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 پیام های قرانی  از اول قران ششم تا اخر  با نکات مهم ان                                     
20ایه ارتباط معنایی  سوره مزمل 

    تا20اتصاالت 

کَ َتقُوُم أَْدنى ِمْن ُثلَُثِی اللَّْیِل َو نِْصَفُه َو ُثلَُثُه َو طائَِفٌة ِمَن الَِّذیَن  کَ َیْعلَُم أَنَّ إِنَّ َربَّ
َر  ُکْم َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ ْ وهُ َفتاَب َعلَی ُ ُر اللَّْیَل َو النَّهاَر َعلَِم أَْن لَْن ُتْحص کَ َو ّللّاُ یَُقدِّ َمَع

ُکْم َمْرضى َو آَخُروَن َیْضِرُبوَن فِی اْْلَْرِض َیْبَتُغوَن  کُوُن ِمْن ِمَن اْلقُْرآِن َعلَِم أَْن َسَی
الَة  َر ِمْنُه َو أَقِیُموا الصَّ ِمْن َفْضِل ّللّاِ َو آَخُروَن یُقاتِلُوَن فِی َسبِیِل ّللّاِ َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ

وهُ  ُکْم ِمْن َخْیر َتِجُد ُموا الِ َْنفُِس کاَة َو أَْقِرُضوا ّللّاَ َقْرضاً َحَسناً َو ما ُتَقدِّ َو آُتوا الزَّ
 ِعْنَد ّللّاِ ُهَو َخْیراً َو أَْعَ َم أَْجراً َو اْسَتْغفُِروا ّللّاَ إِنَّ ّللّاَ َ فُوٌر َرِحیمٌ 

4 تا2ایه   سوره انفال 
ُهْم  اهمیت و جایگاه نماز  وبُُهْم َو إِذا ُتلَِیْت َعلَْیِهْم آیاُتُه زاَدْت ُمْؤِمُنوَن الَّذیَن إِذا ُذِکَر ّللّاُ َوِجلَْت قُلُ َما اْل إِنَّ

لُونَ  ِهْم َیَتَوکَّ بِّ  إیماناً َو َعلى َر
3 الَة َو ِمّما َرَزْقناُهْم یُْنفِقُونَ   الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ

4 ِهْم َو َمْغفَِرةٌ َو ِرْزٌ  َکریمٌ  بِّ ُهْم َدَرجاٌت ِعْنَد َر ُمْؤِمُنوَن َحقّاً لَ کَ ُهُم اْل  أُولئِ

 سوره نسا
 کلمه صلوت  بار امده9

 کلمه صلوت         سه بار امده103در ایه 

 سوره حجرات

سوره حجرات10 برادری مومنان ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َبْیَن   َما اْل إِنَّ
َ لََعلَُّ ْم ُتْرَحُمونَ   أََخَوْیُ ْم ۚ  َواتَّقُوا ّللاَّ

11ایه   سوره حجرات 
خود مکنید و به  (از همدینان)هرگز عیبجویی 

 نام و لقب های زشت یکدیگر را مخوانید
َواَل َتْلِمُزوا أَْنفَُسُ ْم َواَل َتَناَبُزوا 

بِاْْلَْلَقاِب ۖ بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُ  َبْعَد 
ئَِك ُهُم  اْْلِیَماِن ۚ  َوَمْن لَْم َیُتْب َفأُولََٰ

الُِمونَ   ال َّ
130ایه  وقت نماز  سوره طه   

13ایه   سوره حجرات 
.خداوند مسلمانان را به تقوا سفارش کرده است َ َعلِیٌم  ِ أَْتَقاُ ْم ۚ  إِنَّ ّللاَّ إِنَّ أَْ َرَمُ ْم ِعْنَد ّللاَّ

 َخبِیرٌ 
59ایه   سوره حجرات 

ُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیبِِهنَّ ۚ   حجاب زنان و دختران َها النَّبِيُّ قُْل ِْلَْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء اْل َیا أَیُّ
ُ َ فُوًرا َرِحیًما لَِك أَْدَنىَٰ أَْن یُْعَرْفَن َفاَل یُْؤَذْیَن ۗ َوَ اَن ّللاَّ  َذَٰ

59ایه  حجاب زنان و دختران  سوره احزاب  
39ایه   سوره   

حمد و ستایش خدایت تسبیح گو پیش از 
و پیش از  (به نماز صبح)طلوع خورشید 

(به نماز  هر و عصر) روب آن 

  

بَِّك َقْبَل ُطلُوِع الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروبِ  ْح بَِحْمِد َر بِّ  َفاْصبِْر َعلَىَٰ َما َیقُولُوَن َوَس

9ایه   سوره الرحمن 
َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َواَل ُتْخِسُروا   اتصال3 – ناخوانا 7
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 اْلِمیَزانَ 
49ایه   سوره  قمر 

