
بسم هللا الرحمه الرحیم



اول درس 



وصیت کرد

تشریح کرد

متفّرق نشوید

وصیت کردیم

وحی کردیم



تشریع کرد برای شما

َحی کردیم بسُیت

تا دیه را بپا داریذ

آوچً َصیت کرد بً آن

آوچً َصیت کردیم بً آن   

آن متفرق وشُیذ( باري)در 



کرد برای شما در دیه تشریع

آوچً وُح بً آن َصیت کرد

َآوچً َحی کردیم بسُیت

َآوچً بً ابراٌیم َمُسی َعیسی َصیت کردیم

تا دیه را بپا داروذ

َدر آن متفرق وشُیذ

15





اندازه 

مرده  

شهر 

 آنها 

پرسیدی از  



َاگر پرسیذی از ایشان

ح حتماً می گُیىذ

قرار داد زمیه را

برایتان محل آرامش 

شایذ شما ٌذایت شُیذ

چً کسی آفریذ

حتماً می گُیىذ افریذ

آوٍا را 

َقرار داد در آن برای شما راٌٍایی

سرزمیه مردي را



َاگر بپرسىذ چً کسی افریذ اسماوٍا َزمیه را 

قطعا می گُیىذ افریذ اورا خذاَوذعسیس َداوا

آرامش( محل)کسی کً قرار داد زمیه را برای شما 

َقرار داد در آن برای شما راٌٍایی

شایذ شما ٌذایت شُیذ

(مشخص)َکسی کً وازل کرد از آسمان اب را بً اوذازي 

زمیَه مردي

ایىچىیه



دومدرس 



ارسال کننده

میان 

می میراند نزد

زنده می کند 

 بابرکت
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وکتاب روشنگر

در شب مبارکی

امری از نزد ما

رحمتی از سوی پروردگارت

زنده می کند ومی میراند

ما نازل کردیم آن را

قطعا ما هشدار دهنده بودیم

قطعا ما ارسال 

کننده بودیم

شنوای دانا

پروردگار پدران پیشیَن شما



وکتاب روشنگر

قطعا ما فرستادیم آن را در شبی مبارک

قطعا ما هشدار دهنده بودیم

امری از نزد ما

قطعا ما ارسال کننده بودیم

پروردگارت( سوی) رحمتی از

شنوای داناست( همان)قطعا او 

پروردگار آسمانها وزمین و آنچه بینشان است

اگر یقین دارید

نیست خدایی بجز او



زنده می کند و میمیراند

پروردگار شما وپروردگار پدران پیشین شما





بصیرت ها 

کارهای بد

کنند می حکم 

مرگ

زندگی



این بینشهایی برای مردم است

...آیا پنداشتند کسانی که

مانند کسانی که ایمان آوردند

یکسان است زندگیشان 

ومرگشان

خدا قضاوت می کند بینشان روز قیامت

مساوی نیست خوبی وبدی

برای گروهی که یقین دارند

تا قرار دادیم آنها راَ 

وکارهای شایسته 
انجام دادند

چه بد است آنجه حکم 

می کنند



این بینشی برای مردم وهدایت ورحمتی است

برای قومی که یقین دارند

بدیهاآیا پنداشتند کسانیکه

که قرار دادیم آنها را

مانند کسانی که ایمان آوردند وکارهای خوب انجام دادند

مساوی است زندگی ومرگشان

چه بد است آنچه حکم می کنند

30



124

وشبوروشناییشسوگند به خورشید

زمانی که می 

پوشاند آنرا
وکسی که آن را و آسمان

برافراشت

وکسی که آن را درست وکامل کردو به خود

پس الهام کردیم به 

او
اورا(کارهای)زشتی وخوبی 

خود را پاک کرد( نفس)هر کس قطعا رستگار کرد



وخورشید ودرخشش آن

125

وماه هنگامی که

زمین)وروز هنگامی که 

)

