخوا یاهیازمندي: ن﴾َرَبك 

                                           
يض چگونگی استوا )واگذار كردن بيان كيفيت آن ب -1 خداوند( باشد، سخنی  هاگر منظور او از اين سخن، تفو

يرا چگونگی و كيفيتی ك داند، و تعالی باشد را كسی جز خودش نمی هسبحان هسزاوار الل هحق است؛ ز

 هك هن بود. اما اگر منظور ايشان اي«ول استهچگونگی آن مج»گفت:  :امام مالک  هك همانگونه

يرا سلف  معنی استواء نامعلوم است اين سخن فرار از اثبات صفت علو و استوا بر عرش است، ز

ی ه، برای آگا 1/913معنای استوا يعنی بلندا و ارتفاع و قرار گرفتن. )نگا: صحيح بخاری  هاند كهگفت

 ای ابن القيمهنوشت، «العلو»و كتاب  «ةاجتماع الجيوش الإسالمی»كتاب:  هكنيد ب هبيشتر مراجع

:.) 
شود، ولی سلف معنای استواء را نامعلوم ر دو معنی را شامل میهم است و هعبارت مؤلف مب

اند: )االستواء معلوم( يعنی استواء معلوم است. هو ديگران گفت :امام مالک  هدانستند، چنانکنمی

يق عبدالل3/491يد )ه)اين اثر را ابن عبدالبر در التم نافع عن مالک بن أنس الصابوني در  بن ه( از طر

يق ه( 921-1/925) ة(، و أبونعيم در الحلي41-43السلف أصحاب الحديث )ص ةعقيد مگی از طر

يق جعفر بن 43السلف )ص  ةاند و صابوني در عقيدهاز مالک روايت كرد هجعفر بن عبدالل ( از طر

يق 101قي در الأسماء والصفات )ص هميمون از مالک و بي ب از مالک روايت هبن و هعبدالل( از طر

بي در هاست: سند آن "جيد" است، و ذ ه( گفت103 -409/101اند. حافظ ابن حجر در الفتح )هكرد

 است(. هآن را صحيح دانست 409كتاب العلو ص

ول والكيف غير معقول( يعنی استواء ه: )االستواء غير مجهوم با الفاظ ديگری نيز وارد شدهاين مف

كتاب  ىعل ةقيبات المفيدالتع» هاز مقال ه)برگرفتيابد. چگونگی آن را عقل در نمیول نيست و همج

 .(ای دكتر محمد بن عبدالرحمن الخميسه، نوشت«كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ مخلوف
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 .یو فروتن یزار ه: ب﴾تَََّضَُّٗعُ﴿ -55

يَةًُ﴿ -55 فح  در دل خود. یانه: ن﴾خ 

ََتُ﴿ -51  جل ا اجز و پاداش اوي: احسان و انعام ﴾ٱلَِلُُّرَۡحح
ُ
 .هجالل

َ ا﴿ -53  ، باران.یهرحمت ال هندگان بهبشارت د: ﴾ب ۡشح

53- ﴿ُ قََلتح
َ
 ا را بلند كند.ه: باد ابر﴾َسَحاٗباُأ

 ن و پر آب.ي: سنگ﴾ثَّقاٗلُ﴿ -53

 .هايآب و گیب کن خشيزم یسو ه: ب﴾َمي ّت ُُّۡلََۡلُ ﴿ -53

 ر.يخبی ا اندك وي: ناپسند ﴾نَّكٗدا﴿ -51

51- ﴿ُ  م.ينكیان ميمختلف ب یاههويش هات را بي: آ﴾ٱٓأۡلَيَٰتُُّن َۡص ّف 

ُُقَاَلُ﴿ -10
 
حَمَل  : رؤساء و بزرگان گفتند.﴾ٱل

نَصحُ ﴿ -12
َ
مُحُأ  م.هخوایر و صالح شما را ميا خهگفتار و رفتار خود تن همن ب: ﴾لَك 

 مان.يافت حق و ايوردل از درك یه: گرو﴾َعّميَُُقَوحًما﴿ -11

 و دور از حق. كم عقل: ﴾َسَفاَهة﴿ -11

َطةُٗ﴿ -13 ح  و جسامت. يیتوانا: ﴾بَص 

 را. یحد او تعالیا و احسان و به: نعمت﴾ٱلَِلَُُّءاَل ءَُ﴿ -13

34- ﴿ُ س   ا.هدر دل كا چريعذاب : ﴾رّجح

34- ﴿ُ  ا خشم.ي: طرد ﴾َغَضب 

َنا﴿ -32  است. یجمع هت دستكاله م، مراديردك كالهر ي: تا فرد اخ﴾َدابّرََُُقَطعح

 از پدر و مادر. هن هديخدا او را از سنگ آفر هكیشتر: ﴾ٱلَِلُُّنَاقَةُ ﴿ -39

 ل صدق گفتار من است.يدل هك ه: معجز﴾َءايَةُٗ﴿ -39

مُح﴿ -31 ك 
َ
 .داد یشما جا ه: ب﴾بََوأ

ۡرّضُُّفُ﴿ -31
َ  ن حجاز و شام.ين حجر بيدر سرزم: ﴾ٱۡلح

 را. یا و احسان او تعاله: نعمت﴾ٱلَِلَُُّءاَل ءَُ﴿ -31
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ا َُُلُ﴿ -31 َثوح  د.ينك: فساد ن﴾َتعح

ا ُ﴿ -33  ردند.ك یشكسر: ﴾َعَتوح

َفةُ ﴿ -31  ا آوازتند.يد يشد ه: زلزل﴾ٱلرَجح

 جان.یت و بكحری: ب﴾َجَٰثّّميَُ﴿ -31

ونَُ﴿ -12  ند.يجویم یما دور یاهاركاز : ﴾َيَتَطَهر 

َغَّٰبّينَُ﴿ -19
 ماند.یش در عذاب باقيان خويمتاه: مانند ﴾ٱلح

وا َُُلُ﴿ -15  د.ينكم نك: ﴾َتبحَخس 
 .هرا: ﴾ّصَرَٰط﴿ -11
وَنَها﴿ -11  از حق منحرف باشد. هن رايد ايهخوای: م﴾ّعوَٗجاَُتبحغ 

تَحُحَُرَبَنا﴿ -13  ن.ك یم و داوركا حي: خدا﴾ٱفح

َفةُ ﴿ -34  انگيز.ولهشديد يا آواز  هزلزل: ﴾ٱلرَجح

 جان.یت و بكحری: ب﴾َجَٰثّّميَُ﴿ -34

ا َُُلمُح﴿ -32 َنوح  اند.هپر از ناز و نعمت خود اقامت نداشت یاهه: در خان﴾فّيَهاَُيغح

 ن شوم.يگهاندو: ﴾َءاَسَُٰ﴿ -39

َسا ءُّ﴿ -31
ح
َأ ا ءُُّبّٱۡلح  و بال. ی، سختیماري: فقر، ب﴾َوٱلََّضَ

ونَُ﴿ -31  نند.ك هو توب ی: فروتن﴾يَََّضَع 

 .اد شديا زه: افراد و اموال آن﴾َعَفوا ُ﴿ -35
َتةُٗ﴿ -35  ان.هناگ: ﴾َبغح

َنا﴿ -31  م.يساختیسر ميشان مي: بر ا﴾َعلَيحّهمُلََفتَحح

تَّيه م﴿ -33
ح
َناُيَأ س 

ح
 ا برسد.هآن هعذاب ما ب: ﴾بَأ

 شب. ه: ب﴾بََيَٰٗتا﴿ -33

رَُ﴿ -33  .یها استدراج الي: عذاب ﴾ٱلَِلَُُّمكح

وَُ﴿400
َ
دُُّلَمُحُأ  .هكیآنان یار نساخت براكا خدا آشي: آ﴾لََّّلّينََُُيهح
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ن﴿400
َ
مُنََشا ءُ ُلَوُحُأ َصبحَنَٰه 

َ
 م.يسازیا را گرفتار مهم آنيه: اگر بخوا﴾أ

بَعُ ﴿ -400  م.يهنیر مه: م﴾َنطح

دُ ﴿ -402  م.يدستورشان داد هآنچ ه: وفا ب﴾َعهح

وا ُ﴿ -409  افر شدند.ك یهات اليآ ه: ب﴾بَّهاَُفَظلَم 

ُ َُحقّيقُ ﴿ -405 نََُعَ
َ
 ...هسزاوار است ك :﴾...أ

بّيُ ﴿ -403  رد.ك کنتوان در او ش هكار كآش: ﴾مُّ

 رد.كرون ينش بهرايبان پيدست خود را از گر: ﴾يََده ُُنََزعَُ﴿ -401

 د، روشنتر از آفتاب.ي: سف﴾ءُ َضا َُبيُح﴿ -401

403- ﴿ُ
 
حَمَل  ل مشورت و بزرگان.ه: ا﴾ٱل

رحّجهُح﴿ -444
َ
َخاه ُُأ

َ
 ر انداز.يتأخ هن و برادرش را بيا هنجكب و شي: تعذ﴾َوأ

 ساحران. هنندكجمع  ه: گرو﴾َحَّٰۡشّينَُ﴿ -444

و ا ُ﴿ -441 ََُُسَحر  ي  عح
َ
 چشم مردم نشان دادند.  هرا ب یاليو خ یر واقعيغ یاهزي: چ﴾ٱَلَاّسُُأ

مُح﴿ -441 ََتحَهب وه   شدت ترساندند. ه: مردم را ب﴾َوٱسح

 كند.یسرعت تناول م ها بيبلعد یم: ﴾تَلحَقف﴿ -443

ونََُُما﴿ -443 فّك 
ح
 ا را.هآن یليتخ یاهزي: چ﴾يَأ

َقُُُّفَوََقعَُ﴿ -441  ار شد.كآش ÷ یار موسكت ي: حقان﴾ٱۡلح

 .یدانیو ناپسند نم یريگیب نميما ع هب: ﴾ّمَنا ُُتَنقّمُ َُما﴿ -421

421- ﴿
فحرّغُح

َ
 ا بفرست.ين كفيبر ما ب: ﴾َعلَيحَناُأ

ۦ﴿ -423 ّ َتحح مُحُنَسح  م.يگذاریم هخدمت زند یشان را برايدختران ا: ﴾نَّسا َءه 

نّيَُ﴿ -490 ّ  .یو قحط یسالكخش ه: ب﴾بّٱلس 

وا ُ﴿ -494  گرفتند.ی: فال بد م﴾َيَطرَي 

مُح﴿ -494 نزد  هشد ها وعدهآن هدر آخرت ب هكیا و عذابهآن ی: شوم﴾ٱلَِلُُّّعندََُُط ئّر ه 

 خداست.
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وفَانَُ﴿ -499  ا مرگ.يل، ي: س﴾ٱلطُّ

َمَلُ﴿ -499  ا شپش معروف.ي هنكا ي: ملخ ﴾ٱلحق 

زُ ﴿ -491  ر شد.كذ هكین معجزاتيعذاب با ا: ﴾ٱلر ّجح

ث ونَُ﴿ -495  ستند.كشید خود را مه: ع﴾يَنك 

نَا﴿ -493  م.يران كردي: نابود و و﴾َدَمرح

ونَُ﴿ -493 رّش   بلند. یاهاخكا يا هل باغيافراشتند از قبی: م﴾َيعح

َتَب ُ﴿ -493  و نابودند. كاله: ﴾م 

مُح﴿ -410 بحغّيك 
َ
َٰٗهاُأ  نم.كجستجو  يیشما خدا ی: برا﴾إَّل

مُح﴿ -414 ونَك  وم   گماشتند. یدشوار م یاهارك ها شما را بيدند يچشانیشما م ه: ب﴾يَس 

ي ونَُ﴿ -414 َتحح مُحُيَسح  گذاشتند.یم هزند یخدمتگار ی: دختران شما را برا﴾نَّسا َءك 

 ا.هدردا و هآمدن نعمت هبود ب یآزمون: ﴾بَََل ء ُ﴿ -414

ۥََُتََلَُٰ﴿ -419 و با  هزير هزي: ر﴾اَدك ُٗ﴿ ار شد.كآش هوكبر  یاز نور او تعال ی: اندك﴾لّلحَجَبلَُُّربُّه 
بُح﴿ وش.هی: ب﴾َصعّٗقا﴿سان. يك كخا  هتو از مشاب: ﴾َنَكَُحَُٰس 

 
 .یهت با موجودات منز

حَواحُّ﴿ -415 ل
َ  الواح تورات.: ﴾ٱۡلح

دَُُّسبّيَلُ﴿ -411  درست. راست و ه: را﴾ٱلرُّشح

 ی و فساد.هگمرا ه: را﴾ٱلحَغ َُُّسبّيَلُ﴿ -411

413- ﴿ُ مُحَُحبَّطتح َمَٰل ه  عح
َ
 اوردند اعمالشان باطل شد.يمان نيخدا ا ه: ب﴾أ

َٗلُ﴿ -411  سرخ. یای از طالهكر گوسالي: پ﴾َجَسٗداُّعجح

َوارُ ََُّل ۥ﴿ -411  مانند آواز گاو داشت. ی: آواز﴾خ 

وه ُ﴿ -411  ردند.كعبادتش  یهخدا گرفتند و از گمرا را ه: آن گوسال﴾ٱََّتَذ 

قَّطُ﴿ -413 يحّديّهمُحُّفُ ُس 
َ
 پشي: شد﴾أ

ً
 مان شدند.يدا

ّسٗفا﴿ -450
َ
 ن.يا حزين يخشمگ ًادي: شد﴾أ

َعّجلُح﴿ -450
َ
 د.ينمود كا تريد يردكشتاب  هپرستش گوسال ها بي: آ﴾ت مُحأ
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ُُفَََلُ﴿ -450 ّمتح  ن.كا را شاد نهآن: با رفتار ناپسندت با من ﴾ت شح

 : خاموش شد.﴾َسَكَتُ﴿ -451

مُ ﴿ -455 َخَذتحه 
َ
َفةُ ُأ  شدند. ها صاعقيد يشد هدچار زلزل: ﴾ٱلرَجح

 تو. ی: محنت و ابتال﴾فّتحنَت َكُ﴿ -455

نَا ُ﴿ -451 دح  م.يتو بازگشت یسو هم و بيردك هتوب: ﴾إَِّلحَكُُه 

مُح﴿ -453 َه   نند.كیعمل مدر تورات  هكا را همان آنيد و پها، عه: بار گران آن﴾إّۡصح

َلََٰلُ﴿ -453 غح
َ  است. هتورات آمد هب هكیاهف شاقيالك: ت﴾ٱۡلح

وه ُ﴿ -453  : او را محترم و بزرگ شمردند.﴾َعَزر 

ّدل ونَُُبّهّۦ﴿ -453  نند.كیحق و عدالت قضاوت م هن خود بيب یاه: در خصومت﴾َيعح

مُ ﴿ -410 َنَٰه   م.يردك ها را پراكنده: آن﴾َقَطعح

َباًطا﴿ -410 سح
َ
 ل عرب.يا، مثل قباهه: دست﴾أ

410- ﴿ُ  : پس روان شد.﴾فَٱۢنَبَجَستح

مُح﴿ -410 َبه  َ  خود را. همختص ب ه: چشم﴾َمۡشح

 .كد نازي: ابر سف﴾ٱلحَغَمَٰم﴿ -410

حَمنَُ﴿ -410  ن مثل عسل.يريش یصمغ ه: ماد﴾ٱل

 .یسمان همعروف ب ه: پرند﴾َوٱلَسلحَوىَُٰ﴿ -410

 شود. هديان ما آمرزهم گنايهخوایمد: يي: بگو﴾ّحَطة ُُق ول وا ُ﴿ -414

ٗزا﴿ -412  طاعون. ،ی: عذاب﴾رّجح

ةَُ﴿ -419 رَُُّحاُّضَ َحح
 بحر. يک: نزد﴾ٱۡلح

ونَُ﴿ -419 د  تجاوز  یهحرام بود، از امر ال هدر روز شنب هكیهار ماك: با ش﴾ٱلَسبحّتُُّفَُُيعح

 ردند.كیم

 را. ها امور شنبه: روز بزرگداشت آن﴾َسبحتّّهمُيَوحمَُ﴿ -419

ََٗعُ﴿ -419  شدند.یار مكار آشيآب بس ی: در رو﴾َش 
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بّت ونََُُلُ﴿ -419  ردند.كیت نميرا رعا ه: مراسم شنب﴾يَسح

 م.يشدت آزمود ها را به: آن﴾َنبحل وه م﴿ -419

ّذَرةًُ﴿ -411 مُحُإَّلََُُٰمعح بار خدا عذر هم تا بيكنیا را پند و اندرز مه: آن﴾َرب ّك   هداشت یدر

 م.يباش

 .كسخت و دردنا یعذاب ه: ب﴾يَۢبُُبَّعَذابُ ﴿ -415

ا ُ﴿ -411  ردند.ك ی: نافرمان﴾َعَتوح

 رسوا و مطرود. یاهمونيل مكش ه: ب﴾يََُخَّٰسُُقَّرَدةًُ﴿ -411

َذنَُ﴿ -413
َ
 .ردكا عزم يت اعالم ي: خدا﴾َربَُّكُُتَأ
ه م﴿ -413 وم   گماشت.یدشوار م یاهارك ها را به: آن﴾يَس 

َنَٰه م﴿ -411  م.يا را آزموده: آن﴾بَلَوح

413- ﴿ُ  ن بد.ي: جانش﴾َخلحف 

َنََُُٰهََٰذاَُعَرَضُ﴿ -413 دح
َ  شود. ها عرضهآن ها بيدار دنياز مال ناپا هرچه: ﴾ٱۡلح

وا ُ﴿ -413  در تورات است خواندند و دانستند. ه: آنچ﴾فّيهَُُّماَُدرَس 

َنا﴿ -434 ََبَلَُُنَتقح  م.يم و برداشتيندكرا  هوك: ﴾ٱۡلح

ۥ﴿ -434 نَه 
َ
َلة َُُكأ  بود. یدارهیا سقف سايابر  هوكآن  يی: گو﴾ظ 

 د.يفر ورزكا دور شد وههی: پس از آن آ﴾ّمنحَهاُفَٱنَسلَخَُ﴿ -435

َبَعهُ ﴿ -435 تح
َ
 مدم او شد.هوست و ياو پ هطان بي: ش﴾ٱلَشيحَطَٰنُ ُفَأ

 .هان تباه: گمرا﴾ٱلحَغاوّين﴿ -435

َۡلَُ﴿ -431 خح
َ
ۡرّضُُإَّلُُأ

َ  د.يل شد و آن را برگزيا متمايدن ه: ب﴾ٱۡلح

 .ینكو دورش  یجوم ببره: بر او ﴾َعلَيحهََُُّتحّملحُ﴿ -431

بانش را ب﴾يَلحَهث﴿ -431  ند.كیشدت تنفس م هآورد و بیرون مي: ز

نَا﴿ -433
ح
 م.يدي: آفر﴾َذَرأ

ونَُ﴿ -410  شوند.یل ميباطل متما ه: ب﴾ي لحّحد 
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ّدل ونَُُبّهّۦ﴿ -414  نند.كیحق و عدالت قضاوت م هن خود بيب یاه: در خصومت﴾َيعح

ه م﴿ -412 رّج  تَدح  م.يكنینابودشان نم هكباريم و يهدیا نعمت و فرصت مهآن ه: ب﴾َسنَسح

ّلُ﴿ -419 مح
 
مُحُأ  م.هدیلت مها مهآن ه: در فرستادن عذاب ب﴾لَه 

 است. ید و قوي: مجازات من شد﴾َمتّيُ َُكيحّدي﴿ -419

 پندارند.یم هچنانچ هواني: د﴾ّجَنةُ ﴿ -411

 م.ي: سلطنت عظ﴾َملَك وت﴿ -415

َيَٰنّّهمُح﴿ -411 غح  فرشان.كو  یشك: سر﴾ط 

يَانَُ﴿ -413
َ
ََٰهاُأ رحَسى پا م هامت چي: ق﴾م   شود؟یوقت بر

َل ّيَهاَُلُ﴿ -413  ند.كیار نمك: او را آش﴾َي 

413- ﴿ُ لَتح  م است.ين و عظيسنگ یو صالبت بس یت سخته: از ج﴾َثق 

 آن. هو عالم ب هنندكش ه: پژو﴾َعنحَهاَُحّفُر﴿ -413

ََٰها﴿ -413  بستر شد.مه: با او ﴾َتَغَشى

 رد.ك: حوا با آن حمل بدون زحمت رفت و آمد ﴾بّهَُُّفَمَرتحُ﴿ -413

ثحَقلَت﴿ -413
َ
 بار شد.ن ي: حوا با بزرگ شدن حمل سنگ﴾أ

 مثل خود ما. ا فرزند سالميخوش اندام  ی: نسل﴾َصَٰلّٗحا﴿ -413

ََك ءَََُُّل ۥَُجَعََلُ﴿ -430 َ  هوسوس هک قرار دادند چون پسر خود را بيخدا شر ه: ب﴾َش 

 .خودش بود ،طان از حارثيطان عبد الحارث نام گذاشتند، مراد شيش
ونََُُعَما﴿ -430 ّك  قرار  يکاو شر ها بهن عرب با پرستش بتكيمشر ه: از آنچ﴾ي ۡشح

 ند.هدیم

ونُفَََلُ﴿ -435  د.يهلت ندهساعت م يکمرا : ﴾ت نّظر 

ونََُُلُ﴿ -431 بحّۡص   توانش را ندارند. هنند كيتوانند ببی: نم﴾ي 

ذُّ﴿ -433 وَُُخ   ر.يل و آسان است بپذها سهبرآن ه: از اخالق مردم آنچ﴾ٱلحَعفح

433- ﴿ُّ ُب رح م 
ح
رحّفُٱَوأ  است. هديدر شرع پسند هك هدستور بد یارك ه: ب﴾لحع 

 تو رسد. هب: ﴾يزَنََغَنَكُ﴿ -200
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 .یاه: وسوس﴾نَزحغ﴿ -200

مُح﴿ -204 َُُمَسه   شان رسد.يا هب یاه: وسوس﴾َط ئّف 

وا ُ﴿ -204  اورند.ياد بيطان را بيخدا و دشمنی ش یه: امر و ن﴾تََذَكر 

مُح﴿ -202 وَنه  دُّ  .نندكیم کمكی ها در گمراهن با آنياطي: ش﴾َيم 
َلُ﴿ -209 َتبَيحَتَهاُلَوح  .یات را خودت نساختيچرا آ: ﴾ٱجح

 ان درخشان است.هار و برك: قرآن حجت آش﴾بََصا ئّرُ َُهََٰذا﴿ -209

 .یو زار هنال ه: ب﴾تَََّضَُّٗعُ﴿ -205

 .یه: ترسان از عذاب ال﴾ّخيَفة﴿ -205

205- ﴿ُّ و  د  غ 
 : اول و آخر روز.﴾َوٱٓأۡلَصالُُّبّٱلح

 .هسجد هیآ، نندكیعبادت مو  ها او را سجده: تن﴾۩َۤنوُدُجۡسَيََُّل ۥ﴿ -201

ال ۀسور
َ
نف
َ
 ا

نَفالُّ﴿ -4
َ  م بدر.ي: غنا﴾ٱۡلح

4- ﴿ُّ ولُُّلِّلَ  امبر دارد.يخدا و پ هم اختصاص بي: امر غنا﴾َوٱلَرس 

مُحُذَاَتُ﴿ -4  سبب وحدت شماست. هكن خود را يب یاه: حالت﴾بَيحنّك 

2- ﴿ُ مُحُوَّجلَتح  راسان شود.هبت نرم و يهاشان از عظمت و ه: دل﴾ق ل وب ه 

 سپارند.یخدا م هنند و خود را بكی: اعتماد م﴾َيَتَوََّك ونَُ﴿ -2

3- ﴿ُّ  ش.يقر هو سپا یاروان تجارتك: ﴾ٱلَطا ئَّفتَيح

َكةُُّذَاتُّ﴿ -3  ش.ير قركرو و سالح، لشي: صاحب ن﴾ٱلَشوح

َٰفّرّينََُُدابّرَُ﴿ -3  ا را.هآن همهافران را، كن فرد ي: آخر﴾ٱلحَك

دّفّيَُ﴿ -3 رح  م.ه: پشت سر ﴾م 

مُ ﴿ -44 يك  ّ َغش   شما قرار داد. یبرا یرا پوشش ک: خواب سب﴾ٱَلَُّعاَسُُي 

َمَنةُٗ﴿ -44
َ
ّنحهُ ُأ  پروردگار. یشما از سو یروح هیآرامش و تقو ی: برا﴾م 



يم     12  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

زَُ﴿ -44  د.يترسانیم یشما را از تشنگ هطان را كيش ه: وسوس﴾ٱلَشيحَطَٰنُُّرّجح

بَّطُ﴿ -44  گرداند. یقو يیباكيشن و يقي ه: تا ب﴾لرَّيح

42- ﴿ُ ن ّ
َ
مُحُأ  ستم.هكمک شما  هبر استوار ساختن مسلمانان من ب: ﴾َمَعك 

َبُ﴿ -42  .یشاني: ترس و پر﴾ٱلرُّعح

42- ﴿َُ  ا كل مفاصل.يا ها و سرها، پاه: دست﴾َبَنانُ ُك 

پ﴾َشٓاقُّوا ُ﴿ -49  ردند.ك یچي: مخالفت و سر

ٗفا﴿ -45  د.يآیشما مجنگ  هآرام آرام ب هكیه: سپا﴾زَحح

ّٗفا﴿ -41 تََحر   آورد.ورش میي هند و دو باركیفرار م هر بهب دشمن تظايفر ی: برا﴾م 

ًا﴿ -41 ّ تََحّي   ار دشمن بپردازد.يكپ ها بهجا با آنيكوندد تا يگر پيد هگرو هب: ﴾فّئَة ُُإَّلَُُٰم 

 مستحق آن است. هم گرفتار غضب خدا گردد كه: باز ﴾بَّغَضبُ ُبَا ءَُ﴿ -41

ّمنّيَُُِّل بحّلَُ﴿ -43 ؤح حم   و پاداش عطا كند. یروزيمسلمانان پ ی: تا برا﴾ٱل

وهّنُ ﴿ -41  است. هف كنندي: ضع﴾م 

وا ُ﴿ -43 تّح  تَفح  یروزيراست روان است، پ هرا هب هك هن دو گرويدام از اكر ه ی: برا﴾تَسح

 د.يخواستیم

مُح﴿ -21 حيّيك   ورد.آیو نعمت جاودان م یات ابديشما ح یبرا: ﴾ُي 

مُ ﴿ -21 َُُيَتَخَطَفك  با ه: مردم شما را ب﴾ٱَلَاس   ن سازند.كهشيند و ريسرعت بر

 و عذاب است. هگنا ها سبب دچاری بي ی: ابتال و گرفتار﴾فّتحَنة ُ﴿ -21

قَاٗنا﴿ -23  ا نجات.يت و نور يداه: ﴾ف رح

 .شندكرت يد و زنجيق هند و بي: تا تو را حبس نما﴾ِّل ثحبّت وكَُ﴿ -90
رُ ﴿ -90 ك   كرد.یا را باطل مهر آنك: خدا م﴾ٱلَِلُ َُيمح

َسَّٰطريُ ﴿ -94
َ
َولّيَُُأ

َ  است. هاشان نوشتهدر كتاب هكیاه: دروغ﴾ٱۡلح

ََك ءُٗ﴿ -95 ّديَةُُٗم   دن.يشكف زدن و سوت ك: ﴾َوتَصح

ةُٗ﴿ -91 َ  : ندامت و تأسف.﴾َحسح

ۥ﴿ -93 َمه  ك   ند.كگر جمع يديك ی: وكافران را رو﴾ََجّيٗعاَُفرَيح
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91- ﴿ُ َنت  َولّيَُُس 
َ  ردند.كب يذكامبران را تيپ هك یاهدر مورد آن یه: سنت ال﴾ٱۡلح

 .یو دشوار یبدبخت ،ك: شر﴾فّتحَنة ُ﴿ -93

14- ﴿ُّ م هس هماندیار بخش باقهخداست و چ یت برايغنم يک: پنج ﴾ُخ  َسهُ ُلِّلَ

 اند.هم را بدست آورديغنا هكاست  یانيهسپا

قَانُُّيَوحمَُ﴿ -14 رح  .روز بدر ،حق از باطل جدا شد هكیروز: ﴾ٱلحف 
َوةُّ﴿ -12 دح َياُبّٱلحع  نح  .هنيمد يکنزد یواد هنارك هب: ﴾ٱلُّ

12- ﴿ُ ب   ش.يقر یاروان تجارتك: ﴾ٱلَركح

 د.يديترسید و از جنگ ميشدیبزدل م :﴾ت مُحَلَفّشلُح﴿ -19

َهَبُ﴿ -11 مُحُتَذح ك   بپاشد. مها نعمت شما از ي: قوت ﴾رّيح 

 ا فخر و تكبر.ي ی: از سركش﴾َبَطٗرا﴿ - 13

11- ﴿ُ مُحَُجار ُُإّن ّ  ستم.هن و ناصر شما ي، معهندهد ه: من پنا﴾َلك 

َُُٰنََكَصُ﴿ -11  خت.يعقب گر هطان بيش :﴾َعقَّبيحهََُُّعَ

ب﴿ -52
ح
 مانند عادت...: ﴾...َكَدأ

مُح﴿ -53 برو شوه: با آن﴾َتثحَقَفَنه   .یشان سازو مغلوب یا رو

ّدُح﴿ -53  شدت بترسان. هبساز و ب هندكا را پراه: آن﴾بّّهمُفََۡش 

مُ ُّمن﴿ -51  اند.همان بستيبا تو پ هكیه: از گرو﴾قَوح

 ا بجنگ.هنداز و با آنيا بهآن یسو هدشان را به: ع﴾إَِّلحّهمُحُفَٱۢنبّذُح﴿ -51

51- ﴿َُٰ  د.يباش همان آگايپ یسان از الغايك همه :﴾َسَوا ءُ ََُعَ

و ا ُ﴿ -53  افتند.ي يیاهر یه: از عذاب ال﴾َسبَق 

 در جنگ است. يیو توانا یرومنديسبب ن هر چه: ﴾ق َوة ُ﴿ -10

َّباطُّ﴿ -10 َيحلُُّر   خدا. هاد در راهاسب بخاطر ج یداره: نگ﴾ٱۡلح

وا ُُإّن﴿ -14  ل شوند.يو مسالمت متما همصالح ه: اگر ب﴾لّلَسلحمَُُّجَنح 

بََكُ﴿ -12  ند.كیت ميفاكا خدا تو را هب آنيفر: در دفع ﴾ٱلَِلُ َُحسح

ّمنّيََُُحر ّّضُ﴿ -15 ؤح حم   وش.كا بهب مسلمانيترغ ه: ب﴾ٱل
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ثحّخن﴿ -13  ف شود.يفر ضعكوشد تا ككشتار ب ه: ب﴾ي 

َياَُعَرَضُ﴿ -13 نح  .هیسبب گرفتن فد هب ،ا راي: مال دن﴾ٱلُّ

َكنَُ﴿ -34 مح
َ
مُحُفَأ  رد.كا مسلط ه: و تو را روز بدر بر آن﴾ّمنحه 

35- ﴿ ُ ل وا و 
 
رحَحامُّٱَوأ

َ  شاوندان.ي: خو﴾ۡلح

َلَُٰ﴿ -35 وح
َ
 ستند.هگانگان سزاوارتر يراث از بيم هب :﴾أ

 

 

  ۀسور
َ
وب
َ
 هت

ّنَُُبََرا َءة ُ﴿ -4 از جانب پروردگار  هكاست  یزاريو ب یات ]اعالم[ دورين آيا :﴾...ٱلَِلُُّم 

 ...هديرس

ََٰهدتُّم﴿ -4  ر پا گذاشتند.يمان را زيپ اهد و آنيمان بستيد و پها عه: با آن﴾َع

َبَعةَُ﴿ -2 رح
َ
ر ُُأ ه 

شح
َ
 شود.یآغاز م هالحج یم ذه، از روز دهار ماه: چ﴾أ

2- ﴿ ُ ّجزّيَُغريح عح  د.ينكد فرار يتوانی: از عذاب خدا نم﴾ٱلَِلُُّم 

َٰنُ ﴿ -9 َذ
َ
 : اعالم است.﴾أ

َج ُُّيَوحمَُ﴿ -9 َبُُّٱۡلح كح
َ بان سال ني: روز اول ع﴾ٱۡلح  جرت.هم هد قر

9- ﴿ ُ وَّل   زار است.ين بكيز از مشري: رسول خدا ن﴾رَس 

مُحُلَمُح﴿ -1 وك  ص   آن وفا نمودن. هب هکردند بلكن یهوتاكمان با شما يد و پهع ه: ب﴾يَنق 

وا ُُلَمُح﴿ -1  ردند.كن کمك: ﴾ي َظَّٰهر 

رُ ُٱنَسلَخَُ﴿ -5 ه  شح
َ  ابد.يان يپا ههار ماهمان چي: پ﴾ٱۡلح

مُح﴿ -5 وه  ۡص   ار كسب وكد و از رفت و آمد و يها در تنگنا قرار ديد ييا را حبس نماه: آن﴾ٱحح

 د.ييا ممانعت نماهرهدر ش

5- ﴿َُ  ا.هیبان هديا و دهها و گذرگاهه: تمام را﴾َمرحَصدُ ُك 

َتَجاَركَُ﴿ -1  ت خواست.يمان از تو حمايان مدت پي: در پا﴾ٱسح
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وا َُُفَما﴿ -3 َتَقَٰم  مُحُٱسح  دار باشند.يپامان با شما يبر پ هكی: پس تا وقت﴾لَك 

وا ُ﴿ -1 َهر  مُحَُيظح  : بر شما غالب شوند.﴾َعلَيحك 

ب وا َُُلُ﴿ -1  نند.كی: مراعات نم﴾يَرحق 

1- ﴿ُ
 مان را.يد و پها تعيو قرابت  یشاونديخو: ﴾إّل ٗ

 د را.هع :﴾ذَّمةُٗ﴿ -1
مُنََكث و ا ُ﴿ -42 يحَمََٰنه 

َ
 نند.كسوگند خود را بش همؤكد ب یاهماني: پ﴾أ

 ا را.هآن یاهد دليشد ه: خشم و اندو﴾ق ل وبّّهمُحَُغيحَظُ﴿ -45

 ق.ي، رازدار و رفیانه: دوست پن﴾َوِّلَجةُٗ﴿ -41

43- ﴿ُ مُحَُحبَّطتح َمَٰل ه  عح
َ
 است. هفرشان باطل شدكا بخاطر ه: ثواب اعمال آن﴾أ

َا ج ُُّّسَقايَةَُ﴿ -43  ان را.يحاج ه: آب رساندن ب﴾ٱۡلح

َتَحبُّوا ُ﴿ -29 رَُُٱسح فح  دار بمانند.ينند و در آن پاكار ياخت ینيدی: ب﴾ٱلحك 

وَها﴿ -21 ت م  ََتَفح  د.ياه: آن را بدست آورد﴾ٱقح

 ام حج.يگذشت ا ه: از رواج افتادن آن ب﴾َكَساَدَها﴿ -21

وا ُ﴿ -21 َبص   د.ي: پس در انتظار باش﴾َفََتَ

َبتُبَّما﴿ -25  و وسعت آن. یفراخ همه: با ﴾رَح 

 خود را.ا رحمت ي: آرامش ﴾َسّكينََتهُ ﴿ -21

ونَُ﴿ -21 ّك  حم ۡشح ُُٱل  دند.يث و پليخب هدي: مشركان بخاطر فساد عق﴾ََّنَس 

ت مُح﴿ -21 سبب قطع تجارت مشركان از مسجد  هد بيديترس ه: از فقر و فاق﴾َعيحلَةُُّٗخفح

 حرام.

وا ُ﴿ -23 ط  عح يَةَُُي  زح ّ
 ند.هاست بد هن شديا معهبر آن هكرا  ی: خراج﴾ٱۡلح

 ا از قوت و تسلط شما.ي یفرمانبردار: از ﴾يَدُ َُعن﴿ -23

مُح﴿ -23 ونَُُه   م اسالم باشند.كا فرمانبردار حه: آن﴾َصَٰغّر 

 سازند.یم هفر و شناعت مشابكخود را در : ﴾وني َضَّٰهُ﴿ -90
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َنَُٰ﴿ -90
َ
ونَُُأ فَك   شوند؟یاز آن دور م ه: بعد از درخشش حق چگون﴾ي ؤح

مُح﴿ -94 َبارَه  حح
َ
 .: دانشمندان خود را﴾أ
مُح﴿ -94 َبََٰنه   ان خود را.ي: پارسا﴾ر هح

َباٗبا﴿ -94 رح
َ
 ا مانند پروردگار اطاعت كردند.ه: از آن﴾أ

ّهَره ُ﴿ -99  ند.ك: تا او را غالب ﴾ِّل ظح

َبَعةُ ﴿ -91 رح
َ
ر م ُُأ  و محرم. ةالحج یذ ،هالقعد یذ ،حرام، رجب هار ماهچ :﴾ح 

ّينُ ﴿ -91  .÷ ميهن ابرايد ،مين مستقي: د﴾ٱلحَقي ّمُ ُٱل 
ءُ ﴿ -93 ّ َواّطُ﴿ گر.يد هما هب یهر حرمت مايتأخ :﴾ٱلنَّس   : تا موافق سازند.﴾ُوا ُِل 

وا ُ﴿ -91  .كتبو ۀغزو ،ديدان جنگ برويم ه: ب﴾ٱنفّر 

 د.يشویل ميد و ماينكیم ی: سست﴾ٱثَاقَلحت مُح﴿ -91

َغارُُّّفُ﴿ -10
 .هکم يکثور نزد هوك: در غار ﴾ٱلح

بي ه: ب﴾لَّصَّٰحبّهُّ﴿ -10  ق.ير صدكار خود، ابو

 د.يباش هكیر حالته: بر ﴾َوثَّقاٗلُُّخَفاٗفا﴿ -14

 آمد.یبدست م یآسان هب هكیمتي: غن﴾قَرّيٗباَُعَرٗضا﴿ -12

 .يکار نزديبس هار دور و نيبس ه: سفر متوسط ن﴾قَاّصٗداَُسَفٗرا﴿ -12

َقةُ ﴿ -12  شود. یمشقت و زحمت ط هب هكی: مسافت﴾ٱلشُّ

مُح﴿ -11  شان را با شما.يت اك: حر﴾ٱۢنبَّعاَثه 

مُح﴿ -11  ا را از رفتن با شما باز داشت.هبزرگ آن ی: پس خدا﴾َفَثَبَطه 

 .یا جبن و ناتواني ،: شر و فساد﴾َخَباٗلُ﴿ -13

وا ُ﴿ -13 وحَضع 
َ
مُحَُۡل ردند تا كین شما رفت و آمد ميسرعت ب هب ینمام ی: برا﴾ّخَلَٰلَك 

پا يم  .نندكان شما فساد بر

مُ ﴿ -13 ونَك   و آشوب بزرگ اندازند. هند شما را در فتنهخوایم: ﴾ٱلحفّتحَنةََُُيبحغ 

ورَُُلََكُُقََلب وا ُ﴿ -11 م 
 ار بردند.كب بيرنگ و فري: در برابر تو ن﴾ٱۡلح 
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ُُٱئحَذن﴿ -13 ّ
 نروم. هن غزويدر ا هبد ه: مرا اجاز﴾ل 

ُ َََُلُ﴿ -13 ّ تّن   نگردان. هگرفتار گنا: مرا با مخالفت از دستورت ﴾َتفح

ونََُُهلحُ﴿ -52  د.يما انتظار دار ۀبارا دري: آ﴾تََرَبص 

52- ﴿ُّ نَيَيح  ادت را.ه: نصرت و ش﴾ٱۡلح سح

مُحُتَزحَهقَُ﴿ -55 ه  س  نف 
َ
 د.يرون آيا به: جان آن﴾أ

َرق ونَُُقَوحم ُ﴿ -51  كنند.یان مهد خود را پنيترس و منافقت عقااز  هكاند یه: گرو﴾َيفح

 ببرند. هدر آن پنا هكمیك: جای مح﴾اَملحَجُ﴿ -53

53- ﴿ُ َدَخَٗلُ﴿ ان شوند.هپن هكا ههوكدر  یاهه: مغار﴾َمَغََٰرَٰت   هكن يدر زم ی: سوراخ﴾م 

 داخل شوند.

ونَُ﴿ -53  شتابند.یداخل شدن در آن م ی: برا﴾ََيحَمح 

 رند.يگیب ميزنند و عی: بر تو طعن م﴾يَلحّمز كَُ﴿ -51

ب َنا﴿ -53  : فضل خدا ما را بس است.﴾ٱلَِلُ َُحسح

 بانان.هاتبان و نگكنندگان و ك یات مثل جمع آوركان زي: متصد﴾َعلَيحَهاُٱلحَعَّٰملّيَُ﴿ -10

ّقَابُُّّفُ﴿ -10  ران.يا اسيردن بردگان ك: در آزاد ﴾ٱلر 

 توان پرداخت ندارند. هكی: وام داران﴾ٱلحَغَٰرّّميَُ﴿ -10

 .يکار نكر ها ياد هج ه: در را﴾ٱلَِلَُُسبّيلُُّّفُ﴿ -10

 از مال خود جداست. هكی: مسافر﴾ٱلَسبّيلَُُّوٱبحنُّ﴿ -10

وَُ﴿ -14 ذ نُ ُه 
 
 ند.كیبشنود باور م هر چه هكاست  ی: او مرد﴾أ

ذ نُ ﴿ -14
 
مُحَُخريح ُُأ شنود و یر شما را ميشما، سخنان خ یر است برايخ ی: او شنوا﴾َلك 

 ند.كیشما را باور نمند و سخنان بد كیقبول م

َادّدَُُّمن﴿ -19  ورزد... یس با خدا مخالفت و دشمنكر ه: ﴾ٱلَِلَُُُي 

15- ﴿ُ ََُُن وض   شود. هوتاك هم تا رايردكیسخن سرگرم م ه: خود را ب﴾َونَلحَعب 

ونَُ﴿ -13 بّض  مُحَُيقح يحّدَيه 
َ
 نند.كیر و طاعت دراز نميخ هخود را از بخل، ب یاه: دست﴾أ

مُح﴿ -13  رد.كت خود دور يداهق و يا را از توفهم آنه: پس خدا ﴾فَنَّسَيه 
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مُحُّهَُ﴿ -11 ب ه   است. یافكافران كب يتعذ ینم براه: ج﴾َحسح

وا ُ﴿ -13 َتع  َتمح  مند شدند.هرهم خود بهس ها بيدن یاهت: از لذ﴾ِّبََلَٰقّّهمُحُفَٱسح

ت مُح﴿ -13 ضح  د.ي: در باطل داخل شد﴾خ 

13- ﴿ُ مَُحبَّطتح َمَٰل ه  عح
َ
 ا بخاطر كفرشان باطل شد.ه: ثواب اعمال آن﴾أ

تَفَّكَٰت﴿ -30 ؤح حم   قوم لوط. ۀشدران يو یاهره: ش﴾ٱل

39- ﴿ُ ل ظح  ن.كن یر و نرميا سخت بگه: بر آن﴾َعلَيحّهمُحَُوٱغح

و ا َُُما﴿ -31  ز را زشت و ناپسند نشمردند.يچ چيه: ﴾َنَقم 

لَمُ ﴿ -31 مُحَُيعح  داند.یاند، مهان داشتهمنافقت نرا از  ه: خدا آنچ﴾ِّسَه 

مُح﴿ -31 َٰه   ند.يگوین ميم در مورد دهبا  هرا ك یزيآم ه: سخنان طعن﴾ََّنحَوى

ونَُُٱَلّينَُ﴿ -33  رند.يگیب مي: منافقان ع﴾يَلحّمز 

مُح﴿ -33 َده  هح  فقرا. ،شي: توان خو﴾ج 

مُحُٱلَِلُ َُسّخرَُ﴿ -33  مناسب. یبا دادن جزا ،لشان ساختي: خدا خوار و ذل﴾ّمنحه 

ولُُّّخَلََٰفُ﴿ -14  ت مخالفت با او.ها از جي ،خدا : بعد از رفتن رسول﴾ٱلَِلُُّرَس 

وا َُُلُ﴿ -14  د.ينكت نكحر كسمت تبو هاد بهج ی: برا﴾تَنفّر 

 اد مانند زنان.ه: بازماندگان از ج﴾ٱلحَخَٰلّفّيَُ﴿ -19

مُحُتَزحَهقَُ﴿ -15 ه  س  نف 
َ
 د.ي: جانشان برآ﴾أ

ل وا ُ﴿ -11 و 
 
لُُّأ مُحُٱلَطوح  : منافقان ثروتمند و توانگر.﴾ّمنحه 

ََوالّّفُ﴿ -13  روند.یاد نمهج هنند و بينشیم هخان هب هكی: زنان﴾ٱۡلح

بّعَُ﴿ -13  است. هشد هادهر نه: م﴾ط 

ر ون﴿ -30 ّ َعذ  حم   ن.يدروغ یاهعذر هتراشان ب هانه: ب﴾ٱل

 اد.هدر اثر بازماندن از سفر ج یه: جرم و گنا﴾َحَرجُ ﴿ -34

32- ﴿ُ عُُّّمنَُُتَفّيض   ختند.يریم ک: اش﴾ٱَلمح

مُح﴿ -35 ُُإَّنه  س   د است.يا پلهر و باطن آنه: ظا﴾رّجح
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َدرُ ﴿ -33 جح
َ
 ترند.هستي: سزاوارتر و شا﴾أ

َرٗما﴿ -31  ان.ي: تاوان و ز﴾َمغح

31- ﴿ُ مُ َُيََتَبَص   رتان شود. يروزگار دامن گ یاهیشد تا سختكیانتظار م: ﴾ٱَلَوا ئّرَُُبّك 

 دعاست. ،ا بادهان بر خود آني: بد و ز﴾ٱلَسوحءَُُّدا ئَّرة َُُعلَيحّهمُح﴿ -31

ولَُُّصلََوَٰتُّ﴿ -33  نندگان.كانفاق  یبرا ،امبري: دعا و استغفار پ﴾ٱلَرس 

َُُمَرد وا ُ﴿ -404  اند.هر شدهآن ما هو ب هنفاق خو گرفت ه: ب﴾ٱَل َّفاقََُُّعَ

ّيّهم﴿ -409  .یهت دكشان را بري، حسنات و اموال اهن صدقيسبب ا هب : تا﴾بَّهاُت َزك 

409- ﴿ُّ  ن.كا دعا و استعفار هآن ه: ب﴾َعلَيحّهمُحَُصل 

مُحَُسَكنُ ﴿ -409  شان.يا یا رحمت است براي: آرامش ﴾لَه 

ذُ ﴿ -401 خ 
ح
َّٰتُُيَأ  د.هدیرد و پاداش ميپذی: صدقات را م﴾ٱلَصَدَق

نَُ﴿ -401 رحَجوح  بود. هنشد یا قطعهآن هرش توبياست، پذ هافتادر يتأخ ه: كارشان ب﴾م 

ّجٗدا﴿ -403 اٗراَُمسح  مسجد قباء. یالها یآور برا اني: مسجد ز﴾ُّضَ

 ساختن. ها آماديدن ي: انتظار كش﴾إّرحَصاٗدا﴿ -403

ّجدُ ﴿ -401  .یا مسجد نبوي، مسجد قباء هكیمسجد ک: بدون ش﴾لََمسح

403- ﴿َُٰ َُُشَفاََُعَ ر ف   باشد. هنشد یاركسنگ هكیهنار چاك: بر ﴾ج 

 .یرانيا در حال وي هستك: ش﴾َهار ُ﴿ -403

 : پس ساختمان بر صاحب خود سقوط كرد.﴾بّهُفَٱنحَهارَُ﴿ -403

 زند.یشان موج میاهو نفاق در دل ک: ش﴾ق ل وبّهّمُحُّفُُرّيَبةُٗ﴿ -440

مُحَُتَقَطعَُ﴿ -440  شود. هپار ها بر اثر مرگ پارهآن یاه: دل﴾ق ل وب ه 

ونَُ﴿ -442 ئّح   داران. ها روزي ،یدان غازه: مجا﴾ٱلَس 

ودُّ﴿ -442  خدا. یهاوامر و نوا ی: برا﴾ٱلَِلُُّّۡل د 

َوَٰه ُ﴿ -441
َ
بان بود.ه، از خشم خدا ترسان و مرد دلسوز و مهار با درد و آيبس: ﴾َۡل  ر

َُُّساَعةُّ﴿ -443 ة َ  .كتبو ۀدر غزو یو تنگدست ی: وقت سخت﴾ٱلحع سح
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 ند.كل ياد مهتخلف از ج ه: ب﴾يَزّيغُ ﴿ -443

ُُبَّما﴿ -441 َبتح  و وسعت آن. یفراخ همه: با ﴾رَح 

 ند.هد هادام هتوب هب هندي: تا در آ﴾ِّلَت وب و ا ُ﴿ -441

ّسّهمُحُيَرحَغب وا َُُلُ﴿ -420 نف 
َ
يزتر ندانند.﴾بّأ  : جان خود را عز

 .ی: رنج﴾نََصب﴿ -420

 .ي: گرسنگ﴾َُمحَمَصة ُ﴿ -420

420- ﴿ُ َفارَُُيَغّيظ   كند.گين هآورد و اندوخشم  ها را به: آن﴾ٱلحك 

 اسارت و غنيمت. ،از قبيل كشتن ی: چيز﴾َنيحًَلُ﴿ -420

وا ُ﴿ -422  اد حركت كنند.هميدان ج یسوهی بمگه ه: ك﴾َكٓاَفةُُِّٗلَنفّر 

 .یننگ و شكيباي ،: شجاعت﴾ّغلحَظةُٗ﴿ -429

ًسا﴿ -425  : كفر و نفاق.﴾رّجح

فُح﴿ -421  رند.يگیش قرار ميا مورد آزماهیا و سخته: در بال﴾َتن ونَُي 

 : بر او سخت و دشوار است.﴾َعلَيحهَُُّعزّيزُ ﴿ -421

 : رنج و مشقت شما.﴾َعنّتُّمُحَُما﴿ -421

ّبَُ﴿ -423  و كمک خدا مرا بس است. یاري: ﴾ٱلَِلُ َُحسح

 يونس ۀسور

قُ ُقََدمَُ﴿ -2  .یو مقام عال یلت و برتريفض ه: سابق﴾ّصدح

َتَوىَُٰ﴿ -9 ُُٱسح  است. یق ذات او تعاليال هكيیاستوا: ﴾ٱلحَعرحّشُ ََُعَ

1- ﴿ُّ طب  عدالت. ه: ب﴾ٱلحقّسح

 : آب جوشان.﴾َۡحّيمُ ﴿ -1

 ند.كیر ميا سهدر آن هكا قرار داد همنزل هما ی: برا﴾َمَنازَّلُُقََدَره ۥ﴿_ 5

ونََُُلُ﴿ -3  دار ما را ندارند.يد ديز منكرند امي: چون از رستاخ﴾لَّقا َءنَاُيَرحج 
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مُح﴿ -40 َٰه  َوى  ا.هآن ی: دعا﴾َدعح

مُح﴿ -44 َجل ه 
َ
ُأ ُإَِّلحّهمح ّضَ  شدند.یو نابود م ه: تبا﴾لَق 

َيَٰنّّهمُحُّفُ﴿ -44 غح  شان.يو كفر ا ی: در سركش﴾ط 

َمه ون﴿ -44  ر و سرگردان باشند.ي: متح﴾َيعح

42- ﴿ُُّ  .ی: بال، رنج و سخت﴾ٱلَّضُّ

 یادرسياز ما فر هديلو خوابهبر پ هكیبال در حال شدن: بخاطر دور ﴾ّۡلَۢنبّهَُدََعنَا﴿ -42

 ند.كیم

 د.هد هش اداميفر خوك هرد و بي: پند نگ﴾َمرَُ﴿ -42

ون﴿ -49 ر   ، عاد و ثمود. ÷ ا را مثل قوم نوحه: ملت﴾ٱلحق 

وا ُ﴿ -49  امبران.يب پيذكردند با تك: ستم ﴾َظلَم 

مُح﴿ -41  م.يردكشان نيا شما را جانشهآن ینابود : پس از﴾َخَل ئَّفَُُجَعلحَنَٰك 

مَُل ُ﴿ -41 َٰك  َرى دح
َ
 رد.كینم همن از آن آگا هواسط ه: خدا شما را ب﴾بّهُُّأ

لّحُ َُلُ﴿ -43 فح ونَُُي  رّم  جح حم  ب هاران بكه: گنا﴾ٱل  ابند.يیدست نم یمطلو

بحَحََٰنه﴿ -41  است. هو منز كپا ی: او تعال﴾س 

ا ءَُ﴿ -24 مُحَُُضَ  .یو قحط یگرسنگ ،بود هديرس یا سختهآن ه: ب﴾َمَستحه 

رُ ُلَه م﴿ -24  كنند.یزاء مه: آنان مخالفت و است﴾َمكح

عُ ُٱلَِلُ ﴿ -24 َ ِسح
َ
ًراُأ  .(1)عتر استي: جزاء و عقوبت خدا سر﴾َمكح

ُُرّيحُ ﴿ -22  : باد تند.﴾ََعّصف 

ّحيَطُ﴿ -22
 
 است. هزدها حلقهبر آن ی: مرگ و نابود﴾بّّهمُحُأ

 نند.كیفساد م: ﴾َيبحغ ون﴿ -29

َُُّمَثل ُ﴿ -21 ة ََيوَٰ َياُٱۡلح نح ل زندگان﴾ٱلُّ
َ
ث
َ
 و زوال آن. یا در سرعت نابوديدن ی: م

                                           
يزی محكم برای مجازات مجرم است بهحقيقت مكر، برنام -1 او باخبر نشود؛ و از عقوبت و  های كهگون هر

يژخاص مجازات مطلق، يرا مكر عقوبت و  ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال ه)برگرفتاست.  هتر است ز

 من الخميس(.ای دكتر محمد بن عبدالرحه، نوشت«كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ مخلوف
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ر َفَها﴿ -21  .هايآن با انواع گل و گ یبايو ز ی: شاداب﴾ز خح

نَا﴿ -21 ر  مح
َ
 ان برنداز ما.يبن یاه: آفت﴾أ

 .هدرو شد هاي: مانند گ﴾اَحّصيدُٗ﴿ -21

نََُُلمُح﴿ -21  ﴾َتغح
ً
 .هنبود : اصال

َنَُٰ﴿ -21  جنت. ،ويك: مقام ن ﴾ٱۡلح سح

 سر است.يم در آنجا مهدار خدا ين، ديبرا ه: عالو﴾زَّياَدة ُ﴿ -21

مُحُيَرحَهقُ َُلُ﴿ -21 وَهه   پوشاند.یا را نمهآن ی: رو﴾و ج 

 .یهاي: غبار س﴾َقََت ُ﴿ -21

 .ی: اثر خوار﴾ذّلَةُ ﴿ -21

 ند.كر و عذاب خدا را دور هق هكی: مانع﴾ََعّصمُ ﴿ -23

23- ﴿ُ ّشَيتح غح
 
مُحُأ ه  وه   است. هشد ها پوشاندهآن ی: رو﴾و ج 

مُح﴿ -21  د.يخود باش ید و در جاي: دور نرو﴾َمََكنَك 

مُحُفََزَيلحَنا﴿ -21  م.يگسلیوندشان را ميم و پينكافیم يیا جداهن آني: پس ب﴾بَيحَنه 

 كند.می هدها مشايشود یم ه: خبر دار و آگا﴾َتبحل وا﴿ -90

مُ ﴿ -92 َقَُُُّربُّك  ب﴾ٱۡلح  است. هل استوار ثابت شديدال هب یت او تعالي: بدون شک ربو

َنَُٰ﴿ -92
َ
ف ونَُُفَأ َ  د؟يشول میيی ماهفر و گمراك هاز حق دور و ب ه: پس چگون﴾ت ۡصح

99- ﴿ُ  شد. ی: ثابت و حتم﴾َحَقتح

َنَُٰ﴿ -91
َ
ونَُُفَأ فَك   د.يشویدور م يکن هاز را ه: پس چگون﴾ت ؤح

يُ َُلُ﴿ -95 ّ  ابد.يراست را ب هتواند رای: خود نم﴾يَهّد 

تّهّمُحُلََما﴿ -93
ح
وّيل هُ ُيَأ

ح
 است. هار نشدكد قرآن آشيو عاقبت وع هجيا نتهآن ینوز براه: ﴾تَأ

رُ ﴿ -19  ند.كیم هدهل روشن نبوت را مشاي: دال﴾إَِّلحَكُُيَنظ 

ّطُ﴿ -13  ا در روز جزاء.يا يعدالت در دن ه: ب﴾بّٱلحقّسح

ت م﴿ -50 رََءيح
َ
 د.يساز هآگا یه: مرا از عذاب ال﴾أ
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 نگام شب.ه: ﴾بََيًَٰتا﴿ -50

 د؟يآوریمان ميوقوع عذاب خدا ا هنون بكا اي: آ﴾ََٓالحَٰٔـنَُ﴿ -54

َتۢنّبُ﴿ -59  پرسند.یعذاب از تو م هزا در بارهاست ه: ب﴾ونََكُيَسح

ُ ُإّي﴿ -59 ّ  خدا قسم. ه، بی: آر﴾َوَرب 

نت مَُما ُ﴿ -59
َ
ّجزّينُأ عح  د.ينكد فرار يتوانی: از عذاب خدا نم﴾بّم 

وا ُ﴿ -51 َِسُّ
َ
 دارند.یان مه: غم و حسرت خود را پن﴾ٱَلََداَمةَُُأ

ت م﴿ -53 رََءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

ذّنَُ﴿ -53
َ
مُحُأ  است. هدن باخبر ساختين حالل و حرام گرداني: خدا شما را از ا﴾لَك 

ونَُ﴿ -53 ََت   د.يهدیخدا نسبت م هدروغ ب ه: آن را ب﴾َتفح

ونُ َُما﴿ -14 نُ ُّفُُتَك 
ح
 .یكنیاقدام نم یهم و قابل توجهار مكچ يه: در ﴾َشأ

َُُما﴿ -14 ز ب   ست.يان نه: پن﴾َيعح

ّثحَقالُّ﴿ -14  .یا گردي هن مورچيترکوچكم وزن ه: ﴾َذَرة ُُم 

ُُّٱلحعَّزةَُُإّنَُ﴿ -15  دارد. هو سلط هخود غلب کمل هب هكا خداست ه: تن﴾لِّلَ

ونَُ﴿ -11  ند.يگویند، دروغ مهدیخدا نسبت م هب هك هر چه: ﴾ََيحر ص 

بحَحََٰنه﴿ -11  است. هو منز كند پاهدیاو نسبت م هب هاز آنچ یتعال ی: خدا﴾س 

لحَطَِٰۢن﴿ -11  : حجت روشن.﴾س 

34- ﴿َُ مَُكب   .: بر شما دشوار و پر مشقت است﴾َعلَيحك 
 ان شما زمان دراز.يماقامت من در: ﴾َمَقاّمُ﴿ -34

و ا ُ﴿ -34 ّع  َجح
َ
مُحُفَأ َرك  مح

َ
 د.يريم بگيخود تصم هلير و حكم یاجرا ه: پس ب﴾أ

مُح﴿ -34 ََك َءك  َ  ان خود.يكبا شر همراه: ﴾َش 

َمةُٗ﴿ -34  م.ها مبيد يشد ی: دلتنگ﴾غ 

و ا ُ﴿ -34  د.يهد در حق من انجام ديهخوایم هرچه: ﴾إَّلَُُٱقحض 

ونَُُّلُ﴿ -34  د.يهلتم نده: م﴾ت نّظر 
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مُح﴿ -39  م.يردكن غرق شدگان يا را جانشه: آن﴾َخَل ئَّفَُُجَعلحَنَٰه 

َبعُ ﴿ -31  م.يهنیر مه: م﴾َنطح

 .یتا ما را منصرف ساز: ﴾ِّلَلحفَّتَنا﴿ -31

ن﴿ -19
َ
مُحُأ تَّنه   ند.ك هنجكا را شهفرعون آن هك: ﴾َيفح

 .هقرار ند هنجكما را محل ش: ﴾فّتحَنةََُُٗتحَعلحَناَُلُ﴿ -15

َماَُتَبوََءا﴿ -13  د...يقوم خود بساز یبرا: ﴾...لَّقوحّمك 

 نماز. یادا یا جاي هعبك ی: مساجد سو﴾قّبحلَة﴿ -13

11- ﴿ُ ّمسح ُ ُٱطح َٰلّّهمُحََُعَ َو مح
َ
 ن.ك: اموالشان را تلف ﴾أ

دُح﴿ -11 د  ََُُٰوٱشح  .هر بنهشان ميا یاه: بر دل﴾ق ل وبّّهمُحََُعَ

ٗيا﴿ -30 ًواَُبغح  قصد ستم و تجاوز. ه: ب﴾وََعدح

 .یآوریمان ميا یردكن يقيت خود كاله هب هكنون كا اي: آ﴾ٓالحَٰٔـنَُ﴿ -34

 .ی: عبرت﴾َءايَةُٗ﴿ -32

نَا﴿ -39
ح
 م.ين دادك: مس﴾بََوأ

39- ﴿ُ
َ
َبَوأ قُ ُم   .هدي: منزل درست و پسند﴾ّصدح

حُ﴿ -31 مُحٱل  نندگان.ك ک: ش﴾ََتّينَُم 

يَُُّعَذاَبُ﴿ -31 ّزح  و ذلت را. يی: عذاب رسوا﴾ٱۡلح

َسََُُيحَعل ُ﴿ -400  د.هنیا انتقام را مي: عذاب ﴾ٱلر ّجح

قّمُح﴿ -405
َ
َهَكُُأ ّينُُّوَجح  ن.كف ين حنيخود را صرف د یسته همه: ﴾لّۡل 

 ان باطل.ياد همهن پاك و جدا از ي: د﴾َحنّيٗفا﴿ -405

 باشد. هشد همن سپرد هار شما بك هك: مراقب ﴾بَّوكّيل﴿ -401

 وده ۀسور

4- ﴿ُ ّكَمتح حح
 
 م، استوار و منظم است.كمح یليات آن خي: آ﴾َءاَيَٰت هُ ُأ
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4- ﴿ُ لَتح ّ ع و مصالح[ يحسب وقا همختلف ب یاهمت ]در زمانكح ی: از رو﴾ف ص 

 شد. هردكبخش نازل بخش 

ورَه مُحُيَثحن ونَُ﴿ -5 د   كنند.یان مهخود ن یاههنيا را در سهبا مسلمان یكفر و دشمن :﴾ص 

وا ُ﴿ -5 ف  َتخح  نند.كیم یار را از نادانكن يان بمانند، اهپن ی: تا از او تعال﴾ّمنحهُ ُلّيَسح

ونَُ﴿ -5 ش  َتغح مُحُيَسح ان هاشان پنههباشند خود را در جام یتر مخفهب هن كيا ی: برا﴾ثَّياَبه 

 كردند.یم

لَمُ ﴿ -1 تََقَرَهاَُيعح سح حميا را در صلب ه: محل استقرار آن﴾م 
َ
 داند.یا مهو مانند آن ا ر

َتوحَدَعَها﴿ سح  ا در صلب پدر.ياو را در رحم و مانند آن  هگا: آرام﴾م 

مُح﴿ -3  است. هاز امور تان آگا هكیند در حالك: تا شما را امتحان ﴾ِّلَبحل َوك 

َسنُ ﴿ -3 حح
َ
 زگارتر.يهو پر ی: فرمانبرتر از او تعال﴾َعَمَٗلُُأ

َمة ُ﴿ -1
 
وَدة ُُأ د   .یوز: چند ر﴾َمعح

 كند.شان هآيد يا احاطا فرود هبر آن: ﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -1

ۥ﴿ -3 ُلََيُُإّنَه   د است.يوس و نوميمانا او سخت مأه: ﴾وس 

ور ُ﴿ -3  ار ناسپاس است.يخدا بس یاهنعمت ه: ب﴾َكف 

ا ءَُ﴿ -40  .هدياو رس هب یناگوار ه: حادث﴾َمَستحهُ َُُضَ

ۥ﴿ -40  است. هفتيآن فر هدن نعمت بدمست و بينگام رسهمانا او ه: ﴾لََفرّحُ ُإّنَه 

ورُ ﴿ -40  كند.یگران فخر ميد هدارد ب هكینعمت ه: ب﴾فَخ 

 دار آن است.ه: نگ﴾َوكّيل﴿ -42

ونََُُلُ﴿ -45 بحَخس   شود.ینم ه: از اجرشان كاست﴾ي 

 : در آخرت باطل گشت.﴾َحبّط﴿ -41

 م.يرك ل قاطع، قرآنين و دليقي: ﴾بَي َّنة ُ﴿ -43

 نزول آن است. ه: اعجاز نظم قرآن گوا﴾َشاهّد﴿ -43

َية ُُّفُ﴿ -43 ّنحهُ ُّمرح  در نزول قرآن. یديترد: ﴾م 

َهَٰدُ ﴿ -41 شح
َ  بدن. یامبران و اعضاي: فرشتگان، پ﴾ٱۡلح
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وَنَها﴿ -43  ج باشد.ك هن رايند اهخوای: م﴾ّعوَٗجاَُيبحغ 

ّجزّينَُ﴿ -20 عح  د.يد فرار كنيتوانی: از عذاب خدا نم﴾م 

 قت.يا در حقير يا ناگزي: ثابت است ﴾َجَرمََُُلُ﴿ -22

َبت و ا ُ﴿ -29 خح
َ
 ردند.ك یا فروتنينان ياطم ید او تعالينو ه: ب﴾َرب ّّهمُحُإَّلَُُٰأ

23- ﴿ُ
 
حَمَل  : سران و بزرگان.﴾ٱل

يُُّبَادّيَُ﴿ -23
ح
 كنند.ینم هشينند و در آن دقت و انديبیر كار را مه: ظا﴾ٱلَرأ

ت م﴿ -21 رََءيح
َ
 د.ييمن بگو ه: ب﴾أ

21- ﴿ُ َّيتح م  مَُفع   شد. هدي: و بر شما پوش﴾َعلَيحك 

 رزق و مال خدا. یاهه: خزان﴾ٱلَِلَُُّخَزا ئّنُ ﴿ -94

مُحُتَزحَدرّيُ ﴿ -94 ي ن ك  عح
َ
 ارزشند.یر و بيچشم شما حق ه: ب﴾أ

نت م﴿ -99
َ
ّجزّينَُُأ عح  د.ينكد فرار يتوانی: از عذاب خدا نم﴾بّم 

ن﴿ -91
َ
غُحُأ مُحي   سازد. هشما را گمرا هك :﴾وَّيك 

َراّمَُُفَعَلَُ﴿ -95  خود من است. هدهع همن ب ه: پس عذاب گنا﴾إّجح

ُُفَََلُ﴿ -91  ن مباش.ي: پس غمگ﴾تَبحَتئّسح

ي نَّنا﴿ -93 عح
َ
 امل ما.كت ي: در حفظ و حما﴾بّأ

زّيهُّ﴿ -93
ح  رد.كد هلش خواي: خوار و ذل﴾َي 

 رسد.یم شود وی: بر او واجب م﴾َعلَيحهَُُُّيّلُُّ﴿ -93

 رد.كشدت فوران  هب ی: آب از تنور نان پز﴾ٱَِلنُّورُ ُفَارَُ﴿ -10

ََٰهاَمُح﴿ -14  ت آن.ك: وقت حر﴾ٜرى

ََٰها ُ﴿ -14 رحَسى  نگام توقف آن.ه: ﴾م 

 برم.یم هپنا یزود ه: ب﴾اوّيَسُ﴿ -19

 ست.ين یاهدارندهچ مانع و نگايه: ﴾ََعّصمََُُلُ﴿ -19

قحلّّعُ﴿ -11
َ
 ن.ك: باران را بس ﴾أ
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حَما ءُ ُّغيَضُ﴿ -11  ن رفت.يم شد و در زمك: آب ﴾ٱل

َتوَتحُ﴿ -11 َُُوٱسح  موصل قرار گرفت. يکنزد یجود هوك: بر ﴾ٱۡلح ودّي ََُُّعَ

ٗدا﴿ -11  : نابود و دور باد.﴾ب عح

 .یشگيمهت كر و بري: خ﴾بَرََكَٰت﴿ -11

 است. هداد یستهو  هدي: مرا آفر﴾َفَطَرّنُ ﴿ -54

 باران را.: ﴾ٱلَسَما ءَُ﴿ -52

َراٗرا﴿ -52 ّدح پی: فراوان پ﴾م   بدون ضرر. یدر

ََٰكُ﴿ -51 ى ََتَ  است. هتو رساند ه: ب﴾ٱعح

و ء﴿ -51  .یوانگي: جنون و د﴾بّس 

وّنُ﴿ -55  د.يبزن هليح هضرر من دست ب ه: پس ب﴾فَّكيد 

ونَُُّلُ﴿ -55  د.يهلتم نده: م﴾ت نّظر 

 بر او قدرت دارد.اوست و  ک: خدا مال﴾بَّناّصَيتَّها َُُءاّخذ  ُ﴿ -51

53- ﴿ُ  د است.ه: مراقب و شا﴾َحفّيظ 

 ار سخت.ي: بس﴾َغلّيظ﴿ -51

 بر.كن و متي: خود ب﴾َجَبارُ ﴿ -53

 ز.يش، حق ستكسر: ﴾َعنّيد﴿ -53

ٗدا﴿ -10  ر دور باد.ي: عاد نابود و از خ﴾ل َّعاد ُُب عح

مُح﴿ -14 َمَرك  َتعح ن كشما را در آن سا ار شما گذاشت وياخت هن را بي: عمران زم﴾فّيَهاَُوٱسح

 ساخت.

رّيب﴿ -12  آور. ش و اضطرابي: تشو﴾م 

ت مُح﴿ -19 رََءيح
َ
 د.ييمن بگو ه: ب﴾أ

 رت.يان روشن و بصين، بيقي: ﴾بَي َّنة ُ﴿ -19

ّسري ُ﴿ -19
 نم.ك ی: ضرر، اگر از او نافرمان﴾ََّتح
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 ل صدق نبوتم است.يدل هكیاه: معجز﴾َءايَةُٗ﴿ -11

 از آسمان. هكشند ی: صدا﴾ٱلَصيحَحةُ ﴿ -13

 جان.یت و بكحری: خشک، ب﴾َجَٰثّّميَُ﴿ -13

ا َُُلمُح﴿ -11 َنوح  اند.هنجا بسر نبرديو عشرت در ا یخوش ها، به: از مدت﴾فّيَها َُُيغح

ٗدا﴿ -11 ودَُُب عح َم  ّ  : ثمود از رحمت حق دور و نابود باد.﴾ّل 

لُ ﴿ -13  .هگداخت یاهان با سنگيبر ه: گوسال﴾َحنّيذُ ُبّعّجح

مُح﴿ -30  د و از رفتارشان بدش آمد.يا را نپسنده: آن﴾نَّكرَه 

وحَجَسُ﴿ -30
َ
مُحُأ  رد.كا احساس ترس ه: در قلب خود از آن﴾ّمنحه 

 تعجب است. هلمك: ﴾َيََٰويحلََتُ ﴿ -32

 اد.ير و احسان زيخ ی: دارا﴾َمّيدُ ﴿ -39

عُ ﴿ -31  : خوف و ترس.﴾ٱلَروح

 كند.یشتاب نممانا بردبار است، ه: ﴾َۡلَلّيمُ ﴿ -35

َوَٰه ُ﴿ -35
َ
 از ترس خدا. ه: پرسوز و آ﴾أ

نّيب ُ﴿ -35  كرد.یسبحان رجوع م یخدا ه: ب﴾مُّ

ءَُ﴿ -33 ا از بدكاران قوم خود ها خوشحال نشد چون بخاطر آنهاز آمدن آن: ﴾بّّهمُحُّس 

 د.يترس

نجات  یف بود و برايتوانش ضع ها دلتنگ شد كه: بخاطرآن﴾َذرحَٗعُُبّّهمُحَُضاَقُ﴿ -33

 نداشت. ها چارهآن

 تر است.ت امروز سختيو مص ی: بد﴾َعّصيبُيَوحمُ ﴿ -33

ونَُ﴿ -31 رَع  هح  اند.همجبورشان ساخت يیشتافتند، گویاو م یسوه: ب﴾إَِّلحهُُّي 

ونَُُّلُ﴿ -31 حز   د.ينكانتم نه: رسوا و ا﴾َّت 

ُ ُّمنُح﴿ -33  .یچ ضرورتيه: ﴾َحق 

نُ ُإَّلََُُٰءاوّيُ ﴿ -10
 شدم.یم هرياو بر شما چ کمك هوستم و بيپیم یقدرتمند ه: ب﴾ر كح

عُ ﴿ -14 ّنَُُبّقّطح  ا آخر آن.ياز شب  ی: قسمت﴾ٱَِلحلُُّم 
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يلُ ﴿ -12 ّ  با آتش مانند سفال. هشد ه: گل پخت﴾ّسج 

ودُ ﴿ -12 پی: پ﴾َمنض   عذاب. یبرا هو آماد ها انبوي یدر

َسَوَمةًُ﴿ -19  عذاب. یبرا هشد ی: نشان﴾مُّ

م﴿ -11 َٰك  َرى
َ
ريح ُُأ

ازتان ينیب یم فروشكاز  هكنم يبیم یشي: شما را در نعمت و آسا﴾ِّبَ

 .ندكیم
م ُ﴿ -11 ّيط ُُيَوح  آور.تكاله: روز ﴾َمُّ

ّطُ﴿ -15  ادت و نقصان.يعدالت بدون ز ه: ب﴾بّٱلحقّسح

واَُلُ﴿ -15  د.ينكم نك: ﴾َتبحَخس 
ا َُُلُ﴿ -15 َثوح  د.يمال نرسانكحد  ه: فساد را ب﴾َتعح

11- ﴿ُ  است. هگذاشت یشما باق یخدا برا هكی: حالل﴾ٱلَِلُُّبَقَّيت 

11- ﴿ُ  م.هسبب اعمالتان جزا بد هشما را ب هك: مراقب ﴾ِّبَفّيظ 

ت مُح﴿ -11 رََءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

 رت.يت و بصيداه: ﴾بَي َّنة ُ﴿ -11

مُحَُلُ﴿ -13  : شما را وادار نسازد.﴾ََيحرَّمَنك 

َكُ﴿ -34 ط   ات.هليو قب هگرو: ﴾رَهح

مُح﴿ -32 رّيًّاَُوَرا َءك   ارزش.یو ب ه: پشت سرخود فراموش شد﴾ّظهح

مُح﴿ -39  ن توان خود.ي: آخر﴾َمََكنَتّك 

تَقّب و ا﴿ -39  د.يباش هجي: منتظر عاقبت و نت﴾َوٱرح

 از آسمان. هو كشند هندهان دكت ی: صدا﴾ٱلَصيحَحةُ ﴿ -31

 جان.یت و بكحری: خشک ب﴾َجَٰثّّميَُ﴿ -31

ا ُُلَمُح﴿ -35 َنوح  اند.هونت نداشتكس یخوش هن بين سرزميا، در اه: از مدت﴾فّيَها َُُيغح

ٗدا﴿ -35 َينَُُب عح  ن از رحمت حق دور و نابود باد.ي: قوم مد﴾ل َّمدح

ودُ ُبَعَّدتحُ﴿ -35  ن ثمود نابود شد.يش از اي: پ﴾َثم 
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َطَٰنُ ﴿ -31
لح بّيُ ُس   روشن بر صدق رسالتش. یلي: دل﴾مُّ

مُ ﴿ -31 د   د بود.هش قوم خود خوايشاپي: فرعون پ﴾قَوحَمهُ َُيقح

مُ ﴿ -31 َرَده  وح
َ
ت خدا ياز وحدان همهند چون كیا را در دوزخ داخل مه: پس آن﴾ٱَلَارَُُفَأ

 ر بودند.كمن

دُ ﴿ -31 حوّرح ودُ ُٱل ر  حَموح  شوند.یدر آن داخل م هكیسانك: دوزخ و﴾ٱل

ّفحدُ ﴿ -33 ف ودُ ُٱلر  حَمرح  است، لعنت. هشد ها دادهآن هب هكیاهی: عط﴾ٱل

 .هشت درو شدكمانند  هان رفتي: نشانش از م﴾َحّصيد﴿ -400

404- ﴿َُ  .یان و نابودي: بجز ز﴾تَتحبّيبُ َُغريح

 .هنيوا از سهرون آوردن يشدت ب ه: ب﴾زَفرّي ُ﴿ -401

 .هنيس هبرگشتن نفس ب: ﴾َشّهيقُ ﴿ -401

401- ﴿َُ وذ َُُغريح  ان.يپای: ب﴾َمحذ 
رّيبُ ﴿ -440  آور. : شک و اضطراب﴾م 

اَُلُ﴿ -442 َغوح  د.ينك، تجاوز نهردكن ييشما تع یخدا برا هكی: از حد﴾َتطح

َكن و ا َُُلُ﴿ -449  ند.كل نيمحبت آنان م هشما ب یاه: دل﴾تَرح

لَٗفا﴿ -441 ّنَُُز   روز. يکاز شب نزد ی: ساعات﴾ٱَِلحلُُّم 

َرىَُٰ﴿ -441  ران.يپند پذ یاست برا ی: پند﴾لّلَذَٰكّرّينَُُذّكح

ون﴿ -441 ر   ا.ه: ملت﴾ٱلحق 

ل وا ُ﴿ -441 و 
 
 ر.ي: صاحبان عقل و خ﴾بَقَّية ُُأ

تحرّف وا َُُما ُ﴿ -441
 
 بود. هشد یو نعمت ارزان یا توانگرهآن ه: ب﴾فّيهُُّأ

 شد. یو قطع ی: حتم﴾َتَمت﴿ -443

مُح﴿ -424  د.يريار گك هش را بين توان خوي: آخر﴾َمََكنَتّك 

 يوسف ۀسور
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9- ﴿ُ  م.يداریان ميا بيم يهدیتو خبر م هب ،محمد ی: ا﴾َعلَيحَكَُُنق صُّ

 ند.يگزیبزرگ برم یاهارك: تو را ب﴾ََيحَتبّيَكُ﴿ -1

وّيلُّ﴿ -1
ح
َحادّيّثُُتَأ

َ  ر خواب.ير و تفسي: تعب﴾ٱۡلح

بَةُ ََُنحنُ ﴿ -1 صح آن  هم، نياو را درست و مرتب كن یاهم كاريتوانیم ميسته ی: ما جمع﴾ع 

 دوتا.