اهُ بَِقَدرٍ  ن م در افرینش  إِنَّا ُ لَّ َشْيٍء َخلَْقَن

همه- افریننده- خدا   هللا خالق کل شی  

در مورد فضای جهان که ا ز میلیارد ها   سوره ذاریات47ایه 
 کهکشان تشکیل یافته 

 عخي ژسژ گاهْف 

 عْسٍ الشحوي تکرار ایه
.پس کدامین نعمت خدا را تکذیب می کنید   بار31

 "فبای آالء سبکوا تکزباى"

  12ایه
 عْسٍ حذٗذ

  اتصال2 – تاخوانا 6
 ٰٔ اْلُوْؤِهٌَاِت َْٗغَع َّ َم تََشٓ اْلُوْؤِهٌَِ٘ي  ْْ َٗ

ِِْن بُْشَشاُكُن  َْٗواًِ َ بِأ َّ ِِْن  ِذٗ ْٗ َْ٘ي أَ ًُُْسُُْن بَ

ًَِْاُس  َم َجٌَّاٌت تَْجِشٕ ِهْي تَْحتَِِا اْْلَ ْْ اْلَ٘

ُص اْلَعِ ٘نُ  ْْ َْ اْل َ لَِ  ُُ
ا ۚ  َرٰ  َخالِِذَٗي فَِِ٘

68ایه   
 عْسٍ ّاقعَ

 اید نوشید دیده آیا آبى را  ه مى 
ْٗتُُن اْلَواَء الَِّزٕ تَْشَشبُْىَ   أَفََشأَ

  71ایه 
 عْسٍ ّاقعَ

   افروزید مالح ه  رده آیا آن آتشى را  ه برمى
ْٗتُُن الٌَّاَس الَّتِٖ تُُْسّىَ  اید  أَفََشأَ

13ایه   
 عْسٍ فاطش

  اتصال4 نا خوانا 7
َاَس فِٖ  ُْٗلُِج الٌَِّ َّ َاِس  َْ٘ل فِٖ الٌَِّ ُْٗلُِج اللَّ

اْلقََوَش ُكلٌّ َْٗجِشٕ  َّ ْوَظ  َش الشَّ َعخَّ َّ ِْ٘ل  اللَّ

بُُّكْن لََُ اْلُوْلُ  ۚ   ُ َس لُِكُن هللاَّ
ٔ ۚ  َرٰ ِْلََجٍل ُهَغو ّ

َِ َها َْٗولُِكَْى ِهْي  الَِّزَٗي تَْذُعَْى ِهْي ُدًِّ َّ
 قِْ ِو٘شٍ 

  حدیث پیامبر
احب االعمال الي هللا حفظ اللسان   

بٍتريه كارٌا در پيش خذا وگٍذاري 

 . زبان است
 حدیث پیامبر

داًش اگش دس ثشٗا باشذ هشداًی اص 

عشصه٘ي پاسط بش اى دعت خْاٌُذ 

http://www.pasokhgoo.ir/node/25214
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 ٗافت 
79سوره واقعه ایه  با وضو و پاکیزگی به قران دست زدن  

َنَي ال َّالرُه ًُه  ِإالَّال الْلمُه ٍَي سُّس   يَيمَي
 وست ّللا که خال  و پدید آورنده و ا

ماءُه  صورتگر است َيسْل ُه اْلْل رُه لًَي ُِّ ُه الْلخالِإقُه الْلبارِإئُه الْلمُهصَي َُي هللاَّال ٌُه

ىي سْل ََي  الْلحُه ُه ما فِإي السَّالماَاتِإ  بِّحُه لًَي  يُهسَي

َُي الْل َيسيسُه الْلحَي ييُه  ََي ٌُه َيرْل ِإ   اْلْل
  

 عمليات ٌا
  1اخر ایه 

 سُري فتح المبيه 
 ابتدای ایه فتح سوره والفجر

 ال الً هللا محمذ رسُل هللا
پیروزى  [چه]ما تو را پیروزى بخشیدیم 

 درخشانى
1سوره فتح ایه   

بِإيىًا ىَيا لَيكَي فَيتْلًحا مُه   ِإوَّالا فَيتَيحْل
 ایا در وجود خودتان دقت نمی کنید ؟

 فی اوفس ي افال تبصرَن
ای جزا و پاداش نیکی جز نیکی کردن 
 است

60سوره الرحمن ایه   
ْحَغاىُ  ْحَغاِى  اِلَّ اْاِ  َُْل َجَضاُء اْاِ

   سوره حدید98تا 83ایات 
داعتاى رّ القشً٘ي دس کتاب ت غ٘ش الو٘ضاى 

 اٗات 
 پرداختن زکات 

 فاق٘وْ الصالٍ ّ اتْالضکات
بدرستی که قطعا حزب شیطان شکست خورده و 
 اال اى حضب هللا ُن الو لحْى زیان کار است 
 اصل توحید

 ال ٗغتْی اصحاب الٌاس ّ اصحاب الجٌَ
20سوره حشر ایه  اهل بهشت رستگار و پیروز می شوند  

 گلستان سعدی
ًص٘حت اص دشوي پزٗشفتي خ اعت ّ 

 ل٘کي شٌ٘ذى سّاعت

 عْسٍ هوتحٌَ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=59&AID=24
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=59&AID=24
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=59&AID=24
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