وشب هنگامی که می پوشاند 

آنرا

وآسمان وکسی که آن را 

برافراشت

وزمین وکسی که 

وکسی که آن را درست وکامل کرد(آدمی)ونفس

پس الهام کردیم به اوزشتی و خوبی آنرا

را پاکیزه کرد( نفسش)قطعا رستگار شد کسی که 

ونامید وناکام شد کسی که



درس سوم



ترس

اندوهگین 

می شوند  

جاودان 

پاداش 

یاران 

انجام  

دادندمی 
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وآنچه میانشان است

گفتند پروردگار ما خداست

وناراحت نمی شوند

در آن جاودان هستند

ومدت مشخص 

پس ترسی برایشان نیست

آنها اهل بهشتند 

پاداشی برای آنچه انجام 

داده اند



نیافریدیم آسمانها وزمین وآنچه میانشان است را بجز به حق ومدت مشخص 

وکافران

قطعا کسانی که گفتند پروردگارمان خداست

پس ترسی برایشان نیست

وناراحت نمی شوند

آنها اهل بهشتند  جاودانه اندد ر آن

پاداشی برای آنچه انجام داده اند
35





کارها

نازل شد

نازل شد

 

تبعیت کردند



وکسانی که کافر شدند

اعمالشان را نابود کرد(خدا)

آن حق است از سوی 
پروردگارشان

را بازداشتند از راه خدا( مردم)و

(ص)به آنچه نازل شد بر محمد

حق(از)پیروی کردند 

پیروی کنید از آنچه نازل شد بسویتان از پروردگارتان

ی که نازل شد با او( قرآن)وپیروی کردند نور
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را باز داشتند از (مردم)کسانی که کافر شدند و

راه خدا نابود کرد اعمالشان

وکسانی که ایمان آوردند وکارهای نیکو انجام دادند

(ص)وایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محد

وآن حق است از سوی پروردگارشان

از آنها گناهانشان را

کافران از باطل پیروی کردند

وکسانی که ایمان آوردند از حقی که از 

پروردگارشان بود پیروی کردند

برای اینچنین
39مردم



چهارمدرس 



زیر

رودها

رستگاری

بزرگ روان است

لشکریان 



نازل کرد آرامش رااوکسی است که

دانای حکیملشکریان آسمانها وزمین

تا داخل کند مردان وزنان 
مومن را

در آن جاودانه اند

رودهایی( درختانش)روان است از زیر 

رستگاری بزرگ
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او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلبهای 

مومنین

ایمانشانایمانیتا

وبرای خداست لشکریان آسمانها وزمین

وخدا دانا وحکیم است

بهشتها(به)تا داخل کند مردان وزنان مومن را 

رودهایی جاودانه اند در آن (درختان)روان است از زیرش 

و می پوشاند از آنها گناهانشان را

45واین نزد خدا رستگاری بزرگی است





برادران

زنان 

نباید مسخره کند

اصالح کنید
می باشند
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همانا مومنان برادرانند

وتقوای خدا را پیشه کنید

نباید (شما)گروهی از 

گروهی را مسخره کنند

بهتر است از آنها

پس اصالح کنید

شاید شما مورد رحمت 

قرار گیرید

چه بسا باشند

ونه زنان ،زنان 

(مسخره کنند)را



همانا مومنان برادانند

پس اصالح کنید میان

و تقوای الهی را پیشه کنید

شاید مورد رحمت قرار گیرید

ای کسانی که ایمان آوردید نباید گروهی از 

شما گروهی دیگر را مسخره کند

چه بسا که باشند بهتر از ایشان

را( دیگر)ونه زنان، زنان 

49چه بسا که بهتر



پنجمدرس 



سحرها

بودند

استغفار 

می کنند  

ثروت

نیازمند



قطعا مومنان

قطعا آنها بودند

در اموالشان

ودر زمین نشانه هایی

در باغها وچشمه ها

آنها آمرزش می خواهند

برای نیازمند ومحروم

ودر خودشان
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قطعا پرهیز گاران در باغها و چشمه سارها هستند