بّيُ َُضَلَٰلُ ﴿ -1  ار است.كآش ین دو بر ما، گرفتار خطايح ايترج ه: ب﴾مُّ

وُّ﴿ -3
َ
وه ُُأ رَح  ۡرٗضاُٱطح

َ
 د.يندازيدور از پدرش ب ینيسرزم ه: او را ب﴾أ

مُحََُيحل ُ﴿ -3 هُ ُلَك  مُحُوَجح بّيك 
َ
 شما رسد. ها بهپدر تن ه: محبت و توج﴾أ

َُُّغَيََٰبّتُ﴿ -40  .ه: قعر چا﴾ٱۡلح ب 

 ن.ي: مسافر﴾ٱلَسَياَرةُّ﴿ -40

َتعُح﴿ -42  ذ فراوان بخورد.يلذ یاهی: تا از خوردن﴾يَرح

 ند.ك یر اندازيو ت ه: مسابق﴾يَلحَعب﴿ -42

و ا ُ﴿ -45 َع  َجح
َ
 قصد كردند.: ﴾أ

تَبّقُ ﴿ -43  م.يردكیم یر اندازيت ه: مسابق﴾نَسح

41- ﴿ُ  است. هردكو آسان  ه: آراست﴾َسَولَتح

 نم.كیت نمياكر خدا شيغ هن امر بي: در ا﴾ََجّيلُ ُفََصبح ُ﴿ -41

د هكی: كاروان﴾َسَياَرة ُ﴿ -43
َ
 ن عازم مصر بود.ياز م

مُح﴿ -43  ند.كیت مكآب حر هیهت یسفران برامهش يشاپيپ هكیسك: ﴾َوارَّده 

َلَُٰ﴿ -43 دح
َ
حَوهۥ ُفَأ  رد.يانداخت تا آب بگ هچا ه: پس دلوش را ب﴾َدل

وه ُ﴿ -43 َِسُّ
َ
ان ها برادرانش حال او را نيردند كان هپن هیارانش او را از بقي: آب رسان و ﴾أ

 داشتند.

ه ُ﴿ -20 وح  ان او را فروختند.ياروانكا ي: برادرانش ﴾ََشَ

ُُبَّثَمِۢن﴿ -20  .كمت انديق ه: ب﴾َِبحس 

رّّمُ﴿ -24 كح
َ
َٰهُ ُأ  و بساز.يكند و ني: محل اقامت او را خوش آ﴾َمثحَوى
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24- ﴿ُ ُ ََُغلّب  رّهََُعَ مح
َ
 ار او شود.ك یتواند مانع اجرایس نمكچ يه: خدا تواناست، ﴾أ

َدهۥ ُبَلَغَُ﴿ -22 ش 
َ
 د.يمال قوت خود رسك ه: ب﴾أ

 خرج داد. هب هليوسف حيبستر شدن با مه ی: برا﴾َرََٰوَدتحهُ ﴿ -29

 توست. هل و رغبت من بيم هكا ي: بشتاب و ب﴾لََكَُُهيحَتُ﴿ -29

 برم.یم هتا پنايك یخدا هن عمل بي: از انجام ا﴾ٱلَِلَُُّمَعاذَُ﴿ -29

 با عصمت. همراه ،ردكقصد او  یبشر هزيغر ه: ب﴾بَّهاَُهمَُ﴿ -21

لَّصيَُ﴿ -21 خح حم   ا رسالت او تعالی.يطاعت  یدگان براي: برگز﴾ٱل

تَبََقا﴿ -25 َاَبَُُوٱسح رون شود اما او يخواست بیوسف ميدند، يدر دو یسوهر دو به: ﴾ٱۡلح

 شد.یممانع 

ۥُقََدتحُ﴿ -25  د.ين او را دره: پرا﴾قَّميَصه 

لحَفَيا﴿ -25
َ
 دند.يرش را ده: شو﴾َسي َّدَهاُأ

وسف يبرائت  هسخن آورد و او ب هب هوارهرا در گ كیودك: خدا ﴾َشاهّدُ َُشّهدَُ﴿ -21

 ادت داد.هش

بًّاَُشَغَفَها﴿ -90  است. هردك ه: محبت جوان دل او را پار﴾ح 

َتَدتحُ﴿ -94 عح
َ
َتَكُُلَه نَُُأ  ساخت. هو ناز بالش آماد یا پشتهآن ی: برا﴾ام 

نَهُ ﴿ -94 َبح كح
َ
 وش شدند.هبا او مديدن جمال زيافتند و با دياو را در ه: عظمت و شكو﴾أ

نَُ﴿ -94 نََُُقَطعح يحّدَيه 
َ
 دند.يخود را بر یاهشت، دستهرت و دي: از فرط ح﴾أ

َُُّحََٰشُ﴿ -94  ست.ين ناتوان نينش مانند اياست و از آفر هو منز كخدا پا: ﴾لِّلَ

َصمَُ﴿ -92 َتعح  رفت.ي: اما دست از عفت برنداشت و نپذ﴾فَٱسح

99- ﴿ُ ب  صح
َ
 شوم.یل ميا متماهش آنهرش خوايپذ ه: ب﴾إَِّلحّهنَُُأ

ّۡصُ ﴿ -91 عح
َ
 شود. هشراب ساخت هشا ةاستفاد یبرا هفشارم كیانگور را م: ﴾َُخحٗراُأ

َما﴿ -93 َٰلّك   است. یآمدن هك يیاهزير خواب و خبر دادن از چين تعبي: ا﴾َذ

ّينُ ﴿ -10  ل.يا استوار با داليم ين مستقي: د﴾ٱلحَقي ّمُ ُٱل 

ونََُتعُح﴿ار الغر. ي: بس﴾ّعَجاف﴿ -19  د.يدانیر آن را ميل و تعبي: تأو﴾ب  
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َغَٰث ُ﴿ -11 ضح
َ
َلَٰمُ ُأ حح

َ
 شان.يپر یاه: خواب﴾أ

دَُُٱَدَكرَُ﴿ -15 َمةُ َُبعح
 
 اد آورد.ي هاد بيبعد از مدت ز: ﴾أ

ٗبا﴿ -13
َ
 د.يكشت و زرع بپرداز هشگی خود بيمهمثل عادت : ﴾َدأ

حّصن ونَُ﴿ -11  د.ينكیم هريبذر ذخ یبرا: ﴾َت 

َغاث ُ﴿13 ُُي   شود.یم هايو گ همردم پرسبز یاهنيبارد و زمی: باران م﴾ٱَلَاس 

ونَُ﴿ -13 ّۡص   تون.يمانند ز ،فشارندیشود میم هفتاش گرهعصار ه: آنچ﴾َيعح

َوةُُّبَال َُُما﴿ -50  بود؟ ها چه: سرگذشت آن زن﴾ٱلن ّسح

نََُُما﴿ -54 ب ك   بود؟ ه: كار شما چگون﴾َخطح

َُُّحََٰشُ﴿ -54  ز است.يانگ وسف شگفتيو عفت  ه: خدا منز﴾لِّلَ

َحَصُ﴿ -54 َقَُُُّحصح  ار شد.كان آشهقت پني: حق﴾ٱۡلح

 .هارات گسترديمقام عالی و اخت: دارای ﴾َمّكيُ ﴿ -51

51- ﴿ُ
 
 ند.يگزین مصر اقامت ميسرزم ه: ب﴾ّمنحَهاُيَتََبَوأ

 كرد. هیها را تهات آنيوسف ضروري: ﴾ِّبََهازّهّمُحَُجَهزَه م﴿ -53

 دند.يخر يیبا آن مواد غذا هكا را ه: كاالی آن﴾بَّضََٰعَته م﴿ -12

 داشت. يیمواد غذا ها كهآن یاه: ظرف﴾رَّحالّّهمُح﴿ -12

مُح﴿ -15  خود را. یاها باري يی: مواد غذا﴾َمَتََٰعه 

 م؟يهخوایم یاحسان هن چي: باالتر از ا﴾َنبحّغَُُما﴿ -15

لََناُنَّمريُ ﴿ -15 هح
َ
 م.يآوریم يیخود مواد غذا هخانواد ی: از مصر برا﴾أ

ثّٗقا﴿ -11  رد.كآن اعتماد  هبتوان ب هكسوگند  هد بكمان مؤي: پ﴾َموح

َاَطُ﴿ -11 مُحُُي   د.يشو كالها يشما مغلوب  همه: ﴾بّك 

 .ه: مراقب و آگا﴾َوكّيل﴿ -11

َخاه ُُإَِّلحهَُُّءاَوىُ ﴿ -13
َ
 داد. ین را نزد خود جاياميخود بن یو مادر ی: برادر پدر﴾أ

ُُفَََلُ﴿ -13  ن مباش.يگه: اندو﴾تَبحَتئّسح
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َقايَةَُ﴿ -30 ّ  شد.یاستعمال مردن ك همانيپ هب هكدن آب ينوش یبرا يی: ظرف طال﴾ٱلس 

َذنَُ﴿ -30
َ
َؤذ ّنُ ُأ  اد زد.يفر ی: مناد﴾م 

 بار دارد. هكیاروانك: ﴾ٱلحعرّيُ ﴿ -30

َواعَُ﴿ -32 حَملّكُُّص   را. هپادشا هماني: پ﴾ٱل

 م.هدیرا شخص خودم م هزين جايل، ايفك: ﴾زَّعيم﴿ -32

نَا﴿ -31 َفُُكّدح  م.يردكر يدفش تدبه هوسف بيدن ي: بخاطر رس﴾ِّل وس 

حَملّّكُُدّينُّ﴿ -31  مصر. هم پادشاكا حيعت ي: شر﴾ٱل

 م.يبریم هخدا پنا ه: ب﴾ٱلَِلَُُّمَعاذَُ﴿ -33

10- ﴿ُ َتيح وا ُٱسح  رفت.يا را نپذهسخنان آن هوس شدند كيوسف مأي: از ﴾ّمنحهُ ُس 

ا﴿ -10 ََّنّي ٗ
 ُ وا  پرداختند. همشاور ها شدند و به: تن﴾َخلَص 

 د است.يزا «ما»د يردك یهوتاك: ﴾فََرطت مُحَُما﴿ -10

 اروان.ك: ﴾ٱلحعرّيَُ﴿ -12

19- ﴿ُ  است. هردكو آسان  ه: آراست﴾َسَولَتح

َسَفَُٰ﴿ -11
َ
أ  ران.كیب هاندو ی: ا﴾َي 

11- ﴿ُ  د شدند.يگرفت و سف ه: چشمانش را پرد﴾َعيحَناه َُُوٱبحَيَضتح

 داشت.یان مهش را نيفراوان خو ها اندوي: خشم ﴾َكّظيمُ ﴿ -11

ا ُ﴿ -15 َتؤ   .هشيمه: ﴾َتفح
ونَُ﴿ -15  .یريمرگ قرار بگ هآستان هو ب یض شوي: مر﴾َحَرًضاُتَك 

11- ﴿ُ  نم را.يسنگ ه: غم و اندو﴾َبث ّ

وا ُ﴿ -13 َفُُمّنَُفتََحَسس   : رحمت خدا.الل   َرْوح  د. ينكدا يوسف را جستجو و پي: ﴾ي وس 

11- ﴿ُُّ  .یاز شدت گرسنگ ی: الغر﴾ٱلَّضُّ

َٰة ُُبّبَّضََٰعة ُ﴿ -11 زحَجى  .ه، بد و تباهمتاع از رواج افتاد: ﴾مُّ

 است. هداد یلت و برتري: تو را بر ما فض﴾ٱلَِلُ َُءاثََركَُ﴿ -34
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ّيَبَُُلُ﴿ -32
مُ َُتَثح بيه: ﴾َعلَيحك   د.يشویخ و سرزنش نميچ تو

تُّ﴿ -39
ح
 شود.ینا مياد بيز ی: از خوشحال﴾بَّصرٗياُيَأ

 گرفت. هار مصر فاصلي: كاروان از د﴾ٱلحعّريُ ُفََصلَّتُ﴿ -31

َل ُ﴿ -31 نُلَوح
َ
ونُُّأ  د.ينكب نيذكا تيد يهنسبت ند یخردیب ه: اگر مرا ب﴾ت َفن ّد 

 كنی.: نادرست فكر می﴾َضَلَٰلّك﴿ -35

بََويحهُُّإَِّلحهَُُّءاَوىُ ﴿ -33
َ
 م انداختند.هگردن  هداد و دست ب ی: پدر و مادرش را نزد خود جا﴾أ

َجٗدا﴿ -400  ار درست بود.كن يا شانيعت ايكنان، در شر ه: سجد﴾س 

وُّ﴿ -400 َدح
 .هی: باد﴾ٱۡلح

 ند.كطان تخم فساد افي: ش﴾ٱلَشيحَطَٰنُ ُنََزغَُ﴿ -400

 دگار. . .يخالق و آفر ی: ا﴾...فَاّطرَُ﴿ -404

و ا ُ﴿ -402 َع  َجح
َ
مُحُأ َره  مح

َ
 بزنند. هليح هوسف دست بيردند تا در برابر ك: قصد ﴾أ

ي ّن﴿ -405
َ
ّنُحَُكأ  خدا. یاههاز نشان یاري: بس﴾َءايَة ُُم 

 مگان شود.هر يدامنگ هكی: عذاب﴾َغَّٰشَية ُ﴿ -403

َتةُٗ﴿ -403  ان.ه: ناگ﴾َبغح

440- ﴿ُ تَيح ل َُُسُٱسح  د شدند.يشدن زمان از نصرت نوم یاثر طوالن هامبران بي: پ﴾ٱلرُّس 

 ا دست داد.هآن هب یا احساس درونيردند كامران گمان ي: پ﴾َظنُّو ا ُ﴿ -440

َنا﴿ -440 س 
ح
 : عذاب ما.﴾بَأ

َة ُ﴿ -444  غافالن است. ۀپند و بيدار كنند: ﴾ّعبح

ىَُٰ﴿ -444 ََتَ فح  شود. هدروغ بافت ه: ب ﴾ي 
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 رعد ۀسور

2- ﴿ُّ  : بدون ستون.﴾َعَمدُ ُبَّغريح

َتَوىَُٰ﴿ -2 ُُٱسح  است. یق او تعاليال هكيی: استوا﴾ٱلحَعرحّشََُُعَ

رَُُي َدب ّرُ ﴿ -2 مح
َ  ند.كیم همت اداركقدرت و ح هعالم را ب همه: ﴾ٱۡلح

ۡرَضَُُمدَُ﴿ -9
َ  چشم. ۀدهمشا هاست ب هن را گستردي: زم﴾ٱۡلح

 ان نخورد.كن تيپا برجا تا زم یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -9

9- ﴿ُّ  .ه: دو گون﴾َزوحَجيح

غحّشُ﴿ -9  س.كع ها بيپوشاند یشب م يكی: روز را با تار﴾ٱَلََهارَُُٱَِلحَلُُي 

 ع و صفات مختلف.يبا طباا هه: قطع﴾قَّطع﴿ -1

 ند.يبرو هشير يکاز  هكيیخرما یاه: درخت﴾ّصنحَوانُ ََُنّيلُ ﴿ -1

لُّ﴿ -1 ك 
 .هو دان هويا، مهی: خوردن﴾ٱۡلح 

َلَٰل ُ﴿ -5 غح
َ  ر.يغل و زنج: ﴾ٱۡلح

1- ﴿ُ حَمث َلَٰت   .هديشان گردير امثال ايدامنگ هكیحت باري: عذاب فض﴾ٱل

فَّرة ُ﴿ -1  د.هدیلت مها مهآن هپوش است و ب هانسان پرد ه: نسبت ب﴾ل ّلَناّسَُُمغح

َُُما﴿ -1 رحَحامُ ُتَغّيض 
َ حم سقط م ه: آنچ﴾ٱۡلح

َ
 ند.كیرا ر

َدارُ ﴿ -1
 ند.كیاز آن تجاوز نم هكو محدود  هانداز ه: ب﴾بّّمقح

 ستند.هر دست او ياء زياش همه هكی: بزرگوار﴾ٱلحَكبرّيُ ﴿ -3

َتَعالُّ﴿ -3 حم   .(1)درت خودق هز بيچ همه: برتر از ﴾ٱل

 ار برود.كش آشيخو ه: در را﴾َسارّب﴿ -40

                                           
يرا او با چيرگی و با ذات  هاثبات رسيد هب هسبحان هبرای الل هاين يكی از معانی علو است ك -1 است ز

يد يش باالتر از آفر كتاب كلمات القرآن  ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال ه)برگرفتايش قرار دارد. ههخو

 عبدالرحمن الخميس(.ای دكتر محمد بن ه، نوشت«تفسير وبيان للشيخ مخلوف
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َّبَٰتُ ََُّل ۥ﴿ -44 َعق  پیحفظ او فرشتگان پ ی: برا﴾م   ند.يآیم یدر

رُُّّمنُح﴿ -44 مح
َ
 فرمان خدا. ه: ب﴾ٱلَِلُُّأ

 شان باشد.يدار اموراهدهع هكیسكا ياور يار و ي: ﴾َوالُ ُّمن﴿ -44

 و پر آب.ن ي: ابر سنگ﴾ٱّل َّقاَلُُٱلَسَحاَبُ﴿ -42

حّمَحالَُشّديدُ ﴿ -49  است. یار قويا بسي: عذابی دشوار دارد ﴾ٱل

َوة ََُُّل ۥ﴿ -41 َق َُُّدعح  د از آن خداست.يتوح هكلم ،: دعوت حق﴾ٱۡلح

 د.هنیفرمان خدا گردن م ه: ب﴾َوِۤهَّلِلُُۤدُجۡسَي﴿ -45

 ند.هنیفرمان خدا گردن م هم بها هآن یاههی: سا﴾ّظَلَٰل ه م﴿ -45

وُ ﴿ -45 د   اول روز. ه: ب﴾بّٱلحغ 

 آخر روز. ه: ب﴾۩َوٱٓأۡلَصالُّ﴿ -45

 ند.كمت خدا اقتضا كح هك هانداز ه: ب﴾بَّقَدرَّها﴿ -43

 آب. یرو كف و خاشاك: ﴾َزبَٗدا﴿ -43

باد. ه: بلند آمد﴾َرابّٗيا﴿ -43  و پر

 وقت گداختن از فلزات جدا شود. ه: آنچ﴾َزبَد﴿ -43

َفا ء﴿ -43  شود.یم ها پراكندي ه: دور انداخت﴾ج 

حّمَهادُبّئحَسُ﴿ -41  بد است. هگاينم جاه: ج﴾ٱل

رَء ونَُ﴿ -22  نند.كی: دفع و گذشت م﴾يَدح

َبُ﴿ -22 قح  جنت است. ،هديآخرت پسند ه: فرجام منزلگا﴾ٱَلارُُّع 

و ءُ ﴿ -25  : عاقبت زشت آن، دوزخ.﴾ٱَلارُُّس 

ّدر﴿ -21  ند.كیم مكمتی كاقتضای ح هد بهرا بخوا هكره ی: روز﴾َيقح

 دار.يو ناپا كز اندي: چ﴾َمَتَٰعُ ﴿ -21

نَاَبُ﴿ -23
َ
 ب﴾أ

ً
 ند.كخدا رجوع  ه: قلبا

وَبَُٰ﴿ -23 مُحُط   ا خوش است.هآن یبرا ی: در آخرت زندگان﴾لَه 
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نُ ﴿ -23 سح  بازگشت. ین مرجع و جايتره: ب﴾ابَمُُح 

 خداست. یسو ها بهو بازگشت من تن ه: توب﴾َمَتاّبُُإَِّلحهُّ﴿ -90

فَلَمُح﴿ -94
َ
ُُأ  است. هار نشدكشان آش یاند و براها ندانستي: آ﴾ّسُيَا يح

 وبد.كا بهاقسام بال ها را بهآن هكیبتي: مص﴾قَارَّعة﴿ -94

لَيحت﴿ -92 مح
َ
 ساختم. یشان را طوالنيت و راحت ايلت دادم و امنه: م﴾فَأ

 .هندهد هو پنا هدارنده: نگا﴾َواق﴿ -91

ل َها﴿ -95 ك 
 
 است.یميآن دا یاههوي: م﴾َدا ئّمُ ُأ

 خداست. یسوها بهنجزا ت ی: بازگشت من برا﴾اّبَُمُُإَِّلحهُّ﴿ -91

َجلُ ُلّك  ُّ﴿ -91
َ
 هن شدييتع یمكح یر زمانه یبرا یهال همت بالغكح ه: ب﴾كَّتابُ ُأ

 است.

مُُّ﴿ -93
 
 .یها علم الي: لوح محفوظ ﴾ٱلحّكَتَٰبُُّأ

َّبَُُلُ﴿ -14 َعق  ّمهّۦُم   ند.كا باطل يم او را رد كتواند حیس نمكچ يه: ﴾ّۡل كح

 يمهابرا ۀسور

 امر خدا. ها بيق يتوف ه: ب﴾َرب ّّهمُحُبّإّذحنُّ﴿ -4

َعزّيز﴿ -4
 مثل و مانند.یا بي: غالب ﴾ٱلح

َّميدُّ﴿ -4  .هش شديو ستا ه: ستود﴾ٱۡلح

 نم.هاست در ج يیا واديا حسرت يت كاله: ﴾َويحلُ ﴿ -2

َتّحبُّونَُ﴿ -9  ند.هدیح ميو ترج نندكیار مي: اخت﴾يَسح

وَنَها﴿ -9  ج باشد.ك هن رايند اهخوای: م﴾ّعوًَجاَُيبحغ 

َٰمُّ﴿ -5 يَى
َ
 وارد كرد. هگذشت یاهبر امت هكیاها باليخدا  یاه: نعمت﴾ٱلَِلُُّبّأ

م﴿ -1 ونَك  وم   گماشتند.یدشوارتان م یاهارك هچشاندند و بشما می ه: ب﴾يَس 

ي ونَُ﴿ -1 تَحح مُحُيَسح  گذاشتند.می هخدمت زند یدختران شما را برا: ﴾نَّسا َءك 
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 .هنجكنعمت و ش هبود ب ی: امتحان﴾بَََل ء ُ﴿ -1

َذنَُ﴿ -3
َ
مُحُتَأ  د اعالم فرمود.يتأك ه: پروردگار شما ب﴾َربُّك 

ا ُ﴿ -3 و  مُحُفََردُّ يحّدَيه 
َ
َٰهّهّمُحُّف ُُأ فحَو

َ
شان انگشتان يامبران و گفتار اي: از شدت خشم بر پ﴾أ

 دندان گرفتند. هش را بيخو

رّيب﴿ -3  آور.: شک و اضطراب﴾م 

 دگار.ي: آفر﴾فَاّطر﴿ -40

َطَٰنُ ﴿ -40
لح  صدق گفتار خود. ه: حجت روشن ب﴾بّس 

 امت بترسد.يحضور من در روز ق هستادن بي: از ا﴾َمَقاّمَُُخاَفُ﴿ -41

وا ُ﴿ -45 َتح  َتفح  خواستند. کمكستمگران از خدا  هیامبران علي: پ﴾ٱسح

َُُُّخاَبُ﴿ -45  ش نابود شدند.كبران سركمت همه: ﴾َجَبارُ ُك 

 گر و دور از حق.هزي: ست﴾َعنّيدُ ﴿ -45

 شود.یان روان مياز بدن دوزخ هك ی: زرداب﴾َصّديد﴿ -41

هُ ﴿ -43  برد چون گرم و تلخ است.یزحمت فرو م ه: آن آب را ب﴾َيتََجرَع 

هُ ُيََكادُ َُلُ﴿ -43  آسانی ببلعد. هبدش نتواند ب یو بو ی: از شدت زشت﴾ي ّسيغ 

مُ ﴿ -41 ُُيَوح  شدت بوزد. هباد ب هكی: روز طوفان﴾ََعّصف 

وا ُ﴿ -24  شوند.یرون ميا بخاطر حساب به: از قبر﴾بََرز 

ن ونَُ﴿ -24 غح  د.يكنیاز ما دفاع م: ﴾َعَناُمُّ

24- ﴿ُ  فرار و نجات. ی: جا﴾ََمّيص 

َطَٰنُ ﴿ -22
لح  ا حجت.ي: تسلط ﴾س 

مُح﴿ -22 ّّخك   شما از عذاب. هنده: نجات د﴾بّم ۡصح

ّّخَُ﴿ -22  د.يه: مرا از عذاب نجات د﴾بّم ۡصح

 د و اسالم.يتوح هلمك: ﴾َطي َّبةََُُٗكَّمةُٗ﴿ -21

ّتُ ﴿ -25 لََهاُت ؤح ك 
 
 د.هدیم هوي: م﴾أ
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  .یهسخن كفر و گمرا :﴾َخبّيَثة ََُُكَّمةُ ﴿ -21

21- ﴿ُ ت َثتح  جدا شد. هیاش از رشه: تن﴾ٱجح

ةُُّّفُ﴿ -23 َيَوَٰ َياُٱۡلح نح  نگام سؤال.ه: در قبر ﴾ٱلُّ

ََوارَُدارَُ﴿ -21  نم.هج ،یهتبا ی: سرا﴾ٱۡلح

َنَها﴿ -23 لَوح  كشند.یرا م یآتش و یا سختيشوند ی: در آن داخل م﴾يَصح

نَداٗدا﴿ -90
َ
 ردند.كا را پرستش هبت یعنيان يمتاه: ﴾أ

 محبت. هاست و ن یدوست ه: ن﴾ّخَلَٰل َُُلُ﴿ -94

99- ﴿ُّ  انند.يدر جر هموارهمنافع و مصالح شما  ی: برا﴾َدا ئَّبيح

وَها َُُلُ﴿ -91 حص   ت است.ياهنیب هكد ي: توان شمارش آن را ندار﴾َت 

ن بحّنُ﴿ -95  دار.ه: مرا دور نگ﴾َوٱجح

وّيُ ﴿ -93  شوق بشتابد. ها بهآن یسوه: ب﴾إَِّلحّهمُحَُتهح

ُفّيهُّ﴿ -12 َخص  بحَصَٰرُ تَشح
َ  مانند.یحركت میا بهکا از ترس باز و پلهآن روز چشم: در ﴾ٱۡلح

ّطعّيَُ﴿ -19 هح  شتابند.یم هنندكدعوت  یسوهذلت ب ه: ب﴾م 

نّّعُ﴿ -19 قح  نند.كیم هجلو نگا هو مدام ب هخود را باال گرفت یاه: سر﴾ر ء وّسّهمُحُم 

19- ﴿ُ فح
َ
مُحأ  مند.هفیرا نم یزيرت چيو از شدت ح یهشان تیاه: دل﴾َهَوا ء َُُدت ه 

وا ُ﴿ -11 ُُّبََرز   شوند.یخدا حاضر م هشگايپ هند و بخاطر حساب بيآیرون ميا به: از قبر﴾لِّلَ

َقَرنّيَُ﴿ -13  اند.هشد هگر بستيديك ه: ب﴾مُّ

َفادُّ﴿ -13 صح
َ  ا.ها غليا هري: زنج﴾ٱۡلح

ابّيل ه م﴿ -50  اشان.ه: لباس﴾َِسَ

َشَُٰ﴿ -50 مُ َُتغح وَهه   پوشاند.یشان را ميا یاهی: رو﴾و ج 

َٰغُ ﴿ -52  مردم. ی: پند و اندارز كامل است برا﴾ل ّلَناّسُُبََل
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ر ۀسور
ْ
 ِحج

بََما﴿ -2 ب َ »: ﴾رُّ  بسا. هچ ،د استيزا «ما»ل و يتقل یبرا «رُ

 ن.كاشان هحال خود ر ه: ب﴾َذرحه م﴿ -9

 است. ه: زمان آن معلوم و در لوح محفوظ نوشت﴾كَّتابُ ُلََها﴿ -1

تّيَناَُماُلَوُح﴿ -3
ح
 .یآوریما نم ی: چرا برا﴾تَأ

َق ُُّإَّلُ﴿ -1  مت.كح یمقتضا ه: جز ب﴾بّٱۡلح

رَُ﴿ -3 ّكح  : قرآن را.﴾ٱل 

َولّيَُُّشَيعُّ﴿ -40
َ  ن.يشيپ یاهملت یاهه: گرو﴾ٱۡلح

هُ ﴿ -42 ل ك   نند.كیزا مهآن است هب هكیم در حالينكی: قرآن را داخل م﴾نَسح

49- ﴿ُ َنةُ َُخلَتح َولّيَُُس 
َ ند كب يذكامبران را تيس پكره هاست ك یهن سنت الي: ا﴾ٱۡلح

 شود.ینابود م

ون﴿ -41  نند.يز را ببيانگشگفت یاينند و فرشتگان و اشك: مشركان صعود ﴾َيعحر ج 

َّرتحُ﴿ -45 ك  نَاُس  بحَصَٰر 
َ
 است. ی: چشم بند﴾أ

وجُٗ﴿ -41  ار.يستارگان س یبرا ی: منازل﴾اب ر 

 ا مرجوم با ستارگان.ي: مطرود ﴾رَّجيمُ ﴿ -43

َقُ﴿ -41 ََتَ عَُُٱسح  را گوش داد. یزياز عالم باال چ یانهو پن هدي: دزد﴾ٱلَسمح

ۥ﴿ -41 َبَعه  تح
َ
 رسد.یاو م ه: ب﴾فَأ

 د.يآین مييسرعت از آسمان پا هب هكآتش  ه: شعل﴾ّشَهابُ ﴿ -41

بّيُ ﴿ -41  نندگان.يچشم ب هار بك: آش﴾مُّ

ۡرَضُ﴿ -43
َ َنَُُٰٱۡلح  م.ياز آن گسترش داد یريگهرهن را بخاطر بي: زم﴾َهاَمَددح

 ان نخورد.كپا بر جا تا ت یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -43

ونُ ﴿ -43 ز   مت.كزان حيم هشد ب هكرد ه: انداز﴾َموح
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 شماست. یزندگان هليوس ها را كهیدنيا و نوشهی: خوردن﴾َمَعَٰيَّشُ﴿ -20

ۥُّعنَدنَا﴿ -24  م.يستهارزاق توانا  یاههر خزانيو تدب جاديا ه: ما ب﴾َخَزا ئّن ه 

َّّل  ۥ﴿ -24  م.يينمایا عطا ميم ينكیجاد مي: او را ا﴾ن زَن 

ل ومُ ُبَّقَدر ُ﴿ -24  مت.كح یمقتضا هن بيمع هانداز ه: ب﴾َمعح

َّيَٰحَُ﴿ -22 َٰقّحَُُٱلر   نند.كیا را آبستن مها درختيبرند یا آب را ميابر  ها را كه: باد﴾لََو

َٰرّث ونََُنحنُ ﴿ -29  م.يسته یو باق هنديما پانش يآفر ی: بعد از نابود﴾ٱلحَو

َصَٰلُ ﴿ -21
 مانند سفال. ک: ِگل خش﴾َصلح

 .هافتير ييو تغ هاي: ِگل س﴾َۡحَإ ُ﴿ -21

ومُُّنَارُّ﴿ -23  .هشندكت گرم و ياه: باد ن﴾ٱلَسم 

 دن روح.يت دمهج هل و صورت او را كامل كردم بك: ش﴾َسَويحت هُ ﴿ -23

 عبادت. هسجد هت نيسالم و تح هد سجديكن ه: سجد﴾َسَّٰجّدين﴿ -23

َبُ ﴿ -94
َ
 رد.كامتناع  یشكبر و سرك: از ﴾أ

 ست.يا عذرت چيست يدفت چه: ﴾لََكَُُما﴿ -92

 .ی: از رحمت خدا دور﴾رَّجيم﴿ -91

َنةَُ﴿ -95  ردن.كغضب از خود دور  ه: ب﴾ٱلَلعح

ّنُ ﴿ -91 نّظرح
َ
 ر انداز.يتأخ هو مرگم را ب هلتم بده: م﴾فَأ

حَوقحّتُ﴿ -91 ل ومُُّٱل حَمعح  اول. ه: وقت نفخ﴾ٱل

مُح﴿ -93 وَّيَنه  غح
 
 نم.كیم ها را گمراه: آن﴾َۡل

لَّصيَُ﴿ -10 خح حم   .یاهديطاعت خود برگز هب هكیسانك: ﴾ٱل

14- ﴿ُ َُُّصَرَٰط   مراعات آن بر من واجب. هكاست  یه: را﴾ََعَ

لحَطَٰنُ ﴿ -12  ردن.ك هبر گمرا يی: تسلط و توانا﴾س 

زحء ُ﴿ -11 ومُ ُج  س   گران.يز از دين متمايمع ه: گرو﴾َمقح

13- ﴿ ُ
 .یعناد و دشمن ،هنكي: ﴾ّغل 
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 .یو رنج یچ خستگيه: ﴾نََصب ُ﴿ -11

 از فرشتگان بودند. همانان او كه: م﴾إّبحَرَٰهّيمََُُضيحّفُ﴿ -54

 م.يراسانه: ﴾وَّجل ون﴿ -52

 فرزند.ا ير يد از خي: نوم﴾ٱلحَقَٰنّّطيَُ﴿ -55

مُحَُفَما﴿ -53 ب ك   ست؟يم شما چهار مك: ﴾َخطح

نَا ُ﴿ -10  م.يردكم كا حيم ي: دانست﴾قََدرح

ونَُُقَوحم ُ﴿ -12 نَكر   شناسم.یمن شما را نم ،دييناآشنا یه: گرو﴾مُّ

ونَُ﴿ -19 ََت   ردند.كیب ميذكداشتند و تو را ت ک: در آمدن عذاب ش﴾فّيهَُّيمح

عُ ﴿ -15 ّنَُُبّقّطح  ا آخر آن.ياز شب  یقسمت هب :﴾ٱَِلحلُُّم 

مُحُٱتَبّعُح﴿ -15 َبَٰرَه  دح
َ
 .یشان با خبر باشا برو تا از احواله: از دنبال آن﴾أ

 م.يفرستاد یلوط وح ه: ب﴾إَِّلحهَُُّوقََضيحَنا ُ﴿ -11

َل ءَُُّدابّرَُ﴿ -11  ا.هع آنيا، جمهن نفر آني: آخر﴾َه ؤ 

بّّحيَُ﴿ -11 صح  نگام صبح.ه: ﴾مُّ

 ردن مردم.كمان هدادن و م ه: از پنا﴾ٱلحَعَٰلَّميََُُعنُّ﴿ -30

ر ك﴿ -32  جان تو سوگند. هب ،محمد ی: ا﴾لََعمح

َرتّهّمُح﴿ -32
 ی خود.هو گمرا یهرای: ب﴾َسكح

َمه ون﴿ -32  ران بودند.يا حيدند يدیراست را نم ه: را﴾َيعح

 از آسمان. ه: آواز كشند﴾ٱلَصيحَحةُ ﴿ -39

ّقّيَُ﴿ -39  آفتاب برآمدن.: وقت ﴾م ۡشح

يلُ ﴿ -31 ّ  با آتش. هشد ه: ِگل سخت پخت﴾ّسج 

ّميَُ﴿ -35 ّ َتوَس   .هشيل فراست و اندها ه: ب﴾ل ّلحم 

قّيمُ ُلَبَّسبّيلُ ﴿ -31  ثابت و پر رفت و آمد قرار دارد. ،معلوم ه: بر سر را﴾مُّ

31- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
يحَكةُُّأ

َ  ب.يقوم شع ،هديچيم پهن پر درخت و دري: باشندگان سرزم﴾ٱۡلح
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َما﴿ -33  .هيکقوم لوط و ا یاهره: ش﴾إَّنه 

بّيُ َُۡلّإَّمامُ ﴿ -33  نند.كیدر آنجا سفر م هكستند هار كآش ه: در سر را﴾مُّ

رُّ﴿ -10 ّجح
 و شام. هنين مديار ثمود بي: د﴾ٱۡلح

بّّحيَُ﴿ -19 صح  نگام صبح.ه: ﴾م 

 است. هیفت آه هك هفاتح هسور: ﴾َسبحٗعا﴿ -13

ّنَُ﴿ -13 حَمَثاّنُُم   است. هیانيب« ِمن»شود یرار مك: قرائت آن در نماز ت﴾ٱل

َوَٰٗجا﴿ -11 زح
َ
مُحُأ ّنحه   فار.كاز  یاهه: گرو﴾م 

11- ﴿ُ فّضح  نما. یكن و نرم ی: فروتن﴾َجَناَحَكَُُوٱخح

تَّسّميَُ﴿ -30 قح حم   تاب.كل ها ،م كنندگاني: تقس﴾ٱل

 افر شدند.ك یقسمت همان آوردند و بياز قرآن ا یقسمت ه: بخش بخش، ب﴾ّعّضيَُ﴿ -34

َدعُح﴿ -31 َمرُ ُبَّماُفَٱصح  ا اجرا نما.ين كار كش را آشي: رسالت خو﴾ت ؤح

َقّيُ ﴿ -33  است. ینيقيوقوع آن  هك: مرگ ﴾ٱِلح

 نحل ۀسور

وحُّ﴿ -2  قرآن. هاز جمل یوح هب :﴾بّٱلرُّ

َفة ُ﴿ -1  ر.ي: آب حق﴾نُّطح

وَُ﴿ -1  ز است.ي: او حق ست﴾َخّصيمُ ُه 

نحَعَٰم﴿ -5
َ  شتر، گاو، گوسفند و بز.: ﴾ٱۡلح

ء ُُفّيَها﴿ -5  د.يداریم هآن گرم نگا هليوس هخود را ب ینگام سرده: ﴾دّفح

 .ت استهنت و وجايا تجمل، زه: در آن﴾ََجَال ُُفّيَها﴿ -1

ونَُُّحيَُ﴿ -1  د.يآوریشان مشب یجا ها را بهنگام غروب آنه: ﴾ت رّيح 

ونَُُّحيَُ﴿ -1 َح   د.يبریچرا م ها را بهآن هك: بامداد ﴾تَسح

مُحََُتحّمل ُ﴿ -3 ثحَقالَك 
َ
 دارند.ی: كاالی گران بار شما را برم﴾أ
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ّسُُبّّشق ُّ﴿ -3 نف 
َ  : با رنج و مشقت خود.﴾ٱۡلح

دُ ﴿ -3  موار.هراست و  هان راي: ب﴾ٱلَسبّيلُُّقَصح

 ستند.هج كا ههاز را ی: برخ﴾َجا ئّرُ ُّمنحَها﴿ -3

ونَُُفّيهُّ﴿ -40  د.يچرانیدر آن م ان خود رايار پاه: چ﴾ت ّسيم 

َُُما﴿ -49
َ
مُحَُذَرأ  است. هردكمنافع شما خلق یبرا ه: آنچ﴾لَك 

وا ُ﴿ -41 رّج  َتخح  از اق﴾ّمنحهُ ُتَسح
ً
 د.يانوس برون آوري: از بحر خصوصا

 افند.كشیشدت م هستند و آب را بها روان ي: در در﴾فّيهَُُّمَواّخرَُ﴿ -41

 پابرجا. یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -45

ن﴿ -45
َ
مُحُتَّميدَُُأ  ند.كشان ني: تا شما را نلرزاند و پر﴾بّك 

 د.ينكیدا ميخود را پ ها راهبا آن هك هسر را یاهه: نشان﴾َعَلََٰمَٰت﴿ -41

وَها َُُلُ﴿ -41 حص   ان است.يپایب هكد ي: توان شمردن آن را ندار﴾َت 

 قت.يا در حقيا ناچار ي: ثابت است ﴾َجَرمََُُلُ﴿ -29

َسَّٰطريُ ﴿ -21
َ
َولّيَُُأ

َ  است. ها نوشتهتب آنك هب هكباطل یاهزي: چ﴾ٱۡلح

َزارَه م﴿ -25 وح
َ
 ان خود را.ه: گنا﴾أ

 اد.يا بنيا ههیا و پاه: ستون﴾ٱلحَقَواّعد﴿ -21

ُح﴿ -23  ند.كیل ميو عذاب خوار و ذل هنجكا را با شه: آن﴾زّيهّمُحَي 

ونَُ﴿ -23 قُّ  د.يردكیز ميو ست یامبران دشمنيا با پهآن هبار: در﴾فّيّهمُحُت َش 

يَُ﴿ -23 ّزح  .يی: ذلت و رسوا﴾ٱۡلح

و ءَُ﴿ -23  : عذاب.﴾ٱلسُّ

ا ُ﴿ -21 لحَقو 
َ
 ردند.ك یار فروتنهادند و اظه: گردن ن﴾ٱلَسلَمَُُفَأ

ّينََُُمثحَوى﴿ -23 ّ تََكب  م 
ح  بران.كمت ین و جاك: مس﴾ٱل

 ند.كان پايو عص كشر یدي: از پل﴾َطي ّبّيَُ﴿ -92

 ا فرود آمد.ها بر آنيرد كها را احاطهآن: ﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -91
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َتنّب وا ُ﴿ -91  یهگمرا هب هكيیاهباطل و تمام آن یاه: از پرستش معبود﴾ٱلَطَٰغ وَتُُٱجح

 د.ينكنند اجتناب كیدعوت م

91- ﴿ُ  شد. ی: واجب و حتم﴾َحَقتح

دَُ﴿ -91 يحَمَٰنّّهمُحَُجهح
َ
 دند.يوشكد كظ و مؤيغل یاه: با قسم﴾أ

مُح﴿ -14 َّئَنه   م.يهدیم یا را جاه: بدون شک آن﴾ََل َبو 

 و.يكا بخششی نيآرامش  یجا ،ه: خان﴾َحَسَنةُٗ﴿ -14

َي َّنَّٰتُ﴿ -11  م.يا فرستادهها را با معجزه: آن﴾بّٱۡلح

ب رُّ﴿ -11  ستند.هی هن اليانگر قوانيب هكیای آسمانهتابك: ﴾ٱلزُّ

 برد.: فرو ﴾ََيحّسَفُ﴿ -15

 ا.هآن یاها وتجارته: سفر﴾َتَقلُّبّّهمُح﴿ -11

ّجزّينَُ﴿ -11 عح  توانند فرار كنند.ی: از عذاب خدا نم﴾بّم 

13- ﴿ُ  اشخاص و اموال شان. یجيا كم شدن تدري: ازترس عذاب ﴾ََّتَوُّف 

ء ُُّمن﴿ -11  .هیسا یو دارا هر جسم استاده: ﴾ََشح

ا ُ﴿ -11 ۥَُيَتَفَيؤ   ند.كیت مكگر حريجانب د هب یآن از جانب یاههی: سا﴾ّظَلَٰل ه 

َجٗدا﴿ -11 ُُّس  َ ّ  .یفرمانبردار او تعال: ﴾لِل 
مُح﴿ -11 ونَُُه   ستند.هع يز مانند صاحبان خود مطيا نههی: سا﴾َدَّٰخر 

ّينُ ََُّلُ ﴿ -52  طاعت الزم است. هگاني یا از خداه: تن﴾ٱل 

 ا خالص.يم، واجب ي: دا﴾َواّصًبا﴿ -52

59- ﴿ُ ونَُتَجح  د.يهخوایاز او كمک م هو نال یزار ه: ب﴾ر 

ونَُ﴿ -51 ََت   د.يدادیخدا نسبت م هدروغ ب ه: آن را ب﴾َتفح

وَُ﴿ -51  شود.یم ه: اعماق جانش پر از خشم و اندو﴾َكّظيمُ ُه 

 .شودیان مهپن: ﴾َيَتَوََٰرى﴿ -53
ونُ ﴿ -53  .ی: خوار﴾ه 
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هُ ﴿ -53 سُّ  كند.در گورش  هزند: ﴾يَد 

 الت.هفر و جك: صفت بد ، ﴾ٱلَسوحءَُُّمَثل ُ﴿ -10

 ا ناچار.ي: حق و راست است ﴾َجَرمََُُلُ﴿ -12

ونَُ﴿ -12 َرط  فح  شوند.یم هدوزخ فرستاد هش بيشاپي: پ﴾مُّ

َةُٗ﴿ -11  قدرت ماست. ه: پند بزرگ و نشان﴾لَعّبح

 .همبكن شي: سرگ﴾فَرحث﴿ -11

 م شد.يتحر هنيمد هسپس ب ،: شراب را﴾َسَكٗرا﴿ -13

وحَحَُٰ﴿ -11
َ
ا ي يینماهام و راهال یمعن هنجا بيدر ا یوح ،ردك ی: پروردگارت وح﴾َربَُّكُُأ

 ر است.يتسخ

 سازد.یعسل م هیهت یا، زنبور عسل آن را براهه: خان﴾ب ي وٗتا﴿ -11

ون﴿ -11 رّش   سازند.یزنبور عسل م یبرا هكيیاهندوك: ﴾َيعح

 تو. یرام و آسان برا: ﴾ذ ل َٗلُ﴿ -13

رحذَلُّ﴿ -30
َ
رُُّأ م  ع 

بوني: بدتر﴾ٱلح  ر و خرف شدن.يار پيبس ،عمر هن دوريترن و ز

مُح﴿ -34  .هباشند؟ ن یا و بردگانشان در رزق مساوه: تا آن﴾َسَوا ءُ ُفّيهَُُّفه 

 رگان.يا نبيا هاركمها و ه: خدمتگار﴾َحَفَدةُٗ﴿ -32

َما ُ﴿ -31 ه  َحد 
َ
بحَكمُ ُأ

َ
 از آن دو گنگ مادرزاد. يكی: ﴾أ

وَُ﴿ -31 بار است. یاو نان خور اضاف: ﴾َك ُُه   و سر

حُّ﴿ -33 ََۡصََُُّكَمح  .یانهپن هنگا يک: مانند ﴾ٱۡلح

وَنَها﴿ -10 تَّخفُّ  د.يابيیبار مكا را سبه: آن﴾تَسح

مُحُيَوحمَُ﴿ -10 نّك   : وقت سفر خود.﴾َظعح

َثَٰثُٗ﴿ -10
َ
 شما مثل فرش. یاهه: اثاث خان﴾اأ

 د.يريگیر مهو تجارت از آن ب یدر زندگ ه: اسباب ك﴾َمَتًَٰعا﴿ -10

 ا.هد مانند درختينكیم ها استفادهآن هیاز سا هكیاهزي: چ﴾ّظَلََٰٗلُ﴿ -14
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َنَٰٗنا﴿ -14 كح
َ
 د.يبریم هدر آن پنا هكا هه: مغار﴾أ

 ا.ها جوشنيا ه: لباس﴾َسَرَٰبّيل﴿ -14

م﴿ -14 مُحُتَقّيك  َسك 
ح
 دارد.می هنگ هزير و نيا شما را از شمشه: در جنگ﴾بَأ

مُحَُلُ﴿11 َتب ونَُُه  َتعح نون پروردگار خود را خوشنود كم اه هكشود ینم ها خواسته: از آن﴾ي سح

 سازند.

مُحَُلُ﴿ -15 ونَُُه   افتد.یر نميتأخ هشوند و عذابشان بینم هلت داده: م﴾ي نَظر 

 .یم او تعالكح هادن به: گردن ن﴾ٱلَسلَمَُ﴿ -13

رُ ﴿ -30 م 
ح
لُُّيَأ  یروهانياعتدال و م هب یو اخالق ی، عملیدر امور اعتقاد: خدا ﴾بّٱلحَعدح

ُّٱََ﴿ د.هدیدستور م ان ه: گنا﴾ءَُّشا َُفحُحلحُٱ﴿ مردم. ها نفع رساندن بيار درست ك: ﴾نَُّسَُٰحُحۡلح

 ار زشت.يبس

30- ﴿ُّ َغح  و ظلم بر مردم. ی: سركش﴾ٱۡلح

 د، مراقب و ضامن.ه: شا﴾َكفّيًَلُ﴿ -34

 دن.يم تابك: مح﴾ق َوةُ ﴿ -32

َٰٗثا﴿ -32 نَك
َ
 سمان را گشودن.ي: تاب ر﴾أ

32- ﴿ُ مُحَُدَخََل   ب.يانت و فريفساد، خ هليان خود وسي: در م﴾بَيحَنك 

ن﴿ -32
َ
ونَُُأ َمةُ ُتَك 

 
 باشد. یه: تا گرو﴾أ

َبَُُّٰهَُ﴿ -32 رح
َ
 تر و ثروتمندتر.يارتر، قويبس: ﴾أ

مُ ﴿ -32 ش يد خوهع ها بيآ هكد يآزمایم هلين وسيا ه: خدا شما را ب﴾بّهُُّٱلَِلُ َُيبحل وك 

 د.ينكیوفا م

 لغزد.یروشن اسالم م هتان از رای: پا﴾قََدم  َُُفََتَّلُ﴿ -31

 شود.یست و نابود مي: ن﴾يَنَفد﴿ -31

تَعّذُح﴿ -31  ببر. هلطف خدا پنا ه: ب﴾بّٱلَِلُُّفَٱسح

لحَطَٰنُ ﴿ -33  : تسلط و قدرت.﴾س 

نَهُ ﴿ -400  نند.كیفرمانروا انتخاب م: او را دوست و ﴾َيَتَولَوح
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وحُ ﴿ -402 ّسُُر  د   ل.ي، جبرهزي: روح پاك﴾ٱلحق 

ونَُ﴿ -409  د.هدیامبر را آموزش ميپ هكند هدیآن نسبت م ه: ب﴾إَِّلحهُُّي لحّحد 

تََحبُّوا﴿ -403  دند.ي: برتر دانستند و برگز﴾ٱسح

 است. هادهر نه: م﴾َطبَع﴿ -401

 قت.يا در حقيا ناچار ي: ثابت است ﴾َجَرمََُُلُ﴿ -403

وا ُُلََّّلّينَُ﴿ -440  .ن استياجرهاور ميار و ي: ﴾َهاَجر 
 : بخاطر اسالم گرفتار رنج و عذاب شدند.﴾ف تّن وا ُ﴿ -440

 زحمت.یا گوارا و بي، فراوان هزكي: پا﴾رََغٗدا﴿ -442

 .ی: خون جار﴾ٱَلمَُ﴿ -445

زّنّيرَُُّۡلحمَُ﴿ -445
 بدن خوك. ی: تمام اجزا﴾ٱۡلح

هَّلُ﴿ -445
 
ُُّأ بره: ﴾بّهّۦُٱلَِلُُّلَّغريح  ر شود.كر خدا ذيدن آن اسم غينگام سر

رُ ﴿ -445 ط   حرام را بخورد. یاهزيتا چ همجبورش ساخت یازمندي: ن﴾ٱضح

445- ﴿َُ ار ين حالت را اختيا هشيمها يسب لذت محرمات را نخورد ك ی: برا﴾بَاغُ َُغريح

 نكند.

 ند.ك: از سدرمق تجاوز ن﴾ََعد َُُلُ﴿ -445

َمةََُُٗكنَُ﴿ -420
 
ب ÷ ميه: ابرا﴾أ  مؤمن بود. هگانيا يا هیمعلم خو

ُُّقَانّٗتا﴿ -420 َ ّ  .ی: فرمانبردار اوتعال﴾لِل 

 ن حق بود.يد هل بي: از باطل رو گردان و ما﴾َحنّيٗفا﴿ -420

َٰهُ ﴿ -424 تَبَى  د.ينبوت برگز ه: او را ب﴾ٱجح

 است. یپرستتا يك هكعت او ي: شر﴾إّبحَرَٰهّيمَُُّمَلةَُ﴿ -429

عَّلُ﴿ -421  عبادت در آن روز فرض شد. یو فراغت برا هتعظيم شنب :﴾ٱلَسبحت ُُج 

 : دلتنگ.﴾َضيحق﴿ -423

 اسراء ۀسور



يم     001  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

بحَحَٰنَُ﴿ -4  .استهیشگفت هیقدرت او ما هكیاست ذات هو منز ك: پا﴾ٱَلّيُ ُس 

ىَُٰ﴿ -4 َ ِسح
َ
 برد.نگام بهشب را  ج او هكگماشت : براق را ﴾بَّعبحّدهّۦُأ

َّيهُ ﴿ -4  م.يهاو نشان د هم و بي: تا او را جانب آسمان بر﴾لُّن 

 .ديسپار خدا هش را بي: امور خو﴾َوكّيَٗلُ﴿ -2

َّيةَُ﴿ -9  فرزندان. . . یا اينسل خاص و : ﴾...ذ ر 

َر ءّيَلُُبَّنُ ُإَّلَُُٰقََضيحَنا ُ﴿ -1 و فساد  هشما دو بار فتن هك مياخباركردل ياسرائیبن ه: ب﴾إّسح

پا   د.ينكیمبر

ل نَُ﴿ -1  .ردكد يهخواافراط  یشكظلم و سردر : ﴾َِلَعح

دُ ﴿ -5 َماُوَعح َٰه  ولَى
 
 بود. هن شديو فساد اول مع هفتن هب هكیعذاب ه: وعد﴾أ

ّلُ﴿ -5 و 
 
ُُأ س 

ح
 ارزار.كع در ياجم، تند و سرهرومند، مي: ن﴾بَأ

وا ُ﴿ -5  پردازند.جستجو  هرو بيشما با تمام ن یريدست گ ی: برا﴾فََجاس 

ّيَارُُّّخَلََٰلُ﴿ -5  ا.هه: در خان﴾ٱل 

 .ه: دولت و غلب﴾ٱلحَكَرة﴿ -1

ََثَُ﴿ -1 كح
َ
 م.يتان قرار دادت دشمنيشتر از جمعيل شما را بيا قباي: افراد ﴾نَفرًّياُأ

مُحُا ُؤُُسَيِل﴿ -3 وَهك  شما  یماياثر آن در س هكسازند ن يگه: تا شما را سخت اندو﴾و ج 

 ار گردد.كآش

وا ُ﴿ -3  ّ  نند.كران يشدت نابود و و ه: تا ب﴾ِّل تَب 

ا َُُما﴿ -3  ابند.ي تسلط هر چه ه: ب﴾َعلَوح

 ا بستر و فرش.ي: زندان ﴾َحّصرًيا﴿ -1

قحوَمُ ُّهَُ﴿ -3
َ
 است.ههن رايتردرست یكتا پرستي: اسالم و ﴾أ

 د را.يو خورش ها تابش ماي: شب و روز ﴾َوٱَلََهارَُُٱَِلحَلُ﴿ -42

نَا ُ﴿42  م.يديآفر يکنور و تاریرا ب ه: ما﴾ٱَِلحلَُُّءايَةََُُفَمَحوح

ةَُُٗلََهارُّٱَءايََةُ﴿ -42 بحّۡصَ  ا.هدن چشميد هلي: آفتاب را درخشان و وس﴾م 

َنَٰهُ ﴿ -49 حَزمح ل
َ
 او متصل و جدا نشدنی ساخيتم. هعمل انسان را ب ۀكار نام: ﴾َط ئَّره ُُأ
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 : محاسب.﴾َحّسيٗبا﴿ -41

 دارد.یرا بر نم یگريد هگنا یاركهچ شخص گنايه: ﴾...َوازَّرة ُُتَزّرُ َُلُ﴿ -45

نَا﴿ -41 َمرح
َ
َفّيَهاُأ َتح  م.يهدیطاعت خدا دستور م هار را بي: صاحبان ناز و نعمت آن د﴾م 

وا ُ﴿ -41  ند.يان نماي: پس تمرد و عص﴾َفَفَسق 

َنََٰها﴿ -41  م.ينكم و آثارش را محو ينكار را برياد آن دي: پس بن﴾فََدَمرح

ونُّ﴿ -43 ر   ردند.كیب ميذكق را تيحقا هكرا  ی: ملل﴾ٱلحق 

ََٰها﴿ -41 لَى  شد.كشود و رنج آتش سوزان آن را بنم داخل هج ه: ب﴾يَصح

وٗرا﴿ -41 ح   : دور از رحمت خدا.﴾َمدح

20- ﴿ُ
پیرا پ هر دو گروه ی: عطا﴾نُّّمدُُُُّك  ٗ  م.ينكیاد ميز یدر

وًرا﴿ -20  ست.يباشد ممنوع ن هخدا خواست هكیسك: از ﴾ََمحظ 

وٗلُ﴿ -22  خدا. یاريدور از نصرت و  :﴾َُمحذ 

 رد.كم ك: پروردگارت فرمان داد و ح﴾َربَُّكُُقََضَُٰ﴿ -29

29- ﴿ُ ف  
 
 ور.آ ، ناپسند و ماللهنندك: سخن دلتنگ ﴾أ

َماَُلُ﴿ -29 ست يند نينزد تو خوشا هك یا درشت خونباش، از انجام كاره: با آن﴾َتنحَهرحه 

 ن.كا را منع نهآن

ٗلُ﴿ -29  با.ي: سخن خوب و ز﴾َكرّيٗماُقَوح

َوَٰبّيَُ﴿ -25
َ  اند.هردكافراط  هنندگان از آنچك هتوب ی: برا﴾لّلح

ل ولَةًُُيََدكَُ﴿ -23  از بخل است. هیناك: ﴾َمغح

َها﴿ -23 طح َُُتَبحس  ّطُُك   است. هودهیاز اسراف و خرج ب هیناك: ﴾ٱلحبَسح

وًراََمُح﴿ -23  ازمند.يو ن ها درمانديمان ي: پش﴾س 

ّدر﴿ -90  كند.یمت كم مكح یمقتضا هد بهبخوا هرا ك یر كسه ی: روز﴾َيقح

يَةَُ﴿ -94 َلَٰقُ َُخشح  .ازمندیي: از ترس فقر و ن﴾إّمح
94- ﴿ُ  ی بزرگ.ه: گنا﴾َكبرّٗياُاّخطح
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لحَطَٰٗنا﴿ -99  رد.يت بگيا ديند كتواند قاتل را قصاص ی: م﴾س 

َدهۥ َُيبحل غَُ﴿ -91 ش 
َ
 كند. هدرست استفاد هگون همال خود را حفظ و ب ،كمال برسد ه: ب﴾أ

َطاّسُ﴿ -95 تَقّيمُُّبّٱلحقّسح سح حم   راست و درست. یترازو ه: ب﴾ٱل

َسنُ ﴿ -95 حح
َ
وّيَٗلُُأ

ح
 وتر است.يك: سرانجامش ن﴾تَأ

َُُلُ﴿ -91 ف   ن.كن یروي: پ﴾َتقح
 .یخود پسند ،برك: ت﴾َمرًَحا﴿ -93

وًرا﴿ -93 ح   : دور از رحمت خدا.﴾َمدح

مُح﴿ -10 َٰك  َفى صح
َ
فَأ
َ
مُأ  هديشما را برگز هك هداد یشما برتر ها پروردگارتان بي: آ﴾َربُّك 

 است.

َنا﴿ -14 فح  م.يردكان يمختلف ب یاههويش ه: سخن را ب﴾َۡصَ

وٗرا﴿_ 14  و اعراض از حق. ی: دور﴾ن ف 

ا﴿_ 12 َتَغوح  كردند.یجستجو م کبدون ش: ﴾ََلبح

 را. همنازعت و غلب ه: را﴾َسبّيَٗلُ﴿ -12

ت وٗراُّحَجاٗبا﴿ -15  .يینايان از حس بها ني ه: پرد﴾َمسح

ّكَنةًُ﴿ -11
َ
 .همانع شوند یاه: پوشش﴾أ

 .يید در شنوايشد ینيو سنگ یرك: ﴾َوقحٗرا﴿ -11

مُح﴿ -13  نند.كم نجوا ه: در مورد تو با ﴾ََّنحَوىُ ُه 

وًرا﴿ -13 ح   ا خود ساحر است.ي ه: جادو شد﴾َمسح

ًَٰتا﴿ -13 َف  ا گرد و غبار.يو  كا خاي هز شديزرير ی: اجزا﴾ر 

54-﴿ ُ ب   آن سخت و دشوار است. یات برايرش حي: احتمال پذ﴾يَكح

مُح﴿ -54 ونَُفََسي نُح﴿ د.ي: شما را آفر﴾َفَطَرك   جنبانند.یزا مهاست ه: ب﴾غّض 

 كنان.شي: فرمانبردار و ستا﴾ّدهّۦِّبَمُح﴿ -52

59- ﴿
مُحُيزََنغُ   سازد.یور مهو فساد را شعل یا بدهان آني: در م﴾بَيحَنه 
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 باشد. هشد هامورشان بر تو سپرد هك: ﴾َوكّيَٗلُ﴿ -51

 و پند و اندرز ثبت است. یهش اليدر او ستا هكاست  یتابك: ﴾َزب وٗرا﴿ -55

 هب هكیگريد هشماست بر يدامنگ هكرا  یانيتوانند ضرر و زی: نم﴾ََتحوّيًَلَُُلُ﴿ -51

 ند.هانتقال د هشان نپرداختيعبادت ا

حوَّسيلَة﴿ -53  طاعت و عبادت. ه: قربت را ب﴾ٱل

ةُٗ﴿ -53 بحّۡصَ  ار. كآش ه: معجز﴾م 

وا ُ﴿ -53  دند و نابود شدند.يفر ورزكآن  هب ه: ستمگران﴾بَّهاَُفَظلَم 

َحاَطُ﴿ -10
َ
در  همهامل دارد و ك همردم احاط هعلم و قدرت ب ه: خدا ب﴾بّٱَلَاّسُُأ

 ستند.هتصرف او 

ونَةََُُوٱلَشَجَرةَُ﴿ -10 حَملحع   م.يمردم قرار داد یبرا یشيآزما ،: درخت زقوم را﴾ٱل

َيَٰٗنا﴿_ 10 غح  .یشكفر و سرك: تجاوز از حد در ﴾ط 

رََءيحَتك﴿ -12
َ
 .همن خبر بد ه: ب﴾أ

تَنّكَُ﴿ -12 حح
َ
شان را هشيب ريا با فرينم كیم هبر فرزندانش غلب ک: بدون ش﴾نُ َۡل

 نم.كیم

زّزُح﴿ -11 َتفح  رون ببر.يب هنادان بساز و از را ،انت كنه: است﴾ٱسح

 اند.هت قدم گذاشتيمعص هدر را هاديو پ هسوار هكسانتك: با ﴾َورَّجلَّكُُِّبَيحلَّكُ﴿ -11

لحَطَٰنَُعلَيحّهمُح﴿ -15  ا.هب آنيبر فر يی: توانا﴾س 

 آورد.یت مكحر هب ینرم هند و بكی: روان م﴾ي زحّجُ﴿ -11

ن﴿ -11
َ
مُحََُيحّسَفُُأ  ن فرو برد.يشما را در زم ه: ك﴾بّك 

 ند.كپرتاب  هزيبر شما سنگر هكی: باد تند﴾َحاّصٗبا﴿ -11

 .هرانگر و كشنديو ،: باد تند﴾قَاّصٗفا﴿ -13

 رد.يانتقام شما را از ما بگ هكیسكا يارور ي: ﴾تَبّيٗعا﴿ -13

 شان.تابكا با يبرشان ه: با ر﴾بّإَّمَّٰمّهم﴿ -34

 خرما. هستهن يب كناز هرشت هانداز هب: ﴾فَتّيَٗلُ﴿ -34
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تّن ونََكُ﴿ -39  ب منحرف سازند.يفر ه: تو را ب﴾َِلَفح

ََتّيَُ﴿ -39  ی.هما نسبت د هو ب یرا از خود بساز ی: تا سخنان﴾َعلَيحَناُِّلَفح

 .یل شويا ماهآن ه: ب﴾إَِّلحّهمُحُتَرحَكنُ ﴿ -31

َفُ﴿ -35 َيَوَٰةُُّّضعح  ا.ي: چند برابر عذاب دن﴾ٱۡلح

ونََكُ﴿ -31 َتفّزُّ  ند.يمقدارت نماینند و خوار و بكت دورت ي: تا از جا﴾لَيَسح

 ل.ير و تبديي: تغ﴾وّيًَلََُتُح﴿ -33

ل وكُّ﴿ -31 ّسُُّل   آسمان. هانينگام زوال آفتاب از مها ي: بعد زوال ﴾ٱلَشمح

 .يكیشدت تار ايشب  يكی: تار﴾ٱَِلحلَُُّغَسقُّ﴿ -31

رُُّق رحَءانَُ﴿ -31 َفجح
پادار.﴾ٱلح  : نماز بامداد را بر

 .شودیم هنگام شب خواندهدار شدن يبعد از ب هكینماز ،جده: نماز ت﴾َفتََهَجدُح﴿ -33
  هكافزون  هضي: فر﴾لََكُُنَافّلَةُٗ﴿ -33

 
 خودت است. هخاص

وٗداَُمَقاٗما﴿_33  : مقام بزرگ شفاعت.﴾ََمحم 

َخَلُ﴿ -10 دح قُ ُم   و باشد.يكو ن هديامورم پسند همه هكیردنك: داخل ﴾ّصدح

لحَطَٰٗنا﴿ -10  م.يينما یاريآن اسالم را  هليبوس هكروي: ن﴾نَّصرٗياُس 

 و نابود شد. هتبا ك: شر﴾ٱلحَبَّٰطلُزََهقَُ﴿ -14

 قرآن. هفرشان بكسبب  هب ی: نابود﴾َخَساٗرا﴿_12

 .شودیدور م یبر و سركشك: با ت﴾ِّبَانّبّهُُّاَنُ﴿ -19
 گردد.ید مي: از رحمت ما نوم﴾وٗساَيََُُكنَُ﴿ -19

 اوست. هبرازند هكیاهوي: ش﴾َشاَّكَتّهُّ﴿ -11

 تو برگرداند. هبتواند قرآن را ب هكرا  یسك: ﴾َوكّيًَلُ﴿ -11

 اور.ي: ﴾َظهّرٗيا﴿ -11
َنا﴿ -13 فح  م.يردكان يگوناگون ب یاههويش ه: ب﴾َۡصَ

13- ﴿ُّ  ع.يبا و بديز، زيشگفت انگ یمعان :﴾َمَثلُ ُك  
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َبُ ﴿ -13
َ
 رفت.ي: پس نپذ ﴾فَأ

ورُٗ﴿ -13 ف   ز.ي: حق ست﴾اك 

 پرآب. هشيمه یاه: چشم﴾يَۢنب وًَعُ﴿ -30

 .هو پار ه: تک﴾كَّسًفا﴿ -32

 .هگرو ها گرويار كآش: ﴾قَبّيًَلُ﴿ -32

39- ﴿ُ ر ف   : طال.﴾ز خح

33- ﴿ُ  آن خاموش شود. ه: شعل﴾َخَبتح

بان ه: شعل﴾َسعّرٗيا﴿ -33  آتش را. هو ز

ًَٰتا﴿ -31 َف  .كا خاي ه: ذرات پراكند﴾ر 

وٗرا﴿ -400 ف   ل.يار بخي: بس﴾ك 

وٗرا﴿ -404 ح   .یا خود ساحري یاه: جادو شد﴾َمسح

 برد.می یصدق گفتار من پ هب هنندير به ،ا آشكارندههن معجزي: ا﴾بََصا ئّرَُ﴿ -402

 ر.يا دور از خي هشد كاله: ﴾َمثحب وٗرا﴿ -402

تَفّزَه م﴿ -409  ند.كمقدارشان یرون و خوار و بيا را به: آن﴾يَسح

 م.هرا با  همه: ﴾لَفّيٗفا﴿ -401

 م.ينازل نمود هسور هو سور هیآ هیا آيم يردكان ي: قرآن را ب﴾فََرقحَنَٰه﴿ -401

401- ﴿َُٰ ث ََُُعَ كح  .یستگهآ ه: ب﴾م 

َُُلُ﴿ -440 َافّتح ستند هبا تو در نماز  هكیسانكنخوان تا  هسته: در نماز قرآن را آ﴾بَّهاَُّت 

 ت را بشنوند.يصدا

 فهك ۀسور

مت را در آن كاختالل، اختالف و انحراف از حق و ح هچ گونيه: ﴾ّعوََجاََُّل ۥََُيحَعلُلَمُح﴿ -4

 است. هقرار ندار
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 .یانسان همصالح جامع ها بيم و ي: مستق﴾َقي ّٗما﴿ -2
ٗسا﴿ -2

ح
 لت.همیا بيلت ه: عذاب بام﴾بَأ

َتحُ﴿ -5  زشتی و قباحت. هن سخن بي: بزرگتر﴾ََكَّمةَُُٗكب 

َسَكَُُبَّٰخعُ ﴿ -1  .یمشقت انداز ها بي ی: خود را بكش﴾َنفح

َسًفا﴿ -1
َ
 ا.هو خشم برآن ه: از شدت اندو﴾أ

مُح﴿ -3  م.يهاز حالشان آگا هكنيا م بايازمايا را به: تا آن﴾َّلَبحل وَه 

َسنُ ﴿ -3 حح
َ
 طاعت خدا. هب هكوكارتر و شتابندي: ن﴾َعَمَٗلُُأ

ًزاَُصعّيٗدا﴿ -1 ر   .هايو گ هسبزیب ك: خا﴾ج 

مُح﴿ -3
َ
 .یاپنداشتي: آ﴾َحّسبحَتُُأ

 .هوكع در ي: غار وس﴾ٱلحَكهحف﴿ -3

 بود. ها نوشتها و داستان آنهدر آن نام هكیسنگ ه: تخت﴾ٱلَرقّيم﴿ -3

َوى﴿ -40
َ
 بردند. هردند و پناكشان فرارنيحفظ د یجوانان برا: ﴾ٱلحفّتحَيةُ ُأ

 حق. هرا هت بيداه: ﴾رََشٗدا﴿ -40

بحَنا﴿ -44 ُ ُفَََّضَ برديخواب سنگ ه: وآنان را ب﴾َءاذَانّّهمُحََُعَ  م.ين فرو

مُح﴿ -42  م.يردكدار يا را از خواب به: آن﴾َبَعثحَنَٰه 

َمٗدا﴿ -42
َ
 ا را.ه: تعداد سال﴾أ

َنا﴿ -41  و استوار ساختيم. یقو یشكيبايبا : ﴾َربَطح

 : سخن دوراز حق.﴾َشَطًطا﴿ -41

فَٗقا﴿ -41 ّرح  د.يور شوهرهاز آن ب یدر زندگ ه: آنچ﴾م 

ََٰورُ ﴿ -43  كند.ل میي: م﴾تََز

مُح﴿ -43 ه  رّض   شود.یند و دور مكیا عدول مه: از آن﴾َتقح

َوة ُ﴿ -43 ّنحهُ ُفَجح  از آن غار. یعيوس ی: جا﴾م 

حوَّصيدُّ﴿ -41  در آن. ها آستانينار غار ك: ﴾بّٱل
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ٗبا﴿ -41  : از ترس.﴾ر عح

مُح﴿ -43  م.يردكدار يب ی: آنان را از خواب طوالن﴾َبَعثحَنَٰه 

م﴿ -43  خود. یاههک: با س﴾بَّورّقّك 

َكَُٰ﴿ -43 زح
َ
 و.يكا نيحالل  ی: غذا﴾َطَعاٗماُأ

وا ُُإّن﴿ -20 َهر  مُحَُيظح  ابند.يا بر شما دست يشوند  ه: اگر از شما آگا﴾َعلَيحك 

نَا﴿ -24 ََثح عح
َ
 م.يساخت ها آگاه: مردم را از حال آن﴾َعلَيحّهمُحُأ

َ ا﴿ -22  ن.يقيگمان و بدون  ی: از رو﴾بّٱلحَغيحبُُّرََجح

بار﴾فّيّهمُحُت َمارُُّفَََلُ﴿ -22  ن.كن ها و تعدادشان مناقشهآن ه: پس در

 شد. یت وحيبرا هكرا بگو  یزيا چهآن هبار: در﴾َظَّٰهٗراُّمَرا ءُُٗإَّلُ﴿ -22

 انسان. یبرا يینماهت و رايداه: ﴾رََشٗدا﴿ -21

بحّۡصُح﴿ -21
َ
 موجودات. همه هناست بيب ه: خدا چ﴾بّهُُّأ

لحَتَحٗدا﴿ -23  .هگاه: پنا﴾م 

ّبُح﴿ -21 َسَكُُٱصح  با باش.كيمنوا بساز و ثابت قدم و شه: خود را ﴾َنفح

دُ َُلُ﴿ -21 مُحَُعيحَناكََُُتعح  ر.ينوا مگيخود را از مسلمانان ب ه: توج﴾َعنحه 

َفلحَنا﴿ -21 غح
َ
ۥُأ  م.يردك: قلب او را غافل ﴾قَلحَبه 

 ع و نابود ساختن.يا ضاي: اسراف ﴾ف ر ٗطا﴿ -21

َها﴿ -23 ادّق  َ  و دودآن. ها شعليا هه: سرا پرد﴾ِس 

لُّ﴿ -23 هح حم   .ها فلز گداختي: مانند دود روغن ﴾َكٱل

َتَفًقا﴿ -23 رح ُم   بد است. هگايدوزخ جا: ﴾َسا َءتح

94- ﴿ُ نُ َُجَنَٰت   .یميمحل اقامت دا یاهشته: ب﴾َعدح

94- ﴿ُ س  ند   ر.يحر ،كنرم و ناز یباي: د﴾س 

َق﴿ -94 تَبح  م.يضخ یباي: د﴾إّسح

َرا ئّّكُ﴿ -94
َ  ا.هها در حجله: تخت﴾ٱۡلح
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92- ﴿ُّ  : دو باغ.﴾َجَنتَيح

َما﴿ -92 َنَٰه   م.يردك ها را احاطه: اطراف آن﴾َحَففح

لََها﴿ -99 ك 
 
 قابل خوردنش را. یاههوي: م﴾أ

لّم﴿ -99 ّنحهَُتظح  .م نگرددكچ يهو محصول آن  هوي: از م﴾م 
نَا﴿ -99 َماُفََجرح  م.يساخت یان آن دو جاري: درم﴾ّخَلَٰلَه 

 : ثروت فراوان و پر درآمد.﴾َثَمرُ ﴿ -91

َعزُُّ﴿ -91
َ
 رومندترم.يشان نياران و خوكمه: با داشتن ﴾َنَفٗراُأ

 ست و نابود و خراب شود.ي: ن﴾تَبّيدَُ﴿ - 95

نَقلَٗبا﴿ - 91  بازگشت و سرانجام. ی: جا﴾م 

وََُُلَّٰكَنا ُ﴿ - 91 ُُٱلَِلُ ُه  ّ  پروردگار من است. یاو تعال ك: ذات پاميگویمن م ی: ول﴾َرب 

َباٗنا﴿ -10 سح  و آفت. همانند صاعق يی: بال﴾ح 

بّحَُ﴿ -10  هايو گ هسبزین بيا زميز يانگراسهگستان ير هباغ بن ي: و ا﴾َزلًَقاَُصعّيٗداَُفت صح

 ل شود.يتبد هو لغزند

ٗرا﴿ -14  ن فرورود.ي: در اعماق زم﴾َغوح

ّحيَطُ﴿ -12
 
 ست و نابود شد.ي: اموال و بوستانش ن﴾بَّثَمرّهّۦُأ

12- ﴿ُ َقل ّب  و حسرت  یمانياز پش هیناكد،يمالیم مه هخود را ب یاه: دست﴾َكَفيحهُُّي 

 است.