پروردگارشان

قطعا پیش از آن پرهیزگار بودند

ودر سحرها آنها امرزش میخواهند

برای نیازمند ومحرومودر مالهایشان

برای ( است)ودر زمین نشانه هایی

خودشان ایا پس ( وجود)ودر 

نمی نگرید

55





پند

آسان کردیم

خاندان



برای یاد آوریو قطعا آسان کردیم قران را

خاندان فرعون

همه آنها

و قطعا آمد

تکذیب کردند آیات مارا

پس آنها را گرفتیم



و قطعا آسان کردیم قرآن را برای یاد آوری

پند گیرنده ای پس آیا 

نیست

.آل فرعون آمدند(سراغ )وقطعا هشدارها 

.همه آیات ما را تکذیب کردند

پس گرفتیم آنها را



ششمدرس 



یاد داد

سخن

سجده می کند

ترازو

طغیان نکنید



بخشنده

انسان را آفرید

خورشید وماه

سجده می کنند

قرار داد معیار را

بپا (بر اساس عدل)وزن را

دارید

قرآن را آموخت

به او بیان را آموخت

و گیاهان ودرختان

آنرا بر افراشت

تا طغیان نکنند

به عدالت



بیان رابه او آموختانسان را آفریدقرآن را آموختخدای بخشنده

ماهخورشید

.سجده می کنند( برای او)گیاه ودرخت 

.معیار واندازه قرار داد( در آن)و آسمان را برافراشت و

.تا در میزان طغیان نکنند

.ووزن را براساس عدالت بر پا دارید

میزان





می آشامید

شکر

کنیدمی 

می رویانید

می خواهیمدیدید

کشاورز



آیا پس دیدید

آنرا می رویانید

اگر بخواهیم

ما  محرومیم

آیا شما

یا ما می کاریم

تا قرار دادیم آن را

پس چرا شکر نمی کنید



آنچهآیا پس دقت نکردید

آیا پس شما می کارید یا ما می کاریم؟

اگر بخواهیم قرار می دهیم آن را 

محرومیم(به کلی )بلکه ما 

.آیا پس به آبی که می نوشید دقت کردید

آیا شما

اگر می خواستیم قرار می 
دادیم آنرا

پس چرا شکر نمی کنید



هفتمدرس 



پیامبران 

قدرتمندآهن

یاری می کند

فایده ها



فرستادیم 

پیامبرانمان را

نازل کردیم با 

آنها  
نازل کردیم آهن را

منفعتهایی برای 

مردم

اورایاری کردیم  

با دالیل روشن

تا بپا دارند مردم عدالت 

را

سختی زیاد

تا خدا مشخص کند 

نیرومند با عزت



قطعا فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن

اونازل کردیم با آنها کتاب ومیزان ر

تا مردم عدل را بپا دارند

و نازل کردیم آهن را

در آن سختی زیاد ومنفعتهایی برای مردم است

پیامبرانش رایاریش کندقطعا خدا می شناسد کسی

.قطعا خدا نیرومند با عزت است





فردا

آتش 

شخص

مساوی است

نباشید

رستگار



تقوای خدا را پیشه کنید
ونباشید مانند کسانی که

.کناهکاران هستند( همان)آنها 

اهل آتش

.آنها رستگارند

خدا را فراموش کردند

مساوی نیست

اهل بهشت



.ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا را پیشه کنید

کس 

آنچه
برای 

فردا

وتقوای خدا را پیشه کنید

.قطعا خدا به آنچه می کنید آگاه است

ونباشید مانند کسانی که خدا را فراموش 

کردند

.گناهکارانند( همان)آنها 

.مساوی نیستند اهل بهشت واهل جهنم

.اهل بهشت رستگارند



هشتمدرس 



گناهان

خانه ها

ایمان می آورید

جهاد و تالش می کنید

نجات می دهد
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تجارتی که نجات دهد شما را