ََُُٰخاوَّيةُ ﴿ -12 وّشَهاََُعَ ر   بود. هخود افتاد هختيم رهای دره: بر سقف﴾ع 

حَوَلََٰيةُ ﴿ -11 ُُّٱل  ا از جانب خداست.هتن یروزي: نصرت و پ﴾لِّلَ

11- ﴿ ُ ٗباَُخريح قح  د.هدیک ميدوستان خود فرجام ن ه: خدا ب﴾ع 

 .يیبايو ز یبعد از شاداب هديو پوس ک: خش﴾َهّشيٗما﴿ -15

وه ُ﴿ -15 ر  َٰحُ ُتَذح َّي  نند.كیسان ميك كبرند و با خایا آن را مه: باد﴾ٱلر 

 ست.يآن ن یبر رو یزيچ چيه ،ارك: آش﴾بَارَّزةُٗ﴿ -13

 فر.يز و پاداش و كيرستاخ هوعد یفايا یبرا ی: وقت﴾َموحّعٗدا﴿ -11
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ُُو ّضعَُ﴿ -13  شود.یم هادهدستش ن هركس بهاعمال  ه: نام﴾ٱلحّكَتَٰب 

فّقّيَُ﴿ -13 شح  ترسان.: ﴾م 

 م.يشد هتبا یوا ی: ا﴾َيََٰويحلََتَنا﴿ -13

َغادّرُ َُلُ﴿ -13  گذارد.ینم ی: باق﴾ي 

ََٰها﴿ -13 َصى حح
َ
 است. هردكو ثبت  هشمار آورد ه: آن را ب﴾أ

وا ُ﴿ -50 د  ج   پرستش. هسجد هد نيسالم و احترام كن هآدم سجد ه: ب﴾ٓأِلَدمَُُٱسح

ٗدا﴿ -54  اور.يار و كمه: ﴾َعض 
بّٗقا﴿ -52  ت، دوزخ.كاله: محل ﴾َموح

وَها﴿ - 59 َواقّع   ند افتاد.ه: در آن خوا﴾مُّ

ّٗفا﴿ -59  بروند. هكيی: جا﴾َمۡصح

َنا﴿ -51 فح  م.يردكان يمختلف ب یاههويش ه: ب﴾َۡصَ

51- ﴿ُّ ل هر گونه: ﴾َمَثلُ ُك  
َ
ث
َ
ل  هكبا يز و زيانگ شگفت ی، معانیم

َ
ث
َ
در غرابت مانند م

 است.

نَةُ ﴿ -55 َولّيَُُس 
َ  اورند.يمان نيكن ساختن است اگر اهشير ه: سرنوشت گذشتگان ك﴾ٱۡلح

ب َٗلُ﴿ -55  .یارويار و روكا آشي: گوناگون ﴾ق 

وا ُ﴿ -51 ّحض   ن ببرند.يند و از بي: تا باطل نما﴾ِّل دح

ٗوا﴿ -51 ز   زاء.ه: تمسخر و است﴾ه 

ّكَنةًُ﴿ -53
َ
 مانع از. . . ،اريبس یاههپرد: ﴾...أ

 .يیسخت در حس شنوا ینيو سنگ یرك: ﴾َوقحٗرا﴿ -53

ئَّٗلُ﴿ -51  .هگاه: محل نجات و پنا﴾َموح

لّّكّهم﴿ -53  شان.ينابود كردن ا ی: برا﴾لَّمهح

َٰهُ ﴿ -10  وشع بن نون.يخود،  همراهجوان  ه: ب﴾لَّفَتى

َريحنَُُّمحَمعَُ﴿ -10 َحح  ا.يوستن دو دريپمهب ی: جا﴾ٱۡلح
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ّضَُ﴿ -10 مح
َ
ٗباُأ ق   سپرم.یم هرا یطوالن: زمان ﴾ح 

 شمار.یو رنج ب ی: خستگ﴾نََصٗبا﴿ -12

رََءيحت﴿ -19
َ
 .یخاطر دار ها بي همن خبر بد هب: ﴾أ

 .یورآطرز شگفت ه: ب﴾َعَجٗبا﴿ -19

َناَُما﴿ -11  م.يش بوديم و در جستجويخواستیما م ه: آنچ﴾َنبحغُُّك 

تََدا﴿ -11 ُ ُفَٱرح  بودند برگشتند. هآمد هكیهرا ه: ب﴾َءاثَارّهَّماََُعَ

 ردند.كش را دنبال میيخو یاه: نشان قدم﴾قََصٗصا﴿ -11

 . ÷ : خضر﴾َعبحٗدا﴿ -15
ٗدا﴿ -11  ابم.يدست  یريخ هكار خود ب ها بي یو درست ی: راست﴾ر شح

ا﴿ -11 ٗ بح  : علم و معرفت.﴾خ 

34- ﴿ُ ٗراُاَشيح  ب.يا عجيست يار بس ناشاك: ﴾إّمح

ّنَُُلُ﴿ -39 اُت رحهّقح ٗ  ل نكن.ير و تحمي: بر من سخت نگ﴾ع سح

31- ﴿ُ ٗراُاَشيح  ار ناپسند و زشت.يار بسك: ﴾نُّكح

ا﴿ -33 بَوح
َ
 دند.ي: امتناع ورز﴾فَأ

 زد.يسرعت فرور هدم شود و به: من﴾يَنَقَضُ﴿ -33

وّيلُّ﴿ -31
ح
 و سرانجام... هجينت: ﴾...بَّتأ

 ا.هآن یش روي: پ﴾َوَرا َءه م﴿ -33

ٗبا﴿ -33  بدون حق.: ﴾َغصح

َما﴿ -10  كنند. یرويا از فرط محبت از او پيا را وادار كند ه: آن﴾ي رحهَّقه 

ةُٗ﴿ -14  ن و با صالح.يد كا پاي ی: دور از بد﴾َزَكوَٰ

قحَرَبُ﴿ -14
َ
اُأ ٗ بانتر با پدر و مادر و فرمانه: م﴾ر ۡحح  برتر از آن دو.ر

َماَُيبحل َغا ُ﴿ -12 َده  ش 
َ
 ند.مال عقل و قوت خود برسك ه: ب﴾أ

ُُّذّي﴿ -19 َنيح  مت.كم حهم علم داشت و ه هكیصالح ه: پادشا﴾ٱلحَقرح
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 دن آن.يسير ه: علم و را﴾َسبَٗبا﴿ -11

تحبَعَُ﴿ -15
َ
 رساند.مغرب می هاو را ب هكرفت  یهرا ه: پس ب﴾َسبًَباُفَأ

11- ﴿ُ ر ب  ُ ُّفَُُتغح  ند.كیغروب م یاهآفتاب در چشم هكد يرسینظر م ه: ب﴾َعيح

 .هايِگل س ،: ِگل آلود﴾َۡحّئَة ُ﴿ -11

ٗنا﴿ -11 سح  ت.يداهحق و  ه، دعوت بيیويكش ني: رو﴾ح 

ٗراَُعَذاٗبا﴿ -13  د.يز و شديانگ وله: عذاب ﴾نُّكح

ا﴿ -30 ٗ  ل لباس و مسكن.ياز قب ی: پوشش﴾ّسَتح

ا﴿ -34 ٗ بح  امل.ك یه: آگا﴾خ 

 ار بلند.يبس هوك: دو ﴾ٱلَسَديحنُّ﴿ -39

وجَُ﴿ -31 ج 
ح
وجَُُيَأ ج 

ح
 افث بن نوح.ياز نسل  هلي: دو قب﴾َوَمأ

 م.ي: از اموال خود كمكت كن﴾َخرحًجا﴿ -31

ا﴿ -31  ابند.ينتوانند بر ما دست  هكیواري: د﴾َسد ٗ

ًما﴿ -35  م و استوار.ك: سد مح﴾َردح

َبرَُ﴿ -31 َّديدُُّز   ن را.هم آي: قطعات بزرگ و ضخ﴾ٱۡلح

31- ﴿ُّ  .هوكان آن دو ي: م﴾ٱلَصَدَفيح

ٗرا﴿ -31  را. ه: مس گداخت﴾قّطح

وه ُ﴿ -33 َهر   : از آن باال بروند.﴾َيظح

ٗبا﴿ -33  و صالبت آن. یت سختهاز ج ی: سوراخ﴾َنقح

ۥ﴿ -31  ند.كیسانش ميك ك: با خا﴾َدََك ءََُُجَعلَه 

 زند.يآمیزنند و می: موج م﴾َيم وجُ ﴿ -33

ورُُّّفُُن فّخَُ﴿ -33  شود. هديز دميرستاخ ه: نفخ﴾ٱلصُّ

 م.يضخ ه: پرد﴾ّغَطا ءُ ﴿ -404

ٗلُ﴿ -402  ا.هاز آن يیرايپذ یا براي: منزل ﴾ن ز 
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ٗنا﴿ -405  ت بطالن اعمالشان.هاز ج ی: منزلت و اعتبار﴾َوزح

َدوحّسُ﴿ -403  شت.هب ین جايترهن و بي: باالتر﴾ٱلحفّرح

 : انتقال.﴾ّحَوٗلُ﴿ -401

 سند.ينویبا آن م هكاست  یاه: ماد﴾َمَدٗدا﴿ -403

ُُل ََّكَّمَّٰتُ﴿ -403 ّ  من. یمت خداك: علم و ح﴾َرب 

رُ ََُلَفّدَُ﴿ -403 َحح  ش.يو افزا کمك: َمَدًدارسد. یمان يپا ها بي: آب در﴾ٱۡلح

م ۀسور
َ
ي ر
َ
 م

اُنَّدا ءًُ﴿ -9  د.يس آن را نشنكچ يه هكیانهن ی: دعا﴾َخفّي ٗ

مُ َُوَهنَُ﴿ -1  است. هف شدي: استخوانم سست و ضع﴾ٱلحَعظح

ا﴿ -1  د.ينوم یچ زمانيه: ﴾َشقّي ٗ

5- ﴿ُ ت  َّٰلَُُّخفح حَمَو  ود بودند.هیاران كم، از بدكمناياز بستگان خود ب: ﴾ٱل

 نم باشد.يبعد از من جانش هكی: فرزند﴾َوِّل ٗا﴿ -5

ا﴿ -1  ت خودت باشد.يگفتار و عمل مورد پسند و رضا ه: ب﴾رَّضي ٗ

َنَُٰ﴿ -1
َ
ونُ ُأ  شود.یم ه: چگون﴾يَك 

ا﴿ -1  ست.ين یمداوا شدن هكی: حالت﴾ّعتّي ٗ

 ام تا تو را سپاسگزار باشم.هبر تحقق خواست یاه: نشان﴾َءايَةُٗ﴿ -40

ا﴿ -40  .یدار یگريعلت د هو ن یگنگ هامل، نك: سالمت ﴾َسوّي ٗ

َراّبُُمّنَُ﴿ -44 حّمحح  رد.كیدر آن خدا را عبادت م هك یاها خانينماز خواندن  ی: جا﴾ٱل

مَُ﴿ -42  پرستش.: دانش تورات و ﴾ٱۡلح كح

بانهم ﴾َحَناٗنا﴿ -49  با مردم. یر

ةُٗ﴿ -49  .هاز گنا كیا پايت ك: بر﴾َزَكوَٰ

اََُكنَُ﴿ -49  ار بود.كزيهبردار و پر: فرمان﴾تَقّي ٗ
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يحهَُُّوبََر ا﴿ -41 َّٰلَ بان بود.ها مهبرد و با آنی: از پدر و مادرش فرمان م﴾بَّو  ر

اَُجَباًرا﴿ -41  خدا.بر و مخالف فرمان ك: مت﴾َعّصي ٗ

 رفت. هک گوشي ها به: تن﴾ٱنتَبََذتحُ﴿ -41

 ل را.ي: جبرئُروَحَنا. یاه: پرد﴾ّحَجاٗبا﴿ -43

ا﴿ -43 اُبََۡشٗ  : انسان خوش اندام.﴾َسوّي ٗ

َلَٰٗما﴿ -43 اُغ   خلقت. هزكيو پا هاز گنا كپا ی: پسر﴾َزكّي ٗ

ا﴿ -20  ار.ك: زنا ﴾بَغّي ٗ

اَُمََكٗنا﴿ -22  مردم.دور از  هوك: پشت ﴾قَّصي ٗ

َجا َءَها﴿ -29
َ
ُُفَأ حَمَخاض   مان او را آورد.ي: و درد زا﴾ٱل

ٗيا﴿ -29 اُنَسح  باشد. ها نداشتهدر دل يیچ جايه هك كارزش و متروی: ب﴾َمنّسي ٗ

ََٰها﴿ -21  رد.كاو را صدا  یسيا عيل ي: جبر﴾َفَناَدى

ا﴿ -21  .ها پسر بلند مرتبيآب  ی: جو﴾َِسّي ٗ

اُر َطٗبا﴿ -25  .ها تازي هديرس هوي: م﴾َجنّي ٗ

ّي﴿ -21  ن.يگهاندو ه: خوش باش ن﴾َعيحٗناُقَر 

23- ﴿ُ اُاَشيح  ست.يار ناشايبس یزي: چ﴾فَرّي ٗ

دُُّّفََُُكنَُ﴿ -23 حَمهح اُٱل  است. هوارهدر گ هكیر خواريش كودك: با ﴾َصبّي ٗ

ّتَُُوَبَر ا﴿ -92 َّٰلَ بان باشم و گرامه: با مادرم م﴾بَّو  بدارم.ش ير

ونَُ﴿ -91 ََت   نند.كیم جدل مهبا  هودهیا بيدارند  ک: ش﴾َيمح

ٗراُقََضُ ﴿ -95 مح
َ
 ند.ك هرا اراد یزيجاد چي: خدا ا﴾أ

ّمعُح﴿ -91 سح
َ
بحّۡصُحُبّّهمُحُأ

َ
 ور است.آ ا شگفتهآن يینايو ب يی: شنوا﴾َوأ

ةُُّيَوحمَُ﴿ -93 َ َسح  د.ي: روز ندامت شد﴾ٱۡلح

اُّصَرَٰٗطا﴿ -19  .یهاز گمرا هندهدراست و نجات  ه: را﴾َسوّي ٗ

ا﴿ -11  ار نافرمان.ي: بس﴾َعّصي ٗ
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 م.هنم كناره، در جهمراه: ﴾َوِّل ٗا﴿ -15

ّنُ﴿ -11 رح ج  اَُوٱهح  از من دور شو. هشيمه ی: برا﴾َملّي ٗ

ا﴿ -13 بان.هار مي: بس﴾َحفّي ٗ  ر

ا﴿ -11  .هرهبید و بي: نوم﴾َشقّي ٗ

قُ ُلَّسانَُ﴿ -50  نند.كیاد مي يیويكن ها را بهان آني: تمام اد﴾ّصدح

حلَٗصاََُكنَُ﴿ -54  بود. هديرسالت برگز ه: خدا او را ب﴾ُم 

اُقََربحَنَٰهُ ﴿ -52  م.يم و در آن حال با او سخن گفتيساخت يک: او نزد﴾ََّنّي ٗ

تَبَيحَنا﴿ -51  م.يدينبوت برگز ه: ب﴾ٱجح

ا﴿ -51  ردند.كیم هی: از ترس خدا گر﴾ب ّكي ٗ

 : فرزند بد.﴾َخلحف﴿ -53

نَُ﴿ -53  »ا يدند يند دهخود را خوا یهگمرا ی: جزا﴾َغيًّاُيَلحَقوح
َ
 نم.هاست در ج يیواد «یغ

ا﴿ -14 تّي ٗ
ح
 .ی: آمدن﴾َمأ

ًوا﴿ -12  .هودهیا سخن بي: زشت ﴾لَغح

ا﴿ -15  .هرگز نه ،در ذات و صفتات او ،: مانند﴾َسّمي ٗ

ا﴿ -11  اند.هزانو درآمد ه: از شدت ترس ب﴾ّجثّي ٗ

ا﴿ -13  ا فسق.يور ها تي ینافرمان: از ﴾ّعتّي ٗ

ا﴿ -30  دن.يشك یا رنج و سختيداخل شدن  ی: برا﴾ّصلّي ٗ

 نم قرار دارد.هج یبر رو هك: وارد دوزخ شود با گذشتن از صراط ﴾َوارّد َها﴿ -34

 باست.يونتش زكس ی: جا﴾َمَقاٗماَُخريح ُ﴿ -39

َسنُ ﴿ -39 حح
َ
 وتر است.يك: جلسات و اجتماعاتش ن﴾نَّدي ٗاُأ

نُ قَُ﴿ -31  : مردمان.﴾رح

َسنُ ﴿ -31 حح
َ
َثَٰٗثاُأ

َ
 .هريل فرش، لباس و غياند از قبهتر داشتهب یل زندگي: وسا﴾أ

ٗيا﴿ -31  ر و منظر.ه: ظا﴾رّءح
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دُح﴿ -35 د   كند.الكش نمیه هكباريد و هدیلت مهاو م ه: پس خدا ب﴾ََّلُ ُفَلحَيمح

35- ﴿ُ َعف  ضح
َ
نٗداُأ  تر است.مكف و يارانش ضعي: ﴾ج 

اَُخريح ُ﴿ -31  تر دارد.: سرانجام خوب﴾َمَردًّ

فََرَءيحت﴿ -33
َ
 .همن خبر بد ه: ب﴾أ

َطلَعَُ﴿ -31
َ
 ام است.هاستف ،هردكشف كب را يا اسرار غي: آ﴾ٱلحَغيحَبُُأ

دُُّ﴿ -33  م.ييافزایا ميم يگردانیمی مي: بر او دا﴾ََّل ۥَُنم 

ا﴿ -14  عزتشان باشد. هیع و ناصر و مايشف: ﴾ّعز ٗ

ا﴿ -12  ا ناصر.يعزت  هیما ها نهآن یذلت و خوار هی: ما﴾ّضدًّ

مُح﴿ -19 زُّه  اُتَؤ  ز ٗ
َ
 آورند.یجان ميه هنند و بكیق ميتشو یمعاص ها را به: آن﴾أ

 .ه: سوار﴾َوفحٗدا﴿ -15

ٗدا﴿ -11 پاي ه: تشن﴾وّرح  .هان تشنيا مانند چار

13- ﴿ُ اُاَشيح  ست را.يز زشت و ناشاي: چ﴾إّد ٗ

نَُ﴿ -30  گردند. یا متالشهن سخن آسمانيا یاز زشت :﴾ّمنحهُ َُيَتَفَطرح

َبال ََُُّتّرُُّ﴿ -30 ّ
اُٱۡلح  زند.يا فرورههوك: ﴾َهدًّ

ا﴿ -31 د ٗ  ا.ه: محبوب دل﴾و 

اُقَوحٗما﴿ -33  سركش و باطل پرست را. ه: گرو﴾لُّ ٗ

نُ ﴿ -31 ُ﴿ ا.ه: نسل﴾قَرح ّسُّ  .یدانیا مي ینيبیا مي یآبی: م﴾َت 
َز ا﴿ -31  .يین صدايتر: كم﴾رّكح

 هط ۀسور

َقُ ﴿ -4  كنی. هخود را خست ،و تأسف قومت ه: تا از اندو﴾لّتَشح

5- ﴿ُ َتَوىَُُٰٱلحَعرحّشََُُعَ  سزاوار جاللت اوست. هكيی: استوا﴾ٱسح

ىَََُُٰتحَتَُُما﴿ -1  ن.يزم یا ماوراياست  هردكان هپن كخا هكرا  ه: آنچ﴾ٱلََثَ
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َفُ﴿ -3 خح
َ
 گذرد.ین مهذ هب هدل و آنچ یانه: سخن ن﴾أ

40- ﴿ُ ت   دم.يد ی: آتش﴾نَاٗراَُءانَسح

 از آتش را بر سر چوب. یاه: شعل﴾بَّقبَس﴿ -40

 نم.كدا يپ يینماها رايابم يرا ب ه: را﴾ه ٗدى﴿ -40

َقَدّسُ﴿ -42 حم   .كا مباري هزكيپا: ﴾ٱل

ٗوى﴿ -42  است. يی: نام واد﴾ط 

َكادُ ﴿ -45
َ
فّيَهاُأ خح

 
 ان دارم.هنيز نوقت آمدن قيامت را نزديک است از خودم : ﴾أ

 .یشو كاله ه: آنگا_َفََتحَدىَُٰ﴿ -41

ا ُ﴿ -41 تََوَكؤ 
َ
 نم.كیم هكیرفتن و مانند آن بر او ت هنگام راه: ﴾َعلَيحَهاُأ

41- ﴿ُ ه شُّ
َ
 زد.يش برياهزنم تا برگین درخت را مي: با ا﴾بَّهاُأ

َرىَُُٰارّب َُمُ﴿ -41 خح
 
 گر.يد یاهازي: منافع و ن﴾أ

َعََُُٰحَية ُ﴿ -20  ع.يپر جنب و جوش و سر یمار: ﴾تَسح

وَلَُُّٰسرَيَتَها﴿ -24
 اش.یحالت اول هب: ﴾ٱۡلح 

 چپ. یر بازويت زيلوهپ ه: ب﴾َجَناّحَكُُإَّلَُٰ﴿ -22

 : روشنتر از آفتاب.﴾َبيحَضا ءَُ﴿ -22

22- ﴿ُّ و ءُ َُغريح  و مانند آن. یسي: بدون پ﴾س 

 است. هاز حد تجاوز كرد یو ستمگر یشك: در سر﴾َطَغَُٰ﴿ -21

 ن.يمكار و معه: ﴾َوزّيٗرا﴿ -23

رّي﴿ -94 زح
َ
 ا قوت مرا.ي: پشت مرا ﴾أ

وتّيَتُ﴿ -91
 
لََكُُأ ؤح  شد. هتو داد هشت بهو خوا ه: خواست﴾س 

َم ُُّّفُُفَٱقحّذفّيهُّ﴿ -93  نداز.يل بين یايدر هپس او را ب: ﴾ٱِلح

َنعَُ﴿ -93 َُُِّٰل صح بر نظر من ي: تا ز﴾َعيحّنُ ََُعَ  .یشو هیتر

ل هُ َُمن﴿ -10 ف  ب یدارهرد، نگين را بگيا هكیسك: ﴾يَكح  د.ياش نماهیو تر
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 دار تو خوشحال شود.يد ه: ب﴾َعيحن َهاَُتَقرَُ﴿ -10

ت وٗناَُفَتَنََٰكُ﴿ -10  م.يا نجات دادها تو را از محنته: بار﴾ف 

َُُّٰجئحَتُ﴿ -10 َدر ََُُعَ
مصر  هبود ب هشد نييآغاز رسالتت تع یبرا هكی: موافق زمان﴾قَ

 .یبازگشت

ت َكُ﴿ -14 َطَنعح ّسَُُوٱصح  دم.يحجت خود برگز ه: تو را برای رسالت و اقام﴾٤١َّلَفح

رّيُّفُُتَنَّياَُلُ﴿ -12  د.ينكن یغ رسالت من سستي: در تبل﴾ذّكح

ر َطُ﴿ -15  د.ينما هما عجل هنجكش ه: ب﴾َعلَيحَنا َُُيفح

َغَُٰ﴿ -15  د.يفزايان بيو طغ یشكسر ه: ب﴾َيطح

َما ُُإّنَّنُ﴿ -11  ستم.هبان شما همن حافظ و نگ: ﴾َمَعك 

 آن سازگار است. هت مربوط بيبا منافع و خصوص هكاء را يل اشك: ش﴾َخلحَقهُ ﴿ -50

 .هاو نشان داد هر و صالح اوست بيخ هب ه: آنچ﴾َهَدى﴿ -50

ونُُّبَال َُُفَما﴿ -54 ر   د شد؟هخوا هچ ه: پس حالت ملل گذشت﴾ٱلحق 

ُُلُُّيَضَُُّلُ﴿ -52 ّ  ست.ين هديز از علم پروردگار من پوشيچ چيه: ﴾َرب 

ٗدا﴿ -59  .كودكش مانند رختخواب يمحل آسا: ﴾َمهح

ب َٗلُ﴿ -59  د.يرویا مهش بر آنيخو یاهیازمندين یبرا هكیاهه: را﴾س 

َوَٰٗجا﴿ -59 زح
َ
 ال مختلف.كاش ها بي: گوناگون ﴾أ

 ص گوناگون.يصفات و خصا ه: ب﴾َشَتَُٰ﴿ -59

ّلُ﴿ -51 و 
 
ّ  رت.يصاحبان خرد و بص ی: برا﴾ٱَلَُّهَُُٰۡل 

َبَُٰ﴿ -51
َ
 د.يمان و اطاعت امتناع ورزي: از ا﴾أ

ٗوىَُمََكٗنا﴿ -51  موار.هدان يا مي هانيم ی: جا﴾س 

ّيَنةُُّيَوحمُ ﴿ -53  د شما.ي: روز ع﴾ٱلز 

 بزند.ب يفر ها دست بهآن هليوس هب هكرد ك: ساحرانش را جمع ﴾َكيحَدهۥ ُفََجَمعَُ﴿ -10

مُح﴿ -14  د.يشو كاله: ﴾َويحلَك 
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م﴿ -14 ّحتَك   رد.كد ه: پس شما را نابود خوا﴾فَي سح

وا ُ﴿ -12 َِسُّ
َ
َوىَََُُٰأ  م راز گفتند.ه: در خفا با ﴾ٱَلَجح

مُ ﴿ -19 ثحَلَُُٰبَّطرّيَقتّك  حم   عت برتر شما را.يو روش و شر ه: را﴾ٱل

وا ُ﴿ - 11 ّع  َجح
َ
مُحُفَأ  هد و بيدقت جمع كن هخود را ب یاهرنگي: پس تمام ن﴾َكيحَدك 

 د.يهكامل سحر خود را انجام د یداريو پا یتوانمند

فحلَحَُ﴿ -11
َ
 ابد.يمطلوب خود دست ه: ب﴾أ

وحَجَسُ﴿ -13
َ
ّسهُُّّفُُفَأ  رد.كاد خود احساس ها در نيرد كان ه: ن﴾َنفح

 بلعد.یسرعت م ه: ب﴾تَلحَقف﴿ -13

 است. هديآفرما را  هكی: و ذات﴾َفَطَرنَاَُوٱَلّي﴿ -32

 دارد. هزكيپا كفر و شرك یاهی: خود را از آلودگ ﴾تََزَكُ﴿ -31

33- ﴿ُّ ِسح
َ
 از مصر برو. ه: با بندگان من شبان﴾بّعَّبادّيُأ

 ، بدون آب و ِگل.ک: خش﴾يَبَٗسا﴿ -33

َُُلُ﴿ -33  دن فرعون و لشكرش نترس.ي: از رس﴾َدَرَٗكُُتََخَٰف 

 باش. هم نداشتيم به: از غرق شدن ﴾ََّتحَشََُُٰلُ﴿ -33

برد. ها را برداشت و به: امواج خروشان آن﴾َفَغّشَيه م﴿ -31  كام خود فرو

َمنَُ﴿ -10 يح
َ  ن مانند عسل.يريش یصمغ ه: ماد﴾ٱۡلح

 .یسمان هور بهمش ه: پرند ﴾َوٱلَسلحَوىَُٰ﴿ -10

ا َُُلُ﴿ -14 َغوح  د.ينكا ستم ني ی: ناسپاس﴾َتطح

مُحَُفيَّحَلُ﴿ -14  شود.و ثابت می : بر شما الزم﴾َعلَيحك 

 نم افتاد.هج ها بيشد  كاله:  ﴾َهَوى﴿ -14

َجلََكَُُما ُ﴿ -19 عح
َ
 واداشت؟ هعجل هز تو را بيچ ه: چ﴾أ

َمَكَُُفَتَنا﴿ -15  م.يندكاف هفتن ها بيم ي: قومت را آزمود﴾قَوح

ّسٗفا﴿ -11
َ
 ن.يار خشمگيا بسين ي: حز﴾أ
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 د.يمانیثابت و استوار من من يد هب هكد يداشت ه: با من وعد﴾َموحّعّدي﴿ -11

 قدرت و توان خود. ه: ب﴾بَّملحّكَنا﴿ -13

َزاٗرا﴿ -13 وح
َ
 را. یانها گناين يسنگ یاه: بار﴾أ

ّن﴿ -13  ان مصر.يورات قبطي: از ز﴾ٱلحَقوحمُُّزّيَنةُُّم 

َٗلُ﴿ -11  سرخ. ی، از طالهگوسال ه: مجسم﴾َجَسٗداُّعجح

َوار ََُُّل ۥ﴿ -11  : مانند گاو صدا داشت.﴾خ 

 رت ساخت.يز ناگزيچ ه: چ﴾َمَنَعَكَُُما﴿ -32

ب َكَُُفَما﴿ -35  ؟یرا چرا انجام داد كار خطرناكن ي: ا﴾َخطح

حت ُ﴿ -31  شدم. هرت آگايبص ه: ب﴾بَۡص 

ثَرُّ﴿ -31
َ
ولُُّأ  ل.ير سم اسب جبريز ك: خا﴾ٱلَرس 

ت َها﴿ -31  انداختم. هورات ذوب شدي: پس آن را در ز﴾َفَنَبذح

31- ﴿ُ  داد. هو جلويكبا و ني: ز﴾َسَولَتح

 نشو. يکمن نزد هم بهشوم و تو ینم يکتو نزد ه: من ب﴾ّمَساَسَُُلُ﴿ -33

 م.ينكیاش مهندك: پرا﴾ََلَنّسَفَنهُ ﴿ -33

ًرا﴿ -400  ن بخاطر اعراض از قرآن.ي: عذاب سنگ﴾وّزح

رحٗقا﴿ -402  .ها تشنينا يا نابيبود چشم ك: ﴾ز 

 نند.كیگفتگو مم هبا  هسته: آ﴾َيَتَخََٰفت ونَُ﴿ -409

مُح﴿ -401 َثل ه  مح
َ
 تر داشت.هديبرتر و روش پسند هشياند هكیسك: ﴾َطرّيَقةًُُأ

َها﴿ -405  كند.یم هباد پراكند ۀوسيل ها را بهكند يا آنیا را از بيخ مهآن: ﴾يَنّسف 

 .یو آباد هاين صاف فاقد گي: زم﴾قَاٗعا﴿ -401

َصٗفا﴿ -401  .هايگیا بيموار هن ي: زم﴾َصفح

 پست. ی: جا﴾ّعوَٗجا﴿ -403

ٗتا﴿ -403 مح
َ
 بلند. ی: جا﴾أ
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پینم یاهچ دعوت شديه: ﴾ََّلُ ُّعَوجََُُلُ﴿ -401  ند.ك یچيتواند از آن سر

ٗسا﴿ -401  .هستهآ ی: صدا﴾َهمح

وه َُُعَنّتُ﴿ -444 حو ج   شوند.یا فرمانبردار مه: انسان﴾ٱل

 ر.يد و فنا ناپذيجاو ی: در برابر خدا﴾لّلحَح ُّ﴿ -444

 ان.هامور ج یان و مجريانهبان جه: نگ﴾ٱلحَقيُّومُّ﴿ -442

لحٗماَُۡحََلُ﴿ -442  فر را بر دوش گرفت.كو  ك: بار شر﴾ظ 

ٗما﴿ -442  م شدن ثوابش.ك: از ﴾َهضح

َنا﴿ -449 فح  م.يردكان يمختلف ب یاهروش ه: در قرآن ب﴾فّيهَُُّۡصَ

ٗرا﴿ -449  : پند و عبرت را.﴾ذّكح

َضُ ﴿ -441 قح  : بر تو كامل گردد.﴾إَِّلحَكُُي 

نَا ُ﴿ -445  م.يفرستاد یا وحيم يآدم دستور داد ه: ب﴾َءاَدمَُُإَّلُ َُعّهدح

َبَُٰ﴿ -441
َ
 د.يامتناع ورز هبر از سجدك: با ت ﴾أ

َرىََُُٰلُ﴿ -441  .یشوینم هنه: بر﴾َتعح

َحََُُٰلُ﴿ -443  .یريگیآفتاب قرار نم ی: در برابر گرما﴾تَضح

 رود.ین نمي: از ب﴾َيبحَلََُُٰلُ﴿ -420

َما﴿ -424 َٰءت ه   : عورتشان.﴾َسوح

 بچسبانند. هردندكك: شروع ﴾ََيحّصَفانَُُّطفَّقا﴿ -424

 رد.ك یل نافرمانيتأ ها بيو هس ه: آدم ب﴾َءاَدمُ َُعَصُ ﴿ -424

َتَبَٰهُ ﴿ -422 بينبوت بر گز ه: او را ب﴾ٱجح  د.ين خود گردانيد و از مقر

 در گورش. ،دشوار : حالت سخت و﴾َضنَٗكَُُمعّيَشةُٗ﴿ -421

فَلَمُح﴿ -421
َ
دُُّأ مُحَُيهح  ار نشد.كن غافالن سرانجام گذشتگان آشيا ها بي: آ﴾لَه 

َناَُكمُح﴿ -421 لَكح هح
َ
 را. هگذشت یاهثرت نابود ساختن ما امتك: ﴾أ

ّلُ﴿ -421 و 
 
ّ  رت.يصاحبان عقل و بص ی: برا﴾ٱَلَُّهَُُٰۡل 
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 ابد.يشان سرعت نابودی ه: الزم بود ك﴾لَّزاٗماُلَََكنَُ﴿ -423

َجلُ ﴿ -423
َ
ُُأ َسم ٗ  عطف است. ﴾ََكَّمة ُ﴿ هب ،امتي: روز ق﴾مُّ

دَُُّسب ّحُح﴿ -490  ت را حمد و ثنا بگو.ي: نماز بخوان و خدا﴾َرب َّكُُِّبَمح

490- ﴿ُ ي 
 از شب. ی: ساعات﴾ٱَِلحلَُُّءانَا 

َوَٰٗجا﴿ -494 زح
َ
مُحُأ ّنحه   فار.كاز  یاهه: گرو﴾م 

َرةَُ﴿ -494 ةُُّزَهح َيَوَٰ نحيَُُٱۡلح  ا.يزندگی دن يیباينت و زي: ز﴾اٱلُّ

مُح﴿ -494 تَّنه   م.يها قرار دهآزمون و امتحان آن هليا را وسهيیباين زي: تا ا﴾فّيهَُُّّلَفح

 ن.ي: قرآن اعجاز آفر﴾بَي َّنةُ ﴿ -499

ّن﴿ -491  امبران.يش از بعثت پي: پ﴾َقبحلّهّۦُم 

 م.يآخرت عذاب و رسوا شودر :  ﴾ََنحَزى﴿ -491

495- ﴿ُ ب ّص  ََتَ  د.يستهآن  هجي: در انتظار نت﴾مُّ

َرَّٰطُ﴿ -495 ّ  م.يمستق ه: را﴾ٱلَسوّي ُُّٱلص 
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 انبياء ۀسور

ََتََبُ﴿ -4  شد. يک: نزد﴾ٱقح

2- ﴿ُ حَدث   .هافتينزول  ه: تاز﴾َمُّ

وا ُ﴿ -9 َِسُّ
َ
َوىُأ  دند.يوشكان داشتن راز خود ه: در پن﴾ٱَلَجح

َغَٰث ُ﴿ -5 ضح
َ
َلَِٰۢمُأ حح

َ
 شان است.يپر یاه: خواب﴾أ

 ا دارندگان جسد.يا هكري: پ﴾َجَسدُٗ﴿ -1

مُحُفّيهُّ﴿ -40 ر ك   ا شرف شماست.ي: در آن پند و اندرز ﴾ذّكح

َناَُكمُح﴿ -44  م.يردك كالهرا  یاري: بس﴾قََصمح

وا ُ﴿ -42 َحسُّ
َ
َسَنا ُُأ

ح
 ردند.كد ما را احساس ي: عذاب شد﴾بَأ

ون﴿ -42 ك ض   زند.يگریسرعت م هب :﴾يَرح

ت مُح﴿ -49 تحرّفح
 
 د.يكرد ید پس سركشيداشت هكیه: در آن نعمت و رفا﴾فّيهُُّأ

 .هدرو شد هاي: مانند گ﴾َحّصيًدا﴿ -45

 اش خاموش شود.هشعل هكیمانند آتش ،جانی: ب﴾َخَّٰمّدين﴿ -45

ٗواَُنَتّخذَُ﴿ -43  ل زن و فرزند.يم از قبيريبگ یسرگرم ی: برا﴾لَهح

41- ﴿ُ ّذف  َق َُُّنقح  م.يافكنی: حق را م﴾بّٱۡلح

هُ ﴿ -41 َمغ   ند.كی: باطل را نابود م﴾َفيَدح

 است. یان رفتني: از م﴾َزاهّقُ ﴿ -41

حَويحل﴿ -41  نم.هاست در ج يیا وادي يیا رسوايت كاله: ﴾ٱل

ونََُُلُ﴿ -43 ّس  َتحح  شوند.ینم ه: رنجور و در ماند﴾يَسح

ونََُُلُ﴿ -20 َت    نند.كینم یعبادت سست ح وي: در تسب﴾َيفح

مُح﴿ -24 ونَُُه   .هرگز نهنند، كیم ها را زندهها مرده: آن﴾ي نّۡش 

 شدند.یران ميری و كشمكش ويدرگ هجيا نابسامان و در نته: نظام آن﴾لََفَسَدتَا﴿ -22
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ا﴿ -21  ستند.ه: فرشتگان دختران خدا : گفتند﴾َوَلٗ

ونَُ﴿ -21 فّق  شح  راسانند.ه: ترسان و ﴾م 

 بودند. هديم چسبهن با ي: آسمان و زم﴾َرتحٗقاََُكَنَتا﴿ -90

َما﴿ -90 َنَٰه   م.يم جدا ساختهوا از ه هواسط ها را به: پس آن﴾َفَفتَقح

90- ﴿َُ ءُ ُك   ا نبات.يوان يح ،هر موجود نشو و نما كننده: ﴾َح  ََُُشح

 دار.يپا یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -94
ن﴿ -94

َ
 را نجنباند. اهن آنيتا زم: ﴾بّّهمُحُتَّميدَُُأ

ب َٗلُُفَّجاٗجا﴿ -94  .بزرگ و پر رفت وآمد یاهه: را﴾س 
ٗفا﴿ -92 وٗظاَُسقح  .یا دگرگوني: سقف محفوظ از سقوط ﴾ََمحف 

99- ﴿
 ُ  تاب.ه: آفتاب و م﴾ك  

ونَُيَسُحُفَلَكُ ُّفُ﴿ -99  ستند.ها در آسمان روان يچرخند یم ی: در مدار﴾بَح 

م﴿ -95  م.يهاز وضع شما آگا هكنيبا ا ،مييآزمای: شما را م﴾َنبحل وك 

ونََُُلُ﴿ -93 فُّ  نند.كتوانند دفع ی: نم﴾يَك 

َتةُٗ﴿ -10  ان.ه: ناگا﴾َبغح

 اندازد.یرت ميشت و حهد ها را به: و آن﴾َفَتبحَهت ه م﴿ -10

ون﴿ -10  شوند.یم هلت داده: م﴾ي نَظر 

 ا نازل شد.يرد ك ه: پس عذاب احاط﴾فََحاق﴿ -14

م﴿ -12 لَؤ ك   ند.كیشما را حفظ و حراست م: ﴾يَكح

َحب ونَُ﴿ -19  شوند. کمكا يشوند  هو نجات داد ه: پنا﴾ي صح

َحة ُ﴿ -11  .كیاند ی: بخش﴾َنفح

َطُ﴿ -13  عدل. یا داراي: عدالت ﴾ٱلحقّسح

ين چيز.کوزن كوچ هب: ﴾َحَبة ُُّمثحَقاَلُ﴿ -13  تر

ون﴿ -13 فّق  شح  راسانند.ه: ترسان و ﴾م 
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 د.ياهخود ساخت هكیاه: بت﴾ٱَِلَماثّيل ُ﴿ -52

نَُ﴿ -51  است. هردكجاد يا را اه: آن﴾َفَطَره 

َذَٰذًا﴿ -51  .هپارهو پار ه: شكست﴾ج 

14- ﴿ ُ ََُُّعَ ي  عح
َ
 : در برابر چشم مردم.﴾ٱَلَاّسُُأ

وا ُ﴿ -15 َُُٰن ّكس   ز رو آوردند.يباطل و ست ه: ب﴾ر ء وّسّهمُحََُعَ

13- ﴿ُ ف  
 
مُحُأ  شود.یم هگفت یزينگام زشت و ناپسند دانستن چه هاست ك ی: گفتار﴾لَك 

ۡرّضُُإَّلُ﴿ -34
َ  ن شام رفتند.يسرزم یسو ه: ب﴾ٱۡلح

 اش.هبر خواست ها عالوي: بخشش ﴾نَافّلَةُٗ﴿ -32

 ردار.كو زشت  هشيفساد پ ه: گرو﴾َسوحء ُُقَوحمَُ﴿ -31

َرحثُّ﴿ -31  انگور. كا تايشت ك: ﴾ٱۡلح

31- ﴿ُ پان پراه: شب ﴾فّيهَُُّنَفَشتح  دند.يشدند و كشت را چر هندكنگام از غفلت چو

َُُصنحَعةَُ﴿ -10  شود.یم هديارزار پوشكدر  هكرا  ه: ساختن زر﴾َۡل وس 

م﴿ -10 ّصَنك   د.ي: تا شما را حفظ نما﴾ِّل حح

مُح﴿ -10 ّسك 
ح
 : جنگ با دشمن و بدست آوردن سالح آن.﴾بَأ

 : باد تند.﴾ََعّصَفةُٗ﴿ -14

ونَُ﴿ -12 س و ينف یاهزيمان چيسل یردند و براكیم یا غواصه: در بحر﴾ََّل ۥَُيغ وص 

 آودند.یرون ميا بهبگران

َنا﴿ -12 مُحُك  پ﴾َحَٰفّّظيَُُلَه  دور  یاركها از تبي ÷ مانياز فرمان سل یچي: آنان را از سر

 م.يداشتهنگ

لُُّذَا﴿ -15  است. ÷ اسيال هشد ه: گفت﴾ٱلحّكفح

َغَُٰ﴿ .÷ونس ي: ﴾ٱَلُّونَُُّذا﴿ -13  ن شد.ين خود خشمگيدی: بر قوم ب ﴾اّضبُٗم 

ّدرََُُلن﴿ -13  م.يهدیاو را در تنگنا قرار نم ،اهزيگر چيردن و دك ی: با زندان﴾َعلَيحهَُُّنقح

 د ثواب و ترس از عذاب.يام ه: ب﴾َورََهٗباُرََغٗبا﴿ -30

 بردار.: فروتن و فرمان﴾َخَّٰشعّيَُ﴿ -30
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34- ﴿ُ َصَنتح حح
َ
 رد.ك: عفت خود را حفظ ﴾َجَهافَرُحُأ

وّحَناُّمن﴿ -34  ل.يجبرئ ،: از روح خود﴾رُّ

مُح﴿ -32 َمت ك 
 
 اسالم. ،: ملت شما﴾أ

و ا ُ﴿ -39 مَُتَقَطع  َره  مح
َ
 ا و احزاب متفرق ساختند.ههگرو هن خود را بي: د﴾أ

ََُُٰحَرَٰمُ ﴿ -35 َيةُ ََُعَ  .یاهیل قره: محال است بر ا﴾قَرح

مُح﴿ -35 َنه 
َ
 ما برنگردند. یسو هز و حساب بيرستاخ ها بهآن هك: ﴾يَرحّجع ونََُُلُُأ

 ن بلند.ي: زم﴾َحَدب ُ﴿ -31

 ند.يآیرون ميشتاب ب ه: ب﴾يَنّسل ونَُ﴿ -31

دُ ﴿ -33 حوَعح َقُُُّٱل  ز، حساب و جزاء.ي: رستاخ﴾ٱۡلح

 كند.یش حركت نمياهکماند و پلی: باز م﴾َشَّٰخَصة﴿ -33

31- ﴿ُ  دوزخ.زم يه: ﴾َجَهَنمََُُحَصب 

 د.يشوی: در آن داخل م﴾َوَٰرّد ونَُُلََها﴿ -31

 د.يايباال ب هنيس هاز اثر آن قفس هكیدي: تنفس شد﴾زَفرّي ُ﴿ -400

 ور شدن آتش دوزخ را.هشعل یصدا﴾َحّسيَسَها﴿ -402

َبُ ُٱلحَفَزعُ ﴿ -409 كح
َ  ز.ينگام صور رستاخه: ﴾ٱۡلح

ّجل ُ﴿ -401 ّ  .هشد هنوشت لأصفح: ﴾ٱلس 

ت ّبُ ﴿ -401  است. هنوشت ۀدر صفح هبر آنچ: ﴾لّلحك 

 .یآسمان یاهتابك: ﴾ٱلَزب ور﴿ -405

رُّ﴿ -405
ّكح  : لوح محفوظ.﴾ٱل 

 مطلوب است. هدن بيرس هیا ماياست  یافك: پند و اندرز ﴾َۡلََلَٰٗغا﴿ -401

م﴿ -403  ساختم. هت خود آگاي: شما را از مأمور﴾َءاَذنت ك 

403- ﴿َُٰ  سان اعالم شد.يك همه هب: ﴾َسَوا ء ََُُعَ

دحرّيُ ُاّنُح﴿ -403
َ
 ستم.ين ه: من آگا﴾أ
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مُحُفّتحَنة ُ﴿ -444  شماست. یبرا ی: امتحان﴾َلك 

  ۀسور
 
ج
َ
 ح

حَزلَةَُ﴿ -4  آن. یاهیامت و سختيراس قهول و ه: ﴾ٱلَساَعةَُُّزل

 شود.یخود گرفتار و غافل م ه: از شدت ترس ب﴾َهل ُتَذُح﴿ -2

 وشا در فساد.ك: سركش، نافرمان و ﴾َمرّيدُ ﴿ -9

 رو او شود.ي: دوست و پ﴾تََوَله ُ﴿ -1

َفة ُ﴿ -5  .ی: من﴾نُّطح

 .هخون بست ه: پار﴾َعلََقة﴿ -5

َغة ُ﴿ -5 ضح  شود. هديجو هكیاهانداز هگوشت ب ه: قطع﴾مُّ

ََلَقة ُ﴿ -5  شود. هخلقتش شناخت هكل كش ی: دارا﴾ُم 

و ا ُ﴿ -5 مُحُِّلَبحل غ  َدك  ش 
َ
 د.يمال عقل و قوت خود برسك ه: تا ب﴾أ

رحَذلُّ﴿ -5
َ
رُُّأ م  ع 

بون﴾ٱلح  گردد. هتبا یالنسالكعقل از  هعمر ك هن دوريتر: ز

 جان.و بی ک: خش﴾َهاّمَدةُٗ﴿ -5

ََتَتحُ﴿ -5  د.يآیجنب و جوش م ه: ب﴾ٱهح

5- ﴿ُ  ند.كی: رشد و نمو م﴾َرَبتح

ِۢج﴿ -5  .ه: نوع خوب و تاز﴾بَّهيجُ َُزوح

فّهّۦُثَاّنَُ﴿ -3 پك: با ت﴾ّعطح  كند.یم یچيبر و غرور سر

يُ ﴿ -3  .ی: ذلت و خوار﴾ّخزح

44- ﴿َُٰ ََُُعَ  ن.يو اضطراب در د ک: ش﴾َحرحف 

َلَُٰ﴿ -49 حَموح  اور.ي:  ﴾ٱل
 صحبت.مه: ﴾ٱلحَعّشريُ ﴿ -49

ه ُ﴿ -45 َ  رد.كد هخوا کمك: خدا رسول خود را ﴾ٱلَِلُ ُيَنۡص 
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45- ﴿ُ  خود. هسقف خان هب یسمانير : با﴾ٱلَسَما ءُُّإَّلُُبَّسَبب 

َطعُحُث مَُ﴿ -45 َقح  رد.يند تا بمك ه: و خود را خف﴾ِلح

ه﴿ -45  .هخود انجام داد هب هكیارك: ﴾َكيحد 

 ا.هها ستاريا هه: پرستندگان فرشت﴾يََُوٱلَصَّٰبُ﴿ -43

 ستند.ه: فرمانبر او ﴾ََّلُ ُُۤدُجۡسَي﴿ -41

 است. هشد ی: بر او حتم﴾َعلَيحهَُُّحقَُ﴿ -41

َمانُّ﴿ -43  فار.ك: مسلمانان و ﴾َخصح

َّميمُ ﴿ -43  : آب جوشان.﴾ٱۡلح

َهرُ ﴿ -20  شود.یاثر آن ذوب م ه: ب﴾بّهُُّي صح

 ا.ههانيا تازيا ه: گرز﴾َمَقَّٰمعُ ﴿ -24

َّميدُُّّصَرَّٰطُ﴿ -21  است. هديبندگان پسند ه، اسالم را بهستيشا ه: را﴾ٱۡلح

ّجدُّوَُ﴿ -25 حَمسح ََرامُُّٱل  حرم. ،هکم: ﴾ٱۡلح

25- ﴿ُ  ن و مالزم در آن.ك: سا﴾فّيهُُّٱلحَعَّٰكف 

َادُّ﴿ -25  ند.يآیگر مياز نقاط د هكيیاه: آن﴾ٱۡلح

َاد ُ﴿ -25 لحمُ ُبّإّۡلح  باطل. هل بي: با انحراف از حق و تما﴾بّظ 

نَا﴿ -21
ح
بحَرَٰهّيمَُُبََوأ  م.يار نمودكا آشيم يردك هم آماديه: برای ابرا﴾ّۡلّ

ذ ّن﴿ -23
َ
 بساز. هن و آگاك: مردم را دعوت ﴾ٱَلَاّسُُّفُُأ

 .هادي: پ﴾رَّجاٗلُ﴿ -23

 .ه: شتر الغر از رنج را﴾َضاّمر﴿ -23

23- ﴿ُ  دور. ی: جا﴾َعّميقُفَج  

نحَعَٰمُُّبَّهيَمةُّ﴿ -21
َ  : شتر، گاو، گوسفند و بز. ﴾ٱۡلح

وا ُُث مَُ﴿ -23 ض  َقح مُحُِلح ا يند ياز خود دور نما ا راهی: سپس از احرام خارج و چرك و ناپاك﴾َتَفَثه 

 نند.كحج را ادا  کمناس
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َمَّٰتُ﴿ -90 ر   .هريحج و غ کمناس: ﴾ٱلَِلُُّح 

َسُ﴿ -90  است.ه، مراد بتیدي: پل﴾ٱلر ّجح

َلُ﴿ -90 ورُُّقَوح  و دروغ. هودهیب ی: سخن﴾ٱلزُّ

َنَفا ءَُ﴿ -94 ُُّح   د.ين حق باشيد ه: از باطل روگردان و ب﴾لِّلَ

وّي﴿ -94 ّيحُ ُبّهَُُّتهح  ند.كیباد تند او را پرتاب م: ﴾ٱلر 

 .هشندكدور و  ی: جا﴾َسّحيقُ َُمََكنُ ﴿ -94

بانرا،  ینير دي: شعا﴾ٱلَِلَُُّشَع ئّرَُ﴿ -92  برند. هعبكهب هك یقر

 وجوب ذبح آن. ی: جا﴾ََمّلَُّها ُ﴿ -99

َيحّتُُإَّلُ﴿ -99  حرم. ه: ساح﴾ٱلحَعتّيقُُّٱۡلح

بان﴾َمنَسَٗكُ﴿ -91  خدا. هتقرب ب یبرا ی: ذبح قر

91﴿ُّ ّ بّتّيَُبَۡش  خح حم   .هبد هفروتنان در برابر خدا مژد ه: ب﴾ٱل

نَُ﴿ -91 بانهج هكاست  یا گاوي: شتر ﴾َوٱۡلح دح  حرم برند. هب یت قر

 در حج. یهن اليآئ یاهه: نشان﴾ٱلَِلَُُّشَع ئّرُّ﴿ -91

 اند.هستادي: در صف ا﴾َصَوا َفُ﴿ -91

91- ﴿ُ ن وب َهاُوََجَبتح  ن افتد.يبعد از ذبح بر زم: ﴾ج 

وا ُ﴿ -91 عّم  طح
َ
 د.يهسائل غذا بد ه: ب﴾ٱلحَقانّعَُُأ

ََتَُ﴿ -91 عح حم   كند.ید و سؤال نميآیش شما ميپ هكیسك: ﴾ٱل

ورُ َُخَوانُ ﴿ -91  ر نعمت.كامانت و من ه: خائن ب﴾َكف 

َّٰمعُ ﴿ -10  .یبان نصارهرا ه: عبادتگا﴾َصَو

 .ینصار یاههسينك: ﴾بَّيعُ ﴿ -10

 ود.هی یاههسينك: ﴾َصلََوَٰت﴿ -10
 مسلمانان. یاه: مسجد﴾َمَسَّٰجد﴿ -10

11- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
َينَُُأ  .÷ب يقوم شع: ﴾َمدح
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11- ﴿ُ لَيحت  مح
َ
َٰفّرّينَُُفَأ  ر انداختم.يتأخ هشان را بلت دادم و عقوبتها مهآن ه: ب﴾لّلحَك

ي ّن﴿ -15
َ
ّنُفََكأ يَةُ ُم   ا را.هیاز آباد یاري: ساكنان بس﴾قَرح

ََُُٰخاوّيَةُ ﴿ -15 وّشَهاََُعَ ر   است. هرانش افتاديو یاهآن بر سقف یاهواريد: ﴾ع 

15- ﴿ ُ  شد. هنكاز س یخال کفل هسر ب یاه: قصر﴾َمّشيدُ ُقَۡصح

11- ﴿ُ لَيحت  مح
َ
 لت دادم.هاو م ه: ب﴾لََهاُأ

َعَّٰجزّينَُ﴿ -54  ابند.يسازند و نجات میینند ما را ناتوان مكی: گمان م﴾م 

 رد.ك: قرائت  ﴾َتَمَنُ ﴿ -52

لحَقُ﴿ -52
َ
نّيَتّهّۦُّفُ ُٱلَشيحَطَٰنُ ُأ مح

 
 هات تالوت شديآ هخود در بار یطان در دل رفقاي: ش﴾أ

 ند.كاف ها[ شبهآن یاغوا ی]برا

بَّتُ﴿ -51  ابد.يآن آرامش  هند و بكنان يقرآن اطم ه: ب﴾ََّلُ َُفت خح

َية﴿ -55  ستند.ه کقرآن در ش ه: در بار﴾ّمرح

مُ ﴿ -55  امت.ين روز، قي: آخر﴾َعقّيمُيَوح

َخَٗلُ﴿ -53 دح  ای عالی آن.ها مقاميشت ه: ب﴾مُّ

 : سپس بار دوم بر او ستم شود.﴾َعلَيحهُُّب ّغَُُث مَُ﴿ -10

 ند.كی: داخل م﴾ي ولّجُ ﴿ -14

 .یو عبادت یعت خاصي: شر﴾َمنَسَكًُ﴿ -13

لحَطَٰٗنا﴿ -34  .یانهو بر یلي: دل﴾س 

نَكر﴿ -32 حم   .يیروزشت، عبوست و ترش : حالت﴾ٱل

ون﴿ -32 ط   جوم برند.هزند و ين بر خي: از خشم و ك﴾يَسح

وا َُُما﴿ -31  خدا را نشناختند. ی: عظمت و بزرگ﴾ٱلَِلَُُقََدر 

وَُ﴿ -31 مُحُه  َٰك  َتبَى  است. هدين خود برگزيعبادت خود و د ی: او شما را برا﴾ٱجح

 د و دشوار.يف شديلك: ت﴾َحَرج﴿ -31

وَُ﴿ -31 مُحُه  َٰك  لَى  دار امور شماست.هده، ناصر و عک: خدا مال﴾َموح
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 مؤمنون ۀسور

فحلَحَُ﴿ -4
َ
ّمن ونَُُأ ؤح حم   افتند.ياب و سعادتمند شدند و نجات يامك: مؤمنان ﴾ٱل

 : فروتن، ترسان و آرام باشند.﴾َخَّٰشع ونَُ﴿ -2

وُّ﴿ -9  : گفتار و كردار ناپسند.﴾ٱلَلغح

 تجاوز كردند.حرام  ه: از حالل ب﴾ٱلحَعاد ونَُ﴿ -3

َدوحس﴿ -44  شت.هب ین جايترهن و بيتری: عال﴾ٱلحفّرح

َلَٰلَة ُ﴿ -42  است. هوجود آمد هاز غذا ب هكیاهري: ش﴾س 

َرار ُ﴿ -49
حم. ی: جا﴾َمّكيُ ُقَ

َ
 مطمئن، ر

 .ه: خون بست﴾َعلََقةُٗ﴿ -41

َغة﴿ -41 ضح  شود. هديجو هكایهانداز هگوشت ب یاهک: ت﴾م 

 دن روح در آن.ي: متفاوت از اول با دم﴾َءاَخرََُُخلحًقا﴿ -41

 ر و احسانش فراوان است.يا خي: خدا بزرگ ﴾ٱلَِلُ َُفَتَباَركَُ﴿ -41

َسنُ ﴿ -41 حح
َ
بردست و ما﴾ٱلحَخَٰلّقّيَُُأ  نندگان است.ين آفريرتره: ز

 ستارگان.ا مدار يرفت و آمد فرشتگان  یاهها رايآسمان  هفت طبقه: ﴾َطَرا ئّقََُُسبحعَُ﴿ -43

 از و مصالح انسان.ين هانداز ه: ب﴾بَّقَدر ُ﴿ -41

 تون.ي: درخت ز﴾َشَجَرةُٗ﴿ -20

نُّ﴿ -20 هح  تون است.يروغن ز یآن دارا هوي: م﴾بّٱلُّ

 شود. هبا نان خور ه: خورش انسان ك﴾ل ٓأّۡلَّكّيَُُّصبحغُ ﴿ -20

نحَعَٰمُّ﴿ -24
َ  : شتر،گاو، گوسفند و بز.﴾ٱۡلح

َةُٗ﴿ -24  قدرت و رحمت خداست. هو اندرز و نشان: پند ﴾لَعّبح

 : بر شتر.﴾َعلَيحَها﴿ -22

ا ُ﴿ -21 حَملَؤ   : سران و بزرگان قوم.﴾ٱل

مُحَُيَتَفَضَلُ﴿ -21  رد.ياست شما را بدست گي: ر﴾َعلَيحك 
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 است. ها جن عقل او را بردي ه: گرفتار جنون شد﴾ّجَنة ُُبّهّۦ﴿ -25

وا ُ﴿ -25 َبص   د.يد و در انتظار بمانينكاو صبر  ه: در با﴾بّهَُُّفََتَ

ي نَّنا﴿ -23 عح
َ
 : در حفظ و مراقبت ما.﴾بّأ

 رد.ك: آب از تنور نان فوران ﴾ٱَِلنُّورُ ُفَارَُ﴿ -23

ل كحُ﴿ -23  داخل شو. یشتك: در﴾فّيَهاُفَٱسح

زَنٗلُ﴿ -23  فرود آمدن. ی: جا﴾م 

بحَتلّيَُ﴿ -90  م.يآزمایات مين آيگان خود را با امانا بنده: ﴾لَم 

نًا﴿ -94  ود.هگر را، عاد اول قوم يد ی: قوم﴾َءاَخرّينَُُقَرح

مُح﴿ -99 تحَرفحَنَٰه 
َ
 ردند.ك یم اما ناسپاسيا دادهآن ه: نعمت فراوان ب﴾أ

 د است.يار بعيا بسههن وعدي: وقوع ا﴾َهيحَهاَتُ﴿ -91

مُ ﴿ -14 َخَذتحه 
َ
 را گرفت.ا هگر آنيان برانداز ديا عذاب بنيل ي: پس آواز جبر﴾ٱلَصيحَحةُ ُفَأ

مُح﴿ -14 َثا ءُُٗفََجَعلحَنَٰه   م.يل نابودشان ساختيس یف روك: پس مانند ﴾غ 

ٗدا﴿ -14  ا از رحمت حق دور باد...ينابود باد : ﴾...َفب عح

ونًا﴿ -12  را. یگريد یاه: ملت﴾َءاَخرّينَُُق ر 

َا﴿ -11 پی: پ﴾َتَتح  مختلف. یاهدر زمان یدر

مُح﴿ -11 َحادّيَثَُُجَعلحَنَٰه 
َ
 م.يز قرار داديانگ شگفت یاها داستانهرا تن شاني: ا﴾أ

َطَٰنُ ﴿ -15
لح بّيُ ُس   حق. هنندكار ك: حجت روشن و آش﴾مُّ

 ا ستمگر مغرور.يبر كمت ه: گرو﴾ََعلّيَُُقَوحًما﴿ -11

َما ُ﴿ -50  م.ي: آن دو را رساند﴾َءاَويحَنَٰه 

 گر.يبلندتر از نقاط د يیجا ه: ب﴾َربحَوة ُُإَّلَُٰ﴿ -50

 آب روان و زالل. هچشم: ﴾َمعّيُ ﴿ -50

مُح﴿ -52 َمت ك 
 
 عت شما.ي: ملت و شر﴾أ

و ا ُ﴿ -59 مَُفَتَقَطع  رَه  مح
َ
 شاندند.ك یندگكپرا هن خود را بي: امور د﴾أ
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ب ٗرا﴿ -59  مختلف. یاهها و فرقههگرو ه: ب﴾ز 

َرتّّهمُح﴿ -51  شان.یهالت و گمراه: ج﴾َغمح

َنَما﴿ -55
َ
مُأ ه   م.يهدیا قرار مهآن کمك هب هآنچ: ﴾بّهّۦُن ّمدُّ

ونَُ﴿ -53 فّق  شح  راسانند.ه: ترسان و ﴾مُّ

ت ونَُ﴿ -10  ند.هدی: زكات و صدقات م﴾َءاتَوا َُُما ُُي ؤح

ُوَّجلَةُ ﴿ -10 مح  شان قبول نشود.مبادا اعمال هكراسان است هشان ياه: دل﴾ق ل وب ه 

َعَها﴿ -12  طاقتش، از اعمال. هانداز ه: ب﴾و سح

َرة﴿ -19  غفلت. الت وه: ج﴾َغمح

َفّيهّم﴿ -11 َتح  است. هو ناسپاس ساخت ها را گمراهثروت آن هكشان را : ثروتمندان﴾م 

11- ﴿ُ ونيَجح  كنند.یم هو نال یخدا زار هشگايپ ه: ب﴾ر 

ون﴿ -11  د.يردكیرش آن اعراض مي: از پذ﴾تَنّكص 

ّبّينَُ﴿ -13 َتكح سح  د.يشمردیمد و خود را بزرگ يديبالیل حرم بودن مها ه: ب﴾بّهُُّم 

 د.يدادیل مكيتش ینياطراف آن جلسات شب نش ه: ب﴾َسَّٰمٗرا﴿ -13

ون﴿ -13 ر  ج   د.يگفتیم هاويقرآن سخن زشت و  ه: نسبت ب﴾َتهح

 است. ه: گرفتار جنون شد﴾ّجَنُۢةُبّهّۦ﴿ -30

رّهّمُح﴿ -34  است.هافتخار و شرف آن هیما هك: قرآن را ﴾بّّذكح

 : دست مزد و اجرت.﴾َخرحٗجا﴿ -32

 شوند.ی: از حق منحرف م﴾لََنَّٰكب ونَُ﴿ -31

وا ُ﴿ -35 َيَٰنّّهمُحُّفُُلَلَجُّ غح  شوند.یفر خود غرق مكو  یه: در گمرا﴾ط 

َمه ون﴿ -35  شوند.یران ميا حيابند يیراست و درست را نم ه: را﴾َيعح

َتََكن وا َُُفَما﴿ -31  نشان ندادند. ی: فروتن﴾ٱسح

ونََُُما﴿ -31  نكردند. یخدا دعا و زار هشگاي: در پ﴾َيَتََّضَع 

ونَُ﴿ -33 بحلّس  بيد از خيران و نومي: ح﴾م   .یر و خو
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م﴿ -33 ك 
َ
 ساخت. هن پراكنديزاد و ولد در زم هد و بي: شما را آفر﴾َذَرأ

َسَّٰطريُ ﴿ -19
َ
َولّيَُُأ

َ  است. هاشان نوشتهتابكدر  هك یاه: دروغ﴾ٱۡلح

وت ُ﴿ -11  .هم و گسترديعظ يیروا: فرمان﴾َملَك 

وَُ﴿ -11 ّريُ ُه   ند.كیو دفاع م کمكد هرا بخوا هركهادرس و ي: اوست فر﴾َي 

َارُ َُلُ﴿ -11  تواند مانع عذاب و عقاب او شود.یس نمكچ يه: ﴾َعلَيحهَُُّي 

َنَُٰ﴿ -13
َ
ونَُُفَأ َحر   د.يرویم هنارك یتا پرستيكد، از يخوریب ميفر ه: پس چگون﴾ت سح

وذُ ﴿ -33 ع 
َ
 م.هخوایرو ميرم و از تو نبیم هتو پنا ه: ب﴾بَّكُُأ

 منان.يرهز ايفساد انگ یاهه: وسوس﴾ٱلَشَيَّٰطيَُُّهَمَزَٰتُّ﴿ -31

 ا.هآن یش روي: پ﴾َوَرا ئّّهمُّمن﴿ -400

َزخُ ﴿ -400  است. ی: مانع﴾بَرح

 سوزاند.ی: م﴾تَلحَفحُ ﴿ -401

ون﴿ -401 ان يا نماهو دندان ها از اثر سوختن جمع شدها لبيعبوس  هره: با چ﴾َكَٰلّح 

 است.

401- ﴿ُ  شد. هري: برما چ﴾َعلَيحَناَُغلََبتح

َوت َنا﴿ -401  وات ما.هبخت بد يا لذات و ش: ﴾ّشقح

َسُ﴿ -401  د.يدر دوزخ بمان ،دي: مثل سگ دور شو﴾فّيَهاُوا ُٱخح

رّيًّا﴿ -440  زاء و تمسخر.ه: مورد است﴾ّسخح

 است. ها منزهیودگهیبلند و از ب یمقام و عظمت او تعال: ﴾ٱلَِلُ َُفَتَعََٰلُ﴿ -441

ور ۀسور
ُ
 ن

َنََٰها﴿ -4  م.يام آن را بر شما فرض كردك: اح﴾فََرضح

2- ﴿َُ  باشد. هردكرا، اگر آزاد و ازدواج ن يكیر ه: ﴾َوَّٰحدُ ُك 

ونَُ﴿ -1 م  َصَنَّٰتُُيَرح حم حح  نند.كیزنا م هم بهدامن را مت ك: زنان پا﴾ٱل
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ا ُ﴿ -1 َرؤ   ند.كیزن دفع م: عقوبت را از ﴾ٱلحَعَذاَبَُُعنحَهاُدح

فحّكُ﴿ -44 ّ
 ار زشت.يتان و دروغ بسه: ب﴾بّٱۡلح

َبة ُ﴿ -44 صح مُحُع  ّنك   از شما. یهگرو: ﴾م 

َه ۥُتََوَلَُٰ﴿ -44 پسر  هس منافقان عبد الليرئ ،داشت هدهاز آن را بر ع یاه: بخش عمد﴾كّبح

 
َ
ب
ُ
 .یا

ت مُح﴿ -41 فَضح
َ
 د.يساختع يد و شايگفتگو پرداخت هافک ب هی: در قض﴾فّيهُُّأ

ۥ﴿ -45  است و فرجام بد ندارد. هن كار ساديد ايپنداشتی: م﴾َهي ّٗناََُتحَسب ونَه 

بحَحَٰنََكُ﴿ -41  ور است. آ مت بزرگ شگفتهن تيو شناعت ا یزشت ه: سبحان الل﴾س 

َتَٰنُ ﴿ -43  اندازد.یرت ميح هرا ب هحد شنوندیب یاز شناعت و زشت هكاست ی: دروغ﴾ب هح

َوَٰتُّ﴿ -24 ط   طان.يو روش ش ه: را﴾ٱلَشيحَطَٰنُُّخ 

َشا ءُّ﴿ -24  .هن گنايترزشت ه: ب﴾بّٱلحَفحح

نَكرُّ﴿ -24 م 
ح  نزد خدا ناپسند باشد. هرد و بيشرع او را نپذ ه: آنچ﴾ٱل

 شد.ینم كان پاهگنا ی: از آلودگ﴾َزَكََُُٰما﴿ -24

تَلَُُّلُ﴿ -22
ح
 نند.كن یهوتاكا ينند كاد ني: سوگند ﴾يَأ

ل وا ُ﴿ -22 و 
 
لُُّأ  ن.يلت در دي: صاحبان فض﴾ٱلحَفضح

 : ثروت.﴾ٱلَسَعةُّ﴿ -22

َصَنَٰت﴿ -29 حح حم   دامن. كاست مردان پا هنگونيمهدامن را، ك: زنان پا﴾ٱل

مُ ﴿ -25 َقَُُدّيَنه   است. هت شديعدالت تثب هب هكا را هآن ی: جزا﴾ٱۡلح

وا﴿ -23 نّس 
ح
َتأ  د.يريبگ هدادن دارد اجاز هت اجازيصالح هكیسك: از ﴾تَسح

َكَُٰ﴿ -21 زح
َ
مُحُأ  .یگمان و پست هدار شدن بهتر است از لکهشما شايست یبرا: ﴾لَك 

َناحُ ﴿ -23  .ه: گنا﴾ج 

مُحَُمَتَٰعُ ﴿ -23  : منافع و مصالح شماست.﴾َلك 

وا ُ﴿ -90 بحُُّمنُحَُيغ ضُّ
َ
 نند.ك ینامحرمان خوددار هب ه: از نگا﴾َصَٰرّهّمُحأ
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نَُ﴿ -94  بدنشان.نت خود را از يز یاه: جا﴾زّينََته 

ّبحنَُ﴿ -94 ََّضح
 ندازند.ي: ب﴾َوِلح

رّهّنَُ﴿ -94  خود را. یاه: چادر﴾ِّب م 

94- ﴿َُٰ ي وبّّهنَََُُعَ  اشان و اطراف آن.ههني: بر س﴾ج 

وَِلّّهنَُ﴿ -94  خود. یاهرهشو ی: برا﴾ّۡل ع 

 شان است.ا خدمتيمخصوص صحبت و  هكی: زنان﴾نَّسا ئّّهنَُ﴿ -94

ّلُ﴿ -94 و 
 
بَةُُّأ رح ّ

 زنان. هل بي: م﴾ٱۡلح

وا ُُلَمُح﴿ -94 َهر   اند.هديوت نرسهحد بلوغ و ش ه: ب﴾َيظح

وا ُ﴿ -92 نّكح 
َ
َيََٰمَُُٰأ

َ  د.يهمسر دهمسر را هی: زنان و مردان ب﴾ٱۡلح

 ند.هخوایخود را با عقد قرار داد م ی: آزاد﴾ٱلحّكَتَٰبُيَبحَتغ ونَُ﴿ -99

مُح﴿ -99  زان خود را.ينك: ﴾َفَتَيَٰتّك 

َّغا ءُّ﴿ -99 نُٗ﴿: زنا. ﴾ٱۡلح  .یدامنك: عفت و پا﴾اََتَصُّ

َٰتُُّن ورُ ُٱلَِلُ ﴿ -95 باشندگان  ۀنندكت يداها ين يآسمان و زم هنندكخدا روشن : ﴾ٱلَسَمََٰو

 است.هدگار آنيا آفرين دو يا

َباحُ ﴿ -95  : چراغ بزرگ فروزان.﴾ّمصح

 ار روشن.يو بس كپا هشياز ش یلي: قند﴾ز َجاَجةُ ﴿ -95

َكب ُ﴿ -95 ُ َُكوح ّي   درخشان. هستار: ﴾د ر 

91- ﴿ُ  : عموم مساجد.﴾ب ي وت 

ن﴿ -91
َ
 باشند. هزكي: قدر و حرمت شوند، مجلل و پا﴾ت رحَفعَُُأ

91- ﴿ُّ و  د  غ 
 : اول و آخر روز.﴾َوٱٓأۡلَصالُُّبّٱلح

91- ﴿ُّ  ا فراوان.يت ياهنی: ب﴾ّحَساب ُُبَّغريح

ابُ ﴿ -93 ر و شدت گرما هنگام ظهابان يدر ب هكیاست، شعاع ی: مانند سراب﴾َكَسَ

 .ديآینظر م همانند آب روان ب
 موار و فراخ.هن ي: در زم﴾بّقّيَعة ُ﴿ -93
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ّ ُ َُِبحر ُ﴿ -10 ج 
 ق و پرآب.يار عميبس یاي: در﴾لُّ

َٰه﴿ -10 َشى  پوشاند.یرد و او را ميگی: بر فرازش قرار م﴾َيغح

 نند.كیان مهآسمان را پن یروشن هكیاه: ابر﴾َسَحابُ ﴿ -10

َفَٰت ُ﴿ -14  اند.هوا گشودهخود را در  یاه: بال﴾َص 

 د.هدیسوق م یآرام ها را بهد ابرهبخوا هكر جا ه ه: ب﴾َسَحاٗباُي زحّجُ﴿ -19

ۥ﴿ -19 ََكٗماََُيحَعل ه   سازد.یم مكم متراهفراز  ها را به: آن﴾ر 

َقُ﴿ -19 حَودح  : باران را.﴾ٱل

 ا.هابر ی: از البال﴾ّخَلَٰلّهُُّّمنُح﴿ -19

قّهّۦَُسَنا﴿ -19  درخشش و لمعان برق آن.: ﴾بَرح

ّعنّيَُ﴿ -13 ذح  : فرمانبردار و فروتن.﴾م 

ن﴿ -50
َ
 ستم روا دارد. ه: ك﴾َُيّيَفُُأ

دَُ﴿ -59 يحَمَٰنّّهمُحَُجهح
َ
 خود. یاهن سوگنديتر: سخت﴾أ

وفَةُ َُطاَعة ُ﴿ -59 ر  بان است. یاز رو هك هشد ه: طاعت شما شناخت﴾َمعح  ز

 ام.كغ احيل تبلياست از قب هآن مأمور شد یاجرا هامبر بيپ ه: آنچ﴾ۡح  َّلَُُما﴿ -51

 .یل اطاعت و فرمانبرداريد از قبياهآن مأمور شد یاجرا هب ه: آنچ﴾ۡح  ّلحت مُحَُما﴿ -51

ّجزّينَُ﴿ -53 عح  نند.كتوانند فرار ی: از عذاب ما نم﴾م 

51- ﴿ ُ َناح   ست.ين هداخل شدن گنا ه: بدون اجاز﴾ج 

َّٰعدُ ﴿ -10  نند.يبیض نميح هكیزنان هري: پ﴾ٱلن َّسا ءُُّّمنَُُٱلحَقَو

10- ﴿َُ َّجَٰتُ َُغريح تََب   نند.كار نكان داشتن آن مأمورند آشهن هب هكرا  ینتي: ز﴾بّزّينَة ُُم 

 در تصرف شماست و كو هكیاهزي: از چ﴾ُۥ َمَفاَّتَهُ ُت مَملَكُحَُما﴿ -14
ً
ا هبان آنها نگيالتا

 د.يسته

َتاٗتا﴿ -14 شح
َ
 .ه: جداگان﴾أ

ر ُ﴿ -12 مح
َ
 جا باشند.يك همهند كیجاب ميا هكیمهار مك: ﴾َجاّمعُ ُأ
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ولُُّد ََع ءَُ﴿ -19 ا صدا يد هدیجمع شدن شما انجام م یبرا هكغمبر را يدعوت پ: ﴾ٱلَرس 

 امبر را.يردن شما پك

مُحُيَتََسَلل ونَُ﴿ -19  روند.یم رونيب یانهان شما نياز م یگريپس از د یكي: ﴾ّمنك 

 رون روند.ينند تا بكیان مهگران پنيسر د: خود را پشت ﴾لَّواٗذا﴿ -19

ونَُ﴿ -19 َالّف  رّهّۦ َُُعنُحَُي  مح
َ
پ﴾أ  شوند.یآن م یا مانع اجراينند كیم یچي: از امر او سر

 ا.يو محنت در دن ی: سخت﴾فّتحَنة﴿ -19

 فرقان ۀسور

 .هكیرش فزون است ذاتيخ ايبزرگ و با عظمت است : ﴾ٱَلّيَُتَباَركَُ﴿ -4

قَانَُُنََزَلُ﴿ -4 رح  رد.كن حق و باطل است نازل يفاصل ب هك: قرآن را ﴾ٱلحف 

 آن را دارند. یصالحيت و شايستگ هكرد ك یكار هچيز را آماد همه: ﴾َفَقَدَره ُ﴿ -2

وٗرا﴿ -9  ز.ي: رستاخ﴾ن ش 

َٰهُ ُإّفحك ُ﴿ -1 ى ََتَ  .هاز خود ساخت هكاست  ی: دروغ﴾ٱفح

وٗرا﴿ -1  است بس بزرگ. ی: دروغ﴾ز 

َسَّٰطريُ ﴿ -5
َ
َولّيَُُأ

َ  است. هاشان نوشتهتابكدر  هكیاه: دروغ﴾ٱۡلح

َرةُٗ﴿ -5 ّصيَٗلُُب كح
َ
 .هشيمهاول و آخر روز، : ﴾َوأ

لَمُ ﴿ -1 ََُُيعح ّ  داند.یاسرار را م همه: ﴾ٱلس 

ل َُُجَنة ُ﴿ -1 ك 
ح
 آن بخورد. یاههوياز م هكپر ثمر یباغ: ﴾ّمنحَهاُيَأ

َٗلُ﴿ -1 وًراُرَج  ح  بود هكیانسان: ﴾َمسح  است. هسحر عقل او را ر

 ور.هم و شعلي: آتش عظ﴾َسعّرًيا﴿ -44

 ن.يانسان خشمگ یجوش و خروش، مثل صدا ی: صدا﴾َتَغيُّٗظا﴿ -42

 درندگان. ید مثل صداي: آواز شد﴾زَفرّٗيا﴿ -42

َقَرنّيَُ﴿ -49  است. هبستگردنشان  هر بياشان با غل و زنجه: دست﴾مُّ
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 مرگ كنند. ی: آرزو﴾ث ب وٗرا﴿ -49

ٗدا﴿ -41 ُُوَعح  ند.هد بندگان آن را از خدا بخوايای است حق و باه: وعد﴾وٗلَُمسح

وا ُ﴿ -41 رَُُنَس  ّكح  دند.يت غفلت ورزيوحدان یاهه: از نشان﴾ٱل 

 ا فاسد بودند.ي هشد كاله ه: گرو﴾ب وٗراُقَوحَم ا﴿ -41

ٗفا﴿ -43  د.ييرا از خود دور نما یه: عذاب ال﴾َۡصح

 ش.ي: بال و آزما﴾فّتحَنة﴿ -20

ونََُُلُ﴿ -24  رند.كز منيدار مارا ندارند، از رستاخيد دي: ام﴾لَّقا َءنَاُيَرحج 

ا﴿ -24 ت و ٗ  ردند.كو سركشی از حد تجاوز  ی: در ستمگر﴾ع 

ٗرا﴿ -22 وٗراُّحجح  : ]امروز[ بشارت بر شما حرام است.﴾ََمحج 

 شود مثل غبار. هديبا شعاع آفتاب د هدر روزن هكیاهزيچ ،مانند گرد: ﴾َهَبا ءُٗ﴿ -29

 دار.يو ناپا هندك: پرا﴾َمنث وًرا﴿ -29

 .یمروزيش و لذت بردن از خواب نيآسا ی: جا﴾َمقّيَٗلُ﴿ -21

 شوند. هافتكا شه: آسمان﴾ٱلَسَما ءُ ُتََشَققُ ﴿ -25

 د.ي: با ابر سف﴾بّٱلحَغَمَٰمُّ﴿ -25

 ا نجات.يت يداه یسو هب یهرا: ﴾َسبّيَٗلُ﴿ -23

نَسَٰنُّ﴿ -23 ّ
وٗلُُلّلح  رساند.ینم یاريج يهدوستان خود  ه: ب﴾َخذ 

وٗرا﴿ -90 ج   مل.هو م ك: مترو﴾َمهح

 م.يان نموديا بيم يفرستاد یگريبعد از د یكيات قرآن را ي: ما آ﴾َرتَلحَنَٰهُ ﴿ -92

َسنَُ﴿ -99 حح
َ
ّسرًياُأ  ان را.ين شرح و بيتر: راست﴾َتفح

مُح﴿ -91 َنَٰه   م.يردكا را نابود ه: آن﴾فََدَمرح

َحََٰبُ﴿ -91 صح
َ
ُُأ  ندند.كاف هشتند و در آن چاكامبر خود را يپ ،ه: صاحبان چا﴾ٱلَرس ّ

ونَ ا﴿ -91  ا را.ه: ملت﴾ق ر 

نَا﴿ -93  م.يردكنابود  یزيانگطرز شگفت ه: ب﴾تَتحبرّٗياَُتَبح
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 رانكر.يو یاه: باران سنگ﴾ٱلَسوحءَُُّمَطرَُ﴿ -10

ونََُُلُ﴿ -10 وٗراُيَرحج   ستند.هر آن كمن هکز را ندارند بلي: انتظار وقوع رستاخ﴾ن ش 

ًوا﴿ -14 ز   زاء.هباد است ه: ب﴾ه 

رََءيحَتُ﴿ -19
َ
 من بگو. ه: ب﴾أ

 .ینكش منع ياهوسهاو را از پرستش  هك: مراقب ﴾َوكّيًَلُ﴿ -19

َلَُُمدَُ﴿ -15 ّ  است. هرا گسترد هیدم و طلوع آفتاب سا هدين سپي: ب﴾ٱلظ 

 شما پوشش قرار داد مانند لباس. یشب را برا يكی: تار﴾ّۡلَاٗساُٱَِلحَلُ﴿ -13

بَاٗتاُوَٱَلَوحمَُ﴿ -13  ار و تالش.كش شما قرار داد با متوقف شدن يآسا هی: خواب را ما﴾س 

وٗراُٱَلََهارَُ﴿ -13  وشش.كار وك ی: روز را بر خاستن از خواب برا﴾ن ش 

َّيَٰحَُ﴿ -11 َ اُٱلر   رحمت خداست. هكباران  هندها را بشارت ده: باد﴾ب ۡشح

فحَنَٰهُ ﴿ -50 مَُۡصَ  م.يمختلف فرستاد یاهلكش ه: باران را ب﴾بَيحَنه 

وٗرا﴿ -50 ف   ردند.ك یار و ناسپاسكن نعمت انيا ه: ب﴾ك 

َريحنَُُّمَرجَُ﴿ -59 َحح  یا را جارها آنيم قرار داد، هنار كانشان در يا را در محل جري: دو در﴾ٱۡلح

 رد.ك

بُ ﴿ -59  ن و گوارا.يريار شي: بس﴾ف َراتُ َُعذح

َجاجُ ُحُ ّملُح﴿ -59
 
 ار تلخ.يا بسيار شور و تند ي: بس﴾أ

زَٗخا﴿ -59  شود.یا ميجا شدن دو دريكمانع  هكیل بزرگي: حا﴾بَرح

ٗرا﴿ -59 وٗراُوَّحجح م مخلوط نشوند و هبا  هقرار داد ك یليا حاين دو درين اي: ب﴾ََمحج 

 ر نكند.ييصفاتشان تغ

 ا منسوب است.هآن هب هكور كنسب ذ ی: دارا﴾نََسٗبا﴿ -51

ٗرا﴿ -51  شاوندی.ي: خو﴾َوّصهح

55- ﴿َُٰ  مكار شيطان است.هشرك  هدر برابر پروردگارش، در را: ﴾َظهّرٗياَُرب ّهََُُّعَ

 بدان. هو منز كا پاهنقص همهرا از  ی: اوتعال﴾َسب ّحُح﴿ -51

51- ﴿ُّ ّده  ن.كش يمال ستاكاوصاف  ه: او را ب﴾ِّبَمح
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تََوىَُٰ﴿ -53 ُُٱسح  مال اوست.كسزاوار  هكيی: استوا﴾ٱلحَعرحّشََُُعَ

مُح﴿ -10 وٗراَُزاَده   مان دورتر ساخت.ي: آنان را از ا﴾ن ف 

 .هك یفراوان است خدا رشيا خي: برتر و با عظمت است ﴾ٱَلّيَُتَباَركَُ﴿ -14

وٗجا﴿ -14  ار.ي: منازل ستارگان س﴾ب ر 

 شوند.یگر ميديكن يند و جانشيآیم مه: دنبال ﴾ّخلحَفةُٗ﴿ -12

ٗنا﴿ -19  .یوقار و فروتن ،ابتهم ه: ب﴾َهوح

بان م ه: سخن درست ب﴾َسَلَٰٗماُقَال وا ُ﴿ -19  ابند.ي يیاهبا آن از رنج و آزار ر هآورند كیز

 است.نم دوامدار ه: عذاب ج﴾َغَراًماََُكنَُ﴿ -15

وا ُُلَمُح﴿ -13 َت    نند.كینم یسخت هالني: بخ﴾َيقح

 اين دو. ۀحد اعتدال، ميان: ﴾قََواٗما﴿ -13

ثَاٗماُيَلحقَُ﴿ -11
َ
 د.يد ده: در آخرت عذاب و جزا خوا﴾أ

وا ُ﴿ -32 وَُُّمرُّ  ردند.ك هدهرا مشا یاهودهیار بك: ﴾بّٱلَلغح

وا ُ﴿ -32  گذرند.یرند و ميگیم هناركاز آن  ه: بزرگواران﴾كَّراٗماَُمرُّ

وا ُُلَمُح﴿ -39  افتند.یباشند[ نمی: ]نم﴾ََيّرُّ

ُ ُق َرةَُ﴿ -31 ي  عح
َ
 .یشادمان هی: ما﴾أ

 شوا.يا پي: سرمشق ﴾إَّماًما﴿ -31

نَُ﴿ -35 حَزوح فَةََُُي  رح  شود.یم ها پاداش دادهآن هجنت ب ین جايترهن و بي: بلندتر﴾ٱلحغ 

ا َُُما﴿ -33 َبؤ  مُحَُيعح  د.هدیشما نم هب یتيمها چ ارج ويه: ﴾بّك 

مُح﴿ -33  : عبادت شما برای خدا.﴾د ََع ؤ ك 

ونُ ﴿ -33  با شماست. همواره هكاست  یب شما عذابيذكت ی: جزا﴾لَّزاَم اُيَك 

اء ۀسور
َ
ر
َ
ع
ُ
 ش

َسَكَُُبَّٰخعُ ﴿ -9  .ینك كاله هخود را از حسرت و اندو یهخوای: م﴾َنفح
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مُح﴿ -1 ه  َنَٰق  عح
َ
 ا.هان آنيشوايو پ ا سرانيشان يای اهه: گرو﴾أ

ج ُ﴿ -3  با و پر منفعت.ي: نوع ز﴾َكرّيمَُزوح

َٰفّرّينَُ﴿ -43 َك
 نندگان نعمت من.كار ك: ان﴾ٱلح

 قصد. یاز رو هاران نك: خطا ﴾ٱلَضٓال ّيَُ﴿ -20

َر ءّيَلُُبَّنُ َُعَبدَتُ﴿ -22  .یاهخود ساخت ۀل را خوار و بردياسرائی: بن﴾إّسح

 رون آورد.يبانش بيرا از گر : دست خود﴾يََده ُُنََزعَُ﴿ -99

 رد.كیم هريا را خهچشم هكد و درخشان بود ي: آن سف﴾َبيحَضا ءُ ُّهَُ﴿ -99

 سران و بزرگان قوم. ه: ب﴾لّلحَمَلُّ﴿ -91

رحّجهُح﴿ -91
َ
َخاه ُُأ

َ
 ن.كن هن دو عجليا هنجكش هنداز و بير بيتأخ هار او و برادرش را بك: ﴾َوأ

 نند.كتمام ساحران را جمع  هكس را ي: افراد پول﴾َحَّٰۡشّينَُ﴿ -91

93- ﴿ُ نت مَُهلح
َ
حتَّمع ونَُُأ  رد.كیق مياجتماع تشو هد، مردم را بيشویم جمع مها شما يآ :﴾مُّ

نَُُبّعَّزةُّ﴿ -11  قدرت و عظمت فرعون. ه: سوگند ب﴾فّرحَعوح

15- ﴿ُ  د.يبلعسرعت می ه: ب﴾تَلحَقف 

ونََُُما﴿ -15 فّك 
ح
 دادند.یگرگون نشان مير ديتذو هب هكرا  یاهزي: چ﴾يَأ

ََُُلُ﴿ -50  ست.يان ما نيز هما برسد ب هب هر چه: ﴾َضريح

م﴿ -52 َتَبع ونَُُإّنَك   نند.كیب مياو شما را تعق ه: فرعون و سپا﴾مُّ

ب يروانش را تعقيو پ ÷ یتا موس هسپا یجمع آور یرا برا ی: افراد﴾َحَّٰۡشّينَُ﴿ -59

 ند.ينما

ذَّمة ُ﴿ -51  ستند.ه كیاند یهما گرو ه: نسبت ب﴾لَّۡشح

ون﴿ -51  م.يستهار و مسلح يوشه،  ه: آماد﴾َحَّٰذر 

ّقّيَُ﴿ -10  : وقت آفتاب برآمدن.﴾مُّۡشح

َعانُُّتََر َءا﴿ -14 َمح  دند.يگر را ديديك هر دو گروه: ﴾ٱۡلح

 شد. هافتكبخش ش هدواز ها بي: در﴾فَٱنَفلَقَُ﴿ -19
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ق﴿ -19  ا.ياز در ی: قسمت﴾فّرح

 ار بلند.يبس هوك: مثل ﴾ٱلحَعّظيمَُُّكٱلَطوحدُّ﴿ -19

نَا﴿ -11 لَفح زح
َ
 م.يساخت يکا نزديدر هز بيان فرعون را نيرك: در آنجا لش﴾ٱٓأۡلَخرّينََُُثمَُُأ

ت م﴿ -35 فََرَءيح
َ
 د...يد و دانستيردكا دقت يآ: ﴾...أ

قُ ُلَّسانَُ﴿ -11  ر.ير خكو و ذيكش ني: ستا﴾ّصدح

حزّّنَُُلُ﴿ -13  ن.كل و رسوا ميعذاب ذلو  هنجك: مرا با ش﴾َّت 

بُ ﴿ -13
 م از مرض كفر و نفاق.ي: با قلب سل﴾َسلّيمُ ُبَّقلح

لَّفّتُ﴿ -30 زح
 
َنَةُ ََُأ  د گردد.هش مشاياهنعمت هكیشود جا هآورد يکشت نزده: ب﴾ٱۡلح

ّزَتُّ﴿ -34 َّحيمُ ُب ر   شود. هديزش ديانگ ولهمناظر  هكيیجا هان شود بي: دوزخ نما﴾ٱۡلح

 حق. هان از راهگمرا ی: برا﴾لّلحَغاوّينَُ﴿ -34

بحّكب وا ُ﴿ -31  شوند.یم هندكا سرنگون افه: بت﴾فَك 

م﴿ -31 ّيك  ُُّن َسو  سان مستحق عبادت يكان را ه: شما و خالق ج﴾ٱلحَعَٰلَّميَُُبَّرب 

 د.ياهار ناتوان بوديشما بس هكیم در حاليپنداشتیم

 ل باشد.يقات يمهحال ما ا هب هكیسوزا دليک ي: نزد﴾َۡحّيمُ ﴿ -404

 ا.يدن هب یبرگشت: ﴾َكَرةُٗ﴿ -402

رحَذل ونََُُوٱَتَبَعَكُ﴿ -444
َ  اند.هردك یروي: افراد پست از تو پ﴾ٱۡلح

َتح﴿ -441  ن.ك ی: پس داور﴾فَٱفح

ونُّ﴿ -443 ح  حَمشح پا و متاع.﴾ٱل  : مملو از انسان، چار

 بلند. یا جاي ه: را﴾رّيعُ ﴿ -421

م.ي: عمارت بلند و نما﴾َءايَةُٗ﴿ -421
َ
ل
َ
 ان مانند ع

بَث ون﴿ -421  گذرند.یاز آنجا م هكیسانكا با يا هن بنايد با ساختن ايكنیم ی: باز﴾َتعح

 آب. یاها حوضيا هاخكا يا هه: قلع﴾َمَصانّعَُ﴿ -423

م﴿ -492 َمَدك 
َ
 شما نعمت داد. ه: ب﴾أ
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ل قُ ﴿ -493 َولّيَُُخ 
َ  ز باور نداشتند.يرستاخ هب هكان ينيشي: عادت پ﴾ٱۡلح

َها﴿ -411  گردد.یم هويم هك هوفك: ش﴾َطلحع 

 زان.يآو یا از فراواني هديو رس ه: رطب پخت﴾َهّضيم﴿ -411

َٰرّهّيَُ﴿ -413  د.يا ستمگريد يرهدن آن مايتراش ه: ب﴾َف

َسَحرّينَُُّمنَُ﴿ -459 حم   .ی: از جادو شدگان﴾ٱل

 از آب است. یمهاو س ی: برا﴾َّشحبُ ُلََها﴿ -455

 د.ياهاز حد گذشت هدر گنا هكد يسته ی: قوم﴾ََعد ونَُُقَوحمُ ﴿ -411

ّنَُ﴿ -411  .: از دشمنان سرسخت﴾ٱلحَقالّيَُُم 

 ماند. یش در عذاب باقيان خويمتاه: مانند ﴾ٱلحَغَّٰبّينَُُّفُ﴿ -434

نَا﴿ -432  م.يردكشدت نابود  هگران را بي: د﴾ٱٓأۡلَخرّينََُُدَمرح

 .ه: باران كشند﴾َمَطٗرا﴿ -439

431- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
ُُأ   يکنزد ،هديچيم په هار و بيدرختان بس یاه: صاحب﴾يحَكةُّلح

ْ
د
َ
 ن.يم

ّسّينَُُّمنَُ﴿ -414 خح حم   ند.هدیگران را كامل نميحقوق د هكی: كم فروشان﴾ٱل

وا َُُلُ﴿ -419  د.ينكم نك: ﴾َتبحَخس 
ا َُُلُ﴿ -419 َثوح  د.ينكن یه: فساد و تبا﴾َتعح

بَّلةَُ﴿ -411 ّ
َولّيََُُوٱۡلح

َ  را. ه: ملل گذشت﴾ٱۡلح

َسَحرّينَُ﴿ -415 حم   : سحر و جادو شدگان.﴾ٱل

 از عذاب. یاهه: پار﴾كَّسٗفا﴿ -413

َلةُّ﴿ -413  د.يند و بعد آتش باركاف هیا ساهبر آن هكیابر: ﴾ٱلظُّ

ب رُّ﴿ -431 َولّيَُُز 
َ  ن.يشيامبران پيپ یاهتابك: ﴾ٱۡلح

َتة﴿ -202  ان.ه: ناگ﴾َبغح

ونَََُُنحنُ َُهلحُ﴿ -209 نَظر   رگز.ه، هم؟ نياوريمان بيشود تا ایم هلت دادهما م ها بي: آ﴾م 

فََرَءيحت﴿ -205
َ
 .همن خبر بد ه: ب﴾أ
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َنََُُٰما ُ﴿ -203 غح
َ
مُأ  نرساند. ینفع یعنيرساند،  ینفع ها چهآن ه: عمر دراز ب﴾َعنحه 

245- ﴿ُ فّضح  ن.ك یو فروتن ی: خوشرفتار﴾َجَناَحَكُُٱخح

 ند.كید مهات تو را در جمع نماز گزاران مشاك: حر﴾ٱلَسَّٰجّدينَُُّفَُُتَقلَُّبَكُ﴿ -243

َفاكُ ﴿ -222
َ
ثّيمُ ُأ

َ
 ا.هنهاكمانند  ه: پر گنا﴾أ

ونَُ﴿ -225  سرگردانند. یهر راه ه: ب﴾يَّهيم 

 نمل ۀسور

 .یهاز گمرا هنندكت يداه: ﴾ه ٗدى﴿ -2

مُح﴿ -1 ونََُُفه  َمه   ر و سرگردانند.يا متحيابند يیراست را نم ها راه: آن﴾َيعح

3- ﴿ُ ت   كردم. هدهرا مشا ی: من آتش﴾نَاٗراَُءانَسح

ُُبّّشَهاب ُ﴿ -3  اورم.يرا از آن ب یوره: اخگر شعل﴾قَبَس 

َطل ون﴿ -3  د.ي: گرم شو﴾تَصح

 افت.ي یرش فزونيد و خيگرد كو مبار هزكي: پا﴾ب ورّك﴿ -1

لََهاَُوَمنُحُٱَلَارُُّّفَُُمن﴿ -1  و فرشتگان. ÷ یموس: ﴾َحوح

ََتُُّ﴿ -40  ند.كیت مك: موج آسا حر﴾َتهح

َنَها﴿ -40
َ
ُ َُكأ  است. كیوچك: در سرعت حركت مانند مار ﴾َجا ن 

ُُلَمُح﴿ -40 ّبح َعق   نشد. هپشت سر خود متوج ها بيعقب برنگشت و  هب ی: موس﴾ي 

 بانت.ي: در گر﴾َجيحبَّكُُّفُ﴿ -42

 تر از آفتاب.: درخشان﴾َبيحَضا ء﴿ -42

ُّغَُ﴿ -42 و ء ُُريح  : بدون برص و مانند آن.﴾س 

بُح﴿ -49 ةُٗم   .هنندكت يداهار و كآش ،: واضح﴾ّۡصَ

ا﴿ -41 ل و ٗ  اوردند.يمان نيو استكبار ا ی: از سركش﴾ع 

َُُّمنّطقَُ﴿ -41  ا.ه: درك مقصد پرندگان از آواز آن﴾ٱلَطريح
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مُح﴿ -43  آخر برسند. یاههگروشوند تا یم ها توقف دادهاول آن یاهه: گرو﴾ي وزَع ونََُُفه 

مُحَُلُ﴿ -41  ند.ك: شما را پامال و نابود ن﴾َُيحّطَمَنك 

ّنُ ﴿ -43 زّعح وح
َ
 ن و وادارم بساز...كام همن ال هب: ﴾...أ

َطَٰنُ ﴿ -24
لح بّيُ ُبّس   ند.كابت او را روشن يعذر غ هكیلي: دل﴾مُّ

حرّجُ ﴿ -25 ءََُُي  َبح  ند.كیان را آشكار مهپن یاهزي: چ﴾ٱۡلح

مُحُتََوَلُ﴿ -21  .دور شو كیا انده: از آن﴾َعنحه 

َلُ﴿ -94
َ
ل وا ُُأ ََُُتعح  د.ي: در برابر من خود را بزرگ نپندار﴾ََعَ

لّّميَُ﴿ -94 سح  د.يم و فرمانبردار شويا تسليد ياوريمان بيخدا ا ه: ب﴾م 

ون﴿ -92 َهد   د.يدادیم هم مشوريا برايد يبودی: شما نزدم حاضر م﴾تَشح

ل وا ُ﴿ -99 و 
 
ُُأ س 

ح
 م.ياهران جنگ آزمودي: ما دل﴾بَأ

مُقَّبَلَُُلُ﴿ -93  : توان مقاومت با آن را ندارند.﴾بَّهاُلَه 

مُح﴿ -93 ونَُُه   شوند.یل ميخوار و ذل یاسارت و بردگ ه: ب﴾َصَٰغّر 

 گر.يد یاها فرشتيل يا جبريور بود، آصف هرهاز علم ب هكیسك: ﴾ّعلحمُ ُّعنَدهۥ ُٱَلّي﴿ -10

 .یم زنهچشمان خود را بر کا پلي: چشم خود را ﴾َطرحف ك﴿ -10

 د.يآزمای: تا مرا ب﴾ِّلَبحل َوّنُ ﴿ -10

وا﴿ -14 ر  ّ  د.يهر بديي: تغ﴾نَك 

ّلُ﴿ -11 حَُُٱدحخ   حوض آن وارد شو. ها بيآن  هساح ها بي هقصر با شكو ه: ب﴾ٱلَۡصح

َةَُُٗحّسبَتحهُ ﴿ -11  ق است.يرد آب عمكس گمان ي: بلق﴾ۡل 

حُ ﴿ -11 َمَرد َُُۡصح  است صاف و تابان. ی: قصر﴾مُّ

ّن﴿ -11 اف. یاههشي: از ش﴾قََوارّيرَُُم 
 
 شف

نَا﴿ -13  م.يفال بد گرفت هم بيا گرفتار شدهیسخت هب هكر زمانیه: ﴾ٱَطرَيح

مُح﴿ -13  است. هنوشت ینزد او تعال هكشما عملتان است  ی: شوم﴾ٱلَِلُُّّعندََُُط ئّر ك 

َتن ونَُُقَوحم ُ﴿ -13  ند.كافیم هفتن هب هطان شما را با وسوسيش هكد يسته ی: قوم﴾ت فح
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َعةُ ﴿ -11 ط ُُتّسح  .هر گروهنفر از بزرگان در رأس  ه: ن﴾رَهح

وا ُ﴿ -13  ردند.كاد يخدا قسم  ها خود بيخدا قسم دادند  هگر را بيديك: ﴾بّٱلَِلَُُّتَقاَسم 

ۥ﴿ -13 لَهُ ََُل بَي ّتََنه  هح
َ
 م.يشكیخبر میاش را بهاو و خانوادنگام ه: شب ﴾َوأ

لَّكُ﴿ -13 لّهَُُّمهح هح
َ
 او را. هت خانوادكاله: ﴾أ

مُح﴿ -54 َنَٰه   م.ي: نابودشان كرد﴾َدَمرح

 صاحب است.یران و بي: و﴾َخاوَّيةَُ﴿ -52

نت مُح﴿ -51
َ
ونُأ  د.يندار كیچ شرم و بايهلواط  ی: از انجام علن﴾ت بحّۡص 

ونَُ﴿ -51  نند.كیم یدور: از لواطت ﴾َيَتَطَهر 

َنََٰها﴿ -53  م.يردكر يم و تقدك: بر او ح﴾قََدرح

 ماندگان در عذاب باشد.یجزو باق هك: ﴾ٱلحَغَّٰبّينَُُّمنَُ﴿ -53

 از آسمان. هشندك: باران سنگ و ﴾َمَطٗرا﴿ -51

َجة َُُذاَتَُُحَدا ئّقَُ﴿ -10  با و با رونق.يز یاه: باغ﴾َبهح

ّدل ونَُُقَوحم ُ﴿ -10  باطل. هل بيستند منحرف از حق و ماه ی: قوم﴾َيعح

ۡرَضُ﴿ -14
َ  .هن را محل استقرار و گستردي: زم﴾قََراٗراُٱۡلح

 ان نخورد.كت استوار تا یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -14

 شود.یا مهجا شدن آنيكمانع  هك یلي: حا﴾َحاّجًزا﴿ -14

َتّهُّ﴿ -19  ن است.يات زميح هیرحمت پروردگار و ما هك: باران ﴾رَۡحح

مُحُٱَدََٰركَُ﴿ -11 ه  ُُّّفُُّعلحم  زاء هم و استكهن تيافتند، ايامل دركامت را ي: احوال ق﴾ٱٓأۡلّخَرة

 آخرت. هشان در باريا یاطالعیا، از فرط بهاست بر آن

ونَُ﴿ -11  نند.يبیار آن را نمكآش یاهه: نشان﴾َعم 

َسَّٰطريُ ﴿ -11
َ
َولّيَُُأ

َ  است. ها نوشتهتب آنكدر  هكیاه: دروغ﴾ٱۡلح

 .ی: دلتنگ﴾َضيحق﴿ -30

مَُردَّفُ﴿ -32  باشد. هديشما رس هب: ﴾لَك 
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مُحُت ّكنَُُُّما﴿ -31 ور ه  د   دارند.یان مهخود ن یاههنيدر س هك ی: اسرار﴾ص 

 ان از انسان.هن یاهزي: چ﴾ََغ ئَّبة ُ﴿ -35

ل َُُوَقعَُ﴿ -12  شود. يکموعودش نزد یاهیامت و دشواري: ق﴾ٱلحَقوح

 است. یبركامت يم قين جانور از عاليرا، ا یجانور: ﴾َدٓابَةُٗ﴿ -12

 را. یه: گرو﴾فَوحٗجا﴿ -19

مُح﴿ -19 ونََُُفه  آخر برسند و بعد  یاههشوند تا گرویم هتوقف داد یاول یاهه: دست﴾ي وزَع 

 شوند.یم هجا سوق داديك

 دارد. یمرگ در پ هكی: بترسند چنان ترس﴾َفَفزّعَُ﴿ -13

 ز.يل بعد از رستاخيذل: خوار و ﴾َدَّٰخرّين﴿ -13

30- ﴿ُ َبتح مُحُفَك  ه  وه   شوند.یم هندكسرنگون اف: ﴾و ج 

  



يم     058  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

 

  ۀسور
َ
 ق
َ
 صص

ۡرّضُُّفَُُعََلُ﴿ -1
َ  رد.ك یشكو سر ینافرنانن مصر ي: در سرزم﴾ٱۡلح

 و ذلت. یگاريب یبرا یهخدمت و گرو یبرا یهمختلف، گرو یاهه: گرو﴾ّشيَٗعا﴿ -1

ۦ﴿ -1 ّ تَحح مُحُيَسح  گذاشت.یم هخدمت زند یدخترانشان را برا: ﴾نَّسا َءه 

ونَُ﴿ -1  .راس داشتندهشان یهاز رفتن پادشا: ﴾َُيحَذر 

 ار بودند.كهگنا : مجرم و﴾يََُخَّٰطََُُكن وا ُ﴿ -1

ُ ُق َرت ُ﴿ -3  .است یشادمان هیما: ﴾َعيح

َٰرَّغًُ﴿ -40  گشت. یهتز يچ همهاز  یاد موسيجز : ﴾َف

 پسرش است.ن يا هكند كار كآش هاندو : از شدت﴾بّهَُُِّل بحّدي﴿ -40

َل ُ﴿ -40 نُلَوح
َ
َناُأ  .ميداشتیاستوار نمبا صبر  اگر: ﴾َرَبطح

يهُّ﴿ -44 ّ  شو. هآگا: از دنبالش برو و از احوالش ﴾ق ص 

َتحُ﴿ -44 ن بُ َُعن﴿ .ديد: او را ﴾بّهَُُّفَبۡص   از دور.: ﴾ج 

ۥ﴿ -42 ل ونَه  ف  مُحُيَكح ب﴾لَك   رند.يگیم هدهع هن پسر را بيت اي: بخاطر شما تر

 دار فرزندش خوشحال شد.يد ه: ب﴾َعيحن َهاَُتَقرَُ﴿ -49

َده ُُبَلَغَُ﴿ -41 ش 
َ
 د.يخود رس یبدن یرويو ن یبالندگ كمال ه: ب﴾أ

َتَوىُ ﴿ -41  امل شد.ك: عقلش  ﴾َوٱسح

وَسَُُٰفََوَكَزهۥ ﴿ -45  او زد. هنيس هبا مشت ب ی: موس ﴾م 

رّّميََُُظّهرٗيا﴿ -43  .نيمجرمار كمه: ﴾ل ّلحم جح

41﴿ُ  داشت. را یوقوع اتفاق بد: انتظار ﴾َيََتََقب 

هُ ﴿ -41 ّخ  َتۡصح  د.هخوایم کمك: از او ﴾يَسح

ُ ُإّنََكُ﴿ -41  .یشویاصالح نم هچگايه یسته ه: تو گمرا﴾لََغوّي 

ت بگ ه: ب﴾َيبحّطَشُ﴿ -43
 
 رد.يقوت و شد
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َعَُٰ﴿ -20  .شتاب هب: ﴾يَسح

حُُإّنَُ﴿ -20 ُٱل
َ
 : سران و بزرگان قوم.﴾َمَل

ونَُ﴿ -20 تَّمر 
ح
 .دارندم مشورت هتو با  ه: در بار﴾بّكُيَأ

َينَُُتّلحَقا ءَُ﴿ -22   سمت ه: ب﴾َمدح
ْ
د
َ
 .÷ بيشع هیقر ،نيم

 نجات است. هیما هكراست  ه: را﴾ٱلَسبّيلَُُّسَوا ءَُ﴿ -22

َمةُٗ﴿ -29
 
ّنَُُأ  .را از مردم یاريت بسي: جمع﴾ٱَلَاّسُُم 

وَدان﴿ -29  ردند.كیآب منع م هشدن ب يک: گوسفندان خود را از نزد﴾تَذ 

َماَُما﴿ -29 ب ك   ؟ستين كار چياز اشما مقصد : ﴾َخطح

ّدرَُ﴿ -29 پان﴾ٱلر ََّع ءُ ُي صح  برند.ب خود را از آب دور یاههما ره: چو

َرّنُ﴿ -23 ج 
ح
 .یر باشيمن اج ها بهگوسفندبخاطر چراندن : ﴾تَأ

 ا.ه: سال﴾ّحَججُ ﴿ -23

 .كرد هدهمشا: ﴾َءانَس﴿ -23

بانرا،  یآتش: ﴾نَاٗرا﴿ -23  بود. یدر واقع نور ر

َوة ُ﴿ -23 ّنََُُجذح ب: ﴾ٱَلَارُُّم   .دارد هآتش بدون شعل هكیچو

َطل ونَُ﴿ -23  د.ييآن گرم نما ه: خود را ب﴾تَصح

ََتُُّ﴿ -94  ند.كیت مكحر سرعت ه: ب﴾َتهح

ّبُلَمُح﴿ -94 َعق   شود.ینم ها متوجيگردد ی: بر نم﴾ي 

 بانت.ي: گر﴾َجيحبّك﴿ -92

 .از آفتاب درخشانترد، يسف: ﴾َبيحَضا ء﴿ -92

92- ﴿ُّ و ء َُُغريح  : بدون برص و امثال آن.﴾س 

مُح﴿ -92 م  بگذار ات هنيس ه: دست راست خود را ب﴾ٱلَرهحبُُّّمنََُُجَناَحَكُُإَِّلحَكَُُوٱضح

 شود.یم ليزا ین مار دارياز ا هكیترس

ٗءا﴿ -91  .اوري: ﴾رّدح
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دُُّ﴿ -95 َدكََُُسنَش   .نمكیمت كمكو سازم یت مرومندي: ن﴾َعض 

لحَطَٰٗنا﴿ -95  .هغلب اي: حجت ﴾س 

ََتٗى﴿ -91 فح  .یهدیخدا نسبت م هدروغ ب هرا بن يا: ﴾مُّ

 ان.ينماو  بلندعمارت ا ي ی: قصر﴾َۡصحٗحا﴿ -91

مُح﴿ -10 َنَٰه  َم ُُّّفَُُفَنَبذح  م.ينمود و غرقم يندكا افيدر ها را به: آن﴾ٱِلح

ئَّمةُٗ﴿ -14
َ
 .یهر گمرايدر مس یانيشوايپ: ﴾أ

َنةُٗ﴿ -12  از رحمت خدا. ی: دور﴾لَعح

ّنَُ﴿ -12 ب وّحيَُُم  حَمقح  د.ستنهان يروا از زشت يشدگان از طرد : ﴾ٱل

ونَُ﴿ -19 ر  وَلَُُٰٱلحق 
 ردند.كب يذكش را تيامبران خويپ هكرا  هملل گذشت:  ﴾ٱۡلح 

 كنند. هدهآن حقايق را مشا اب هكمردم  یاهبخش دل یروشن: ﴾لّلَناّسُُبََصا ئّرَُ﴿ -19

 .ميسپرد: ﴾قََضيحَنا ُ﴿ -11

 م.ي: مق﴾ثَاوّٗيا﴿ -15

َرانُّ﴿ -11  .گريديكبان ير دو سحر و پشتهقرآن و تورات : ﴾تََظََٰهَراُّسحح

مُ َُوَصلحَنا﴿ -54 َلُُلَه  پیا پهآن یرا برا قرآن ما: ﴾ٱلحَقوح  .ميفرستاد یدر

رَء ونَُ﴿ -51  نند.كی: دفع م﴾يَدح

وَُ﴿ -55  فار.ك: دشنام را از ﴾ٱلَلغح

مُحَُسَلَٰمُ ﴿ -55  .ميكنیمثل شما رفتار نم : سالم بر شما ما﴾َعلَيحك 

53- ﴿ُ بود ه: ب﴾ن تََخَطفح  م.يشویم هسرعت ر

حَبُ ﴿ -53  شود.یم هآنجا آورد هسمت بر ه: از ﴾إَِّلحهَُُّي 

َناَُكمُح﴿ -51 لَكح هح
َ
 م.يردك كالهرا  یاريبس هچ: ﴾أ

 .بودند ها بدمست و مغرور شديدن: در ﴾َمعّيَشَتَهاُبَّطَرتحُ﴿ -51

ََّضّينَُُّمنَُ﴿ -14 حح حم   .احضار شدگان در دوزخ : از﴾ٱل

َويحَنا﴿ -19 غح
َ
 ردند.ك یرويم و از ما پيردكدعوت  یهگمرا هب ا راهآن: ﴾أ



يم  060                   تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

11- ﴿ُ ۢنَبا ءُ َُعلَيحّهمُ َُفَعّمَيتح
َ  .ابنديینم یليدل ،گردد هديا پوشهآنبر ل ي: دال﴾ٱۡلح

رَّيَة ُ﴿ -11  ار.ي: اخت﴾ٱۡلح

مُحُت ّكنَُُُّما﴿ -13 ور ه  د   .دنداریان مهن خود یاههنيسدر  هكیباطل و عداوت: ﴾ص 

ت مُح﴿ -34 رََءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

َمًدا﴿ -34  .یمي: دا﴾َِسح
ونَُ﴿ -35 ََت   بافتند.یدروغ م ها بيدر دن هكیباطلپندار : ﴾َيفح

 رد.ك بركا يا ستم ه: بر آن﴾َعلَيحّهمُحَُفَبَغَُٰ﴿ -31

31- ﴿ُ
 
َبةَُُِّلَن و أ  .بود نيسنگ هگرو يک ه: ب﴾بّٱلحع صح

َرحُحَُلُ﴿ -31  .ن و بدمست مباشيخودب يیت داراثرك ه: ب﴾َتفح

ونُُّّمنَُ﴿ -31 ر   ا.ه: از ملت﴾ٱلحق 

َُُلُ﴿ -31 ب هکشود بلینم سؤال اهمعلومات از آن یبرا: ﴾ل ُي سح خ و سرزنش يسؤال تو

 .شودیم

 .و ثروت خود هاز رفا یشيدر آرا: ﴾زّينَتّهُُّّفُ﴿ -33

مَويُح﴿ -10  است.هن آرزويا از چنهمنع آن یبر شما، برا یوا: ﴾لَك 

ََٰها َُُوَلُ﴿ -10  د.نشویموفق نمک ين یاهكارانجام  ه: ب﴾ي لََقى

نَُ﴿ -12
َ
 .یلااو تع هكیردكن هدهمشاا ي: آ﴾ٱلَِلََُُويحَكأ

ّدرُ ﴿ -12  ند.كیم مك دهرا بخوا هكر ه یمت روزكح یمقتضا ه: ب﴾َيقح

ۥ﴿ -12 نَه 
َ
لّحُ َُلَُُويحَكأ فح  شود.یرستگار نم هك ینيبیا نمي: آ﴾ي 

 .هداننروزميپ هکم ه: ب﴾َمَعاد﴿ -15

َٰفّرّينََُُظّهرٗيا﴿ -11  افران.كبان ي: پشت﴾ل ّلحَك

  ۀسور
َ
 ع

ُ
 وتنكب
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َتن ونََُُلُ﴿ -2 فح رند تا مخلص از يگیمورد امتحان قرار نما هیسخت هب یبا گرفتار: ﴾ي 

 .جدا شود منافق

ونَا﴿ -1 بّق  نُيَسح
َ
 .ابندينجات و از مجازات ما سازند : ما را ناتوان ﴾أ

َجَلُ﴿ -5
َ
 و جزاء. زيرستاخ ین براي: وقت مع﴾ٱلَِلُُّأ

نَسَٰنََُُوَصيحَنا﴿ -1 ّ
 م.يدستور دادانسان  ه: ب﴾ٱۡلح

ٗنا﴿ -1 سح بان باشد.ها مهمادر و بر آن پدر وفرمانبردار : ﴾ح   ر

 رسد.یاو م هاز مردم ب هكیرآزا و هنجك: ش﴾ٱَلَاّسُُفّتحَنةَُ﴿ -40

مُح﴿ -42  ان شما را.ه: گنا﴾َخَطََٰيَٰك 

مُح﴿ -49 ثحَقالَه 
َ
 .خود را نيسنگ یاه: خطا﴾أ

ونَُ﴿ -49 ََت   د.تنبافیخود مرا از  هاويو : سخنان دروغ ﴾َيفح

ونَُ﴿ -43  .نديگویدروغ م: ﴾إّفحَكًََُُّتحل ق 

لَب ونَُُإَِّلحهُّ﴿ -24  د.يگردینزد خدا بر م هب: ﴾ت قح

ّجزّينَُ﴿ -22 عح  .دينكفرار د يتوانینماز عذاب خدا : ﴾بّم 

مُحَُمَوَدةَُ﴿ -25  .ديسان بت پرستيك همه هك ن خوديب یام دوستكاستح یبرا: ﴾بَيحنّك 
مُ ﴿ -52 َٰك  َوى

ح
 است.دوزخ شما  ی: جا﴾ٱَلَارُ َُمأ

َطع ونَُ﴿ -23  .یو زشت هگنا هزش بيد با آميبندیرا م هرا: ﴾ٱلَسبّيَلَُُتقح

مُ ﴿ -23  .مجالس خود: ﴾نَادّيك 

 د ماند.هخواان خود در عذاب يمتاه مثل: ﴾ٱلحَغَّٰبّينَُُّمنَُ﴿ -92

ءَُ﴿ -99  د.يا ترسهقومش بر آن یدست درازاز  هكن شد يغمگا هآمدن آناز : ﴾بّهّمُحُّس 

 .ا را نداشتهتوان نجات آن هكا سخت دلتنگ شد هبخاطر آن: ﴾ذَرحَٗعُُبّهّمُحَُضاَقُ﴿ -99

ٗزا﴿ -91  د.ي: عذاب شد﴾رّجح

ا َُُلُ﴿ -91 َثوح  د.ينكن یه: فساد و تبا﴾َتعح

مُ ﴿ -93 َخَذتحه 
َ
َفةُ ُفَأ  د شدند.يشد هن لرزيزمگرفتار  هحيصسبب  هب: ﴾ٱلرَجح
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 .جانو بیت كحریب ،خشک: ﴾َجَٰثّّميَُ﴿ -93

تَبحّۡصّينَُ﴿ -91 سح م   ُ  .ل نظر بودندهاو خردمند : ﴾ََََكن وا

 .ابندينجات خدا : از عذاب ﴾َسَٰبّقّيَُ﴿ -93

 .كردپرتاب می هزيسنگر هكیدي: باد شد﴾َحاّصٗبا﴿ -10

َخَذتحهُ ﴿ -10
َ
 .او را گرفت از جانب آسمان هكشند و هندهان دكت ی: صدا﴾ٱلَصيحَحةُ ُأ

 معروف. ه: حشر﴾ٱلحَعنَكب وت﴿ -14

تَاَبُ﴿ -11  افتادند.یم ک: در ش﴾ََلرح

 .ندكینمب يذكار و تك: ان﴾ََيحَحدُ َُما﴿ -13

ّنَُءاَيَٰتُ ﴿ -50  .پروردگارش یاز سو هالعاد رقاخ یاهه: معجز﴾َرب ّهُُّم 

َجلُ ﴿ -59
َ
ُُأ َسم ٗ  امت.ي: روز ق﴾مُّ

َتةُٗ﴿ -59  ان.ه: ناگ﴾َبغح

مُ ﴿ -55 َٰه  َشى َُُيغح  .كند ها را احاطهآن عذاب: ﴾ٱلحَعَذاب 

َّئَنه م﴿ -51  م.يهدیم یجا یميا را داهآن: ﴾ََل َبو 

َرٗفا﴿ -51  .یمنازل عال: ﴾غ 

ي ّن﴿ -10
َ
ّنَُكأ  جانوران.از  یاري: بس﴾َدٓابَة ُُم 

َنَُٰ﴿ -14
َ
ونَُُفَأ فَك   ؟سازندید حق منحرف ميآنان را از توح ه: پس چگون﴾ي ؤح

ّدرُ ﴿ -12  .كندیحكمت كم م یمقتضا هرا ب یركسه یروز: ﴾ََّلُ َُيقح

و ُ﴿ -11  .هودهیزود گذر، عبث و ب یاهلذت: ﴾َولَعّب ُُلَهح

ََيَوانُ ُلَّهَُ﴿ -11  است.د يجاوو  هنديار آخرت پايد ک: بدون ش﴾ٱۡلح

ّينَُ﴿ -15  : طاعت و عبادت را.﴾ٱل 

13- ﴿ُ َتَخَطف  ُُي  بود: ﴾ٱَلَاس   شوند.یم هديسر برو  همردم ر

َٰفّرّينَُمثحٗوى﴿ -11  .افرانكمحل اقامت : ﴾ل ّلحَك

 روم ۀسور
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لَّبّتُ﴿ -2 ومُ ُغ   رد.ك: فارس روم را مغلوب ﴾٢ٱلرُّ

َنُ﴿ -9 دح
َ
ۡرّضُُأ

َ  فارس. هن روم بيسرزم هن ساحيتريک: نزد﴾ٱۡلح

 .شانشدن مغلوب: ﴾َغلَبّّهمُح﴿ -9

َجلُ ﴿ -1
َ
ُُأ َسم ٗ  .ا از ازلهآن ین برای بقايزمان مع: ﴾مُّ

وا ُ﴿ -3 ثَار 
َ
ۡرَضُُأ

َ  ردند.ك هزراعت آماد ین را شخم زدند و براي: زم﴾ٱۡلح

ىُ ﴿ -40
َ
و أ  دوزخ. ،ن عذابي: بدتر ﴾ٱلسُّ

42- ﴿ُ بحلّس  ونُي  رّم  حم جح  .شوندیمد يا نوميشود یمنقطع مجرمان م لي: دل﴾ٱل

ُح﴿ -45 ونَُُي   شوند.یم هداشت یا گرامي: شاد ﴾َب 

ونَُُٱلحَعَذاّبُُّفُ﴿ -41 حََّض   .در عذابند هشيمه: ﴾َم 

ونَُُّحيَُ﴿ -41 ّهر   .ديرسیر مهظ هب هكینگامه: ﴾ت ظح

ونَُ﴿ -20  .ديشویدست بكار م یدر امور زندگ: ﴾تَنتَّۡش 

ن و ا ُ﴿ -24 ك   ينكدا يل پيتما اهآن ه: تا ب﴾إَِّلحَهاُل ّتَسح
ُ
 د.يرينس بگد و ا

َٰنّت ونَََُُّل ۥ﴿ -21  برند.او تعالی فرمان می هاز اراد: ﴾َق

حَمَثل ََُُّلُ ﴿ -23 َُُٰٱل َ َعح
َ  .از آن خداست و جالل مالكدر  ن وصفيتریعال:  ﴾ٱۡلح

قّمُح﴿ -90
َ
َهَكُُفَأ  ن.كخود را راست و درست  یروپس : ﴾وَجح

ّينُّ﴿ -90  د و اسالم.ين توحيد هب: ﴾لّۡل 

 او. یسو هل بي: متما﴾َحنّيٗفا﴿ -90

َرَتُ﴿ -90  د.يدار باشيپااسالم  ه: ب﴾ٱلَِلُُّفّطح

 است. هديانسان را بر آن آفرخدا : ﴾َعلَيحَهاُٱَلَاَسَُُفَطرَُ﴿ -90

 است. هديانسان را بر آن آفر هكیهن اليد ه: ب﴾ٱلَِلُُّّۡلَلحقُّ﴿ -90

َٰلَّكُ﴿ -90 ّينُ َُذ  م.ين مستقيدن است يا: ﴾ٱلحَقي ّمُ ُٱل 

نّيبّيَُ﴿ -94  د.ينكرجوع  یاو تعال هو اخالص ب هب: با تو﴾إَِّلحهُُّم 

 .صورت احزاب گوناگون درآمدند هنفس ب یواهاز : ﴾ّشَيٗعاََُكن وا ُ﴿ -92
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لحَطَٰٗنا﴿ -95  .یل روشنيدلا ي یتابك: ﴾س 

وا ُ﴿ -91  .شوندیبر و خودپسند مكسبب آن مت هب: ﴾بَّهاُفَرّح 

مُح﴿ -91 ونَُُه  َنط   شوند.ید ميمنو: از رحمت خدا ﴾َيقح

ّدر﴿ -93  .كندیم تنگ دهبخوا را هكره یروزمت كح یاقتضا هب: ﴾َيقح

ّٗبا﴿ -93 بايمه: ﴾ر   حرام معروف. ین ر

ب َوا ُ﴿ -93  د.يفزايبا برِ آن  تا: ﴾ل رَّيح
ب وُفَََلُ﴿ -93  شود.یت آن نمكبر هی: ما﴾يَرح

ونَُ﴿ -93 عّف  حم ضح  .چند برابر: ﴾ٱل

ّينُّ﴿ -19  فطرت.و  ميمستق نيد هب: ﴾ٱلحَقي ّمُُّلّۡل 

 .مانع وقوع آن شودتواند یس نمكچ يه: ﴾ََّلُ َُمَردََُُلُ﴿ -19

ونَُ﴿ -19  شوند.یم متفرق دوزخ و شتهب یسو ه: ب﴾يََصَدع 

ونَُ﴿ -11 َهد   سازند.یا ميهرا منعمت و ناز  هگاي: جا﴾َيمح

 سازد.یم هندكو پرا دهدیت مكرا حر اه: ابر﴾َسَحاٗباَُفت ثرّيُ ﴿ -11

ۥ﴿ -11  .آوردیدر م هندكای پراههصورت قطع ها را بهابر: ﴾كَّسٗفاََُيحَعل ه 

َقُ﴿ -11 حَودح  : باران را.﴾ٱل

 .آن یالبال: از ﴾ّخَلَٰلّهُّمنُح﴿ -11

بحلّّسيَُ﴿ -13  د بودند.يمو: از بارش باران ن﴾لَم 

ه ُ﴿ -54 وح
َ
اُفََرأ َفر ٗ صح  نند.يبیزرد م یو سبز یرا بعد از شاداب انهاي: گ﴾م 

 .یري: حالت پ﴾َشيحَبةُٗ﴿ -51

ونَُ﴿ -55 فَك   .جستندیم یدور ی: از حق و راست﴾ي ؤح

مُحَُلُ﴿ -53 َتب ونَُُه  َتعح  غضب خدا ،و طاعت هبا توب هكشود ینم ها خواسته: از آن﴾ي سح

 د.نياز خود دور نما را

تَّخَفَنَكَُُلُ﴿ -10  نند.كنو اضطراب وادار  یخوار ،خفت ه: تو را ب﴾يَسح
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 لقمان ۀسور

وَُ﴿ -1 َّديّثُُلَهح  ر و عبادت باز دارد.يا از خرانسان  هك : سخن باطل﴾ٱۡلح

ًوا﴿ -1 ز   زاء.هتسا هب: ﴾ه 
اَُوَلَُٰ﴿ -3 ّبٗ َتكح سح  ند.كیآن اعراض مبا تكبر از تفكر در : ﴾م 

 دن.يمانع از شن یيرك: ﴾َوقحٗرا﴿ -3

40- ﴿ُّ  و ستون. هی: بدون پا﴾َعَمدُ ُبَّغريح

 استوار. یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -40

ن﴿ -40
َ
مُحُتَّميدَُُأ  د.هان ندك: تا شما را ت﴾بّك 

 رد.ك هندكن پرايزم ی: در رو﴾فّيَهاُبََثُ﴿ -40

ج ُ﴿ -40  .پرمنفعت: نوع خوب و ﴾َكرّيمَُزوح

َمَٰنَُ﴿ -42  امبر.يپ هم بود نكيح صالح و یشخصلقمان : ﴾ل قح

َمةَُ﴿ -42 ّكح  راست و درست. سخن و كیريز، مهف ،: عقل﴾ٱۡلح

نَسَٰنََُُوَصيحَنا﴿ -41 ّ
 م.يم و موظفش ساختيانسان دستور داد ه: ب﴾ٱۡلح

ًنا﴿ -41  .ی: در حال ناتوان﴾َوهح

 .آن یرگارخويش هدور انيپا: ﴾فَّصَٰل ه﴿ -41

نَاَبُ﴿ -45
َ
 است. همن آمد یسو هو طاعت ب اخالص ه: ب﴾إَّلَُُأ

 ز...يچن يتركوچكوزن  هب: ﴾...َحَبة َُُقاَلُّمثُح﴿ -41

ّرُحَُلُ﴿ -41  .مردم نگردانخود را از  یبر و غرور روكت ه: ب﴾لّلَناّسَُُخَدكَُُت َصع 

 .یو خودپسندغرور  ،یشكسر هب: ﴾َمرًَحا﴿ -41

حَتالُ ﴿ -41 ور ُُُم  خ 
 .ندكک خود فخر يخصال ن هب هكیسك، برك: مت﴾فَ

يَّكُُّفَُُوٱقحّصدُح﴿ -43  ن.كر ايرا اخت حد وسطرفتن  ه: در را﴾َمشح

ض﴿ -43  بدار. هستهآ: ﴾ٱغحض 

مَُسَخرَُ﴿ -20  است. هردكمنافع شما مسخر  یبرا: ﴾لَك 
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َبغَُ﴿ -20 سح
َ
 .ردكامل كفراوان و  ،تمام: ﴾أ
لّمُح﴿ -22 َههُ ُي سح  ...امور خود را بسپارد همه: ﴾...وَجح

َسَكُ﴿ -22 َتمح  است. هبرد هو پنا هافتي یدلبستگ ه: چنگزد﴾ٱسح

َوةُّ﴿ -22 رح ثحَقَُُٰبّٱلحع  حو   .مطمئنمان يد و پهع ه: ب﴾ٱل

21- ﴿ُ َُُعَذاب   .دوزخ ،ديشد عذاب: ﴾َغلّيظ 

ه ُ﴿ -23 دُّ  شود. ه: بر او افزود﴾َيم 

 ر َُُسبحَعةُ ﴿ -23
ِبح
َ
 گر.يپرآب د یايفت دره: ﴾أ

 ان نرسد.يپا ه: ب﴾نَفَّدتحَُُما﴿ -23

23- ﴿ُ  .(1)یها علم اليب صنعت يعجا : مقدرات و﴾ٱلَِلََُُّكَّمَٰت 

 ند.كی: داخل م﴾ي ولّج﴿ -23

                                           

ُ﴿ :ديگویمخلوف م خيش -1  اي اهیو شگفت اهريتقد :یعني( هأو معلومات هوعجائب همقدورات) ﴾ٱلَِلََُُّكَّمَٰت 

 .معلوماتش

ُ﴿تفسير  :ميگویم است و  هم سلف در اين زمينهتقديرات و معلومات، مخالف ف هب ﴾ٱلَِلََُُّكَّمَٰت 

مان كالم و سخن او ه -هپاك و منز-كلمات خداوند  هر لفظ است، بلکهمچنين كنار گذاشتن ظاه

يرا الل هباشد كمی پايانی  هآنکباشد و آخر است بی هآغازی داشت هآنکاول است بی هپايان ندارد؛ ز

يد كند می هاراد هك هرگاهد و هبخوا هك هر آنچهاست و  هسخن گفت هشميهو  هباشد و پيوست هداشت گو

يا هيچ حد و مرزی نداشته هو آيند هو كالم او در گذشت تا  همقدر نمود هايی كهو ندارد و درختان و در

يسند ب هكلمات الل  .يچ پايانی ندارده هپذيرند اما كالم اللشوند و پايان میناچار تمام می هرا بنو

ُ﴿ر تفسي  هشود، در حالی كتقديرات يا معلومات شامل امور وجودی و امور عدمی می هب ﴾ٱلَِلََُُّكَّمَٰت 

يژگی كلمات الل  هرسد تفسيری كنظر می هيچ پايانی ندارد و از امور وجودی است. به هاين است ك هو

يرا آن هدر مورد كالم الل هب اشاعرهبر اساس مذ همؤلف ذكر نمود ينا میهاست، ز  هكالم الل هد كگو

يف مخالف با مذمعنايی واحد درونی و قديمی است و وصف تعدد شامل آن نمی ل هب اهشود. اين تعر

يند: می هسنت و جماعت است ك د و هبخوا هر كالمی كه هب هميشهو  هخداوند متعال پيوست»گو

يد و كالمش پايانی ندارد و خداوند اين گوند سخن میهبخوا هك هرگونه : گفت و هشود كیوصف م هگو

يد، ندا دادمی بار همانگونهد، هدو ندا می هگو ر هاست او از  هی خودش چنين خبر دادهخداوند متعال در

يش آگا هكسی ب يدهنفس خو ير . «تر استتر و نيكو سخنايش صادقههتر است و از آفر )نگا: تفسير ابن جر

كتاب كلمات  ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال هبرگرفت) (.۶/۲۶۶و تفسير سعدی  ۶/۱۹۱، تفسير بغوی  ۱۲/۰۸-۰۱

بيان للشيخ مخلوف  (.سيدكتر محمد بن عبدالرحمن الخم یاه، نوشت«القرآن تفسير و
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جُ َُغّشَيه م﴿ -92  رد.يا قرار بگهسر آن یباال یموج: ﴾َموح

لَلُّ﴿ -92  ن.كاف هیسا یاههوكا يمانند ابر : ﴾َكٱلظُّ

َتّصدُ ُفَّمنحه م﴿ -92 قح  نند.كید خود وفا مهع هر و بكخدا را ش یاهعد: ﴾مُّ

ور َُُخَتار ُ﴿ -92 ا و ناسپاس.: ﴾َكف 
َ 
 غد

 ند...كیرا دور نم یزيدر آن چ هكیروز: ﴾...زّيََيُحَُلُُامُٗيَوُح﴿ -99

مُ ُفَََلُ﴿ -99 َرنَك   د.هب نديند و فركخود سرگرم ن یاهلذت هشما را ب: ﴾َتغ 

ور﴿ -99  طان اغواگر و امثال آن.يش: ﴾ٱلحَغر 

 

 هسجد ۀسور

َٰهُ ﴿ -9 ى ََتَ  است. هقرآن را خودش ساخت: ﴾ٱفح

َتَوىَُٰ﴿ -1 ُُٱسح  جالل اوست.مال و كق يال هكيیاستوا: ﴾ٱلحَعرحّشََُُعَ

جُ ﴿ -5 ر   رود.یاو باال م یسو هن امر بيا: ﴾إَِّلحهَُُّيعح

َسنَُ﴿ -3 حح
َ
َُُأ ءُ ُك   است. هز را استوار ساختيچ همه: ﴾ََشح

َلَٰلَة ُ﴿ -1  .یاهخالص: ﴾س 

 ر.يف و حقيضع یمن: ﴾َمهّيُ َُما ء ُ﴿ -1

َٰهُ ﴿ -3  دن و موزون ساخت.ياو را صورت بخش: ﴾َسَوى

ۡرّضُُّفَُُضلَلحَنا﴿ -40
َ  م.يشون گم يو در زم كما خا: ﴾ٱۡلح

وا ُ﴿ -42  نند.كر افيز هشرم و ندامت ب ،يیخود را از رسوا یاهسر: ﴾ر ء وّسّهمُحُنَاكّس 

ل َُُحقَُ﴿ -49  است. هقضاء و قدر ثابت و نافذ شد: ﴾ٱلحَقوح

َنةُّ﴿ -49 ّ
 جن.: ﴾ٱۡلح

مُحَُتَتَجاَفَُٰ﴿ -41 ن وب ه   شود.یعبادت دور م یشان براياهلوهپ: ﴾ج 

حَمَضاّجعَُُّعنُّ﴿ -41  خواب. یاهاز بستر: ﴾ٱل
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ّن﴿ -43 ُُّم  ُ ُق َرة ي  عح
َ
 است. یاز اسباب شادمان: ﴾أ

َل ُ﴿ -43  افت.يو ض یمانهم: ﴾ن ز 

يَة ُُّفُ﴿ -29  .کدر ش: ﴾ّمرح

ّن﴿ -29  .یخوش هتورات را ب یرفتن موسي: از پذ﴾ل َّقا ئّهُُّم 

وَُ﴿ -21
َ
دُُّلَمُحُأ مُحَُيهح  است. هشان را روشن نساختمشركان غافلند و سرانجاما يآ: ﴾لَه 

َناَُكمُح﴿ -21 لَكح هح
َ
 .هگذشت یاهملت یالكت و نابوده: ﴾أ

ون﴿ -21 ر   .هملل گذشت: ﴾ٱلحق 

ۡرّضُ﴿ -23
َ زُُّٱۡلح  ر 

 .هايگیو ب کن خشيزم: ﴾ٱۡلح

 و نجات شما. یروزين پيا: ﴾ٱلحَفتححُ َُهََٰذا﴿ -21

مُحَُلُ﴿ -23 ونَُُه   اورند.يمان بيند شد تا اهنخوا هدادلت هم: ﴾ي نَظر 

 احزاب ۀسور

 را افزون نما. یزگاريها پرياز خدا بترس  همواره: ﴾ٱلَِلَُُٱتَقُّ﴿ -4

 مراقب.: ﴾َوكّيَٗلُ﴿ -9

ونَُ﴿ -1 نَُُت َظَّٰهر   د.ينكیا را مثل مادر بر خود حرام مهآن: ﴾ّمنحه 

مُح﴿ -1 ّعَيا َءك  دح
َ
 شما را. یاههفرزند خواند: ﴾أ

5- ﴿ُ قحَسط 
َ
 تر.هعادالن: ﴾أ

مُح﴿ -5  ستند.هشما  ینيدوستان د: ﴾َمَوَِّٰلك 

َلَُٰ﴿ -1 وح
َ
ّمنّيَُُأ ؤح حم  بانهم: ﴾بّٱل  مؤمنان. هتر و سودمندتر است بر

ُۥ ﴿ -1 ه  َوَٰج  زح
َ
مُحُأ َمَهَٰت ه 

 
اح و قدر و كمسلمانان در حرمت ن همسرانش مثل مادرند به: ﴾أ

 منزلت.

ل وا ُ﴿ -1 و 
 
رحَحامُُّأ

َ  شاوندان.يخو: ﴾ٱۡلح

 نند.كدارند بجا  هدهبرع هر چه ،ا راهمان آنيپ: ﴾ّميَثََٰقه م﴿ -3
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ّيَثًَٰقا﴿ -3  وفا. همان استوار بيپ: ﴾َغلّيٗظاُم 

مُح﴿ -3 ن ود َُُجا َءتحك  روز خندق سال پنجم  ،شما آمدند یسو هبزرگ ب یاهركلش: ﴾ج 

 جرت.ه

بحَصَٰرُ َُزاَغّتُ﴿ -40
َ  گرگون شدند.يد ج وكرت يشت و حها از دهچشم: ﴾ٱۡلح

ُُبَلََغّتُ﴿ -40 ل وب  ََناّجرَُُٱلحق  ت ترس. یل است برايتمث ،ديگلو رس ها بهدل: ﴾ٱۡلح
 
 شد

ت ّلَُ﴿ -44 ّمن ونُٱبح ؤح حم   ش شدند.يا آزماهیدر سخت مؤمنان: ﴾ٱل

حزّل وا ُ﴿ -44 ل ت ترس بس: ﴾ز 
 
 ار مضطرب شدند.ياز شد

وٗرا﴿ -42 ر   ب.يا فري هودهیب هوعد: ﴾غ 

َّبُ﴿ -49  است. هنينام سابق مد: ﴾َيَثح

َقامََُُلُ﴿ -49 مُحُم   ست.ينجا محل اقامت شما نيا: ﴾لَك 

َرة ُُب ي وَتَناُإّنَُ﴿ -49  م تجاوز دشمن در آنجا است.يدور و ب ما یاههخان: ﴾َعوح

 ا.هفرار از جنگ در صف مسلمان: ﴾فَّراٗرا﴿ -49

ّنُح﴿ -41 َطارَّهاُم  قح
َ
 .هنيمد یاز اطراف و نواح: ﴾أ

ئّل وا ُ﴿ -41  ا بجنگند.هبا مسلمان هكشود  ها خواستهاز آن: ﴾ٱلحفّتحَنةُس 

 اندازند.یر نميتأخ هجنگ را ب: ﴾بَّها ُُتَلََبث وا َُُما﴿ -41

م﴿ -43 ّصم ك  ّنََُُيعح  ند.كیت او را از شما دور ميم و مشكح: ﴾ٱلَِلُُّم 

َعو ّقّيَُ﴿ -41 حم   كردند.یبا رسول خدا منع م یاركمهمردم را از  هكاز شما  یهگرو: ﴾ٱل

 د.يبساز يکما نزد ها خود را بيد ييايش ما بيپ: ﴾إَِّلحَناَُهل مَُ﴿ -41

َسُ﴿ -41
ح
َأ  جنگ.: ﴾ٱۡلح

ّشَحةًُ﴿ -43
َ
مُحُأ  نند.كیدر نفع شماست بخالت م هكیاهزيچ هب: ﴾َعلَيحك 

َشَُٰ﴿ -43 غح حَموحتُُّّمنََُُعلَيحهُُّي   شود.یوش مهیمرگ ب یاز سخت: ﴾ٱل

م﴿ -43 وك   رسانند.یزنند و آزار میم هشما طعن هب: ﴾َسلَق 

حّسَنةُ ﴿ -43 ل
َ
بان دراز: ﴾ّحَدادُبّأ  .یبا ز
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ّشَحةًُ﴿ -43
َ
ُُأ ََُُّعَ َريح

 مت.يص بر مال و غنيحر: ﴾ٱۡلح

َبَطُ﴿ -43 حح
َ
 رد.كخدا باطل : ﴾ٱلَِلُ ُفَأ

َراّبُُّفُُبَاد ونَُ﴿ -20 عح
َ  بودند. هیبا اعراب در باد: ﴾ٱۡلح

َوة ُ﴿ -24 سح
 
 امور. همهو در يكسرمشق ن :﴾َحَسَنة ُُأ

 دند.يادت نوشها جام شيردند كمان خود وفا يپ هب: ﴾ََنحَبهُ ُقََضَُٰ﴿ -29

مُٱَلّينَُ﴿ -21 وه   ردند.ك کمكاحزاب  هب هك هظيقریود بنهی: ﴾َظََٰهر 

 م خود.كمستح یاههاز قلع: ﴾َصَياّصيّهم﴿ -21

َبُ﴿ -21  د.يترس شد: ﴾ٱلرُّعح

نَُ﴿ -21 َمت ّعحك 
 
 م.هطالق بد هشما متع هب: ﴾أ

نَُ﴿ -21 ك  َِس ّحح
 
 م.يطالقتان نما: ﴾أ

اٗحا﴿ -21  ست.يان در آن نيضرر و ز هكطالق حسن : ﴾ََجّيَٗلَُُِسَ

بَي َّنة ُُبَّفَّٰحَشة ُ﴿ -90  .هريبك هگنا: ﴾مُّ

َُُمن﴿ -94 ن تح نََُُيقح  ند.ك یاز شما فرمانبردار هكره: ﴾ّمنك 

نَُُفَََلُ﴿ -92 لََُُّّتحَضعح ييد. ۀجهل هبا مردان ب: ﴾بّٱلحَقوح  نرم و با آب و تاب سخن نگو

نَُ﴿ -99 نَُُّفُُقَرح  د.يخود بمان یاههگر زنان در خانيشما و د: ﴾ب ي وتّك 

نََُُلُ﴿ -99  د.يار نسازكستر آن واجب است آش هكرا  ینتيز: ﴾َتَبَجح

وَلَُُٰٱلحَجَّٰهلَّيةُّ﴿ -99
 اسالم.ش از يت پيلهجا: ﴾ٱۡلح 

َسُ﴿ -99  ا نقص را.ي هگنا: ﴾ٱلر ّجح

َمةُّ﴿ -91 ّكح  ام قرآن.كاح ايامبر يرت پيس: ﴾َوٱۡلح

 ستند.هع فرمان خدا يمط هكیمردان: ﴾ٱلحَقَٰنّتّيَُ﴿ -95

رَّيَة ُ﴿ -91  ار.ياخت: ﴾ٱۡلح
 از طالق است. هیناكحاجت خود را، : ﴾َوَطٗرا﴿ -93

 .یهچ گنايه: ﴾َحَرجُ ﴿ -93
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ّعَيا ئّّهمُح﴿ -93 دح
َ
 .یقبل از نسخ فرزند خواندگ ،شانياههفرزند خواند: ﴾أ

 .هردكا بر او حالل ي هديا مقدر گرداني هردكبر او قسمت  خدا: ﴾ََّلُ ُٱلَِلُ ُفََرَضُ﴿ -91

ا ُ﴿ -91  ش از تو گذشتند.يپ هكیامبرانيپ: ﴾َقبحل ُُّمنَُخلَوح

 محاسب اعمال.: ﴾َحّسيٗبا﴿ -93

َرةُٗ﴿ -12 ّصيًَلُُب كح
َ
 اول و آخر روز.: ﴾َوأ

اٗحا﴿ -13  از آزار و منع واجب. یو و عاريكردن نكا هر: ﴾ََجّيَٗلَُُِسَ

ورَه نََُُءاَتيحَتُ﴿ -50 ج 
 
 .یاهشان را داديا یاهرهم: ﴾أ

فَا ءَُ﴿ -50
َ
 است. هتو داد همت بيغن هخدا از را: ﴾َعلَيحَكُُٱلَِلُ ُأ

 .یمبستر نشوهو  یر اندازيتأخ هب: ﴾ت رحّجُ﴿ -54

54- ﴿ُ  .یمبستر شوهو با او  ینكمدم خود ه: ﴾إَِّلحَكُُوّيُ ت 

َتَغيحَتُ﴿ -54  .یخواست: ﴾ٱبح

 .یاهنار زدك: ﴾َعَزلحَتُ﴿ -54

َٰلَّكُ﴿ -54 َنُ َُذ دح
َ
نُأ

َ
نََُُتَقرَُُأ ي ن ه  عح

َ
ر يا مخهخودت را در مورد معاشرت با آن هكنيا: ﴾أ

 دستور خداست. هار بكن يدانند ایچون م استهت آنيمسرت و رضا هیم مايساخت

 مراقب.: ﴾َرقّيٗبا﴿ -52

59- ﴿َُ َٰهُ َُنَّٰظرّينََُُغريح  د.يمنتظر پختن غذا نباش: ﴾إّنَى

وا ُ﴿ -59  د.ينكد و در نزد او درنگ نيشو هندكپرا: ﴾فَٱنتَّۡش 

نَُ﴿ -59 وه  ِلح م 
َ
 د.يا خواستهرا از آن هحاجت قابل استفاد: ﴾َمَتَٰٗعاَُسأ

ُُلُّونَُي َصُ﴿ -51  فرستند.یامبر درود ميبر پ: ﴾ٱَلَّب ََُُّعَ

َتَٰٗنا﴿ -51 بد : ﴾ب هح  ار زشت.يا دروغ بسيكار

نّيَُ﴿ -53  ندازند.يبرخود ب: ﴾َعلَيحّهنَُُي دح

 خود را. یاهچادر: ﴾َجَلَٰبّيبّّهنَُ﴿ -53

ونَُ﴿ -10 رحّجف  حم   كنند.یدروغ را پخش م یاهخبر هكیاهآن: ﴾َوٱل
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رَّيَنَكُ﴿ -10  م.ينكیا مسلط مهتو را بر آن: ﴾بّّهمُحََُل غح

و ا﴿ -14  ند.يدست آ هافت شوند و بي: ﴾ث قّف 

11- ﴿ُّ َفيح  دو چند.: ﴾ّضعح

 .هو مقام و مستجاب الدعو هبا جا: ﴾وَّجيٗها﴿ -13

ٗلُ﴿ -30  آور حق.اميا پيا راست ي: سخن درست ﴾َسّديٗداُقَوح

َنا﴿ -32 َمانَةََُُعَرضح
َ  م.يردك هرا عرض یهو نوا اوامر ف،يالكت: ﴾ٱۡلح

32- ﴿َُ َبيح
َ
 رفتند.ينپذ: ﴾فَأ

نَُ﴿ -32 َفقح شح
َ
  دند.يانت در آن ترسي: از خ﴾ّمنحَهاُأ
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 سبأ ۀسور

ۡرّضُُّفُُيَلّجُ َُما﴿ -2
َ  .هريرود، باران و غین فروميدر زم هآنچ: ﴾ٱۡلح

جُ َُما﴿ -2 ر   ند، فرشتگان و اعمال انسان.كیصعود م هآنچ: ﴾َيعح

َُُلُ﴿ -9 ز ب   ماند.یان نمهو پن هديپوش یاز و: ﴾َعنحهُ َُيعح

 ا گرد و غبار.ي هن مورچيترکوچك هانداز هب: ﴾َذَرة ُُّمثحَقال ُ﴿ -9

َعَّٰجزّينَُ﴿ -5  ابند.يرند و از عذاب ما نجات يگمان باطلشان بر ما سبقت گ ه: ب﴾م 

ّن﴿ -5 زُ ُم   ن عذاب.يترن و سختيبدتر: ﴾ر ّجح

ت مُح﴿ -3 ز ّقح  د.يگشت كد و خايشد هپار هپار: ﴾م 

 د.يگویم هودهیسخنان ب هجنون گرفتار شد هب: ﴾ّجَنُۢةُبّهّۦ﴿ -1

3- ﴿ُ ۡرَضُُبّّهمُ ََُنحّسفح
َ  م.يبرین فروميكام زم ها را مانند قارون بهآن: ﴾ٱۡلح

ّنَُُكَّسٗفا﴿ -3  .هيکاز آسمان مثل اصحاب ا یاهپار: ﴾ٱلَسَما ءُُّم 

نّيبُ ﴿ -3  د.يپرورگارش رجوع نما هو طاعت ب هبا توب: ﴾مُّ

ّّبُ﴿ -40 و 
َ
 د.يم صدا شوهح يبا او در تسب: ﴾َمَعهُ ُأ

َملحُ﴿ -44  امل و فراخ بساز.ك یاههزر: ﴾َسَٰبَّغَٰت ُُٱعح

رُح﴿ -44 ّ دُُّّفَُُوقَد   م بساز.ه هو متناسب ب هانداز ها را بهها را مستحكم و حلقههزر: ﴾ٱلَسح

وُُّ﴿ -42 د  ر َُُهاغ   رد.كیم یرا ط همايكر يمس هصبحگا: ﴾َشهح

َها﴿ -42 رُ َُرَواح   مود.يپیرا م همايكر يز مسين هشامگا: ﴾َشهح

42- ﴿َُ رَُُّعيح قّطح
 د.يجوشین ميمانند آب از زم هك همس ذوب شد هچشم: ﴾ٱلح

42- ﴿
مُحُيَزّغُح پهاز آن: ﴾ّمنحه   كرد.یم یچيا سر

 ا.همسجدا يا هقصر: ﴾َمَحَٰرّيَبُُّمن﴿ -49

 گر.يد یاهزيا از مس و چههمجسم: ﴾تََمَٰثّيَلُ﴿ -49

ََواّبُُّجَفانُ ﴿ -49  الن.ك یاهبزرگ مانند حوض یاههاسك: ﴾َكٱۡلح
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ور ُ﴿ -49 د 
ُُق   خود. یبزرگ ثابت در جا یاهيکد: ﴾َراّسَيَٰت 

ۡرّضَُُدٓابَةُ ﴿ -41
َ  خورد.یچوب را م هك هانيمور: ﴾ٱۡلح

ل ُ﴿ -41 ك 
ح
تَهُتَأ

َ
 خورد.یاو را م یعصا: ﴾مّنَسأ

 من.ي هاست ب یاهليقب ،مردم سبا یبرا: ﴾لَّسَبإ ُ﴿ -45

 ا پند و عبرت است.يبر قدرت ما  یاهنشان: ﴾َءايَة﴿ -45

 ا.هاز باغ ها دو سلسليدو باغ : ﴾َجَنَتانُّ﴿ -45

ة ُ﴿ -45 َ  آور.و فرحت هزكياست پا یرهش: ﴾َطي َّبة ُُبَۡلح

وا ُ﴿ -41 رَض  عح
َ
 ردند.كب يذكامبران خود را تيا پيردند كسپاس نر و كش: ﴾فَأ

 شد. ید جاريا از باران شديب سد ياز اثر تخر هكیليس: ﴾ٱلحَعرّمَُُّسيحَلُ﴿ -41

لُ ﴿ -41 ك 
 
 تلخ، ترش و زشت. یاههويم: ﴾َُخحط ُُأ

لُ ﴿ -41
ثح
َ
 درخت گز.از  ینوع: ﴾أ

َرى﴿ -41  شام. یاههیقر: ﴾ٱلحق 

 م.ه هب يکنزدمتصل و : ﴾َظَّٰهَرةُُٗق ٗرى﴿ -41

نَا﴿ -41 َُُفّيَهاُقََدرح ن ييم تعه هب يکنزد یاها مسافتهین آباديان ايما در م: ﴾ٱلَسريح

 م.يردك

مُح﴿ -43 َحادّيَثُُفََجَعلحَنَٰه 
َ
 م.يو شگفت آور قرار داد هنندكا را اخبار سرگرم هآن: ﴾أ

مُحَمَزقُح﴿ -43  م.يساخت هندكمختلف پرا یاهنيا را در سرزمهآن: ﴾َنَٰه 

بار: ﴾َعلَيحّهمُحَُصَدَقُ﴿ -20  اثبات رساند. ها بهآن هدر

لحَطَٰن﴿ -24  ب.يو فر هوسوس هب هو غلب هسلط: ﴾س 

  يکوزن  هب: ﴾َذَرة ُُّمثحَقاَلُ﴿ -22
َ 
 ا ضرر.ياز نفع و  هذر

 ر.ينش و تدبياور در آفري: ﴾َظهّري ُ﴿ -22

ّعَُ﴿ -29  شود.شان ترس و خوف دور ياهاز دل: ﴾ق ل وبّّهمُحَُعنُف ز 

َقَُ﴿ -29  شفاعت. هاجاز ،سخن حق را گفت: ﴾ٱۡلح
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جُح﴿ -25
َ
 م.يما انجام داد هكیاهخطا: ﴾َناَرمُحأ

َتحُ ﴿ -21  ند.كیم مكو ح ین ما داوريب: ﴾بَيحَنَناَُيفح

وَُ﴿ -21  م.كو حا یاوست قاض: ﴾ٱلحَفَتاحُ ُه 

23- ﴿ُ  د.ينك یخودداركتا ي یخدا هت بتان بكمشار یاز ادعا ،ستين نيرگز چنه: ﴾َُكَ

 مردم. همه هب: ﴾ل ّلَناّسَُُكٓاَفةُٗ﴿ -21

 شوند.یم هداشتهدر محل حساب نگ: ﴾َموحق وف ونَُ﴿ -94

 د.هدیكند و نسبت خطا میرد م: ﴾يَرحّجعُ ﴿ -94

رُ ﴿ -99  ت ما شد.يداهشما مانع  یروز هشبان یاههلي: ح﴾َوٱَلََهارُُّٱَِلحلَُُّمكح

نَداٗدا﴿ -99
َ
 م.يياز مخلوقات و عبادتش نما یاهمتاه: ﴾أ

وا ُ﴿ -99 َِسُّ
َ
 ردند.كار ها اظيان داشتند ه: ندامت را ن﴾ٱَلََداَمةَُُأ

َلََٰلُ﴿ -99 غح
َ  بندد.یم گردن ها را بهدست هكیاهري: زنج﴾ٱۡلح

َف وَها ُ﴿ -91 َتح  ان فاسد آنجا.يشواي: صاحبان ناز و نعمت و پ﴾م 

ّدرُ ﴿ -91  ند.كیمت تنگ مكح یمقتضا هد بهرا بخوا یر كسه ی: روز﴾َيقح

لحَفُ ﴿ -93  و تقرب. یكي: نزد﴾ز 

مُح﴿ -93 ّفَُُجَزا ءُ ُلَه  عح ّ  ا دو چند است.هآن: ثواب ﴾ٱلض 

َفَٰتُُّّفُ﴿ -93 ر   شت.هب یعال یاه: در منزل﴾ٱلحغ 

ونَُ﴿ -91 حََّض   كنند.ا را حاضر میهبانان دوزخ آنه: نگ﴾َم 

ّدرُ ﴿ -93  ند.كیم ید كم روزهبخوا را هكره: ﴾ََّلُ َُيقح

نَتُ﴿ -14
َ
 .یاور ماستي هگاني: تو ﴾َوِّلَُّناُأ

ىُإّفحكُ ﴿ -19 ََتٗ فح  .ی: دروغ ساختگ﴾مُّ

َشارَُ﴿ -15 مُحَُما ُُّمعح  م.يا دادهآن هب هكیاهم نعمتهد يک: ﴾َءاَتيحَنَٰه 

 شان بود.يو نابود یرانيا با وه: انكار من بر آن﴾نَّكريََُُّكنَُ﴿ -15

ّن﴿ -11  : جنون.﴾ّجَنةُ ُم 
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11- ﴿ُ ّذف  َق َُُّيقح  ند.كیافكند و نابودش میباطل م ه: حق را ب﴾بّٱۡلح

وا ُ﴿ -54  ز بترسند.يا رستاخينگام مرگ ه: ﴾فَزّع 

 ست.يفرار و نجات از عذاب ن ی: جا﴾فَوحَتُُفَََلُ﴿ -54

 حساب. ی: جا﴾قَرّيبُ َُمََكنُ ﴿ -54

52- ﴿ُ  .هتوبمان و ي: بدست آوردن ا﴾ٱَِلَناو ش 

 : آخرت.﴾بَعّيدُ َُمََكنُ ﴿ -52

ّذف ونَُ﴿ -59  ند.يگویگمان م ه: ب﴾بّٱلحَغيحبَُُّيقح

َياّعّهم﴿ -51 شح
َ
 ا.هافر آنكان يمتاه: با ﴾بّأ

رّيبُ ﴿ -51  آور.: شک و اضطراب﴾مُّ

 فاطر ۀسور

 .هنندكجاد ي: ا﴾فَاّطرُّ﴿ -4

َتحَُُّما﴿ -2  خدا بفرستد. ه: آنچ﴾ٱلَِلُ َُيفح

َنَُٰ﴿ -9
َ
ونَُُفَأ فَك   شوند.یم هبرگرداند ید اوتعالياز توح ه: پس چگون﴾ت ؤح

مُ ُفَََلُ﴿ -5 َرنَك   بد.يا شما را نفريدن یاهش و لذتي: آرا﴾َتغ 

ورُ ﴿ -5  .هريطان و غيل شيند از قبك هليبد و حيبفر هر چه: ﴾ٱلحَغر 

ُُفَََلُ﴿ -1 َهبح َكُُتَذح س  َُُعلَيحّهمُحَُنفح فر روانند كچرا در  هكا هنيا هو: از غم و اند﴾َحَسَرَٰت 

 جانت از دست نرود.