جهاد می کنید در راه 

خدا

بهتر است برای شما

می آمرزد گناهانتان را

(نیکو)مسکن های پاکیزه

آن رستگاری بزرگی است

ایمان می آورید به خدا 

وپیامبرش

بامالها وجانهایتان

اگر بدانید

داخل می کند شما را به بهشتها

در بهشتهای جاویدان
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ای کسانی که ایمان آوردید

به آیا

تجارت

نجات می دهد از عذابی دردناک

ایمان بیاورید به خدا وپیامبرش

وجهاد کنید در راه خدا با مالها وجانهایتان

بهتر است برای شما اگر بدانید

بهشتها( به)می آمرزد گناهانتان را داخل می کند شما را 

رودها( درختانش )روان است از زیرش 

و خانه های پاکیزه در بهشتهای جاویدان

آن رستگاری بزرگ است





وقتی که

ندا داده شد 

خرید و فروش

رستگار

شویدمی 
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ای کسانی که ایمان آوردید

در روز جمعه

آن بهتر است برای شما

پس پراکنده شوید در زمین

و خدا را زیاد یاد کنید

هنگامی که فرا خواند ه شدید 

برای نماز

بسوی یاد خدا

پس هنگامی نماز به پایان 

رسید 

وبجویید از فضل خدا

شاید شما رستگار شوید



نهمدرس 



محل خروج

قرار می دهد

اندازه

توکل می کند
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وهر کس تقوای خدا را پیشه کند

وروزی می دهیم اورا

وهر کس توکل کند بر خدا

قرار می دهدخداوند

قرار می دهد برای او راه نجاتی

از جایی که گمان ندارد

کافی است برای (خداوند)پس او 

(انسان)او

برای هر چیز اندازه ای
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وهر کس تقوای خدا را پیشه کند

قرار می دهد برای او راه نجاتی

وروزی می دهیم اورا از راهی که گمان ندارد

وهر کس توکل کند بر خدا

(انسان)کافی است برای او(خداوند)پس او 

خداوندقطعا 

خداوند برای هر کاری اندازه ای قرار داده است



مرگ

دست

یا

می شنیدیم

اندیشه و درک می کنیم 
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فرمانروایی بدست اوست

تا شما را بیازماید

بسیار (شکست ناپذیر )عزیز

بخشنده

یا اندیشه می کردیم

(آتش سوزان)یاران دوزخ

آفرید مرگ وزندگی را

کدام یک از شما

اگر گوش شنوا داشتیم

نبودیم



98

پاک ومنزه است کسی که فرمانروایی به دست اوست 

واو بر هر چیزی توانا است

کسی که آفرید مرگ وزندگی را

تا بیازماید شمارا که کدام یک

و او با عزت وبسیار آمرزنده است

و گفتند اگر درک واندیشه می کردیم یا عقل داشتیم

اهل آتش نبودیم



دهمدرس 



به تأخیر 

اندازدمی 

داخل شد به هشدار ده
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قطعا ما فرستادیم نوح را

تا بیاید عذابی دردناک

تا عبادت کنید خدا را

واطاعت کنید مرا

و مهلت می دهد شما را تا 

زمان مشخص

پروردگارا بیامرز مرا وپدر 

ومادرم را

ومردان وزنان با ایمان را

که هشدار ده قومت را

گفت ای قوم من

را پیشه کنید(خدا)تقوای او و 

می آمرزد گناهان شما را

اگر بدانید

وهر فرد با ایمانی که 

داخل خانه من شد

و نیفزای ظالمان را 

مگر تباهی



که هشدار ده قومت را

پیش از اینکه بیاید عذابی دردناک

گفت ای قوم من برای شما هشدار دهنده آشکاری هستم

تا عبادت کنید خدا راواز او بپرهیزید واز 

من اطاعت کنید

می آمرزد گناهان شما را

و مهلت می دهد شما را تا زمان مشخص

قطعا زمان مشخص خدا وقتی بیاید مهلت نمی دهد

اگر بدانید



106 وستمکاران را جز تباهی چیزی نیفزای



طوالنی اندککم

یادکن

بگیر

نیم
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شب بپا خیز

نصفش را

(سنگین)سخنی با ارزش

کار وتالش طوالنی

پروردگار مشرق ومغرب

بجز اندکی

وقرآن را آرام وبا دقت بخوان

قطعا برای تو در روز

ویاد کن نام پروردگارت

پس اورا جانشین قرار ده
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شب را مگر اندکی بپا ای