 د.هدیت مكا را حره: باد ابر﴾َسَحاٗباَُفت ثرّيُ ﴿ -3

ورُ ﴿ -3  جزاء. یا براههشدن مرد ه: زند﴾ٱلنُّش 

 د.هخوای: شرف و قدرت م﴾ٱلحعَّزةَُُي رّيدُ ﴿ -40

ُُٱلحََكّمُ ﴿ -40 بان انجام مبا  هكیاهد و تمام عبادتيتوح هلمك: ﴾ٱلَطي ّب   شود.یز
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هُ ُٱلَصَٰلّحُ ُٱلحَعَمل ُ﴿ -40 )رد.يپذیبرد و می: خدا عمل صالح را باال م﴾يَرحَفع 
1) 

 گردد.ی: باطل م﴾َيب ور﴿ -40

َوَٰٗجا﴿ -44 زح
َ
 ور و اناث.ك: ذ﴾أ

َعَمر ُ﴿ -44  : عمر دراز.﴾مُّ

بُ ﴿ -42  ن و گوارا.يري، شهزكي: پا﴾ف َراتُ َُعذح

اب هُ َُسا ٞغِئ﴿ -42  است. ه: آبش گوارا و خوشمز﴾ََشَ

َجاجُ ُّملححُ ﴿ -42
 
 ا تلخ.يار شور ي: بس﴾أ

 : لؤلؤ و مرجان.﴾ّحلحَيةُٗ﴿ -42

 ستند.ه یباد جار هلي: بوس﴾َمَواّخرَُ﴿ -42

 ند.كی: داخل م﴾ي ولّجُ ﴿ -49

َجلُ ﴿ -49
َ
ُُّۡل َسم ٗ  امت.يروز ق یعنين ي: تا روز مع﴾مُّ

ّمريُ ﴿ -49  خرما. هسته ك: پوست ناز﴾قّطح

 كشد...یبر دوش نم یاركهچ گنايه: ﴾...َوازَّرة ُُتَزّرُ َُلُ﴿ -41

ثحَقلَة﴿ -41  ن است.يش سنگهبار گنا هكیسك: ﴾م 

 نش را.يان سنگه: بار گنا﴾ّۡححلَّها﴿ -41

 ند.كار ياخت كیپا هفر و گناك: از ﴾تََزَكَُٰ﴿ -41

ورُ ﴿ -24 َر   باد سوزان.شب مانند  هد بيشد ی: گرما﴾ٱۡلح

ب رُّ﴿ -25  ما السالم.هیعلیم و تورات موسيهابرا هفيا مثل صحهتابك ه: ب﴾بّٱلزُّ

 شان بود.یو نابود یرانيو ها به: انكار من بر آن﴾نَّكريََُُّكنَُ﴿ -21

                                           
برد، كردار نيک، سخن نيک را باال می هاست. و قول دوم اين است ك هاين يكی از دو قول در تفسير اين آی -1

يرا كردار، بر كردار شخص سخنش را  هرگاه ،بنابراين .انسان در سخن نيكش استاِن راستين بودن هز

و  هآن را باال برد هالل هو سزاوار اين است ك هتصديق كند و گردارش مطابق گفتارش باشد، شايست

ين حجتيكی از بزرگ هبپذيرد. و اين آی ل بدعت در باب اثبات صفت علو ها هل سنت علیهای اهتر

كتاب  ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال ه)برگرفت (.۵۷۵-۵/۵۷۱ير ابن كثير متعال است. )نگا: تفس هالل

بيان للشيخ مخلوف  (.سيدكتر محمد بن عبدالرحمن الخم یاه، نوشت«كلمات القرآن تفسير و
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َدد  ُ﴿ -23  مختلف. یاها با رنگههرا: ﴾ج 

23- ﴿ُ ود َُُغَرابّيب   مانند زاغ. هايت سياهن: ﴾س 

 گردد.ینما نابود يساد ك: ﴾َتب ورََُُلن﴿ -23

ّسهَُُّظالّمُ ﴿ -92 َفح ّ  ابد.يانش بر حسناتش رجحان هگنا: ﴾َل 

َتّصدُ ﴿ -92 قح  انش برابر باشد.ه: حسنات و گنا﴾مُّ

92- ﴿ ُ َيحَرَٰتَُُّسابّق   انش رجحان يابد.هحسناتش بر گنا: ﴾بّٱۡلح

ََزنَُ﴿ -91  آور.هز اندوير چه: ﴾ٱۡلح

َقاَمةَُُّدارَُ﴿ -95 حم   شت.ه: ب﴾ٱل

 رنج و مشقت.: ﴾نََصب ُ﴿ -95

 .یو ناتوان یرنج از خستگ: ﴾ل غ وب﴿ -95

مُح﴿ -93 ونَُُه  َطرّخ   ند.هخوایم کمكنند و كیاد ميشدت فر ها به: آن﴾يَصح

مُح﴿ -93  .هن گذشتگان قرار دادي: شما را جانش﴾َخَل ئَّفَُُجَعلَك 

ٗتا﴿ -93  و حقارت. یخوار ،دي: غضب شد﴾َمقح

ت مُح﴿ -10 رََءيح
َ
مُ ُأ ََك َءك  َ  د.يهخود خبر د یاهيکمن از شر هب: ﴾َش 

مُح﴿ -10
َ
مُحُأ يكند.هآيا آن: ﴾َّشحكُ ُلَه  ينش با خدا شر  ا در آفر

وًرا﴿ -10 ر   ب.يا فري: باطل ﴾غ 

دَُ﴿ -12 يحَمَٰنّّهمُحَُجهح
َ
 ن سوگند.يتر: سخت﴾أ

وًرا﴿ -12  و فرار از حق. ی: دور﴾ن ف 

رَُ﴿ -19  امبر.يدر برابر پ ،ستيناشا یاهیگرهلي: ح﴾ٱلَسِٕيِّيَُمكح

 شود.یا نازل نميند كینم ه: احاط﴾َُيّيقُ َُلُ﴿ -19

ونََُُفَهلحُ﴿ -19 ر   : انتظار ندارند.﴾يَنظ 

َنَتُ﴿ -19 َولّيَُُس 
َ  هاء بيب انبيذكجرم ت هب هكیهان را، سنت الك: سنت گذشت﴾ٱۡلح

 عذاب گرفتار شوند.
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 يس ۀسور

ل َُُحقَُُلََقدُح﴿ -3  شد. یعذاب ثابت و حتم هكخدا  ه: سوگند ب﴾ٱلحَقوح

َلََٰٗلُ﴿ -1 غح
َ
 بندد.یگردنشان م ها را بهآن یاهدست هكا هريزنج: ﴾أ

ونََُُفه م﴿ -1 َمح  قح  است. هرياند و چشمانشان خهاشان را باال گرفته: سر﴾مُّ

ا﴿ -3  .یل و مانعي: حا﴾َسد ٗ

مُح﴿ -3 َشيحَنَٰه  غح
َ
 م.ياهپوشاند ها را پردهآن یاه: چشم﴾فَأ

 ا.هیا و زشتهیكوياند از نهوضع كرد ه: آنچ﴾َءاَثََٰره م﴿ -42

َصيحَنَٰهُ ﴿ -42 حح
َ
 م.ي: او را ثبت و حفظ نمود﴾أ

بّيُ ُإَّمامُ ﴿ -42  لوح محفوظ. ،ارك: اصل آش﴾مُّ

يَةُّ﴿ -49  .هكی: انطا﴾ٱلحَقرح

نَا﴿ -41  م.يديرو بخشيقوت و ن یسوم: آن دو را با فرستادن ﴾بَّثالّث َُُفَعَززح

نَا﴿ -41 مُحَُتَطرَيح  م.يبد گرفت: شما را فال ﴾بّك 

م﴿ -43 مُحَُط ئّر ك   با خود شماست. هوستيپ هكفرتان است كشما  ی: شوم﴾َمَعك 

ئّن﴿ -43
َ
ت مُأ ّرح  د.يريگیفال بد م هم بيهشما پند و اندرز د ها اگر بي: آ﴾ذ ك 

َعَُٰ﴿ -20  رفت.یم هم خود شتابان راحت قوينص یبرا:  ﴾يَسح

 است. هدي: مرا آفر﴾َفَطَرّنُ﴿ -22

نَُُّلُ﴿ -29 ُُت غح ّ  رد.كد هاز من دفع نخوا: ﴾َعن 

 از جانب آسمان. هآواز كشند يک: ﴾َوَّٰحَدةَُُٗصيحَحةُٗ﴿ -23

ونَُ﴿ -23  : مانند آتش خاموش شدند.﴾َخَّٰمد 

ةًُ﴿ -90 َ  : وا دردا، وا حسرتا.﴾َيََٰحسح

َناَُكمُح﴿ -94 لَكح هح
َ
 م.يساخت كالهرا  یاري: بس﴾أ

ونُّ﴿ -94 ر   ا.ه: ملت﴾ٱلحق 
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 بدون استثناء. همه: ﴾ََجّيعُ ُلََما﴿ -92

ونَُ﴿ -92 حََّض   م.ينكیحساب و جزا احضار م یا را براه: آن﴾َم 

نَا﴿ -91  م.يساخت ین جاري: در زم﴾فّيَهاُفََجرح

َوَٰجََُُخلَقَُ﴿ -91 زح
َ  د.يا را آفرهه: گرو﴾ٱۡلح

لَخُ ﴿ -93  م.ينكیآفتاب را از شب دور م ی: روشن﴾ٱَلََهارَُُّمنحهُ ُنَسح

ونُّ﴿ -93 رحج   خرما.ن درخت هكو  کخش ه: مانند شاخ﴾ٱلحَقّديمَُُّكٱلحع 

 .هما ،ت شبيآ ه: ن﴾ٱَِلحل َُُلُ﴿ -10

 از آفتاب. ،روز هاست از نشان هنندك: سبقت ﴾ٱَلََهارَُُّسابّقُ ﴿ -10

ون﴿ -10 بَح   چرخند.یا مينند كیر ميس هگسترد: ﴾يَسح

مُح﴿ -14 َّيَته   ا را.ه: فرزندان و ناتوانان آن﴾ذ ر 

ونُّ﴿ -14 ح  حَمشح  وانات.ير حي: مملو از انسان و سا﴾ٱل

مُحَُۡصّيخَُُفَََلُ﴿ -19  د.ها را از غرق نجات دهآن هكست يس نكچ يه: ﴾لَه 

 مرگ. ه: نفخ﴾َوَّٰحَدةَُُٗصيحَحةُٗ﴿ -13

مُح﴿ -13 ونَُُه  م  ّ  زند.يگر در خصومت و ستيكديخبر و با یا به: آن﴾ََيّص 

ورُُّّفُُن فّخَُ﴿ -54  شود. هديز دميرستاخ ه: نفخ﴾ٱلصُّ

54- ﴿ُ
َ  شتابند.یرون آمدن مي: در ب﴾يَنّسل ونَُ﴿ا... هقبر: ﴾...َداثُّجُحٱۡلح

 بعث. هآواز، نفخ يک: ﴾َوَّٰحَدةَُُٗصيحَحةُٗ﴿ -59

ونَُ﴿ -59 حََّض   م.ينكیحساب و جزا احضارشان م ی: برا﴾َم 

لُ ُّفُ﴿ -55
غ   هگر غافل كرديد یاهزيخود مشغول و از چ ها را بهبزرگ آن یاه: نعمت﴾ش 

 است.

َّٰكه ون﴿ -55  فراوان شادند. یاه: با لذت﴾َف

51- ﴿ُ َرا ئّكََُُّعَ
َ  ا.هها در حجله: بر تخت﴾ٱۡلح

ونََُُماُلَه م﴿ -53  رسد.یا مهآن یطلبند برایا مينند و كیآرزو م هر چه: ﴾يََدع 
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وا﴿ -53 َتَٰز   د.ي: از مسلمانان جدا شو﴾ٱمح

مُح﴿ -10 ُإَِّلحك  َهدح عح
َ
ُأ لَمح
َ
 بودم. هلف نساختكا شما را ميبودم  هردكشما امر ن ها بي: آ﴾أ

12- ﴿ُ
 را. یاريبس یا جماعتي یه: گرو﴾ّجبَّل ٗ

لَوحَها﴿ -11  د.يشكآن را ب یا رنج و سختيد ي: در آن داخل شو﴾ٱصح

َنا﴿ -11  م.ينكد ي: محو و ناپد﴾لََطَمسح

وا ُ﴿ -11 تََبق  َرََٰطُُفَٱسح ّ  رند.يگ یشيگر پيديك: بشتابند و از ﴾ٱلص 

َنَُٰ﴿ -11
َ
ونَُُفَأ بحّۡص   نند؟يبیرا م هرا ه: پس چگون﴾ي 

13- ﴿َُٰ  شان.ه: در محل گنا﴾َمََكنَتّّهمُحََُعَ

ه َُُمن﴿ -11 ّرح  م.يهرا عمر دراز د هكره: ﴾نَُّعم 

هُ ﴿ -11 ّسح َلحقُُّّفُُن َنك   م.يگردانیارزل عمر برم ه: او را ب﴾ٱۡلح

مُحَُذَللحَنََٰها﴿ -32 پان را برا﴾لَه   م.يانسان رام نمود ی: چار

مُح﴿ -35 مُحَُوه  ندُ ُلَه  ونَُُج  حََّض  كجا بخاطر يرا  همهستند هافران ك هآماد ها سپاه: بت﴾َمُّ

 م.ينكینم احضار مهعذاب در ج

وَُ﴿ -33  وشاست.كز يو ست ی: در دشمن﴾َخّصيمُ ُه 

 اند.هديا پوسهن استخواني: ا﴾َرّميمُ ُّهَُ﴿ -31

 ند.يافريا را بهنيامثال ا هاو تواناست ك ،ه: بل ﴾بََلَُٰ﴿ -14

وت﴿ -19  امل.ك یه: پادشا﴾َملَك 

 صافات ۀسور

َفَّٰتُ﴿ -4 اَُوٱلَص   شند.كیعبادت صف م یبرا هكیاههگرو ه: قسم ب﴾١َصف ٗ

َّٰجَرَٰتُّ﴿ -2 ٗراُفَٱلَز منع  یاب معاصكردار از ارتكبا گفتار و  هكیاهآن ه: و قسم ب﴾٢زَجح

 نند.كیم

ًراُفَٱلَتَٰلَّيَّٰتُ﴿ -9  نند.كیآموختن تالوت م ی: قرآن را برا﴾٣ذّكح
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مُحُإّنَُ﴿ -1 َّٰحدُ ُإَّلََٰهك   خدايقي: ﴾٤لََو
ً
 جواب قسم. ،تاستيكشما  ینا

 نافرمان و متمرد. طاني: ش﴾َمارّدُ َُشيحَطَٰنُ ﴿ -3

َذف ون﴿ -1 قح  شوند.یر باران مي: ت﴾ي 

وٗرا﴿ -3  شوند.یم هردك: دور ﴾د ح 

َُُعَذابُ ﴿ -3  .یمي: عذاب دا﴾َواّصب 

َفةََُُخّطَفُ﴿ -40 َطح  سرعت بشنود. هب هرا دزدان ی: سخن﴾ٱۡلح

: ثَاق ب  د. يآیاز آسمان فرود م هرسد، مانند ستارینظر م هب هكیاه: شعل﴾ّشَهاب﴿ -40

 ا سوزان.ي هنندكروشن 

 .هديم چسبه: ِگل با ﴾َلزّبُ ُّطيُ ﴿ -44

 .یكنیز تعجب ميرستاخ ها بهنينش و انكار اي: تو از قدرت خدا برآفر﴾َعّجبحَتُُبَلحُ﴿ -42

ونَُ﴿ -42 َخر   نند.كیتعجب تو تمسخر م ها بهآن ی: ول﴾يَسح

ون﴿ -41 ّخر  تَسح  نند.كیزاء افراط مه: در تمسخر و است﴾يَسح

نت مُح﴿ -41
َ
ونُأ  د.يل باشيو ذل هچاري: شما ب﴾َدَّٰخر 

َرة ُ﴿ -43  ز.يرستاخ هنفخ ،صدا يک: ﴾َوَّٰحَدة ُُزَجح

 ا.يمرگ زودتر ب ی: ا﴾َيََٰويحلََنا﴿ -20

ّينُُّيَوحمُ ﴿ -20  : روز جزا و حساب.﴾ٱل 

مُح﴿ -22 َوََٰجه  زح
َ
 ا را.هآن یاهنيمنشها يا ه: امثال آن﴾أ

مُح﴿ -21 وه   د.يدارهدان حساب نگيا را در مهني: ا﴾قّف 

 نافرمان. ه: گرو﴾َطَٰغّيَُُقَوحٗما﴿ -90

 است. هشد ی: بر ما ثابت و حتم﴾َعلَيحَناُفََحقَُ﴿ -94

مُح﴿ -92 َويحَنَٰك  غح
َ
 د.يرفتيم و پذيردكدعوت  یهگمرا ه: شما را ب﴾فَأ

لَّصيَُ﴿ -10 خح حم   است. هديطاعت خود برگز یا را براهخدا آن هكیسانك: ﴾ٱل

15- ﴿ُ س 
ح
 شراب. هاليا پي: شراب ﴾بَّكأ
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ّن﴿ -15  شود.یم یا جارههاز چشم هكی: از شراب﴾َمعّيِۢنُم 

لُ ُفّيَهاَُلُ﴿ -13  ست.ياست در آن نيدر شراب دن هكیاه: ضرر﴾َغوح

 گردد.یل ميشوند و خردشان زایسبب آن مست م ه: ب﴾ي زَنف ونََُُعنحَها﴿ -13

َّٰصَرَٰت ُ﴿ -11  هنگا یگريد هر خود بهر از شويغ هكشتیهان بيبا رويز: ﴾ٱلَطرحّفَُُق

 نند.كینم

 .يیبايمال زك: چشمان بزرگ در ﴾ّعيُ ﴿ -11

13- ﴿ُ ن ونُ َُبيحض   است. هديا نرسهم بر آنه ی، گردهديپوش یاه: تخم مرغ﴾َمكح

 م.يشویم هو جزاء داد ه: محاسب﴾لََمّدين ون﴿ -59

َّحيمَُُّسَوا ءُّ﴿ -55  دوزخ. هاني: م﴾ٱۡلح

حدّينُُّكّدَتُُإّن﴿ -51  .ینكو نابود  هبود مرا گمرا يک: نزد﴾لََت 

ََّضّينَُ﴿ -53 حم حح  : از احضار شدگان در دوزخ مانند خودت.﴾ٱل

ًلَُُخريح ُ﴿ -12  رام و لذت است.ك، ایمانه: م﴾نُّز 

 د.يرویدر دوزخ م هكین درختيترثي: خب﴾ٱلَزقُّومَُُّشَجَرة ُ﴿ -12

 است بر ستمگران در آخرت. ی: بال و عذاب﴾ل ّلَظَٰلّّميَُُفّتحَنةُٗ﴿ -19

لُّ﴿ -11 صح
َ
َّحيمُُّأ  نم.ه: قعر ج﴾ٱۡلح

َها﴿ -15  خرماست. همانند خوش هكآن  هوي: م﴾َطلحع 

ۥ﴿ -15 نَه 
َ
َُُكأ ت ياهن یل است براين، تمثياطيش یاه: مانند سر﴾ٱلَشَيَّٰطيُُّر ء وس 

 .یزشت

ٗبا﴿ -13  .یمخلوط: ﴾لََشوح

ّنُح﴿ -13  : از آب جوشان.﴾َۡحّيمُ ُم 

30- ﴿ ُ ونََُُءاَثَٰرّهّمُحََُعَ رَع  هح  شوند.یم هدنبال پدرانشان راند هشتاب ب ه: ب﴾ي 

 ردند.كنوح را دنبال  هو را هشياند هكیسانك: از ﴾ّشيَعتّهُّمن﴿ -19

َكًُ﴿ -11 ئّفح
َ
 ؟یا باطل و دروغي: آ﴾أ

 دقت نگرست. هامالن بكمچو ه: ﴾َفَنَظرَُ﴿ -11
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13- ﴿ُ  مار است.يا بهفر آنك هدهقلبش از مشا هكن بود يمارم، مرادش اي: من ب﴾َسقّيمُ ُإّن ّ

 ند.كا را بشها رفت تا آنهبت یسو هب یانه: ن﴾الَّهتّّهمُحُإَّلُ ُفََراغَُ﴿ -34

َب ا﴿ -39 َّميَُُُّضح  د.يوبكشدت  ها را به: آن﴾بّٱِلح

 آمدند.یشتاب م ه: ب﴾يَزّفُّونَُ﴿ -31

َلَٰمُ ﴿ -404  لياسماع هكاند هح دادياز عالما ترج یاريبردبار، بس ینوجوان ه: ب﴾َحلّيمُ ُبّغ 

 است. ÷

ََُُمَعهُ ُبَلَغَُ﴿ -402 او را انجام  یاهیازمنديپدر ن همراه هكد يرس یاهمرتب ه: ب﴾ٱلَسعح

 د.هد

لََما﴿ -409 سح
َ
 م شدند.يامر خدا تسل ه: ب﴾أ

ۥ﴿ -409  اد.هن كنش را برخايد و جبيخوابان : او را﴾لّلحَجبّيُُّتََله 

ا ُ﴿ -401 ََل ؤ  بّيُ ُٱۡلح حم   ار است.كآش یا بالي: آزمون روشن ﴾ٱل

 ذبح شود. هكیقوچ ه: ب﴾حبّّذبحُ﴿ -403

ونَُ﴿ -425 ع  تَدح
َ
َٗلُُأ  نام بت است. ،دينكیش ميا بعل را پرستي: آ﴾َبعح

ونَُ﴿ -423 ََّض   نند.كیا را فرشتگان در دوزخ حاضر مه: آن﴾لَم حح

 روانش.يا او و پياس ي: ال﴾يَاّسيَُُإّلحُ﴿ -490

 ماندگان در عذاب.ی: از باق﴾ٱلحَغَّٰبّينَُُّفُ﴿ -495

نَا﴿ -491  م.يردك كالهرا  هی: بق﴾ٱٓأۡلَخرّينََُُدَمرح

بّّحيَُ﴿ -493 صح  ان.ه: صبحگا﴾مُّ

َبقَُ﴿ -410
َ
حُٱ﴿ خت.ي: گر﴾أ ونَُّمشُحل  : پر.﴾ح 

 زدند. هقرع یشتكل ه: ا﴾فََساَهمَُ﴿ -414

َحّضيَُ﴿ -414 دح حم   .هقرع ه: از مغلوب شدگان ب﴾ٱل

ََقَمهُ ﴿ -412  د.ياو را بلع یه: ما﴾ٱۡلح وت ُُفَٱِلح

وَُ﴿ -412 لّيمُ ُه   بود. هآور انجام دادار مالمتك: او ﴾م 

َسب ّّحيَُ﴿ -419 حم   گفت.یح ميار تسبي: بس﴾ٱل
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َنَٰهُ ﴿ -415  م.يندكناور افهپ نيسرزم ه: او را ب﴾بّٱلحَعَرا ءَُفَنَبذح

 گر است.يز ديچ هشد همعروف و گفت یادوكن يمه: ﴾ّطيُ َيقُح﴿ -411

 شان بر خدا.: دروغ﴾إّفحّكّهمُح﴿ -454

َطَفُ﴿ -459 صح
َ
بهاستف ،هردكار ي: اخت﴾أ  است. یخيام تو

لحَطَٰنُ ﴿ -451  ل روشن.ي: دل﴾س 

َنةُ ﴿ -451 ّ
 ن.ياطيا شي: فرشتگان ﴾ٱۡلح

مُح﴿ -451 ونَُُإَّنه  ََّض  حح  شوند.یم هردكدوزخ حاضر  ها بهافرك ک: بدون ش﴾لَم 

 د.ييد فاسد و از خدا دور نمايتوانیس را نمكچ يه: ﴾بَّفَٰتّنّيََُُعلَيحهُّ﴿ -412

َّحيمَُُّصالُّ﴿ -419  ل دوزخ.ه: ا﴾ٱۡلح

 م.ياهستاديصف ا ه: ما خود در مقام عبادت ب﴾ٱلَصٓافُّونَُ﴿ -415

ونَُ﴿ -411 َسب ّح  حم   م.يدانیم هزكيست پايسزاوار جاللت او ن هخدا را از آنچ: ﴾ٱل

 است.ها مراد خود آنهساحت منزل آن ه: ب﴾بَّساَحتّّهمُح﴿ -433

410- ﴿ُّ َُُّرب   : پروردگار توانا.﴾ٱلحعَّزة

 ص ۀسور

رحَءان﴿ -4  ست.يد نيپنداریشما م هت امر چنانچيقرآن. جواب قسم: واقع ه: قسم ب﴾َوٱلحق 

رُُّذّي﴿ -4
ّكح  ند.كیان مين را بياز در دي: امور مورد ن﴾ٱل 

پكرش حق تي: از پذ﴾ّعَزة ُ﴿ -2  نند.كیم یچيبر و سر

 ستند.هبا خدا و رسول او  یدر مخالفت و دشمن: ﴾ّشَقاق﴿ -2

َناَُكمُح﴿ -9 لَكح هح
َ
 م.يردكرا نابود  یاري: بس﴾أ

نُ ﴿ -9  ا.ه: امت﴾قَرح

 ردند.كاد يعذاب فر هدهنگام مشاه: ﴾َفَناَدوا ُ﴿ -1

ُُّحيََُُلَتُ﴿ -1  ست.يو فرار ن یمجال خالص ،: آن وقت﴾َمَناص 
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َجابُ ﴿ -5  ز.يانگ شگفت: ﴾ع 

1- ﴿ُ
 
حَمَل مُحُٱل  ش.يفار قرك: سران ﴾ّمنحه 

وا ُ﴿ -1 ش   د.يين خود رفتار نمايد ه: ب﴾ٱمح

حّمَلةُّ﴿ -3 ُُّٱل  ش.ين قريي: آ﴾ٱٓأۡلّخَرة

َٰقُ ﴿ -3 تَّل  خود اوست. ی: دروغ و افترا﴾ٱخح

َبَٰبُّ﴿ -40 سح
َ  آسمان. هرفتن ب لي: وسا﴾ٱۡلح

ندُ ﴿ -44  د است.يزا «ما»رند يحق ها گروه: آن﴾َماُج 

َنالَّكُ﴿ -44  ا بدر.ي هک: روز فتح م﴾ه 

تَادُُّذ و﴿ -42 وح
َ  مستحكم. یاها ساختمانيا هرك: صاحب لش﴾ٱۡلح

49- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
ُُأ  ب.يقوم شع ،هديچيم پهار پر درخت و درينان دك: سا﴾يحَكةلح

رُ َُما﴿ -45  شند.كی: انتظار نم﴾يَنظ 

 ز.يرستاخ ه: نفخ﴾َوَّٰحَدةَُُٗصيحَحةُٗ﴿ -45

 .یاهداد هوعد هكیم ما را از عذابه: س﴾قَّطَنا﴿ -41

يحدُُّذَا﴿ -43
َ  ن و عبادت.يرو در دين ی: دارا﴾ٱۡلح

ُۥ ﴿ -43 ُُإّنَه  َواب 
َ
 رد.كیفرمان خدا رجوع م ه: ب﴾أ

اقُُّبّٱلحَعّش ُّ﴿ -41 َ َشح ّ
 : شام و چاشت.﴾َوٱۡلح

نَا﴿ -20 لحَكهَُشَددح  م.يو قدرتش را افزود یهپادشا ،روي: با اسباب قوت و ن﴾م 

َمةََُُءاَتيحَنَٰهُ ﴿ -20 ّكح  م.ياو نبوت، دانش و عمل درست داد ی: برا﴾ٱۡلح

َلُ﴿ -20 َّطابُُّفَصح  ا.هخصومت هصلي: دانش ف﴾ٱۡلح

وا ُ﴿ -24 َراَبُُتََسَور  حّمحح  نزد او آمدند. هوار مسجد بلند شدند و بياز د: ﴾ٱل

َناَُبَغَُٰ﴿ -22  است. هردكاز ما ستم  يكی: ﴾َبعحض 

َُُلُ﴿ -22 ّططح  ن.كن یانصافی: ب﴾ت شح

َرَّٰطَُُسَوا ءُّ﴿ -22 ّ  قت است.يحق هكراست  ه: را﴾ٱلص 
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فّلحنّيَها﴿ -29 كح
َ
پرست همن بد ه: آن را ب﴾أ  نم.ك یتا از او سر

َّطاّبُُّفَُُعَزّنُ﴿ -29  است. هو سخت گرفت هار حجت بر من فشار آورده: در اظ﴾ٱۡلح

 ا.هيک: شر﴾ٱۡلح لََطا ءُّ﴿ -21

 م.ياه: او را آزمود﴾َفَتَنَٰهُ ﴿ -21

 رد.ك هخدا سجد ه: ب﴾ۤاٗعِكاَرَُّۤرَخ﴿ -21

نَاَبُ﴿ -21
َ
 رد.ك ه: توب﴾أ

لحَفَُٰ﴿ -25  : قربت و منزلت است. ﴾لَز 

نَُ﴿ -25 سح  شت.هب ،كو داردي: درآخرت سرانجام ن﴾ابَمُُح 

 و عبث. هودهی: ب﴾َبَّٰطَٗلُ﴿ -23

 نم.هاست در ج يیا واديت كاله: ﴾فََويحلُ ﴿ -23

ُۥ ﴿ -90 ُُإّنَه  َواب 
َ
 رد.كیرجوع م هبا توب هموارهخدا  هدر گا ه: ب﴾أ

 : بعد از زوال تا غروب.﴾بّٱلحَعّش ُّ﴿ -94

94- ﴿ُ  ستاد شوند.يارم اهسم چ كپا و نو هس هب هكیاه: اسب﴾ٱلَصَٰفَّنَٰت 

َيادُ ﴿ -94 ّ
 بر دشمن. هرنديز و سبقت گي: اسبان ت﴾ٱۡلح

92- ﴿ُ َببحت  حح
َ
َبُُأ ُُّح  َريح

 ح دادم.يا را ترجهاسب هب یمندهعالق: ﴾ٱۡلح

رَُُّعن﴿ -92
ُُذّكح ّ  نماز عصر. ی: بر ادا﴾َرب 

َّجاّبُُتََواَرتحُ﴿ -92 ان ها از نظرش نهشب اسب يكیا در تاريرد كآفتاب غروب : ﴾بّٱۡلح

 شد.

َُُر دُّوَها﴿ -99  د.ياوريا را نزد من به: اسب﴾ََعَ

َح اَُفَطفّقَُ﴿ -99 وقَُُّمسح َناقُُّبّٱلسُّ عح
َ دن يبر هخدا ب همنظور تقرب ب ه: سپس ب﴾َوٱۡلح

 ن او مشروع بود.ييار در آكن يرد، اكا شروع هسر و ساق اسب

لَيحَمَٰنََُُفَتَنا﴿ -91  م.يردكم و مجازات يا آزمودمان ري: سل﴾س 

 بود. ها آورديدن همسرش به هك: انسان ناقص خلقت را ﴾َجَسٗدا﴿ -91

نَاَبُ﴿ -91
َ
 رد.ك ه: توب﴾أ
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َصاَبَُُحيحث ُُر َخا ءًُ﴿ -91
َ
 د.هبخوا هكر جا ها فرمانبردار ي: نرم ﴾أ

93- ﴿ُ  كردند.س غواصی میياستخراج نفا ی: برا﴾َغَواص 

َفادُّ﴿ -91 صح
َ  بندد.یا مهگردن ها را بهدست هك: غل ﴾ٱۡلح

93- ﴿ُّ  .یشوینم هن دو امر محاسبيدام از اكچ يه: در ﴾ّحَساب ُُبَّغريح

لحَفَُٰ﴿ -10  : قربت و منزلت است.﴾لَز 

نَُ﴿ -10 سح  وست در آخرت.يك: سرانجام ن﴾اب َُمُُح 

بُ ﴿ -14 ُُبّن صح  و مشقت، رنج و عذاب. یسخت ه: ب﴾وََعَذاب 

12- ﴿ُ ك ضح لَّكُُٱرح  ن بزن.يخود را بر زم ی: پا﴾بّرّجح

ُ َُهََٰذا﴿ -12 تََسل  غح  تو است. یاست خود را شستشوكن، در آن شفا هن چشمي: ا﴾م 

ٗثا﴿ -11  نارس. یخرما ها خوشيدرخت  هشاخ هدست يک: ﴾ّضغح

ّلُ﴿ -15 و 
 
يحّديُأ

َ  رو در طاعت خدا.ين ی: دارا﴾ٱۡلح

بحَصَٰرُّ﴿ -15
َ  ن و دانش.يصرت در دي: و ب﴾َوٱۡلح

َنَٰه م﴿ -11 لَصح خح
َ
 م.يديبخش یژگيک ويخصلت ن ها را به: آن﴾ِّبَالَّصة ُُأ

َّٰصَرَٰت ُ﴿ -52  نند.كینم هنگا یسك هران خود به: بجز از شو﴾ٱلَطرحّفَُُق

تحَراب﴿ -52
َ
 ستند.هم سن و سال هجوان و  همه: ﴾أ

 ر.ي: فنا ناپذ﴾َنَفادُ ﴿ -51

 : بازگشت بد است.﴾اب َُمُُلََۡشَُ﴿ -55

َنَهاَُجَهَنمَُ﴿ -51 لَوح  شند.كیآن را م یا سختيشوند یدوزخ داخل م ه: ب﴾يَصح

حّمَهادُفَبّئحَسُ﴿ -51  نم جای بد است.ه: ج﴾ٱل

 : آب جوشان است.﴾َۡحّيمُ ﴿ -53

 شود.یم یان جارياز بدن دوزخ هكیمي: ر﴾َغَساقُ ﴿ -53

 گر.ي: عذاب د﴾َءاَخرُ ﴿ -51

ّهّۦ ُُّمن﴿ -51 َوَٰجُ َُشَكح زح
َ
 م است.هگر يای دهن عذابيمانند ا: ﴾أ
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جُ َُهََٰذا﴿ -53  شماست. هروان گمرايپ هن جماعت انبوي: ا﴾فَوح

َتّحمُ ﴿ -53 قح مُحُمُّ  شوند.یجا وارد دوزخ ميك: با شما ﴾َمَعك 

 نند.يش نبيامدند و آساي: خوش ن﴾بّّهمُحَُمرحَحَب اَُلُ﴿ -53

 د.يند چشهآن را خوا یاهیسختا يند شد ه: در دوزخ داخل خوا﴾ٱَلَارَُُّصال وا ُ﴿ -53

 ار بد است.يبس یا جاهآن همهنم بر ه: ج﴾ٱلحَقَرارُ ُفَبّئحَسُ﴿ -10

مُح﴿ -19 َنَٰه  ََّتَذح
َ
رّيًّاُأ  ؟هم، كار ما نادرست بوديزا گرفتهاست ها بيا را در دنها ما آني: آ﴾ّسخح

19- ﴿ُ مُ َُزاَغتح بحَصَٰرُ َُعنحه 
َ  م.ينيبیا را نمهآن یافتد و جایا نمهآن ه: چشم ما ب﴾ٱۡلح

حَمَلُّ﴿ -13 ُ ُبّٱل َ َعح
َ  فرشتگان. هب: ﴾ٱۡلح

 در مورد آدم و خلقت او اختالف داشتند. هك: زمانی﴾ََيحَتّصم ونَُُإّذُح﴿ -13

 تمام رساندم. هصورت انسان ب هش او را بيني: آفر﴾َسَويحت هُ ﴿ -32

 ت و سالم.يتح ه: سجد﴾َسَّٰجّدين﴿ -32

 ست.ين نيرگز چنه ه، نیمستحق بزرگ: ﴾ٱلحَعالّيَُ﴿ -35

 : دور از خبر.﴾رَّجيمُ ﴿ -33

ّنُ ﴿ -33 نّظرح
َ
 ام بمان.هو زند هلتم بده: م﴾فَأ

حَوقحّتُُيَوحمُّ﴿ -14 ل ومُُّٱل حَمعح  اول. ه: روز نفخ﴾ٱل

 ی و قدرتت.يتوانا ه: قسم ب﴾فَبّعَّزتَّكُ﴿12

مُح﴿ -12 وَّيَنه  غح
 
 نم.كیشان مها گمراهچشم آن هب ه: با آراستن گنا﴾َۡل

َتََك ّفّيَُ﴿ -11 حم   خدا. هنندگان و سخن سازان نسبت بكر ه: از تظا﴾ٱل

ه ُ﴿ -11
َ
 : صدق اخبار او را.﴾َنَبأ

 زمر ۀسور

حلّٗصا﴿ -2 ّينَََُُّلُ ُُم   : طاعت و عبادت را خالص برای او.﴾ٱل 

لحَفُ ﴿ -9  دن.يک گرداني: نزد ﴾ز 
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بحَحَٰنَهُ ﴿ -1  است. هو منز كپاار فرزند ي: خدا از اخت﴾س 

ّرُ ﴿ -5 ُُٱَِلحَلُُي َكو  ان هچد مانند لباس بر انسان پس روز نيپی: شب را بر روز م﴾ٱَلََهارََُُّعَ

 گردد.یر مهظا يكیو تار

نَزَلُ﴿ -1
َ
مُأ  د.يشما آفر ی: برا﴾لَك 

ّنَُ﴿ -1 نحَعَٰمُُّم 
َ  : شتر، گاو، گوسفند و بز.﴾ٱۡلح

ل َمَٰت ُ﴿ -1  .هميبطن، رحم و مش يكی، تاريكیتار ه: س﴾ثََلَٰث ُُظ 

َنَُٰ﴿ -1
َ
ف ونَُُفَأ َ  د؟يشواز عبادت او روگردان می ه: پس چگون﴾ت ۡصح

 كشد...بر دوش نمی یاركهچ گنايه: ﴾...َوازَّرة ُُتَزّرُ َُلُ﴿ -3

نّيًبا﴿ -1  ند.كیخدا رجوع م هب یاد و زاريفر ه: ب﴾إَِّلحهُُّم 

َمةَُُٗخَوََّل ۥ﴿ -1  د.هنعمت بزرگ بد او ه: از فضل و احسان ب﴾نّعح

نَداٗدا﴿ -1
َ
 ند.كیا را عبادت مهو آن یانيمتاه: ﴾أ

وَُ﴿ -3 ُُه  َٰنّت   عابد و مطيع فرمان خداست. یو: ﴾َق

 ای از شب.هساعت: ﴾ٱَِلحلَُُّءانَا ءَُ﴿ -3

40- ﴿ُّ  ا فراوان.يت ياهنی: ب﴾ّحَساب ُُبَّغريح

لَلُ ﴿ -41 ّنَُُظ   م دوزخ.كمترا یاهه: طبق﴾ٱَلَارُُّم 

وَتُُتَنَب وا ُٱجُح﴿ -43  ردند.كباطل اجتناب  یاها و معبوده: از بت﴾ٱلَطَٰغ 

نَاب و ا ُ﴿ -43
َ
 ردند.كعبادت خدا رجو ع  ه: ب﴾ٱلَِلُُّإَّلُُأ

 : بر او واجب و ثابت شد.﴾َعلَيحهَُُّحقَُ﴿ -43

مُح﴿ -20 ُُلَه   ای عالی است.ها قصره: در جنت برای آن﴾غ َرف 

ۥ﴿ -24  ا وارد نمود.ها و مجراههرا در چشم : پس آن﴾يََنَٰبّيعَُُفََسلََكه 

 شود.یم ک: خش﴾يَّهيج﴿ -24

ۥ﴿ -24 َطًَٰماََُيحَعل ه   ند.كیم هزير هزيو ر هستك: آن را ش﴾ح 

 د.يا عذاب شديا حسرت يت كاله: ﴾فََويحلُ ﴿ -22
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َسنَُ﴿ -29 حح
َ
َّديثُُّأ  ن سخن را، قرآن.يترن و راستي: رساتر﴾ٱۡلح

تََشَٰبّٗهاُكَّتَٰٗبا﴿ -29 گر است در اعجاز، يد یبرخ هاز آن مشاب یبعض هكیتابك: ﴾مُّ

 گر.يات ديت و خصوصيداه

 است. هان شديرار بكت هب هريا و غهها، قصههام، موعظك: در آن اح﴾َمَثاّنَُ﴿ -29

َشعّرُُّ﴿ -29  شود.یلرزد و مضطرب میای قرآن مهدي: از وع﴾ّمنحهُ َُتقح

مُحُتَلّيُ ﴿ -29 ل ود ه   ابد.يیا آرامش مهآن یاه: پوست﴾ج 

يَُ﴿ -21 ّزح  را. ی: ذلت و خوار﴾ٱۡلح

 .یو اختالل ی: اختالف﴾ّعَوجُ ﴿ -21

ََك ءُ ﴿ -23 َ ونََُُش  تََشَّٰكس   ستند.هم در نزاع هبا  همواره هكان بدخويك: شر﴾م 

لُ َُسلَٗما﴿ -23 ّرَج 
 نفر باشد. يکا از ه: تن﴾ل 

َٰفّرّينََُُمثحٗوى﴿ -92  افران.ك یبرا یهگاي: جا﴾ل ّلحَك

ت م﴿ -91 فََرَءيح
َ
 يد.همن خبر د هب: ﴾أ

ّبَُ﴿ -91  امور خدا مرا بس است. همهدر : ﴾ٱلَِلُ َُحسح

مُح﴿ -93  ی خود.ي: توانا﴾َمََكنَتّك 

زّيهُّ﴿ -10
ح  لش گرداند.ي: ذل﴾َي 

 : بر او واجب شود.﴾َعلَيحهَُُُّيّلُُّ﴿ -10

َسَُُيَتَوَّفُ﴿ -12 نف 
َ  ند.كی: جان را قبض م﴾ٱۡلح

11- ﴿ُّ َ ّ  او. هاجاز هند مگر بكیس در حضور خدا شفاعت نمكچ يه: ﴾ََجّيٗعاُٱلَشَفََٰعةُ ُلِل 

زَتحُ﴿ -15
َ
َمأ  گر شود.يمتنفر و دل یتا پرستيك: از ﴾ٱشح

 دگار...يآفر یا: ﴾...فَاّطر﴿ -11

 ردند و انتظارش را داشتند.كی: گمان م﴾َُيحتَّسب ونَُ﴿ -13

 د.يا فرود آها بر آنيند ك ها را احاطه: آن﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -11

َمةَُُٗخَولحَنَٰهُ ﴿ -13  م.يهبد یاو نعمت ه: از فضل و احسان ب﴾نّعح
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 است. یشي: آن نعمت آزما﴾فّتحَنة ُُّهَُ﴿ -13

ّجزّين﴿ -54 عح  ند.يتوانند فرار نماینم یه: از عذاب ال﴾بّم 

ّدرُ ﴿ -52  ند.كیم مك یمتكح یرو هد بهرا بخوا هكره ی: روز﴾َيقح

ف وا ُ﴿ -59 َ ِسح
َ
 ردند.كاز حد تجاوز  یاب معاصك: در ارت﴾أ

وا َُُلُ﴿ -59 َنط   د.يد نشوي: نوم﴾َتقح

ن وَبُ﴿ -59  .كجز از شر هان را بهگنا همه: ﴾ََجّيًعاُٱلُّ

نّيب و ا ُ﴿ -51
َ
مُحُإَّلَُُٰأ  د.ينكخود رجوع  یخدا هو طاعت ب ه: با توب﴾َرب ّك 

وا ُ﴿ -51 لّم  سح
َ
 د.ينكاخالص عبادت  هرا ب یتعال: او ﴾ََّلُ ُأ

َتةُٗ﴿ -55  ان.ه: ناگ﴾َبغح

َتَُٰ﴿ -51 َ  .یمانيندامت و پش یران، واكیب هاندو ی: وا﴾َيََٰحسح

 ردم.ك یهوتاك: ﴾فََرطت ُ﴿ -51

 .یدستور و حق او تعال ی: در طاعت، اجرا﴾ٱلَِلَُُّجۢنبُُّّفُ﴿ -51

 گرفتند.یزا مهاست ه: اسالم، آقران و مسلمانان را ب﴾ٱلَسَّٰخرّينَُ﴿ -51

 ا.يدن هبازگشت ب: ﴾َكَرةُٗ﴿ -51

ّينََُُمثحٗوى﴿ -10 ّ َتَكب  م 
 بران.كمت ی: جا﴾ل ّلح

 مطلوب. هشان بيافتن ايسبب دست  ه: ب﴾بَّمَفاَزتّّهمُح﴿ -14

 ... از آن اوست.یاهها خزانيا هديلك: ﴾...َمَقاِّلدُ ُۥََّلُ ﴿ -19

َبَطنَُ﴿ -15  گردد.یم : عملت باطل﴾َعَمل َكَُُِلَحح

وا َُُما﴿ -13  نبردند...یعظمت او پ ها بيخدا را نشناختند : ﴾...ٱلَِلَُُقََدر 

 : در توان و تصرف اوست.﴾َقبحَضت ه﴿ -13

13- ﴿ ُ وَّيَٰت  چاندن يشوند، مانند پمی هديچيم پهقدرت خدا در  ه: ب﴾بَّيّمينّهَُُّمطح

 را. هنام هندينوس

ورُّ﴿ -11  اول. ۀدر نفخ ،دمدیآن ماسرافيل در  هكیشاخ: ﴾ٱلصُّ
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 رد.ي: بم﴾فََصعّقَُ﴿ -11
ُُو ّضعَُ﴿ -13  شود. هاعمال انسان داد ه: نام﴾ٱلحّكَتَٰب 

َمًرا﴿ -34 پیو پ هندكپرا یاهه: گرو﴾ز   .یدر

34- ﴿ُ  : واجب و ثابت شد.﴾َحَقتح

 د.يشد كپا ه: از لوث گنا﴾ّطبحت مُح﴿ -39

َده َُُصَدَقَنا﴿ -31  بود وفا كرد. هداد هوعدما  هب هكیاه: نعمت﴾وَعح

31- ﴿ُ
 
 م.يريگیم ی: جا﴾نَتَبََوأ

 اند.هردك ه: احاط﴾َحٓاف ّيَُ﴿ -35
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 غافر ۀسور

 پوشاند.یمسلمانان را م ه: گنا﴾ٱَلۢنبََُُّغفّرُّ﴿ -9

 رد.يپذیار را مكهر گناه ه: توب﴾ٱَِلوحّبُُقَابّلُّ﴿ -9

لُُّذّي﴿ -9  و احسان.ا دارای فضل، انعام ي: توانگر ﴾ٱلَطوح

رحكَُُفَََلُ﴿ -1 ر   بد.ي: تو را نفر﴾َيغح

مُح﴿ -1  ن استدراج است.يرا ايا زه: رفت و آمد پر منفعت آن﴾َتَقلُّب ه 

وا ُ﴿ -5 ّحض  َقَُُبّهُُِّّل دح  نند.كباطل حق را نابود  هلي: تا بوس﴾ٱۡلح

1- ﴿ُ  نابود ساختن. ه: واجب و مقرر شد ب﴾َحَقتح

 اسالم.ت، يداه ه: را﴾َسبّيلََكُ﴿ -3

َّحيمَُُّعَذاَبَُُوقّّهمُح﴿ -3  دار.هم نگيا را از عذاب جحهآن: ﴾ٱۡلح

َُُوقّّهمُ ﴿ -3 ّ  دار.ها از عذاب آن نگي ها را از گناه: آن﴾اتُّٱلَسي 

40- ﴿ُ ت   د خدا بر شما.يو غضب شد ی: دشمن﴾ٱلَِلُُّلََمقح

ّمن وا ُ﴿ -42  د.يردكی: باور م﴾ت ؤح

 ند.كیرجوع مات ير در آك: با تف﴾ي نّيب﴿ -49

 است. هم افراشتها را برفراز ه: آسمان﴾ٱَلَرَجَّٰتَُُرفّيعُ ﴿ -45

وحَُُي لحّقُ﴿ -45  فرستد.یل را ميا جبريا قرآن ي ی: وح﴾ٱلرُّ

 : روز اجتماع در محشر.﴾ٱَِلََلقُُّيَوحمَُ﴿ -45

 ند.كیان نمها را پنهز آنيچ چيهند و يآیرون ميا آشكار به: از قبر﴾َبَٰرّز ون﴿ -41

 امت.ي، روز قيک: روز نزد﴾ٱٓأۡلزّفَةُُّيَوحمَُ﴿ -41

ََناّجرُّ﴿ -41
 ا.ه: حلق﴾ٱۡلح

 د.هت بديمها اهآن هب هكی: دوست مشفق﴾َۡحّيمُ ﴿ -41

َُُّخا ئَّنةَُ﴿ -43 ي  عح
َ  را. هخائنان ه: نگا﴾ٱۡلح
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 ند.كا عذاب را دور هاز آن هكی: مدافع﴾َواقُ ﴿ -24

ي وا ُ﴿ -25 تَحح مُحُٱسح  د.يبگذار هخدمت زند یا را براهدختران آن: ﴾نَّسا َءه 

 : نابودی و بطالن.﴾َضَلَٰلُ ﴿ -25

ت ُ﴿ -23 ذح ُُع  ّ  گرفتم. هم پنايخدا ه: ب﴾بَّرب 

 د.يروز و برتري: پ﴾َظَّٰهرّينَُ﴿ -23

ّسُ﴿ -23
ح
 : عذاب و انتقام خدا.﴾ٱلَِلُُّبَأ

مُحَُما ُ﴿ -23 رّيك 
 
 نم.كینم يینماه: شما را را﴾أ

َزابُّ﴿ -90 حح
َ  م بودند.هاور ياء يانب هیعل هك هگذشت یاهملت: ﴾ٱۡلح

ّبُ﴿ -94
ح
 امبران.يب پيذكا در ته: عادت آن﴾ن وحُ ُقَوحمَُُّدأ

 خوانند.یمحشر م هامت، در آن روز مردم را بي: روز ق﴾ٱَِلَنادُُّيَوحمَُ﴿ -92

 .هدفاع كنند: ﴾ََعّصمُ ﴿ -99

91- ﴿ُ تَاب  رح  گانگی خدا.ين و يدر د هد كنندي: شک و تر﴾مُّ

95- ﴿ُّ َطَٰنُ ُبَّغريح
لح  ل.ي: بدون دل﴾س 

95- ﴿َُ ًتاَُكب   بزرگ است. یا دشمنهل آني: جدال بدون دل﴾َمقح

 ان.يا ساختمان بلند و نماي ی: قصر﴾َۡصحٗحا﴿ -91

بحل غُ ﴿ -91
َ
َبََٰبُُأ سح

َ  ا برسم.ههرا ها بيا هدر ه: ب﴾ٱۡلح

 .یو نابود یه: تبا﴾َتَباب﴿ -93

10- ﴿ُّ  ت است.ياهنیرازق مطلق ب ی: اعطا﴾ّحَسابُ ُبَّغريح

 قت.يا در حقي: حق و ثابت است ﴾َجَرمََُُلُ﴿ -19

فر و يرا ك همه هخداست ك یسو ه: باز گشت ما بعد از مرگ ب﴾ٱلَِلُُّإَّلَُُمَرَدنَا ُ﴿ -19

 د.هدپاداش می

 ا نازل شد.يرد ك ه: احاط﴾َحاَقُ﴿ -15

ا﴿ -11 و ٗ د  اُغ   رزخ.م در بيا داي: صبح و شام ﴾وََعّشي ٗ
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ن ونَُ﴿ -13 غح  د.يداریما بر م یجا ها بيد ينكیاز ما دفاع م: ﴾َعَناُمُّ

ومُ ﴿ -54 َهَٰدُ َُيق  شح
َ  زند.يادت برخهش هامبران و مؤمنان بي: فرشتگان، پ﴾ٱۡلح

مُح﴿ -52 ّذَرت ه   شان.يی اها عذر خواي هانه: ب﴾َمعح

َٰرُُّبّٱلحَعّش ُّ﴿ -55 بحَك ّ
 م.يا داير صبح و شام ه: ﴾َوٱۡلح

مَُما﴿ -51  د.يند رسهنخوا يینمابر و بزرگكاسباب  هرگز به: ﴾بَّبَٰلّغّيهُُّه 

 : باپستی و حقارت.﴾َداّخرّينَُ﴿ -10

َنَُٰ﴿ -12
َ
ونُفَأ فَك   د؟يشویمنحرف م ید اوتعالياز توح ه: پس چگون﴾ت ؤح

فَك ُ﴿ -19  شوند.ید حق منحرف مي: از توح﴾ي ؤح

ۡرَضُ﴿ -11
َ  و آرامش. یمحل زندگن را ي: زم﴾قََراٗراُٱۡلح

 سر شما. یباال همانند قب ه: آسمان را سقف برافراشت﴾بَّنا ءُُٗٱلَسَما ءَُ﴿ -11

 رش فراوان است.يا خي: خدا بزرگ است ﴾ٱلَِلُ َُفَتَباَركَُ﴿ -11

نُح﴿ -11
َ
لّمَُُأ سح

 
 ن خود را خالص گردانم.يا ديفرمانبردار باشم  هك: ﴾أ

و ا ُ﴿ -13 مُحُِّلَبحل غ  َدك  ش 
َ
 د.يمال عقل و قوت برسك ه: تا ب﴾أ

ٗراُقََضُ ﴿ -11 مح
َ
 ند.كرا ب یاركجاد يا ه: اراد﴾أ

َنَُٰ﴿ -13
َ
َف ونَُُأ  ها منحرف ساختهو وضاحت آن یراست همهات با ياز آ ه: چگون﴾ي ۡصح

 شوند؟یم

َلَٰل ُ﴿ -34 غح
َ  بندد.یم مها را با ها و گردنهدست هكیاهري: زنج﴾ٱۡلح

َّميمُّ﴿ -32  جوشان.: آب ﴾ٱۡلح

ونَُ﴿ -32 َجر   شود.یا پر مها دوزخ از آنيشوند یم ه: سوزاند﴾ي سح

ون﴿ -35 رَح   د.ينمودیو تكبر م ی: سرمست﴾َتفح

ون﴿ -35 رَح   د.يردكیبر مكار ي: بس﴾َتمح

ّينََُُمثحَوى﴿ -31 ّ تََكب  حم   بران.كمت هگاي: جا﴾ٱل

مُحُّفَُُحاَجةُٗ﴿ -10 ورّك  د   د.يليارزش قاآن  هب هكیمهای مهزيچ ه: ب﴾ص 
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َنََُُٰفَما ُ﴿ -12 غح
َ
مُأ  د.يا نفع نرسانهآن هرد و بكا دفع نهاز آن: ﴾َعنحه 

ّنَُ﴿ -19  ردند.كیم هن را مسخريا، ديامور دن ه: از دانش ب﴾ٱلحعّلحمُُّم 

 ا فرود آمد.ها بر آنيرد ك ها را احاطه: آن﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -19

ا ُ﴿ -11 وح
َ
َسَناَُرأ

ح
 كردند. هدها مشاي: شدت عذاب ما را در دن﴾بَأ

15- ﴿ُ  است. ه: گذشت﴾َخلَتح

 فصلت ۀسور

9- ﴿ُ لَتح ّ  است. هان شديب یروشن ها بياست  هشد یبند هات آن دستي: آ﴾َءاَيَٰت هُف ص 

ّكَنة ُُّفُ ﴿ -5
َ
 شود.یم كم و درهمانع ف هك: ازخلقت در پوششی است ﴾أ

 گردد.یدن ميمانع شن هكاست  یني: سنگ﴾َوقحرُ ﴿ -5

 شود.یما با تو م یمانع سازگار هكاست یميضخ یاهپرد :﴾ّحَجابُ ﴿-5

و ا ُ﴿ -1 تَقّيم   د.يباش یاو تعال هبا طاعت و عبادت متوج: ﴾إَِّلحهُُّفَٱسح

ّكّيََُُويحلُ ﴿ -1  د باد.يا عذاب شديا حسرت يت كالهن كي: بر مشر﴾ل ّلحم ۡشح

1- ﴿ ُ ن ونُ َُغريح  .ی: جاودان﴾َممح

نَدادُٗ﴿ -3
َ
 د.ينكیا را پرستش مهاز مخلوقات و آن یانيمتاه: ﴾اأ

 شوند.ین ميان زمكمانع ت هكاستوار  یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -40

قُح﴿رد. كار ين را بسير زمي: منافع و خ﴾فّيَهاَُبََٰركَُ﴿ -40
َ
َُٰأ و مصالح  يی: مواد غذا﴾َتَهاَو

 ن را.يساكنان زم یزندگ

َبَعةُُّّفُ ﴿ -40 رح
َ
يَامُ ُأ

َ
 ار روز تمام.ه: در چ﴾أ

َتَوىُ ﴿ -44  رد.ك: قصد ساختن  ﴾ٱسح

 بود. هشد هدود ساخت هیشب ه: او از ماد﴾د َخانُ ُّهَُ﴿ -44

تَيحَنا﴿ -44
َ
 د.ينكجا  ه: دستورات مرا ب﴾أ

نَُ﴿ -42 َٰه   ا را ساخت.ه: پس آن﴾َفَقَضى
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ٗظا﴿ -42  م.يردكو حفظ يكن : آن را از آفات،﴾ّحفح

مُح﴿ -49 ت ك  نَذرح
َ
 دارم.برحذر می هد و كشنديعذاب شد: شما را از ﴾َصَٰعَّقةُُٗأ

اُرّيٗحا﴿ -41 َۡصٗ  د.يا آواز شديا سرد يباد سوزان : ﴾َۡصح

يَامُ ﴿ -41
َ
 باد. كپر غبار و خا یاها روزيشوم  یاه: روز﴾ََنَّساتُ ُأ

َزىَُٰ﴿ -41 خح
َ
 د.يانت شده: ذلت و ا﴾أ

مُح﴿ -43  م.يا نشان دادهآن هت را بيداهی و هگمرا یاهه: را﴾َفَهَديحَنَٰه 

ونُُّٱلحَعَذاّبُ﴿ -43 حه   آور.: عذاب ذلت﴾ٱل

مُح﴿ -43 ونََُُفه   دنبال برسند. یاههدارند تا گرویم هپيشرو را نگ یاههگرو: ﴾ي وزَع 

نت مُحَُوَما﴿ -22 ونَُُك  تََّت   د.يكردان نمیهخود را ن هاب گناكنگام ارته: ﴾تَسح

ن﴿ -22
َ
َهدَُُأ  ادت دادن...هش از ترس: ﴾...يَشح

 د.يان داشتن از مردم باور داشتهنگام نه: ﴾َظنَنت مُح﴿ -22

َّماَُكثرّٗيا﴿ -22 َمل ونَُُم   د.يدادیان انجام مهدر ن هكرا  یاز اعمال یاري: بس﴾َتعح

مُح﴿ -29 َٰك  َدى رح
َ
 رد.ك: شما را نابود ﴾أ

مُحَُمثحٗوى﴿ -21  است.هآن یميدا ه: اقامتگا﴾لَه 

تّب وا ُُإّن﴿ -21 َتعح  ند.يپروردگار خود را بجو یروز رضا: اگر در آن ﴾يَسح

ّنَُ﴿ -21 تَبّيَُُم  عح حم   شود. هرفتيشان پذهخواست هكایه: از آن﴾ٱل

َنا﴿ -25 مُحَُقَيضح  م.يردكا يهم و ميا گماشتهآن ی: برا﴾لَه 

لَُعلَيحّهمُ َُحقَُ﴿ -25  افت.يا تحقق هد عذاب بر آني: وع﴾ٱلحَقوح

ا ُ﴿ -21  د.ييبگو هودهیآن سخنان بنگام قرائت قره: ﴾فّيهَُُّوٱلحَغوح

َفلّيَُ﴿ -23 سح
َ  : در قعر دوزخ.﴾ٱۡلح

وا ُ﴿ -90 َتَقَٰم   ردند.ك یداريحق پا هاعتقاد، عمل و اخالص در را هب: ﴾ٱسح

ونََُُما﴿ -94  د.ينكدر خواست و آرزو  ه: آنچ﴾تََدع 

ٗلُ﴿ -92  ا بخشش.ي یمانها مي ی: روز﴾ن ز 
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 د.هدیت ميمهتو ا هب هكاست  يكی: دوست نزد﴾َۡحّيمُ َُوّلُر﴿ -91

ََٰها َُُما﴿ -95  شود.ل نمیيو نايكن خصلت نيا ه: ب﴾ي لََقى

 ا مانع تو گردد.يتو برسد  ه: ب﴾يزَنََغَنَكُ﴿ -91

غ ُ﴿ -91  ای.ها مانع شوندي یاه: وسوس﴾نَزح

َُُلُ﴿ -91 ونَُيَسح  ند.يآینم هستو هح گفتن بي: از تسب﴾م 

ۡرَضُ﴿ -93
َ  .هايو گ هسبزیآرام و ب ،کرا خشن ي: زم﴾َخَّٰشَعةُُٗٱۡلح

ََتَتحُ﴿ -93  د.يآیجنب و جوش م هب هايو گ هسبز ه: ب﴾ٱهح

93- ﴿ُ  د.يآی: باال م﴾َرَبتح

ونَُ﴿ -10  شوند.یمنحرف م ی: از حق و راست﴾ي لحّحد 

اُق رحَءانًا﴿ -11 َجّمي ٗ عح
َ
بان عجم چنانچ ه: قرآن ب﴾أ  نند.كیاد مهشنيپ هز

َلُ﴿ -11 ُُلَوح لَتح ّ بان هن قرآن بي: چرا ا﴾َءاَيَٰت هُ ُف ص   ان نشد.يم بيما آشناست هكیز

11- ﴿ ُ َجّم  بان عجم است ب هب هكیتابكا ي: آ﴾وََعَرّب  َُُء۬اعح عرب است  هكیامبريپ هز

 نازل شد.

 شود.یدن قرآن ميمانع شن هكاست  یركشان يا یاه: در گوش﴾َوقحرُ َُءاذَانّهّمُحُّفُ ﴿ -11

رّيبُ ﴿ -15  آور.و اضطراب ک: ش﴾م 

َماّمَها﴿ -13 كح
َ
 اش.ه: پوست﴾أ

 م.يساخت هم و آگاي: تو را خبر داد﴾َءاَذَنََٰكُ﴿ -13

 ن دانستن.يقي: ﴾َظنُّوا ُ﴿ -11

11- ﴿ُ  ز از عذاب.يفرار و گر ی: جا﴾ََمّيص 

َُُلُ﴿ -13 نَسَٰنُ ُمُ يَسح ّ
 شود.ینم هانسان ماند: ﴾ٱۡلح

ُُّد ََع ءُّ﴿ -13 َريح
 نعمت. یو فراوانت ي: طلب عاف﴾ٱۡلح

ُفََيُ﴿ -13 ُُوس   د است.ي: از فضل و رحمت خدا نوم﴾َقن وط 

 ستم.هاقت خود سزاوارش يل هن حق من است من بي: ا﴾ّلَُُهََٰذا﴿ -50
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50- ﴿ُ َُُعَذاب   .یميد و داي: عذاب شد﴾َغلّيظ 

 ند.يگز یر و سپاس دوركبر از شك: با ت﴾اِّبَانّبّهَُّنُ﴿ -54

ََع ءُ ﴿ -54 ُُد   ار و مداوم.يبس ی: دعا﴾َعرّيض 

 ن.يا و زمهآسمان یاههرانك: ﴾ٱٓأۡلفَاقُّ﴿ -59

َية ُُّفُ﴿ -51  ند.ك: در ش﴾ّمرح

 یشور ۀسور

نَُ﴿ -5  شوند. هپار ه: از عظمت و جالل خدا پار﴾َيَتَفَطرح

ِّلَا ءَُ﴿ -1 وح
َ
 ا باور دارند.هآن کمك هب هكیاه: معبود﴾أ

ُُٱلَِلُ ﴿ -3  است.هآن هندهمراقب اعمال و پاداش د: خدا ﴾َعلَيحّهمُحَُحفّيظ 

 باشد. هشد هتو سپرد ها به: امور آن﴾بَّوكّيلُ ﴿ -3

مَُ﴿ -3
 
َرىَُُٰأ  آنجا را. یالها یعني هکم: ﴾ٱلحق 

عُُّيَوحمَُ﴿ -3 َمح  امت.ي: روز ق﴾ٱۡلح

ُُإَِّلحهُّ﴿ -40 نّيب 
 
 نم.كیاو رجوع م هدرگا هحال ب همهدر : ﴾أ

 ...هننديآفر: ﴾...فَاّطرُ ﴿ -44

ّنُح﴿ -44 مُحُم  ّسك  نف 
َ
َوَٰٗجاُأ زح

َ
 از جنس خودتان. یمسرانه: ﴾أ

نحَعَٰمُُّّمنَُ﴿ -44
َ َوَٰٗجاُٱۡلح زح

َ
پا: ﴾أ  .هان نر و مادياز چار

مُح﴿ -44 َرؤ ك   ند.كیاد ميسبب ازدواج تعداد شما را ز ه: ب﴾فّيهُُّيَذح

 ا از آن اوست.هها خزانيا هديلك: ﴾َمَقاِّلدُ ََُّل ۥ﴿ -42

ّدرُ ﴿ -42  ند.كید تنگ مهرا بخوا هكره یروز همت بالغكح ه: ب﴾َيقح

عَُ﴿ -49 مََُشَ  رد.كشما آشكار  هروشن را ب ه: را﴾لَك 

 بود. هو موظف ساخت هردكامر  هكینيي: آ﴾َوَّصََُُٰما﴿ -49

وا ُ﴿ -49 قّيم 
َ
ّينَُُأ  د، اسالم.يپادار هد را بين توحيد: ﴾ٱل 



يم     212  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

49- ﴿َُ  : بزرگ و دشوار است...﴾...َكب 

 ند.يگز: برمی﴾ََيحَتّبُ ﴿ -49

49- ﴿ُ  آورد.یطاعت او رو م هند و بكیاو رجوع م ه: ب﴾ي نّيب 

َي ا﴿ -41 مُحَُبغح  .یا طلبيا از دني ی: از دشمن﴾بَيحَنه 

رّيبُ ﴿ -41  آور.: شک و اضطراب﴾م 

َتقّمُح﴿ -45  .هبد هراست و روشن ادام هرا هب: ﴾ٱسح

َجةََُُلُ﴿ -45 ور هظ هحق ب هكنيمجال نماند برای اان حجت يخصومت و ب ه: ب﴾ح 

 وست.يپ

ت ّجيَبُ﴿ -41  ادند.هآن گردن ن هرفتند و بين خدا را پذي: مردم د﴾ََّلُ ُٱسح

مُح﴿ -41 َجت ه   دار است.يا باطل و ناپاهل آني: دل﴾َداّحَضةُ ُح 

حّمَّيانَُ﴿ -43  : عدالت و راستی در حقوق را.﴾ٱل

ونَُ﴿ -41 فّق  شح  راسانند.هدارند از آن  هآن توج هب هكنيا : با﴾ّمنحَهاُم 

ونَُ﴿ -41 َمار   دارند. کا شينند كیم هامت مجادلي: در وقوع ق﴾ٱلَساَعةُُّّفُُي 

43- ﴿ُ بان است.هبندگان خود م هب: ﴾بّعَّبادّهُلَّطيف    ر

َُُّحرحَثُ﴿ -20  : ثواب آخرت را.﴾ٱٓأۡلّخَرة

لََُُّكَّمةُ ﴿ -24  آخرت.ر عذاب تا روز يتأخ هم قطعی بك: ح﴾ٱلحَفصح

ََناتَُُّروحَضاتُّ﴿ -22  شت.هب هن ساحيترت افزاهن و نزيترهزكين، پايترباي: ز﴾ٱۡلح

29- ﴿ُ ََتّفح  : طاعت ورزد.﴾َحَسَنةَُُٗيقح

ا ُ﴿ -23  نمودند.یا ستم ميان ي: طغ﴾َۡلََغوح

ّل ُ﴿ -23 زَن   فرستد.ید مهم توانا بخواكيح هكیاهانداز ه: ب﴾بَّقَدر ُُي 

وا ُ﴿ -21  د شدند.يبارش آن نوم: از ﴾َقَنط 

 است. هساخت هندكن پرايدر آسمان و زم: ﴾فّيّهَماُبََثُ﴿ -23

ّجزّينَُ﴿ -94 عح  د.ييد فرار نمايتوانینم یه: از عذاب ال﴾بّم 
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ََوارُّ﴿ -92
 است.هیشتك: ﴾ٱۡلح

َلَٰمُّ﴿ -92 عح
َ  بلند. یاهاخكا يا ههوك: مانند ﴾َكٱۡلح

لَلحنَُ﴿ -99  شوند.یت مكحرین و بكا ساهیشتك: ﴾َرَواكّدََُُفَيظح

نَُ﴿ -91 ه   كند.ستند غرق میها هدر آن هكا كسانیيا را هآن: ﴾ي وبّقح

95- ﴿ُ  فرار و نجات از عذاب. ی: جا﴾ََمّيص 

 ان.هن گنايتر: زشت﴾َوٱلحَفَوَّٰحش﴿ -93

مُح﴿ -91 ر ه  مح
َ
وَرىَُُٰأ  نند.كیم هم مشورهای خود با هاركدر : ﴾ش 

مُ ﴿ -93 َصاَبه 
َ
ُ ُأ َغح  ا برسد.هظلم و ستم بر آن :﴾ٱۡلح

ونَُ﴿ -93  نند.كیرند و تجاوز نميگیانتقام م هردكا ظلم هآن هب هكیسك: از ﴾يَنتَّۡص 

ۡرّضُُّفَُُيبحغ ونَُ﴿ -12
َ  نند.كیا سركشی مين فساد ي: در زم﴾ٱۡلح

 ر.يو حق کوچك: ﴾َخَّٰشعّيَُ﴿ -15

15- ﴿ ُ َُخّف  وَنُّمنَُطرحف  ر 
 نند.كیم هنگا ه: از شدت ترس دزدان﴾يَنظ 

 د.ينكار كان خود انه: از گنا﴾نَّكري ُ﴿ -13

 شود.: بخاطر آن متكبر و خودپسند می﴾بَّهاُفَرّحَُ﴿ -11

وٗحا﴿ -52  ل را.يا جبريا نبوت ي: قرآن ﴾ر 

يَمَٰنُ ﴿ -52 ّ
 .یآن را شناخت یوح هليوس ها بهتن هك یاهن گستري: قوان﴾ٱۡلح

تَقّيمُ ُّصَرَٰطُ ﴿ -52 سح  و درست، اسالم.دين راست : ﴾مُّ
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 زخرف ۀسور

م ُّ﴿ -1
 
 .یا علم ازلي: لوح محفوظ ﴾ٱلحّكَتَٰبُُّأ

5- ﴿ُ ّب  َفَنَّضح
َ
مُ ُأ رََُُعنك  ّكح ا از اتمام حجت و پند و اندرز شما با قرآن صرف نظر ي: آ﴾ٱل 

 م.يكن

ًحا﴿ -5  سبب اعراض از شما. ه: ب﴾َصفح

ن﴿ -5
َ
نت مُحُأ ّفّيَُُقَوحٗماُك  افراط  یهالت و گمراهشما در ج هكعلت اين هب: ﴾مُّسح

 نكنيم. كرگز تره، هكنيد؟ نیم

رحَسلحَناَُكمُح﴿ -1
َ
 م.يار فرستادي: بس﴾أ

َولّيَُُّفُ﴿ -1
َ  .های گذشتهملت یوسه: ب﴾ٱۡلح

ٗشا﴿ -1  قوت. ی: از رو﴾َبطح

َولّيََُُمَثل ُ﴿ -1
َ  ان.ينيشيز پيا داستان شگفت انگي: او صاف ﴾ٱۡلح

ۡرَضُ﴿ -40
َ ٗداُٱۡلح  استقرار بر آن. یبرا هن را فرش گستردي: زم﴾َمهح

ب َٗلُ﴿ -40  .یا اسباب زندگانيرفت و آمد  یاهه: را﴾س 

 ضرورت. هانداز ه: آب را ب﴾بَّقَدر َُُما َء ُ﴿ -44

نَا﴿ -44 نَۡشح
َ
 م.يكرد هآب زند هليوس ه: پس ب﴾بّهُُّفَأ

َوَٰجََُُخلَقَُ﴿ -42 زح
َ  د.ي: انواع و اقسام مخلوقات را آفر﴾ٱۡلح

نحَعَٰمُّ﴿ -42
َ پا﴾َوٱۡلح  ل شتر.يان از قبي: و از چار

ا ُ﴿ -49 َتوۥ   د.يري: تا قرار بگ﴾لّتَسح

 رد.ك: رام ﴾َسَخرَُ﴿ -49

قُح﴿ -49  .هدارندها نگيتوانا و غالب : ﴾رّنّيَُم 

م﴿ -41 َفىَٰك  صح
َ
َنّيَُُأ  است. هديشما برگز ی: پسران را برا﴾بّٱۡلح

 مثل و مانند.: ﴾َمَثَٗلُ﴿ -43
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وَُ﴿ -43  است. ه: قلبش پر از خشم و اندو﴾َكّظيمُ ُه 

ا ُ﴿ -41 ّلحَيةُُّّفُُي نََشؤ   ابد، دختران.ينت و نعمت پرورش میي: در ز﴾ٱۡلح

َّصامُُّّفُ﴿ -41  : در خصومت.﴾ٱۡلح

ونَُ﴿ -20  ند.يگویند دروغ ميگومی هر چه: ﴾ََيحر ص 

22- ﴿ ُ َمة ََُُعَ
 
 ن و روشی.يي: بر آ﴾أ

َف وَها ُُقَاَلُ﴿ -29 َتح  ار گفتند.يوات آن ده: صاحبان ناز و نعمت و غرق ش﴾م 

 زارم.ي: من ب﴾بََرا ء ُُإّنَّنُ﴿ -21

 است. هدي: مرا آفر﴾َفَطَرّنُ﴿ -23

 زاری از بت پرستی را.يا بيد يتوح هلمك: ﴾بَاقَّيةََُُٗكَّمَۢة﴿ -21

 امت.ي: در نسل خود تا روز ق﴾َعقّبّهُُّّفُ﴿ -21

ّنَُ﴿ -94 ُُّم  َيتَيح  ف.يو طا هک، مهین دو قرياز ا يكی: از ﴾ٱلحَقرح

ا﴿ -92 رّي ٗ خح  ار.كبردار و خدمت: فرمان﴾س 

َمةُٗ﴿ -99
 
 .شوندافر ك همها يک ملت، از محبت دني: ﴾َوَّٰحَدةُُٗأ
 .هع از نقريا و پلگان رفه: نردبان﴾َمَعارّجَُ﴿ -99

ون﴿ -99 َهر   شدند.ی: باال م﴾َيظح

ٗفا﴿ -95 ر   ن.يو مز ها آراستيطال : ﴾ز خح

 : مگر متاع...﴾...َمَتَٰعُ ُلََما﴿ -95

َُُمن﴿ -91  برگرداند و غافل شود. یرو هكیسك: ﴾َيعحش 

91- ﴿ُ  م.ينك هاو آماد ی: برا﴾ََّلُ ُن َقي ّضح

 از او جدا نشود. هچ گايه هكینيمنشه: ﴾قَرّينُ ََُّل ۥ﴿ -91

ۥ﴿ -11 رُ ُإّنَه   : قرآن شرف بزرگ است.﴾َلّكح

راست  هدور داشتن را ،هبا تو بست هكدیهاساس ع ه: ب﴾ّعنَدكََُُعّهدَُُبَّما﴿ -13

 افتگان از عذاب.ي
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ث ونَُ﴿ -50  ند.كشیم ،روندیم يکن هرا هب هكمان خود را ي: پ﴾يَنك 

وَُ﴿ -52  ر است.ي: او كوچک و حق﴾َمّهيُ ُه 

بان سخن را روشن بك: از ل﴾ي بّيُ ﴿ -52  ند.كان ينت ز

ََتّنّيَُ﴿ -59 قح  ند.يقش نمايتصد هكبا او  همراه: ﴾م 

َتَخَفُ﴿ -51  افت.يعقل  ک: قوم خود را سب﴾قَوحَمهُ ُفَٱسح

ونَا﴿ -55  ن ساختند.يا ما را سخت خشمگهاركن ي: با ا﴾َءاَسف 

 افران در استحقاق عذاب.ك: سرمشق ﴾َسلَٗفا﴿ -51

ٓأّۡلّخرّينََُُمَثَٗلُ﴿ -51
 ا.هافران بعد از آنك ه: پند و عبرت ب﴾ل 

ونَُُّمنحهُ ﴿ -53  شند.كیاد ميفر ی: بخاطر آن از خوشحال﴾يَّصدُّ

ونَُُقَوحمُ ﴿ -51  گرند. هزيی سته: گرو﴾َخّصم 

ليانگشگفت یو عبرت ه: نشان﴾َمَثَٗلُ﴿ -53
َ
ث
َ
بان ،ز، مانند م  .همهزد ز

مَُۡلََعلحَنا﴿ -10  م.يدادیشما قرار م یجا ه: ب﴾ّمنك 

ۥ﴿ -14  امت است.يق يكینزد هنشان ÷ یسي: نزول ع﴾ل ّلَساَعةُُّلَعّلحمُ ُِإَونَه 

ََت نَُُفَََلُ﴿ -14  د.ينكن کامت شيدر آمدن ق: ﴾بَّهاَُتمح

 د.يا عذاب شديا حسرت يت كاله: ﴾فََويحلُ ﴿ -15

ونََُُهلحُ﴿ -11 ر   د.يند كشها انتظار خواي: آ﴾يَنظ 

َتةُٗ﴿ -11  ان.هناگ: ﴾َبغح

ّخََل ءُ ﴿ -13
َ  .يیر خداي: دوستان غ﴾ٱۡلح

ونَُ﴿ -30 حَب   د.ي: شاد و خندان باش﴾َت 

َوابُ ﴿ -34 كح
َ
 ا.هی: صراح﴾أ

َفََتُ َُلُ﴿ -35 مُحُي   ابد.يیف نميا تخفه: عذاب آن﴾َعنحه 

ونَُ﴿ -35 بحلّس   نند.يگهار اندويدی بسيا از نومي: خاموشند ﴾م 

ّضُ﴿ -33  م.ين عذاب خالص شويشد تا از اكت ما را بي: كاش خدا﴾َربَُّكَُُعلَيحَناُِّلَقح
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مُح﴿ -33
َ
و ا ُُأ بحَرم 

َ
ٗراُأ مح

َ
 قوی زدند. هیدس هامبر دست بيدر برابر پ هک: بل﴾أ

َٰه م﴿ -10  ند.يگویم مهبا  هكا را هآن ه: سخنان آست﴾ََّنحَوى

وا ُ﴿ -19  : در باطل فروروند.﴾ََي وض 

 است.ه: او خدای آسمان﴾إَّلَٰه ُُٱلَسَما ءُُّّفُ﴿ -11

 ر و احسانش فراوان است.يا خي: برتر است ﴾ٱَلّيَُتَباَركَُ﴿ -15

َنَُٰ﴿ -13
َ
ونَُُفَأ فَك   شوند.یمنحرف م یاز عبادت او تعال ه: پس چگون﴾ي ؤح

 است. هامبر آگاي: خدا از گفتار پ﴾قّيلّهُّ﴿ -11

َفحُح﴿ -13 مُحُفَٱصح  ا دور شو.ه: از آن﴾َعنحه 

َٰمُ ﴿ -13  از شماست. یو دور هار من متاركك: ﴾َسَل

 دخان ۀسور

َبََٰرَكةُ َُِلحلَة ُ﴿ -9  رمضان. ه: شب قدر از ما﴾مُّ

َرق ُُفّيَها﴿ -1 فح  شود.یان ميو ب هصلي: در آن شب ف﴾ي 

رُ ﴿ -1 مح
َ
 مت.كا با حيم های مه: كار﴾َحّكيمُ ُأ

40- ﴿ُ تَقّبح  نندگان باش.ك ک: پس در انتظار ش﴾فَٱرح

َخانُ ﴿ -40  است. یو گرسنگ یسالكخش ها بهاز گرفتاری آن هیناك ،ی: دود﴾بّد 

َشُ﴿ -44  كند. ه: مردم را احاط﴾ٱَلَاَسَُُيغح

َنَُٰ﴿ -49
َ
مُ ُأ َرىَُُٰلَه  ّكح  رند؟يپند بگ ه: چگون﴾ٱل 

َعَلمُ ﴿ -41  است. هاو آموخت هب ی: انسان﴾م 

ُُيَوحمَُ﴿ -41  امت.يا قيم، روز بدر يريشدت بگ هب هكی: روز﴾َنبحّطش 

 م.ي: آزمود﴾َفَتَنا﴿ -43

ا ُ﴿ -41 و  دُّ
َ
 د.يمن بسپار هل را بياسرائی: بن﴾ٱلَِلُُّّعَبادَُُإَّلَُُأ

ل وا َُُلُ﴿ -43  د.يا افترا نكنيد يينجو ی: برتر﴾َتعح
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َطَٰنُ ﴿ -43
لح  صدق گفتارم. هل روشن بي: دل﴾بّس 

20- ﴿ُ ت ُُإّن ّ ذح ُُع  ّ  گرفتم. هخود پنا یخدا ه: من ب﴾بَّرب 

 د.يشكا مرا با سنگ بيد يمن آزار برسان ه: ب﴾تَرحَج  ونُّ﴿ -20

29- ﴿ُّ ِسح
َ
 ل را با خود ببر.ياسرائینگام بنه: شب ﴾َِلحًَلُُبّعَّبادّيُفَأ

َتَبع ونَُ﴿ -29 مُمُّ  ند.يآیرش دنبال شما مك: فرعون و لش﴾إّنَك 

رَُ﴿ -21 َحح ًواُٱۡلح  .ها شكافتيا را آرام ي: در﴾رَهح

ندُ ﴿ -21  .یه: گرو﴾ج 

َمة ُ﴿ -23  .یای زندگهو لذلت يیبايا زيناز و نعمت : ﴾َنعح

َّٰكّهيَُ﴿ -23  .هو مرف ه: آسود﴾َف

نَظرّينَََُُكن وا َُُما﴿ -23  ابد.يیلت نمهگر ميا تا وقت ده: عذاب آن﴾م 

اََُكنَُ﴿ -94  ش بود.كبر و سرك: مت﴾ََعِّلٗ

 ان دوران خود.يانه: ج﴾ٱلحَعَٰلَّميَُ﴿ -92

بّيُ ُبََل ؤ ا ُ﴿ -99  ار بود.كا نعمت آشيش ي: آزما﴾مُّ

نَۡشّينَُ﴿ -95  م.يشوینم هاز مرگ زند : بعد﴾بّم 

 من.ي هپادشا یريِرب حمكقوم ابو: ﴾ت َبعُ ُقَوحمُ ﴿ -93

لُُّيَوحمَُ﴿ -10  امت و حساب.ي: روز ق﴾ٱلحَفصح

ّنَُُلُ﴿ -14 غح ًلُُي   ند...كتواند دفاع ینم یبيچ دوست و قريه: ﴾...َموح

 د.يرویدر دوزخ م هكن درخت يترثي: خب﴾ٱلَزقُّومَُُّشَجَرَتُ﴿ -19

لٱكَُ﴿ -15 هح حم  رد روغن ز﴾ل
ُ
 .ها فلز ذوب شديتون ي: مانند د

َّميمُّ﴿ -11  : آب جوشان.﴾ٱۡلح

تّل وه ُ﴿ -13  د.ير بكشهو ق یتند ه: او را ب﴾فَٱعح

َّحيمَُُّسَوا ءُّ﴿ -13  دوزخ. هاني: م﴾ٱۡلح

ونَُُبّهّۦ﴿ -50 ََت   د.يردكیم هد و مجادليآن شک داشت ه: در بار﴾َتمح
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59- ﴿ُ س  ند   .كناز یباي: د﴾س 

قُ ﴿ -59 َ تَبح  م.يضخ یباي: د﴾إّسح

َنَٰه م﴿ -51 ا همراز آنهمدم و هشتی را هبا چشم بيو ز هرهد چي: زنان سف﴾ّعيُ ُِّب ورُ َُزوَجح

 م.يكنمی

ونَُ﴿ -55 ع   كنند.شت طلب میه: در ب﴾فّيَهاُيَدح

53- ﴿ُ تَقّبح  ا باش.ه: منتظر عذاب بر آن﴾فَٱرح

تَقّب ونَُُإَّنه م﴿ -53 رح  زی برسد.يتو چ هب هكانتظار دارند م ها هآن: ﴾مُّ

 هجاثي ۀسور

 سازد.یم هندك: پخش و پرا﴾َيب ثُُّ﴿ -1

ّيّفُ﴿ -5 َٰحُُّتَۡصح َّي  ا.هت وزش و احوال بادهر جيي: تغ﴾ٱلر 

 د.يا عذاب شديا حسرت ي: نابودی ﴾َويحلُ ﴿ -3

َفاكُ ﴿ -3
َ
ثّيمُ ُأ

َ
 .هسر تا پا گنا ی: دروغگو﴾أ

ًواُٱََّتََذَها﴿ -3 ز   كند.می همسخر : او را﴾ه 

ّنَُُلُ﴿ -40 غح مُي   ند.كیا دفاع نمه: از آن﴾َعنحه 

زُ ﴿ -44  د.ي: عذاب شد﴾ر ّجح

ونََُُلُ﴿ -41 يَامَُُيَرحج 
َ
 بر دشمنانش را ندارند. یه: انتظارآمدن عذاب ال﴾ٱلَِلُُّأ

َي ا﴿ -43 مُحَُبغح  گر.يديكبا  ی: از حسد و دشمن﴾بَيحَنه 

ّنَََُُشّيَعة ُ﴿ -41 رُُّم  مح
َ  ن.يو روش روشن از امر د هرا :﴾ٱۡلح

ن وا ُُلَن﴿ -43 غح  ند كرد.هرگز از تو دور نخواه: ﴾َعنَكُُي 

ئّرُ ﴿ -20  د.هدیمردم نشان م هنجات را ب هرا هكاست  یل روشني: دال﴾لّلَناّسُُبََص 

وا ُ﴿ -24 ََتَح  ُُٱجح ّ  دند.يفر ورزكردند و ك ه: گنا﴾اتُّٱلَسي 

فََرَءيحَتُ﴿ -29
َ
 .هبدمن خبر  ه: ب﴾أ
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 ند.يدرست را نب هرا تا ه: پرد﴾ّغَشََٰوةُٗ﴿ -29

 .ه: از شدت ترس بر زانو در آمد﴾َجاثَّيةُٗ﴿ -21

 اعمالش. هنام: ﴾كَّتَٰبَّها﴿ -21

تَنّسخُ ﴿ -23  م...يبود هردكنوشتن امر  ه: فرشتگان را ب﴾...نَسح

 ند.كیم ها را احاطها آنيد يآی: فرود م﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -99

مُح﴿ -91  م.يگذاری: شما را در عذاب م﴾نَنَسىَٰك 

مُ ﴿ -91 َٰك  َوى
ح
 شما دوزخ است. هگاي: جا﴾ٱَلَارُ َُمأ

مُ ﴿ -95  فت...ي: شما را فر﴾...َغَرتحك 

مُحَُلُ﴿ -95 َتب ونَُُه  َتعح برگردند و خوشنودی خدا را  هكشود ینم ها خواسته: از آن﴾ي سح

 بدست آورند.

َّيا ءُ ََُّلُ ﴿ -93 ّكبح
 مخصوص اوست. يیجالل و فرمانروا و ه: جا﴾ٱلح

 احقاف ۀسور

َجلُ ﴿ -9
َ
ُُأ َسم ٗ  امت.ين، روز قي: زمان مع﴾مُّ

ت م﴿ -1 رََءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

كُ ﴿ -1 َُّشح مح  با خدا دارند. یتك: شر﴾لَه 

َثََٰرة ُ﴿ -1
َ
ّنُحُأ  از گذشتگان نزد شماست. ی: اثر علم﴾ّعلحمُ ُم 

ونَُ﴿ -1  د.يپردازیب قرآن ميذكطعن و ت ه: ب﴾فّيهُُّت فّيض 

َُُما﴿ -3 نت  َٗعُُك   اوردم.ين یز نوي: من چ﴾بّدح

ت مُح﴿ -40 رََءيح
َ
 د بود.هخوا هد حال شما چيهمن خبر د ه: ب﴾أ

 .هنيري: دروغ د﴾قَّديمُ ُإّفحكُ ﴿ -44

نَسَٰنََُُوَوَصيحَنا﴿ -45 ّ
 م.يانسان دستور داد ه: ب﴾ٱۡلح

رحٗها﴿ -45  و مشقت. یسخت ه: ب﴾ك 
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ۥ﴿ -45  .ر جدا شدنشي: مدت حمل او و از ش﴾َوفَّصَٰل هُ َُۡححل ه 
َده ُُبَلَغَُ﴿ -45 ش 

َ
 مال قوت و عقل خود برسد.ك ه: ب﴾أ

45- ﴿ُّ ّنُ َُرب  زّعح وح
َ
 ام كن و كمكم نما.همن ال هپرودگارا ب: ﴾أ

43- ﴿ُ ف  
 
َما ُُأ ار هاظ یاز امر ،و ناپسند هسخن دلتنگ كنند ،: از شما دلتنگ شدم﴾لَك 

 ردن.ك یآزردگ

نُح﴿ -43
َ
َرجَُُأ خح

 
 شوم.یم ه: بعد از مرگ زند﴾أ

ونُ َُخلَّتُ﴿ -43 ر   نشدند. هزند هدام دو باركچ يهان رفتند و ها از جه: ملت﴾ٱلحق 

يق او ب ،یشد هوای بر تو تبا: ﴾َويحلَك﴿ -43  اسالم است. همراد تشو

 خدا و رستاخيز ايمان بياور. هب: ﴾َءاّمنُح﴿ -43

َسَّٰطريُ ﴿ -43
َ
َولّيَُُأ

َ  است. ها نوشتهدر كتب آن هكسخنان باطلي: ﴾ٱۡلح

ل َُُعلَيحّهمُ َُحقَُ﴿ -41  ا الزم و ثابت شد.هعذاب بر آن ه: وعد﴾ٱلحَقوح

ُُقَدُح﴿ -41  اند.ه: گذشت﴾َخلَتح

ونَُُّعَذاَبُ﴿ -20 حه   : عذاب، خواری و ذلت.﴾ٱل

َخا﴿ -24
َ
 ود را.ه ،: برادر قوم عاد﴾ََعدُ ُأ

َقاّفُ﴿ -24 حح
َ ان و سرزمياست ب يیواد ،احقاف ه: ب﴾بّٱۡلح

َ
م
ُ
 ين ع

َ
 ُْ هن م

َ
 .هر

فَّكَنا﴿ -22
ح
 .ینكا با دروغ دور ي ی: تا ما را برگردان﴾ِّلَأ

 در افق. هگسترد ی: ابر﴾ََعرّٗضا﴿ -21

ّرُ ﴿ -25  ند.كیم كاله: ﴾ت َدم 
مُح﴿ -21  م.يبود هت دادكشان را قوت و شوي: ا﴾َمَكَنَٰه 

مُحُإّنُفّيَما ُ﴿ -21  م.يشما نداد ها را بهآن یروي: ن﴾َمَكَنَٰك 

َنََُُٰفَما ُ﴿ -21 غح
َ
مُحُأ  ا دور نكرد.ه: پس از آن﴾َعنحه 

 شان فرود آمد.يا بر ايرد ك ها را احاطه: آن﴾بّّهمَُحاَقُ﴿ -21

َنا﴿ -23 فح  م.يردكرار كات را تيمختلف آ یاهاسلوب ه: ب﴾ٱٓأۡلَيَّٰتَُُۡصَ
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َبانًا﴿ -21  نند.كیم يکخدا نزد ها را بهآن هكمعبودانی: ﴾َءالَّهَۢةُق رح

ونَُ﴿ -21 ََت   ردند.كی: افتراء م﴾َيفح

َنا ُ﴿ -23  م.يتو فرستاد یسوه: ب﴾إَِّلحَكَُُۡصَفح

نّصت وا ُ﴿ -23
َ
 د.يدقت بشنو هد و بي: خاموش شو﴾أ

 : تالوت قرآن تمام شد.﴾ق ّضَُ﴿ -23

ّجز ُُفَلَيحَسُ﴿ -92 عح  د.يفرار نماتواند از عذاب او ی: نم﴾بّم 

َُُلَمُح﴿ -99  د.يا ناتوان نگردي ها خستهنش آني: از آفر﴾ِّبَلحقّّهنََُُيعح

 كند. ها را زندههتواند مردخدا می ،ه: بل﴾بََلُ ﴿ -99

ل وا ُ﴿ -95 و 
 
 ت.يثبات و جد ،: صاحبان صبر﴾ٱلحَعزحمُُّأ

َٰغُ ﴿ -95  امبر ما.يغ است از جانب پين تبلي: ا﴾بََل

 محمد ۀسور

َضَلُ﴿ -4
َ
مُحُأ َمَٰلَه  عح

َ
 رد.ك هديفاا را باطل و بیه: خدا اعمال آن﴾أ

مُحَُكَفرَُ﴿ -2  رد.كا دور ه: از آن﴾َعنحه 

لَحَُ﴿ -2 صح
َ
مُأ  صالح آورد. ها بين و دنيشان را در دي: حال ا﴾بَالَه 

ّقَاّبُُفَََّضحَبُ﴿ -1  د.يا را بزنه: پس گردن آن﴾ٱلر 

مُح﴿ -1 وه  َنت م  ۡثح
َ
 د.يا گرفتهر فراوان ازآني، زخمی و اسه: كشت﴾أ

وا ُ﴿ -1 دُّ حَوثَاَقُُفَش   د.ينكر يا را بند و زنجهآن ی: اسرا﴾ٱل

 د.يا منت گزارها را بدون عوض آزاد و بر آنهري: اس﴾َمَن ا﴿ -1

 د.ين آزادشان كنيمسلم یا در برابر اسرايد يريبگ هیا فده: از آن﴾فَّدا ءًُ﴿ -1

َرحب ُُتََضعََُُحَتَُٰ﴿ -1 َزارََهاُٱۡلح وح
َ
ن ين خود را بر زميسنگ یاهجنگ آالت و بار هكنيا : تا﴾أ

 ان جنگ.يد، پاهن

َبحل وَُ﴿ -1 ّ  ند.ك هافران را تباكد و هش دهاكمسلمانان را  هند... و بار گناك: تا امتحان ﴾...ِل 
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مُحُي ّضَلُُفَلَن﴿ -1 َمَٰلَه  عح
َ
ا را هاجر و پاداش آن هکند بلكیا را باطل نمهرگز اعمال آنه: ﴾أ

 د.هدیامل مك

ٗسا﴿ -1 مُحَُفَتعح  باد. یا شقاوت و بدبختيا مرگ ه: بر آن﴾لَه 

َبَطُ﴿ -3 حح
َ
مُحُفَأ َمَٰلَه  عح

َ
 از قرآن نفرت داشتند. هرد ككا را باطل ه: خدا اعمال آن﴾أ

 رد.ك: خدا نا بودشان ﴾َعلَيحّهمُحُٱلَِلُ َُدَمرَُ﴿ -40

َلَُٰ﴿ -44  اصر...: دوست و ن﴾...َموح

مُح﴿ -42  است.هونت آنك: محل س﴾َمثحٗوىُلَه 

ي ّن﴿ -49
َ
ّنَُكأ يَةُ ُم   .ها كهرهار شي: بس﴾قَرح

ََنةَُُّمَثل ُ﴿ -45  شت.ه: وصف ب﴾ٱۡلح

َُّءاّسنُ ﴿ -45  شود.ینم یو بد بو هكند و گندیر نميي: تغ﴾َغريح

َُُعَسلُ ﴿ -45 َصف ٗ  و صاف. هزكي: عسل پا﴾مُّ

 آب جوشان.: ﴾َۡحّيٗماَُما ءًُ﴿ -45

 گفت. هن ساعت چيمها ين حاال يمه: ﴾َءانًّفاُقَاَلَُُماَذا﴿ -41

َهاَُجا ءَُ﴿ -41 اط  َ َشح
َ
 بعثت رسول خدا. هاست از جمل هامت آمديم قي: عال﴾أ

َنَُٰ﴿ -41
َ
مُحُفَأ  شان.يا یجا باشد براكا از ي ه: پس چگون﴾لَه 

لَمُ ﴿ -43 مُحَُيعح تََقَلَبك   است. هات شما آگاك: خدا از حر﴾م 

م﴿ -43 َٰك   استقرار شما را. ی: جا﴾َمثحَوى

ّش ُّ﴿ -20 حَمغح  باشد. یو مست یوشهیدچار ب هكیسك: ﴾َعلَيحهُُّٱل

َلَُٰ﴿ -20 وح
َ
مُحُفَأ  د است.يزا «الم»ا سزاوار عذابند، ياست  يکا نزدهني: اسباب نابودی ا﴾لَه 

 است. ا دستور ما طاعتيتر است هآنان ب ی: فرمانبرداری برا﴾َطاَعة ُ﴿ -24

رُ َُعَزمَُ﴿ -24 مح
َ  آنان قرار گرفت. هدهافت و بر عيت ياد قطعه: فرمان ج﴾ٱۡلح

 توان.یعنی ميتوان از شما انتظار داشت، ا میي: آ﴾َعَسيحت مُحَُفَهلحُ﴿ -22

 د.يمردم شو ی: فرمانروا﴾تََوَِلحت مُح﴿ -22
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َفال َها﴿ -21 قح
َ
 شود.یباز نم هكاست ه: قفل آن﴾أ

مُحَُسَوَلُ﴿ -25  دوارشان ساخت.يا را آراست و آسان نشان داد و امهای آنهطان خطاي: ش﴾لَه 

َلَُٰ﴿ -25 مح
َ
مُحُأ  لت داد.هشان مپوچ یاها با آرزوهخدا برآن: ﴾لَه 

لَمُ ﴿ -21 مُحَُيعح ارَه  َ  است. ها آگاهان آنهای پنهی: خدا از تمام زشت﴾إِّسح

مُح﴿ -23 َغََٰنه  ضح
َ
 را.شان يان اهد و نيشد یاههنكي: ﴾أ

مُح﴿ -90  شان.هرهچ هم مشخصي: از عال﴾بّّسيَمَٰه 

لَُُّۡلحنُُّّفُ﴿ -90  شان.: از اسلوب سخن﴾ٱلحَقوح

مُح﴿ -94  م.يآزمایم هف شاقيالكت همانا شما را به: ﴾ََلَبحل َونَك 

مُحَُنبحل َوا ُ﴿ -94 َباَرك  خح
َ
 م.ينكار كشما را آش یاه: خبر﴾أ

 د.ينكن یفار سستك هیاد عله: از ج﴾تَّهن وا ُُفَََلُ﴿ -95

 .ی: صلح و آشت﴾ٱلَسلحمُّ﴿ -95

مُحُلَن﴿ -95 ك  مُحُيََّتَ َمَٰلَك  عح
َ
 د.هاكیرگز از اجر اعمال شما نمه: خدا ﴾أ

مُح﴿ -93 فّك   د.هاصرار اموال شما را بخوا ه: و ب﴾َفي حح

مُح﴿ -93 َغََٰنك  ضح
َ
 د شما را در برابر اسالم.يشد یاههنكي: ﴾أ

 فتح ۀسور

بّيٗناَُفتحٗحا﴿ -4  .یجرهدر سال ششم  هیبيدرخشان، صلح حد یروزي: پ﴾مُّ

 : آرامش خاطر و ثبات را.﴾ٱلَسّكيَنةَُ﴿ -1

 : گمان بد.﴾ٱلَسوحءَُُّظنَُ﴿ -1

 شان.يا یت و نابودكاله: دعاء است بر ﴾ٱلَسوحءَُُّدا ئَّرة َُُعلَيحّهمُح﴿ -1

وه ُ﴿ -3 ّر   د.ين خدا بپردازيد کمك ه: ب﴾ت َعز 

وه ُ﴿ -3  د.يبدار ید و گرامينكم يرا تعظ ی: او تعال﴾ت َوق ّر 

وه ُ﴿ -3  د.يبدان هو منز كست پايق جاللت او نيال ه: او را از آنچ﴾ت َسب ّح 
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َرةُٗ﴿ -3 ّصيًَلُُب كح
َ
 ا تمام روز.ي: بامداد و شام ﴾َوأ

 ند.كعت را بشيد و به: تع﴾نََكَثُ﴿ -40

حُ﴿ -44 ونَُٱل َخَلف   .هیبيحد هبا تو در غزو یهمراهنندگان از ك: تخلف ﴾م 

 گردد.یبرنم هنيمد هرگز به: ﴾يَنَقلَّبُُلَن﴿ -42

 الكت.ه هستيا شايفاسد  یه: گرو﴾ب وٗراُقَوحَم ا﴿ -42

ونَا﴿ -45 مُحَُذر   م.يبر حاضر باشيخ هغزو هد با شما بي: بگذار﴾نََتبّعحك 

 .هیبيل حدهام برای ياختصاص غنا ه: فرمان خدا را ب﴾ٱلَِلَُُّكَلَٰمَُ﴿ -45

ّلُ﴿ -41 و 
 
ُُأ س 

ح
 قوت و صالبت در جنگ. ی: دارا﴾َشّديدُ ُبَأ

 اد.هدر تخلف از ج یه: گنا﴾َحَرجُ ﴿ -43

ونََكُ﴿ -41 َبايّع   عت رضوان را انجام دادند.يب هیبي: با تو در حد﴾ي 

 جرت.هفتم هبر سال ي، فتح خيکنزد یروزي: پ﴾قَرّيٗباَُفتحٗحا﴿ -41

َحاَطُ﴿ -24
َ
 است. هداشتها نگي هردك هشما آماد هدا او را ب: خ﴾ٱلَِلُ ُأ

نُّ﴿ -21  .هکم يکنزد هیبي، حدهکدل م ه: ب﴾َمَكةَُُبَّبطح

مُح﴿ -21 َفَرك  ظح
َ
 د.يروز گردانيا پهداد و بر آن ی: شما را برتر﴾َعلَيحّهمُحُأ

يَُ﴿ -25 حَهدح  بود. هرسول خدا آورد هكی: شتران﴾َوٱل

وفًا﴿ -25  : منع و محبوس كردند.﴾َمعحك 

 كشتن آن حالل است. هكمحلی ه: ب﴾ََمَّلهُ ﴿ -25

مُحتََطُ﴿ -25  د.ينكفار نا بود و پامال كجا با يكا را ه: آن﴾وه 

 .یا ننگي: كار زشتی ﴾َمَعَرة  ُ﴿ -25

 بودند.یفار جدا مكاز  هک: اگر مسلمانان در م﴾تََزَيل وا ُُلَوُح﴿ -25

َّمَيةَُ﴿ -21  د.ي: ننگ و غضب شد﴾ٱۡلح

 نان و آرامش خود را.ي: اطم﴾َسّكينََتهُ ﴿ -21

َوىَََُُٰكَّمةَُ﴿ -21  د و اخالص.يتوح هلمك: ﴾ٱِلَقح
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 بر.يا فتح خي هیبي، صلح حديکنزد یروزي: پ﴾قَرّيًباَُفتحٗحا﴿ -23

ّهَره ُ﴿ -21  ند.كرومندش يد و نهد ی: تا او را برتر﴾ِّل ظح

مُح﴿ -23  ا.هآن ه: نشان﴾ّسيَماه 

مُح﴿ -23  شان.يز ايشگفت انگ: وصف ﴾َمَثل ه 

 ند.كت يرا تقو ه: پس آن جوان﴾اَزَره َُفُ﴿ -23

لََظُ﴿ -23 َتغح  م شود.ك: مح﴾فَٱسح

تََوىَُٰ﴿ -23 َُُٰفَٱسح وقّهََُُّعَ  ستاد شود.يخود ا ه: و برساق﴾س 

 حجرات ۀسور

وا َُُلُ﴿ -4 م  ّ  د.ينكن هصليرا ف ید و امريريم نگيتصم یاركچ يه: در ﴾ت َقد 

ن﴿ -2
َ
مُحََُتحَبَطُُأ َمَٰل ك  عح

َ
 : مبادا اعمال شما باطل شود.﴾أ

ونَُ﴿ -9 مُحَُيغ ضُّ ََٰته  َو صح
َ
 ند.يگویسخن م هستهآورند و آین مييخود را پا ی: صدا﴾أ

َتَحنَُ﴿ -9 مُحُٱلَِلُ ُٱمح يد هآنان را امتحان كرد یاهخدا دل: ﴾ق ل وَبه   است. هو برگز

َرَٰتُّ﴿ -1  امبر.يمسران په یاهه: حجر﴾ٱۡلح ج 

 شود.و نابود می ه: گرفتار گنا﴾لََعنّتُّمُح﴿ -3

3- ﴿ُ  رفت.يرد و صلح را نپذك یشك: تجاوز و سر﴾َبَغتح

ءَُ﴿ -3  ند.ك: رجوع ﴾تَّف 

و ا ُ﴿ -3 قحّسط 
َ
 د.ييت نمايامور عدالت را رعا همه: در ﴾أ

ّسّطيَُ﴿ -3 قح حم   د.هدیو ميكا پاداش نهآن هشگان را و بي: عدالت پ﴾ٱل

َخرُحَُلُ﴿ -44  ند.كب نيتمسخر و ع: ﴾يَسح

و ا َُُلُ﴿ -44 مُحُتَلحّمز  َسك  نف 
َ
 د.ينكن يیگر را طعن و بدگويديك: ﴾أ

وا َُُوَلُ﴿ -44 لحَقَٰبَُُّتَنابَز 
َ  ای زشت صدا نكنيد.هلقب هيكديگر را ب: ﴾بّٱۡلح

ّنََُُكثرّٗيا﴿ -42  .يکاشخاص ن هبد با، گمانهاز گمان یاري: بس﴾ٱلَظن ُُّم 
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وا َُُلُ﴿ -42  د.يا نباشهان مسلمانهدر جستجوی راز ن: ﴾ََتََسس 

وه ُ﴿ -42 ت م   د.يهد پس انجامش نديزارين از آن بيقي ه: ب﴾فََكرّهح

بان و دل تصد ه: ب﴾َءاَمَنا﴿ -41  م.يردكق يز

ّمن وا ُُلَمُح﴿ -41  د.ياهردكق نيدل تصد ه: ب﴾ت ؤح

َنا﴿ -41 لَمح سح
َ
 م.ياده: از ترس و حرص و آز گردان ن﴾أ

مَُلُ﴿ -41  ند.كیم نمك: ﴾يَلّتحك 

ونَُ﴿ -41 ت َعل ّم 
َ
مُحُٱلَِلَُُأ  د.يسازمی همان خود آگايا خدا را از اي: آ﴾بّّدينّك 

 ق ۀسور

رحَءانُّ﴿ -4  د.يشویمبعوث م هكقرآن قسم است  ه: ب﴾َوٱلحق 

ع  ُ﴿ -9 باري: ح﴾بَعّيدُ ُرَجح  ن است.كر مميغ هات دو

ر ُ﴿ -5 مح
َ
ُُأ  آور.اضطرابشان و يپر یارك: ﴾َمرّيج 

وج ُ﴿ -1  .یافك: ش﴾ف ر 
ۡرَضُ﴿ -3

َ َنََٰهاُٱۡلح  م.ياستقرار بر آن گسترش داد ین را براي: زم﴾َمَددح

 نند.كیان خوردن منع مكن را از تيزم هكاستوار  یاههوك: ﴾َرَوَّٰسَُ﴿ -3

 با و شاداب.ي: نوع ز﴾بَّهيجُ َُزوحِۢج﴿ -3

نّيبُ َُعبحدُ ﴿ -1  ند.كما رجوع  هقدرت ما ب هامل بكبا باور هكایه: بند﴾مُّ

َّصيدَُُّحَبُ﴿ -3  شود.یدرو م هكیهايگ ه: دان﴾ٱۡلح

َلُ﴿ -40  : درخت بلند و تناور خرما.﴾بَاّسَقَٰت َُُوٱَلَخح

 نوز در غالف است.ه هكی: خرما﴾َطلحعُ ُلََها﴿ -40

 .یگريد یباال يكیم ك: مترا﴾نَّضيدُ ﴿ -40

وجُ َُكَذَٰلَّكُ﴿ -44  ز.ينگام رستاخهشدن بعد از مرگ  هاست زند هنگونيمه: ﴾ٱۡلح ر 

42- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
ُُأ  ندند و نابود شدند.كاف هامبر خود را در چاي، په: صاحبان چا﴾ٱلَرس ّ
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41- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
يحَكةُُّأ

َ م هو در  هدرختان انبو یجنگلزار، دارا هی: باشندگان ناح﴾ٱۡلح

 ب.يقوم شع ،هديچيپ

 ك: قوم ابو﴾ت َبعُ ُقَوحمُ ﴿ -41
ْ
 من.ي هشا یريِرب ِحم

َفَعيّيَنا﴿ -45
َ
َلحقُُّأ  رگز.ه هم، نيبود هنش عاجز شديا در آفري: آ﴾بّٱۡلح

ُُّفُ﴿ -45  ستند.ه هو اشتبا ک: در ش﴾لَبحس 

حَورّيدَُُّحبحلُّ﴿ -41  : رگ گردن.﴾ٱل

َّيانَُُّيَتلََقُ﴿ -43 َتلَق  حم   سند.ينویمراقبند و م ه: دو فرشت﴾ٱل

 است. هشستن یاه: فرشت﴾قَعّيد﴿ -43

41- ﴿ُ  ، مراقب گفتار اوست.هحاضر و آماد یاه: فرشت﴾َعتّيدُ َُرقّيب 

َرة ُ﴿ -43 حَموحتَُُّسكح  برد.یعقل را م هكمرگ  ی: سخت﴾ٱل

 .یردكی: از آن فرار م﴾ََتّيدُ ﴿ -43

 تو را از آخرت غافل ساخت. هكیاه: پرد﴾ّغَطا َءكَُ﴿ -22

 ز و نافذ است.ي: ت﴾َحّديدُ ﴿ -22

 است. هداشتن آماد هعرض ی: برا﴾َعتّيدُ ﴿ -29

 گر و دور از حق را.هزي: ست﴾َعنّيدُ ﴿ -21

َتدُ ﴿ -25 عح  : ظالم و متجاوز از حد.﴾م 

25- ﴿ُ رّيب   ن.يخدا و د هب هنندك ک: ش﴾مُّ

َغيحت هُ َُما ُ﴿ -23 طح
َ
 ردم.كمجبور ن یشكان و سريطغ ه: من او را ب﴾أ

لَّفّتُ﴿ -94 زح
 
ََنةُ ُأ  شود. هآورد يک: جنت نزد﴾ٱۡلح

92- ﴿ُ َواب 
َ
 خدا. هب هنندكب و رجوع ي: تا﴾أ

بُ ﴿ -99
ُُبَّقلح نّيب   رای فرمان حق.ي: با قلب مخلص و پذ﴾مُّ

َناَُكمُح﴿ -91 لَكح هح
َ
 م.يردك كالهرا  یاري: بس﴾أ

نُ ﴿ -91  ا.ه: نسل﴾قَرح
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ٗشا﴿ - 21  قوت. ی: از رو﴾َبطح

َٰدُُّّفَُُفَنَقب وا ُ﴿ - 21 َّل  ردند.كن را گردش يزم ی: از ترس مرگ رو﴾ٱۡلح

21 - ﴿ُ  فرار و نجات از عذاب خدا. ی: جا﴾ََمّيص 

غ وب ُ﴿ -91
 .ی: ماندگ﴾لُّ

دَُُّسب ّحُح﴿ -93  ا حمد و سپاس نما.يبدان  هر نقص منزهت را از ي: خدا﴾َرب َّكُُِّبَمح

دُح﴿ -10
َ
ودُّٱَُبَٰرَََُأ ج   : بعد از نماز.﴾لسُّ

َمع ونَُ﴿ -12  شنوند.یرا م زيرستاخ ه: نفخ﴾ٱلَصيحَحةَُُيَسح

ُُتََشَققُ ﴿ -11 ۡرض 
َ  افد...كن بشي: زم﴾...ٱۡلح

اَٗعُ﴿ -11  جانب دعوتگر بشتابند. ه: ب﴾ِّسَ

 اجبار مسلمان كنی. ها را بهآن ه: مسلط ك﴾ِّبََبار ُ﴿ -15

ات ۀسور
َ
ي اِر
َ
 ذ

ٗواَُوٱلَذَٰرَّيَّٰتُ﴿ -4  سازند.یم هندكای دگر را پراهزيو چ كخا هكا هباد ه: قسم ب﴾١َذرح

 نند.كیباران را حمل م هكا ه: ابر﴾٢وّقحٗراُفَٱلحَحَّٰمَلَٰتُّ﴿ -2

اُفَٱلحَجَٰرَّيَٰتُّ﴿ -9 ٗ  نند.كیت مكولت حرهس هآب ب یبر رو هكیاهیشتك: ﴾٣ي سح

َمَٰتُّ﴿ -1 ّ َقس  حم  ًراُفَٱل مح
َ
بان هكی: فرشتگان﴾٤أ  نند.كیم ميرا تقس یمقدرات ر

ونَُُإَّنَما﴿ -5  ، جواب قسم است.هشد هشما و عد هب هز كي: رستاخ﴾ت وَعد 

 : راست و درست است.﴾لََصادّقُ ﴿ -5

ّينَُُإّنَُ﴿ -1  بعد از حساب. یجزا کشی: ب﴾ٱل 

 مدار ستارگان است. هكا ههرا ی: دارا﴾ٱۡلح ب كُُّذَاتُّ﴿ -3

لُ ﴿ -1 ُُقَوح حَتلّف   د.يض داري: گفتار ضد و نق﴾ُمُّ

فَك ُ﴿ -3  شود.: از قرآن منحرف می﴾َعنحهُ ُي ؤح

ونَُُق تَّلُ﴿ -40 ََرَٰص   ستند.هان از رحمت دور و زشت يگو: دروغ﴾١٠ٱۡلح
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َرة ُ﴿ -44  دانند.: از امور آخرت نمی﴾َغمح

ونَُ﴿ -44  غافلند. یه: از دستورات ال﴾َساه 

يَانَُ﴿ -42
َ
ّينُُّيَوحمُ ُأ  وقت است، از آن منكرند. ه: روز جزاء چ﴾ٱل 

فُح﴿ -49  شوند.یم هب و سوزاندي: تعذ﴾َتن ونَُي 

َجع ونَُ﴿ -43  دند.يخواب: می﴾َيهح

َحارُّ﴿ -41 سح
َ  شب. یاه: آخر﴾بّٱۡلح

ومُّ﴿ -43 ر  حَمحح از  یازمندين همهبا  هكنيا یاست برا هرهبیب هاز صدق هكیسك: ﴾َوٱل

 ند.كیسؤال اجتناب م

 ا.ههم از فرشتيهمانان ابراه: م﴾إّبحَرَٰهّيمََُُضيحّفُ﴿ -21

ونَُُقَوحم ُ﴿ -25 نَكر   ناشناسند. ها را نشناخت با خود گفت گروهن: آ﴾مُّ

لّهُُّإَّلُ ُفََراغَُ﴿ -21 هح
َ
 خود رفت. همانان نزد خانوادهان از مه: پن﴾أ

وحَجَسُ﴿ -21
َ
مُحُفَأ  رد.كا احساس هاد خود از آنه: در ن﴾ّمنحه 

َلَٰمُ ﴿ -21  ور.هدر نزد جم ÷: پسر دانا، اسحاق ﴾َعلّيمُ ُبّغ 

ة ُ﴿ -23  اد.ي: فر﴾َۡصَ
21- ﴿ُ َهَهاُفََصَكتح  خود زد. ی: از تعجب بر رو﴾وَجح

مُحَُفَما﴿ -94 ب ك   ست؟يم شما چهار مك: ﴾َخطح

َسَوَمةًُ﴿ -91  سنگ عذاب است. هك هشد ی: نشان﴾مُّ

وَسُ ُّفُ﴿ -91  م.يقرار داد یتيآ ÷ یموس ه: در قص﴾م 

نّهَُُّفَتَوَلَُٰ﴿ -93 كح  خدا اعراض كرد. هاز ايمان ب یسبب فرمانرواي هفرعون ب: ﴾بّر 

وَُ﴿ -10 لّيمُ ُه   و در خور سرزنش بود. هردكان ي: فرعون طغ﴾م 

ّيحَُ﴿ -14  شان را منقرض ساخت.ا را نابود و نسلهآن هكباران : تند باد بی﴾ٱلحَعقّيمَُُٱلر 

 .هز شديز ريو ر هديای پوسهزي: مانند چ﴾َكٱلَرّميمُّ﴿ -12

ا ُ﴿ -11  ردند.ك یشك: پس سر﴾َفَعَتوح
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مُ ﴿ -11 َخَذتحه 
َ
 رد.كا را نابودهاز آسمان آن یا آتشيب يهم ی: پس صدا﴾ٱلَصَٰعَّقةُ ُفَأ

ي دُ ُبَنَيحَنََٰها﴿ -13 يح
َ
 م.يردك: آسمان را با قوت و قدرت بنا ﴾بّأ

وّسع ونَُُإّنَا﴿ -13  م.ي: ما تواناست﴾لَم 

ۡرَضُ﴿ -11
َ َنََٰهاُٱۡلح  م.يمانند فرش گستردن آن را ي: برای استقرار بر روی زم﴾فَرَشح

مَُ﴿ -11 ونَُُفَنّعح َمَٰهّد 
 م.يسته هنندكموار و درسهو يكن ه: و ما چ﴾ٱلح

َنا﴿ -13 َُُّخلَقح  م.يدي: دو نوع آفر﴾َزوحَجيح

و ا ُ﴿ -50  د.يزيثواب او بگر یسو ه: از عذاب خدا ب﴾ٱلَِلُُّإَّلُُفَفّرُّ

 اند.ه: در كفر از حد گذشت﴾َطاغ ونَُ﴿ -59

ونُّ﴿ -51 ب د   ا فرمانبردار من باشند.يمرا بشناسند  هكنيا: برای﴾ِّلَعح

 می از عذاب.ه: س﴾َذن وّبُ﴿ -53

 د.يا عذاب شديا حسرت ي: نابودی ﴾فََويحلُ ﴿ -10

 طور ۀسور

ورُّ﴿ -4  سخن گفت. ÷ یخدا در آنجا با موس هكنا يطور س ه: قسم ب﴾١َوٱلطُّ

ور ُُكَّتَٰبُ ﴿ -2 ط   است. هشد هنظام درست نوشت هب هكیتابك ه: قسم ب﴾َمسح

ُ ُّفُ﴿ -9  گر.يز ديا چيسند جلد باشد و يدر آن بنو ه، آنچه: در صفح﴾َرق 

ور ُ﴿ -9  .هر نشدهو م ه: گشود﴾َمنش 

َيحّتُ﴿ -1 ورَُُّوٱۡلح م  َمعح
ح  .هعبكا ياست در آسمان  هت المعمور، خانيب ه: قسم ب﴾٤ٱل

ّفُ﴿ -5 ف وعَُُّوٱلَسقح حَمرح  آسمان. ه: قسم ب﴾٥ٱل

رُّ﴿ -1 َحح
ورَُُّوٱۡلح ج  َمسح

ح  امت.يور در روز قهشعل یايدر ه: قسم ب﴾٦ٱل

 در باال آمد. هكاست  یاهعذاب، جواب قسم هك: ﴾َعَذاَبُُإّنَُ﴿ -3

ورُ ﴿ -3  اب .يمانند آس ،خوردیشدت دور م ه: آسمان ب﴾ٱلَسَما ءُ َُتم 

 ا شدت عذاب.يا حسرت يت كاله: ﴾فََويحلُ ﴿ -44
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42- ﴿ُ  و دروغ. هودهیدر سخنان ب: غرق ﴾َخوحض 

ونَُ﴿ -49  شوند.یم هو خشونت راند یتند ه: ب﴾ي َدعُّ

لَوحَها﴿ -41  د.يشكآن را ب یا سختيد ي: در دوزخ داخل شو﴾ٱصح

َّٰكّهيَُ﴿ -41  و مسرور. ه: متلذد، مرف﴾َف

ر ُ﴿ -20 وفَة ُُِس   ف   م.هنارككسان ي یاه: تخت﴾َمصح

َنَٰه م﴿ -20  م.يديمدم گردانه: جفت و ﴾َزوَجح

 شتی.هد پوست بيبا چشمان سفي: با ز﴾ّعيُ ُِّب ورُ ﴿ -20

مَُما ُ﴿ -24 َِلحَنَٰه 
َ
 م.ينكیم نمكرا  یزي: از پاداش پدران چ﴾أ

 : نزد خدا گرو است.﴾رَهّيُ ﴿ -24

ونَُ﴿ -29  رند.يگیگر ميديك: از ﴾َيَتَنَٰزَع 

ٗسا﴿ -29
ح
 ا جام شراب را.ي: شراب ﴾َكأ

و َُُلُ﴿ -29 ثّيمُ َُوَلُُفّيَهاُلَغح
ح
ند و حركت موجب يگوینم هودهیدن آن بينگام نوشه: ﴾تَأ

 ند.هدانجام نمی هگنا

ل ؤُ ﴿ -21 ن ونُ ُل ؤح  ان در صدف.هد ني: مروار﴾َمكح

فّقّيَُ﴿ -21 شح  : ترسان از عاقبت.﴾م 

ومَُُّعَذاَبُ﴿ -23  شود.یوارد مسامات م هكنم ه: آتش ج﴾ٱلَسم 

وَُ﴿ -21 بان و بسيار بخشنده، مهاحسان كنند یعالاو ت: ﴾ٱلرَّحيمُ ُٱلحَبُُُّه   است. هر

حَمن ونَُُّريحَبُ﴿ -90  روزگار. هشندك: حوادث ﴾ٱل

 گر و متجاوز.هزيست ی: قوم﴾َطاغ ونَُُقَوحم ُ﴿ -92

 است. هش خود ساختيقرآن را از پ: ﴾َتَقَوََّلُ ﴿ -99

 ت.يا مقدرات خدايرزق و رحمت  یاهه: خزان﴾َرب َّكَُُخَزا ئّنُ ﴿ -93

مُ ﴿ -93 ونَُُه  حم صَۜيحّطر   اند.هطريا صاحبان قدرت و سه: آن﴾ٱل

مُح﴿ -91 َلمُ ُلَه   روند.یآسمان م هبا آن ب هكدارند  ی: نردبان﴾س 
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ّن﴿ -10 َرم ُُم  ثحَقل ونََُُمغح  : از پرداخت غرامت در رنجند.﴾مُّ

مُ ﴿ -12 ونَُُه  حَمّكيد   ابند.يیر خود را مكو م هليح ی: جزا﴾ٱل

ٗفا﴿ -11  .یبزرگ ه: قطع﴾كّسح

وم َُُسَحابُ ﴿ -11 ك   بارد.یباران م هم است ككمترا : ابر﴾َمرح

ونَُُفّيهُّ﴿ -15 َعق   شوند.: روز بدر نابود می﴾ي صح

ّنَُُلُ﴿ -11 غح مُحُي   ند.كیا دور نمهاز آن: ﴾َعنحه 

َٰلَّكُُد ونََُُعَذاٗبا﴿ -13  .ین، قحطيش از اي: عذابی پ﴾َذ

ي نَّنا﴿ -11 عح
َ
 ما.: در حفظ و حراست ﴾بّأ

دَُُّسب ّحُح﴿ -11  بدان و حمد و سپاس بگو.  هو منز كت را پاي: خدا﴾َرب َّكُُِّبَمح

َبَٰرَُ﴿ -13 ومُُّإدح  سحر. یان شدن ستارگان در روشنه: وقت ن﴾ٱَلُّج 

 نجم ۀسور

مُّ﴿ -4  ند.كیغروب م هكیوقت هستار ه: قسم ب﴾١َهَوىَُُٰإّذَاَُوٱَلَجح

مُحَُضَلَُُما﴿ -2  جواب قسم است. ،هردكت عدول نيداهحق و امبر از ي: پ﴾َصاّحب ك 

 است. هباطل اعتقاد نداشت هرگز به:  ﴾َغَوىََُُٰما﴿ -2

َوىََُُٰشّديدُ ﴿ -5  ل.يجبر ین وحيرومند، اميار ني: بس﴾ٱلحق 

 ع.يا دارای آثار بديبا يا زي: توانا ﴾ّمَرة ُُذ و﴿ -1

تََوىَُٰ﴿ -1  ستاد.يخود ا یوتكو مل یصورت اصل ه: ب﴾فَٱسح

 شد. يکرسول خدا نزد هل بي: جبر﴾َدنَا﴿ -1

ُُّقَاَبُ﴿ -3  ا دو ذراع بود.يمان كدو  هانداز هامبر خدا بياو و پ ه: فاصل﴾قَوحَسيح

40- ﴿ُّ  ج خدا، محمد ه: بند﴾َعبحّده
ونَهُ ﴿ -42 َفت َمَٰر 

َ
 د.ينكیم هب و با او مجادليذكامبر را تيا پيآ: ﴾أ

لَةًُ﴿ -49 َرىَُُٰنَزح خح
 
 .یاصلصورت  هگر بيبار د يک: ﴾أ
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َرةُّ﴿ -41 نَتَهَُُّٰسدح حم   رسد.ا میهانت هدانش مخلوقات ب هكیي: جا﴾ٱل

َوىُ َُجَنةُ ﴿ -45
ح
حَمأ  داست.هارواح ش هآرامگا هكشت ه: ب ﴾ٱل

َرةََُُيغحَشُ﴿ -41 دح ّ  بود. هديپوشرا  ه: سدر﴾ٱلس 

ََۡصُ َُزاغََُُما﴿ -43  دنش مأمور بود منحرف نشد.يد هب هاو از آنچ ه: نگا﴾ٱۡلح

 رد.كدنش مأمور بود تجاوز نيد هب ه: از آنچ﴾َطَغََُُٰما﴿ -43

ىَُُٰلََقدُح﴿ -41
َ
 د.يشب معراج د هب کشی: ب﴾َرأ

ت مُ ﴿ -43 فََرَءيح
َ
 دارند. يیا تواناهن بتيا ايد آيهمن خبر د ه: ب﴾أ

َزىَُُٰٱلَلََٰتُ﴿ -43 ت پرستش يلهدر جا هكیاهالت، منات و عزا بت: ﴾َوَمَنوَٰة١٩ََُُوٱلحع 

 شدند.یم

َمة ُ﴿ -22  ا نادرست.ي ه: قسمت ظالمان﴾ّضَّيىُ ُقّسح

مُح﴿ -21
َ
نَسَٰنُُّأ ّ

 رگز.ه، هرسد. نیخود م یاهآرزو همه هآيا انسان ب: ﴾٢٤َتَمَنََُُٰماُلّلح

ّنَُُلُ﴿ -21 مُحُت غح  ست.يا سودمند نيا مدافع ه: شفاعت آن﴾َشَفََٰعت ه 

َّٰحَشُ﴿ -92  ت زشت.ياهو ن هريان كبه: گنا﴾ٱلحَفَو

 .هريان صغه: گنا﴾ٱلَلَممَُ﴿ -92

و ا ُُفَََلُ﴿ -92 مُحُت َزكُّ َسك  نف 
َ
 د.ينكن يیخودستا يک: با اعمال ن﴾أ

َدىُ ﴿ -91 كح
َ
 رد.كقطع  هالنياحسان خود را بخ:  ﴾أ

 امل انجام داد.كرا  یهدستورات ال: ﴾َوَّفُ ُٱَلّي﴿ -93

َلُ﴿ -91
َ
 رد.يگیرا بر دوش نم یگريد هبار گنا یچ مجرميه: ﴾...َوازَّرة ُُتَزّرُ ُأ

نَتَهَُٰ﴿ -12 حم   افت پاداش.يدر ی: بازگشت در آخرت برا﴾ٱل

َنَُٰ﴿ -11 حم م ﴾ت مح
َ
 زد.يری: در ر

ةَُ﴿ -13
َ
أ َرىَُُٰٱلَنشح خح

 است. هردك هوعد ها چنانچههكردن مرد ه: زند﴾ٱۡلح 

َرىَُٰ﴿ -13 عح ّ  .شدیت پرستش ميلهدر جا هكمعروف  ه: ستار﴾ٱلش 

وَلَََُُٰعًدا﴿ -50
 .÷ود هن، قوم ي: عاد نخست ﴾ٱۡلح 
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ودَُ﴿ -54  .÷: قوم صالح ﴾َثم 
تَفَّكةَُ﴿ -59 ؤح حم   قوم لوط. یاهره: ش﴾َوٱل

َوىَُٰ﴿ -59 هح
َ
بيبلند كرد و بر زم:  ﴾أ  د.ين كو

ََٰها﴿ -51  انواع عذاب گرفتار كرد. ه: آن را ب﴾َفَغَشى

 ل قدرت او.يدال هپروردگارت از جمل یاه: نعمت﴾َرب َّكَُُءاَل ءُّ﴿ -55

 .ینكیم ک: ش ﴾َتَتَماَرىَُٰ﴿ -55

زّفَّتُ﴿ -53
َ
 شد. يکامت نزدي: ق﴾ٱٓأۡلزّفَةُ ُأ

 ول آن را دفع كند.هو  یسخت هكیسك: ﴾ََكّشَفةُ ﴿ -51

نت مُح﴿ -14
َ
ونَُُأ  د.ي: شما غافل﴾َسَّٰمد 

 قمر ۀسور

 هميدو ن هآسمان ب ه: ما﴾ٱلحَقَمرُ ََُٱنَشقَُ﴿ -4
 
 امبر است.يپ هشد، معجز ، شق

رُ ﴿ -2 ُ ُّسحح َتّمر  سح  دار است.يا ناپايا استوار ي یمي: سحر دا﴾مُّ

9- ﴿ ُ َتقّر  سح  ابد.يآن استقرار می هب هدارد ك ی: سرانجام﴾مُّ

َدَجرُ ﴿ -1 زح  فر است.ك: بازداشتن از ﴾م 

رُ ﴿ -5  گر.يد هندهشدار دها امور يامبران ي: پ﴾ٱَلُّذ 

ء ُ﴿ -1 رُ ََُشح ك 
 امت.يول قهز، يزی زشت و وحشت انگي: چ﴾نُّ

َشًعا﴿ -3 مُحُخ  بحَصَٰر ه 
َ
 است. هر افتاديز هشان از شدت ترس بياه: چشم﴾أ

َداثُّ﴿ -3 جح
َ  ا.ه: قبر﴾ٱۡلح

ّطعّيَُ﴿ -1 هح  : شتابان.﴾مُّ

 است. ی: روز سخت﴾َعّسُ ُيَوحمُ ﴿ -1

 غ رسالت منع شد.يگر از تبليات دك: با دشنام و حر﴾َوٱزحد ّجرَُ﴿ -3

ل وبُ ﴿ -40  ر.يا بگهني: مغلوب شدم انتقام مرا از ا﴾فَٱنَتّۡصُحَُمغح
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ََٰبُ﴿ -44 بحَو
َ
 ای ابر را.ه: در﴾ٱلَسَما ءُُّأ

نحَهّمر ُُبَّما ء ُ﴿ -44  د.يبارشدت می هب ه: باران تند ك﴾مُّ

نَا﴿ -42 ۡرَضُُفََجرح
َ  م.يافتكن را شي: زم﴾ٱۡلح

ر ُ﴿ -42 مح
َ
 بود. هاثر طوفان مقدر شد هشان بيت اكاله: ﴾ق ّدرَُُقَدُحُأ

49- ﴿ ُ  نند.كیم مكا را محهها تختهبا آن هكیاهخي: م﴾د ِس 

ي نَّناََُتحرّي﴿ -41 عح
َ
 امر ما روان بود. ها بير نظر ما يا زيمحافظت ما  ه: ب﴾بّأ

َنََٰها ُ﴿ -45  پند و عبرت باشد. هیم تا مايگذاشت یرا باق یشتكن ي: داستان ا﴾َءايَةُُٗتََركح

َدكّر ُ﴿ -45  .هرندي: پند و عبرت گ﴾مُّ

رُّ﴿ -41  من. یاهشداره: ﴾ن ذ 

اُرّيٗحا﴿ -43 َۡصٗ  د.يا با آواز شديا سرد ي: باد سوزان ﴾َۡصح

ُُيَوحمُّ﴿ -43  ا شوم بود.هبر آن هكی: روز﴾ََنحس 

َتّمر  ُ﴿ -43 سح  ا زشت است.يد يا شدي یآن دائم ی: شوم﴾مُّ

د و پرتاب مكی: مردم را م﴾ٱَلَاَسُُتزَنّعُ ﴿ -20
َ
 ند.كین

َجازُ ﴿ -20 عح
َ
لُ ُأ

 .هكن شد هشي: رُمنَقع ر  درخت خرما.  ه: تن﴾ََنح

رُ ﴿ -21 ع   ا جنون.يد و آتش ي: عذاب شد﴾س 

25- ﴿ُ َّشُ َُكَذاب 
َ
 بر است.ك: دروغگوی مت﴾أ

مُحُفّتحَنةُٗ﴿ -23  ا.هآن یامتحان و ابتال ی: برا﴾لَه 

َطّبُح﴿ -23  ن.كن ها صبور باش و عجلهت آنيآزار و اذ ه: ب﴾ٱصح

َمُۢة﴿ -21 مُحُقّسح  است. هم شديا و شتر تقسهن آني: ب﴾بَيحَنه 

21- ﴿ُُّ  م از آب.هر سه: ﴾َّشحبُ ُك 

حَتََّضُ ﴿ -21  شود.: صاحب نوبت حاضر می﴾َمُّ

 ر بست.يشمش ه: شتر را ب ﴾َفَتَعاَطَُٰ﴿ -23

 رد.كیا پرتاب مها را بر آنهگير هكی: باد﴾َحاّصًبا﴿ -91
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 م.يا را نجات دادهفجر آن: وقت طلوع ﴾بَّسَحر ََُُّنَيحَنَٰه م﴿ -91

نَذرَه م﴿ -91
َ
َشتََناُأ  د ما ترساند.يا را از عذاب شده: لوط آن﴾َبطح

ا ُ﴿ -91 رَُُّفَتَماَروح  ردند.كب يذكو ت کا شهشدارها در آن هآن ی: ول﴾بّٱَلُّذ 

ارشان يخود را در اخت یاهمانهخواستند م ÷ا از لوط ه: آن﴾َضيحفّهَُُّعنَُرََٰود وه ُ﴿ -93

 بگذارد.

َنا ُ﴿ -93 مُحَُفَطَمسح ي َنه  عح
َ
 م.يردكا چشمانشان را محو يم يور ساختكا را ه: ما آن﴾أ

َرةًُ﴿ -91  : اول روز.﴾ب كح

ب رُُّّفُ﴿ -19  .یآسمان یاهتابك: در ﴾ٱلزُّ

 م.ينكیعمل م هم و متحدانيسته هگرو يک: ما ﴾ََجّيعُ ََُنحنُ ﴿ -11

نَتّۡصُ ﴿ -11  م.يشویم و مغلوب نمي: توانا﴾مُّ

َهََُُٰوٱلَساَعةُ ﴿ -11 دح
َ
 امت دشوارتر است.ي: و ق﴾أ

َمرُُّ﴿ -11
َ
 ا.ي: تلختر از عذاب دن﴾أ

ر ُ﴿ -13 ع   ا جنون.يور ه: آتش شعل﴾س 

َنَٰهُ ﴿ -13  مقرر. هانداز هم و بكا محي یر ازليتقد ه: ب﴾بَّقَدر َُُخلَقح

 است. «نك»، لفظ هلمك يک: مگر ﴾َوَّٰحَدة ُُإَّلُ﴿ -50

مُح﴿ -54 َياَعك  شح
َ
 فر را.كان شما در يمتاه: ﴾أ

ب رُّ﴿ -52  اعمال. یاهه: نام﴾ٱلزُّ

َتَطرُ ﴿ -59 سح  است. هشد ه: در لوح محفوظ نوشت﴾مُّ

 ا.هه: چشم﴾َنَهر ُ﴿ -51

َعدُّ﴿ -55 قُ َُمقح  .هستيشا هگاي: جا﴾ّصدح

 رحمان ۀسور

رحَءانََُُعَلمَُ﴿ -2  انسان آموخت. ه: قرآن را ب﴾٢ٱلحق 
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َبانُ ﴿ -5  ستند.همنظم در برج خود در گردش حساب  ه: ب﴾ِّب سح

مُ ﴿ -1  .هساقیب هاي: گ﴾ٱَلَجح

َدانُّ﴿ -1 ج   اند.هشد هديآن آفر یبرا هكیستند در امورهع فرمان خدا ي: مط﴾يَسح

حّمَّيانََُُوَضعَُ﴿ -3  از آن دستور داد. یرويپ هرد و مردم را بك: نظام عدل را روشن ﴾ٱل

َلُ﴿ -1
َ
ا ُُأ َغوح  د.ينكحق و عدالت تجاوز ناز  هكنيا : تا﴾َتطح

ّطُ﴿ -3  عدالت. ه: ب﴾بّٱلحقّسح

وا َُُلُ﴿ -3 حّس  حّمَّيانََُُّت   د.ينكاست نكم و كردن،ك: در وزن ﴾ٱل

َمامَُُّذات ُ﴿ -44 كح
َ  ای نورس و غالف دار خرما.هه: خوش﴾ٱۡلح

ّفُُذ و﴿ -42  .کا دارای برگ خشي هاكا يدار ه: پوست﴾ٱلحَعصح

 خوش بو. هاي: گ﴾ٱلَريحَحانُ ﴿ -42

َماَُءاَل ءُّ﴿ -49  خود. یخدا یاه: نعمت﴾َرب ّك 

بَانُّ﴿ -49 ّ  د.ينكیم یجن ناسپاس یانسان و ا ی: ا﴾ت َكذ 

َصَٰلُ ﴿ -41
 ند.هصدا د ک: ِگل خش﴾َصلح

َفَخارُّ﴿ -41
 اثر سوزاندن مثل سنگ گردد. هب هكی: مانند گل﴾َكٱلح

 دود.یب ه: شعل﴾َمارّج ُ﴿ -45

َريحنَُُّمَرجَُ﴿ -43 َحح  اشان روان ساخت.ين و شور را در محل جريريای شي: دو در﴾ٱۡلح

 وست است.يم پهآن دو ب هناركا يستند ه مه: در جوار ﴾َتقَّيانُّيَلُح﴿ -43

َما﴿ -20 َزخُ ُبَيحَنه   ی.ها از قدرت الين ياست از زم هان آن دو پردي: م﴾بَرح

 ند.كیتجاوز نم یگريبر حد د يكی: ﴾َيبحغَّيانَُُّلُ﴿ -20

ََوارََُُّّلُ ﴿ -21
 روان از آن اوست. یاهیشتك: ﴾ٱۡلح

نَشُ﴿ -21 حم   : بادبان بلند.﴾ات ُٱل

َلَٰمُّ﴿ -21 عح
َ  ا.هاخكا ي هسر افراشت یاههوك: مانند ﴾َكٱۡلح

 است. هشوند كاله: ﴾فَانُ ﴿ -21
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ََلَٰلُُّذ و﴿ -23  مطلق. یوجالل و استغنا هجا یدارا: ﴾ٱۡلح

َرامُّ﴿ - 23 كح ّ
 امل.ك: احسان ﴾ٱۡلح

نُ ُّفُ﴿ -23
ح
ند و كیجاد ميرا ا یاهمت حالتكمقتضای ح هب ،است: دركاری﴾َشأ

 برد.یان ميرا از م یاهحالت

94- ﴿
غُ  ر  مُحَُسَنفح  م.يپردازیشما م همحاسب هلت دادن به: بعد از م﴾لَك 

يُّهَُ﴿ -94
َ
 انسان و جن. ی: ا﴾ٱّلََقََلنُُّأ

وا ُ﴿ -99 ذ   د.يرون رويفرمان من ب ه: از ساح﴾تَنف 

وا ُ﴿ -99 ذ   است. یامر اعجاز ،دي: پس برو﴾فَٱنف 

لُح﴿ -91  د است...!يلی بعيخ هر و غلبهرو، قين ه: ب﴾َطَٰنُ بّس 

95- ﴿ُ َواظ   دود.یای بهه: شعل﴾ش 

95- ﴿ُ َاس   .ها دود بدون شعلي ه: مس گداخت﴾َن 

93- ﴿ُ َدةُُٗفَََكنَتح  : مانندگل سرخ گردد.﴾َورح

َّهانُّ﴿ -93 بان.ي: مانند روغن ز﴾َكٱل   تون در زو

مُح﴿ -14  ا.هچشم آن یبودكو  یرو یهاي: از س﴾بّّسيَمَٰه 

َّّٰصَُُفي ؤحَخذُ ﴿ -14  رند.يگیا را مهآن یشانيپ ی: مو﴾بّٱَلََو

 : آب جوشان.﴾َءانُ َُۡحّيمُ ﴿ -11

 رون قصر.يب یگريداخل و د يكی: دو بستان ﴾َجَنَتانُّ﴿ -11

َنانُ َُذَواتَا ُ﴿ -11 فح
َ
 ا.ههويا انواع ميا ههشاخ ی: دارا﴾٤٨أ

 ل.يم و سلسبي، تسنه: دو چشم﴾َعيحَنانُّ﴿ -50

 .هناشناخت یگريور و دهكی مشي ه: دوگون﴾َزوحَجا﴿ -52

قُ ﴿ -51 َ تَبح  م.يضخ یباي: د﴾إّسح

ُُّوََجَنُ﴿ -51 ََنتَيح  ن دو باغ.يا هديرس یاههوي: م﴾ٱۡلح

 است. هنندكدسترس تناول  ه: ب﴾َدانُ ﴿ -51
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َّٰصَرَٰت ُ﴿ -51  نند.كینم هنگا یگريد هر خود بهر از شوي: غ﴾ٱلَطرحّفَُُق

نَُُلَمُح﴿ -51 ّمثحه   است. هردكا مقاربت نهس با آنكچ يهر هش از شوي: پ﴾َيطح

 ز است.يتر ننييا پايگر باالتر ير از آن دو باغ، دو باغ دي: غ﴾٦٢َجَنَتانُُّد ونّّهَماَُوّمن﴿ -12

َها َمَتانُّ﴿ -11 دح  ار سرسبزند.ير دو بسه: ﴾٦٤م 

 م در فورانند.ي: دا﴾نََضاَخَتانُّ﴿ -11

 : خوش خلق و خوش صورت.﴾ّحَسانُ َُخيحَرَٰت ُ﴿ -30

ور ُ﴿ -32  با.يو ز هرهد چي: زنان سف﴾ح 

وَرَٰتُ ﴿ -32 ص  َّيامُُّّفَُُمقح  د.ياز مروار یاههنان در خانينش ه: پرد﴾ٱۡلح

31- ﴿ُ  عالی. یاها فرشيا ه: ناز بالشت﴾َرفحَرف 

 س.يای نفه: فرش﴾َعبحَقرّي  ُ﴿ -31

 ار است.ير و احسانش بسيا خي: برتر ﴾تََبََٰركَُ﴿ -31

ََلَٰلُُّذّي﴿ -31  مطلق. یو استغنا ه: با شكو﴾ٱۡلح

َرامُّ﴿ -31 كح ّ
 امل.ك: فضل و احسان ﴾ٱۡلح

  ۀسور
َ
اِقع
َ
 هو

حَواقَّعةُ َُوَقَعّتُ﴿ -4 پا شود.يقز يرستاخ ه: با نفخ﴾ٱل  امت بر

 گرداند.یاران را سرافراز مكو يككاران را پست و نه: آن روز گنا﴾َرافَّعةُ َُخافَّضة ُ﴿ -9

ُُر َجّتُ﴿ -1 ۡرض 
َ  شود. هشدت لرزاند هن بيزم: ﴾ٱۡلح

َبال ُُب َسّتُ﴿ -5 ّ
بكا مانند تلخان ههوك: ﴾ٱۡلح  ز شوند.يزريو ر هديو

اَُهَبا ءُٗ﴿ -1 ۢنَبث ٗ  .هندك: غبار پرا﴾مُّ

نت مُح﴿ -3 َوَٰٗجاُك  زح
َ
 د.يشو هدست ه: شما دست﴾أ

1- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
حَميحَمَنةُُّفَأ  راست. هیا ناحيت كل سعادت و بره: ا﴾ٱل

3- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
ُُأ حَمشح  چپ. هیا ناحيل شقاوت ه: ا﴾َمةُّٱل
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 شتر.يب هگرو: ﴾ث َلة ُ﴿ -49

ر ُ﴿ -45 ونَة ُُِس    اند.هشد هطال بافتام خاص از كاستح هب هكیاهتخت ه: ب﴾َموحض 

ونَُُوّلحَدَٰنُ ﴿ -43 ََۡل   مانند.یم یبا باقيجوان و ز هشيمه هكی: نوجوانان﴾ُمُّ

َواب ُ﴿ -41 كح
َ
 ا.ه: با جام﴾بّأ

بَارّيقَُ﴿ -41
َ
 ا.ه: ظرف﴾أ

41- ﴿ُ س 
ح
 ا جام شراب.ي: شراب ﴾َكأ

ّن﴿ -41  ای شراب.ههاز چشم: ﴾َمعّيُ ُم 

ونَُ﴿ -43  ا دردسر ندارد.هن شرابيدن اي: نوش﴾َعنحَهاُي َصَدع 

 شود.یدن آن مست نميسبب نوش ه: ب﴾ي زنّف ونََُُلُ﴿ -43

ورُ ﴿ -22  با.يد اندام با چشمان فراخ و زي: زنان سف﴾ّعيُ ُح 

وُ ﴿ -29
ل  ن ونُُّٱللُّؤح حَمكح  ر.ييان در صدف و مصون از تغهد ني: مروار﴾ٱل

ٗوا﴿ -25  ا باطل.ير يخبی : سخن﴾لَغح

ثّيًماَُلُ﴿ -25
ح
 .ها موجب گنايآلود  هسخن گنا ه: ن﴾تَأ

ر ُُّفُ﴿ -21  نند.كیم یدرخت نبق در ناز و نعمت زندگ هی: در سا﴾ّسدح

ود ُ﴿ -21  خار.ی: ب﴾َُمحض 
 ا مانند آن.ي: درخت موز ﴾َطلححُ ﴿ -23

ودُ ﴿ -23  است. هم افتاده ین تا باال روييآن از پا هوي: م﴾َمنض 

90- ﴿ ُ
ود ُُّظل  د   .ها گستردي یميدا هیسا: ﴾َممح

وبُ َُما ء ُ﴿ -94
ك   است. ین جاريزم یدر رو هوستيزد و پيریا مهاز آبشار هكی: آب﴾َمسح

ف وَعةُ ﴿ -91  ی بلند.اههیپاا چاريا هتخت یبر رو ،اه: گرانب﴾َمرح

ًبا﴿ -93 ر   ر دوست.ه: شو﴾ع 

تحَراٗبا﴿ -93
َ
 م سن و سال.ه: ﴾أ

ومُ ﴿ -12  در مسامات وارد شود. هك: باد سوزان ﴾َسم 
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 : آب جوشان.﴾َۡحّيمُ ﴿ -12

ومُ ﴿ -19  ا آتش.يظ ي: دود غل﴾َُيحم 

 رساند.سودی نمی هنده: در آن گرمی آزار د﴾َكرّيمُ َُلُ﴿ -11

َفّيَُ﴿ -15 َتح  : در ناز و نعمت و نفس پرست.﴾م 

ّنّثُ﴿ -11  .كبزرگ، شر ه: گنا﴾ٱلحَعّظيمُُّٱۡلح

 ار زشت در دوزخ.يدرخت بس: ﴾زَقُّومُ ﴿ -52

حَبُ﴿ -55 حّهيمَُُّش   راب نشود.يس هك ه: مانند شتر تشن﴾ٱل

مُحَُهََٰذا﴿ -51 ل ه   .ها شديها مهآن هب هكفری است ين كي: ا﴾ن ز 

ّينُُّيَوحمَُ﴿ -51  امت.ي: روز ق﴾ٱل 

ت م﴿ -51 فََرَءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

ن ونََُُما﴿ -51  د.يزيریدر رحم م هكی: من﴾ت مح

ونَهُ ﴿ -53  د.يديصورت انسان آفر ه: ب﴾ََّتحل ق 

ب وقّيَُ﴿ -10  جز.: مغلوب و عا﴾بَّمسح

ث ونََُُما﴿ -19  د.ياركین ميدر زم هكیاه: دان﴾ََتحر 

ونَهُ ﴿ -11 رَع   مال برسد.ك هد تا بيانيرو: او را می﴾تَزح

َطَٰٗما﴿ -15  .هديفایو ب کخش هاي: گ﴾ح 

ونَُ﴿ -15  د.يردكیو حالت بد او تعجب م ی: از دگرگون﴾َتَفَكه 

ونَُُإّنَا﴿ -11 َرم  غح  يم شد.ها نابود خواهبدون شک، با از بين رفتن خوردنی: ﴾٦٦لَم 

ونَُ﴿ -13 وم   م.يمگی از رزق محروم شده: ﴾ََمحر 

زنّل ونَُ﴿ -13 حم   د.يا ابر سفي: ابر ﴾ٱل

َجاٗجاَُجَعلحَنَٰهُ ﴿ -30
 
دنش ينوش هكم يگردانیا تلخ مي کن را نميرين آب شي: ا﴾أ

 ن نباشد.كمم

ونَُُٱلَّتُُٱَلَارَُ﴿ -34  د.يافروزمی ه: آتشی را ك﴾ت ور 
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وّينََُُمَتَٰٗعا﴿ -39 قح  از دارند.يآن ن هب هك یاها آنيی مسافران صحراء هاستفاد ی: برا﴾ل ّلحم 