خیز

نیمی از آن 

با آرامی ودقت قرآن بخوان

بر تو سخن با ارزشی قطعا ما

قطعا تو در روز کار وتالش طوالنی داری

ویاد کن نام پروردگارت را

پروردگار مشرق ومغرب ،نیست خدایی جز او

پس اورا جانشین قرار ده



یازدهمدرس 



قرار ندادیم

از چه

زندگی 
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خبر بزرگ

آیا قرار ندادیم زمین را

خواهیم نوشت آنچه گفتند

خدا قرار خواهد داد بعد از سختی اسانی

بزودی (چنین نیست)هرگز، 

خواهند دانست

آفریدیم شما را

پس خواهید دانست
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(رستاخیز)از خبر بزرگ از چه چیز

آنها در آن

بزودی (چنین نیست)هرگز، 

خواهند دانست

بزودی (چنین نیست)باز هم هرگز، 

خواهند دانست

قرار ندادیم( شما)آیا زمین را محل آرامش 

کوهها

وشما را بصورت زوج 

آفریدیم
وخواب شما را مایه آرامش قرار 

دادیم

وشب را پوششی قرار 

دادیم
و روز راوسیلهای 

برای زندگی قرار 

دادیم



شتر

چگونه

خلق شد

می بینند

گسترده شد
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به شترنمی کنید( دقت)پس آیا نگاه 

و به آسمانچگونه خلق شده است

چگونه بر افراشته شده 

است

وبه کوهها

و به زمینبر پا شد

چگونه گسترده شد
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آیا پس به شتر نمی نگرید چگونه خلق شد

وبه آسمان چگونه بر افراشته شد

وبه کوهها چگونه بر پاشد

وبه زمین چگونه گسترده شد



دوازدهمدرس 



بناکرد

بدکاری

الهام کرد به روشنایی
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وشبوروشناییشسوگند به خورشید

زمانی که می 

پوشاند آنرا
وکسی که آن را و آسمان

برافراشت

وکسی که آن را درست وکامل کردو به خود

پس الهام کردیم به 

او
اورا(کارهای)زشتی وخوبی 

خود را پاک کرد( نفس)هر کس قطعا رستگار کرد



وخورشید ودرخشش آن
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وماه هنگامی که

زمین)وروز هنگامی که 

)

وشب هنگامی که می پوشاند 

آنرا

وآسمان وکسی که آن را 

برافراشت

وزمین وکسی که 

وکسی که آن را درست وکامل کرد(آدمی)ونفس

پس الهام کردیم به اوزشتی و خوبی آنرا

را پاکیزه کرد( نفسش)قطعا رستگار شد کسی که 

ونامید وناکام شد کسی که



سپیده دم

حسود

همتا 

وسوسه می کند

پناه می برم
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خدا بی 

نیاز است
کسی از او 

متولد نشده 

است

از کسی متولد نشده است

هیچ شبیه ومانندینسیت برای او

به پروردگار سپیده دمبگو پناه می برم

واز شر حسوداناز شر آنچه  آفریده است

هنگامی که حسد ورزند
کسی که وسوسه می کند

خواه از جن باشد یا از انساندر سینه های مردم



واز شرحسود هنگامی که بخل ورزد
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خداوند بی نیاز استبگو خدا دوند یگانه است

کسی از او متولد نشده است و از کسی 

متولد نشده است 

ونیست برای او هیچ مانندی

بگو پناه می برم به پروردگار سپیده 

دم 

از شر آنچه خلق کرد

از شراز شر
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خدای مردمفرمانروای مردمبگو پناه می برم به پروردگار مردم

کسی که وسوسه می کند در سینه های مردم(بدی)از شر

خواه از جن باشد یا از انسان
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