قحّسمُ ُفَََل ُ﴿ -35
 
 د است.كيتأ یزائد و برا «ال»خورم ی: پس سوگند م﴾أ

َٰقّعُّ﴿ -35 ومُُّبَّمَو  ا.ها مدار آنيغروب ستارگان  ه: ب﴾ٱَلُّج 

ۥ﴿ -33 رحَءانُ ُإّنَه   ا با ارزش.يار سودمند ياست بس یتاب قرآنكن ي: ا﴾٧٧َكرّيمُ ُلَق 

ن ونُ ُكَّتَٰبُ ﴿ -31
 .یان و موصون از بدهاست نزد پروردگار در لوح محفوظ ن یتابك: ﴾َمكح

ُۥ َُلُ﴿ -33 ه  ونَُُإَّلَُُيَمسُّ َطَهر  حم  آن دست زنند صفت  هتوانند بیزگان نمكي: جز پا﴾٧٩ٱل

 گر قرآن است.يد

نت م﴿ -14
َ
هّن ونَُُأ دح  د.ينكیب ميذكاتيد يهدیت نميمه: شما ا﴾مُّ

ومَُُبَلََغّتُ﴿ -19  گلو رسد. هنگام مرگ جان به: ﴾ٱۡلح لحق 

ََُُنحنُ ﴿ -15 قحَرب 
َ
 م.يتريکزداو ن هش بيعلم و قدرت خو ه: ما ب﴾إَِّلحهُُّأ

11- ﴿َُ  د.يشنبا یهم الك: مغلوب ح﴾َمّدينّيََُُغريح

حُ ﴿ -13  ا رحمت است.يش ياو آسا ی: برا﴾فََروح

 و.يك: رزق ن﴾َريحَحانُ ﴿ -13

لُ ﴿ -39  اوست. یمانه: م﴾َفزن  

 : آب جوشان.﴾َۡحّيمُ ﴿ -39

لَّيةُ ﴿ -31  شود.یم هآن انداخت ها بيشد كی: رنج آتش دوزخ را م﴾َجّحيمُ ُتَصح

ِديد ۀسور
َ
 ح

َُُّسَبحَُ﴿ -4  رد.كش ياد و ستاي كیپا ه: خدا را ب﴾لِّلَ

 ز توانا و غالب است.يچ همه: بر ﴾َعزّيزُ ٱلُح﴿ -4

9- ﴿ُ
َ  ش است.يموجودات پ همه: از ﴾َول ُٱۡلح

 است. یموجودات باق ی: بعد از نابود﴾ّخرُ ٱٓأۡل﴿ -9

  است.ار كل روشن، آشيوجود او با دال :﴾لَظَّٰهرُ ٱ﴿ -9
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9- ﴿َُ  (1)ان است.هپن كاز عقل و ادرا یقت ذات او تعالي: حق﴾اّطنُ ٱۡلح

َُُتَوىَُٰٱسُح﴿ -1  است. یمال او تعالكان يشا هكی: استوا﴾ّشَُعرُحٱلُحََُعَ

 .هريل باران و غيشود از قبیداخل م ه: آنچ﴾يَلّجُ َُما﴿ -1

جُ َيعُحَُما﴿ -1  ل فرشتگان و اعمال بندگان.يرود از قبیسوی آسمان باال م هب ه: آنچ﴾فّيَهاُر 

وَُ﴿ -1 مُحُه  گايچ همه: او از ﴾َمَعك 
َ
 و با شماست. هز ا

 ند.كی: شب را داخل م﴾ٱَِلحَلُُي ولّجُ ﴿ -1

 .هیبيا صلح حدي هکش از فتح مي: پ﴾ٱلحَفتححَُُّقبحلُّ﴿ -40

َنَُٰ﴿ -40  و، جنت.يك: پاداش ن﴾ٱۡلح سح

 د.هخاطر انجام بدب يرا از ط یار ثوابك: ﴾َحَسٗناُقَرحًضا﴿ -44

ونَا﴿ -49 ر   د.ي: منتظر ما بمان﴾ٱنظ 

49- ﴿ُ تَبّسح  م.يريبگ يی: روشنا﴾َنقح

ور ُ﴿ -41  اعراف. ،شت و دوزخهن بيب یواري: د﴾بّس 

مُح﴿ -41 َناد وَنه   نند.كیا مسلمانان را صدا مه: منافق﴾ي 

مُحَُفتَنت مُح﴿ -41 َسك  نف 
َ
 د.يار نفاق خود را نابودكري: با اخت﴾أ

ت مُح﴿ -41  مسلمانان حوادث ناگوار برسد. هد بي: انتظار داشت﴾تََرَبصح

مُ ﴿ -41 َماّنَُُُّغَرتحك 
َ  فت.يشما را فر هودهیب یاه: آرزو﴾ٱۡلح

ورُ ﴿ -41  .یاهبندير فرهطان و ي: ش﴾ٱلحَغر 

مُحُّهَُ﴿ -45 َٰك  لَى  شما مناسب است. ه: دوزخ ب﴾َموح

                                           
پيامبر  همان تفسيری كهر و باطن را بر اساس هاين دو نام خداوند يعنی ظا هتر اين بود كهتر و شايستهب -1

ر فليس فوقک شيء، وأنت الباطن هوأنت الظا»فرمايد: می جكرد. پيامبر تفسير می هتفسير نمود ج

يچ چيزی از هستی پس هچيزی باالتر از تو نيست و تو باطن  يچهستی پس هر هتو ظا» «فليس دونک شيء

يده. بنابراين اسم ظا«تو دور و مخفی نيست و اسم باطن بيانگر ايش دارد ههر بيانگر باال بودن او بر آفر

ا را دارد هاش گنجايش تمامی صداماند، شنوايیان نمیهيچ چيز از او پنه هی علم او است و اينکهاحاط

يدهمهاش و بينايی ير نظر دارد. ههی آفر كتاب كلمات القرآن  ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال ه)برگرفتا را ز

بيان للشيخ مخلوف  (.سيدكتر محمد بن عبدالرحمن الخم یاه، نوشت«تفسير و
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لَمُح﴿ -41
َ
نُُّأ

ح
ن﴿ .هديا وقت آن نرسي: آ﴾يَأ

َ
 ند.ك یفروتن ه: ك﴾َشعَََُّتحُُأ

َمدُ ﴿ -41
َ  : زمان.﴾ٱۡلح

 افزونی... هات است به: مبا﴾...تََكاث رُ ﴿ -20

َجَبُ﴿ -20 عح
َ
َفارَُُأ  شگفت آورد. ه: كشاورزان را ب﴾ٱلحك 

 شود. کار خشي: بس﴾يَّهيجُ ﴿ -20

ونُ ﴿ -20 َطَٰٗماُيَك   گردد. هديپوسند و كشدن بش ک: بعد از خش﴾ح 

و ا ُ﴿ -24  د.ي: بشتاب﴾َسابّق 

َها ُ﴿ -22
َ
أ َ  م.ييائنات را خلق نماكن ي: ا﴾َنبح

ا ُُل َّكيحََلُ﴿ -29 َسوح
ح
 د.يد نشوين و نومي: تا حز﴾تَأ

وا َُُلُ﴿ -29 رَح   د.ينكن یبر شادكغرور و ت ه: ب﴾َتفح

حَتالُ ﴿ -29 ورُ ُُم  خ 
 : متكبر خودستا را.﴾فَ

حّمَّيانَُ﴿ -25  معروف را. ین ترازويمها يم يآن دستور داد یاجرا هب ه: عدالت را ك﴾ٱل

َا﴿ -25 نَزَلح
َ
َّديدَُُأ  م.يا ساختيهمردم م یا برايم يدين را آفره: آ﴾ٱۡلح

25- ﴿ُ س 
ح
 روی قوی.ي: ن﴾َشّديدُ ُبَأ

ُ َُقَفيحَنا﴿ -23  م.يا فرستاده: بعد از آن﴾َءاَثَٰرّهّمََُعَ

َّّنيَلُ﴿ -23 ّ
 فش نموند.يتحرسپس ،ل راي: انج﴾ٱۡلح

وه ُُٱَلّينَُ﴿ -23  ردند.ك یروين او پياز د هكیسانك: ﴾ٱَتَبع 

فَةُٗ﴿ -23
ح
َةَُُٗرأ بانهو م ی: نرم﴾َورَۡحح  .یر

َبانَّيةًُ﴿ -23  در عبادت. یرو هادي: ز﴾رَهح

ا از هآن هکم بليبود هردكا فرض نهت را برآنيبانهن ري: ما ا﴾َعلَيحّهمُحَُكَتبحَنََٰهاَُما﴿ -23

 ش خود ساختند.يپ

ن يد هشان آن گم و بيای اهنيجانش هبلک ،ت نكردندي: آن را رعا﴾رََعوحَهاَُفَما﴿ -23

 سی انكار كردند.يع

مُح﴿ -21 تّك  ُُّي ؤح لَيح  د.هدشما دو اجر می ه: ب﴾كّفح
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َََلُ﴿ -23 ّ لَمَُُّل   د است.يزا «ال»: تا بداند ﴾َيعح

  ۀسور
َ
ل
َ
اد
َ
ج
ُ
 هم

 نمود.یم راركرد و سخن را تكی: با تو گفتگو م﴾ت َجَّٰدل َكُ﴿ -4

َما ُ﴿ -4 َرك   شما را. ی: گفتگو﴾ََتَاو 

ون﴿ -2  نند.كیم ميمسر خود را مانند مادر خود تحره: ﴾ي َظَّٰهر 

نَكٗرا﴿ -2 ّنَُُم  لُُّم   شرع و عقل نباشد. هستيشا هك: سخن زشت ﴾ٱلحَقوح

وٗرا﴿ -2  و منحرف از حق. هودهیب ،: دروغ﴾ز 

 م لذت ببرند.هآن از  هزيا انگيمقاربت  ه: ب﴾َيَتَما َسا﴿ -9

َا دُّونَُ﴿ -5  نند.كیم ی: مخالفت و دشمن﴾ُي 

بّت وا ُ﴿ -5  شوند.یا لعنت ميا نابود ي: خوار ﴾ك 

َٰهُ ﴿ -1 َصى حح
َ
گاك: خدا از آن ﴾ٱلَِلُ ُأ

َ
 ا
ً
 است. هامال

ََٰثةُ ََُّنحَوىَُٰ﴿ -3  ند.يبگو یانهم زار نهنفر با  ه: س﴾ثََل

وَُ﴿ -3 مُحُه  ه   است. ها آگاها و از نجوای آنهآنارم ه: خدا چ﴾َرابّع 

وَُ﴿ -3 مُه   است. هز آگايچ همها و از ه: خدا با آن﴾َمَعه 

َلُ﴿ -1 ب َناُلَوح ّ َعذ   ند.كی: چرا ما را عذاب نم﴾ي 

مُح﴿ -1 ب ه   است. یافكنم هآنان ج هنجكب و شيتعذ ی: برا﴾َجَهَنمُ َُحسح

َنَها﴿ -1 لَوح  شند.كیم آن را یا سختيشوند یدوزخ داخل م ه: ب﴾يَصح

َوىَُُٰإَّنَما﴿ -40  .هشد یهن هكی بدون شک نجوا: ﴾ٱَلَجح

نَُ﴿ -40 ز   گين كند.هتا اند: ﴾ِّلَحح

وا ُ﴿ -44 حَمَجَٰلّّسُُّفَُُتَفَسح  م هوست با يد و پينكگران فراخ يرا بر د ی: در مجالس جا﴾ٱل

 د.يننشن

وا ُ﴿ -44  د.يزيبرخگر ير ديار خكا يا عبادت ي: بخاطر فراخ شدن مجلس ﴾ٱنِش  
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ت مُح﴿ -49 َفقح شح
َ
 د.يديا از فقر ترسي: آ﴾َءأ

مُحُٱلَِلُ ُتَاَبُ﴿ -49  رد.كم آن بر شما آسان ك: با نسخ ح﴾َعلَيحك 

 .ه: منافقانی را ك﴾ٱَلّينَُُإَّلُ﴿ -41

ا ُ﴿ -41  ردند.ك یود دوستهی: با ﴾قَوحًماُتََوَلوح

 است. هردكود غضب هی: خدا بر ﴾َعلَيحّهمُٱلَِلُ َُغّضَبُ﴿ -41

َنةُٗ﴿ -41  جان و مال خود سپر قرار دادند. ه: ب﴾ج 

ّنَُُلَن﴿ -43  ند...كیرگز دفاع نمه: ﴾...ت غح

َوذَُ﴿ -43 تَحح  است. هافتي ها غلبه: بر عقل آن﴾َعلَيحّهمُ ُٱسح

َا دُّونَُ﴿ -20  نند.كیم ی: مخالفت و دشمن﴾ُي 

َذل ّيَُُّفُ﴿ -20
َ  ن مردمانند.يترليان ذلي: در م﴾ٱۡلح

 ر است.يست ناپذكروز و شيبر دشمنانش پ همواره: ﴾َعزّيزُ ﴿ -24

وحُ ﴿ -22 ّنحهُ ُبّر   قرآن. ها بيند كافیا مهبر دل آن هكینور ه: ب﴾م 
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ر ۀسور
ْ
ش
َ
 ح

َُُّسَبحَُ﴿ -4  ند.كیش ميداند و ستایم هومنز ك: خدا را پا﴾لِّلَ

وا ُُٱَلّينَُ﴿ -2  .هنيمد يکر را در نزدينضیود بنهی: ﴾َكَفر 

َولُّ﴿ -2
َ
ُُّّۡل َۡشح  شام. هد بين اخراج و تبعي: در اول﴾ٱۡلح

مُ ﴿ -2 َٰه  تَى
َ
 ا آمد.ه: امر و عذاب خدا برآن﴾ٱلَِلُ ُفَأ

 رد.كیم خطور نمها هن آنهذ هردند و بكی: گمان نم﴾َُيحتَّسب وا ُُلَمُح﴿ -2

 ند.ك: اف﴾قََذف﴿ -2
َََل ءَُ﴿ -9  رون شدن.يفرزندان از وطن ب : با زن و﴾ٱۡلح

 ردند.ك یو نافرمان ی: دشمن﴾َشٓاقُّوا ُ﴿ -1

ّن﴿ -5 َنةُ ُم  ّ  خرما را. هستيا درخت شاي: درخت خرما ﴾ِل 

5- ﴿ ُ ولَّهاََُعَ ص 
 
 اش.ه: بر ساق﴾أ

فَا ءََُُما ُ﴿ -1
َ
 د.يد گردانيخدا عا ه: آنچ﴾ٱلَِلُ ُأ

ت مُحَُفَما ُ﴿ -1 وحَجفح
َ
 د.ي: بخاطر بدست آوردن آن نتاخت﴾َعلَيحهُُّأ

 شتر. ه: آنچ﴾ب ُرََّكُ﴿ -1
ً
 سوار شوند خصوصا

َُُد ولََۢة﴿ -3 نَّيا ءَُُّبيح غح
َ  ان توانگران دست بدست نگردد.يا در مهن اموال تني: ا﴾ٱۡلح

يَمَٰنَُُٱَلارََُُتَبوَء و﴿ -3 ّ
مان يت ايخلوص ن هرا وطن خود قرار دادند و ب هني: مد﴾َوٱۡلح

 آوردند.

 : سوزش دل و حسد.﴾َحاَجةُٗ﴿ -3

 اج.ي: فقر و احت﴾َخَصاَصة ُ﴿ -3

 شود. هداشت هدور نگا هكیسك: ﴾ي وَقَُُمن﴿ -3

حَُ﴿ -3 ّسهُُّش   ش.ي: از بخل و حرص خو﴾َنفح

40- ﴿ُ
 .یانتيو خ هنكي ،چ حقديه: ﴾ّغَل ٗ
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ه م﴿ -41 س 
ح
مُحُبَأ  تر است.ان خودشان سختيا در مه: جنگ آن﴾َشّديدُ ُبَيحَنه 

مُح﴿ -41  است. هاشان پراكندهاختالف دارند و دلن خود ي: ب ﴾َشَتَُُٰق ل وب ه 

رّهّمُحَُوَباَلُ﴿ -45 مح
َ
 فر خود را.ك: عاقبت بد ﴾أ

وا ُ﴿ -43  ردند.كخدا را مراعات ن یه: اوامر و نوا﴾ٱلَِلَُُنَس 

مُح﴿ -43 َٰه  نَسى
َ
مُحُفَأ َسه  نف 

َ
نفع  هب یريار خكاد خودشان برد، يا را از هم خود آنه: پس خدا ﴾أ

 آخرت خود انجام ندادند.

 بردار.: فروتن و فرمان﴾َخَّٰشٗعا﴿ -24

َٗعُ﴿ -24 ّ َتَصد   .هپار ه: پار﴾مُّ

حَملّك ُ﴿ -29  اء.يو متصرف تمام اش ک: مال﴾ٱل

29- ﴿ُ وس  دُّ  است. یزگكيمال پاكا و در هنقص همه: دور از﴾ٱلحق 

 ب و نقص.ي: سالم از ع﴾ٱلَسَلَٰمُ ﴿ -29

ّمنُ ﴿ -29 ؤح حم   كند.یق ميو تصدد ييتأ هامبران خود را با معجزي: پ﴾ٱل

َهيحّمنُ ﴿ -29 حم   اء.ي: حافظ و مراقب تمام اش﴾ٱل

َعزّيزُ ﴿ -29
 و غالب. ی: قو﴾ٱلح

ََبارُ ﴿ -29  .ها بلند مرتبيار ه: ق﴾ٱۡلح

29- ﴿ ُ ّ َتَكب  حم   و جالل. ها و با جايبرك: ﴾ٱل

َارّئُ ﴿ -21  .هجاد كنندي: ا﴾ٱۡلح

ّرُ ﴿ -21 َصو  حم   د.هبخوا هكل كر شه ها به: خالق صورت﴾ٱل

َما ءُ ﴿ -21 سح
َ َنَُُٰٱۡلح  و.يكن یو با معانيكن یاه: نام﴾ٱۡلح سح

  ۀسور
َ
ِحن
َ
ت
ْ
م
ُ
 هم

ِّلَا ءَُ﴿ -4 وح
َ
 د.ينكیم یهر خوايو خ یا دوستهبا آن هكاورانیي: ﴾أ

ن﴿ -4
َ
ّمن وا ُُأ  ن شما داشتند.ياز د هكیا نفرتيمانتان يا : بخاطر﴾ت ؤح
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مُح﴿ -2 وك  برو شوند.يابند يشما دست  ه: ب﴾َيثحَقف   ا با شما رو

و ا ُ﴿ -2 ط  مُحُيَبحس   ند.يشما بكشا یسوه: ب﴾إَِّلحك 

َوة ُ﴿ -1 سح
 
ب﴾َحَسَنة ُُأ  ان.هاز گمرا یزاريار بهدر اظ ی: سرمشق خو

ا ُُإّنَا﴿ -1 مُحُب َرَٰٓءؤ   م.يزاري: ما از شما ب﴾ّمنك 

نَبحَناُإَِلحَكُ﴿ -1
َ
 م.يردكتو رجوع  هدرگا هنان بكه: توب﴾أ

 دست كافران عذاب نكن. ه: ما را ب﴾فّتحَنةََُُٗتحَعلحَناَُلُ﴿ -5

مُح﴿ -1 وه   د.ييا احسان و احترام نماهآن ه: ب﴾َتَبُّ

و ا ُ﴿ -1 ّسط   د.ينكعدل و انصاف رفتار  ها به: با آن﴾إَِّلحّهمُحَُوت قح

وا ُ﴿ -3  ردند.ك یاركمه ،ار و اخراجتان نمودنديكبا شما پ هكیسانك: با ﴾َظََٰهر 

ن﴿ -3
َ
مُحُأ  د.يزيبر یا طرح دوستهبا آن هك: ﴾تََوَلوحه 

نَُ﴿ -40 تَّحن وه   بود. هیبين حالت در صلح حديد، اييش نمايا را آزماه: آن﴾فَٱمح

نَُ﴿ -40 ورَه  ج 
 
 ا را.هر آنه: م﴾أ

َكَوافّرُُّبّعَّصمُّ﴿ -40
 اح زنان مشترك.كعقد ن ه: ب﴾ٱلح

مُح﴿ -44 ء ُُفَاتَك   خت.يمرتد شد و گر يكی: ﴾ََشح

 د.يمت گرفتيد و غنيردكار يكا په: با آن﴾َفَعاَقبحت مُح﴿ -44

َتَٰنُ ﴿ -42  ر.هشو هب هافت شديان كودك: نسبت ﴾بّب هح

ََتّيَنهُ ﴿ -42  سازند.یدروغ م ه: او را ب﴾َيفح

ا َُُلُ﴿ -49  د.يري: دوست نگ﴾َتَتَوَلوح

 فار را.ك ها عاميود را هی: ﴾قَوحًما﴿ -49

ف ۀسور
َ
 ص

َُُّسَبحَُ﴿ -4  كند.د و فروتنی میيستاپاكی و بزرگی می ه: خدا را ب﴾...لِّلَ

9- ﴿َُ ًتاَُكب   آور است. ار خشمي: بس﴾َمقح
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ا﴿ -1  اند.هشد هردكستاد يصف ا ها بياند ه: خود صف بست﴾َصف ٗ

ُُب نحَيَٰنُ ﴿ -1 وص   .هوستيم په هم و بكمستح ی: عمارت﴾َمرحص 

و ا ُ﴿ -5  منحرف شدند.ار خود از حق ياخت ه: ب﴾َزاغ 

َزاغَُ﴿ -5
َ
مُحُٱلَِلُ ُأ  حق بروند. هرا هب هكشان نداد قي: خدا توف﴾ق ل وَبه 

 است. هامبر آورديپ هكرا  یقتي: حق﴾ٱلَِلُُّن ورَُ﴿ -1

َرىَُٰ﴿ -49 خح
 
 ب شماست.يم نصه یگري: نعمت د﴾أ

41- ﴿ُ ّ َحَوارّي 
 .÷ یسي: خاصان ع﴾نلّلح
نَا﴿ -41 يَدح

َ
 م.يرو دادي: مؤمنان را قوت و ن﴾فَأ

 افتند.ي یروزيار پكل آشي: با دال﴾َظَّٰهرّينَُ﴿ -41

  ۀسور
َ
ع
ُ
م
ُ
 هج

ُُّي َسب ّحُ ﴿ -4  د.يستایم كیپا ه: خدا را ب﴾لِّلَ

حُ﴿ -4  اء.يتمام اش ک: مال﴾َملّكُّٱل

وّسُٱلُح﴿ -4 دُّ  است. كا پاهبيع همه: از ﴾ق 

 : قادر، غالب و تواناست.﴾َعزّيزُّٱلُح﴿ -4

2- ﴿ُ
ُٱۡلح  ّ ّي   امبر.يعرب معاصر پ: ﴾نَُم 

ّيّهمُح﴿ -2  ند.كیم كت پايلهجا یاهیا را از آلودگه: آن﴾ي َزك 

مُحّمنُحَُءاَخرّينَُ﴿ -9  از عرب. یگريد ه: بر گرو﴾ه 

وا ُيَلُحُلََما﴿ -9  وست.يند پهخوا یزود هاند و بهوستيا نپهآن هنوز به: ﴾بّّهمُحَُحق 

َٰةَُُۡح  ّل وا ُ﴿ -5 َرى  ود.هیند، يتورات عمل نما هب هكلف شدند ك: م﴾ٱَِلوح

سُحُّمل َُُيُح﴿ -5
َ
 رد.يگینم هرها بهدارد و از آنیبزرگ را بر م یاهتابك: ﴾اَفاَر ُأ

وُ ﴿ -1  د.ياهرفتيت را پذيودهی: ﴾ا َُهاد 

وا ُ﴿ -3 َيحعََُُذر   د.يا كنهد و فروش را ري: خر﴾ٱۡلح
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وا ُ﴿ -40  د.يشو هندكخود پرا یاهیازمنديبدست آوردن ن ی: برا﴾فَٱنتَّۡش 

و ا ُ﴿ -44  روند.یآن م یسو هشوند و بیم هندك: از نزد تو پرا﴾إَِّلحَهاُٱنَفضُّ

ون ۀسور
ُ
اِفق
َ
ن
ُ
 م

َنةُٗ﴿ -2  حفظ جان و مال خود. یبرا ی: سپر﴾ج 

بان ا ها به: تن﴾اَمن وا ُ﴿ -9  مان آوردند.يز

بّعَُ﴿ -1  شد. هادهر نهفرشان مك: بخاطر ﴾َفط 

ونََُُلُ﴿ -5 َقه   دانند.یرا نم مانيقت اي: حق﴾َيفح

ب ُ﴿ -1 ش  َسَنَدة ُُخ   خردند.وارند، اجسام بیيبر د هداد هكی: چوب ت﴾مُّ

مُ ﴿ -1 وُُُّه   سرسختند. ی: دشمنان﴾ٱلحَعد 

َنَُٰ﴿ -1
َ
ونَُُأ فَك   شوند؟یحق منحرف م هاز را ه: چگون﴾ي ؤح

ا ُ﴿ -5 مُحُلََووح  گردانند.یخود را م یزاء و تمسخر روهاست ه: ب﴾ر ء وَسه 

وا َُُحَتَُٰ﴿ -3  شوند. هندكامبر پراي: تا از كنار پ﴾يَنَفضُّ

َنا ُ﴿ -1  م.يمصطلق برگشتیبن ه: از غزو﴾رََجعح

رَّجنَُ﴿ -1 َعزَُُُِّل خح
َ  نند.كیرون ميا[ بها ]خود آنهتري: قو﴾ٱۡلح

ذََلُ﴿ -1
َ  ا ]رسول خدا[ را.هترفي: ضع﴾ٱۡلح

1- ﴿ُّ  خداست. هر خاصهو ق ه: غلب﴾ٱلحعَّزة ُُلِّلَ

مُحَُلُ﴿ -3  : شما را مشغول نگرداند.﴾ت لحّهك 

رَُُّعن﴿ -3
 : از طاعت و عبادت خدا.﴾ٱلَِلُُّذّكح

َل ُ﴿ -40 تَّنُ ُلَوح َخرح
َ
 .ینداختير نيتأخ هو مرگم را ب یلتم نداده: چرا م﴾أ
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ن ۀسور
ُ
اب
َ
غ
َ
 ت

ُُّي َسب ّحُ ﴿ -4  د...يگوید و ثنا ميستایم كیپا ه: خدا را ب﴾...لِّلَ

لحك ََُُّلُ ﴿ -4 حم   اركامل دارد.يامور اخت همه: در ﴾ٱل

َق ُّ﴿ -9  .همت بالغكح ه: ب﴾بّٱۡلح

َسنَُ﴿ -9 حح
َ
مُحُفَأ َوَرك   و ساخت.يكشما را ن یاه: صورت﴾ص 

رّهّمُحَُوَباَلُ﴿ -5 مح
َ
 ا.يفر خود را در دنك: سرانجام بد ﴾أ

پيپ همان بي: از ا﴾تََوَلوا ُ﴿ -1  ردند.كچی يامبران سر

 قرآن. ه: ب﴾َوٱَلُّورُّ﴿ -1

عُُِّّلَوحمُّ﴿ -3 َمح  شوند.یحساب و جزاء جمع م یق برايخال هكامت ي: در ق﴾ٱۡلح

از  یهوتاك همان و غفلت مسلمان بيا كتر هافر بكان يز هكی: روز﴾ٱَِلَغاب نُُّيَوحمُ ﴿ -3

 ار گردد.كاحسان آش

 ، قضاء و قدر او.هاراد ه: ب﴾ٱلَِلُُّبّإّذحنُّ﴿ -44

دُّ﴿ -44  ند.كیت ميداهن، صبر و تسلم يقي ه: خدا دلش را ب﴾قَلحَبهُ َُيهح

 : بالء، محنت و آزمون است.﴾فّتحَنة ُ﴿ -45

حَُُي وَقُ﴿ -41 ّسهُُّش   شتن دور بماند.يد و حرص خوي: از بخل شد﴾َنفح

 يد.هاخالص، طيب خاطر و اميد ثواب انجام د هاعمال را ب: ﴾َحَسٗناُقَرحًضا﴿ -43

 طالق ۀسور

نَُ﴿ -4 وه  باشد طالق  هدر آن مقاربت نشد هككیا را در زمان پاهزن :﴾لّعَّدتّّهنََُُفَطل ّق 

 د.يهد

وا ُ﴿ -4 ص  حح
َ
 د.ييامل نماكرا  كیپا ها سيض يح هرا شمار و س ه: عد﴾ٱلحعَّدةَُُأ

َبي َّنة ُُبَّفَّٰحَشة ُ﴿ -4  ار.كآش هريبك ه: گنا﴾مُّ
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نَُ﴿ -2 نَُُبَلَغح َجلَه 
َ
 شوند. يکخود نزد هان عديپا هب ه: زنان طالق شد﴾أ

 ا.ها و بالهینجات از تمام سخت ه: را﴾َُمحرَٗجا﴿ -2

َُُلُ﴿ -9  ند.كینش خطور نمهذ ه: ب﴾َُيحتَّسب 

وَُ﴿ -9 ب هُ َُفه   او بس است. هامور ب همه: خدا در ﴾َحسح

ٗرا﴿ -9  .یر ازليا تقدين ي: وقت مع﴾قَدح

نَُ﴿ -1  دار شدن ندارد. هد بچيام هك: زنانی﴾يَئّسح

نَُُلَمُحَُوٱَل ـ ّى﴿ -1  است. هما هزنان نابالغ س ه: عد﴾َُيّضح

ا﴿ -1 ٗ  را. ی: آسان﴾ي سح

مُح﴿ -1 ّدك   خود. توان: وسع و ﴾و جح

وا ُ﴿ -1 تَّمر 
ح
مَُوأ  د.يينما هم مشورهر دادن و اجرت آن با يش ه: در بار﴾بَيحَنك 

ت مُح﴿ -1  د.يردك هقير دادن و اجرت آن مضايش ه: در بار﴾َتَعاَِسح

 و توانگری. ی: غن﴾َسَعة ُُذ و﴿ -3

 ر و تنگدست.ي: فق﴾َعلَيحهُُّق ّدرَُ﴿ -3

ي ّن﴿ -1
َ
ّنَُكأ َيةُ ُم   .یاهیقر یالهاز ا یاري: بس﴾قَرح

1- ﴿ُ  رد.ك یشك: سر﴾َعَتتح

ٗراَُعَذاٗبا﴿ -1  : عذاب زشت درآخرت.﴾نُّكح

رَّهاَُوَباَلُ﴿ -3 مح
َ
 خود را. ی: عاقبت بد نافرمان﴾أ

ا﴿ -3 ً سح  ت.كاله : خسران و﴾خ 

ٗرا﴿ -40  : قرآن را.﴾ذّكح

وٗلُ﴿ -44  است. هل را فرستاديا جبري یامبري: پ﴾رَس 

ل ُ﴿ -42 رُ ُيَتزََنَ مح
َ  ان دارد.يجر یر او تعالييا تدي: قضا و قدر ﴾ٱۡلح

يم ۀسور ِر
ْ
ح
َ
 ت
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َحَلَُُما ُ﴿ -4
َ
 است. هردكدن عسل را برای تو حالل ي: خدا نوش﴾لََكُُٱلَِلُ ُأ

 .ینكیطلب م: ﴾تَبحَتّغُ﴿ -4

مُحََُتَّلةَُ﴿ -2 يحَمَٰنّك 
َ
 .هفاركشما را با  یاهشودن قسمك: ﴾أ

مُحُٱلَِلُ ﴿ -2 َٰك  لَى  امور شماست. ی: خدا ناصر و متول﴾َموح

تحُ﴿ -9
َ
 خبرداد. یگريد هن راز را بي: ا﴾بّهَُُّنَبأ

َهَره ُ﴿ -9 ظح
َ
 ساخت. هن راز آگايامبر را از افشا شدن اي: خدا پ﴾َعلَيحهُُّٱلَِلُ ُأ

1- ﴿ُ هَُُصَغتح َما  است. هبر شماست منحرف شد هشما از حق پيامبرك یاهدل: ﴾ق ل وب ك 

يد.ه ج گين ساختن اوهرنجاندن و اندو ه: اگر شما ب﴾هَُّعلَيُحُتََظََٰهَراُإّن﴿ -1  مدست شو

وَُ﴿ -1 َٰهُ َموُحُه   اور اوست.يار و ي: خدا ﴾لَى

 باشند.یبان او مي: پشت﴾َظهّريُ ﴿ -1

َٰنَّتَٰت ُ﴿ -5  مطيع و فرمانبردار خدا.: ﴾َق

ئَّحَٰت ُ﴿ -5  داران. هجرت كنندگان يا روزه: ﴾َس 

مُق و ا ُ﴿ -1 َسك  نف 
َ
 د.يداره: خود را با طاعت و عبادت دور نگا﴾أ

1- ﴿ُ  ستند.هو سنگدل  یبانان دوزخ قوه: نگا﴾ّشَداد ُُّغََلظ 

َبةُٗ﴿ -1 وًحاُتَوح  ا مقبول.ي ها صادقاني هخالصان ه: توب﴾نَص 

حزّيَُلُ﴿ -1  د.يافزایعزت او را م هکند بلكیامبر خود را خوار نمي: خدا پ﴾ٱَلَّبَُُٱلَِلُ َُي 

3- ﴿ُ ل ظح  شان سنگدل باش.يا در برابر اير يا سخت بگه: بر آن﴾َعلَيحّهمُحُٱغح

َما﴿ -40  ردند.كانت يآن دو خ هب ینمام ها بيمنافقت  ه: ب﴾فََخاَنَتاه 

نَّياُفَلَمُح﴿ -40 غح َماُي   ردند.ك: از آن دو دفاع ن﴾َعنحه 

42- ﴿ُ َصَنتح حح
َ
 داشت.ه: دامان خود را از مردان دور نگا﴾فَرحَجَهاُأ

وّحَناُّمن﴿ -42  .÷ یسيع ،پدر همخلوق ماست بدون واسط هكی: از روح﴾رُّ
 ع و فرمانبردار خدا.ي: از بندگان مط﴾ٱلحَقَٰنّتّيَُُّمنَُ﴿ -42

  ۀسور
ْ
ل
ُ
 کم
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 .هكیرش فراوان است ذاتيا خي عظمت: بلند و با ﴾ٱَلّيُتََبََٰركَُ﴿ -4

4- ﴿ُّ لحك ُُبّيَّده حم   از آن اوست. يیو فرمانروا یه: امر و ن﴾ٱل

حَموحَتَُُخلَقَُ﴿ -2  است. هردكا از ازل مقدر ي هدي: مرگ را آفر﴾ٱل

مُح﴿ -2  د.يازماي: تا شما را ب﴾ِّلَبحل َوك 

َسنُ ﴿ -2 حح
َ
 فرمانبرتر است.ا يارتر و مخلصتر ك ويك: ن﴾َعَمَٗلُُأ

 است. یگرير آسمان بر فراز ده: ﴾ّطَباٗقا﴿ -9

 : اختالف و عدم تناسب.﴾تََفَٰو تُ ﴿ -9

ور ُ﴿ -9 ط 
 .یا خلل و نابسامانيا هافك: ش﴾ف 

1- ﴿ُّ  .هبار: دو﴾َكَرَتيح

 .یافتن خلل و نابسامانيل از ني: خوار و ذل﴾َخاّسٗئا﴿ -1

وَُ﴿ -1  است. هو ماند هخستثرت مراجعت ك: او از ﴾َحّسري ُُه 

 درخشان. یاههستار ه: ب﴾بَّمَصَٰبّيحَُ﴿ -5

وٗما﴿ -5  ا.هاز ستارگان بر آن ابهن با پرتاب شياطيطرد ش هلي: وس﴾ل ّلَشَيَّٰطيُُّر ج 

 : آواز زشت مانند آواز خر.﴾َشّهيٗقا﴿ -3

ورُ ﴿ -3  جوشاند.یا را مه: آن﴾َتف 

 م بپاشد.هاز د و كاست بتر يک: نزد﴾َتَمَّيُ ُتََكادُ ﴿ -1

جُ ﴿ -1  فار.كاز  ی: جماعت﴾فَوح

ٗقا﴿ -44 حح  : از رحمت و بخشش دور باد.﴾فَس 

ۡرَضُ﴿ -45
َ  د.يريگدر آن قرار  هرد ككموار هن را رام، نرم و ي: زم﴾َذل وٗلُُٱۡلح

 آن. یاهها و گزرگاهها رايآن  ی: نواح﴾َمَناكّبَّها﴿ -45

ورُهُّإَِّلُح﴿ -45  د.يرویش او ميد و پيشویم هختيا برانگه: از قبر﴾ٱلنُّش 

 است.هروای آسمانفرمان هكیسك: ﴾ٱلَسَما ءُُّّفَُُمن﴿ -41

مُ ََُيحّسَفُ﴿ -41  : شما را فرو برد.﴾بّك 
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ورُ ُّهَُ﴿ -41  ند.ك هن لرزي: زم﴾َتم 

 است. هزيدر آن سنگر هكآسمان  یاز سو ی: باد﴾َحاّصٗبا﴿ -43

 است. همن در فرستادن عذاب چگون يیتوانا شدار وهد، يده: ت﴾نَّذيرَُُّكيحَفُ﴿ -43

 بود. هالك ساختن من چگونه: ﴾نَّكريََُُّكنَُ﴿ -41

َفَٰت ُ﴿ -43 نََُُص  بّضح  نند.كیند و جمع ميگشایخود را م یاهنگام پرواز باله: ﴾َويَقح

َمنُح﴿ -20
َ
 ست؟كين يا اي: آ﴾َهََٰذاُأ

ندُ ﴿ -20 مُحُج   شماست. هگااور و پنايار و ي: ﴾لَك 

ورُ ﴿ -20 ر 
 ستند.هر او كطان و لشيب شي: گرفتار فر﴾غ 

ت و  ُُّفَُُۡلُّوا ُ﴿ -24  دادند. هز ادامي: در سركشی و ست﴾ع 

ورُ ﴿ -24  از حق. ی: فرار و دور﴾ن ف 

ّكبًّا﴿ -22 َُُٰم  هّهََُُّعَ  ست.يدر امان ن از لغزش هك هافتاد یرو ه: ب﴾وَجح

ل است براو نمی رودیم هرا هستادي: ا﴾َسوّيًّاَُيمحّشُ﴿ -22
َ
ث
َ
تا يكن و كيمشر یافتد، م

 پرستان.

مُح﴿ -21 ك 
َ
 د و پخش كرد.ي: شما را آفر﴾َذَرأ

ه ُ﴿ -23 وح
َ
لحَفةَُُٗرأ  نند.يخود بب يک: عذاب را نزد﴾ز 

23- ﴿ُ ُّسي   شود.یم هايس ه: از ذلت و اندو﴾تح

ونَُُبّهّۦ﴿ -23  د.يايزودتر ب هر چهد، يتمسخر تقاضا داشت ه: ب﴾تََدع 

ت مُح﴿ -21 رََءيح
َ
 د.يهمن خبر د ه: ب﴾أ

ّريُ ﴿ -21 َٰفّرّينََُُي  َك
 د.هدیم ها پنايا را نجات هافرك: ﴾ٱلح

ٗرا﴿ -90  ن نباشد.كآن مم هب ین فرورود و دست رسي: در زم﴾َغوح

 د.يايولت بدست بهس هب هك: آب روان ﴾َمعّيِۢنُبَّما ء ُ﴿ -90

 قلم ۀسور



يم     248  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

 قلم. ه: قسم ب﴾َقلَملحُٱوَُ﴿ -4

ونََُُما﴿ -4 ر  ط   سند.ينویم هآنچ ه: قسم ب﴾يَسح

نَتَُُما ُ﴿ -2
َ
 ، جواب قسم.یستيمحمد تو ن ی: ا﴾أ

9- ﴿َُ ن ونُ َُغريح  .یمي: دا﴾َممح
مُ ﴿ -1 يي ّك 

َ
ت ونُ ُبّأ حَمفح  است. هوانياز شما د يکدام ك: ﴾٦ٱل

وا ُ﴿ -3 هّنُ ُلَوُحَُودُّ  .یو مدارا كن یشان نرميبا ا هك: دوست دارند ﴾ت دح

هّن ونَُ﴿ -3  نند.كو مدارا  ز با تو نرمیيا نه: آن﴾َفي دح

40- ﴿ُ  خورد.ی: حق و ناحق قسم م﴾َحََلف 

 ا دروغ گو.يز ييتمی: پست و ب﴾َمّهيُ ﴿ -40

 بتگر.يا غيبجو ي: ع﴾َهَماز ُ﴿ -44

 ن مردم رفت و آمد دارد.يب یزيانگ هو فتن یني: برای سخن چ﴾بَّنّميمُ َُمَشا ء ُ﴿ -44

49- ﴿ ُ
ت ل   ا خشن و بدرفتار.ي هی: بدخلق و فروما﴾ع 

 ا بدكار.ياصل و نسب یب ،ه: حرامزاد﴾َزنّيمُ ﴿ -49

َسَّٰطريُ ﴿ -45
َ
َولّيَُُأ

َ  اند.هنوشت هكای باطلهزي: چ﴾ٱۡلح

ۥ﴿ -41 ه  َُُسنَّسم  ومََُُّعَ يم، مانند داغ بر بين﴾١٦ٱۡلح رحط   .ی: او را گرفتار ننگ دايمی ساز

مُح﴿ -43 َنَٰه   م.يآزمود یقحط هرا ب هکل مه: ا﴾بَلَوح

ََنةُّ﴿ -43  صنعاء. يکبود نزد ی: باغ﴾ٱۡلح

َنَها﴿ -43 ّم   نند.يباغ را بچ هديرس یاههوي: م﴾َِلَۡصح

43- ﴿ُ صح  ان.ه: صبحگا﴾بّّحيَُم 

تَثحن ونََُُلُ﴿ -41  نند.كازمندان را جدا نين ه: برخالف پدر خود حص﴾يَسح

َُُعلَيحَهاَُفَطاَفُ﴿ -43  : آتشی در آن باغ افتاد.﴾َطا ئّف 

 .يکو شب تار هاي: مانند خاكستر س﴾َكٱلَۡصّيمُّ﴿ -20

ا ُ﴿ -24 بّّحيََُُفَتَناَدوح صح  ردند.كگر را صدا يديكنگام صبح ه: ﴾٢١م 
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وا ُ﴿ -22 د  َُُٰٱغح مُحََُعَ ثّك   د.ينكت كشتزار حرك یسو هنگام به: صبح ﴾َحرح

 د.يا را دارههويدن مي: قصد چ﴾َصَٰرّمّيَُ﴿ -22

 گفتند.یگر ميديك هب هسته: آ﴾َيَتَخََٰفت ونَُ﴿ -29

ا ُ﴿ -25  شتزار خود رفتند.ك یسو هنگام به: صبح ﴾َغَدوح

25- ﴿َُٰ د ََُُعَ  ن.كيو بدون مسا يیاهتن ه: ب﴾َحرح

َّٰدرّينَُ﴿ -25  نند.يا را بچههويتوانند می: م﴾َق

 ست.ين باغ ما نيم اياهردكگم  ه: ما را﴾لََضٓالُّونَُُإّنَا﴿ -21

مُح﴿ -21 ه  وحَسط 
َ
 ا.هتر آنهشي: عاقلتر و با اند﴾أ

َلُ﴿ -21 ونَُُلَوح  د.يهخوایت خود از خدا آمرزش نميار و خبث نكن ي: چرا از ا﴾ت َسب ّح 

ونَُ﴿ -90  ردند.كیگر را مالمت ميديك: ﴾َيَتَلََٰوم 

 م.يهخوایر و عفو ميخود خ ی: از خدا﴾َرَّٰغب ونََُُرب َّناُإَّلَُٰ﴿ -92

ونَُُلََما﴿ -91  د.يستهد و مشتاق آن ينكیرا شما انتخاب م هر چه: ﴾ََّتَرَي 

مُح﴿ -93 يحَمَٰنُ ُلَك 
َ
 د.ياهسوگند بست همؤكد ب یاهماني: با ما پ﴾َعلَيحَناُأ

ونَُُلََما﴿ -93 م   د.ينكم كنفع خود ح هب هر چه: ﴾ََتحك 

12- ﴿ُ َشف  امت است.يق ول و وحشتهاز شدت  هیناك: ﴾َساقُ َُعنُي كح
1

 

                                           

ساقش را  هالل هاست و قول دوم چنين است: منظور اين است ك هاين يكی از دو قول در تفسير اين آی -1

كتاب  -صحت آن ثابت است دليل اين قول است. )نگا: صحيح بخاری  هكند. و حديثی كآشكار می

وه ُ﴿ :ىتعال هالتوحيد باب قول الل ة ُُيَوحَمئّذُ ُو ج   هحديث شمار (49/194) ﴾٢٣نَاّظَرة َُُرب َّهاُإَّل٢٢َُُُٰنَاُّضَ

يق عطاء بن يسار عن أبي سعيد  (419) هشمار همچنين امام مسلم اين حديث را بهو  (3193) از طر

 .(است هالخدري روايت كرد

ا در هاند و تنهمانند صفت پا و دست اختالفی نداشتهمچنين سلف صالح در اثبات صفت ساق ه

 ه، بنابراين اللاست هنظور از ساق، ساق اللم»اند : ها گفتهآن اند. برخی ازهاختالف كرد هتفسير اين آی

يش را آشكار نمود در صحيحين  هك همانگونهكنند می هنگام مؤمنان برايش سجدهو در اين  هساق خو

 هروايت شد ساز ابو سعيد خدری  ه. )لفظ اين حديث در صحيح بخاری چنين است ك«است هوارد شد

رمود: آيا در ديدن خورشيد بينيم؟ فآيا پروردگارمان را در قيامت می :گفتيم ج هرسول الل هگفت: ب هك

يد؟ گفتيم: نوای صاف دچار مشكل میهدر  هو ما . فرمود: پس شما در ديدن پروردگارتان در آن هشو
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مُحَُخَّٰشَعةًُ﴿ -19 بحَصَٰر ه 
َ
 است. هر افتاديز ه: چشمانشان ب﴾أ

مُح﴿ -19 ه   رد.يا را فراگه: ذلت و ندامت وجود آن﴾ذَّلة ُُتَرحَهق 

ّنُ﴿ -11  د است.يد شديدهت ،من بگذار ه: ب﴾فََذرح

                                                                                                       
يد. سپس فرمود: منادی ندا سر مینگام نيز دچار مشكل نمیه  هسوی آنچ هر قومی به هد كهدشو

ر كس هروند و ايشان میهبا بتپرستان كردند بروند. پس اصحاب صليب با صليبشان و بتعبادت می

نيكوكار  هاند چهرا عبادت كرد هالل همانند كافرادی می هرود تا اينکبا آن می هپرستيدمعبودی را می

يی سراب است.  هشود كمی هو عرض هشد هنم آوردهل كتاب. سپس جهاز ا هكار و غيرهباشند يا تب گو

ير پسر اللكرديد؟ میكسی را پرستش می هشما چ :شودمی هود گفتهی هب يند: ما عز را  هگو

 هاست )و ندارد( پس چ همسر و فرزندی نداشته هشود: دروغ گفتيد اللمی هپرستيديم. گفتمی

يند: میيد؟ میهخوامی كنند. نم سقوط میهبنوشيد پس در ج :شودمی هيم ما را بنوشانی. گفتهخواگو

يند: ما مسيح پسر اللكرديد؟ میمیرا پرستش  هشما چ هشود كمی هنصاری گفت هسپس ب را  هگو

 هاست )و ندارد( گفت همسر و فرزندی نداشته هشود: دروغ گفتيد اللمی هكرديم. گفتپرستش می

يند: میيد؟ میهخوامی هچ :شودمی نم سقوط هبنوشيد پس در ج :شودمی هيم ما را بنوشانی. گفتهخواگو

 هكار. بهتب هنيكوكار و چ هكردند چرا پرستش می هالل هكمانند كسانی باقی می هكنند تا اينکمی

يند: ما آن است. می هداشت هچيزی شما را نگ هاند چهمردم رفت هشود: اكنون كمی ها گفتهآن گو

 هندا سر داد های را شنيديم كهندها جدا شديم و ما ندای ندا دها نياز داشتيم از آنهآن هبيشتر ب هنگام كه

يدستيم، میهپرستيد بپيوندد و ما منتظر پروردگارمان می هآنچ هر كس به  يئتیه: خداوند جبار با گو

يدآيد و میبودند می هدر ابتدا ديد همتفاوت از آنچ يند: تو پروردگارمان ستم، میهمن پروردگار شما  :گو گو

يد. میستی، و جز پيامبران كسی با او سخن نمیه يد: آيا شما نشانگو يد كهگو او را با آن  های دار

يند: ساق، پس اللبشناسيد؟ می افتد و می هسجد هر مؤمنی برای او بهو  هساقش را آشكار نمود هگو

يا و ش هكسانی ك  هروند تا سجدمانند پس میكردند باقی میمی هرت خدا را سجدهاز روی خودنمايی و ر

 .«الحديث ....ماند صاف می هكنند اما كمرشان يک پارچ

 هیآ نيا اهآن هجياست. در نت ديشد اريراس بسه( منظور ترس و ولهال ةإن المراد شداند: )هگفت زين یبرخ

 یعنياند هدر سنت ثابت است را انكار نكرد هاما صفت ساق ك اندهاورديشمار ن هصفات ب اتيرا از آ

ر ه هو ب .درساننیم تاثبا هسنت آن را ب قياز طر هبلک دانندیصفت ساق را با نص قرآن ثابت نم

  .گرداندیرا آشكار م شيراسناك ساق خوه اريبس یدر روز هالل رايدو قول وجود ندارد ز انيم یحال تضاد

 دانندیاز سنت آن را ثابت نم هاز قرآن و ن هندارند و ن مانيصفت ساق ا هب هك هخالف معطل بر

در  یبرداشت كرد ول هیاز آ توانیرا م نيا هو اگر چ كنندیم ريشدِت عذاب تعب هرا ب ثيو حد هیآ هبلک

 هب هك هشد هاضاف یريضم هساق ب ثيدر حد رايداشت، ز یبرداشت نيچن توانینم ثيحد ريتفس

 هاز مقال ه)برگرفت  (.۹۲-۷/۹۸ ريابن كث ريو تفس ۲۱-۵۰-۱۹ ريابن جر ري)نگا: تفس .گرددیمتعال باز م هالل

دكتر محمد بن  یاه، نوشت«تفسير وبيان للشيخ مخلوفكتاب كلمات القرآن  ىعل ةالتعقيبات المفيد»

 (.سيعبدالرحمن الخم
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ه م﴿ -11 رّج  َتدح  م.يكنگرفتارشان نمی هكباريم و يهدا را زمان میه: آن﴾َسنَسح

ّلُ﴿ -15 مح
 
مُحُأ  م.هدیلت مها مهآن ه: ب﴾لَه 

َرمُ ﴿ -11  : غرامت آن مزد.﴾َمغح

ثحَقل ونَُ﴿ -11  ن بارند.ي: سنگ﴾مُّ

 .÷ونس ي، یه: مانند صاحب ما﴾ٱۡلح وتَُُّكَصاّحبُّ﴿ -11
وم ُ﴿ -11 ظ   داشت. ه: از نافرمانی قوم خود دل پر از خشم و اندو﴾َمكح

 شد.یم هندكاف کلهو م یخال یصحرا هب یهم ماك: از ش﴾بّٱلحَعَرا ءََُُّل بّذَُ﴿ -13

َتَبَٰهُ ﴿ -50  فرستاد. یاو وح هب هد و دو باري: پروردگارش او را برگز﴾َربُّهُ ُفَٱجح

ونََكُ﴿ -54 لّق  ح  ت را بلغزانند و چشم زخمت بزنند.ي: پا﴾لَّي 

  ۀسور
َ 
اق
َ
 هح

َٓاَقةُ ﴿ -4  ابد.ياند در آن روز تحقق هردكار كرا ان هر چه ،امتي: ق﴾١ٱۡلح

َٓاَقةُ َُما﴿ -2  ست.يزش چيول انگه یاههامت و صحني: ق﴾٢ٱۡلح

 وبد.كیا را مهراسش دلهول و ه هكامت يق ه: ب﴾٤بّٱلحَقارَّعةُّ﴿ -1

 د.يار شديآواز بس ه: ب﴾بّٱلَطاّغَيةُّ﴿ -5

َۡصُ ُبّرّيحُ ﴿ -1  د.يا آواز شديا سرد يباد سوزان  ه: ب﴾َۡصح

 د.ي: طوفان شد﴾ََعتَّية ُ﴿ -1

 رد.كا مسلط هدگار باد را بر آني: آفر﴾َعلَيحّهمُحَُسَخَرَها﴿ -3

وٗما﴿ -3 س  پی: پ﴾ح   ا شوم.ي یدر

َجازُ ﴿ -3 عح
َ
لُ ُأ

 درخت خرما. ه: تن﴾ََنح

 .هديا پوسي هن افتادي: بر زم﴾َخاوّيَة ُ﴿ -3

3- ﴿ُ َٰت  تَفَّك ؤح حم   قوم لوط. یاههیقر یاله: ا﴾َوٱل

َاّطَئةُّ﴿ -3  : خطای بزرگ.﴾بّٱۡلح
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َذةُٗ﴿ -40 خح
َ
 گر.يد یاهدتر از عذابي: شد﴾َرابَّيةًُُأ

َارَّيةُّ﴿ -44  نوح. یشتك: ﴾ٱۡلح

كَّرةُٗ﴿ -42  : پند و عبرت.﴾تَذح

 خاطر بسپارد. ه: او را ب﴾تَعَّيَها ُ﴿ -42

َخة ُ﴿ -49  ب عالم.يتخر یاول برا هنفخ ،هک نفخي: ﴾َوَّٰحَدة َُُنفح

ّلَّتُ﴿ -41 ُُۡح  ۡرض 
َ  شود. هش برداشتيدستور ما از جا هن بي: زم﴾ٱۡلح

َكَتا﴿ -41 بك: ﴾فَد   موار شوند.ها ي هديو

حَواقَّعةَُوَقَعّتُ﴿ -45  شود.م يامت قاي: ق﴾ٱل

 گردد. هو پراكند ه: آسمان از ترس پار﴾ٱلَسَما ءُ ُٱنَشَقّتُ﴿ -41

 ران است.يو و هام شكستكاستح همه: بعد از آن ﴾َواهَّية ُ﴿ -41

43- ﴿ ُ رحَجا ئَّهاََُعَ
َ
 ا و اطراف آسمان.ههنارك: ﴾أ

ونَُُيَوحَمئّذُ ﴿ -41 َرض   .آيندحساب و جزا پيش خدا می یدوم برا ۀ: بعد از نفخ﴾ت عح

 د.ييايا بيد يري: بگ﴾َها ؤ مُ ﴿ -43
 اعمال مرا. ه: نام﴾كَّتَٰبَّيهُح﴿ -43

 .هدي: پسند﴾َراّضَية ُ﴿ -24

َها﴿ -29 وف  ط   آن در دسترس است. یاههويم: ﴾٢٣َدانَّية ُُق 

21- ﴿ُ  : گوارا.﴾اَهنّي 

 شدم.ینم هان كارم بود، زندي: مرگ پا﴾ٱلحَقاّضَيةَََُُكنَّتُ﴿ -23

َنََُُٰما ُ﴿ -21 غح
َ
ُُأ ّ  رد.ك: عذاب را از من دفع ن﴾َعن 

 مال و مانند آن. ،داشتم ه: آنچ﴾َماِّلَهُح﴿ -21

لحَطَٰنَّيهُح﴿ -23  و قدرت من. ها سلطي: حجت ﴾س 

لُّوه ُ﴿ -90  د.ير ببندي: دست و گردنش را با زنج﴾َفغ 

َّحيمَُ﴿ -94  د.يا بسوزانيد ينكفينم به: او را در ج﴾َصلُّوه ُُٱۡلح
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وه ُ﴿ -92 ل ك   د.يي: داخلش نما﴾فَٱسح

َُُلُ﴿ -91  رد.كیق نمي: تشو﴾َُي ضُّ

بان هشاوند مي: خو﴾َۡحّيمُ ﴿ -95  از او دفاع كند. هكر

لّيُ ﴿ -91  دوزخ. لهم اي: ر﴾ّغسح

 ا.هافرك: ﴾ونَُٱلحَخَّٰطُ﴿ -93

قحّسمُ ُفَََل ُ﴿ -91
 
 د است.يزا «ال» خورم وی: قسم م﴾أ

ۥ﴿ -10 ل ُُإّنَه  ولُ ُلََقوح  هو او ب هكرد یم وحيرسول كر هن قرآن را خدا بي: ا﴾٤٠َكرّيمُ ُرَس 

 رساند.یمردم م

 داد.یما نسبت م هبساخت و یامبر سخنانی را مي: اگر پ﴾َعلَيحَناَُتَقَوَلُُلَوُح﴿ -11

َّميُّ﴿ -15  قوت و قدرت. ها بي: دست راست او را ﴾بّٱِلح

حَوتّيَُ﴿ -11  مغز. ا حرامي: رگ قلب ﴾ٱل

 ت او.كاله: مانع ﴾َحَّٰجزّينََُُعنحهُ ﴿ -13

ة ُ﴿ -50 َ  ندامت بزرگ است. هی: ما﴾َۡلَسح

مُُّفََسب ّحُح﴿ -52   كست پايسزاوار او ن ه: پروردگارت را از آنچ﴾َرب َّكُُبّٱسح
 
 بشمار. هو منز

 معارج ۀسور

َلُ﴿ -4
َ
ُ َُسأ  رد.كبر خود و قومش در خواست  یاهنندك: درخواست ﴾َسا ئّل 

حَمَعارّّجُُذّي﴿ -9  باال رفتن فرشتگان. یا، جاه: صاحب آسمان﴾ٱل

جُ ﴿ -1 ر  حَمَل ئَّكةُ َُتعح  روند.ین مدارج باال مي: فرشتگان از ا﴾ٱل

وحُ ﴿ -1  ل.ي: جبر﴾َوٱلرُّ

مُ ُّفُ﴿ -1  امت.ي: در روز ق﴾يَوح

َدار ه ُ﴿ -1  فار.ك: مقدار آن در حق ﴾ّمقح

ا﴿ -5 ٗ  ن.ك هوكخدا ش ها به: در برابر رنج و آزار قومت تن﴾ََجّيًَلَُُصبح
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لُُّٱلَسَما ءُ ﴿ -1 هح حم  رد روغن زي ه: آسمان مانند فلز گداخت﴾َكٱل
ُ
 تون.يا د

َبال ُ﴿ -3 ّ
نُُّٱۡلح  گارنگ.ا مانند پشم رنههوك: ﴾َكٱلحعّهح

 شاوند مشفق، از شدت ترس.ي: خو﴾َۡحّيمُ ﴿ -40

مُح﴿ -44 وَنه  َبَۡص   شناسند.گر را میيديكشاوندان ي: خو﴾ي 

 كش را.ينزد هري: عش﴾فَّصيلَتّهُّ﴿ -49

49- ﴿ُ  كردند.یوست ميخود پ ها روز سختی او را بي: در نسب ﴾وّيهُّت 

 ور است.هدوم دوزخ شعل كا درينم ه: ج﴾لََظىَُُٰإَّنَها﴿ -45

ند.یا پوست سر مجرم را مي: دست و پا ﴾١٦ل ّلَشَوىَُُٰنََزاَعةُٗ﴿ -41
َ
 ك

َعُ ﴿ -41 وح
َ
 رد.ك هريذخ ی: مال خود را از حرص و آز در ظرف﴾فَأ

 ص.يبا و حري: ناشك﴾َهل وًَعُ﴿ -43

وَٗعُ﴿ -20  شود.ید ميار نومي: بس﴾َجز 

 ند.كیاحسان منع م ل است و ازيار بخي: بس﴾َمن وًَعُ﴿ -24

ومُّ﴿ -25 ر  حَمحح  ند.كیسؤال نم هك: محروم از عطا و بخشش ﴾َوٱل

ونَُ﴿ -23 فّق  شح  ترسانند. یاو تعال يیايبرك: از ﴾مُّ

 حرام. ه: متجاوز از حالل ب﴾ٱلحَعاد ونَُ﴿ -94

ّطعّيَُ﴿ -91 هح  شتابند.سوی تو می هب های خود را دراز كرده: گردن﴾م 

 .هندكپرا یاههگرو: ﴾ّعزّينَُ﴿ -93

َّما﴿ -93 ونَُُم  لَم   .کوچك هنطف ،دانندیخود م ه: از آنچ﴾َيعح

قحّسمُ ُفَََل ُ﴿ -10
 
 د است.يزا «ال»خورم ی: قسم م﴾أ

ب وقّيَُ﴿ -14  : مغلوب و ناتوان.﴾بَّمسح

مُح﴿ -12  حال خود بگذار. ها را بهآن: ﴾فََذرحه 

وا ُ﴿ -12  ور شوند.هدر باطل غوط: ﴾ََي وض 

َداثُُّّمنَُ﴿ -19 جح
َ  ا.ه: از قبر﴾ٱۡلح
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اَٗعُ﴿ -19  .هنندكدعوت  یسو ه: شتابان ب﴾ِّسَ

بُ ﴿ -19  ا بود.هت مورد احترام آنيلهدر جا هكیاه: سنگ﴾ن ص 

ونَُ﴿ -19  دوند.ی: م﴾ي وفّض 

مُحَُخَّٰشَعةًُ﴿ -11 بحَصَٰر ه 
َ
 كنند. هتوانند باال نگا: نمی﴾أ

مُح﴿ -11 ه   غرقند. ی: در ذلت و خوار﴾ذّلَة ُُتَرحَهق 

 نوح ۀسور

َجَلُُإّنَُ﴿ -1
َ
 .یهد وقت آمدن عذاب الياوريمان ني: اگر ا﴾ٱلَِلُُّأ

 مان.ياز ا یو رمندگ ی: دور﴾فَّراٗرا﴿ -1

ا ُ﴿ -3 َشوح َتغح مُحَُوٱسح  ردند.كان هاشان پنهاد خود را در لباسي: از تنفر ز﴾ثَّياَبه 

وا ُ﴿ -3 َۡصُّ
َ
 ردند.ك یداريفر پاك ه: در را﴾أ

 كند.ی: باران را روان م﴾ٱلَسَما ءَُُي رحّسلُّ﴿ -44

َراٗرا﴿ -44 ّدح پی: فراوان و پ﴾م   .یدر

ونََُُلُ﴿ -49 ُُّتَرحج   د.يترسیو جاللش نم ها از جايد يستيخدا معتقد ن يیايبرك ه: ب﴾َوقَاٗراُلِّلَ

مُح﴿ -41 َواًراَُخلََقك  طح
َ
 د.يمختلف آفر یاهج در حالتيتدر ه: شما را ب﴾أ

َٰتُ ﴿ -45  م.ها را بر فراز ه: آسمان﴾ّطَباٗقاَُسَمََٰو

 شب. يكین در تاري: روشنگر زم﴾ن وٗرا﴿ -41

َسُ﴿ -41 اٗجاُٱلَشمح  كند.یی را محو ميكتار هك: آفتاب را چراغ فروزان ﴾ِّسَ

م﴿ -43 ۢنَبَتك 
َ
ّنَُُأ ۡرّضُُم 

َ  د.يآفر ك: شما را از خا﴾ٱۡلح

ۡرَضُ﴿ -43
َ  آن گسترد. یاستقرار بر رو ین را براي: زم﴾بَّساٗطاُٱۡلح

ب َٗلُ﴿ -20  ع.يوس یاهه: را﴾فَّجاٗجاُس 

 ا و عذاب در آخرت.يدر دن یه: گمرا﴾َخَساٗرا﴿ -24

ٗرا﴿ -22 َباٗراَُمكح  ت بزرگ.ياهر نك: م﴾ك 
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عرب  هن روش بيردند سپس اكیقوم نوح پرستش م هكستند ه یاه: بت﴾...اَود ُٗ﴿ -29

 «لبك» هليبت قب «ود»افت، يانتقال 

َواَٗعُ﴿ -29  ه هلي: سواع بت قب﴾س 
َ
 ل.يُُذ

وَثُ﴿ -29  غوث بت غطفان.ي: ﴾َيغ 

وَقُ﴿ -29  َُمدان.هعوق بت ي: ﴾َيع 

ا﴿ -29 ٗ  ر بود.يِحم هليالع از قبكی: نسر بت آلذ﴾نَسح

َّما﴿ -25  د است.يزا «ما»انشان و ه: از سبب گنا﴾َخّطي َٰٔـتّّهمُحُم 

 ت كند.كن حريزم یرو هب هكرا  يكی: ﴾َديَاًرا﴿ -21

 .یت و نابودكاله: ﴾َتَباَر ا﴿ -21

 جن ۀسور

 ز در فصاحت و بالغت.يانگشگفت ی: قرآن﴾َعَجٗباُق رحَءانًا﴿ -4

دُّ﴿ -2  مان.يد و ايا توحي: حق ﴾ٱلرُّشح

 : بلند و با عظمت است.﴾تََعََٰلَُٰ﴿ -9

 ا قدرت پروردگار ما.ي: مقام ﴾َرب َّناَُجدُُّ﴿ -9 

ول ُ﴿ -1 َناَُيق   س.يابل ،گفتیل ما مه: جا﴾َسفّيه 

 : سخنان دروغ و دور از حق.﴾َشَطٗطا﴿ -1

وذ ونَُ﴿ -1  جستند.یم ه: پنا﴾َيع 

مُح﴿ -1  ت آنان افزودند.هو سفا یشكا سري هگنا ه: ب﴾رََهٗقاُفََزاد وه 

 از فرشتگان. یقو یاهبانه: نگا﴾َشّديٗداَُحرَٗسا﴿ -1

ٗبا﴿ -1 ه   ند.يآیسرعت فرود م هب همانند ستار هكیورهای شعلهابه: ش﴾ش 

 د.هدیدف قرار مهاو را  هكن يمكدر یابه: ش﴾رََصٗداُّشَهاٗبا﴿ -3

 ر، صالح و رحمت.ي: خ﴾رََشٗدا﴿ -40
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 ب گوناگون.همذا ی: دارا﴾قَّدٗداَُطَرا ئّقَُ﴿ -44

 م.يردكن يقيم و ينک دانستي: ا﴾َظَنَنا ُ﴿ -42

ُُفَََلُ﴿ -49  ترسد.یاز نقصان ثواب حسناتش نم: ﴾َِبحٗساََُيَاف 

 بر او بار شود[ یگريد هگنا هترسد ]كدن ذلت نمیي: از رس﴾رََهٗقاَُلُ﴿ -49

ونَُُّمَنا﴿ -41  حق منحرف شدند. هافر و از راكاز ما  یه: گرو﴾ٱلحَقَّٰسط 

ا ُ﴿ -41  ت رفتند.يداهر، صالح و يخ یسو ه: ب﴾رََشٗداََُتََروح

 ستند.هزم دوزخ يه :﴾َحَطٗباُّۡلََهَنمَُ﴿ -45

41- ﴿ُ  ت، اسالم.يداه ه: را﴾ٱلَطرّيَقةََُُّعَ

 شود.یتر مهب یبا آن زندگان هك: آب فراوان ﴾َغَدٗقاَُما ءًُ﴿ -41

مُح﴿ -43 تَّنه  َفح ّ  م.يازمايا را بها آنهن نعمتي: تا با ا﴾فّيهَُُّل 

هُ ﴿ -43 ل كح  ند.كی: او را داخل م﴾يَسح

 آور و طاقت فرسا. مشقت: عذاب ﴾َصَعٗداَُعَذاٗبا﴿ -43

 ند.كخدا را عبادت می هم كيكری: نب﴾ٱلَِلَُُّعبحدُ ﴿ -43

 ردند.كی: از تعجب اطراف او ازدحام م﴾ّۡلَٗداَُعلَيحهُّ﴿ -43

 .یتيداها ي ی: نفع﴾رََشٗدا﴿ -24

ّرَيّنُُلَن﴿ -22 چ كس عذاب او را از من دفع يهنم ك: اگر فرمان خدا را بجا ن﴾ٱلَِلُُّّمنََُُي 

 ند.كینم

لحَتَحًدا﴿ -22  ابم.ي یگرمآن پشت هب هكیاستوار یا جاي یهگاه: پنا﴾م 

َمًدا﴿ -25
َ
 دور. ی: زمان﴾أ

 نند.كیاو را حراست م هكاز فرشتگان  یبانه: نگا﴾رََصٗدا﴿ -23

َحاَطُ﴿ -21
َ
 است. همال آگاكتمام و  ه: ب﴾أ

َصَُٰ﴿ -21 حح
َ
 ضبط ك: ﴾أ

ً
 است. هردكامال

ل ۀسور
 َ
م
َ 
ز
ُ
 م
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ّل ُ﴿ -4 َزم  حم   م.يركینب ،هچنديپ ه: خود را در جام﴾ٱل

رحَءانََُُرت ّلُّ﴿ -1  بخوان، حروف را از مخرج ادا كن. یستگهآ ه: قرآن را ب﴾ٱلحق 

ٗلُ﴿ -5  قرآن. ،آور است ن مشقتيلفكبر م هكی: سخن﴾ثَقّيًَلُُقَوح

 شود.یدر شب انجام م هكی: عبادت﴾ٱَِلحلُُّنَاّشَئةَُ﴿ -1

َشدُُّ﴿ -1
َ
ُُأ  تر و استوارتر است.: ثابت﴾اَوطح

قحوَمُ ﴿ -1
َ
 شتر است.يرا در شب حضور قلب بيتر است ز: خواندن قرآن ثابت﴾قّيًَلُُأ

 و تالش.ت يمشغول: ﴾َسبحٗحا﴿ -3

 عبادت او بپرداز. هب هسريك: ﴾إَِّلحهُُّتَبََتلحُ﴿ -1

ٗرا﴿ -40  .يیباكيبا ش هستيشا یريگ هنارك: ﴾ََجّيَٗلَُُهجح

ّنُ﴿ -44 بّيَُُذَرح ّ َكذ  حم   ام.ها بسندهخود من واگذار من بر آن هنندگان را بكب يذك: ت﴾َوٱل

ّلُ﴿ -44 و 
 
َمةُُّأ  خوش. ی: صاحبان ناز و نعمت و زندگان﴾ٱَلَعح

مُح﴿ -44 ّلحه   است.بعد از آن عذاب و عقوبت  هلت بدهم یزمان كا را اندهآن: ﴾قَلّيًَلَُُمه 

نَكاٗلُ﴿ -42
َ
 ن.يم و سنگكمح یاهري: زنج﴾أ

َصة َُُذاَُطَعاٗما﴿ -49  ر.يگلوگ ی: غذا﴾غ 

ُُيَوحمَُ﴿ -41 ف  ُُتَرحج  ۡرض 
َ  امت.يروز ق ،ان بخوردكشدت ت هن بيزم هكی: روز﴾ٱۡلح

 گ روان.ير یاهه: تود﴾َمّهيًَلَُُكثّيٗبا﴿ -41

ٗذا﴿ -41 خح
َ
 د و عاقبت ناگوار.ي: گرفتن شد﴾َوبّيَٗلُُأ

نَفّطر  ُُٱلَسَما ءُ ﴿ -41  گردد. هافتك: آسمان در آن روز از ترس ش﴾بّهُُّم 

وه َُُلن﴿ -20 حص   د.ينكن ييدقت تع هام شب را بيد وقت قيتوانی: نم﴾َت 

مُحَُفَتاَبُ﴿ -20 ام شب يق ین برايوقت مع هكداد  هرد و اجازك: خدا بر شما رحم ﴾َعلَيحك 

 د.يينما كرا تر

رحَءانُُّّمنَُُتَيََسََُُماُفَٱقحَرء وا ُ﴿ -20 د يشما آسان است نماز بخوان هب هر اندازه: در شب ﴾ٱلحق 

 د.ييآسان است از قرآن قرائت نما هن نماز آنچيو در ا

ّب ونَُ﴿ -20  نند.كیگر سفر ميتجارت و مقاصد د ی: برا﴾يََّضح
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وا ُ﴿ -20 قّيم 
َ
ةَُُأ  د.ينك: نماز فرض را ادا ﴾ٱلَصلَوَٰ

 خدا. یسب رضاك یب خاطر و برايط ه: ب﴾َحَسٗناُقَرحًضا﴿ -20

ر ۀسور ِ
 
ث
َ 
د
ُ
 م

َدث ّرُ ﴿ -4 حم   م.يركینب ،شياهلباس هخود را ب هنندكان ه: پن﴾ٱل

ُحَُرَبَكُ﴿ -9 ّ  م نما.يا پروردگارت را بزرگ بشمار و تعظه: تن﴾فََكب 

ّرُحُثَّيابََكُ﴿ -1  است.هنفس از بدي یاز پاكيزگ هكن كناي كايت را پاهلباس: ﴾َفَطه 

زَُ﴿ -5 رُحَُوٱلرُّجح ج   ن.يگز یموجب عذاب است دور هكه: از گنا﴾فَٱهح

َُُلُ﴿ -1 َّثُ َُتمحن  تَكح  .یريشتر بگيب هكد آن نبخش يام ه: ب﴾تَسح

 شود. هديز در صورت دمي: بخاطر رستاخ﴾ٱَلَاق ورُُّّفُُن قّرَُ﴿ -1

ّنُ﴿ -44  د است.يد و وعيدهت ،من واگذار ه: ب﴾َذرح

وٗداَُماٗلُ﴿ -42 د   : مال فراوان.﴾َممح

وٗداُبَنّيَُ﴿ -49 ه  ار از كسب و ك یبرا هچگايهستند و هدر حضور او  هشيمه هك: پسران ﴾ش 

 آن ندارند. هب یازيشوند چون نیاو جدا نم

 است و مقام او را گسترش دادم.ينعمت، ر: ﴾ََّلُ َُمَهدتُُّ﴿ -41

 د شد.هن نخوايرگز چنه: ﴾َُكَ ُ﴿ -41

 د.يجویم یا از حق دوريورزد یم یما دشمنات يآ ه: نسبت ب﴾َعنّيٗدآُأِلَيَٰتّنَا﴿ -41

ه ۥ﴿ -43 رحهّق 
 
 نم.كیعذاب پرمشقت و طاقت فرسا دچارش م هب یزود ه: ب﴾١٧َصع وًداَُسأ

 كرد. هن خود آمادهخدا و پيامبر در ذ هنسبت ب یآميزه: سخن طعن﴾قََدرَُ﴿ -41

تَّلُ﴿ -43  باد.ر دور يو خ يكیا از ني: لعنت و عذاب بر او باد ﴾َفق 

بار﴾َنَظرَُ﴿ -24  رد.كبود تأمل  هردك هآماد هكیزيآمهسخن طعن ه: در

 د.يشكم هش تنگ شد ابرو دريبرا هليدان حيم هكینگامه: ﴾َعبََسُ﴿ -22

 اش افزود.هره: در عبوست چ﴾بََسَُ﴿ -22
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رُ ﴿ -21 ثَرُ ُّسحح  آموزد.یاز ساحران م هكاست  یسحر: ﴾ي ؤح

لّيهُّ﴿ -21 صح
 
 نم.كینم داخلش مهج هب یزود ه: ب﴾٢٦َسَقرََُُسأ

 سوزاند.یند و مكیم هايان را سي: پوست دوزخ﴾٢٩ل ّلحبََۡشُُّلََواَحة ُ﴿ -23

 .یهوگمرا ه: سبب فتن﴾فّتحَنةُٗ﴿ -94

 ست دوزخ.ي: ن﴾ّهََُُما﴿ -94

بَرَُُإّذُحَُوٱَِلحلُّ﴿ -99 دح
َ
 دور شود. هك یشب وقت ه: قسم ب﴾٣٣أ

بححُّ﴿ -91 َفرَُُإَّذا َُُوٱلصُّ سح
َ
 روشن شود. هكینگامهصبح  ه: قسم ب﴾٣٤أ

َدىُإَّنَها﴿ -95 َبَُُّۡلّحح
 ﴾٣٥ٱلحك 

ً
 جواب قسم. ،م استيای عظهاز بال يكینم هن جيمه: قطعا

ن﴿ -93
َ
 ش رود.ير و طاعت پيخ یسوه: ب﴾َيَتَقَدمَُُأ

ُُبَّما﴿ -91  ش است.يدر گرو اعمال خو ی: نزد او تعال﴾رَهّيَنةُ َُكَسَبتح

مُحَُما﴿ -12  رد؟كز شما را وارد يچ ه: چ﴾َسلََكك 

َنا﴿ -15 ُُك   م.ي: ما غرق در باطل بود﴾ََن وض 

ّينُُّبَّيوحمُّ﴿ -11  ز، حساب و جزا.يروز رستاخ ه: ب﴾ٱل 

تَنفَّرة ُُۡح  رُ ﴿ -50 سح  .هو رمند یوحش یاه: خر﴾مُّ

 انداز.ريا تير ي: ش﴾َوَرة ُقَسُح﴿ -54

ل ُ﴿ -51 هح
َ
َوىَُُٰأ  بندگانش از او بترسند. هك: سزاوار است ﴾ٱِلَقح
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ت ۀسور
َ
ام
َ
 ِقي

قحّسمُ َُل ُ﴿ -4
 
 د است.يزا «ال»خورم ی: قسم م﴾أ

 كند.یم یمانيسرزنش و پش هاز دست رفت ه: بر آنچ﴾ٱلَلَواَمةُّ﴿ -2

 م.ينكیشدن جمع م هندك، آن را بعد از پراه: بل﴾بََلَُٰ﴿ -1

ّيَُ﴿ -1 َُّسو   مينك: سرانگشتان او را مرتب ﴾َبَنانَهُ ُن

رَُ﴿ -5 ج  َماَمهُ ُِّلَفح
َ
 د.هد هفسق و فجور ادام هتمام عمر خود ب ه: ب﴾أ

ََۡصُ ُبَرَّقُ﴿ -3  رت افتد.يشت و حهد هند بكیم هدهمشا ه: چشم از آنچ﴾ٱۡلح

 برود. هما ی: روشن﴾ٱلحَقَمرُ َُخَسَفُ﴿ -1

ّعَُ﴿ -3 َُُج   ر شوند.هند از مغرب ظايكتار هكیحال تاب دره: آفتاب و م﴾وَٱلحَقَمرُ ُٱلَشمحس 

نَُ﴿ -40 يح
َ
حَمَفرُُُّأ  جاست؟كا نجات از ترس يفرار از عذاب  ی: جا﴾ٱل

 از عذاب خدا ندارد. هنجات و پنا ی: جا﴾َوَزرََُُلُ﴿ -44

 نا.يا چشم بيار كل آشي: دل﴾بَّصرَية ُ﴿ -41

لحَقَُُٰلَوُح﴿ -45
َ
 ست.يسودمند نش ياورد براير قدر عذر به: ﴾َمَعاذّيَره ُُأ

 و حفظ تو. هني: جمع قرآن در س﴾ََجحَعهُ ﴿ -43

 .یآن را بخوان یباش هر وقت خواسته هك: ﴾ق رحَءانَهُ ﴿ -43

َنَٰهُ ﴿ -41
ح
بان جبر هتو ب ی: قرائت آن را برا﴾قََرأ  م.ياتمام رساند هل بيز

 ل آن.كمش یر معاني: تفس﴾َبَيانَهُ ﴿ -43

ة ُ﴿ -22  با، شاد و خندان.ي: ز﴾نَاُّضَ

ة ُ﴿ -21  .هار عبوس و افسرديبس: ﴾بَاِّسَ

 مر شكن.ك بزرگ ی: بال﴾فَاقَّرة ُ﴿ -25

 گلو رسد. ه: جان ب﴾ٱلََتَاّقَُُبَلََغّتُ﴿ -21

 د؟هدكند و از مرگ نجات مییمداوا م ه: او را ك﴾َراقُ َُمنحُ ﴿ -23
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ََفّتُ﴿ -23  ا بچسبد...يچد يبپ: ﴾...ٱلَساق َُُوٱِلح

حَمَساق ُ﴿ -90  جزا و پاداش. یكردن انسان برا : روان﴾ٱل

 رفت.یم هبر و ناز راك ه: ب﴾َيَتَمَطىُ ﴿ -99

َلَُٰ﴿ -91 وح
َ
 است. يکتو نزد هتوست ب ینابود هیما ه: آنچ﴾لََكُُأ

َكَُ﴿ -91 ًدىُي َتح  هرد و نيگقرار  یهمورد امر و ن هن هكشود یم ه: سرخور گذاشت﴾س 

 شود.ثواب و عقاب 

93- ﴿ ُ َنََُُٰمّن  مح حم م هكیمن :﴾ي 
َ
 زد.يریدر ر

 د.يرد و در او روح دمكاملش ك: درست و ﴾فََسَوىَُٰ﴿ -91

 انسان ۀسور

َشاج ُ﴿ -2 مح
َ
 صفات متفاوت. ی: مختلط دارا﴾أ

 م.يكنیش ميف آزمايالكن تيي: انسان را با تع﴾نَبحَتلّيهُّ﴿ -2

 م.يی را نشان دادهت و گمرايداه هاو را ی: برا﴾ٱلَسبّيَلَُُهَديحَنَٰهُ ﴿ -9

 شوند.یم هديآتش كش هو ب هبا آن بست هكیاهري: زنج﴾َسَلَّٰسََل ُ﴿ -1

َلََٰٗلُ﴿ -1 غح
َ
 بندند.یگردنشان م ها را بهآن یاهدست هكیاه: غل﴾أ

5- ﴿ُ س 
ح
 ا جام شراب.ي: شراب ﴾َكأ

َها﴿ -5  شود. هختيشراب با آن آم ه: آنچ﴾ّمَزاج 

 ن حالت.يترهافور در بكمانند  ی: آب﴾ََكف وًرا﴿ -5

 ا شراب آن.ي ه: آب چشم﴾َعيحٗنا﴿ -1

1- ﴿ُ َب   نوشند.یاز آن م هك: ﴾بَّهاُيَۡشح

وَنَها﴿ -1 ر  ّ َفج   سازند.یند روانش مهبخوا هك هخان یر جاه ه: ب﴾ي 

َتّطرٗيا﴿ -3 سح  است. ه: گسترد﴾م 

 شوند.یا ترش و عبوس مههرهراس آن چهول و هاز  هكی: روز﴾َعب وٗساُيَوحًما﴿ -40
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َطرّيٗرا﴿ -40  د.ي: عبوست شد﴾َقمح

مُح﴿ -44 َٰه  ةُُٗلََقى َ  د.يبا بخشيشاد و ز هرها چهآن ه: ب﴾نََّضح

َرا ئّّكُ﴿ -49
َ  ا.هها در حجله: تخت﴾ٱۡلح

َهرّيٗرا﴿ -49  .ها مايد يشد ی: سرما﴾َزمح

 ن است.كاف هیا ساه: درختان آنجا بر آن﴾َعلَيحّهمُحَُدانَّيةًُ﴿ -41

41- ﴿ُ َهاُذ ل ّلَتح وف  ط   است. هنندكدسترس تناول  هآن ب یاههوي: م﴾ق 

َوابُ ﴿ -45 كح
َ
 ا.هی: صراح﴾أ

 صافند. هشي: مانند ش﴾قََوارّيَرا ُ﴿ -45

وَها﴿ -41  زند.يریراب شدن در آن شراب ميس هانداز هب یشتهان بي: ساق﴾قََدر 

ٗسا﴿ -43
ح
 .هكیا جام شرابي هكی: شراب﴾َكأ

َها﴿ -43  آن. هزي: آم﴾ّمَزاج 
ب هكی: آب﴾َزَّنَبّيًَلُ﴿ -43  ل است.يمانند زنجب یدر خو

ونَُُوّلحَدَٰنُ ﴿ -43 ََۡل   ند ماند.هبا خوايجوان و ز هشيمه هكی: نوجوانان﴾ُمُّ

ل ٗؤا﴿ -43  .يیو صفا يیبايدر ز هندكد پراي: مروار﴾َمنث وٗراُل ؤح

24- ﴿ُ ُُثَّياب  س  ند   .كر نازياز حر یاه: لباس﴾س 

قُ ﴿ -24 َ تَبح  م.يضخ یباي: د﴾إّسح

َرةُٗ﴿ -25 ّصيَٗلُُب كح
َ
 ا مدام.ي: اول و آخر روز ﴾َوأ

 امت.يروز ق ،زيانگ راسهار ي: روز بس﴾ثَقّيَٗلُُيَوحٗما﴿ -23

نَا ُ﴿ -21 مُحَُشَددح َه  ِسح
َ
 م.يردكم كا را مستحه: خلقت آن﴾أ
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ت ۀسور
َ
ال
َ
س
ْ
ر
ُ
 م

رحَسَلَّٰتُ﴿ -4 حم  ٗفاُوَٱل رح  ف قرار دارند.يرد هال اسب بيمانند  هكعذاب  یاهباد ه: قسم ب﴾١ع 

ٗفاُفَٱلحَعَّٰصَفَّٰتُ﴿ -2  .هنابودكنند تند و یاهباد ه: قسم ب﴾٢َعصح

اَُوٱلَنَّٰشَرَٰتُّ﴿ -9 ٗ نگام آوردن هخود را در فضا  یاهبال هكیفرشتگان ه: و قسم ب﴾٣نَۡشح

 گسترانند.یم یوح

َّٰتُ﴿ -1 َفَٰرَّق
ٗقاُفَٱلح م جدا هحق و باطل را از  هكیحامل وح فرشتگان ه: و قسم ب﴾٤فَرح

 ند.كیم

لحقَّيَّٰتُ﴿ -5 حم  ًراُفَٱل  رسانند.یم یاء وحيانب هب هكیفرشتگان ه: و قسم ب﴾٥ذّكح

ًرا﴿ -1 ذح  ا.ههبند هانهدفع عذر و ب ی: برا﴾ع 

ًرا﴿ -1  دن از عذاب.يانذار و ترسان یبرا: ﴾ن ذح

ونَُُإَّنَما﴿ -3 بار هب ه: آنچ﴾ت وَعد   جواب قسم. ،اندهداد هز وعديرستاخ هشما در

ومُ ﴿ -1 ُُٱَلُّج  ّمَستح  شوند. يک: ستارگان تار﴾ط 

ُُٱلَسَما ءُ ﴿ -3  افت.ك: آسمان بش﴾ف رَّجتح

َبال ُ﴿ -40 ّ
ُُٱۡلح  شوند. هندكسرعت  ها بههوك: ﴾ن ّسَفتح

ل ُ﴿ -44 ُُٱلرُّس  َّتتح ق 
 
 امت.يروز ق ،شوند هرساند هگاهوعد هامبران بي: پ﴾أ

ي ُّ﴿ -42
َ
مُ ُّۡل ُُيَوح لَتح ّ ج 

 
 است. هر افتاديتأخ هب یروز هچ یشود برایم هگفت: ﴾١٢أ

لُُِّّلَوحمُّ﴿ -49  ا حق و باطل.يق ين خاليب يیروز جدا ی: برا﴾١٣ٱلحَفصح

 ز.يانگ راسهدر آن روز  ی: نابود﴾يَوحَمئّذُ َُويحلُ ﴿ -45

ء َُمهّيُ ﴿ -20
 ر.يف و حقيضع يی: من﴾َما 

َرار ُ﴿ -24
حم.﴾َمّكيُ ُقَ

َ
 : ر

نَا﴿ -29  م.يمناسب قرار داد هانداز ه: پس آن را ب﴾َفَقَدرح

ۡرَضُ﴿ -25
َ  اجتماع انسان. ین را براي: زم﴾كَّفاتًاُٱۡلح
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يَا ءُٗ﴿ -25 حح
َ
َٰتٗاُأ َو مح

َ
 شوند.یان مهن كا در دل خاههن جمع و مرديزم یا بر روهه: زند﴾٢٦َوأ

 بلند و استوار. یاههوك: ﴾َشَّٰمَخَٰتُ َُرَوَّٰسَُ﴿ -23

 ن گوارا.يري: آب ش﴾ف َراٗتاَُما ءُٗ﴿ -23

90- ﴿ ُ
 نم.ه: دود ج﴾ّظل 

َعبُ ُثََلَٰثُّ﴿ -90  سوان.يمانند گ هشاخ ه: س﴾ش 

 را دور كند. یگرم هك یاهی: سا﴾َظلّيلُ َُلُ﴿ -94

ّنَُُلُ﴿ -94 غح  ند.كیآتش را دفع نم یاز گرما كی: اند﴾ٱلَلَهبُُّّمنَُُي 

ّمُ﴿ -92 ر ُُتَرح  ند.كیپرتاب م ه: شرار﴾بَّۡشَ

92- ﴿ُّ  اخ بلند و بزرگ.كمانند  هر شراره: ﴾َكٱلحَقۡصح

ۥ﴿ -99 نَه 
َ
ر ُُّجَمَٰلَتُ َُكأ فح ستند. عرب شتر هتاب هايا شتران سهه: انگار آن شرار﴾٣٣ص 

 نامند.یت و رنگ آن زرد مكسرعت حر ،ثرتكتاب را از سبب  هايس

مُح﴿ -93  حفظ خود از عذاب. ید برايدار یاهلي: ح﴾َكيحدُ ُلَك 

 

 نبأ ۀسور

 ت.يمهز پر ايچ ه: از چ﴾َعمَُ﴿ -4

 ز.يا از رستاخي: از قرآن ﴾٢ٱلحَعّظيمُُّٱَلََبإَُُّعنُّ﴿ -2

1- ﴿ُ  ست.ين نيرگز چنه: ﴾َُكَ

ۡرَضُ﴿ -1
َ  ن را محل آرامش و استقرار.ي: زم﴾ّمَهَٰٗداُٱۡلح

َباَلُ﴿ -3 ّ
تَاٗداَُوٱۡلح وح

َ
 ان نخورد.كن تا تيزم یخ برايم ا را مانندههوك: ﴾٧أ

مُح﴿ -1 َنَٰك  َوَٰٗجاَََُخلَقح زح
َ
يديم برا هشما را ب: ﴾أ  زاد و ولد. یشكل مذكر و مؤنث آفر

مُح﴿ -3 َباٗتاُنَوحَمك   شما. یفراغت و آرامش جسم ی: خواب را برا﴾س 

 پوشاند.یخود م يكیشما را با تار هك یاه: شب را پرد﴾ّۡلَاٗساُٱَِلحَلُ﴿ -40



يم     266  تفسير و بيان كلمات قرآن كر

 

 .یل زندگاني: روز را برای بدست آوردن وسا﴾َمَعاٗشاُٱَلََهارَُ﴿ -44

 م و استوار.كفت آسمان محه: ﴾ّشَداٗداَُسبحٗعا﴿ -42

اٗجا﴿ -49  آفتاب. ،: چراغ درخشان﴾َوَهاٗجاُِّسَ

ّصَرَٰت﴿ -41 عح حم   .هبارند یاه: ابر﴾ٱل

 بارد.یم یاپيوفرت و پ هب ه: آب فراوان ك﴾ََثَاٗجاَُما ءُٗ﴿ -41

41- ﴿ُ لحَفافًاَُجَنَٰت 
َ
 است. هديچيم پهدرختانش در  هكیاه: باغ﴾أ

ت ونَُ﴿ -41
ح
فحَواٗجاَُفَتأ

َ
 د.ييآیمختلف م یاهحالت هب هگرو ه: گرو﴾أ

43- ﴿ُ َٰٗباُفَََكنَتح بحَو
َ
 گردد.یم یاريبس یاهها و راهدر ی: آسمان دارا﴾أ

20- ﴿ُ ابًاُفَََكنَتح  ا مانند سراب شوند.ههوك: ﴾َِسَ

24- ﴿ُ  افران است.ك هرا هن و چشم بيمكنم در ه: ج﴾ّمرحَصاٗداََُكنَتح

 شان است.كبازگشت سر ی: جا﴾٢٢اٗباَمُُل ّلَطَٰغّيَُ﴿ -22

َقاٗبا﴿ -29 حح
َ
 ت.ياهنی: روزگار دراز و ب﴾أ

ٗدا﴿ -21  آتش. یاز گرم یشيا آساي ی: خواب﴾بَرح

 : آب جوشان.﴾َۡحّيٗما﴿ -25

 شود.یم یل دوزخ جارهاز بدن ا هكی: زرداب﴾َغَساٗقا﴿ََ  -25

 م.يا را موافق اعمالشان جزاء دادهآن: ﴾٢٦وّفَاقًاَُجَزا ءُٗ﴿ -21

 د.يب شديذك: ت﴾كَّذاٗبا﴿ -21

َصيحَنَٰهُ ﴿ -23 حح
َ
 م.يردكضبطش  هصورت نوشت هب: ﴾كَّتَٰٗباُأ

 شات.هبر تمام خوا یروزي: پ﴾َمَفاًزا﴿ -94

 شت.هزنان ب ،پستان : دختران انار﴾َكَواّعَبُ﴿ -99

تحَراٗبا﴿ -99
َ
 م سن و سال.ه: ﴾أ

ٗسا﴿ -91
ح
 شت.هب سرشار از شراب یاه: جام﴾دَّهاٗقاَُكأ

ٗوا﴿ -95  ا زشت.ي هودهی: سخنان ب﴾لَغح
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َٰٗبا﴿ -95  : دروغ.﴾كَّذ

 ا فراوان.يت يفاك هانداز ه: احسان ب﴾ّحَساٗباَُعَطا ءًُ﴿ -91

 .یاو تعال هاجاز ه: سخن گفتن مگر ب﴾ّخَطاٗبا﴿ -93

وحُ ﴿ -91  ل.ي: جبر﴾ٱلرُّ

 مان و عبادت.يا هبازگشت ب ه: را﴾ابًاَمُ﴿ -93

َُُيَٰلَيحتَّنُ﴿ -10 نت   شدم.یبودم و عذاب نم كن روز خاياش در اك یا: ﴾ت َرَٰبَ اُك 

ات ۀسور
َ
اِزع
َ
 ن

َٰتُّ﴿ -4  رند.يگیا را مهجان كافر هكیفرشتگان ه: قسم ب﴾َوٱلَنَٰزَّع

ٗقا﴿ -4  و درد. یسخت ه: ب﴾َغرح

ٗطاَُوٱلَنَّٰشَطَّٰتُ﴿ -2 و  یآرام هجان مسلمانان را ب هكیفرشتگان ه: سوگند ب﴾٢نَشح

بانهم  رند.يگیم یر

 یهفرمان ال یاجرا یاز آسمان برا هكیفرشتگان ه: سوگند ب﴾َسبحٗحاُٱلَسَٰبَّحَّٰتُ﴿ -9

 ند.يآینان فرود مكشتابان و شنا

ا دوزخ يشت هب هارواح را شتابان ب هكیفرشتگان هقسم ب: و ﴾٤َسبحٗقاُفَٱلَسَٰبَّقَّٰتُ﴿ -1

 برند.یم

َدب َّرَٰتُّ﴿ -5 حم  ٗراُفَٱل مح
َ
 ند.يآیش فرود ميت خوير و مأموريتدب یبرا هكی: و فرشتگان﴾٥أ

ُُيَوحمَُ﴿ -1  زش اجرام را بلرزاند.يول انگهاول با آواز  هنفخ هكی: روز﴾٦ٱلَراّجَفةُ ُتَرحج ف 

َها﴿ -3  د.يآیدنبال او م هز بيرستاخ ه: نفخ﴾٧ٱلَرادّفَةُ ُتَتحَبع 

 .ها ترسانندي: مضطرب ﴾َواّجَفةُ ﴿ -1

بحَصَٰر َها﴿ -3
َ
 است. هر افتاديز ه: چشمانشان از ترس ب﴾٩َخَّٰشَعة ُُأ

َافَّرةُُّّفُ﴿ -40  .یزندگان ،یحالت اول ه: ب﴾ٱۡلح

َنا﴿ -44  م.يشو هديپوس یاه: استخوان﴾ََنَّرةُُّٗعَظَٰٗماُك 

ة َُُكَرة ُ﴿ -42  د بود.هخوا یان آوريبازگشت ز: ﴾َخاِّسَ
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َرة ُ﴿ -49  ز.يرستاخ هنفخ ،صدا يکا هتن: ﴾َوَّٰحَدة ُُزَجح

 ن باشند.يزم یو بر رو هزند همه: ﴾بّٱلَساهَّرةُُّه م﴿ -41

ًوى﴿ -41  است. ی: نام واد﴾ط 

 است. هديفر ورزكتا يك یخدا هو ب هاز حد در گذشت: ﴾َطَغَُٰ﴿ -43

 .یشو كان پايفر و طغك: از ﴾تََزَكَُٰ﴿ -41

َىَُُٰٱٓأۡليَةَُ﴿ -20 بح  ضاء.يد بيبزرگ، عصا و  ه: معجز﴾ٱلحك 

َعَُٰ﴿ -22  د.يوشكی: در فساد م﴾يَسح

 رد.كگجمع خود را  ها سپاي: ساحران و ﴾فََحَۡشَُ﴿ -29

 عذاب. ه: ب﴾نََكاَلُ﴿ -25

َكَهاَُرَفعَُ﴿ -21  : آسمان را بلند و استوار ساخت.﴾َسمح

ََٰها﴿ -21  د.يب گردانيعی: آن را برابر و ب﴾فََسَوى

َطَشُ﴿ -23 غح
َ
 د.يگردان يک: شب آن را تار﴾َِلحلََهاُأ

َرجَُ﴿ -23 خح
َ
ََٰهاُأ َحى  د.يآفتاب روشن گردان هلي: روز آن را بوس﴾ض 

ََٰها ُ﴿ -90  لش گسترش داد.هونت اكس ین را براي: زم﴾َدَحى

ََٰها﴿ -94 پا. ی: غذا﴾َمرحَعى  انسان و چار

َباَلُ﴿ -92 ّ
ََٰهاَُوٱۡلح رحَسى

َ
 د.ين ثابت و استوار گردانيخ در زميا را مانند مههوك: ﴾٣٢أ

ىَُُٰٱلَطا َمةُ ﴿ -91 َ بح  امت.يق ،بزرگ ی: بال﴾ٱلحك 

ّزَتُّ﴿ -91 َّحيمُ ُب ر   شود.یم هار ساختك: دوزخ آش﴾ٱۡلح

َوىَُُّٰهَُ﴿ -93
ح
حَمأ  نم مقام اوست.ها جه: تن﴾ٱل

يَانَُ﴿ -12
َ
ََٰهاُأ رحَسى  ند؟كیامت را بر پا ميوقت ق ه: خدا چ﴾م 

  ۀسور
َ
س
َ
ب
َ
 ع

 د.يشكم هامبر ابرو دري: پ﴾َعبََسُ﴿ -4
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 : روگرداند.﴾تََوَلَُٰ﴿ -4

ۥ﴿ -9  شد.یم كل پاهم تو از جيتعل هنا بين نابيد اي: شا﴾يََزَك ُُلََعَله 

 گرفت.ی: پند م﴾يََذَكر﴿ -1

 .یشویم همتوج او ه: تو ب﴾تََصَدىَََُُّٰل ۥ﴿ -1

َعََُُٰجا َءكَُ﴿ -1  اموزد.يشتاب آمد تا ب ه: نزد تو ب﴾يَسح

 .یسازیو خود را مشغول م ینكینم هتوج یو ه: ب﴾تَلََهََُُٰعنحهُ ﴿ -40

 ن.كرار نكار را تكن يرگز اه: ﴾َُكَ ُ﴿ -44

كَّرة ُُإَّنَها﴿ -44  ات قرآن پند و اندرز است.ي: آ﴾تَذح

ُُّفُ﴿ -49 ف  ح   است. هشد هاز لوح محفوظ نوشت هكیاههفي: در صح﴾ص 

ف وَعة ُ﴿ -41  دارد. ی: نزد خدا قدر و منزلت عال﴾َمرح

يحّدي﴿ -45
َ
 سند.ينویآن را از لوح محفوظ م هكقرار دارد  یدست فرشتگان ه: ب﴾١٥َسَفَرة ُُبّأ

 ا صادقند.يستند هفرمان خدا  ه: ب﴾بََرَرة ُ﴿ -41

نَسَٰنُ ُق تَّلُ﴿ -43 ّ
 عذاب گرفتار شود. ها بي هافر دور ساختك: ﴾ٱۡلح

ا يامل شد كخلقتش  هكنيگر سامان داد تا ايحالت د هب ی: او را از حالت﴾َفَقَدَره ۥ﴿ -43

 رد.ك هآن است آماد هستيشا هآنچ یاو را برا

هۥ ُٱلَسبّيَلُ﴿ -20  ی را بر او آسان ساخت.هت و گمرايداه یاهه: را﴾يََسَ

هۥ ﴿ -24 َبَ قح
َ
 قبر دفن شود. هداشت مقام انسان دستور داد ب یگرام یبرا: ﴾فَأ

هۥ ﴿ -22 نَۡشَ
َ
 ند.كیم ه: بعد از مرگ او را زند﴾أ

ّضُُلََما﴿ -29 َمَرهۥ َُما َُُيقح
َ
 است. هديورز یهوتاك هکبل هردكجا ن هرا ب ی: دستورات او تعال﴾أ

َنا﴿ -21 ۡرَضَُُشَققح
َ  م.يافتكشت شكا ي هاياندن گين را با رويزم: ﴾ٱۡلح

ٗبا﴿ -21 پا یبرا ه: علف تاز﴾قَضح  ان، مانند شبدر.يچار

لحٗباَُحَدا ئّقَُ﴿ -90  بزرگ پر درخت. یاه: باغ﴾غ 

ب ٗا﴿ -94
َ
 .هاكا ي هاي: علف و گ﴾أ
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 دوم. هنفخ ،ندكر كا را هد و گوشيايد بيشد ی: صدا﴾ٱلَصا َخةُ َُجا َءتُّ﴿ -99

فَّرة ُ﴿ -91 سح  ا درخشان است.همسلمان ی: رو﴾مُّ

 فار.ك یبر رو ،دورت استكغبار و: ﴾َغَبَة ُ﴿ -10

َها﴿ -14  ا را بپوشاند.هیآن رو یهايو س يكی: تار﴾٤١َقََتَة ُُتَرحَهق 

ر ۀسور
ْ
ي ِو
ْ
ك
َ
 ت

4- ﴿ُ َّرتحُُٱلَشمحس  و   شود. هم پيچيدهشود يا در هآفتاب از بين برد ی: روشناي﴾ك 

ومُ ﴿ -2  نند.ك: ستارگان سقوط ﴾ٱنَكَدرَتحُُٱَلُّج 

َبال ُ﴿ -9 ّ
َتحُُٱۡلح ّ ري   شوند. ها كندههوك: ﴾س 

ُُٱلحعَّشارُ ﴿ -1 لَتح ّ ط   شوند. هردكا هبان رهباردار بدون نگا ه: شتران ماد﴾ع 

5- ﴿ُ وش  حو ح  ّۡشَتحُُٱل  شوند. هردكر طرف جمع هاز  ی: جانوران وحش﴾ح 

َّحارُ ﴿ -1 َرتحُُٱۡلح ّ ج   ور گردند.ها آتش شعلهاي: در﴾س 

3- ﴿ُ وس  ُُٱَلُّف  و َّجتح  شود. هردكخود جفت  یمتاهس با كر ه: ﴾ز 

حَموحء ۥَدة﴿ -1  گور. هب ه: دختر زند﴾ٱل

40- ﴿ُ ف  ح   اعمال پخش شود. یاهه: نام﴾ن ّۡشَتحُُٱلصُّ

ُُٱلَسَما ءُ ﴿ -44 ّشَطتح  شود. هندكآسمان بر: ﴾ك 

َّحيمُ ﴿ -42 َّرتحُُٱۡلح ع   ور گردد.ها شعلهافركب يتعذ ی: دوزخ برا﴾س 

ََنةُ ﴿ -49 ُُٱۡلح لَّفتح زح
 
 اورند.يزگاران بيهپر يکشت را نزده: ب﴾أ

41- ﴿ُ َُُعلَّمتح س  ََّضَتحَُُما َُُنفح حح
َ
 ،شود هو بد خود آگا يکاعمال ن هس بكر ه: ﴾١٤أ

 جواب ِاذا است.

قحّسمُ ُفَََل ُ﴿ -45
 
 د است.يزا «ال»خورم یسوگند م: ﴾أ

 شوند.یر مهظا ان و شبهافق پن ها بهروز هكار يستارگان س ه: ب﴾بّٱۡلح نَّسُ﴿ -45
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َعَسُُإّذَاَُوٱَِلحلُّ﴿ -43 آن  يكیا تاريشود  يکتار هكینگامهشب  ه: و قسم ب﴾١٧َعسح

 ابد.يان يپا

بححُّ﴿ -41 ان را روشن ها جيبدرخشد  هكینگامهصبح  هو قسم ب: ﴾١٨َتَنَفَسُُإَّذاَُوٱلصُّ

 ند.ك

ۥ﴿ -43 ل ُُإّنَه  ولُ ُلََقوح از  هل است كيجبر ،پروردگار ۀالم فرستادكقرآن  کبدون ش: ﴾رَس 

 جواب قسم. ،هخد ا آورد یسو

 ع و بزرگ است.يمقام رف ی: دارا﴾َمّكيُ ﴿ -20

 است. هديش ديصورت اصل هل را بيامبر جبري: پ﴾رََءاه ُ﴿ -29

 ا.هو خبر آسمان ی: وح﴾ٱلحَغيحبُّ﴿ -21

 ند.ك یهوتاك یرساندن وح هب هكل ي: بخ﴾بَّضنّيُ ﴿ -21

 انفطار ۀسور

 شود. هافتكامت آسمان شينگام وقوع قه: ﴾ٱنَفَطَرتحُُٱلَسَما ءُ ﴿ -4

2- ﴿ُ  كنند.یشوند و سقوط میم هندك: ستارگان پرا﴾ٱنتَََثَتحُُٱلحَكَواكّب 

َّحارُ ﴿ -9 َرتحُُٱۡلح ّ  ل گردند.يبحر تبد يک هب همها شق شود و هبحر هنارك: ﴾ف ج 

ب ورُ ﴿ -1 َّثَتحُُٱلحق   ند.يرون آيا بههو مرد ر و رو گردديا زهقبر ك: خا﴾ب عح

 ان در برابر خدا جسورت ساخت؟يعص هفت و بيتو را فر ه: چ﴾بَّرب َّكَُُغَركََُُما﴿ -1

ََٰكُ﴿ -3  : و اندامت را برابر و سالم ساخت.﴾فََسَوى

 رد.ك: راست و خوش اندامت ﴾َفَعَدلََكُ﴿ -3

ب ونَُ﴿ -3 ّ ّينُُّت َكذ   .ديركا اسالم منيامت يا قيز ي: از رستاخ﴾بّٱل 

بحَرارَُ﴿ -49
َ  مان.ياران با اكو يك: ن﴾ٱۡلح

َنَها﴿ -45 لَوح  شند.كیآن را م یگرما یا سختيشوند ینم داخل مه: در ج﴾يَصح

ِفين ۀسور ِ
 
ف
َ
ط
ُ
 م
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 نم.هاست در ج يیا واديت باد كالها ي: عذاب ﴾َويحلُ ﴿ -4

ّفّيَُ﴿ -4 َطف   نند.كیم مك همانيگران را در وزن و پيحقوق د هكیسانك ه: ب﴾ل ّلحم 

َتال وا ُ﴿ -2  رند.يو وزن بگ همانيپ ه: ب﴾ٱكح

مُح﴿ -9  ند.هبد همانيگران با پيد ه: ب﴾ََكل وه 

مُح﴿ -9  ند.هوزن بد هگران بيد ه: ب﴾َوَزن وه 

ونَُ﴿ -9 حّس   نند.كیم مكرا  هماني: وزن و پ﴾َي 

1- ﴿ُّ  ان.هدستور پروردگار ج ه: ب﴾ٱلحَعَٰلَّميَُُلَّرب 

َجارُُّكَّتََٰبُ﴿ -3 ف 
 اعمال بدكاران. ۀنام: ﴾ٱلح

يُ ُلَّفُ﴿ -3 ّ  در ديوان شر ثبت است.: ﴾ّسج 

ق وم ُُكَّتَٰب ُ﴿ -3 عالمت خاص  یا داراي هشد هوضاحت نوشت هب هكیتابك: ﴾٩َمرح

 است.

َتدُ ﴿ -42 عح  حق. هار و متجاوز از راك: بد﴾م 

َسَّٰطريُ ﴿ -49
َ
َولّيَُُأ

َ  ا ثبت است.هآنتب كدر  هكای باطلیهزيچ: ﴾ٱۡلح

41- ﴿ُ  ست.ين ني: چن﴾َُكَ

ََُُٰرانَُ﴿ -41  است. هادهر نها مي ها غالب شدهبر دل آن: ﴾ق ل وبّّهمََُعَ

َّحيمُُّلََصال وا ُ﴿ -41  بيقي: ﴾ٱۡلح
ً
 چشند.یآن را م یا سختيشوند یدوزخ داخل م هنا

بحَرارُُّكَّتََٰبُ﴿ -41
َ  اران.كو يكاعمال ن ه: نام﴾ٱۡلح

ُُّلَّفُ﴿ -41  ر ثبت است.يوان خيدر د: ﴾ي ّيَُّعل 

29- ﴿ُ َرا ئّّكََُُعَ
َ  ا.ههدر حجل هشد هگذاشت یاه: تخت﴾ٱۡلح

ةَُ﴿ -21 َ  ا را.هنعمت یو تازگ یشاداب: ﴾ٱَلَعّيمُُّنََّضح

 ناب. ۀ: باد﴾رَّحيقُ ﴿ -25

 نند.كاران خود آن را باز كويكتا ن هسر بست یاه: در ظرف﴾َُمحت ومُ ﴿ -25

ۥ﴿ -21 ه  كُ ُّخَتَٰم  شهب یاهر ظرفه: م﴾ّمسح
ُ
 است. کشت از م
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 رند.يگ یشيگر پيديكا بر ي: پس بشتابند ﴾فَلحَيتََنافَّسُ﴿ -21

ه﴿ -23  ب آن.ي: ترك﴾ّمَزاج 

نّيمُ ﴿ -23  است.هن شرابيترهشراب آن ب هكیاه: چشم﴾تَسح

21- ﴿ُ َب   نوشند.ی: از آن م﴾بَّهاُيَۡشح

ون﴿ -90  كردند.یم ها با چشم اشارهآن یسو هزاء بهاست هب: ﴾َيَتَغاَمز 

 بردند.یشمردند لذت میز ميا را ناچهمسلمان هكنيا : از﴾فَّكهّيَُ﴿ -94

َفارُ ُث و َّبُ﴿ -91  شدند. هردند جزا دادكیمؤمنان را تمسخر م هكیاهافرك: ﴾ٱلحك 

 انشقاق ۀسور

ُُءُ ٱلَسَما ُ﴿ -4  شود. هپار هامت آسمان پاري: روز ق﴾ٱنَشَقتح

2- ﴿ُ ذّنَتح
َ
 ع باشد.يفرمان خدا سپارد و مط هآسمان گوش ب: ﴾لَّرب َّهاُأ

2- ﴿ُ َقتح  بردار باشد.فرمان هكاست  هستي: شا﴾ح 

9- ﴿ُ
َ ُۡرٱۡلح َدتحُُض   موار شود.هو  هن گستردي: زم﴾م 

لُح﴿ -1
َ
ُأ  انداز.یرون مين مردگان را بي: زم﴾فّيَهاَُماَُقتح

1- ﴿ُ  خال﴾ََّتََلتح
ً
 شود.یم ی: كامال

 مالقات پروردگارت روانی. ه: با تالش و رنج ب﴾َرب َّكُُإَّلَََُُٰكدّحُ ﴿ -1

َلَٰقّيهُّ﴿ -1  د.يد یهش را خوايعمل خو یر جزاي: پس ناگز﴾َفم 

وا ُ﴿ -44 ع   دادم برس. همرگ ب ید: ايگوید و مهخوای: مرگ م﴾ث ب وٗراُيَدح

َلَُٰ﴿ -42  شد.كیا زحمت آن را ميشود یدوزخ داخل م ه: ب﴾َسعّرًياُيَصح

 ز منكر است.يرستاخ هگردد، بیخدا بر نم یسو هرگز به: ﴾َُي ورَُُلَن﴿ -41

قحّسمُ ُفَََل ُ﴿ -41
 
 د است.يزا «ال»خورم ی: سوگند م﴾أ

 افق بعد از غروب. یشفق، سرخ ه: ب﴾بّٱلَشَفقُّ﴿ -41

 بود. هندكدر روز پرا هكند كیجمع م ه: آنچ﴾وََسقََُُما﴿ -43
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 گردد.امل و بدر ككم  : فروغش كم﴾ٱتََسقَُ﴿ -41

43- ﴿َُ َكب   جواب قسم است. ،یرسیم ،انسان ی: ا﴾لَََتح

 ستند.هم همطابق  یدر شدت و سخت هكگوناگون  یاهحالت ه: ب﴾َطبًَقا﴿ -43

ونَُُبَّما﴿ -29  نند.كیا جمع ميان هست را پنيای ناشاه: كار﴾ي وع 

25- ﴿ ُ ن ونُ َُغريح  ر.ي: انقطاع ناپذ﴾َممح

وج ۀسور
ُ
ر
ُ
 ب

 آسمان قسم. هب ﴾َوٱلَسَما ءُّ﴿ -4

وّجُُذَاتُّ﴿ -4  ستارگان. یور براهمنازل مش ی: دارا﴾ٱلحب  

َوحمُّ﴿ -2 ودَُُّوٱِلح حَموحع   امت.ي: روز ق﴾٢ٱل

 د.هدیم یهگران گوايد ۀدر آن روز در بار هكسیك: ﴾َشاهّد﴿ -9

ود﴿ -9 ه  باريدر آن روز د هكیسك: ﴾َمشح  ند.هدیم یهاش گواهگران در

 جواب قسم. ،: مورد لعنت قرار گرفتند﴾ق تّل﴿ -1

ود﴿ -1 د  خح
 : گودال بزرگ مانند خندق.﴾ٱۡلح 

وا َُُما﴿ -1  نگرفتند و زشت و ناپسند نشمردند. یبيچ عيه: ﴾َنَقم 

 ا سوزاندند.يردند ك هنجك: ش﴾َفَتن وا ُ﴿ -40

َشُ﴿ -42  ب ستمگران سركش.ي: مجازات پروردگارت بر تعذ﴾َرب َّكَُُبطح

وَُ﴿ -49 بحّدئُ ُه   قدرت خود است. هنش بي: او آغازگر آفر﴾ي 

 ند.كیم هامت زندي: مردگان را روز ق﴾ي عّيدُ ﴿ -49

حَود ودُ ﴿ -41  خود است. یاي: بزرگوار و دوستدار اول﴾ٱل

حَمّجيدُ ﴿ -45  و جالل است. ه: با جا﴾ٱل

 طاِرق ۀسور
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 ا.هدر شب هرخشند ۀستار ه: قسم ب﴾َوٱلَطارّقُّ﴿ -4

مُ ﴿ -9 ُُٱَلَجح  و بلند است. یا عالي يكیتار هنندكدرخشان و روشن  ۀ: ستار﴾٣ٱّلَاقّب 

ُُُّإّن﴿ -1 ُُك  س   جواب قسم است. ،ستين یسكچ يه: ﴾َنفح

 : مگر بر او.﴾َعلَيحَهاُلََما﴿ -1

1- ﴿ُ  است. یمراد ذات او تعال ،بان استه: نگا﴾َحافّظ 

 مخلوط از آب مرد و زن. ی: آب﴾َما ء ُ﴿ -1

 زد.يریسرعت در رحم م هب هك هنده: ج﴾َدافّق﴿ -1

ُُّّمنُ ﴿ -3 لحبَُُّبيح  از پشت مرد و زن.: ﴾ٱلصُّ

ا ئّبُّ﴿ -3  هپشت و سين ،ر دوهر دو، يا از تمام بدن هيا اطراف بدن  هاستخوان سين: ﴾َوٱلََتَ

 از تمام بدن است. هكناي

عّهّۦ﴿ -1  ردن انسان بعد از فنا.ك ه: زند﴾رَجح

ا ئّرُ ُت بحَلُ﴿ -3  شود.یار مكا آشه: اسرار قلب﴾ٱلَسَ

عَُُّذاتُّ﴿ -44  بارد.ین ميزم ها بهباران، چون باران بار ی: دارا﴾ٱلرَجح

عُُّذَاتُّ﴿ -42  ند.يرویان از آن مهايگ هكاف كش ی: دارا﴾ٱلَصدح

لُ ﴿ -49 لُ ُلََقوح  قرآن جدا يقي: ﴾فَصح
ً
 حق از باطل است. ۀنندكنا

ّكيدُ ﴿ -41
َ
 نم.كیا را مجازات مهم برابر اعمالشان آنهمن : ﴾َكيحٗداُأ

ّلُّ﴿ -43 َٰفّرّينََُُفَمه  َك
 ن.كافران شتاب نك یب و نابوديتعذ ه: ب﴾ٱلح

مُح﴿ -43 ّهلحه  مح
َ
َويحَد اُأ  ، تا گرفتار عذاب شوند.هلت بدها مهآن هب یزمان ك: اند﴾ر 

 یاعل ۀسور

مََُُسب ّحُّ﴿ -4  (1)بدان. هو منز كست پاياو ن هستيشا ه: اسم پروردگارت را از آنچ﴾َرب ّكُٱسح

                                           
ُ» هيعنی كلم ،هآی هبقی -1 َ َعح

َ ر چيزی هخداوند باالتر از  هاست. معنايش چنين است ك هرا ذكر نكرد «ٱۡلح

 يمیهخداوند دارای علو است با تمامی مفا هاست و بيانگر اين است ك «أفعل تفضيل»است و از باب 
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 است. هديقدرت خود آفر ها را بيتمام اش: ﴾َخلَقَُ﴿ -2

 : نظام خلقت را منظم و استوار ساخت.﴾فََسَوىَُٰ﴿ -2

 مخصوص قرار داد. یاههانداز ه: موجودات را ب﴾قََدرَُ﴿ -9

 رد.كت يداهاست  هستيشان شايبرا هكیاهزيچ یسو ه: و موجودات را ب﴾َفَهَدى﴿ -9

َرجَُ﴿ -1 خح
َ
َعَُُٰأ حَمرح  د.يانيان سبز و خرم روهاي: گ﴾ٱل

ۥ﴿ -5 َثا ءًُُفََجَعلَه   ز كرد.يز ريو ر کسبز را مانند خاشاك خش هاين گي: سپس ا﴾غ 

َوىَُٰ﴿ -5 حح
َ
 .هاي: س﴾أ
رّئ ك﴿ -1  م.يكنیقرآن را بر تو قراءت م ی: بزود﴾َسن قح

 .هاز قوت حافظ ،ردك یهرگز فراموش نخواه: ﴾تَنَسُ ُفَََلُ﴿ -1

ّ كَُ﴿ -1 ىَُُٰن يَس  َ  م.ينكیت ميداهآسان  هرا ه: تو را ب﴾لّلحي سح

َلُ﴿ -42 َىَُُٰٱَلَارَُُيَصح بح  چشد.یآتش سوزان او را م یا سختيشود ینم داخل مهج ه: ب﴾ٱلحك 

فحلَحَُ﴿ -41
َ
 خود پيروز شد. ۀخواست هب: ﴾أ

 جست. یاز كفر و عصيان پاك: ﴾تََزَكَُٰ﴿ -41

 ر شد.كقبل ذ هیار آهدر چ هكیقيحقا کبدون ش: ﴾َهََٰذاُإّنَُ﴿ -41

 

 هغاشي ۀسور

 رد.يگیرا فرام همهزش يول انگهحوادث  هكامت ي: ق﴾ٱلحَغَّٰشَيةُّ﴿ -4

 راسانند.هر و يحق يیاز رسوا: ﴾َخَّٰشَعةُ ﴿ -2

 شند.كیا را در دوزخ با خود مها و غلهري: زنج﴾ََعّملَة ُ﴿ -9

                                                                                                       
و ذات  هاو باالتر است از نظر قدر و منزلت، او باالتر است در چيرگی و غلب ،بنابراين .علو در بر دارد هك

بيانگر علت شايستگی خداوند برای  هر چيزی است و ذكر نام أعلی در اين بخش از آیهنيز باالتر از  هالل

 ىعل ةالتعقيبات المفيد» هاز مقال ه)برگرفت ا و نقايص است.هشدن از كاستی هتسبيح و پاك دانست

 (.سيدكتر محمد بن عبدالرحمن الخم یاه، نوشت«كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ مخلوف
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 و رنجورند. هعذاب و محنت دوزخ خست: از ﴾نَاّصَبة ُ﴿ -9

َلَُٰ﴿ -1  شد.كیا رنج و محنت آن را ميشود یآتش سوزان داخل م ه: ب﴾٤َحامّيَةُُٗنَاًراُتَصح

5- ﴿ ُ  جوشان. ه: چشم﴾َءانَّية َُُعيح

 .ین و بد بويآگهمانند خار ز ،است درآتش یزي: چ﴾َُضّيعُ ﴿ -1

ّنَُُلُ﴿ -3 غح وعُ ُمّنُي   كند.یرا رفع نم ی: گرسنگ﴾ج 

 اند.هبا و تروتازيز ،: شاداب﴾نَاّعَمة ُ﴿ -1

 .هودهی: سخن باطل و ب﴾َلَٰغَّيةُٗ﴿ -44

ر ُ﴿ -49 ف وَعة ُُِس    قدر. یا عاليبلند  یاه: تخت﴾َمرح

َوابُ ﴿ -41 كح
َ
وَعة ُُأ  اند تا از آن بنوشند.ها را گذاشتها جامهیشتهش بي: پ﴾َموحض 

وفَة َُُنَمارّق ُ﴿ -45 ف   اند.هشد هم گذاشتهنار كا ها و نازبالشهی: پشت﴾َمصح

 است. هفاخر گسترد یاها فرشهیشته: در مجالس ب﴾َمبحث وثَةَُزَراّبُُّ﴿ -41

فَََلُ﴿ -43
َ
ونَُُأ ر   ند.ينما كشند تا درياندیدقت نم ها بي: آ﴾يَنظ 

َصيحّطرُ ﴿ -22  .هنندك: مسلط و اجبار ﴾بّم 

مُح﴿ -25  ز.يروز رستاخ هب ،اه: بازگشت آن﴾إّيَاَبه 

 فجر ۀسور

رُّ﴿ -4 َفجح
 دم قسم. هديسپ ه: ب﴾١َوٱلح

ُ َُِلَالُ ﴿ -2  قسم. هالحجیشب اول ذ هد ه: ب﴾َعۡشح

عُّ﴿ -9 َوتحرَُُّوٱلَشفح
ح بان و روز عرفيروز ع ه: ب﴾٣َوٱل  قسم. هد قر

ُُّإَّذاَُوٱَِلحلُّ﴿ -1  سپرند. ها در آن رايشود  یشب چون سپر ه: قسم ب﴾٤يَسح

َٰلَّكُُّفَُُهلحُ﴿ -5  م.يردكاد ياو قسم  هر شد و ما بكذ ها در آنچي: آ﴾َذ

رُ ﴿ -5 ّيُّحجح ّ
ل  افران كما  ،یآر -م در نزد خردمندانياست سزاوار تعظ ی: سوگند﴾قََسمُ 

 جواب قسم است. ،مينكیم هنجكعذاب و ش یرا حتم
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 شوند.یاد مينام پدر  هب ،وده: با قوم ﴾بَّعادُ ﴿ -1

 شوند.یاد مين نام يا هب هلين قبيشان است ايالن اك: ارم نام پدر ﴾إَّرمَُ﴿ -3

 ا.ه ستون هبلند و استوار ب یاه اخك یا دارايرو و قدرت ين ی: دارا﴾ٱلحعَّمادَُُّذاتُّ﴿ -3

رََُُجاب وا ُ﴿ -3  ساختند.یم هدند و در آن خانيبری: سنگ را م﴾ٱلَصخح

تَادُُّذّي﴿ -40 وح
َ  داشتند.یسلطنت او را استوار م هكبزرگ  ه: صاحب سپا﴾ٱۡلح

َُُسوحَطُ﴿ -49  را. یميآور و دا درد ،عذاب هاني: تاز﴾َعَذاب 

حّمرحَصادَُُّرَبَكُُإّنَُ﴿ -41  هندها و پاداش دهتو مراقب اعمال آن ین خدايقي ه: ب﴾١٤َۡلّٱل

 است.

َٰهُ ﴿ -45 َتلَى ۥُٱبح  د.يازمايا رنج بينعمت و  ه: پروردگارش او را ب﴾َربُّه 

ۥَُعلَيحهَُُّفَقَدرَُ﴿ -41  ند.كم كش را يروز: ﴾رّزحقَه 

بار ید است برايده: زجر و ت﴾َُكَ ُ﴿ -43 است.  هن دو حالت گفتيدر ا هآنچ ۀانسان در

 اعمال شما بدتر از آن است. هک: بل﴾بَل﴿

ونََُُلُ﴿ -41  د.ينكیق نميگر را تشويديك: ﴾تََح ضُّ

ل ونَُ﴿ -43 ك 
ح
َاَثُُتَأ  د.يخوریان را مكودكراث زنان و ي: م﴾ٱلَتُّ

َٗلُ﴿ -43 كح
َ
اُأ  .ديخوریجا ميك: حالل و حرام را ﴾لَم ٗ

ا﴿ -20 ب ٗ اُح   : حرص و آز از حد افزون.﴾ََج ٗ

ُُد َكّتُ﴿ -24 ۡرض 
َ ب یاهانكن با تي: زم﴾ٱۡلح  ز شود.يز ريو ر هديسخت كو

ا﴿ -24 اَُدك ٗ بك: ﴾َدك ٗ  گردد.گرد و غبار  هكنيتا ا یاپيپ دنيو

حَملَك﴿ -22  ا.هآسمان یاهه: فرشت﴾َوٱل

َنَُٰ﴿ -29
َ
َرىَََُُّٰلُ ُأ ّكح  بعيد است. یاو نفع رساند؟ خيل یاز كجا اين پند برا: ﴾ٱل 

 نشود. هر بستيغل و زنج ه: ب﴾ي وثّقُ َُلُ﴿ -21

 بلد ۀسور
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قحّسمُ َُل ُ﴿ -4
 
 د است.يزا «ال»خورم ی: قسم م﴾أ

ََٰذا﴿ -4 ََۡلُُّبَّه  ر.هش نيا ه: ب﴾ٱۡلح

 ا فرزندان صالح او.يآدم و فرزندانش  ه: قسم ب﴾َوَلََُُوَماَُواّلُ ﴿ -9

َناُلََقدُح﴿ -1 نَسَٰنََُُخلَقح ّ
 جواب قسم. ،ميديانسان را آفر ک: بدون ش﴾ٱۡلح

 دن.ي: مشقت و رنج كش﴾َكَبدُ ﴿ -1

1- ﴿ُ ت  لَكح هح
َ
ًَداَُماٗلُُأ  ردم.كنابود  یكسب افتخار و بزرگ منش یرا برا ی: من مال فراوان﴾ۡلُّ

َديحنَُُّهَديحَنَٰهُ ﴿ -40  م.ياو نشان داد هخوب و بد را ب ه: را﴾ٱَلَجح

َتَحمَُُفَََلُ﴿ -44  رد.كر تالش نيار خك: پس چرا در ﴾١١ٱلحَعَقَبةَُُٱقح

 .یاهردن بردك: آزاد ﴾١٣َرَقَبةُ ُفَكُُّ﴿ -49

َغَبة ُُذّي﴿ -41  .ی: قحطی وگرسنگ﴾َمسح

َرَبةُ َُذاُيَتّيٗما﴿ -45  شاوند.يم خويتي: ﴾١٥َمقح

ّكيٗنا﴿ -41 َبة َُُذاُّمسح َ  ازمند.ين و نينشكخا ینواي: ب﴾َمَتح

حَمرحَۡحَةُّ﴿ -43 بانهم ه: ب﴾بّٱل  گر.يديكبا  یر

41- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
حَميحَمَنةُُّأ  ا جانب راست.يل سعادت ه: ا﴾ٱل

43- ﴿ُ َحَٰب  صح
َ
ُُأ حَمشح  چپ. هیا ناحي: افراد شوم ﴾َمةُّٱل

ؤحَصَدة  ُُنَار ُ﴿ -20  ان فرار ندارند.كو ام هردك ها را احاطهآن هكیآتش :﴾مُّ

 شمس ۀسور

ّسُ﴿ -4   آفتاب قسم. ه: ب_َوٱلَشمح

4- ﴿َُٰ َحى  آن قسم. يیروشنا ه: ب﴾َهاَوض 

ََٰها﴿ -2  پرتو افشاند. ه: بعد از غروب آفتاب ما﴾تَلَى

ََٰها﴿ -9  ند.كار كنندگان آشي: آفتاب را بر ب﴾َجَلى

ََٰها﴿ -1 َشى  گردد. يکآسمان تار یاههرانكند و كان هنگام غروب، آفتاب را پنه: ﴾َيغح
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ََٰهاَُما﴿ -5  د.يآسمان را آفر هك: خدای﴾بَنَى

ََٰهاَُما﴿ -1  موار ساخت.هن را گسترد و نرم و يزم هكی: ذات﴾َطَحى

ََٰهاَُما﴿ -3  د.يرو بخشيرا متناسب ساخت و ن یو یاعضا هكی: ذات﴾َسَوى

ورََها﴿ -1 ََٰهاُف ج  َوى  ر و شر او را.يطاعت و خ ،ی: سركش﴾َوَتقح

فحلَحَُُقَدُح﴿ -3
َ
 جواب قسم است. ،افت و رستگار شدياش دست هخواست ه: ب﴾أ

ََٰهاَُمن﴿ -3  افزود. یزگاريهپر هرد و بك هكینفس را تز هكیسك: ﴾َزَكى

 انمند شد.ي: ز﴾َخاَبُُقَدُح﴿ -40

ََٰها ُ﴿ -44 َوى  خود. یاهیدادگريو ب یهسبب گمرا ه: ب﴾بَّطغح

ََٰهاُٱۢنَبَعَثُ﴿ -42 َقى شح
َ
ين آنیشق: ﴾أ  شتر را ببرد. یپ هسرعت بر خاست ك ها بهتر

َيََٰهاُٱلَِلُُّنَاقَةَُ﴿ -49 قح  د.يم آب آن برحذر باشهس هب یشتر و دست دراز یدن پي: از بر﴾وَس 

َدمَُ﴿ -41  را دچار عذاب كرد. همه: نابودشان ساخت و ﴾َعلَيحّهمُحُفََدمح

ََٰها﴿ -41  كرد. كالهكسان يرا  همه: ﴾فََسَوى

َبََٰها﴿ -45 قح  ن مجازات.ي: از فرجام ا﴾ع 

 ليل ۀسور

َشَُُٰإّذَاَُوٱَِلحلُّ﴿ -4  شود. يکجا تار همه هكیشب وقت ه: قسم ب﴾١َيغح

 روز چون روشن شود. ه: قسم ب﴾٢ََتََلَُُٰإَّذاَُوٱَلََهارُّ﴿ -2

مُحُإّنَُ﴿ -1 يَك   جواب قسم.  ،اعمال شما مختلف است یجزا کش: بدون ﴾٤لََشَتََُُٰسعح

َنَُُصَدَقُ﴿ -1  اسالم.  ،ن برتر باور داشتييآ ه: ب﴾بّٱۡلح سح

ه ُ﴿ -3  ّ  م.ينكیاش مهو آماد يینماهرا یزود ه: پس ب﴾فََسن يَس 

ىَُٰ﴿ -3 َ  ولت و راحت است.هباعث س هكیو عادت یخو ه: ب﴾لّلحي سح

ىَُٰ﴿ -40 َ  است. یو دشوار یموجب سخت هكیخوی و خصلت ه: ب﴾لّلحع سح

ّنَُُما﴿ -44 غح  رد.كد هعذاب را از او دفع نخوا: ﴾ي 
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 ند.كا در دوزخ سقوط يشود  كاله: ﴾تََرَدىُ ﴿ -44

َدىََُُٰعلَيحَناُإّنَُ﴿ -42  ماست. هدهبر ع يینماهن رايقي ه: ب﴾١٢لَلحه 

 گردد.یم هور و افروختهشعل هكی: آتش﴾تَلََظىَُُٰنَاٗرا﴿ -41

ََٰها َُُلُ﴿ -45 لَى  شد.كیاو را نم یا محنت گرمايشود یآن داخل نم ه: ب﴾يَصح

 شود.یم هاز آن دور داشت یزود ه: ب﴾َسي َجَنب َها﴿ -43

َكَُٰ﴿ -41  شود. كپا هآن از گنا هواسط ه: ب﴾َيََتَ

حَزىُ ﴿ -43  است. هابوبكر صديق نازل شد ۀدر بار ،شود هاو پاداش داد هب: ﴾َت 

  ۀسور
َ
ح
ُ
 یض

َحَُٰ﴿ -4  وقت ارتفاع آفتاب. ه: قسم ب﴾١َوٱلضُّ

 شود. يکار تاريا بسيابد ي: آرامش ﴾َسَجَُٰ﴿ -2

 جواب قسم است. هردكت نكتر هديتو را برگز ی: پروردگارت از وقت﴾َربَُّكَُُوَدَعَكَُُما﴿ -9

 است. هن نشديبر تو خشمگ هتو را دوست داشت هكی: از زمان﴾قََلََُُٰما﴿ -9

لَمُح﴿ -1
َ
كَُُأ  بدون شک بود. ،نبود هت از تو آگايا خداي: آ﴾ََيّدح

 بود. هان رفتها آمدنت از جيدن ه: پدرت قبل از ب﴾يَتّيٗما﴿ -1

پرستت باشد.هنگ هكرد كملحق  یسك ه: و تو را ب﴾اَوىَفُ﴿ -1  بان و سر

3- ﴿ُ
 ام شرع.كاز اح هگاآ: نا﴾َضٓال ٗ

 رد.كتت يداهروشن  هرا هفرستاد و ب یتو وح ه: ب﴾َفَهَدى﴿ -3

 ر و تنگدست.ي: فق﴾ََع ئَّٗلُ﴿ -1

َنُ﴿ -1 غح
َ
 برايت بخشيد خوشنودت كرد. هبا آنچ: ﴾فَأ

َهرُحُفَََلُ﴿ -3  ن.كرش نيم را تصاحب و تحقيتي: مال ﴾َتقح

بان باش.همن با او ك: سائل را زجر و طرد ن﴾َتنحَهرُحُفَََلُ﴿ -40  ر
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 شرح ۀسور

لَمُح﴿ -4
َ
حُحُأ َ  م.ين ساختيقي هب -ميمت و نبوت فراخ نساختكح یا براي: آ﴾نَۡشح

َنا﴿ -2  م.يردكو آسان  ک: بر تو سب﴾َعنَكَُُوَضعح

َرك﴿ -2  ن رسالت.يبار سنگ ،: بارت را﴾وّزح

نَقَضُُٱَلّيُ ﴿ -9
َ
َركَُُأ  رد.كیم ینيبر دوشت سنگ هكی: بار﴾٣َظهح

َتُُفَإَّذا﴿ -3  .یاز عبادتی فارغ شد هكینگامهپس : ﴾فَرَغح

 وش.كب یگريعبادت د هب: ﴾فَٱنَصب﴿ -3

 خدا باش. هاحوال متوج همه: در ﴾فَٱرحَغب﴿ -1

 تين ۀسور

 د.يرویتون در آنجا مير و زيانج هككیمبار نيسرزم ه: قسم ب﴾١َوٱلَزيحت ونَُُّوٱِل ّيُّ﴿ -4

ورُّ﴿ -2  .یمحل مناجات موس هوكنا، يطور س ه: قسم ب﴾ّسينّيَُُط 

ََۡلُّ﴿ -9 ّميُُّٱۡلح
َ  .هرمكم هک: م﴾ٱۡلح

َناُلََقدُح﴿ -1  .یز قبليار چهچ هجواب قسم است ب ،ميدين انسان را آفريقي ه: ب﴾َخلَقح

َسنُّ﴿ -5 حح
َ
وّيمُ ُأ  با.يامل و صورت زك: اعتدال ﴾َتقح

َنَٰهُ ﴿ -5  م.يديا انسان را بازگردانيافران ك: ﴾َرَددح

َفَلُ﴿ -5 سح
َ
 ن دوران عمر.يترو پست یت سالخوردگياها نيدوزخ  ه: ب﴾َسَٰفّلّيَُُأ

1- ﴿ ُ ن ونُ َُغريح  ر.ي: انقطاع ناپذ﴾َممح

ّينُّ﴿ -3  ز و حساب.يروز جزاء بعد از رستاخ ه: ب﴾بّٱل 

ق ۀسور
َ
ل
َ
 ع

ل يا هب ی، منه: خون بست﴾َعلَق﴿ -2
ُ 
 است. هافتين حالت تحو
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 را آموخت. انسان نوشتن با قلم ه: ب﴾َعَلمَُ﴿ -1

 قت.ي: در حق﴾َُكَ ُ﴿ -1

َغُ ﴿ -1  ند.كیاز حد تجاوز م ین در نافرمانيقي ه: ب﴾َِلَطح

َعُ ﴿ -1  جزاء. ی: بازگشت در آخرت برا﴾ٱلرُّجح

رََءيحَتُ﴿ -3
َ
 .همن خبر بد ه: ب﴾أ

َفَع ا﴿ -45  م.يشانكیدوزخ م هب هاو گرفت یشانيپ ی: از مو﴾بّٱَلَاّصَيةُُّلَنَسح

عُ ﴿ -43 ۥُفَلحَيدح  خود را صدا بزند. هليل مجلس، قوم و قبه: ا﴾١٧نَادّيَه 

عُ ﴿ -41  دوزخ بكشند. هم تا او را بيهخوایعذاب را م هکم مالئه: ما ﴾١٨ٱلَزبَانّيَةََُُسنَدح

ر ۀسور
ْ
د
َ
 ق

نَزلحَنَٰهُ ﴿ -4
َ
ن ﴾أ

َ
 م.يردكم را آغاز يرك: نزول قرا

رَُُِّلحلَةُّ﴿ -4 َقدح
 عظمت.: شب پر شرف و با ﴾ٱلح

وح﴿ -1  ل.ي: جبر﴾ٱلرُّ

ّن﴿ -1 ر ُُك  ُُّم  مح
َ
 ت.كر و برياز خ یر امره ی: برا﴾أ

 ل طاعت.هخدا و ا یاوليا یاست سرتاسر سالمت برا یشب: ﴾ّهََُُسَلَٰمُ ﴿ -5

  ۀسور
َ
ن ِ

 
ي
َ
 هب

ّيَُ﴿ -4 نَفك   نند.كینم كن خود را تريي: آ﴾م 

مُ ﴿ -4 تَّيه 
ح
َي َّنةُ ُتَأ  د مرادشان رسول خداست.يايا بهآن یل روشن براي: دل﴾ٱۡلح

ٗفا﴿ -2 ح   است. هقرآن نوشت هكیاههفي: صح﴾ص 

َطَهَرة﴿ -2  د.يو ترد کاز باطل و ش ه: منز﴾مُّ

ت ب ُُفّيَها﴿ -9  است. هام نوشتكات و احي: در آن آ﴾ك 
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 م.كدرست و مح ،: راست﴾َقي َّمة ُ﴿ -9

امبر يكسان پي همه همؤمن و كافر متفرق نشدند ]بلک هتاب بكل ه: ا﴾َتَفَرَقَُُما﴿ -1

 ب كردند[.يزمان را تكذ آخر

مُ ﴿ -1 َي َّنةُ َُجا َءتحه   متفرق نشوند. هكا آمد و سزاوار بودهت آنيداهل آشكار برای ي: دل﴾ٱۡلح

ّينَُ﴿ -5  : عبادت را.﴾ٱل 

َنَفا ء﴿ -5  ل باشند.ياسالم ما ه: از باطل دور و ب﴾ح 

 نند.كیحق را از باطل جدا م هكیاهتابكا ين راست و درست ي: د﴾ٱلحَقي َّمةُُّدّينُ ﴿ -5

َبَّيةُّ﴿ -1
 آدم.یا بني: مخلوقات ﴾ٱلح

  ۀسور
َ
ل
َ
ز
ْ
ل
َ
 هز

زّلَتُّ﴿ -4
ح ل ُُز  ۡرض 

َ  شود. هتكان داد یشدت و پياپ هاول ب ۀنگام نفخهزمين : ﴾ٱۡلح

َقالََها﴿ -2 ثح
َ
 دوم. هبطن خود را در نفخ یاهها و مرده: گنج﴾أ

ّث ُ﴿ -1 َد  َبارََهاَُت  خح
َ
 د.يان نمايب هآن انجام شد یبر رو هر چه: ﴾أ

رُ ﴿ -1 د  ُُيَصح  شود.یمحشر روان م یسو هرون و بيا به: انسان از قبر﴾ٱَلَاس 

َتاٗتا﴿ -1 شح
َ
 مطابق احوال خود. هندك: پرا﴾أ

 ا ي هن مورچيترکوچكوزن  ه: ب﴾َذَرة ُُّمثحَقاَلُ﴿ -3
َ 
 .هذر

اِديات ۀسور
َ
 ع

 كارزار قسم. هدر عرص هدوند یاهاسب ه: ب﴾َوٱلحَعَّٰدَيَٰتُّ﴿ -4

 دن.ينگام دوهاست هنفس اسب ی: صدا﴾َضبحٗحا﴿ -4

حم ورَّيَّٰتُ﴿ -2 ٗحاُفَٱل  د.هجیآتش م ۀا جرقها با سنگهاز برخورد تند سم اسب: ﴾٢قَدح

غّيَرَٰتُّ﴿ -9 حم  بحٗحاُفَٱل  نگام صبح.هدشمن  نندگانكر ي: و غافلگ﴾٣ص 

نَُ﴿ -1 ثَرح
َ
ٗعاُبّهّۦُفَأ  ختند.ينگام صبح گرد و غبار برانگه: ﴾٤َنقح
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نَُ﴿ -5  ورش بردند.ينگام در قلب دشمن ه: در آن ﴾٥ََجحًعاُبّهّۦُفَوََسطح

نَسَٰنَُ﴿ -1 ّ
 جواب قسم است. ،مورد رحمت خدا باشند هكیاه: سرشت انسان مگر آن﴾ٱۡلح

 حق است.ر ك: ناسپاس و من﴾لََكن ود﴿ -1

ۥ﴿ -1 ُُّإّنَه  ُُّّۡل ب  َريح
 .یمانا انسان در مال دوسته: ﴾ٱۡلح

 ص است.يكوشا و حر یليبدست آوردن آن خ ی: برا﴾لََشّديدُ ﴿ -1

َّثَُ﴿ -3  شود. هندكو پرا هرون آوردي: ب﴾ب عح

َلُ﴿ -40 ّ ص   ز گردد.يا متماي: فاش شود ﴾ح 

  ۀسور
َ
اِرع
َ
 هق

 وبد.كیا را مهزش دليول انگه یاههصحنبا  هكامت ي: ق﴾١ٱلحَقارَّعةُ ﴿ -4

 .ه: مانند پروان﴾َكٱلحَفَراّشُ﴿ -1

حَمبحث وثُّ﴿ -1  .ه: پراكند﴾ٱل

نُّ﴿ -5  رنگارنگ.: مانند پشم ﴾َكٱلحعّهح

وّشُ﴿ -5 حَمنف   با انگشت و مانند آن. هشد هندك: پرا﴾ٱل

1- ﴿ُ لَتح ۥَُثق  َٰزّين ه   ابد.يرجحان  ی: مقدار حسنات و﴾َمَو

1- ﴿ُ ۥَُخَفتح َٰزّين ه   ابد.يزشتش رجحان  یاهارك ۀ: انداز﴾َمَو

ۥ﴿ -3 ه  مُّ
 
 ند.كیدر آن سقوط م هكنم است هاو ج ی: جا﴾٩َهاوَّية ُُفَأ

 است هسكت یبرا «ه» ،ستي: او چ﴾هَّيهُحَُما﴿ -40

ر ۀسور
ُ
كاث
َ
 ت

مُ ﴿ -4 حَهىَٰك  ل
َ
 است. هردك: شما را از خدا غافل ﴾أ

 ا.ياموال دنثرت ك ه: افتخار ب﴾ٱَِلََكث رُ ﴿ -4
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ت مُ ﴿ -2 رح حَمَقابّرَُُز   د.يقبر دفن شد هد و بي: مرد﴾ٱل

ونَُُلَوُح﴿ -5 لَم  َقّيُُّّعلحمََُُتعح  هات بهد مبايبودیم هن آگايقي ه: اگر از عاقبت خود ب﴾ٱِلح

 كرد.یا شما را از خدا غافل نميمال دن

نَُ﴿ -1 و  َّحيمَُُلَََتَ  شما ج﴾٦ٱۡلح
ً
 د.ينيبینم را مه: قطعا

3- ﴿َُ َقّيَُُّعيح  چشم. هدهمشا ه: ب﴾ٱِلح

 شما را از طاعت خدا غافل كرد. هكیاه: نعمت﴾ٱَلَعّيمُّ﴿ -1

صر ۀسور
َ
 ع

4- ﴿ُّ ت.يزمان  ه: قسم ب﴾١َوٱلحَعۡصح
 
 ا عصر نبو

نَسَٰنَُُإّنَُ﴿ -2 ّ
 جواب قسم است. ،: جنس انسان﴾ٱۡلح

ُ ُلَّفُ﴿ -2 سح  است. ی: در خسران، نقصان و نابود﴾خ 

ا ُ﴿ -9 َق ُُّتََواَصوح  اند.هردكت يوص یو اعتقاد یر عمليخ هگر را بيديك: ﴾بّٱۡلح

ا ُ﴿ -9 ُُّتََواَصوح  هیا توصهیدر برابر سخت يیباكيو ش هاز گنا یخوددار هگر را بيديك: ﴾بّٱلَصبح

 اند.هردك

 ه ۀسور
َ
ز
َ
 هُُم

 نم.هاست در ج يیا واديت باد كالها ي: عذاب ﴾َويحلُ ﴿ -4

َمَزة ُ﴿ -4 َُّمَزةُ ُه  بان﴾ل  بجو.يگو و عبتيغ ،: بد ز

 است. هردكا يهبد م یاهآمدشيحوادث و پ یا براي هردك: او را شمار ﴾َعَدَدهۥ ﴿ -2

ه ۥ﴿ -9 َۡلَ خح
َ
 ند.كیا جاودان مي: مالش او را در دن﴾أ

 انداخت﴾َِل ۢنَبَذنَُ﴿ -1
ً
 شود.یم ه: حتما

 ند.كیدر او پرتاب شود خرد م هر چه هكنيا ینم، براه: در ج﴾ٱۡلح َطَمةُُّّفُ﴿ -1

َُُتَطلّعُ ﴿ -3 ََُُعَ فح
َ  ند.كیا نفوذ مهآن در قلب ی: گرما﴾َدةُّٱۡلح
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ؤحَصَدة ُ﴿ -1 پوش﴾مُّ  است. هبست و در هدي: سر

ل ۀسور
ْ
 ِفي

َحَٰبُّ﴿ -4 صح
َ
امبر خدا يسال اول والدت پ هب هن قصيا ليصاحبان ف ه: ب﴾ٱلحفّيلُُّبّأ

 است. هواقع شد

لَمُح﴿ -2
َ
مُحََُيحَعلحُُأ  را قرار نداد. هعبكب يتخر یشان برايا تالش اي: آ﴾َكيحَده 

لّيل﴿ -2  ودگی.هیو ب یه: تبا﴾تَضح

ا﴿ -9 ً بَابّيَلَُُطريح
َ
پیو پ هدست ه: پرندگان ابابل را دست﴾أ  .یدر

يلُ ﴿ -1 ّ  .هخشت پخت ،مانند سنگ ه: ِگل پخت﴾ّسج 

5- ﴿ُ ف  ولُ َُكَعصح ك 
ح
پا بخورد و سرگ هك ه: مانند كا﴾َمأ  ن افگند.يچار

ش ۀسور
ْ
ي
َ
ر
ُ
 ق

يَلَّٰفُ﴿ -4 ُُّۡلّ حش  نس و الفت دادن قر هد بيي: شگفت نما﴾١ق َري
ُ
 یاهسفر هش بيا

 .هعبكا از عبادت پروردگار هآن یچيپو سر یو تابستان یزمستان

ون ۀسور
ُ
اع
َ
 م

رََءيحَتُ﴿ -4
َ
 ست؟كيند كیب ميذكت هكیسكن ك ه: مرا آگا﴾ٱَلّيُأ

4- ﴿ُ ّب  ّينُُّي َكذ   ند.كیب ميذكاعمال را ت یر است جزاكز مني: از رستاخ﴾بّٱل 

عُُّ﴿ -2 َتّيمَُُيَد   ند.كیشدت پا مال م هم را بيتي: حق ﴾ٱِلح

َُُلُ﴿ -9  ند.كیق نميرا تشو یسك: ﴾َُي ضُّ

 نم.هاست در ج يیا وادي یا نابودي: عذاب ﴾فََويحل﴿ -1

َصل ّيَُ﴿ -1  خوانند.یا نماز ميا ريمنافقت  هب هكینماز گزاران ی: برا﴾ل ّلحم 
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ونَُ﴿ -5  ند.هدیت نميمهآن ا ه: غافلند و ب﴾َساه 

 ند.هیا انجام ميقصد ر هش را بي: اعمال خو﴾ي َرا ء ون﴿ -1

نَع ونَُ﴿ -3 ونََُُيمح حَماع   ند.هدیت نميگر عاريمده هرا ب یار آمد معمولك یاياش یلي: از بخ﴾ٱل

ر ۀسور
َ
وث
َ
 ك

َطيحَنََٰكُُإَّنا ُ﴿ -4 عح
َ
ثَرَُُأ  م.ير فراوان داديا خيدر جنت  یرهتو ن ی: ما برا﴾١ٱلحَكوح

َرُح﴿ -2 بان ،یاز او تعال یر گزاركعبادت و ش ی: برا﴾ٱَنح  ن.ك یقر

 ش.ين قركياز مشر يكی ،: دشمن تو﴾َشانَّئك﴿ -9

وَُ﴿ -9 بحََتُ ُه 
َ  ر.يخیا بياثر ی: اوست ب﴾ٱۡلح

ون ۀسور
ُ
اِفر
َ
 ك

مُح﴿ -1 مُحُلَك   خودتان. یآن برا یا جزايفرتان كو  ك: شر﴾دّين ك 

 آن. یا جزايخودم  یمن برا یتاپرستيك: اخالص و ﴾دّينَُُّوّلَُ﴿ -1

ر ۀسور
ْ
ص
َ
 ن

ُ َُجا ءَُ﴿ -4  تو رسد. هدر برابر دشمنان ب یه: نصرت ال﴾ٱلَِلُُّنَۡصح

 .یجرهشتم هدر سال  هک: فتح م﴾ٱلحَفتحح﴿ -4

فحَواٗجا﴿ -2
َ
 .هگرو هگرو: ﴾أ

دُُّفََسب ّحُح﴿ -9  بدان. هو منز كش نما و او را پاي: پروردگارت را ثنا و ستا﴾َرب َّكُُِّبَمح

 رد.يپذیش را ميبندگان خو هتوب همواره: خدا ﴾تََوابَ اََُكنَُ﴿ -9

د ۀسور
َ
س
َ
 م
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4- ﴿ُ  انمند باد.يا زيباد  كاله: ﴾َتَبتح

 د.يانمند گرديا زيشد  كاله: ﴾تََبُ﴿ -4

َنََُُٰما ُ﴿ -2 غح
َ
 رد.ك: از او دفاع ن﴾َعنحهُ ُأ

 بود. هبدست آورد ه: آنچ﴾َكَسَبَُُما﴿ -2

َلَُٰ﴿ -9  شد.كیآن را م یا سختيشود یدر دوزخ داخل م یزود ه: ب﴾نَاٗراَُسَيصح

 : در گردن او.﴾ّجيّدَهاُّفُ﴿ -5

ّن﴿ -5  شود. هسخت بافت هكسمانیي: از پوست درخت خرما ر﴾َمَسد ُُم 
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الص ۀسور
ْ
 ِاخ

 ند.هخوایمگان حاجت خود را از او مه هكیذات ،از استينی: خدا ب﴾٢ٱلَصَمدُ ُٱلَِلُ ﴿ -2

ًوا﴿ -1 ف   ر.يمتا، مانند و نظه: ﴾ك 

ق ۀسور
َ
ل
َ
 ف

وذُ ﴿ -4 ع 
َ
 رم.يگیم ه: پنا﴾أ

4- ﴿ُّ  مخلوقات. همها يپروردگار صبح  ه: ب﴾ٱلحَفلَقُُّبَّرب 

 : شر شب.﴾ََغّسقُ ََُش ُّ﴿ -9

 جا برسد. همهاو در  يكی: تار﴾َوقََبُ﴿ -9

َقدُُّّفُُٱَلََفََٰثَّٰتُ﴿ -1  دمند.یتار م هدر گر ینگام جادوگره هكی: زنان جادوگر﴾ٱلحع 

اس ۀسور
َ
 ن

وذُ ﴿ -4 ع 
َ
 برم.یم ه: پنا﴾أ

4- ﴿ُّ  ا.هپروردگار مردم و مدبر حال آن هب: ﴾ٱَلَاّسُُبَّرب 

 مردم.امل ك ی: فرمان روا﴾٢ٱَلَاّسَُُملّّكُ﴿ -2

 و ثابت انسان. یقي: معبود حق﴾٣ٱَلَاّسُُإَّلَٰهُّ﴿ -9

َواس﴿ -1 حوَسح  ا انسان.يجن باشد  هنندك ه: وسوس﴾ٱل

ََناّسُ﴿ -1  .هان شونده: پن﴾ٱۡلح

َنةُّ﴿ -1 ّ
 جن.: ﴾ٱۡلح
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